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67 مسوول مدیر سخن

إسراء/81 َزُهوًقا کاَن الْباِطَل إِنَّ َزَهَق الْباِطُل الَْحقُّ َو جاَء ُقْل َو
دادگستري وکالي کانون تخصصی علمی نشریۀ از ــماره اي جدید با ش گرامی! همکاران شما همه دیگر بر ــالمی س
حال تمام در آرایی صفحه به مربوط کارهاي نوشته می شود که تقریبا زمانی مطالب هستیم. ــما ش میهمان فارس منطقه
قابل غیر و اتفاقات ها ــتی کاس ي همه با بود، دو کمتر یک و ــماره ش از البته که ــکالت مش همه از آن بعد ــت اس ــدن ش
ارزش کسی این برهه از زمان، کمتر در شاید دهیم . قرار همکاران در اختیار موقع به سعی کردیم که مجله را ، بینی پیش
بلند روح به استناد و راسخ عزم با توانی که می ــتی هس تو تنها متعدد هاي هیاهوي ادعاي در لیکن بداند، ــما را ش ــغل ش
جویاي و پاي عدالتی یک واقع در که تو ــوي نش دیگران و خود ــرمنده ش تا در آینده نیز روي ــانه نش را حقیقت راه عدالت
ره به طمطراق آن پر مسیر از مندانه شرافت اینکه هم و کنی معاش امرار بایست می هم که ــغلی ش مدخل از ــان ونش نام
هم مظهر باید قاضی یک که باشد، همانگونه اخالق و هم مظهر عدالت مظهر هم باید دادگستري وکیل لذا بري، مقصود
ــتند هس ــته فرش یک بال دو که وکیل قاضی و محضر از باید جامعه ــد، مظهر اخالق باش هم عدالت و مظهر هم و قدرت
و بیندیشد درامد کسب براي شغلی عنوان به وکالت فقط به وکیلی که حال است بد وچه بیاموزد انسانیت و اخالق درس
است. قانون ، دو هر قاضی برنده وکیل و کند.سالح می توجه هایش پرونده ارقام و آمار حال قاضی که صرفا به بر واي
وي بی حقی ، در ذینفع هر طرف براي یک پرونده ضعف نقطه می کند، معلوم تصمیمات قضائی و مستند شدن مستدل
افزایش به قاضی بی اعتنائی لذا قاضی، یا وکیل اخالقی ضعف ناکرده خداي یا درضعف علمی یا ــت اثباتی اس درادله یا
است. ــالم س ــیدگی رس موجبات از بود نخواهد ــیدگی رس یک براي دقت الزم و مقدار توجه در تاثیر بی که ماه ــر س آمار
مستند در شکوفائی اینکه بر دهد می عامیانه، گواهی ذهن ــند پس مورد ــریال هاي س پیام ــته از متفکري گذش هر ذهن و
ــبات کمال طلبانه ومناس تعامل در دارد، قاضی دقت و علمی برظرفیت تکیه براینکه عالوه تصمیم یک بودن ــتدل مس و
علی آبادي ــین عبدالحس مرحوم دکتر نام راز ماندگاري از یادي کنیم اینجا در ــت نیس ــود. بد ش محقق می و وکیل قاضی
چه به اساسی چه و بر چگونه و چرا که ''بگوید'' تا داشت اصرار ها'' ''مانده شهادت به همیشه دادستان که یک مقام در

نهایت نگاه! و بی پنجره چند و منظره یک . رسیده است نتیجه اي
بیرون که در است همان می دهد لزوما نظر بر اساس آن ــخصی دیده و آنچه ش آیا ــت؟ اس یکی همه براي وجدان آیا
ــته داش مدنظر را یک ضرورت از اي جنبه اگر هر دو، ــت ؟ حقیقت اس با مطابق چقدر دیگري، دیده ــت و افتاده اس اتفاق
را دیگري ، تقدم یکی از اینکه نشود منظر، مانع اختالف است ممکن آیا ؟ ــت داش خواهد دیگري تقدم کدامیک بر ــند باش
طال ــکه یک س میان روزنه درون اگر از ؟ ــت نیس ضرورت آن نفی ، واحد ضرورت از رد منظري حکم به ؟ آیا دهد نتیجه
به که دردنیائی ــت؟ در چیس حقیقت مطابقت دارد؟ اصال حقیقت با می بینیم چقدر که ، چیزي بیاندازیم ــی نگاه دنیا ــه ب
است؟ قطر روزنه به محدود حقیقت از تصویري بینی می اینکه آنچه به روزنه شهادت در یا بینیم می آن روزنه قطردایره

پیامی دارد؟ چه دانائیمان ما به علم
اینکه بر ندارد داللت یا وکیل هستم قاضی من آیا اینکه ؟ دانیم اندازه می همان فقط یا اینکه دانیم می اینکه ما زیاد
منظر به توجه اش ضرورت الزمه دید و محدودیت و این خود یعنی میدانم وکیل یا یک و قاضی یک اندازه به ــط فق ــن م
از مثالی داند؟! اینها من نمی اندازه به ــی وکیل، پس کس و یا یک ــتم هس اینکه چون من قاضی یا ؟ ــت اس دیگران نگاه
پاسخ که کنیم می نمایند وتصور می ساده آنها از بعضی وهرچند قراردهیم توجه مورد خود در ذهن باید که است سواالتی
مثل تلقی ، می پسندیم دیگري آن را براي ذکر نداشته و باور به آن ما هنوز کرد که بیشتر قبول ولی باید دانیم را می آن
هستی آزاد هستی!البته آن قبول به مکلف تو و'' بگویم نظرم را آزادم تا :''من'' اینکه بر بیان آزادي و دموکراسی ،از بعضی
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89 فنجان و ــق قاش کنارش که در دهند ــان نش ــما ش را به ازآبی پر وان حمام اگر !! انتخاب کنی'' مرا نظر از اطالع طریق تا

و تجربه کسب یا سطل انتخاب پذیرید؟ می تخلیه براي را راه کدام کنید، خالی را آن تا ــود ش خواسته و ــد ــطلی باش س و
؟ زمان نسبت آن به درکف تخلیه دریچه درك نتیجتا، و حمام وان و ماهیت ساختمان شناخت

از ــته دس دو با (... یا قضاوت کند(وکالت یا ــی م خود انتخاب براي ــه ک ــتی هرسرنوش با حقوق فارغ التحصیل ــک ی
دیگر فنون دسته و هستند حقوق تئوریهاي و علوم مصادیق از که اي دسته گذارد، می راه در قدم ، دانشگاهی آموزه هاي
''صاحب سوژه که با انسانی علوم در منتها و منطق)، (اصول قالبی درست در آن بیان یا درست فهم غالبا یک به رسیدن
مناسبات شناخت و خواهد داشت: ''تجربه نیاز لزوما و دسته سومی را نبوده کافی به تنهائی این دو هستیم، مواجه اراده''
در ولی نیست، گرد الف که ــنویم'' ش تازه ''می ، عزیزي قول به ــگاه دانش در . مکان'' زمان و درقالب اجتماعی و ــانی انس
را نیز''می فهمیم''؛ فرقی آن چرائی ، ــت نیس الف گرد بینیم'' اینکه ''می عالوه بر کنیم نگاه خوب اگر ــه، جامع و ــرون بی
قبول کند، و توجه مردم ــبات مناس به قاضی خانواده؛ وقتی اجزاء دعواي یا ــد باش تجاري ــناد اس وصف موضوع ، کند نمی
گرفته ایم، قرار هم کنار که در هستیم او'' و ''ما همین مردم که باور این با مگر شود حاصل نمی توجه این که داشته باشد
هستند، این جامعه دهنده ــکیل تش که همانا افراد اش خانواده زنان جامعه کوچک دیگر یا ــرش ازوي همس به انتظارات و
هستی شوهر خانه در که همین '' کند: می حکم ، ــتاصل و دادخواه مس زنی نفقه دعواي مطالبه به ــخ در پاس دیگر بنگرد،

؟! است'' شود کافی تامین می ارزاقت و
در همین ــان زن با نمیرند، ــا ت گذارد می آنها ــان ده غذا در مدتی ــراي ب مادر پرنده ــه ک هائی ــه جوج ــرق ف ــتی راس
ــب کس دانش و تعامل از جامعه تکامل و اجتماعی زندگی مقتضی ضرورتهاي و مردم مصلحت فهم ــت؟ '' چیس ''مدت
قضاوت) کافی ــالها یا س و ــالها وکالت س مثل کار( یک کمی ــرت کث صرف و ــت می آید به دس ــوردر فوق ــه مذک تجرب
دامنه به توجه و ــردم'' م ــنیدن ''صداي ش اطراف، ازدیدن تجربه ــه بلک ــود. ش نمی تلقی و تجربه نبوده ــناخت ش ــراي ب
وقتی چرا ، که این ــخیص تش ، ــت هس ــخیص براي خود راهی جهت تش این ــود.قطعا ش می حاصل و دهان '' گوش ''
کاري و آمدي دیر '': گوید ،می !! دادرس فراغ فایده و مختومه امر اعتبار مزایاي تفهیم از ــتاصل ، مس ــتري وکیل دادگس
گریان جنون زده و و بی اعتماد و رجوع متحیر ارباب '' کردي اشتباه دعوي یا طرح یا ''خودت در دفاع توان کرد ''و نمی
متوجه دانسته بوده به چهارچوب وفادار که قاضی بر را تقصیر همه ،! رویه وحدت راي مجلس و مصوبه همه وجود این با

و...''! قانون ندارد که مملکت زند :'' می فریاد و
خود  که باشد دادگاه درب جلوي سرباز قدرت به قانون ــتناد و اس ــتدالل جاي اس به قاضی ــالح س اینکه بدتر همه از
بگوید وکیل به که قاضی یا می زنم صدا را ــرباز س کنی صحبت ــتر بیش اگر ــت اس گفته وکیل به قاضی که ام دیده بارها
و استنتاج استنباط ــتند براي هس ــیله اي وس منطق و اصول قواعد بگیري. راي موکلت براي خواهی الحیل می لطایف به
هردو ــت دارم. بدیهی اس باور ''من'' آنچه جلوه دادن و حقیقت منظور اثبات براي حقیقت، نه ــف کش و ــت آنچه هس از
توان انکار نمی را هیچکدام و واقعیت دارد ــان ایش دید افق به ــبت نس که کنند ــیم می ضرورتی را ترس قاضی) ( وکیل و
کرد و یا حل قضیه واقعا ــب ظاهر بر حس نمی توان را ؟ این ــت اس توجه مقدم در ضرورت دو این از کدامیک منتها کرد ،
چه هر استناد و ــتدراك و اس ــتدالل اس قوه آید به درد که آنچه ــود. لذا ش پرداخته مقابل طرف به احترامی رد آن با بی در
هر روز و هر قضایی دستگاه و آمده نایل شهامت و قدرت این به گرامی همکاران تمامی امیدورام ــت. قانون اس ــتر به بیش
عضوي عنوان به خودم گرامی پایان از سروران رود.در پیش عدالت اجراي مقدس به سوي لباس این به آراسته بیشتر چه

نشوند. دغدغه عدالت خارج از گاه در حیطه کاري خود، هیچ خواهم می این جامعه مدنی از کوچک

                                                                                           مهرزاد مسیحی/ بهار 1393
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در ضرورت بازنگري و سرقفلی بر حاکم مقررات تحلیلی بر نقدي
مستأجر و موجر روابط قانون

مسیحی1 مهرزاد
بخش اول

چکیده
و اجتماعی ــاي نیازه ــخگوي پاس ــران ای فعلی ــی قضای نظام در ــرقفلی س ــه ــع ب ــررات راج مق
در استیجاري شدت روابط به موضوع این و باشد نمی تجار و بازاریان به خصوص مردم هاي خواسته
عرف یک به که اي گونه به نموده است؛ بحران و مشکل دچار مستاجر را و موجر بین تجاري اماکن
به عنوانسرقفلیشناخته سال1317آنچه قبلاز درخصوصسرقفلیتا خالفقانونتبدیلشده است.
است می گرفته تراضی از مستاجر و با ــایش قفل گش جهت مالک که وجهی بوده ــت اس ــده ش می
به عنوان مبلغی تقاضاي موجر، از ــه تخلیه خان در زمان هم تاجر غیر حتی که ــت اس اینجا ــب جال و
و روابط بازاریان میان در تجارت، ابتدا و پیشه و کسب حق سرقفلی یا حِق است. نموده سرقفلی می
در مستأجر ــخص ش این حق از جمله حقوق متمادي ــالیان س طی که طوري پیداکرد، به تجار رواج
وابتدایی واقعی مفهوم از سرقفلی حق امروزه رسد می نظر به آمد.اما می ــاب حس ــتأجره به مس عین
شود می ــبه محاس ملک کل قیمت ــرقفلی معادل س قیمت رفته رفته ــت.زیرا اس گرفته فاصله خود
وجهی ــرقفلی س واقع در خرد.اما می را مالکیت مبلغ این با کند می تصور ــتاجر مس که اي گونه به

نور پیام دانشگاه علمی و عضو هیات دادگستري یک پایه .وکیل 1
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مستأجر از مال االجاره از جداي اجاره و ابتداي در منفعت)، باشد یا عین (خواه مالک که مالک است
که حقی است و تجارت پیشه و کسب حق ولی کند. واگذار و بدهد اجاره وي را به محل گیرد تا می
در و آید می وجود به تجارت و پیشه و ــب کس محل ــتأجر مس براي زمان مرور به تدریجی و طور به

است. استیجاري رابطه مرسوم عرف خالف سرقفلی بر وجود مبناي مورد دو هر
تخلیه. تجاري، اماکن موجر، مستاجر، تجارت، و پیشه کسب و حق سرقفلی، واژگان: کلید

مقدمه
حقوقی محاکم ــرازیر به س هاي پرونده از باالیی درصد ــفانه متاس که جرات گفت به ــوان ت ــی م
از ــی ناش ، بزرگ ــهرهاي ش به خصوص و ــور کش مختلف ــهرهاي ش در کیفري مواقع برخی در و
و پاساژها در اماکن تجاري سرقفلی به راجع اختالف زمینه ویژه در به مستاجر و بین موجر اختالفات
مربوطه مکفی نبودن مقررات و اختالف فراوانی به توجه با که ــت اس ــا آس غول و بزرگ هاي مغازه
کاسبین را بر خود راحتی به و ثروت، ــرمایه س .صاحبان ــت اس ــده ش تبدیل اجتماعی معضل یک به
براي است راهی تجاري ــاژهاي بزرگ پاس و اند کرده تحمیل جزء ــبه کس و از تجار اعم بازرگانان و
مالکیت بهانه به را جزء و مغازه داران تجار و کسبه که مادام العمر ظاهرمشروعی به درامدهاي کسب
این به حال فکري ــرعت س به ــت بایس می قانون گذار دهند. می قرار ــار تحت فش عرصه یا و عین
در حال ــور کش در یک ــد، در حال رش نظام اقتصادي – اقتصادي کند وگرنه اجتماعی معضل بزرگ
نیز موجود هاي تورم و ها گرانی از بسیاري عمده علت زیرا کند می رکود دچار ــدت ش به را ــعه توس
ــام آور سرس قیمت با را مغازه بار یک که داري مغازه ــت. اس اجتماعی اقتصادي فراگیر همین معضل
خریداري ــرقفلی عنوان س به تومان، اما 100 میلیون الی 60 تومان تا 20 میلیون حداقل بین متري
خود مغازه صندلی ــر ب ــت اس خریداري کرده را وحق مالکیت ــت اس مالک اینکه زعم کند به ــی م
موجود وي فقط طبق مقررات قانونی اینکه اما غافل از کنند، ــاس مالکیت می احس و زنند می تکیه
افزایش کل می بایست تغییري یا انتقال و براي هر باشد ــتاجرمی مس تعبیري به و ــرقفلی صاحب س
فرصتی مترصد مالکین نیز و پرداخت نماید مالک به دوباره خود را تورم از تغییر ــی ملک ناش قیمت
حرکتی هر نوع با تا ــتند هس خود گذار قانون حمایت مورد اما اخالقی غیر ــارهاي فش اعمال براي
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حس که ــت جاس بگیرند. این را درصد خود ــت، ــته اس مالک می دانس که خود را ــتاجر مس جانب از
اجتماعی تبدیل یک معضل به موضوع می شوند. همین ــتري راهی دادگس و کرده فروکش مالکیت
مردم جانب نمایندگان خصوص از در این مقرراتی قانون وتصویب لزوم بازنگري در که ــت اس ــده ش
شده سعی قفلی سر مکفی غیره مقررات بر خود انتقادات از اي پاره لذا شود، می ــاس ــدت احس ش به

گیرد. قرار اشاره مورد است

ایران حقوق در تجارت یا پیشه یا کسب حق و سرقفلی تاریخی سابقه -1
قبل ــال 80 س از بیش به ــران، ای حقوقی مقررات در ــرقفلی زمینه س در ــدون م ــن ــع قوانی وض
مشخصی و کارآمد قضایی فاقد نظام عمل در ــروطه انقالب مش از قبل تا گردد.جامعه ایرانی برنمی
می شده است فصل و حل شرعیه یا قوانین و ــی منش کدخدا با مردم کل اختالفات در و ــت اس بوده
متفاوت رویه هاي ایجاد باعث ــته و وجود داش ــائلی مس در فقها نظر اختالف مواردي در که هرچند
عنوان سرقفلی به آن چه 1317 ــال س از قبل تا سرقفلی ــت. درخصوص اس بوده ــابهی مش مورد در
مستاجر می گرفته از تراضی با قفل و گشایش جهت که مالک بوده وجهی است ــده ش می ــناخته ش
مبلغی به تقاضاي از موجر، تخلیه خانه در زمان هم غیر تاجر که حتی ــت جاس این و جالب ــت اس

است. نموده می سرقفلی عنوان
ــتغالت»  مس االجاره تعدیل مال «قانون عنوان تحت قانونی ایران در حقوق بار ــن اولی ــراي ب  
شده پیشه اشاره و ــب کس حق از ضعیف هرچند هایی رگه به آن در که ــید رس تصویب به 1317 در
و و دکان انبار و اطاق و مسکونی عمارت خانه و ــت: «هر اس آمده مارالذکر قانون 1 ماده ــت، در اس
متصرف براي تقاضاي باشد به ــده ش منقضی مذکور اماکن مدت اجاره که صورتی در و حمام مغازه
را مدتی مقنن که گردد می مالحظه شود…» می تجدید قانون تاریخ اجراي از ــال س ــه س تا مدتی
حقی الواقع فی که است گرفته نظر جهت تمدید قرارداد اجاره در مستاجر براي اجاره انقضاي از پس
غیر و تجاري شامل اماکن مذکور قانون البته است. بوده مستاجر براي شناخته شده حق از مضاعف
اولین براي 1317/11/15 مصوب مذکور نامه اجرایی قانون آیین 9 ماده در و است شده می تجاري

آن به راجع مقررات و قوانین در و ضرورت بازنگري سرقفلی به راجع مباحث بر تحلیلی نقدي
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وضع آثار آن مقرراتی زوال و و ــرایط ایجاد ش درخصوص گردد. ولی سرقفلی می حق به ــاره بار اش
تنظیم او مخالفت یا موجر غیبت به علت که مواردي : «در ــت اس ــرح بدین ش ،عین ماده گردد نمی
و به عهده موجر قید نامه اجاره در که شرایطی سایر شود، می العموم مدعی اجاره نامه با نمایندگی
بین در نامه چنانچه اجاره باشد و قبلی شرایط اجاره نامه با باید منطبق ــود ش می گذارده ــتاجر مس و
که شیشۀ کسر جبران خاك روبه و ازاله و روبی برف هزینه و بها از قبیل آب عمومی شرایط نباشد
عهده به که آن تعمیرات ضروري و مستغل عوارض تادیه و ــت اس ــتاجر مس معمول به عهده طور به
نبودن چنین هم و موعد از بعد روز تا ده و مال االجاره تادیه عدم در صورت و حق فسخ است موجر
البته به قید میشود.» نامه در اجاره غیره و صنفی و ــرقفلی س قبیل از ــتاجر مس براي حقی گونه هیچ
نداشته مقبولیت چندان خاص، مفهوم در ــرقفلی ایران شناخت حق س جامعه روز ــرایط آن ش جهت

است. شده بوده سرقفلی حق درج نبودن به مکلف نامه مذکور آیین در لذا سردفتر و است
و سنا مجلسین کمیسیون مشترك توسط مستاجر و موجر روابط 1339 قانون ــال س در ــرانجام س
قانون این در تجارت و و پیشه کسب حق بار اصطالح براي اولین که شوراي ملی به تصویب رسید
رسمیت به مذکور قانون در امروزي رایج کسب به مفهوم حق و گرفت قرار گذار قانون استفاده مورد
و محل کسب «مستاجر مقرر داشته: که است 18 ماده جمله از این قانون مهم مواد از ــد ش ــناخته ش
به جدیدي اول مستاجر به اینکه دهد مشروط انتقال غیر را به محل مزبور می تواند تجارت یا پیشه
جدید اجاره دوم مدت و گردیده نامه قید اجاره در که مشغول شود تجارت یا پیشه و و کسب همان
برخالف که ــت اس این قانون این در ــاره اش قابل ونکته ننماید…» تجاوز اجاره اصلی مدت بقیه از
غیر به اجاره حق انتقال مورد مستاجر اصل در قانون این در ،56 و مستاجر سال موجر روابط قانون
نموده تعیین را مالك 6 پیشه، و کسب جهت تعیین میزان حقوق نیز شده ذکر قانون 11 ماده دارد. را
کارشناسان و عرف بین عملی لحاظ از ولی است نیامده 56 سال قانون در متاسفانه این ماده بودکه
می کمک گرفته ماده 11 هاي مالك از کسب و پیشه حقوق میزان تعیین درخصوص ــتري، دادگس

نیست. آن ممکن مواد 1339، امکان استناد به منسوخ گردیدن قانون سال به لحاظ هرچند شود
قانون آن، 32 ماده طبق و تصویب گردید سال 56 مستاجر در موجر و روابط جدید قانون پایان در
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داده شده باشند به اجاره 76 ــال س از قبل تا که تجاري خصوص اماکن در و گردید ــخ نس 39 ــال س
مقنن و بکار نرفته است ــرقفلی س اصطالح 56 ــال قانون س در ــت. هاس دادگاه اعمال مورد کماکان
کمتري نواقص داراي و تر مفصل قبلی قانون نسبت به و دارد تجارت و پیشه و کسب حق به اشاره
در که است این تجارت و و پیشه ــب کس حق درخصوص 56 قانون ــته در برجس موارد از ــد. می باش
اخذ ــتاجر مس از که موجر در ابتداي اجاره ــت اس وجهی که ــرقفلی س در خصوص گذار اصل قانون
ماده اینکه در است. دیگر نگردیده خصوص وضع در این مقرراتی و ــت اس نموده ــکوت س نماید می
اجاره، تخلیه مورد بر آن عالوه اثبات صورت در که گردیده ــتاجر احصاء تخلفات مس از مواردي 14
یا پیشه یا کسب «میزان حق ماده 18: براساس ــد. ش خواهد محروم پیشه و کسب حق از ــتاجر مس
آن آیین نامه که و ضوابطی مبناي اصول قید شده است بر و قوانین دیگر قانون این که در تجارت
هاي مربوط کمیسیون تصویب و تهیه و شهرسازي مسکن و دادگستري هاي خانه طرف وزارت از
نرسیده تصویب به مذکور آیین نامه تاکنون، متاسفانه که می گردد» تعیین رسید، خواهد ــین مجلس

شود. می و پیشه استفاده کسب میزان حق تعیین در 39 قانون سال از ماده 11 عمل در و است
طبق که ــید رس تصویب به ــتاجر مس موجر و قانون روابط تحت عنوان ــی قانون ــال 1362 س در
ــود، می ش واگذار ــکونت س براي که هایی محل اجاره قانون این تصویب ــخ تاری آن: «از 15 ــاده م
مذکور فقط قانون لذا ــد» می باش طرفین بین مقرر ــرایط ش و قانون و این مدنی قانون تابع مقررات
سرقفلی یا پیشه و و کسب حق آن در که طبیعی است و است مسکونی هاي اجاره محل درخصوص

است. نشده بینی پیش
رسید تصویب به 62 سال مستاجر و به قانون روابط موجر ماده یک الحاق قانون ،1365 سال در
بدون دریافت رسمی سند با که استیجاري اماکن کلیه قانون این تصویب تایخ «از دارد: مقرر می که
ــتاجر مس مدت اجاره انقضاء راس در ــود، ش می واگذار اجاره و پیش پرداخت به ــرقفلی س گونه هیچ
تخلف صورت و در طرفین تمدید شود توافق با اجاره مدت آنکه می باشد؛ مگر تخلیه آن به موظف
15 ماده طبق مقنن وقتی ــد رس می نظر به ــتند.» قانون هس مفاد اجراي به مکلف ثبت اجراي دوائر

آن به راجع مقررات و قوانین در و ضرورت بازنگري سرقفلی به راجع مباحث بر تحلیلی نقدي
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واحده ماده تصویب لذا اعالم می کند مسکونی اماکن ــامل ش فقط را مذکور قانون ،62 ــال س قانون
جدي دارد. تامل انتقاد و گردد جاي می هم اماکن تجاري ظاهر شامل در الحاقی که

طبق و ــید رس تصویب به ــتاجر مس و موجر روابط درخصوص قانون آخرین 76 ــال در س باالخره
صدور گرفته صورت تغییرات مهم ترین از می گردد و و تجاري ــکونی مس اماکن ــامل آن ش ماده 1
که ــده ش واگذار حل اختالف ــوراهاي به ش امر که این ــت اس تخلیه حکم جاي به ــتور تخلیه دس
هیچ که ــانی کس موارد برخی در و تجربه بی افراد کارگیري به دلیل به مذکور ــوراهاي ــفانه ش متاس
سریع تر، هر چه است بهتر که اند نموده اتخاذ را مختلفی هاي رویه ندارند تحصیالت حقوقی گونه
سرقفلی از حق این قانون گردد. در واگذار دادگاه به و خارج صالحیت شوراها از تخلیه دستور صدور
و پرداخت است شده ــاره اش سرقفلی به فقط و است نیامده میان به ــخنی س هیچ پیشه و ــب کس و
عالوه اجاره دادن ملک تجاري خود هنگام مالک 1-وقتی است: فرض پیش بینی شده در 3 سرقفلی
براي اجاره مدت حین که در 2-مستاجري میکند. اخذ سرقفلی عنوان مبلغی تحت بها اجاره اخذ بر
مورد ملک در که 3-مستاجري می دارد. دریافت دیگر یا مستاجر موجر از مبلغی خود حق واگذاري
مستاجر به مورد اجاره ساله هر دادن اجاره بر موجر تعهد (مانند خاصی امتیازات حقوق و داراي اجاره
را مبلغی اجاره، مورد یا تخلیه و این گونه امتیازات ــقاط اس جهت مستاجر ــت، اس قیمت متعارف) به

نماید. اخذ سرقفلی عنوان تحت
محل اجاره مورد ملک اگر 76 سال از قبل اماکن اجاره که این نتیجه مذکور مقررات در دقت با
مسکونی ملک اگر و سال 65 مواردي ماده واحده و در ــال 56 قانون س مشمول کار باشد و ــب کس
و مسکونی از اماکن اعم کلیه اجاره ولی بود خواهد مدنی قانون و 62 ــال س قانون ــمول ــد مش باش
مذکور مشمول قانون 76 سال قانون 2 شرایط شکلی ماده رعایت ــرط ش به 76 ــال س از بعد تجاري

باشد. می مدنی قانون و
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ایران حقوق و نظر فقها در وتجارت کسب،پیشه و حق سرقفلی وضعیت -2

اما دانند، می آزاد سرقفلی عنوان به اجاره ابتداي در مستاجر از وجهی اخذ در را مالک فقها بیشتر
ــرقفلی اعتبار مالکیت س به ثالث به اجاره مورد انتقال در اجاره مدت پایان در ــتاجر را مس همین فقها
تحقق را به عرف ــم حک فقها ــتر بیش ــمارند.2هرچندکه می ش الزم را و اذن مالک دانند نمی ــز جای
این اند و کرده ــاره اش مورد این در عرف تاثیر امکان به برخی ولی دانند، نمی حق ــرقفلی موجد س
قبول مورد »است ضمنی نوعی«شرط از ناشی کسب، محل مستاجر براي سرقفلی ایجاد که فرض

دانند. صریح می و وجود شرط عقد در تصریح به منوط را شرط و تحقق این قرار نگرفته فقها
ــرقفلی س به قائل خویش براي پرداخت پول قبال در قاطبه مردم امروزه نیز موضوعه ــوق حق در
پیداست که همان طور امتیاز می گردد. این داراي حق، این مستأجر با خرید هستند.بنابراین شخص

باشد. می 76 سال قانون با موافق سرقفلی عرفی معناي
حقوقی و هاي نظام بزرگ تحوالت مادي، یکی از مالکیت هاي غیر توسعه پذیرش و حال عین در
پیشین مالکیت هاي انسان است کرده رسوخ ملل متمدن تمام میان در امروزه که است اقتصادي جهان
سایر و معنوي فکري و مالکیت هاي ها آن و براي ــتند دانس می مادي ــیاء اش به همواره منحصر را
دانش تکامل و پیشرفت در اثر که مالکیت این قبیل نداشت. مادي مفهومی غیر مالکیت هاي چهره
مورد غربی اروپاي دول موضوعه حقوق در بار نخستین براي ــت، اس شده حقوق قلمرو وارد ــري بش
ــت اس ممالک نهاده دیگر اقتصادي و عرصه حقوقی پا به تدریج به آنجا از و قرار گرفت ــایی شناس
در و گذرد ازپیدایش آن نمی زیادي زمان که ــت اس مادي غیر مالکیت جمله از تاجر ــرقفلی س حق
وضع گذاران را ناچار به قانون و کرده بروز مردم اقتصادي زندگی در حاضر این پدیده در قرن اصل

است. مورد نموده این الزم در مقررات
اقتصاد  و حقوق تجارت ــطه واس بدون موضوعات از که را ــرقفلی س مقررات ــورها کش اغلب

حلی. حسن شیخ بحوث الفقهیه،مرحوم ازصاحب نقل به کشاورز،1390،ص80 تجارت،تهران،انتشارات و حق کسب،پیشه و کشاورز،سرقفلی .بهمن 2
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را مدنی حقوق نیز زمینه کشورها برخی و اند داده جاي خود تجاري میان قوانین در ــت اس اجتماعی
اند. دانسته مقررات این ذکر مناسب محل

مورد این صریحی در مواد که 1339با این ــال از س قبل تا ــد گفته ش گونه که همان نیز ایران در
شد.3این رعایت در عمل و بود، شده شناخته تجاري عادت و عرف در حق مزبور ولی نداشت، وجود

پیدا کرد. بروز قانونی صورت به 1339 سال وضعیت در
این که علت به ــد. ش می مراجعه 1356 ــال س به قانون باید حاضر، در اصل بحث زمینۀ در لذا
این در قضات اي بین رویه اند، اختالف داده نظر مزبور بودن حق ــرعی غیر ش ــتر مجتهدان به بیش
مورد اشارة مادة حق کرد که اعالم نظریه اي در ــوراي نگهبان ش ،1363 سال در ــد. ش ایجاد زمینه

شرعی ندارد.4 عنوان 1356 قانون سال 19
وجود  نگهبان ــوراي ش ــتقاللی اس نظر اعالم صالحیت که در نظري اختالف علت به نظریه  این
مجتهدان و قضات از جمعی با کشور عالی دیوان ،1363 اسفند 6 تاریخ در شد. واقع کارساز داشت،
حقی بود.5 چنین از تأیید ضمنی حاکی که کرد نظري اعالم یافت، تشکیل قانونی به طور که خود
واحده، این ماده شوراي اسالمی رسید. براساس تصویب مجلس به اي واحده ماده سال 1365، در
شده دریافت نیز و سرقفلی نبوده رسمی با سند که اجاره شرطی به وجود دارد، حقی چنین اساًس از

است. داده شده ارجاع 1356 سال قانون به صورت، در این باشد.
سال در تجارت، و و پیشه کسب حق نبودن یا بودن شرعی دربارة طوالنی از مباحث بعد باالخره،
اختالف و گفتگوها همۀ به و ــاند، به تصویب رس اي را ماده نظام مصلحت ــخیص تش مجمع 1369

نظرها پایان داد.
و مستأجر موجر قانون روابط تجارت، مطابق یا پیشه ــب یا حق کس مورد این ماده:«در به موجب
،65/8/15 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون به الحاقیه واحدة ماده ــود. ش 56/5/2 عمل مصوب

60 ص ،1374 همان، . 3
11502 روزنامۀ رسمی، 1363، شمارة . 4

ص 120 . کشاورز، بهمن، همان، 5
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جدید قانون و کرد، تغییر 76 ــال در س چه گفتیم، این نظر نیز چنان اما ــت.» باقی اس خود قوت به
نمود. اعالم قانونی غیر را چنین حقی

دیدگاه از تجارت، باید گفت که و پیشه و حق کسب دربارة مجتهدان باب نظر فقها و در اکنون،
اشاره به توجیه ضمن ایشان از بعضی حتی است. مردود ــد، ش مبنایی که ذکر ــده با یاد ش حق اینان،
حقی از چنین مطالبۀ حرمت بر حکم ــپس س و اند، ــته دانس نامعقول صحیح و غیر آن را ــده، ش یاد

اند.6 مستأجر داده سوي
وجود  ــه ک ــت ــلیط دانس تس قاعدة را ــی ــن حکم چنی مقدمۀ ــوان ت ــی م ــن، یقی ــه ب ــب قری
محروم ــش دارایی خوی ــر ب ــل ــار کام اختی و ــلط تس از را ــک مال ــتأجر، ــراي مس ب ــی حق ــن چنی
یاد در مورد ــده را ش یاد و قاعدة دربارة تعارض قواعد الضرر بحث باب توان می اگرچه نماید؛ ــی م

شده، مفتوح دید.
چنان که  و معتقدند. ــیلۀ موجر وس به ــرقفلی س صحت اخذ به اتفاق به فقها چنین، همۀ هم
براي رجوع حق لذا، می دانند.. مالکانه اختیار را آن مبناي اند، ــاره کرده طور صریح اش به نیز بعضی
در قبال مشتري شده باشد و مشتري نفع به شرطی اینکه مگر آن قائل نیستند، به ــبت نس ــتري مش

کند.7 مطالبه خود، سرقفلی را حق از گذشتن

477ـ478؛ صص ،1374 صانعی، 1362، ص409؛ 34؛ منتظري، ق،ص 1395 ــی، خوی 615؛ 2،ص ق، ج 1403 ــام خمینی(ره)، ام 121؛ ص ــی، حل . 6
صص 297ـ298 فاضللنکرانی،1377، 306؛ ص مظاهري، 1370،

ص300 ،1377 لنکرانی، فاضل . 7
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سرقفلی انواع -3
واگذار به غیر مالک طرف از صورت ــه س ین از ــب در قالب یکی کس هاي محل تجاري و اماکن

: شود می
سرقفلی با ملک قطعی انتقال . 1

سرقفلی واگذاري و ملک اجاره . 2
سرقفلی اخذ بدون ملک صرف اجاره . 3

تملیکی  عقود از یکی ــتفاده از اس با را خود ملک , تجارت و ــب کس محل مالک اول  در صورت
انتقال دهنده از مالکیت طور کلی به حالت ملک در این دهد. ــی م انتقال دیگري به قطعی ــه طور ب
این روش در شود می گیرنده واگذار انتقال به سرقفلی جمله از و متعلقات امتیازات جمیع با خارج و
ــتفاده اس توان می عین مملک عقود از فقط یابد می انتقال دیگري به ــخصی ش از عین مالکیت که
تواند نمی مدنی) 466 قانون ماده ــت نه خود عین ( اس منفعت عین مملک که اجاره عقد لذا ؛ کرد
که ــت اس نماید این می تردید قابل غیر در این وضع چه آن پس . کند ایفا ــی نقش صورت براي این

نیست. میان مستاجري در و موجر و گردد نمی منعقد اجاره اي قرارداد
به را جا آن ــرقفلی س حال عین در و ــد می ده را اجاره تجاري ــل ــک مح مال دوم , ــورت ص در
, تحلیلی . از لحاظ نماید ــی م واگذار ــتاجر مس به اجاره دارد، انعقاد عقد زمان در که ــی ارزش میزان
در محل منفعت تملیک براي اجاره یکی عقد ــود؛ ش می ــته بس عقد دو طرفین حالت میان این در
در نظر قانون گذار آن . صلح یا و ــوض ع قبال در ــرقفلی س انتقال و دیگري بها معین اجاره ــل مقاب
اجاره قرار از عقد ــرقفلی خارج س انتقال یعنی دارد؛ حکومت و غلبه دومی اولی بر مذکور عقد از دو
ــتاجر مس ــد. بنابراین هرگاه باش بها پایین اجاره و مقدار ــرقفلی باال س که میزان چند هر گیرد نمی
سند تنظیم به سرقفلی دهنده انتقال الزام جهت دادخواستی هست نیز سرقفلی الیه منتقل که محل
شد. خواسته خواهد او رد ــت دادخواس دارد، تقدیم دادگاه به ــرقفلی س واگذاري خصوص ــمی در رس
باشد. رسمی اجاره سند تنظیم موجر به می تواند الزام ــود، ش می داده این رابطه در که ــتی دادخواس
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اختیار صرف در اجاره با را خود ملک تجاري محل مالک که ــت اس موردي ــامل ش , ــوم س صورت
عین بهاي اجاره کند دریافت می مستاجر از موجر حالت این در که تنها چیزي دهد می قرار دیگري

گردد. نمی تادیه سرقفلی عنوان به پرداختی پیش گونه هیچ و است مستاجره

حاکم برسرقفلی مقررات بر نقدي تحلیلی -4
ــا ب ــت اس ــرده ــه ک ارائ ــرقفلی س از ــه ــی ک مفهوم و (1376 ــال س ــون ــع قانون(قان -وض 1
از حمایت چتر ــتن نیست،برداش ــازگار س تجارتی پاگرفته ــوم رس و عادات و خارجی ــاي ه ــت واقعی
وران، داران و پیشه کارخانه و ــان مهندس مانند اي، حرفه ــغلی و ش خدمات صاحبان و ــربازرگانان س
که آنان ــاند. رس می زیان ــور کش عمومی به اقتصاد و کند می اقتصادي دچار بحران جهت آنان را از
به باره یک اعتبار ندارند، جلب براي دیگر واقعی ــرمایه س خود، ــه پیش و کسب محل ــرقفلی س جز
حرفه هیچ به است ممکن شود که بزرگی می مالکان حاصل کارشان عاید و افتند می ورشکستگی
این دورنماي اقتصادي ظاهر شوند. صحنه در بی تولید داري سرمایه راه و تنها از نپردازند صنعتی و
که است هم نزند. این بر را کنونی وضع تا است کرده وادار احتیاط به را بزرگ، قانون گذار خسران
ماده که اطالق حالی در است، هاي آینده کرده اجاره را محدود به قانون حکومت 11 قلمرو ماده در
پیشه، کسب و اجاره محل زیرا، باشد. جدید قانون تابع اجاره حقوقی نهاد که آثار ــت یک اقتضا داش
نیست اراده حکومت تابع و خصوصی قرارداد تنها ــت، اس ــده ش در قانون 1356 بیان به مفهومی که
و والیت)، (مانند نکاح می شود اداره قانون ــیله وس به دارد و نظارت آن بر دولت ــت که اس نهادي ؛
قانون اجرا( زمان حاکم در قانون تابع باید زمان، در قوانین تعارض عمومی رفع ــد ــس مطابق قواع پ
11 چنین آمده در ماده حال، هر به شود. قطع آن بر ــته گذش منسوخ قانون و حکومت ــد باش جدید)
مشمول و مستثنی قانون شمول داده شده از اجاره به تصویب این قانون از قبل که «اماکنی است:

بود».8 خواهند آن بر حاکم مقررات

– شماره18 اسفند 1378 و بهمن نشریه دادرسی ، مصوب 1376/5/26کاتوزیان،امیر ناصر، و مستاجر روابط موجر قانون نقدي تحلیلی بر . 8
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بر نیز 1376 و قانون ــت اس خود باقی ــته به اعتبار گذش کالن و خرد قوانین تمام این ترتیب، به
اکنون و هم پیوندد می قانون کنونی به چندي از پس سکونت هاي محل اجاره شود. افزوده می آن
و کند اداره می را ــرارداد خصوصی آن ق مدنی و زیرا قانون ندارد، قانون ــا این ب مهمی ــز تعارض نی
است تجارت پیشه و و کسب محل و اجاره 1356 قانون اصلی با تعارض نیست. چشم گیر ها تفاوت
مدت از پایان پس زیرا کشد. می دنبال به را نیز توابع خود و استثناها و ماند می چنان باقی هم که
براي مدت دیگر آن)، اجاره به اجاره (و حتی در اثر تراضی حکم قانون به نیز، اگر اجاره هاي کنونی
به نیز قضایی رویه شمرد. ــین پیش موقعیت دنباله آثار و از ــود ش می را واقع آنچه باید کند، پیدا ادامه
ماند ها باقی می اجاره از پس، معدودي داند. می 1356 تابع قانون را هایی ــع چنین اجاره قاط ــور ط
ها اجاره این می دهد. اجاره کسب براي محل دیگري را به آن موجر و ــود ش ــخ می فس دلیلی به که
بماند، باقی دراز سالیان رود می انتظار که ــت اس اندك هاي محل کسب اجاره ــمار به ش ــبت نیز نس
هیأت نامه مصوب 78/2/19 آیین در دارد. همراه به نیز را اقتصادي مصالح هم گامی با که ویژه به
مالک اذن با که را جدید» مستأجر سابق به ــتأجر قانونی مس حقوق انتقال از ــی ناش «روابط وزیران،
مستأجر موقعیت پیشین آثار تا ــت اس کرده اصلی اجاره قرارداد بر حاکم قانون تابع ــود، ش می انجام

بماند. محفوظ
یا دست کم نمی دهد؛ ارائه نیز معیاري قانونی یا نظام قراردادي انتخاب یک براي - حکم ماده 2
کرد؛ استفاده آن ها از مصداق در ــبهه ش رفع براي بتوان آن یاري به که کند ــنهاد نمی پیش اصلی را
قانون -2 مدنی قانون ــده است: 1- اجاره معین ش قاعده حاکم بر تمیز براي منبع ــه یک،س ماده در
ویژه قواعد منبع سه این از هر یک یا حکومت تراضی. و مستأجر موجر بین مقرر شرایط -3 1376
باید قانون1376 و مدنی قانون ــه رابط در داد. ترجیح باید را یک ــت کدام معلوم نیس و دارد را ــود خ
قانون حکومت بر دو طرف تراضی فرضی که این ترجیح در ولی آیا را پذیرفت؛ جدید قانون حکومت
نظم عمومی پشتوانه مگر اینکه شمرد. مقدم را تراضی حکومت یا باید شود ــت رعایت می اس مدنی
30 ماده شده و پیش بینی بر تراضی قانون حکومت و سلطه سال 1356 در قانون جدید باشد؟ قانون
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حلی راه 1376 قانون در ولی شناخت اثر بی شود اعمال مقررات از فرار براي که را عهدي گونه هر
اندك احکام اند خواسته که برمی آید چنین قانون مفاد از و ــده است ارائه نش تعارض رفع براي ملی
حکومت و برتري از حکایت که دیگر، ــب جال نکته برعکس، گیرد. عمومی قرار قواعد ــص مخت آن
اجراي از ها مانع این مانند و رهن و منافع صلح عنوان انتخاب که ــت اس این دارد، بر قانون تراضی
اجرایی نامه 2 آیین ماده بند 3 ــد( معلوم باش عوض آن تملیک منافع به نتیجه چند هر ــت؛ اس قانون

9 قانون).
قانون این مقررات مشمول این که براي اجاره عادي قراردادهاي قانون ، این 2 ماده مطابق - 3
به و برسد ــتاجر مس موجر و امضاي به ــود و ش تنظیم ــخه نس دو در مدت اجاره قید با گیرد باید قرار

شود. شهود گواهی به عنوان طرفین مورد اعتماد نفر افراد دو وسیله
مربوط اجاره قرارداد اصل اگر لیکن است دو نفر شاهد توسط نامه اجاره امضاء آن، نکته ترین مهم
به شدن این قانون االجرا الزم زمان بعد از را طرفین، قراردادشان ولی باشد؛ 1376 ــال از س قبل به
روابطشان و نخواهد بود 76 سال قانون مشمول قراردادشان ــند باش کرده تمدید 1378 مثال عنوان

شود. آنها رفتار می این قانون با مطابق و شد مبناي قانون سال1356 تنظیم خواهد بر
چهره  ما حقوق در که ــت اس زمینه اجاره در ــریفاتی تش عقود براي دیگر مثالی آن ایجاد معناي
جمله قوانین و از تابع اجاره شفاهی باشد که مفهوم این اگر به به ویژه دارد. اصل خالف و استثنایی
کسب محل جدید براي مستأجران ــرقفلی س حق تقدم و لغو که قانون هدف ــت. با اس 1356 قانون
سند چتر تنظیم خودداري از زیرا، است، متخلف مستأجر به دادن جایزه منزله و به دارد است، تعارض
نیز، نتیجه سکونت مورد محل در گشاید. می او براي کسب محل در 1356 را ــال س قانون حمایتی
هاي کتبی، اجاره مانند نیز ــفاهی اجاره هاي ش ــت؛ چرا که اس 1376 قانون بیهودگی حکم انتخاب
شود. می منتهی حکم لغو به اي که نتیجه ــود؛ ش طرف می دو بین مقرر ــرایط ش و مدنی تابع قانون

همان . 9
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بر حاکم است ممکن چگونه و است شده نسخ آینده به نسبت 1356 ــال س قانون ــته، گذش ها این از
باشد.10 قانون جدید در زمان واقع اجاره

گیري نتیجه
دیگر  با همراه و او بوده و بقاء حیات ي و الزمه ــان انس همزاد ، کار و ــب و کس معاش تأمین  
سیر تکاملی کرده و فراوانی پیدا اجتماعی و تاریخی تطورات و مراحل زندگی بشر و پدیده هاي ابعاد
مسکن ظهور یافته و لباس ، غذا مانند حیاتی نیاز هاي تأمین نقش در ابتدا کار و پیموده است. کسب
شهري نقش جوامع تشکیل از پس و اقتصادي نقش ــعه توس و روستایی جوامع ــکیل تش به دنبال و
، سازمان اجتماعی و طبقه منزلت ، شغل عنوان به ملی جوامع در نهایت و در کرده پیدا اجتماعی هم
کننده برطرف نقش در ابتدا در شغل ، آورده است به وجود سویی هم نهاد یافته و مردم ساختاري و
بوده مواجه زمان و مکان انتخاب،تغییر، ها در و محدودیت الزامات ترین کم با انسان حیاتی نیازهاي
ابعاد و و قواعد شده متنوعی برخوردار هاي بسیار و رسته ها رشته کار از و کسب روزگار فعلی در است.
نقش خود و مطلوب تر بهتر ایفاي جهت در ها دولت و است گردیده حاکم بر آن علمی گسترده اي
طریق قانون گذاري و هایی از دخالت نظم برقرارکنندگان و امنیت و به عنوان تامین کنندگان آسایش
مربوط مبحث مسائل این با مرتبط قوانین جمله از اند.که نموده حوزه این در ها و… روش تدوین
هرچند کمبودهاو می باشد دولت دخالت مستلزم که است تجارت و و پیشه کسب حق سرقفلی و به
که اشاره کردیم خالصه مورد سه یکی دو این قطع به طور مستاجر به و نواقص قانون روابط موجر
اختالفات موجب بروز که ــم کنی ــاره اش دیگري موارد نیز مقاله تا در ادامه داریم قصد و ــود ش نمی
ادامه نواقص مقاله در یک آن تقریر امکان دلیل عدم به ولیکن است موضوعات شده این بسیاري در
خواهیم کرد.  بحث مجله به تفصیل دیگر در شماره بحث ادامه گذار را در قانون و ضرورت دخالت

همان .10
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حقوق تاریخ از مباحثی

( زندیه حکومت پایان تا ساسانیان فروپاشی از ایران در رشوه )

اشرافی* ارسالن

چکیده
ــرزمین  س این مختلف تاریخ ادوار ــوه در رش ــود وج ، ــران ای کیفري ــوق حق ــخ ــات تل واقعی از ــی یک   
پذیرش و ــانیان ساس حکومت یعنی ــران ای امپراتوري ــه قدرت حلق آخرین ــتن گسس از پس . ــت اس کهن
گردید ــتی زرتش حقوقی نظام ــن جایگزی ــالمی اس حقوقی نظام ، ــوي ایرانیان از س ــالم اس دین ــه آگاهان
امپراتوري در ــوه رش بودن جرم گر ــالم بیان اس پیش  از ایران از مانده باقی ــدارك م ــناد و اس ــه همچانک .
ــوه رش دادن و ــوه رش ، مبین دین این عالی ــم تعالی الهام از ــا ب نیز ــالم اس پذیرش از ــد ، بع ــت اس ــران ای
ــت اس گردیده آن لحاظ مرتکب ــراي ب ها مجازات ــدیدترین ش و ــرام تلقی ح و مجرمانه ــی عمل ــن گرفت
او ــوال ام مصادره ، ــه جامع وي در ــردن ک ــوا رس ، خود ــب منص و ــام مق ــده از ــوه گیرن رش ــرد ف ــزل . ع
جمله از ، ــدام موارد اع بعضی در و ــس حب ، ــده مصادره ش اموال همان از ــده ــارت زیان دی خس ــران جب و
این مرتکب مورد در ــالم اس پس از ایران ــرزمین بر س حاکم هاي حکومت تمامی در که بوده هایی مجازات

. است شده می اعمال جرم
شخص موارد بسیاري در همین بس که ، اسالم از پس ایران حکومت هاي در ــوه با رش مبارزه اهمیت در
می صادر حکم مالء عام رسیدگی و در هم آن رشوه گیرنده شخص اتهام به ( وقت پادشاه خلیفه یا حاکم(

. است نموده

عرفی ، دادرسی ، دادرسی شرعی اسالم حقوق ، حقوق تاریخ ، فساد ، رشوه : ها واژه کلید

حقوق  تاریخ دکتري * دانشجوي
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مقدمه
شود  می تلقی و مجرمانه پست ، شنیع شرع عملی عقل و حکم به که جرایمی است جمله از  رشوه
درخشان تمدن و واال فرهنگی پیشینه با ایران ــلمان مس ــور کش در جرم نرخ ارتکاب این رفتن باال .
در هاي جهانی سازمان توسط ارائه شده در آمارهاي که اي به گونه ــت برانگیز اس ــف تأس دیرپا ، و
عالوه موضوع و این نیست برخوردار مناسبی وضعیت از کشور این ، فساد اقتصادي میزان خصوص
دارد پی را در قضایی در محاکم دادرسی ــدن ش طوالنی کار و ازدحام ، اقتصادي منفی پیامدهاي بر
هاي تمدن تارك کهن بر روزگاران از که گردد می کشوري از ــت ناشایس اي چهره ــیم ترس باعث و
اسالمی و هاي انسانی ارزش عرصه در بودن گام پیش الیق نیز اکنون هم و داشت درخشش بشري

. است
از بررسی موضوع ضرورت ، دارد صعودي ــور ما سیر کش ــوه در که منحنی رش واقعیت این پذیرش

. سازد می نمایان را کیفري حقوق تحوالت دیدگاه تاریخ
مقاله در این و » پرداخته بود اسالم از پیش ایران در رشوه » بررسی به دیگر اي مقاله در نگارنده
اسالم پس از ایران بر حاکم حکومت هاي در رشوه آیا که می شود پرداخته موضوع بررسی این به
ــیدگی به عهده دار رس مقامی چه ــخ، مثبت بودن پاس صورت در خیر ؟ یا ــده ش ــوب می محس جرم
مقرره مجازات هاي و آیا چگونه بوده مجازات اعمال نحوه ــیدگی و رس شیوه ؟ ــت بوده اس موضوع

خیر ؟ یا بوده جامعه جرم و از متضرر کننده حقوق تأمین زمان در آن
ــپس س داریم و خلفا در عهد خواري ــوه رش نظري بر ابتدا ، ــور ــؤاالت مذک س ــخ به پاس لذا براي
هاي حکومت نیز ) و ــیان عباس امویان و ) ایران بر عرب حاکم هاي ــان حکومت زم را در ــوع موض
و سلجوقیان ، غزنویان ) ترك هاي ) و حکومت بویه ــامانیان و آل س ، صفاریان ، طاهریان ) ایرانی
مبارزه در ها این حکومت حکام مستندات قواعد و به دهیم و می قرار مورد بررسی ( خوارزمشاهیان
ها حکومت این در موضوع از مصادیقی بیان ضمن و داشت خواهیم اي ــاره ــوه گیرنده اش رش با فرد

و زندیه به  ــاریه افش افاغنه ، ، صفویان ، تیموریان و مغوالن عهد یعنی بعدي هاي ــت ــز حکوم نی و
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ها آن اعمال نحوه و مقرره هاي مجازات و ها حکومت این در ــوه رش جرم به هاي رسیدگی ــیوه ش
می پردازیم .

