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 رفیتظ بویراحمد و کهگیلویه و فارس دادگستری وکالی کانون شود گفته اگر

 وعض که وکالی وجود است نشده گفته گزافبه سخنی دارد را دانشگاه چندین علمی

 عضو که وکالیی کنار در هستند استان حوزه هایدانشگاه مدرس یا علمیهیئت

 فانهمتأس ولی. مدعاست این شاهد دارند علمی کار انجام توانایی اما نیستند علمیهیئت

 کنند تفادهاس خوبیبه علمی توانایی و ظرفیت این از است نتوانسته فارس وکالی کانون

 پیچیده بوروکراسی وجود آن عامل ترینمهم که دارند نقش متعددی عوامل میان این در

 یا و پژوهشی علمی از اعم علمی، نشریات مجوز اعطای برای سخت شرایط وضع و

 این در تواندمی نیز کانون هایمدیره هیأت هایسیاست تغییر البته است ترویجی علمی

 حمایت موضوع اصل از نیز قبلی هایمدیرههیئت تمامی معموالً ولی باشد مؤثر امر

 مودن زیادی تالش مجله علمی رتبه اخذ جهت در نیز نشریه قبلی مسئولین اندکرده

 .است نرسیده نتیجه به هنوز هرچند اندنموده

 دفه شده گذاشته بنده عهده بر سردبیری مسئولیت نشریه جدید دوره این در

 علمی هیأت اعضای ویژهبه وکال همه توانایی از استفاده و مشورت با که است این اصلی

 و ترویجی علمی از اعم علمی سطح هر در مجله علمی مجوز اخذ سمت به هادانشگاه

 مقلصاحب وکالی اینکه از نظرصرف لذا. برداریم گام بود مقدور که پژوهشی علمی

 هستند وکیل استان حوزه هایدانشگاه علمی اعضای نباشد و یا یا باشند علمیهیئت عضو

 هب یاری امکان که بخشی هر در شودمی درخواست بزرگواران این تمامی از نیستند یا

 هدف هب بتوانیم یکدیگر همکاری با که باشد نفرمایند دریغ دارد وجود نشریه مسئولین

 . شویم نائل مذکور



 لیقب هایشماره یا شماره این در شده چاپ مقاالت اینکه معنی به شد گفته آنچه

 قانونی اتتشریف رعایت فرآیند یک در باید بلکه نیست اندبوده الزم علمی شرایط فاقد

 بمحسو نیز علمی امتیاز آن نویسندگان برای منتشره مقاالت که نمود اخذ مجوزهایی

 راههبچشم شودمی تقدیم مذکور همکاری فراخوانی هدف با نشریه از شماره این لذا گردد

 .  هستیم فراخوان این به قلم و علم اصحاب پاسخ

 سنگری استوار کورش سپاس با



 . اقسام شرط و احکام آن 6

 1مهرزاد شیری

 2غالمرضا قناعت

 

 

 

 چکیده

در آینده است که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر  الوقوعمحتملشرط، امری 

اند نمایند. علوم مختلف تعاریف و تعابیر گوناگونی از شرط کردهمی الوقوعمحتملحدوث آن امر 

های زیادی داشته و دارد و خواهد داشت. با توجه به و علم حقوق نیز در زمینه شرط درگیری

های مختلف در زمینه علم حقوق، مفهوم شرط و رابطه آن با علت و سبب را در بندیتقسیم

 پردازیم. شرط و احکام آن در قانونی مدنی می حقوق جزا بررسی و سپس به اقسام

 شرط، سبب، علت، معلول، التزام، الزام.  واژگان کلیدی:

  

_______________________________________________________________________________ 
 . عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، وکیل دادگستری. 1

 . دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، وکیل دادگستری. 2
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 مفهوم شرط

  .است شرایط و شروط آن جمع و عربی ایواژه شرط،

در لغت، شرط به معنای الزام و التزامی است که ضمن یک عقد مندرج است. 

نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده است. شرط به معنای الزم همچنین در لغت

رای دا گرداندن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است و در لغت

منظور، در بیع و مانند آن از عقد است )ابن الزام و التزام ازجملهای است، معنای عدیده

المؤمنون عند »از مفهوم شرط در تعیین حدیث شریف  آنچه(. 32ص :7، ج1830

مورد توجه است، ظهور عرفی شروط است و آن به معنای الزام و التزام مؤمن « شروطهم

تا، یو یا مسلمان به چیزی است که ضمن یک عقد یا خارج از آن آمده است. )دهخدا، ب

 (818ص  :80ج

منظور ما از شرط آن چیزی است که حسب طبیعت موضوع التزام، مستقل نیست 

 . و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگر باشد

  ، شرط به دو معنا آمده است:در حقوقشرط در اصطالح حقوق: 

در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، پدید آمدن اثر  الوقوعمحتملامری  .1

 . دکنن الوقوعمحتملمتوقف بر وجود آن امر  یجزئیا  یطورکلبهقوقی یا ایقاع را، ح

وصفی است که یکی از طرفین عقد، وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده . 2

در آینده باشد. این شرط را شرط صفت گویند.  الوقوعمحتملوصف  کهیناباشد، بدون 

 (830ص  :1872)جعفری لنگرودی، 

 آمده «عهد» مطلق معنای به شرط واژه گاه شرع، در :شرط در اصطالح شرعی. 8

 «عهداهلل» مفهوم به که «اهللشرط» یا «الناسعهد» معنای به که «الناسشرط» مانند. است

 در هچنانچ. است وضعی و تکلیفی احکام از اعم اهلل،احکام معنای به نیز عهداهلل و است

( مردی با 83ص :1833آمده است: )محقق داماد،  یاله عهد معنای به شرط یرز روایت

همسرش در ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج مجدد کند، 

  .زوجه مطلقه شود



  21 اقسام شرط و احکام آن

 بررسی شرط در حقوق جزا

 های دخالت عوامل در حدوث نتیجهصورت

د و در بحث انها مادی و واقعیای )که این پدیدهعوامل در ایجاد هر پدیده

صورت خارج نیست. یا مباشرند،  8شان از ما محدودند به حدوث زیان( دخالت موردنظر

یا  کند،تر از مباشر دخالت میند که ضعیفاوجه دخالت است، یا سبب ترینیقوکه 

 شرط هستند.

که در بحث ما تفاوتی  یرانسانیغاین عوامل ممکن است عوامل انسانی باشد یا 

 ام نوع باشند.کند از کدنمی

عبارات و  هستکه حقوق جزا و مبحث جنایت  موردبحثبا توجه به محدوده 

که  طورهماندر آن )جرم، جنایت، جانی، مجرم( حصری نبوده زیرا  کاررفتهبههای مثال

 .یستنگفتیم مبحث استناد منحصر به حقوق جزا 

  :استیکی از اشکال زیر  صورتبهمراتب دخالت عوامل در حدوث زیان 

 مباشرت یا علت؛  .1

 سبب؛  .2

 به بعد( 78)صادقی، محمدهادی، چاپ هجدهم: ص  شرط؛ .8

رت( سازد )مباشمرتکب گاه خود مستقیماً علت نتیجه را ایجاد می یگردعبارتبه

یا  شود )تسبیب( وو با ایجاد سبب، مرتکب حادثه می یرمستقیمغ طوربهو در مواردی 

 کند. مل فوق را در حصول نتیجه فراهم میشرایط تأثیر عوا کهاین

جنایت در صورتی موجب »آمده است:  1892قانون مجازات اسالمی  392در ماده 

به نحو  هکآنقصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از 

 « شود. انجامها مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن

 متعرض گذارقانونمعموالً عنوان سبب بر شرط نیز اطالق شده است  ازآنجاکه

شرط  کهیدرصورتنیاز از بیان شرط دانسته است. شرط نشده و با ذکر سبب خود را بی

و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یکسانی برخوردار نبوده و ناگزیر از تفصیل این 
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 دو موضوع از یکدیگر هستیم. 

 است. کاررفتهبهمباشرت و علت مترادف همدیگر  رنوشتادر این 

 مباشرت  -مبحث اول

نجفی، ) مباشر کسی است که نسبت اتالف ولو به ایجاد علت بر وی صادق است.

 (38: ص32ج

اند: علت و در تعریف علت آورده (99)همان: ص  اندمباشرت را ایجاد علت گفته

هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول الزم آید مانند قتل 

ها مصادیق علت با شمشیر و کارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیر آن، که همه این

  (198: ص1)پاد، ج واسطه و یا قتل بالمباشره است.تام و مستقیم و بی

ین منظور از علت در قتل، عاملی است که عدم آن مالزم با عدم وقوع جنایت بنابرا

است و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد که در این صورت رابطه انتساب جنایت به 

 آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بالوجه است. 

 مباشرت در حکمت و فلسفه  -گفتار اول

ز واژه علت مفهوم وسیعی را اراده کرده و در تعریف علت حکما و فالسفه ا

اند: آن شیئی که شیئی دیگر )در وجود و هستی خود( به او احتیاج دارد علت نامیده گفته

ها ناقص هستند و بعضی مستقل )تام( و شود و شیء دیگر معلول، بعضی از آن علتمی

 ند و بعضی داخل آن. اچنین بعضی خارج از معلولهم

باید توجه داشت که این تعریف، تعریف علت به معنی عام است که شامل همه 

 امهرکدشود و به این معنی هر جزء نیز علت کل است. بنابراین حکما ها میاقسام علت

باشند ها دو جزء تشکیل دهنده حقیقت جسم میاز ماده و صورت را که به عقیده آن

کند و تنها به اخص از این مفهوم پیدا میخوانند ولی گاهی علت مفهوم علت جسم می

 شود. خوانند اطالق میحکما آن را علت فاعلی می آنچه

علت یا ناقصه است و یا مستقله. یعنی آن چیزی که دیگری در وجود خود به او 

ایم یا به نحوی است که معلول فقط به او محتاج نیازمند است و ما به او نام علت داده
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ود یا وجود او برای وج یگردعبارتبهاحتیاج ندارد و یا چنین نیست و است و به غیر او 

پیدا کردن معلول کافی است و یا کافی نیست. اولی را علت مستقله یا علت تامه و دومی 

نامیم. مثالً تحقق کتابت احتیاج دارد به امور متعدد از را علت ناقصه یا غیر مستقله می

( و قلم )یا چیزی شبیه به آن( و حرکت انگشتان دست قبیل کاغذ )یا چیزی شبیه به آن

نویسنده )یا چیزی شبیه به آن( و اراده نویسنده و وجود ماده مدادی و نبودن مانع بر 

 ها که مجموعاً مقدمات وسایل کار هستند. روی صفحه و امثال این

 هعلت تامه یا مستقله عبارت است از مجموع این مقدمات و وسایل که از آن جمل

عدم برخورد به مانع است. البته اگر همه این وسایل و مقدمات فراهم شد تحقق معلول 

 ضروری و حتمی خواهد بود. 

علت ناقصه عبارت است از بعضی از این مقدمات و وسایل که اگر وجود پیدا 

شود اما اگر وجود پیدا کند ولی سایر مقدمات و وسایل موجود نکند کتابت موجود نمی

ها ای تحقق کتابت کافی نیست. امروزه اصطالح خوبی شایع است که همه ایننباشد بر

 کنند به شرط الزم و شرط کافی. نامند و شرط را تقسیم میرا شرط می

گفتند که ذاتش شرط الزم همان است که در قدیم آن را علت ناقصه می

 است که )وجودش( برای مشروط الزم است ولی کافی نیست. شرط الزم و کافی همان

 وجودش کهاینشد که عالوه بر در اصطالح قدیم علت مستقله یا علت تام نامیده می

د و به کنالزم است کافی هم هست. یعنی تحقق آن شرط برای تحقق مشروط کفایت می

توان جزء آخر علت تامه را می یگذارنامچیز دیگری احتیاج نیست. بر طبق این شیوه 

 شرط کافی نامید. 

یم دیگری که از ارسطو به ارث مانده است علت منقسم شده به چهار نوع: در تقس

 علت صوری.  -3علت مادی؛  -8علت غایی؛  -2علت فاعلی؛  -1

یزی که وجود معلول به سبب چالوجود، یعنی آن علت فاعلی عبارت است از مابه

شخص در مثال خط  کهچنانو آورنده وجود معلول است.  عطاکنندهاوست. یعنی او 

بخشد برد و خط را وجود مینویسنده که قوه و علم و هنر و مهارت خود را به کار می

 (19-11: صص 1831)مطهری،  شود.فاعل نامیده می
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 علت در حقوق اسالمی  -گفتار دوم

ای علت ممکن است بالواسطه سبب قتل شود یا بالواسطه مانند جراحات کشنده

 (18: 31)نجفی، ج را باعث گردد. که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل

گردند که از علت های مذکور هریک علت مستقلی محسوب میبنابراین واسطه

 . استپیشین ناشی شده و موجب پیدایش علت مابعد خویش 

اصوالً بیان علت بالواسطه قتل خالی از مسامحه نیست. زیرا فعلی که جانی 

ترین علت به مرگ است. وقتی جانی موجب پیدایش نزدیک درواقعگردد، مرتکب می

، بالفاصله مرگ را سبب نشده است بلکه جراحت کندیفروم علیهیمجنکاردی را در قلب 

وی علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، و به همین ترتیب همه 

ند. پس باشلت میمولد ع درواقعگردند افعالی که مسامحتاً علت بالواسطه قتل تلقی می

قتل ممکن است دارای علت قریب و یا علت بعید باشد. بنابراین هرگاه کسی با ایجاد 

جود و کهینحوبهآیند علت قریب مرگ را موجب گردد علل مختلفی که به دنبال هم می

هر یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هر یک عدم وجود علل بعد از خود را 

لسل علل مستقیماً به اراده جانی ختم شده باشد وی مباشر خواهد سبب شوند و این تس

 بود. زیرا فعل او اولین علتی است که موجب پیدایش علل دیگر جنایت شده است. 

 یتناج هرچنداست  یدر مباشرت صدق انتساب قتل به فعل جان هضابط روینازا

نتسب به قتل را م یلیأوت هیچیبعرف  کهینحوبهو ابزار صورت گرفته باشد،  یلبا وسا

 ینترو روشن ینبهتر یدشا (930: ص2تحریرالوسیله ج خمینی )ره(. )امام قاتل بداند

 ردرا رفع و از تداخل سبب و مباشر  یچیدگیاز مباشرت که هرگونه ابهام و پ یفتعر

 ظاهرال است که در جواهرالکالم آمده است: یاضابطه نمایدیم یریضامن جلوگ یصتشخ

: 31. )نجفی، جواهرالکالم، جابتداء یهال المودیهیا الزهقیالعلل الاقرب یجاداد بها االمران

 (18ص

 ازد.علت قتل را فراهم س ترینیککه نزد شودیگفته م یمباشر به کس بنابراین

 و گیردیفعل مباشر به کمک آالت و ابزار مختلف مانند سالح صورت م گاهی
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 .نمایدیمباشرت در قتل م یگربدون استعمال ادوات د یگاه جان

تول سم بدون دخالت مق یدناعضاء بدن، خفه کردن با دست، خوران یدنبر بنابراین

 گر،ید یلمضروب کردن با سنگ و وسا ،علیهیمجنسموم به بدن  یقدر تناول آن، تزر

 واریخراب کردن د یا یوارپرتاب کردن از د ی،گذارمختلف، بمب یهابا سالح یراندازیت

 آتش انداختن، و ... قتل بالمباشره خواهند بود. رمقتول، غرق کردن در آب، د یروبر 

مباشرت »مباشرت آورده است:  یفدر تعر 1892 یقانون مجازات اسالم 393 ماده

 «واقع شده باشد. یتوسط خود جان یماًمستق یتآن است که جنا

ع بالواسطه فعل وقو «... یجانخود توسط  یماًمستق یتجنا»... از عبارت  منظور

 یتناج کهیطوربهاست  یتعل یمبلکه مقصود وجود رابطه مستق یستن یجانتوسط 

 هایتیخصوص برحسب یاشده و بتوان گفت نوعاً  یناش یاز نفس فعل جان یماًمستق

ه است که وقوع تلف عرفاً ب یمباشر کس یگردعبارتبهمورد، تلف از لوازم آن کار است. 

 منسوب است و نه به اثر آن. ینفس کار و

 مباشرت از دیدگاه قانون -گفتار سوم

عاملی است که از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلول الزم  مباشر

سی گردد. ممکن است کتوجه داشته باشید که همواره رابطه استناد به مباشر برنمی آید.

 مباشرت بکند ولی نتیجه به او مستند نباشد.

مستقیم و بدون دخالت عامل یا عوامل دیگر،  طوربهمباشر کسی است که عملش 

 گردد. موجب زیان می

 ترین یا آخرین علت به خسارت است.نزدیک ییجادکنندهامباشر، 

علت واقع شود، معلول، که در بحث ما همان زیان است، حاصل  کهاین مجردبه

 ر وقوع معلول )زیان( است.ترین شکل مداخله دشود. پس مباشرت، قویمی

تواند در حدوث یک پدیده مدخلیت داشته باشد. هیچ عاملی به قوت علت نمی
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 است. 1ترین نحوه دخالت در حدوث معلولمباشرت، ایجاد علت است و علت قوی

اده دهد. ابزار مورد استفمی انجاممباشر مستقیماً )و نه لزوماً بدون وسیله( عملی را 

کند. پس اگر کسی دیگری را هل توسط مباشر انسانی، علت بودن مباشر را نفی نمی

، زیرا شوندهپرتاباست نه  کنندهپرتاببدهد بر روی ثالث و گردن ثالث بشکند، مباشر، 

به سر ی اگر کسی سنگ کهایناست. یا  کنندهپرتابابزاری در دست  مثابهبه شوندهپرتاب

 گوید که سنگ، مباشر شکستن سر استکس نمیکسی بزند و سنگ سر را بشکند، هیچ

چنین است اگر کسی از مجنون، صغیر دانند. همرا مباشر میسنگ  کنندهپرتاببلکه همه 

 در اکراه در جنایت گذارقانون همچنانیا حیوان برای ارتکاب جرم استفاده کند.  یرممیزغ

اگر اکراه شونده »چنین مقرر داشته:  1892 قانون مجازات اسالمی 897ماده  1و در تبصره 

 « مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. یا یرممیزطفل غ

اگر کسی دیگری را با دست خفه کند و یا با طناب، در هر دو حالت، خودش 

بطه علت امباشر است. برای تشخیص مباشر و مباشرت، باید تعاریف فوق و خصوصاً ر

ا دست خفه کردن ب اشتباهبهجداگانه بررسی کنیم. بعضی  طوربهو معلولی را در هر مورد 

ند طناب مان کهیدرحالاند، را مباشرت و خفه کردن با طناب را سببیت در نظر گرفته

 897ماده  1در تبصره  گذارقانونکه  طورهمانابزاری در دست مرتکب استفاده شده و 

هم آورده، استفاده ابزاری از عاملی دیگر، مباشرت  1892 اسالمی قانون مجازات

 کند. را نفی نمی کنندهاستفاده

تواند غیر انسان هم باشد. مانند گاوی که شاخ بزند و شکم کسی را مباشر می

ند مباشر توانعوامل طبیعی( می یطورکلبهبدرد. زلزله، سیل، آتشفشان، طوفان، بهمن )و 

 باشند.

 سبب -ممبحث دو

 ای بدون وجود علت، امکان وجود ندارد.توجه داشته باشید که هیچ پدیده

_______________________________________________________________________________ 
و قبالً هم گفتیم که این زیان  . در بحث ما معلول همان زیان یا خسارت است خواه مادی، خواه معنوی1

 مشترک است در حقوق کیفری و مدنی. 
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 بدهد. انجامتواند سبب، بدون وجود مباشر، کاری نمی

 تعریف سبب  -گفتار اول

آید ولی از عدمش سبب عامل مؤثری است که از وجودش وجود معلول الزم نمی

 آید و در حدوث نتیجه مؤثر است. عدم معلول الزم می

 سبب عامل مؤثر در حدوث نتیجه است و تأثیرش هم مادی است.

اگر سبب در حدوث نتیجه اثر نداشته باشد )مؤثر نباشد( دلیلی ندارد آن را ضامن 

 بدانیم.

عامل مؤثری است که علیت علت منوط به وجود اوست. اگر سبب نباشد، سبب 

 کند. اما اگر سبب باشد ولی مؤثر نباشد، ضامن نیست.علت )یا همان مباشر( اثر نمی

تواند عامل کند و همین پرت کردن میرا از بلندی پرت می« ب»، «الف»مثال: 

« ج»کشد، در این حالت را می در میان راه سقوط، با تیر او« ج»باشد ولی « ب»مرگ 

 مباشر قتل است.

را با انگیزه و « ج»، «ب»)بدون قصد( و  داشتهنگهای در دست ، دشنه«الف»مثال: 

 قاتل است.« ب»دهد تا بمیرد، در این حالت قصد روی دشنه هل می

از این فرصت استفاده کرده و « الف»را هل بدهد و « ج»، «ب»در مثال قبل، اگر 

 قاتل است.« الف»در مسیر افتادن ج قرار بدهد،  دشنه را

، «الف»راهنمایی و رانندگی در حال حرکت است و  نینماشینی با رعایت قوا

راننده به رانندگی  کهاین رغمعلیدهد تا زیر ماشین برود. در این حالت را هل می« ب»

 قاتل است.« الف»مباشرت دارد ولی 

که گاه سبب از چنان قدرتی برخوردار است  کنیمهای فوق، مشاهده میدر مثال

سبب از مباشر مانند ابزاری برای نیل به نتیجه )خواسته یا ناخواسته( استفاده  درواقعکه 

 کرده است و در چنین صورتی )اقوی بودن سبب از مباشر( سبب ضامن است.

شرط و  یجادکنندهامداخله بزهکار در وقوع جرم فراتر از اقدامات  یموارد در

 یماًمستق خود کهآنبدون  یتسبب جنا یجادبا ا یکه جان یاگونهبهاز علت است  تریفضع
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  .گرددیمرتکب جرم م یددر آن مباشرت نما

د. در انحقوقدانان اسالمی در تعریف سبب و تشخیص مصادیق آن اختالف کرده

برای او باشد تلف حاصل نشود لکن علت  اگرنهنویسد: مختصر نافع درباره سبب می

تلف نه آن سبب باشد. مفاد این تعریف از سوی بسیاری از نویسندگان تکرار شده و 

 یرازآنغداد ولی علت تلف عاملی بود تلف روی نمیاند که اگر نمیسبب را چیزی دانسته

 د علت دربرخی آن را مانن وجودینباا( 989: ص2المسائل، ج)طباطبایی، ریاض .است

در  یگردعبارتبه( 13: ص31)نجفی، جواهرالکالم، ج اند.ایجاد جنایت نیز مؤثر شمرده

اند: سبب هر امری است که موجب تلف به آن حاصل شود ولی به تعریف سبب گفته

آید و یا مؤثر واقع نمی به وجوداگر آن سبب نباشد علت هم  کهینحوبهعلتی دیگر 

ر دالجمله اثری اند که سبب آن چیزی است که آن را فیتهشود و برخی دیگر گفنمی

 یتلف با چگونگ یجادسبب در ا اما موقعیت (.198: ص1)پاد، ج هست مانند علت یدتول

وع تلف که وق یکار یجادا یعنیدر تلف  یبتسب چراکهعلت در آن متفاوت است  یرتأث

ستند ف عرفاً به نفس کار معرفاً به اثر آن کار منسوب است برخالف مباشرت که وقوع تل

 لیگفت: سبب عام توانیکه از سبب شده است م یمختلف یفاست. با توجه به تعار

 یتوجود جنا یزلکن به وجود آن ن یدالزم آ یتاست که از عدم آن عدم وقوع تلف و جنا

 اما مؤثر در وقوع آن است. یستن یتگرچه آن عامل علت جنا ین. بنابراآیدیالزم نم

که موجب لغزش رهگذران در  یزیکندن چاه در معبر مردم، انداختن چ: مانند

  به سم و ... علیهیمجن یگذاشتن سنگ در راه، آلوده کردن غذا گردد،یم یرمس

 ارییمفهوم شرط و سبب، تشابه و قرابت بس گردد اگرچهکه مالحظه می طورهمان

قوف مؤثر مو یرد هرچند تأثندار یتدر وقوع جنا یریتأث یچدارند اما شرط ه یکدیگربا 

 علت. صورتبهنه  یکناست ل یتسبب خود مؤثر در جنا کهیدرحالبر آن است 

آن است  یتدر جنا یبتسب»: 1892ی قانون مجازات اسالم 903ماده  موجببه

رتکب م یماًرا فراهم کند و خود مستق یگرید یهعل یتجنا یاکه انسان سبب تلف شدن 

 یسبکند و ک یچاه کهآن. مانند شدیحاصل نم یتگر نبود جناا کهیطوربهنشود  یتجنا

 «.یندبب یبو آس یفتددر آن ب
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آن از شرط، اختالف  یکسبب و تفک یقمصاد یصدر تشخ یاسالم دانانحقوق

 آمده یعدر کتاب شرا آنچهخود از سبب، درباره  یفپس از تعر یثان یداند. شهکرده

ب متفاوت است. در باب غص یسندهنو یاننه ب یاچاه کندن سبب است  کهاین: نویسدیم

 یکاست که هر  ین. اظهر اداندیآن را سبب نم ینجاادر  کهیدرحالآن را سبب قرار داده 

 است. یتاز اعمال کندن، سنگ گذاشتن و نشاندن کارد مصداق سبب

بات در باب موج یبتحت عنوان تسب یاز کتب فقه یتدر تبع گذارقانون آنچه

شرط و سبب هر دو  یراتوجه قرار داده است اعم است از شرط و سبب ز ضمان مورد

 مانند سبب محکوم به پرداخت یزمشترک بوده و ممکن است شرط ن یهدر تحقق ضمان د

در مبحث موجبات ضمان  روینازا (231: ص2)عالمه حلی، قواعداالحکام، ج گردد. یهد

 نشده است. یدتأک یکدیگراز )سبب و شرط( دو  ینا یزبر تم یاتد تابدر ک

 شرط -مبحث سوم

تعریف شرط مانند تعریف سبب است با این تفاوت که شرط در حدوث نتیجه 

 مؤثر نیست.

 تعریف شرط -گفتار اول

آید ولی از عدمش عدم شرط عاملی است که از وجودش وجود معلول الزم نمی

 معلول الزم آید و در حدوث نتیجه مؤثر نیست. 

توان گشت، بلکه تأثیر مؤثر که برای آن هیچ اثری قائل نمی شرط، عاملی است

 منوط به وجود شرط است و مؤثر ممکن است مباشر )علت( باشد یا سبب.

 اگر عاملی، هیچ تأثیری در حدوث نتیجه نداشته باشد، شرط است.

، در کالس درس، استاد در حال درس دادن است و دانشجویان مثالعنوانبه

نویسند. در موضوع نوشتن، آیا مطلب گفتن استاد، شرط است یا می مطالب استاد را

سبب؟ توجه داشته باشید بدیهی است تدریس استاد هیچ ارتباطی به مباشرت در نوشتن 

 ندارد. 

، زجملهادانشجویان بتوانند مطلب بنویسند باید شرایطی مهیا باشد  کهاینبرای 
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ودکار هم باید جوهر داشته باشد(، و وجود نور کافی، داشتن کاغذ، خودکار )حتی خ

ها شرایط نوشتن هستند زیرا در حدوث نتیجه )که همان نوشتن سایر شرایط دیگر. این

 کند. است( تأثیری ندارند گرچه اگر نباشند، مؤثر اثر نمی

اما گفتن مطلب توسط استاد، سبب است. زیرا اگر استاد نگوید، دانشجویان هم 

این نکته را در  نویسند.ه حتی با گفتن استاد هم بعضی مطلبی نمینویسند. البتچیزی نمی

 وسطتتعریف سبب بگنجانید. عدم فعل استاد )مطلب گفتن( باعث عدم نتیجه )نوشتن 

هم  شود. در تعریف سببشود ولی صرف گفتن استاد موجب نتیجه نمیدانشجویان( می

آید ولی از عدمش زم نمیداشتیم که سبب عاملی است که از وجودش وجود معلول ال

 آید. عدم معلول الزم می

در این مثال کامالً واضح است که فعل گفتن استاد، در حدوث نتیجه مؤثر است 

)سبب است( ولی اگر دانشجویی بعضی از شرایط نوشتن را نداشته باشد، مثالً خودکار 

ل نوشتن در عمیا کاغذ برای نوشتن نداشته باشد یا حتی حوصله نوشتن نداشته باشد، 

دهند. می انجامتأثیری نخواهد داشت زیرا سایر دانشجویان عمل نوشتن مطالب استاد را 

تواند نبودن شرایط را دلیلی برای ننوشتن اعالم نماید؟ خیر. پس شرایط، آیا دانشجویی می

گوییم شرط، ضمان ندارد تأثیری در حدوث نتیجه ندارند و به همین دلیل است که می

 معلول به وجود آید، شرایط باید موجود باشند.  کهاینای ولی بر

 ارتباط شرط با نتیجه -گفتار دوم

علیت علت، یا سببیت سبب، متوقف بر وجود شرط است ولی خود شرط 

دانیم. در مثال باال، ، اثری ندارد و چون اثر ندارد، هرگز شرط را ضامن نمیییتنهابه

صرف خودکار یا کاغذ یا حوصله نداشتن باعث پذیرد که از دانشجویی نمی کسهیچ

دم را علت ع حوصلگیبیننوشتن مطالب استاد گشته است. کسی خودکار و کاغذ و 

 شود. می انجامنوشتن  بازهماین شرایط،  رغمعلیداند زیرا نوشته شدن مطالب استاد نمی

کنند که صحیح است زیرا شرط در هیچ صورتی فقها راجع به شرط صحبتی نمی

بالمباشره باشد یا  کهآنگوید: جنایت اعم از هم می گذارقانونضامن نیست. خود 
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بالتسبیب، موجب ضمان است. و در این بیان، هیچ صحبتی از شرط نکرده است. )ماده 

 1(1892 مجازات اسالمی قانون 392، م 1870 قانون مجازات اسالمی 813

ود. شدهد و این سقوط نوعاً منجر به قتل نمیرا از بلندی هل می« ب»، «الف»مثال: 

، «ب»دهد طوری که ای در پایان مسیر سقوط قرار میاز فرصت استفاده کرده و دشنه« ج»

ر باشم کنندهپرتابمیرد. شاید در وهله اول به نظر آید که به سبب برخورد با دشنه می

ب است. سب« الف»قاتل و « ج»یابیم که در این حالت قتل است ولی با کمی تدقیق درمی

، «الف»شود ولی از عدم تأثیر ، حاصل نمی«ب»، نتیجه، یعنی مرگ «الف»زیرا از هل دادن 

 آید.الزم می«( ب»عدم معلول )مرگ 

 ه سببدهد. رانندرا به جلوی ماشینِ در حال حرکت هل می« ب»، «الف»مثال: 

نباید اشتباهاً بگوییم راننده مباشر است. زیرا صرفاً از  ینجاامباشر. در « الف»است و 

آید ولی هل دادن به زیر وسیله در حال ، الزم نمی«ب»رانندگی راننده، نتیجه، یعنی مرگ 

 حرکت، علت مرگ و مباشر است.

عامل مباشر،  8گاه رسیم که باید در هر مورد جایهای فوق به این نتیجه میاز مثال

 شان بررسی کنیم.سبب و شرط را با توجه به تعریف

 علت اهمیت وجه تمایز بین سه عامل مباشر و سبب و شرط -مبحث چهارم

 زیرا: ؟عامل مباشر، سبب و شرط مهم است 8چرا تشخیص و تفاوت بین 

 دانیم.ضامن نمی گاهیچهرا اوالً: شرط 

 ضامن است.ثانیاً: همواره یا مباشر یا سبب 

 ثالثاً: در ضمانت )مسئولیت( مباشر، نیازی به عدوان نداریم.

 رابعاً: برای ضمانت سبب، نیاز به عدوانی بودن سبب داریم.

های ارتکاب آن وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینه

_______________________________________________________________________________ 
به  یا یببه تسب یاکه به مباشرت انجام شود اعم از آن یتجنا : »1870قانون مجازات اسالمی  813 . ماده1

 « اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

حاصله  یجهاست که نت یهد یاموجب قصاص  یدر صورت یتجنا : »1892قانون مجازات اسالمی  392ماده 

 « ود.ها انجام شبه اجتماع آن یا یببه تسب یاکه به نحو مباشرت مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن
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 آن است سازد. شرط هر چیزی است که تأثیر فعل جانی متوقف بر وجودرا فراهم می

امری است  چنانآنشرط  یگردعبارتبهاگرچه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. 

آید ولی از وجود آن وجود معلول )جرم( الزم که از عدم آن عدم وجود معلول الزم می

 یابیم که این تعریف مشابه تعریف سبب است. آید. با کمی دقت درمینمی

وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگرچه همراه و در کنار علت جنایت  روینازا

تحقق جنایت متوقف بر وجود آن  کهینحوبه (230: ص2)عالمه حلی، تحریر، ج است

مؤثر در  نفسهینبوده و ف یتجنا یندر تکو یاز اجزاء و عناصر اصل است. بنابراین شرط

مثال  ی. براگرددیم یمنتف یزن یتشرط حدوث جنا یگرچه ضرورتاً به انتفا یستآن ن

او را به قتل برساند شرط  یتا دوم داردیرا نگه م علیهیمجنکه  یتدر جنا دارندهنگه

ولو بر نحو اهمال  علیهیمجنو امساک  دهبو یفعل دوم یتعلت جنا یرامحسوب است. ز

 نداشته است. یاتدر سلب ح یتیمدخل گونهیچه

ود خ یکنعلت موقوف بر وجود آن است ول یراست که تأث یشرط امر بنابراین

 است. الزم به ذکر است که تأثیرینبوده و در آن ب یاتدر علت سلب ح یتیآن را مدخل

مؤثر منوط به وجود شرط است اما قصاص به  یرگرچه تأث یاسالم یهانآراء فق موجببه

 اندمجازات ندانسته ینقتل را مشمول ا وعوق یطشرا یجادکنندهاشرط متعلق نشده و 

 )همان(. 

 بررسی شرط در حقوق مدنی 

تعریف شرط: شرط تعهدی است فرعی که با توافق طرفین در ضمن عقد اصلی 

: صص 1898شود. عقد توافق اصلی و شرط توافق فرعی است. )جمشیدی، گنجانده می

123-183 ) 

 انواع شروط از دیدگاه قانون مدنی

 ون مدنی( قان 292. شروط باطل )ماده 6

کنند. این شروط خود اند و عقد را باطل نمیشروطی هستند که تنها خود باطل

 شوند. فایده و شرط نامشروع تقسیم میبه سه دسته شرط غیرمقدور، شرط بی
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شرطی که اجرای آن نامقدور باشد و این نامقدور بودن  الف. شرط غیرمقدور:

اشد. مانند فروش حیوان فراری. این نامقدور ناشی از وضع مال یا طبیعت کار مورد تعهد ب

بودن شرط گاهی مطلق است یعنی امکان اجرای شرط وجود ندارد و گاهی نسبی است 

یعنی نسبت به شخص یا شرایطی ناممکن است ولی نسبت به بعضی اشخاص یا شرایط 

دن مطلق قانون مدنی، نامقدور بو 282قابلیت اجرا دارد. منظور از نامقدور بودن در ماده 

واحدی ظرف دو روز ساخته و تمام  100است. مثالً شرط شود یک مجتمع ساختمانی 

 شود. 

رط له شالتزام به امری که فایده عقالیی ندارد. مثالً مشروط فایده:ب. شرط بی

 علیه یک کیلو بال مگس برایش تهیه کند. کند که مشروط

و اخالق حسنه باشد.  شرطی که مخالف قانون، نظم عمومی پ. شرط نامشروع:

 منظور از قانون در اینجا، قانون امری است. 

شرط نامشروع مانند اینکه کسی بگوید اتومبیلم را فروختم به پنجاه میلیون تومان 

ینکه مقداری مواد مخدر برایم تهیه کنی. در این حالت عقد بیع صحیح است ابه شرط 

 اما شرط باطل است. 

روع شده جهت معامله شود مانند اینکه کسی شرط نامشروعی که باعث نامش

ام فروختم به سیصد میلیون تومان به شرط اینکه از آن برای تأسیس قمارخانه بگوید خانه

 استفاده کنی که در این حالت هم شرط و هم عقد هر دو باطل هستند. 

 قانون مدنی(  299. شروط مبطل )ماده 2

سازند ند بلکه عقد را نیز باطل میتنها خودشان باطل هستشروطی هستند که نه

 کنند. قانون مدنی( خلل وارد می 190زیرا به یکی از شرایط اساسی صحت معامالت )ماده 

 شوند: دسته تقسیم می 2شروط مبطل خود به 

. مقتضای 1مقتضا یا اثر عقد به دو دسته  الف. شرط خالف مقتضای ذات عقد:

 شود. . مقتضای اطالق تقسیم می2ذات. 

یعنی اثر اصلی عقد. مثالً مقتضای ذات عقد بیع، تملیک است.  مقتضای ذات عقد:
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مقتضای ذات عقد نکاح رابطه زوجیت است. مقتضای ذات عقد اجاره، انتقال منافع مورد 

تنها باطل است بلکه عقد را االجاره( است. شرط خالف این مقتضا نهاجاره و ثمن )مال

 سازد. نیز باطل می

تکمیل شرایط عقد و پیروی از اراده  منظوربهاثری است که  طالق عقد:مقتضای ا

در عقد بیع اصل بر این است که مبیع و ثمن  مثالعنوانبهمشترک دو طرف آمده است. 

 توانند خالف این مقتضا تراضی کنند. حال باشند اما طرفین می

رگاه کسی مثالً هب. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 

خانه خود را به مبلغ معین بفروشد و شرط کند که خریدار هر وقت توانست ثمن را 

بپردازد، شرط و عقد هر دو باطل هستند زیرا شرط، شرط مجهولی است که جهل به آن 

 موجب جهل به عوضین شده است. 

 . شروط صحیح9

شد. اگر در مورد معامله باید مقدار، جنس و وصف معلوم باالف. شرط صفت: 

هر یک از این سه مورد معلوم نباشد معامله صحیح نیست. پس فایده شرط صفت این 

توان شرط گذاشت مثالً است که در صورت معلوم نبودن هر یک از این سه مورد می

ه گوییم به شرطی کدانیم چند متر است. هنگام معامله میخواهیم زمینی بخریم و نمیمی

 مین شرط مقدار صحیح است. خرم. هپانصد متر باشد می

 شرط صفت بر دو نوع است: 

 خرم به شرط اینکه صد کیلوگرم باشد.( . راجع به کمیت )این برنج را می1

 خرم به شرط اینکه بافت تبریز باشد.( . راجع به کیفیت )این فرش را می2

 ب. شرط مقدار: بر دو نوع است. 

 پذیر به شرط مقداریهتجزپذیر: هرگاه یک شیء یهتجز. شرط مقدار در اشیای 1

 معینی معامله شود و بعد کمتر از آن مقدار درآید برای مشتری دو راه وجود دارد: 

 خیار تبعض صفقه.  استنادبهراه اول: فسخ عقد 

 راه دوم: کاستن از ثمن. 
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یلوگرم برنج معلوم شده که هشتاد کیلوگرم بوده است. صد کمثال: در فروش 

تواند یکی از دو راه باال را انتخاب کند. اما اگر مبیع زیادتر از مقدار مقرر در مشتری می

کیلوگرم( در این حالت حق فسخ وجود ندارد و زیاده متعلق به بایع  110عقد باشد )مثالً 

 . پذیر استیکتفکاست چون مبیع قابل تجزیه و 

دارد: هرگاه در حال معامله، مبیع قانون مدنی در این خصوص مقرر می 833ماده 

از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد 

ای از ثمن به نسبت موجود قبول که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه

 قدار معین باشد، زیاده مال بایع است. نماید و اگر مبیع زیاده از م

رود که مورد معامله هم از جهت عینی قابل تجزیه در جایی به کار می 833ماده 

 اجزای مبیع در برابر اجزای ثمن قرار گرفته است.  درواقعطرفین و  ازنظراست و هم 

ین اکند که متری و قابل تقسیم است. بایع در معامله عنوان می 900مثال: زمینی 

میلیون تومان. اگر بعد از عقد، مساحت متری را فروختم از قرار هر متر یک 900زمین 

متر درآید،  390زمین بیشتر درآید، زیاده متعلق به بایع است و چنانچه کمتر درآید و مثالً 

متر به لحاظ فقدان موضوع باطل است ولی  90متر موجود نیست. عقد نسبت به  90

خیار تبعض صفقه وجود  استنادبهجود صحیح است اما حق فسخ متر مو 300نسبت به 

 دارد. 

قدار ناپذیر به شرط میهتجزناپذیر: هرگاه یک شیء یهتجز. شرط مقدار در اشیای 2

معینی معامله و بعد معلوم شود کمتر است مشتری حق فسخ دارد چون او ضرر کرده و 

 ن او ضرر کرده است. اگر معلوم شود که بیشتر است بایع حق فسخ دارد چو

گوید: اگر ملکی به شرط داشتن قانون مدنی در این خصوص می 899ماده 

مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری 

 تواند آن راحق فسخ معامله خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می

 و صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. فسخ کند مگر اینکه در هر د

دارد: اگر مبیع از قبیل خانه یا قانون مدنی در این خصوص مقرر می 839ماده 

شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی
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دوم  شتری و در صورتشده ولی در حین تسلیم، کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی م

 بایع حق فسخ خواهد داشت. 

مالک حق فسخ در اینجا کمتر یا بیشتر درآمدن نیست بلکه مالک ضرر است. 

بسا مبیع کمتر درآید اما بایع ضرر کند و یا بیشتر درآید اما مشتری ضرر کند )ماده چه

تی کند و وقمیآید مشتری ضرر مورد غالب را مالک قرار داده که وقتی مبیع کمتر درمی

 کند. اما حالت عکس هم وجود دارد.( آید بایع ضرر میبیشتر درمی

خیار تخلف از وصف  استنادبهقانون مدنی حق فسخ  839حق فسخ در ماده 

 است. 

قانون مدنی در جایی استفاده دارد که مالی قابل تجزیه عینی نیست مثل  839ماده 

 اجزای ثمن قرار نگرفته بلکه کل مبیع در برابر خانه یا فرش، یعنی اجزای مبیع در مقابل

ز شرط خیار تخلف ا استنادبهکل ثمن است. در این حالت اگر مبیع بیشتر درآید، بایع 

ت حق شرط صف ازخیار تخلف  استنادبهصفت حق فسخ دارد و اگر کمتر درآید مشتری 

 فسخ دارد. 

با سند رسمی معامله شود قانون ثبت اسناد و امالک، هرگاه ملکی  139طبق ماده 

و بعد از معامله، بیشتر از مقدار معامله شده درآید، کسی حق فسخ ندارد. در چنین حالتی 

عد تقاضای سپارد و بالتفاوت قیمت را بر اساس قیمت روز به صندوق ثبت میمشتری مابه

لک م کند. در چنین حالتی توجه داشته باشید که باید حتماً سه شرطاصالح سند را می

با هم  زمان)یعنی غیرمنقول بودن مبیع(، معامله با سند رسمی و بیشتر درآمدن مبیع هم

 اتفاق افتند تا مشتری بتواند با پرداخت مازاد، تقاضای اصالح سند را بکند. 

قانون مدنی: هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت  289ماده 

ی که شرط به نفع او شده است خیار باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کس

 فسخ خواهد داشت. 

له است. البته در ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت، حق فسخ برای مشروط

شود که مورد معامله عین معین باشد. مانند جایی له ایجاد میجایی این حق برای مشروط

م معامله معلو که فرش معینی معامله شده به شرط اینکه بافت کرمان باشد اما بعد از
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 شود که بافت کرمان نبوده است. می

اگر مورد معامله کلی باشد و متعهد در مقام ایفای تعهد مصداقی را تسلیم نموده 

له حق فسخ عقد را باشد که فاقد اوصاف مقرر در عقد است در این صورت مشروط

 بخواهد. علیه را به تبدیل آن از دادگاه تواند الزام مشروطندارد و صرفاً می

که نتیجه یکی از اعمال حقوقی ضمن عقد شرط گردد یدرصورت ب. شرط نتیجه:

 خود انجام شود. و مقصود این باشد که موضوع شرط با وقوع عقد خودبه

مثال: در ضمن عقد نکاح، زن وکیل در طالق شود یا در بیع یک منزل فروشنده 

  شرط کند تا خریدار وکیل او در فروش اتومبیل باشد.

 ه وجودبشرط نتیجه در عقود تشریفاتی ممکن نیست زیرا شرط نتیجه باید فوراً 

آید )به نفس اشتراط( پس اگر عقد تشریفاتی باشد، شرط باطل اما عقد صحیح است. 

تواند شرط کند که اتومبیلم فروختم به شرط اینکه همین اآلن مطلقه شوم مثالً زن نمی

 زیرا طالق یک امر تشریفاتی است. 

ل که حصویدرصورتگوید: شرط نتیجه قانون مدنی در همین راستا می 283ماده 

 شود. آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می

این شرط ممکن است انجام کار یا عدم انجام کاری باشد. این  ج. شرط فعل:

، برخالف شرط نتیجه که تنها تواند راجع به عمل حقوقی باشد یا عمل مادیشرط می

 شامل عمل حقوقی بود. 

ام مثالً در ضمن عقد بیع شرط شود خانه شرط فعل مثبت )انجام تعهد( حقوقی:

 را به تو فروختم به شرط آنکه اتومبیلت را به من بفروشی. 

مانند اینکه در ضمن بیع اتومبیلی شرط شده  شرط فعل مثبت )انجام تعهد( مادی:

 دار، منزل فروشنده را رنگ بزند. باشد که خری

ای شرط شود در ضمن فروش خانه شرط فعل منفی )عدم انجام تعهد( حقوقی:

 که خریدار تا مدت معینی اقدام به فروش آن نکند. 

جوار هستند صاحب دو مغازه که هم شرط فعل منفی )عدم انجام تعهد( مادی:
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کند که مستأجر نباید در آن محل فعالیتی یکی از آن دو را اجاره دهد و ضمن آن شرط می

 مشابه فعالیت او انجام دهد. 

قانون  289الی  287مواد  موجببهضمانت اجرای شرط فعل: این ضمانت اجرا 

 اند از: مدنی به ترتیب عبارت

 علیه به انجام مفاد شرط. . اجبار مشروط1

 دم امکان اجبار، انجام شرط توسط دیگری و به هزینه متعهد. . در صورت ع2

 یله دیگری ممکن نباشد، فسخ معامله. وسبه. اگر انجام شرط 8

 شود: مستقیم و بالواسطه ایجاد می صورتبهدر موارد زیر استثنائاً حق فسخ 

قانون مدنی(: در صورت عدم ایفای این  879و  238. شرط دادن ضامن )ماده 1

 شود. له فوراً حق فسخ ایجاد میشرط برای مشروط

. شرط دادن رهن: اگر شرط دادن رهن یک مال معین باشد و به آن عمل نشود، 2

 صورتبهشود اما اگر شرط دادن یک مال کلی باشد و رهن ندهد حق فسخ الزام می

 شود. وری ایجاد میف

. در مورد شروط مقرر بین موجر و مستأجر: تخلف از شرط فعلی که در عقد 8

قانون  393کند. )قسمت اخیر ماده له حق فسخ فوری ایجاد میاجاره آمده برای مشروط

 مدنی( 

علیه علت عمده عقد است: این شرط همان شرط . زمانی که شخصت مشروط3

 مباشرت است. 

هن گذاشتن مال معینی در ضمن عقد شرط شده باشد و آن مال تلف هرگاه به ر

 یا معیوب گردد: 

که تلف یا عیب قبل از تحقق رهن حادث شود حق فسخ عقد اصلی یدرصورت -

 شود. له ایجاد میبرای مشروط

له حق فسخ که تلف یا عیب بعد از تحقق رهن حادی شود مشروطیدرصورت -

 عقد را نخواهد داشت. 

له امکان مطالبه عوض مال تلف شده یا ارش عیب هر دو حالت فوق، مشروطدر 
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 را نخواهد داشت. 

 قانون مدنی(  236و  233اسقاط شرط )مواد 

ویی که گینحوبهاسقاط شرط بدین معناست که تعهد حاصل از شرط ساقط گردد 

 از ابتدا چنین شرطی وجود نداشته است. 

کند قابل اسقاط نیست اما شرط صفت و می که شرط فعل ایجاد تعهدییازآنجا

 باشند. علیه نیستند قابل اسقاط نمینتیجه که متضمن تعهدی بر ذمه شخص مشروط

له ایجاد حق فسخ گانه ذکر شده برای مشروطتخلف از هر یک از شروط سه

کند. هر حقی قابل اسقاط است. اگرچه شرط صفت و شرط نتیجه قابل اسقاط نیستند می

 ق فسخ ناشی از آن دو قابل اسقاط است. اما ح

تواند از بطالن عقد جلوگیری کند زیرا شرط مبطل اسقاط شرط مبطل عقد نمی

قاط توان با اسمخالف مقتضای ذات عقد است و بعد از گذاشتن چنین شرطی دیگر نمی

 آن، عقد را صحیح کرد. 

یز ضمن آن ن اگر عقد اصلی صحیح باشد و مدتی بعد اقاله یا فسخ شود، شرط

 شود. بنابراین: باطل می

 گردد. اگر شرط نتیجه باشد: نتیجه به حالت قبل بازمی -

اگر شرط صفت باشد: وصف به همراه مورد معامله به مالک پیش از عقد  -

 شود. گردد. چیزی در ازای آن داده نمیبرمی

ود شط میاگر شرط فعل باشد و به آن عمل نشده باشد، تعهد ناشی از آن ساق -

له مطالبه تواند عوض آن را از مشروطعلیه میو اگر هم به آن عمل شده باشد، مشروط

 کند. 

شود. استثنایی که در این مورد اگر عقد منحل شود شرط نتیجه نیز منحل می

وجود دارد: اگر شرط نتیجه، یکی از سه عقود نکاح، وقف و ضمان باشد که قابل اقاله 

 شوند. عقد اصلی منحل شود این سه عقد منحل نمیکه یدرصورتنیستند 

اسقاط شرط فقط در صورتی ممکن است که شرط صحیح باشد. شرط باطل یک 
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 امر عدمی است و اسقاط آن امکان ندارد. 

اسقاط حق حاصل از شرط مانند اسقاط هر حق دیگری ایقاع رضایی است و با 

 شود. هر چیزی که داللت بر قصد کند واقع می

آن  موجببهگیرد و یمد به فعل ثالث، تعهدی است که شخص به عهده تعه

مکلف است ثالثی را برای انجام یا عدم انجام کاری ترغیب نماید. این تعهد هیچ تکلیفی 

 کند و استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها نیست. برای ثالث ایجاد نمی

، نظر نظرهااختالفرغم در عقدی که در آن تعهد به نفع ثالث وجود دارد علی

 رود. تر این است که با اقاله عقد اصلی توسط طرفین، تعهد به نفع ثالث از بین نمیصحیح

ود شدر شرط فعل، چنانچه قبل از انجام شرط، عقد به هم بخورد، تعهد ساقط می

 ی زیر وجود دارند: هاحالتهم بخورد  و چنانچه بعد از انجام شرط عقد به

شرط فعل، عمل مادی بوده و انجام شده: چون عمل مادی قابل بازگشت نیست 

 شود. المثل داده میعلیه اجرتبه مشروط

 شرط فعل، عمل حقوقی بوده و انجام شده است: 

 د. خور. عمل حقوقی تبعی بوده مانند ضمان، کفالت، حواله، رهن، عقد به هم می1

اش را به صد میلیون . عمل حقوقی مستقل بوده مانند جایی که فروشنده خانه2

تومان بفروشد به شرط اینکه خریدار ماشینش را به او بفروشد، اگر معامله خانه به هم 

 خورد. ینمبخورد، معامله ماشین به هم 

 منابع

، چاپ اول استاد شهید مرتضی مطهری، شرح منظومه حاج مالهادی سبزواری، جلد دوم .1

 . 11 -19، انتشارات حکمت، صص 1831

 . 930، ص 2امام خمینی )ره(، تحریرالوسیله، ج  .2

 . 198، ص 1پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج  .8

 . 198، ص 1پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج  .3

-123، انتشارات رخشید، صص 1898جمشیدی، الهه، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ اول،  .9
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 . 32و تحریرالوسیله، کتاب الدیات، ص  989، ص 2المسائل، ج سید علی طباطبائی، ریاض .3

به  78صادقی، محمد هادی، جرائم علیه اشخاص )صدمات جسمانی(، چاپ هیجدهم، ص  .7

 بعد. 

. 18، ص 31. نجفی، محمد حسن، جواهرالکالم، ج 230، ص 2عالمه حلی، تحریر، ج  .3

 . 277، ص 10الکرامه، ج مفتاح

 . 18، ص 31. نجفی، محمد حسن، جواهرالکالم، ج 230، ص 2عالمه حلی، تحریر، ج  .9

 . 231، ص 2عالمه حلی، قواعداالحکام، ج  .10

 . 18، ص 31نجفی، محمد حسن، جواهرالکالم، ج  .11

 عالمه حلی، تحریرااالحکام.  -13، ص 31نجفی، محمد حسن، جواهرالکالم، ج  .12

 . 18کتاب القصاص، ص ، 31نجفی، محمد حسن، جواهرالکالم، ج  .18

 ، کتاب الدیات. 38، ص 32نجفی، محمد حسن، جواهرالکالم، ج  .13

. 99، ص 32نجفی، محمد حسن، جواهرالکالم، ج  .19



 فقهی و حقوقی شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن . تحلیل2

 1اسماعیل درفش

 

 

 

 چکیده 

از مباحث مهم عقد بیع قابل فسخ، وضعیت حقوقی تصرفات طرفین در مبیع و ثمن و 

کی از حقوقی، ی فعل ترک شرط تصرفات اعم از مادی و حقوقی است.اثر متعاقب فسخ بر این 

 عمل یا و بیع یا اجاره همچون حقوقی اعمال ندادن انجام آن از اقسام شرط فعل است و مقصود

قانون مدنی شرط عدم تصرفات  .است شده هاآن ترک شرط عقدی در ضمن که و ... است فسخ

ن یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از عنوابه 393ناقله در مبیع را در ماده 

پژوهش به بررسی نوع شرط مذکور از جهت  داند. در اینگرفته میآن را بطالن تصرفات انجام

شرط فعل یا نتیجه بودن آن، مفهوم بطالن و همچنین ضمانت اجرای تخلف از این شروط 

ی امامیه سه دیدگاه؛ بطالن عقد و پرداخته شد. در خصوص اعتبار شرط مذکور در بین فقها

و صحت شرط و عقد وجود دارد. در این خصوص نیز  شرط، بطالن شرط و صحت عقد

 ضمانت، شروط نوع این در که است آمده تحقیق های متفاوتی دارند. در اینحقوقدانان دیدگاه

مسئله است و در بررسی حقوقی  فعل شرط با متفاوت امری دارد که وجود خاصی اجرایی

غیراز مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته مذکور وجود ضمانت اجرای خاص، به

است. در خصوص ماهیت، اعتبار و ضمانت اجرای تخلف از این شروط، پس از تحلیل ضمانت 

نی بر که مبت اجراهای مختلفی نظیر عدم نفوذ، قابل ابطال و انفساخ، درنهایت دیدگاه موردنظر

 فسخ است، مطرح شده است. قابلیت

 

 .یرنافذغ –بیع  –قابل ابطال  –بطالن  -تصرفات ناقله در مبیع -شرط واژگان کلیدی:

  

_______________________________________________________________________________ 
 یاسوج واحد اسالمی آزاد خصوصی دانشگاه حقوق دکترای دانشجوی .1
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 . مقدمه6

 عقد بیع، یکی از عقود رایج و متداول در جامعه و در رأس عقود تملیکی است؛

 بیع عقدبنابراین از اهمیت بسیار زیادی در میان سایر عقود و در جامعه برخوردار است. 

 نهجداگا آن آثار و انعقاد شرایط مدنی قانون در تنهانه که است معین قراردادهای از یکی

 دارد خود با نیز را قراردادها عمومی قواعد از سو بسیاریاز یک بلکه، است شده مطرح

 هاراد باید طرف دو عقد در این. قراردادهاست سایر کلی شرایط تابع دیگر سوی از و

 وجود به منوط قراردادها انعقاد. باشند دارا را تصرف و تملک اهلیت و سالم و جدی

 ماده) .داندمی اثربی قانون را نامشروع هدف به رسیدن برای تبانی و است معین موضوع

 یا و خریدوفروش در هرکس، اراده حاکمیت اصل بر طبق( قانون مدنی بعد به 190

 را آزادانه عقد آثار و و شرایط خود معامله طرف تواندمی و است آزاد آن از خودداری

قراردادهای روزمره  هایی را درمحدودیت اشخاص گاه امروزی جامعه در .کند انتخاب

ها ناشی از قوانین، نظم عمومی و قراردادهای آورند. این محدودیتبرای خود به وجود می

 ، یکی از فصولگذار به لحاظ اهمیت شروط ضمن عقدخصوصی میان افراد است. قانون

باطل و مبطل »ها را به سه دسته: مربوط به عقود را به این شروط اختصاص داده و آن

و  288و  282تقسیم نموده و ضابطه تشخیص هرکدام را در مواد « عقد، باطل و صحیح

ر مصادیق ها باما مهم بکار بردن این ضابطه به ترتیب تعیین نموده است؛ قانون مدنی 283

فقط از شرط عدم تصرفات  قانون مدنی 393گذار در ماده ر است. قانونشروط مذکو

اما در جایی که  ناقله در مبیع سخن گفته و ضمانت اجرای آن را مشخص کرده است؛

مبیع و ثمن هر دو شرایط واحدی دارند، مانند اینکه هر دو عین معین باشند، درنتیجه از 

ن شرط را به ثمن نیز تسری داد و شرایط توان ایاحکام یکسانی برخوردارند. لذا می

گذار در موارد متعددی ازجمله ماده که قانونطوریمشابهی برای آن در نظر گرفت. به

از حیث احکام عیب ثمن شخصی را مثل مبیع شخصی دانسته است.  قانون مدنی 387

نیست  نمقتضای عقد بیع مبادله مبیع و ثمن است و شرط عدم تصرفات ناقله به معنای ای

مجرد وقوع ، بهقانون مدنی 832ماده  1 بندای صورت نگیرد. بلکه بر اساس که مبادله
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گردد. البته ظاهر ماده مذکور همه اقسام مبیع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می

 قانونشود، اما از دقت در سایر مواد )عین معین، کلی در معین، کلی در ذمه( را شامل می

گذار حکم فوق را در مورد همه اقسام مبیع نپذیرفته است. شود که قانونعلوم میم مدنی

...اگر ثمن یا مبیع عین معین باشد و » مقرر داشته است: قانون مدنی 838چنانچه در ماده 

قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مفلس شود، طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد 

ماده را منحصر در مبیع یا ثمن معین دانسته است. علت  گذار حکم اینقانون« داشت.

مجرد وقوع بیع در مواردی که مبیع یا ثمن عین اختالف در موارد فوق این است که به

شوند. این در حالی است که در غیر عین معین باشد، خریدار یا فروشنده مالک آن می

ع و ثمن یا ال مالکیت با تعیین مبیمعین بودن مبیع یا ثمن، تنها پس از وقوع عقد بیع، انتق

گیرد. فقها و حقوقدانان در خصوص انتقال مالکیت مبیع و یا ثمن ها صورت میتسلیم آن

نظر دارند. تنها در مجرد وقوع بیع، اجماع و اتفاقعین معین به خریدار و فروشنده، به

های یدگاهخصوص قابل فسخ بودن عقد با توافق طرفین و یا ناشی از حکم قانون، د

از دیدگاه مشهور که وجود حق فسخ را  833و  838متفاوتی دارند. قانون مدنی در مواد 

پیروی نموده است. گروه دوم از فقهای امامیه معتقدند  ،داندمانع از انتقال مالکیت نمی

که انتقال مالکیت مبیع یا ثمن به خریدار یا فروشنده منوط به انقضای خیار است. گروه 

فقهای امامیه میان موردی که حق فسخ مخصوص خریدار باشد و یا فروشنده؛  سوم از

مجرد قائل به تفاوت شدند. به این صورت که اگر حق فسخ مخصوص خریدار باشد، به

گیرد و اگر مخصوص بایع و یا هر دو باشد، وقوع عقد بیع انتقال مالکیت صورت می

 یداریخر که مالی در که دهد تعهد کسی اگر انتقال مالکیت منوط به انقضای خیار است.

ا ی ندهد، معین شخص به اجاره به را آن موضوع معینی مدت تا فروشنده نفع به نموده

است؟ اگر مشروط علیه مبیع  چگونه تعهد اجرای اینجا آن را تا مدت معینی نفروشد؛ در

ه است؟ چ طورکلی برخالف شرط عمل نماید، حکم چنین تصرفاتییا ثمن را منتقل و به

یم، در ها را غیر نافذ تلقی کنگونه تصرفات غیر نافذند، یا باطل هستند؟ آیا اگر آنآیا این

ارد؟ له حق فسخ دله واجد آثار حقوقی هستند؟ آیا مشروطصورت تنفیذ از ناحیه مشروط

 بحث، پژوهش این اصلی یا باید ابطال تصرفات بعدی را از دادگاه تقاضا نماید؟ موضوع
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 پرسش درواقع. است شروط این از تخلف اجرای ضمانت همچنین و حقوقی ضعیتو از

 در آیا ؟چیست و حقوقی فقهی ازنظر شروطی چنین با اثر مخالفت که است این اصلی

 برای یا؟ نمود اعمال را فعل شرط از امتناع اجرایی ضمانت عمومی احکام باید موارد این

  ؟نظر گرفت در خاصی اجرایی ضمانت باید شروط نوع این

 

 . شروط ضمن عقد2

شرط در لغت به معنای الزام به چیزی و التزام به چیزی آمده است. شروط جمع 

، 1833شرط و شرایط جمع شریطه است که این نیز به معنی شرط آمده است )شهیدی، 

 گاه و معین عقود مانند، گیردقرار می عقد و قرارداد مورد مستقالً گاهی (. تعهد17ص

 بعیت جنبه امر این اثر در و آیدمی وجود به دیگری مستقل و تعهد قرارداد در ضمن دیگر

 قانون (271ص ،1877 ،امامی) .گویند عقد شرط ضمن را آن که گرفت خواهد خود به

 بنا بر امامیه در حقوق. است نموده اقتباس امامیه از حقوق را عقد ضمن شروط مدنی

 را نآ باید بنماید، تعهدی بخواهد کسی هرگاه و نیست آورالزام مشهور تعهد بدوی نظر

رط ش .قرار بدهد عقد ضمن در شرط صورتبه یا و درآورد معینه عقود از یکی صورتبه

قراردادها شامل شروط ضمن آن  1بنابراین اصل صحت ای از عقد و تابع آن است؛پاره

 معامالت در اراده آزادی بر مبتنی که 01ماده  وضع با ایران شود. در قانون مدنینیز می

 و نباشد، صحیح تلقی نمود قوانین صریح مخالف که تعهدی هرگونه توانمی 2است؛

 رطش صورتبه یا و معینه عقود از یکی صورتبه را خود معامله نیستند ملزم متعاملین

، دارد امامیه حقوق مقررات به عمومی افکار که انسی به نظر ولی، درآورند عقد ضمن

 عهداتیت نیز رسمی اسناد دفاتر و نمایندمی پیروی مزبور را روش نیز در اجتماعات اکنون

و چندان اصرار  دهندقرار می عقد ضمن شرط صورتبه نیست معینه از عقود ناشی که

_______________________________________________________________________________ 
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم »قانون مدنی:  228. ماده 1

  «شود.

 الفمخ کهدرصورتی، اندنموده منعقد را آن که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای»قانون مدنی:  10. ماده 2

 «.است نافذ نباشد قانون صریح
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 آن ضمن را شرط که نباشد در خارج حقیقتاً هم معینی عقد هرگاه که امر دارند بر این

)همان،  .گردید شرط الزم خارج عقد در ضمن نویسندمی ظیمیتن در اسناد دهند، قرار

 (271، ص1877

 شود. و یا غیر معوض قرار داده معوض عقد ضمن است ممکن عقد ضمن شرط

 نزدیکی هرابط و بستگی( اصلی تعهد) شده آن ضمن شرط که عقدی با (تبعی تعهد)شرط 

 از جهات جهتی به اصلی تعهد دهند. هرگاهمی تشکیل را واحدی عقد و کندمی پیدا

 وجود به منوط شرط حقوقی وجود زیرا ،بود خواهد باطل آن ضمن شرط ،باشد باطل

 صلیا باشد، تعهد باطل عقد ضمن شرط هرگاه بالعکس، ولی است. اصلی تعهد حقوقی

 اساسی شرایط از در یکی اخالل موجب شرط وجود کهدرصورتی مگر، شودنمی باطل

 جایزی عقد هرگاه .است مستقلی حقوق موجود اصلی تعهد زیرا ،گردد عقد صحت

 خود ضمن شرط در اصلی عقد لزوم ،شود داده قرار الزم عقد ضمن شرط صورتبه

 به تعهد ود بستگی. گرداندمی فسخغیرقابل الزم مانند عقد را جایز و عقد نمایدتأثیر می

، یردگ دیگر قرار تعهد ضمن شرط صورتبه دو از آن یکی که است یکدیگر در صورتی

 و مستقل است ،دو تعهد از آن هر یک تعهد شود، بعدازآن یا از انعقاد قبل وگرنه هرگاه

 اند؛اوتیکدیگر متف با عقد و شرط رابطه .نمود نخواهد پیدا دیگری به وابستگی یکهیچ

 فرع هب اصل رابطه، شرطبه عقد رابطه و اصل به فرع رابطه عقد به شرط رابطه یعنی

. اشدب داشته جهت مخصوصی مگر نماید،نمی سرایت اصل در فرع بطالن اصوالً. است

 لذا شود.نیز می آن شامل، عقد کل به وفای لزوم است قرارداد از جزئی شرط ازآنجاکه

 ودوج شروط مفاد انجام از امتناع برای اجرایی ضمانت چه که شودمی مطرح پرسش این

 روطاین ش احکام و اقسام از کلی ابتدا به تحلیل نمای اصلی، سؤال تبیین جهت دارد؟

 متقسی صحیح شروط و باطل شروط قسمت دو به را شروط مدنی قانون .پردازیممی

 .نموده است
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 1یست.ن عقد مفسد هستند که باطلی اول؛ شروط دسته :انددو دسته باطله شروط

 از اقسام که شرطی هر 2.است عقد مفسد هستند که باطلی شروط دوم؛ دسته

شرط  .بود خواهد شرط صحیح نباشد، قانون مدنی 288و  282 مواددر  مذکور گانهپنج

 8و شرط فعل است. در ضمن عقد بر سه قسم؛ شرط صفت، شرط نتیجه

 

 283شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. )ماده  صفت: . شرط6. 2

 ضمن در دو آن از یکی یا عوضدو  در خاصی وصف ( در این شرط وجودقانون مدنی

ت. اس مربوط معامله در موضوع صفتی، نه در ایجاد، بلکه وجود شود و بهمی شرط عقد

توان است و نمی فسخ خیار از آن، تنها اثر تخلف نیست و پذیر الزام صفت شرط لذا

 3.خاص واداشت صفت آن ایجاد را به الزامم مشروط علیه

 

 ،ایقاع عقد یا از اعم حقوقی عمل یک اثر آن است که تحقق نتیجه: . شرط2. 2

 صورت در نمود. اثر الزام آن انجام به را علیه مشروط تواندر خارج شرط شود. لذا نمی

 اجتماع عدم صورت در شود ومی حاصل عقد تحقق با نتیجه شرط ،الزم شرایط وجود

_______________________________________________________________________________ 
 غیرمقدور آن انجام که شرطی. 1:نیست عقد مفسد ولی است باطل ذیل مفصله شروط: »قانون مدنی 282 . ماده1

 .« باشد نامشروع که شرطی. 8.نباشد فایده و نفع آن در که شرطی. 2. باشد

 خالف شرط. 1:است عقد بطالن موجب و باطل ذیل مفصله شروط: »داردمی مقرر قانون مدنی 288 . ماده2

 .«نشود عوضین به جهل موجب آن به جهل که مجهولی شرط. 2.عقد مقتضای

.. .نفیاً یا اثباتاً فعل . شرط8 و نتیجه . شرط2، صفت . شرط1قسم است:  سه بر شرط»قانون مدنی:  283 . ماده8

شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری 

شرط فعل که اقدام یا اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط  در خارج شرط شود. در

 «شود.

اشد و معلوم شود آن صفت هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت ب»قانون مدنی:  289. ماده 3

 «موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
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 مشروط عهده به عملی دادن انجامچون  لذا 1.شودنمی نتیجه محقق شرط، مزبور شرایط

 حق فقط نماید و او را به انجام شرط تقاضا الزام تواندنمی لهمشروط است، نبوده علیه

ود ولی شخیار تخلف از شرط صفت و نتیجه با عقد ایجاد می .را دارد اصلی معامله فسخ

 شود.خیار تخلف از شرط فعل بعد از عقد ایجاد می

 

بر  ای متعاملین از یکی بر فعلی به اقدام عدم یا اقدام که آن است فعل: . شرط9. 2

فعل اقسام گوناگونی نظیر؛  ( شرطقانون مدنی 283)ماده  .شود شرط خارجی شخص

شرط فعل مادی، شرط ترک فعل مادی، شرط فعل حقوقی و شرط ترک فعل حقوقی 

 دارد و آثار حقوقی هریک از دیگری متفاوت است.

 به را عملی انجام عقد در ضمن علیه مشروط مثبت(:) مادی فعل الف. شرط

 بایع هب خود را اتومبیل نماید تعهد مشتری ،خانه بیع ضمن در آنکه مانند گیرد؛می عهده

له ابتدا باید الزام به وفای شرط در موارد تخلف از شرط فعل، مشروط .کند هبه مجاناً

رأی ) کند و تا زمانی که امکان الزام میسر باشد، حق فسخ وجود نخواهد داشت

بنابراین در صورت تخلف  دیوان عالی کشور(؛ 1 شعبه 19/3/1813، مورخ 1837شماره

 ابتدا هلمشروط بلکه، کند فسخ را معامله تواندنمی لهمشروط ،فعل شرط از علیه مشروط

 علیه مشروط اجبار کهدرصورتی .نماید شرط اجرای به ملزم را علیه مشروط باید

نه باشد، به هزی ممکن علیه غیر از مشروط دیگری شخص وسیلهبه آن انجام غیرممکن و

گردد و در صورت عدم امکان انجام شرط مشروط علیه، شرط توسط دیگری انجام می

 له حق فسخ معامله توسط دیگری، مشروط

 .2(قانون مدنی 289،283287، مواد) کنداصلی را پیدا می

_______________________________________________________________________________ 

که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن شرط شرط نتیجه درصورتی»قانون مدنی:  283. ماده 1

 «شود.به نفس اشتراط حاصل می

ل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فع» قانون مدنی: 297ماده . 2

تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می
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انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر  منفی(:) ترک فعل مادی ب. شرط

در زمان مشخصی و  عمل از انجام که نمایدمی یعنی تعهد شود؛یشرط م علیه مشروط

 که شودمی استنباط شرط از گاهی .خودداری کند استمراری و نامحدود مدت برای یا

 انجام بار هم اگر یک کهطوریبه ندهد، انجام را شرط مورد گاههیچ علیه، باید مشروط

 است؛ فعل مستمر ترک هم منظورگاهی . شودمی ایجاد فسخ حق لهمشروط برای دهد

ی، )شهید .نمود فعل انجام عدم وادار به را او توانمی ،کرد تخلف اگر مشروط علیه یعنی

هایی از له نشانه( اگر شرط تنها انجام یک عمل مادی باشد و مشروط139، ص1833

تواند از دادگاه اجبار او را به ترک تخلف بخواهد. ولی اگر تخلف مشروط علیه ببیند، می

ه کله خیار تخلف شرط خواهد داشت. درصورتیتخلف صورت گرفته باشد، مشروط

ه لشرط شود و مشروط علیه تخلف نماید، مشروط بقائاً ترک یک عمل مادی حدوثاً و

له تواند از دادگاه اعاده وضعیت سابق را بخواهد. لذا در فرض عدم امکان الزام، مشروطمی

حقوقی،  عمل یک ندادن انجام ،منفی فعل شرط خیار تخلف شرط خواهد داشت. هرگاه

 مذکور معامله کند، عمل نآ مشروط علیه برخالف و باشد ساختمان ندادن اجاره مثل

 مشروط معامله و او کرده ایجاد ،لهمشروط سود حقی به ،اجاره عدم چون اما نیست؛ باطل

 خفس را معامله تواندمی، شرط تخلف صورت در، است کرده انشا این شرط لحاظ با را

صورت شرط نتیجه منفی باشد، مثل اینکه که چنین شرطی بهکند؛ برعکس درصورتی

فروش یک دستگاه آپارتمان شرط شود که خریدار حق اجاره دادن آپارتمان مذکور ضمن 

وسیله شرط نتیجه، حق را نداشته باشد و او برخالف شرط عمل کند. چون اصوالً به

اجاره دادن از خریدار سلب شده، درنتیجه اجاره آپارتمان مذکور غیر نافذ بوده و تنفیذ 

 (.190، ص1833ن، هما) له استآن در اختیار مشروط

_______________________________________________________________________________ 

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به » قانون مدنی 292ماده  «اجبار به وفای شرط نماید.

تواند به خرج ملتزم موجبات وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میانجام آن به انجام آن غیرمقدور ولی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن » قانون مدنی: 293ماده « انجام آن فعل را فراهم کند.

خ قابل حق فسنباشد و فعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف م

 «معامله را خواهد داشت.
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در ضمن عقد انجام یک یا چند عمل حقوقی،  پ. در شرط فعل حقوقی )مثبت(:

همانند شرط فعل  گردد.مثل صلح مال معین به فردی خاص بر مشروط علیه شرط می

تواند در صورت تخلف، به دادگاه مراجعه نماید. درواقع ضمانت له میمادی مشروط

 عل مادی است.اجرای آن همانند تخلف از شرط ف

ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط  انجام منفی(:) یحقوقت. در شرط ترک فعل 

 شرط خود قرارداد در یامغازه اجاره هنگام در مستأجری مثال گردد. برایعلیه شرط می

موجر  ولی دهد؛ اجاره اوصنف هم به راخود  یگرد مغازه مدتی تا موجر نباید کند کهمی

 رد لهمشروط چیست؟ این شرط از تخلف اجرای نماید. ضمانتمی تخلف شرط این از

شرط به این معنی است  اسقاط است؟ برخوردار حقوقی چه از علیه مشروط تخلف قبال

 است، شده او سود به که یبه شرط از عمل تواندمی هر وقت بخواهد، لهکه؛ مشروط

 عقد آن از ازاله شرط، از اسقاط منظور 1تواند به لفظ یا به فعل باشد.کند و می نظرصرف

 رجد عقد از ابتدا، ضمن شرطی که بود خواهد آن مانند از اسقاط، پس کهینحوبه است،

 قانون مدنی 233 است. چنانچه ماده فعل شرطبه محدود امکان اسقاط، تنها .است نشده

 هرچند. ستنی اسقاط قابل نتیجه شرط و است اسقاط قابل فعل که تنها، شرط داشته مقرر

 اسقاط لقاب صفت شرط که گفت باید ولی نبرده، نامی صفت شرط مذکور از اسقاط ماده

 .کرد بررسی توانمی فعل شرط در مورد فقط را شرط اسقاط قابلیت لذا نیست.

 

 . مبانی اعتبار شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن9

حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در  اصل عقود: در اراده حاکمیت . اصل6. 9

تواند طرف معامله خود را انتخاب آید. مطابق این اصل هر کس مییمحقوق به شمار 

ی اهگکند و شرایط و آثار عقد را با یکدیگر تعیین کنند. امروزه مردم در ضمن قرارداد 

_______________________________________________________________________________ 
اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که داللت »قانون مدنی:  239. ماده 1

  «بر اسقاط شرط نماید.
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 از یگاهی ناش این اصل هایآورند. محدودیتهایی برای خود به وجود میمحدودیت

نظیر دخالت دولت در امور اقتصادی و وضع قوانین محدودیت  عمومی نظم و قوانین

 قراردادهای از ناشی گاهی و 1کننده خاص، مثل فروش مال مشاع غیرقابل تقسیم است.

 قواعد بر را هایتمحدود گونهمعتقدند که اگر این دانانحقوقبرخی  .است خصوصی

 دودمح اندازه چه تا خریدوفروش آزادی اصل که شودمی معلوم یخوببه بیفزاییم امری

 که در مواردی قانون، حکم از گذشته. شودمی افزوده هایتمحدود این بر هرروز و شده

 مال فروش به مجبور را شخصی تواندمی دادگاه کندمی ایجاب عمومی آسایش و نظم

 یشانا انحصار به جنسی فروش و ساختن دولت طرف مثال، کسانی که از برای .کند خود

 خود مشتریان بین در «قراردادی آزادی اصل» استنادبه توانندنمی است، شده واگذار

 -23ص، 1873،)کاتوزیان .ورزند امتناع معین گروه یا شخص با معامله کنند یا از تبعیض

22)  

 

 هب فروش قراردادهای از ناشی تعهد . نفوذ قرارداد و قانون در روابط طرفین:2. 9

 زیان حسنه اخالق و عمومی نظم به که جایی تا فروش از خودداری یا معین اشخاص

 نساخت محدود اجاره یا فروش حق اسقاط کردن جزئی هایراه از یکی .است نافذ نرساند

 نادیاس سایر مانند قولنامه. است عرف با زمان بودن محدود تمیز و است معین زمان به آن

 آن مفاد اجرای به مکلف طرف و دو معتبر است دادگاه در، تعهد ایجاد تنظیمی برای

 دهما) .است فروشنده و خریدار قرارداد به متکی شده آن ضمن که تعهدی زیرا، هستند

 هنوز که دارند را ایمعامله قصد فروشنده و خریدار که مواردی در (قانون مدنی 10

 شرایط با را معامله که کنندمی تعهد و بندندمی قراردادی است نشده فراهم آن مقدمات

 و بیع وعده شودمی تنظیم باب این در که را سندی دهند انجام خاص مهلت در و معین

_______________________________________________________________________________ 
که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن درصورتی»قانون امور حسبی:  817. ماده 1

ه آید مگر آنکه یکی از ورثاست فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می

 « فروش آن را به طریق مزایده درخواست کنند
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 طرف دو برای که است این قولنامه تنظیم از هدف لذا .نامندمی «قولنامه»عرف  زبان در

 هاولنامهق گونهاین محاکم است. بیشتر بیع عقد یانشا آن موضوع که آید وجود به دینی

 ار وخرید نیز طرفین و شده پرداخته بیعانه عنوانبه از ثمن مبلغی آن در که هرچند ،را

 .ندنمود محکوم را مقابل طرف و انددانسته بیع به تعهد، باشند شده نامیده فروشنده

 ( 29 -23، ص1873)همان، 

 

 ثمن. ماهیت، اعتبار و ضمانت اجرای شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و 3

ماهیت، اعتبار و ضمانت اجرای شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن را به 

گذار و قانون) )فقهای امامیه( و سپس از دیدگاه حقوقیترتیب از دیدگاه فقهی 

 کنیم. حقوقدانان( بررسی می

 

 . ماهیت، اعتبار و ضمانت اجرای شرط عدم تصرفات ناقله از دیدگاه فقهی6. 3

 طور مستقل مطرح نشده وی شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع بهدر مباحث فقه

تنها در بحث شروط ضمن عقد، در قالب شرط عدم فروش مبیع آن را مطرح نمودند. 

لذا باید موضوع را در ابواب فقهی جستجو کرد و مبانی فقهی آن را از میان آرای فقها 

ه ها اشارترین آندارد که به مهمهای مختلفی در این زمینه وجود استنتاج نمود. دیدگاه

 شود.می

فقهای امامیه به دالیل مختلفی این شرط را باطل و  الف. بطالن شرط و عقد:

گروهی شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع را مخالف با مقتضای  اند.مبطل عقد دانسته

لی ود اصدانند. ازنظر این گروه مقصذات عقد بیع و درنتیجه آن را باطل و مبطل عقد می

از بیع و انتقال مالکیت، مطلق تصرفات است. لذا وقتی در عقد بیع شرط محدودیت برای 

ها شرط شود، چنین شروطی با مقتضای برخی از تصرفات ناقله شود و یا عدم همه آن

باشند. کند. درنتیجه چنین شروطی باطل و مبطل عقد بیع میعقد بیع منافات پیدا می

( دسته دوم، چنین شروطی را به علت مخالفت با کتاب و 213ق، ص1313)شهید اول، 
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دانند. این گروه مخالفت شرط با مقتضای سنت یا احکام شرعی، باطل و مبطل عقد می

دانند، لذا آن را از جهت مخالفت با کتاب ذات عقد را سببی مستقل برای بطالن شرط نمی

برخی دیگر از فقهای امامیه  (32و  92ق، ص1313اند. )شهید ثانی، و سنت باطل دانسته

بطالن شرط و عقد را به دلیل مخالفت با مقتضای بیع را به مشهور فقهای امامیه نسبت 

( در این خصوص نظرات مختلف دیگری نیز وجود 39، ص1837دادند. )شیخ انصاری، 

دارد. البته با توجه به اینکه ازنظر این گروه چنین شرطی باطل است، لذا بحث از ضمانت 

 اجرای آن نیز منتفی است.

مطابق این نظریه فقهای امامیه عقد بیع را صحیح  ب. بطالن شرط و صحت عقد:

اند. فقهای امامیه علت صحت عقد را و شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع را باطل دانسته

 اما علت بطالن را مخالفت دانند؛می« الرِّبوااهللُ البیعَ و حَرَّمَاَحَلَّ»ه: سوره بقر 279آیه شریفه 

گونه استدالل کردند که در این خصوص قصد و اند و اینشرط با کتاب و سنت دانسته

متنع ها )شرط( متراضی به هر یک از شرط و عقد تعلق گرفته است. لذا وقتی یکی از آن

 ( 133، ص1837شود، دیگری )عقد( که مورد قصد بوده باقی است. )شیخ طوسی، 

ها پیروی برخی فقهای امامیه که قانون مدنی هم از آن و عقد:ج. صحت شرط 

نموده است، هم عقد را صحیح دانسته و هم شرط عدم تصرفات ناقله را جزء شروط 

صحیح قلمداد نمودند. صاحب جواهر از فقهای بزرگ امامیه وجود اجماع در خصوص 

وش، هبه و توارث، بطالن شرط عدم فروش مبیع را نپذیرفته و در مورد شروط عدم فر

شرط عدم فروش هبه را جایز و صحیح دانسته و تنها شرط عدم توارث را باطل و منع 

را اند، زینمودند. همچنین این شرط را مخالف با مقتضای بیع و احکام شرعی ندانسته

تواند از فروش یا هبه مال خریداری شده خودداری کند مشروط علیه بدون شرط نیز می

شود که از فروش یا ... نیز خودداری کند. )نجفی، فقط ملتزم و متعهد می و با این شرط

امامیه تنها اجاره را صحیح دانسته و عدم ضمان خریدار  فقهای از ( برخی201، ص1839

د. دانناند و خریدار را ملزم به پرداخت غرامت به بایع نمیدر قبال منافع را پذیرفته

 ( 833، ص1833)خمینی، 
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 حقوقی دیدگاه از ناقله تصرفات عدم شرط اجرای ضمانت و اعتبار، هیت. ما2. 3

گذار شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن را جزء شروط صحیح و معتبر قانون

عنوان ضمانت آن را به رسمیت شناخته و بطالن را به قانون مدنی 393دانسته و در ماده 

ه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و هرگا»اجرای آن مشخص کرده و مقرر داشته است: 

شود، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر بیع فسخ شود اجاره باطل نمی

 هماد در« که در این صورت اجاره باطل است. مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد

 را عمبی از قسمتی یا تمام مشتری بیع عقد از پس اگر» :است آمده قانون نیز همان 399

 حق زوال موجب معامله فسخ گذارد رهن کسی نزد اینکه مثل دهد، غیر قرار حق متعلق

 ماده دو این از چنانچه« .باشد شده خالف شرط اینکه مگر شد، نخواهد مزبور شخص

 ت.اس بطالن تخلف در صورت حقوقی عمل ترک شرط اجرای ضمانت شودمی استفاده

 دادن اجاره حق ،بایع خیار اعمال مدت تا خریدار شده که شرط بیعی عقد اگر در لذا

 در او اجاره عقد و نیست حقوقی اثر دارای عملش، تخلف در صورت ندارد، را مبیع

 درباره شرط ترک سایر تصرفات حقوقی ماده دو حکم این آیا. کندنمی پیدا تحقق خارج

 حقوقی عمل دو این در پاسخ باید گفت، ذکر ؟است صادق نیز غیراز اجاره و رهنبه

 هاآن در ممتازی خصوصیت هیچ ( بیانگرقانون مدنی 399و  393)اجاره و رهن در مواد 

 موارد به ریتس قابل را این حکم تواندنمی استداللی هیچ و بوده مثال باب از بلکه نیست،

 این کمح بایستمی سابق در شده مطرح ادله و قطعی مناط تنقیح باب از لذا نداند. دیگر

، شروط این از تخلف موارد در و دانست جاری حقوقی فعل ترک شروط همه در را مواد

سؤال دیگر این است که آیا شرط  .شد مذکور اعمال بودن باطل )قابل فسخ( به معتقد

 عدم تصرف ناقله در مبیع، صریح است یا ضمنی؟ 

شرط صریح شرطی است که در عقد آمده باشد و ممکن است پس از ایجاب و 

ضمن عقد بیع بر خریدار شرط شود تا مدت معینی  مانند اینکه در بول هم ذکر شود؛ق

صورت مبیع را به دیگری نفروشد. شرط ضمنی، شرطی است که در ایجاب و قبول نه به
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شود ولی با لحاظ انس جامعه وجود شرط معهود در طور اشاره ذکر نمیصریح و نه به

طور مطلق هم انشا شود، وجود ی که اگر عقد بهاگونهعرف و مورد شناسایی است، به

مانند اینکه در ضمن فروش  یابد؛شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می

حکم شود، ولی بهای نامی از ابزار و وسایل مکانیکی موجود در کارخانه برده نمیکارخانه

 ( 31، ص1833عرف این وسایل داخل در معامله خواهند بود. )شهیدی، 

در مورد شرط صریح تردیدی وجود ندارد. ولی در مورد شرط ضمنی هرچند 

ابهاماتی وجود دارد، اما باید گفت شرط ضمنی عدم تصرفات ناقله در مبیع، مصادیق 

 1نیز دارد. قانون مدنی 900و  330متعددی در مواد قانونی نظیر مواد 

خیار »در خصوص  قانون مدنی 900دانان معتقد است که ماده یکی از حقوق

دیگر در عقد خیاری عدم تصرفات عبارترا تخصیص زده است؛ به 393صدر ماده « شرط

 به مبیع ( انتقال222، ص1892شرط شده است. )بیات، « ضمناً»ناقله در مبیع بر مشتری 

 شود آن خریدار مالک که است این مال فروش مقتضای. است بیع عقد اصلی اثر خریدار

. دبکن خود مال در بخواهد که تصرفی هرگونه تواندنیز می مالک 2،تسلیطقاعده  حسب و

 توانیم آیا، شود گرفته خریدار از ملک انتقال یا اجاره یا فروش حق قراردادی اگر در پس

از قسمت  ؟است مخالف بیع عقد مقتضای با درنتیجه و او مالکیت با شرط این که گفت

زیرا تصرف خریدار  توان صحت اجاره موجود در این ماده را تأیید کرد؛می 393اول ماده 

در مبیع و اجاره دادن آن قانونی و معتبر بوده است. عالوه بر این با توجه به اینکه مطابق 

_______________________________________________________________________________ 

تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و در بیع شرط، مشتری نمی» :یقانون مدن 314. ماده 1

تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد بیع شرط مشتری می در» قانون مدنی: 644 ماده «غیره بنماید.

ق بایع را محفوظ دارد واال وسیله جعل خیار یا نحو آن حاجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به

 «اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

 مواردی در مگر دارد انتفاع و تصرف گونه همه حق خود مایملک به نسبت مالکی هر: »قانون مدنی 80 . ماده2

 .« باشد کرده استثنا قانون که
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وجود حق فسخ مانع از انتقال مالکیت نیست؛ لذا هر  1قانون مدنی 833و  838مواد 

موجب قاعده تسلیط هرگونه تصرف در اموال خود اعم از اجاره، بیع و... را به مالکی حق

نسبت به عین و منافع آن دارد. بدیهی است در خصوص عدم بطالن اجاره قبل از فسخ 

کند و اثر آن نسبت به آینده و بعد از زیرا فسخ در گذشته اثر نمی تردیدی وجود ندارد؛

صوص تصرف مالک در مبیع پس از عقد و سپس اما مشکل در خ انحالل عقد است؛

شود و سبب اعاده وضعیت طرف عقد بیع فسخ مییعنی ازیک فسخ عقد اولیه است؛

گردد که خود مستلزم بازگشت مالکیت عین و منافع آن به بایع است و از طرف سابق می

خود نیز این امر  2المنفعه تبدیل شده است.صورت مسلوبدیگر مالکیت بایع بر مبیع به

کیت که مالمستلزم این است که منافع عین مستأجره در اختیار موجر قرار گیرد، درحالی

افع نیز تبع آن مالکیت او بر عوض منموجر بر عین مستأجره با فسخ بیع از بین رفته و به

 قانون مدنی 393گذار ضمانت اجرای فسخ بیع در ماده از بین خواهد رفت. هرچند قانون

اجاره دانسته است، ولی مشخص نکرده است که منافع عین پس از فسخ بیع را بطالن 

متعلق به فروشنده یا خریدار است. اگر منافع را متعلق به بایع بدانیم، با این اشکال مواجه 

گونه مالکیتی بر مبیع نداشته است. ثانیاً؛ شویم که بایع در زمان عقد اجاره، اوالً؛ هیچمی

وجر( م) توانیم منافع را متعلق به خریداراره نیست. از طرفی نمیبایع طرف قرارداد اج

زیرا اوالً؛ با فسخ بیع، مالکیت او بر عین مستأجره از بین رفته است. لذا  بدانیم؛

افع را پس که مناولی مالکیت او بر منافع نیز از بین خواهد رفت. ثانیاً؛ درصورتیطریقبه

_______________________________________________________________________________ 

 تأدیه یا یعمب تسلیم برای اجلی وجود یا متبایعین برای فسخ خیار وجود بیع عقد در» :قانون مدنی 919 ماده. 1

 مفلس املینمتع احد آن تسلیم از قبل و بوده معین عین مبیع یا ثمن اگر بنابراین شود؛نمی انتقال از مانع ثمن

 .«داشت خواهد را عین آن مطالبه حق دیگر طرف شود

 که عیبی در و خیار انقضای تاریخ از نه است بیع عقد حین از مالکیت خیاری بیع در» :قانون مدنی 913 ماده

  «بیع وقوع حین از نه است شرط حصول حین از انتقال صرف بیع مِثل است صحت شرط قبض

گویند عین مال مورد انتقال قرار گرفت، مقصود عین و طورمعمول، وقتی میدانان معتقدند؛ بهبرخی حقوق .2

منفعت مالی در اثر قرارداد به شخص دیگری منتقل شود. در این منافع آن است. ولی گاه نیز ممکن است 

 (12، ص1873گویند. )کاتوزیان، صورت عین را مسلوب المنفعه می
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که ص وقتیخصوستلزم ایراد ضرر به فروشنده است، بهاز فسخ متعلق به خریدار بدانیم؛ م

رسد بهتر این است که بدل مبیع به فروشنده داده مدت اجاره طوالنی باشد. به نظر می

طرف اجاره توسط مشتری در زمانی انجام یافته که مالکیت وی نسبت زیرا ازیک شود؛

دیگری منتقل سازد و از به منافع عین مستقر و چنین حقی را واجد بوده که آن را به 

طرف دیگر ملکیت مشتری نسبت به منافع عین نه محدود، بلکه دائم و مطلق بوده است، 

بنابراین فسخ بیع و انتقال عین به بایع تأثیری در اجاره نخواهد گذاشت و وجهی برای 

 بطالن اجاره وجود ندارد. ضمن اینکه تزلزل مالکیت عین مالزمه با تزلزل مالکیت منافع

بها و رابطه حقوقی طرفین ندارد. عالوه بر این قانون مدنی در خصوص وضعیت اجاره

توضیحی نداده و لذا بایستی با توجه به منابع قانون و اصول و موازینی که  393در ماده 

 کند، یعنی منابع معتبر فقهی و فتاوای فقها بررسی و اعالم نظر نمود. از آن پیروی می

 جزء ار ثمن و مبیع در ناقله تصرفات عدم شرط، ماهیت لحاظ به دانانحقوق اکثر

 اجرای ضمانت جهت به. ندارند تردید آن اعتبار خصوص در و دانندمی صحیح شروط

 با، قانون مدنی 833 ماده اساس بر که شودمی مالحظه. دارند مختلفی هایدیدگاه آن

 و آیدرمید مشتری ملکیت به بیع انعقاد از پس مبیع، بیع عقد بودن تملیکی به توجه

 تواندمی مشتری لذا. نیست انتقال از مانع بیع بودن خیاری مذکور قانون 838 ماده حسب

 اقدامات معامله فسخ صورت در و نماید اجاره جملهمن تصرفی هرگونه خود ملک در

 اماتاقد و نموده تصرف خود ملک در معامله فسخ از قبل که زیرا؛ نیست باطل مشتری

 و باشد هداشت مغایرت بایع حقوق با که تصرفاتی مگر، است محترم حقوقی دیدگاه از او

حوم مر. است باطل نیز مبیع اجاره صورت این در که باشد ممنوع فسخ خیار مدت برای

 از خلفت اثر که معتقدند آورندمی عمل به منفی فعل شرط از که تعریفی در دکتر امامی

 لذا نمود جستجو فعل شرط در مندرج عمومی مواد در بایستمی را شروط این

، یامام. )کنندمی معرفی مواد این مصداق عنوانبه را حقوقی فعل ترک شرط صراحتبه

 رد متفرقه مواد به مراجعه با معتقداست که دانانحقوق از دیگر یکی( 290ص، 1877

 رکت شرط اجرای ضمانت گذار در رابطه باکه قانون گرفت نتیجه توانمی، قانون مدنی

 تخلف عمومی احکام اجرای از مانع که است گرفته نظر در را خاصی حلراه حقوقی فعل
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 در، دانانیکی دیگر از حقوق نظر به (33ص، 2ج، 1873، داماد محقق) .شودمی شرط از

. ندارد وجود منفی یا مثبت، حقوقی یا مادی فعل شرط بین تفاوتی فعل شرط اسقاط

 به هعلی مشروط که زمانی تا و شود اجرا علیه مشروط وسیلهبه باید فعل شرط موضوع

، 1833، شهیدی. )کند نظرصرف خود حق از تواندمی لهمشروط، نکرده عمل خود تعهد

 هلمشروط اجبار، ابتدا حقوقی فعل ترک شرط اجرای ضمانت هرحالبه (129 -123ص

 رطش از تخلف هاینشانه لهمشروط هرگاه که صورت این به است حقوقی فعل ترک بر

در  لیو کند. اجبار تخلف ترک به را علیه مشروط بخواهد که دادگاه از تواندمی ببیند، را

 تخلف خیار لهمشروط، است شده شرط آن ترک که عملی ارتکاب و تخلف صورت

 عزل عدم شرط بحث در نظریه این طرفداران یآرا بارز هاینمونه .داشت خواهد شرط

 حق از که کند تعهد موکل الزم عقد ضمن در ها معتقدند؛ اگراست. برخی از آن وکیل

 شرط برخالف هرگاه و رودنمی بین از عزل حق حالت این در، نکند استفاده خود عزل

 شرط که کسی ولی .سازدمی منحل را وکالت و دارد خود را نفوذ، عزل کار برد به آن

 یگریبه د کسی مثال برای کند. فسخ را الزم عقد تواندمی است شده او سود به عزم عدم

 قدع ضمن سپس بفروشد، خود به افراز از پس او را به متعلق زمین که دهدمی وکالت

 توکال از را وکیل که کندمی تعهد موکل شودمی بسته دو آن بین که صلحی یا اجاره

 از خانه فروش در او نیابت کند عزل را وکیل موکل اگر فرض این در نکند. عزل فروش

 آن در عزل عدم شرط که را صلحی یا اجاره کندمی پیدا حق هم وکیل ولی رود،می بین

 صرمنح حقوقی فعل ترک شرط اجرای ضمانت آیا حقوقی منظر از. کند فسخ است آمده

ان، )کاتوزی .گرفت در نظر آن برای دیگری اجرای ضمانت توانمی یا است مواد همین به

 عدم شرط دانانحقوق ( یکی از193، ص3، ج 1877( و )امامی، 203، ص3، ج1873

 با مقتضای مخالف را آن دانسته و معتبر و نافذ را مبیع در مدت تعیین بدون ناقله تصرفات

به نظر برخی دیگر شرط مزبور در ( 37ص، 1830، شهیدی. )داندنمی بیع عقد ذات

؛ 279 -230، صص1، ج1873آن معین باشد. )امامی،  صورتی صحیح است که مدت

 (810، ص1832صفایی، 

 ار عرف داوری باید نیز مورد در این؛ مرحوم دکتر کاتوزیان بر این باورند که
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 ستا داده دست از شرط اثر در خریدار آنچه که دید باید یعنی پذیرفت؛ معیار عنوانبه

 اختیار از تنها شرط یا، نباشد مالک خریدار دیگر عرف نظر در که دارد اهمیت چنان

 ایمقتض با شرط است مالکیت عدم همان که نخست فرض در تنها؟ است کاسته مالک

 .نیست قبیل این از اجاره یا انتقال یا فروش حق کردن محدود و دارد مخالفت بیع

 (80ص، 1873، کاتوزیان)

 وعن از کهدرصورتی تنها را ناقله تصرفات عدم شرط دانانحقوق یکی دیگر از

 با رتمغای دلیل به را آن باشد نتیجه شرط نوع از اگر و داندمی صحیح، باشد فعل شرط

 از و ریمشت توسط غیر به انتقال جواز را نتیجه شرط زیرا اند؛دانسته باطل شرع احکام

 نظر به اما (93و 131، صص1833، داماد محقق. )دانندمی مالکیت شرعی آثار و احکام

 و گیردبرمی در را نتیجه شرط هم و فعل شرط هم مذکور شرط مرحوم دکتر کاتوزیان

ازنظر  (238 -239صص، 8ج، 1833، کاتوزیان. )بود خواهد صحیح صورت دو هر در

فرقی بین شرط عدم  قانون مدنی 393 مادهدر  گذارقانون دانان،حقوق از یکی دیگر

صورت شرط فعل و شرط نتیجه قرار نداد و شرط فعل مزبور موجب تصرفات ناقله به

وانتقال مبیع گردیده ایجاد تعهد و التزام برای خریدار گردیده و او متعهد به عدم نقل

اما شرط نتیجه موجب سلب و سقوط حق انتقال مبیع گردیده و خریدار با این  است؛

( 183 -187، صص1898ل مبیع را از خود سلب نموده است. )سکوتی، شرط حق انتقا

 این ،ندهد اجاره دیگری به را مبیع که شده بر خریدار شرط بیع عقد ضمن که جایی در

 منافات 1قانون مدنی 999 ماده موضوع حق کلی اسقاط بوده و با جزئی حق اسقاط نوع

 مزبور عقد و کرد شرط عقد منض توانمی را حقوق از بعضی اسقاط درنتیجه .ندارد

 بوطمر هرگاه، حق اسقاط شرط معتقداست که مرحوم دکتر شهیدی .است نافذ و صحیح

 ،باشد (حق طالق اسقاط مثل) حکم اسقاط یا مدنی حقوق اجرای کلی حق اسقاط به

 و است مالک اختیار در و ملک به وابسته حق که مواردی در حق اسقاط اما، است باطل

_______________________________________________________________________________ 
 دنیم حقوق از قسمتی یا تمام اجرای یا و تمتع حق طورکلیبه تواندنمی کسهیچ» قانون مدنی 999 ماده. 1

 .«کند سلب خود از را
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 (181 -183ص، 1833، شهیدی. )است صحیح، باشد فعل ترک بر تعهد مصادیق از یا

 شده منع «طورکلیبه» مدنی حق اسقاط 999 ماده اند که؛ دربرخی دیگر بر این عقیده

 فراوانی هاینمونه و قراردادهاست آزادی الزمه« جزئی طوربه» حق سلب وگرنه است

 مرور حق اسقاط و 1قانون مدنی 322 ماده در شفعه حق اسقاط چنانکه؛ دارد قوانین در

 8،قانون مدنی 333 ماده در خیار حق اسقاط و 2قانون مدنی 733 ماده در زمان

، 3ج، 1877، امامی) و( 202 -208ص، 3ج، 1873، کاتوزیان)شده است. بینیپیش

 (193ص

 ودنب محدود تمیز. بدانیم معین زمان به محدود باید را حق اسقاط، رسدمی نظر به

 انزممدت برای را اجاره یا انتقال یا فروش حق ملکی خریدار اگر لذا. است عرف با زمان

 ولی. ندارد منافات قانون مدنی 999 ماده حکم با شرط این، کند سلب خود از محدودی

 زیرا ،پنداشت موقت را آن نباید دیگر، باشد یک صدسال مثالً نامحدودی زمان برای اگر

شرط عدم تصرفات ناقله هم شامل مبیع و هم شامل  .داندمی «دائم» را حکم آن عرف

تفاوتی ندارد که حق فسخ از آن فروشنده بوده  393شود. در خصوص فسخ ماده ثمن می

نظر اختالف قانون مدنی 399دانان در تفسیر معنای بطالن ذیل ماده یا خریدار باشد. حقوق

ی عدم نفوذ و برخی به معنای قابلیت ابطال و که برخی بطالن را به معناطوریدارند. به

ای هم آن را بطالن اصطالحی قلمداد نمودند. در گروهی هم به معنای انفساخ و عده

 های مختلف به بیان و تحلیل نظر خود که مبتنی برادامه ضمن تحلیل نظریات و دیدگاه

 پردازیم.قابلیت فسخ است، می

را به معنی  قانون مدنی 393ن بطالن ماده داناگروهی از حقوق الف. عدم نفوذ:

_______________________________________________________________________________ 
 از کردن نظرصرف بر داللت که چیزی هر به اسقاط و است اسقاط قابل شفعه حق» قانون مدنی 322 ماده. 1

 «شودمی واقع نماید مزبور حق

، اشندب داده خاتمه صلح به را خود فرضیه و واقعیه دعاوی تمام طورکلیبه طرفین اگر» قانون مدنی 733 ماده. 2

 صلح اینکه مگر، نباشد معلوم صلح حین در دعوی منشأ اگرچه است محسوب صلح در داخل دعاوی کلیه

 «نگردد آن شامل قرائن حسببه

  «نمود شرط عقد ضمن توانمی را خیارات از بعضی یا تمام سقوط: »قانون مدنی 333 ماده. 8
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قانون  399طور صریح بطالن ذیل ماده دانان بهاند. یکی از حقوقعدم نفوذ تفسیر کرده

اند، بدون اینکه تحلیل خاصی در این زمینه ارائه دهد. را به معنای عدم نفوذ دانسته مدنی

تقدند؛ در این ماده دانان مع( یکی دیگر از حقوق293، ص1879)جعفری لنگرودی، 

توان با تحصیل رضایت بایع معامله دوم را تنفیذ بطالن به معنای مطلق آن نیست و می

( 273 -279، صص 1833کرد و بطالن را به معنای عدم نفوذ دانست. )محقق داماد، 

زلزل به طور متاند که ملکیت مبیع در اثر بیع خیاری بهمرحوم دکتر امامی بر این عقیده

تواند با حفظ حق بایع، هرگونه تصرفی در مبیع شود. مشتری تنها میمنتقل می مشتری

طور مطلق عین یا منافع مبیع را به بنماید و اگر حقوق فروشنده را رعایت نکند و به

د، که بایع بیع را فسخ کندیگری انتقال دهد، عمل مزبور فضولی خواهد بود. درصورتی

است و هرگاه آن را اجازه ندهد و رد کند عقد دوم تا عمل مشتری منوط به اجازه بایع 

که بایع از حق فسخ آنجایی که منافات با حق بایع دارد باطل خواهد بود. درصورتی

، 1877زیرا از طرف مالک منعقد شده است. )امامی،  استفاده نکند، عقد دوم صحیح است؛

 (980ص

ر صورت عدم فسخ گونه دلیلی جهت صحت معامله دوم ددر این تحلیل هیچ

نیامده است. درواقع وضعیت حقوقی معامله دوم از ابتدا معلوم نبوده و تعیین وضعیت 

توانیم فسخ معامله را آن بستگی به حق فسخ فروشنده خواهد داشت. درواقع ما نمی

کاشف از غیر نافذ بودن معامله دوم و عدم فسخ آن را کاشف از صحت معامله دوم 

سخ توان عدم فظام حقوق ما ترک فعل به معنای تنفیذ نیست و نمیبدانیم. چراکه در ن

منزله تنفیذ معامله دوم تلقی کرد زیرا اجازه ایجابی است که باید به لفظ یا به بایع را به

نظر از اینکه در صورت عدم نفوذ اختیار تنفیذ معامله با چه صرف 1فعل حاصل گردد.

گذار طورکلی قانوننافذ و یا غیر نافذ است. به کسی است؛ باید گفت اصوالً، معامله یا

ع یعنی اگر بای را ناظر به فسخ معامله دانسته است؛ قانون مدنی 399حکم بطالن در ماده 

_______________________________________________________________________________ 
شود به لفظ یا فعلی که داللت بر اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می»قانون مدنی:  233. ماده 1

  «امضای عقد نماید.
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معامله را فسخ ننماید، معامله دوم صحیح خواهد بود. ولی اگر بطالن را به معنای عدم 

ذ فسخ کند یا فسخ نکند غیر ناف نفوذ تلقی کنیم، عقد اعم از اینکه فروشنده معامله را

توان معامله را در صورت عدم فسخ صحیح دانسته و خواهد بود و به لحاظ حقوقی نمی

 در صورت فسخ غیر نافذ تلقی کرد.