خلفا عهد به -نظري 1
غیر ــلمانان بلکه گاه مس میان و داور ــتین ، قاضی نخس پیامبر ، ــالم اس حقوق قضایی تاریخ در
مستقر یمن در که ایرانیان از اي عده و ــتاد فرس یمن به مبلغانی پیامبر ، ــلمانان بود . هم چنین مس
پس از حمله اسالم با ایران ربط ترین اما مهم ، شدند اسالم آشنا حقوقی نظام رهگذر با این از بودند

1 صورت گرفت. عمر دوم خلیفه در عصر اعراب
است شده می تلقی کبیره جزء گناهان و زشت و مذموم رشوه امري (ص)، اکرم پیامبر سنت طبق
در آتش را مخلد دو آن بین واسطه گیرنده و رشوه و رشوه دهنده حضرت آن که اي بوده به گونه و

. است دانسته می جهنم
: که فرمود کند می نقل باقر (ع) امام از بن جابر یوسف

فی اَخاه خان رجًال و له تحل فرج امرأه ال الی نظر من آله و علیه و اهللا اهللا صلی ــول لعن رس »
2« الرشوه فسألهم لتفقهه اِلیه الناس احتاج رجاًال و امرأته

برادرش به ــبت نس که مردي را و کند محرم نگاه زن نا فرج به که ــی را (ص) کس یعنی پیامبر خدا
آنها از او ولی دارند احتیاج او به در دین تفقه براي که مردم را مردي و ، کند خیانت او زن مورد در

. است کرده لعنت ، کند می رشوه درخواست
ابوبکر به خالفت رسیدن و (ص) اکرم پیامبر رحلت از بعد که است مطلب ضروري این اشاره به
امور ، لکن سازمان نرسید به دوسال خالفت وي چند هر ، ( صّدیق به ملقب قحافه ابی بن عبدا... )
دوم ، مبادرت جست قرآن آیات جمع آوري به آنکه : نخست بود موصوف صفت سه او به اجتماعی

199 ص ، تهران 1386 شناسی ، ایران المعارف ، انتشارات دایره ایران حقوق تاریخ ، حسن امین پروفسور سید - 1
حوزه  تبلیغات دفتر نشر و مرکز چاپ ، ــالمی فقه اس در آن و احکام ــوه رش ، دریکنده رضا دادوئی حمید از – نقل 163 ص ، 18 جلد ، ــیعه ــایل الش وس - 2

106 ص ، 1383 قم ، علمیه
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آورد و در انقیاد بودند تحت ــه گرفته خودي پیش ــر س پیغمبر وفات که بعد از را ــایخ عرب مش که آن
بزرگ بار جنبشی اولین براي که آن سوم ساخت. اسالم وارد حوزه را عربستان از مردم دیگر بسیاري
مجموعًا مرکب که لشکر سه با و آورد تاختن عرب دنیاي خارج به منظم ــی با روش و ــاخت س فراهم
برابر دو و یافت آن عده افزایش بعد ــی ول نمود ــروع ش را کار جهانگیري بود جنگی ــزار مرد ده ه از
شام خاك به سه طریق از بود رسم کرده خود ( ص ) که پیغمبر طرحی و حسب وصیت بر و ، گردید

کند.3 مشاهده آن لشکرها را فتوحات ثمره که وفا نکرد عمر او ولی برد حمله
پیوست. وقوع به ابوبکر خالفت ایام در ایرانیان و اعراب میان ــتین برخورد نخس که گردیده بیان
ازطریق ولید خالدبن داشت ، نیروهاي وي به فرماندهی سوریه را در سر و ــطین فلس که فتح ابوبکر
از هایی ــته با دس ناحیه این با اعراب جریان درگیري ــیدند ودر رس النهرین بین ــن به وبحری ــه یمام
السالسل ذات جنگی به نام که است مشخص و کردند برخورد هرمزد ایرانی به فرماندهی مرزبانان
این صورت گرفت ولی آنان میان محل کاظمه و در به حفیر ــوم وبصره موس بحرین میان در ناحیه
اندیشه کسی را آن زمان در که بعید می نماید بعضی از مورخین گفته به است و اتفاقی بوده جنگ
حساب شده جنگی نقشه با را خالد ابوبکر اند گفته که این و ــد باش ــته از خاطر گذش ایران ، حمله به
عصر اعراب عراقی نوع داستان هاي تاریخی کرده بود افسانه تاریخی واهی از ایران حمله به مأمور

اند.4 آمده بر خود افتخار به این منسوب کردن در که است عباسی
، خطاب بن عمر خالفت ــام ای و در ابوبکر از بعد که ــت این اس آید، می بر تاریخ از ــه چ آن ــا ام
به قدم آفریقا ممالک شمال کلی فتح طور به و ومصر ــطین فلس ــام و فتح ش از بعد عرب ــلمانان مس
نخست ، گردیدند ور حمله ایران امپراتوري به ــرق مش سمت آن از بعد از و ــتند ــپانیا گذاش اس خاك
ایرانیان ، ایران درداخل ــا ام . افتاد ــان چنگ ایش به النهرین بین ثروت پر ــهرهاي ش و عراق ناحیه
با ایرانی که آریایی نژاد مردم و می رفت پیش به کندي اعراب فتوحات کردند و ــدیدي ش مقاومت

ص 740 ، 1384 ، پانزدهم چاپ فرهنگی ، و اصغر حکمت ، شرکت انتشارات علمی ترجمه علی ، جامع ادیان تاریخ - جان بایر ناس، 3
تهران ، امیرکبیر انتشارات  ، مؤسسه ــن انوشه حس ترجمه چهارم ، جلد ، ــلجوقیان آمدن س ــانیان تا ساس ــی دولت فروپاش از ایران تاریخ فراي ، . ن . 4 - ر

13 1380 ، ص
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پیکار مدت رو این از و شدند نمی تسلیم سهولت به بودند پایدار زرتشتی دین در و بیگانه سامی نژاد
5. کرد سقوط امپراتوري ایران انجام سر که آن ، تا انجامید طول به سال ایرانیان دوازده با نبرد و

صرفًا بحث ــد یک ش ایران قدرتمند و بزرگ امپراتوري ــقوط س باعث عواملی یا عامل چه ــه اینک
و ساسانیان حکومت فروپاشی ولیکن با نمی باشد در اینجا آن بازگو کردن به نیازي که است تاریخی
حقوقی نظام ، ایران جمله از فتح شده ممالک بر امویان تسلط ایرانیان و سوي از اسالم پذیرش دین

. گردید اسالمی مقررات تابع قضاوت و شد گذاشته زرتشتی کنار
(ص) اکرم ــول رس ــنت از س ــی به تأس نیز دوم و اول ، در دوره خلفاي (ص) پیامبر از رحلت بعد
از شخص و است گردیده می معمول خوار ــوه رش با قاطع برخورد و بوده امري مذموم خواري ــوه رش
فرموده اند ایشان درباره پیامبر زیرا ، ــته اند جس می بهره ــکل مش هاي قضاوت در نیز امام علی (ع)
اعلم انت علی یا » و باز فرمودند . ــت اس (ع) علی قضاوت در ــما ش بهترین یعنی « علی اقضاکم »

6 . هستی امت اقضاي این و اعلم تو علی اي یعنی « اقضاها باالحق و االمه هذه
عمر ــت که اس آورده خطاب بن عمر دوم خصوص خلیفه در البالغه نهج ــرح ش ابن ابی الحدید در
به توبیخ آمیزي ، نامه فراوانی اندوخته است مال ، ران مصر » حکم و عاص عمر » شنید که وقتی
که شنید وقتی چنین هم . کرد ضبط را او دارایی از نیمی و کرد مصر روانه را مأموري و نوشت وي
او را احضار ، ــرافی دارد اش رنگی و ــد پوش می گران بها لباس ران حمص حکم غنم » بن عیاض »
این ها برو گفت داد و نشان وي به و رمه گوسفندي داد وي به شبانی یک جامه و عصا یک کرد و

را بچران ولی خوب بچران .
و خلفاي (ص) پیامبر اکرم ــنت س خالف بر ــوم ، خلیفه س عفان ، بن عثمان خالفت دوره در ــا ام
بالد گماشت حکومت به بودند، و فجور فسق مصدر که را خویشاوندان خود از جمعی ایشان ، سابق
المال به بیت تعرض و خواري رشوه این دوره فساد و در  ساخت . مسلط مسلمانان و مال خون بر و

743 ،ص همان بایر ناس ، جان - 5
ص 8 ، 1387 ، حق پیام انتشارات ، جزایري سیدعلی موسوي (ع) ، ترجمه علی هاي حضرت قضاوت ، شوشتري محمدتقی شیخ ا... آیت -  6



منطقه فارس دادگستري وکالي کانون تخصصی علمی و مجله
2829

نوشتند و نامه او به اشتر مالک نظیر ، عرب روز آن بزرگان از بسیاري که جایی تا رسید خود به اوج
نبخشید. اي فایده کردند ولیکن گوشزد را ( (ص پیامبر اکرم شریعت از وي خروج

است گفته او به خطاب ــت، داش رنجیده خاطري عثمان از که پیامبر اکرم (ص) ــر همس ــه عایش
خویشان و گذاشتی ضجرت سختی و در را نگاشتی و اّمت خویش را خاص المال بیت عثمان اي »
زمین بی واز کناد ــمان بی بهره آس از را ــتی، خداوند تو باز داش ــلطنت س به امصار بالد و در را خود
ــده نش کهنه پیراهن مصطفی هنوز » : گفت مکه به خویش ــفر جریان س در و «... ــد گردان ــب نصی
شقشقیه خطبه در 7«... را مردم بکشید او اي هان ، کهنه ساخته است را او ــریعت ش عثمان ــت و اس

پا  به امیه بنی از پدري او ــاوندان خویش و ... ــید خالفت رس به ــومی س آنکه تا » : آمده نهج البالغه
بهاري گیاه که به جان اي گرسنه شتر دادند ، چون باد خوردند و بر را المال همراه او بیت و خواستند
شکم و بر انگیخت مردم را او اعمال و شد باز بافته او ــمان ریس کرد که ــراف اس آنقدر عثمان . بیفتد

8 « . ساخت نابودش او بارگی
از  مردم حقوق تضییع و بیت المال تعرض به و ــوه خواري ، رش فجور و ــق فس همین نهایت در  

. آورد فراهم وي براي قتل ، زمینه را گماشتگان عثمان و عمال سوي
مجرم با برخورد قاطع خوار ، رشوه با بابمبارزه عملیآنحضرتدر سیره زمانحکومت امامعلی (ع) در
توأمبا آگاهیبخشیدنبهجامعهبودهاست، به عنوانمثال نقل شدههنگامیکهبهآنحضرتخبرمی رسدکه
خیانت کرده است ، بوده اهواز بازار بر » مأمور نظارت شّداد بن رفاعه » جانب از » که ابن هرمه »

میدهد : دستور او به و می نویسد نامه رفاعه به حضرت ،آن است  گرفته رشوه بازاریان و از
هر نما، و اعالم کن زندانی ، و او را ــان برس مردم به اطالع و کن کنار بر از کار را ــه ــن هرم « اب
برابر در سعی نما . اعالم کن تمام کارگزارانت به را کناري او بر ضمن در و بیاید. شکایت دارد کس
بدترین شکل به و که دچار هالکت می شوي نشوي دچار غفلت وسستی ام از تو خواسته که کاري

191 ص ، 1384 ، اساطیر انتشارات ، ( عفان بن عثمان ) 8 جلد ، التواریخ ناسخ ، سپهر الملک لسان تقی محمد - 7
 47 ص ، 1379 ، الهادي چاپ دشتی ، مؤسسه محمد البالغه ، ترجمه نهج ، علی (ع) 8 - امام
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دوم به او بزن. پنج تازیانه و سی اول ، بیاور بیرون زندان از را او جمعه در هر ... عزل می کنم را تو
اموال از شاکی ، از اثبات حق و بعد بیاید ــاهد با ش ، دارد ــکایتی ش او به ــبت نس کس هر اعالم کن
زنجیر و غل در را او پاي و ببر زندان به را و ذلت او خواري با دوباره و بده را او حق « هرمه ابن »

بگذار.»9 را آزاد او هنگام نماز فقط و کن
گردیده  می تلقی جرم خواري رشوه (ع) خالفت امام علی زمان که در ــت اس ــخص مش  بنابراین
، ارتشاء راه از استرداد اموال حاصله ، عام مالء در شالق ، شاقه اعمال با حبس آن مجازات و است

است. بوده متهم کردن مشهور و
عباسیان امویان و - 2

قمري /661 132 تا 41 هاي ــال س طول در یعنی ) امویان10 حکومت در خاندان ــتقرار اس از پس
عصر را در قضات ــاب انتص فرمان و بود اموي دولت ــارات اختی از قضات نصب ــالدي ) می 749 ــا ت

. می خواندند ، «عهد» امویان
دیوان مظالم » ، برقراري امویان عصر در ــی دادرس ونهادهاي آیین در ــی اساس تحوالت یکی از
دیوان در ــی، دادرس آیین . بود عامه مردم ــکایت ش به ــیدگی مروان براي رس عبدالملک عهد در «
عام هفته بار در را معین روز خود یک که خلیفه آن بود ــانی ساس ــاهان ش عام از بار به تقلید مظالم
دادخواهی براي که شکایتی داشت، طبقه هر کسی از هر . ــت نشس می قضا ــند مس بر خود و میداد
ظلم رفع مقتضی براي به نحو دادخواهان شکایت شنیدن از پس و خلیفه رسید خلیفه می حضور به
خود مجلس علماي و فقهاء از ، بود مبهم شرعی حکم و پیچیده موضوع اگر و داد می دستور او از

می کرد.11 استمداد
توان می است داشته ساسانی عهد ایران با تشابهاتی دادرسی نهاد ، امویان عهد در اینکه به توجه با
، مظالم دیوان در نیز اغلب و بوده خواري معمول ــوه رش با مبارزه نیز زمان در این گرفت که نتیجه

، ص 89 79 مبلغان / مندرج در « و پیامدهاي آن خواري رشوه » ، عطایی آصف محمد از به نقل – 430 17 ، ص جلد الوسائل ، مستدرك - 9
. شد نهاده بنا داشت خالفت عراق و حجاز بر (ع) امام علی که شام در زمانی سفیان فرمانرواي ابی بن معاویه توسط اموي مستقل حکومت - 10

، ص 203 همان ، امین حسن سید 11 - پروفسور
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. است این جرم رسیدگی میشده علنی به صورت به
ولیکن در  ــته داش وجود امویان عهد » در عبدالعزیز عمر بن » نظیر عادلی خلفاي که چند هر  

. نژاد پرستی است عدالتی و وبی ظلم از مجموع تاریخ امویان مشحون
ابو مسلم فرماندهی به ایرانی « سیاه جامگان » اینکه داشت تا ادامه قرن یک قریب ، حکومت امویان
ــرانجام س به بود ــده ش ــته گذاش امویان علیه آن ــالوده ش قبل ها مدت از که را قیامی ، ــانی خراس
به مروان آن از بعد کوتاهی مدت ، عراق شمال در موصل نزدیکی در امویان شکست با و رسانیدند
و فرو پیچید.12 کلی خالفت امویان به 750 میالدي ) طومار قمري ( 132 سال در گریخت و مصر
خلیفه اولین ابوالعباس خالفت با می دانستند، پیامبر (ص) به ــب را منتس خود ــیان که عباس حکومت

. شد آغاز عباسی
آشکار امري عباسیان حقوقی در نظام ایرانی حقوقی ونظام فرهنگ تأثیر  و نفوذ ، عباسیان دوره در

است. ناپذیر انکار و
حدود این دوره در چه ، است اسالمی قضایی نظام گیري شکل ، دوره عباسیان دوره کلی طور به
( و حنبلی مالکی ، شافعی ، ( حنفی اهل سنت مبناي مذاهب چهارگانه بر القضاء ادب کتاب در چهل
عصر این در اسالمی جوامع تمدن و فرهنگ شکوفایی و حکمت قلمرو وسعت . شده است ــته نگاش
این . در بود آورده پدید قضایی تشکیالت را براي ایجاد زمینه ، علمی فعالیت هاي گیري اوج کنار در
تا منصب این آمد. پدید بود روحانی هم و اداري شأن داراي هم که « القضات قاضی » منصب دوره
، القضات قاضی . سمت داشت قضایی اسالم سیطره جهان سراسر بر هجري چهارم هاي قرن نیمه

شد .13 تبدیل « القضات قاضی دیوان » به و یافت گسترش بغداد در آرام آرام

52 ص ، ن . فراي ، همان . ر - 12
56 ص همان، – هژبریان حسین ، زّرینی  13 - حسین
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نعمان  ، تبار ایرانی و بزرگ فقیه که بود اي گونه به قضایی ــتگاه ــاد دس فس ــی ، عباس دوران در
منصب دوانیقی از پذیرفتن خلیفه منصور ــاري پافش و اصرار وجود با ، ابوحنیفه به ــن ثابت معروف ب

. کرد خودداري القضات قاضی
پیچیده و حکومتی شکل اداري هاي دستگاه اسالمی گسترده شدن مملکت علت به این دوره در
در . شد گیر جامعه دامن بیشتر رشوه، مساله بالطبع و گرفت خود به تري طوالنی و تر تر و عریض
. از دولتیان را چرب می کرد از یکی سبیل بود ، باید امتیازي یا مقام این دوران هر کسی که طالب
هر ــده ش گفته ،( با اهللا وزیر مقتدي خاقانی( به ــهور مش خاقان بن یحیی بن عبدا... مورد در جمله
کرد و می مطالبه رشوه به عنوان مبلغی از وي هاي دولتی می فرستاد، مأموریت از یکی به کس را
کرده مأمور پیش تر که ــخصی جاي ش و او را به دیگري همین معامله را می کرد با روز چند از بعد
براي نفر ناظر روز نوزده یک در بود که این وي هاي رشوه خواري جمله . از نمود منصوب می بود
از پس را یک هر و کرد می را امضاء ــارت او نظ و حکم گرفته پولی یک از هر کرد و ــن ــه تعیی کوف

14 فرستاد . کوفه دیگري به
آنان از بسیاري ، باشند خوراي رشوه مبارزه با بایست سمبل می خود که قضات ، عباسیان عهد در
به ــوه رش پرداخت با آنان از ،چون بعضی نبوده عجیب و این ــدند ش زر اندوزي و ــتی دوس مال دچار

. آورده بودند دست را به قضا منصب القضات، مرکزي قاضی متصدیان سازمان
معز به ــزار درهم ه ــت ــالیانه دویس س پرداخت با ،« ــوارب ابی الش بن ابوالعباس که « ــد ان آورده
و ــیده رس غایت به ــوت و رش وجور ظلم کلی به طور . کرد خود آن را از این منصب الدوله دیلمی،
ــده ش ــایرین س َمَثل ، و بغداد بلخ قاضیان هاي ــتانی س ــوت رش ها و خالف کاري و ها بی عدالتی
است . به ارائه قابل احوال این بر بسیاري شواهد فارسی و عربی نثر و نظم متون در که بود ، چنان
به بود بهاران بلخ نو کوي در وي دارالقضاي که حنفی احمد بلخ ابوعبداهللا قاضی احکام مثال عنوان

، ص 12 1389 ، دانشور انتشارات ، اسالم کیفري ایران و حقوق در ، رشوه فرهاد نورزاد -  14
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 : است المثل شده ضرب که است بوده عادالنه غیر سخیف و اي اندازه
مسگري » شوشتر زنی گردن در بلخ آهنگري        به کرد « گنه

ــت گذش می حد از دیوانی ــوه خواري قاضی یا صاحب رش که مواردي فقط در ــیان در عهد عباس
معزول خود ــام از مق و او را ــد می کردن ــادره مص خود به نفع را او ــوال ام محل ــم حاک ــا ی و ــاه ش

15. نمودند می
صفاریان -طاهریان و 3

ابو  کمک به در مهمی نقش خود که طاهریان . ــد رس می طاهریان نوبت به ، ــیان عباس از بعد
در ازدیگري یکی پس آنان نسل چهار و داشتند عباسیان به امویان از قدرت و انتقال خراسانی مسلم
. کردند حکومت آن اطراف و خراسان سال بر پنج حدود داشتند ، روایی فرمان عباسی خلفاي عهد
از ــی بخش بر طاهریان ــتقل مس نیمه با حکومت ، عرب ــتیالي اس از ایران ــتقالل مقدمات اس
این مؤسس ، ذوالیمینین طاهر . شد آغاز ــی عباس خلیفه مأمون عهد در فرعانه و خوارزم ــان ، خراس
در کرد ، چند ــی سفارش دیوانی حکومتی و امور ترتیب عبدا... در ــرش پس به مکتوبی طی ــله سلس
ــتقالل اس و نیمه بودند ــی عباس خلیفگان مطیع و تابع ، حقوقی و قضایی نظر از طاهریان مجموع،
و قضایی استقالل به ، داشت انعکاس در خاندان ایشان حکومت بودن موروثی در که ایشان سیاسی
به که بودند گران مسلمانی حکومت نخستین از طاهریان کلی طور به . منجر نشد اقتصادي و اداري
شکایات و عرایض به و کردند می جلوس مهرگان و نوروز هاي جشن در ساسانی ، پادشاهان رسم

می کردند.16 دادخواهان رسیدگی
بر خراسان طاهریان حکومت پنجاه ساله به ، صفاري از یعقوب لیث طاهر بن ــت محمد با شکس
خلع طاعت و عباسی بر خلیفه شورش با که ایرانی بودند سلسله ، نخستین شد.صفاریان خاتمه داده
دولت درخشش قدرت .17عصر گردیدند ایران استقالل و سیاسی حیات موجب تجدید و ــکیل تش او

، ص 13   15 - همان
249 - 250 صص ، همان حسن امین ، سید 16 - پروفسور

، ص 254 17 - همان
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پاي دلیري دادن ــان نش به از این پس دراز هاي مدت صفاریان نرفت ، فراتر ــال از پنجاه س صفاري
کنند . اهمیت کسب قدرتی سیستان خود والیت مرزهاي بیرون توانستند در ندرت اما به ، ــردند فش
از که بود اسالم عالم ــرق مش در مستعجلی اما پهناور امپراتوري ــکیل تش صفاري ــتین امراي نخس
عظیم شکاف نخستین صفاریان . مغرب امتداد داشت و اصفهان در اهواز تا مشرق در کابل و بامیان

کردند.18 ایجاد عباسی قلمرو تمامیت در را
، شد آغاز صفاریان رسیدن قدرت به با ــالم ، اس از ایرانی بعد هاي حکومت در قضایی ــتقالل اس
، یعنی اگر خالفت استقالل یافت دستگاه از تا حدي سلسله این حکومت طول در نهاد دادرسی زیرا
طبقه اختیار در چنان هم نیز قضایی مناصب و اسالمی فقه ــمی همان طور رس به ماهوي قواعد چه
سوي از صفاریان شرع درعصر قضات اما کردند؛ می حکم شرع اساس که بر بود سنت اهل فقیهان
شیوع رغم ــامانیان به س عصر عکس در بر ــدند. منصوب می ش خلیفه طرف از نه و صفاري امیران
، بودند تابع خلفاي عباسی اکثر و مذهب حنفی پیرو سلسله بیشتر این که امیران دلیل آن به ، تشیع

19. گردند منصوب القضات بغداد سوي قاضی از ایشان هم قضات قلمرو که دادند می اجازه
بویه آل و -سامانیان 4

از می رساندند ــانیان دوره ساس در ــرافی بهرام چوبین خاندان اش به را ــب خود نس که ــامانیان س
النهر ماوراء ــان و خراس از ــیعی وس ــمت قس بر ــند که باش می ــالم از اس ــی بعد پارس حکومت هاي
شاه آنان ترین پادشاه قوي . ــتند داش قرن حکومت یک قریب نیز ــله این سلس . می کردند حکومت
که تشکیالت بودند دولتی نخستین ــامانیان ، که س بود .بعضی مورخین معتقدند سامانی ــماعیل اس
از را آن خود ــه نوبه ب نیز بغداد اما ، ــرده بودند ک ایرانی آن را و گرفته ــداد بغ ــاالري را از س ــوان دی
براي مشقی بخارا سر دولت اداري گرفته بود و این تشکیالت عاریت به ساسانیان پایتخت تیسفون

20. شد بعدي هاي دولت و سلجوقیان
94 ص ، ن . فراي ، همان . ر - 18

سید  پروفسور از – نقل 20 ص ، 1347 ، وحید ، ، تهران مشروطیت تا ابتداي ــانی ساس انقراض از ایران ــتري محیط طباطبایی ، دادگس محمد ــید س - 19
ص 255 ، همان ، حسن امین

همان ، ص 128 ، فراي . ن 20 - ر .
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تبعیت بغداد القضات قاضی از قضا امر در بغداد بود و خالفت به ــته وابس شدت به ــامانی س دولت
هاي دادگاه بنابراین ــناختند. ش می خود قضایی احکام مبناي را ــی حنف مذهب ــامانیان س می کرد .
عرفی دادرسی ) مظالم دیوان اما . شد می اداره حنفی فقه اساس بر االسالم» «شیخ نظر شرع زیر
شیوه و سرد به برفی احمد سامانی حتی روزهاي که اسماعیل بن . نقل شده بود قرار ) نیز بر شاهانه

کند.21 رسیدگی دادخواهان شکایت تابه آمد می میدان به ساسانی عادل پادشاهان
سامانیان و صفاریان و طاهریان عهد در را خواري ــوه مجازات رش که مواردي به تاریخی در منابع
. است نشده ذکر مورخین قول از خصوص این رویه اي در حداقل یا و نخوردیم بر باشد کرده ذکر
عالوه ، خوار ــوه رش فرد دهد می ــان نش که خوریم می بر مواردي بویه به آل زمان حکومت اما در

گردید. می رسوا وجه شدیدترین به خود منصب از عزل بر
مداخله قضا در کار گاه، امرا هیچ و ــاهان پادش و بود ــتقل ، مقام قضا مس آل بویه حکومت عصر در
خواري و رشوه فساد مالی به ویژه شد و می انحراف دچار هرگاه مقام قضا عین حال . در نمیکردند

. شد می رسوا و معزول بالفاصله می شد، کار قاضی پیدا در
نام به شهري بر دیلمی الدوله که عضد از قاضی خائنی در فارس، بازرگانی که است آمده تاریخ در
گرفتن بدون خود را مال کرد که بیان و کرد شکایت بود گماشته اطراف شیراز در خسرو » فنا گرد »
نظرش به اي چاره می کند.عضد الدوله آن خودداري از استرداد و قاضی سپرده قاضی آن به ــید رس
اظهار او به و ــت خواس خلوت در قاضی را فاصله این و در ــت خواس مهلت ــاکی دو ماه ش از ــید نرس
امینی دست شخص به فرزندانش آینده براي را خود ــخصی ش غنائم و خواهد اموال می که ــت داش
گنجایش که امنی محل تا داد به قاضی مبلغی علی الحساب و لذا دهد قرار خود وصی را او و بدهد
امتنان با ، . قاضی شود را مهیا سلطنتی جواهر و ذخایر انتقال ــازد و بس باشد ــته زر داش ــیصد درج س
آنگاه الدوله عضد . شد ــغول مش مخزن ــاختن س به گنج گران این امید وبه کرد قبول را خدمت این
کرد چنین ــاکی ش . کند مطالبه را خود مراجعه و امانت قاضی مرد به اکنون که گفت ــاکی به مردش

251 ص ، ، همان امین حسن پروفسور سید - 21
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بالفاصله الدوله نیز و عضد ادا کرد را ــاکی ش مال ، عضدالدوله اموال دریافت طمع به هم و قاضی
رسوا کرد.22 و را معزول قاضی

، حاجب بزرگ عضد الدوله که ــت اس آورده خصوص این در ــت نامه سیاس الملک در نظام خواجه
را قاضی و رفت حاجب من آر ، گردن پیش ــتار در دس و برهنه پا ــرو س را قاضی که برو بفرمود را
او دارایی تمامی که داد ــتور دس الدوله عضد بیاوردند را قاضی چون . بود فرموده آورد که هم چنان

کنند.23 ضبط خزانه نفع به را
( خوارزمشاهیان ، سلجوقیان ، غزنویان ) ترکان 5 -عهد

ــلجوقی و س ، غزنوي هاي ــله سلس ــد و ش آغاز حاکمیت ترکان ، ــامانیان س ــا افول ب زمان ــم ه
. کردند سال حکومت 277 جمعًا که شدند مسلط بر ایران خوارزمشاهی

درعصر غزنویاننیز مثلدورانسامانیان، نظامقضاییزیر نظرقاضیالقضاترسمی مقیمپایتخت اداره
پارسی و منثور ادبیات منظوم در . بود حنفی مذهب دوره این در قضا در امر مذهب غالب و شد می
بیان گنجوي نظامی است . ــده یاد ش عدالت به غزنوي و محمود ــبکتکین س نظیر غزنوي امراي از

: داشته
داد پسندي گرفت » از مملکت گرفت                               بلندي « دولت ترکان که

ــته کش ــدن و ش بردار از ترس خاطر به ــود ــاعر بزرگ که خ و ش حکیم ــی ــرو قبادیان خس ــر ناص
ایشان به و اتکاء قضات خواري ــوه رش و بی عدالتی از ، کند می یمگان فرار به ــان خراس از ، ــدن ش
شرعی حیله با که را عصر خود فقیهان فتاوي و احکام حتی و ــته برداش فریاد ترك ، حاکمان قدرت
کرده نقد وجهی جدي ترین به گرفتند می را نادیده ــی مبانی فقه مصالح خود و اقتضاء منافع ــه ب و

: گوید می و است
وزرایید را ابلیس لعین مرا ، حیله کز است           پدید نیک ! ُجَهال حیلت سازان اي »

، ص 259 22 - همان
بابل  سراي کتاب چشمه ، نشر ایران ، در دادگستري ــیر قانون و س ، راوندي مرتضی از 94 – نقل ص ، ــت نامه ، سیاس ــی الملک طوس نظام 23 - خواجه

133 ص ، 1368 ،
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بگشایید24» شریعت بند ، بگشاید              در وقت ، شما رشوت کیسه سر خصم چون
ناصرخسرو در جایی دیگر ، ضمنتوصیفشمهايازمظالمعصرخودبهفقها و قضات فاسد که درحقیقت
و دارد می بر آنها کارانه ریا اعمال از روي و پرده می کند بودند حمله زمان گران ستم فعل آلت و کار ابزار

: گوید می
اند شما دلیالن جاوید آتش زي نمودند شما را                 راه این که قوم این »

اند» فقها گر اینها فقیه است را                       ابلیس شما فقها اند خواران ، رشوت این
رخصت بدهندت آنگه ، خوردن رشوت                      رشوت بخورند و خواستن بهر قضا از
اند25» غذا اهل از اند ، بل بیع و شرااند                    نه اهل قضا کتب بر همگان فتنه

خود که ــت اس بوده جایی تا ــن قضات عصر غزنوي بی در ویژه به ــوه خواري و رش ورزي ــع طم
روزي که ــه این جمل از اند . کرده ــی م اقدام خوار ــوه رش قاضی مجازات براي ــوي غزن ــالطین س
قاضی نزدیک ــته و مهر نهاده به دینار سر بس :« دو هزار و گفت آمد محمود ــلطان س ــخصی نزد ش
را کیسه و خانه برگشتم به چون ، داد من قاضی خواستم به از را امانت در مراجعت و گذاشتم امانت
ــپردي س من به مهر نهاده و ــته بس ــر س گفت : قاضی رجوع کردم ، به ، بود مس آن در ، ــودم گش
کرد ، ــکایت ش محمود ــلطان س به ــخص ش آن « ؟ گویی ، اکنون چه می دادم باز تو به چنان هم
که جامه فراش خاصه او . رفت ــکار و به ش کرد اي را پاره جامه و کرد فکر مدتی محمود ــلطان س
محمود . نخستین بازگردانید صورت به را و آن طلب کرد ــتی رفوگر زبردس ــد ش نگران ، دید پاره را
بدین ــلطان س وي از بیم که ــد ش معلوم ــید ، فراش پرس از یافت ، ــت درس را جامه آن مراجعت در
کیسه اي هیچ : ــید پرس و فراخواند نظیر بود بی ــهر ش آن در که را رفوگر ــلطان س . زده ــت دس کار
می ببینی را ــه اگر آن کیس گفت : . ام کرده رفو قاضی ــه ؟ گفت : کیس اي کرده رفو مدت این در
. کرده ام رفو که من است کیسه همین : گفت نمود ، بدو کیسه آن سلطان آري ، : گفت شناسی ؟

263-264 صص ، ، همان امین سید حسن پروفسور - 24
، ص 131 همان ، راوندي مرتضی نقل از ، نظامی االسرار مخزن - 25
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نگونسار را قاضی . بفرمود تا شد قاضی خجل ، نمودند کرده بدو کیسه رفو آوردند و حاضر را قاضی
آوردند.26 فرود گاه آن ، بداد دینار هزار پنجاه تا ، بیاویختند

براي خوب اي نمونه ولی خواري رشوه است نه امانت خیانت در حقوقی دیدگاه از عمل این چند هر
باشد. می فاسد کار و طمع قضات با غزنوي برخورد سالطین نحوه بردن به پی

آمده در تاریخ بیقهی که ــت اس بوده جایی تا غزنوي عهد غالب قضات خواري ــوه رش ــاد و فس
قضا ــغل ش قبول از بوالنی ابوبکر فرزندش و ــن بوالنی ابوالحس همانند پرهیزکار قضات که بعضی
نا ، ــتادند ایس باز کار از پرهیزکاران چون و کردند تأبّی غزنوي محمود ــلطان س از جایزه دریافت و
قاضی رازي ــم ابوالقاس ــاره با پنهانی با اش ، چندان که ابوالهیثم در ــدند ش ــته کار گماش به صالحان

27«. است گري قاضی از به قّوادي » که گفت می نیشابور
ــت  دس به را ایران زمام قدرت ( میالدي یازدهم ) قمري ــده پنجم س نیمه اول در ــلجوقیان س
، ویژه عامل دو ولی برخوردار بودند عمل ــتقالل اس از نوعی قضات ، ــلجوقیان س زمان در . گرفتند
خود جاي کرد در می منصوب را ها که آن حاکمی اول ــاخت . س می محدود را آنها عمل ــتقالل اس
28. نداشتند را هایشان داوري و احکام آنها قدرت تنفیذ خود اینکه دوم . سازد عزلشان توانست می
بغداد حمایت خالفت مورد بویه با آل به دلیل مخالفت شرعی مذهبی و جهت ،از از آغاز سلجوقیان
بد تهمت راه وارد کردن دینی، از به تعصب تظاهر و دین از نام ــتفاده اس ــوء س با اغلب ، اینان بودند
در ویژه به و عدالت قضاوت پرداختند . می ها آن اموال به مصادره هاي ایرانی ــخصیت ش به دینی
القضات فارس قاضی شده گفته چنان چه ، بود برخوردار وضعیت روشنی از سلجوقیان اوایل حکومت
سلطان عصر تا الراضی خلیفه عهد که از بود « فرازي نصر عبدا...بن ابی » سلجوقیان عصر اوایل در
و ارث حکم به است ایشان خاندان ــت پارس هم چنان در ریاس قضا و سلجوقی ــاه ملکش محمد بن
گرفته نمی کسی رشوه از به سیم درم یک کدام هیچ خاندان این در که ــت اس این مهم . ــتحقاق اس

، ص 133 همان ، راوندي 26 - مرتضی
پروفسور از نقل – ص 458 ، 1324 فرهنگ وزارت کل نگارش اداره ، غنی ، تهران قاسم و اکبر فّیاض علی چاپ ، بیهقی ، تاریخ ابوالفضل بیهقی - 27

ص 273 سید حسن امین ، همان ،
80 ص ، 1382 ، نشر نی آژند ، یعقوب ، ترجمه دکتر تاریخ میانه ایران در تحول ، تداوم و لمبتن آن - 28
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خاندان و پارس قاضی نصر ابی بن عبدا.. ــتی و پاکی درس که وزیر الملک مجد دلیل همین به و اند
قضاء دارالملک پدید در شرع و عدل همان تا او سپرد برادر به را اصفهان قضاوت دانست ، را می او

29. است پارس به که آید
در خصوص اینکه کما شکل نبود این به منصبان صاحب سایر مورد در قضا ، دستگاه از البته غیر
که ــکالتی مش از یکی » که اند آورده ــلجوقیان س عهد ــتانش در زیردس و وزیر و حقوق ــتمري مس
صاحب ــاالري س دیوان یک براي ایجاد وجوهی و بودجه ــدان فق ، بودند مواجه آن ــا ب ــلجوقیان س
آمد در یعنی واگذاري اقطاع صورت به از آن قسمتی ، حقوق وزیر مورد در .... بنابراین بود مستمري
دیگري مزایاي منظم حقوق این دریافت وزیر عالوه بر . شد می داده ویا بعضی وجوه ، منطقه یک

30«. ها رشوه و ، جرایم اموال مصادره از قبیل می آورد دست به نیز
از ــت اس ــده ش ذکر عصر این در براي تصاحب مناصب خواري ــوه رش هایی از ــن نمونه همچنی
، سراپرده از جمله هدایاي زیادي وزارت ــیدن به رس براي الملک نظام بن الملک فخر که جمله این
یا ، داده برکیارق به زرادخانه تازي و ــبان اس و جواهر مرصع به ــاختمان هاي س و نیکو ــالح هاي س
معامله انجام قبل از ولیکن ــود ش وزیرش تا برکیارق داد به طال دینار هزار صد الملک ــد مؤی ــه اینک

شد.31 کشته الملک مؤید
ویژه ــت وبه داش بعد قرون آهنگی در دراز تأثیر ، ــلجوقی س عصر در ایران تحول نظام قضایی
زد که دادرسی آیین و نهاد در اصالحاتی به دست الملک نظام خواجه به توصیه سلجوقی شاه ملک
و ــناد اس به ــتناد اس و عدم قابلیت مالی در دعاوي زمان اعالن اصل مرور از آن ها عبارت مهم ترین
گذشت دیگر می آن تاریخ ــال از س ــی س که دعوایی که معنی این به ، هاي کهنه در محاکم بنچاق
نیز موقع در آن زمان مرور قاعده دیگر عبارت ــد.32به نمی ش ــمرده ش تعقیب قابل قاضی محضر در

. بود جاري

278 -279 صص ، همان ، سید حسن امین پروفسور از نقل ص 118- فارسنامه ، ، بخلی ابن - 29
41 ص ، همان ، لمبتن آن - 30

همان - 31
23 -24 ، صص همان ، طباطبایی محیط سید محمد - 32
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بالفاصله خوار رشوه و قاضی فاسد که است آن بیانگر سلجوقیان از عصر مانده جاي به ادبی آثار
طوسی الملک نظام چنان که خواجه هم . مصادره می گردید اموالش می شد و عزل پادشاه فرمان به
هر و بدانند یکان یکان مملکت قاضیان باید که احوال »: کند می سفارش ــاه ش به نامه ــت سیاس در
دارند و نگه بدان کار کنند و تربیت ، او را باشد و کم طمع ــت دس و زاهد و کوتاه عالم ــان ایش از که
ایشان از هر یکی و بسپارند ، و به دیگري که شایسته باشد معزول کنند را او ، چنین بَُود نه که هر
از ــت نازك اس این کار او را به خیانت حاجت نیفتد که اطالق کنند تا ــاهره مش کفایت او اندازه به
و ناپاك جاهل به شغل این نشاید ، ــلطند مس ــلمانان مس فروج و احوال و دماء بر ــان ایش آن که بهر
و معلوم حکمی کند ظلم امضاء و جهل به حاکمی چون و . ورع با به عالم کار ــن ای ــض تفوی دادن ،

33 دادن» و مالش باید فرمودن معزول را آن کس گردانند ، پادشاه
در احکام قضایی پژوهش و فرجام اعالي مرجع ــاه، ش ــخص ش ، ــلجوقیان س ــلطنت س عصر در
در که « مظالم « دیوان و ــد ش می ــوب محس قضات ــکایت انتظامی از مرجع ش ترین عالی نیز و
ــکري لش امراي علیه عامه تظلمات مرجع انواع گوناگون به چنان هم بود، یافته رونق غزنویان عهد
اوامر اجراي متصدي میرداد» عنوان « با مخصوصی صاحب منصب و بود شاه شخص و کشوري و

بود.34 مظالم دیوان در شاه
سلطان فرمان به بودند که خوارزمشاه محمد الدین قطب جانشینان ، خوارزم شاهیان ترکان سلسله

. کرد استقالل داعیه آن از و بعد بود سلجوقی سلطان و تابع شد خوارزم حاکم سنجر سلجوقی
ــالطین س و امرا امیال تابع ــتر بیش و ــتند نداش رأي ــتقالل اس قضات ــاهیان ، ش خوارزم عهد در
طوالنی سفرهاي سیاحت و سی سال طی وي که « نوشته است الدین رازي چه نجم چنان ، بودند
جاده و بر نباشد تزویر و رشوه اهل که است ندیده را قضات از تن یک ، اسالم عالم غرب و شرق در

کند.»35 دادرسی و داوري عامل عالمان سریرت و سیرت و شریعت

 57-58 صص ، 1369 ، اساطیر تهران ، آشتیانی ، اقبال عباس چاپ ، سیاست نامه طوسی ، خواجه نظام الملک - 33 
، ص 281 منبع ، همان امین سید حسن 34 - پروفسور

398 -399 صص ، 1352 ونشر ، ترجمه ، بنگاه تهران ، ریاحی امین محمد ، چاپ العباد مرصاد رازي ، الدین نجم - 35
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فساد قضات عصر خوارزمشاهی تا حدود زیاديبرگرفتهازفسادسالطینبودهاست،هم چنانکهگفته شده
، بود ــاه ش خوارزم الدین جالل ــلطان س محاصره در تبریز هنگامی که ، ــتم هش قرن اول نیمه در »
به ملکه ، او بست دل بر را دید و او و سلطان هم ــاهده کرد ، مش حصار بود و بام بر ــلجوقی ملکه س
خواستار و داده است طالق مرا شوهرم که کرد ادعا شاه خوارزم الدین جالل ــلطان با س ازدواج امید
وي بغدادي رجوع کردند الدین قوام به قاضی ازدواج عقد و براي چون ــد. ش الدین جالل با ازدواج
عقد سرباز اجراي صیغه از ، ــت اس آذربایجان والی ازبک اتابک ــر همس ملکه که ــت می دانس چون
منصب که به آن شرط به را عقد صیغه اجراي ، بود عصر روحانیون از که قزوینی ولی عزالدین ، زد
به خبر این که هنگامی . کرد الدین عقد جالل براي ملکه را و ــود پذیرفت ش برگزیده قضاي تبریز