 وسیله اشخاصعقد قابل ابطال عقدی است که از آغاز انعقاد به ب. قابل ابطال:

نیز آن را در شمار عقدهای حذف است و به همین جهت گذار قابلموردحمایت قانون

 قابل ( معامله333، ص 1832اند، هرچند که بطالن آن نسبی است. )موسوی، باطل آورده

 ثارآ دارای و گرفته قرار قانون حمایت تحت که است معتبری و صحیح معامله ابطال

 از، شود صادر دادگاه طرف از معامالت گونهاین ابطال حکم که زمانی لذا .است حقوقی

 در ناقله تصرفات عدم شرط از خریدار اگر معامالت این در. شوندمی منحل انعقاد زمان

اتوزیان مرحوم دکتر ک .است ابطال قابل فروشنده وسیلهبه مزبور معامله، کند تخلف مبیع

توان به دو صورت شرط فعل منفی معتقدند که شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع را می

که هرکدام ضمانت اجرای متفاوتی دارند. در شرط  و سلب کلی حق در قرارداد آورد

فعل منفی التزام مشروط علیه یک التزام شخصی است و از حق مالکیت مدیون چیزی 

شود که حق خود را اعمال نکند، ضمانت اجرای ون خریدار متعهد میکاهد. لذا چنمی

از شرط  استناد خیار تخلفتواند بهله میتخلف از شرط، بطالن انتقال نیست. تنها مشروط

عقد اولیه را فسخ کند و فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرط 

ال را از خود سلب و ساقط و حق عینی نیست. در صورت دوم مشروط علیه حق انتق

کند. درنتیجه محدودیت مزبور نسبی نیست و اگر مشروط علیه خود را بر مال ناقص می

تواند ابطال آن را از له میاز شرط تخلف بنماید، مشروط مال را به دیگری انتقال دهد و

 (39 -98، صص1873دادگاه درخواست کند )کاتوزیان، 

 نایمع ولی، دارد هاییشباهت حالت دو هر میان هرچند باال لتحلی رسدمی نظر به

 گذاراثر صحیحی معامله هر مانند ابطال قابل معامله. است دانسته ابطال قابل را بطالن

. شودمی منحل ابطال روز از نه و انعقاد روز از معامله، ابطال صورت در و بود خواهد

وجه اشتراک عقد خیاری با عقد قابل ابطال در این است که در هر دو عقد نافذی موجود 
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شده است. چنانچه به حال خودشان رها شوند تمام آثار یک عقد الزم را خواهند داشت، 

شود که عقد موجود دیده است به او حق داده میولی برای حمایت از شخصی که زیان

وسیله خیار از زمان فسخ است، ولی بطالن نسبی مربوط ل بهنافذ را برهم زند. اثر انحال

توان از دادگاه درخواست کرد که از آغاز آن به گذشته است و برای از بین بردن آن می

حکم اثر سازد و پس از صدور حکم با عقد باطل هیچ تفاوتی ندارد، اما خیار فسخ بهرا بی

زند و اگر حکم دادگاه ا ذینفع عقد را بر هم میدیده یدادگاه نیازی ندارد و به اراده زیان

 ظاهر صورت تنها باطل ( عقد333، ص1832باشد حکم آن اعالمی است. )موسوی، 

. دارد را وصف همان تنفیذ از پیش نافذ غیر عقد و است معدوم حکم در و دارد را عقد

 قدع عتباریابی و کندنمی پیدا حقوقی وجود عقد آن در که است حالتی بطالن درواقع

 و است اعتباربی و ندارد حقوقی اثر عقد، بطالن مانند نفوذ عدم در ولی، است مطلق

درواقع هم در عدم  (299 -800صص، 1833، کاتوزیان. )است نسبی عقد اعتباریبی

ا تواند عقد رگذار قرار گرفته و مینفوذ و هم در قابل ابطال، شخص موردحمایت قانون

تنفیذ کند و از آغاز عقد را مؤثر سازد. ولی عقد قابل ابطال قراردادی است نافذ و پیش 

پیش  شود، ولی عقد غیر نافذاز تنفیذ اثر حقوقی دارد و تنها به درخواست ذینفع باطل می

شود. قابلیت ابطال از اجازه، مانند عقد باطل اثری ندارد و درنتیجه اجازه از آغاز نافذ می

در حقوق ما متداول نیست و سابقه فقهی نیز ندارد، زیرا اگر ما قابلیت ابطال را بپذیریم 

این امر مستلزم انحالل عقد از روز انعقاد است و با حقوق خریدار در تضاد است. چراکه 

 دار بعد از عقد مالک بوده و تصرفات ایشان تا زمان فسخ معتبر است.خری

 393دانان بطالن موجود در ماده برخی حقوق پ. بطالن به معنای اصطالحی:

دو صورت  در 399اند و معتقدند ماده را به بطالن اصطالحی تفسیر کرده قانون مدنی

فات ناقله در عین و منفعت اجاره را باطل دانسته است: یکی موردی است که عدم تصر

بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد. دیگری در مورد بیع شرط است که اجاره 

( بیان ایشان مبتنی بر بطالن به معنای 282، ص1873منافی با حق بایع باطل است. )عدل، 

ول اخاص و یا اصطالحی است. از این تعبیر بطالن معامله دوم اعم از اینکه بایع معامله 

 شود.را فسخ کند یا فسخ نکند، استنباط می
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 انفساخ به را قانون مدنی 393 ماده در موجود بطالن حقوقدانان برخی :انفساخ. ت

 که( الطرح من اولی امکن مهما الجمع) قاعده استنادبه دانانحقوق از یکی. اندکرده تفسیر

 دانانحقوق و فقها میان در معروف قواعد ازجمله و اشخاص بین جمع خصوص در

 طرفازیک یعنی است؛ بهتر انفساخ به قانون مدنی 399 ماده تفسیر که باورند این بر، است

 ادهم) مدنی قانون پذیرش مورد که مشهور نظر اساس بر بیع عقد وقوع مجردبه خریدار

 هر( قانون مدنی 80 ماده) تسلیط قاعده طبق و شودمی مبیع مالک، بوده( 838 و 832

 حقوق اقتضای درنتیجه. دهد انجام تصرفی هرگونه خود مایملک در تواندمی مالکی

 قوقح دیگر طرف باشد و از معتبر و صحیح مبیع در تصرفاتش که است این خریدار

 و کند پیدا یدسترس مبیع به بتواند، نماید فسخ را بیع وی اگر که کندمی اقتضا فروشنده

 به دوم معامله اینکه مگر، نیست پذیرامکان امر این که درآورد خود مالکیت به را آن

 تصرفات آنکه ولو، شود خارج متصرف مالکیت از مال و گردیده منحل انحا از نحوی

 یا طالنب واژه از انفساخ اراده ایشان ازنظر. باشد بوده معتبر و نافذ بیع فسخ زمان تا وی

 332 و 399، 397، 331 مواد) متعددی مواد در و نیست سابقهبی مدنی قانون در باطل

 قدع انفساخ این بر عالوه. است کرده اراده را انفساخ، بطالن از گذارقانون( قانون مدنی

 ازجمله مدنی قانون از متعددی مواد در و شده پذیرفته امری ما حقوقی و فقهی نظام در

، 1898، نسیمی سکوتی. )است گرفته قرار تصریح مورد 993 و 332، 323، 837 مواد

 (199 -193صص

 ملع به نیاز بدون و خودخودیبه، عقد که معنا بدین است قهری انحالل انفساخ

 البته .ماندنمی باقی دادگاه یا طرفین برای انتخاب حق و رودمی بین از، اضافی حقوقی

 بودن رادیا دهندهنشان، طرفین اراده توافق و تراضی از ناشی انفساخ که کرد تصور نباید

 اتیمناف، انحالل بودن قهری لذا. شودمی منحل عقد طرفین اراده بدون زیرا، است انفساخ

 حصول از پس که است این، است مهم انفساخ در آنچه ندارد و آن سبب بودن ارادی با

 هریق تواندمی انفساخ منشأ. گرددمی منفسخ خودخودبه و طرفین اراده بدون عقد، شرط

 شرط .باشد فاسخ شرط نظیر تراضی به یا و جایز عقود در طرفین از یک هر حجر مانند

 کنند رطش طرفین مثالً. است آینده در عقد احتمالی انفساخ درباره طرفین تراضی فاسخ
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 فاوتمت فاسخ شرط با شرط خیار. شود فسخ طرفین اراده بدون و معین زمان در عقد که

، کند فسخ را عقد تمایل صورت در که دهدمی حق لهمشروط به شرط خیار زیرا است؛

 .نیست دخیل آن در کسی اراده و است عقد خودخودبه انحالل، فاسخ شرط نتیجه اما

 یا نفساخا. است عقد مبطل وگرنه باشد داشته مدت باید( فاسخ شرط) بیع انفساخ شرط

 یک سال مدت پایان از پس که ایاجاره مانند، است عقد طرفین صریح اراده از ناشی

 که است ایگونهبه ولی، است گذارقانون حکم از ناشی یا. رودمی بین از خودخودبه

 کمح از ناشی که انفساخی. کندمی اجرا را عقد طرفین مفروض و ضمنی اراده گذارقانون

 قراردادهای همه مانند انحالل است؛ تراضی و اراده پایگاه تأمین هدفش، است گذارقانون

 املش گذارقانون حکم از ناشی انفساخ متعاقدین. از یکی حجر یا فوت صورت در جایز

قانون  837 ماده) قبض از قبل مبیع تلف مثل، انتقال مورد مال تلف یکی: است مورد سه

 اراده زا ناشی انفساخ این. شودمی فسخ عقد شود تلف قبض از قبل مبیع اگر(، مدنی

 مورد الم تلف .رودمی بین از تعهد دیگر، رفت بین از مبیع اگر که است طرفین ضمنی

 تسلیم از پیش قرض موضوع مال تلف(، قانون مدنی 338 ماده) تسلیم از پیش اجاره

 مواد) مساقات و مزارعه عقد در انتفاع قابلیت رفتن بین از (قانون مدنی 333 -339 مواد)

 133 مواد) جایز عقود در طرفین از یکی حجر و مرگ؛ دوم... و( قانون مدنی 927 و 913

 هر جانب از باید عقد که گفت باید جایز عقد خصوص در(. قانون مدنی 373 و 993 و

 از تنها از که رهن مثل عقودی در وگرنه، گردد حاصل انفساخ باشد تا جایز طرف دو

. بود نخواهد عقد انفساخ موجب راهن جنون یا سفه یا مرگ، است جایز مرتهن جانب

 انفساخ اینکه به نظر( قانون مدنی 1092 و 332 مواد. )است کفر و لعان خصوص در، سوم

قانون  399 ماده حکم رسدمی نظر به نیست دخیل آن در ایاراده و است قهری انحالل

 . نیست سازگار انفساخ با مدنی

از آنچه درباره مبنای عدم تصرفات ناقله در مبیع گفته شده،  ث. قابلیت فسخ:

های ارائه شده بخشی از حقیقت را با خود دارد. ضمانت آید که تمام نظریهچنین برمی

اجراهای مختلفی نظیر، عدم نفوذ، قابل ابطال، بطالن اصطالحی و انفساخ نیز در مباحث 

به  قانون مدنی 393واژه بطالن در ماده رسد، تفسیر حقوقدانان آمده است که به نظر می
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حق فسخ برای بایع بهتر باشد. به این صورت که معامله اول را کامالً صحیح، ولی از 

ناحیه فروشنده قابل فسخ دانست و معامله دوم میان خریدار و مستأجر را نیز صحیح 

سخ ایقاعی رد. فتواند بدل را بگیدانسته و در صورت فسخ از ناحیه فروشنده تنها بایع می

است به معنی برهم زدن معامله و عقد، بر اساس مجوز قانونی که یکی از دو طرف معامله 

زیرا که یک طرف معامله در آن مؤثر بوده برخالف عقد که اراده دو طرف  در دست دارد؛

سازد و همه آثار آن را از در آن سهیم است و استفاده از خیار فسخ عقد را بیهوده نمی

کند و در برد. درنتیجه از هنگام اجرای آن ارتباط حقوقی موجود را قطع مینمیبین 

سخ که کند. فگذشته اثر ندارد. لذا این امر مشکل تصرفات خریدار در مبیع را برطرف می

شود، در اصطالح حقوقی عبارت است از پایان به آن انحالل ارادی قرارداد نیز گفته می

وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث است. فسخ از دادن حقوقی به قرارداد به

مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است و اختصاص به عقود الزم دارد و آثار 

 قانون مدنی 237و  399عقد یا ایقاع را نه از زمان شروع عقد یا ایقاع بلکه بر اساس مواد 

وعی حق است و هر حقی قابل اسقاط برد. عالوه بر این فسخ ناز زمان فسخ از بین می

تواند است. لذا حق فسخ نظیر خیار عیب و غبن نیز قابل اسقاط است. در فسخ یک نفر می

طور مستقل حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر به

باشد،  تشود. مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوکه به این عمل ایقاع گفته می باشد

ده است وسیله توافق طرفین ایجاد شیعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به

وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا و یا به

 هردو یا شخص ثالث است. 

ر ای هتوانند ضمن عقد یا خارج از آن برطرفین قرارداد می الف. توافق طرفین:

یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. مثل اینکه شخصی 

ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هرکدام از طرفین یا شخص ثالث 

هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند. به این حق که در 
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 گویند. به آن اشاره شده است، خیار شرط می 1قانون مدنی 300و  899مواد 

ر طوقانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به ب. حکم مستقیم قانون:

طور مستقیم به او حق ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به

خ فس دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. درنتیجه چونمی

ارادی و ناشی از حکم مستقیم قانون و یا به تراضی طرفین است و همچنین اثر آن ناظر 

 ترینمناسب فسخ حق به آینده است و تلف موضوع عقد مانع اعمال حق فسخ نیست، لذا

  حل است. راه

_______________________________________________________________________________ 
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو »قانون مدنی:  899. ماده 1

  «یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است واال تابع »قانون مدنی:  300 ماده

 « قرارداد متعاملین است.
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 گیرینتیجه

 داددار در قرارصورت مدتتواند به. شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن می1

صورت شرط فعل باشد و یا شرط نتیجه، نافذ و معتبر است. ذکر شود و اعم از اینکه به

 ریدارخ آنچه که دید باید یعنی پذیرفت؛ معیار عنوانبه را عرف داوری باید مورد مدت در

 مالک خریدار دیگر عرف نظر در که دارد اهمیت چنان است، داده دست از اثر شرط در

 دمع همان که نخست فرض در تنها؟ است کاسته مالک اختیار از تنها شرط یا، نباشد

 یا قالانت یا فروش حق کردن محدود و دارد مخالفت بیع مقتضای با شرط است مالکیت

 .نیست قبیل این از اجاره

مجرد . مبنای عدم بطالن اجاره در اثر فسخ بیع، انتقال قطعی مبیع به خریدار به2

وقوع عقد بیع و حصول مالکیت مطلق خریدار و همچنین قواعد مختلفی ازجمله قاعده 

 است. قانون مدنی 80تسلیط در ماده 

حصری نیست؛ به این صورت که اوالً؛ حکم ماده  قانون مدنی 393. حکم ماده 8

 مزبور اختصاص به اجاره مبیع ندارد و در صورت عین بودن اجاره ثمن را نیز در

 اقلهن تصرفات سایر شامل، اجاره بطالن عدم بر عالوه مذکور ماده گیرد. ثانیاً؛ حکمبرمی

 با هم متفاوت باشد.ها شود؛ هرچند که آثار بقای تصرفات آنمی نیز... و بیع نظیر

 رهاجا شود فسخ بیع و شود داده اجاره مبیع اگر مدنی قانون 393 ماده . بر اساس3

 ضمناً یا اًصریح مشتری بر منفعت و عین در ناقله تصرفات عدم اینکه مگر شودنمی باطل

 به توجه با که شودمی مالحظه. است باطل اجاره صورت این در که باشد شده شرط

 و آیددرمی مشتری ملکیت به مبیع قانون مدنی 833 ماده حسب بیع، عقد بودن تملیکی

 واندتمی مشتری لذا نیست، اجاره یا انتقال از مانع بیع بودن خیاری 838بر اساس ماده 

 نیست باطل مشتری اقدامات فسخ صورت در و بنماید هر نوع تصرفی خود ملک در

  است. نموده تصرف خود ملک در معامله فسخ از قبل که زیرا

. هم بنا بر مبانی فقهی و هم بنا بر قوانین حقوقی، اثر تخلف از شرط ترک فعل 9

 393 مواد در رهن و اجاره) حقوقی عمل دو این حقوقی بطالن یا عدم نفوذ است. ذکر
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 ثالم باب از بلکه، نیست هاآن در ممتازی خصوصیت هیچ بیانگر( قانون مدنی 399 و

 باب زا لذا. نداند دیگر موارد به تسری قابل را حکم این تواندنمی استداللی هیچ و بوده

 وطشر همه در را مواد این حکم بایستمی سابق در شده مطرح ادله و قطعی مناط تنقیح

 حقوقی جاری دانست. فعل ترک

 صریح شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن در خصوص شرط مورد . در3

 باید اما، دارد وجود ابهاماتی هرچند ضمنی شرط مورد در ولی. ندارد وجود تردیدی

 ظیرن قانونی مواد در متعددی مصادیق، مبیع در ناقله تصرفات عدم ضمنی شرط گفت

 .دارد نیز قانون مدنی 900 و 330 مواد

 ارهاج دیگری به را مبیع که شده بر خریدار شرط بیع عقد ضمن که . درجایی7

 قانون مدنی 999 ماده موضوع حق کلی اسقاط با و بوده جزئی حق اسقاط نوع این، ندهد

 دعق و کرد شرط عقد ضمن توانمی را حقوق از بعضی اسقاط درنتیجه. ندارد منافات

 معین زمان به محدود باید را حق اسقاط، رسدمی نظر به. است نافذ و صحیح مزبور

 . است عرف با زمان بودن محدود تمیز. بدانیم

 خصوص در. شودمی ثمن شامل هم و مبیع شامل هم ناقله تصرفات عدم . شرط3

 . باشد خریدار یا بوده فروشنده آن از فسخ حق که ندارد تفاوتی 393 ماده فسخ

 برای فسخ حق به قانون مدنی 393 ماده در بطالن واژه تفسیر رسدمی نظر . به9

 قابل ندهفروش ناحیه از ولی، صحیح کامالً را اول معامله که صورت این به. باشد بهتر بایع

 صورت در و دانسته صحیح نیز را مستأجر و خریدار میان دوم معامله و دانست فسخ

 توسط اجاره طرفازیک زیرا بگیرد؛ مبیع را بدل تواندمی بایع تنها فروشنده ناحیه از فسخ

 را حقی ینچن و مستقر عین منافع به نسبت وی مالکیت که یافته انجام زمانی در مشتری

 به نسبت مشتری ملکیت دیگر طرف از و سازد منتقل دیگری به را آن که بوده واجد

 عالوه .گذاشت نخواهد اجاره در تأثیری بیع فسخ لذا، است بوده مطلق و دائم عین منافع

 393 ماده در طرفین حقوقی رابطه و بهااجاره وضعیت خصوص در مدنی قانون این بر

 پیروی نآ از که موازینی و اصول و قانون منابع به توجه با بایستی لذا و نداده توضیحی

 . نمود نظر اعالم و بررسی فقها فتاوای و فقهی معتبر منابع یعنی، کندمی
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 . حمالت سایبری و حقوق بر جنگ9

 1دکتر افشین جعفری

 2دکتر علیرضا حجت زاده

 8دکتر محمدتقی رضایی

 

 

 چکیده

گرفته، موارد حقوقی  الملل قرارامروزه مورد توجه حقوق بینیکی از مسائل جدید که 

بری، حمالت سای . لذا در این پژوهش ضمن تبیین مفهوم حقوقیاستمرتبط با فضای سایبر 

توجه به  و با ایمنمودهالمللی بررسی نسبتاً جدید را در نظم کنونی جامعه بین جایگاه این مفهوم

 ،در حمالت سایبری بوده است «حقوق بر جنگ»د قواعد اصلی تحقیق که قابلیت کاربر سؤال

نظران بر این عقیده هستند که این قواعد که هرچند برخی از صاحب ایمرسیده بندیجمعبه این 

حاصل کالم این است که قابلیت اعمال  درنهایتاما  ،باشنددر حمالت سایبری نیز قابل اعمال می

بستگی دارند و تنها در مواردی قابل کاربرد هستند  «حمله تأثیراتنوع، شدت و »این قواعد به 

و آستانه یک حمله مسلحانه رسیده باشد و بنابراین الزم است که ضمن بررسی  شدتبهکه 

المللی و سازوکارهایی از این قبیل قواعد فعلی، قواعد مورد نیاز طی انعقاد یک معاهده بین

 گردند. گذاریپایه

 

  سایبر، حقوق بر جنگ، حمله سایبری، حقوق مخاصمات مسلحانه.فضای  واژگان کلیدی:

_______________________________________________________________________________ 
 . استادیار دانشگاه پیام نور1

 استادیار سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور .2

  . استادیار دانشگاه پیام نور8
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 مقدمه

 وفصلحلتوسل به زور برای  طرفازیکدر قرن اخیر سعی گردیده است که 

و از طرف دیگر در  (JUS AD BELLUM) گردد مندقاعدهالمللی مقید و بین اختالفات

های عینی و سنجش پذیری در قالب محدودیت ،صورت وقوع مخاصمات مسلحانه

. در این فرایند اصول و قواعدی (JUS IN BELLO) گرددحقوق بشردوستانه اعمال 

ز است و ا طورکلیبهناظر بر ممنوعیت توسل به زور  سویکاند که از طراحی گردیده

لی خدر سطوح داها سوی دیگر در پرتو رویکردهای حقوق بشری ناظر بر روابط انسان

المللی در مقام اعمال محدودیت در آئین رزم است. این فرایند در طول قرن گذشته و بین

 آوریشگفتتحوالت بسیار سریع و  ،داشته است اما با ورود به هزاره سوم میالدی تداوم

فناوری اطالعات یکی از عوامل مهم و  تردیدبیدر همه شئون زندگی نمایان گردیده که 

بوده است. در راستای این تحوالت یکی از مسائل جدید که امروزه  عمده این تحوالت

 ستاالملل قرارگرفته، موارد حقوقی مرتبط با فضای سایبر مورد توجه حقوق بین

که  سایبری جرائممفاهیمی همچون جنگ سایبری، حمله سایبری و یا حتی  خصوصبه

 ازنظرین نوع عملیات ا کهدرحالیشوند های حقوقی خلط بحث میبعضاً در نوشته

 حقوقی با یکدیگر تفاوت دارند.

ل الملبا توجه به روند رو به رشد حمالت سایبری و احتمال نقض حقوق بین

حمالت  گونهایناحتمال گسترده شدن  ازآنجاکهبشردوستانه در خالل این حمالت و 

ول تی اصسایبری بایسحمالت  حقوق قابل اعمال دربررسی در وجود دارد لذا سایبری 

را نیز  Jus in belloو  Jus ad bellum حقوق مخاصمات مسلحانه اعم از و قواعد

ای که حمله سایبری دارد در برخی موارد شاید با توجه به دامنه گسترده .مدنظر قرار دهیم

یار بس بساچهکیفی  ازلحاظکمی و چه  ازلحاظحمالت چه  گونهاینهای گستره آسیب

این است  مهم بسیارنکات  یکی ازبنابراین  ؛رف و کالسیک باشدحمالت متعا بیشتر از

منشور از اصل منع  2ماده  3ها حمالت سایبری را مشمول بند دولت که امروزه برخی از

 .داننددفاع مشروع را الزم می خصوص درمنشور  91لذا ماده  ،توسل به زور دانسته
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 ردقبلی  هایرویهاند اما خود را اعالم ننمودهصریح هرچند که بیشتر کشورها هنوز نظر 

و همچنین  متحدهایاالتتوسط آمریکا و تصمیمات اخیر  91تفسیر موسع ماده  خصوص

که احتمال استفاده از  دهدمیحمالت نشان  گونهاین خصوص درانتشار راهنمای تالین 

بنابراین پرسش  ؛حمالت وجود دارد گونهاینمقابله با  دفاع مشروع و حمله نظامی در

اصلی در این تحقیق این است که آیا اصول و قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه و 

 در حمالت سایبری قابل اعمال است یا خیر؟ «حقوق بر جنگ» خصوصبه

گردد تا برخی از اصول حقوقی قابل به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن می

اساس و پایه تمام این مسائل  که نجائیآاعمال در حمالت سایبری بررسی گردد و از 

لذا بررسی فنی این مفاهیم نیز یکی از ارکان این  استفناوری اطالعات و فضای مجازی 

 . استتحقیق 

 

 فصل اول: ماهیت حقوقی حمله سایبری 

 تنهاییبه ،زیرساخت جهانی ارتباطات و اطالعات دیجیتال عنوانبهفضای سایبر 

 ،مذهبی ،اقتصادی ،های سیاسیهای کار و زندگی اعم از عرصهها و عرصهتمامی حوزه

است؛ لذا این فضا قواعد  دادهجایو حقوقی را در خود  محیطیزیست ،نظامی ،اجتماعی

ای متفاوت به نام جامعه مجازی روبرو طلبد و درواقع با جامعهمخصوص به خود را می

. ارتباط و آثار زیادی بر روی جامعه حقیقی دارد ،زیهستیم هرچند این جامعه مجا

(Schmitt,2012:9)  

گاهی اوقات این فناوری ضمن ایجاد تسهیالت وافر، ممکن است حتی حیات 

توان به ایجاد اختالل می هاآن ازجملهانسانی را در معرض خطر و تهدید قـرار دهد که 

و سامانه  توزیع و انتقال نیرو ،خطوط تولید المللی،های کنترل ترافیک هوائی بیندر سامانه

 ( Hanafieh Rajabi,2003:3) ، اشاره نمود.آهنراهسوئیچ خطوط 

هارولد کُه؛ در فضای سایبر، نه مجبور  آقای ؛ازجملهدانان به عقیده برخی از حقوق

 ستاو نه نیاز به تغییر هنجارهای موجود  هستیمالملل عرفی جدید به ایجاد حقوق بین
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 باشند.الملل در فضای سایبر نیز قابل کاربرد میو اصول مصوب حقوق بین

(Schmitt,2012:9) 

حال باید دید که در مواجهه با حمالت سایبری، اصول مذکور نیز قابلیت اجرایی 

 قبل از آن بایستی با مفهوم حمله سایبری آشنا شویم.  که ؛دارند یا خیر

 

 الف. تعریف حمله سایبری 

یک دامنه جدید در حوزه جنگ به  عنوانبهگران نظامی، حوزه مجازی را تحلیل

اند که اهمیت آن در حال حاضر در حال فزونی گرفتن از سایر رسمیت شناخته

 .هاستحوزه

 ونهگایناما چالش اولیه در ارزیابی و تعریف حمالت سایبری، ماهیت و قلمروی 

 .استعملیات 

 ثابهمبهحمله سایبری را  ،آمریکا متحدهایاالتوهش ملی شورای پژ مثال،عنوانبه

ای و ایانهر هایسیستماقدامی آگاهانه برای جایگزینی، اختالل، فریب، تغییر، یا تخریب 

های شانگهای از تعریف کرده است. از سوی دیگر سازمان همکاری هاآناطالعات 

 ثباتیبگسترده جهت ناامن و  شستشوی مغزی» مثابهبهای دیگر حمله سایبری را زاویه

 تعریف «کردن جامعه داخلی و وادار کردن دولت به اتخاذ تصمیم به نفع طرف مخالف

 (Hathaway,2012:8) کرده است.

اند ارائه نموده «حقوق حمالت سایبری»اما شاید تعریفی که نویسندگان مقاله 

کارکرد  تضعیف منظوربهامی که هر اقد»تر باشد. به عقیده این نویسندگان، تر و کاملجامع

 امنیت ملی کشور مورد هدف ضد برای یک کشور با هدفی سیاسی و یا های رایانهشبکه

  (Hathaway,2012:8).است، یک حمله سایبری «واقع شود

 

 فنی ازنظرب. انواع حمله سایبری 

 قابلم در مطمئن حفاظتی سیستم یک سازیپیاده نحوه و حمالت نوع شناسایی

 .است کامپیوتریهای شبکه و اطالعات امنیت مهم کارشناسان وظایف از یکی آنان
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با  رویارویی، احتمال موفقیت را در وی تهاجمهای روش از آگاهی و دشمن شناخت

آنان افزایش خواهد داد. بنابراین الزم است با انواع حمالت و تهاجماتی که تاکنون متوجه 

 جدول زیر برخی از حمالت متداول ویم.یشتر آشنا شهای کامپیوتری شده است، بشبکه

 دهد: را نشان می

 انواع حمالت

Denial of Service (DoS) & Distributed Denial of Service (DDoS) 

Back Door Spoofing 

Man in the Middle Replay  

TCP/IP Hijacking Weak Keys  

Mathematical  Password Guessing  

Brute Force Dictionary  

Birthday Software Exploitation 

Malicious Code Viruses 

Virus Hoaxes Trojan Horses 

Logic Bombs Worms 

Social Engineering Auditing 

System Scanning   

 

  DoSحمالت از نوع : 6 ب.

هایی است که کاربران ، ایجاد اختالل در منابع و یا سرویسDoSهدف از حمالت 

 . (هااز کار انداختن سرویس)قصد دستیابی و استفاده از آنان را دارند 

 

  Back door ack doorحمالت از نوع : 2 ب.

ای است که امکان دستیابی به یک سیستم را بدون بررسی و کنترل امنیتی، برنامه

کنند می نیبیپیشها برنامه در را هاییپتانسیل چنین برنامه نویسان معموالًنماید. فراهم می

، افزارنرم کارگیریبه و آزمون زمان در شده نوشته کدهای ویرایش و زداییاشکال امکان تا
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تهدیدات امنیتی متعددی ها ها و برنامهبه همین دلیل این ضعف در رایانهو  گردد فراهم

 داشت. را به دنبال خواهند

 

 Interception حمالت نفوذگران شنود یا: 9. ب

 .دکن بردارینسخهتواند به شکل مخفیانه از اطالعات در این روش نفوذ گر می

 

 Modification تغییر اطالعات یا: 3. ب

 .پردازدو تغییر اطالعات می کاریدستدر این روش نفوذگر به 

 

 Fabrication فزودن اطالعات یا: ا6. ب

 .کنداین روش نفوذگر اطالعات اضافی بر اصل اطالعات اضافه میدر 

 

 Interruption وقفه: 1. ب

 .شودنفوذگر باعث اختالل در شبکه و تبادل اطالعات می ،در این روش

 

 یسایبر حمالتانواع تهدیدهای مختلف ناشی از ج: 

 جاسوسی و نقض امنیت ملی :6. ج

به دست آوردن اسرار )حساس،  منظوربهجاسوسی سایبر به عملی اشاره دارد که 

ای ها و دشمنان، برها، دولتبندی شده( از افراد، رقبا، گروهاختصاصی و یا اطالعات طبقه

در  یغیرقانونبرداری های بهرهاستفاده نظامی، سیاسی یا اقتصادی با استفاده از روش

 .گیردافزار و یا رایانه صورت میاینترنت، شبکه، نرم

 

 کاریخراب :2. ج

های نظامی که با استفاده از ماهواره و رایانه برای اختالل در تجهیزات فعالیت

های برق، آب، سوخت، زیرساخت کاری نام دارد.پذیرد، خرابدشمن صورت می
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سایر د. در معرض خطر باشن سایبری حمله در است ممکن …ونقل و ارتباطات، حمل

های اعتباری، اختالل در برنامه قطارها و کارت تواند شامل سرقت اطالعاتتهدیدها می

  .یا حتی بازار سهام باشد

 

 شبکه برق :9. ج

ترین همو اینترنت از م سایبرهای انتقال برق به دلیل وابستگی به فضای شبکه

 متحدهایاالتدولت  2009شوند. در سال محسوب می سایبری حمله و حملهها در هدف

های هافزاری در شبکن و روسیه قصد داشتند تا با نفوذ نرمهای چیبیان داشت که دولت

برق در این کشور در آن اختالل ایجاد کنند. از سوی دیگر و در نقطه مقابل نیز حمالت 

های انتقال برق برای از کار انداختن اینترنت از موارد مورد توجه در جنگ نظامی به شبکه

  .است و حمله سایبری

 

 مالت سایبریحهایی از نمونهد: 

اهلل و اسراییل، دولت صهیونیستی اعالم کرد در جریان جنگ حزب 2003در سال 

که مورد حمالت سایبری سازمان یافته از طرف کشورهای خاورمیانه و روسیه قرار گرفته 

 .است

بود که خبر از حمله سایبری به خود « استونی»این بار کشور  2007در سال  -

 داد.

در جریان یک حمله « قزاقستان»تارنمای انتخابات کشور ، 2007در سال  -

 .سایبری از کار افتاد

های کشورهای روسیه، گرجستان و آذربایجان در جریان ، سایت2003در سال  -

 .ها در اوستیای جنوبی مورد حمله هکرها قرار گرفتنددرگیری

ای و تارنماهای های دولتی، رسانهای به بخش، حمالت گسترده2009در سال  -

 و کره جنوبی صورت پذیرفت. متحدهایاالتمالی دو کشور 

، در پاسخ به حمله سایبری هند، تارنماهای سازمان موشکی 2010در ماه می -
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 ملهد حهکرهای پاکستانی مورتوسط  …هند، بنیاد ملی علوم هند، دفتر چندین حزب و 

 .قرار گرفتند

توسط ویروس استاکس نت مورد  ایران، تأسیسات اتمی 2010در سپتامبر  -

رگ ای بود و بهای رایانهترین ویروسهجوم قرار گرفت. این ویروس یکی از پیشرفته

 .سایبری گشود حمالتجدیدی را در 

از  دوباره دولت انگلیس اعالم کرد که در هر ماه، هدف بیش 2010در سال  -

 .گیردحمله سایبری قرار می 1000

کره جنوبی هک شد و اطالعات  (SK) تارنمای شرکت ارتباطاتی 2011در ژوئیه  -

 .شد سرقتمیلیون نفر  89های الکترونیک و آدرس منزل شماره تلفن، پست

، دولت آمریکا پذیرفت که کنترل هواپیمای جاسوسی خود را 2011در اکتبر  -

 .از سوی ایران از دست داده استدر یک حمله سایبری 

بیان شد که هند اطالعات کمیسیون دوجانبه اقتصادی بین چین  2012در سال  -

 و آمریکا را هک کرده است.

سایت شرکت سونی بود حمله سایبری، حمله به وب ترینمهم، 2013در سال  -

ره شمالی مداران، این حمله را منتسب به دولت کدانان و سیاستکه بیشتر حقوق

  دانستند.می

 

 یسایبر حمالتانواع نفوذ گران در و: 

سد موانع امنیتی یک شبکه  که بتواند از هرکسی 1:سفیدکالهنفوذگران  گروه :1. و

 .خوانندمی سفیدکالهای انجام ندهد را یک هکر بگذرد اما اقدام خرابکارانه

اشخاصی هستند که وارد کامپیوتر قربانی خود  :2سیاهکالهگروه نفوذگران  :2. و

_______________________________________________________________________________ 
1 -White hat hackers. 

2 -Black hat hackers. 
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شده و به دستبرد اطالعات و یا جاسوسی کردن و یا پخش کردن ویروس و غیره 

 .پردازندمی

اشخاصی هستند که حد وسط دو تعریف  :1گروه نفوذگران کاله خاکستری: 8. و

 .شوندباال می

هستند که با چند  مبتدیافراد گروه این  :2گروه نفوذگران کاله صورتی: 3. و

 کنند. افزار خرابکارانه به آزار و اذیت بقیه اقدام مینرم

ای متخصص که اطالعاتی نادرست را به عده :8گروه نفوذ گران کاله قرمز: 9. و

 کنندهای اینترنت وارد میشبکه

 

 حقوق بر جنگ در حمالت سایبریاصول فصل دوم: اعمال 

 عنوانبهالملل تابعین حقوق بین ،المللیدر نظام حقوقی بین که آنجائیاز 

اند و اهداف اصلی در حمالت حقوقی مستقل مورد شناسایی قرار گرفته هایشخصیت

سایبری نیز همانند اهداف جنگی همچون: تشکیالت دولتی، اقتصاد دولتی، 

رسد قبل از بررسی ، بر همین اساس به نظر میاستهای حیاتی کشور و... زیرساخت

اکم بر مخاصمات بهتر است که ابتدا اصل حاکمیت سیاسی و برابری حاکمیت اصول ح

  در فضای سایبر را مورد ارزیابی قرار دهیم و سپس به اصول دیگر بپردازیم.

 

 ارضی( و برابری حاکمیت الف: اصل حاکمیت سیاسی )تمامیت

ت حاکمیدارای حق ها معنای سادۀ اصل برابری حاکمیت این است که کلیه دولت

را  این اصلمبنای حقوقی و  شودشمرده حترم مها برابرند و این حق باید از سوی دولت

از همه، در منشور ملل  قبلاصل، اما این  افتمتعددی یالمللی توان در سندهای بینمی

منشور  2مادۀ  1المللی پذیرفته شده است. در بند متحد بازتاب یافته و از سوی جامعۀ بین

_______________________________________________________________________________ 
1 -Gray hat hackers. 

2 -Pink hat hackers. 

8 -Red hat hackers. 
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رار آن ق یمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا سازمان بر»که  خوانیممید ملل متح

 حال باید دید که با توسعه و پیشرفتاست.  بنیادینبرابری حاکمیت یک اصل  و «دارد

جایگاه حاکمیت در فضای سایبری به چه صورت  ،یکم فناوری اطالعات در قرن بیست و

 است. 

 

 : حاکمیت در فضای سایبر6. الف

عمیقی بر توسعه کشورها داشته و  تأثیرطی سه دهه گذشته فناوری اطالعات 

ی های عمیقزندگی روزمره را با تغییرات شگرفی مواجه ساخته که این تحوالت چالش

 وریفنّاها هم شامل نحوه آثار بالیای طبیعی بر این را نیز ایجاد نموده است. این چالش

یدات سایبری و اختالل در صلح و امنیت های فنی و تهدو هم شامل چالش است

 (White House,2011:3-10)است. المللی بین

ها چه نقشی در فضای نماید که حاکمیت دولتبه ذهن خطور می سؤالابتدائاً این 

ه توانند ادعای حاکمیت بر فضای سایبر را داشتسایبر دارد؟ و یا به عبارتی آیا کشورها می

 باشند؟

ادعای حاکمیت کلی بر فضای  تواندنمیهیچ کشوری  ،دانانبه نظر اکثر حقوق

 های سایبری دراگر زیرساخت ،این متخصصین ازنظر درواقعسایبر را داشته باشد. 

بر حق حاکمیت بر فضای سای عنوانبهآن را  تواننمی ،سرزمین یک کشور واقع شده باشد

  (Schmitt,2012:9)تلقی کرد.

حاکمیت ضمن اینکه حق ایجاد  ،که در راهنمای تالین نیز آمده است طورهمانو 

 (Tallin Manual,2018:9-20).استنماید همچنین تعهدآفرین نیز می

البته اگر از زاویه دیگری به مسئله حاکمیت در فضای سایبر نگاه کنیم متوجه 

و از میان  تتضعیف حاکمی ،فضای سایبر ناپذیراجتنابشویم که یکی از پیامدهای می

بارلو  جان پریو شاید این عقیده ملهم از مقاله  استرفتن ارتباط فیزیکی در این فضا 
که در این مقاله نویسنده  بوده باشد «اعالم استقالل از فضای سایبر»تحت عنوان 
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شما حق حاکمیت بر »گوید: می هاآنهای جهان صنعتی را مخاطب قرار داده و به دولت

ی ای ضد حاکمیت سنت. به عقیده وی جامعه جدید سایبری جامعه«نداریدفضای سایبر را 

 (Betz David,2011:9-19) طلبداست و این جامعه عرف و قواعد خاص خود را می

سبت ن المللبینباید بررسی کرد که دیدگاه حقوق  ،اما با وجود نقطه نظرات فوق

 به موضوع حاکمیت در این فضا چیست. 

 

 المللیِ فضای سایبر حقوقی بین: حاکمیت 2. الف

 محضبههر حکومتی  ،بر اساس قواعد عرفی و اصول مندرج در منشور ملل متحد

به یک موجودیت سیاسی در نظام  ،المللیتشکیل دولت و شناسایی توسط جامعه بین

مستقل  صورتهبتواند گردد حال باید دید که آیا فضای سایبر نیز میالمللی تبدیل میبین

 المللی داشته باشد یا خیر؟کمیت حقوقی بینحا

 عنوانهبفضای سایبر باید  ،و فعاالن سیاسی پردازاننظریهبه عقیده برخی از 

در اثبات ادعای خود بر  هاآنالملل شناخته شود. موجودیت مستقل حاکم در نظام بین

 و ماهیت فقدان مرزهای سرزمینی در آن ویژهبهفضای سایبر و  فردمنحصربهماهیت 

کنند. به همین دلیل به عقیده این های انجام شده در آن تکیه میفعالیت غیرحضوری

فضای سایبر فراتر از حاکمیت حقوقی سنتی کشورهاست و بر این نکته  پردازان،نظریه

 Betz)دارند که کشورها باید به حاکمیت نوظهور فضای سایبر احترام بگذارند. تأکید

David,2011:9-19) ا با توجه به واقعیت فعلی فضای سایبر و در پاسخ به دیدگاه این ام

الً هیچ و عم استتوان گفت که این عقاید بیشتر در حد تئوری مذکور می پردازاننظریه

کشوری تاکنون حاکمیت حقوقی مستقلی برای فضای سایبر را به رسمیت نشناخته است 

دانست زیرا این فضا خود وابسته به یک موجودیت مستقل  تواننمیاین فضا را  چراکه

ا نسبی بر این فض هرچندها حاکمیتی دولت درنهایتبنابراین  است؛ها حاکمیت دولت

  ها بایستی به این حاکمیت احترام بگذارند.دارند و دیگر دولت
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 اصل منع توسل به زور .ب

 المللیتمامی اعضا بایستی در روابط بین ،منشور ملل متحد 2ماده  3طبق بند 

خود از تهدید به زور و یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر 

المللی کشوری ...خودداری نمایند. با استناد به این ماده و با عنایت به اینکه دیوان بین

انسته الملل عرفی داین ممنوعیت را بازتاب حقوق بین ،دادگستری در قضیه نیکاراگوئه

در  ،الملل نیز پایه و اساس این ممنوعیت را قاعده آمره ذکر کردهحقوق بین و کمیسیون

 ،و آن این است که آیا اقدامات سایبری علیه یک دولت آیدمیدیگری پیش  سؤالاینجا 

 ،؟ و در صورت مثبت بودن پاسخگرددمینقض این اصول بوده و توسل به زور محسوب 

دفاع مشروع را دارد یا خیر؟ برای پاسخ  عنوانبه 91آیا دولت قربانی حق توسل به ماده 

به این مسئله الزم است که مبانی حقوقی اصل منع توسل به زور و بسط آن به فضای 

 سایبری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

 

 : مبانی حقوقی اصل منع توسل به زور6. ب

ممنوعیت تصریح استفاده از زور و یا تهدید به زور، یک  ،عالوه بر موارد فوق

مجمع عمومی سازمان ملل  نمونه، عنوانبه. استالمللی نیز شده در بسیاری از اسناد بین

مغایر  کهآنها خواست تا از هرگونه تهدید به زور و یا استعمال ، از ملت1939در سال 

حادیه ات تأسیسهاست خودداری نمایند. همچنین، پیمان با اهداف منشور و استقالل ملت

وین در خصوص حقوق  عهدنامهناتو(، پیمان ورشو، )عرب، پیمان آتالنتیک شمالی 

شوروی  و عدم توسل به زور میان آلمان فدرال با جواریهممعاهدات، قراردادهای حسن 

به  با ادبیاتی خاص، توسل هرکدامالمللی نیز، ای و بینهای منطقه)سابق( و سایر پیمان

 (Ziaee Bigdeli,1993:97) اند.ه زور را منع کردهزور و یا تهدید ب

 ؟ ذیردپمیاما استفاده از زور و یا تهدید به زور در فضای سایبری چگونه صورت 

 

 : توسل به زور در فضای سایبر2. ب
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خود و تفاوت آن با محیط  فردمنحصربه هایویژگیفضای سایبر به دلیل 

ها به وجود آورده را برای دولت ترس و دلهره خاصی ،واقعی و سنتی مخاصمات

ارتباطات  پردازنظریهاست. این ترس و دلهره ما را به یاد دیدگاه مک لوهان؛ 

 ،ایجاد فضایی جدید محضبه»اظهار نمود که:  گونهاین 1937. وی در سال اندازدمی

. حال بایستی دید که این ایجاد وحشت «آیدمیترس و وحشت جدیدی نیز به وجود 

منشور مرتبط  2ماده  3احیاناً توسل به زور در فضای سایبری تا چه حدی با بند و 

 (European Security Review,2018:9)گردد.می

که در تدوین راهنمای تالین نیز شرکت  المللیبینگروهی از کارشناسان 

 ای را برای استفاده از زور در حمالت سایبریاند که آستانهاند تالش کردهداشته

ریِ سایبری تحت عنوان حمله سایب هایفعالیتدر تفسیر  مثالعنوانبهمشخص نمایند. 

و هدفمندی  سرعت ،شدت»توان از عواملی همچون می ،منشور 2ماده  3 بندموضوع
 یراتتأثدر قضیه نیکاراگوئه معیار مقیاس و شدت  ،کمک گرفت. برای نمونه «حمله

حمله سایبری مشمول اصل منع توسل به زور در نظر گرفته شد. لذا برای آنکه یک 

ا کشته و ی دیدگیآسیبدر حدی باشد که موجب  تأثیراتشدت و  ازنظرگردد بایستی 

ا و ی جزئی هایآسیبشدن افراد و یا تخریب عمده و گسترده اموال گردد و نه صرفاً 

 (European Security Review,2018:3).سایبری هایسرقت

صلیب سرخ و با بررسی  المللیبینهمچنین با توجه به دیدگاه کمیته 

شود که تمامی اختالفاتی که به برداشت می گونهاین ،1939چهارگانه ژنو  هایکنوانسیون

یک چالش نظامی و استفاده  عنوانبهتوان انجامد را میدرگیری نظامی و یا مشابه آن می

  از زور در نظر گرفت.

 

 دفاع مشروع در حمالت سایبری .ج

اصوالً مقابله با حمالت سایبری کار دشواری است زیرا برخالف مخاصمات 

الف پذیرد. فضای سایبر قطب مخغیرآشکار صورت می صورتبهحمالت سایبری  ،سنتی
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نور  تغییرات در این فضا به سرعت ،فضای فیزیکی است زیرا برخالف فضای فیزیکی

یکی از  اقعدروو  است کنندهحملهبراین فضای سایبر بیشتر به نفع گیرد و بناانجام می

و یکی از مشکالت اصلی در خصوص  است کنندهحملهگمنامی  ،های این فضاجذابیت

حمله  سایبری و جرائمزیرا بایستی بین  استانتساب و شناسایی مهاجم  ،دفاع مشروع

ول آن است که طبق قواعد و اصسایبری و عامالن آن تفکیک قائل شد. دلیل این تفکیک 

دفاع مشروع در صورتی مجاز است که مهاجم یا مهاجمین منتسب به دولت  ،المللیبین

تفکیک و فوریت نیز رعایت گردد.  ،خاصی بوده باشند و سایر اصول همچون ضرورت

حال با فرض بر اینکه مهاجم منتسب به دولت بوده باشد و توسل به زور نیز احراز 

 داردبیان میاین ماده  ،کندموضوعیت پیدا میمنشور  91 مادهاشد در این حالت گردیده ب

 :که

فردی یا  صورتبهدر منشور حاضر ناقض حق ذاتی بر دفاع از خود  چیزهیچ»

جمعی و در صورت مورد تهاجم مسلحانه قرار گرفتن برای یکی از اعضای ملل متحد 

المللی را الزم برای برقراری صلح و امنیت بینتا زمانی که شورای امنیت اقدامات  نیست

دانان برانگیز میان حقوق یکی از موضوعات مشاجره 91 ماده. قلمروی «اتخاذ کند

 .استبوده و  یالمللبین

پاسخ یک دولت  همخاصمات مسلحانبر اساس الگوی طراحی شده توسط حقوق 

اخته دفاع از خود شن عنوانبهدولت دیگر باید سه شرط داشته باشد تا  مسلحانه حملبه 

له بایست حمشود: ضرورت، تناسب و فوریت. برای احراز شرط ضرورت، یک دولت می

گیری را به یک منبع خاص ارتباط دهد، قصد مهاجم از حمله را مشخص کند و نتیجه

فاده گوید که زور استاصل تناسب میکند.  دهکند که کشور در پاسخ باید از زور استفا

پاسخ به یک حمله باید با هجوم اولیه تناسب داشته باشد. اصل فوریت، پاسخ  شده در

 کند. به یک حمله پس از گذشت مدت زمان طوالنی را ممنوع می

سایبری، برقراری ارتباط میان حمله با یک منبع خاص و تشخیص  حمله حوزهدر 

ع ان حمله و یک منبقصد طرف از این حمله اهمیت بسیار زیادی دارد. برقراری ارتباط می

حمله  تقصیربیآورد که یک دولت به شخص یا مکان خاص این امکان را فراهم می
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بایست میان حمله و منبع ارتباط برقرار کند زیرا قوانینی نکند. عالوه بر این، یک دولت می

بر اساس دولت بودن یا دولت نبودن  هستند اکمکه بر پاسخ مشروع به یک تهاجم ح

توسل به زور  زمینهمنشور در  2 ماده 3 بندوت هستند. ممنوعیت موضوع مهاجم متفا

اشخاص. این بدان معناست  دربارهها قابل اعمال و استناد است نه فقط در مورد دولت

اند زور علیه یکدیگر منع شده استفادهها از تهدید یا دولت ،المللکه بر اساس حقوق بین

حقوق کیفری داخلی قابل  حیطهزند در اص سر میاعمال مشابهی که از اشخ کهدرحالی

 .بررسی و قضاوت است

او  انگیزهکه کشف هویت مهاجم کار دشواری است، یافتن قصد و جایی در 

برای اینکه یک  ت.تر استر و پرچالشمشکل مراتببهبرای اتخاذ اقدامات پیشگیرانه 

بایست قصد دهد، می دولت بتواند به اقدام دولت دیگر با استفاده از زور پاسخ

نبردهای فیزیکی متعارف، ماهیت سریع  برخالفدولت مهاجم را احراز کند.  همتخاصمان

شود که قربانی حمله از امکان پاسخ مناسب به هجمه و آنی حمالت سایبری باعث می

ه ک هبرای این مشکل پیشنهاد نمود حلراهدر مقام یافتن  والتر گری شارپ .محروم شود

دهد در راستای اقدام ها اجازه میبایست قانونی وضع کنند که به آنها میتمام کشور

از  خود را با استفاده خصمانهای که مقاصد دستانه، علیه هر کشور شناسایی شدهپیش

 .شونددهد متوسل به زور بهای کامپیوتری حساس و حیاتی کشور نشان مینفوذ سیستم

(Sharp, Walter Gray,2018:8-18) 

 شویم به همین دلیله در اینجا دوباره با مشکل و چالش انتساب روبرو میالبت

ها است که برخی از متخصصین فناوری اطالعات و نظامی بر این عقیده هستند که دولت

راهبردی و فراهم آوردن امنیت  صورتبهدفاع سایبری »شناسایی عامل حمله، بر  جایبه

 (Klimburg, 2011:9) تمرکز نمایند. در برابر هر نوع حمله سایبری «سایبری

 

 گیرینتیجه

حمله  منظوربهدر دو دهه اخیر جنبشی رو به افزایش در استفاده از فضای سایبر 
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های اطالعاتی کشورها شروع گردیده است که این عمل باعث سردرگمی به شبکه

برخی از آنان، حمله  زعمبه چراکهالمللی گردیده است دانان بینمردان و حقوقدولت

 توسل به زور بوده و لذا دفاع مشروع مثابهبهای یک کشور های رایانهسایبری به شبکه

اما برخی دیگر تنها هنگامی اعمال این ماده را جایز  ؛دانندمنشور را جایز می 91طبق ماده 

یز نحمالت در حد حمالت مسلحانه بوده و قابلیت انتساب  تأثیردانند که شدت و می

رسیم که قواعد و اصول حاکم بر داشته باشد. لذا در این تحقیق به این نتیجه می

 و نیستمخاصمات مسلحانه تحت هر شرایطی قابل اعمال و اجرا در حمالت سایبری 

  .استالمللی ای بیننیاز به ایجاد قواعد جدید و یا انعقاد معاهده
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شر در حقوق ب المللیبینرویکرد قوانین آیین دادرسی کیفری ایران و منشور . 3

 مورد حق دسترسی به وکیل 

 1اله صالحیفیض

 2ینینائمنوچهر توسلی 

 

 

 

 چکیده 

های یآزاددادرسی عادالنه در معنای دقیق خود، به دنبال حفظ و حمایت از حقوق و 

المللی ینبیک هنجار  عنوانبهی در فرایند دادرسی سهیم هستند. نوعبهتمامی افرادی است که 

شود دادرسی عادالنه یمحقوق بشر برای حمایت از افراد، آزادی و حقوق اساسی ایشان شناخته 

یر پذکاناماصول دقیق و شفاف ناظر بر مراحل تخلف رسیدگی قضایی  بر اساسجز و احقاق حق 

 هر فردی ،وکیل و برخورداری از مساعدت حقوقی است داشتنیکی از این اصول حق  نیست.

محروم شدن از  محضبهحق دارد وکیلی را که خود انتخاب کرده، داشته باشد و هر شخص 

وکیل دسترسی داشته و با وکیل خود دیدار نماید. با توجه به آزادی حق دارد تا بدون تأخیر به 

ی دالیل و اینکه عدم رعایت برخی اصول آورجمع ازنظرحساسیت مرحله تحقیقات مقدماتی 

های مقامات امنیتی و قضایی مصون نمانند یخودسرشود که متهمان از یمدادرسی عادالنه باعث 

رود دسترسی داشتن متهم به وکیل در دوران قبل از یم سؤالیجه کرامت ذاتی و انسانی زیر درنت

مقاله حاضر با استفاده  در .تواند از لطمه زدن به حقوق دفاعی متهم جلوگیری نمایدیممحاکمه 

ی المللی حقوق بشری و قانون اساساز روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن منشور بین

جمهوری اسالمی ایران و قوانین عادی ازجمله قوانین آیین دادرسی کیفری به بررسی تطبیقی 

ی کیفری این حق در قوانین کشورمان و منشور پرداخته و رویکرد قانون جدید آیین دادرس

رسد که در یمقرار داده است و به این نتیجه  موردتوجهدر خصوص این حق را  1892مصوب 

_______________________________________________________________________________ 
 دکترای حقوق عمومی. قاضی دادگستری.  .1

 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان  .2



  11 و منشور حقوق بشر در مورد حق دسترسی به وکیلکیفری ایران رویکرد قوانین 

استفاده از این حق نسبت به قوانین سابق مطلوب شده اما کماکان در دوران  هرچندقانون جدید 

 . استهایی یتمحدودقبل از محاکمه دارای 

 

 قبل از محاکمه  ، متهم، دورانریدادرسی کیف آیین ،حق داشتن وکیل واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

بسیاری از مردم به دلیل عدم آشنایی با سیستم دادرسی و عدم تسلط بر قوانین و 

مقررات قضایی توان احقاق حق و دادخواهی و دفاع به نحو مطلوب را ندارند و ممکن 

خارج از صرف وقت و هزینه نهایتاً یا موفق نشود و یا با مخارج  هامدتاست پس از 

در چنین فضای تخصصی و علمی، بسیار »دست یابند.  موردنظرحد متعارف به نتیجه 

متهم( از امکانات دفاعی الزم برخوردار  عنوانبهمعموالً )جا است که افراد طرف دعوا به

وسیله تعادل بین طرفین دعوا برقرار شود. انتخاب وکیل برای طرفین دعوا ینبدباشند تا 

حقوق اولیه هر فرد در کلیه دعاوی به شمار  عنوانبهپاسخگوی قضیه باشد، تواند یمکه 

برای متهم( و )( دسترسی به وکیل نیز از لوازم حق دفاع 883:1890ی، هاشم«. )رودیم

برای شاکی خصوصی( است تجدید این حق نیز همانند بسیاری از )حق دادخواهی 

جهت دغدغه خاطر وجود داشته و دارد ینازاحقوق دادرسی بیشتر متوجه متهم است و 

والّا همانند حق دسترسی به پرونده، این حق نیز خود حقوق مشترک دادرسی طرفین 

 (. 297:1839ناجی زواره، ) است و اختصاص به متهم ندارد.

ده نیز حق دیداشتن وکیل برای بزهکار در فرایند کیفری، بزه حقبهدر کنار احترام 

داشتن وکیل در کلیه مراحل »رسیدن به حقوق خود استفاده نماید  دارد از وکیل برای

شود. همه افراد یمدعاوی جزایی و حقوقی، از حقوق افراد برای اجرای عدالت محسوب 

توانند از حقی که ینماز قوانین و مقررات کشور آگاهی کافی ندارد. بسیاری از افراد 

به اشخاص حقوق دادن و مطلع از قبیل یژه در مواردی، دادسرا وبهدارند دفاع کنند 

دادستان، دادیار و بازپرس مجهز است. دادیار و دادستان به نمایندگی از عموم، افراد را 

کند که افراد هم با کمک اشخاص مطلع و یمدهند. عدالت اقتضا یمتحت پیگرد قرار 

وکیل در  حضور( 200:1833)مدنی، « دانان بتوانند از اتهامات وارده دفاع کنند.حقوق

ی در روند دادرس هاسالحتحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی 

کیفری است، زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاکی خصوصی، یا وکالی او و ضابطان 

دیده از جرم یانزدادگستری در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و 



  11 و منشور حقوق بشر در مورد حق دسترسی به وکیلکیفری ایران رویکرد قوانین 

ی فعال و دانانحقوقیل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود ی دالآورجمعدر امر 

( 183:1833بیرانوند، ) دفاع از حقوق قانونی وی است. منظوربهبرجسته در کنار متهم 

حتی در صورت نیاز شخص به وکیل و عدم توانایی مالی او دادگاه موظف است ترتیب 

ر تعیین وکیل تسخیری توسط دادگاه د دسترسی او را به وکیل فراهم نماید و این کار با

گیرد. یمشوند صورت یمامور کیفری یا وکیل معاضدتی که از سوی کانون وکال معرفی 

با  1892در تحقیق حاضر به بررسی رویکرد قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 

 المللی حقوق بشر و قانون اساسی کشورمانبا در نظر گرفتن منشور بین 93اصالحات 

 -توصیفی صورتبهشود. روش تحقیق در این مقاله یمدر خصوص این حق پرداخته 

رتبط با کتب م بامطالعهو در این خصوص  استی اکتابخانهتحلیلی با استفاده از ابزار 

 موضوع و بررسی قوانین داخلی و اسناد حقوق بشری نگارش خواهد شد. 

 

 ی تحقیق هاافتهی

شر حقوق ب منشور بررسی این حق در قانون اساسیبا توجه به موضوع مقاله به 

 شود: دادرسی کیفری به شرح ذیل پرداخته می آیینیژه قانون وبهو قوانین عادی 

 . قانون اساسی 6

ها طرفین دعوی دارد: در همه دادگاهقانون اساسی در این زمینه مقرر می 89اصل 

یی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانا دارند حق

یل انتخاب وک واحدهمادهارتباط، یندراامکانات تعیین وکیل فراهم گردد  هاآنباید برای 

اصحاب دعوا »مجمع تشخیص مصلحت نظام:  11/7/1870توسط اصحاب دعوا مصوب 

 لفشوند مکیمقانون تشکیل  موجببهیی که هادادگاهحق انتخاب وکیل دارند و تمامی 

های مشروع و حفظ حقوق شهروندی یآزادو قانون احترام به « باشندیمبه پذیرش وکیل 

حق دفاع متهمان و  اندمکلف دادسراهامحاکم »دارد: مقرر می 8در ماده  38مصوب 

عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناسی را برای آنان فراهم مشتکی

انتخاب وکیل و فراهم نمودن  حقبهدر قانون اساسی  گرددیممالحظه  لذا .«آورند
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 شده است.  تأکیدامکانات تعیین وکیل 

 

  6927. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 2

در حقوق ایران در آغاز به علت تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی وکیل مدافع در 

با  1889در اصالحات سال  ،شده بود داشتهنگهاین مرحله از جریان تحقیقات به دور 

با  گذارقانون( 1290) یمقدقانون آیین دادرسی کیفری  112ی به ماده اتبصرهالحاق 

ر حضور وکیل د «تواند یکی از وکالی دادگستری را همراه داشته باشدیممتهم »عبارت 

م وکیل مته»داشت که یممرحله تحقیقات را پذیرفت اما تبصره مذکور در ادامه مقرر 

تواند مطالبی را که برای روشن یمون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی بد

ین الزم بداند به بازپرس تذکر دهد اظهارات قوانی اجراشدن حقیقت و دفاع از متهم یا 

ین أمتیب این تبصره گام بلندی در جهت تصو.« گرددیممنعکس  جلسهصورتوکیل در 

بر حق داشتن یک  صراحتبهرفت و در آن یمشمار حقوق دفاعی متهم در دادسرا به 

توانست یمنشده بود و بازپرس  تأکیدوکیل دادگستری در هنگام بازجویی توسط بازپرس 

اختیارات وکیل در این مرحله محدود بود و  ،حالینباا از پذیرش وکیل خودداری نماید.

بود و او را تنها مجاز به ارائه وکیل متهم را از مداخله در امر تحقیق منع کرده  گذارقانون

پس از خاتمه بازجویی و برای روشن شدن حقیقت و دفاع از  همآنتذکر به بازپرس 

یهی است که این محدودیت و این نحوه دفاع وکیل بد ی قوانین دانسته بود.اجرامتهم یا 

و را ی اهاپرسشبازپرس برخی  سؤاالترا به حالت انفعال کشانده و اگر وی در جریان 

د یا منع موکل خو هاآنتوانست برای جلوگیری از طرح ینمیافت یم دارجهتتلقینی و 

 (. 33:1833خالقی، ) یدنمادر امر تحقیق مداخله  هاپرسشاز پاسخ به این 

 گذارقانوناین امید وجود داشت که  1873با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 

برداشته و اختیارات بیشتری برای دفاع از متهم به  را 112های مقرر در ماده یتمحدود

این امر حاصلی نداشت و موقعیت وکیل متهم در تحقیقات  متأسفانهوکیل وی بدهد اما 

متهم »یرالذکر اخقانون  123ماده  موجببه شد. محدودترمقدماتی نسبت به قبل نیز 



  11 و منشور حقوق بشر در مورد حق دسترسی به وکیلکیفری ایران رویکرد قوانین 

 واند بدون مداخله در امرتیمیل متهم وک تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.یم

یق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای تحق

 «شودمنعکس می جلسهصورتقوانین الزم بداند به قاضی اعالم نماید اظهارات وکیل در 

( مقرراتی ازجمله 137تا  139)مواد فصل دوم از باب دوم قانون آیین دادرسی کیفری 

 موارد ذیل را بیان نموده است: 

توانند وکیل یا وکالی مدافع خود را انتخاب یمدر کلیه امور جزائی طرفین دعوا 

 (. 139ماده ) ...و معرفی نمایند 

اه چنانچه دادگ ؛تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نمایدیممتهم 

وکیلی برای متهم تعیین خواهد  ...تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارند 

از ردیف مربوط به  الوکالهحق ...نماید  الوکالهحقکه وکیل درخواست یدرصورتنمود 

 (. 133ماده )بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد. 

قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس  حسببهدر جرائمی که مجازات آن 

چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی  استابد 

 است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

 (. 133تبصره یک ماده )

دارد: قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می 193در خصوص حق داشتن وکیل ماده 

توانند وکیل یا وکالی مدافع خود را انتخاب و معرفی یمدر کلیه امور جزائی طرفین »

نمایند وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکالی مدافع آنان ابالغ خواهد 

شد در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکالی هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه 

 مورداشارهزیر عنوان فصل دوم باب دوم قانون  ماده مذکور در« و رسیدگی کافی است

 بیانگر حضور وکیل« دادرسی»و ذکر واژه  است دادگاهکه مربوط به کیفیت محاکمه در 

هر یک از »دارد: قانون آیین دادرسی مدنی بیان می 81در دادگاه است. همچنین ماده 

و برابر  «و معرفی نمایندتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل، انتخاب یم، یینمتداع

تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد یممتهم »قانون آیین دادرسی کیفری  123ماده 

تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای وکیل می
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ارات ظهکشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین الزم بداند به قاضی اعالم نماید. ا

در این خصوص اداره کل امور حقوقی و اسناد «. شودجلسه منعکس میوکیل در صورت

بیان نموده  2/12/1832 -713882و امور مترجمین قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 

که: مطالعه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط وکیل دخالت در امر تحقیق 

ته شود فرقی بین مرحله تحقیق و مرحله دادرسی اگر جز این گف»شود محسوب می

تواند پرونده را مطالعه و از موکل دفاع نخواهد بود زیرا در مرحله دادرسی وکیل می

ی به وکیل داده شود فرقی بین آن دو ااجازهچنین نماید، حال اگر در مرحله تحقیق هم

 73یین دادرسی کیفری قانون آ 123مقنن در تصویب ماده  آنکهحالمرحله نخواهد بود 

خواسته است بین آن دو مرحله فرق بگذارد بنابراین در مرحله تحقیق حق مطالبه و 

تواند در جلسات طور که در قانون آمده است میمطالعه پرونده را ندارد و فقط همان

بازپرسی و تحقیقات مقدماتی شرکت کند پس از پایان جلسه اگر مطلبی یا توضیحی 

 «. یددارد بیان نما

گذار در کشورمان در مورد حق داشتن وکیل برای متهم استثنائاتی را قائل قانون

در مواردی که موضوع »قانون آیین دادرسی کیفری:  123شده است، برابر تبصره ماده 

جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین 

حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه  در خصوص جرائم علیه امنیت کشور

 یل اینکه به قضاتبه دلرسد در تبصره مذکور حقوق متهمین یمبه نظر «. خواهد بود

، متهم را از حق داشتن وکیل در مرحله حساس دلخواهبهتا  شدهدادهتحقیق اجازه 

د در موارمخدوش نموده است. در این تبصره  شدتبهتحقیقات مقدماتی محروم کند و 

 که از حضور وکیل جلوگیری کند:  شدهدادهذیل به مقام قضایی اجازه 

 ذکرشدهموارد محرمانه: قانون در این موارد صراحتی ندارد و به نظر موارد 



  11 و منشور حقوق بشر در مورد حق دسترسی به وکیلکیفری ایران رویکرد قوانین 

 قانون آیین دادرسی کیفری باشد.  1331( مندرج در ماده گانه)سه

شا نحوی انحضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد. این بند به 

نه فساد تواند به بهادارد چون قاضی میشده که راه را برای استبداد قضایی مفتوح نگه می

 از حضور وکیل جلوگیری کند. 

قانون  912تا  393ی مندرج در مواد هابزهمنظور از جرائم امنیتی »جرائم امنیتی:  

 «. است 79مجازات اسالمی مصوب 

 713در پایان باید به این نکته اشاره نمود که حسب رأی وحدت رویه شماره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی و شکایت  11/12/1833مورخ 

با  الذکرفوقدخالت وکیل قانوناً الزامی نیست همچنین قانون  هاآناز آرا و دفاع از 

 نسخ گردید.  92 تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

 

  93با اصالحات  1892. قانون آیین دادرسی کیفری 9

دادرسی عادالنه و منصفانه مستلزم این است که متهم بتواند تدارک الزم جهت 

با  گذارقانون (.80:1893مصدق، ) یدنمادفاع از خود را طریق انتخاب وکیل فراهم 

برخی از مواد آن  93در سال  قباًمتعاکه  92تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 

 اصالح گردید اصل دسترسی به وکیل در مواد متعدد قانونی با رویکرد متفاوت پذیرفت. 

 ، ازمتهم باید در اسرع وقت»دارد قانون موصوف مقرر می 9گذار در ماده قانون

کور ذموضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی م

و سایر افراد  ، شاهددیدهمتهم، بزه»بیان نموده که  3و در ماده  «مند شوددر این قانون بهره

ی رعایت و تضمین این حقوق فراهم سازوکارهاربط در فرایند دادرسی آگاه شوند و ذی

گذار بر اصل دسترسی به وکیل تأکید نموده و در برخی موارد ضمانت ین قانونبنابرا« شود

_______________________________________________________________________________ 
. اعمال منافی عفت و جرائمی که 1ی موارد زیر به تشخیص دادگاه: استثنابه. محاکمات دادگاه علنی است 1

. علنی بودن 8 ین.طرف. امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست 2 .استبرخالف اخالق حسنه 

 باشد. محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی 
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 بینی نموده است. یشپیی را برای تخطی از این اصل به شرح ذیل اجراها

هم مت قرار گرفتن،با شروع تحت نظر »شده که یانبقانون موصوف  33در ماده 

یل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن وک تواند تقاضای حضور وکیل نماید.می

قات تواند در پایان مالمیتحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیل 

با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد مالحظات کتبی خود را برای درج در پرونده 

اگر شخص به علت اتهام »شده بود که یانب 92اما در تبصره این ماده در سال  «ارائه دهد

 ،یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشورسازمانارتکاب یکی از جرائم 

ماده « پ»و « ب» ،«الف»و یا جرائم موضوع بندهای  گردانروانمخدر و  مواد ،سرقت

 تنقرار گرفیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گاین قانون تحت نظر  802

ین مقنن دامنه اصل موصوف را با افزودن این بنابرا« امکان مالقات با وکیل را ندارد

مقنن تبصره موصوف را بدین شرح اصالح نمود  93سال  در استثنائات مقید نموده است،

یافته که مجازات سازماندر جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم »که 

، مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی در این قانون است، 802مشمول ماده  هاآن

ائیه یید رئیس قوه قضتأیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد وک

در  «گرددیمی وکالی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعالم اسام نماید.یم انتخاب باشد،

 توان بیان نمود: یماین خصوص دو استدالل 

: در بیان استهای متهم یآزادالف. این تبصره موافق قانون اساسی و حقوق و 

قانون اساسی پاسداری از  93و  91, 3. مطابق اصل 1توان بیان نمود که یماین موافقت 

و چون این شورا  استعدم مغایرت مصوبات مجلس با شورای نگهبان  ازنظراین قانون 

 33اصالحیه صورت گرفته و تبصره . 2یید نموده بنابراین مغایرتی با آن ندارد. تأآن را 

وردنظر و تبصره م مطرحیه پیشنهاد اصالح آن را ئقوه قضا راقانون آیین دادرسی کیفری 

 . تید قرارگرفته اسأیبا مشورت شورای نگهبان و گروه حقوقی و قضایی مجلس مورد ت

های که مربوط به اسرار نظام است نباید فاش شود و با توجه به موضوع پرونده 

یه ئارئیس قوه قض ییددارد باید وکالیی که مورد تأ ییاینکه این مسئله اهمیت به سزا

ها را به عهده بگیرند تا این اطمینان وجود داشته باشد که ن نوع پروندههستند وکالت ای
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  1.شوداسرار نظام فاش نمی

 ییدتأ در :استهای متهم یآزادین تبصره مخالف قانون اساسی و حقوق و ا ب.

قانون اساسی و  89برخالف اصل  33تبصره ماده . 1توان بیان نمود که یماین استدالل 

به بعد  193قضائیه به شرح مقرر در قانون اساسی است زیرا اصول  اختیار رئیس قوه

ر وکالت نکرده است. ام بینییشبرای رئیس قوه قضائیه در مورد حرفه وکالت پ اییفهوظ

. 2 2.احصا شده است 193از امر قضاوت جدا است زیرا قوه قضائیه وظایفش در اصل 

کیل درصد بزرگی از متهمان را تش یافتهسازمانبا توجه به اینکه متهمان جرائم امنیتی یا 

دهند و با فرض اینکه این قانون به همین نحو اجرا شود و چنین متهمانی از وکال نمی

مهم بوده و مطرح است حق  آنچهشود، بلکه وارد نمی یامحروم شوند، به وکال ضربه

انتخاب وکیل مختار ها باید در قانون اساسی آمده و آن 89دفاع مردم است که در اصل 

  8.باشند

اصل سوم قانون اساسی مبنی  13شده و در نظر گرفتن بند یانببا توجه به موارد 

بر ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و عدم ارائه 

رسد یممعیارهای قانونی یا علمی یا سوابق وکالت جهت انتخاب وکالی موصوف به نظر 

 . استتر تأملقابلدگاه دوم دی

تواند در مرحله متهم می»شده یانبقانون آیین دادرسی کیفری  190در ماده 

پیش  ین حق بایدا تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.

شود  متهم احضار چنانچه از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهیم شود.

 اوالًه ک استاز این ماده این  مستفاد« شودبرگه احضاریه قید و به او ابالغ می این حق در

تواند یکی از وکالی خود را در شعبه اگر متهم بیش از یک وکیل داشته باشد فقط می

بازپرسی همراه داشته باشد و اینکه کدام وکیل همراه وی باشد به اختیار متهم است و نه 

_______________________________________________________________________________ 
  http://divanealee.gov.irبرگرفته از سایت  رضا اللهی،. فرج1

  http://khouzestanbar.ir یتسااز  اهلل، برگرفته یزد ،ی نسبطاهر .2

  http://vokalayeazadandish.comاز سایت  کشاورز، بهمن، برگرفته .8
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د مقنن یا از وی سلب شو نشود وکه حق موصوف به متهم تفهیم یدرصورتیاً ثانبازپرس. 

یگر دارتعببهگردید یماعتباری تحقیقات یببیان نموده بود که موجب  92در تبصره سال 

ه در از اصالح تبصر ، بعدشدیمکل تحقیقات اعم از قبل یا بعد از محاکمه فاقد اعتبار 

که حق موصوف سلب شود یا تفهیم نشود به ترتیب مجازات یدرصورتبیان شد  93سال 

برای قاضی مربوطه خواهد بود بنابراین اگر مقام قضایی امر فوق را  8و  3انتظامی درجه 

در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  ذکرشدهرعایت ننماید به مجازات انتظامی درجه 

ا شش ماه انفصال موقت از که حق موصوف سلب گردد به مجازات یک تیدرصورت 90

ماه  سوم از یککسر از حقوق تا یک نشود بهکه حق موصوف تفهیم خدمت و درصورتی

 اعتباری تحقیقات خواهد شد. یبتا شش ماه محکوم خواهد شد و دیگر موجب 

 

  1. منشور حقوق بشر3

خاص  ورطبهاگرچه  شدهبازداشتحق دسترسی به وکیل برای شخص دستگیر یا 

( اما در این راستا 837:1839فضائلی، است )المللی عام حقوق بشر نیامده ناد بیندر اس

هر کس متهم به »دارد: المللی حقوق مدنی و سیاسی اعالم میمیثاق بین 13ماده  8بند 

حق خواهد داشت( وقت و تسهیالت کافی برای تدارک دفاع ) ...شود ارتکاب جرمی 

در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا  ...داشته باشد  خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

ه که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل بیله وکیل خود دفاع کند و درصورتیوسبه

 رأساًاطالع او داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه 

واهد ای نخینههز الوکالهقحبرای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او را پرداخت 

حق داشتن وکیل  صراحتبه هرچنداعالمیه جهانی حقوق بشر  11همچنین ماده « داشت
_______________________________________________________________________________ 

1. The International Bill of Human Rights was the name given to UN General 

Assembly resolution 217 A (III) and two international treaties established by the 
United Nations. It consists of the Universal Declaration of Human Rights (adopted 

in 1933), the International Covenant on Civil and Political Rights (1933) with its 

two Optional Protocols and the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights (1933)  
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س که هر ک»دارد که: برای متهم که از تضمینات الزم برای دفاع است قید نشده، بیان می

که در جریان یک یوقتگناه محسوب خواهد شد تا یببه بزهکاری متهم شده باشد 

شده باشد تقصیر او قانوناً ینتأمهای الزم برای دفاع او ینتضممحاکمه که در آن کلیه 

 «. محرز گردد

 

 ی ریگجهینت

شاکی  حقبهعلیرغم عدم تصریح  بساچهکه در اسناد حقوق بشری، یدرحال

تا  شدهیحتصرمتهم در این خصوص  حقبهخصوصی در برخورداری از معاضدت وکیل 

صرف اتهام متهم مانعی در این راه تلقی نشود، در سیستم دادرسی فعلی و قبلی ایران 

که یطوربهاست  محدودشدهاین حق در خصوص متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی 

تبصره آن اختیار وکیل متهم را در دفاع از  و 73قانون آیین دادرسی کیفری  123ماده 

عداد وکیل، بعضاً حضور وی در این مرحله، با موکل خود ضمن محدودیت از جهت ت

 92قانون آیین دادرسی  190، 33، 9 مواددادسرا( دانسته شده است و در )اجازه دادگاه 

مطلق نبوده و مقنن در برخی موارد استثنائاتی را بر آن  صورتبهرعایت اصل مذکور 

وارد نموده و این حق را در مواردی مقید نموده است از طرفی برای به رسمیت نشناختن 

اصالح  رسد بایمبینی کرده است البته به نظر یشپاین حق و یا سلب آن ضمانت اجرا 

ارائه معیارهای قانونی جهت انتخاب ی و یا با طورکلبهقانون اخیرالذکر  33تبصره ماده 

 شده حل گردد. یانبوکیل مشکالت 
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  اختیارات و وظایف دادگاه در قبال الیحه در دادرسی مدنی. 6

 1قوام کریمی

 2نیاعلی محسن

 

 

  چکیده

حذف دادرسی عادی، به معنی برچیده شدن بساط الیحه دفاعی در دادرسی مدنی نیست. 

که  ایگونه، بهی رایج در هر مرحله از رسیدگی است، امربلکه تنظیم و ارسال الیحه به دادگاه

 ،گذار آیین دادرسی مدنیاما قانون؛ دهدهای حقوقی را الیحه تشکیل میقسمت زیادی از پرونده

مستقلی را برای بیان تشریفات یا آیینی راجع به الیحه در نظر نگرفته است. ارسال الیحه  بحثم

 گذار برای بعضی موضوعاتای موارد اجباری است. قانونبه دادگاه، اصوالً اختیاری است. در پاره

اری، ها معموالً در مورد لوایح اجبها و مواعدی را تعیین کرده است که رعایت این مهلتمهلت

الزم است. درهرحال، پذیرش الیحه و پیوست کردن آن به پرونده، برای دادگاه الزامی است. 

یحه دارد گذار تصریح بر ترتیب اثر به الولی شیوه ترتیب اثر به الیحه متفاوت است. گاهی قانون

ی حت شود. در مواردی الیحهو آن معموالً مربوط به لوایحی است که در مهلت قانونی تقدیم می

، گذار به اثر دادن به الیحهکند. در بعضی موارد هم قانوناگر در مهلت قانونی باشد کفایت نمی

خواهی پس از اتمام مهلت تبادل یحی ندارد مانند لوایحی که در مرحله تجدیدنظر یا فرجامتصر

 مویژه پس از ختشود یا لوایحی که در جریان رسیدگی مرحله نخستین بهلوایح تقدیم می

گردد که برای دادگاه تجدیدنظر تکلیف روشن نیست. اگر این رسیدگی و صدور رأی ارسال می

مقابل  طرفلوایح حاوی اظهارات جدید باشد و دادگاه بخواهد به آن ترتیب اثر دهد باید ابتدا به

ر ظباشد و دادخواست بدوی یا تجدیدن« دلیل جدید»ای که حاوی ابالغ شود. ولی دادگاه به الیحه

 به آن دلیل استناد شده، نباید ترتیب اثر دهد. 
دادرسی مدنی، الیحه اصحاب دعوی،  نیی، آالیحه دفاعی، وظیفه دادگاه واژگان کلیدی:

  الیحه وکیل. 

_______________________________________________________________________________ 
 . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد یاسوج 1

 اسوج . دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد ی2
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  مقدمه

راحتی دریافت که حجم زیادی از هر توان بهها میهای دادگستریبا نگاهی به پرونده

جلسه رسیدگی دادگاه، نصف صورت دهد. گاه تماممیپرونده را لوایح طرفین تشکیل 

صفحه است زیرا طرفین اظهارات و دفاعیات را در الیحه نوشته و تنظیم کرده که آن را 

کنند. در جریان رسیدگی نیز چندین خوانند و به پرونده پیوست میدر جلسه دادگاه می

قدر ایح، چند ده صفحه و بهگردد. بعضی از این لوبار از سوی طرفین، الیحه ارسال می

، شده که بعد از اعالم ختم دادرسی یا صدور رأی دادگاهیک کتاب است. حتی دیده

ها ها اصرار بر پذیرش الیحه و درج آن در پرونده دارند. برخی دادگاهین یا یکی از آنطرف

 امرشوند و همین پذیرش الیحه جدید دچار تردید می ، درویژه در مرحله تجدیدنظربه

 ممکن است سبب مشاجراتی بین اصحاب دعوی یا وکیل و قاضی گردد. 

حدود و اختیارات طرفین در نوشتن الیحه و اینکه چه مقدار و تا چه زمانی و چه 

توان الیحه تقدیم کرد و حدود و اختیارات و تکالیف ای از رسیدگی قضایی میمرحله

 جاست؟ دادگاه در پذیرش الیحه و ترتیب اثر به آن تا ک

مستقل  طور مستقیم وای که بهنامه یا مقالهنگارندگان این مقاله، تاکنون به کتاب یا پایان

یژه در ویا این موضوع به؛ گوبه موضوع الیحه در دادرسی پرداخته باشد، دست نیافته

های ترین کارکه که یکی از مهمی، درحالهای حقوقی، ساده و بدیهی پنداشته شدهپرونده

تواند حاوی مطالب ارزنده حقوقی نیز تنظیم و نوشتن الیحه مناسب است که می وکیل،

های قاضی نیز بررسی و مطالعه لوایح است که باید از آن گروه باشد و یکی از مشغله

محترم از وکال و قضاتی که برای تنظیم لوایح مفید و مستند همچنین مطالعه آن اهمیت 

برنامه قوه قضائیه جمهوری اسالمی  .گزاری شودکنند سپاسنهند و وقت صرف میمی

 ،ها و ارائه خدمات الکترونیکی قضایی و دادرسی الکترونیکیایران بر ساماندهی پرونده

 افزاید. اهمیت نقش الیحه در دادرسی می بر

در این مقاله، هدف آن است که با استفاده از مطالب و نظرات اساتید محترم حقوق که 

مومی و های عقانون آیین دادرسی دادگاه برتکیهدر بعضی منابع آمده و با طور پراکنده به
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انقالب در امور مدنی تا آنجا که ممکن است آیین و ضوابطی را برای اختیارات و وظایف 

 دادگاه در قبال الیحه در دادرسی مدنی بیابیم. 

 نظران گرامی شاهد باشیم. های بهتر و بیشتری را در آینده از صاحبباشد تا پژوهش

ها، انواع دادرسی مدنی و مفهوم و انواع الیحه منظور آشنایی با واژهبه ، ابتدادر ادامه بحث

دادگاه در  ، اقداماتهای آندهیم و سپس به موارد ارسال الیحه و مهلترا توضیح می

 پردازیم.نحوه ترتیب اثر به آن و سرانجام به نتیجه بحث میبرابر الیحه و 

 

 ها . آشنایی با واژه6

 . آیین دادرسی مدنی 6. 6

 ها، مشکلیکند که از طریق آنآیین دادرسی مدنی، مجموعه تشریفاتی را مشخص می»

ن گردد. اگر ایحلی حقوقی به مرجعی قضاوتی تسلیم میحقوقی برای رسیدن به راه

ا آیین کیفری باشد ب ، اگری باشد، با آیین دادرسی مدنی، مدنحقوقی به مفهوم اعممشکل 

 « 1رو هستیم.، روبهدادرسی کیفری و اگر اداری باشد با آیین دادرسی اداری

 1879های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال قانون آیین دادرسی دادگاه 1ماده 

 ه است. نیز آیین دادرسی مدنی را تعریف کرد

 

 . انواع دادرسی مدنی 2. 6

، دادرسی به سه شیوه بود. عادی 1813در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 

های راجع به دادگاه ، امورهمین قانون 18ماده  . درهای بخشی و دادرسی دادگاهاختصار

رمی هم بقیه دعاوی مدنی را در صالحیت دادگاه شهرستان قرا 17بخش آمده بود و ماده 

 داد که به دو شکل عادی یا اختصاری بود. 

 

 . دادرسی عادی 6. 2. 6

_______________________________________________________________________________ 
  18، ص1، ج1833عبداهلل، آیین دادرسی مدنی، چاپ دهم، انتشارات دراک، تهران،  . شمس،1



  11 اختیارات و وظایف دادگاه در قبال الیحه در دادرسی مدنی

 گرفت. پس از دو بار تبادل لوایح،دادرسی عادی با مبادله لوایح از سوی طرفین انجام می

رساند و قاضی پرونده ساعت به نظر دادرس می 23مدیر دفتر دادگاه باید پرونده را ظرف 

. نمودی صادر می، رأی به توضیح از اصحاب دعوی نبودکرد چنانچه نیازرا مالحظه می

موجب ماده (. دادرسی عادی به1813قانون آیین دادرسی مصوب سال  123و  111)مواد 

حذف شد. ولی این نوع  1893های عام مصوب سال دادگاه الیحه قانونی تشکیل 11

زیرا ؛ ات رایج استدادرسی هنوز در دیوان عدالت اداری و دادسرا و دادگاه انتظامی قض

 در آنجا رسیدگی با تبادل لوایح است. 

 

 . دادرسی اختصاری 2. 2. 6

تشکیل جلسه دادگاه است. فصل ششم از قانون آیین دادرسی مدنی  ، بادادرسی اختصاری

راجع به دادرسی اختصاری بود. در حال حاضر بر اساس قانون آیین  1813مصوب 

چنانچه دادخواست  1879ب در امور مدنی مصوب های عمومی و انقالدادرسی دادگاه

خواهان کامل باشد، دادگاه باید دستور تعیین وقت رسیدگی و ابالغ به طرفین و دعوت 

 ( 33ها به دادرسی را صادر نماید. )ماده آن

معنی برچیده شدن بساط الیحه  ، بهاما وجود دادرسی اختصاری و حذف دادرسی عادی

 نیست. 

 

 الیحه  . معنی لغوی6. 2

بر وزن فاعله، اجوف واوی و از « الئحه»ای عربی است و در زبان عربی واژه« الیحه»

 1است و لوح به هر صفحه پهن گویند. الیحه به معنی ظاهر و آشکار است.« لوح»مصدر 

  2یری.گای است برای ارائه به یک هیأت تصمیمدر فرهنگ لغت فارسی، الیحه، نوشته

_______________________________________________________________________________ 
  1393، ص3و  8فروشی اسالم، تهران، جچاپ نهم، انتشارات کتاب« فرهنگ بزرگ جامع نوین». سیاح، احمد 1

، 1830عاصر، تهران، . صدری افشار، غالمحسین، فرهنگ معاصر فارسی، ویرایش چهارم، انتشارات فرهنگ م2

  1100ص
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در قانون  مثالعنوانبهشود. در موارد گوناگونی استفاده می اما در معنی اصطالحی

 ، درمحاسبات عمومی، از الیحه بودجه کل و الیحه تفریغ بودجه سخن به بیان آمده

شود. اگر پیشنهاد تصویب اصطالح حقوق عمومی هم الیحه در مقابل طرح آورده می

قانون اساسی جمهوری  73گویند در اصل قانون از طرف دولت باشد، به آن الیحه می

 اسالمی ایران الیحه به همین معنی است. 

 

 تعریف الیحه در آیین دادرسی مدنی . 2. 2

های عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و قانون آیین دادرسی دادگاه

 نشده ولی در موارد متعددی از قانون اخیر واژه الیحه آمدهدر امور مدنی الیحه تعریف

توانند در جلسه دادگاه حضور اصحاب دعوی می»دارد: این قانون مقرر می 98است. ماده 

الیحه در این ماده به معنی عرض حال دفاعیه از طرف « یافته یا الیحه ارسال نمایند.

طورکلی هر به ؛ وخوانده عرض حال توضیح و تبیین خواسته از طرف خواهان است

 واستدادخ طور مکتوب تقدیم دادگاه شود و عنوانبه مطلبی که از سوی یکی از طرفین

  1گردد.یحه محسوب می، البر آن صادق نباشد

در عرف قضات و وکالی دادگستری، عنوان جداگانه دیگری است « شکایت»چون عنوان 

تبط با های غیر مرای تعریف کنیم که شکایت کیفری یا نامهگونهبهتر است الیحه را به

 ای که از سوی یکی ازنشود، پس در تعریف الیحه بگوییم: هر نوشتهپرونده را شامل 

منظور درج در پرونده به دادگاه تقدیم شود و عنوان دادخواست طور مکتوب بهطرفین به

رار یت از ق، شکاگردد. در این صورتیا شکایت بر آن صادق نباشد. الیحه محسوب می

های عمومی و انقالب در امور دادگاهقانون آیین دادرسی  93رد دادخواست در ماده 

 یحه هم نخواهد بود. ، العنوان اعتراض بر آن نگذاریم ، اگرمدنی

ای از اشخاص ثالث غیر از اصحاب دعوی مثل مأمورین انتظامی یا کارشناس گاهی نوشته

شود. همچنین ممکن است یکی از طرفین یا حتی پدر و مادر طرفین به پرونده اضافه می

_______________________________________________________________________________ 
  312، ص1، ج1837. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، ناشر فکرسازان، تهران، 1
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کل دادگستری یا نماینده مجلس شورای اسالمی یکی از مقامات مثل رئیس به، پرونده

ها تقدیم کرده است که سرانجام عریضه مرتبط با رسیدگی در پرونده نوشته و به آن

ها نیز الیحه در معنی عام ها یا عریضهممکن است به پرونده درج گردد. گرچه این نوشته

الیحه از یکی از  ، هرگونهله موردبحث استشوند ولی آنچه در این مقامحسوب می

 ها باهدف مربوط به رسیدگی در پرونده است. اصحاب دعوی یا وکالی آن

الیحه با غیر این هدف یا الیحه غیر از اصحاب دعوی موضوع بحث نیست هرچند 

 بررسی است. تواند دارای آثاری باشد که در جای خود قابلمی

 

 . انواع الیحه 9. 2

شود ممکن است فقط تقاضا یا ای که از سوی خوانده به دادگاه فرستاده میهدر الیح

وده نم ، دفاعشده و از ماهیت دعوی هیچ سخنی نباشد. اگر در ماهیت دعویایرادی نوشته

غیر این صورت، الیحه غیر دفاعی یا شکلی است. تقسیم  ، درگویند« الیحه دفاعی»آن را 

 علت آثاری است که در دادرسی دارد.  الیحه به دفاعی و غیر دفاعی به

تواند در دفاع از استحقاق خود الیحه ی به خوانده ندارد. خواهان نیز می، اختصاصالیحه

یحه او نیز ممکن است راجع به ماهیت دعوی یا تنها دربردارنده ، البفرستد دادگاه به

ت و شود یا علاینکه خواهان در الیحه خواستار تجدید جلسه تقاضای شکلی باشد مثل

 کند.  ، اعالمعذر خود را برای عدم حضور در جلسه دادگاه

منظور تمیز آن از الیحه در حقوق عمومی یا ، بهترکیب الیحه با واژه دفاعی یا دفاعیه

گذاری است. در بحث از آیین دادرسی، حقوق اداری یا الیحه تقدیمی به مجلس قانون

د شود با الیحه در حقوق عمومی اشتباه نخواهد چنانچه الیحه بدون واژه دفاعی هم آور

 شد. 

 

 . ارسال الیحه به دادگاه 9

جای حضور در توانند بهاصحاب دعوی می آیین دادرسی مدنیقانون  98بر اساس ماده 
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یحه ارسال نمایند. این ماده مانع از آن نیست که اصحاب دعوی از هر ، الجلسه دادگاه

 جلسه حضور یابند هم الیحه بفرستند.  دو اختیار استفاده کرده هم در

 

 . موارد اجباری الیحه 6. 9

صورت کتبی به دادگاه ها بهگاهی الزم است اظهارات یا ادعاهای طرفین یا وکالی آن

اطالع داده شود البته اصل اظهار یا ادعا اختیاری است لکن نحوه اعالم آن به دادگاه حتماً 

توانند برای آن اظهارات یا ادعاها تقاضای مثالً، طرفین نمیباید کتبی و با الیحه باشد 

تشکیل جلسه کنند تا آن را در جلسه دادگاه بیان نمایند. بعضی از این موارد در قانون 

  :اند ازهای عمومی و انقالب در امور مدنی عبارتآیین دادرسی دادگاه

 ( 230ده اعتراض یا اظهارنظر راجع به نظریه کارشناس )ما. 6. 6. 9

و  31اعالم عذر وکیل از حضور در جلسه دادگاه یا عدم امکان حضور )مواد  .2. 6. 9

32 ) 

طور کتبی باشد درخواست سازش باید به: »133درخواست سازش موضوع ماده  .9. 6. 9

 « 1ولی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

ه طور کتبی یعنی با الیحپاسخ تجدیدنظر خوانده به الیحه تجدیدنظرخواه به. 3. 6. 9

 ( 833ماده . )پذیر استامکان

(: این الیحه وقتی ضرورت دارد که 831ماده  2اعتراض فرجامی )موضوع بند . 6. 6. 9

 -999خواه در متن دادخواست، نوع اعتراض را ننوشته باشد. در حکم شماره فرجام

واه اعتراضات فرجامی خاگر فرجام»شعبه هشتم دیوان عالی کشور آمده است  3/3/1827

را در متن دادخواست فرجامی ذکر نماید، ضمیمه کردن الیحه اعتراضات به دادخواست 

 « 2...مزبور ضرورت ندارد 

_______________________________________________________________________________ 
. زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ نخست، ناشر خط سوم، تهران، 1

  309، ص1838

  1133. همان، ص2
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خواهی های دادخواست فرجامخوانده به دادخواست و پیوستپاسخ فرجام .1. 6. 9

  839موضوع ماده 

(: معموالً اعالم جرح با 283 جرح گواه بعد از جلسه رسیدگی )تبصره ماده .7. 6. 9

الیحه است زیرا این تبصره داللتی بر لزوم تجدید جلسه رسیدگی برای استماع موارد 

 جرح ندارد. 

قانون مذکور هم باید  113قرار تأمین خواسته: اعتراض موضوع ماده اعتراض به .2. 6. 9

سانده شود. ظر دادگاه رصورت الیحه باشد زیرا تاریخ اعتراض باید به ثبت برسد و به نبه

تواند ی، مقبل انقضای ده روز مقرر در این ماده باشد دادگاه البته اگر تاریخ اولین جلسه

 نوشته شود.  دادگاه جلسهاعتراض خود را در همان جلسه اظهار کند تا در صورت

ثل شود مپاسخ به اخطار رفع نقص در مواردی که با ارسال الیحه رفع نقص می .3. 6. 9

 ( 838 و 839، 33، 93اعالم نشانی خوانده )مواد 

که درصورتی 120مطالبه خسارت ناشی از قرار تأمین خواسته موضوع ماده . 64. 6. 9

 قائل به عدم لزوم دادخواست باشیم. 

 

 . موارد اختیاری الیحه 2. 9

صوالً ا یحه بفرستند.، الجای حضور در دادگاهتوانند بهین می، طرفطور که گفته شدهمان

 ،صورت کتبی الزم دانستهگذار اعالم ادعا یا اظهاری را بهدر غیر از مواردی که قانون

 جای حضور در جلسه، اختیاری است. الیحه به ارسال

 

 . مهلت ارسال الیحه به دادگاه 3

ذار گاداره کردن جریان دادرسی به مدیریت زمان هم نیاز دارد. به همین دلیل معموالً قانون

هایی را برای بعضی امور در دادرسی تعیین کرده و گاهی هم اختیار تعیین عد یا مهلتموا

 مهلت به دادگاه داده است. 
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 های قانونی . مهلت6. 3

ها و مواعد در یک نگاه کلی به مهلت 1879در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 

 اند: شدهدو نوع تقسیم

هایی است که در مدت معینی از ایام مانند پنج روز و ده روز و یک هفته یک نوع آن

 پایان تا اولین جلسه دادرسی مثلای از مراحل دادرسی است و دیگری ناظر به مرحله

  1جلسه اول و قبل از پایان دادرسی است.

اجباری  ها در مورد الیحه همان است که در بحث قبلی در مواردبعضی از این مهلت

الیحه بیان شد و برخی دیگر هم مربوط به مواعدی است که ناظر بر مراحل دادرسی 

است بدین معنی که چنانچه اظهارات یا ادعاها با الیحه بیان شوند باید آن مواعد مربوط 

 اند از: به مرحله دادرسی رعایت گردند که عبارت

 

 تا اولین جلسه دادرسی . 6. 6. 3

تردید یا انکار نسبت به دالیل و اسناد و ادعای جعل  ، اظهارخواستمهلت استرداد داد

 219، 217، 107به اسناد و مدارک چنانچه از طریق ارسال الیحه صورت گیرد طبق مواد 

 تا اولین جلسه دادرسی است. 

 

 تا پایان اولین جلسه دادرسی  .2. 6. 3

واسته و درخواست اخذ تأمین از یش یا تغییر خ، افزامنظور بیان ایراداتارسال الیحه به

و  93، 37تا پایان اولین جلسه دادرسی است )مواد  ، مهلتشهای خارجیاتباع دولت

133 ) 

 

 تا زمانی که دادرسی تمام نشده است . 9. 6. 3

_______________________________________________________________________________ 
، 1830، بهار 83مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش« ها و مواعد در آیین دادرسیمهلت». رشیدی، رشید 1

  130و  179ص
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  107ماده « ب»استرداد دعوی موضوع بند 

 

 در هر مرحله از مراحل دادرسی . 3. 6. 3

ی از داور دادن به دعوی از طریق سازش و ارجاع به تقلیل یا کاهش خواسته، خاتمه

  1پذیر است.ای از مراحل دادرسی، امکانطریق الیحه در هر مرحله

 

 که حکم قطعی صادر نشده تا وقتی. 6. 6. 3

که حکم قطعی صادر تا وقتی 103موجب الیحه طبق ماده درخواست تأمین خواسته به

 دارد.  ، امکاننشده

 

 های قضایی مهلت .2. 3

وسیله الیحه، اسناد جدیدی را در پاسخ به دفاع خوانده به دادگاه اگر خواهان بخواهد به

ن با تعیی ، دادگاهمثالعنوانبه»دهد. به او مهلت مناسبی می 97طبق ماده  ، دادگاهارائه دهد

 مدارک خویشیک هفته یا بیشتر به خواهان مهلت خواهد داد ، وقت احتیاطی در پرونده

 « 2را به پیوست الیحه تقدیم نماید.

کند نمایند و دادگاه مهلتی تعیین میگاهی طرفین برای سازش از دادگاه تقاضای مهلت می

 تا نتیجه را از طریق الیحه پس از مهلت مذکور به دادگاه اعالم کنند. 

 

 . واکنش دادگاه در برابر الیحه 6

دادگاه چه اقدامی باید انجام دهد آیا درهرحال مکلف وقتی الیحه به دادگاه تقدیم شد، 

 به پذیرش آن است و در صورت پذیرش آیا ملزم به ترتیب اثر به الیحه است؟ 

 

_______________________________________________________________________________ 
  193تا  192. همان، ص1
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 . لزوم پذیرش الیحه 6. 6

گذار تصریح کرده که طرفین قانون آیین دادرسی مدنیقانون  98در مواردی مثل ماده 

، گذاریحه ارسال کنند. همچنین گاهی قانونتوانند برای جلسه رسیدگی دادگاه، المی

قانون مذکور  32یل را موظف نموده که برای جلسه رسیدگی الیحه بفرستد. مثل ماده وک

گونه موارد بدیهی است که دادگاه نیز مکلف به اصالحی قانون وکالت. در این 23یا ماده 

سال الیحه نمود و از سو وکیل را مجبور به ارشود از یکیرا نمی؛ زپذیرش الیحه است

آیا  ،وقتی فرستادن الیحه اختیاری است ، اماپذیرش نباشدسویی دیگر الیحه وی قابل

 دادگاه مکلف به پذیرش است؟ پاسخ مثبت است. 

 اند از: بعضی از دالیل لزوم پذیرش الیحه از سوی دادگاه عبارت

خودداری  1890سال  قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 13ماده  8طبق بند  .6. 6. 6

ها جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده تخلف از پذیرش لوایح طرفین و وکالی آن

 انتظامی است و مجازات انتظامی درجه شش تا ده دارد. 

توان مطرح کرد این است که: اگر مطالب الیحه، خالف اخالق حسنه یا پرسشی که می

ف مقابل یا وکیل او باشد بازهم طرخالف امنیت ملی یا حاکی از توهین و فحاشی به

 دادگاه مکلف به پذیرش آن و صدور دستور بر ثبت و پیوست آن به پرونده است؟ 

قانون مذکور  13ماده  8توان گفت برفرض که عبارت پذیرش لوایح در بند در پاسخ می

گذار در اطالق داشته و همه شروط مقدمات حکمت راجع به اطالق فراهم باشد و قانون

حل آن است که دادگاه الیحه را بپذیرد و به پرونده ، راهم بیان همه انواع لوایح بودهمقا

دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطالعات و ادله  20ماده  2پیوست نماید و بر اساس بند 

، ارائه تصویر یا رونوشت آن 1رئیس قوه قضائیه 21/3/1893های قضایی مصوب پرونده

هم استنباط  آیین دادرسی مدنیقانون  211توان از ماده حل را میهرا ممنوع نماید. این را

_______________________________________________________________________________ 
ارائه تصویر یا رونوشت اسناد سری و محرمانه دولتی و یا اسناد و مدارکی که در آن مسائل اخالقی و . »1

خصوصی اشخاص ذکرشده است و یا برخالف عفت عمومی است و یا پرونده در مرحله تحقیقات اسرار 

 « مقدماتی باشد ممنوع است.
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 کرد. 

 

 توجه مرجع عالی . 2. 6. 6

ممکن است الیحه متضمن مطالب و اظهاراتی باشد که گرچه برای دادگاه بدوی یا 

اهمیت بوده ولی در نظر مرجع عالی که به هر دلیلی مثل تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر کم

قانون آیین  377العاده به لحاظ خالف شرع بین موضوع ماده یا تجویز اعاده دادرسی فوق

نماید از چنان اهمیتی برخوردار باشد که حتی ی میدادرسی کیفری به پرونده رسیدگ

 موجب نقض رأی قبلی شود. 

 

 تأثیر بر روند رسیدگی . 9. 6. 6

گاهی الیحه اثر کلی بر جریان دادرسی دارد. اگر الیحه از سوی خواهان یا وکیل وی 

راجع به طواری دادرسی مثل اعالم فوت خوانده باشد موجب توقف موقت رسیدگی 

شود یا ممکن است الیحه دفاعی از طرف خوانده باشد معرفی وارث خوانده می منظوربه

که حضوری شدن حکم دادگاه را در پی خواهد داشت و عدم پذیرش آن، دادنامه را 

ه، علیکند و همین امر بر حقوق خواهان مؤثر خواهد بود زیرا به خوانده محکومغیابی می

 دهد. فرصت واخواهی یا اعتراض می

 

 طرف مقابل . ابالغ الیحه به2 .6

اگر الیحه حاوی مطالب و اظهارات جدیدی نباشد و تکرار مطالب لوایح قبلی است 

د و شوطرف مقابل نیست زیرا این ابالغ موجب اطاله دادرسی مینیازی به ابالغ آن به

 ای است. چنانچه اظهارات یا ادعای جدیدی در آن باشد، رعایت اصل تناظرکار بیهوده

 هایو استدالل ، ادلهکند که اصحاب دعوی بتوانند از تمام ادعاهاو حق دفاع، ایجاب می

یکدیگر باخبر شوند و از تمام جهاتی که مؤثر در اثبات موضوع یا حکم است و در 

 ی یابند. ، آگاهپرونده منعکس گردیده
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رار تناد ق، توضیحات یا اسنادی را مورد اس، جهاتتواند در تصمیم خودپس قاضی نمی

  1ها متناظراً جدال نمایند.اند نسبت به آندهد که اصحاب دعوا نتوانسته

یفات مربوط به ابالغ رعایت شود؟ بعضی از اساتید ، تشراما آیا الزم است در ابالغ الیحه

هایی که مشمول تشریفات ابالغ در قانون آیین دادرسی است الیحه را در شمار برگ

  2اند.نیاورده

ای از ارسال الیحه مفاد آن آگاه شود و فرصت برای گونهدر که طرف مقابل بهقهمین

مالحظه آن داشته باشد، کافی است. اگر تقدیم الیحه در جلسه رسیدگی و با حضور 

طرف مقابل باشد، قرائت الیحه از سوی تقدیم کننده الیحه مطالعه آن از طرف مقابل، به 

 معنی ابالغ است. 

 

 . موارد ترتیب اثر به الیحه 9. 6

گذار گاهی وظیفه دادگاه در اثربخشی به الیحه را تعیین کرده است. معموالً این قانون

هایی هستند که در بحث از مهلت ارسال الیحه بیان شد. اگر این لوایح موضوعات همان

 چنانچهدر قانون تعیین گردیده و  ، اثرشدر موعد و مهلت قانونی خودش تقدیم شود

ای که بیانگر افزایش : الیحهمثالعنوانبهآن اثر خواهد بود.  ، فاقدخارج از مهلت باشد

انون ق 93خواسته است و تا پایان اولین جلسه رسیدگی به دادگاه تقدیم شود. طبق ماده 

دادگاه موظف است به آن ترتیب اثر دهد ولی اگر خارج از مهلت  آیین دادرسی مدنی

الیحه اثری ندارد یعنی خواسته افزایش نیافته است و همان  ، آنرددمذکور تقدیم گ

 خواسته قبلی است. 