درگذشت»36 شدت تأثر رسیده از اتابک گوش
امور  فقط که رشوه ــت اس ــخص ، مش ــارت رفت اش قبل در که گونه حکایت همان این از ذکر  
رشوه آن و کرده است دریافت رشوه قزوینی عزالدین اینجا در اینکه کما نیست دریافت وجه یا مالی
این روحانی به مقام یک هر گاه این مزید بر . ــت اس تبریز ــهر قضاي ش منصب به ــیدن رس همانا ،
است که در مشخص ــت و داش نخواهد خود از رأي استقالل هیچ گونه ، ــد برس ــکل به قضاوت ش

. داشت خواهد روا بر خلق جوري چه ظلم و می نماید، بعد که هایی قضاوت
قبول  از ــگان فرزان ــمندان و دانش ــا ت ــد گردی ــث باع ــات ــتقالل قض ــدم اس ع دوره ، ــن ای در
اماطمعکارورشوهخوار ، بهدستقضاتبیعلموکم سواد مسوولیتهايقضاییخودداريورزند وکارها
« مثنوي در ــم هفت ــرن ق ــاعران ش ــوي از دهل ــرو خس ــه امیر ــت ک اس ــن دلیل همی ــه ب ــد . افت

: گوید می « االنوار مطلع
نیز علم نی و دارد عمل پشیز                                کو نه نیرزد علم بی قاضی »

ظالم کنند طعمه نبی شرع کنند                                   مظالم که حیله گرانی
37« را درویش صد حق را                              محو کند ستم کیش میر یک پی از

134 ص ، ، همان مرتضی راوندي - 36
، ص 291 ، همان امین حسن سید از پروفسور 37 - نقل
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تیموریان -6
شاهیان و خوارزم حکومت قمري سال 628 الدین خوارزم شاه در جالل سلطان شدن کشته از پس
حکومت زمام بودند شده ور حمله ایران به ازآن قبل مدتی که مغوالن و پایان یافت ایران ترکان در

. گرفتند دست در را
مبدأ ، حقوق تاریخ نظر از ( میالدي 615 قمري/ 1219 در ) ایران به مغول ــوز س خانمان حمله
کردند. تبدیل به نظامی متفاوت را ــود موج حقوقی نظام مغوالن زیرا ، بود اي تازه ــیار بس ــوالت تح
خلفاي از اعم گونه حکومتی هر ــلطه س زیر ــالم اس جهان از ــی بخش مثابه به ، ایران مغول حمله تا
نظر حقوقی ملتزم از و ترك بود ایرانی و هاي حکومت ــی و عباس خلفاي اموي و و سپس ــدین راش
قوانین وضع اجازه به خود امیري و خلیفه یا سلطان یا حاکم هیچ و ــالمی بود اس ــریعت ش احکام به
« چنگیزي یاساي » و شد موقوف ــالم اس وفقه ــرع ش نظام ، مغول حمله از اما پس داد . نمی جدید

حکم گردید.38 آن بر
اداري،  نظامی، قوانین کاملی از ــد مجموعه گفته می ش نیز « تونجین » که چنگیزي ــانامه یاس
یاساي چنگیزي براي مغول . بود ــده ش ــته مغول نوش خان چنگیز ــتور دس که به بود مدنی و جزایی

شدند. می ، قائل بودند قائل قرآن براي مسلمانان را که حرمتی همان
ــه ک ــته داش ــود  وج ــو» یارغ  » ــام ن ــه ب ــتنطاق اس ــس مجل ــک  ی ــوالن مغ ــن بی در 
ــه جمل از  ، ــوالن مغ ــوري امپرات ــف مختل ــی نواح در و  ــد بودن آن ــع تاب ــوالن مغ ــه هم
ــا پ ــر ب ، ــو یارغ ــراي ــیله ام وس ــه ب ــس مجل ــن ای . ــت اس ــده ش ــی م ــکیل تش ــان ــل خان ای
مجلس این خانان ایل تمام دوره در و است نشسته می قضاوت به در آن بزرگ خان خود و شده می

است.39 داشته وجود
را نیز ــوه خوار اتهام فرد رش به ــیدگی رس صالحیت ، رغو یا مجلس این که ــت این اس مهم نکته

، ص 299 38 - همان
93 ص ، همان ، لمبتن آن - 39
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ایران تاریخ در رغو ، یا این مجالس در هاي عادالنه از دادرسی هایی نمونه . ــت ــته اس داش عهده به
بررسی براي دستور اولجایتو که به شده گزارش ازیارغویی تاریخ وصاف، جمله در از است. شده ضبط
و رشوه اختالس مدعی ، شد تشکیل ساوجی الدین سعد و الدین رشید خوراي رشوه و اتهام اختالس
برساند به اثبات را خود ادعاي نتوانست مدعی چون ، بود گورسرخی الدین تاج به نام شخصی خواري
چوب به نیز دیگران و شدند کشته دستانش هم بعضی از همراه به الدین تاج و شدند تبرئه متهمین

شدند.40 بسته فلک و
چنگیزي تجدید ــاي یاس ، در نظام غازان خان مانند اي از امراي مغول پاره آوردن ــالم اس بعد از
هیچ را قاضی که وجودآمد به تغییراتی حاکم حقوقی نظام در ــالمی اس ــاس احکام اس بر و ــد ش نظر
هر وزیران از جمله امیران و ، کس هر بلکه ، نطلبد ــود خ و وزرا به خانه امرا و ــکام ح از اي ــده آفری
قضات باید به ضمن در ، و بروند دارالقضا به ــی دادرس براي باید ــند باش جاه مند وصاحب قدرت چند
ــتانند . مردم چیزي نس اي از بهانه به هیچ عنوان و ــود تا ش پرداخت ــالیانه س منظم حقوق به کفاف
متداعیین از قاضی اگر که بود شده مقرر قاضی نواب یا قاضی توسط رشوه گرفتن باب در چنین هم

کنند.41 تشهیر را او و او را بتراشند ریش باید ، باشد گرفته رشوتی
انتخاب و ــلطنت س به هجري 771 ــال س در گورکانی تیمور امیر جلوس با که ــان تیموری ــد عه
کوتاهی مدت در ایشان باشد . می ایران تاریخ ماجراي پر ازدوران ــروع شد، ش به پایتختی ــمرقند س
آورد. در به تصرف را ایران شمالی و شرقی نواحی آن از پس و کرد تثبیت در ماوراالنهر را خود قدرت
بار به ، هاي زیادي ویرانی و را تصرف کشور آن و کشی نمود لشکر سمت هندوستان به آن از پس
سلطان مصر شکست با و کرد حرکت غرب ــمت به س ــاله س هفت در یک یورش آن متعاقب آورد و
همواره وي . سمرقندبرگشت به لبنان و ــطین فلس ، ــام ش مناطق آباد تصرف و ــاه عثمانی پادش ونیز
به چین حمله تصمیم زمانی تیمور ــود دربیاورد . خ به تصرف چین را ــیع وس مصمم بود که مملکت
سپاه چین به حمله براي ــودگی و فرس پیري وجود با تیمور هر حال به بود . ــاله هفتادس که گرفت را

ص 93 ، همان -  40
، ص 305 41 - همان

حقوق تاریخ از مباحثی



منطقه فارس دادگستري وکالي کانون تخصصی علمی و مجله
4445

فتح قصد را به و سواره سمرقند پیاده هزار پنجاه و چهارصد با لشکري حدود و فراهم آورد عظیمی
شعبان هفدهم شب چهارشنبه در انجام سر آن یافتن شدت و بیماري به علت لیکن و کرد ترك چین
هنگام در او ، بست فرو جهان از دیده توحید ، کلمه چندین نوبت اداي با و اسالم آیین به 807 سال

بود.42 کرده سلطنت سال و شش و سی بود ساله یک و هفتاد مرگ
چنگیزي  یاساي اما بود ، ــتوار اس ــنت س اهل فقه پایه بر حقوقی نظام ، هرات تیموریان عهد در  
در ــوي دولت س از معروف بود نیز توره ( قواعد ) چنگیزي به در این زمان ــه ک تیموري ــزوکات ت و
با دوم درجه قضات » و صدر » عنوان با قضات درجه اول دوره این در ــد. می ش اجرا موارد عدیده
با سنت فقه اهل برابر قضایی دستگاه فائقه ریاست ولی ، بودند قضائیه قوه مسوول «قاضی » عنوان
معتبر آخرین پادشاه بایقرا حسن سلطان وزیر خود که ــیرنوایی ش علی امیر » بود. االسالم ــیخ ش »
با رشوت از قوچان قضا داوطلبان منصب از یکی که است آورده در شعري بود سلسله تیموریان هرات
را والیت قضایی آن فرمان هرات ، در ( تیموریان دولت عدلیه وزیر صدر ( به ــی راهوار دادن مرکوب

: است سروده را زیر شعر واقعه این شنیدن از پس استرآبادي عبدالحق سید و بود ستانده
شد نمی راضی صدر قاضی شود ، رفت سوي هدایت          که یکی خوجان ز »

قاضی نمی شد.43» ، نمی بود آخر          اگر خر قاضی شد و رشوت خري داد به
« زاکانی « عبید آثار از عصر را ــوه خواري نظام قضایی آن و رش ــاد فس مذکور ، موارد بر عالوه
کارساز را رشوه خود ، « تعریفات در « رساله دریافت . ایشان توان می به نیکی ــی پارس ــراي س طنز
ــوت رش که اي قاضی حاکمی عادل و گوید : « می کلیات » خود در کتاب « داند ــی ــارگان م بیچ

زحمت نرسید.»44 به تا نطلبید می روزگار این ... در نستاند

ــگاه ــارات دانش انتش ، و ترکمانان تیموریان دوره در ــی ایران فرهنگ و اقتصادي ، اجتماعی ــی ، سیاس تحوالت ــري، تاریخ جعف ــر می ــین حس ــر - دکت 42
 40- صص 41 ، 1381  اصفهان ،

321 ص ، همان ، امین حسن سید پروفسور از نقل – 47 ص ، حکمت اصغر چاپ علی االنفائس ، مجالس ، شیرنوایی علی امیر - 43
، ص 383 1379 ، ، زوار ، تهران اتابکی پرویز ، چاپ ، کلیات زاکانی 44 - عبید
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صفویان - 7
یک ساسانی امپراتوري ــقوط س از پس ــال قریب نهصد س که بودند ایرانی حکومت ،تنها صفویان
نهادند. بنیاد ایران در بود ساسانی دولت برابر کم و بیش آن ثغور و حدود که را ایرانی متمرکز دولت
تشکیل دولت صفوي را قمري 905 سال در که باشد می صفوي اسماعیل این سلسه شاه مؤسس
سرزمین بر سال 243 صفویان باشد . می بزرگ عارف اردبیلی صفی الدین ــیخ ش نوادگان از او . داد
خود قضایی سیاست اجراي ،در بودند مذهب شیعی صفوي .پادشاهان کردند حکومت ایران پهناور
مقام در « بیگی دیوان » . کردند و تقسیم تفکیک و عرفی شرعی بخش به دو را ایران دادرسی نهاد
از سوي شیعی منصوب یک فقیه مقام الصدور » در و « صدر عرفی دادگاه هاي وزیر دادگستري بر

داشتند.45 ریاست شرعی هاي دادگاه بر شاه
می مردم قضایی امور فتق و رتق ــجم به صورت منس به عرف و ــرع ش دادگاه هاي دوره این در
نیز ــاه ــتند، ش داش قرار آنها رأس در بیگی دیوان و صدرالصدور که ها دادگاه این از جداي پرداختند .
شرعی ــی دادرس ، صفوي عهد اواخر در البته پرداخت.46 می قضایی امور به جداگانه صورت به خود
زیادي تاحدود ــی قضای نظام ، صفوي عصر .در ــد گرائی تضعیف به ــی عرفی دادرس و ــوت گرفت ق
یعنی « اربعه احداث » ــژه وی به جرایم غالب مرتکبین خصوص در و ــود ب دولت متمرکز ــت دس در
اعمال مجازات هاي شدیدتري ــرقت وس عضو نقص به منتهی جرح و ، ضرب عنف به تجاوز ، قتل
بیداد وبه ویژه رشوه داشت بی حساب فساد از حکایت ، حکومت صفوي دوره شد.اخالق مدنی در می
ملک ایران گویا ، ــود ب ــده ش حد خارج از حکومت طرف عمال از رعیت و تعدي به ــم ظل ــرد . میک
کارنامه ویرانی ، تعدي و فساد ، ، رشوه داللی ... بیافریند را روابط اجتماعی چنین بود که شده آفریده

است.47 صفویان عمومی
از یکی مورخین48 بعضی که جایی حکومت صفوي شدت یافت تا اواخر در خواري رشوه و فساد

، ص 334 همان ، امین حسن سید 45 - پروفسور
ص 73 ، همان، هژبریان حسین ، زرینی دکتر حسین -  46

ص 46 ، 1379 ، هفدهم چاپ ، نشرنی ، کشی نخبه شناسی جامعه ، قلی رضا -علی  47
سبزواري قریش بن سید محمد سید - 48
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. شمرده اند دولت بر منصبان وصاحب قضات طبقه فساد را سقوط صفویان مهم دالیل
اوضاع  از انتقاد در ، است دیده چشم را به افغان فتنه که صفوي نیز عهد اواخر منصبان صاحب از یکی  
ــت ، شاعر ــروده اس » س نامه مکافات نام « به منظومه اي صفوي و قضایی عهد اداري ، ــی سیاس
گفته سخن چنین قوه قضائیه متصدیان از آن طی ــد باش نمی ــخص مش که هویت وي منظومه این

: است
حّل نمودند ز فتوي دم به یک محّل                        قدر و از بهر مشکل صد دو »

اختیار را کند کفر مقلّد خوش آمد » شعار          » را مجتهد » » شد چو
نام از شرع و اسالم دیگر مبر یافت کام               « گري « باشی مال » ز » چو

«49. قبول نا شد صّدیق رشوه عدول                         که بی ، شیاطین شد دارالقضا به
ــاه ش عصر ایران ــاد فس و ناامنی ایجاد علل مورد در خویش ــفرنامه در س ــاندري دالس وینچنتو
گروه چه این ، ــود ش می ــی ناش قاضیان ناحیه از اصل در ــد مفاس این ... ــد « نویس می ــب طهماس
شهریار مملکت که بینند می چون و بستانند ــوت رش رو ناگزیرند این از و ندارند اي ویژه ــتمري مس
سبب همین به . افزایند می رشوه میزان به ، ندارد قضایی مسائل و مرافعات به اعتنایی و توجه هیچ
اند عظیم مخاطرات معرض در خود خانه هاي در مردم و حتی است ناامن ها جاده کشور سراسر در

50 . اند گردیده فاسد مال عشق به قاضیان همگی تقریبی طور به و
«شاردن»کهخوددرزمانصفویانبهایرانآمده استبیان میدارد«ایرانیانداللیرابههمهچیز ترجیح
چند خصیصه هر این دارد . ــتنی گسس نا ــوه ، رابطه رش یعنی ــاب حس حق و نیز با . داللی دهند می
در مورد را یک نکته لیکن ــد ، باش عوامل مختلف اجتماعی تابع هر چند ــد و باش مبارك نا و مکروه
ــده ش فرهنگ ایران تن هاي پاره جزء فرهنگی ویژگی این که این وآن گرفت توان نادیده نمی آن

کلمه  واقعی معنی فساد به ، چون آمده اند در زانو به در مقابل آن ــه همیش مصلحین ایران . ــت اس

، ص 347 همان ، امین حسن سید 49 - پروفسور
، ص 216 1368 ، بابل سراي کتاب چشمه ، نشر ، دادگستري در ایران و سیر قانون ، راوندي از مرتضی 50 - نقل
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است.»51 ریشه دوانیده اجتماعی فرهنگ هاي  ریشه و رگ در
رشوه فرد مورد پادشاه در خود موارد بعضی در که آید می بر چنین ، عهد صفویه تاریخی متون از
که یکی شنید مورد یک عباس در که شاه این جمله از نموده است. حکم می صدور به خوار مبادرت
شاه . ــت اس وادار کرده مصالحه به ــان را و ایش گرفته ــوه رش ، دعوي طرف دو از اصفهان قضات از
و روده دل و دادند ، دستش به را ُدم آن و ــاندند نش خري بر را وارونه خوار ــوه داد قاضی رش ــتور دس
بار چند این صورت به را او و و دوشش آویختند به سر بودند ، کشته حال همان که در را گوسفندي

خوار.52 رشوه قاضی جزاي است این : که زد می فریاد او پیشاپیش ومردي گرداندند شهر گرد
افشاریه - 8

ــمت قس بر ( افغان ــرف اش و (محمود ها ، افغان کوتاه زمان مدت ، صفوي حکومت انقراض از بعد
منبع ابوحنیفه ) مذهب ) ــنت اهل س دوره فقه این . در می کردند حکومت ایران ــرزمین س هایی از
تأسیس آنان و و بیرون راندن باشکست افاغنه افشار اینکه نادرشاه قرار گرفت. تا نظام حقوقی اصلی
از را ایران مرزهاي و زد ــت ایران دس ــتقالل اس تجدید به قمري 1148 ــال س در ــله افشاریه سلس

. داد توسعه هندوستان تا داغستان
صفوي امري عصر همچون زمان نادر در عرف و شرع حکام قضایی بین و حقوقی تقسیم مسایل
می شرع بر مجاري امور جمیع که صفوي حسین سلطان شاه دوره خالف به نهایت در . بود مسلم
و مناصب صدارت عامه ایشان . شد می رجوع حکام عرف به دعاوي اکثر ، در دوره نادرشاه گذشت

نمود.53 واگذار واحد، شخص به را مناصب این تمام و ادغام درهم را االسالمی و شیخ خاصه
گفته به بنا ، بود مرسوم و متداول امري خواري ــوه رش و ــاد فس نیز ، ــاریه افش حکومت زمان در
، بود ناپذیر فساد افشاریان حاکمه در دستگاه شهادت تاریخ به که کسی تنها ، نویسندگان از بعضی
، انگلیسی ها ... متداول بود خواري بقیه رشوه مورد در و بود . شاه نادر آبادي منشی استر میرزا مهدي

، ص 136 همان ، قلی رضا 51 - علی
1170 ص ، 1369 ، علمی ، انتشارات تهران ، عباس زندگانی شاه ، ا.. فلسفی نصر - 52

372 -373 صص همان ، ، امین حسن پروفسور سید - 53
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فرمانی که می گونه هر دادند ، می همه ــه ب که اي ــوه رش با ایام این در ... ها و هلندي ، ــا ه روس
مورد که را معافیتی مصونیت و گونه هر . کردند می خواستند می که وهر کاري گرفتند می خواستند

کردند.54 می تأمین پول با بود نظرشان
با ولی نیافتیم دست عهد افشاریه در خوار برخود با رشوه از اي به رویه تاریخی متون به مراجعه با
خوار مجازات ــوه مورد رش در گفت توان می به قطع ، دوره این در ــالمی اس احکام حکومت به توجه

. شده است می شدیدي اعمال
زندیه - 8

در مالیر اقامت لُر که طوایف ایل زند از ــت ریاس زند، خان کریم صفویه ، ــله سلس ــقوط س از بعد
ــن حس ومحمد افغان خان آزاد بختیاري ، ــان مرادخ علی را که ــلطنت س داخلی ــان مدعی ــتند، داش
کریم . نمود تأسیس  را زندیه ــله سلس سال 1163 قمري در و ــت برداش راه ــر از س بود ، قاجار خان
لقب حاضر نشدند بازماندگانش خود و که بود ــالم اس از بعد ایران ــاهان پادش عادلترین خان زند از
مدت ــه به سلس این . نامیدند « وکیل الرعایا» می خود را کنند بلکه انتخاب خود براي را ــاهی پادش
باب ایشان در ، داشت تشیع مذهب خان داشتند.کریم حکومت ایران سرزمین بر ــش سال وش چهل
و خود بر قلمرو حاکم قانون را آور نام فقیه ، حلّی محقق تألیف « االسالم شرایع » ، کتاب ، قضاوت
ماهوي نظر از صفوي همچون عصر ــی دادرس آیین و نهاد دوره زندیه در ــت . می دانس االجرا الزم
عنوان جدید « با دیوان بیگی ، سازمان قضایی شبیه به صورتی شکلی از نظر امامیه و بر اساس فقه
همان داراي قاضی عرف مثابه به اوایل قاجاریه و زندیه در عصر دیوان امیر . می چرخید « دیوان امیر
رسیدگی شخصی طور » به اربعه « احداث به کیفري مسایل بود ودر صفویه بیگی عصر دیوان اختیارات
بر احکام ــرعی موازین ش تطبیق و تحقیق مقام در بود ــرع ش قاضی که « دیوان صدر واز « کرد می

می گرفت.55 سؤال شرعی کارشناس و مستشار به صورت ، خود

58 - 59 صص ، پیشین منبع ، قلی رضا علی -  54
، ص 379 منبع پیشین ، امین حسن 55 - پروفسور سید
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به توجه با ولیکن نخوردیم ــر ب زندیه عهد خوراي در ــوه موردي از رش به تاریخی ــون معتبر مت در
رسد می نظر ، به کرد می ــیدگی رس دادخواهی دادخواهان به ــخصی ش طور زند به خان کریم اینکه

. است نموده برخورد می خوار رشوه شدت با خواري به رشوه از مشاهده موردي صورت در

نتیجه گیري
بین یعنی در است اسالم امضایی احکام رشوه جزء گیریم که می نتیجه شد آنچه گفته به توجه با
رشوه نفس است . داشته وجود نیز باستان ایران هاي حکومت جمله از کهن هاي و تمدن قدیم ملل
ــدیدترین ش و بوده قابل مجازات عقل حکم به آن مرتکب و ــده ش می تلقی ــت زش و مذموم عملی
بر نیز ــالم اس ، ــده ش می اعمال مرتکب مورد در ــت اس بوده اعدام موارد پاره اي که در ها مجازات
یک ــوه رش بنابراین و ــت گذاش صّحه ــوه خواري رش با برخورد در ــایر ملل س بین هاي موجود رویه

. باشد نمی اسالم جدید در تأسیس
حقوقی نظام ایرانیان ، از ناحیه دین اسالم و پذیرش آگاهانه ــانیان ساس حکومت ــی فروپاش از پس
جایی از بنابراین گردید ، حاکم حقوقی اسالمی و نظام شد کنار گذاشته ــمی رس ــتی به صورت زرتش
در تمامی ــود ش می تلقی ــنیع و حرام ش عمل خواري ــوه رش ، ــالم اس مبین وفق موازین دین که
عباسیان و عربی امویان هاي حکومت ، چه  ــالم اس پس از ایران ــرزمین س بر حاکم هاي حکومت
حاکمیت عهد چه در و بویه آل و ــامانیان س ، صفاریان ، ایرانی نظیر طاهریان هاي حکومت ــه چ و
حکومت چنین هم و ــان تیموری و مغوالن نیز ــاهیان ) و ، خوارزمش ــلجوقیان س ، غزنویان ــرکان ( ت
هاي رویه و ــت بوده اس مجازات قابل مجرمانه و خواري عملی ــوه رش ، زندیه ــاریه و افش ، صفویه
فرد اي که عزل گونه به ، ــوه گیرنده دارد رش با ــدید ش برخورد حکایت از ها حکومت به آن مربوط
جبران و ، مصادره اموال جامعه در رسوا کردن وي ، دارا بوده است که و منصبی از مقام گیرنده رشوه
این در خصوص مرتکب ــه ک بوده هایی مجازات از ، اعدام ــوارد بعضی م در و دیده ــان زی ــارت خس
هاي حکومت دیدگاه اسالمی بسیاري از عالوه بر موضوع این و است ــده ش اعمال می ــنیع ش جرم

حقوق تاریخ از مباحثی
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تاریخ میانه در ــژه وی به حاکم ــاهان پادش از ــیاري بس که ــد باش می از این گرفته ــأت نش ، ــم حاک
حکومت زمان در ــن ای بر مزید کردند و ــی م عمل نیز، ــتان باس ــاهان ایران پادش ــیوه به ش ، ایران
ــاي یاس ولی « بود ــتوار اس ــنت اهل س فقه پایه بر نظام حقوقی چند هر و تیموریان مغوالن هاي
موجب ــد و به ش می اجرا موارد عدیده اي در دولت ــوي س از » نیز تیموري « تزوکات و « چنگیزي

. ها بود مجازات شدیدترین مستحق گیرنده رشوه و تلقی جرم رشوه دو ، این

 منابع 
فارسی الف)

79 ، » ، مبلغان آن پیامدهاي و خواري رشوه » عطایی ، محمد، -آصف 1
1386 تهران ، شناسی ایران المعارف دایره انتشارات ، ایران حقوق تاریخ سیدحسن، ، امین - 2

وزارت ــگارش ن کل اداره ، ــران ــم غنی ، ته قاس فیاض و علی ــاپ چ ، ــی بیهق ــخ تاری ــل، ابوالفض ، ــی بیهق - 3
فرهنگ ، 1324

علمیه حوزه تبلیغات دفتر نشر و مرکز چاپ ، ــالمی اس فقه در احکام آن و ــوه رش حمیدرضا، ، دریکنده - دادوئی 4
1383 ، قم

1386 ، اول چاپ ، چشمه نشر ، ایران در دادگستري و مرتضی،سیرقانون ، راوندي - 5
1379 ، هفدهم ، چاپ نی نشر ، کشی نخبه شناسی علی، جامعه ، رضاقلی - 6

1379 ، ، زوار تهران ، اتابکی پرویز چاپ ، کلیات ، عبید، زاکانی - 7
اول ، انتشارات جلد ، آن تحوالت و ایران قضایی دستگاه معاصر تاریخ ، ــین حس ، هژبریان ــین و حس ، - زرینی 8

1388 روزنامه رسمی ،
پیام ــارات انتش ، جزایري ــوي موس ــیدعلی س ترجمه ، (ع) علی حضرت هاي قضاوت محمدتقی، ، ــتري شوش - 9

1387 ، حق
1361 اساطیر تهران ، آشتیانی اقبال عباس چاپ ، سیرالملوك ) ) نامه سیاست ، الملک نظام ، طوسی - 10

1369 ، ، انتشارات علمی ، تهران عباس ، نصرا...، زندگانی شاه فلسفی - 11
1384 ، اساطیر انتشارات ، ( عفان عثمان بن ) 8 جلد ، محمدتقی،ناسخ التواریخ ، سپهر الملک لسان - 12

، انتشارات تهران ، مشروطیت ابتداي تا ــانی ساس انقراض از ایران در ــتري دادگس محمد، ، طباطبایی - محیط 13
1347 ، وحید
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تیموریان و دوره در ــران و فرهنگی ای اقتصادي ، اجتماعی ، ــی سیاس تحوالت تاریخ ــین، حس ، ــري میرجعف - 14
1381 ، اصفهان دانشگاه انتشارات ، ترکمانان

1389 ، انتشارات دانشور ، اسالم و ایران کیفري حقوق در ،رشوه فرهاد ، نورزاد - 15
عربی ب)

1379 زمستان ، چاپ یازدهم ، الهادي چاپ مؤسسه ، دشتی محمد ترجمه ، البالغه نهج ، علی (ع) -امام 1
انگلیسی ج)

چاپ ، و فرهنگی علمی ــارات انتش ــرکت ش ، حکمت اصغر علی ترجمه ، ادیان تاریخ جامع ــان، ج ، ــاس بایرن - 1
1384 پانزدهم ،

، حسن انوشه ترجمه ، چهارم جلد ، سلجوقیان آمدن تا ساسانیان دولت فروپاشی از ایران ،تاریخ ن ر. فراي ، - 2
تهران 1380 ، امیرکبیر مؤسسه انتشارات

1382 ، نی ، نشر آژند یعقوب ، ترجمه ایران میانه در تاریخ تحول و تداوم - آن  ، لمبتن - 3
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قراردادها التزام در تطبیقی وجه بررسی

جانی* مجتبی رودي محمد
جلیلی** آزیتا

چکیده
قرارداد ــی احتمال از نقض ــري جلوگی براي که ــت ــده در قرارداد اس ش مبلغی تعیین ــزام الت ــه وج
مدنی شود. ماده 230 قانون می برده نام نیز کیفري» شرط » عنوان با از آن می شود و بینی پیش
خسارتی جبران براي قرارداد در شرط شده آن وجه التزام اساس که بر دارد اشاره التزام وجه به ایران
آن به عنوان از عربی در حقوق کشورهاي شود می اجراي تعهد حاصل از تخلف که در صورت است
به التزام وجه ــت. اس آمده « Renalty clause » با عنوان انگلیس حقوق در و الجزایی» «البند
معین مبلغی تأخیر روز هر براي مثال تعهد براي تأخیر انجام در التزام وجه ــود: میش ــیم تقس نوع دو
هم را تعهد اجراي و التزام ــه وج تواند می متعهدله مورد این که در ــود، ش پرداخت ــب متعهد جان از
تنها تعهد انجام عدم صورت در که تعهد اصلی انجام بدل از صورت به التزام ــه وج و بخواهد ــان زم
اخیر یک مورد زیرا است؛ متفاوت مقطوع ــارت التزام با خس وجه بود. خواهد التزام قابل مطالبه وجه
به است و احتمالی بینی پیش وجه التزام یک اما ــارات هستند، خس میزان از دقیق تخمین و ارزیابی

شود. می بینی نشود پیش شود یا اینکه ضرري وارد نظر از ثابت صرف مبلغی عنوان

یک دادگستري پایه اسالمی، وکیل آزاد دانشگاه علمی هیئت *عضو
دادگستري پایه یک وکیل **
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. اجراء ، ضمانت ثابت مبلغ ، از انجام تعهد تخلف خسارت مقطوع ، ، التزام ها: وجه واژه کلید

مقدمه
که قانون لوازمی را قرارداد طرفین ــود، ش اجرا خوبی قراردادي به هر اینکه براي معمول ــور ط ــه ب
ــهیل گردد در تس تعهد قراردادي ــیله آن ها اجراي وس به تا گنجانند می قرارداد در نموده بینی پیش
متعهد، وجه الزام ابزارهاي این از یکی می نماید تعهد خود انجام به مجبور را متعهد ابزار ــن ای ــع واق

شود. می برده قرارداد نام مفاد هاي اجراي از ضمانت یکی عنوان با از آن که است التزام
که است این سواالت به ــخ گویی پاس پی در التزام وجه و احکام ــرایط ش ــی بررس با تحقیق حاضر
تخلف صرف به اینکه خسارت هست یا ورود به نیازي قرارداد در دادن وجه التزام قرار با آیا نخست
ــت؟ به خواس توان می زمان را هم اجراي تعهد و التزام آیا وجه و دوم ــت مطالبه اس قابل التزام وجه
در شده و ــرایط آن بررسی ش سپس و التزام وجه مفهوم ابتدا فوق ــواالت به س گویی ــخ منظور پاس

شد. خواهد بررسی خسارت التزام و وجه ارتباط نهایت

( شرط جزایی1): مفهوم وجه التزام - 1
که در قرارداد در یک اي2 شده تعیین مخصوص و از مبلغ است عبارت شرط جزائی یا وجه التزام
و ارزیابی یک تخمین مبلغ که این داشت توجه باید البته و ــت اس قابل مطالبه قرارداد نقض صورت
واقع در را جبران نماید. وارده خسارات طور دقیق میزان به تا نیست3 از خسارت وارده واقعی و دقیق
برده می کیفري هم نام ــرط ش عنوان به از آن ــود و می ش قرارداده ضمن عقد که در جزائی ــرط ش
اشاره التزام وجه به ماده 230 مدنی ایران در کننده مسوولیت است.4 قانون محدود شروط جزء شود

1 - Penalty  clause .
2 - Sum  specified .
3 - A martin , Elizabeth , oxford  dictionary  of  law , 4th  edition , oxford  university  press , 1997 , p: 335 .
ناصر، کاتوزیان، ص68 و ،1382 انتشار، سهامی شرکت اول، تهران: چاپ قراردادها، مسئولیت در کننده ساقط و کننده محدود محسن، شروط ایزانلو، - 4

. ص223 ،1381 ، میزان تهران: نشر ششم، حقوقی، چاپ نظم در مدنی قانون

قراردادها التزام در تطبیقی وجه بررسی
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متخلف تخلف، صورت باشد که در شده شرط معامله ضمن در اگر » مذکور می دارد: ماده این دارد.
شده ملزم که از آنچه کمتر یا بیشتر به او را تواند حاکم نمی نماید تأدیه عنوان خسارت به را مبلغی
و 1310/12/26 مصوب ثبت 34 قانون 4 ماده و تبصره همین قانون 509 ماده کند. محکوم ــت اس

دارند. اشاره التزام وجه به مدنی مصوب 1318 نیز دادرسی آئین قانون 719 نیز
قبل از طرفین، به توافق که خسارتی است. خسارت ماهیت ، وجه التزام ماهیت » حقیقت در

5« شده است. معین

حاکمیت مبناي بر را وجه التزام ــد نیازي نباش ــود تا می ش موجب مدنی قانون در 230 ماده ذکر
قانون مبناي بر نیز آن ــروعیت مش و کرده ــاره اش آن به قانون زیرا نص صریح نماییم ــیر تفس اراده
التعویض و « 6« الجزائی البند » ــن عناوی تحت التزام وجه ــورهاي عربی کش در حقوق ــد بود. خواه
نیز برخی ــت. اس ــده ش آورده 9« باالتفاق لتعیین » و 8« للتعویض ــر االتفاقی و «تقدی ــی »7 االتفاق
به وجود التزام در که اخالل هنگامی در اند آورده جزائی التزام به معنی penal را obligation

. اجاره) مانند ) باشد10 دار مدت عقد که صورتی در البته می آید،
که است شرطی جزائی، شرط » مذکور می دارد: زمینه نیز در این فرانسه مدنی قانون 1226 ماده
چیزي به ــبت نس اجرا عدم در صورت خود را ، تأمین اجراي قرارداد منظور به ــخص ش آن موجب به
توافق است پیشاپیش12 ممکن قرارداد طرفین که شده گفته نیز انگلیس حقوق ».11 در نماید ملتزم
باشد.13 این قابل پرداخت مبلغی شود، می که واقع خساراتی براي نقض قرارداد صورت در کنند که

739 ص ،1381 گنج دانش، دوازدهم، تهران: چاپ ، حقوق جعفر، ترمینولوژي لنگرودي، محمد جعفري - 5
ك، ص 2000 نا، بیروت، بی قانون االعمال، نعیم، - مغبغب، 6

ص568 ؛ 1998 للکتاب، العامۀ المصریۀ قاهره: امیئۀ العقود، الطبعۀ الثانیۀ، الغاء الحقوق و استعمال فی التعسف حسین، عامر، - 7
ص77 الثانی، الجزء ، العربیۀ دارالنهضۀ بیروت: چا، بی العامۀ لاللتزام، النظریۀ ابراهیم، نبیل - سعد، 8

ص386 ،1997 ، الرابع الجزء نا، بی بیروت: ، الطبعۀ الثانیۀ التجاریۀ ، و المدینۀ العقود موسوعۀ الیاس، ناصیف، - 9
ص 490 لبنان ناشرون، مکتبۀ ، ، بیروت الخامسه الطبعۀ ، المعجم القانونی سلیمان، - الفاروقی، حارث 10

ماده - 11 انگلیسي   Any  contract  has  for  its  object  a  thing  wich  one  party  obligates  himself  to  give " : متن
or wich  one  party  obligates  himself  todo  or  not  to  do"
12 - Beforehand  
13 - Cheshire, G . Sand  other , law  of  contract , London , Butter worths, 1991, p
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است.16 شده شمرده معقول15 مجاز14 و طور کامل به انگلیس حقوق در موضوع
ــرط ش عنوان به را ــت اس معین و ثابت آن مقدار که پول مبلغی بنابراین طرفین در یک قرارداد
نکند. تخطی خود از تعهد بدین منظور که است، متعهد آن تحذیر17 و منظور از دهند می قرار جزائی
تأخیر کند قرارداد اجراي در کار پیمان که اگر می شود شرط کاري پیمان قرارداد یک در براي مثال
ماندن از معطل است که جبران خساراتی براي شرط این و ریال بپردازد x روز تأخیر مبلغ هر براي
التزام وجه تواند می تنها خواهان باشد قرارداد در شرطی چنین اگر و آید می وجود به قرارداد اجراي
6-92 ماده 2 بند التزام باشد. وجه مبلغ از ــتر واقعی بیش ــارت خس میزان که چند هر مطالبه نماید را
این کشور مدنی 404 قانون ماده یونان حقوق در دارد.18 اشاره مطلب همین نیز به آلمان قانون مدنی
طرفین از اساس آن یکی بر که قراردادي فرعی از ــت اس جزایی عبارت ــرط ش دارد که یک ــاره اش
نکند اجرا شایسته و کامل طور به را آن و ــاند نرس به اتمام را قرارداد اگر که ــود ش می متعهد قرارداد
Penalty حقیقت عنوان در بپردازد.19 وجه باید مبلغی نکند، پرداخت کامل طور را به خود بدهی یا

تعهد است. تأخیر در انجام یا انجام عدم جریمه التزام است که وجه این بیان گر
قرارداد طرفین از براي مثال اگر یکی است، التزام شده وجه هر چند جزئی به اشاراتی نیز فقه در
است. نافذ ــرط این ش بپردازد و التزام وجه عنوان به را مبلغی نماید، ــخ جانبه فس یک به طور عقد را

بپردازد.20 را آن نکرد حاضر را مکفول اگر که قرارداد جزائی شرط توان می کفالت در چنین هم
ارائه تعریفی بااللتزام»21 براي أخل من معین یدفعه مبلغ علی المتعاقدین نص الجزائی الشرط »
مصوب قرارداد هند ــون قان 74 ماده به توان می آن مفهوم ــدن ــن ش روش و التزام وجه براي جامع

14 - Permissible
15 - Sensible
16 - Upex , Robert , Davies  on  contract , 6th  edition , London : sweet  and  Maxwell , 1991 , p
17 - Terrorem

ص87 الثانی، الجزء سعد ، نبیل ابراهیم، ر.ك: . است شده برده کار به المدین این واژه ، ارهاب برابر در لبنان حقوق در
18 - Busch , Danny  and  others , The  principles  of  European  contract  law  and  dutch  law  London 
Kluwer  law  international , 2002 , p: 429 
19 - P . Stathoulos , Micheal , contract  law  in  hellas ,  Athens : kluwer  law  international , 1995 , p 20 
- 231 و صص79 ه، 1416 الثانی، الجزء ، دارالصفوة : بیروت الطبعۀ االولی، الصالحین، منهاج سعید، محمد سید الحکیم،

ص 1408 ه، دارالنفائس، ریاض: الثانیۀ، الطبعۀ ، الفقهاء اللغۀ معجم محمد، ، - قلعجی 21

قراردادها التزام در تطبیقی وجه بررسی
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در قرارداد ثابت را مبلغی توانند ــی طرفین قرارداد م » : دارد که مذکور می ــرد ک ــاره اش 1387/2/2
این که از اعم ــود، ش پرداخته این مبلغ قرارداد نقض در صورت که منظور این به نمایند بینی پیش

23«. باشد شده یا نشده وارد خسارتی
التزام وجه احکام - 2

ــاس این بر اس ــاره دارد. اش وجه التزام به ایران قانون مدنی 230 ماده ــد، ش گفته که طور همان
به را محکوم متخلف اند کرده توافق طرفین ــه وجهی ک میزان ــب بر حس تواند می تنها ماده حاکم
متعهدله به ضرري حتی یا ــد و باش یا کمتر واقعی بیشتر ــارت خس چند هر ــارت نماید پرداخت خس

باشد.24 نرسیده
بر عالوه تواند می ــه متعهدل جزائی، ــرط ش وجود صورت که در برخی معتقدند ایران ــوق حق در
خالف نظري مدنی فرانسه قانون 129 و 1128 مواد بخواهد.25 نیز را تعهد اجراي اصل آن، دریافت
التزام وجه جاي مطالبه به تواند می متعهد له » مواد موجب این به دهند.26 ارائه می را اخیر مطلب
تعهد اجراي به متعهد ایفاء نکرده، الزام خود را در موعد تعهد رغم مطالبه ، به که متعهدي از ، مقرر
« شرط دارد: نیز مذکور می الذکر اخیر ماده 1229 قانون و (1228 (ماده درخواست نماید » اصلی را
او گردد. می تعهد اصلی، متحمل اجراي عدم متعهدله از که از جبران خسارتی ــت جزائی عبارت اس
صرف به اي مطالبه چنین که این نماید مگر مطالبه زمان را هم التزام وجه اصلی ــد تواند تعه ــی نم

27« باشد شده متعهد مقرر تخلف و تأخیر

22 - Indian  contract  Act  1872 .
23 - Kulshreshtha , V .D . Business  law  , 1th  edition , Delhi , vikas  publishing  house , 1989 , p:
عقود و کلیات احمدي، حمید ، و بهرامی ص208 ،1376 اول، جلد تهران: گنج دانش، اول، چاپ مدنی، ــرح قانون ش ، علی ــید س باغ، ــاه ش حائري، - 24
دوم، جلد ،1382 میزان، تهران: نشر اول، چاپ قراردادها، عمومی قواعد حسین، ــید س صفائی، و 140 ص ،1380 میزان، ــر اول، تهران: نش چاپ قراردادها،

ص209
ص دانان، حقوق نشر اول، تهران، چاپ مدنی، قانون محشی مجموعه محمد جعفر، لنگرودي، جعفري - 25

67/6/26 مورخ تهران عمومی دادگاه هشتم 62-190 شعبه شماره رأي و 52/3/3 – 11 – 26 به شماره کشور عالی دیوان عمومی هیات اصراري رأي و
و 185 184 صص انتشارات بازگیر، اول، تهران، چاپ محاکم، حقوقی آراء یداهللا، منتخب بازگیر، ر.ك : دارد. چنین نظري

26 - N . Hazard , john , wagner , winceslas , French  civil  code , Littleton : kluwey  law , 1995 , p: 
27 - 1229 ماده انگلیسي   A penalty  clause  is  the  compensation  for  damage  wich  the  ereditor  suffers " : متن
form  the  inexecution  of  the  principal  obligation . He  may  not  claim  at  the  same  time  the  principal  
obligation  and  the  penalty , Unless  it  was  stipulated  for  a  mere  delay".
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تبعی تعهد وجه التزام زیرا گرایش دارند.28 ــب مطل این به ــندگان نویس برخی نیز ایران در حقوق
از یکی زند.29 ــی نم اي عقد صدمه آور ــزام ال به نیروي آن ــوع مقط مبلغ تعیین ــت و اس ــی فرع و
مورخ قرارداد عادي ــه مفاد ب عنایت « با : ــت اس کرده صار رأي زمینه این در حقوقی ــاي دادگاه ه
آن مندرج در التزام و وجه شده فروخته خواهان ها قرارداد به مورد طرفین که بین 68/6/2 تنظیمی
توافق است ممکن البته 30« بود نخواهد معامله ــمی رس ــند س تنظیم و قرارداد اجراي به الزام مانع از
تعهد اصلی و جانشین تعهد اجراي عدم خسارت عنوان به التزام وجه که صورت باشد این طرفین به
ایفاء به را او توان نمی و است مقرر التزام تأدیه و وجه به ملزم فقط متعهد تخلف، ثبوت با پس باشد،
که است لفظی و کتبی کاشف و قرارداد طرفین اراده و قصد ، تشخیص در ضابطه نمود. ملتزم تعهد

است. رفت کار به قرارداد در
انگلیس نیز در حقوق تاریخ 1372/6/7)31 به کشور دیوان عالی سوم 346-3 شعبه ــماره ش (رأي
به وي را اجبار و است متعهد تعهد توسط اجراي تضمین در جهت عاملی التزام شده که وجه ــاره اش
به ملزم را متعهد که است نقض قرارداد اي جهت واقع جریمه و در نماید32 می قراردادي تعهد انجام
در حقوق هم زمان تعهد اجراي وجه التزام و مطالبه رسد که نظر می به پس می کند33 اجراي تعهد
و اجراي التزام وجه حقوق فرانسه، مطالبه از پیروي به حقوق لبنان است. در پذیر امکان انگلیس نیز
یعنی شود تلقی می بدلی تعویض یک (وجه التزام) بند جزائی واقع در ندارد.34 زمان امکان هم تعهد

است.35 شده مصر نیز تأکید حقوق در مطلب این تعهد است . اجراي از بدل

ص147 ،1383 دادگستر، نشر اول، تهران، چاپ تعهدات، و اصول قراردادها مرتضی، سید زاده، قاسم - 28
ص 245 ، 1383 جلد چهارم، سهامی انتشار، تهران: شرکت چهارم، عمومی قراردادها، چاپ ناصر، قواعد - کاتوزیان، 29

اول، چاپ مدنی، دادگاهها در امور یافته قطعیت آراء ، بازگیر، یداهللا ر.ك: تاریخ 72/11/12 ــور به کش عالی دیوان 21 ــعبه ش 21 – 576 ــماره ش - رأي 30
مجله ، « المللی بین تجاري قراردادهاي در التزام « وجه ربیعا، ــکینی، اس ر.ك: نظر مخالف دیدن براي 22 و و صص21 ،1382 بازگیر، ــارات انتش تهران:
تهران یک حقوقی دادگاه اول ــعبه از ش صادره 1373/6/31/387 ــماره ش رأي همچنین و ص66 ،9 ــماره تهران، ش المللی، حقوق بین خدمات دفتر حقوقی
هاي دادگاه آراء گزیده عباس، اجتهادي، ر.ك: می سازد. منتفی را اصل تعهد عمل به آن به رجوع است و تعهد انجام از بدل التزام وجه که کند می تأکید

74 میزان، 1374، ص تهران : نشر چاپ اول، حقوقی ،
1380 ،ص43 نگار، تهران: دانش اول، چاپ ، جزائی و حقوقی امور در کشور عالی دیوان ماهوي یداهللا، آراي بازگیر، - 31

32 - Upex , Robert , op . cit . P 
33 - Treitlel , G . H , The  law  of  contract  , 10TH  edition , londonisaleet  and  Maxwell , 1999, p

ص252. ،1995 الدراسات، الجامعیۀ بیروت : الموسسۀ االولی، الطبعۀ ، العامۀ القانونیۀ المبادي سلمان، ، بوذیاب ص404 و همان، نعیم، - مغبغب ، 34
فی دورالقاضی محمود، فؤاد معوض، و ص542 االول(العقد)،1995، الجزء بحسون، موسسه بیروت: االولی، الطبعۀ المدنی، القانون مصطفی، العوجی، - 35

. 1999،ص 319 مطابع الحلبی، قاهره، االولی، الطبعۀ العقد ، تعدیل
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دانند، می باطل می شود، معامله ثمن به نسبت جهل موجب اینکه به دلیل را جزائی شرط برخی
تأخیر صورت در و شود پرداخت قسط چند در ثمن شود می مقرر و گیرد می صورت بیع مثال براي
ثمن از جزئی التزام وجه ــه ک حالی در ــود.36 ش پرداخت وجه التزام عنوان به مبلغ معینی ــط قس هر
چنین هم است. بیعانه با آن بارز ــود و این تفاوت ش به ثمن متعاملین نسبت جهل تا موجب ــت نیس

دانست.37 صحیح توان را می شرطی چنین بنابراین است، التزام مشخص وجه مبلغ که این
قرارداد شرط در تعهد که انجام تأخیر در التزام وجه : شود می تقسیم نوع دو وجه التزام به واقع در
در مورد این شود.38 متعهد پرداخت جانب از معینی مبلغ تأخیر هر روز براي که است صورت این به