 838و  831ماده  2، بند 839، 98ای که در پاسخ به اخطار رفع نقص موضوع مواد الیحه

 شود ومی داده شود، به آن ترتیب اثرقانون مذکور در مهلت قانونی ده روز تقدیم می

 به یحه خارج از مهلت نیز در همین مواد تعیین گردیده است.ضمانت اجرای ارسال ال

_______________________________________________________________________________ 
  181، ص2. شمس، عبداهلل، آیین دادرسی مدنی، ج1

  33. همان، ص2
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 شود. یز می، پرهها یا مصادیق دیگربیان مثال ، ازلحاظ رعایت اختصار

 

 کفایت الیحه . موارد عدم3. 6

چنانچه دادگاه به توضیح از خواهان نیاز داشته و  انون آیین دادرسی مدنیق 99طبق ماده 

جلسه رسیدگی دادگاه منعکس کرده ولی در جلسه این ضرورت و توضیح را در صورت

شده، وقت رسیدگی و موضوع لزوم توضیح به او ابالغ باآنکهرسیدگی بعدی، خواهان 

 ، خواندهاست بودهحضور نیافته و توضیح خود را با الیحه فرستاده اما این توضیح کافی ن

هم در جلسه حضور نیافته تا برای دادگاه موضوع را روشن کند، در این صورت الیحه 

 شود. کفایت، اثری ندارد و دادخواست خواهان ابطال میخواهان به لحاظ عدم

جای حضور در جلسه رسیدگی، با داشتن مورد دیگر هم این است که: گاهی وکیل به

کند. تد و هیچ عذر موجهی برای عدم حضور خود اعالم نمیفرسحق توکیل، الیحه می

وکال »دارد: مقرر می قانون آیین دادرسی مدنی 31این الیحه کافی نیست زیرا ماده 

« ...اند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند مکلف

دم ذکر بعضی از عذرها مثل جهات عذر موجه را همین ماده بیان کرده است. هرچند ع

وآمد وکیل باشد این ماده را قابل انتقاد ای که مانع آزادی رفتگونهبیماری همسر، به

تر بیان حضور وکیل در جلسه را روشن ، ضرورتقانون وکالت 29نموده است. با ماده 

تجدید جلسه دادگاه به علت عذر وکیل منحصر به موردی است » هرحالکرده است. به

ده که حق توکیل به وی داده شوکیل حق وکالت در توکیل نداشته باشد و درصورتی که

 « 1است در صورت عذر، وکیل دیگری برای جلسه دادگاه بفرستد. ، موظفباشد

 

 . موارد تردید در ترتیب اثر به الیحه 6. 6

گاهی وظیفه دادگاه در ترتیب اثر دادن به الیحه روشن نیست بعضی از این موارد 

 اند از:بارتع

_______________________________________________________________________________ 
  133، ص1. مهاجری، علی، همان، ج1



222  21شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

که ارسال الیحه برای پاسخ به ی، درصورتخواهیدر مرحله تجدیدنظر یا فرجام .6. 6. 6

 839و  833از مهلت بیست روز مقرر در مواد  خواه خارجالیحه تجدیدنظرخواه یا فرجام

 باشد.  انون آیین دادرسی مدنیق

خواه و جامهمچنین اگر از سوی تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده و یا فر

 خوانده تا وقتی هنوز رأی نهایی صادر نشده، ارسال الیحه چند بار تکرار شود. فرجام

 جدید در جریان دادرسی . الیحه حاوی دلیل 6. 6. 6

ای اگر خواهان بدوی پس از تقدیم دادخواست و در جریان رسیدگی نخستین، در الیحه

ت دادخواس ، مثالً دراستناد نشده است دلیل جدیدی را اعالم کند که در دادخواست به آن

 موجببه شهادت شهود استناد کرده ولی پس از رسیدگی و استماع شهادت شهود، به

 ای تقاضای کارشناسی یا اتیان سوگند خوانده نماید. الیحه

همچنین تجدیدنظرخواه در دادخواست یا الیحه تجدیدنظرخواهی پیوست آن، دلیل 

واهی اعالم کرده، اما پس از ارسال پرونده به دادگاه مشخصی را برای تجدیدنظرخ

 ای دیگر به دلیل جدید دیگری استناد کند. ارسال الیحه ، باتجدیدنظر

در پاسخ به همه موارد یادشده باید گفت که اگر لوایح تکراری یا خارج از مهلت حاوی 

ان طور که قبالً بیشود و همانالیحه پذیرفته می ، صرفاًاظهارات یا ادعای جدیدی نیست

شده اما چنانچه اظهارات یا ادعایی در آن مطرح؛ طرف مقابل هم نیاز نیستشد به ابالغ به

قانون آیین دادرسی  832باشد که در رسیدگی مؤثر خواهد بود مثل ادعاهایی که در ماده 

طرف مقابل ابالغ گردد تا پاسخ بهیحه باید ، الشوددر مرحله تجدیدنظر بیان می مدنی

 یم بگیرد. ، تصمالزم را بدهد و دادگاه بر اساس آن حسب مورد

نه اظهار جدید باشد که در « دلیل جدید»تردید بیشتر در جایی است که الیحه حاوی 

قانون  97از ظاهر ماده »اند که: دادخواست ذکر نشده است. بعضی از اساتید محترم بر آن

از تقدیم  ، پسشود که خواهان حق نداردچنین استنباط می مدنی آیین دادرسی

زیرا ارائه دلیل جدید ؛ دادخواست، دلیل جدیدی ارائه دهد و منطقاً هم درست است
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 « 1شود.اطاله دادرسی نیز می ، موجبدهدعالوه بر اینکه فرصت دفاع به خوانده را نمی

ماده  3حقوقی قوه قضائیه، طبق بند اداره  20/11/32 -3071/7بر اساس نظریه شماره »

قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید کلیه مدارک خود را ضمیمه دادخواست نماید  91

همین قانون باید کلیه مدارک خود را در جلسه دادرسی  93و خوانده نیز مطابق ماده 

 « 2.تپذیرش نیسدلیل جدید قابل ، ارائهنخستین حاضر نماید و لذا در مرحله بدوی

 1893مصوب های عمومی و انقالب قانون تشکیل دادگاهل. 23اگرچه با عنایت به مواد »

غیر  ، درید تصور رود که دادگاه در پذیرش ادله، شاقانون جدید 199شورای انقالب و 

، مورد استناد هر یک از طرفین ، ادلهچون درهرحال ، اماباشندمورد مزبور نیز مجاز می

یرش است که پذ ، روشنآگاهی طرف مقابل رسانده شود ، بهفرصت دفاعید برای ایجاد با

تا چه اندازه موجب اطاله دادرسی و افزایش تراکم کار در  ادله در خارج از مهلت مصرح

 « 8گردید. ، خواهدها و تأخیر در احقاق حقدادگاه

یدی به دلیل جدآورند و ها به احتیاط روی میبینیم که گاهی دادگاهاما در رویه قضایی می

 نمایند. شود رسیدگی میکه در جریان دادرسی ابراز می

بیان کرد آن است که این  قانون آیین دادرسی مدنی 199توان راجع به ماده ای که مینکته

ماده گرچه در مبحث کلیات رسیدگی به دالیل آمده ولی در باب مربوط به دادرسی 

مرحله تجدیدنظر هم  ، شاملین قانونهم 893نخستین است و برفرض که طبق ماده 

با تحقیق یا استدالل خود به این  199تواند حتی بر اساس همین ماده می ، دادگاهباشد

 ی کشف حقیقت مؤثر نبوده پس به الیحه، برانتیجه برسد که دلیل استنادی در الیحه

ل جدید یهرحال بحث بیشتر راجع به پذیرش یا عدم پذیرش دلترتیب اثر نداده است. به

تواند موضوع مقاله دیگری در جریان دادرسی از موضوع این مقاله خارج است و می

 باشد. 

_______________________________________________________________________________ 
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6 .6 .2 . 

طرح است، این است که اگر پس از ختم دادرسی و صدور رأی مسئله دیگری که قابل

 ای تقدیم کند و به دلیلیعلیه در دادنامه بدوی، الیحهدر مرحله نخستین، خوانده محکوم

یهی است که چون دادگاه بدوی فارغ از رسیدگی ، بدشهادت شهود استناد نماید مثل

دهد، حال اگر این خوانده، دادخواست تجدیدنظر الیحه مزبور ترتیب اثر نمی ، بهاست

تقدیم نماید ولی به آن دلیلی که در الیحه قبلی بود استناد نکند، بلکه در دادخواست 

ه دلیل دیگری مثل رجوع ب ، بهتجدیدنظر یا الیحه تجدیدنظرخواهی پیوست دادخواست

تجدیدنظر موظف است به دلیلی هم که در الیحه قبلی کارشناس استناد نماید، آیا دادگاه 

 یوست پرونده شده است بپردازد؟ ، پکه پس از صدور رأی بدوی

دالیل تجدیدنظرخواهی  قانون آیین دادرسی مدنی 831ماده  3پاسخ آن است که طبق بند 

قدر مهم است که اگر در آن 3باید در دادخواست تجدیدنظرخواهی قید شود و بند 

چون مرحله  ؛ وشودنقص صادر می ، اخطار رفعدادخواست یا الیحه پیوست آن نیامده

ای شود، الیحهتجدیدنظرخواهی از زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی شروع می

چند ای تجدیدنظر نیست، هردادگاه نخستین تقدیم شده مربوط به مرحلهکه قبل از آن به 

ی ، ولجزئی از پرونده است و دادگاه باید همه لوایح را مطالعه و بررسی کند

خواست به آن دلیل مذکور در الیحه هم استناد کند باید در تجدیدنظرخواه اگر می

ل دیدنظر تقدیم کرده به آن دلیدادخواست تجدیدنظر یا الیحه پیوست آنکه در مرحله تج

 کرد. استناد می

 

 . تعداد صفحات الیحه 1

در قانون و رویه قضایی حداکثر تعداد صفحات الیحه مشخص نشده است. تصور کنید 

ها صد صفحه تنظیم کرده ای الیحه خود را در چند ده صفحهیکی از طرفین در پرونده

شود. مسلم عادی و ساده هم مشاهده می ها با موضوعدر بعضی پرونده کهنا، چنباشد
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ر پذیاست که قرائت این الیحه در جلسه دادگاه که معموالً حدود یک ساعت است امکان

گردد و ممکن است گونه است که الیحه به پرونده پیوست مینیست و در عمل، این

 طور شفاهی در جلسه دادگاه بیان شود. ای از آن بهخالصه

ت که اگر اس رفتار سوءنظمی یا ، نوعی بینویسی الیحهگونه ین، اممکن است گفته شود

عنوان تخلف تواند آن را بهمی ، دادگاهقانون وکالت 97از طرف وکیل باشد طبق ماده 

گزارش کند. لکن این ماده صرفاً مربوط به وکیل است و خود اصحاب دعوی را شامل 

یل هم در رویه قضایی معمول نیست. وک رفتار سوءعنوان شود و تلقی این کار بهنمی

عنوان سوءاستفاده از حق نیز در اینجا کارساز تمسک به اصل چهلم قانون اساسی به

 هچراکتردید خواهد بود. ، موردکه در این اصل آمده« اضرار به غیر»نیست زیرا اثبات 

 احقاق وکیل در مقام دفاع از موکل که وظیفه قانونی او است، یا اصحاب دعوی در مقام

 اند. حق، الیحه نوشته

ی اطمینان از اینکه قاضی دادگاه، با دقت کافی الیحه ، براهرچند وکالی آگاه و باتجربه

، نیکنند در لوایح طوالکنند یا سعی میرا بخواند، در نوشتن الیحه، اختصار را رعایت می

 از الیحه را در پایان آن بیاورند.  ایخالصه

تواند مانع لوایح طوالنی و غیرمتعارف شود هرچند نمی دادگاه ،اما با مقررات کنونی

و مشقت برای قاضی دادگاه و طرف مقابل یا وکیل او را در پی  ، زحمتگونه لوایحاین

ا هنامهخواهد داشت. به همین دلیل الزم است همانند آنچه در محافل علمی راجع به پایان

گذار در ، قانونشودهای علمی هم رعایت میها رایج گردیده و در بیشتر مجلهیا مقاله

 ایهصفحدهتواند از پذیرش الیحه چند قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کند که دادگاه می

های حثشود که بنویسی باشد، امتناع کند، در پایان اضافه میکه بدون خالصهدرصورتی

توان طرح نمود ازجمله، تکلیف الیحه دیگری درباره الیحه در آیین دادرسی مدنی می

تواند یکه م متعارض با لوایح یا اظهارات قبلی یا نقش الیحه در تسریع یا اطاله دادرسی

 باشد. موضوع مقاله دیگری 
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 گیری نتیجه

ت، های دادخواسگونه که برای موضوعاتی مثل پیوست، آنگذار آیین دادرسی مدنیقانون

اظهارنامه و رجوع به کارشناسی در مبحثی مستقل، تشریفات و آیینی بیان کرده راجع به 

 مقدار زیادی از حجم پرونده حقوقی را الیحه تشکیل باآنکه، الیحه چنین اقدامی ننموده

 اند از: توان دریافت که عبارتطور پراکنده، مقرراتی را میاما به؛ دهدمی

صورت الیحه به دادگاه اعالم شود. در غیرازاین بعضی از اظهارات یا ادعاها حتماً باید به

 یاری است. ، اختموارد، اصوالً ارسال الیحه

ها اختیاری است، حتی در مواردی که ارسال الیحه از سوی اصحاب دعوی یا وکیل آن

پذیرش و پیوست نمودن آن به پرونده از سوی دادگاه حتی اگر طوالنی و در چند صفحه 

 اما دادگاه در همه موارد ملزم به ترتیب اثر به الیحه نیست. ؛ باشد اجباری است

ها را الزم دانسته، به الیحه نیز گذار رعایت آنها و مواعدی که قانونبعضی از مهلت

ر به یب اث، ترتها و مواعد قانونی رعایت گردیدهابد. چنانچه در الیحه، مهلتیتسری می

 الزامی است.  ،آن از سوی دادگاه

ر گذار راجع به ترتیب اثر به آن دکه الیحه خارج از مهلت قانونی تقدیم شده، قانونوقتی

مرحله  ه درویژمانند لوایح اختیاری که در جریان دادرسی به؛ بعضی موارد تصریحی ندارد

شود. لزوم نظم در رسیدگی تجدیدنظرخواهی پس از اتمام مهلت تبادل لوایح تقدیم می

کند که به چنین لوایحی ترتیب اثر داده جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می و دادگاه

قانون آیین دادرسی کیفری  878گذار همانند تصویب ماده الزم است که قانون .نشود

های نون آیین دادرسی مدنی هم مقرر نماید که: پس از اتمام مهلتدر قا 1892مصوب 

تواند لوایح جدید نمی ؛ دادگاهقانونی تبادل لوایح همچنین بعد از اعالم ختم دادرسی

 دریافت کند. 

 

 منابع 
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 المللی در ایران و قوانین بین لیزینگ تطبیق قرارداد. 1

 1اینالو یاسر

 

 

 چکیده 

 یزینگل المللی بوده است.در ایران و قوانین بین لیزینگ هدف از این مقاله، تطبیق قرارداد

 لمللیاینب هایسازمان. ستالمللی ابین و داخلی تجارت عرصه در مالی تأمین راهکارهای از یکی

لیزینگ،  هایگذاری در شرکتالمللی از سرمایهتوانسته است با جلب اطمینان مؤسسات مالی بین

 ها به بازارهای مالی جهانی را، حتی پس ازشرکت گونهینتر و مؤثرتر اامکانات ورود سهل

 عنوانوجودی خود را بهحضور خود، فراهم آورد. بدین طریق، لیزینگ توانسته است ماهیت 

منابع مالی متوسط تا بلندمدت در بسیاری از کشورهای  کنندهینترین تأمیکی از مطمئن

توسعه جهان به اثبات رساند و بخش خصوصی این کشورها را در مواردی که موانع درحال

در  .های لیزینگ راغب کندشرکت یسگذاری در تأسقانونی و مالی وجود نداشته، به سرمایه

المللی اکثریت معامالت در بازار سرمایه، نشان از انتقال امکانات مالی شرایط کنونی اقتصاد بین

گذار دیگر است تا اینکه نمایانگر ایجاد امکانات مالی به دست سرمایه گذاریهاز دست یک سرما

نگ لیزی صنعت یتهای مولد جدید باشد و این امر موجب گردیده که نقش بارز و پراهمو دارایی

ممانعت از فشارهای تورمی ، افزایش رقابت میان منابع مالیشامل: و بهبود ساختار اقتصادی 

ها از طریق افزایش تولید و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت، خصوصاً در کشورهای جهان سوم

 باشد.  کمک به ایجاد اشتغال از طریق فراهم نمودن شرایط کارو حمایت از صنایع داخلی 

 داسنا و داخلی حقوق یهانظام در ماهیت لیزینگ تطبیقی بررسی از پس مقاله نای

للی خواهد المبین قوانین و ایران در لیزینگ قرارداد تطبیق بررسی سنجیامکان به المللی،بین

  .پرداخت
 

  مللیالبین قوانین و ایران تطبیق قرارداد قرارداد لیزینگ، لیزینگ، واژگان کلیدی:

  مقدمه
_______________________________________________________________________________ 

 . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد الرستان. وکیل دادگستری. 1
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 و هامصوبه تعریف، چند به محدود دانیممی لیزینگ صنعت درباره ما هک آنچه

 آن بر را ما الزم یهاتیحماعدم و قانونی صریح تعاریف نبود شاید و است هاشنیده

 قوانین رد موجود معانی و تعاریف. بنماییم صنعت این بهتر شناساندن در سعی که داردمی

 فعالین رایب مشکالتی بروز باعث همین و نبوده شکلکی و منسجم ایران لیزینگ صنعت

 ازجمله هادادگاه در دفاع یا و آن بودن نامشخص و مالیاتی مسائل .است شده عرصه این

 احدو معنی یک از استفاده با کشورها سایر مانند است الزم لذا. باشندیم مشکالت این

 یهافطر و هاشرکت تمامی بین کامل هماهنگی ایجاد و هاتیفعال در ثابت هیروکی و

 و مختلف تفاسیر به نیازی و بردهنام آن از مشخص صنعت یک عنوانبه هاآن قانونی

در ایران لیزینگ در چارچوب (. 1891)آقمشهدی،  نباشیم مشکالت با مواجه در پراکنده

فاده تشود و طی آن حق اسموقع اجرا گذاشته میشرط تملیک منعقد و بهقرارداد اجاره به

مستأجر( واگذار و در پایان مدت قرارداد )از دارایی برای مدت معینی به اجاره گیرنده 

در هنگام عقد قرارداد باید دوره  شود.نیز مالکیت و دارایی به اجاره گیرنده منتقل می

مت وفرع قی)مدت( قرارداد، مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل

مشخص شود. نقطه مشترک انواع معامالت لیزینگ، موضوع بازپرداخت اقساط  ماندهیباق

ماهه و ماهه، ششصورت ماهانه، سهآن است که باید در فواصل زمانی معین و منظم به

 یا ساالنه پرداخت شود. 

 

  مزایای عملیات لیزینگ

  .منابع مالی مستأجر یریکارگدر به ییجوصرفه -

  .طابق شرایط و انتظار مستأجرم یریپذانعطاف -

  .مقابله با تورم -

 . استقراض یهاسهولت نسبی در مقایسه با سایر روش -

 . های جدیدامکان جایگزینی دارایی -
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 فواید لیزینگ

و  نیازهای مالی کنندهنیی جدید در تجارت از یکسو تأمالگویعنوان به لیزینگ

کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کالن سو، فراهم گریپولی متقاضیان کاال و از د

لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی . خواهد بود

کنندگان موجب بازار لیزینگ برای عرضه .گرددو برخورداری از امکان آینده در حال می

لیزینگ  .گرددا میو تسریع در گردش فروش کاال از طریق بسترسازی بازار تقاض یساز

ها و برای اقتصاد ملی موجب افزایش تقاضا، افزایش تولید، افزایش اشتغال، تعادل قیمت

راستای  های مفید دریکی از روش .1(2012)میلر، کالکرکسون،  گرددرونق اقتصادی می

 تواندمجری یا کارفرمای پروژه خواهان منابع مالی می رفع نیاز به منابع مالی آن است که

از یک مؤسسه مالی یا بانک یا یک شخص حقوقی )یا حقیقی در صورت امکان( طی 

در قالب عقد اجاره در اختیار وی  کردههیتهوی را  ازیموردنبخواهد تا اقالم  قراردادی

صورت بالعوض در قالب شرط فعل ی مبلغی یا بهدرازامدت اجاره  قرار دهد و در پایان

 (. 1833، 2تملیک گردد )فدوی یا نتیجه آن اقالم به وی

ا ماهیت ت تر به سازوکار لیزینگ، خواهیم کوشیددر این مقاله پس از نگاهی دقیق

 یموردبررسسنجی استفاده از آن را در نظام داخلی این شیوه را روشن سازیم و امکان

وضعیت لیزینگ در ایران و در سطح  در این راستا، ابتدا در مبحث نخست قرار دهیم.

ح سط از آن در شدهارائهگردد. آنگاه در مبحث دوم به تعاریف المللی تصویر مینبی

 المللی خواهیم پرداخت. زیرا، فهم و درک ابعاد حقوقی لیزینگ بدون توجه بهبین

پذیر نیست. سرانجام مبحث سوم را به الملل امکانوضعیت حقوقی آن در سطح بین

  .اختصاص خواهیم داد المللیو قوانین بین در ایران لیزینگ تطبیق قرارداد بررسی

 

 صنعت لیزینگ در ایران و جهان  وضعیت: نخست مبحث

_______________________________________________________________________________ 
1 .Clarkson, Miller  

  .31 -32ش ،1837 پنجاهم، سال کانون، ماهنامه ،«ترکیه تملیکشرط به اجاره قانون» ،سلیمان فدوی، .2
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عنوان یک ضرورت عمومى در سراسر امروزه گسترش و توسعه صنعت لیزینگ به

نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادى کشورها و اثرات  جهان بر کسى پوشیده نیست.

که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقى  یریناپذمثبت و اجتناب

گذاشته، موجب گردیده  یجاو رو به توسعه به نعتىهاى جوامع صدر موازنه پرداخت

تواند هاى نوین اجرایى بها و ویژگىتخصص بریهبا تک است که این شیوه اعتبارى امروز،

تأمین اعتبار در سطح اقتصاد داخلى و  مراحل ینترعنوان یکى از مهمموقعیت خود را به

سهیالتى از عملیات مالى/ ت یمىالمللی تثبیت نماید. بر این اساس، تحقیقاً بخش عظبین

های نوین لیزینگ انجام گذاری و تأمین اعتبار در جهان با استفاده از روشو سرمایه

ان روش معتبر جههاى مؤسسات مطالعاتى اقتصادى که براساس بررسىیطور. بهپذیردیم

 یهاامو هاى گوناگون اعتبارى، بعد ازتأمین اعتبارات از طریق لیزینگ، در بین مکانیزم

 (.1891 آقمشهدی،) مستقیم بانکى در مرتبه دوم قرارگرفته است

 

 سابقه و اهمیت لیزینگ در جهان 

صورت سنتى، از یک سابقه چند هزارساله برخوردار است، لیزینگ به صنعت

صورت رسمى و مدون در آمریکا فعالیت خود را آغاز که به 1990ا اوایل دهه لیکن ت

غاز رغم آنمود، دوران بسیار طوالنى و کندى را پشت سر گذاشته است. این صنعت به

از رشد و گسترش  1930دهه  اسطتا او 1990فعالیت اصولى خود، از اوایل دهه 

دنیا شاهد رشد فزاینده و  ین تاریخ به بعدبرخوردار نبوده است، اما از ا یامالحظهقابل

بلکه  تنها در کشورهاى صنعتى و پیشرفتهنه کهیطورشایان توجه صنعت لیزینگ بوده، به

عت صن دتوسعه نیز رسوخ یافته است. رشکشورهاى جهان سوم و درحال در بسیارى از

ها و مؤسسات های سازماندارایی لیزینگ در جهان به میزانى است که بخش عمدهاى از

گردد. های لیزینگ تأمین میگیری از روش، با بهرهیرانتفاعیاقتصادى اعم از انتفاعى و غ

برگرفته است: از خرید لوازم و وسایل  ها را درگسترش صنعت لیزینگ تمامى زمینه

و نیز  یماپیانوسهای اقو کشتی یکرپکوچک منزل گرفته تا تأمین مالى هواپیماهاى غول
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ه های پیشرفته، کها و کارخانجات تولیدى و ماهوارهگذاری در تأسیسات شرکتسرمایه

گویاى اهمیت بارز و تردیدناپذیر صنعت لیزینگ در گستره مبادالت  یخوباین امر به

 افتهیگسترش هاینهمالى و اقتصادى جهان امروزمى باشد. صنعت لیزینگ در تمامی زم

، پیمایانوسهای اق، کشتییکرپهواپیماهای غولاست، از خرید لوازم کوچک تا 

های پیشرفته مخابراتی، صنایع عظیم و کارخانجات تولیدی را در برگرفته است. ماهواره

ناپذیر صنعت لیزینگ در گستره گویای اهمیت بارز و اجتناب یخوبقراین موجود به

ر جنگ سرد بیشت مبادالت اقتصادی جهان است. پس از پایان جنگ جهانی دوم و پس از

ی شده و پس از مدتگذاری زیر بنایی انجامسرمایه ینهٔهای کشورهای صنعتی درزمسرمایه

تولید انبوه این کشورها این  طرفیکگذاری به انجام رسید. پس از مدتی ازاین سرمایه

 یحلموضوع را به تولیدکنندگان ثابت نمود که برای فروش این تولید انبوه باید به فکر راه

ک کم یهابازاریابی و فروش رفتند که یکی از روش یهاباشند و به سراغ انواع روش

در  کهیطوراتفاق افتاد به 1930 مریکا و از سالآفروش لیزینگ است که اولین بار در 

د باشنیحال حاضر صدها شرکت اجاره اعتباری در سراسر دنیا در این زمینه مشغول م

  .1(1839)موسویان، 

 

 لیزینگ در ایران  سابقه

اولین هسته تشکیالتى صنعت لیزینگ در ایران با تأسیس دو شرکت لیزینگ ایران 

و شرکت لیزینگ صنعت و معدن )بانام آریا لیزینگ که متعاقباً در سال  1893در سال 

به لیزینگ صنعت و معدن تغییر نام  1831به شرکت پى خرید و سپس در سال  1831

تجارت و صنعت و معدن  یهابانک یریتبه ترتیب تحت مد که 1893یافت( در سال 

به دلیل عدم توسعه فرهنگ و بستر صنعت  کن، آغاز گردیده است. لینمایندیفعالیت م

در ساختار اقتصادى کشور ناشى از پیروزى  یجادشدهلیزینگ در کشور و نیز تحوالت ا

_______________________________________________________________________________ 
 1839 سال سوم، حقوق، و فقه «اسالمی عقود باها آن انطباق و لیزینگ قراردادهای» عباس موسویان، سید .1

  .38 -33ص ،10ش
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کندى برخوردار بوده  از رشد و توسعه بسیار 1830انقالب، این صنعت تا اوایل سال 

نها یک ت ،سال سابقه فعالیت لیزینگ و از بدو تأسیس اولین هسته آن 23است. در طول 

 1878که فعالیت عملى خود را در سال  1870شرکت توسط بخش خصوصى در سال 

های تاکنون تعداد شرکت 1830آغاز نموده، تأسیس گردیده است. لیکن از اوایل سال 

های رسیده است. افزایش چشمگیر ایجاد شرکت 39ه بیش از ب شدهیسلیزینگ تأس

و ضرورت حضور این صنعت در بین مؤسسات  اهمیت ایران نشانگر توجه به لیزینگ در

. امروزه اعطای تسهیالت به روش لیزینگ مترادف (1833)میری،  اقتصادى کشور است

ب ه صنعت لیزینگ موجاین مزیت ویژ. شده استبا ازدیاد تولید کاال یا خدمات شناخته

نظر مسائل مبتالبه مؤسسات اعتباری دیگر های لیزینگ ازنقطهگردیده است که شرکت

 شود،مصرف می یبازغیر مولد و بورس یهادرراه یرندگانگکه منابع مالی توسط وام

دعا نمود ا توانیمصون باشند. این امر یکی از مزایای بارز لیزینگ است. به طریق دیگر، م

 هایانیبر روی مصرف منابع پولی در امور معین که از بن یدکه در ایران نیز موضوع تأک

شرط تملیک نیز از عقود آن فکری و اعتقادی عملیات بانکی بدون ربا که اجاره به

کثریت المللی ادر شرایط کنونی اقتصاد بین. در همین راستا بوده است گردد،محسوب می

ست به د گذاریهازار سرمایه، نشان از انتقال امکانات مالی از دست یک سرمامعامالت در ب

های مولد جدید دیگر است تا اینکه نمایانگر ایجاد امکانات مالی و دارایی گذاریهسرما

 صنعت لیزینگ و بهبود ساختار یتباشد و این امر موجب گردیده که نقش بارز و پراهم

  اقتصادی را به شرح زیر برشمرد:

  .افزایش رقابت میان منابع مالی

 . ممانعت از فشارهای تورمی خصوصاً در کشورهای جهان سوم

ها از طریق حمایت از صنایع افزایش تولید و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت

  .داخلی

  .(1839)موسویان،  کمک به ایجاد اشتغال از طریق فراهم نمودن شرایط کار

 

  مفهوم، جایگاه و فرایند عملیاتی لیزینگمروری بر گفتار اول: 
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( جرمستأ) دارایی متقاضی آنبراساس  که است مالی تأمین ابزار یک لیزینگ،

 دارایی مالک بهبها اجاره مشخص مبالغ پرداخت یدرازا و اجاره قرارداد قالب در تواندمی

 لیزینگ این است کهداد قرار ویژگی ینتر. مهمکند استفاده دارایی آن منافع از ،(موجر)

استفاده از منافع دارایی، از مالکیت آن جداشده است. اهمیت لیزینگ در تأمین مالی 

تأمین مالی بخش  سومیکاست که امروزه در کشورهای پیشرفته حدود  یااندازهبه

  .(1839دامادی،  )محقق شودخصوصی از طریق لیزینگ انجام می

 

  های لیزینگانواع ریسک در شرکت

  اند:مواجه هایسکهای لیزینگ عمدتاً با طیف وسیعی از رشرکت

  Credit Riskی ریسک اعتبار

  Operational Riskی ریسک عملیات

  Legal Riskی ریسک قانون

  Reputation Riskت ریسک شهر

  Interest rate Riskد ریسک نرخ سو

  liquidity Riskی ریسک نقدینگ

  Market Risk ریسک بازار

  Foreign Exchange Risز ریسک نرخ ار

  Strategic Riskک ریسک استراتژی

 سه زا لیزینگ، صنعت در اعتباری ریسک: ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ

  :است شدهیلتشک بخش

این ریسک به زیان احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات : ریسک مستأجر. الف

مال این ریسک بیانگر احت دیگریانباست. بهمستأجران در پرداخت اقساط اجاره، مربوط 

  نکول تعهدات مشتریان )مستأجران( در قبال شرکت لیزینگ است.

 .دارایی مورد اجاره، وثیقه اصلی یک قرارداد اجاره است: ریسک دارایی .ب
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اره دارایی مورد اج یریگریسک دارایی شامل ریسک ناشی از مشکالت مربوط به بازپس

های احتمالی مربوط به فروش دارایی مورد اجاره و عدم تطابق بین هاز مستأجر، هزین

 . ارزش بازار دارایی و تعهدات باقیمانده مستأجر است

این ریسک ناشی از ناتوانی فروشنده دارایی : / فروشندهکنندهینریسک تأم .ج

ل یموقع دارایی یا کارکرد صحیح دارایی است. تأخیر در تحومورد اجاره در تحویل به

طور مستقیم در افزایش دارایی و همچنین عدم کارکرد صحیح دارایی مورد اجاره، به

)رحمانی،  دهدنقش دارد و این احتمال را افزایش می یناحتمال نکول تعهدات مستأجر

1891)1.  

 

 های لیزینگ انواع روشگفتار دوم: 

 هاییکو تکن هایبه دلیل گستردگى دامنه صنعت لیزینگ در جهان و نوآور

هاى مختلفى کاربرد یافته است. عملیات لیزینگ ینهعملیاتى گوناگون، این صنعت درزم

ر جنبه که بیشت ییهاطور خالصه، به روشاست که به شدهیبندبه انواع گوناگونى طبقه

 : شودیکاربردى دارد اشاره م

 

  (:Operating Leaseلیزینگ عملیاتى ) .6

نوع و روش عملیات لیزینگ است که  ینترو ساده ترینیمیلیزینگ عملیاتى قد

حق  و برخوردارى از یبردارقصد بهرهبه براساس آن قرارداد با مستأجر )متقاضى( صرفاً

اجاره عیناً به  دو در پایان مدت قرارداد، مور گرددیانتفاع کاال )مورد اجاره( منعقد م

درصد بهاى مورد اجاره توسط  100. در این نوع لیزینگ معموالً گرددیمسترد م موجر

 . گرددیموجر تأمین م

 

 (: Financial Or Capital Lease) اییهلیزینگ سرما .2

_______________________________________________________________________________ 
  .90کانون، شماره  تنگنا، ماهنامه در لیزینگ ؛ صنعت1891ی، دکتر علی، رحمان .1
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ک شرط تملیای یا اجاره اعتبارى مشابهت کامل با عقد اجاره بهلیزینگ سرمایه

مندرج در قانون عملیات بانکى بدون ربا دارد و تنها تفاوت آن شرط اختیار خرید در 

 از در نوع خود یکى زینگای یا اجاره اعتبارى است. این نوع عملیات لیسرمایهلیزینگ 

 که امروزه به دلیل ماهیت آن شودیلیزینگ در جهان محسوب م هاییوهش ترینیشرفتهپ

امکان تملیک مورد اجاره توسط مستأجر )متقاضى(، گستره وسیعى از  بینییشازلحاظ پ

 . 1(2009کونتیون، ست )مبادالت اعتبارى را دربر گرفته ا

 ست: ااین نوع از عملیات لیزینگ داراى حقوق مختلفى به شرح زیر 

 

  (:Sales- Ail Leaseروش لیزینگ یا اجاره اعتبارى کمک فروش ). 6. 2

ق تواف یدکنندهبراساس این روش بین شرکت لیزینگ )موجر( و شرکت تول

که براساس آن، تولیدکننده تمایل و موافقت خود را جهت واگذارى بخشى از  شودیم

نماید و از این طریق، چرخه  ضهصورت نقد و اقساط، اعالم و عرکاالهاى تولیدى خود به

دهد. شرکت لیزینگ نیز تولیدات تولید خود را بهبود و میزان فروش خود را افزایش می

آمده در چهارچوب قراردادهاى اجاره اعتبارى عملبه موردتوافق مزبور را براساس تفاهم

جهان از  شرفته. امروزه استفاده از این شیوه در کشورهاى پینمایدیبه متقاضیان واگذار م

از این روش، تولیدکنندگان به  یمندبرخوردار است و با بهره یتوجهگستردگى قابل

والت تولیدى خود چشمگیرى در بازاریابى و افزایش فروش محص هاییتموفق

  .اندیافتهدست

 

 (: Leveraged Leaseجانبه )روش لیزینگ اهرمى یا اجاره اعتبارى سه .2.2

، هایبسیار باال همانند کشت یمتدر این روش که اساساً جهت اجاره کاالهاى باق

 نگ با، شرکت لیزیشودیبه کار گرفته م ... و ها، تأسیسات عظیم نفتىهواپیماها، ماهواره

استفاده از تسهیالت بانکى یا مؤسسات مختلف مالى دیگر، منابع الزم براى اجاره اهرمى 

_______________________________________________________________________________ 
1. Contino  
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اقالم موردتقاضا را در  یادشدهو از سوى دیگر، با استفاده از منابع  نمایدیتأمین م را

ماهیت این شیوه از  راساسنماید. بمی چهارچوب قراردادهاى ویژه به متقاضیان واگذار

 جانبه منعقد و مبادله گردد. صورت سهبه بایستیعملیات لیزینگ م

 

 (: Purchase and Lease Backروش لیزینگ خرید و اجاره مجدد ) .9. 2

الت یا آمنظور تأمین نقدینگى موردنیاز، ماشینبراساس این روش، متقاضیان به

لب قافروشد و مجدداً همان کاال را در تجهیزات متعلق به خود را به شرکت لیزینگ می

 ترتیب، ضمن تأمین نقدینگىاین. بهنمایدمیقرارداد اجاره اعتبارى به متقاضى واگذار 

موردنیاز متقاضى، در پایان قرارداد مجدداً مالکیت مورد اجاره به فروشنده آن تعلق خواهد 

 یافت. 

 

 (: Cross Border Leaseمرزی )روش لیزینگ برون .2.3

کننده )مستأجر( مقیم دو کشور موجر( و اجارهبراساس این روش، اجاره دهنده )

باشند. این نوع از عملیات لیزینگ معموالً بخش عمدهاى از جریان انتقال مختلف می

 دهد.توسعه را پوشش میای از کشورهاى صنعتى به کشورهاى درحالکاالهاى سرمایه

 هایسکیمنظور پوشش رنماید که موجر بهضرورت این شیوه از لیزینگ ایجاب می

احتمالى، از نقطه نظرات گوناگون ناشى از بروز تحوالت سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و 

های مالى حاصل از عملیات اجاره و وانتقال هزینهغیره را که ممکن است بر نحوه نقل

به عمل  الزم هایبینییشمسائل و مقررات ارزى و سایر موارد، تأثیر منفى بگذارد، پ نیز

 . (1،1993)رونالد آورد

 

 ایران  حقوقی نظام در لیزینگ ماهیت و تعریف: دوم مبحث

 یموردبررس لیزینگ خصوص در را کشورمان حقوقی نظام فعلی رویکرد اکنون

_______________________________________________________________________________ 
1. Cuming, Ronald  
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یت ماه پذیرش راهکارهای تا خواهیم کوشید کنونی، رویکرد نقد با ،عالوه. بهدهیم قرار

  .یریمگیم پی گفتار دو در را مبحث این راستا همین در. دهیم نشان را لیزینگ صحیح

 

 لیزینگ  دربارهشده ارائه تعاریف: اول گفتار

 هاییاتمال قانون اصالح قانون 190 ماده 3 تبصره در ایران یگذارقانون رویه در

 اجاره که است روشن 8و 2.است شدهگفته سخن اییهسرما اجاره از 1830 1مستقیم

 عقد ولی. است تملیک شرطبه اجاره قرارداد از نوع خاصی مقنن، مدنظر اییهسرما

 آن با لذا و باشد اعتباری لیزینگ سازوکار در عقود مطرح از یکی تواندیم تنها اخیرالذکر

 هایشرکت بر نظارت و فعالیت نحوه دستورالعمل تأسیس،»همچنین . نیست یکسان

 چنین را لیزینگ عملیات اصطالح 1 ماده در اعتبار و پول شورای 1833 مصوب «لیزینگ

 واگذاری و انتقال و لیزینگ شرکت توسط غیرمنقول و منقول اموال خرید» کندیم تعریف

 ازآنجاکه«. اقساطی فروش یا و اجاره عقد مختلف یهاروش طریق از متقاضیان بهها آن

 هاآن بر نظارت و لیزینگ یهاشرکت هاییتفعال تنظیم باال، دستورالعمل بنیادین هدف

 مطرح ماهوی حقوقی حکم هیچ پایان، تا و نموده بسنده کلی تعریف همین به است،بوده 

  نکرده است. اتخاذ بارهیندرا ایکنندهیینتع و قاطع نظر نیز حقوقی نماید. دکتریننمی

 ؤسسهم یک وکننده مصرف تجهیزات، فروشنده میانجانبه سه قراردادی را لیزینگ

 زاتتجهی کندیم قبول مزبور مؤسسه آنموجب به کهاند کرده تعریف و اعتباری مالی

_______________________________________________________________________________ 
استهالک در  هایینه، نحوه انعکاس هزیرپذاستهالک هایییدارا اییهدر اجاره سرما» داردی. این ماده مقرر م1

  «.دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود

 اجاره با ار لیزینگ است؛ اما رفته سخن تملیک شرطبه اجاره درباره ربا بدون بانکی عملیات قانون در البته .2

  .است ماهوی تفاوتی تملیک شرطبه

ص قواعد این شیوه اعتباری را تنظیم نماید مخت یدرستقانونی برای لیزینگ اعتباری که به بینییش. عدم پ8

 . نگاه کنید به:بردینیست. کشوری چون آلمان نیز از این کمبود رنج م ایران

Leasing financing in Germany, Deutsche Bundesbank, monthly report, July 2011  
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 اختیار در اجاره به را آن و کرده خریداری فروشنده از راکننده مصرفموردنیاز 

 ،نماید پرداخت موقعبه رابها کننده اجارهمصرف کهیدرصورتو  دهد قرارکننده مصرف

 1.مایدن تملیککننده مصرف به معینی مبلغ ی دریافتدرازا یا و مجاناً را مزبور تجهیزات

 نقش دکوشیم که دارد را مزیت این تعاریف دیگر برخی به نسبت تعریف این هرچند 2و

 یک یتاًماه را لیزینگ که است دارد آن که ایرادی اما نماید منعکس خود در را فروشنده

 ونقان نیز، مصر در. ایران نیست حقوق خاص تحلیلی چنین. کندیم محسوب قرارداد

 قانون»به  موسوم قانون در ترکیه، همچنین 8.داندیم عقد را لیزینگ ،1999 مصوب لیزینگ

است  ودهنم تعریف چنینینا لیزینگ را «مالی تأمین هایشرکت و لیزینگ، فاکتورینگ

 خودش سوی از کهدهد می کاالهایی را در تصرف [حق] مستأجر به که است قراردادی

 تأجرمس خود یا ثالث شخص یک از موجر یلهوسبه باید و شده استیینتع و درخواست

 برابر در را اجاره مدت برای مستأجر کامل انتفاع امکان قرارداد این. گردد خریداری

  دهد.می موجر به اجور پرداخت

 یعنی رح،مط طرف سه رابطه نحوی به باید کنیمیمارائه  لیزینگ از که تعریفی در

 مستأجر که است روشن مسئله در یقبا تحق .دهیم بازتاب را مستأجر و موجر فروشنده،

ه کچنان هرچند. شودیم ثالث محسوب شخصی موجر، و فروشنده میان بیع قرارداد در

 اجاره به کاال اینکه کاال و خرید از موجر اصلی هدف از باید فروشنده رفت آن ذکر

_______________________________________________________________________________ 
 . 812ص ،1890 سمت، تهران، الملل،ینب تجارت حقوق دالحسین؛عب دکتر شیروی، .1

بتوان  ات رودینم شمار به اعتباری نهاد این اساسی هاییژگیو ازمستأجر  به مال نهایی تملیک این، بر . عالوه2

 به تهبس که اجاره عقد طرفین برای است اختیاریصرفاً  بلکه. داد مدخلیت برساخته، این تعریف در را آن

 بل ،مال نهایی تملیک بر نهمستأجر  و موجر نیز گاه. کنند درج خود قرارداد در را آن توانندیم صالحدید خود

 ماده: به کنید نگاه خصوص، این در. کنندیم توافق قرارداد پایان در اجاره مدت تمدید برای اختیار مستأجر بر

  :دداریم مقرر لیزینگ از خود تعریف در که لیزینگ مورد در خصوصی حقوق وحدت نمونه مؤسسه قانون 2

Financial leasemeans a lease, with or without an option to purchase all or part of 

the asset  

 با که تعهدی نقض دلیل به فروشنده علیه است داده حق مستأجر به خود، 18 ماده در قانون همین لیکن .8

 نماید.  دعوا اقامه دادگاه در است موجر کرده
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 عقد زا مستأجر طرفی که نیست معنا آن به این لکن باشد، مطلعخواهد شد  داده مستأجر

مستأجر  و موجر میان اجاره قرارداد در نیز فروشنده. است موجر و فروشنده میان بیع

توان یذا نم. لگرددیم محسوب ثالث عقد آن به نسبت گفت باید یجهدرنت و ندارد دخالتی

از  کاال عبی کهیدرصورت که شود گفته است ممکن. است عقد یک لیزینگ که پذیرفت

 اردادقر یک قالب در مستأجر به موجر سوی از آن اجاره سپس و موجر به فروشنده سوی

. استمنعقدشده  گوناگون آثار با 1مرکب عقد یک که داشت باور توانیم واقع شود

 تصوری دبایضرورت به بنا لیکن شود، مرکب عقد مبحث وارد که آن نیست بر نویسنده

 بودن واحد عقد نظریه بتوان بعد مرحله در تا گردد ایجاد خوانندهذهن  در مفهوم این از

 عینم حقوقی عمل چند گاه» اندکرده تعریف چنین را عقد مرکب کرد. بررسی را لیزینگ

 از گروهی که شودیم معلوم دقت یکه باکمچنان آید،یدرم خاصی قرارداد صورتبه

 «.2است معین عقد چند یا دو ترکیب و اختالط نتیجه معین غیر عقود

 یا ود بین کهاند دانسته اجاره قرارداد از خاصی نوع را لیزینگ دیگر تعریفی در

 یا اییهاسرم کاالی منفعت از یبرداربهره منظوربه حقوقی یا شخصیت حقیقی نفر چند

 است وارد تعریف این بر که ایرادی .8شودیم منعقد دارد، قابلیت اجاره که بادوام مصرفی

 خرید از موجر قصد از فروشنده آگاهی آن، ازتر مهم کاال و فروشنده نقش که است آن

 فروشنده عمده نقش کهیدرواقع درصورت .است کرده فراموشکل به را تجهیزات یا کاال

 از لیزینگ، بانام یاجداگانه و ویژه شاهد نهاد دیگر گردد انکار مالی نهاد این تعریف در

_______________________________________________________________________________ 
1. Mixed contract. 

 . 97ش ،1839 انتشارات، سهامی شرکت تهران، یک،ج  قراردادها، عمومی قواعد ناصر؛ دکتر . کاتوزیان،2

 مقاالت همجموع« کشور اعتباری چرخه در لیزینگ تطبیقی بررسی»پیمان؛  حبیبی، و حسین سید . میری،8

 برای دیدن و 1833 تهران، بانکی، و پولی پژوهشکده ارزی، و پولی هاییاستس ساالنه کنفرانس پانزدهمین

 فقه میعقود اسال باها آن انطباق و لیزینگ قراردادهای عباس سید موسویان،: به کنید نگاه تعریف، این مشابه

 معامالت بررسی» اصغری، ینفخرالد آقمشهدی، :چنینهم و 38 -33ص 10ش 1839 سوم، سال حقوق، و

 با مشابه را لیزینگ قرارداد ماهیت اخیر نویسنده) 1891 حقوق، فصلنامه« ایران حقوق در لیزینگ یهاشرکت

 .( است دانسته تملیکشرط به اجاره قرارداد
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 به لیزینگ سازوکار این صورت نخواهیم بود. در مستأجر و موجر میان ساده اجاره عقد

 در تحلیلی چنین اثر در کلیدی که کامالً ویژگی یک .1خواهد شد کاسته فرو صرف اجاره

 گونهیچه موارد بیشتر در که مالی مؤسسه که است آن شودیم انگاشته نادیده لیزینگ نهاد

 رابط یک در موجر سنگین نقش شد خواهد مجبور ندارد تجهیزات یا کاال از دقیقی اطالع

 خواهد مجبور 2مدنی قانون 377 ماده مبنای بر و قانوناً یعنی بگیرد؛ عهده بر را اجاره ساده ه

  .8نماید فراهم مستأجر عرفی انتفاع کمال جهت در کاال برای را الزم کیفیت بود

 

 مزایاى عملیات لیزینگ گفتار دوم: 

 توجه و ذکر است: معدودى از مزایاى عملیات لیزینگ به شرح زیر قابل

 

  غیر ربوى بودن: .6

درروش اجاره اعتبارى )لیزینگ( موضوع بهره مطرح نیست و موجر براى 

یین را تع یاعادالنه یبهادهد، اجارهآالتى که به اجاره میها و ماشینتجهیزات و یا دستگاه

 شدهاست. اول، آن بخشى از قیمت تمام شدهیلاز دو جز تشک و اقساط اجاره نمایدیم

 های اجرایى و سود عادالنه شرکت موجر است. اجاره و دوم، درصدى بابت هزینه مورد

 

  بودن: اییقهغیر وث .2

_______________________________________________________________________________ 
 دیگر یکی .نامندی( معملیاتی )لیزینگ renting یا operational leasing انگلیسی در را سادهاجاره  این .1

شود یم استفاده یمدتکوتاه یهااجاره برای عملیاتی لیزینگمعموالً  که است آنباهم  دو این دیگر یهاتفاوتاز 

ازه ب کل اجاره مدت طول اعتباری لیزینگ دراصوالً  کهی. درحالنیست کاال مفید عمراندازه به اجاره مدت که

داد قرار از خاصی نوع همان اعتباری لیزینگ کهشده است  آن موهم عامل همین. گیردیبرم در را کاال مفید عمر

ی کاال اقتصادی مفید عمر کلاصوالً  تملیکشرط به اجاره قراردادهای در زیرا،. است تملیکشرط به اجاره

  .داشت دور یاد از باید را توهم این که یماکرده مستدل لیکن. گیردیم قرار معامله مورد عقد، موضوع

 مطلوبه هاستفاد بتواند مستأجر نماید که تسلیم حالتی در را مستأجره عین باید دارد موجریم مقرر ماده این .2

 . بکند آن از را

8. Mohamedien, Galal W, ibid  
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ها باقى چون شرکت لیزینگ در طول مدت اجاره مالک تجهیزات و دستگاه

 نماید، مگر در موارداى مطالبه نمیوثیقه تأجرماند بنابراین، در شرایط معمول از مسمى

عنوان وثیقه براى اخذ تسهیالت مالى/بانکى مستأجر به هایییترتیب، دارااینخاص. به

 نداشته باشد، از دریافت یآزاد باقى خواهد ماند. لذا در مواردى که مستأجر وثیقه باارزش

 . گرددیحروم نملیزینگ م یهاصورت اجاره و در قالب روشتسهیالت به

 

  آزاد کردن منابع مالى مستأجر: .9

استفاده از روش اجاره اعتبارى )لیزینگ( منابع مالى مستأجر را براى تأمین 

و بدین طریق با مشخص بودن  گذاردیم ای آزادهای سرمایههای جارى و یا هزینههزینه

 . گرددیمستأجر فراهم م براى تریقگردش نقدینگى دق بینییشاالجاره امکان پمبلغ مال

 

  ها:امکان تملک تجهیزات و دستگاه .3

در پایان مدت  تواندیهای لیزینگ )اجاره اعتبارى( مستأجر مدر بعضى از روش

است، تجهیزات یا  شدهیینقرارداد تع قرارداد با پرداخت مبلغ کمى که در تاریخ عقد

به دالیلى  مورد اجاره را به مالکیت خود درآورد. در مواردى که مستأجر یهادستگاه

ها و ها یا عدم نیاز به ادامه استفاده از آنازجمله از رده خارج شدن تجهیزات و دستگاه

تفاده از این حق اس تواندیها نداشته باشد، مدستگاهو غیره، تمایلى به تملک تجهیزات 

 موجر عودت دهد.  ننموده و مورد اجاره را به

 

 ایجاد اشتغال:  .6

ا ، زیرشودیهای بسیار مؤثر در ایجاد اشتغال محسوب ملیزینگ یکى از روش

که توانایى انجام کاردارند لیکن، از ی افراد یاشرایط الزم کار براى متخصصان  تواندیم

 هایامکانات و تجهیزات برخوردار نیستند را فراهم نماید. همچنین، کمک به شرکت

ه آنان ب یدروان نمودن چرخه تول تولیدات و یشتولیدى از طریق کمک فروش و افزا
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 ایجاد اشتغال و حفظ آن کمک شایان توجهى خواهد نمود. 

 

  ضد تورمى بودن: .1

روش لیزینگ به دلیل عدم تزریق مستقیم منابع مالى به بازار و پیشگیرى و 

به  ودشیصورت تسهیالت واگذار مکه به بازدارندگى این روش از ورود مستقیم منابعى

بازار بورس، داراى خاصیت ضد تورمى است. از یکسو، )خصوصاً درروش لیزینگ کمک 

ى ، سطح تولید داخلیجهنماید و درنتبه چرخه تولید و افزایش حجم آن کمک می فروش(

ولیدى ت و از سوى دیگر، از طریق واگذارى تسهیالت براى خرید محصوالت بردیرا باال م

 و ایجاد اشتغال و افزایش عرضه محصوالت موردنیاز جامعه، ضمن باال بردن میزان تولید

 نماید. عنوان یک اهرم ضد تورمى عمل میناخالص داخلى، به

 

  :جایگزینى .7

منظور آالت و وسایط نقلیه بهها، ماشیندرروش لیزینگ امکان جایگزینى دستگاه

راى اقتصادى ب یهانیز نیاز و ضرورت بنگاه وژى روز وهماهنگ شدن با صنعت و تکنول

 . (1833شود )کاتوزیان، یمتقاضیان فراهم م

 

  المللیینبسطح صنعت لیزینگ در ایران و قرارداد مقایسه تطبیقی مبحث سوم: 

ساله همچنان دوران معرفی و رشد را چهل صنعت لیزینگ ایران باوجود قدمت

بازار  طی چند سال اخیر با کاهش فعالیت مواجه شده است. حالینو درع کندیطی م

 کرد. براساس تجارب یبندبرحسب محصوالت و مشتریان طبقه تواندیلیزینگ را م

جهانی، صنعت لیزینگ در چهار زمینه اقالم خرد، کوچک، متوسط و بزرگ فعال است. 