است.39 گرفته قرار تأکید مورد نیز انگلیس حقوق
که صورتی در بخواند. اما هم زمان را ــد نیز اجراي تعه و التزام وجه تواند می ــه متعهدل ــن بنابرای
عدم صورت در تعهد اصلی باشد، باشد که وجه التزام بدل از انجام این قرار گرفته بر طرفین توافق

بود.40 خواهد قابل مطالبه وجه التزام تنها تعهد، انجام
دارد: «هر می مذکور مصوب 1355/4/6 الزم االجرا رسمی ــناد مفاد اس اجراي نامه آئین ماده 39
مطالبه اجراي مانع التزام وجه مطالبه باشد، شده معین التزام وجه تعهد، انجام تأخیر براي در سند گاه
تواند می له فقط متعهد باشد ــده ش مقرر تعهد انجام عدم براي التزام وجه اگر ولی ــد باش تعهد نمی
تعهد به همراه اصل التزام وجه که کند می تعیین که چه آن بنابراین کند». را مطالبه آن دو از یکی
براي عدم یا ــده مقرر ش تعهد انجام تأخیر براي التزام وجه که ــت اس این خیر یا ــت اس مطالبه قابل

ندارد. دوم امکان مورد و در امکان دارد اول مطالبه توأم مورد که در تعهد انجام
قصور خطا و 1- ارتکاب : از عبارتند که شده مقرر شروطی التزام وجه براي مطالبه حقوق لبنان در

ص206 جا، 1412ه، بی چا، بی السائل، منیۀ ابوالقاسم، سید الموسوي الخوئی، - 36
جزائی شرط همو « و ص64 تا، ، بی قم نهم، 35، سال شماره ، بیت اهل فقه ،« ربا بدون در بانکداري مالی شرط کیفري » ، علی تسخیري، محمد - 37

ص82 تا، بی قم ، ، یازدهم سال ،44 شماره بیت، فقه اهل « عقود در
ص254 ،1383 بهنامی، انتشارات تهران: کاربردي، چاپ اول، ثبت حقوق رضا، علی میرزائی، - 38

39 - Beatson , j , Ansons  law  of  contract , 27th  edition , oxford : oxford  university  press, 1998 , p :  , 
judge , Stephen , Business  law , 2th  edition  London : marmillan  law  masters , 1999 , p

ص 244 چهارم، جلد قراردادها، عمومی قواعد ناصر، - کاتوزیان، 40
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که این معنی انذار به شرط ضرر 4- و خطا سببیت بین رابطه ضرر 3- وقوع مدیون 2- ناحیه از
معاف انذار مدیون را از متعهدله شرط جزایی وجود و مجرد ــد باش ــده ش اخطار مدیون به باید قبل از

کند.41 نمی
این که دیگر نکته اند.42 گرفته قرار تأکید مورد نیز فرانسه مدنی قانون 1230 ماده در این شروط
ولی شود می جزائی موجب بطالن شرط اصلی تعهد بطالن فرانسه مدنی 1227 قانون ماده مطابق
صراحت عربی به کشورهاي حقوق در شود.43 نمی اصلی تعهد بطالن موجب جزائی ــرط ش بطالن
األصلی االلتزام المشروط، إذا کن الجزاء ذلک بالتبعیۀ یبطل و » : ــت اس ــده ش موضوع پذیرفته این
آن تبع نیز به جزائی شرط ــود، ش می ــی متالش عقد اصلی عینی موجب که هنگامی »44. زیرا باطال

رود. می بین از
در است.45 بطالن عقد ندانسته موجب را التزام وجه فقهاء بطالن از یکی که ــد ش ــاره اش در قبل
مدنی قانون 232 ماده (بند3 اند46 دانسته باطل ــد باش نامشروع که را جزائی ــرط ش نیز حقوق ایران
ولی نیست عقد مفسد نامشروع ــرط ش چون ــت دانس باطل توان عقد را نمی حالتی چنین در ایران).
ما الشی بطل بطل اذا » زیرا بود باطل خواهد نیز در آن مندرج ــرط ــت، ش اس باطل عقد جائی که در

47.« ضمنه فی

خسارت و وجه التزام ارتباط - 3
نیازي التزام که آیا در مطالبه وجه این است ــارت و خس التزام وجه با ارتباط در ــأله مس ترین مهم

ص79 الثانی، لاللتزام، الجزأ العامۀ نبیل ابراهیم، النظریۀ سعد، و ص325 الرابع، الجزء و التجاریۀ ، المدینۀ العقود موسوعۀ ناصیف،الیاس، - 41
42 - N .Hazard , jahn , op . cit . p: 232 
43 - Ibid 
المدنی، العوجی، مصطفی، القانون و 332 ص االعمال، قانون نعیم، مغبغب، و ص568 العقود، الغاء و الحقوق ــتعمال اس فی ــف التعس ــین، حس عامر، - 44

االول، ص540 الجزء
ص206 منیۀ السائل، ابوالقاسم، الموسوي، الخویی، - 45

ص 245 چهارم، جلد قراردادها، عمومی قواعد ناصر، - کاتوزیان، 46
ص ، 1415ه دارالفکر، بیروت: چا، المحتار، بی حاشیۀ رد امین، محمد عابدین، ابن - 47
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به را مبلغی « متخلف ــد که ش ــاره اش ایران مدنی قانون 230 ماده در خیر؟ یا ــت هس ضرر ورود به
نمی و است واقعی خسارت گزین التزام جاي که وجه برخی معتقدند .« نماید تأدیه ــارت خس عنوان
ابزاري جهت را التزام وجه فرانسه در حقوق قرارداد.48 التزام نیز وجه خسارت، جبران بر عالوه توان
کاسته خسارت میزان از چون گردد اجرا تعهد که میزان هر به » بنابراین و دانند می خسارت جبران

فرانسه). مدنی قانون ماده 1231 شود»49 ( می کاسته نیز التزام از وجه نسبت همان به شده،
هر چند پرداخت شود باید معتقدند، وجه التزام مدنی ماده 230 قانون اطالق به توجه با نیز برخی

باشد.50 نرسیده له متعهد به خسارتی واقع به که
است، التزام وجه شرط مطالبه ضرر، ورود که ــت صراحت آمده اس به عربی ــورهاي کش حقوق در
پذیر امکان التزام مطالبه وجه باشد، نرسیده متعهدله به خسارتی یعنی منتفی شود ضرر اگر بنابراین
وجه مطالبه ــرط ش را ضرر مصوب 1932 ، وجود موجبات و عقود لبنان قانون 266 ماده ــت.51 نیس
این زمینه در حالت دو بین عربی ــورهاي کش در حقوقی نویسندگان ــت.52 برخی اس داده قرار التزام
که باشند قرارداده عقد در مطلق طور را به التزامی طرفین وجه که اول حالت اند: شده قائل تفکیک
عقد طرفین در حالت دوم اگر اما بپردازد. را التزام ــه وج باید ، متعهد تخلف صرف به ــن حالت ای در
متعهد تخلف صورت در مبلغی باشند که کرده شرط نشود، یا وارد شود ضرري اینکه به توجه بدون
مصر مدنی قانون 224 ماده بود.53 خواهد نافذ افراد آزاد اراده مبناي بر ــرط ش این ، ــود ش پرداخت
لم الدائن إن المدین ثبت أذا مستحقًا االتفاقی یکون التعویض ال » : می دارد مذکور 1943 مصوب

بود. پذیر نخواهد امکان نیز التزام وجه مطالبه نشده، واقع ضرري چون » پس ضرر یلحقه

دادگستري، کانون وکالي آثار آن»، مجله و قولنامه حقوقی « ماهیت ، ناصر، و طاهري ص228 تعهدات، و مرتضی، اصول قراردادها قاسم زاده، سید - 48
57 صص 56 و هفتم، تهران، و بیست ، سال شماره هاي 130-133

مجموعه جعفر، محمد جعفري لنگرودي، و ص264 ــالمی، 1375، اس آزاد ــگاه دانش ورامین، اول، چاپ قراردادي، تعهد ــین، اجراي حس احمدي، علی - 49
ص303 الرابع، الجزء التجاریۀ، المدینۀ و العقود موسوعۀ ناصیف، الیاس، و 202 ص مدنی، قانون محشا

تهران، ، 19 و 20 هاي ــماره ش دوره جدید ــتري، دادگس وکالي کانون » مجله قراردادها در التزام وجه موقعیت تحلیل » ــر، باق محمد ــد، ون ــان قرب - 50
ص99

العقود، ص568 الغاء و الحقوق استعمال التعسف فی حسین، عامر، و الثانی، ص79 الجزء ، لاللتزام العامۀ النظریۀ ابراهیم، نبیل سعد، - 51
ص 351 االعمال، قانون نعیم، مغبغب، - 52

534 ص االول، الجزء المدنی، القانون مصطفی، 53 - العوجی،
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قرارداد نقض اثر وارده در ــرر ض جبران جهت ابزاري را ــی ــرط جزائ ش انگلیس برخی ــوق حق در
با حقوقی نظام این ــی در ــرط جزای گرفت که ش معنی نباید به این را مطلب این ــد.54 اما ــته ان دانس
وارده خسارت به ارتباطی جزائی ــرط ش شده که زیرا گفته است. شده ــته دانس برابر ــارت خس جبران
نمی شود، خسارت وارده میزان به محدود جزائی ــرط ش عبارت دیگر ــت. به اس آن از جداي و ندارد
و ندارد خسارت واقعی55 شرط جزایی ارتباطی با ــد. پس باش کمتر یا بیشتر آن از ــت اس بلکه ممکن
خسارات شود.57 نامیده می مقطوع56 ــارت خس شود می تمهید واقعی ــارت خس براي که جبرانی آن
اگر کمتر واقعی خسارات که چند هر میزان خسارت هستند، از واقعی ارزیابی و تخمین مقطوع یک
تشابه وجه واقع در و این بود خواهد پرداخت قابل مقطوع خسارت همان باشد باز هم آن از بیشتر یا
عامل و تهدید عنوان به است که جریمه التزام یک واقع وجه در التزام است. وجه و مقطوع خسارات
اجرا محسوب ضمانت یک بنابراین و رود58 می به کار تعهد انجام به متعهد اجبار منظور تحذیري به

شود. می
به ولی بوده التزام ــه وج عنوان به قرارداد نظر مورد ــغ مبل بدهد که رأي ــه دادگاه ک ــی صورت در
معقول باشد) حد از بیشتر نحو گزافی و به شده ــرط رقم ش مثال به عنوان ) ــد بوده باش باطل دالیلی
مطلب مفهوم واقع بخواهد.59 در را واقعی ــتر از ضرر بیش جبران چیزي تواند نمی خواهان در نتیجه
اصلی تفاوت . روند نمی واقعی سراغ خسارت به دیگر صحیح بود جزایی شرط اگر که است این اخیر
واقعی60 دقیق و تخمین و یک ارزیابی مقطوع خسارت که این است در مقطوع خسارت التزام و وجه
واقعی61 براي ضرر یعنی جبرانی گیرد. قرارداد صورت می توسط طرفین که احتمالی است ــارت خس
شود در قرارداد انجام ــن احس نحو قرارداد به که این براي تضمین وجه التزام که حالی در ــد، باش می

54 - Lewson , Kim , Interpretation  of  contracts , 2th  edition , London , sweet  and  Maxwell , p: 419
55 - Actual  damage
56 - Liquidated  damage 
57 - D . Taylor , Richard , law  of  contract ,  6th  edition , London : blaksstone  press  limited , 1998, p
58 - Upex , Robert , op . cit . P 
59 - Upex , Robert , op . cit . P 
60 - Genuine  pre – estimate 
61- Actual  loss 
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ــارت احتمالی تعیین خس ــط طرفین دعوا براي جبران توس قاطع و دقیق نحو به و ــود62 می ش درج
نظر در آن تشکیل هنگام در را قرارداد ــرایط ش که باید ــت اس این مهم نکته ــود. در هر حال ش نمی

خسارت مقطوع.63 است یا جزایی شرط شده داده قرار مبلغ که کرد اساس معین بر این و گرفت
رأي 1915 در ــال س در Dunlop pneumatic Tyre . v . new  carage در قضیه

است.64 شده توجه شد، گفته به صورتی که و خسارت مقطوع التزام وجه تفاوت به دادگاه
مبلغ اگر اما خواهد بود باطل این شرط باشد، معقول غیر گزاف یا جزایی مبلغ شرط اگر بنابراین
خسارات متعهد قصور در اثر اگر ؛حتی بود پرداخت خواهد قابل همان باشد تنها معقول صورت به شرط
نمی تواند نیز قاضی انگلیس حقوق ایران، در مدنی قانون ماده 230 همانند و شده باشد بیشتري وارد
عربی حقوق کشورهاي که در گونه همان داشت توجه باید البته نماید.65 و زیاد کم نظر را مورد مبلغ
تخفیف دهد. تواند آن را می نامعقول باشد، جزایی گزاف و مبلغ شرط که قاضی در مواردي اشاره شده
در چنین هم شود. می و زیان واقعی ضرر به رجوع و باطل انگلیس چنین شرطی حقوق در که حالی در
التزام را کاهش وجه عربی کشورهاي حقوق در نسبت همان به باشد شده انجام تعهد از صورتی که جزئی
داشته متعهد را ــوي از س فریب حالت و ــد ــیار کم66 باش بس التزام وجه که مبلغ در حالتی و دهند می
کند68 ولی زیاد را وجه التزام تواند می قاضی بیفتد، اتفاق وي از جانب ــدیدي67 ش خطاي و یا ــد باش

خواهد بود.69 جزائی بطالن شرط موجب نیز این مورد انگلیس حقوق در
دانان حقوق نظرات همانند ــه، نظراتی فرانس حقوق از پیروي به حقوقی ــندگان نویس نیز ایران در
509 ماده باشد. خالی از اشکال این مطالب پذیرش ــد که می رس نظر به دارند.70 عربی ــورهاي کش

62 - Brown , W . J . Gcse  law , 4th  edition, londonn : sweet  and  Maxwell , 1989 , p 
63 - Treitel , G . H. op . cit . p 
64 - Ruff, Anne , Nutcases  contract  law , 4th  edition,  London : Sweet  and  Maxwell  2004 , p
65 - Tre  itel , G . H . op . cit . p
66 - Remote 

الجسیم خطاء - 67
86 ص الثانی، الجزء لاللتزام، العامۀ النظریۀ ابراهیم، نبیل 68 - سعد،

Ibid . p : 929 - 69
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وقت در موجر که اگر شود شرط است ممکن حیوان اجاره در » : دارد می ایران مذکور مدنی قانون
دلیل به موارد این غیر در اما شود». کم االجاره مال از مقصد نرساند مقدار معینی را به معین محمول
اگر واقع در نماید. دخالت قرارداد در ــی مقرر جزای ــرط در ش ، تواند نمی قاضی اراده، حاکمیت اصل
ضمانت فاقد قرارداد آید و نمی به شمار متعهد براي و تحذیري تهدید ناچیز باشد بسیار جزایی شرط
عسر موجب و انصاف و نیت خالف حسن نیز بر باشد و نامعقول گزاف بسیار اگر و بود خواهد اجراء

بود. خواهد حرج و
اجراي ضمانت ثابت براي مبلغی عنوان به شود می مقرر جزایی شرط است که این بحث نتیجه
حقوق در مقطوع ــارت خس خالف این بر و ــود نش یا ــود ش وارد ضرري اینکه از نظر صرف قرارداد
عالوه بر جبران یعنی دانند جمع می قابل قرارداد در را ها این دو برخی هر البته باشد.71 می انگلیس
که وجه حالتی هم در ــود. گنجانده ش قرارداد در التزام وجه به عنوان هم مبلغی ها، ــارت تمام خس
نظر در معین مبلغی عنوان التزام به که وجه شد این به بتوان قائل دارد شاید وجود قرارداد در التزام
بیشتر ولی ندارد. وارده و خسارت به اثبات ضرر مبلغ معین، متضرر نیازي این میزان تا و شده گرفته
که مبنائی توجه به با این نظر می رسد نظر ثابت کند. به قواعد مسوولیت مدنی باید مطابق را آن از

باشد. تر منطبق باقی بماند، بدون جبران نباید خسارتی هیچ

گیـــري نتیـــجه
آید: دست می به نتایج این شد آنچه گفته از

ضمانت وجود ابتدا آن در از منظور که شده در قرارداد تعیین مبلغی از عبارت است التزام وجه - 1
از متعهد تخلف صورت ــران در ای مدنی قانون 230 ماده مطابق و ــت اس تعهد اجراي براي ــی اجرائ

. شد تأدیه خواهد به عنوان خسارت مبلغ تعهد این انجام

و 245 244 صص جلد چهارم، قرادادها، عمومی ناصر، قواعد - کاتوزیان، 70
،1380 مجد، انتشارات تهران: اول، چاپ ، ایقاعات و عقود معزي، امیر، ر.ك: می داند یکسان را مقطوع خسارت و التزام وجه که نظري دیدن براي - 71

81 ص
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قابل مطالبه زمان هم تعهد التزام و شود وجه برده کار تعهد به تأخیر انجام در التزام اگر وجه - 2
اگر ولی نیست اصلی تعهد از بدل دیگر عبارت به و نشده اصلی تعهد جانشین التزام وجه زیرا هستند
وجه مورد در این شود نشده، پرداخت تعهد انجام که اگر ــد باش ــده ش مقرر به این صورت التزام وجه

. بود خواهد مطالبه قابل التزام وجه تنها بنابراین و است اصلی تعهد اجراي از بدل التزام
التزام به البته وجه نشده باشد. چه و باشد ــده چه ضرري وارد ش ــت اس مطالبه وجه التزام قالب - 3
ــارت خس اثبات به معین متضرر نیازي مبلغ این میزان تا و ــده ش گرفته معین در نظر مبلغی عنوان

کند. ثابت مدنی مسوولیت قواعد مطابق باید را آن از بیشتر ولی ندارد وارده
باشد. می وارده است، خسارت از بینی دقیق پیش یک مقطوع که خسارت خالف بر التزام وجه - 4
وجه بنابراین نباید شود. درج می دقیق در قرارداد نه به نحو ولی انجام تعهد تضمین التزام براي وجه

دانست. مترادف رفته کار به انگلیس حقوق در که مقطوع خسارت با را التزام

منابع - 7
فارسی : الف

سهامی شرکت ، چاپ اول، تهران قراردادها، در مسوولیت کننده ساقط و کننده ، شروط محدود محسن ، -ایزانلو 1
1382 ، انتشار
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اجراي تعهدات در حقوقی ثالث ماهیت وضعیت و

فرحمند1 محمد

چکیده
متعهد  توسط شخص باید تعهد اصل ایفاي در است. آنها و ایفاي اجرا تعهدات، فلسفه وجودي  
متعهدله، است. براي شده پذیرفته حقوقی هاي سیستم درهمه نیز غیرمدیون اما ایفاي ــود، ش انجام
ماهیت که این اما ندارد. تفاوتی آثارهیچ حیث نماینده او از یا متعهد ایفاي با ثالث توسط تعهد ایفاي
حق رجوع مبناي جمله از وي احتمالی حقوق و کند می راپرداخت دیگري دین که حقوقی شخصی
پژوهش این در موضوع این بررسی است. با بوده اختالف علماي حقوق، محل شخصی در بین چنین
موجب به که آید می پدید جدیدي رابطه ایفایی چنین از پس متعهد و ثالث میان که رسد می نظر به
پرداخته که چه آن براي حق رجوع به متعهد را باشد، تبرع، اقدام به ایفا نکرده نیت با ثالث اگر آن،
نتیجه در باشد. ناروا ایفاي یا غیر اداره اموال انتقال طلب، است ممکن ثالث رجوع حق مبناي دارد.
حقوقی ماهیت باشد، طلب انتقال ثالث، شخص توسط تعهد ایفاي حقوقی ماهیت اگر گفت توان می
حقوقی ماهیت ــد، باش غیر مال اداره ثالث ایفاي ماهیت اگر و ــت اس مقامی ــث دراین ایفا، قایم ثال
ماهیت باشد، ناروا - استیفاي ناروا ایفاي ثالث ایفاي ماهیت اگر در نهایت و بوده فضولی مدیر ثالث،

بود. خواهد مؤدي ناروا ثالث، حقوقی
حقوقی.  ماهیت - رجوع حق ثالث- شخص تعهد- ایفاي کلیدي: واژگان   

دانشگاه ازاد اسالمی و مدرس حقوق خصوصی دادگستري، دانشجوي دکتري وکیل پایه یک 1
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مقدمه
حایز جامعه، یک ــخاص اش روابط حقوقی تنظیم مبناي مهم ترین عنوان به همواره ــدات»، «تعه
از ناشی (تعهدات ــأیی منش مبنا و هر با تعهدات ایجاد نهایی ــت. هدف اس بوده و مورد توجه اهمیت
به له ایفاي تعهدات، رسیدن متعهد ــفه فلس ــت. آنهاس اجراي قانون) و حقوقی وقایع حقوقی، اعمال
نیست. متعهدله نظر مد شود انجام کسی چه ــط توس چه روش و ایفا با که این ــت. تعهد اس موضوع
هر و وي نمایندگان جمله از دیگري است اما اشخاص متعهد شخص برعهده تعهد اجراي اصل در
حقوقی هاي اغلب سیستم را نمایندگی به ایفاي کنند. اجرا را تعهد آن می توانند نیز ثالثی ــخص ش
قانون 68 ــه، ماده فرانس مدنی قانون 1236 ماده جمله از اند. پذیرفته ضمنی طور به صراحت یا به
سوریه، به ترتیب 375 قانون مدنی، و مواد132،301 مصر، 323 قانون مدنی سوئیس، ماده تعهدات
بر انگیز بحث و تامل قابل ــایل مس جمله مدنی ایران. از قانون 267 ماده ــمت دوم قس عراق، لیبی و
عمل ماهیت و مبنا کجاست؟ ایفایی چنین در ثالث حقوقی جایگاه است ثالث توسط تعهد ایفاي در
یا متعهدله براي متعهد به مراجعه حق ایفا، ثالث پس از آیا چیست؟ غیر دین در ایفاي حقوقی ثالث
گرفته صورت تالیفاتی و تحقیقات رو موضوع پیش با در ارتباط کنون تا خیر؟ یا دارد پرداخته چه آن
عبدالرزاق جمله: از ــده ش شخص ثالث پرداخته ــط توس تعهد ــی ایفاي بررس به اجماال ها در آن که
کتاب در ــفقانی(1375) جش علی احمد حسین و تعهد ــقوط س و انتقال درکتاب ــنهوري(1952م) س
تبرعی ثالث غیر برایفاي اصل معتقدند ثالث به متعهد رجوع حق بحث در قراردادي اجراي تعهدات
پرداخت نوع این بودن تبرعی اصل را بر حقوقی اعمال کاتوزیان(1383) در کتاب ناصر لیکن است.
را مدنی مبنا حقوق کتاب در ــدل(1343) ع مصطفی ثالث حق رجوع مبناي خصوص در ــد. دان ــی م
انتقال مبنا را قراردادها عمومی قواعد کتاب در کاتوزیان(1380) ناصر اما . است مقامی دانسته قائم
کاتوزیان ایفاي ثالث ناصر حقوقی ماهیت در مبحث است. کرده اعالن سبب بدون استفاده یا طلب
اکثر و ــوئیس س و ــه حقوقی فرانس هاي نظام ــت اس معتقد تعهدات عمومی نظریه کتاب (1374) در
ره ــن حس که ــت اس در حالی این دانند. می مقامی قائم را ایفایی ماهیت چنین ایرانی حقوق دانان

تعهدات اجراي در ثالث حقوقی ماهیت و وضعیت
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در شهیدي(1384) مهدي و غیر فضولی مال اداره نظیر بدون قرارداد الزامات کتاب در پیک(1376)
اعتبار به تعهد تبدیل نظر اول جلد مدنی حقوق امامی(1383) حسن و 3(تعهدات) مدنی حقوق کتاب
قانونی مواد تحلیل و دانان حقوق هاي نوشته و نظرات ــی با بررس اند. نموده ــی بررس را داین تبدیل
جز در مورد به آثار از حیث ــد می رس نظر پژوهش به در این مختلف حقوقی ــام هاي نظ در ــط مرتب
هیچ له شخص متعهد متعهد براي و ایفاي ثالث میان ایفاي ــخصیت متعهد، ش به ــته وابس تعهدات
ثالث براي دیگر سوي از و ثالث ندارد ایفاي متعهدله حق رد سو از یک بنابراین ندارد، وجود تفاوتی
ایفاي به تبرعی اقدام قصد با ثالث ــخص ش اگر لذا می آید. بوجود پرداخته چه آن براي حق رجوع
او غیر ایفاي اگر صورت غیراین ندارد در به متعهد نسبت ایفاء حقی از پس باشد کرده تعهد دیگري
مبناي محفوظ است. پرداخته له متعهد به که چه آن ي مطالبه و متعهد به مراجعه باشد، حق تبرعی

باشد. ناروا ایفاي یا اداره مال غیر طلب، ممکن است انتقال مورد حسب بر حقی چنین

ایفاي تعهد و ثالث - شخص 1
و ثالث تعهد ایفاي - مفهوم 1-1

ــد. خواه باش غیرقراردادي یا قراردادي تعهد خواه تعهد، موضوع اجراي از ــت اس عبارت تعهد ایفاي
در ــت و اس متعهد اصلی وظیفه تعهد ایفاي ــد. باش تملیک یا ترك فعل، انتقال فعل، تعهد موضوع
وارد ــه خدش این اصل مواردي بر اما در کند. ایفا تعهد را ــی تواند نم وي جز ــخصی ش هیچ ــل اص
ایفاي به موارد آن از یکی کنند. می اجرا را دیگري تعهد متعهد شخص جز دیگري اشخاص شده و
مانند کند. می پرداخت را او دین متعهد قراردادي یا قضایی قانونی، نماینده یعنی ــت. نمایندگی اس
طرف از مأذون شخص یا قائم مقام وکیل، توسط دین ایفاي و قیم ولی یا ورثه، توسط تعهد ایفاي
تعهد توسط ثالث، ایفاي در از «ثالث» منظور باشد. می شخص ثالث توسط ایفاي متعهد. مورد دیگر،
گردند. می منتفع ایفا از و نه دارند ایفا در اي اجازه و اذن و گونه سمت هیچ نه که هستند اشخاصی

گیرند. نمی ثالث قرار عنوان ذیل نفع ذي شخص نماینده و بنابراین
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غیر تبرعی: و تبرعی ایفاي - 2-2
روي  از و تبرع ــد یا به قص کند تعهد ایفاي او ــده یا نماین متعهد از ــر غی ــخصی ش ــی که وقت
ایفاي این بر بنا بوده است. پرداخته، چه آن ــترداد اس جبران و قصد به که یا آن کرده اقدام ــان احس
تبرعی پس در ایفاي غیر تبرعی. و ایفاي تبرعی ــت: ایفاي اس تصور فرض قابل دو در مدیون غیر
با کننده ایفا تبرعی ایفاي غیر در اما می کند؛ را اجرا تعهد ــتی داش ــم گونه چش هیچ بدون ایفا کننده
اذن با اي بیگانه که حالتی در ــت داش توجه باید کند. می پردازد اقدام می چه پس گرفتن آن ــت نی
ایفاي بحث از لذا ــود؛ ش می متعهد تلقی ــان نماینده واقع ایش در کند می تعهد به ایفاي اقدام متعهد
و غیرتبرعی و ایفاي تبرعی بحث است که مهم جهت آن موضوع از این توجه به است. خارج ثالث
نمایندگی صادق به ایفا موارد خیر، در یا داشته تبرع و احسان کننده قصد ایفا آیا که امر بررسی این
اقدام حدود اذن و یا نمایندگی حدود در نمایندگی) انواع از (اعم متعهد زیرا نمایندة شخص ــت. نیس
ایفا، قابل تمیز غیر تبرعی بودن ــی و تبرع متعهد، اذن طرفین یا توافق طبق اصل در ــرد. ک ــد خواه
یا گیرد می برعهده را او دین مدیون، اذن و درخواست به ــخصی ش که فرضی در بنابراین« ــت. اس
دیگري دین آن پرداخت انتهاي مرجع و که می گیرد دوش بر تعهدي را ــتور مدیون دس بپردازد، به
دین را ضامن، و ــد برس انتظار و مورد به نتیجه معهود اگر تعهد پس ماند. می گرفتن وام و به ــت اس
دیگري ثالثی تعهد که است آن دامنه بحث دارد.».2 اندازه به همان را مدیون به حق رجوع بپردازد،
کرده اقدام عوض دریافت قصد به و نبوده مجانی او ایفاي شود، می مدعی سپس و کند می ایفا را
ــی کنیم بررس باید می گردد. پس ثالث ایفاي بودن تبرعی مدیون اصلی، مدعی بالعکس یا و ــت اس
با حقوق دانان برخی آن. بودن غیرتبرعی بر ــل یا اص ــت پرداخت ثالث اس بودن تبرعی بر اصل که
ایفا به متعهد، اقدام اذن بدون ــر ثالث اگ که اند گفته چنین ایران مدنی قانون 267 ماده ــه ب ــتناد اس
267 ق.م. که ماده معتقدند ــر بعضی دیگ ندارد.3 رجوع حق ــت لذا اس متبرع در حکم ــد، باش نموده

1374، ص77 تهران، بهمن، خانه تهران، چاپ سوم، چاپ مدنی، قهري، مسؤولیت ضمان ناصر، - کاتوزیان- 2
اسبالمیه، تهران،1383، ص317 چاپ ،24 چاپ اول، جلد مدنی، حقوق حسن، امامی،  - 3
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ماده 265 و ــت اس ایفایی تبرعی بدون اذن، ثالث آن، ایفاي موجب که به ــت اس اماره اي بیان گر
که این بیان و ق.م. 267 ماده به استناد با مؤلفین برخی اند.4 دانسته خویش نظر مؤید را قانون همان
بحث در شرع و باشد می اموال از دیون چون معتقدند که است، ثالث پرداخت بودن تبرعی بر اصل
مالی دعوایی دیگري، تعهد در اثر ایفاي ثالث شدن طلبکار گذاشته لذا دعواي احتیاط بر را بنا اموال،
بار اثبات دعوي بنابراین شود؛ نمی پذیرفته ایشان سوي از دلیل ارائه بدون وي، و ادعاي مالی است
استناد با اند ــیده کوش نیز ص 164). غالب حقوق دانان دیگر ،1375 ــفقانی، ثالث است(جش برعهده
در دانان حقوق و مؤلفین ــد که اکثر رس می نظر به نمایند.5 حل را ــاله مس مدنی قانون ماده 267 به
قانون و ماده 267 اند سردرگمی شده کمی دچار معناي ثالث باب ثالث در ایفاي تعهد توسط مبحث
که ــود ش می مالحظه دقت کمی با اند. اما ــته دانس ثالث ایفاي گر بیان طور مطلق ایران را به مدنی
شق دوم است. ثالث تعهد توسط ایفاي اعتبار جواز و گر بیان اول ــق ش دارد. ــق ش ــه مذکور س ماده
زاید تاکیدي سوم نیز شق است. متعهد به (مأذون) نماینده رجوع امکان و به نمایندگی ایفاي گر بیان
با ق.م. مرتبط اول ماده 267 قسمت که فقط می شود پس مالحظه ــت. اس ماده دوم ــمت قس براي
که خارج است نمایندگی به ایفاي به مربوط بعدي هاي قسمت و است خاص معناي به ایفاي ثالث
تادیه در اذن از متعهد، ثالث شخص اگر اشاره شد چنان چه نظر این در تایید ماست. بحث حیطه از
به توان نمی بنابراین باشد. می متعهد شخص (مأذون) نماینده بلکه ندارد؛ ثالث عنوان دیگر بگیرد،
که استنادي آن بدون دانان حقوق برخی کرد. بسنده بحث مورد موضوع شدن روشن ماده براي این
نبودن تبرعی بر اصل ایشان اعتقاد به لذا باشد، مجانی تواند نمی عهد به وفاي معتقدند باشند کرده
تعهدات سوئیس نصی حقوق و فرانسه مدنی قانون مانند دیگر حقوقی هاي سیستم ــت.6 در اس ایفا

شود. نمی باشد دیده امر حل این گر بیان که
مورد   در است. بحث موضوع قابل تعهد ایفاي قانونی مرتبط با مواد سایر استناد به با موضوع این   

ص210. ،1383 تهران، انتشار، نهم، شرکت سهامی چاپ حقوقی، اعمال مقدماتی حقوق مدنی، دوره ناصر، کاتوزیان- - 3
ص166 ،1343 تهران، امیرکبیر، انتشارات مدنی، حقوق مصطفی، عدل، - 5

1952م، تهران، کبیر، نشر ــارات انتش امینی)، کیا، منصور دانش ــین حس محمد علیرضا امینی، (ترجمه تعهد، ــقوط س و انتقال عبدالرزاق، ــنهوري، س  - 6
ص182
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گذار قانون مقصود اي معتقدند عده است. شده ارائه متفاوتی ایران تفسیرهاي مدنی قانون 265 ماده
ادا را دین خود ــت که اس براین فرض دیگري می پردازد به مالی هرکس، که ــت اس ماده آن این از
معتقدند بعضی است.7 بوده بدهکار ظاهر به ایفا کننده ماده، این طبق معتقدند ایشان یعنی کند. می
نپرداخته بلکه به مجانی را آن که ــت اس آن ظاهر بدهد، دیگري به هرکس مالی مذکور ماده طبق
مالی هرکس ماده مذکور طبق رسد می به نظر نظرات متفاوت، رغم علی بوده است.8 استرداد قصد
تعهد ایفاي نیت به دین خویش و قبال در نبوده، یا آن را احسان قصد بخشش و به بدهد دیگري به
ــت. اس کرده اقدام و … امانت، قرض و درقالب وکالت، ــترداد اس قصد به این که یا و کرده پرداخت
شود.9 مسترد وي به باید آن مال نبوده، او مدیون که شود ثابت بدهد و دیگري به مالی هرکس لذا
نبوده ــش بخش از روي و تبرعی به دیگري بپردازد، مالی را ــخصی ش اگر مذکور ماده طبق بنابراین
تعهد دیگري را ایفا ثالثی اگر گفت، می توان ماده به این ــتند مس لذا ــت. اس قانونی اماره یک این و
دعوي برعهده متعهد اثبات بار این اساس بر است. بوده غیر تبرعی که است آن و اماره نماید، ظاهر
ایفاي بودن غیرتبرعی و یا تبرع اصل تعیین براي ایران مدنی قانون ماده 267 نتیجه در است. اصلی
ایفاي ــریح تش در توان ماده می اول این بخش از تنها عبارت دیگر و به بود نخواهد ــا کارگش ثالث،

است.10 نمایندگی ایفاي به مربوط به هاي ماده سایر قسمت و برد بهره ثالث
ــور، کش عالی دیوان هیات عموي 21/74 1378/2/4 ردیف مورخ ــماره 2 ش اصراري راي لحاظ با
رجوع حق اسقاط مبناي غیر، دین پرداخت در اذن عدم صرف که است نظر این بر ایران قضایی رویه

کارساز نیست. خصوص این طور مطلق در قانون مدنی به 267 ماده نیست، لذا
عمومی ــعبه 123 ش دادگاه از - صادره ــماره ش دادنامه به ــبت نس خواه تجدید نظر اعتراضات »
به توجه با زیرا نماید ــی نم ایجاب را ــته خواس تجدید نظر رأي نقض و نبوده و مؤثر ــه موج ــران ته

1380،ص75  تهران، شرکت سهامی انتشار، سوم، چاپ چهارم، جلد قراردادها، عمومی قواعد حقوق مدنی-  ناصر، کاتوزیان، - 7
تهران،1383، ص31 اسالمیه، چاپ ،24 چاپ اول، جلد مدنی، حسن،حقوق امامی، - 8

71 ص همان، - 9
1383،ص 40 خوراسگان، اصفهان- دانشگاه ناروا، استیفاي و ناروا برایفاي تاکید با عهد به وفاي رساله محمد، فرحمند، - 10
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قوانین و تدوین و پژوهش تهران، معاونت ــوم، چاپ س ، … و رویه وحدت آراي ــوراي نگهبان، ش برنظرات ــتمل مش مدنی قانون مجموعه نام، بی - 11
93 مقررات،1380،ص

صورت در بنابراین باشد مستأجره عین از استفاده از متمکن باید مستأجر اصل در موضوعه مقررات
و ــده ش خارج انتفاع قابلیت از با تعطیلی ــدن ش خاطر مواجه به اجاره مورد موجر ناحیه از تأدیه عدم
کسی است حاکی مدنی قانون 267 ماده هرچند عالوه به کند. می فراهم ــتأجر را مس ضرر موجبات
چون محتویات ولی باشد نموده به پرداخت دین وي مبادرت با اذن که دارد را مدیون رجوع به حق
به منظور و اضطراري ــی و تبرع غیر ــتأجر ــمت مس س از دین پرداخت که دارد صراحت ــده امر پرون
با انطباقی مزبور کیفیات با دین تأدیه الضرر، قاعده و حکم مراتب به بنا حق بوده ــتیفاي اس امکان
دادگاه کشور، حکم صادره از عالی دیوان عمومی هیات قضات اکثریت نظر مذکور ندارد لذا به ماده

شود».11 می و ابرام تشخیص قانونی موازین با و منطبق اشکال بال عمومی
باشد، ــان احس روي از ثالث تبرعی و ایفاي اگر که ــت اس آن در غیر تبرعی و تبرعی ایفاي تفاوت
و غیر تبرعی ثالث ایفاي بالعکس اگر اما ندارد، را پرداخته چه براي آن متعهد به حق رجوع ــان ایش
مورد و طور کامل منطقی به تفاوت ــت. این اس محفوظ او ــد، حق رجوع باش معوض مطالبه قصد به
و درخواست داشت چشم گونه ثالث هیچ شخص تبرعی، زیرا درایفاي است. سلیمی هر عقل پذیرش
می ــترداد آن چه اس قصد تنها به ثالث غیرتبرعی، درایفاي اما کند، دنبال نمی ایفا هنگام را جبرانی
مقوله دو و نیکی احسان قصد (قصد تبرع با کند. می ایفا را متعهد تعهد او به قصد احسان به پردازد،

هستند). متفاوت
ثالث حق رجوع - 3-1

اقدام متعهد اطالع بدون ثالثی شخص که وقتی است؟ چگونه ثالث تبرعی غیر ایفاي در رجوع حق
آن به تواند می چگونه بوده، تبرعی که ایفایش غیر می شود مدعی بعد و کند می او تعهد اجراي به
کشورهاي قوانین در است. کرده بررسی مؤلفی کمتر موضوع این با ارتباط در برسد؟ پرداخته که چه

است. ساکت نیز قضایی رویه و ایران مدنی قانون است. نشده اي اشاره هم مختلف
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دارد؟ رجوع حق هرحالتی در دیگري، تبرعی غیر درایفاي ثالث آیا -
دارد که  را حق رجوع به متعهد زمانی ــت و ثالث اس ــوال منفی س جواب که ــد رس می به نظر  
ایفاي که دارد دینی را به ــبت رجوع نس حق ثالث دیگر به عبارت ــد. باش متعهد تعهد به نفع ایفاي
شخص ثالثی و ــد پرداخته باش دین خود را مدیونی، که ــد. لذا وقتی باش اصلی متعهد نفع به دین آن
رجوع حق نماید، او ــود موج غیر دین ایفاي ــدام به اق نپرداخته، را مدیون دینش ــه ک آن تصور ــه ب
ایفاي به ثالثی اقدام که موردي چنین است هم است. مدیون نداشته براي نفعی عمل او ؛زیرا ندارد
عنوان به کند. ندارد) را آن ــق مطالبه ح قانون طبق بر طبیعی مدیون(تعهدي که متعهدله ــدي تعه
ندارد را مدیون به رجوع حق ثالث جا در این را بپردازد، دیگري شده، زمان مرور مشمول دین مثال
مدنی قانون 324 ماده کند. مسترد را بخواهد آن که ــده نش اصلی متعهد عاید ایفا این از چیزي زیرا
مدیون حق رجوع به را می پردازد دین دیگر، فردي وقتی (الف) مقرر می کند: دراین باره چنین مصر
او درنظر گرفتن اراده بدون ایفا که مدیونی وجود این با (ب) دارد. را ــت پرداخته اس که اي به اندازه
کرده وفا جزئی یا طور کلی به او جانب از چه آن به رجوع از را کننده که ایفا دارد حق گرفته صورت
ــت.12 اس ــته وجود داش برایش ایفا عدم در مصلحت نوعی کند اثبات که در صورتی البته کند، ــع من
رجوع حق باشد، ایشان نداشته متعهد نفعی براي ثالث اگر ایفاي معتقدند ماده این استناد به با بعضی
ایراد با طرح تواند می مثال براي متعهد و است نداشته مدیون براي نفعی پرداختی زیرا چنین ندارد
استفاده، و سوء اکراه تدلیس، اشتباه، اراده مانند عیبی در یا اهلیت، در نقص سبب تعهد به ارکان به
اقدام اما ثالث باشد. را پرداخته خود دین از اقساطی مدیون ممکن است چنین هم ابطال کند. را آن
خود پرداخته مدیون که چه به آن ــبت نس حق رجوع مدیون وضعیت کند. در این دین کل به ایفاي

دارد. رجوع حق سود رسانده میزانی که به مدیون فقط به ثالث لیکن ندارد.
چیست؟ ثالث رجوع حق مبناي -

اقدام خود حق احقاق براي دارد، چگونه باید پرداخته را که آن چه استرداد و رجوع حق که ثالثی
1952م، تهران، کبیر، نشر انتشارات امینی)، منصور کیا، ــین دانش امینی، محمد حس علیرضا تعهد، (ترجمه ــقوط س و انتقال عبدالرزاق، ــنهوري- س  - 12
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گروهی چه دارد؟ اگر رجوع حقوقی حق قالب چه در و عنوانی تحت چه ثالث عبارت دیگر به ــد؟ کن
کرده تبرعی در حقیقت ندارد و حق رجوع داده انجام را مدیون، ایفایی که بدون اذن مدیونی معتقدند
تنها که دارند نظر چنین اي عده اما ــد.13 کن مطالبه از مدیون را که داده چه ــی تواند آن نم ــر دیگ و
متعهدله، متعهد را از طلب به وسیله انتقال گرفتن ــت که اس آن آن چه پرداخته به ثالث ــیدن رس راه
تعهدي کرده از ثالث دریافت را موضوع تعهد ترتیب متعهدلهی که مدیون کند. بدین خود مقابل در
قائم مقام عنوان وي به ــا ت منتقل کند کننده پرداخت ثالث ــوده به طلبکار ب ــد اصلی متعه ــه از ک را
مقام قایم عنوان ــه ب فقط ثالث، ــخص ش نظر این طبق کند.14 اصلی رجوع متعهد ــه ب ــی اش قانون
در که این نظرند بر برخی است. اصلی قادر به رجوع به متعهد تعهد انتقال حقوقی در قالب و متعهدله
عمومی نظریه یک در را ثالث حق رجوع مبناي فروض در تمامی توان می دشواري به ایران حقوق
شده طلب پذیرفته انتقال قالب در اصلی متعهد به نسبت ثالث مقامی قائم حال هر اما در کرد. جمع
و کند می ایفا را دیگري وجدان تعهد قانون یا حکم اجبار بنا بر که ثالث مواردي در حال این با است.
تر است نزدیک سبب بدون استفاده به نهاد رجوع حق داند، مبناي می مجاز را او رجوع رویه قضایی
انتقال یا ثالث مبناي حق رجوع نظر، بنابراین دارد.15 قانون حکم به طلب که نیاز اجباري ــال ــا انتق ت
عنوان حقوقی دو از این یک هر قالب در حسب مورد بر ثالث و ــت اس سبب ــتفاده بدون اس یا طلب
است که اگر برآن مصر مدنی قانون 326 و 324 مواد به استناد با بعضی اعتقاد است. قادر به رجوع
می شود متعهدله جانشین قانونی و مقام ــد، قائم باش ــته قانونی داش الزام دیگري دین ثالث درایفاي
با می تواند ــد، باش ــته نداش الزام قانونی اگر حال دارد. اصلی را متعهد رجوع به حق قالب در همین و
صورت ثالث غیراین در مصر) اما مدنی قانون 327 شود(ماده او مقام قراردادي قائم توافق متعهدله،
این توضیح با دارد. حق رجوع ناروا ــدن داراش و فضولی قالب تعهد در دو و ــخصی ش دعوي طرح با
این ایشان اطالع بدون را ایفا کند یا وي تعهد سمتی گونه متعهد ولی بدون هیچ اطالع ثالث با اگر

ص 166 همان، مصطفی، - عدل 13
1383، ص 36 خانه شفق، تهران، چاپ ششم، چاپ مهدي، سقوط تعهدات، 14 - شهیدي،
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علی ثالث اگر اما است. «فضالت» دعوي ثالث اساس مخالفتی نکند، هم متعهد و دهد انجام را عمل
طبق است.16 شدن ناروا دارا اساس بر ثالث ــد، دعوي باش را اجرا کرده او تعهد متعهد، مخالفت رغم
مالحظه چه چنان نارواست. ــدن داراش یا فضولی تعهد مقامی، قائم ثالث، حق رجوع مبناي نظر این
شده ارائه مختلفی نظرات او دعوي طرح چگونگی و ثالث رجوع حق حقوقی مبناي باب در شود می
موارد مربوط به بعضی اختالط دلیل به آنها از اي پاره نظرات برخی مستدل بودن رغم علی . است
قائم مقام عنوان که تحت مواردي ــال مث براي ــت. اس انتقاد قابل ثالث با ایفاي نمایندگی به ــاي ایف
قبال چه چنان زیرا ندارد. ــاص خ معناي به ثالث ایفاي با وجه ارتباطی هیچ به ــده مطرح ش ــی قانون
او ایفاي توان نمی لذا نداشته؛ دیگري تعهد اجراي در اي اجازه و اذن هیچ ثالث شخص شد اشاره
حقوقی مبناي این تفاصیل با گنجاند. مقامی قایم و نمایندگی قالب در را رجوع وي حق آن تبع به و
مال اداره قایم مقامی، عنوان اساس سه بر بلکه نیست قابل جمع عنوان ذیل یک ثالث، رجوع حق
توافق به له متعهد با ثالث شخص ایفا، از پس که درصورتی ــت. ــی اس قابل بررس ناروا ایفاي و غیر
طلب» «انتقال ثالث رجوع باشد مبناي حق اصلی متعهد در مقابل مقام او قایم و جانشین که برسد
باشد داشته غیر را مال فضولی اداره که شرایط اي باشد گونه به ثالث ــط توس تعهد ایفاي اگر ــت. اس
(مادة اموال او اداره درجهت متعهد ــط ایفا توس عواقب عدم از بروز جلوگیري منظور به ــث ــی ثال یعن
غیر» «اداره مال مبناي بر ثالث رجوع حق کرده باشد، تعهدش ایفاي به اقدام او قانون مدنی) 306
فوق موارد از هیچ یک ثالث ایفاي اگر امکان پذیر است. حال ایران مدنی 306 قانون ماده قالب در
اذن، اقدام بدون ثالثی شخص که اگر ــت. بدین توضیح نارواس وي، ایفاي رجوع حق مبناي ــد. نباش
اصلی و به متعهد از مراجعه پس اگر رساند او نفعی به خود عمل این با کند و تعهد دیگري به ایفاي
طلب ناروا ایفاي طرح دعوي با تواند می ثالث ورزد، امتناع استرداد از پرداخته، متعهد چه آن مطالبه
301 265 و مواد به که مستند شده متعهد افزوده اموال ناروا بر به زیرا مالی ــود. ش ــتار خواس را خود