رگ در و بز در کشورهای پیشرفته گستره فعالیت لیزینگ معطوف به اقالم متوسط

 دولتی است. در کشورهای کمتر یهااقتصادی و سازمان یهاخانوار، بنگاه یابخشه

لیزینگ معطوف به اقالم خرد، کوچک و متوسط برای  هاییت، تمرکز فعالیافتهتوسعه
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اقتصادی کوچک و متوسط است. بر این اساس بازار اصلی لیزینگ  یهاخانوارها و بنگاه

اقتصادی کوچک  یهاخانوار و بنگاه یاکوچک و متوسط در بخشه در ایران شامل اقالم

های صنعتی و متوسط است و در موارد نادری نیز لیزینگ اقالم بزرگ برای شرکت

های لیزینگ در سال گذشته شده است. براساس آمار منتشره از سوی کانون شرکتانجام

د به خودرو کار درص 39ری و درصد عملیات لیزینگ به خودرو سوا 39ز بیش ا

ها به کاالهای غیرخودرویی درصد از فعالیت لیزینگ 10ا و تنه یافتهاختصاص

ها ه بانکهای وابسته ببازیگران اصلی در بازار لیزینگ ایران شرکت .است یافتهاختصاص

 لمللیاینهای لیزینگ مؤسسه مالی بطور که اشاره شد شرکتهمان و تولیدکننده است.

 راتیاند با تجهیز منابع خصوصی تأثدآوری مطلوبی داشته و توانستهعموماً سطح سو

در توسعه بازارهای پول و سرمایه بجا گذاشته و قابلیت نیل به دو هدف  یتوجهقابل

های کوچک و متوسط و توسعه بازارهای مالی اساسی این مؤسسه یعنی کمک به شرکت

ا، ماالوی و سریالنکا را به منصه درآمد و فقیر، نظیر بنگالدش، بوتسوانکشورهای کم

  .1(1890)خورسندیان،  ظهور رسانند

 المللی ینبگفتار اول: قرارداد سطح 

های المللی نمایانگر این مهم است که شرکتسسه مالی بینؤپیشینه تجربی م

 یاند عموماً با تعیین و حفظ حدومرزهاجامع و متنوع توانسته یلیزینگ و دارای پورتو

قابل اجاره با ضرر و زیان کمتری مواجه بوده  هاییینوع شرکت و انواع دارا منطقی بین

های اداری و تشکیالتی در مقایسه با سایر مؤسسات را در هزینه ترییینپا یهاو نسبت

  اند:دارند. مالحظات زیر مؤید نکات فوقتجاری نگه یهااعتباری و بانک

تجاری )عمده در برابر  یهاهای لیزینگ در مقایسه با بانکشرکت هیدسطح وام

 . های اداری گردیده استخرد( موجب کاهش هزینه

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از سوی  هاییالزام دست و پاگیر رعایت قواعد باز

_______________________________________________________________________________ 
 فقه و حقوق مطالعات« موضوعه حقوق و فقه در مرکب عقد ماهیت»قادر،  شنیور، و محمدعلی خورسندیان، .1

 . 110ص ،30ش 1890 سوم، اسالمی، سال
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گ های لیزینها را در مقایسه با شرکتدهنده وابسته به دولت، سودآوری آنمؤسسات وام

 . داشته استنگه تریییناند، در سطح پاعاری از این الزامات که

های لیزینگ کنترلی شرکت هاییاستماهیت خاص نحوه اعتبارسنجی و س

مدیریتی است و این خود یکی از عوامل  یهادقیق و کنترل هاییبندمستلزم ضابطه

ه با ماهیت این مالحظات همرا هاست.شرکت گونهینتحقق سطح مطلوب سودآوری در ا

خاص لیزینگ و تضامین مستتر در آن موجب تسهیل نظارت بر نحوه اجرای تعهدات 

  های آتی مصون ساخته است.ها را از ضرر و زیانمشتریان شده و آن

المللی در صنعت لیزینگ به دلیل تأسیس و های مؤسسه مالی بینگذاریسرمایه

ای ازارهای جدید مالی از اهمیت ویژهها به بها و هدایت آناندازی اولین شرکتراه

های سازنده این مؤسسه برخوردار است. ویژگی این اهمیت را باید در تعامل و همکاری

های کننده فرصتبهسازی قوانین و مقررات تسهیل های کشورهای هدف درزمینهبا دولت

  گذاری لیزینگ دانست.سرمایه

های ییکی و نحوه بازیافت سریع داراسازی شرایط استفاده از مزایای استهالبهینه

 یاندازدیگر، راه ی. از سوهاستیمورد اجاره ازجمله نتایج این تعامل و همکار

فعال بوده است، موجبات  ینوعها بههای جدید در بازارهایی که لیزینگ در آنشرکت

در  اافزایش رقابت در بازار و درنتیجه گسترش مطلوب صنعت را فراهم آورده است. زیر

رت از سایر ابزار اعتباری صو تریعتر و سرمراتب سادهلیزینگ توسعه بازارهای مالی به

ها را عمدتاً به استفاده از و درک ساده و شفاف مزایای لیزینگ توسط مردم، آن پذیردیم

 سازد. یتر ماین مزایا در تشکیل سرمایه و یا استفاده از فناوری راغب

برای  اهینهدر نظر گرفتن امکانات مستأجر و نازل بودن هزتعیین اقساط اجاره با 

متداول استقراض، شرایط سهل و کاهش تشریفات اداری  یهامشتری در قیاس با روش

ودن تر بتحملو قابل یریپذو اخذ تصمیم سریع برای اعطای اعتبار، گویای انعطاف

  .(18331کاتوزیان، مالی است ) هاییوهلیزینگ در برابر سایر ش

_______________________________________________________________________________ 
  .1833یلدا،سسه نشر ؤم تهران، تعهدات، عمومی نظریه ناصر؛ دکتر . کاتوزیان،1
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در لیزینگ امکان تأمین کامل و صد درصد نیاز مالی مشتریان، بدون الزامات 

معمول اداری در سیستم بانکی وجود دارد. مالکیت موجود  هاییو بوروکراس اییقهوث

در کاالهای مورد اجاره و اطمینان کافی وی از بازیافت آن در صورت عدم ایفای تعهدات 

لیزینگ در حفظ امنیت مطلوب و کافی در  های مهممستأجر، یکی از شاخصه

  .(1833)کاتوزیان،  هاستگذاریسرمایه

المللی در این صنعت نشان داده است که همگرایی تجربیات مؤسسه مالی بین

گ های لیزینگذاریکننده توفیق در سرمایهتواند تا حد مطلوب تضمینعوامل زیر می

  حساب آید:به

ی از طریق اوراق بهادار )قرضه(، اعتبارات بانکی و دسترسی به منابع مالی داخل

کت تر نظیر مشارهای بیمه و یا داشتن ابزارهای مالی پیشرفتهیا استقراض از شرکت

ی یکی المللای شدن اقساط اجاره. به اعتقاد مؤسسه مالی بینها و یا وثیقهگروهی شرکت

نابع ها به مسان این شرکتهای لیزینگ عدم دسترسی آترین موانع رشد شرکتاز بزرگ

  دار داخلی بوده است.مدت

اجرا برای توسعه لیزینگ ازجمله ای شفاف و قابلهای مقرراتی و ضابطهچارچوب

های های اجرایی، حقوق مالکانه، تشویقدر قراردادهای صریح، روشن و دارای قابلیت

 ار و مقررات مالی ووکهای خارجی، کسبگذاریکننده سرمایهمالیاتی، قوانین تشویق

  .1(1893)ساورایی،  حسابداری

 

  توسعه صنعت لیزینگ در جهان یهامحرک

  اصلی توسعه صنعت لیزینگ در جهان به شرح زیر است: یهامحرک

 . تسهیل معامالت اعتباری )حل مشکل تضمین و وثیقه(

 . کمک به فروش محصوالت

_______________________________________________________________________________ 
، «آن قوقیح ماهیت و تعریف تطبیقی بررسی و اعتباری لیزینگ شناخت»ساورایی، پرویز و همکاران؛ مقاله  .1

1893 . 
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  مالیات

  ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت.

 

  محرک اصلی صنعت لیزینگ ایران

  اصلی صنعت لیزینگ در ایران به شرح زیر است: یهامحرک

 ( های وابستهکمک به فروش محصوالت )لیزینگ

  های بانکی(.کمک به تخصیص منابع مالی )لیزینگ

 های لیزینگ وابسته بهلیزینگ از طریق شرکت هاییتموج جدید توسعه فعال

ها ها گسترش یافت. همچنین بانکسرعت به سایر بخشخودروسازها شروع شد و به

عنوان ابزار لیزینگ به یهاپارسیان و صنعت و معدن از شرکت یهاخصوص بانکبه

تخصیص منابع مالی و اعطای تسهیالت و درواقع کمک به فروش محصوالت بانکی 

مستقل  لیزینگ یهاتفاده کردند. بانک پارسیان عالوه بر لیزینگ پارسیان از شرکتاس

واری . استقبال از لیزینگ خودرو سکندیعنوان کانال توزیع محصوالت بانکی استفاده مبه

توسط خانوارها باعث آشنایی عمومی با صنعت لیزینگ شد. هرچند افزایش مشتریان 

ها شد که عموماً این نارضایتی ناشی از بعضی از آن مرور باعث نارضایتیلیزینگ به

اکنون دوره که هم حالینهرحال صنعت لیزینگ درعسود لیزینگ است. به یهانرخ

درصدی فعالیت  30د طی چند سال اخیر با کاهش حدو کندیمعرفی و رشد را سپری م

ر راه طوالنی در دهد تا اشباع بازانیز مواجه شده است. فرازوفرود این صنعت نشان می

  پیش است.

 

  اصلی توسعه یهامحرک

  اصلی توسعه آتی صنعت لیزینگ در ایران به شرح زیر است: یهامحرک

 . کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی

 . مشکالت فروش در صنایع تولید کاالهای بادوام
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 . توسعه صنایع خرد، کوچک و متوسط

 . یجاد اشتغالا

 . لیزینگ خارجی یهاورود شرکت

آهن و های عمومی مثل شهرداری، مترو، راهها و سازمانکمبود منابع مالی شرکت

 . هواپیمایی

  المللی و اقالم بزرگ.های لیزینگ موجود به عرصه لیزینگ بینورود شرکت

وکار در ها زمانی بیشتر مؤثر خواهند بود که فضای مطلوب کسباین محرک

درهرحال کاهش نرخ  الملل فراهم شود.بین کشور ازلحاظ حقوقی، اقتصادی و روابط

د بندی آن خواهد شسود تسهیالت بانکی باعث افزایش تقاضای تسهیالت و سهمیه

رد، های خرود بخشی از تقاضاهای خانوارها و تقاضاهای واقعی بنگاهبنابراین انتظار می

ینگ لیزهای کوچک و متوسط از طریق بازار لیزینگ تأمین شود. از طرف دیگر شرکت

توانند در قالب قراردادهای های توزیع محصوالت و خدمات بانکی میعنوان کانالبه

ها در اعطای تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط و عاملیت به تحقق برنامه بانک

مشکالت فروش در صنایع تولید کاالهای بادوام غیر از  های زودبازده کمک کنند.طرح

سوی لیزینگ جلب کرده است برای مثال صنایع کامپیوتر، بهها را خودرو نیز توجه شرکت

آالت نساجی تمایل به آالت و ادوات کشاورزی و ماشینخانگی، ماشینتولید لوازم

  .1(2011)پاتریک،  استفاده از لیزینگ جهت کمک به فروش محصوالت خوددارند

 

  عوامل مؤثر بر تقاضا برای لیزینگ

  عوامل زیر است: تقاضا برای لیزینگ متأثر از

 . قیمت محصوالت لیزینگ

 . های جانبی لیزینگ و نوع وثیقههزینه

 . دوره اجاره

_______________________________________________________________________________ 
1. Brazil, Patrick  
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  سرعت ارائه خدمات.

قیمت محصوالت لیزینگ با توجه به ساختار سرمایه هر شرکت و براساس 

میانگین موزون هزینه سرمایه )نرخ سود تسهیالت، نرخ اوراق مشارکت، بازده مورد توقع 

 شود. این قیمتهای اداری و عملیاتی تعیین میان و هزینه سایر منابع( و هزینهسهامدار

ر ها و سایباید در مقایسه باقیمت محصوالت جایگزین یعنی وام و تسهیالت بانک

های مؤسسات مالی و اعتباری و نیز نرخ سود در بازار غیررسمی رقابتی باشد. هزینه

اسی، هزینه بیمه اعتباری و هزینه وثایق نیز تأثیر الزحمه کارشنجانبی شامل کارمزد، حق

مستقیمی بر تقاضا برای لیزینگ دارد. مدت اجاره با مبلغ اقساط رابطه معکوس دارد و 

باعث افزایش تقاضا برای لیزینگ خواهد شد. سرعت در ارائه خدمات که ناشی از ارتباط 

ر بر ست، یکی از عوامل مؤثهای لیزینگ اتر با مشتری و بوروکراسی کمتر شرکتنزدیک

شرایط اقتصادی )رونق یا رکود( نیز بر حجم  دهد.تقاضا برای لیزینگ را تشکیل می

یابد و تقاضا تأثیر دارد. عموماً در دوران رونق اقتصادی تقاضا برای لیزینگ افزایش می

  در دوران رکود تقاضای کمتری وجود دارد.

 

  ایران یتجار در توسعه لیزینگ گفتار دوم: قرارداد

ی علف لیزینگی هااست. شرکتط متوسم اقالل شام عموماًی تجارگ لیزینر بازا

  هستند:ل فعار زیی هادر بخش

 . ی(، کشتبوسینیونقل: خودروهای کار )انواع کامیون، اتوبوس و مبخش حمل -

، آزمایشگاهی و یپزشکبخش پزشکی: انواع تجهیزات پزشکی، دندان -

 . بیمارستانی

 . آالت و تجهیزات پیمانکاریبخش پیمانکاری: ماشین -

 . آالت و کارخانجات تولیدیخش تولید: ماشینب -

 

  آالت و تجهیزات معدنی.بخش معدن: ماشین
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ونقل بیشترین سهم را دارد. اگرچه تخصیص در بازار لیزینگ تجاری، بخش حمل

ونقل اعم از منظور نوسازی صنعت حملدولتی در قالب وجوه اداره شده به یهابودجه

ره و اعتبارات خاصی از محل صندوق ذخی یافتهیشکامیون، اتوبوس، هواپیما و کشتی افزا

است ولی لیزینگ خودروهای کار جایگاه ویژه خود را در بازار  شدهبینییشارزی پ

ودن باال و نیز رقابتی ب گذارییهبه مبلغ سرمالیزینگ ایران حفظ خواهد کرد. با توجه 

های لیزینگ بتوانند از محل منابع خود، حضور فعال و شرکت رسدیها به نظر نمنرخ

های عنوان کانال توزیع شرکتونقل داشته باشند و بهتر است بهموفقی در بخش حمل

های همکاری با شرکتها عمل کنند. هر دو گروه اخیر تجربه خوبی از تولیدکننده و بانک

 تجهیزات لیزینگ دارند بنابراین امکان توسعه بازار لیزینگ خودرو کار وجود دارد.

ن های لیزینگ ایپزشکی که عمدتاً وارداتی است نیز مشکل فروش دارند. برای شرکت

دار از فروشندگان این تجهیزات با امکان وجود دارد که در قالب اعتبارات اسنادی مدت

هرحال سود مناسب اعتبار بگیرند و لیزینگ تجهیزات پزشکی را توسعه دهند. به یهانرخ

بخش  الزم است در خصوص مدیریت ریسک نرخ ارز نیز تدابیری اندیشیده شود.

ونق ( راییهپیمانکاری با توجه به افزایش اعتبارات عمرانی )طرح تملک دارایی سرما

ها به پیمانکاران ها و پروژهحخواهد گرفت. اگرچه در خصوص نحوه واگذاری طر

نگ های لیزیابهاماتی وجود دارد، ولی مطمئناً این بخش بازار هدف مناسبی برای شرکت

در قالب قراردادهای عاملیت با تولیدکنندگان  توانیهستند. تأمین مالی این بخش را م

در مورد دار برای فروشندگان خارجی انجام داد. داخلی یا گشایش اعتبار اسنادی مدت

ود های لیزینگ خارجی وجها و شرکتتجهیزات بزرگ امکان لیزینگ سندیکایی با بانک

دارد. در بخش تولید مشکالت نقدینگی شدیدی وجود دارد. معامالت فروش )خرید( و 

هرحال به (.2010 ت )ریچارد،اجاره مجدد زمینه مناسبی برای حل این مشکل اس

، بزرگ صنعتی یهاسک اعتباری است. در گروهمشکالت نقدینگی به معنی وجود ری

ینگ است و های لیزخصوص فرصت بسیار مناسبی برای شرکتلیزینگ زنجیره تأمین به

و کارخانجات  آالتینتأمین ماش وجود دارد. یخوبامکان کاهش ریسک اعتباری به

  .(1890ی، )شیرود المللی فرصت دیگری در این بخش استتولیدی در قالب لیزینگ بین
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  ایران درت حرکز آغاه نقط

بازار لیزینگ  رسدیدر ایران همانند بسیاری از اقتصادهای نوظهور، به نظر م

کنندگان نقطه مناسبی برای شروع حرکت و معرفی صنعت لیزینگ باشد. مصرف

  این بازار متأثر از شرایط زیر است: یریگشکل

 . هاکنندگان توسط بانکخأل تأمین مالی مصرف

 یسازآالت راهمثل خودرو، ماشین اییهفقدان تقاضای مؤثر برای کاالهای سرما

 . و معدنی

ا و و سایپ خودرویرانهای صنعتی بزرگ مثل اافزایش ظرفیت تولید شرکت

 . جدید فروش یهاکانال یوجوجست

خصوص خودروسازها( برای فشار دولت و مجلس به واحدهای تولیدی )به

 فروش. یشصورت اقساطی در کنار سیستم پفروش محصوالت به

عنوان موتور محرک سودآوری و توجه به بخش مالی به هایتبه فعال یبخشتنوع

 . صنعتی یهاگروه

  لیزینگ. هاییتخصوصی به عرصه فعال یهاورود بانک

 یهابندی تسهیالت بین بخشدولتی عموماً به دلیل سیستم سهمیه یهابانک

تقاضای گسترده خانوارها برای تحصیل خودرو، کاالهای بادوام و  دتواننیاقتصادی نم

 یهاکنندگان بازار بسیار مناسبی برای بانکمسکن را تأمین کنند لذا تأمین مالی مصرف

 هاییتهای لیزینگ است و توسعه فعالخصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت

 هاییاستس .(2010، 1)ریچارد ستهر سه گروه عمدتاً از طریق این بازار میسر شده ا

دولتی ایجاد کرده است و درواقع بخشی  یهادولت نهم چرخشی در تخصیص منابع بانک

ندگان کن، به تأمین مالی مصرفشدیاز منابع که صرف تأمین مالی تجاری و شرکتی م

های خصوصی و های دولتی رقیب بانکدیگر بانکعبارتیافته است بهاختصاص

_______________________________________________________________________________ 
1. Contino, Richard  
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عنوان هتوانند بهای لیزینگ میوجود شرکتاند. بااینلیزینگ در این بازار شدههای شرکت

جویی های دولتی عمل کنند و از این طریق باعث صرفههای توزیع تسهیالت بانککانال

ها های اداری و تشکیالتی و نیز کاهش ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانکدر هزینه

و  سپاریها از مقوله برونستلزم آگاهی مسئوالن بانکشوند البته وقوع چنین امری م

کنندگان نسبت به ظرفیت و فزونی تقاضای تأمین مالی مصرف های آن است.مزیت

ها ها و مؤسسات مالی )عرضه(، زمینه را برای حفظ و گسترش سهم لیزینگتوانایی بانک

 ختصاص خواهد داشتفراهم خواهد کرد و بیشترین حجم عملیات لیزینگ به این بازار ا

  .1(1837)فدوی،

 

  لیزینگ توسعه موانع

 مکنم آن توسعه موانع به توجه بدون لیزینگ صنعت توسعه اندازچشم بررسی

  است: زیر شرح به لیزینگ توسعه موانعین ترمهم از برخی. نیست

 . فقدان قانون و مقررات لیزینگ

 . مشکالت تأمین منابع مالی

 . سود مورد انتظار باال یهانرخ

 . خصوص در لیزینگ غیرمنقولنرخ مالیات باال به

 . بوروکراسی شدید

 . مشکالت حقوقی و قضایی

 . ناکافی بودن دانش فنی لیزینگ

 . عدم شناخت کافی از صنعت لیزینگ در جامعه

 . ایجاد جو نامناسب

 . قتصاد دولتیو ا مشکالت گمرکی ،ارزی هاییتها و محدودکنترل

رفع هر یک از موانع مذکور مطمئناً بستر توسعه صنعت لیزینگ را مساعدتر 

_______________________________________________________________________________ 
  .31 -32ش ،1837 پنجاهم، سال کانون، ماهنامه ،«ترکیه تملیکشرط به اجاره قانون» ،سلیمان فدوی، .1
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های لیزینگ چنانچه بخواهند حضور مستمر و موفقی در بازار داشته خواهد کرد. شرکت

باشند باید تالش کنند تهدیدهای محیطی را شناسایی و موانع را بردارند یا اثرات منفی 

اجتماعی خود را به نحو  هاییتها باید مسئوله شرکتها را تخفیف دهند. در این راآن

اشته د یترحضور فعال هاسازییمصنفی در تصم یهاشایسته انجام و از طریق تشکل

  .(1891آقمشهدی، باشند )

 

 گیری یجهنت

ر المللی دتوجه به نکات فوق گویای این واقعیت است که مؤسسه مالی بین

تأمین منابع مالی الزم و ارائه  یقال رشد، از طرتوسعه صنعت لیزینگ در جهان در ح

اقتصادی این کشورها، نقش مهمی ایفا  گذارانیاستخدمات مشورتی و دانش فنی به س

آنچه مراتب زودتر ازاین مؤسسه، صنعت لیزینگ را در بسیاری از کشورها، به کرده است.

یق در ه داده و با توفدر شرایط غیرحمایتی این مؤسسه شکل بگیرد، اشاع توانستیکه م

ها، بازیگران بسیاری را وارد عرصه این بازار کرده است. همچنین این اجرای این طرح

در  یگذاریهالمللی از سرمامؤسسه توانسته است با جلب اطمینان مؤسسات مالی بین

ی ها به بازارهای مالشرکت گونهینتر و مؤثرتر اهای لیزینگ، امکانات ورود سهلشرکت

انی را، حتی پس از حضور خود، فراهم آورد. بدین طریق، لیزینگ توانسته است جه

منابع مالی متوسط تا  کنندهینتأم ینترعنوان یکی از مطمئنماهیت وجودی خود را به

توسعه جهان به اثبات رساند و بخش خصوصی بلندمدت در بسیاری از کشورهای درحال

گذاری در نونی و مالی وجود نداشته، به سرمایهاین کشورها را در مواردی که موانع قا

به نظر این مؤسسه، توسعه آتی در صنعت  های لیزینگ راغب کند.تأسیس شرکت

 هایلیزینگ در صورت تحقق موارد زیر اتفاق خواهد افتاد: شرکت یشرفتپروبه

 دوم، تدوینتخصصی و توانمند مالی، توسعه بازارهای نیرومند مصرف کاالهای دست

ک های کملیزینگ، اهرمیی، مرزهای برونوانین کارساز و حمایتی برای اجرای لیزینگق

  های خارجی.گذاریفروش و هموارسازی مسیرهای تجهیز منابع داخلی و تشویق سرمایه
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زیادی برای توسعه آن وجود دارد. اگرچه  یهابازار لیزینگ ایران فرصتدر 

ک سرعت به نقطه اشباع نزدیمثل لیزینگ خودرو به هاینهصنعت لیزینگ در بعضی زم

های دیگری همچون لیزینگ اقالم بزرگ و لیزینگ دولتی تاکنون ینهشود ولی درزممی

نگ بخش بازار لیزی ینترکنندگان در حال حاضر بزرگنشده است. لیزینگ مصرف قوی

 .زایش استگرایش به سمت لیزینگ تجاری در حال اف دهندیاست ولی عالئم نشان م

ونقل، پیمانکاری، پزشکی و تولید پتانسیل حمل یهادر بازار لیزینگ تجاری در بخش

ها از طریق قراردادهای عاملیت با مناسبی برای رشد و توسعه وجود دارد. در این بخش

ها و نیز اخذ اعتبارات از فروشندگان خارجی امکان انجام عملیات و بانک یدکنندگانتول

ها دارد. برای ورود به بازار لیزینگ اقالم بزرگ، ایجاد مشارکت با لیزینگلیزینگ وجود 

ی هرحال براهای خارجی به لحاظ تأمین مالی و فناوری لیزینگ ضرورت دارد. بهو بانک

م آن و رفع موانع است که انجا یسازتوسعه صنعت لیزینگ نیاز به بسترسازی و فرهنگ

های لیزینگ و حضور فعال در فرایندهای کتصنفی قوی شر یهامستلزم وجود تشکل

  و تصمیم سازی است. گیرییماجتماعی و سیاسی تصم
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 1مسعود امرایی

 

 

 چکیده 

بنا به دالیلی  ها،آنامروزه سوق طرفین قرارداد در صورت بروز اختالف میان  ازآنجاکه

 المللی(نبیداخلی یا )به سمت داوری  ،دارد هادادگاهمثبتی که داوری در مقایسه با دادرسی توسط 

ت که در مسائلی اس ترینمهمتعیین قانون حاکم بر ماهیت اختالف )دعوی( یکی از  ،بیشتر است

 .و تجاری فراملی مطرح است المللیبین هایداوری ویژهبه هاداوری

 هایداوریه در ک استخصوصی  المللبینمربوط به حقوق  طور اساسیبهاین مسئله 

خصوصی  المللبینو با قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق  کندمیچهره خاصی پیدا  المللیبین

 انطباق کامل ندارد. 

 المللیبینداخلی که به مسائل  هایدادگاههمانند  المللی،بینتجاری  هایداوریدر 

دیوان داوری  ؛ استتعیین قانون حاکم بر ماهیت واجد اهمیت خاصی  نمایند،میرسیدگی 

 ،یا دادگاه باید تعیین نماید که حقوق و قانون حاکم بر ماهیت دعوا کدام است المللیبین

باید مشخص نماید که مسائل ماهوی مورد نزاع بر طبق کدام قانون و قواعد باید  دیگرعبارتبه

 .شود وفصلحل

خود مراجعه و با توسل به قواعد حل  متبوعقاضی به قانون دولت  ،داخلی یهادادگاهدر 

چون دارو  المللیبین. ولی در داوری تجاری نمایدمیقانون حاکم را تعیین  ،تعارض آن دولت

عیین است لذا ت «قانون مقر دادگاه»فاقد  ،حقوقی اصطالحبهو  نیستوابسته به کشور خاصی 

مزبور اهمیت بیشتری برخوردار و با مشکالت بیشتری  هایوریداحقوق حاکم بر ماهیت در 

 .مواجه است

 

انتخاب  –المللیبینقانون داوری تجاری  –قانون حاکم بر قراردادواژگان کلیدی: 

 نظم عمومی  –انتخاب ضمنی –صریح

_______________________________________________________________________________ 
 . کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه رازی کرمانشاه. 1
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 مقدمه 

المللی، به دلیل امروزه در صورت بروز اختالف در قراردادهای داخلی و بین

ش المللی دارد. شاهد افزایهای ملی و بینکه داوری، نسبت به دادرسی در دادگاه امتیازاتی

الملل به داوری و مؤسسات ویژه اختالفات بازرگانان در سطح بینارجاع اختالف به

رسد که در داوری، هیأت داوری بدون در داوری هستیم. در نگاه اول اشتباهاً به نظر می

مقررات حقوقی و با توجه به تجربیات، عرف موضوع نظر گرفتن قوانین و اصول و 

وفصل اختالف یا بر اساس عدل و انصاف به اختالفات طرفین رسیدگی و موضوع را حل

المللی یک سری قوانین ویژه داوری تجاری بینکه در داوری و بهنمایند ؛ درصورتیمی

قانون ناظر و حاکم بر  عنوانهای داوری بهنامهو مقررات حقوقی بر قرارداد و موافقت

کند ؛ که هیأت داوری بر اساس آن به حل اختالف و تعیین و تکلیف داوری، حاکمیت می

نماید. با توجه به اهمیت این موضوع که در سطح پردازد و رأی صادر میموضوع می

المللی نیز فراگیر شده است، مقررات، قواعد، اصول و قوانین نمونه از طرف بین

ها المللی به رشته تحریر درآمده است که هیأت داوری باید بر اساس آنبین هایسازمان

و با توجه به قانون حاکم بر داوری به موضوع دعوا و اختالف رسیدگی و به حل اختالف 

که برخی از کشورها نیز به اهمیت این امر پی برده و در قوانین ملی خود به  پردازد؛می

 اند.تصویب آن پرداخته

عنوان قانون حاکم بر داوری متشکل از قوانین حاکم بر ماهیت اختالف به قانون

مورد خواسته طرفین قضاوت  ها داوران درموجب آنو مقررات موجد حقی هستند که به

طور صریح و ضمنی توسط که گاهی این قوانین و مقررات به نمایند؛و رأی صادر می

شود و گاهی هم طرفین نسبت ری انتخاب میعنوان قانون حاکم بر داوطرفین قرارداد به

عنوان قانون حاکم سکوت اختیار کرده یا به توافقی به انتخاب این قوانین و مقررات به

 آیند. در این زمینه نائل نمی

های تعیین قانون حاکم بر طور مختصر شیوهدر این مقاله سعی شده است که به

بررسی و توضیح داده شود. به همین دلیل برای المللی ویژه داوری تجاری بینداوری و به
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نیل به این مهم، مطالب این مقاله حول همین محور در چهار مبحث به شرح زیر به رشته 

تحریر درآمده است، به امید آنکه مورد جلب رضایت و توجه خوانندگان محترم و استاد 

  .عزیزم جناب آقای دکتر باقرآبادی قرار بگیرد

حاکم بر آیین و فرآیند داوری ؛ مبحث دوم: قانون حاکم بر  مبحث اول: قانون

انتخاب قانون حاکم بر  ماهیت اختالف ؛ مبحث سوم: محدودیت طرفین و داوران در

 لی. الملداوری ؛ مبحث چهارم: تعیین قانون بر داوری بر اساس قانون داوری تجاری بین

 

 مبحث اول: قانون حاکم بر آیین و فرایند داوری 

طلبد. یل هیأت داوری و نحوه تداوم مأموریت آن قانون خاص خود را میتشک

های مورد اختالف میان اصحاب دعوا به تا موضوع خواهدآیین رسیدگی مشخص می

نحو منظم و سازمان یافته مراحل مختلف رسیدگی را طی کند. برای اخذ و ارائه ادله و 

با رعایت آن در طی مراحل  مستندات به روش مشخص و آیین روشن نیاز دارد تا

شده به اجرای عدالت، رفتار برابر و رعایت روش مقرر و قانونی کمک مؤثر بینیپیش

نماید ؛ اما مقررات شکلی ناظر بر داوری با مقررات حاکم بر ماهیت دعوا تفاوت دارد. 

مقررات شکلی حاکم بر داوری مقرراتی هستند که ناظر بر نحوه رسیدگی و آیین داوری 

( ؛ 892-897، 1898بوده و تنظیم کننده فرایند انجام داوری است ؛ )امیر مغری، 

ب موجکه قانون حاکم بر ماهیت دعوا، قوانین و مقررات موجد حقی هستند که بهدرحالی

 ،1893کنند )شیروی، ها داوران در مورد خواسته طرفین قضاوت و رأی صادر میآن

صل وفاظر به موضوعاتی از قبیل، قابلیت حل(. قانون شکلی حاکم بر داوری ن21ص

اختالف به داوری، تشکیل دیوان داوری، چگونگی پیشبرد داوری، ارزیابی دالیل، جلب 

شهود، صدور دستور موقت، نهایی بودن رأی داوری، شرایط صدور رأی و اجرای آن 

 و... است. 

ب موجهکه باید گفت در فرایند دادرسی، مقررات شکلی حاکم بر رسیدگی ب

مقررات آیین دادرسی کشور مقر دادگاه است و قاضی مکلف به اجرای آن بوده و امکان 
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اما سؤالی که مطرح است  (؛91-93، صص 1833تخطی یا تغییر آن وجود ندارد )غمامی، 

شور موجب مقررات کاین است که آیا در داوری نیز مقرراتی شکلی حاکم بر رسیدگی، به

حاکم بر  تخطی از آن وجود ندارد؟ یعنی آیا در قانون شکلی مقر داوری است و امکان

 تواند متفاوت باشد؟ است؟ یا این دو می «2قانون مقر داوری»الزاماً همان  1داوری

در مورد این سؤال سه نظریه مطرح شده است که ما در این بحث ابتدا این سه 

جمله قانون داوری تجاری نظریه را تصریح و سپس دیدگاه برخی از قوانین و معاهدات از

  نمایم.المللی را در این خصوص مطرح میبین

 

 الف. نظریه استقالل 

ی عملی داوری توجه دارد که تجار و فعاالن اقتصادی هاجنبهبه « 3نظریه استقالل»

حال انتظار دارند که اختالفات خود را به شیوه مستقلی یندرعنیز خواستار آن هستند و 

ه ک قراردادهانمایند. حاکمیت یا استقالل اراده طرفین  وفصلحلها است آن موردنظرکه 

آزادی اراده و آزادی انتخاب هم نام برده  عنوانبهالملل خصوصی نیز از آن ینبدر حقوق 

یگر، دعبارتبهشده است، جزئی از اراده کلی و برتر است که بر اصل قرارداد تعلق دارد. 

ل آن مبین این است که آزادی و اراده طرفین محدود به ایجاد یا حاکمیت اراده یا استقال

 قرارداد برقانون حاکم  ازجملهیین شرایط قرارداد در تعانتخاب نوع قرارداد نسبت، بلکه 

(. در این نظریه طرفین قرارداد تمایل ندارند 19، ص 1833نیز جاری است. )نیکبخت، 

یا رسیدگی را به مرزهای کشور معینی که خود را وارد یک نظام حقوقی خاصی کنند 

در مورد امکان انتخاب قانون حاکم بر شکل یا ماهیت  اظهارنظر هرگونهو  محدود نمایند

باید بر اساس خواست و انتظار طرفین انجام شود تا از دیدگاه یک قانون ملی. انتخاب 

یست، شور نبه رسمیت شناختن حاکمیت قانون آن ک منزلهبهمقر داوری در کشور خاصی 

شود که ارتباطی با ماهیت اختالف ندارد یمطرفی برگزار یبدر کشور  معموالًزیرا داوری 

_______________________________________________________________________________ 
1. Lexarbitri 

2. Lex loci arbitri 

8. autonomous Theory 
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، 1893یجه انتخاب آن نباید تأثیری بر روند رسیدگی داوری داشته باشد )شیروی،درنتو 

 (.218ص

در نظریه استقالل، به داوری ماهیت مستقل داده و آن را قابل مقایسه با دادرسی 

باید از مقررات مقر دادرسی تبعت کند. مطابق این نظریه، طرفین آزادی  حتماند که دینم

قانون شکلی حاکم بر داوری انتخاب  عنوانبهکامل دارند که هر قانونی را که تمایل دارند 

کنند و اینکه قانون مزبور قانونی متفاوت از قانون مقر داوری سازمان باشد. نتیجه پذیرش 

بگذارند  اماحتری کشورها باید به داوری که مطابق توافق طرفین انجام شده این نظریه، یعن

 joshua D. H. Kartoh, 2009, p88و نسبت به اجرای آرای صادره داوری اقدام کنند )

صریح یا ضمنی قانون  طوربهکه طرفین یدرصورت(. 218، ص 1893به نقل از شیروی، 

ر این صورت داوران حق دارند قانون مزبور را حاکم بر داوری را تعیین نکرده باشند، د

از میان قوانین ملی انتخاب کنند و یا حتی خارج از حیطه مقررات ملی بر اساس اصول 

 المللی اقدام نمایند.های پذیرفته شد بینیهروو  هاعرفکلی حقوقی و 

البته برخی از حقوقدانان بر اساس نظریه قراردادی که در بند بعد توضیح داده 

 (.173، ص 1833)اسکینی،  انددادهخواهد شد چنین اختیاری را به داوران 

 

 ب. نظریه قراردادی 

 صورتبهاصلی داوری، قراردادی است که  جوهر« 1نظریه قراردادی» موجببه

فات خود کنند که اختالیمداوطلبانه بین طرفین منعقد شده است. زمانی که طرفین توافق 

ها را به داوری مجبور نکرده کنند، کسی آن وفصلحلالمللی را از طرفین داوری بین

که به این شیوه، اختالفات خود را رفع نمایند. داوری  اندکردهها توافق است، بلکه آن

ه صالحیت خود را از قانون گرفته باشد ؛ بلکه داوری مشروعیت مثل دادگاه نیست ک

داوری کسب نموده است. انتخاب مقر داوری به اختیار طرفین  نامهموافقتخود را از 

توانند هر جای مناسبی را برای انجام داوری انتخاب کنند مقر داوری یمها است و آن

_______________________________________________________________________________ 
1. Cintraactual theory 
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د و کنینمه قانون مقر دادگاه اعطا یله طرفین به قانون مقر داوری اقتداری شبیوسبه

تواند این دو را مشابه تلقی کرد. بیش از اینکه داوری به مقر آن مربوط باشد، به ینم

، 1893به نقل از شیروی،  Cindy G.Pays, 2009, p37داوری مربوط است ) نامهموافقت

 (.212ص 

ود. شیممنعقد  ی است که بین طرفینانامهموافقتدر این دیدگاه، مبنای داوری 

و  تاسالمللی دیگر تابع قانون ملی خاصی داوری مانند هر قرارداد بین نامهموافقتاین 

کند. این قرارداد الزاماً به مقر داوری ربطی یماعتبار و الزام خود را از آن قانون اخذ 

د داندارد. البته اگر مفاد آن برخالف نظم عمومی کشور مقر داوری باشد، مانند هر قرار

 یست. نالمللی دیگر تا حدودی که با نظم آن کشور برخورد کند، الزم اجرا بین

توان گفت، مطابق این دیدگاه، طرفین آزادی دارند که قانون شکلی یمبنابراین 

تواند مقررات کشوری غیر از کشور یمحاکم بر فرایند داوری انتخاب کنند و این قانون 

خاب نباید نظم عمومی مقر داوری را نقض کند. داوران نیز مقر داوری باشد. البته این انت

ریح ص صورتبهیا از قصد طرفین  انددادهها اختیار توانند تا حدودی که طرفین به آنیم

یا ضمنی قابل دریافت است، قانون شکلی مناسب را تعیین کنند. در صورت عدم استنباط 

ات تعارض قوانین کشور مقر داوری قصد صریح یا ضمنی طرفین، داوران با اعمال مقرر

 مجله، نیکبخت: رک)نمایند یمنسبت به تعیین قانون شکلی بر رسیدگی داوری اقدام 

 (.218 ص، 21-22 شماره حقوقی تحقیقات
 

 ج. نظریه حاکمیت

داوری متکی به توافق طرفین اختالف است،  هرچند «1نظریه حاکمیت» موجببه

 موجببهبودن رأی داوری  آورالزامداوری، فرایند رسیدگی داوری و  نامهموافقتاعتبار 

قانون مقر داوری است. داوران نیز مانند قضات به تجویز و تحت کنترل و نظارت 

کنند و آن حاکمیت به طرفین اختالف اجازه یمحاکمیت کشوری به اختالف رسیدگی 

_______________________________________________________________________________ 
1. Jurisdictional theory 
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کنند  وفصلحلها از طریق داوری ی ارجاع به دادگاهجابهدهد که اختالفات خود را یم

 (.211، ص 1893بخشند. )شیروی، یمو به رأی صادره قدرت اجرایی 

هایی را در خصوص امکان ارجاع یتمحدودقانون حاکم  چنانچهین اساس، بر ا

برخی از اختالفات به داوری یا نحوه پیش برد رسیدگی داوری مقرر نماید. در این 

مقررات امری قانون حاکم را نقض کند. هرگاه در  تواندینمصورت توافق طرفین 

سرزمین کشوری داوری انجام شود بدون اینکه مقررات امری آن کشور در خصوص 

داوری، نحوه رسیدگی داوری، اختیارات داوران و امثال آن رعایت  نامهموافقتاعتبار 

ور رأی داوری شود، در این صورت این امکان وجود دارد که با مراجعه به دادگاه آن کش

، 1893به نقل از شیروی،  Francis AMann,1939,p10-13مزبور را ابطال نمود. )

211.) 

بنابراین باید گفت، در این دیدگاه طرفین در انتخاب قانون حاکم بر فرایند داوری 

طرفین آزاد هستند که مقر  هرچندآزادی ندارند و باید تابع مقررات مقر داوری باشند. 

توانند بین قانون مقر داوری و قانون حاکم بر فرایند داوری ینمیین کنند، ولی داوری را تع

 توانند برای اجتناب از قانون شکلی کشور خاصی، مقریمافتراق ایجاد کنند. البته طرفین 

داوری را در آن کشور قرار ندهند. به همین منوال، داوران نیز حق ندارند که قانون شکلی 

به نقل  Hong-in, 2003,p238یراز قانون مقر داوری تعیین کنند )غهبحاکم بر داوری را 

 (.211، 1893از: شیروی، 

 

 های برخی از قوانین و مقرراتیدگاهدد. 

در باال سه دیدگاه و نظریه در مورد قانون شکلی ناظر به داوری و قانون مقر 

کنیم که یمبرخی از قوانین و مقررات را بررسی  اختصاربهداوری بیان شد که در این بند 

 اند. یرفتهپذبیان شود کدام دیدگاه را 

( در تعیین قانون 1931المللی )کنوانسیون اروپایی راجع به داوری بین 7ماده 

طرفین آزاد هستند حقوقی را که داوران باید در ماهیت دعوی  -1»دارد: حاکم مقرر می
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که طرفین قانون حاکم را تعیین نکرده باشند، داوران با یدرصورت اجرا کنند تعیین نمایند.

دهند، قانون حاکم یماستفاده از قاعده تعارضی که در خصوص مورد مناسب تشخیص 

ی بازرگانی را هاعرفرا تعیین خواهد کرد. در هر دو مورد داوران مندرجات قرارداد و 

که یدرصورتنشی حکم خواهند کرد، کدخدا م طوربهداوران  -2در نظر خواهند گرفت. 

 .«اراده طرفین بر آن باشد و قانون حاکم بر داوران آن را تجویز نماید

چنین  1928مصوب سال  «پروتکل ژنو در خصوص شرایط داوری» 2در ماده 

تشکیل دیوان داوری، بر اساس  ازجملهمقررات شکلی حاکم بر داوری، »آمده است: 

. جمع بین قصد طرفین و «ل انجام داوری خواهد بودقصد طرفین و قانون کشور مح

قانون مقر داوری به این معناست که توافق طرفین تا حدی معتبر است که با مقررات 

امری قانون مقر داوری در تعارض نباشد، در غیر این صورت مقررات قانون مقر مقدم 

نون مقر داوری اشاره کنوانسیون نیویورک نیز در چند مورد به قا 9خواهد بود. در ماده 

توانند یممواردی را احصاء نموده است که کشورها  9شده است. شایان ذکر است که ماده 

ها از اجرای رأی داوری خودداری کنند. یکی از این موارد، بند )الف( ماده به آن استنادبه

ن داوری از سوی طرفی نامهموافقتآن چنانچه قانون حاکم بر  موجببهاست که  1-9

قانون مقر داوری باطل باشد، در این  موجببهمزبور  نامهموافقتانتخاب نشده باشد و 

توان از اجرای رأی داوری خودداری کرد. مشابه این امر در بند )پ( آمده یمصورت 

آن چنانچه ترکیب دیوان داوری یا قانون شکلی حاکم بر داوری طبق  موجببهاست که 

صورت فقدان چنین توافقی طبق قانون کشور محل داوری نبوده یا در  هاطرفتوافق 

 ی کرد.خوددارتوان از اجرای رأی داوری یمنباشد، در این صورت 

ده ش بینییشپقانون مقر داوری  موجببههمچنین در بند )ث( امکان نقض رأی 

در این سه بند ارتباط بین داوری و قانون مقر داوری به رسمیت شناخته  هرچنداست. 

 شده محدود مواردی به داوری مقر قانون )ب( ورود ( وشده است، در بندهای )الف

 قدری امر این( ث) بند در ولی .ندارد وجود خصوص این در طرفین توافق که است

 که کشوری دادگاه هم و داوری مقر دادگاه که هم است داده اجازه زیرا، است تریچیدهپ

بر فرایند شکلی داوری شده، بتوانند رأی صادره را نقض نمایند )شیروی،  حاکم وی قانون
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(. در قانون نمونه آنستیرال نیز رابطه بین قانون مقر داوری و قانون شکلی 213، ص 1893

مقررات »: 1( ماده 2بند ) موجببهحاکم بر فرایند داوری مورد شناسایی قرار گرفته است. 

در صورتی قابل اجرا است که محل داوری در  83، 89، 9، 3ی مواد استثنابهاین قانون 

داوری،  نامهموافقتدر مورد اعتبار  3. شایان ذکر است که ماده «قلمرو این کشور باشد

ت مربوط به اجرای رأی داوری اس 83و  89و مواد  در مورد صدور دستور موقت 9ماده 

؛ در این موارد مزبور قابل اعمال است، حتی اگر داوری در خارج از آن کشور برگزار 

 شده باشد.

المللی ایران از قانون نمونه آنستیرال اقتباسی با اینکه قانون داوری تجاری بین

( از ماده یک در قانون ایران وجود ندارد که این امر باعث بروز 2شده است، مشابه بند )

بل های خارج از ایران نیز قایداورده است که آیا قانون مزبور حتی نسبت به اشکاالتی ش

شود که رعایت مقررات یماز مواد گوناگونی از قانون مذبور استنباط  ؛ کهاعمال است

های انجام شده در ایران الزم است ؛ یداورامری قانون مزبور حداقل در خصوص 

ماده  1همچنین در بند  نمود واین قانون اشاره  88و  83توان به مواد یمنمونه  عنوانبه

مقررات این فصل بر هر داوری اعمال »قانون داوری سویس چنین آمده است که  173

شود که مقر داوری آن در سویس واقع باشد و حداقل اقامتگاه یا محل سکونت یم

 «اشدداوری خارج از سویس ب نامهموافقتمعمولی یکی از طرفین در زمان انعقاد 

(www.swissarbitration.org....)  

 

 مبحث دوم: قانون حاکم بر ماهیت اختالف 

آن داوران در خصوص  استنادبهقانون حاکم بر ماهیت اختالف قانونی است که 

؛ طبیعتاً در هر  (139، ص1873کنند )جنیدی، یمو رأی صادر  اظهارنظراختالف 

ها نبودن آ آورالزامشود، ولی یملیفی مقرر از طرفین حقوق و تکا هرکدامقراردادی برای 

ن بخشد و به آیمدر پرتو قانون حاکم متصور است. قانون حاکم به قرارداد مزبور روح 

کند و اجازه یمدهد پس از یک نظر قانون حاکم، مفاد قرارداد را کنترل یمقدرت اجرایی 
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هرگاه چنین توافقی انجام دهد که طرفین برخالف مقررات امری آن توافق کنند و ینم

 پر را قرارداد در موجود یخألها دیگر جهت از و داردیم اعالم شود آن را غیر معتبر

 قرارداد را که دهدیم اجازه داوران به امر این. نمایدیم تکمیل را طرفین قصد و کندیم

 قانون ینتعی در. نمایند ضرورت تکمیل صورت در و تفسیر و تعبیر، قانون آن پرتو در

 مانند نیز داوران آیا که شودیم مطرحسؤال این ، داوری در اختالف ماهیت بر حاکم

به آن مشخص کنند که قانون حاکم بر ماهیت  استنادبهقضات باید به قانون مقر مراجعه و 

ذیرفته المللی پحقوقی ملی و اسناد بین هانظامیباً این امر در کلیه تقردعوی کدام است ؛ 

که تعیین قانون حاکم بر هیأت اختالف در داوری تابع مقررات عمومی قواعد شده است 

 ,Helena Carlguistی است )اجداگانهحل تعارض نیست و این امر تابع مقررات 

2003,p12  ،ما برای توضیح بیشتر این قواعد  ؛ که(219، ص 1893به نقل از شیروی

ت ف نسبت به قانون حاکم بر ماهیکنیم که طرفین اختالیمخاص، ابتدا صورتی را بحث 

نماییم که طرفین قانون یمنمایند و سپس مواردی را بررسی و ذکر یماختالف توافق 

 حاکم را تعیین نکرده و داوران ناگزیر هستند که آن را تعیین نمایند.

 

 یله طرفین وسبهالف. تعیین قانون حاکم 

یت اختالف قرارداد توسط یی که به انتخاب قانون قابل اعمال بر ماههاروش

 تواند به سه دسته به شرح زیر تقسیم نمود:یمشود را یمطرفین منتهی 

  2انتخاب صریح (6-6

مابین یک بند از آن یا در بند مربوط یفدر این شیوه متعاقدین در قرارداد تجاری 

یحاً صرنمایند و یا در قرارداد داوری جداگانه یمداوری، قانون معینی را ذکر  شرطبه

تواند یک قانون ملی یمنمایند ؛ قانون مذکور یمقانون حاکم بر اختالفات را مشخص 

طرف یا قواعد مشترک در دو نظام ملی طرفین یبمعین یکی از طرفین یا قانون ملی کشور 

_______________________________________________________________________________ 
1. The explicit choice 



211  21شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

الملل باشد. هیأت داوری از باب حفظ نظم عمومی ینبیا اصول کلی حقوق تجارت 

( ؛ 899، ص 1898)امیر مغری،  استبه انتخاب طرفین  ملزم به احترام 1فراملی

المللی که اصل استقالل اراده را و اسناد بین هاعهدنامهی حقوقی ملی و هادستگاه

اند بدیهی است که چگونگی انتخاب قانون را هم مشخص کرده و تردیدی نسبت یرفتهپذ

. باشد ریحص و آشکارا یدبا طرفین توسط قانون انتخاب کهینا بر باشندالقول متفقکه 

 حصری انتخاب داشتن مقرر برای حقوقی مختلف اسناد وها نظام در مختلفی عبارات

 وافقت دیگری قانون اعمال به نسبت توانندیم طرفین» ینکها مانند، استکاررفته به

 ار قانونی است ممکن قرارداد طرفین» یا(، کویت قوانین تعارض قانون 99 ماده«)نمایند

 حقوق به مربوط قانون 3 ماده« )نمایند انتخاب خودشاندوجانبه  رابطه بر حکومت برای

قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود  «یا (. یاسلواکچک 1938 خصوصی المللینب

خیر . )قسمت ااندقرار دادهتابع آن  ضمناًیحاً یا صرقانونی است که طرفین قرارداد خود را 

پس در انتخاب صریح، طرفین قرارداد با توجه به اصل  ...و 2ایران(قانون مدنی  933ماده 

نمایند تا در صورت اختالف در یمحاکمیت اراده خود قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب 

 ها حاکمیت نماید. رسیدگی داوری بر اختالف آن

  1( انتخاب ضمنی2-6

کنند. لذا تحت ینمهمیشه متعاقدین با گزینه مثبت قانون حاکم را معین 

 روند. در این قبیل وضعیتیممشخص از بیان صریح انتخاب قانون طفره  واحوالاوضاع

تلویحی  ورطبهرسند که طرفین یمیدها به این نتیجه برگ خرداورها با استناد به برخی از 

 یدهای قویبرگ خرمابین یفیعنی در قراردادهای تجاری اند؛ کردهقانون حاکم را معین 

یأت ه کند ویمکنند که نتیجه منطقی آن به یک رژیم حقوقی معین ربط پیدا یمذکر  را

گیری یجهتنداوری را با تفسیر صحیح و ترسیم تصویر کلی قرارداد به سمت یافتن قانون و 

_______________________________________________________________________________ 
1. Transhational Public order 

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع »قانون مدنی  933ماده  .2

 .«داده باشند خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار

8.The Tacit orimplied Choice 
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 یابد کهیدرمکننده یتهدایدهای برگ خردهد. هیأت داوری با بررسی یممنطقی سوق 

 .اندداشتهطرفین در مقام اختالف بر حاکمیت قانون کشور معین نظر 

نده را محیط بر پرو واحوالاوضاعای داورها بایستی تمام یجهنتبرای نیل به چنین 

ارزیابی نموده و با انجام کار نسبتاً مشکل، به تصمیمی برای انتخاب قانون برسند. هیأت 

شد که اقدامات ایشان در منظر منتقدین هم موجه تلقی شود داوری بایستی توجه داشته با

ند یا توانستیمیعنی طرفین قرارداد هم ؛ ها هم به همین نتیجه برسندضمنی آن طوربهو 

 قانون ها حاکم گردد. مانعی برای انتساب آنخواستند همین قانون بر اختالف آنیم

 را ونیقان چنین انتخاب یجهدرنت ؛ باشد نداشته وجود متعاقدیناراده  به ضمنیطور به

 (.893 ص، 1898، مغری امیر) دارند محسوب( حکمی انتخاب) متعاقدین انتخابمنزله به

یدها و اوضاع و احوالی که مورد استناد هیأت داوری قرار برگ خربرخی از 

 از:  اندعبارتگیرد یم

ند به این نتیجه تواینمیی تنهابهانتخاب قانون محل داوری: محل داوری -الف 

و یقین طرفین هنگام انتخاب و تعیین محل به قانون ماهوی آن  طورقطعبهمنتهی شود که 

زیرا در تعیین محل داوری اند؛ داشتهقانون حاکم بر روابط تجاری خود نظر  عنوانبه

 طرف بودنیبی دیگری مدنظر متعاقدین است و دالیل علمی دیگری دارد. مثل هامالک

ارتباط یبحال یندرع، ...ها ویخارجآسان، امنیت  ترددسهولت دسترسی و اخذ ویزا، 

منظم،  طوربهآیا قواعد داوری این محل جامع و انجام داوری در آن محل  مثالًیست. ن

رگ بآید. اگر چنین یدرممنطقی و با حمایت کافی مثل سویس، فرانسه، هلند به اجرا 

ه قانون ب احتماالًتوان نتیجه گرفت که یمل انتخاب وجود داشته باشد یدهایی در محخر

، ها قرار گرفته استیسیانگل موردتوجه. این نظریه اندداشتهماهوی این محل نیز توجه 

 زیرا تقارن صالحیت قضایی و قانونی در انگلیس طرفدارانی دارد )همان(.

قانون شکلی خاصی شرط داوری به  در چارچوبگاهی طرفین قرارداد  -ب

مابین حاکم سازند. توجه دارند که این انتخاب یفاند آن را بر روابط یلماکنند و یماشاره 

 المللیهای بینیداوری انتخاب قانون ماهوی باشد. این طرز تفکر در جابهتواند ینم

وری ی اعمال قانون ماهوی محل داقهر طوربه غالباًقضایی  محاکمطرفدارانی دارد. ولی 
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 کنند.ینمالمللی تحمیل های بینیداوررا بر 

نمایند که آیا انتخاب ضمنی طرفین در خصوص یمپس در این مورد داوران معین 

شود یا نه که در صورت پاسخ مثبت، همان قواعد، انتخاب ضمنی یمقانون حاکم پذیرفته 

تی در بسیاری از را تعریف و یا طریق محقق نمودن آن را معین خواهند نمود. امروز ح

المللی(، انتخاب ضمنی قانون حاکم بر همان مبنای ی تعارض قوانین )داخلی و بینهانظام

خص واضح و مش طوربهانتخاب صریح به رسمیت شناخته شده است. به این صورت که 

نانچه دارند که چیمو مقرر  اندشدهضمنی  طوربهصریح و انتخاب  طوربهبه انتخاب  قائل

و شرایط و مفاد قرارداد داللت  واحوالاوضاعانتخاب صریح در قرارداد موجود نباشد، اما 

ین انتخاب ضمنی طرف عنوانبهبر وجود انتخاب قانونی در قرارداد داشته باشد آن قانون 

 پذیرفته و حاکم بر قرارداد فرض خواهد شد.

 

 ب. سکوت طرفین نسبت به قانون حاکم 

قانون حاکم بر قرارداد و  عنوانبهر این مورد طرفین قرارداد قانون خاصی را د

ن . حال که طرفیاندنمودهداوری انتخاب ننموده و نسبت به تعیین قانون حاکم سکوت 

حاکم بر روابط خاص  1، برای تعیین قانون یا قواعد حقوقیاندنکردهانتخاب خاصی 

احتمال یا امکانی را برای انتخاب در پیش رود  قرارداد طرفین، اینکه هیأت داوری چه

 مورد این قضیه دو دیدگاه و بینش وجود دارد:  در شود؛یمدارد در این بند توضیح داده 

ن ها بر انتخاب قانویکی از آن دو در پی تکمیل سکوت طرفین یا عدم توافق آن

ز ی برخی االبهالاست تا در  گذارقانونیله مفروضات وسبهحاکم بر ماهیت اختالف 

نامند. دیگری با یم 2ذهنی ضابطهعوامل و ارکان و عناصر قصد آنان را بیابد، این دیدگاه 

قوق ضوابطی از ح درواقعرود، بلکه ینمضمنی طرفین  ارادهبینشی متفاوت، به دنبال 

_______________________________________________________________________________ 
1. Rules of law 

2. Subjective Approach 
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ه کمک آن تا ب کند و به دنبال یافتن ارتباط عینی استیمالملل خصوص را بررسی ینب

بر ماهیت اختالف را بیاید. این نگرش به دیدگاه  اعمالقابلند قانون یا قواعد حقوقی بتوا

 شهرت دارد.  1یا نگرشی عینی

 ( دیدگاه ذهنی 6-2

ه این تا ب فرستدیماین طرز تفکر هیأت داوری را به دنبال اراده فرضی طرفین 

روش که با توجه به انتظارات معقول و منصفانه طرفین در هنگام انعقاد قرارداد 

این دیدگاه در سوابق قضایی حاکم کشورها سابقه  .بینی کنند، بیابدیشپتوانستند یم

ی مشهود است که این دیدگاه را خوببهی اخیر هم هامهرومومطوالنی دارد و در احکام 

 ترین ارتباطیکنزدیباً معیار واحدی به نام تقر .روندیمال دیدگاه عینی رها کرده و به دنب

در کنار این ضابطه اصطالحات دیگری نظیر  هرچند اندنمودهیگزین ضابطه ذهنی جارا 

«Characteristic performance»  و«Center of gravity » شوند یمهم به کار گرفته

هیأت داوری یا  بر عهدهرسد در این روش یمبه نظر  .(327، ص 1898)امیر مغزی، 

مربوط به قضیه، قانون حاکم را از طرف  واحوالاوضاعاست تا در پرتو تمامی  هادادگاه

یگر این وظیفه هیأت داوری دعبارتبه)دعوا( اعمال نمایند.  بر قراردادطرفین انتخاب و 

چیست.  اعمالابلقیا دادگاه است که در صورت فقدان انتخاب، مشخص نماید قانون 

ها تالش خواهد نمود تا قصد و منظور فرضی طرفین را بیابند هیأت داوری یا حتی دادگاه

یعنی که اگر طرفین تصمیم گرفته بودند که یک بند انتخاب قانون در قرارداد داشته باشند، 

؛ (200، ص 12-22گردند. )نیکبخت، مجله تحقیقاتی شماره یمچه قانونی در آن قید 

که گرچه طرفین قانون حاکم را صریحاً یا ضمناً  شودیمبراین در این حالت گفته بنا

اما قطعاً، بر این اساس که هر قراردادی باید یک پایگاه قانونی داشته  اندنکردهانتخاب 

ین مبنا وجود داشته باشد که بر ایا شواهدی  واحوالاوضاعباشد و حتی ممکن است 

وت اند و آن را مسکیدهنرسبه توافق  مثالًاما  اندداشتهطرفین قصد انتخاب قانون را هم 

 و... باید قانون حاکم مشخص شود.  اندگذاشته

_______________________________________________________________________________ 
1. oxjective Approach 
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 ( دیدگاه عینی 2-2

رود، ینمدر این دیدگاه که هیأت داوری یا دادگاه به دنبال اراده ضمنی طرفین 

الملل خصوصی را بررسی و به دنبال یافتن ارتباط ینبضوابطی از حقوق  درواقعبلکه 

عینی است تا به کمک آن بتواند قانون یا قواعد حقوقی قابل اعمال را بر ماهیت اختالف 

 عهدنامهرسد که در این روش قواعد حل تعارض قانون ملی یا یمیابد، به نظر در

 یماً مشخصمستقن انتخاب طرفین را خود در فقدا بر قراردادالمللی قانون حاکم بین

ن بر که طرفییدرصورتگردد و همچنین یمآن قانون به طرفین تحمیل  درواقعکنند و یم

ها باید توانند مستقیم قانون حاکم را تعیین نمایند بلکه آنینمداوری توافق نموده داوران 

ه در م اقدام نمایند. البتاز طریق مراجعه به قواعد حل تعارض نیست به تعیین قانون حاک

شود که مقررات حل تعارض کدام سیستم حقوقی باید یممطرح  سؤالاین نظریه این 

مورد ارجاع داوران قرار بگیرد؟ این مقررات ممکن است، مقررات حل تعارض کشور 

مقر داوری مقررات حل تعارض مناسب به تشخیص داوران و یا مقررات کشور دیگری 

ست ا المللی نظریه واحدی در این خصوص پذیرفته نشدهاسناد بینباشد. در رویه و 

(. در کنوانسیون نیویورک در خصوص این موضوع حکم 223، ص 1883)شیروی، 

بند  در یداور نامهموافقتصریحی وجود ندارد اما در مورد تشخیص صحت و بطالن 

ر انتخاب قانون قراینی مبنی ب هرگونهآمده است که در صورت فقدان  9-1)الف( ماده 

داوری بر اساس قانون محل صدور  نامهموافقتیله طرفین، صحت و بطالن وسبهحاکم 

 رأی )قانون مقر داوری( تعیین خواهد شد. 

را  ها هیچ انتخابیبنابراین، گرچه در این روش قانون منتخب طرفین نیست و آن

یحاً حکم قانون یا تلوب خود ها با عدم انتخاشود که آنیماند، اما فرض یاوردهنبه عمل 

  اند.یرفتهپذکننده قانون حاکم است را یینتعو حتی اصول حقوقی را که  عهدنامه

ن ی تعیین قانوجابهتوانند یمدر جمع بند این مبحث باید گفت که آیا داوران 

، «حقوق عرفی بازرگانی»، «اصول مشترک حقوقی»، «اصول کلی حقوقی»ملی خاصی، 

م قانون حاک عنوانبهرا  «المللینبقواعد و اصول قابل اعمال حقوق »و یا  «حقوق فراملی»
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که  رسد که در نظریه دومیمباید گفت به نظر  سؤالانتخاب نمایند؟ برای پاسخ به این 

 الملل این امرینباعتقاد به مراجعه به قواعد حل تعارض دارد. مثل قانون داوری تجاری 

ی حل تعارض ملی امکان انتخاب اصول کلی حقوقی هانظامیر نیست، زیرا در پذامکان

عیین قانون کشور خاص ت حتماًیست و الزم است نقابل پذیرش  اصوالًیا عرفی بازرگانی 

توانند بدون مراجعه به قواعد حل یمان داورای که اعتقاد دارد که یهنظراما در ؛ گردد

مثل مقررات  -ا تعیین کنند حاکم بر قرارداد ر «قواعد حقوقی»تعارض کشور خاص، 

در این صورت تعیین اصول مشترک حقوقی با حقوق  –المللی داوری اتاق بازرگانی بین

 عرفی بازرگانی و امثال آن از سوی داوران اشکالی ندارد.

 

 مبحث سوم: محدودیت در انتخاب قانون حاکم 

ق توافدر مورد این مبحث باید توضیح داد که درست است قانون حاکم حاصل 

کند ؛ اما این یمو اراده طرفین است که قانون حاکم بر داوری را انتخاب  استطرفین 

اراده در انتخاب قانون حاکم تا جای کاربرد دارد که قانون مذکور قابل اعمال و برای حل 

بنابراین تا آن حد که قابل اعمال و مناسب است که توسط ؛ ها مناسب باشداختالف آن

قانون حاکم که منتخب طرفین است هیأت  در اعمالگیرد. یممل قرار داورها مورد ع

 المللی محل انجام داوری را نادیده بگیرد. تواند قواعد آمده و نظم عمومی بینینمداوری 

توانند با استفاده از ابزار آزادی انتخاب قانون حاکم، ینمیگر طرفین دعبارتبه

نظام اجباری محل را بر هم بزنند یا از طریق تقلب و فرار از اعمال آن بگریزند ؛ لذا در 

 نماییم: یمها اشاره های وجود دارد که ما به سه دسته از آنیتمحدودهر انتخابی 

 2الف: تقلب یا فرار از قانون

)اختالف( ممکن است به انگیزه فرار از قانون قابل اعمال، قانون  قراردادطرفین 

دیگری را انتخاب کنند تا بتوانند از جریان قواعد آمده قانون مناسب به طریقی بگریزند. 

الماسی، ) استیست و فاقد ضمانت اجرا ناالصول معتبر یعلانتخاب قانون با این انگیزه 

_______________________________________________________________________________ 
1. Fraus Legis 
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های انتخاب قانون حاکم توسط یتمحدودن از (. پس تقلب و دور زدن قانو198، 1838

 . استطرفین 

  2ب: قواعد آمره

در این مورد باید گفت که طرفین قرارداد باید در انتخاب قانون حاکم دقت الزم 

که در  المللی و مقر داوری نباشدرا انجام دهند که این قانون برخالف قواعد آمره بین

 . استخب معتبر نبوده و فاقد ضمانت اجرا صورت مخالفت با قواعد آمره قانون منت

 1چ: تداخل با نظم عمومی

اکم قانون ح عنوانبهدر مورد نظم عمومی باید توضیح داد که قانون منتخب طریق 

بر داوری نباید مخالف نظم عمومی ملی و همچنین نظم عمومی فراملی باشد. )جنبیدی، 

 (.29، ص 1873

یی است که غرض از هاسازمانقواعد و  منظور از نظم عمومی ملی یا داخلی

وضع و ایجاد آن حفظ منافع عمومی و تأمین حسن جریان امور عمومی )امور اداری و 

ها را نقض تواند آنینمو اراده افراد  استسیاسی و اقتصادی( و حفظ حقوق خانواده 

یگر در حقوق داخلی نظم عمومی شامل آن دعبارتبه(. 132، ص 1838نماید )الماسی، 

شوند. اعم از اینکه قواعد یمنامیده  «قواعد امری»دسته از قواعدی است که اصطالحاً 

منظور از نظم  ؛ ومزبور مربوط به حقوق خصوصی یا مربوط به حقوق عمومی باشد

به  نانچآنو قواعدی است که  هاسازمانالمللی و فراملی مجموع عمومی در روابط بین

ند های آن کشور ناچاراصول، تمدن و نظام حقوقی یک کشور بستگی دارد که حتی دادگاه

قانون  عنوانبهها را بر اجرای قانون خارجی و حتی قانون منتخب طرفین از اجرای آن

ور قوانین مذب اگرچهالمللی، مقدم بشمارند، حاکم بر اختالفات قراردادی و تجاری بین

دار باشد )الماسی، یتصالحی حل تعارض قانون و منتخب طرفین مطابق قواعد عاد

بنابراین اگر قانون منتخب طرفین برخالف قواعد آمره یا نظم عمومی ؛ (139 ص ،1838

_______________________________________________________________________________ 
1. Mandatory Rules 

2 Public Policy 
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 نخواهد بود و االجراالزمو همچنین با انگیزه فرار از قانون یا دور زدن آن باشد معتبر و 

ی قد کردن اعلم در برابر این موارد را نخواهد طرفین در انتخاب قانون حاکم توانای اراده

 داشت. 

 المللی ایران مبحث چهارم: تعیین قانون حاکم در قانون داوری تجاری بین

 قانون داوری تجاری بر طبقدر این مبحث شیوه تعیین قانون حاکم بر داوری را 

 یم داد:خواهالمللی ایران که از قانون نمونه آنسیترال اقتباسی شده است توضیح بین

 این قانون آمده است که: 27در فصل ششم ماده 

خاذ اند، اتیدهبرگزداور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در ماهیت اختالف و -1

تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که 

قواعد حل  ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. عنوانبهصورت گیرد 

تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده 

 باشند. 

در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین داور بر اساس قانونی به -2

قواعد حل تعارض مناسب تشخیص  موجببهماهیت اختالف رسیدگی خواهد کرد که 

 دهد.

تواند بر اساس عدل و یمریحاً اجازه داده باشند، که طرفین صیدرصورتداور -8

 کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. صورتبهانصاف یا 

داور باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کنده و عرف -3

 قرار دهد.  موردنظربازرگانی موضوع مربوط را 

 عنوانهبواعد منتخب طرفین بنابراین بر طبق این ماده داور ابتدا بر اساس قانون و ق

د کند که این قانون منتخب با توجه به بنیمقانون حاکم بر داوری به اختالفات رسیدگی 

در صورت عدم  ؛ وصریح یا ضمنی باشد صورتبهتواند یمالف مبحث دوم این مقاله 

 یتعیین قانون حاکم از جانب طرفین داور باید بر اساس قانونی به ماهیت اختالف رسیدگ

اه رسد از دیدگیمقواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد که به نظر  موجببهنماید که 

 عینی که در بند ب مبحث دوم توضیح دادیم، تبعیت نموده است.
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این ماده به داوری اجازه داده است که در صورتی طرفین  8و همچنین در بند 

کدخدامنشانه  صورتبها ها اجازه داده باشند بر اساس عدل و انصاف یصریحاً به آن

بر »رسد دو مفهوم از یکدیگر جدا شده است: یمتصمیم بگیرند که در این بند به نظر 

اما باید گفت که بین این دو مفهوم تفاوت ؛ «کدخدامنشانه»و  «اساس عدل و انصاف

پوشش کلیه مواردی است  احتماالًجدی وجود نداشته و دلیل عطف این دو به یکدیگر 

 نمایند.یمغیر قضایی رأی صادر  صورتبهکه داوران 

کدخدامنشانه ناظر به وضعیتی  صورتبهرسیدگی بر اساس عدل و انصاف یا 

 کنند، بلکه آنچه را با در نظر گرفتنینممبتنی  بر قانون الزاماًاست که داوران رأی خود را 

 دهند. بایمدانند مورد حکم قرار یمفانه و عادالنه برای آن مورد منص واحوالاوضاعکلیه 

کنند و اگر اعمال قانون به یماین اختیار داوران تأثیر قانون بر مورد خاص را ارزیابی 

ند. کنیمای منجر شود، داوران با عدول از قانون رأی منصفانه صادر یرمنصفانهغنتایج 

ی خود نادیده رأانین قابل اعمال را در دهد که برخی از قویماین امر به داوران اجازه 

ودداری شود، خیمیرمنصفانه یا عادالنه منجر غبگیرند و یا از اعمال قوانینی که به نتایج 

، ص 1893نمایند، یا اصول کلی حقوقی و یا حقوق بازرگانی را اعمال نمایند )شیروی، 

کلیه موارد بر اساس  این ماده نیز مقرر شده است که داور باید در 3در بند  ؛ و(288

 ؛و عرف بارزگانی موضوع مربوط را در نظر قرار دهد شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند

المللی نیز ذکر شده است و شامل مواردی باید گفت این تکلیف در سایر اسناد بین که

 انهکدخدامنش صورتبهبر اساس عدل و انصاف و یا  انددادهنیز که طرفین به داوران اجازه 

 شود. یمرأی صادر کنند، 

تواند از یمهر کشوری  شدهدادهکه در بند ج مبحث سوم توضیح  طورهمانو 

ی که خالف نظم عمومی آن باشد جلوگیری نماید و داوران نیز رأشناسایی و اجرای 

 ها رأی صادر نمایند. یتمحدودتوانند بدون توجه به این ینم

قرار داده  مدنظرهای مختلف را لمللی صورتابنابراین، قانون داوری تجاری بین

قانون  23ماده  ( از27است تا به تعیین قانون حاکم بر داوری دست یابد که این ماده )

 . ستاکه ذکر این ماده پایانی بخش تحقیق و مقاله ما  نمونه آنستیرال اقتباسی شده است
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 :1939قانون نمونه داوری آنستیرال  23ماده 

قواعد قابل اعمال در  عنوانبهدیوان داوری برحسب قواعد حقوقی که طرفین »

اند، در خصوص اختالف )دعوی( اتخاذ تصمیم خواهد یدهبرگزمورد ماهیت اختالف 

ستقیم ارجاع م عنوانبهتعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص،  هرگونهکرد. 

ه قواعد تعارض آن، مگر اینکه طرفین به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد و ن

طور دیگری توافق کرده باشد. در صورت عدم تعیین )قانون( از جانب طرفین، دیوان 

قواعد حل تعارض که خود مناسب  موجببهداوری قانونی را اجرا خواهد کرد که 

در صورتی بر اساس عدل و انصاف  صرفاًگردد. دیوان داوری یمتشخیص داده، تعیین 

ی به او داده ااجازه صراحتاًکند که طرفین یممیانجیگری دوستانه اتخاذ تصمیم  عنوانهبیا 

باشند. دیوان داوری، در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم خواهد کرد و 

 . «قرار خواهد داد موردنظردر معامله مربوط را  اجراقابلعرفا بازرگانی 

 

 گیری یجهنت

جایگزین، یک روش قضایی  وفصلحلهای یوهش برخالفداوری تجاری 

اختالف شبیه دادرسی است و داوران باید بر اساس اصول قانونی و قضایی  وفصلحل

وم . زمانی که لزاستالمللی حکم صادر کنند. این امر مورد اذعان قوانین ملی و اسناد بین

ت که داور همانند قاضی شود، به این معناسیماختالف بر اساس قانون مطرح  وفصلحل

ن تواند اصول، قواعد، قوانیینمباید بر اساس اصول قانونی و قضایی حکم صادر کند و 

قانون و مقررات  عنوانبهو مقررات قانونی را نادیده بگیرد. این اصول، قواعد و قوانین 

؛  شودیمدر صورت اختالفات گاهی توسط خود طرفین دعوا انتخاب  قراردادحاکم بر 

دام اصول ک بر طبقها باشد یا نمایند که کدام قانون حاکم بر داوری آنیمو طرفین توافق 

که بهترین نوع انتخاب ازلحاظ کیفیت  ها رسیدگی نمایندو قواعد داورها به اختالف آن

انون صریح ق صورتبه؛ اما گاهی طرفین  استو آسانی در انتخاب همین انتخاب صریح 

قرارداد، ماهیت اختالف شواهد  واحوالاوضاعاما داوران با توجه به ؛ کنندینمرا مشخص 



211  21شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

ولی  اندهنکردصریح به آن توافق  طوربهو قوانین و... قانون حاکم بر قرارداد را که طرفین 

یابند و بر طبق آن به یم انددادهخود قرار  قراردادضمنی آن را حاکم بر داوری یا  طوربه

که طرفین قرارداد نسبت به انتخاب قانون حاکم یدرصورتاما  ؛کنندیماختالف رسیدگی 

 تماًحداوری باید  نامهموافقتبر داوری سکوت اختیار کرده باشند با توجه به اینکه هر 

نمایند، دو دیدگاه و  وفصلحلدارای قانون حاکم باشد که بر اساس آن بتواند دعوا را 

دگاه در پی تکمیل سکوت طرفین یا عدم نظریه در این زمینه مطرح شده است که یک دی

ی الالبهاست تا در  گذارقانونها بر انتخاب قانون حاکم از طریق مفروضات توافق آن

اه و دیدگ برخی از عوامل ارکان و عناصر، قصد طرفین را در انتخاب قانون حاکم بیاید

به  هست؛ کاالملل خصوصی و قواعد تعارض ینبدیگر در پی تکمیل آن از طریق حقوق 

المللی و ی بینهاعهدنامهی حقوقی ملی و هانظامرسد روش پذیرفته شده در یمنظر 

 المللی ایران روشالمللی مانند قانون داوری تجاری بینحتی قوانین داوری تجاری بین

 و نظریه دوم باشد. 

ه های وجود دارد، به این معنا کیتمحدوداما در مورد قانون حاکم بر داوری نیز 

توانند به انتخاب قانونی دست بزنند که برخالف نظم عمومی ینمطرفین و حتی داوران 

و قواعد آمره و... کشور مقر داوری یا کشور متبوع طرفین و یا نظم عمومی و قواعد آمره 

 المللی باشد. و اصول حقوقی بین

مقرر المللی ایران در تعیین قانون حاکم بر داوری، قانون داوری تجاری بین

دارد که داوران باید بر اساس قانون منتخب طرفین به اختالف رسیدگی و رأی صادر یم

نمایند و در صورت عدم تعیین قانون حاکم باید بر اساس قانونی به ماهیت اختالف 

که یدرصورت ؛ وقواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهند موجببهرسیدگی نمایند که 

 ورتصبهتوانند بر اساس عدل و انصاف یا یماده باشند، ها اجازه دطرفین صریحاً به آن

در همه این موارد  ؛ کهگیری نمایندیمتصمکدخدامنشانه در مورد اختالف رسیدگی و 

و عرف و اصول بازرگانی موضوع مربوط را مدنظر خود قرار  قراردادداوران باید شرایط 

 دهند و بر آن توجه داشته باشند. 
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ایران حقوق در زوجین اشتغال حق گستره. 2  

 1قهرمانی عبدالرضا

 2پور نیک سحر

 

 

 چکیده

 را دو هر و دعوت اشتغال و اقتصادی فعالیت به را زنان و مردان اسالم هرچند

 هاییمحدودیت امور، سایر مانند نیز، امر این در ولی کرده، محسوب خویش درآمد مالک

 از عما اقتصادی، فعالیت فرآیند به مربوط هامحدودیت این از برخی. است پذیرفته را

. است اندیگر و یکدیگر با مسلمان افراد رابطه به مربوط دیگر برخی و توزیع و تولید

 امحر ربا اگر ندارد؛ وجود مرد و زن بین تفاوتی گونههیچ ها،محدودیت این اول قسم در

 ردم خصوصیات دوم قسم در ولی. است چنین دو هر برای است جایز تجارت یا و است

 .دارد تأثیر جزئی احکام در زن و

 ازدواج که است کسانی مخصوص اشتغال هایمحدودیت از برخی میان این در

 سبتن شوهر و زن. اندپذیرفته خویش همسر برای را حقوق برخی خود اختیار به و کرده

 یگریکد با وظایف و حقوق این مجموعه که برخوردارند وظایفی و حقوق از یکدیگر به

 و حقوق این تشریح و توضیح در کشورها، قوانین نقش. باشندمی دقیق تعادلی در

 مکان و زمان تمقتضیا به توجه با اگر که هست کننده تعیین و تأثیرگذار بسیار تکالیف،

. ودش کشور کیفی و کمی ارتقای موجب حدی تا تواندمی گردد، وضع جامعه شرایط و

 افیتن و تعارض اجمال، ابهام، از و نبوده ومانعجامع بشری موضوعه قوانین اکثر البته

_______________________________________________________________________________ 
 کل دادگستری کاربردی-علمی آموزش مرکز مدنی، امور در ارشاد-حقوق ایحرفه کارشناسی دانشجوی .1

  فارس. استان

 فارس.  استان کل دادگستری کاربردی-علمی آموزش مرکز مدرس خانواده، حقوق ارشد کارشناس .2
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. یستن مستثنا قاعده این از نیز اسالمی جمهوری موضوعه قوانین و نیست مبرّا و مصون

 کوتس و نقص اجمال، ابهام، از مواردی نیز زوجین تکالیف و حقوق مبیِّن قوانین میان در

 های¬محدودیت و زوجین اشتغال حق به مربوط مقررات جمله آن از شود،¬می دیده

 .است آن

 غالاشت بر زوجین حق ازجمله اساسی مسائل به تا شدیم آن بر مقاله این در لذا

 جبران نحوه و دادگاه از صادره اشتغال منع حکم آثار و آن بر وارد هایمحدودیت و

 .بپردازیم اشتغال منع از ناشی خسارت

 

  خانواده مصلحت، اشتغال، زوجین،: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 ماده در خانواده حمایت قانون 1117 ماده در ایران اسالمی جمهوری مدنی قانون

 اشتغال اب مخالفت حق و اشتغال حق زوجین برای اسالم حقوقی نظام از پیروی با نیز، 13

 یفتکال و حقوق مبین قوانین میان در اما است؛ شده قائل شرایطی، تحت را یکدیگر

 نآ با مرتبط حقوقی مسائل و آن از ناشی هایمحدودیت و اشتغال با رابطه در زوجین

 .است نظرامعان شایسته که شودمی دیده سکوت و نقص اجمال، ابهام، از مواردی

 منافی که صنعتی یا حرفه از را خود زن تواندمی شوهر» م. ق 1117 ماده وفق

 را زن اشتغال صرف ماده این. «کند منع باشد، زن یا خود حیثیات یا خانوادگی مصالح

 و «خانواده مصلحت» با زوجه شغل بودن منطبق اما ندانسته شوهر رضایت به منوط

 .است دانسته ضروری را «زوجین حیثیات»

 تریاس پایه بر زوجه اشتغال از زوج منع حق قانون، در که شود ذکر باید البته

 صورتبه منع محدوده و ریاست این محدوده اما است؛ شده تعریف خانواده بر مرد

 قانون 13 ماده در. است فراوان زمینه این در نظرهااختالف و است نگردیده ذکر صریح

 منوط را آن اجرای زن برای حق این گرفتن نظر در با نیز، 1898 مصوب خانواده حمایت

 .است نموده خانواده معیشت وضعیت در اختالل عدم به

 

 آن بر وارد هایمحدودیت و اشتغال بر زوجین حق -6

 اشتغال بر زوجین حق: الف

 چشم به فراوانی مطالب اشتغال و کار اهمیت زمینه در اسالم حقوقی نظام در

 شناخته رسمیت به حق یک عنوانبه زنان و مردان اشتغال اسالم در همچنین. خوردمی

 غالاشت جواز مورد در اما است، عقل و سنت کتاب، تأکید مورد اشتغال، جواز اصل و شده

 جامعه در زن حضور عمومی شرایط رعایت خانواده، سرپرست عنوانبه شوهر اذن زنان،

 .است جواز شرایط اهم از خانواده مصالح و شوهر و زن حیثیات زن، کرامت رعایت و

 و کار بحث قرارگرفته، تأکید مورد همیشه که هاییموضوع از یکی اسالم، در
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 تربیت و انسان استعدادهای شکوفایی برای کار دادن قرار مبنا و بطالت از پرهیز و کوشش

 افراد از برخی نظر طبق. است مشاهده قابل سنت در هم و قرآن در هم امر این و اوست

 نقل( ص)اکرم نبی از شریفی حدیث و است کار افراد تربیت هایراه بهترین از یکی

. کندمی خودش به مشغول را تو نفس ،نکنی کاری متوجه را خودت تو اگر که: کنندمی

 تهران، ،103ص اسالم، در تربیت و تعلیم مرتضی، مطهری، ،«شغلک تشغله لم ان النفس)»

 (ش1832 الزهراء، انتشارات

 .دارد وجود صالح عمل بر تأکید و کار ارزش درباره زیادی آیات مجید، قرآن در

 فضل که کندمی تأکید همواره و منع عملبی هایزدن حرف از را انسان شدتبه قرآن

 31 تا 89 آیات در. باشند تالش و کوشش و جهد اهل که شد خواهد کسانی نصیب خدا

 وا سعی و نیست او کوشش و سعی جز ایبهره انسان برای اینکه و: است آمده سوره

 سید طباطبائی،. )شد خواهد داده کافی جزای او به سپس و شودمی دیده زودیبه

 می،اسال تبلیغات دفتر همدانی، محمدباقر سید ترجمه المیزان، تفسیر محمدحسین،

 (73ص ،19جلد ،1838قم،

 حیات کار به نسبت که را کسی دارممی مبغوض: فرمودند نیز( ع) علی امام

 است، ینچن دنیایش زندگی به نسبت که را کسی زیرا است؛ تفاوتبی و تنبل اشمادی

 بن یعل االمامموسوعه الریشهری،محمدی. )است ترتفاوتبی و ترتنبل آخرتش مورد در

 (1321 دارالحدیث، قم، ،3ج ،(ع) ابیطالب

 هایموقعیت در نقش ایفای و عمومی عرصه که شودمی استفاده روایات و آیات از

 زن. نیست خاصی جنس یا گروه ویژه اقتصادی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، مختلف

 ماعیاجت فعالیت از روایتی و آیه هیچ در مذکر جنس عنوانبه مرد و مؤنث جنس عنوانبه

 .اندنشده منع خانه از بیرون در تالش و کار و

 الاشتغ خصوص در و نموده تأکید مرد و زن اشتغال حق بر اسالم مبین دین لذا

 و نتس کتاب، اسالم در اشتغال حق ادله. است گرفته سبقت مکاتب سایر بر نیز زوجه

 ذیل یهآ کند،می داللت کتاب، طبق بر اشتغال جواز بر که مهمی دالیل از یکی. است عقل

 :است
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 ؛(82 آیه/اءنس سوره...« ) ممااکتسبن نصیب للنساء و ممااکتسبوا نصیب للرجال... »

 به] هآنچ از[ نیز] زنان برای و است ایبهره اندکرده کسب[ اختیار به] آنچه از مردان برای

 .است ایبهره اند،کرده کسب[ اختیار

 سنت وظایف ازجمله. اندنموده تـشویق وکارکسب بـه نیز فراوانی روایات

 مرد و نز کردن کار ممنوعیت درباره مطلبی آن در که است قرآن محتوای تبیین و تشریح

 .است نیامده( زن باألخص)

 اشاره آن به زنان و مردان اشتغال حق مبنای عنوانبه توانمی که دیگری دلیل

 شدیم قائل حقوقی هدف جامعه برای و اخالقی هدف فرد برای هرگاه. است عقل نمود،

 هب رسیدن برای طبعاً بکوشند، خود هدف تحقق برای که خواستیم جامعه و فرد از و

 و روحی و جسمی قوای از فرد یاستفاده. کنندمی استفاده وسایلی از خود، هدف

 اخالقی اعالی هدف به رسیدن برای اگر خویش، معنوی و مادی گوناگون استعدادهای

 .است مجاز و مشروع کامالً باشد،

 شر،ب حقوق جهانی اعالمیه قبیل از نیز المللیبین اسناد در زوجین اشتغال حق

 اقمیث و سیاسی و مدنی حقوق المللیبین کنوانسیون بشر، حقوق اسالمی اعالمیه

 .است شده شناخته رسمیت به فرهنگی و اجتماعی – اقتصادی حقوق المللیبین

 رشپذی مورد نیز ایران حقوق قانونی مواد در قانونی حق یک عنوانبه اشتغال حق

 .است گرفته قرار

 دنکر راست انصاف، عدل، درستی، راستی، درست، راست، معنای به لغت در حق

 دهخدا،. )شودمی کاربردهبه دانستن درست و کردن درست وعده، کردن درست سخن،

 (3023ص ،93ج تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه تهران، نامه،لغت اکبر،علی

 شخص برای که ایسلطه و توانایی از است عبارت حقوق، علم اصطالح در حق

 حق حبصا شخص آن مبنای بر و شده اعتبار دیگر چیز یا شخص به نسبت اشخاص یا

 اول، چ طه، انتشارات قزوین، مدنی، حقوق علی، سید شایگان،. )ببرد بهره آن از تواندمی

 (17ص ،1879

 دهش داده شخص به قانون طرف از که است قدرتی و توانایی حق دیگر،عبارتبه
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 یا و ببرد ایبهره یا کند تصرف آن در تواندمی شخص توانایی، آن وجود با که است

 جعفری. )رودمی کار به حکم مقابل در حق، از تعریفی چنیناین. دهد تغییر را آن از برخی

 (213ص ،1837دانش، گنج کتابخانه تهران، حقوق، ترمینولوژی محمدتقی، لنگرودی،

 فوق که کاری هر ارتکاب انداختن، رنج در را کسی معنی، به لغت در نیز تکلیف

 نامه،غتل اکبر،علی دهخدا،. )شودمی گفته را کسی فرمودن کار توان از فزون باشد، طاقت

 و وظایف اصطالح در( 3093 ص ،3ج تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه تهران،

 و است آن انجام به ملزم حق صاحب برابر در مکلف شخص که است هاییمسئولیت

 باشد برداشته در را دشواری نوعی و بوده الزام و اجبار با همراه

 وظیفه یک عنوانبه که است فرمانی و دستور حقوقی، مباحث در تکلیف از منظور

 هانآ دیگر عبارت در که گویند را قانونی نواهی و اوامر یعنی شود؛می صادر افراد برای

 تهران، حقوق، ترمینولوژی محمدتقی، لنگرودی، جعفری. )نامندمی قانونی الزامات را

 (177ص ،1837دانش، گنج کتابخانه

 به مربوط حقوق. شودمی محسوب شخصیت به مربوط حقوق از اشتغال

 خاص یاجتماع گروه به او وابستگی از نظرقطع انسانی هر به که است حقوقی شخصیت

 و معنوی شخصیت لذا. او منافع نه کندمی حمایت انسان خود از که حقوقی. دارد تعلق

 حمایت مورد و محترم آدمی شخصیت غیررسمی هایجنبه دیگر تعبیر به و انسان اخالقی

 آن هب اشتغال و شغل انتخاب آزادی بیان، و فکر آزادی شامل حمایت این و است قانونی

 آن به ا. ق 23 اصل در که است شغل انتخاب آزادی انسان هایآزادی از یکی. است... و

 در جهتبدین و انسان شخصیت الزمه درواقع شغل انتخاب آزادی. است شده اشاره

 شخصیت لذا. است شده منع العمرمادام خدمت تعهد( 919 و 913 ماده) مدنی قانون

 .است حمایت مورد هم انسان مدنی

 ستانکارانب وسیلهبه توقیف قابل لذا و ندارد مالی جنبه شخصیت به مربوط حقوق

 اسقاط و قالانت قابلیت. یابندمی پایان شخص فوت با و شوندنمی منتقل وارث به. ندارد را

 با طمرتب و آمده قواعد جزء نیز، شخصیت به مربوط حقوق به راجع قواعد. ندارند نیز را

 درجه از و باطل بزند، صدمه حقوق این به که قراردادی روازاین و است عمومی نظم
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 ان،تهر محجورین، و اشخاص مرتضی، زاده،قاسم حسین، صفایی،. )است ساقط اعتبار

 (82ص ،1878 تا،بی

 مدنی، قانون کار، قانون اساسی، قانون ازجمله مختلف قوانین در اشتغال حق

 .است شده شناخته رسمیت به خانواده حمایت قانون

 :است آمده اساسی قانون 23 اصل در

 حقوق و عمومی مصالح مخالف و است مایل بدان که را شغلی دارد حق کس هر»

 انامک افراد یهمه برای است شده موظف دولت اصل، همین در. برگزیند نیست، دیگران

 .«نماید ایجاد مشاغل احراز برای را مساوی شرایط و کار به اشتغال

. است کار قراردادهای یکلیه صحت بر اصل: »است آمده نیز کار قانون 9 ماده در

 ،خود اطالق با ماده این.« برسد اثبات به صالحذی مراجع سوی از آن بطالن آنکه مگر

 .کندمی داللت مردان و زنان کار حق اصل بر

 ماده این. است کرده اشاره زوجین اشتغال حق به 1117 ماده در ایران مدنی قانون

 ای خانوادگی مصالح منافی که صنعتی یا حرفه از را خود زن تواندمی شوهر: »گویدمی

 .«کند منع باشد زن یا خود حیثیات

 میترس به شرایطی تحت را زوجین اشتغال حق قانون که آیدبرمی ماده این از لذا

 .شناسدمی

 بیان نیز رسید، تصویب به 1898 سال در که خانواده حمایت قانون 13 ماده

 صالحم منافی که شغلی هر به اشتغال از را خود زن دادگاه تائید با تواندمی شوهر: »داردمی

 اضاییتق چنین دادگاه از تواندمی نیز زن. کند منع باشد زن یا خود حیثیت یا خانوادگی

 از را مرد نشود ایجاد خانواده معیشت امر در اختاللی کهدرصورتی دادگاه. بنماید را

 .«کندمی منع مذکور شغل به اشتغال

 

 زوجین اشتغال حق بر وارد هایمحدودیت: ب

 دهش شناخته رسمیت به اشتغال حق ما حقوقی فقهی نظام در که است درست
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 حق نای از را یکدیگر یعنی کنند؛ منع اشتغال از را یکدیگر توانندمی زوجین اما است،

 عنوانبه اشتغال امر در محدودیت ایجاد نوعی محرومیت این و گردانند محروم طبیعی

 .است شخصی حق یک

 حیثیت و خانواده مصلحت با شغل تنافی محدودیت، ایجاد مجوز موارد از یکی

 هب است مصدر یا کلمه این. است صالح ماده از «مفعله» وزن بر مصلحت. است زوجین

 اسماعیل. )بود خواهد مصالح آن جمع که است مصدر اسم یا «دیدن صالح» معنای

 للفکر العالمی المعهد عاشور، بن الطاهر محمد عنداالمام المقاصد نظریه الحسنی،

 توانمی. دانندمی «مفسده» مقابل در را «مصلحت» لغت ارباب( 230ص ،1313 االسالمی،

 با که شودمی مترتب مشروع فعل بر که است حقیقتی: »کرد تعریف گونهاین را مصلحت

.« ودشمی حاصل هدف به وصول یا کمال حقیقت، آن به اتصاف درنتیجه و فعل آن انجام

 و اهداف ابتدا است، اندیشیمصلحت حدود در که هرکسی و شارع دیگر،عبارتبه

 وضع اهداف آن به نیل برای را وسایلی و قوانین سپس گیرد،می نظر در را اغراضی

 ،اسداهلل توکلی،. )باشد داشته مالیمت و سازگاری اهداف آن با وسایل این که کندمی

 امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه انتشارات مرکز قم، سنی، و شیعه فقه در مصلحت

. است نیامده مصلحت واژه برای تعریفی صریح طوربه قانون در( 91ص ،1833خمینی،

 مصالح با اموری: »کنندمی تعریف گونهاین را «خانوادگی مصلحت» حقوقدانان اما

 رزندانف تربیت و نگهداری در اخالل یا آن بنیان سستی سبب که است منافی خانوادگی

 ان،کاتوزی...« )باشد خانواده اقتصادی نظم زدن برهم یا شوهر و زن اجتماعی حیثیت یا

 (288ص انتشار، نشر ،1جلد ،1839خانواده، مدنی حقوق ناصر،

 اسالمی مقررات زیرا دارد؛ بسزایی نقش زوجین اشتغال حق سلب در مصلحت

 یکرس از که احکامی دیگری و تغییر غیرقابل اسالمی احکام یکی. است قسم دو بر

 هک است درست. شودمی اجرا و وضع وقت مصلحت حسببه گرفته سرچشمه والیت

 اب شغل این تنافی صورت در اما است، شده شناخته رسمیت به زوجین اشتغال حق

 چهره آن مشکالت حل و جامعه اداره بر که حاکم حکم عمومی نظم و خانواده مصلحت

 اشتغال زمینه در مصلحت مبنای بر حکم صدور لذا. است حق این بر مقدم بندد،می
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 ودبهب و تسهیل جهت و شودمی مربوط انسان به که است نیازهایی اساس بر زوجین،

 .شودمی گرفته کار به خانواده بنیان استحکام و خانوادگی روابط

 و وهرش حیثیات با منافی اموری: »است شده گفته نیز زوجین حیثیت مورد در

 آن انجام انتظار شوهر و زن مانند شخصی از اجتماع عادات و رسوم ازنظر که است زن

 (391ص ،1833 ،9 و 2ج مدنی، حقوق حسن، سید امامی،.«)رودنمی

 منافی که صنعتی یا حرفه از را خود زن تواندمی شوهر م. ق 1117 ماده وفق

 را زن اشتغال صرف ماده این. کند منع باشد، زن یا خود حیثیات یا خانوادگی مصالح

 و «خانواده مصلحت» با زوجه شغل بودن منطبق اما ندانسته شوهر رضایت به منوط

 .است دانسته ضروری را «زوجین حیثیات»

 زن برای حق این گرفتن نظر در با 1898 مصوب خانواده حمایت قانون 13 ماده

 برای لذا. است نموده خانواده معیشت وضعیت در اختالل عدم به منوط را آن اجرای

 الحمص تشخیص در لذا. باشد داشته وجود ایضابطه و مبنا باید مصلحت تشخیص

 .کرد مراجعه عرف به باید زوجین حیثیت و خانوادگی

 برای. است عقد ضمن شرط اشتغال، در محدودیت ایجاد موارد از دیگر یکی

 .ستا «التزام» و «الزام» به تعریف آن ترینمعروف است؛ شده ذکر متعددی معانی «شرط»

 رد آنکه مانند شود؛می نامیده «عقد ضمن شرط» شود ذکر عقد متن در که شرطی

 اشتغال حق نکاح، عقد ضمن در یا شود شرط خاصی مکان در کاال تحویل بیع، عقد

 لفع شرط و نتیجه شرط صفت، شرط سه به خود عقد، ضمن شروط. شود شرط زوجه

 یا یتکیف) معامله مورد چگونگی به راجع که است شرطی صفت، شرط. شودمی تقسیم

 کارشناسی مدرک دارای زوج که شود شرط نکاح عقد حین در اینکه مانند است؛( کمیت

 رتیبت بدین. شود شرط خارج در امری تحقق که است شرطی نتیجه، شرط. باشد ارشد

 ادمعت زوج چنانچه شود شرط مثالً. سازندمی محقق را امری خود تراضی با عقد طرفین

 نیز، فعل شرط. شود وی طرف از طالق اجرای در وکیل زوجه شود، شود، مخدر مواد به

 شرط لثیثا فرد یا متعاملین از یکی بر فعلی انجام عدم یا عمل انجام اینکه از است عبارت

 اعتبار با رابطه در. م. ق 1119 ماده در. باشد شاغل کند، شرط زوجه اینکه مانند شود؛
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 :آمده عقد ضمن شروط

 باشد،ن مزبور عقد مقتضای با مخالف که شرطی هر توانندمی ازدواج عقد طرفین»

 نز شوهر هرگاه شود، شرط اینکه مثل بنمایند؛ دیگر الزم عقد یا ازدواج عقد ضمن در

 وءقصدس زن حیات علیه یا نماید انفاق ترک یا شود غایب معینی مدت در یا بگیرد دیگر

 و یلوک زن شود، تحملغیرقابل یکدیگر با هاآن زندگی که نماید رفتاری سوء یا کند

 خود ی،نهای حکم صدور و محکمه در شرط تحقق اثبات از پس که باشد توکیل در وکیل

 .«سازد مطلقه را

 نیز، عقد ضمن زوجین اشتغال عدم یا اشتغال شرط گردید، بیان که طورهمان

 شود شرط عقد ضمن در فعلی هرگاه» مدنی قانون 283 ماده طبق. است فعل شرط جزء

 حاکم باشد، مقدور دیگری توسط آن انجام ولی غیرمقدور، آن انجام به ملتزم اجبار و

 م. ق 289 ماده مطابق و.« آورد فراهم را فعل آن انجام موجبات ملتزم، خرج به تواندمی

 هعلی مشروط جانب از بتواند دیگری که نباشند اعمالی ازجمله مشروط فعل چنانچه»

 فعل شرط از تخلف پس.« داشت خواهد را معامله فسخ حق مقابل طرف سازد واقع

 جعفری. )آوردمی وجود به فسخ حق لهمشروط برای آخر مرحله در نکاح، عقد ضمن

 ،1873دانش، گنج کتابخانه تهران، حقوق، علم عمومی مقدمه محمدجعفر، لنگرودی،

 رطش از تخلف مبنای بر عنوانهیچبه نکاح، عقد در: معتقدند گروهی اما( 223 و 193ص

 صورتبه قراردادها سایر برخالف نکاح فسخ موجبات چراکه کرد فسخ را نکاح تواننمی

 محقق. )نیست مواجب این از شرط تخلف خیار که است شده احصاء قانون در حصری

 ومعل نشر تهران، آن، انحالل و نکاح خانواده، حقوق فقهی بررسی مصطفی، سید داماد،

 (829ص ،1872اسالمی،

 مشکلی اما است؛ الزم شرط این به وفای «شروطهم عند المؤمنون قاعده» طبق لذا

 د،باش شده عقد ضمن در زوجه اشتغال شرط اگر که است این شودمی مطرح اینجا در که

 رطش این به درهرصورت باید مرد آیا یعنی کند؟ منع را او تواندنمی مرد درهرصورتی آیا

 :دارد وجود نظر دو باشد؟ پایبند

 از زن منع در مانعی را اشتغال شرط یا و نکاح عقد حین زن اشتغال ایعده. 1
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 است هواپیما دارمیهمان مثالعنوانبه که دختری با مردی اگر و دانندنمی خود شغل

 اردد منافات او خانوادگی مصالح با شغل این ادامه که دریابد چندی از پس و کند ازدواج

 کاهد؛نمی او قانونی اختیار از شوهر رضایت و کند تقاضا دادگاه از را او منع دارد حق

. ستا شده ساقط رضایت اعالم با که کرد ادعا بتوان که نیست مرد حق تنها زن منع زیرا

 تکالیف شمار در آن اعمال و است عمومی نظم به مربوط مسائل زمره در امر این بقای

 خانواده، مدنی حقوق ناصر، کاتوزیان،. )است خانواده اداره در شوهر هایمسؤولیت و

 (289ص ،1871انتشار، سهامی شرکت تهران، سوم، چاپ

 .دارد عقیده نظر این به نیز، قضایی رویه

 زوج باشد، شده شرط عقد ضمن در اشتغال اگر که برآنند دیگر ایعده. 2

 قوقح فقهی بررسی مصطفی، سید داماد، محقق. )نماید منع شغل ادامه از را او تواندنمی

 (813ص ،1872اسالمی، علوم نشر تهران، آن، انحالل و نکاح خانواده،

 پذیرش با 2/3/1831 مورخ 2997/7 شماره نظریه طی قضائیه قوه حقوقی اداره

 که است این اطالقش عام طوربه قانون 1117 ماده حکم: »است آورده چنین اول نظر

 خود حیثیات یا خانوادگی مصالح منافی که صنعتی یا حرفه از را خود زن تواندمی شوهر

 زن یاستخدام وضع به ازدواج از قبل شوهر کهدرصورتی بنابراین کند؛ منع باشد زن یا

 تیاراخ از تواندمی باشد شده جاری نکاح صیغه امر این بر کامل رضایت با و بوده آگاه

 اینکه رب مبنی شوهر درخواست و ادعا به باید دادگاه هرتقدیربه کند، استفاده خود قانونی

 سیدگیر است زن یا او خود حیثیات یا خانوادگی مصالح با منافی او عیال صنعت یا حرفه

 رتی،مشو هاینظریه مجموعه سعید، نیسی،.« )نماید اظهارنظر موضوع در اثباتاً یا نفیاً و

 بهنام، انتشارات ،1839مدنی، مسائل در ایران اسالمی جمهوری دادگستری حقوقی اداره

 (30ص

 را اشتغال از زوج منع امکان 2/7/1873 مورخ 1993/7 شماره نظریه همچنین

 اشدب داده او به عقد ضمن شرط صورتبه را شغلی اتخاذ اجازه شوهر کهدرصورتی حتی

 (318ص ،1ج قضاییه، قوه قضایی توسعه و حقوقی معاونت) است دانسته میسر

 رگونهه و شودمی آشکار زوجین اشتغال مسئله با عمومی نظم ارتباط رابطه این در
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 لحمصا با کهدرصورتی شود درج مرد و زن اشتغال پیرامون نکاح عقد ضمن که شرطی

 کاحن مبطل اینکه بدون است باطل و بوده عمومی نظم مخالف باشد تعارض در خانواده

 .باشد

 1119 ماده مطابق: اندگفته و اندکرده وارد انتقاد گروهی نظریه این بررسی در

 باشدن مزبور عقد مقتضای مخالف که شرطی هر توانندمی ازدواج عقد طرفین مدنی قانون

 در مندرج باطل شروط جزبه و بنمایند دیگر الزم خارج عقد یا ازدواج عقد ضمن در

 لباط نه نیز زن اشتغال شرط. انددانسته جایز را شرطی هر بر توافق 288 و 282 ماده

 صورتی در نکاح عقد ضمن شروط 1119 ماده طبق بر همچنین و عقد؛ مبطل نه و است

 عقد ذات مقتضای خانه در زن ماندن شکبی و باشد عقد مقتضای مخالف که است باطل

 .نباشد صحیح آن برخالف شرط که نیست

 ار خانواده خصوصی حیطه به حکومت ورود اول نظر که است این دیگر انتقاد

 اًصرف نه را است خانواده مصلحت منافی که شغلی از زن اشتغال منع و دانسته جایز

 نیانب حفظ جهت در و جامعه قبال در وی برای تکلیفی بلکه مرد برای حقی عنوانبه

 افراد خصوصی روابط در حکومت دخالت که جهتازآن نظر این. است دانسته خانواده

 قانون 10 ماده مطابق بنابراین و نیست؛ متقن است صریح نص نیازمند بوده استثنایی امری

 .داندانسته معتبر را زن اشتغال شرط ازجمله را افراد بین خصوصی قراردادهای مدنی

 از وجز منع اول، نظریه به معتقد افراد که است این اندکرده وارد که دیگری انتقاد

 اسقاط لقاب که انددانسته خانواده بنیان حفظ جهت در مرد برای تکلیفی را زوجه اشتغال

 مبین که است کرده استفاده «تواندمی» واژه از قانون 1117 ماده در گذارقانون اما نیست؛

 همجل زنان، اشتغال سادات، لیال اسدی،. )تکلیف نه است مرد به اختیار و حق اعطای

 (99،1839 شماره دارسی،

 1117 ماده در که است درست اینکه اول. است وارد انتقاد نیز باال نظریه این بر

 فوظای از خانوادگی مصلحت حفظ اما است شده استفاده «تواندمی» واژه از مدنی قانون

 نوادهخا مصلحت با شغل تنافی اثبات صورت در لذا. است آمره قوانین جزء و است مرد

 هایدادگاه با ارتباط در ایران قضایی رویه. )دارد وجود منع امکان درهرصورت
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 (213ص ،9ج جنگل، نشر قضائیه، قوه آموزش معاونت ،1837خانواده،