شود. باید مسترد مدنی ایران قانون

194 -181 صص همان، سنهوري، - 16
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ثالث تعهد مدیون توسط ماهیت حقوقی ایفاي - 2
گیرد؟ می قرار حقوقی ــب قال در چه او می کند، عمل تعهد مدیونی ــراي اج به ــی ثالثی اقدام وقت
آنها در روابط را خود تواند می چگونه ندارد، متعهد له و متعهد با حقوقی ارتباط هیچ گونه که شخصی
له (تکلیف متعهد کند؟ ایجاد ایشان براي را تکلیفی و خود براي را حقوقی آن، تبع به کرده و دخیل
براي متعهد به رجوع حق و پرداخته ثالث چه آن استرداد به متعهد تکلیف تعهد، موضوع دریافت به
ــد رس می نظر به اما اند، نکرده ــی را بررس مورد به صراحت این مؤلفین و حقوق دانان گرچه ثالث)

مصداقی دارد: یا سنخیت موضوعی حقوقی عنوان چند ثالث با ایفاي ماهیت حقوقی
تعهد تبدیل - 1-2

وقتی یعنی ــت. دانس داین تبدیل به اعتبار تعهد را تبدیل ثالث ایفاي حقوقی ماهیت توان می آیا
اجراي تعهد مطالبه حق جدید، عنوان داین به کند می اجرا متعهد له ــع نف به را دیگري تعهد ــی ثالث
را بررسی کرد. تبدیل تعهد تعهد تبدیل شرایط باید سوال این به پاسخ از متعهد اصلی دارد؟ براي را
جاي به رود و می از بین سابق تعهد موجب آن به که تعهد است تبدیل داین نوعی اعتبار تبدیل به
ماده سوم آید.17 در بند می وجود اصلی به متعهدله غیر از دیگري شخص جدیدي به سود تعهد آن
له ما متعهد که شده: «وقتی چنین تعریف اعتبار تبدیل داین تعهد به ایران، تبدیل مدنی 292 قانون
بین از کلی ــابق به س تعهد تعهد، تبدیل موجب به نماید.». منتقل دیگر ــی کس به را الذمه متعهد فی
رضایت متعهد تعهد، تبدیل انواع در آید. می ــود بوج اصلی متعهد ثالث و بین جدیدي تعهد و ــه رفت
توان نمی دلیل سه به را ایفاي ثالث حقوقی ماهیت بنابراین توضیحات است.18 صحت شرط اصلی
رود نمی بین از ــابق س تعهد ثالث، ایفاي اول آن که در ــت. دانس داین تبدیل اعتبار به تعهد تبدیل
آن نیست، سوم اصلی متعهد رضایت به نیازي ثالث ایفاي در که آن دوم است، باقی هم چنان بلکه
رجوع حق ثالث ایفاي در شوند، می ساقط دین وثایق و تضمینات آن در که تعهد تبدیل برخالف که

است. وثایق دین با تضمیمات و همراه
همان، ص 127 17 - شهیدي،
342 - امامی ، همان، ص 18
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طلب انتقال - 2-3
تعهد  اجراي ثالث با ــت؟ یعنی اس طلب انتقال ثالث ایفاي حقوقی ماهیت ــت گف می توان ــا آی  
طلب انتقال ابتداي امر در چه گر شود؟ تعهد آن ــتیفاي اس در ــین متعهدله جانش مقام و قایم دیگري
یعنی طلب انتقال زیرا هستند. مستقل حقوقی عنوان دو واقع به اما است؛ تعهد تبدیل مانند ظاهر در
کند.19 منتقل اصلی ــد جلب رضایت متعه به نیاز ــخص دیگري بدون به ش را خود طلب له ــد متعه
انتقال در تعهد، ــل تبدی برخالف چنین ــت. هم نیس ــرط متعهد ش رضایت طلب انتقال در ــن بنابرای
نهاد سوئیس، و ــه حقوق فرانس در دین. وثایق و تضمینات نه و رود بین می ــابق از س تعهد طلب نه
قرابت طلب با انتقال ــت که اس ــده ش بینی پیش طلبکار از کننده پرداخت مقامی قایم براي ویژه اي
از ثالث مقامی قایم ــوارد م ــتر بیش در ایران دانان حقوق جمله ــندگان حقوقی از نویس و در نزد دارد
زیرا ــت اس انتقاد قابل این نظر اما اند.20 تعبیر کرده طلب انتقال را به آن و ــده ش پذیرفته متعهد له
رضایت طلب انتقال در حالی که در ــت نیس الزم ــرط له، ش متعهد مقامی، رضایت قایم به در ایفاي
گر بیان انتقال طلب، آن تبع به و مقامی به قایم ایفاي چنین هم ــت.21 اس ضروري ــرط ش له، متعهد
ناروا ایفاي چون عناوینی موارد باید از بیشتر باشد و در تواند توسط ثالث نمی تعهد ایفاي موارد تمامی
ایفاي از پس مواردي که در این تفاصیل با جست. تمسک ایفاي ثالث توضیح غیر براي مال اداره و
بگیرد، صورت (طلب) بر انتقال تعهد مبنی توافقی له و متعهد ــخص ثالث ش بین ــط ثالث، تعهد توس
مقامی به قایم ایفاي در که آن نکته ــت. «انتقال طلب» اس تردید ثالث بدون ایفاي حقوقی ماهیت
از اجرا تعهد پس اصل در که حالی در شود ایشان منتقل می به کرده اجرا ثالث که چگونه تعهدي را
منتقل دیگر از سوي و یابد می زوال سو یک از مذکور تعهد چگونه دیگر به عبارت شود؟ می ساقط
فرض اجرا، فقط یک از بعد تعهد ماندن که باقی ــت اس آن فرانسه ــنتی س نظر دکترین ــود؟ ش می
بقاي کند می دنبال ثالث مقامی قایم از که عملی نتایج حصول منظور به قانون یعنی است. قانونی

340 ص امامی، همان، - 19
40 ص ،1378 تهران، دادگستر، نشر اول، چاپ سوئیس)، تعهدات قانون جواد، - واحدي / 277 ص همان، کاتوزیان، - 20
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متعهدله، به نسبت مقامی به قایم ایفاي جدید مدرن و نظرات بر اساس اما است. کرده فرض را تعهد
اول پی دارد: در حقوقی دو اثر شود. پس می تلقی طلب متعهد اصلی، انتقال به نسبت تعهد و ایفاي
می رود، بین از حقش لذا نموده، را استیفا حقش و چون ــده ش ایفا حقش متعهدله، ــبت به نس که آن
ایفا را متعهدله حق خودش گیرد، زیرا متعهد می انتقال تعهد صورت مدیون به ــبت نس که آن دوم
نرفته از بین به متعهد، تعهد نسبت پس است. داده انجام را عملی او چنین به جاي بلکه ثالث نکرده

می شود.22 منتقل متعهدله از مقامی قایم به به ثالث بلکه
فضولی) اداره مال غیر (اداره - 3-2

تلف شدن  و تخریب معرض در که را دیگري مال شخصی اگر ایران مدنی 306قانون  طبق ماده
باعث دخالت، و عدم نیست او مقدور دسترسی به امکان حضور ندارد و آن که مالک شرایطی در است
محسوب فضولی کننده کند اداره حفظ  و اداره مالک اجازه می شود، بدون مذکور مال به ضرر ورود
اصل غیر، اداره مال در باشد. می مال اداره اجرت مستحق باشد، نداشته تبرع قصد درصورتی که و شده
این توضیح با داشته باشد.23 احسان وي قصد چه است. اگر فضولی عمل مدیر بودن غیر تبرعی بر
ثالثی اقدام یعنی وقتی کرد؟ توجیه مال غیر اداره قالب را در ثالث ایفاي ماهیت حقوقی می توان آیا
متعهد و و اداره اموال جهت حفظ در واقع به کند، می متعهدله حق دین دیگري در تعهد و به پرداخت
مستحق ایفا، از پس ــته. لذا برداش گام دیونش، پرداخت عدم عواقب از او گریبان گیري از جلوگیري
مدنی قانون 306 و 267 مواد درقیاس برخی سوال این به پاسخ در باشد. می پرداخته چه آن دریافت
دیگري تعهد اجراي تنها مساله غیر، مال اداره به توجه بدون مذکور 267 قانون ماده معتقدند، ایران
اداره به عنوان دیگري تعهد ایفاي که است محرز مدنی قانون 306 ماده به عنایت با کرده اما بیان را
غیر، مال اداره و ضوابط شرایط وجود درصورت بلکه باشد نمی مذکور 267 قانون مادة شامل غیر مال
طور مطلق به ثالث ایفاي حقوقی ماهیت شود.24 بنابراین می قانون آن 306 مادة ثالث مشمول ایفاي

صص212-215) همان، سنهوري، - 22
43 ص انتشارات اطالعات، تهران، 1376، تهران، دوم، چاپ قرارداد، الزامات بدون حسن، - پیک 23 - ره

همان،  ــن، حس پیک، / ره 164 ص ،1378 تهران، دانش، گنج ــارات ــوم، انتش س چاپ اول، جلد تعهدات، حقوق جعفر، محمد - ــرودي لنگ ــري 24 - جعف
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دیگري، تعهد ایفاي عدم باشد که اي گونه به وضعیت اگر اما باشد. مال غیر فضولی اداره تواند نمی
و جریمه و…) و امکان دسترسی تادیه، ــارت تاخیر شود(خس متعهد به و ضرر ــارت خس باعث ورود
توسط تعهدي ایفاي چنین ایران مدنی قانون 306 ماده طبق نباشد، مقدور متعهد هم از اذن کسب

گیرد. قرار می غیر» مال «اداره عنوان ذیل ثالث در شخص
استیفاي ناروا – ناروا ایفاي - 4-2  

دهد  می دیگري به را خود اموال از شخصی مالی معتبر تعهد) غیر (اجراي ناروا ایفاي موجب  به
براي پرداخت کننده و تکلیف قهري حق و ایجاد امر باعث و این ــت نیس آن دریافت ــتحق مس که
بدون دیگري یا عمل مال از مندي بهره نوع (هر ناروا ــتیفاي اس موجب ــود. به می ش کننده دریافت
نیست دریافت آن ــتحق مس که افزاید می خویش دارایی بر را مالی ــخص، )، ش عامل یا مالک اذن
ــود. ش می کننده دریافت کننده و پرداخت براي قهري تکلیف و ایجاد حق باعث ــی دریافت ــن چنی و
تحصیل از ــور جلوگیري منظ به قانون گذار، که ــود ش می مالحظه الذکر فوق مفاهیم به ــه توج ــا ب
با مرتبط کامل طور به که کرده تاسیس ناروا را استیفاي ناروا و ایفاي حقوقی نهاد دو ثروت نامشورع
حق ناروا، ایفاي استناد به کند می پرداخت دیگري به ناروا به را مالی شخصی وقتی یعنی یکدیگرند.
استرداد به ملزم ناروا، استیفاي کرده به موجب مال را دریافت این که شخصی و دارد را آن استرداد
ناروا را ایفاي ثالث ایفاي ماهیت حقوقی توان می آیا این توضیحات با است.25 پرداخت کننده به آن
رجوع از پس کند اما را اجرا می تعهد دیگري ــخص ثالثی وقتی ش یعنی ــت؟ ــتیفاي ناروا دانس اس -
لذا در گرفته، صورت ناروایی استیفاي یا ناروا ایفاي واقع به پس برسد پرداخته چه آن به نمی تواند
وقتی واقع به است. مثبت ــوال س جواب کند؟ مطالبه را خود حق می تواند حقوقی نهاد دو این قالب
چرا که است. افزوده متعهد بر اموال را این عمل مالی با می کند اجرا را دیگري تعهد شخص ثالثی
مثبت دارایش (مطالبات) جنبه به (دیون) او دارایی منفی جنبه از و کرده بري او را وسیله ذمه بدین
اما متعهد کند اصلی رجوع متعهد به پرداخته چه آن براي ثالث ایفا، این از اگر پس حال افزوده است.
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خردمندي هیچ و ــت اس و ناحق ناروا ــده، ش افزوده مال آن قطع طور به . امتناع ورزد ــتردادش اس از
ناروا شده پرداختی به منجر ثالث، ایفاي چنین وضعیتی در بنابراین کند. نمی رد را ــتنباطی اس چنین
را مالی ناروا متعهد به که ــده ش باعث ــرایط فوق ش در ثالث دیگر ایفاي بیان به ناروا). ــت(ایفاي اس
استیفاي ناروا معناي این همان و است) ثروت افزایش نوعی خود از دین، شدن (کاسته دریافت کند،
ناروا - استیفاي ایفاي ناروا که ماهیت حقوقی ایفاي ثالث، گفت می توان طور قطعی به پس است.
که را چه آن استرداد علیه متعهد، ناروا ایفاي دعوي طرح با سو یک تواند از می ثالث بنابراین است.
حقوقی نهاد موجب به کرده، ناروا استیفا به را مالی متعهد، دیگر چون سوي از و کند مطالبه پرداخته
یک دو روي مانند ناروا استیفاي ناروا و در واقع ایفاي است. آن مال استرداد به ملزم ــتیفاي ناروا اس
لذا هر است. دیگر سوي از دریافتی با همراه ــو س یک از پرداختی هر که طور همان یعنی اند. ــکه س
دعوي ثالث بنابراین اقامه است. سوي دیگر از ناروا یک استیفاي با همراه سو، از یک ایفاي ناروایی

دو یک ماهیت حقوقی دارند.26 هر استناد ایفاي ناروا یا استیفاي ناروا تفاوتی ندارد و به
ماهیت  بیان براي دانان حقوق که است محرز امر این فوق، نظرات تحلیل و تجزیه و بررسی با  
این علت و کنند بیان ــور مطلق ط به نهاد حقوقی واحدي را یک اند ــته نتوانس ثالث ایفاي ــی حقوق
قضایی رویه و گذاري قانون ــص نق و مختلف ایفاي ثالث و حاالت مصادیق در وجود ــز نی ــوع موض
ثالث حقوقی ایفاي تعهد توسط ماهیت اصل در که ــد می رس نظر به حال هر در ــت. اس باب این در
غیر قرار فضولی مال اداره شرایط قالب در ثالث ایفاي که آن مگر نارواست، ــتیفاي اس ناروا - ایفاي
از ثالث مقام شدن قایم و طلب انتقال به نسبت متعهدله با ثالث شخص ایفا، از پس آن که یا و گیرد
درقالب انتقال شود و انجام شخص ثالث اگر ایفایی توسط عبارت دیگر به ــند. توافق رس به متعهدله

نارواست. استیفاي - ایفاي ناروا ثالث عمل ماهیت قرار نگیرد، غیر مال اداره و طلب
قایم  ثالث، حقوقی ماهیت ــد، باش طلب انتقال ایفا ماهیت اگر ــط ثالث توس در ایفاي تعهد پس
فضولی است. مدیر ثالث، حقوقی ماهیت اداره مال غیر باشد ایفا، ماهیت که درصورتی مقامی است.
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حقوقی ثالث، موفی ماهیت ــد باش ناروا ــتیفاي اس - ناروا ایفاي اگر ماهیت حقوقی ایفا، نهایت در و
بود. خواهد ناروا مؤدي یا ناروا

گیري   نتیجه
اجرا  مرحله به تعهدات، فلسفه وجودي همه است لیکن افراد جامعه متفاوت بین تعهدات منشا  
ممکن اما ــد، باش متعهد می ــخص عهده ش بر اصل در (ایفاي تعهد) تعهد اجراي ــت. درآمدن آنهاس
تعهد که کند نمی تفاوتی متعهدله نظر از اجرا کنند. به اقدام دیگري شخص هر یا او نماینده ــت اس
اگر یابد کافی است. دست تعهد موضوع به او که اندازه همین و کند ایفا روشی با چه کسی و چه را
دیگري تعهد باشد داشته معامله قصد آن که بدون متعهد و سوي از سمتی گونه هیچ بدون شخصی
ثالث» گویند. تعهد توسط شخص «ایفاي را عملش و ثالث» «شخص چنین شخصی را اجرا کند، را
ایفا، حق از پس دراین صورت که کند ایفا دیگري را تعهد تبرع، با قصد ــت اس ممکن ثالث ــخص ش
و کمک احسان به قصد یعنی باشد غیر تبرعی ثالث، است ایفاي ممکن ولی را ندارد متعهد رجوع به
رجوع که دراین صورت حق کند ایفا را تعهدش وي به ضرر ورود از به منظور جلوگیري متعهد و به
صورتی در ــت. نیس واحدي مبناي متعهد به ثالث رجوع حق مبناي دارد. را پرداخته مطالبه آن چه و
رجوع ثالث حق مبناي توافق برسند، به او مقامی قایم سر بر با متعهدله ثالث شخص ایفا، پس از که
مدنی قانون 306 ماده قالب در را غیر مال فضولی اداره شرایط ثالث ایفاي اگر است. طلب» «انتقال
از یک هیچ ثالث ایفاي حال اگر است. غیر» مال «اداره ثالث حق رجوع مبناي ــد باش ــته داش ایران

است. ناروا» استیفاي ناروا- ایفاي او« رجوع حق مبناي نباشد فوق موارد
حقوقی  عنوان یک توان ــی نم نیز ثالث ــخص ش ــط تعهد توس ایفاي حقوقی ماهیت ــث بح در  
ــخص ثالثی تعهد ش وقتی جا که از آن اما برگزید. ثالث براي انواع ایفاي مطلق طور ــه ب را ــدي واح
از ــتن (کاس ــت اس افزوده متعهد اموال بر را مالی واقع در خود عمل این با کند، می اجرا را دیگري
ــد باید باش ــته نداش قصد تبرع اگر بنابراین ــت). اس مال افزایش نوعی خود دارایی منفی جنبه میزان
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آن از شده و تلقی ایفاي ناروا نوعی او عمل صورت این غیر در گیرد، باز پس پرداخته را که چه آن
بنابراین ناروا کرده است. استیفاي ــان پس ایش ــده ش افزوده متعهد اموال بر ناحق به مالی که جهت
است. ــتیفاي ناروا اس - ناروا ایفاي ــط ثالث، توس تعهد ایفاي حقوقی ماهیت اصل در گفت توان می
ماهیت حقوقی صورت (که دراین گیرد ــرار ق فضولی ــرایط اداره ش قالب در ثالث ایفاي که آن مگر
دهد(که قرار جانشین خود را از ایفا، متعهدله، ثالث که پس آن و یا است) غیر اداره مال ثالث ایفاي
مبناي و ثالث ایفاي ماهیت اگر بنابراین طلب است). انتقال ثالث ایفاي حقوقی ماهیت صورت دراین
ایفا ماهیت که صورتی در است. مقامی» «قایم ثالث حقوقی ماهیت باشد، طلب انتقال او رجوع حق
اگر در نهایت بوده و فضولی» «مدیر ثالث حقوقی ماهیت ــد غیر باش مال رجوع اداره حق مبناي و
ناروا ثالث «موفی حقوقی ماهیت باشد، - استیفاي ناروا ناروا ایفاي رجوع، حق و مبناي ایفا ماهیت

بود. خواهد ناروا» مؤدي یا

مآخذ منابع  و
الف)فارسی

تهران،1383 اسالمیه، چاپ مدنی، جلد اول، چاپ 24، حسن،حقوق امامی، - 1
دوران، تهران، 1383 نشر نوزدهم، چاپ قانون مدنی،  - 2

معاونت تهران، سوم، ، چاپ … رویه و وحدت آراي نگهبان، شوراي مدنی مشتمل برنظرات قانون مجموعه - 3
مقررات،1380 تدوین قوانین و و پژوهش

 13785 تهران، دانش، گنج ــارات انتش ــوم، س چاپ اول، جلد حقوق تعهدات، جعفر، محمد لنگرودي، جعفري  - 4
1375 تهران، برهمند، انتشارات چاپ اول، قراردادي، اجراي تعهدات احمد، علی حسین ؛ جشفقانی -

تهران، 1376 اطالعات، انتشارات تهران، دوم، چاپ قرارداد، بدون الزامات حسن، پیک، ره  - 6
شفق، تهران، 1383 خانه چاپ تعهدات، چاپ ششم، سقوط - شهیدي، مهدي، 7

1384 ماجد، تهران، انتشارات ششم، چاپ 3(تعهدات)، مدنی حقوق ، _______ - 8
1380 تهران، ماجد، انتشارات دوم، چاپ تعهدات، و قراردادها تشکیل ، ________ - 9

امیرکبیر، تهران، 1343. انتشارات مدنی، حقوق - مصطفی، عدل  - 10
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خوراسگان،  _ اصفهان ناروا، دانشگاه و استیفاي ناروا برایفاي با تاکید عهد به رساله وفاي محمد، - فرحمند - 11 
1383

تهران،  ــار، انتش ــهامی س ــرکت ش نهم، چاپ حقوقی، اعمال مدنی، حقوق مقدماتی ناصر، دوره ــان، کاتوزی - 12
1383

ــار،  انتش ــهامی س ــرکت ش ــوم، س چاپ چهارم، جلد قراردادها، عمومی مدنی، قواعد ________، حقوق - 13 
1380 تهران،

1374 تهران، بهمن، خانه تهران، چاپ سوم، مدنی، چاپ مسؤولیت _ قهري ضمان ، ________ - 14 
1374 تهران، نشریلدا، اول، چاپ تعهدات، عمومی نظریه ، ________ - 15 

ــارات چاپ اول، انتش ــه، مدنی فرانس از قانون قرارداد بدون و الزامات تعهدات قراردادي و عقود علی، نوري،  - 16
1380 تهران، احمدي،

ــر نش چاپ اول، ــوئیس)، س تعهدات (قانون DROIT DES OBLEGATION ،جواد واحدي،  - 17
1378 تهران، دادگستر،

عربی ب)
امینی)، منصور کیا، دانش ــین امینی، محمد حس علیرضا (ترجمه ــقوط تعهد، س و انتقال ــنهوري،عبدالرزاق، س - 1

1952م تهران، کبیر، نشر انتشارات
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استان کیفري دادگاه در رسیدگی چگونگی

* اکبرآبادي گرگین اسماعیل

چکیده   
جنایی ،دیوان 1381 سال در انقالب و دادگاه هاي عمومی تشکیل قانون اصالح قانون تصویب با
نوپا نهادي مثابه به هایی تفاوت " و با استان کیفري نام " دادگاه به جدید ظاهري و عنوان با سابق
قصاص ، ابد ، حبس اعدام مجازات ــتوجب به جرایم مس ــیدگی رس وارد نظام حقوقی ایران گردید و
گرفت. قرار دادگاه ــن ای صالحیت در مطبوعاتی و ــی سیاس جرایم ، صلب عضو ، ــاص ، قص ــس نف
معنا بدین گیرد. می صورت بدون کیفرخواست و با کیفرخواست صورت دو به دادگاه این در رسیدگی
با صدور نهایت در و بازپرس توسط مقدماتی تحقیقات انجام با صالح ــراي بعضی موارد دادس که در
یا رئیس نیز دادسرا فاقد نواحی در و گردد می ارسال دادگاه به پرونده دادستان توسط ــت کیفرخواس
مواردي در . دهد می انجام را مربوطه وظایف بازپرس جانشینی به بخش دادگاه البدل علی دادرس
گردد تا می ارسال استان کیفري دادگاه ــتقیم به مس طور به و ــت کیفرخواس بدون صدور پرونده نیز

گردد. اقدام حکم صدور و رسیدگی به نسبت
، بازپرس دادستان ، صالح دادسراي کیفرخواست ، استان ، کیفري دادگاه : کلیدي واژگان

مقدمه
مجدد ــاي احی و 1381 ــال در س انقالب و ــی ــاي عموم ه ــکیل دادگاه ــالح قانون تش ــا اص ب

یک دادگستري پایه وکیل و مرکزي تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی جرم و کیفري حقوق دکتري *دانشجوي
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دادستان ناحیه از خواست کیفر صدور با دادگاه را ــیدگی در رس ترتیب و اصل گذار قانون ،1 ــرا دادس
محل دادسراي عهده به را ، انجام تحقیقات مقدماتی اصالحی مرقوم قانون طبق ماده 3 و ــت دانس
مورد بازپرس در ــر نظ با ــتان دادس گاه : «هر می دارد ــعار اش 3 ماده "ل" بند داد. قرار ــرم ج ــوع وق

نماید.» می ارسال صالح دادگاه به و پرونده را کیفرخواست صادر ، باشد موافق متهم مجرمیت
"3" قانون تبصره موجب به که دارد بر این اصل تأکید ــتثنایی قانون اس همان دیگري از در بخش
چنین جرائمی هم ، ــت اس لواط و ــمول حد زنا مش جرائم ها آن که موضوع هایی را پرونده ، مذکور
جرائم و ــت اس ریال نقدي تا یک میلیون جزاي یا حبس ــه ماه س تا فقط قانونی آنها مجازات که
که پرونده هایی ــف توصی این با . ــود ش می مطرح مربوط دادگاه هاي ــتقیم در مس طور به ــال اطف
دادگاه صالحیت در ، است اعدام رجم و ، قتل مستوجب لواط زنا یا حد مشمول جرائم ها آن موضوع
در دادسرا مداخله بدون و مستقیم باید ــت و اس 3 "3" ماده تبصره مصادیق از و بوده ــتان اس کیفري
نقش استان، کیفري دادگاه در طرح دعوا طریقه مقاله این لذا در شود. مطرح استان کیفري دادگاه
مورد این دادگاه، صالحیت در جرائم مورد در را بخش دادگاه و بازپرس ــتان، دادس صالح، ــراي دادس

. خواهیم داد بررسی قرار

استان دادگاه کیفري در خواست با کیفر رسیدگی .1
دادگاه رسیدگی در ترتیب اصل و انقالب ، و عمومی دادگاههاي تشکیل قانون اصالح با قانون گذار
دادرسی براي کیفري پرونده سازي آماده وظیفه و دانست دادستان ازطرف خواست کیفر صدور با را
دادستان خواست به وسیله کیفر .صدور قرار داد انقالب و عمومی دادسرا عهده به را صالح دادگاه در
دعواي اقامه و گردد می محسوب دادگاه در متهم علیه کیفري دعواي طرح او مقام قائم و معاون یا

مستقر شد ایران در دادسرا نهاد مشروطه از بعد ، لکن ــت نداش ایران وجود مشورطیت در قبل از دادسرا است . فرانسه ــور کش از ــرا دادس نهاد ــا منش - 1
کرده بیان چنین بود شده فرانسه اقتباس اساسی بلژیک که آن هم از قانون 101 شمسی آن را با ترجمه اصل اساسی 1285 قانون سوم و هفتاد اصل که

: است
، ، چاپ اول دادسرا نهاد با به گام گام جواد ، ، تبار حبیبی به شود مراجعه ) است» ــاه پادش عهده ــرع بر ش تصویب حاکم با العلوم ــخص مدعی «تعیین ش

(44 ص ، 1381 به گام ، نشرگام ، قم
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که مواردي در جز و دادگاه شود می محسوب دادگاه رسیدگی ــروع ش ــت مجوز کیفرخواس با کیفري
را رسیدگی و دادرسی ، دادستان ــت خواس تواند بدون کیفر نمی ، ــد داده باش صراحت اجازه به قانون
طی از پس و مطرح در دادسرا پرونده در ابتدا که است اصل بر این عبارت دیگر به و 2 نماید شروع
ماده وفق مناسب قرار تامین و اصدار اتهام تفهیم ، متهم یا جلب احضار مقدماتی ، تحقیقات فرآیند
نهایی قرار صدور به نسبت ( مقدماتی ) اعدادي قرارهاي عنداللزوم و کیفري دادرسی آیین قانون 132

پرونده  ، مجرمیت صدور قرار صورت در و گردد اقدام ( مجرمیت و موقوفی تعقیب ، تعقیب منع ) 
ماده "3" تبصره مورد در جز که گفت توان . بنابراین می گردد ارجاع دادگاه به کیفرخواست، صدور با
استان کیفري دادگاه در مستقیم به طور لواط باید زنا و به جرم مربوط پرونده که اصالحی قانون 3
رجم، قصاص عضو، نفس، قصاص آنها قانونی مجازات که جرایمی یعنی موارد سایر گردد، در مطرح
جرایم کلیه چنین هم ) و مجازت قتل را دارد که لواطی ( جز زنا و ــت. ابد اس یا حبس اعدام صلب،
4 ماده تبصره مقامات، مذکور در ــایر س و نگهبان شوراي ، نظام مصلحت ــخیص تش مجمع اعضاء
ــراي دادس مقامات جرایم مورد در که ) صالح مطرح گردد. ــراي دادس در باید ابتدا اصالحی در قانون
کیفر صدور با ــپس و س ( ــت ــراي تهران اس دادس اصالحی، قانون آیین نامه 14 ماده حکم به صالح

. گردد می ارسال استان کیفري حکم به دادگاه صدور و رسیدگی جهت پرونده خواست
خواست کیفر با در جرایم مقدماتی تحقیقات براي انجام صالح مرجع .1-1

و کیفري کردن پرونده مهیا جهت ــه ک ــت مجموعه اقداماتی دانس توان می را مقدماتی تحقیقات
. ماده است انقالب و عمومی دادسراي نیز اقدامات این مرجع . گیرد می صورت ، صدور حکم براي 

: دارد می اشعار کیفري امور در انقالب عمومی و هاي دادرسی دادگاه قانون آیین 69
ــار آث ــظ حف و ــرم ج ــف کش ــراي ب ــه ک ــت ــی اس اقدامات ــه مجموع ــی مقدمات ــات تحقیق »
ــی قضای ــع مرج ــه ب ــلیم تس ــا ت ــی قانون ــرد ــدو پیگ ــم از ب مته ــب تعقی و آن ــوع وق ــه ادل و
در «. ــد ندارن را ــم مته از ــن تأمی ــذ اخ ــق ح ــتري دادگس ــن . ضابطی ــرد گی ــی م ــورت ص

1383.2 ،14 ص شماره 11، آموزش، پیام نشریه جدید»، دادسراي توسط کیفري دعواي علی، «طرح مهاجري، - 2
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انجام را اقدماتی ــن ــط ضابطی توس یا خود مورد ــب حس ــرا، دادس قاضی مقدماتی تحقیقات ــه مرحل
این در که اقداماتی گردد می ارسال دادگاه به ــی دادرس براي این اقدامات پرونده انجام با می دهد .

: از عبارتند شود می انجام مرحله
، ــهود ش ــی اماکن ، تحقیق از بازرس ، منازل تفتیش : مانند جرم و مدارك دالیل آوري - جمع 1

و... محلی خبره، تحقیق یا کارشناس ،جلب نظر محل معاینه
حضور ضمانت اجرا جهت ــاد ایج ــپس س و وي از بازجویی او و ــی به دسترس تا متهم تعقیب - 2
از کیفري تامین قرارهاي از صدور یکی ساعته یا نظر 24 مانند تحت ، مورد ــب حس آینده در متهم
یا قرار باز وثیقه و قرار صدور کفالت ، قرار ــدور ص ــرف ، قول ش به حضور با التزام قرار ــه صدور جمل

داشت موقت متهم و...
صدور و مجرمیت ، قرار تعقیب منع قرار ، تعقیب موقوفی ــرار ق مثل صدور نهایی ــار نظر - اظه 3

کیفرخواست.
براي که ، چرا ندارد ضرورت متهم یک مورد در فوق اقدامات کلیه که ــت اس الزم نکته این ذکر
قرار ، باشد غایب یا اگر است و او منتفی مورد در قرار مجرمیت گناه باشد صدور بی متهم اگر مثال

. خواهد بود منتفی او تامین براي
و انقالب، عمومی ــاي دادگاه ه ــکیل اصالح قانون تش قانون 20 ــاده م یک تبصره ــاس اس ــر ب
حبس صلب و ، ، رجم ــدام ، اع عضو قصاص ، نفس ــاص قص ها آن مجازات قانونی ــه ــی ک جرائم
که در شود رسیدگی می ــتان نظر اس تجدید دادگاه در ــی، و سیاس مطبوعاتی جرایم نیز ــت و اس ابد
این جرایم در که به ــت اس آمده مذکور در تبصره ــود . می ش نامیده ــتان کیفري اس موارد دادگاه این
آیا که گردد مطرح می ــوال س بنابراین این . گردد می ــیدگی رس ــتان اس تجدید نظر دادگاه در ابتدا
تحقیقات باید که این یا گیرد می صورت استان کیفري دادگاه در نیز جرایم این مقدماتی تحقیقات
مورد در ــود. ش مطرح دادگاه این در موضوع ــت کیفرخواس با صدور و داده ــرا انجام دادس را مقدماتی
در « ابتدا در » گذار از کلمه قانون منظور اینکه اول ــد: می رس نظر به ــتدالل اس دو مذکور ــوال س
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دادگاه در ابتدا از جرم، به ــیدگی رس ــت که اس ي آن منزله به اصالحی قانون 20 ماده "1" تبصره
انجام در دادسرا جرایم این تحقیات مقدماتی که ــت داش گذار عقیده قانون اگر و ــود ش ــروع می ش
مجدد ــه با احیاء ک ــت؛ چرا اس اول نظر مقابل در دوم ــتدالل اس کرد. می تصریح آن به ــد بای ــود ش
آن مگر بوده، جرم وقوع محل دادسراي با هرجرمی به ــبت نس مقدماتی بر تحقیقات اصل ، ــرا دادس
انجام طور مطلق به مذکور قانون ماده3 "الف" بند در زیرا ، ــد باش کرده ــتثنا اس گذار قانون که چه
نیز مذکور در مورد ــود ب قرار اگر ــت و اس گردیده ــرا محول به دادس جرایم همه مقدماتی ــات تحقیق
ــد ش می مطرح صراحت به این موضوع باید ، گردد منع تحقیقات مقدماتی دادن ــام انج از ــرا دادس
به نه و کرد رجوع اصل نشده است باید به تصریح چون ــت و اس ــده نش تصریح امر حالی که این در
باید که صورت پذیرد3 نکتهاي دادسرا در جرایم این مقدماتی باید تحقیقات اصل حکم و به استثناء
استثنائات از یکی بیان حقیقت در ابتدا» در » کلمه بردن کار به از مقنن منظور که این داشت مدنظر
دعوایی هیچ ــه ماهیت ب مذکور 7 قانون ماده ــاس اس بر ــت. اس مدنی ــی دادرس آیین قانون 7 ماده
حکمی دعوا آن مورد در ــتین نخس که در مرحله نمود تا زمانی ــیدگی رس باالتر مرحله نمی توان در
دادگاه تجدیدنظر ــه ــت ک اس آن بر اصل چون بنابراین ، قانون ــب موج به مگر ــد باش ــده نش صادر
تجدیدنظر دادگاه و ــت اس اصل این ــتثناء بر اس مقام در «ابتدا» نماید، کلمه نمی بدوي ــیدگی رس
محاکم ، ــایر درس بدوي ــیدگی رس طور که در کرد. پس همان خواهد بدوي ــیدگی رس این مورد در
دادسرا انجام نیز تجدیدنظر دادگاه بدوي رسیدگی در ، داد خواهد انجام را مقدماتی دادسرا تحقیقات
حقوقی منطق با استدالل دوم که باید گفت نتیجه در ــت. داش خواهد عهده به تحقیقات مقدماتی را

. است دفاع و قابل بوده سازگارتر
صالح دادسراي .1-1-1

وانقالب دادگاه هاي عمومی ــکیل تش قانون اصالحی نامه 15 آیین ماده دوم ــمت قس ــاس ا س بر
ــت اس گردیده مطرح مزبور دادگاه در ــت خواس کیفر پرونده با مواردي که در » مصوب 1381/11/9

63 ص مهاجري ، علی ، همان، - 3
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تواند رفع می الزم بداند را ــی ــاهده نماید یا انجام اقدامات در تحقیقات مش نقصی چه دادگاه ــان چن
ماده 16 ادامه در « کند ــت درخواس مربوط ــراي از دادس نقص موارد ذکر پرونده را با تکمیل و نقص
ــمول جرایم مش در خصوصی دعوي اقامه و مقدماتی تحقیقات ، متهم « تعقیب : دارد مقرر می نیز
آمد ...». خواهد عمل به دار صالحیت قضایی حوزه دادسراي توسط کیفري استان دادگاه صالحیت
استان دادگاه کیفري که به این توجه با که است این میگردد که مطرح سوالی این قسمت در اکنون
کدام دادگاه با این صالحیت داخل در جرائم مقدماتی تحقیقات دارد، انجام قرار ــتان ها اس مراکز در
که دادسرایی است یا تحقیقات مقدماتی صالح به انجام جرم محل وقوع آیا دادسراي است؟ دادسرا
توجه با و 1378 کیفري دادرسی آیین قانون مقررات ماده 51 به توجه با دارد؟ قرار ــتان در مرکز اس
طبق قانون ــتان شهرس هر انقالب و عمومی ــراي دادس قانون اصالحی، 3 ماده به موجب که به این
صالحیت بر اصل زیرا ــد، باش می صالح وقوع جرم ــراي محل دادس بنابراین نماید، می اقدام مذکور
مقرراتی و باشد داشته وجود خالف آن نص قانونی بر که این جرم است، مگر وقوع دادسراي محل

باشد. شده وضع مورد این در
ارتکابی به اعتبار جرم اگر دادرسی کیفري، آیین قانون ماده 23 در مذکور قرینه چنان که به هم
ــت، اس آمده این ماده تبصره در که مواردي در جز جرم، وقوع محل ــراي دادس ، ــد باش مرتکب مقام
قانون 3 ماده "6" تبصره که وقتی طرفی واز داشت نخواهد را مقدماتی تحقیقات وانجام مداخله حق
مربوط ــتان نظر دادس زیر و بخش قضایی مقام به را مذکور جرایم در صالحیت تحقیق اصالحی، 4
این به نسبت هم محل وقوع جرم ــتان شهرس دادسراي بازپرس اولی طریق به ــت، کرده اس واگذار

. داشت خواهد را اختیاري صالحیت و چنین خود قضایی جرایم، در حوزه گونه
موارد از یکی ــی کیفري دادرس قانون آیین 51 یک ماده بند طبق بر ــوان گفت می ت چنین ــم ه
حوزه در جرم وقوع ــل مح جا این در و ــت اس جرم وقوع محل مقدماتی تحقیقات براي ــت صالحی

جرایمی در دادگاه البدل علی دادرس رئیس یا ها بخش قضایی حوزه «در : انقالب عمومی و هی دادگاه تشکیل قانون اصالح قانون 3 ماده 6 تبصره - 4
مطابق ، جرایم سایر در و نماید می اقدام مربوط دادستان نظر تحت بازپرس جانشینی به ــت، ــتان اس اس کیفري صالحیت دادگاه در ها آن ــیدگی به رس که

«. نمود راي خواهند به صدور و اقدام رسیدگی قانون
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باشد.5 دادسرا خارج ازحوزه در دیگري دادگاه با محاکمه این که ولو باشد می دادسرا
رسیدگی اصالحی که قانون 4 ماده است: با توجه به تبصره این گردد می مطرح که دیگري سوال
صالحیت دادگاه در را ... نگهبان و شوراي ، نظام مصلحت ــخیص مجمع تش اتهامات اعضا کلیه به
این مقدماتی تحقیقات به ــیدگی رس براي صالح ــراي دادس ، ــت اس داده قرار تهران ــتان اس کیفري
دادگاه کیفري از سوي ابتدا به در نیز این جرایم راجع به تحقیقات مقدماتی ؟ آیا است مقامات کدام

؟ پذیراست امکان دادستان ارجاع با جرمی هر مثل یا گیرد می صورت تهران استان
جرایم به در رسیدگی تهران کیفري استان دادگاه صالحیت به توجه با است شده گفته ــخ پاس در
مشهود جرایم مورد در البته و بگیرد صورت تهران دادسراي در باید هم مقدماتی تحقیقات افراد، این
23 ماده تبصره موجب به .6 اقدام شود آن و تبصره کیفري آیین دادرسی قانون 23 ماده مطابق باید
مقامات ، میباشد مرکز هاي دادگاه صالحیت در آنان جرایم به رسیدگی اشخاصی که در مورد مذکور
توجه با و مرکز ارسال خواهند کرد به آوري و بالفاصله جرم را جمع دالیل آثار و انحصار به محلی
کشور سراسر دادگاه هاي دادسراها و وظیفه است، 7 استان ومرکز مرکز، پایتخت منظور از که این به
مقامات مذکور از یک هر چه چنان ــت که اس آن روحانیت ویژه وانقالب، نظامی و عمومی از اعم
صالحیت به عدم توجه با و نداشته را آنان از تحقیق و تعقیب گونه هیچ حق ، جرمی شوند مرتکب
آن اظهارنظري گونه هیچ نموده وبدون مشهود جرم را جمع آوري و آثار دالیل باید تنهایی به آنان،

. دارند ارسال صالح دادگاه به را
کیفري احکام ــراي اج اصالحی، قانون ماده 20 ــره "6" تبص ــاس اس بر که افزود باید ــان پای در
دادرسی در آیین مربوط مقررات وفق استان مرکز شهرستان دادسراي توسط ــتان اس کیفري دادگاه
و حقوقی قضایی ــیون کمیس 1378/6/28 کیفري مصوب ــور ام در انقالب و عمومی ــاي ه دادگاه
اجراي مذکور تبصره به اطالق توجه با رسد می نظر به بنابراین مجلس شوراي اسالمی خواهد بود.

ص 64 ، 1385 سازان، فکر انتشارات ، ،تهران پنجم چاپ ، دادسرا در رسیدگی ،آیین علی - مهاجري، 5
ص 124 ، شماره 9 ، آموزش پیام دادسرا»، نشریه آموزشی در کمسیون شده مطرح پاسخهاي و - «سوال ها 6

قضائیه قوه حقوقی اداره 1380/2/29 - 7/1725 شماره نظریه - 7
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که این از اعم باشد. استان مرکز شهرستان ــراي دادس با صورت هر در ــتان کیفري اس دادگاه احکام
تشکیل صورت در حتی و مستقیم طور به یا شده باشد مطرح دادگاه در کیفرخواست صدور با جرایم
که اعضاي چرا چنین است؛ نیز وقوع جرم محل شهرستان موقت در صورت استان به دادگاه کیفري
جرم وقوع محل شهرستان دادگاه ، محل تشکیل و تنها ــتند هس همان اعضا ــتان اس کیفري دادگاه
جرم وقوع محل شهرستان ــتان در اس کیفري دادگاه اگر که دارد وجود دیگري البته دیدگاه . ــت اس
انجام را آن کلیه وظایف و بوده مرکز استان مقام دادسراي قائم ــتان شهرس دادسراي شود، ــکیل تش
شده صادر اجراي احکام و ــت و تجدیدنظر از کیفر خواس و دفاع در دادگاه ، حضور می دهد بنابراین

دهد.8 انجام می را و آنها شده دادسرا واگذار این دادگاه به از
دادستان نقش .2-1-1

قانون 3 " ماده ك " ــد بن ــتان در دادس نقش دادگاه ، در ــت خواس با کیفر ، دعوا ــرح ط ــد فرآین در
دفاع بازپرس آخرین یافت ، تحقیقات پایان که آن از :« پس ــت اس ــده ش نحو مقرر بدین اصالحی
ــتان دادس را نزد پرونده ، خود ي عقیده اظهار و تحقیقات ــم خت با اعالم و نموده ــتماع اس ــم را مته
واقع جرمی اصل نبوده یا در جرمی متضمن عمل متهم ، بازپرس عقیده صورتی که به در فرستد می
صورت عقیده در و تعقیب منع قرار ، باشد ــته نداش وجود جرم ارتکاب براي کافی دالیل یا و ــده نش
متهم در آخرین چه و چنان نماید می صادر ــان ایش درباره مجرمیت قرار ، متهم تقصیر بر باز پرس
دادستان ، ــد باش می ــیدگی رس به مکلف پرس باز ، نماید ابراز ــف حقیقت کش بر موثري دلیل دفاع
اعالم دارد .» ــود را خ نظر و مالحظه را پرونده ، ــول وص از تاریخ روز ظرف پنج ــت اس مکلف ــز نی
مقرر بند این است . نهاده ــتان دادس را بعهده ــت خواس کیفر صدور "ل" بند ماده در و در ادامه همان
صادر، کیفرخواست باشد، متهم موافق مجرمیت مورد در بازپرس با نظر دادستان هرگاه » : دارد می
دادستان و توافق بازپرس در صورت و نماید می ارسال صالحه به دادگاه طریق بازپرسی از را پرونده
در و میدهد را خصوصی شاکی به صادره قرار ابالغ دستور بازپرس متهم ، تعقیب موقوفی یا با منع

شماره 24 ، پیام آموزش ، نشریه اشکاالت » و استان دادگاه کیفري در رسیدگی »، ، حجت ــبزوارينژاد س : به ــود ش رجوع مخالف نظر دیدن 8 - براي
126 ص 1385 ،

استان کیفري دادگاه در رسیدگی چگونگی
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توافق و دادستان بازپرس بین هرگاه می شود. آزاد به سرعت باشد، زندانی متهم چنان چه اخیر مورد
عقیده و دیگري متهم تعقیب ــع من یا تعقیب و یا موقوفی مجرمیت به عقیده ــی (یک ــد، نباش عقیده
عمل می به محل انقالب عمومی و دادگاه در مورد حسب اختالف رفع ــد)، باش ــته را داش آن عکس

. شود» می رفتار دادگاه تصمیم موافق و آید
در متهم علیه کیفري دعواي طرح او ، مقام قائم یا یا معاون دادستان ــط ــت توس خواس صدور کیفر
رسیدگی مجوز شروع ناحیه دادستان از کیفري دعواي اقامه در اساس و گردد ــوب می محس دادگاه
بدون تواند باشد، نمی داده اجازه صراحت به مواردي که در جز دادگاه و شود محسوب می دادگاه در

. میکند شروع را دادرسی ، دادستان خواست کیفر
مورد در که کند تقاضا می دادگاه از آن موجب به دادستان که است اي و نامه نوشته خواست کیفر
واگذار دادگاه به سرنوشت متهم را ــت خواس کیفر صدور با ــتان دادس کند. صادر مجازات متهم حکم

: زیر باشد شرایط باید داراي اصالحی، کیفرخواست قانون 3 ماده م " " بند اساس کند بر می
سواد وضعیت ، ،محل اقامت شغل ، سن ، پدر نام ، خانوادگی ونام نام اعم از متهم مشخصات - 1

بودن مجرد یا متاهل و
آزاد یا بازداشت است که متهم قید این با قرار تامین نوع - 2
مورد استناد قانونی همچنین مواد آن و دالیل ، اتهام نوع - 3

وجود صورت در متهم کیفري محکومیت ي سابقه - 4
جرم محل وقوع تاریخ و - 5

ــتان اس کیفري دادگاه در صالحیت اتهام ــه ــیدگی ب این که رس توجه به با مذکور ــت خواس کیفر
شود. می صادر دادگستري استان رئیس کل به خطاب ، است

ــتان در دادگاه دادس حضور بودن الزامی و ــروري ض که این ــاره کرد اش آن به باید ــه ک اي ــه نکت
عمومی دادگاه ، ــی اصالح قانون 14 ماده " ج " ــد بن به توجه با ــت، اس ابهام ــتان مورد اس کیفري
نظر به . یابد می رسمیت و تشکیل دادیاران از یکی یا معاون یا دادستان حضور با شهرستان جزایی
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دادگاه رسمیت جلسه وي حضور بدون و بوده الزامی دادگاه این در دادسرا نماینده حضور رسد که می
که چرا ــت، اس تردید محل ــتان کیفري اس دردادگاه این حضور بودن لکن الزامی ــت. نخواهد داش

: بیان داشته که اصالحی 2 قانون ماده "3" تبصره ذیل به عنایت با توان گفت می
«. یابد می رسمیت مستشاران تمامی رئیس و حضور با استان کیفري دادگاه »

ــکیل تش براي ــتان دادس ــوي س از نمایندگی به دادیاران از یکی یا او معاون ــتان یا دادس حضور
نیز 9 20 ــاده م "2" تبصره از ــت . ــده اس نش قید ــتان اس کیفري دادگاه ــه جلس ــن یافت ــمیت رس و
ــتفاده ــتان اس اس کیفري دادگاه ــه جلس یافتن ــمیت براي رس ــرا دادس نماینده بودن حضور ضروري
جاي به وي ــتان یا نماینده اس مرکز شهرستان ــتان بیان حضور دادس مقام در تنها ــود، بلکه نمیش
از که قبل این ــد. باش می استان کیفري دادگاه ــه در جلس ــتان اس دیگر ــتانهاي شهرس ــتان دادس
نظر به شود، یا نماینده وي استماع دادستان اظهارات باید شاکی یا دفاعیات متهم اظهارات ــتماع اس
نمی باشد، استان در دادگاه کیفري ــتان دادس نماینده بودن حضور الزامی بیان در مقام که ــد رس می
وجود و استان ضروري نیست دادگاه کیفري در دادسرا حضور نماینده که ــده ش ایجاد ابهام پس این
را حضور این ــتان اس کیفري دادگاه که این مگر نماید، می کفایت ــال الیحه ارس یا ــت خواس کیفر
کیفري جلسات دادگاه در دادستان حضور ما آورد. به نظر عمل به دعوت دادستان و از بداند ضروري
دایاران یکی از یا دادستان حضور که اصالحی قانون 22 عنایت به ماده با زیرا است، ضروري استان
قانون 20 ماده تبصره"2" صدر که این به توجه و با داند می ضروري ها رسیدگی در را وي معاونان یا
به نظر تجدید دادگاه از شعبی یا شعبه ــب نیاز حس ــتان « در مرکز هر اس که دارد مقرر می اصالحی
یا شعبه می یابد. تعداد اختصاص مربوط جرائم به ــیدگی رس براي ، ــتان" اس کیفري "دادگاه عنوان

.« بود قضائیه خواهد قوه رئیس تشخیص به یابد می اختصاص امر براي این که شعبی

رسیدگی براي استان کیفري دادگاه عنوان به تجدید نظر از دادگاه شعبی یا شعبه حسب نیاز استان مرکز هر در » : اصالحی قانون 20 2 ماده تبصره - 9
دادستان شهرستان خواهد بود. قضائیه قوه رئیس می یابد به تشخیص اختصاص امر ــعبی که براي این ش یا ــعبه ش تعداد یابد. می اختصاص مربوط جرایم به
و شاکی اظهارات . قبل از استماع دهد می کیفري استان انجام دادگاه در را ــتان وظایف دادس ــتان، دادس تعیین به دادیاران یکی از یا معاون او یا ــتان اس مرکز

«. شود می بیان کرده معرفی دادستان که اي خبره اهل و شهود وي، نماینده یا دادستان اظهارات متهم،

استان کیفري دادگاه در رسیدگی چگونگی
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ــت اس نظر تجدید هاي دادگاه جزئی از ــتان دادگاه کیفري اس چون که میگیریم بنابراین نتیجه
اصالحی حضور دادستان قانون 22 ماده ــاس تجدیدنظر بر اس دادگاه هاي رسیدگی ــایر س مانند به
یا دادستان از طرف الیحه ارسال که« عقیده این پس . ــت نیز ضروري اس ــتان اس کیفري دادگاه در
منطقی و قبول قابل برد. ...»10 نمی ــن بی از دادگاه در بر حضور دایر را این مقام ــه او وظیف ــده نماین
که بر است و نماینده جامعه العموم مدعی ي منزله به دادستان که به این با توجه چنین هم است .
رسمیت ، است الزامی جزایی عمومی دادگاه در حضورش ، دارد نظارت کیفري هاي ــیدگی رس روند
ــتان که اس کیفري دادگاه جایگاه به توجه با اولی طریق به دارد، ــتگی بس وي به حضور دادگاه این
ضرورت نیز دادگاه ــن ای در وي حضور کند، می ــیدگی ــنگین رس س هاي مهم بامجازات جرائم ــه ب
به عنوان منصفه هیأت حضور که بدون طور همان ــمیت ندارد رس ــه وي جلس حضور بدون دارد و
ــمیت رس ــی دادرس ــه ، جلس ــی و سیاس مطبوعاتی به جرائم ــیدگی رس در عمومی افکار ي نماینده
به و دانند الزامی نمی را ــتان دادس حضور که افرادي گفت، باید مخالفان عقیده مورد در البته ندارد.
زیرا نیست. ــکال اش از ــتناد خالی اس این کنند، می ــتناد اس اصالحی قانون 20 ماده "3" تبصره ذیل
طور به وقوع جرم محل شهرستان در و ــتان اس مرکز در غیر دادگاه ــکیل تش مورد مذکور در تبصره
بیان مذکور به تبصره گذار در قانون و است دادگاه اعضاي حضور تمامی منظورش ــت که اس موقت
بدون توان می که نبوده این بر مقنن نظر و پرداخته ــتان اس موقت کیفري ــکیل دادگاه تش چگونگی
مرکز دادستان ي همان تبصره، وظیفه در داد ، زیرا ــکیل تش را داردسی جلسه نیز ــتان حضور دادس

11 است . نموده محول جرم قوع و محل شهرستان دادستان به استان را
یا ــتان دادس ــرکت ش » : ــت اس ــتان گفته حضور دادس لزوم تائید نیز در قضائیه حقوقی قوه اداره
جلسه تشکیل اش نماینده یا دادستان شرکت بدون یعنی ، دارد ضرورت ، دادگاه درجلسه او نماینده
یا دادیاران از یکی ــتان چون دادس و برسد ــتان دادس اطالع به باید ــی وقت دادرس ، ــت نیس قانونی

پیام نشریه ، جزائی» دادگاه ، «دادستان درمحضر امام، سیدحسن و 70 ص ، ــماره60، 1385 ش ، دادرسی کیفري»، مجله هاي ــخ پاس و ــش «پرس - 10
7/5339-82/7/13 اداره حقوقی قوه قضائیه شماره نظریه و آموزشی دادسرا ) کمسیون نظریه ) 83 ص ، ، شماره 15 ، سال سوم آموزش

114 ص ، 1388 جاودانه، ، انتشارات چاپ اول قضاییه، قوه آموزش معاونت کیفري استان ، دادگاه تحلیلی بررسی - 11
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جلسه وقت است کافی کند، می مأمور دادگاه جلسات در شرکت براي با دادن ابالغ را خود معاونان
ــتان دادس به مراتب توجه با ــت و نیس اخطاریه یا احضاریه امر به صورت و این ــد برس او به اطالع
جلسه اش نماینده یا دادستان شرکت عدم نمایند. بنابراین با ــرکت ش ــله جس در باید اش نماینده یا
تجدیدنظر با ــتان همین جهت دادس به و ــت نیس بار اثري قانونی غیر حکم بر و نخواهد بود قانونی

بخواهد.12 تجدید نظر از دادگاه را آن میتواند فسخ خواهی
ارسالی هاي پرونده از براي دفاع دادستان حضور چگونگی با رابطه ابهام در پر و اساسی مساله اما
اصالحی قانون 20 "2" ماده تبصره ــاس اس بر ــت. ــتان اس اس کیفري دادگاه در دیگر، حوزههاي از
معاون استان یا مرکز ــتان شهرس ــتان دادس قانون 13، این اجرایی نامه آئین 16 ماده دوم ــمت وقس
خواهد اقدام ــت کیفر خواس از دفاع ، به حضور از پس ــتان اس دادگاه کیفري در دادیاران از یا یکی و
تابعه ( غیر شهرستان دادسراي ناحیه از ــتان ــده دردادگاه کیفري اس ش مطرح پرونده حال اگر نمود .
مجرمیت و قرار و انجام شهرستان تحقیقات مقدماتی در دادسراي آن و شده طرح ( استان از مرکز
استان مرکز دادستان شهرستان دیگر، سوي از باشد، شده صادر دادسرا توسط آن نیز ــت خواس کیفر
جهت از عقیده هم نبوده و موافق آن ــتندات مس و ــده ش صادر ــت خواس کیفر و مجرمیت با قرار نیز
چنین از تواند می چگونه نداند، کافی اتهام توجه در را ــتندات مس اساس از یا ــد حقوقی نباش دیدگاه
کیفر از حقیقت در نماید، نظر اظهار خود ــده عقی و قضائی نظر وفق اگر ؟ نماید ــتی دفاع کیفرخواس
پس است . ننموده دفاع ( ــتان اس مرکز تابع ( غیر شهرستان دادسراي ــط توس شده صادر ــت خواس
چه هر باید گذار قانون بنابراین ؟ ــت داش خواهد حقوقی اثر چه ــتان اس کیفري حضور او در دادگاه

. بر طرف نماید چالش قانونی را تر این ابهام و سریع
که است اشخاصی جمله دادستان از قانون اصالحی، ماده 20 "5" طبق تبصره بر که است ذکر قابل

قضائیه قوه حقوقی اداره 1383/10/20-1/7734 شماره نظریه - 12
دادگاه استان و دادگاه کیفري ــت در خواس کیفر از دفاع » دارد: می ــعار قضاییه اش قوه 1381/11/9 رئیس مصوب نامه آئین 16 دوم ماده ــمت قس - 13
هاي مذکور دادگاه که آمد مگراین خواهد عمل به ــتان تعیین دادس به دادیاران از یکی و یا او یا معاون و استان مرکز ــتان شهرس ــتان دادس ــط توس انقالب
در مستقر عمومی دادگاه در گرفت. خواهد عهده به شهرستان دادستان همان فوق را وظیفه صورت این در که شود ــکیل تش مرکز غیر هاي ــتان شهرس در

است» همان شهرستان دادستان با وظیفه فوق شهرستان
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. نماید تجدید نظر تقاضاي استان کیفري دادگاه از آراء تواند می
بازپرس نقش 3-1-1

مهم. غیر یا باشد مهم جرائم که از این عهده بازپرس است، اعم بر جرائم تمام مقدماتی تحقیقات
وظایفی اختیارات و تمامی نیز دادستان ، ــت نیس ــتان اس کیفري صالحیت دادگاه که در جرایمی در
نقش شود که می محسوب ــرا دادس مقامات از یکی بازپرس ــت14. اس مقرر براي بازپرس که دارد را
و انقالب شهرستان دادسري عمومی در جرائمی که کند. ایفا می انجام تحقیقات مقدماتی در اساسی

نیست: خارج از سه حالت میگردد مطرح
است. کیفري استان دادگاه شخصی و ذاتی مذکوردر صالحیت به جرم رسیدگی و - دادرسی 1

ــتان اس ــتان یا مرکز شهرس از اعم جزایی عمومی دادگاه صالحیت در جرم آن به ــیدگی رس - 2
. است

دارد . قرار انقالب صالحیت دادگاه در مربوطه جرم دادرسی - 3
تکلیف واختیارات بازپرس از اختصاصی به طور مقدماتی جرم تحقیقات بند اول، ــورد جرائم در م
جرایم از دسته به این تحقیقاتی رسیدگی در بازپرس از غیر به دادسرا دیگر مقامات و دادستان است
بازپرس مداخله و از حضور قبل و فقط ندارد مداخله ــت، حق اس محدود ــیار بس که خاص موارد جز

15. میآورند به عمل و آثار جرم را دالیل آوري جمع و حفظ الزم براي اقدامات
باشد شده ایجاد براي وي حق این قانون که بر اساس نماید می تحقیقات شروع به زمانی پرس باز
به بازپرس تحقیق توسط ــروع به ش براي جهات قانونی قانون اصالحی، ماده 3 " د بند " ــاس اس بر

قرار زیر است:
دادستان ارجاع - 1

رسیدگی نیست و ممکن دادستان به دسترسی که مواقعی در بازپرس به جرم اعالم یا شکایت - 2
. باشد داشته فوریت آن به
اصالحی 3 قانون «و» ماده بند - 14

اصالحی و » ماده 3 قانون » بند - 15
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مطرح که ــوالی س ــد. آن باش وقوع ناظر خود بازپرس که ــی صورت در 16 ــهود مش ــم جرائ - در 3
آیا تحقیقات ضروري با انجام ــتان و دادس به ــی دسترس از ، پس اخیر حالت دو در که این ــود ش می
تا تواند می که ــن ای یا ــد باش او ارجاع منتظر و نماید گزارش ــتان دادس به را موضوع ــرس باید بازپ
رسد می نظر به ؟ باشد داشته اختیار و نظر تحت خود را پرونده نهایی قرار صدور و تحقیقات تکمیل
قرار هم عرض در اخیر مورد دو ــتان با دادس ارجاع اول که ــد چرا باش صحیح تر می دوم حالت که
موارد که همین 3 "د" ماده بند در را رسیدگی به شروع قانونی جهات قانون گذار ، دوم است گرفته
دادرسی آیین قانون 262 ماده تبصره وحدت مالك و با ــت اس کرده بینی پیش را ــند باش می مذکور
مالحظه با و است کرده ممنوع قانون شعبه دیگر را بدون تجویز به آن ارجاع و پرونده اخذ که کیفري
مورد در نهایی وصدور قرار تحقیقات تکمیل حق بازپرس که گفت توان اصالحی می قانون ماده 3
جمله از جرایم اگر حتی است داستان ارجاع ، بازپرس تابع اخیر موارد از غیر بنابراین دارد.17 را اخیر
بر متوقف فرع و پرس باز اول تحقیقات زیرا ــد. ــتان باش اس کیفري دادگاه صالحیت موضوع جرایم
دادستان اصالحی، قانون 3 ماده "د" قسمت یک بند موجب به دوم ، است دادستان تعقیب تقاضاي
اصالحی، دادستان قانون 3 ماده بند "ه" ــوم به موجب س ــت؛ ارجاع تعیین گردیده اس مقام عنوان به

دارد. الزمه را تعلیمات حق نظارت و پرس باز هاي پرونده در
بدون موارد ــت، در سایر اس جرم ناظر وقوع بازپرس ــهود که مش غیر جرایم در فوق مراتب به بنا
پرونده مطلق به طور دادستان کند توجه پس باید ندارد .18 را تحقیقات به حق شروع دادستان ارجاع

: شود مشهودمحسوب می زیر موارد در جرم ، کیفري دادررسی آئین قانون 21 طبق ماده - 16
جرم را بالفاصله آثار یا یافته حضور جرم وقوع در محل ــده یاد ش مامورین بالفاصله یا ــده و ش واقع ــتري دادگس ضابطین منظر و مرئی در که جرمی - 1

. کنند مشاهده وقوع از پس
جرم معرفی مرتکب را ــن معی ــخصی ش جرم وقوع از بالفاصله پس علیه مجنی یا و اند بوده وقوع جرم ناظر ــه ک ــتر بیش یا نفر دو ــه ک ــی صورت در - 2

. نمایند
محرز متهم به یادشده دالیل ــباب و یا تعلق اس ــود یافت ش متهم تصرف جرم در دالیل و ــباب اس واضحه یا آثار و عالئم وقوع جرم از پس بالفاصله - 3

. شود
شود دستگیر آن از فوري پس یا حال فرار در یا قصد فرار داشته جرم وقوع پس از باالفاصله متهم که صورتی - در 4

نماید تقاضا خود خانه به را مامورین ورود جرم وقوع از پس بالفاصله خانه که صاحب که مواردي در - 5
، ص 27 1383 دادیار، ، انتشارات تهران دوم ، چاپ تحقیقات مقدماتی ، دادسرا و ، حسین  محمد ، احمدي 17 - شاملو

دادسرا شود به : مراجعه همچنین ، 73 ص ، جاودانه ، انتشارات اول چاپ ، قضاییه آموزش قوه معاونت ، دادسرا به مربوط قضایی سؤاالت به پاسخ - 18
327 ص ، 1386 ، قضا نشر ، قم ، دوم قوه قضاییه ، چاپ رسیدگی ، معاونت آموزش آیین ، قانونی وظایف و دادستان –
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که است ــته از او خواس تحقیقات را برخی که انجام این یا ــت اس داده ارجاع او به ــیدگی جهت رس را
استان باشد ، کیفري صالحیت دادگاه از جرایم مشمول غیر جرم، موضوع چه اخیر چنان صورت در
(قسمت دارد است ، خواسته دادستان که اقداماتی را تحقیقات و از ــته دس حق انجام آن تنها بازرس

اصالحی) قانون ماده بند "و" آخر
اعدادي هاي قرار صدور به می تواند عنداللزوم مبادرت مقدماتی، بازپرس تحقیقات انجام جریان در
قانون "ن" ماده 3 ــد بن که در قرارهایی از ــته دس آن تنها تصمیمات این بین از و ــد نمای ــا نهایی ی
مورد حسب که قرارها این . ــد برس دادستان موافقت و تأیید باید به ــت، اس ــده ش ــاره اش ــده ذکر ش
اعتراض قابل ــالغ، اب از تاریخ روز 10 مهلت ظرف ــتان دادس و متهم ، خصوصی ــاکی ش ــوي س از
عدم ، تعقیب ــی ، موقوف تعقیب منع قرارهاي از : ــد عبارتن ، ــند باش می ــی جزای ــی در دادگاه عموم

خواسته و اناطه. موقت ، تشدید تأمین ، تأمین صالحیت ، بازداشت
امر ماهیت در بازپرس تصمیم تحقیقات، و تکمیل بازپرس توسط مقدماتی تحقیقات انجام از پس

: نخواهد بود خارج دو حال از
دالیل و ــده نش واقع یا جرمی جرمی نبوده متضمن ، عمل عقیده بازپرس به ــه ک ــی صورت در - 1

نماید. می تعقیب صادر ، قرار منع متهم کافی نباشد جرم توسط ارتکاب براي
صادر ــرار مجرمیت ق ، ــد ــته باش داش متهم بزهکاري بر عقیده ــرس بازپ ــه ک ــی صورت در - 2

نماید.19 می
ارسال دادستان نزد نظر اعالم و مالحظه ، پرونده براي پرس باز ناحیه از نهایی نظر اعالم از پس

. گردید اشاره آن به قبلی قسمت در که شود می
دادگاه موضوع صالحیت مقدماتی جرائم تحقیقات اگر که ــت اس گردد این می که مطرح ــؤالی س
دادگاه در و صادر کیفر خواست آن اساس بر و بگیرد انجام دادستان دادیار یا ــط توس ــتان اس کیفري
جرایمی خصوص به و جرائم همه مورد در گفت باید ــخ پاس در چه خواهد بود؟ تکلیف ، ــود مطرح ش

اصالحی قانون 3 ماده «ك» بند - 19



منطقه فارس دادگستري وکالي کانون تخصصی علمی و مجله
100101

گردد. تحقیق رعایت و تعقیب قانونی بودن اصل باید ــت، اس ــتان اس کیفري دادگاه صالحیت در که
علیه و له و داشت خواهد دنبال به را قانونی آثار تحقیق و تعقیب زمانی که است معنا اصل به آن این
صورت گرفته باشد صالح قانونی مرجع توسط است که استناد قابل شدگان تحقیق تعقیب شدگان و
تحقیق تعقیب و دادسرا توسط که جرایمی در اعتبار است. و قانونی مبناي فاقد صورت غیر این در ،
دیگري ارسال دادگاه هر حتی کیفري استان و دادگاه ــت به کیفر خواس صدور با و پرونده ــود ش می
صورت بازپرس توسط باید بالمباشره تحقیقات این اصالحی قانون 3 ماده بند"و" موجب به شود، می
و وظایف کلیه دادستان داراي ــت ، ــتان نیس اس کیفري دادگاه در صالحیت جرایمی که در بگیرد .
در که باشد این جمله این صحیح معناي گاه هر . ــد باش می مقرر بازپرس براي ــت که اس اختیاراتی
پرس باز وظایف و اختیارات داراي دادستان ، دارد قرار استان کیفري دادگاه صالحیت در که جرایمی
و تحقیق تعقیب در خصوص اي وظیفه و اختیار دادسرا، دادیاران و وي معاون دادستان ، نخواهد بود؛
فاقد آنان ، اقدامات انجام صورت در و نداشته استان کیفري دادگاه صالحیت در داخل جرائم مورد در
یا بازپرس حضور عدم لحاظ به هستند که اختیار این داراي صورتی تنها در است. قانونی آثار و اعتبار
هاي دادگاه دادرس یا انقالب یا دادگاه عمومی بازپرس، رئیس حضور عدم صورت (در وي جانشین
خواهند کرد.1 جرم دخالت آثار الزم براي حفظ و جمع آوري دالیل و اقدامات حد در آنان تنها مذکور)
دادگاه صالحیت در داخل جرایم مورد در تحقیقات اگر که گفت باید گیري نتیجه مقام در ــن بنابرای
، باشد ارسال شده و پرونده به دادگاه ــد باش گرفته صورت دادیار یا دادستان ــط ــتان توس اس کیفري
اظهارنظر از پس و گیرد انجام بازپرس توسط تحقیقات تا نماید اعاده دادسرا به را پرونده باید دادگاه
امر این گردد. علت مطرح دادگاه در دوباره پرونده شد ، صادر کیفرخواست چنانچه بازپرس ، نهایی
نظر استقالل موضوعه قوانین در و مقامات دادسرا مستقل از است مقامی بازپرس، که ــت اس آن نیز
با طرفی از و ندارد اطاعت الزامی به ــرا مقابل مقامات دادس در و شده ــناخته ــمیت ش بازپرس به رس
ــاکی ارتکابی، ش جرم از جهت جنبه عمومی و بوده العموم حافظ نظم جامعه مدعی که به این توجه
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، دارد علیه متهم در اختیار کسب دلیل جهت در که و اختیاراتی و به لحاظ امکانات شود می محسوب
اهمیت لحاظ به استان دادگاه کیفري صالحیت در داخل جرایم در دادستان تحقیق توسط ممنوعیت
آیین دادرسی که در قانون طور همان است ذکر به الزم شود. توجیه می ها شدت مجازات و ها آن
قاضی تحقیق یا دادگاه و به قاضی انجام تحقیقات کیفري 1378 در امور انقالب و هاي عمومی دادگاه
ــتري دادگس ضابطین به تحقیقات را انجام نمی تواند نیز بازپرس طریق اولی به ، بود ــده ش واگذار
انجام ضرورت بنابراین است.20 و ارزش قانونی اقدامات فاقد اعتبار آن ، انجام صورت در نماید محول
پروندههاي ارجاع ــوز مج پرس باز حتی «عدم حضور که ــت حدي اس به بازپرس ــط توس تحقیقات
صالحیت در مذکور هاي پرونده که ولو این و ، نیست دادیار دادستان و یا دیگر شعب به او موجودي

باشد.21» هم آنها رسیدگی
بخش دادگاه یا دادرس رئیس نقش 4-1-1

شهرستان  هر قضایی حوزه در 1381 سال در انقالب و عمومی هاي تشکیل دادگاه قانون اصالح با
دادسرا یک شهرستان هر قضایی حوزه «در ، 3 قانون اصالحی ماده اساس بر شد. ــکیل تش ــرا دادس
ــرا دادس بخش، قضایی در حوزه این، » بنابر ... می گردد ــکیل حوزه تش هاي آن معیت دادگاه در نیز
در کیفري استان دادگاه صالحیت جرایم در به رسیدگی است که این ــوال س اما شود. نمی ــکیل تش
صراحت به ، اصالحی قانون 3 ــاده م "6" تبصره صدر در بود؟ خواهد چگونه ــش بخ قضایی ــوزه ح
یا دادرس رئیس ، ها «در حوزه قضایی بخش : ــت اس کرده مقرر و ــده تکلیف ش تعیین مورد این در
، به ــت اس ــتان کیفري اس دادگاه صالحیت در ها آن به ــیدگی رس جرائمی که در دادگاه البدل علی
قانون مطابق ــایر جرایم س در و نماید مربوطه اقدام می ــتان دادس نظارت تحت بازپرس ــینی جانش

هرگاه ، نموده رسیدگی دادگستري ضابطین تحقیقات به تواند می : بازپرس آمده اصالحی قانون 3 «ي» ماده بند در که شود است گفته ممکن - 20
گفت ، باید واگذار نماید را به ضابطین تحقیقات امر است که داده به بازپرس اجازه آورد عمل باشد به الزم تحقیقات در تکمیل یا آنان اقدامات در تغییري
ــتور به دس که صورتی در که این چه ، ــد باش نموده صادر ضابطین را به انجام تحقیقات ــتور دس که بازپرس ــد مواردي نمی باش به جمله ناظر : این اول که
ناظر جمله که این رسد می به نظر دوم : . باشد مخیر که این نه نماید ، تحقیقات رسیدگی به که است مکلف وي پذیرفته باشد ، تحقیقات انجام بازپرس
به ضابطین خود اقدام که است مشهود جرایم در کرد ــاره اش آن به که می توان موردي تنها ــت و اس نبوده ــتور بازپرس دس در اجراي که ــت اس به مواردي
: ــود به ش بدهد.(رجوع ضابطین ــط توس ــده ش انجام در اقدامات تغییري بازپرس که ــت داش نخواهد وگرنه معنا نمایند آنان می از تحقیق و متهمان تعقیب

(122 ص ، ، همان حجت ، سبزواري
ir www.maavennews. : به نقل از تیر ماه 1389 ، 16 مأوي ، نشریه .21
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خواهد نمود.» رأي صدور به اقدام رسیدگی و
عنایتبهتبصرهذکرشده در حوزهقضاییدادگاه بخش،چنانچهیکی از جرائممذکوردرصدرتبصره با
یا دادرس رئیس ، است نموده ذکر را استان دادگاه کیفري صالحیت که شود قانون اصالحی واقع ماده 4
و داده انجام اصالحی و قانون کیفري دادرسی آیین مقررات مطابق مقدماتی را تحقیقات علیالبدل
آیین نامه 17 ماده اساس بر که رساند مربوط می نظر دادستان به را پرونده نهایی نظر از اظهار پس
پرونده این صورت ، در است بخش حوزه قضایی شهرستان متبوع اصالحی دادستان اصالحی قانون
نیز مورد این در بنا براین شد. خواهد ارسال ــتان دادگاه کیفري اس به ــت کیفرخواس صدور صورت در
عمومی نظارت دادستان تحت بازپرس از جانشینی به بخش عمومی دادگاه یا رئیس و دادرس چون
به نیز خواست کیفر صدور ، نمایند می وظیفه انجام کشوري) تقسیمات (طبق ــتان شهرس و انقالب

است.22 شهرستان دادستان ي عهده
صالحیت در داخل جرائم رسیدگی به در حوزه قضایی بخش در علی البدل دادرس یا رئیس اقدام
بنابراین قواعد ، دادگاه قاضی نه گیرد می صورت بازپرس ــین جانش منزله به ــتان اس کیفري دادگاه
به با توجه که ــت اس ذکر نکته قابل این بود.23 نخواهد حاکم ــیدگی ها دادگاه بر این رس به مربوط
دادرس ــتان را وظیفه دادس ، بخش قضایی در حوزه اصالحی ماده 3 قانون "الف" بند اخیر ــمت قس
دادرس انقالب، و جزایی ــی عموم دادگاه صالحیت در داخل ــم جرای در دارد. عهده بر ــدل الب ــی عل
مجرمیت به اعتقاد صورت در تحقیقات مقدماتی از انجام پس که است ــتان ــین دادس جانش موصوف
در . نماید می ــال ارس صالح به دادگاه مورد ــب را حس پرونده ــت خواس کیفر و با صادر را مربوط قرار
و وظایف تمامی داراي ــد، نمای می اقدام ــتان دادس از ــینی جانش به البدل علی دادرس ــی که مواقع

. است تفویض شده ها دادستان به قوانین حسب بر که اختیاراتی است

236 ص ، 1386 قضا ، نشر ، ، قم چاپ اول ، 6 ، جلد 1 دادرسی کیفري ، مسایل آیین قضایی هاي نشست  .مجموعه 22
1382 ، ص7 ، شماره 2 ، آموزش پیام بخش»، نشریه دادگاه دادسرا در نهاد ، «تأثیر 23 . مهاجري ، علی

استان کیفري دادگاه در رسیدگی چگونگی
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استان کیفري در دادگاه کیفر خواست بدون رسیدگی .2
اصل پذیرد. می انجام ــتان طرف دادس از ــت ارائه کیفرخواس با تنها و محاکمه در دادگاه ــی دادرس
موجب به اصالحی قانون در گذار اما قانون ، ــت اس آن چارچوب در ــت و کیفرخواس با ــیدگی رس بر
تبصره مذکور اشعار نموده است. اصل وارد این بر را ، استثنایی قانون 3 آن ماده مقررات تبصره "3"
جرایمی هم چنین و ــت اس لواط یا زنا و ــمول ها جرائم مش موضوع آن که پرونده هایی دارد:«... می
جرائم و است ریال میلیون یک تا نقدي یا جزاي حبس و ماه سه تا فقط ها آن قانونی مجازات که
تشخیص دادستان به که این مگر ، ــود ش مربوط مطرح می هاي ــتقیم در دادگاه طور مس به اطفال
از استثناء 3 شده ذکر مقرره براساس براین باشد.» بنا داشته ضرورت جهات سایر به راجع تحقیقات

دارد: خواست وجود کیفر با کیفري دعواي رسیدگی به اصل
است . زنا یا لواط بوده حد مشمول جرائم ها آن پرونده هایی که موضوع - 1

میلیون تا یک یا ماه حبس فقط تا سه آن ها موضوع جرایمی که مجازات قانونی پرونده هاي - 2
است. نقدي جزاي ریال

اطفال جرائم - 3
از مصادیقی ، ــد ــتان می تواند باش اس دادگاه کیفري صالحیت در چه آن ، مذکور ــتثنائات اس از
تعیین اصالحی قانون 4 ــاده م تبصره در که دادگاه این ــی صالحیت ذات زیرا ــد. باش می ــته اول دس
لواط مستوجب و زنا حد مشمول با این توصیف جرائم است که مهم جرائم به رسیدگی است ، شده
مصادیقی براین بنا ــود. ش باید مطرح ــتقیم طور مس که به بود خواهد دادگاه این صالحیت قتل در
هم و با محارم زناي و اکراه، عنف به زناي ، محصنه یا محصن ــد زناي توان می جرائم گونه ــن ای از
هر چند که ــده دارند عقی دانان24 حقوق ــی از بعض ــد. البته حد دخول) باش (در ایقابی ــواط ل ــن چنی
منظورش لکن ــت، اس برده نام طور خاص لواط به و جرم زنا از دو بحث مورد در تبصره گذار قانون
و یا نا مشروع زنا رابطه از قبیل عفت منافی جرایم ــایر توان س نمی و ــت عفت اس جرایم منافی همه

ص12. ، شماره 28 ، پیام آموزش نشریه ، عفت» جرایم منافی به رسیدگی دادگاه در و دادسرا «صالحیت ، موحد ، اصغر 24. احمدي
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شرعی محذورات همان : اول زیرا نمود ، ــرا خارج دادس تحقیق در ممنوعیت ــمول ش را از ــاحقه مس
هم عفت منافی ــایر جرایم مورد س در ، دارد وجود لواط و ــا زن جرم دو در تحقیق ــوص خص در ــه ک
یابیم می در اصالحی قانون 3 ــاده م قانون گذاري تبصره "3" ــوابق س ــی بررس با دوم : دارد. وجود
که دادگاه در ــیدگی رس جزء موارد لواط و زنا جرم دو به ــیدگی رس ، قانون نویس اولیه پیش در که
نگهبان این شوراي مضمون اشکال است، نشده بینی پیش ، شد نگهبان واقع شوراي ــکال اش مورد
مستقیم طور به باید گونه جرایم این و ــت اس ممنوع عفت منافی جرایم در ــرا از تحقیق دادس که بود
نگهبان ــوراي ش نظر اصطالح مورد همان کاربرد ــاي به ج مجلس ــود ولی ش ــیدگی رس در دادگاه
تبصره متن و کرد ــتفاده اس لواط زنا و واژگان از ــتباه به اش عفت » منافی «جرایم ــالح اصط ــی یعن
زنا فقط که ــیم باش قائل و بپذیریم را ــیر تفس چنان چه این : ــوم س گردید، تدوین فعلی صورت به
خارج آن شمول از جرایم منافی عفت ــایر س است و ــرا در دادس ــمول ممنوعیت تحقیق لواط مش و
به وجود قضایی ــتگاه دس براي را مشکالتی و دارد دنبال ــوئی را به س تبعات ــت برداش ، این ــت اس
معلوم امر است در بدو مطرح مخالف جنس دو بین عفت منافی عمل که زیرا در مواردي ؛ آورد می
ممنوعیت رسیدگی تبصره و مشمول تا ــده است ش دخول به منجر این دو رابطه بین آیا که ــت نیس
در رسیدگی ممنوعیت و تبصره مشمول ــت تا در نتیجه نشده اس دخول به منجر یا شود ــرا دادس در
می مواجه اشکال با ، بفرستد دادگاه به مستقیم و نکند رسیدگی را پرونده دادسرا اگر نشود؟ دادسرا
و این رفت و شود اعاده به دادسرا پرونده باید ، ــد باش زنا تحقق عدم بر دادگاه نظر اگر زیرا ــویم ، ش
این دیگر سؤال دارد . دنبال به این جرایم مرتکبین را براي سوئی آثار چنین جرایمی در ها برگشت
کیفري استان در دادگاه ــتقیم مس طور به باید که مواردي از یکی ــکایت ش اگر گزارش یا که ــت اس
چگونه شود ، مطرح دادسرا یکی از قضات نزد دادستان پس از ارجاع یا برود ــرا دادس ــود به مطرح ش

عمل خواهد شد؟
قضات دادسرا ، دیگر از یکی یا ــود ش مطرح ــتان دادس موضوع نزد گفت چه توان می نظر یک از

قرار ، نباشد رسیدگی کننده محدوده اختیارات تفویضی به قاضی در که باشد مسائلی جمله موضوع از صورتی که رسیدگی به «در ق.آ.د.ك : 14 ماده .25
.« رساند می قضایی حوزه رئیس به اطالع دیگر شعبه ارجاع به دادرس یا تعیین را جهت موضوع رسیدگی صادر و از امتناع

استان کیفري دادگاه در رسیدگی چگونگی
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دادگاه به تفویضی اختیار ــود؛ زیرا با صادر ش ــیدگی رس از امتناع قرار ق.آ.د.ك25 14 ماده باید طبق
اختیار فاقد این دادسرا آن است که قضات نتیجه ، مستقیم به این جرایم رسیدگی استان در کیفري
مورد قرار این در که ــت اس آن بهتر است. اما به نظر ما ــده ماده ذکر ش ــمول مش موضوع و ــتند هس
و دادسرا نه است استان کیفري دادگاه صالحیت در موضوع این طرح زیرا صادر گردد صالحیت عدم
حالت در رسد نظرمی به البته باشد. قانون اصالحی می 3 هماهنگ با تبصره "3"ماده ــت برداش این
ابتدا در ولی سپس در دادگاه؛ و شود مطرح دادسرا در ابتدا پرونده مواردي که باید در یعنی عکس آن
حالت این در زیرا صالحیت نیست ، عدم قرار صدور به نیاز حالت این در ، است ــده ش دادگاه مطرح
این دادرسی حیت صال که چرا است ؛ رسیدگی فاقد صالحیت ــاس اس از دادگاه که کرد تصور نباید
جرایم (مثل ــرا است دادس با جرایم این مقدماتی تحقیقات مرحله انجام تنها و ــت دادگاه اس با موارد
اعالم یا قضایی حوزه رئیس دستور با ــب مورد موارد حس این در بنابراین و...). مطبوعاتی ــی، سیاس
ــرا دادس مقدماتی به تحقیقات براي باید پرونده، قضایی حوزه رئیس موافقت و ــه الی ــوع دادگاه مرج

ارسال شود.
جرایم بدون کیفرخواست در مقدماتی تحقیقات انجام مرجع صالح براي .1-2

بزرگ  گناهان بسیار از را و لواط جمله زنا از عفت و ارتکاب اعمال منافی اسالم مبین دین چند هر
به منظور حال این ، با نماید می محکوم سنگینی هاي مجازات به را این جرایم مرتکبین ــته و دانس
افراد آبروي حفظ نیز و ــت اس مضر جامعه آحاد ــالمت س که براي ــیوع این محرمات ش از جلوگیري
که جایی و تا ــت اس نموده جرایم اتخاذ این مرتکبین در قبال خاصی جنایی ــت سیاس ، جرم مرتکب
به ، شوند مجازات و شناسایی آن و مرتکبین شود مال بر جرایم این ــت نداده اس اجازه ــت اس ممکن
ممنوعیت نه این و است و تجسس حرام تحقیق لواط و زنا از جمله عفت و منافی جرایم در طور کلی
ارتکاب گاه هر لکن ؛ است قرار بر ها نیز دادستان و به حکام نسبت بلکه جامعه آحاد به نسبت تنها
و گردیده خارج الهی حقوق نقض صرف از که باشد اي گونه به لواط و زنا جمله از عفت منافی اعمال
شود می برداشته تجسس و ممنوعیت تحقیق ، باشد خاصی یا افراد جامعه حقوق در اخالل متضمن
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، گردد می واجب مجاز بلکه مورد حسب ها ــتان دادس ــس حکام یا تجس و صورت، تحقیق در این و
است متفاوت آن مختلف حاالت جرم و نوع اساس عفت بر منافی با جرایم مقابله و برخورد اما نحوه
طبق بر که ؛ چرا ــود ش ــاهده می مش اصالحی قانون و کیفري دادرس آیین قانون در تفکیک این و
مشهود مواردي که جرم در است مگر ممنوع عفت منافی جرایم تحقیق در ماده 43 ق.آ.د.ك تبصره
بر و . گیرد انجام می دادگاه قاضی توسط اخیر مورد در که بوده خصوصی ــاکی ش یا داراي و ــد باش
و زنا مشمول جرائم آن ها موضوع که پرونده هایی نیز « اصالحی قانون 3 ماده "3" تبصره اساس
به تشخیص دادستان که آن مگر ، شود مطرح می هاي مربوط دادگاه در ــتقیم مس و ... ــت لواط اس
مقدماتی تحقیقات که است این سوال اکنون باشد.» داشته ضرورت جهات ــایر س به راجع تحقیقات
باید مرجعی است در چه استان کیفري دادگاه صالحیت در مستقیم به طور که جرایمی خصوص در
تحقیقات که این یا و تحقیق است به ، صالح استان دادگاه کیفري با تقاضاي دادسرا آیا شود؟ انجام

؟ شود انجام کیفري استان توسط دادگاه باید مقدماتی
اصالح قانون قانون 3 ماده از "3" ــره تبص در مذکور با توجه به صراحت ، دیدگاه ــک ی طبق ــر ب
در محاکم بدوي و لواط زنا مشمول حد جرایم ابتدایی به ، رسیدگی انقالب و عمومی محاکم تشکیل
خصوصی مبنی شاکی یا انتظامی مراجع از سوي اعالم موضوع از پس است. ممنوع دادسرا و جزایی
قانون 3 "و" ماده "الف" و ــاي بنده ــرح ش به ــرا که دادس این به به توجه با مذکور ، جرایم وقوع ــر ب
ادله حفظ در جهت اولیه اقدامات است، جرایم کلیه در مقدماتی تحقیقات انجام عهده دار ، اصالحی
و دادستان ارجاع ارتکاب جرم با مظنون به یا متهم فرار جلوگیري از صحنه جرم و بررسی و اثباتی
در پرونده در اولین فرصت سپس و معرفی قانونی پزشکی به شاکی و بازپرس انجام شده وسیله به
صورتی در است بدیهی می شود. ارسال ــتان اس کیفري دادگاه آمده به ــت دس ادله به متهم و معّیت
وجود صحنه جرمی ــده و ش مطرح خصوصی ــاکی ش ــکواییه ش اعالم تنها با موضوعات مذکور، که
وقوع از طوالنی زمان مدت رفته باشدو بین ــده یا از ش محو جرم صحنه موجود در دالیل یا ــته نداش
اتخاذ تصمیم به و جهت رسیدگی انتظامی مرجع در ــکله متش و پرونده شکواییه ، باشد ــته گذش بزه
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دهد تشخیص تحقیقات مقدماتی حین دادسرا در که . زمانی شود می ــال ارس ــتان اس کیفري دادگاه
دادگاه فاصله (با رعایت ــتان اس کیفري دادگاه صالحیت به توجه ، با ــده ش واقع لواط و زنا جرایم که
می دارد صالح ارسال مرجع به را صالحیت پرونده عدم قرار محل وقوع جرم)، طی با استان کیفري
ضبط ادله جرم و و تحصیل آوري راستاي جمع در را برخی اقدامات که انجام صورتی آن مرجع در .
ارتباط و ــابقه س ، طرفین اخالقی ــوابق ، س اصل جرم ارتکاب خصوص محلی در تحقیقات قبیل از
تکمیل جهت موضوع را تواند می ، بداند محلی و بررسی صحنه جرم الزم معاینه ، طرفین مناسبات
اول قسمت با تعارضی گونه هیچ امر این و کند تقاضا جرم وقوع محل دادسراي از مقدماتی تحقیقات
مقرر موارد «در آورده : که انقالب و عمومی هاي دادگاه تشکیل قانون اصالحی نامه آیین 15 ماده
تحت توسط و تحقیقات کلیه شود ، مطرح می ــتان اس کیفري در دادگاه ــتقیم مس پرونده که قانونی
تفهیم و متّهم از شخص تحقیقات و بازجویی انجام مرحله لکن ندارد. « ... و خواهد بود دادگاه االمر
تشکیل ــفه به فلس توجه جرم با وقوع گواهان صحنه تحقیقات از نیز دفاع و ــتماع آخرین اس و اتهام
انقالب و عمومی دادگاه هاي قانون اصالح تشکیل ماده سوم از ــوم س تبصره صراحت و دادگاه این
و دادسرا به قابل تفویض و شود انجام استان کیفري دادگاه قضات ــیله وس به ــتقیم مس طور باید به
موارد در نیز معتقدند دانان حقوق از بعضی البته ــت. نیس وقوع جرم محل در ــتقر مس جزایی محاکم
از دادگاه را تحقیقات ــل تکمی نقص تحقیقات مقدماتی و باید رفع ــتان اس دادگاه کیفري ــده ش ذکر
که سایر جرایمی در مورد کند. خواست در پرس باز و دادسرا از تواند نمی کند و محل، تقاضا جزایی
و مطبوعاتی ، جرایم سیاسی علنی دایم ، قصاص صلب ، حبس ، ، اعدام قصاص نفس آن ها مجازات
شود.26 می ارسال کیفري استان به محاکم خواست کیفر با صدور و دادسرا رسیدگی در پرونده باشد،
ــکیل تش قانون اصالح قانون ماده 3 "3" ــاد تبصره مف با توجه به دارند ــده عقی ــی گروه ــی طرف از
و حد زنا مشمول جرایم ها آن موضوع که هایی پرونده داشته اعالم که انقالب و عمومی هاي دادگاه
مقررات به عنایت با و می شود رسیدگی استان) (کیفري مربوط در دادگاه مستقیم طور به است لواط
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مستقیمدر طور به که پرونده قانونی موارد مقرر آورده است:«در که قانون مذکور نامه آیین 15 ماده
و بود» خواهد دادگاه االمر تحت ــط و گردد ، کلیه تحقیقات توس می مطرح ــتان اس کیفري دادگاه
ممنوع منافی عفت جرایم در (تحقیق انقالب و عمومی آیین دادرسی محاکم قانون 43 تبصره ماده
توسط مورد اخیر در که بوده خصوصی داراي شاکی و یا باشد مشهود جرم که در مواردي مگر است
در رسیدگی فسلفه و موضوع تصویب این از مقنن هدف به توجه و با گیرد) می انجام دادگاه قاضی
و مقدماتی تحقیقات روند بودن که همانا محرمانه داگاه کیفري استان در لواط) و زنا (حد مذکور موارد
وجه حق مداخله هیچ به دادسرا باشد، می اسالمی جامعه اخالقی در مفاسد اخبار انتشار از جلوگیري
صورت استان کیفري دادگاه در تا ختم از بدو تحقیقات را نداشته و مذکور جرایم تحقیقات انجام در
صدور پرونده با و ندارد وجود منعی استان کیفري دادگاه هاي صالحیت ــایر موارد و س در گیرد. می

می شود.27  ارسال مذکور دادگاه به دادسرا از سوي کیفر خواست
به مقررات توجه با که است شده ابراز دانان حقوق بعضی سوي از نیز دیگري نظر همین رابطه در
ــرا دادس ، انقالب و عمومی هاي دادگاه ــکیل تش قانون اصالح قانون ماده 3 "الف" از بند در مذکور
عمومی حقوق حفظ و اللهی حق جنبه از دعوا اقامه ، جرم به متهم تعقیب ، جرم ــف دار کش عهده
ریاست به قانونی ضوابط حسبیه وفق امور به ــیدگی چنین رس هم حکم و اجراي ، ــالمی اس وحدود
اقدامات داشت. خواهد اداري تشکیالت بازپرس و دادیار ، معاون ، ، الزم تعداد به و است ــتان دادس
حوزه در شود. ــروع می ش خصوصی شاکی ــکایت ش با دارد خصوصی جنبه که در جرایمی ــرا دادس
آیین نامه 16 ماده به با توجه و عهده دارد ــر ب البدل علی دادرس ــتان را دادس بخش وظیفه قضایی
خصوص در دعوا اقامه مقدماتی و تحقیقات ، متهم تعقیب ، کرده ــالم اع که مزبور ــی قانون اصالح
عمل به صالحیت دار قضایی حوزه دادسراي توسط استان کیفري دادگاه صالحیت ــمول مش جرایم
انجام و ــیدگی رس به مجاز لواط و حد زنا مورد در ــرا دادس اولویت قیاس از ــتفاده اس با آمد، خواهد
که کرده اعالم اصالحی قانون ماده 39 در گذار قانون که این توجه به با ــت. اس مقدماتی تحقیقات
http: نقل از: به ص2 ، ــکاالت» اش و ــتان اس کیفري در داگاه ــیدگی «رس ، مهدي ، حریري و 261-262 ، ص ــت هاي قضایی نشس مجموعه .27
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ماده شود ، تبصره ملغی می ، دارد قسمت که مغایرت قانون در آن این با قوانین و مقررات مغایر کلیه
انجام قاضی دادگاه توسط اخیر مورد در که ...» : دارد می مقرر که کیفري ــی دادرس 43 قانون آیین
دادستان و صدور کیفر خواست را تا زمان مقدماتی و تحقیقات و کلیه اقدامات ــده ش لغو می گیرد.»