 هر نه اما است االجراالزم نکاح عقد ضمن شروط که است درست اینکه دیگر

 مومیع نظم مخالف که شروطی. باشند قانونی و مشروع باید اعتبار قابل شروط. شرطی

 عقد مبطل اما است باطل و مشروع غیر باشد، خانواده مصلحت خالف و آمره قواعد و

( 139ص میزان، نشر ،1837قراردادها، عمومی قواعد حسین، سید صفایی،). نیست نکاح

 ستا ممکن زیرا است؛ نامشروع و غیرقانونی مطلق، صورتبه اشتغال شرط ما فرض در

 کاری اینکه یا و شود مشغول مخدر مواد خریدوفروش کار به ازدواج از بعد مرد یا زن

 و غیرقانونی شرط این صورت این در. باشد خانواده مصلحت خالف که دهد انجام را

 و انوادهخ مبانی تشیید به مکلف زوجین گردید بیان قبالً که طورهمان زیرا است؛ باطل

 از عدب شغلی هر توانندمی هاآن که باشیم نظر این به قائل اگر. باشندمی آن مصلحت

 از را انآن زیرا دارد؛ تنافی خانواده مصلحت حفظ تکلیف با امر این باشند داشته ازدواج

 ینا آورندمی نظریه این از دفاع برای که را دیگری دلیل. داردبازمی خود تکلیف اجرای

 دبای را شروط این اوقات گاهی اما باشندمی االجراالزم شروط که است درست که است

 عنیم به این دهندمی را اشتغالی نوع هر اجازه هم به مرد و زن وقتی یعنی کرد؛ تفسیر

 طشر یعنی اند؛داده نیز را مصلحت خالف هایشغل حتی یاجازه آنان که نیست امر این

 را موردی نیز مطلب این با قیاس در. شودنمی مصلحت خالف هایشغل شامل آنان،

 آمده چنین ،12 بند در نکاحیه سندهای در: که است این نیز قضیه آن. آورندمی مثال

 :است

 یعنی داشتند؛ شدیدی نظراختالف شرط این اجرای مورد در قبالً هادادگاه»

 طشر کند، ازدواج خود همسر رضایت بی مردی اگر که بودند نظر این به قائل گروهی

 بودند معتقد گروهی اما دادگاه؛ اذن بی چه دادگاه اذن با چه است، محقق زن طالق حق

 محقق طالق حق شرط نباشد، راضی زن اگر حتی کند، ازدواج دادگاه اذن با مرد اگر

 اینبعداز.« باشد نیامده «دادگاه اذن با» عبارت شرط، ضمن و نکاح سند در هرچند نیست،

 رأی صورتبدین و نمود مشخص را اختالف این تکلیف کشور عالی دیوان نیز امر

 اینکه به نظر: »داردمی مقرر ،20/7/39 -713 شماره رأی. کرد صادر را ایرویه وحدت
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 بنابراین است، زوجه قانونی تکلیف زوج از تمکین مدنی قانون 1103 ماده مطابق

 در را امر این زوج و امتناع زوجیت وظایف ادای از مشروع مانع بدون کهدرصورتی

 زوج از زوجه وکالت نماید، اختیار دیگری همسر دادگاه از اجازه اخذ با و اثبات دادگاه

 سند در مراتب و شرط نکاح عقد ضمن مدنی قانون 1119 ماده حکمبه که طالق در

 اعمال قابل و محقق گردیده، قید 12 ردیف در عقد، ضمن شرایط ب بند ذیل ازدواج

 چهارم شعبه رأی کشور عالی دیوان عمومی هیأت اعضاء اکثریت نظر به لذا نیست،

 ...«است تأیید مورد دارد، انطباق نظر این با که همدان استان تجدیدنظر دادگاه

 نیز آنان ذهنی مقصود به باید آید،می عقد ضمن در شرطی وقتی ترتیباینبه

 رسیبر و تحلیل با باید و آیدنمی شرطیه جمله در مسائل همه اوقات گاهی و نمود توجه

 منض در شده گنجانده شرطی هایجمله است بهتر لذا. برد پی طرفین ذهنی مفهوم به

. نگردد هااهدادگ قضات میان نظراختالف سبب تا شوند قید ترروشن و ترصریح نکاح عقد

 ردد،گ رعایت خانواده مصلحت هم و باشیم عقد ضمن شروط به پایبند هم اینکه برای لذا

 دینب. کرد عوض را زوجین اشتغال مسئله با مرتبط نکاح عقد ضمن شرط است بهتر

 منتها اشند،ب داشته اشتغال معینی شغل به هاآن: که کنند شرط بتوانند زوجین که ترتیب

 قح باشد، زوجین حیثیت یا خانواده مصلحت خالف زمانی عرصه یک در شغل آن اگر

 .باشند داشته اشتغال از را یکدیگر منع

 

 منع از ناشی خسارت جبران نحوه و دادگاه از صادره اشتغال منع حکم آثار -2

 اشتغال

 اشتغال قرارداد بر دادگاه حکم تأثیر: الف

 عقدی از است عبارت فسخ، قابل عقد. اندداده کار قرارداد فسخ به نظر گروهی

 پایان نآ هستی به آن، فسخ با توانمی ولی دارد مؤثری اعتباری هستی حقوق، عالم در که

 .ستا حقوقی آثار دارای انفساخ زمان تا که است نافذ عقد اقسام از فسخ قابل عقد. داد

 قانون 230 ماده از مستنبط عقد، مفاد اجرای از تعذر مبنای بر: معتقدند افراد این
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 نیستند ملزم دیگر شوهر یا زن درهرصورت اما دارد؛ را قرارداد فسخ حق متعهدله مدنی

 اتتعهد ایفای به دادگاه طریق از نیز هاآن اجبار و کنند ایفاء را قرارداد این تعهدات که

 قانون 223 ماده مطابق تواندمی قرارداد دیگر طرف باوجوداین. نیست ممکن قراردادی

 از نیز دادگاه منع. کند مطالبه متعهد از را تعهدات اجرای عدم از ناشی خسارت مدنی

 آن موجببه و شود استناد مدنی قانون 229 و 227 مواد به که نیست قاهره قوه مصادیق

 را خود خویش اراده با فرد چراکه. شود معاف تعهد اجرای عدم خسارت دادن از متعهد

 راگ اما نیست؛ خارجی حادثه مصادیق از مورد این و است داده قرار وضعیتی چنین در

 اجرای به اشتغال، از دادگاه منع وجود با شوهر یا زن و نکند فسخ را قرارداد متعهدله

 قوقیح اعمال یا نگرفته صورت تعهد ایفای گفت تواننمی کنند، اقدام قرارداد تعهدات

 نز اقدام این بلکه. است اثربی و باطل اندداده انجام خود تعهدات اجرای راستای در که

 و م. ق 1180 مواد) کند طالق درخواست تواندمی نشوز مبنای بر مرد و کندمی ناشزه را

 اختیار مجوز خانواده حمایت قانون 13 ماده 8 بند طبق و( خانواده حمایت قانون 3 ماده

 هماد طبق دادگاه منع به زن توجه عدم موارد این بر عالوه. است نیز مرد برای دوم همسر

 بارز مصداق چراکه. است نشوز دوران در نفقه به وی استحقاق عدم موجب م. ق 1103

 ار شوهر تکلیف وضعیتی چنین در طالق قانون این 1109 ماده طبق و است تمکین عدم

 وجهت دادگاه حکم این به مرد اگر دیگر طرف از. کندمی ساقط رجعیه مطلقه نفقه دادن در

 دشای نکند، خودداری خانواده حیثیت با مغایر شغل ادامه از دادگاه منع وجود با و نکند

 در حرج و عسر اثبات با مدنی، قانون 1180 ماده طبق که داد را حق این زن به بتوان

 تهران واحد حقوق علمی انجمن رئیس حاجیانی، هادی. )کند طالق تقاضای دادگاه

 جمهوری، ریاست تهران، زوجین، روابط در مدنی مسئولیت منیره، خدادادپور، و شمال

 (197ص زنان، امور مرکز

 وطمرب که تعهداتی تمامی حکم، صدور اثر در حقوقدانان از گروهی نظر طبق بر

 رایب. شودمی ابطال است گرفته عهده به خود حرفه مناسبت به و است زن شخص به

 را ردم ادعای دادگاه و باشد بسته ایکارخانه یا مؤسسه در کار برای پیمانی زن اگر مثال،

 لابطا مرد درخواست به قرارداد بپذیرد، خانوادگی مصالح با آن بودن منافی باب در
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 سهامی شرکت تهران، سوم، چاپ خانواده، مدنی حقوق ناصر، کاتوزیان،. )شودمی

 (283ص ،1871انتشار،

 ادانعق آغاز از که است عقدی ابطال قابل عقد گردید، بیان ترپیش که طورهمان

 عقدهای شمار در را آن و است حذف قابل گذارقانون حمایت مورد اشخاص وسیلهبه

 ،1833قراردادها، عمومی قواعد ناصر، کاتوزیان،. )اندآورده است، نسبی آن بطالن که باطل

 (880ص ،2ج انتشار، سهامی شرکت تهران،

 سبتن و صحیح طرفیک به نسبت عقد که است آمده نسبی بطالن تعریف در

 تواندمی ،است باطل او به نسبت عقد که کسی و است ابطال قابل یا باطل دیگر طرفبه

 رویز،پ نوین،. )کند قبول یا نماید اعالم باطل را عقد که بخواهد قضایی صالحذی مقام از

 (23ص تدریس، ،1833تهران، قراردادها، انحالل و انعقاد

 طلقم بطالن در. است متفاوت هم با مطلق و نسبی بطالن که داشت بیان باید

 ،نیست موجود( شکلی عقود در) شکل و سبب موضوع، رضا، شامل عقد ارکان از یکی

 اشتباه، واسطهبه رضا یا شودمی صادر کامل اهلیت فاقد شخص از رضا نسبی بطالن در اما

 یا شده اهاشتب دچار که طرفی رد یا اجازه با نسبی باطل عقد و است باطل اکراه یا تدلیس

 .شودمی خارج نسبی بطالن حالت از اهلیت فاقد فرد ولی

 دلیس،ت اشتباه، شامل شده یاد نیز نسبی بطالن به آن از که ابطال قابلیت موارد

 زا ناشی بطالن خصوص در است ضرر از ناشی بطالن و کنندهمعامله اهلیت عدم اکراه،

 از شبی غیرمنقول مال فروشنده اگر آن طبق که شده اشاره فرانسه مدنی قانون به ضرر

 درخواست دادگاه از را عقد انحالل اعالم تواندمی شود، متضرر مبیع قیمت دوازدهم هفت

 (38ص ،1833مجد، فرهنگی و علمی مجمع عقد، ضمن شروط مهدی، شهیدی،. )کند

 مانند. آیدمی وجود به عقد در اشتباه حدوث از عمدتاً نسبی بطالن آنکه دیگر نظر

 فروخته خاصی جنس عنوانبه معین چیز هرگاه: »داردمی بیان که مدنی قانون 898 ماده

 اشدب جنس غیر از آن از بعضی اگر و است باطل بیع نباشد جنس آن از درواقع و شود

 .«دارد فسخ حق مشتری مابقی به نسبت و است باطل بعض آن به نسبت

 یانب اول تعریف طبق و شود فرض ضرر موارد شامل نسبی بطالن چنانچه حال
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 ررض مصادیق نیز خانواده مصلحت با زوجه شغل تعارض جهت به گفت توانمی گردد،

 .دهد زوجه کاری قرارداد ابطال به حکم تواندمی دادگاه و است محرز

 .است شده وارد انتقاداتی نظر این بر

 انسته،د ممکن( عقد طرف اشتباه) دیگر جهت به را نسبی بطالن که دوم نظر طبق

 نداده رخ عقد در اشتباهی زیرا نیست؛ ممکن دادگاه حکم با زوجه کار قرارداد ابطال

 .نمود ابطال دادگاه حکم توسط را قرارداد بتوان آن مبنای بر تا است

 دورص باید قرارداد طرف عقد، نسبی بطالن در اینکه به عنایت با سو، دیگر از

 ندبتوا تا نیست قرارداد طرف زوج فیه، نحن ما در و بخواهد دادگاه از را ابطال به حکم

 زوجه کاری قرارداد بودن ابطال قابل امکان در لذا. بکند دادگاه از را درخواستی چنین

 .شودمی وارد خدشه

 محک ایران حقوق در که است این است وارد بطالن نظریه بر که دیگری انتقاد

 قابل یا باطل نافذ، غیر صحیح نافذ، صحیحِ تواندمی عقد و ندارد وجود عقد نسبی بطالن

 اراده به نه و قانون طبق نه ایران حقوق در: است شده آورده دیگری تعبیر به. باشد فسخ

 ،عقد ضمن شروط مهدی، شهیدی،. )گرددنمی مبدل باطل عقد به صحیح عقد طرفین،

 (71-73صص ،1833 مجد، فرهنگی و علمی مجمع

 یدس و یزدی سید ازجمله. نمود اضافه نیز را فقها نظرات فوق، دالیل به توانمی

 :معتقدند حکیم

 پیش و دهد اجاره( را خود توان و تعهد) معینی، مدت در خدمت برای زن اگر»

 منافی خدمت اگر حتی. شودنمی باطل تعهد و اجاره کند، ازدواج مدت این انقضای از

 گامهن در شوهر نیست تفاوتی حکم این در. باشد زناشویی حقوق و شوهر جوییبهره

. شوهر حق و خدمت حق: دارد وجود اینجا حق دو زیرا. نداند یا باند را زن تعهد ازدواج،

 تزاحم و نباشد ممکن دو آن میان جمع اگر و خوب، که دهد انجام را هردو بتواند زن اگر

 شوند، هم مزاحم شرعی حقوق اگر چون است، مقدم است، خدمت که پیشتر حق کنند،

 ستمسکم محسن، سید الحکیم، طباطبایی...« )شوهر بنابراین. است سابق حق با ترجیح

 و 180ص ،1303نجفی، مرعشی العظمیاهللآیت منشورات قم، ،12ج الوثقی، العروة
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 ،1327تمار، میثم منشورات قم، ،3ج الوثقی، العروة محمدکاظم، سید یزدی، طباطبایی

 (37ص

 محسوب عقد ابطال موجبات از دادگاه حکم که آیدبرمی چنین ظواهر از لذا

 روابط در مدنی مسئولیت منیره، خدادادپور،. )ندارد امکان قرارداد این ابطال و شودنمی

 حق سادات، لیال اسدی، و 133ص زنان، امور مرکز جمهوری، ریاست تهران، زوجین،

 (172 ص 91 شماره سیزدهم، سال زنان، راهبردی مطالعات زوجه، اشتغال منع بر زوج

 

 اشتغال منع از ناشی خسارت جبران: ب

 خساراتی ثالث، اشخاص و کارفرما برای کار، ترک و قرارداد انحالل است ممکن

 و ررض مطالبه دارند حق ثالث اشخاص و کارفرما آیا صورت این در باشد، داشته پی در

 است؟ کسی چه خسارت جبران مسئول آنان، برای حق وجود صورت در نماید؟ زیان

 .کنیم بررسی موضوع این مورد در تا آنیم بر قسمت این در

 

 گرا: »معتقدند اشتغال، از شوهر توسط زن منع خصوص در حقوقدانان از بعضی

 داشت، نخواهد مسئولیتی زن شود، محسوب قاهره قوه دادگاه حکمبه کار از زن منع

 زن عمن بودن بینیپیش قابل علت به( شوهر منع) مورد این در قاهره قوه صدق... لیکن

 هشتم، چاپ خانواده، حقوق ،...اسدا حسین، سید صفایی، امامی،)«است دشوار کار از

 به بابت این از که خساراتی لذا( 139ص ،1ج ،1873تهران، دانشگاه انتشارات تهران،

 در ادگاهد تائید و مرد تصمیم. شود جبران زن وسیلهبه باید شود،می وارد ثالث اشخاص

 مواد) کندنمی معاف تعهد انجام عدم خسارت پرداختن از را زن و نیست قاهره قوه حکم

 علت است، داشته باز خود تعهدات ایفای از را او که مانعی زیرا.(. م. ق 229-227

 پیدا حنکا عقد اثر در که است وضعی از ناشی و او خواسته به بنا بلکه نیست؛ خارجی

 سهامی شرکت تهران، سوم، چاپ خانواده، مدنی حقوق ناصر، کاتـوزیان،. )است کرده

 (283ص ،1ج ،1871انتشار،
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 زا زن منع به نسبت دادگاه حکم بر قاهره قوه صدق عدم با دسته این دیدگاه از

 زن از مدنی قانون 221 ماده شرایط رعایت با توانندمی ثالث اشخاص و کارفرما کار،

 ای بکند را امری به اقدام تعهد کسی اگر: »داردمی مقرر ماده این. نمایند خسارت مطالبه

 طرف خسارت مسئول تخلف، صورت در کند، خودداری امری انجام از که نماید تعهد

 صریحت منزلهبه عرفاً تعهد یا شده تصریح خسارت جبران اینکه بر مشروط است، مقابل

 عهدت انجام عدم خسارت جبران بنابراین. «باشد ضمان موجب قانون برحسب یا و باشد

 :است الزم صورت سه در

 یبینپیش صریحاً کار انجام عدم خسارت جبران کارفرما، و کارگر قرارداد در -

 باشد؛ شده

 باشد؛ دانسته الزم را خسارت جبران قانون، -

 کار انجام عدم خسارت باید که باشد معنا این به عرفاً کار انجام به کارگر تعهد -

 .شود جبران

 قانون هب باید باشد، نشده تصریح قرارداد در خسارت جبران اگر ترتیب، بدین

 معین مدت برای کار قرارداد هرگاه: »بود کرده مقرر سابق کار قانون 82 ماده. کرد رجوع

 را نآ فسخ حق تنهاییبه طرفین از یکهیچ باشد، شده منعقد معین کار انجام برای یا

 غیر رد که طرفین از هریک. باشد شده بینیپیش قرارداد متن در که مواردی در مگر ندارد

 دخواه دیگر طرف خسارت جبران به مکلف...نماید فسخ را قرارداد فوق در مذکور موارد

 رتیب،ت بدین. است نشده بینیپیش حکمی مورد این در کار جدید قانون در البته.« بود

. شودمی عمل عرف طبق باشد، نشده بینیپیش قانون یا قرارداد در خسارت جبران اگر

 باشد عدف غیرقابل و بینیپیش غیرقابل ایحادثه دلیل به تعهد انجام عدم که مواردی در

 اگر: »است آمده. م. ق 229 ماده در زیرا است؛ منتفی نیز خسارت جبران ،(قاهره قوه)

 تعهد عهده از نتواند است او اقتدار حیطه از خارج آن دفع که ایحادثه واسطهبه متعهد

 خارج آن دفع که ایحادثه» از مقصود. «بود نخواهد خسارت تأدیه به محکوم برآید خود

 آنچه مطابق. شودمی نامیده «قاهره قوه» اصطالحاً که است همان ،«اوست اقتدار حیطه از

 شودمی خسارت تأدیه به محکوم وقتی تعهد انجام از متخلف: »آمده. م. ق 227 ماده در
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 ربوطم تواننمی که است بوده خارجی علت واسطهبه انجام عدم که نماید ثابت نتواند که

 ئولمس را زن کنند،نمی محسوب قاهره قوه را زن اشتغال ترک که کسانی لذا. «نمود او به

 ین،زوج روابط در مدنی مسئولیت منیره، خدادادپور،. )دانندمی کارفرما خسارت پرداخت

 کهدرصورتی است ذکر به الزم( 197ص پیشین، زنان امور مرکز جمهوری، ریاست تهران،

 هترب حالت این در و شودمی محسوب بیرونی علت شوهر منع باشد، شده اشتغال شرط

 .دانست وارده خسارت جبران مسئول را مرد است

 هب تعهد انجام عدم اگر: داردمی بیان نظر این. دارد وجود بارهدراین دیگری نظریه

 در ژهویبه. نیست زوجه به منتسب تعهد عدم علت باشد، دادگاه حکمبه و زوج تصمیم

 دعق ضمن شرط صورتبه یا و پذیرفته را کار قرارداد زوج، موافقت با زن که مواردی

 قهاف بعضی دلیل، همین به. است نموده مخالفت ازآنپس زوج ولی است، گردیده بیان

 کارفرما به وارده خسارت جبران مسئول را زوج شده، ذکر حقوقی نظریات برخالف

 شوهر: »ندفرمایمی رابطه این در استفتایی به پاسخ در شیرازی مکارم اهللآیت. انددانسته

 رد خانواده مصلحت و زنان اشتغال ،...ا فرج نیا، هدایت.«)کند جبران را هاخسارت باید

 (80ص ،1839 زمستان ،23شماره زنان، راهبردی مطالعات مدنی، قانون

 اگرچه تگف توانمی عظام فقهای نظرات به عنایت با و شد گفته آنچه به توجه با

 فشار تحت اقدام این اما نموده، اشکاری تعهد انجام عدم و شغل کردن رها به اقدام زن

 مدنی قانون 227 ماده موجببه لذا و است گرفته صورت دادگاه حکمبه و شوهر

 ست،ا بوده خارجی علل این واسطهبه تعهد انجام عدم که کند ثابت بتواند کهدرصورتی

 کارفرما رب وارده خسارت قبال در مسئولیتی او لذا. گرددنمی منتسب او به تعهد انجام عدم

 نتسبم تسبیب، مبنای بر کارفرما بر وارده خسارت. داشت نخواهد تعهد انجام عدم اثر در

 یشخو شغل ترک به مجبور را او و نموده مخالفت زن اشتغال با که گرددمی شوهری به

 کارفرما به خسارت ورود نهایتاً و زن شغل ترک سبب شوهر اقدام زیرا. است کرده

 ریاست تهران، زوجین، روابط در مدنی مسئولیت منیره، خدادادپور،. )است گردیده

 (199ص پیشین، زنان امور مرکز جمهوری،

 واهدبخ مرد زمان هر که خطر این پذیرفتن به زن کردن مقید که نمود اضافه باید
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 ضرر موجب نماید، را وی قرارداد ابطال و اشتغال منع درخواست دادگاه از تواندمی

 .سازدمی محدود تجارت عرصه در را وی که است معنوی

 راردادق ابطال با و شده ممنوع اشتغال از دادگاه حکمبه زنی اگر که نظر این نتیجه

 قرارداد ابطال از ناشی خسارت جبران مسئول داده،ازدست را خود درآمد منبع کاری

 در هم را ثالث آن از ناشی آثار که است عسروحرج وضعیت در زن دادن قرار باشد،

 نخواهند زنان با کاری قرارداد انعقاد به تمایلی اشخاص جهت، همین به. گیردبرمی

 به که شوندمی روروبه ایخوانده با هاآن و رودمی آن ابطال خطر هرآینه چون داشت،

 جبران توانایی و برده سر به اعسار وضعیت در اغلب خود شغل دادن دست از لحاظ

 اجرای نحوه قانون ی ه ماد وجود با ویژهبه امر این. داشت نخواهد را خسارت

 همواره آنکه چه آورد؛می فراهم را زوجه بیشتر اضرار موجبات مالی، هایمحکومیت

 واندبت شرایطی با آنکه مگر است فراهم اشبدهی پرداخت زمان تا زوجه بازداشت امکان

 نتفیم را وی اضرار تواندنمی هم امری چنین اثبات حتی. برساند اثبات به را خود اعسار

. تاس باقی خود قوت به همچنان بهمحکوم پرداخت به وی تکلیف درهرحال زیرا سازد،

 بار نیست، او متوجه تقصیری که وی بر را ناپذیرجبران ضرری زن ماندن بازداشت در

 .کندمی

 همراه قرارداد اجرای عدم با حقوقدانان لسان در «مسئولیت» تعریف همچنین

 زوجه مذکور فرض در کهدرحالی. است متعهد توسط تعهد انجام عدم از نشان که است

 شده منع آن انجام از دادگاه حکمبه اما دارد را قرارداد مواد انجام جهت الزم آمادگی

 مسئول صورتی در تنها زوجه لذا. شودمی محسوب خارجی علت منع این لذا. است

 شغل و دهد انجام را دادگاه حکم رغبت و طوع با که است قرارداد طرف خسارت جبران

 اجرای از تخلف صورت این در. کند ترک خانواده مصالح حفظ جهت در را خویش

 ثثال به وارده خسارات جبران مسئول او و است گرفته صورت متعهد توسط قرارداد

 خسارت جبران و زوجه اشتغال منع بر زوج حق محدوده سادات، لیال اسدی،) است

 و فقه علمی انجمن و( ع) صادق امام دانشگاه خانواده، اقتصادی و مالی حقوق ثالث،

 (178 -173صص ،1890ایران، خانواده حقوق
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 راردادق ابطال زوجه اشتغال منع بر دادگاه حکم اثر که نظر این پذیرش با ضمن در

 ریهنظ حقوق، کلیات ناصر، کاتوزیان،. )شود اجرا تا نمانده باقی قراردادی دیگر است،

 (182ص ،1837انتشار، سهامی شرکت تهران، عمومی،

 ه،زوج توسط خسارت جبران قسمت در شده گفته مطالب به توجه با ضمن در

 قوه» مفهوم از جدای مدنی قانون 227 ماده در «خارجی علت» اصطالح رسدمی نظر به

 منع حکم صدور یعنی است؛ قانون همین 229 ماده در مندرج «ماژور فورس» یا «قاهره

 تواننمی و شودنمی زن به مربوط که است خارجی علت اما نیست، قاهره قوه اشتغال

 زوج حق محدوده اسدی،. )است مسئول مرد و دانست قرارداد از متخلف و مقصر را زن

 (178ص 91شماره سیزدهم، سال زنان، راهبردی مطالعات زوجه، اشغال منع بر

 با قرارداد طرف عنوانبه زوجه اول وهله در قراردادها بر حاکم اصول طبق لذا

 ،ثالث خسارت جبران صورت در وی اما است او بر وارده خسارات جبران مسئول ثالث،

 .نماید مراجعه زوج به تسبیب باب از تواندمی

 نآ پی در و کنند منع اشتغال از را یکدیگر زوجین اگر که است این سؤال حال

 فرض ود سؤال این برای باشند؟می مسئول زوجه یا زوج باشد داشته دنبال به خسارتی

 .است متصور

 وجود به حالت دو( زوجه) دیدهزیان فرد توسط خسارت مطالبه امکان برای

 نای در. باشد شده شرط ازدواج از قبل اشتغال، که است صورتی در اول حالت. آیدمی

 در و ندارد وجود زوج توسط اشتغال منع امکان معاصر فقهای نظرات به توجه با حالت

 مسئول زوج گردد، زوجه متوجه نیز خسارتی زوجه، توسط شغل ترک با اگر آن پی

 را زن اشتغال از جلوگیری شرط بهجت اهللآیت مثال، برای. است خسارت این جبران

 اشتغال، استمرار شرط وجود با ایخامنه اهللآیت یا و داند؛می عقد ضمن شرط وجود

 جهزو اشتغال از زوج آگاهی شیرازی، مکارم اهللآیت حتی. کندمی ساقط را زوج منع حق

. داندمی زوجه اشتغال منع به زوج توانایی عدم موجب اشتغال شرط وجود بدون را

 هی،فق متون تدوین و روحانیون آموزش دفتر قضایی، -فقهی آرای گنجینه افزارنرم)

 (9077سؤال قضائیه، قوه آموزش معاونت
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 بکس با و شوهر موافقت با زوجه اگر: که شودمی مشخص فقها آرای بررسی از

 د،شو کار ترک به مجبور شوهرش مخالفت با سپس و نموده امضاء را قرارداد وی اجازه

 درنتیجه و تعهدات اجرای شدن ممتنع در زیرا است؛ زوجه خسارت جبران مسئول زوج

 انگشت و است اقدام قاعده به توسل جای که دارد قاصرانه نقشی شوهر خسارت، ورود

 نتوانمی قرارداد خسارات در را وی مسئوالنه نقش و رودمی اشاره نیز او سویبه ضمان

 چنین در را خود زن، به اشتغال اجازه حتی و آگاهی با وی خود چراکه. کرد انکار

 و است کرده اقدام خود ضرر به ازدواجی چنین به رضایت با و است داده قرار موقعیتی

 نقض لحاظ به زوج اینکه و. شودمی محسوب زوجه مسئولیت رافع عوامل از اقدام این

 اسالمی فقه در. است وی خسارت جبران به ملزم زوجه، مقابل در خود قراردادی تعهد

 رانجب به متعهد التزام» که قراردادی مسئولیت و است ضمان اسباب از عهد نقض نیز

 کندمی ایجاب «شودمی وارد او طرفبه قرارداد اجرای عدم درنتیجه که است خسارتی

 زوجه خسارت جبران عباس، آبادی،دولت جعفری. )کند جبران را زوجه خسارات زوجه

 و( ع) صادق امام دانشگاه ،1890خانواده، اقتصادی و مالی حقوق اشتغال، منع از ناشی

 (99ص ایران، خانواده حقوق و فقه علمی انجمن

 یازین زوجه، به نسبت زوج قراردادی مسئولیت تحقق برای گفت توانمی حتی

 سئولیتم زیرا. است مدنی مسئولیت از متفاوت بابت این از و نیست تقصیر احراز به

 تقصیر هنفسفی تعهد نقض و است قانون حکم از تجاوز که است تقصیری به منوط مدنی

 .شودمی محسوب

 حفظ منظوربه و است کرده اجرا را قانون حکم زوج که نیز استدالل این لذا

 خسارت جبران به وی تعهد با منافاتی است نموده امر این به اقدام خانواده مصلحت

 عباس، آبادی،دولت جعفری. )باشندمی هم از جدا هامقوله این از هریک و ندارد زوجه

 ،1890خانواده، اقتصادی و مالی حقوق اشتغال، منع از ناشی زوجه خسارت جبران

 (99ص ایران، خانواده حقوق و فقه علمی انجمن و( ع) صادق امام دانشگاه

. دانست قراردادی چنین اجرای عدم خسارات مسئول را زن که نیست عادالنه لذا

 مسئول وی و است شوهر با خانواده ریاست م. ق 1109 ماده طبق دیگر، طرف از زیرا
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 آن تشکیل زمان از خانواده اداره در وی کارآمدی و لیاقت عدم از که است خساراتی

 اب را خود مخالفت قاطعانه ازدواج از قبل شوهر اینکه بر مشروط البته. شودمی ایجاد

 .باشد دهنمو اشتغال شرط یا باشد آگاه زن اشتغال به نسبت و باشد نکرده اعالم زن شغل

 که تاس تسبیب قاعده و مدنی مسئولیت حقی چنین وجود علت رسدمی نظر به

 تهداش وجود زن به خسارت شدن وارد و مرد عمل بین عرفی سببیت رابط باید قطعاً

 خود شغل ادامه در را مرد تقصیر باید و است مدعی زن اثباتی ازلحاظ دعوا این در. باشد

 داده لهمتعهد به که خساراتی دریافت برای شوهر به زن مراجعه مبنای البته. کند ثابت

 است داده شغل ادامه شوهر اذن با زن که جایی در باشد نیز غرور قاعده تواندمی است

 ردم اینکه مگر کندمی خویش خانوادگی حیثیات با شغل این سازگاری بر حمل را آن و

 معاف زن به خسارت دادن از صورت این در که کند ثابت را زن آگاهی و آن خالف

 .شودمی

 یمزایای و حقوق پرداخت مسئول شوهر مدنی مسئولیت قانون 8 ماده موجببه لذا

 خسارات جبران مسئول همچنین و گرفتهمی تعلق او به شغل این واسطهبه که است

 .است زن به معنوی و روحی

 همسر به را اشتغال اذن زوج ازدواج از بعد آن در که دارد وجود نیز دیگری فرض

 .است متفاوت شرط با اذن که است ذکر به الزم. است داده خود

 از رجوع و زوج توسط اشتغال منع امکان به قائل فقها از گروهی مورد این در

 ور،خداداپ. )پذیرندمی را زوج توسط اشتغال منع امکان عدم دیگر گروهی و باشندمی اذن

 ،1833زنان، امور مرکز جمهوری، ریاست تهران، زوجین، روابط در مدنی مسئولیت منیره،

 (190ص

 نعم اشتغال از را زوجه خانواده، مصلحت تشخیص با زوج اگر رسدمی نظر به اما

 وی باشد، آمده وارد زوجه به خساراتی و باشد کرده رجوع خود اذن از و است کرده

 اشد،ب نداشته خانواده مصالح با منافاتی زوجه اشتغال اگر اما. نیست خسارات مسئول

 .است زوجه خسارات پرداخت مسئول زوج

 لیا یحتاج الذی العملفی: »فرمایدمی خصوص این در زنجانی شبیری اهللآیت
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 منعال صار اذا نعم فیه لها أذن أن بعد حتی ادامته من زوجته یمنع أن له یجوز الزوج اجازة

 ران،ته سوم، چاپ خانواده، مدنی حقوق ناصر، کاتوزیان،) «تدارکه یجب لتضررها موجباً

 دارد، زوج اجازه به نیاز که کاری مورد در( 283ص ،1ج ،1871انتشار، سهامی شرکت

 داده اجازه همسرش به که ازآنپس حتی شود، کار ادامه از همسرش مانع تواندمی زوج

 خواهد واجب آن جبران شود، زوجه به خسارت آمدن وارد موجب منع اگر! آری است؛

 .بود

 شوهر اجازه با قراردادی زن هرگاه: »فرمایندمی همچنین شیرازی مکارم اهللآیت

 را آن از ممانعت حق شوهر و است االجراالزم قرارداد آن است، بسته مدتی به نسبت

 خسارتی اگر اما دهد، استعفا باید دهد استعفا تواندمی و دارد قراردادی اگر و ندارد

 ودخ عهدشکنی با زوج زیرا ؛«کند جبران را خسارت باید شوهر برسد زن به جهتازاین

 خانواده مصلحت و زنان اشتغال ،...ا فرج نیا، هدایت. )است شده هاخسارت این مسبب

 (81ص ،23شماره ،1839زنان، راهبردی مطالعات مدنی، قانون در

 فاوتت اشتغال شرط و اذن بین باید نیز اشتغال شرط وجود بدون منع صورت در

 باشد هداد اشتغال اذن زوج نکاح، عقد از بعد اگر که گردید بیان قبل قسمت در. شد قائل

 رانجب مسئول باشد، خانواده مصالح منافی اشتغال اگر و کند رجوع خود اذن از تواندمی

 و ندارد را اذن از رجوع حق نباشد، خانواده مصالح منافی اگر اما. نیست زوجه خسارات

 .است زوجه به وارد خسارات مسئول زوج زوجه، توسط شغل ترک صورت در

 هب زوج، منع خاطر به و باشد نشده شرط عقد ضمن در اشتغال که فرضی در اما

 رب ریاست مبنای بر مرد که است درست که نمود اذعان باید شود، وارد خسارتی زوجه

 الهی احکام قاعده این مطابق ضرر ال قاعده مبنای بر اما دارد را اشتغال منع حق خانواده،

 قوانین لشمو چنانچه گردیده وضع مردم بر ضرر نفی بر مبتنی تکلیفی و وضعی از اعم

 نقوانی آن گردد، دیگر بعض به بعضی زیان موجب خاصی موارد در اجتماعی مقررات و

 ،آن انحالل و نکاح خانواده، حقوق فقهی بررسی مصطفی، داماد، محقق. )است مرتفع

 اعمال تواندنمی کسهیچ) اساسی قانون 30 اصل و( 197ص اسالمی، علوم نشر تهران،

 قح اعمال نباید ،(دهد قرار عمومی منافع به تجاوز یا غیر به اضرار وسیله را خویش حق
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 حکومت مدنی، قانون 1117 ماده اطالق رغمبه لذا. نماید دیگری ضرر وسیله را خود

 . دارد را زوجه خسارت جبران به زوج الزام اقتضای اساسی، قانون چهلم اصل

 الفات به مبادرت که شخصی قاعده این مبنای بر) اتالف قاعده سه این بر عالوه

 ناختهش خسارت جبران مسئول فاعل، به عمل انتساب احراز صرف با کند،می دیگری مال

 تسبیب و( است کرده محروم خود کار منافع از را زوجه زوج، نیز، ما فرض در. شودمی

 شودمی دیگری مال تلف موجب باواسطه فرد عمل آن در که است اتالف نوعی تسبیب)

 مذکور قاعده مطابق) غنم و(. دارد ضرورت قصد و عمد عنصر اتالف، برخالف آن در و

 ما فرض رد یعنی. شود متقبل باید نیز را نفع آن با مرتبط ضرر برد،می نفعی که کسی

 یزن را او بر وارد خسارات جبران باید است برده نفع زوجه کردن نشینخانه از که زوج

 .دارند تأکید زیان عامل توسط خسارت جبران لزوم بر.( بنماید

 تداللاس اشتغال، از وی منع دلیل به زوجه به وارد خسارت جبران در ترتیب بدین

 خگوپاس زوجه، خسارت جبران به نسبت وی مسئولیت رفع برای زوج توسط حق اعمال

 قحقو اشتغال، منع از ناشی زوجه خسارت جبران عباس، آبادی،دولت جعفری. )نیست

 حقوق و فقه علمی انجمن و( ع) صادق امام دانشگاه ،1890خانواده، اقتصادی و مالی

 (99ص پیشین، ایران، خانواده

 

 پژوهش هاییافته و گیرینتیجه

 نیز ونقان آن تبعبه. است شناخته رسمیت به مرد و زن برای را اشتغال حق اسالم

 .است پذیرفته را حق این

 درواقع یعنی گرفت؛ را حق این زوجین از توانمی مصالحی، وجود خاطر به اما

 حکم صدور و اسالمی حاکم توسط اشتغال از منع اما است اولیه احکام از اشتغال حق

 تموافق رعایت و شریعت قوانین سایه در امر ولی که است تصمیماتی رابطه، این در

 .آورددرمی اجرا به نموده، وضع مقرراتی، هاآن طبق گرفته، وقت مصلحت حسب هاآن

 بر حکم صدور لذا. است اعتبار دارای شریعت مانند و االجراالزم نیز نامبرده مقررات
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 وطمرب انسان به که است نیازهایی اساس بر زوجین، اشتغال زمینه در مصلحت مبنای

 گرفته کار به خانواده بنیان استحکام و خانوادگی روابط بهبود و تسهیل جهت و شودمی

 خاطر به اشتغال قانونی و شرعی اولیه حق از را زوجین اسالمی، جامعه حاکم. شودمی

 از مسئله این در هادادگاه قضات البته. کندمی منع جامعه، آن تبعبه و خانواده مصلحت

 .باشندمی وظایف این انجام به مأمور اسالمی حاکم جانب

 اشتغال در آن از ناشی الزامات و نکاح عقد ضمن شروط جایگاه و نقش مورد در

 ضمن توانندمی افراد مدنی، قانون در آن تبعبه و اسالمی فقه طبق که داشت بیان باید

 قودع از یکی که نیز نکاح عقد در. کنند شرط عقد ضمن صورتبه را مواردی معینه عقود

 زوجین اشتغال شرط مسئله مورد در اما است؛ جاری و ساری امر همین است، معینه

 یگریکد اشتغال از زوجین منع امکان قانون آن، اجرای ضمانت و اعتبار و نکاح عقد ضمن

 یسرم باشند، آورده عقد ضمن شرط صورتبه را شغلی اتخاذ اجازه کهدرصورتی حتی را

 مرد و زن اشتغال پیرامون نکاح عقد ضمن که شرطی هرگونه اول نظر طبق. است دانسته

 و بوده عمومی نظم مخالف باشد تعارض در خانواده مصالح با کهدرصورتی شود درج

 مانند نکاح، عقد ضمن شروط دوم نظر طبق اما باشد؛ نکاح مبطل اینکه بدون است باطل

 االجرازمال نکاح، عقد مقتضیات با آن تنافی عدم صورت در و دارد قانونی اثر شروط دیگر

 یا حنکا عقد ضمن اشتغال شرط درج صورت در زوجین، اشتغال مسئله پیرامون و است

 .ندارد وجود منع حق و باشند شرط به پایبند باید طرفین دیگر، الزم عقد

 از هریک اگر داشت، بیان باید نیز اشتغال منع از ناشی هایخسارت مورد در

 شخص اشتغال قرارداد و تعهدات نماید، مخالفت همسرش شغل با شرایطی در زوجین

 در اما. گرددمی متعهدله یا کارفرما خسارت جبران به ملزم وی و رودمی بین از متعهد

 .دارد وجود نظراختالف خسارت، جبران به مسئول فرد تعیین مورد

 گروهی اما دانند،می خسارت جبران مسئول را( زوج) اشتغال مانع فرد گروهی

 هدلهمتع خسارت جبران مسئول را( زوجه) اشتغال از شده منع فرد دالیلی، به بنا دیگر،

 .دانندمی
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 منابع

 کریم قرآن .1

 99شماره دارسی، مجله زنان، اشتغال ،(1839) سادات، لیال اسدی، .2

 سال زنان، راهبردی مطالعات زوجه، اشتغال منع بر زوج حق ،(1890) سادات، لیال اسدی، .8

 91شماره سیزدهم،

 ثالث، خسارت جبران و زوجه اشتغال منع بر زوج حق محدوده ،(1890) سادات، لیال اسدی، .3

 خانواده حقوق و فقه علمی انجمن و( ع) صادق امام دانشگاه خانواده، اقتصادی و مالی حقوق

 ایران

 العالمی المعهد عاشور، بن الطاهر محمد االمام عند المقاصد نظریه ،(1313) الحسنی، اسماعیل .9

 للفکراالسالمی

 اسالمیه انتشارات تهران، مدنی، حقوق ،(1833) حسن، سید امامی، .3

 دادگستر نشر تهران، خانواده، حقوق مختصر ،(1873) ،...اسدا حسین، سید صفایی، امامی، .7

 آموزشی مؤسسه انتشارات مرکز قم، سنی، و شیعه فقه در مصلحت ،(1833) اهلل، اسد توکلی، .3

 خمینی امام پژوهشی و

 مالی حقوق اشتغال، منع از ناشی زوجه خسارت جبران ،(1890) عباس، آبادی،دولت جعفری .9

 ایران خانواده حقوق و فقه علمی انجمن و( ع) صادق امام دانشگاه خانواده، اقتصادی و

 دانش گنج کتابخانه تهران، حقوق، ترمینولوژی( 1837) محمدتقی، لنگرودی، جعفری .10

 جمهوری، ریاست تهران، زوجین، روابط در مدنی مسئولیت ،(1833) منیره، خدادادپور، .11

 زنان امور مرکز

 تهران دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه تهران، نامه،لغت ،(1877) اکبر،علی دهخدا، .12

 طه انتشارات قزوین، مدنی، حقوق ،(1879) علی، سید شایگان، .18

 مجد فرهنگی و علمی مجمع عقد، ضمن شروط ،(1833) مهدی، شهیدی، .13

 انتشارات تهران، هشتم، چاپ خانواده، حقوق ،(1873...)اسدا امامی، حسین، سید صفایی، .19

 تهران دانشگاه
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 تابی تهران، محجورین، و اشخاص ،(1878) مرتضی، زاده،قاسم حسین، صفایی، .13

 میزان نشر ،1837قراردادها، عمومی قواعد حسین، سید صفایی، .17

 دفتر همدانی، محمدباقر سید ترجمه المیزان، تفسیر ،(1838) محمدحسین، سید طباطبائی، .13

 قم اسالمی، تبلیغات

 قم النکاح، کتاب ،2 جلد الوثقی، العروة ،(1832) محمدکاظم، سید یزدی، طباطبایی .19

 انتشار سهامی شرکت تهران، سوم، چاپ خانواده، مدنی حقوق ،(1871) ناصر، کاتوزیان، .20

 انتشار سهامی شرکت تهران، عمومی، نظریه حقوق کلیات ،(1837) ناصر، کاتوزیان، .21

 تهران، آن، انحالل و نکاح خانواده، حقوق فقهی بررسی ،(1872) مصطفی، سید داماد، محقق .22

 اسالمی علوم نشر

 الحدیث دار قم، ،(ع) ابیطالب بن علی االمام موسوعه ،(1321) الریشهری، محمدی .28

 الزهراء انتشارات تهران، اسالم، در تربیت و تعلیم ،(1832) مرتضی، مطهری، .23

 ،(1837) خانواده، هایدادگاه با ارتباط در ایران قضایی رویه قضائیه، قوه آموزش معاونت .29

 213ص ،9 ج جنگل، نشر

 یونروحان آموزش دفتر قضایی، -فقهی آرای گنجینه افزارنرم قضائیه، قوه آموزش معاونت .23

 فقهی متون تدوین و

 سال ،27شماره قم، مدنی، امور در حقوقی مقاالت ،(1837) قضائیه، قوه آموزش معاونت .27

 هفتم

 تدریس تهران، قراردادها، انحالل و انعقاد ،(1833) پرویز، نوین، .23

 جمهوری دادگستری حقوقی اداره مشورتی، هاینظریه مجموعه ،(1839) سعید، نیسی، .29

 بهنام انتشارات مدنی، مسائل در ایران اسالمی

 مطالعات مدنی، قانون در خانواده مصلحت و زنان اشتغال ،(1839) ،...ا فرج نیا، هدایت .80

  23شماره زنان، راهبردی

 



 

 

 آرای ااظتنمی
 

 

 

 

 اند. آرا به ترتیب تاریخ )از قدیم به جدید( مرتب شده

 

 دادگاه سوم شعبه از صادره 21/8/1893 مورخ 81 شماره رأی موجببه .6

 73 ماده 3 بند استنادبه دادگستری یکپایه وکیل کرمی عسکر آقای قضات انتظامی

 درجه یک با 1883 سال مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل قانونی الیحه نامهآیین

 دهش صادر کانون مجله و رسمی روزنامه در درج با مشارالیه توبیخ به حکم تخفیف

 .است

 دادگاه پنجمصادره از شعبه  81/9/1899مورخ  83موجب دادنامه شماره به .2

از ماده  10استناد بند وکیل دادگستری، به رسول سعیدی نسب، آقای قضاتانتظامی  عالی

نامه آیین 38اعمال ماده نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری و آیین 30

مذکور به لحاظ عدم سابقه محکومیت انتظامی به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی 

 و مجله کانون محکوم شده است. 

صادره از شعبه سوم دادگاه  9/11/1899مورخ  383موجب دادنامه شماره به .9

 73ماده  3بند  استنادبهانتظامی قضات، آقای محمدعلی غاضی وکیل دادگستری عالی 

نامه مذکور آیین 38نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری و اعمال ماده آیین

با یک درجه تخفیف به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده 

 است. 

 دادگاه پنجم شعبه از صادره 3/11/1899 مورخ 129 شماره رأی موجببه .3

 کیپایه وکیل حمیدی پیمان آقای فارس، منطقه دادگستری وکالی کانون انتظامی
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 ریدادگست وکالی کانون استقالل قانونی الیحه نامهآیین 30 ماده 1 بند استنادبه دادگستری

 محکوم وکالتی کار انجام از ممنوعیت ماه 3 به حکم 91 ماده 3 بند و 1883 سال مصوب

 .است گردیده

آقای مصیب مهبودی وکیل  9/11/1899مورخ  108موجب دادنامه شماره به .6

نامه الیحه قانون استقالل کانون وکالی دادگستری آیین 39ماده  3استناد بند دادگستری، به

و با اعمال یک درجه تخفیف به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون 

 محکوم شده است. 

صادره از شعبه اول دادگاه  23/11/1899مورخ  333ماره موجب دادنامه شبه .1

دادگاه انتظامی  13/10/1893مورخ  129عالی انتظامی قضات در تأیید دادنامه شماره 

کانون، آقای ابوالحسن عزیزیان گلشن وکیل دادگستری، با اعمال یک درجه تخفیف به 

 ه است. توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شد

صادره از شعبه دوم دادگاه  1/12/1899مورخ  133موجب دادنامه شماره به .7

انتظامی کانون وکالی دادگستری منطقه فارس، آقای جهانپور بادپا وکیل دادگستری، با 

 اعمال یک درجه تخفیف به توبیخ کتبی با درج در مجله کانون محکوم شده است. 

 دادگاه دوم شعبه از صادره 13/12/1899 مورخه 110 شماره دادنامه موجببه .2

 است یدهگرد صادر بویراحمد و کهگیلویه فارس، منطقه دادگستری وکالی کانون انتظامی

 قانونی الیحه نامهآیین 73 ماده استنادبه دادگستری یکپایه وکیل توکلی محمود آقای

 رسمی روزنامه در درج با توبیخ به 1883 سال مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل

 .است گردیده محکوم کانون مجله و

 دادگاه چهارم شعبه از صادره 23/02/1893 مورخه 22 شماره دادنامه موجببه .3

 علیمحمد آقای ،بویراحمد و کهگیلویه فارس، منطقه دادگستری وکالی کانون انتظامی

 الیحه نامهآیین 73 ماده 8 بند و 30 ماده 3 بند استنادبه دادگستری یکپایه وکیل پژوهان

 روزنامه در درج با توبیخ به 1883 سال مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل قانونی

 .است گردیده محکوم کانون مجله و رسمی

 دادگاه دوم شعبه از صادره 81/02/1893 مورخه 83شماره  دادنامه موجببه .64



  211آرای انتظامی 

 که در دادگاه بویراحمد و کهگیلویه فارس، منطقه دادگستری وکالی کانون انتظامی

 یکپایه وکیل هومان حسین زاده علی کردی انتظامی قضات قطعیت یافته است آقای

 ریدادگست وکالی کانون استقالل قانونی الیحه نامهآیین 79ماده  3بند  استنادبه دادگستری

 زبورم نامهآیین 79همان ماده و با اختیار حاصل از ماده  8ناظر به بند  1883 سال مصوب

 .است گردیده محکوم کانون مجله و رسمی روزنامه در درج با توبیخ به

 دادگاه ششم شعبه از صادره 11/08/1893 مورخه 30 شماره دادنامه موجببه .66

عباس  دنیا خانم ،بویراحمد و کهگیلویه فارس، منطقه دادگستری وکالی کانون انتظامی

 قانونی الیحه نامهآیین 30ماده  1بند  استنادبه دادگستری یکپایه وکیل نژاد حقیقی

 رسمی روزنامه در درج با توبیخ به 1883 سال مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل

 .است گردیده محکوم کانون مجله و

 دادگاه پنجم شعبه از صادره 81/8/1893 مورخ 92 شماره رأی موجببه .62

 یکپایه وکیل مهکویی زهرا خانم فارس، منطقه دادگستری وکالی کانون انتظامی

 تبیک توبیخ به حکم تخفیف درجه یک و وکالت قانون 91 ماده 3 بند استنادبه دادگستری

 .است گردیده صادر کانون مجله در درج با

 دادگاه سوم شعبه از صادره 29/08/1893 مورخه 90 شماره دادنامه موجببه .69

 اهدادگ در که بویراحمد و کهگیلویه فارس، منطقه دادگستری وکالی کانون انتظامی

 استنادبه ریدادگست یکپایه وکیل نوری مصطفی آقای است، یافته قطعیت قضات انتظامی

 وکالی کانون استقالل قانونی الیحه نامهآیین 73 ماده 8 بند و 30 ماده 3 و 1 بندهای

 محکوم کانون مجله و رسمی روزنامه در درج با توبیخ به 1883 سال مصوب دادگستری

 .است گردیده

 دادگاه ششم شعبه از صادره 1/3/1893 مورخه 97شماره  دادنامه موجببه .63

 که در دادگاه بویراحمد و کهگیلویه فارس، منطقه دادگستری وکالی کانون انتظامی

 ستریدادگ یکپایه وکیل مسلم زهرایی نیک آقای انتظامی قضات قطعیت یافته است،

 ریدادگست وکالی کانون استقالل قانونی الیحه نامهآیین 73 ماده 8 بندو  79ماده  استنادبه

 گردیده محکوم کانون مجله و رسمی روزنامه در درج با توبیخ به 1883 سال مصوب
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 .است

 دادگاه چهارم شعبه از صادره 18/03/1893 مورخ 99 شماره رأی موجببه .66

 یکپایه وکیل احمدی نوازاله آقای فارس، منطقه دادگستری وکالی کانون انتظامی

 ریدادگست وکالی کانون استقالل قانونی الیحه نامهآیین 30 ماده 1 بند استنادبه دادگستری

 توبیخ به حکم تخفیف درجه یک مزبور نامهآیین 73 ماده 8 بند و 1883 سال مصوب

 .است گردیده صادر کانون مجله در درج با کتبی

 دادگاه ششم شعبه از صادره 19/03/1893 مورخه 32شماره  دادنامه موجببه .61

درضا حمی آقای ،بویراحمد و کهگیلویه فارس، منطقه دادگستری وکالی کانون انتظامی

 قانونی الیحه نامهآیین 79 ماده 3بند  استنادبه دادگستری یکپایه وکیل کوثری نژاد

 رسمی روزنامه در درج با توبیخ به 1883 سال مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل

 .است گردیده محکوم کانون مجله و

 ششم شعبه از صادره 27/07/1893 مورخه 193شماره  دادنامه موجببه .67

مجید  یآقا ،بویراحمد و کهگیلویه فارس، منطقه دادگستری وکالی کانون انتظامی دادگاه

 وکالی انونک استقالل قانونی الیحه نامهآیین استنادبه دادگستری یکپایه وکیل ابناوی

 محکوم کانون مجله و رسمی روزنامه در درج با توبیخ به 1883 سال مصوب دادگستری

 .است گردیده

 