است28. شده اعاده دادسرا و دادستان به قانونی اختیارات و دهد انجام تواند می دادسرا
انقالب و ــاي عمومی دادگاه ه ــکیل تش قانون ماده3 قانون اصالح 3 ــره تبص طبق ما ــر نظ ــه ب

مربوط  هاي دادگاه در طور مستقیم به است لواط و زنا حد جرایم مشمول موضوع که هایی  پرونده
در باید و لواط زنا حد ــمول مش جرایم کلیه که ــود نمی ش ــتفاده اس تبصره این از ، ــود ش می مطرح
جرایمی به رسیدگی 4 قانون مزبور ماده ذیل تبصره حسب ؛ زیرا مطرح گردد استان کیفري دادگاه
در ــت ابد اس حبس یا و صلب ، اعدام ، رجم ، عضو نفس ، قصاص قصاص آن که مجازات قانونی
غیر محصن و غیر یا و محصنه زناي غیر به رسیدگی ، است. بنابراین استان کیفري صالحیت دادگاه
رسیدگی و باشد استان نمی کیفري صالحیت دادگاه در ، است یکصد تازیانه آن که مجازات ها آن
جزایی مطرح عمومی دادگاه در ابتدا هم مورد این ــت. اس جزایی عمومی دادگاه صالحیت در آن به
باشد عنف به و یا محصن یا و محصنه زناي اتهام چه چنان اما ندارد، دخالت دادسرا حق و شود می
تحقیقات و کلیه مطرح ــتان دادگاه کیفري اس در ابتدا ، در ــت اس اعدام رجم و یا آن مجازات چون
درجرم و نیست استان در عرض دادگاه کیفري که هیچ مرجعی ــود. چرا ش می انجام دادگاه ــط توس
استماع حکم ي کننده صادر یا اقرار متهم توسط قاضی ــهادت شهود و ش باید موجب حد لواط و زنا
و افشا بودن محرمانه بر عفت دایر منافی اعمال مورد در ــالم اس جنایی ــت سیاس با امر این ــود . ش
23 ماده ي محدوده در فقط لواط و زنا مورد ــرا در دادس بنابراین دارد. ــتري سازگاري بیش ــدن ، نش

بود. تحقیق خواهد به مجاز دادرسی کیفري29  قانون آیین

262 ص ، نشست هاي قضایی 28.مجموعه
کلیه است مکلف محل قضایی مقام ، ــت اس محل خارج مقام قضایی صالحیت از ها آن به ــیدگی رس که ــهود مش جرایم مورد 23 ق.آ.د.ك:«در 29.ماده
به ــریع را س خود اقدامات نتیجه و آورده به عمل بداند الزم جرم ــف کش براي که هر تحقیقی متهم و فرار و جرم از امحاي آثار جلوگیري براي را اقدامات

نماید.» اعالم صالح قضایی مقام
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گیري نتیجه
قصاص ، نفس قصاص ــد ، اب حبس ، اعدام ــازات مج ــتوجب مس جرایم به ــتان اس کیفري دادگاه
تشکیل 5 قاضی یا 3 از مورد حسب و نماید رسیدگی می مطبوعاتی و سیاسی و جرایم صلب ، عضو
کیفرخواست بدون صدور ــت و کیفرخواس صدور با ــیوه ش دو به دادگاه این در ــیدگی رس گردد. می
ــت کیفرخواس صدور و مقدماتی تحقیقات انجام با صالح ــراي دادس اول حالت گیرد.در ــورت می ص
نامه آیین به ماده 15 عنایت با که می دارد ارسال کیفري استان دادگاه به جهت صدور راي را پرونده
دادرسی 51 قانون آیین ماده و 1381 مصوب و انقالب عمومی دادگاه هاي تشکیل اصالحی قانون
1381 مصوب هاي عمومی و انقالب دادگاه ــکیل قانون تش اصالحی قانون 3 ماده و 1378 کیفري
با استان نیز کیفري دادگاه احکام و اجراي ــت اس وقوع جرم محل دادسراي همان صالح ــراي دادس
طرفی از مرکز استان است. شهرستان دادسراي با اصالحی قانون 20 ماده 6 تبصره اطالق به توجه
که اصالحی قانون 22 ماده توجه به با ــت ــتان اس دادس وظیفه ــت کیفرخواس صدور طور که همان
دادگاه در وي نماینده یا دادستان حضور داند، می ضروري نظر تجدید دادگاه در را ــتان دادس حضور
قانون، جزئی همان 20 ماده طبق دادگاه این که چرا باشد. می قانونی اي وظیفه نیز کیفري استان
صالحیت مقدماتی جرایم در 3 تحقیقات ــاده به بند"و" م عنایت با ــد. باش نظر می ــد تجدی دادگاه از
به ــروع ش ــتان دادس ارجاع با بازپرس و دارد قرار بازپرس ذاتی صالحیت در ــتان اس کیفري دادگاه
حفظ براي را اقدامات الزم بازپرس مداخله یا حضور از قبل ــتان دادس البته و نماید ــیدگی می رس
ــتان دادس یا دادیار ــط توس مقدماتی  آورد. اگر تحقیقات می عمل جرم به آثار و آوري دالیل جمع یا
و اصل قانون رعایت به عدم توجه با این امر صورت گیرد، اساس کیفرخواست آن بر و صورت گیرد
نیز بخش قضایی هاي ــوزه در ح ــت. اس قانونی مبناي و فاقد اعتبار تحقیق و تعقیب بودن ــی قانون
پس و دهد می انجام را مقدماتی تحقیقات بازپرس جانشینی به دادگاه، البدل علی دادرس یا رئیس
تا ــاند رس می قضایی بخش حوزه ــتان متبوع شهرس ــتان دادس نظر را به نهایی پرونده نظر از اظهار
رسیدگی ، دوم حالت شود. ارسال استان کیفري دادگاه به پرونده کیفرخواست صدور با مورد حسب
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موضوع هایی که پرونده اصالحی 3 قانون ماده 3 اساس تبصره بر . است کیفرخواست صدور بدون
با ، زناي زناي به عنف مثل اعدام ــتوجب مس زناي البته ــد ( باش لواط زنا یا ــمول حد مش جرایم آن
اشاعه منکرات از جلوگیري و افراد آبروي برحفظ مبنی خاص اسالم جنایی دلیل سیاست به ( محارم
دادسرا پرونده اي در چنین اگر و گردد می مطرح استان کیفري دادگاه در مستقیم ، به طور جامعه در
به نظر البته ــود. ش ــال ارس ــتان اس کیفري دادگاه به صالحیت عدم قرار صدور با مطرح گردد باید
مستقیم طرح در حالت تحقیقات کلیه باید ، قانون اصالحی نامه آیین 15 ماده طبق رسد اگرچه می
یعنی گیرد صورت دادگاه االمر و تحت توسط ، ــتان اس کیفري دادگاه در ــت کیفرخواس بدون و دعوا
توسط خود گواهان از تحقیق و دفاع اخرین ــتماع اس ، اتهام تفهیم ، متهم از تحقیق و بازجویی باید
معاینات جرم یا ادله ضبط تحصیل و ، آوري جمع ــتاي راس در گیرد، لکن اگر صورت دادگاه قضات
وقوع جرم محل ــراي دادس از را انجام آن می تواند دادگاه ــد ، باش الزم اقدامی ــال آن امث و ــی محل
خصوص تواند به می امر این ندارد و دادگاه تحقیقات توسط انجام با اصل منافاتی امر و این بخواهد
کیفري دادگاه امر تحت رسیدگی بهتر ، جهت است استان دور از مرکز جرم وقوع محل که جایی در

پذیرد. صورت استان

منابع
پیام ــریه نش عفت» ، منافی ــه جرایم ب ــیدگی رس در دادگاه ــرا و «صالحیت دادس ، ــر اصغ ، ــد ــدي موح - احم 1

28،1385 شماره ، آموزش
، 15 ، شماره ــوم س ــال س ، آموزش پیام ــریه نش ، جزائی» دادگاه ــتان درمحضر «دادس ، ــن سیدحس امامی،  - 2

1383
1388 جاودانه، انتشارات ، اول چاپ قضاییه، معاونت آموزش قوه ، استان کیفري دادگاه تحلیلی بررسی - 3

، جاودانه ــارات انتش ، اول چاپ قوه قضاییه ، آموزش معاونت ــرا ، به دادس مربوط قضایی ــؤاالت س به ــخ پاس - 4
1383

1385 شماره60، ، دادرسی مجله کیفري»، هاي پاسخ و -«پرسش 5
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 1381 ، گام به نشرگام ، قم اول ، چاپ دادسرا ، با نهاد گام گام به ، جواد ، تبار حبیبی - 6 
قضا  نشر ، قم ، دوم ، چاپ قضاییه آموزش قوه معاونت ، رسیدگی آیین قانونی ، دادستان، وظایف و دادسرا - 7  

1386 ،
ــوزش ، آم ــام پی ــریه نش ، ــکاالت» و اش ــتان اس ــري کیف دادگاه در ــیدگی رس » ، ــت حج ، ــبزوارينژاد - س 8

 1385 ، 24  شماره
9 شماره ، پیام آموزش نشریه در کمسیون آموزشی دادسرا»، شده مطرح و پاسخهاي ها «سوال - 9

1383 دادیار، انتشارات ، ، تهران دوم دادسرا و تحقیقات مقدماتی ، چاپ ، حسین  محمد ، احمدي شاملو - 10
 ، قضا ــر ، نش ، قم اول چاپ ، 6 جلد ، 1 کیفري ــی آیین دادرس ــایل مس ، قضایی ــت هاي نشس مجموعه - 11

1386
 ، 1382 ، 2 شماره آموزش ، پیام نشریه در دادگاه بخش»، دادسرا نهاد «تأثیر علی ، ، مهاجري - 12 

سازان، 1385  فکر انتشارات ، ،تهران پنجم چاپ ، دادسرا در رسیدگی ،آیین علی - مهاجري، 13 

1383 ،11 شماره آموزش، پیام نشریه توسط دادسراي جدید»، کیفري دعواي «طرح علی، - مهاجري، 14 

استان کیفري دادگاه در رسیدگی چگونگی
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خانواده  حمایت قانون جدید  بر تأکید با طالق زوجه حق وضعیت بررسی

راد1 حامدي محبوبه

چکیده
گذار محدود قانون و شارع سوي از موارد استثنایی، جز در به خانواده حقوق و نکاح به قوانین مربوط
را در خود واقعی خواست است، شده داده اجازه طرفین به موارد برخی در حال، عین در ــت. اس ــده ش

کنند. تضمین شروطی قالب
نکاح در ــرطی ش ــالمی انقالب اس از پس آنان، به امتیازاتی دادن و زنان حقوق ــت از ــراي حمای ب
تنصیف حق -1 باشد: می چیز دو معطوف به طورعمده ــروط به ش این ــت. اس ــده ش مندرج ها نامه
ــده ش ــخص مش مصادیق آن در دوازده بند که توکیل در طالق حق -2 ازدواج از پس حاصله اموال
مثبتی در جهت قدم هم و است و دینی فقهی پشتوانه هم داراي ــروط ش که این این وجود با ــت. اس

نمی باشد. و ایراد حال، خالی از ابهام عین زنان ارزیابی می شود، در حمایت حقوق
عقد ضمن طالق، شروط در شرط وکالت طالق زوجه، حق طالق، ها: کلیدواژه

مقدمه
نهایی حلی راه عنوان اما به است؛ اسالمی روایات با ها مطابق حالل از مغبوض ترین طالق گرچه

بندرعباس واحد اسالمی، آزاد دانشگاه خصوصی حقوق ارشد کارشناسی دانشوجی . 1
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فکري و روحی گیرد، تا آرامش می قرار استفاده مورد ــده، بحران ش دچار که ــویی زناش براي زندگی
ادیان دارد. گرچه تأکید اولیه رواج بشري جوامع تمام در طالق اصل در ــود. ش تأمین ازدواج طرفین
وجود به ــکالت مش توجه به آن نیز، با انحالل هاي حل راه اما ــت، اس خانواده بقاي و بر دوام الهی

آمده پیش بینی شده است.
شده تشکیل اجتماع کوچک عنوان به خانواده نهاد و پذیرفته را اجتماعی که زندگی زمانی از بشر
حیات ادامه موارد برخی در ــه ک آمده پیش قهري حوادث و ها دخالت ــا، اختالف ها، تضاده ــت، اس
زن جدایی بین این صورت، در که بوده است فراوان مشقت سختی و با یا همراه ممکن خانواده غیر

است. شده انتخاب راه بهترین و آخرین عنوان به شوهر، و
در این مقرر شرایط رعایت تواند با می می گوید: مرد ، اصالحی 81/8/19 مدنی قانون 1133 ماده

بنماید. را همسرش طالق تقاضاي دادگاه مراجعه به با قانون
بنماید. طالق تقاضاي دادگاه از این قانون، در شرایط مقرر وجود با میتواند نیز تبصره: زن

خاص که ادامه در مواردي نیز زن اما ــت. اس ــده داده ش اختصاص مردان که حق طالق به چند هر
کند. طالق خواست مراجعه و در حاکم به تواند می است ممکن دشوار و غیر برایش زندگی

پردازیم. ایران می حقوق و در فقه حق طالق زوجه بررسی به تحقیق این در

طالق چیست؟ در زوجه حق -1
است، زن طالق، کننده براي ــنهاد پیش طالق، نوع این ــت، در اس خلعی طالق طالق، انواع از - 1
طالق ــوهر، ش به اي پرداخت فدیه برابر در ــد، نش او طالق به راضی مرد دارد که اگر را حق این و
در است. برابر و یکسان طالق، قبول در مرد و زن حق «مبارات» طالق چنین در بگیرد. هم انجام
ــکالت مش تاثیر تحت که زن، براي آن تنها کراهت دارند، و از ادامه زندگی دو هر نوع طالق، این
کند، مجبور طالق را به او تا نیاورد فشار مرد بر است ــته داش منافات او میل و ــاس احس با که جزیی

ص 149 ج 2، اسالمی، تبلیغات دفتر انتشارات لمعه، شرح ثانی، شهید - 2

خانواده  حمایت قانون جدید  بر تأکید با طالق زوجه حق وضعیت بررسی
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زن که آن است تا معین الزم دانسته و محدود صورت به زن بر هاي را هدي و فدیه اسالم پرداخت
طالق گونه دو که در هر است تذکر الزم به نگیرد. بر طالق تصمیم هوس، روي از و بیگاه و هرگاه
و ندارد طالق در زن با حق این منافاتی و است مرد دست آن به اجراي طالق و خوانده صیغه فوق،
دانسته که مرد از برتر زن را منزلت و ــأن ش ــالم اس دارد. عهده بر الفاظ صیغه به طالق را تلفظ مرد
دوش بگیرد. بر را و وظیفه طالق ــود ش حاضر دادگاهی و محضر هر در ــت، زن نیس راضی این دین
عنوان هیچ به مساله و این است دور داشته الحالل، ابغض در وارد شدن از را زن اسالم، چنین هم

نیست. طالق در حق زن نادیده گرفتن معناي به
شرط ضمن عقد، این در خود و طالق حتی در شوند، طالق وکیل در که جایز است زنان براي - 2

سازند. ملحوظ خود براي را
وکیل دیگري یا خود طالق در تواند می ــت: «زن آمده اس چنین لمعه» ــریف «شرح ش کتاب در
دلیلی براي سلب پس دارد)، عقود براي اجراي را ــرایط تکلیف (ش ــت. اس و بالغ کامل او ــود، زیرا ش

نیست»2. او از حق این
در قانون و خواهد ــی م زن که در مواردي که ــد کن عقد، زن را وکیل در ضمن ــد می توان ــرد م

نماید3. مطلقه را خود شده، مشخص
بگیرد: طالق تواند می راه سه از گردد، ناشایست همسري گرفتار زن زمانی که

نامیده خلع طالق ــد، این جلب نمای طالق را براي او موافقت ــوهر، به ش ــیدن مهریه بخش - با 1
شود. می

ــوهر از ش یا دارد خطر آبرو یا مال جان و او از نظر ــوهر براي ش با او زندگی که اثبات این با - 2
نیست. ممکن نفقه به پرداخت اجبار شوهر و کند او خودداري می نفقه و مخارج پرداخت

وقوع موارد صورت در که بگیرد ــالق براي خود، حق وکالت در ط ــد ازدواج عق ــن ضم در زن - 3
است. شده پذیرفته هم فرانسه قانون مدنی در سه مورد این سازد. مطلقه را خود خاصی،

79 ص چاپ سوم، اسالمی، فرهنگ نشر خانواده، انحالل فاجعه یا طالق ،1371 حسین، زنجانی، حقانی - 3
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تا است، معین فرموده ــهل راه س مقدس ــارع ش «براي زنان محترم، فرماید: می (ره) امام خمینی
که کند ــرط ش اگر و نکاح عقد ضمن در که معنی این به بگیرند. ــت دس را به طالق ــان زمام خودش
یا و بگیرند طالق ــت خواس ــان دلش که هر موقعی یعنی مطلق، صورت به طالق، در ــند وکیل باش
ــد وکیل باش زن گرفت، زن دیگري مثال کرد یا براي مرد بدرفتاري اگر یعنی ــروط، مش صورت به
طالق را خود توانند می و آید نمی ــا پیش براي خانم ه ــکالی اش هیچ دیگر دهد، طالق را ــه خود ک

دهند»4.
در زوج چه نمود، ــر اجرا غی به با اعطاي وکالت طالق را توان صیغه ــی م فقها5 ــهور مش نظر به
از گروهی و فقهاي امامیه از طوسی» «شیخ مرحوم چون فقهایی مگر یا نباشد. باشد حاضر مراسم
مستقیم، صیغه طور به خود، باید باشد، حاضر زن نزد مرد که صورتی در تسنن6معتقدند، فقهاي اهل

است. باطل او و وکالت براي کند اجرا را عقد
وکالت در طالق الطالق7؛ الوکاله فی «الیجوز فرمود: که می کند نقل صادق (ع) امام از «زراره»
باشد.8 حاضر خود که زوج موردي بر است کرده حمل تنها را روایت طوسی این شیخ نیست.» جایز
باب در که روایاتی عام بودن از جمله دارد. ــود وج طالق، در وکالت بر صحت ــیاري بس دالیل ولی
بر جواز داللت تردید که بدون روایاتی چنین و هم ــت ــده اس ش کلی بیان طور که به اند آمده وکالت
این مبنا بر ــالمی ایران نیز اس جمهوري مدنی قانون 1119 ماده دارند. هرحال طالق در وکالت بر

است. یافته تدوین
باشد: خصوصیات زیر داراي باید نکاح ضمن عقد که شرایط است این قانون این در نکته مهم اولین

است، باطل شرط باشد و توانایی قدرت انجام نشدنی و بیرون از یعنی اگر نباشد، نامقدور شرط - 1
نیست. باطل ازدواج عقد ولی

1357/12/13 در تاریخ (ره) امام خمینی سخنرانی - 4
قم، ــرایع، الش الجامع ه.ق، 1405 ــعید، س بن یحیی والحلی، 23؛ 32، ص ــالمیه، ج اس تهران، دارالکتب 1367،جواهرالکالم، ــن، حس محمد نجفی، - 5

319 الشهدا، ص موسسه السید
ص 370 ،4 ج مصر، چاپ الجزیره، االربعه المذاهب علی الفقه ،1969 عبدالرحمان، الجزیري، - 6

مکتبه اسالمیه الشیعه، انتشارات وسایل ،1392 بن حسن، محمد حر عاملی، - 7
38 ص الثانی، الجزء االسالمی، النشر قم، موسسه الرموز، کشف (بی تا)، علی بن الدین زین اآلبی، الفاضل - 8

خانواده  حمایت قانون جدید  بر تأکید با طالق زوجه حق وضعیت بررسی
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است. صحیح عقد و باطل باشد وگرنه شرط عقالیی فایده و نفع باید داراي - شرط 2
صحیح عقد و شرط باطل صورت در این ــد که نباش اسالم شریعت خالف نامشروع و ــرط، ش - 3

است.
مثال براي است. باطل عقد هم و هم شرط صورت در این نباشد، عقد مقتضاي خالف ــرط ش - 4
باطل باطل بوده و شرطی چنین قطع به طور نشود، زوجیت حاصل عقد، انجام با شرط کنند که اگر

است. عقد کننده
ضمن عقد شرط کرد؟ وکالت را در مساله خود آیا می توان نکته دوم این که

پس خواهد. می را خود خاص صیغه خود عقد مستقلی است و وکالت است معتقد جواهر9 صاحب
قانون ماده 1119 و اند کرده را رد نظر آن متأخر، فقهاي ولی قرار داد عقد ضمن در آن را توان نمی

پذیرفته است. را او و غیر وکالت زن اساس این مدنی هم
متحده ایاالت هاي دانشگاه از یکی استاد رفت»، کوکلر «جیم دکتر با مصاحبه در (ره) خمینی امام
اول از همان کنند، ــد ازدواج خواهن می فرمودند: «زنانی که ــن ،چنی 1357/10/7 تاریخ در ــکا آمری
خودشان حیثیت نه مخالف باشد و شرع مخالف نه که دهند قرار اختیاراتی براي خودشان توانند می
با زن بدرفتاري یا داشت اخالق فساد مرد چه چنان اگر که کنند ــرط ش اول توانند از می مثال براي

باشد.» وکیل در طالق زن کرد،
خود با توجه به راي ضمن 1391/12/1،دادگاه مصوب خانواده حمایت جدید ــق ماده 29 قانون طب
را حمل و اطفال زوجه، و نفقه جهیزیه، مهریه ــند ازدواج، تکلیف س مندرجات و عقد ضمن ــروط ش
در و تعیین مدنی قانون 336 ماده زوجیت، طرفین مطابق تبصره ایام المثل اجرت چنین هم و معین
تصمیم نگهداري و حضانت هاي هزینه پرداخت نحوه و اطفال نگهداري و حضانت چگونگی ــورد م
ترتیب، زمان طفل، مصلحت و عاطفی وابستگی به توجه با دادگاه، چنین هم کند. می مقتضی اتخاذ

کند. تعیین را بستگان پدر و مادر و سایر با وي مالقات و مکان و

58 ص اسالمی، تبلیغات سازمان انتشارات طالق، در مساله زنان حقوق بررسی ،1373 گواهی، زهرا، از نقل به الرهن، کتاب جواهر الکالم، - 9
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صدور زوجه یا رضایت ــورت ص در ــت. طالق اس زوجه مالی حقوق تأدیه به ــالق موکول ط ــت ثب
بدون زن حال، هرگاه هر در می شود. ثبت نیز به محکوٌم یا تقسیط زوج اعسار دایر بر قطعی، حکم
این براي دریافت از ثبت طالق ــس پ تواند می دهد، طالق رضایت ثبت به ــوق مذکور ــت حق دریاف

اقدام کند. مربوط مقررات مطابق دادگستري احکام اجراي طریق حقوق از
صورتی حقوق در طالق براي دریافت از پس خانواده، زوجه حمایت جدید قانون مطابق ــن، بنابرای
گامی حمایت خانواده جدید قانون و نماید اقدام تواند می باشد، نکرده دریافت طالق ثبت از قبل که

برداشته است. حقوق زوجه حمایت از جهت موثر در

شود وکیل طالق خود براي تواند می زن که 2- مواردي
ــوراي عالی ش 1362/6/28 -1/31823 و 1361/7/19 -1/34823 مصوبه ازدواج ــناد اس ــرایط ش

است: به شرح زیر قضایی
زیر ــروحه مش موارد در که داد غیر وکالت بالعزل با حق توکیل زوج به زوجه نکاح – عقد ضمن
مطلقه را طالق، خود نوع انتخاب از پس ــوز از دادگاه اخذ مج به دادگاه و رجوع با الزم ــارج خ ــد عق
بذل قبول او طرف بذل از صورت در تا غیر داد ــل توکی حق با بالعزل وکالت زوجه به ــز و نی ــد نمای

نماید.
نماید: طالق اجازه صدور تقاضاي دادگاه از مورد حسب بر تواند می زن که مواردي بندها و

الزام او به امکان عدم و عنوان، هر به ماه 6 صورت به زن نفقه دادن از ــوهر ش ــتنکاف «اس -1 بند
اجبار و وفا نکند 6 ماه مدت زن را به واجبه حقوق سایر موردي که شوهر چنین در و هم نفقه، تأدیه

نباشد.» ممکن ایفا به هم او
و سرپیچی نشوز نظر فقهی ــتنکاف کند، از و اس خودداري نفقه پرداخت که از صورتی در ــوهر ش
نماید درخواست را خویش و حقوق نماید مراجعه دادگاه به می تواند زن صورت این در ــت، اس کرده

کوتاهی کند.10 خود وظایف انجام از آن که بدون
همان، ص 61 زهرا، 10 - گواهی،
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وي از قدرت و عدم عجز نفقه، ب- دادن از ــوهر ش امتناع الف- ــت: ــم اس قس انفاق بر دو عدم
وضعیت با متعارف طور به که خانه اثاث و غذا البسه، مسکن، هزینه از است عبارت نفقه نفقه. دادن
مرض واسطه به احتیاج او یا آن، ــتن عادت زن به داش کار در صورت خدمت و ــد باش ــب متناس زن
از ضروریات نفقه دادن ــه اینک لحاظ به هر دو مورد در مدنی قانون 1107 ــاده اعضا). م نقصان ــا ی
طالق براي حق درخواست بدهد، نخواهد نفقه یا نتواند که مرد صورتی در است و ــویی زناش زندگی
تقدیم دادگاه به نفقه خود مطالبه بر مبتنی دادخواستی زوجه، ابتدا که بدین نحو ــود ش زن ایجاد می
پس هرگاه و نماید می پرداخت به ملزم را شوهر مدنی، قانون 1129 ماده دستور به دادگاه و کند می
عدم به علت و یا ننماید اجرا را حکم مفاد وي شوهر، به آن اجراییه و. ابالغ صدور و حکم قطعیت از
و سازش عدم امکان صدور گواهی تقاضاي زن ــد، نباش ممکن محکمه اجراي حکم دارایی، کفایت
قرار توجه مورد مختلف قوانین نفقه، در به نسبت نیز زن نماید.حق تقدم می تقاضاي طالق واقع در
گذشته زمان نفقه براي تواند می هر حال می گوید: «زوجه در مدنی قانون 1206 ماده است. گرفته
یا ورشکستگی افالس و صورت ودر بوده ممتاز طلب نفقه بابت از او طلب و نماید دعوي اقامه خود

بود»11. خواهد غرماء بر مقدم زن شوهر
حدي که به زوج ــرت ــوء معاش س ــوءرفتار یا س بگیرد: طالق می تواند زن که «مورد دومی -2 بند

نماید». تحمل غیرقابل زوجه براي را زندگی ادامه
یکدیگرند». با حسن معاشرت به مکلف شوهر و «زن گوید: مدنی می قانون 1103 ماده

و تسکین آرامش یکدیگر کنار زن در و مرد است که گرم خانواده کانون تشکیل از ازدواج هدف
باشد13. نیکو معاشرت ها آن میان و باشد12 برقرار محبت و عشق رابطه ها آن میان و یابند

باشد زوجه و حرج ــر عس موجب زوجیت دوام صورتی که «در مدنی، قانون 1130 ماده از ــتفاد مس
محکمه در مذکور و حرج عسر چه چنان طالق نماید و تقاضاي مراجعه شرع به حاکم می تواند وي

کتاب آوا، ص 87 انتشارات طالق، سال 1389، وکالت در مجتبی، محمد جانی، رودي - 11
آیه 21 روم، سوره - 12
آیه 19 نساء، سوره - 13
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به زوجه نباشد که اجبار میسر صورتی در و نماید طالق اجبار به را زوج تواند می دادگاه شود، ثابت
حدي به معاشرت شوهر سوء که مواردي زن در و حرج عسر ــود. می ش داده طالق ــرع ش اذن حاکم

است». طالق درخواست موجب تحمل سازد قابل غیر با او را زن زندگی ادامه که است
تحمل آن را نتواند زن که اي گونه ــه ب بپردازد، زن آزار رفتاري نامطلوب و به مرد ــر اگ ــن بنابرای
در طالق براي که حق وکالت ــی صورت در دادگاه و مراجعه به با دارد- حق صورت ــن ای ــد، در نمای
بخشد14. پایان خود و دردناك رنج پر زندگی به و نماید مطلقه را باشد، خود داشته را موردي چنین
آمیز مخاطره زوجه براي زناشویی دوام نحوي که العالج به صعب به امراض زوج «ابتالي بند 3-

باشد».
براي زناشویی را است که دوام هایی بیماري به زوج ابتالي طالق، در وکالت شرط از بند سومین

باشد. آمیز مخاطره زوجه
زندگی در و تعاون معاضدت معاشرت، حسن مانند اصولی با بند این که نظر رسد به است ممکن
دارد انتظار زوجه از را بیشتري فداکاري و مهر مواردي چنین در اخالق تغایر باشد. زیرا در زناشویی
بیماري موارد در خصوص ــه ب کند، رها ــر خویش را آن همس تداوم و بیماري به محض که آن ــه ن
میزان، یابیم که درمی تامل کمی اما با گردد می ــدید بیماري تش باعث زوجه ترك که زوج، روانی
باید دست قانون دشوار شود، ادامه زندگی که جا هر ــت. اس سختیها تحمل متعارف در ــان توان انس
موارد انتظار قبیل این در نیز عرف برهاند. ــختی س ورطه از او را و کرده دراز زوجه ــوي س یاري به
امراض خالف باشد (بر مسري باید مرض، اول، بند این خصوص ندارد15. در را از حد بیش فداکاري
زناشویی براي دوام آنکه ــوم س و ــد باش العالج صعب بیماري دوم، باید درجه در (... و عصبی قلبی،
ــک پزش با نه یا ــت هس ها ویژگی این داراي مرد، بیماري که این ــخیص ــد. تش باش زن پرمخاطره

است16. متخصص

همان، ص 63 زهرا، 14 - گواهی،
190 و 189 ص اول، چاپ خانواده، حقوق ،1 حقوقی هاي اندیشه ،1386 محمد، بجنوردي، موسوي - 15

126 ص ،17 شماره پنجم، سال بانوان شیعه، دوره نامه فصل ازدواج، سند در مندرج بررسی تحلیل شروط ،1387 زهرا، فهرستی، - 16
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مخاطره به صحت او را زناشویی دوام که العالج مسري صعب بیماري استناد به زن بخواهد اگر
امر این بر حاکی متخصص گواهی پزشک که دادخواستی کند، طالق به اجبار ــوهر را ش اندازد، می
را ثابت دعوي زن که صورتی در رسیدگی از پس دادگاه نماید، می تقدیم دادگاه ــد، به باش ــت پیوس

دهد17. زوجه می طالق به شوهر محکومیت به دانست، راي
«الضرر از ــت اس عبارت و آن ــت، ــده اس ش ــریع الضرار» تش «الضرر و قاعده پایه بر این قوانین
نیست، اسالم جایز شریعت نظر ــاندنی از رس ضرر یا دیدن ضرر هیچ یعنی ــالم» االس فی الضرار و
طالق تواند می میشود، او وارد زن بر شرافتی یا مالی بدنی، ضرر نوعی به که این مورد در بنابراین،

است. گردیده صراحت بیان به مدنی، قانون 1115 ماده مساله در این بگیرد.
مجلس قضایی توسط کمیسیون 1391/10/8 تاریخ در که مدنی 1130 قانون ماده در چنین هم
یا زن واجب حقوق به وفا از خودداري از ناشی که زن حرج و عسر گردید، اصالح ــالمی اس ــوراي ش
است، بررسی دادگاه قابل به زن مراجعه با است، سخت هاي بیماري به ابتال یا و او معاشرت با سوء
َعلَیکْم َجَعَل «ما شریفه آیه به بنا اسالم مقدس سختی از طرف شارع و حرج رفع چون آن اساس بر
حق ــت. الزم است، اس ننهاده رنج ــقت و مش ــما ش بر تکلیف مقام در خداوند َحَرٍج»18 الدین ِمن فی

داده شود19. به زن طالق
ممکن نباشد» شرعًا نکاح مواردي که فسخ در زوج 4- «جنون بند

یعنی باشد؛ یا اطباقی ادواري جنون مرد اگر است؛ مرد زن و ــترك عیوب مش از که در مورد جنون
وکالت حق داشتن بدون دارد و را نکاح فسخ صورت حق دو هر در گهگاه باشد؛ و موسمی یا دائمی
نظر از صرع، مرض یا و هیجانات از ناشی هاي بیهوشی چون موردي ــت. اس زوال قابل ازدواج زن،
ازدواج اسناد در مذکور ماده نیست. فسخ موارد از موارد گونه این و شود، نمی ــوب جنون محس فقها
که تبیین گردد روشن و باید ــت و اس برخوردار ابهام از کند، را خارج می ــخ فس موارد و ــت اس آمده

328 ص خرسندي، انتشارات و دادسراها، محاکم در به دعاوي خانوادگی رسیدگی عملی 1385، نحوه منصور، فومنشی، اباذري - 17
آیه 78 حج، سوره - 18

سبحان، ص 57 پیک ناشر دادگاه خانواده، در زوجین 1380، راهنماي عبدالرحمن، 19 - محمودي،
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مواردي از هیجانات، یا شوك عروض به واسطه شدن عقل زایل صرف آیا است؟ مواردي چه منظور
براي تحکیم گذار قانون و شارع و نیست چنین قطع طور به دارد؟ در طالق وکالت حق زن که است
کانون حاالتی چنین ــش با پیدای بخواهد این که دارد، از ــتري بیش و توجه عنایت ــی خانوادگ ــام نظ
«جنون یعنی است:20 چنین آمده 318 صفحه جلد 30 جواهرالکالم، ــود.درکتاب ــی ش متالش زندگی
نیز ناگهانی و هیجانات از ناشی هاي هوشی بی الزوال، سریع هاي فراموشی بنابراین اختالل عقل،
در انجام شخص که آن است عقل اختالل از منظور و گردد محسوب نمی صرع، جنون هاي بیماري

بزند». سر از او بدون هدف رفتار و شده نامتعادل خویش و معمولی روزانه عادي وظایف
شرعًا نکاح فسخ که مواردي «جنون زوج در عبارت که رسد، این است می نویسنده نظر به چه آن
دچار دارد ابهام که این ضمن جنون، ــف تعری و «صاحب جواهر الکالم» نظر به ــد» بنا نباش ممکن
اگر و فسخ است موارد از باشد، موسمی- چه و دائمی جنون-چه مرد بیماري اگر است، زیرا تناقض
«مواردي و است، فسخ عامل جنون، دیگر، به عبارت نیست. جنون پس هاست این از غیر او بیماري
شده یاد موارد در را «جنون» اگر طرفی نباشد. از آنکه جنون مگر ندارد، معنا نباشد» ممکن فسخ که
صورت این در گردد، ــوار دش بر زن زندگی که گونه اي به ــی بدانیم و بیهوش زوال عقل به بند، این
مساله نهایت است. زن بر حرج و عسر دلیل به العالج بیماري هاي صعب که گردد می 3 مطرح بند
براي وضعیتی در بند این که مگرآن است، نکته اي مشتبه ازدواج اسناد در بند این که قید این است
ضمن صورت این در است شده ساقط حق از او این ــخ، فس در دلیل تاخیر که زن به ــود نظرگرفته ش

کند. استفاده می تواند خود وکالت از حق نیست، بنابراین «فسخ» است، ولی «جنون» که این
صالح دادگاه نظر طبق شغلی که به زوج ــتغال اش منع دادگاه در مورد ــتور دس رعایت «عدم -5 بند

باشد». زوجه حیثیت و خانوادگی مصالح با منافی
محفوظ باید اسالمی جامعه از عضوي مسلمان و فرد به عنوان که جا آن از زوجه حیثیت شرافت و
اگر مثال براي نباشد، سازگار وآبروي زن خانوادگی مصلحت با آورد که رو شغلی به شوهر اگر بماند،

318 ص ،30 ج العربی، داراحیا التراث االسالم، بیروت، شرایع شرح فی جواهرالکالم ،1981 حسن، محمد نجفی، - 20
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باشد. اجتماع عالی در موقعیت و در مذهبی خانواده
لعب و لهو برپایی مجالس و طرب اهل حتی و قاچاق مخدر، مواد مثل فروش پستی هاي ــغل ش
تواند می زن باشد، عرف مخالف حرام و شرعًا که شغلی هر طور کلی به و الکلی مشروبات فروش یا
ــتغال از اش را او داده زوج اخطار به دادگاه بگذارد. میان در را ــاله مس و نموده صالح مراجعه دادگاه به
دارد حق نکند، زن رعایت را ــتور دادگاه دس زوج که صورتی در می کند. منع اختالف ــغل مورد ش به

نماید21. وکالت حق طریق از طالق صدور درخواست
نقدي که جزاي به و بیشتر حبس یا 5 سال به مجازات حکم قطعی به شوهر «محکومیت بند 6-
درجمع منتهی که و جزاي نقدي حبس یا به ــال بازداشت شود، س 5 به منجر پرداخت از عجز بر اثر

باشد.» حال اجرا در بازداشت شود و حکم مجازات یا بیشتر سال 5 به
مراحل طی پس از و دستگیر شود جرمی مردي به بنابراین اگر قطعی باشد، محکومیت زوج الف)
نظر تجدید و قابل نباشد وي قطعی محکومیت لیکن گردد، یا بیشتر سال 5 به حبس محکوم قانونی
دادگاه در صادره راي که این احتمال زیرا طالق نماید؛ اقدام به ــتناد اس به این تواند زن نمی ــد، باش
از کمتر حبس مختلف به جهات و تخفیف یا با رعایت و شود تبرئه مقابل و طرف نقض نظر تجدید

وجود دارد. شود، سال محکوم 5
که بزه کالهبرداري باشد. مانند ــتر بیش ــال یا س پنج زوج، محکومیت ارتکابی و عمل مجازات ب)
6 را به متهم دادگاه که دارد احتمال وجود این و ــد باش می ــال س ــال تا 7 یکس از آن مجازات میزان

نماید. محکوم حبس سال
پرداخت عدم لحاظ به مرد که صورتی در جزاي نقدي، با بودن همراه دلیل به بازداشت مدت ج)
چهار سال حبس مدت که مانند این ــود. ش ــتر بیش یا ــال س 5 حبس، به تحمل نقدي، مجبور جزاي
یا سال 5 در جمع ــت، بازداش و عدم پرداخت در صورت که ــد باش حدي به جزاي نقدي ــد ولی باش

شود22. بیشتر

همان، ص 67 زهرا، 21 - گواهی،
122 ص اندیشه، افق انتشارات زبان ساده، حقوق خانواده به ،1389 اکرم، نیا، پورنگ - 22
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خلل زندگی خانوادگی اساس هرگونه اعتیاد مضّري که به تشخیص دادگاه به به «ابتال زوج بند 7-
باشد». زوجه دشوار براي زندگی و ادامه آورده وارد

تقاضاي و ــرع مراجعه ش حاکم تواند به زن می باال مورد «در دارد: ــرر می مق 1130 قانونی ــاده م
می است، حرج عسر و زوجیت موجب که دوام شود محکمه ثابت که براي در صورتی نماید، طالق
اذن به ــدن نش ــر صورت میس در و نماید طالق به اجبار زوج را حرج، ضرر و از براي جلوگیري تواند
و عسر موضوعات و موارد از مرد اعتیاد آیا که است این در بحث شود» می داده طالق ــرع ش حاکم

خیر؟ بگیرد یا طالق آن ي بواسطه بتواند که حرج است
تعریف آن براي در فقه و ــت اس مفهومی عرفی و حرج، عسر ــت اس داماد» معتقد «محقق ــتاد اس
قانونی ماده بارز از مصادیق تواند می زند، می هم بر را خانواده ــاس اس که اما اعتیاد ــت؛ خاصی نیس
است، داده کلی حکم قانون بیاید، چون قانون در صراحت به (واژه اعتیاد) نیست نیازي و باشد 1130
تطبیق مصادیق بر را کلی حکم باید قاضی است. موضوع شدن روشن باب از شود ذکر واژه) (این اگر

کند. صادر طالق حکم باید دارد و دادگاه تطبیق عسر و حرج کلی مفهوم با اعتیاد دهد و
جا از همین فقه، در «حرج» ــده قاع و َحَرٍج» ِمْن یِن ِفی الدِّ َعلَْیُکْم َوَما َجَعَل » :78 ــج/ ح ــوره س
روحی مختلف به حاالت درباره اعتیاد و حرج عسر است. ولی از احکام و مستند بسیاري ناشی شده
حرج و ــر عس در ــت؛ اما اس ــان یکس مصادیقش همه حکمی گاه دارد. ــتگی بس ها و تربیتی خانواده
مدارك، ــواهد، ش قانونی، ــک اماراتی (پزش به بنا باید محاکم قضایی کند، پس می ــرق ــق ف مصادی
قانونی پزشک فقط این که و بدهند، و نظر کنند حکم و ...) شوهر و زن اختالفات قبلی پرونده هاي

واحدي ندارد23. هم نظر خیلی اوقات پزشکان نیست زیرا بدهد، درست نظر
در تمکین الزام به عدم همسر، نفقه ندادن معمول به طور ــوهر ش اعتیاد در حرج و ــر عس مصادیق
مرد، شدن عقیم خانواده، نظام گسیختگی از هم او، وظایف زوجیت انجام از تمرد یا ناتوانایی زندگی،

و ... است. غیر منقول و منقول اموال فروش و شدن تباه و خالف شان اجتماعی زن

10-13 ص ،1320 شماره روز، زن ،1357 نمینی، امامی - 23
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و حرج عسر مصداق عنوان به اعتیاد «وقتی گوید: می باره این در بجنوردي» موسوي «آیت ا...
طور به زندگی ادامه و برسد زندگی ــایل وس فروش و ــترك زندگی مش و ویرانی تباهی به که ــت اس
در یعنی است. حاکم مرد است» «طالق به دست قاعدهی بر «الحرج» قاعده نباشد، ممکن معمول
الحرج حرج»، قاعده من فی الدین علیکم و «ما جعل ــاق» باس اخذ من «الطالق بید معارضه میان
در ایشان که است استفتاء شده (ره) خمینی امام از قاعده دو میان حل تناقض در ــود»24. میش حاکم
نمایند. در به طالق وادار الزام با واال نصیحت را زوج که ــت آن اس احتیاط «طریق فرمود: این باره

شود». می داده به اذن حاکم شرع طالق شدن، صورت میسر
چه بردباري برخوردار هستند. قدرت سازش و از به ویژه ایرانی ــلمان مس زنان است ــلم مس چه آن
اند. کرده دم برنیاورده تحمل همسر را اعتیاد ها ــال س و خانواده به فرزند مهر ــر س از زنانی که ــا بس
هنگامی و درست ــت اوس ــکیبایی ش و کند، پایان و نهایت صبر می مراجعه دادگاه به زنی که زمانی
شارع به که و اجتماعی است روانی مساله اي حالت، برد، این می به سر و سختی عسر در است که

است. شده مالحظه نیز، اسالمی جمهوري مدنی در قانون نموده و آن توجه
شود. داده فشار، حکم طالق و از تنگنا رهایی الزم است براي بنابراین

کشانده نارضایتی به زن را که حرجی و یا بائن؟ عسر است رجعی طالق حرج، عسر و در صورت آیا
می کند؟ ایجاب طالقی را چگونه است،

ــان نظرش خانواده»،25 انحالل و «نکاح کتاب دوم و اول جلد در و ابتدا در داماد»، «محقق ــتاد اس
نیست بائن طالق می کند، صادر دادگاه و نباشد بائن موارد جزء که طالقی هر است که بوده چنین
تطبیق (ره) خمینی امام نظر با این نظر ــت. اس رجعی پس ــت، اس ــخص مش بائن طالق موارد زیرا
می دهد، حاکم یعنی دادگاه که هایی طالق کلیه ــت: اس کتاب معتقد این ــوم چاپ س در ولی دارد،
باشد، رجعی طالق اگر زیرا است. صورت همین الصالحین» به «منهاج کتاب در نظر این است. بائن
زیرا گردد، نمی بر آن مترتب اثري ــده، هیچ ش انجام طریق دادگاه از و ــوهر ش رضایت بدون چون

10-13 ص همان، - 24
همان، ص 70 از گواهی، زهرا، به نقل انحالل خانواده، و نکاح محقق داماد، - 25
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فتواي این اگر ولی گیرد. نمی انجام طالقی نتیجه در کند و می رجوع ــرش به همس بالفاصله مرد
بیشتر طالق گونه این صدور در ها براي دادگاه ضمانت اجرایی شود، اجرا الصالحین» «منهاج کتاب

شود. می
ها آن از برخی به که ــت اس ــده ش هایی ــش قضایی پرس عالی ــوراي از ش ــاله باال، مس پیرامون

پردازیم: می
دادگاه رجعی اجراي حکم در 1361/10/8 اصالحی مدنی قانون ماده 1130 موضوع طالق سوال-

خلعی؟ یا است
رجعی است اول طالق دو قواعد، ــب حس «بر :1362/9/8 تاریخ در قضایی ــوراي عالی ش ــخ پاس
امتناع در صورت یا و شود واقع زوج قبول مورد حقوقش، از ــمتی قس ــبت به نس زوجه بذل آنکه مگر
این در که نماید بذل قبول ــالق- ط صیغه مقارن اجرا زوج- طرف از ــرع دادگاه حاکم ش ــاء اقتض و

بود». خواهد خلعی صورت
وکالت داده زوج به زوجه ــرط- و ش قید بدون – خارج الزم عقد ضمن در اي عقدنامه در ــوال- س
عدم و رضایت زوج اعالن عدم ــرط ش اجراي در حین و نماید مطلقه را خودش بخواهد هر وقت که

خیر؟ یا گردد می وکالت تلقی رافع عزل و به معناي اعالن این آیا نماید. موافقت می
«به نظر 1363/4/16چنین است: تاریخ در قضایی» عالی ــوراي ش استفتائات «کمیسیون ــخ پاس
علقه از را خود بخواهد وقت زن هر که شروط، این است این نوع تاسیس ــفه اصل فلس در ــد رس می
بالعزل وکالت فلسفه و این با از وکالت زوجه عزل حق و موافقت زوج عدم اظهار سازد و رها زوجیت
قابل جهت این به گرفته عقد الزم صورت یک ضمن در شرط مذکور که این دارد. به خصوص منافات
زوجه مذکور شرایط نباشد با آن یا طالق باشد و بر راضی زوج که رسد می به نظر لذا نیست. فسخ

نماید»26. مطلقه را خود تواند می
و ترك زندگی خانوادگی ــخیص را بدون عذر موجه ترك کند، تش خانوادگی زندگی «زوج -8 بند

زهرا، ص 71 26 - گواهی،
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نماید». غیبت دادگاه نظر از موجه بدون عذر متوالی 6 ماه یا و است دادگاه با موجه عذر تشخیص
بررسی می نماییم. هم با را هر دو که هایی دارد شباهت 11 بند با بند این

پیدا دادگاه به مراجعه زوجه از پس ماه ــرف 6 ــود و ظ ش مفقوداالثر زوج که صورتی «در بند 11-
نشود».

است: مقرر داشته زیر شرح به را او طالق حکم مفقوداالثر در فصل غائب مدنی قانون
تقاضاي تواند می او زن مفقوداالثر باشد، غائب تمام ــال س ــخصی چهار ش گاه 1029- «هر ماده

دهد». می را طالق او حاکم مدنی، ماده 1023 قانون رعایت با صورت در این طالق کند.
نماید، مراجعت عده مدت انقضاء از و قبل طالق پس از وقوع غائب ــخصی «اگر ش -1030 ماده

مزبور حق رجوع ندارد». انقضاء مدت از بعد دارد ولی طالق حق رجوع به نسبت
ثابت مرگش چه چنان آید، نمی خبري بدست وي مدیدي از مدت و گردد می غائب که شخصی
شوهرش مرگ از ها سال چند هر دارد، می نگه وفات عده مرگ، خبر دریافت تاریخ از اش زوجه شود،
محل جراید از یکی در را زوجه درخواست طالق دادگاه قانون مدنی، 1023 باشد27.طبق ماده گذشته
ماه یک فاصله هرکدام به متوالی، دفعه ــه س در تهران، اعالنی ــار کثیراالنتش هاي روزنامه از یکی و
اگر تا نمایند می باشند را دعوت از غائب خبري داشته است را که ممکن ــخاصی اش و کرده ــر منتش
ثابت غائب حیات و بگذرد اعالن اولین تاریخ از یکسال هرگاه برسانند. محکمه اطالع به دارند، خبري
اعالن و صادر محاضر رسمی از در یکی زن تطلیق بر مبنی و حکمی نموده تعیین جلسه دادگاه نشود
کند صبر باید زوجه کجاست، نباشد که معلوم برسد، ولی شوهر زنده بودن از خبري اگر نماید28. می
خود شوهر از طرف زوجه چه چنان ــید، نرس خبري ــوهر ش از ــود. اگر ش منتهی مرگ به طالق یا تا
را تامین نفقه زوجه دارد و شوهر وجود از طرف یا کسی اداره کند خود را که بتواند زندگی اموالی دارد
طالق درخواست و کند مراجعه دادگاه به تواند می صورت این غیر در کند29، صبر باید زوجه کند می

ملحقات ص 77 ،2 ج قم موسسه اسماعیلیان، محمد کاظم، 1374، سید طباطبایی، 27 - یزدي
مجتبی، همان ص 86 محمد 28 - رودي جانی،

326 ص ،2 دارالزهرا، ج انتشارات نجف، چاپ ه.ق، 1377 الصالحین، منهاج حکیم، محسن، - 29
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تفحص شوهر پیرامون وجود تا دهد، می مهلت 4 سال زن به دادگاه زوجه، هنگام مراجعه از نماید.
وفات عده او باید ولی دهد. طالق می را زن دادگاه نیامد بدست خبري و اگر آید عمل به جستجو و

روز)، نگه دارد. ده (چهار ماه و
حساب شوهر شدن مفقود هنگام از را سال 4 گذشت فقها از برخی ولی ــت، اس ــهور مش قول این
هنگام از را 4 سال گذشت و کرده اخیر استفاده از قول ــالمی اس جمهوري مدنی کنند30. قانون می

کند. می شوهر محاسبه شدن مفقود
آن ولی است. وفات یا عده داشتن طالق نگه عده ندادن، یا دادن طالق در اختالف دیگر، مساله
نگهدارد.با وفات عده ولی زن بدهد، طالق باید حاکم که این است است، فقها اکثر پذیرش مورد چه
خود زن به رجوع حق مرد و ــد باش رجعیه رجوع کرد، عده زن عده دوران مرد در تفاوت که اگر این

ندارد31. خود به همسر حقی رجوع کرد، همسرش به عده پس از شوهر ولی اگر باشد. داشته را
عده ــت؛ مانند مدت اس مقرر وفات، عده احکام دیگر زنش، به ــوهر ش رجوع حق ــاله مس بر عالوه

و غیره. زینت حداد یعنی ترك وفات، نفقه،
زن مراجعه از پس ماه اگر 6 که شده است داده زن به طالق وکالت براي بند مذکور، حق در البته

بگیرد. طالق بتواند زن گذشت، دادگاه به
و تعزیر حد از اعم مجازات گونه هر ــراء اج و جرم ارتکاب در اثر قطعی زوج ــت «محکومی -9 ــد بن
زوجه موقعیت و توجه به وضع با ــت، خانوادگی اس ــئون و ش با حیثیت مغایر جرمی که ارتکاب در اثر

دادگاه است». با دیگر موازین عرف و و
وقتی ــوهر است. ش و ویژه زن به افراد حرمت و ــئون ش حفظ و خانواده، اجتماع ثبات در مهم اصل
پوشانده خود جامه عمل هاي ایده آل و او به امیدها کنار در – تا آید همسري مردي درمی به زنی
راهی به روي خطا از به عمد یا اگر شوهر دست یابد- در جامعه موقعیت هاي عالی همسر به کنار در

288 ص ،32 ج آخوندي، کتابفروشی تهران، جدید، چاپ ،1377 جواهرالکالم، حسن، نجفی، محمد ،326 ص ،2 30 - همان، ج
ماده 1030 مدنی، 32، ص 388، قانون ج همان، حسن، محمد نجفی، 2، ص 324، محسن،همان، ج - حکیم، 31
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بردبارانه را شرایط توانست آن اگر که است زن حق اوست، خانواده و ــأن زن ش ــازگار با ناس که رفت
بپردازد. مستقل و جداگانه زندگی به و داده پایان خود مشترك زندگی به صورت این غیر در بپذیرد.
هرگونه به اند، یافته ــالم پرورش اس با آموزش هاي واالي ــلمان که مس ــران همس عمل، در البته
شرعی و قانونی حق پذیرد. ولی می را آن بردباري، با داده رضایت شوهر برسد، سوي از که دشواري
رهایی دشوار بسیار از شرایط را و خود ــده طالق ش در وکیل آنان ــده، ش یاد موارد در که ــت اس آنان
زندگی 5 سال ترك نفقه یا نپرداختن دلیل ــوهر به ش سوي از و حرجی که ــر عس به ویژه ــیده، بخش

شود. وارد زن به شوهر شدن طوالنی زندانی دوران در خانواده، اداره و مشترك
ــؤون و ش حیثیت خانوادگی مغایر با که ارتکاب جرمی اثر زوجین در یک از هر محکومیت قطعی
موازین دیگر با و عرف و طرفین و موقعیت وضع توجه به با امر این ــخیص تش ــد. باش دیگر طرف
نظر در مجازات آن جرم به عنوان نیز حبس ــال کمتر از5 س اگر صورت حتی این در ــت. اس دادگاه
دادگاه طالق به تواند براي ــد، زوجه می باش فراهم شده گفته ــرایط ش که ــود، در صورتی گرفته ش

باشد32. می دادگاه با نیز خانوادگی حیثیت با محکومیت بودن مغایر تشخیص و نماید مراجعه
عوارض یا بودن عقیم خود به جهت شوهر از زوجه سال 5 پس از گذشت که صورتی «در -10 بند

فرزند نشود». صاحب زوج جسمانی دیگر
گذشت از پس نباشد، راضی مرد زندگی با ادامه به زن اگر است که مرد بودن عقیم شامل دهم بند

کند. استفاده طالق در خود وکالت حق از تواند می سال، 5
میل و این دارد. وجود زن نهاد یک در که است هایی ترین کشش عمیق از حس مادري ارضاي
آن از توان نمی موارد برخی در این رو، ــت. از اوس ــت ارکان سرنوش از و ــر بش نوع راز بقاي طبیعی
حق کارگیري به موجبات از را شدن دار بچه از ناامیدي گذار قانون اگر اساس، این بر شد. منصرف

است33. گذارده احترام انسانی عواطف از عالی ترین یکی یه واقع، در بشمارد طالق در وکالت

همان، ص 91 مجتبی، محمد جانی، 32 - رودي
416 ص ،1 ج برنا، بهمن تهران، خانواده، مدنی حقوق ،1385 ناصر، کاتوزیان، - 33
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و یا عوارض زوج بودن عقیم احراز از قانونی پس پزشکی امر به ارجاع با موارد گونه دادگاه در این
در داشت توجه باید کند. می صادر را ــت، حکم طالق اس مرد شدن دار بچه مانع ــمی دیگر که جس
نظر از مانع تولد باشد، دو از آن یکی نرسند، توافق به ــدن ش دار درباره بچه ــوهر ش که زن و صورتی
از رفتار ــوء س نوعی زن، ــوق مادري ش به اعتنایی بی زیرا ــت. اس مرد بودن عقیم مورد مانند نتیجه
به طالق تصمیم منتها سازد. مطلقه خود را وکالت با چنین حالتی در تواند می زن و است جانب مرد
که راضی ــت اس در صورتی مجاز تنها و ــود ش گرفته نظر در تصمیم آخرین عنوان به باید ــه همیش

نیفتد. زن موثر کردن باردار به او الزام و حتی شوهر کردن
ــبت به نس ــخیص دادگاه تش یا به کند اختیار زوجه بدون رضایت دیگري ــر همس «زوج -12 بند

ننماید». عدالت اجراي خود همسران
استناد با است. شوهر طرف از دیگر همسر اختیار به مربوط طالق در وکالت ــرط ش از بند آخرین
موارد در است. ــده ش ــته دانس زوج به طالق منحصر حق ــاق»، باس اخذ بید من «الطالق حدیث به
جلب براي راهی تنها بلکه ــت؛ نیس ــط زوجه توس طالق حق فدیه، دریافت مبارات نیز، نقش خلع و
توسط عقد نکاح ضمن گانه دوازده شروط پذیرش با اما است. طالق صیغه اجراي براي زوج موافقت
زوج، خود جانب از وکالت اعطایی با مزبور بندهاي از کدام هر صورت تحقق در تواند ــی م زن ــرد، م
نتیجه ها آن از و به محض تحقق یکی است نتیجه ــرط نوع ش از فوق ــروط زیرا ش ــازد؛ س مطلقه را
احراز دادگاه و نقش گردد می طالق محقق صیغه اجراي در توکیل زن حق از ــت اس عبارت حاصل
صراحت به چه اگر تعدد زوجات، ــت. زوجه اس از طرف آن اجراي صدور مجوز موجد حق و ــرط ش
سنی36 و از شیعه35 معتبري احادیث و ــت34 اس ــده ش اعالم هایی مجاز محدودیت با کریم قرآن در
با زناشویی دوران در تعهد می کند آزادي در کمال مرد حال، ــت، در عین ــده اس وارد ش جواز آن در
استفاده ننماید. ــت، اس کرده ایجاد او براي ــالمی ــریعت اس ش که حقی از و نکند ازدواج دیگري زن

3 آیه نساء سوره - 34
العدد استفتاء العربیه، ابواب التراث دارالحیاء بیروت، الشریعه، مسائل تحصیل الی الشیعه وسایل تا، بی حسن، محمد بن عاملی، حر - 35

6668-6667 9، ص ج دارالفکر، انتشارات دمشق، الثانیه، المطبعه ادله و االسالمی الفقه وهبه، 1989، زحیلی، به ر.ك - 36
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مفصلی از مباحث که نکاح است عقد ضمن ــروط ش برانگیزترین و بحث متداول ترین از ــرط این ش
بیان شده آن پیرامون نظرات متعددي و ــت اس داده اختصاص خود به را فقهی حقوقی و هاي کتاب
به عدم از فقیهان،38 دیگر اند.37 برخی دانسته باطل را شرط دانان این حقوق فقها و از است. برخی
هاي شرط ردیف در را شرط این و اند داده نظر عقد مقتضاي و ــنت س و کتاب با ــرط ش این مغایرت
ــرط ش تحلیل، این مطابق اند39. کرده ــتناد روایاتی نیز اس به و اند ــمرده برش مباح از فعل خودداري
آیت ا... او باطل است. ازدواج کند، مجدد ازدواج مرد چه چنان و است انواع شروط صحیح مذکور از
یلزم الیتزوج علیها و ان او غیره نکاح عقد فی الزوج علی تشترط الزوجه ان «یجوز گوید: حکیم می
شرط از تخلف اجراي ضمانت ــندگان، نویس از برخی تزویجه».40 تزوج الیصح لو بل به الزوج العمل
با که شروطی چنین از بتواند براي متخلفان گذار قانون اند.41 ممکن است دانسته زوجه فسخ حق را
بگیرد. در نظر التزام وجه یا تعریزي و مجازات رسانند، می ها آسیب خانواده به استواري خود تخلف
به حق طالق شده، دادن نکاحیه درج در سند آن ضمانت اجرایی ــفانه تنها متاس ــرط این ش مورد در
سازند، نه تنها هیچ مطلقه را و خود کند استفاده حق این زن از چه چنان که زوجه است. در صورتی
هم است. از گشته هموارتر ــر دوم او همس مرد متخلف و براي راه بلکه ــت، اس ــده حمایتی از او نش
که این مضاف بر دارد. بدان تمایل اساسی قانون نه و شرع نه است که امري شدن خانواده ــیده پاش
جلوگیري براي می شود پیشنهاد ــاس، اس این بر ندارد. متخلف مرد براي تنبیهی بازدارندگی و جنبه
از برخی هماهنگ با مساله این نکاح دوم بدهد. بطالن به حکم استفاده ها، قانون، سوء گونه از این

باشد. می نیز امامیه اي فقه فتاواي
با موقت مرد صورت ازدواج در زوجه آیا مانند این که است. مطرح این بند خصوص سواالتی در
فقط شامل ها نکاحیه در ــرط مندرج ش یا آنکه ــازد؟ س مطلقه طریق این از را خود تواند می دیگري

تهران، مدنی، حقوق ،1364 حسن، امامی، .302 ص ،2 ج اسالمی، انتشارات اسالمی، علی ترجمه تحریرالوسیله، اهللا، 1368، روح خمینی، موسوي - 37
366 ص ،4 اسالمیه، ج کتاب فروشی

بصیرتی، ص 49 قم، االیام، عوائد ه.ق، 1408 نراقی، احمد، - 38
ابواب مهور از 20 باب نکاح، کتاب همان، حسن، بن محمد عاملی، - حر 39

اسالمی، ص 32 نشر علوم تهران، خانواده، حقوق فقهی بررسی ،1365 داماد، مصطفی، محقق - 40
143 ص الجدیده، المطبعه دمشق، الطالق، الزواج فی الشخصیه السوري احوال قانون 1399ه.ق، عبدالرحمن، 41 - صابونی،
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اول، با توجه به بیان کرد. نظر توان نظر متفاوت می سوال، دو این در پاسخ به عقد دائم می گردد؟
لفظ دیگر، سوي از و دارد دائم عقد هایی با تفاوت وظایف زوجین و حقوق براي از منقطع عقد اینکه
به عنایت با دارد و دائم ازدواج به ــراف انص عرف در ــود ش برده به کار عام طور به ــرگاه ه «ازدواج»
تفسیر مضیق مبهم، موارد در باید و باشد می اصل بر خالف زوجه براي حقی چنین قرار دادن اینکه
مطلقه را تواند خود می زوجه صورت دائم، به مجدد ــورت ازواج ص در تنها نتیجه، در گیرد. ــورت ص
صورت «ازدواج» به لفظ عقدنامه در مندرج ــرط ش که در این به توجه با ــت که اس دوم آن کند. نظر
نکاح ساختن صیغه جاري (آن و شود می موقت و دائم ازدواج نوع دو هر شامل که کار رفته به عام
نمودن حق محدود گردد)، ــرار فی مابین برق ــویی زناش روابط که اي گونه به ــت، اس مرد زن و بین
نیز محاکم قضایی رویه است. قضایی انصاف برخالف و ــت نیس صحیح دائم ازدواج به ــروط لها مش

است42. نظر استوار بر همین حاضر حال در
با سند عادي نیز ازدواج یا باشد ــمی طور رس به زوج باید مجدد ازدواج ــت: آیا این اس ــوال دیگر س
ازدواج نقش است طرفین نظر مد ــرط ش در چه آن که ــت ــن اس روش بود؟ حقی خواهد چنین موجد
سند عادي دارد، موجب ثانوي به نکاح عقد که تاثیري ــمی. رس سند ــطه واس به آن وقوع نه ــت اس
بر عدم، اصل و المدعی) علی (البینه قاعده مطابق که ــت اس ازدواج دوم اثبات بار ــنگین نمودن س

خواهد بود. عهده زوجه
شرعی خود وظایف تمام باید زوجه شرط، تحقق براي آیا که است این دارد وجود که سوال دیگري
ازدواج به مبادرت تکالیف شرعی، زوج انجام و رفتار حسن رغم علی اقامه نموده و زوج مقابل در را
براي دیگر حقی باشد، ناشزه زوجه رفتار دوم، ازدواج به مرد آوردن روي عامل چه چنان باشد و کرده

مطلق است؟ شرط که این این یا ماند و نمی زوجه اول
آمده قیدي هیچ بدون ها عقدنامه در شرطی چنین گرچه کرد: اظهار چنین باید مزبور، سوال پاسخ
و شرعی انجام وظایف به مشروط ضمن عقد، شروط از امضاي طرفین قصد که مسلم است اما است.

135 ص همان، زهرا، فهرستی، - 42
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شرط ضمن به تواند می وقتی له مشروط عقدي هر در و است بوده همسر یک عنوان به عرفی زن
نباشد. شرط تخلف از ساز زمینه و آورنده وجود به عامل خود، شود که متمسک عقد

که زن از است طالق، الزم مجوز صدور براي آیا دادگاه، براي مجدد ازدواج صورت احراز در حال
کند؟ به طالق مبادرت خویش حقه دریافت حقوق با می تواند یا نماید نظر صرف ــوق مالی خود حق
نوع طالق پس است؛ موکل شده تفویض اختیارات کلیه داراي وکیل شد، بیان پیشتر که همان گونه
نفقه یا طور معمول مهریه به که بذل فدیه و خلع طالق انتخاب در صورت و است زوجه انتخاب به
طالق زوجه، چه چنان می کند. حال را مطلقه خود و بذل نموده جانب زوج، قبول از باشد، می معوقه
امکان نیز عوض، براي زوج در نماید؛ مطالبه را خویش حقوق کلیه تواند انتخاب کند، می را رجعی
ــمت بذل قس با کند و نمی انتخابی چنین گاه زوجه هیچ چند هر ــت. عده محفوظ اس ایام رجوع در
مطالبه مهریه تواند نیز می بائن طالق در کند. می ــلب زوج س از رجوع را امکان مهریه، از ناچیزي

آن ندارد43. و نوع طالق اصل به ربطی مهریه، مطالبه زیرا کند،
فوري؟ غیر یا است فوري از نوع شرط که نیست معلوم وکالت حق

مبتنی این مساله بر حقوقی، هاي عین حال، پاسخ برخی پرسش در دارد قرار در ابهام ــاله مس این
گردد. مشخص غیر فوري بودن فوري و لحاظ از شرط می گردد وضعیت این پیشنهاد است.

انواع آن و طالق در زوجه چگونگی وکالت -3
از زن ــت. زیرا اس ــده ش پذیرفته االصول علی طالق، در زوجه وکالت ــده ش گفته که همان طور
و نیز شخص دیگر از جانب یا از جانب شوهر چه تواند وکیل باشد می ــت و اس کامل حقوقی، لحاظ
جمیع عامه نیز، فقه در باشد. می هم زوجه شامل دارند، داللت طالق در وکالت بر جواز که اي ادله

اند44. دانسته جایز را دیگر شخص اینکه وکیل زوجه باشد یا از اعم را در طالق توکیل فقها
به ظاهر اند و شده طالق در توکیل زن عدم صحت قائل به شیخ طوسی نظیر نیز فقها برخی البته
استدالل به این طالق است در وکالت اقوي جواز ــهور مش قول ولی اند، کرده ــتناد اس روایات برخی

136 ص همان، - 43
100-77 صص ،2 شماره تهران، سیاسی)، علوم حقوق دانشکده (نشریه در طالق زوجه وکالت صفایی، حسین، 1360، - 44
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جواز ــد ش که گفته طور ادله همان اطالق و ــت نیس خصوص این در او غیر و بین زوج ــی فرق ــه ک
صحت و عدم زوجه اراده توکیل غیر ظهوري در روایات نماید و ــی م اقتضا را در طالق ــت زن وکال
را خود زنان پیامبر (ص) که این از و ندارد جواز به قول ــهرت ش به توجه با خصوص به وکالت زن
ماده بنابراین ــد. باش طالق در ــوهر ش وکیل تواند می زوجه که نیر برمی آید فرموده مخیر در طالق
زن به ــوهر ش دیگري نکاح یا عقد الزم عقد ضمن آن ــت بر طبق اس ممکن که مدنی قانون 1119

است. امامیه فقهاي مشهور مبتنی بر قول بدهد، براي طالق وکالت
که دارد ــوهر ش جانب از دیگر فرد ــا زن ی اختصاص به وکالت ــران ای مدنی ــون قان ــاده 1138، م
مدنی قانون 1119 ــاده م نمود». ولی اجرا وکیل ــط توس به طالق صیغه ــت اس «ممکن گوید ــی م
ازدواج عقد ــن ــی گوید: «طرفی ــت که م اس طالق در زوجه توکیل ــاص خ زوجه و ــه ب ــاص اختص
دیگر عقد الزم یا ازدواج عقد ضمن در عقد مزبور نباشد مقتضاي با مخالف که شرطی توانند هر می
انفاق ترك یا غائب شود معینی مدت در یا دیگر بگیرد زن شوهر هرگاه شود اینکه شرط مثل بنماید.
غیر قابل با یکدیگر ها آن زندگانی نماید که رفتاري سوء کند یا قصد سوء زن علیه حیات بر نماید یا
صدور و محکمه در ــرط ش از اثبات تحقق پس که ــد باش توکیل وکیل در وکیل و ــود؛ زن ش تحمل
براي هستی، طالق خودت در وکیل تو که بگوید زوجه به زوج سازد».اگر مطلقه را خود نهایی حکم
امري در چون وکالت است؛ کلی باطل طور به طالق در وکالت شده گفته صورت این طالق در سه
وکالت جا این و در باشد باطل می ثالث طالق تنها رسد می به نظر ولی شده است45 نامشروع داده

مطرح می شود. صورت دو به در طالق زوجه وکالت خواهد شد. طالق واقع بار یک براي

خارج الزم عقد یا ضمن عقد نکاح وکالت شروط - 1-3
مدنی قانون 1119 ماده دیگر طبق الزم نکاح یا عقد ضمن عقد وکالت شروط همان صورت اول،

است.

352 ص السابع، جزء االولی الطبعه االسالمی، النشر موسسه قم، الشیعه، مختلف ه.ق، 1413 حلی، عالمه و 80 ص ثالث، جزء محقق حلی، - 45
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مانند عقد ــود ش الزم خارج عقد ضمن طالق در وکالت ــرط که ش صورتی در ــت داش باید توجه
عزل قابل وکیل و بود خواهد خارج الزم تبع عقد هم به آن وکالت صورت این نکاح در عقد ــا ی ــع بی

نیست46.
مستقل وکالت قرارداد  - 2-3

را زن ــتقل شوهر، قرارداد مس به موجب وکالت قواعد عمومی طبق ــت که این اس نیز طریق دوم
دهد. این خصوص وکالت دیگري در شخص به تواند می که طالق نماید، هماندطور در وکیل خود
مدنی در قانون که وکالت عقد شرایط و قواعد تابع و بود خواهد جایزي عقد صورت وکالت، این در
وقت تواند هر می موکل 679 ماده طبق مورد این در مثال، عنوان به ــد می باش ــت، اس ــده ش ذکر
ــت ــده اس نش ــرط ش الزمی عقد ضمن عزل وکیل یا عدم وکالت چون را عزل نماید، وکیل بخواهد
موت به یا وکیل ــتعفاي اس به یا عزل موکل «به این وکالت قانون همان طبق ماده 678 ــر ب ــز نی و
که اموري را «تمام ــود عزل ش وکیل اگر عالوه بر این ــد». ش خواهد منحل موکل یا جنون وکیل و
ماده طبق بود» نافذ خواهد موکل به بدهد نسبت وکالت انجام حدود در عزل او، خبر رسیدن از قبل
باقی اذن خود به است موکل معلوم که داد مادام وکیل استعفا اینکه از نیز «بعد او قانون مدنی 680
ماده مفاد این صورت در 681 و ماده است، اقدام نماید». داشته که وکالت چه در آن تواند می است
بین از وکالت متعلق ــس «هرگاه پ بود. خواهد جاري نیز طالق در گونه وکالت ــن ای ــورد م در 683
به طور یا انجام دهد خود است، وکالت مورد که را عملی موکل یا نماید فوت همسر فرد برود یعنی
این در بنابراین شود». می منفسخ وکالت آورد، جاي به باشد وکیل وکالت با منافی که را عملی کلی
طالق همسر خود به تواند اقدام خود می است، داده خود وکالت طالق همسر که براي مردي مورد
طالق چنین اگر هم بود. منفسخ خواهد ــت اس داده طالق براي که وکالتی صورت این در نماید که
که را عوضی و مبارات، خلع در طالق (وکیل مدنی قانون 1147 مواد 1146 و باشد مبارات خلع47 و

تاسع، ص 84 جزء االسالمی، النشر موسسه قم، االذهان و فی االرشاد البرهان، مجمع القائده و 1412 ه.ق، سال محمد، بن احمد اردبیلی، - 46
431 ص دوازدهم، گنج دانش، چاپ انتشارات تهران، حقوق، ترمینولوژي محمد جعفر، 1381، لنگرودي، - 47
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ــد باش ــده ش داده اجازه این او به صراحت به که نماید قبض تواند می صورتی در تنها پردازد می زن
مدنی). قانون 665 و 664 مواد و نماید آن بر داللت قرائن یا

در طالق وکالت زوجه انواع شرط - 3-3
نکاح عقد ضمن طالق به صورت شرط در - وکالت 1-2-3

با که مخالف ــرطی را ش هر توانند می ازدواج عقد «طرفین گوید: می مدنی ــون قان ــاده 1119 م
شود شرط که این مثل بنماید. دیگري الزم ازدواج یا عقد عقد در ضمن نباشد، عقد مزبور مقتضاي
زن حیات یا علیه نماید ترك انفاق ــود یا ش غائب معین مدت در یا بگیرد دیگري ــوهر زن ش هرگاه
و زن وکیل شود تحمل قابل غیر یکدیگر با آنها زندگانی که نماید رفتاري ــوء یا س نماید قصد ــوء س
مطلقه را نهایی خود حکم صدور و محکمه در ــرط تحقق ش اثبات از که پس ــد توکیل باش وکیل در
عقد ضمن شرط صورت را به طالق در وکالت می توان که این یعنی مطلب، نماید». بنابراین اصل

اند.48 گفته برخی آنچه خالف است بر پذیرفته شده داد قرار نکاح
عقد در ضمن را دیگري ــروط توان ش می ــده موارد ذکر ش غیر مدنی در قانون ماده 1119 طبق
مواقع فقها، در بیشتر براي مثال نباشد نکاح عقد ذات مقتضاي که مخالف قید گنجانید با این نکاح
یکسال ظرف داشته باشند حق زوجه یا زوج مثال عنوان به که را نکاح عقد خیار ضمن شرط تنها نه
باطل دانسته نیز فاسدي را شرط چنین متضمن عقد نکاح بلکه داند، می باطل بزنند را هم را به نکاح
بود نیز خواهد عقد مبطل باطل و عقد ذات مقتضاي خالف شرط مدنی، قانون 223 ماده طبق اند49.
زوجه مرد توسط دیگر زن گرفتن صورت در که شده فرض عقد ضمن در مثال براي اینکه شرط اما
مطلقه نماید، این که خود را بگیرد) خود وکیل نیز بتواند زوجه توکیل است (یعنی وکیل در وکیل و
قانون 1119 ماده در که چه و آن ــد باش باطل تا ــت نیس نکاح عقد مقتضاي ذات خالف ــرط، ش نوع

105-86 صص ،20 شماره سیاسی، علوم و حقوق دانشکده «نشریه نکاح در خصوصی قراردادهاي نقش ناصر، کاتوزیان، - 48
انتشارات مانی اصفهان، دوم، چاپ عقود، در آن تاثیر و باطل شروط ،1379 مهدي، عالمه، - 49
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در ضمن میتوان نیز را اعتیاد و مهاجرت همانند دیگري شروط و نیست حصري نیز است مدنی آمده
است: ممکن صورت دو به نکاح عقد ضمن طالق در وکالت در شرط گنجانید50 نکاح عقد

شوهر باشد. از طرف وکیل مطلق زن  - الف
وکالت طالق با را بخواهد خود هرگاه زن معینی مدت در که شود نکاح شرط عقد ضمن یعنی در
نیست شکی خیار شرط بطالن در زیرا ــت. نیس نکاح ضمن عقد خیار ــرط ش صورت این امر به دهد.
زن شرایطی احراز اثبات و صورت در که است معنی بدین و است خاص به معنی وکالت همان بلکه

مطلقه نماید. وکالت خود را بتواند با
زن ساختن مطلقه در خارج براي امري تحقق - ب2-1

خارج در امري تحقق صورت در که ــود براي زن می ش وکالت ــرط ش نکاح عقد ضمن یعنی در
خود را حق دارد زوجه نکند مراجعه خانه به ــال س یک تا ــوهر ش نماید. براي مثال اگر مطلقه را خود
می آن اجراي از مانع حق یا جلوگیري سلب موجب که ــرطی ش که شده گفته البته ــازد51. س مطلقه
بود. لیکن خواهد باطل مدنی ماده 232 قانون طبق نامشروع نیز بر شرط که ــت اس ــروع نامش گردد،
این شود. نکاح آورده عقد صورت شرط به طالق براي زن حق یا در طالق باشد مرد وکیل زن اگر
است مدنظر طالق همان که خاصی مصداق و نسبت به جزئی صورت به امري که معناست این به
ــت. اس مدنظر طالق صیغه اجراي بلکه کلی از مرد، صورت به حق طالق ــلب س نه هم آن و ــت اس
مدنی قانون ماده 959 طبق شد، ــاره قبًال هم اش که طور همان کلی صورت به ــلب حق بنابراین س

مورد اشکالی ندارد52. در این است ولی ممنوع
عقد دیگر ضمن در اشتراط با و است مستقل انشاي به محتاج فرد وکالت که معتقدند البته برخی
رد شده ــت، فقهاس ــهور مش نظر که مدنی قانون 1119 ماده طبق نظر این البته که تحقق نمی یابد

گردد53. می محقق نماید آن بر داللت که امري هر به وکالت که گفته شده و است
میزان، ص692 نشر تهران، ششم، چاپ کنونی، حقوق نظم در مدنی، قانون ناصر، - کاتوزیان، 50

374 ص چهارم، اسالمیه، جلد ششم، انتشارات مدنی، چاپ حقوق ،1375 51 - امامی، حسن،
130 ص مهدي،همان، 52 - عالمه،

331 ص خانواده، حقوق ،1372 مصطفی، داماد، محقق - 53
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الزم - شرط وکالت ضمن عقد 2-3-2
شرط حقوقی نظر از و این شرط است شده پذیرفته دیگر الزم عقد ضمن در وکالت شرط بنابراین
اینکه بدون امري تحقق دنبال به تحقق اثري ــرط ش است از عبارت آن و ــوب است محس نتیجه54
است. ــده ش نامیده نیز وکالت ــرط ش دیگر به عبارت و رود کار به جدیدي اراده اثر، براي تحقق آن
که تحت دهد می وکالت متعهدله به موجب آن متعهد به که ــت الزمی اس ــرط ضمن عقد ش یعنی
اصلی عقد ضمن در تواند ــرط می ش این البته بکند و متعهد ضرر به و خود به نفع اقدام ــرایطی ش
است شرطی آن از و منظور شود می خارج نامیده شرط وکالت حالت این که در باشد نشده گنجانیده
که هرگاه شود می شرط دیگري الزم عقد ضمن در و باشد نشده اصلی گنجانده عقد ضمن در که:
نتیجه صورت شرط به او از طرف له مشروط ننماید، عمل خود به تعهد نخست عقد علیه در مشروط
به زوج را اتومبیلی خانه یا مثال زوجه عنوان به دهد.55 را انجام خود اقدامی نفع به ــدکه باش وکیل
به طالق در وکالت در این مورد باشد. طالق در وکیل ــرایطی ش تحت که آن ــد به شرط می فروش
نکاح شده عقد از غیر دیگري الزم عقد ضمن در شرط یعنی ــد؛ باش می وکالت خارج ــرط ش صورت
ثالث غیر شخص و زوجه توکیل میان فرقی شود، پذیرفته در طالق وکالت اصل چنانچه البته است.
چنان وکیل نماید. طالق امر براي را دیگري فرد را خود زوجه میتواند زوج یعنی ندارد وجود زوجه از
است «ممکن گوید: می عامه کلی و طور معامالت به در وکالت مورد مدنی، در قانون 198 ماده که
طرف از وکالت به که یک نفر است ممکن نیز و بنماید اقدام غیر از آنها به وکالت از یکی یا طرفین
ــوء س جلوي اینکه براي توانند می زنان ــده ش گفتار یاد بنابر آورد.» به عمل را اقدام متعاملین این
دست مقصود این به سند ازدواج، در و قراري با آوردن شرط بگیرند وکالت را حق از مردان استفاده
می زنی هر بنابراین است. در ماده 1119 همان قانون پذیرفته حل را راه این نیز مدنی قانون یابند.
مدت در یا بگیرد زن دیگري شوهر اگر مثال براي که بگیرد وکالت خود از شوهر ازدواج سند در تواند
قضایی مقامات تصمیم بنابراین کند. طالق درخواست و دادگاه مراجعه به غیره، و شود معینی غائب

condtion corolleire - 54
385 ص همان، جعفر، محمد لنگرودي، - 55
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به امضاي شوهر که با شده است در سند ازدواج چاپ صورت شرط 1362 مواردي به اواخر سال از
بگیرد56. اجازه دادگاه طالق با بتواند آمد موارد پیش آن از یکی که شود چنان وکالت داده می زن

ازدواج سند شرایط مندرج در - 3-3-2
ذیل شرح به ــت ــده اس ش ذکر چاپی صورت ازدواج به ــند در س ــال هاي اخیر س در ــرایطی که ش

باشند: می
زوجه درخواست بنا به طالق هرگاه نمود شرط زوجه الزم، خارج عقد در یا عقد نکاح - ضمن 1
سوء اخالق یا همسري وظایف از زن تخلف از ناشی طالق تقاضاي طبق تشخیص دادگاه، و نباشد
آورده به دست زناشویی ایام را که در خود موجود دارایی است تا نصف موظف زوج وي نبود، رفتار و

نماید57. منتقل زوجه به نظر دادگاه بالعوض را طبق معادل آن یا
داد غیر توکیل به حق با بالعزل وکالت زوج به زوجه الزم خارج عقد در یا نکاح ــد عق ــن ضم - 2
را خود نوع طالق پس از انتخاب دادگاه از مجوز اخذ و دادگاه به ذیل با رجوع موارد مشروحه که در
او قبول طرف از بذل صورت در تا داد توکیل به غیر بالعزل با حق وکالت زوجه به نیز نماید و مطلقه
است: ذیل شرح به طالق نماید، حسب مورد تقاضاي صدور اجازه تواند می زن که مواردي نماید.

نفقه به تأدیه او الزام عدم به هر عنوان و ماه 6 زن به مدت نفقه به دادن از ــوهر ش ــتنکاف اس - 1
ایفاء و اجبار او به نکند وفا ماه 6 مدت واجبه زن را به حقوق سایر شوهر چنین در موردي که هم و

نباشد. ممکن هم
تحمل قابل غیر زوجه براي را زندگی ادامه که حدي به زوج، ــرت معاش ــوء یا س و رفتار ــوء س - 2

نماید.
آمیز مخاطره زوجه براي ــویی زناش امر در که نحوي به العالج صعب به امراض زوجه ــالء ابت - 3

باشد.
همان، ص 81 ا...، عزت 56 - عرافی،

پیشین، ص 75 منبع مجتبی، محمد جانی، 57 - رودي
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نباشد. ممکن شرعًا نکاح، فسخ که مواردي در زوج جنون - 4
منافی صالح، نظر دادگاه طبق که به شغلی زوج اشتغال موارد منع در دستور دادگاه رعایت عدم - 5

باشد. زوجه حیثیت و خانوادگی مصالح با
که بر یا به جزاي نقدي حبس یا بیشتر ــال س 5 مجازات به قطعی حکم به ــوهر ش محکومیت - 6
منتهی به جمع در که نقدي جزاي حبس و به یا شود سال بازداشت 5 به منجر پرداخت از اثر عجز

اجرا باشد. در حال مجازات حکم شود، بیشتر بازداشت سال یا 5
زندگی ــاس اس به دادگاه ــخیص تش به که بنا به اعتیاد، مضره ــه ابتال هرگون ــه ب زوج ــالء ابت - 7

باشد. دشوار زوجه براي و ادامه زندگی آورد می وارد خلل خانوادگی
نیز و خانوادگی زندگی ترك ــخیص تش کند. ترك موجه عذر بدون خانوادگی را زوج، زندگی - 8

نماید. از نظر دادگاه غیبت موجه بدون عذر شش ماه زوج یا با دادگاه است و موجه عذر
اثر در تعزیر و حد از اعم مجازات هرگونه اجراي و جرم ارتکاب اثر در زوج قطعی محکومیت - 9
با مغایر مجازات که باشد. تشخیص این و شؤون زوجه با حیثیت خانوادگی مغایر که جرمی ارتکاب
با دادگاه دیگر موازین و عرف و زوجه موقعیت و وضع به توجه با ــت، اس ــئون خانوادگی ش و حیثیت

است.
عوارض یا بودن جهت عقیم به خود ــوهر ش از زوجه ــال س ــت 5 گذش از پس که صورتی در - 10

نماید. تقاضاي طالق بتواند نشود، فرزند صاحب دیگر، زوج جسمی
پیدا دادگاه به ي زوجه مراجعه ــس از پ ماه 6 ظرف و ــود ش االثر مفقود زوج که ــی صورت در - 11

نشود.
همسران به نسبت دادگاه تشخیص به یا کند اختیار زوجه رضایت بدون دیگري همسر زوج - 12

ننماید58. عدالت اجراي خود

58 - همان، ص 76

خانواده  حمایت قانون جدید  بر تأکید با طالق زوجه حق وضعیت بررسی
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محدود به لیکن رسد می 12 مورد نکاحیه به اسناد در چند موارد مندرج هر نیز حاضر حال اما در
شده بیفزایند، بینی پیش موارد توانند به تراضی امور دیگري را به می ــوهر ش و و زن ــت نیس ها آن
ها جهت آن ــتراط و اش دوازده گانه را نپذیرفته موارد تمام یا بعضی از ــه که اختیار دارند ــان گون هم
در ــور، کش و امالك ــناد اس ثبت ــازمان هم چنین س کند59. خودداري طالق زن در ــق وکالت تحق
پذیرش موارد دوازده زوجین به الزام عدم ،به 62/11/30 ــال س مورخ 10/10220 شماره ــنامه بخش

خوانیم: بخشنامه می این از قسمتی در است. تاکید کرده گانه
قرار زوجین توافق مورد که شرطی هر و تفهیم و قرائت زوجین براي را نکاحیه در مندرج شروط
که دهند تذکر زوجین به عقد صیغه از اجراي ــل قب ــت اس الزم و نمایند امضا را ها آن ذیل ــت، گرف

است60. طرفین توافق قبلی به و منوط الزامی نیست در نکاحیه مندرج شروط قبول
صورت در که می دهد بالعزل وکالت زن به شوهر ازدواج سند عقد ضمن شرط مطابق بنابراین،
به سازش امکان عدم گواهی گرفتن با و مراجعه دادگاه به شرط، این بند 12 در مذکور موارد اثبات
گواهی بلکه نمی دهد، طالق به حکم احراز از بعد دادگاه بنابراین کند.61 را مطلقه خود وکالت ازدواج

کند62. می صادر را سازش امکان عدم

یا دارد وجود زوج رجوع امکان آیا طالق چیسـت؟ نوع طالق وقوع صورت 4- در
است؟ بائن طالق

گردیده بینی پیش زوجه براي نکاح وکالت مندرج در قباله هاي شرط در طالق نوع اختیار انتخاب
امري قاعده طالق یک بودن بائن یا می رسد؛ زیرا رجعی نظر به عجیب حدي تا ــاله مس این ــت. اس
قانون ماده 1119 که کما این می کند نه اراده دو طرف را، ــخص مش را طالق نوع قانون و ــت اس
وکالت به زوجه ــت طالق اس ممکن این، با وجود ــت. اس نداده زوجه یا زوج به را این حق نیز مدنی

زنان، ص 49 فرهنگی، اجتماعی شوراي عمومی روابط ناشر نکاح، عقد ضمن شروط فاطمه، 1388، 59 - بداغی،
178 بند ،1365 رسمی روزنامه - 60

142 ص جنگل، جاودانه انتشارات ناشر با حقوق خانواده، 1388،آشنایی رضا، محمد داران، انصاف - 61
183 ص همان، محمد، بجنوردي، موسوي - 62
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آن براي طالق در وکالت شرط از قرار دادن طرفین ــود63. زیرا منظور ــناخته ش طالق بائن ش از نوع
عالوه از طالق رجوع وگرنه بخشد، رهایی زناشویی، قید از را خود همیشه براي زن بتواند که است
از نوع (این ــت. نیس بیش لغو عملی ــرط مزبور، ش ــت، قرار دادن اس طرفین آن که خالف مقصود بر
یا باید تمام که زن معنا می آورد، به این در بائن به صورت زوج، آن را به دادن عوض زن با طالق،
صورت، این در نماید. قبول او طرف از و نماید بذل (زوج) خویش موکل به را خود مهریه از قسمتی
در ــت. داش نخواهد به طالق رجوع حق نیز ــوهر ش رجوع نکند، فدیه به عده پایان تا زوجه که مادام
غیر ــت. در اس الزم طالق خلع بذل و قبول براي ــوهر از ش وکالت زن و زوج از کراهت فرض این
اقدام و کند می اقتضایی چنین طالق بودن رجعی اصل زیرا بود، خواهد طالق رجعی ــورت، ص ــن ای
ودر می کند سلب او را از امتیاز یک زوج کم رجوع دست که چرا لغو پنداشت. توان هم نمی را زن
به طالق حقوق، استادان از برخی البته بود64. خواهد بائن ــوم س طالق رجوع، و طالق ادامه صورت
که عقیده اند این بر دیگر برخی اند65. ندانسته بائن نوع طالق را از حکم دادگاه و به زن درخواست
شود، می انجام درخواست زن به طالق که در جایی منتها است، رجعی حال در همه طالق قضایی

است66. رو روبه عمومی نظم از گرفته الهام مانع با شوهر رجوع

قابل ابطال شـود، تفویض بالعـزل صورتی که در زوجـه به زوج وکالـت آیـا -5
است؟

بالعزل وکالت زوجه به زوج ابتدا شرط است، دوازده مشتمل بر که اي عقدنامه دوم بند موجب به
دادگاه از مجوز اخذ رجوع به دادگاه و با سند در مشروحه که در موارد می دهد غیر به توکیل حق با
تا دهد می حق توکیل با زوجه وکالت بالعزل نیز و را مطلقه نماید طالق خود نوع ــاب انتخ از ــس پ

نماید. بذل از طرف او قبول صورت در
5، ص 65 ج اسالمیه، انتشارات مدنی، تهران، حقوق ،1363 حسن، امامی، - 63

145 ص اسالمی، علوم نشر تهران، خانواده، حقوق فقهی بررسی ،1365 مصطفی، داماد، 64 - محقق
293 ص ،1 ج خانواده، 1385، حقوق امامی، حسن، حسین؛ صفایی، - 65

440 ص برنا، بهمن تهران، ،1385 خانواده، مدنی حقوق ناصر، کاتوزیان، - 66

خانواده  حمایت قانون جدید  بر تأکید با طالق زوجه حق وضعیت بررسی
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است داده زوجه به وکالتی که زوج ــود، ش می ــتفاد عبارت مس ظاهر بالعزل: چنان چه از وکالت
دفترخانه به مراجعه با و نماید عزل وکالت از را زن تواند نمی ــوهر که ش معنا ــت. به این اس بالعزل
موکل که عقدي است وکالت عقد زیرا کند. یا بالاثر لم یکن کان ــت اس داده زوجه به وکالتی را که
انجام در و وکیل نماید می دیگري واگذار ــاند، به رس انجام به قانون مطابق تواند خود می را ــه آنچ
یعنی خویش عمل از دهنده یا وکالت موکل که زمان هر لذا می شود، نایب و جانشین نظر مورد امر
امر اهمیت لحاظ به لیکن نماید، ــزل ع را از وکالت وکیل تواند ــود، می ش داده منصرف که ــی وکالت
داده شوهر به زن طرف از ازدواج ضمن عقد در وکالتی که تزلزل آن از جلوگیري و به منظور ازدواج

شده است67. داده قرار بالعزل شود، می

باید یا کند، مالـی خود حقوق مطالبه تواند می زوجه باشـد مطلق وکالت اگـر -6
نماید؟ زوج بذل به آن را از قسمتی

تخلف در صورت که نماید می توکیل تفویض در وکالت همسر خویش به مرد دوم عقدنامه، بند در
بذل با طالق و نوع انتخاب با که ــد باش وکیل نکاح، ــند س در مندرج دوازده گانه ــروط از ش یکی از

را مطلقه نماید. آن خود یا عدم قبول بذل (بخشش) مهریه و
از ــمتی قس یا تمام (زن) زوجه اگر ــد. می باش اختیار زوجه طالق در نوع ــار انتخاب ــن اختی بنابرای
است مرد، مال خود مراجعه نکرده به که تا زمانی بوده و (خلع) طالق نوع نماید، بذل اش را مهریه
زوج صورت این در که نماید تعیین (رجعی) را نوع طالق تواند لکن می ــت، نخواهد داش رجوع حق
مهریه بذل به اقدام زوجه صورتی که در نماید. رجوع خود همسر قانونی به مقرر مدت در تواند می
بذل قبول به اقدام یا خود و ــوده نم اختیار زوج جانب از زوجه که وکیلی یا زوج وکیل ــد باش ــوده نم

نماید.

111 و 110 ص اول، چاپ افق اندیشه، ناشر چاپ ترانه، ساده، به زبان خانواده 1389، حقوق سال اکرم، نیا، پورنگ 67
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در دفترخانه اسـت؟ دادگاه و در به حضور زوج نیاز وکالت مزبور بـا وجود آیـا -7
است حکمیت داور و نیاز به خانواده حمایت جدید قانون توجه به طالق با این نوع

خیر؟ یا
طی طالق کنند و ــاي دادگاه تقاض ــالق بگیرند، باید از ط یکدیگر از بخواهد هرگاه ــرد، م ــا ی زن
اجازه طریق این تا از داده ارائه دادگاه به مکتوب طور به را خویش و منضمات ــتی، دالیل دادخواس
مصوب حمایت خانواده جدید قانون 8 ماده طبق بنابراین ــود. ش طالق داده مورد در حکم دادگاه یا
رعایت بدون دادخواست و تقدیم با خانواده دادگاه در «رسیدگی میدارد: مقرر 1391/12/1 که ــال س
چه بین است اجباري زوجه براي به دادگاه مراجعه انجام میشود». مدنی دادرسی آیین سایر تشریفات

باشد.68 طالق خواهان زوجین یکی از چه فقط شده باشد توافق طالق به راجع زوجین
طالق «ثبت که مقرر میدارد: 1391/12/1 سال مصوب خانواده قانون جدید حمایت 24 ماده طبق
حسب طالق و ازدواج رسمی دفاتر در طالق یا نکاح بطالن اعالم نیز و انحالل نکاح سایر موارد و

است». مجاز دادگاه سوي حکم مربوط از یا عدم امکان سازش گواهی صدور از پس مورد
ــوي س از مربوط یا حکم ــازش س امکان عدم گواهی صدور خانواده حمایت جدید ــن قانون بنابرای
از مربوط حکم عدم امکان سازش یا گواهی بایست می شوهر یا طالق مقرر داشته زن براي دادگاه

نمایند. آن ثبت و به طالق مبادرت طالق به دفتر آن تسلیم با سپس و را تحصیل دادگاه سوي
ــند؛ باش توافقی طالق متقاضی زوجین که صورتی در خانواده، حمایت جدید قانون ماده 25 ــق طب
ــاده 27 قانون جدید حمایت م طبق و دهد ــواده ارجاع ــاوره خان مش به مرکز موضوع را ــد بای دادگاه
سازش صلح و ایجاد منظور به باید توافقی، دادگاه طالق بجز کلیه موارد درخواست طالق در خانواده
و چنان صادر رأي نظر داوران به باید با توجه موارد دادگاه در این ــاع کند. ارج داوري به را ــوع موض

دلیل رد کند. ذکر با را داروان نظریه آن را نپذیرد، چه
توافقی طالق از به غیر موارد دیگر و خانواده مشاوره مرکز به توافقی طالق مورد در دادگاه بنابراین

خانواده  حمایت قانون جدید  بر تأکید با طالق زوجه حق وضعیت بررسی

دیدار. نشر تهران، پنجم، چاپ طالق، و ازدواج به مربوط قوانین 1392، مجموعه منصور، جهانگیر، - 68
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مینماید. ارجاع داوري به سازش و صلح ایجاد براي را موضوع
عدم گواهی بودن اجرا قابل و ــی قطع موارد، کلیه در خانواده ــون جدید حمایت قان ماده 39 ــق طب
به زمان هم گواهی و نخستین کننده رأي دادگاه صادر ــوي س از باید طالق حکم یا ــازش س امکان

شود. ارائه طالق و ازدواج دفتر رسمی
گرفته قرار مورد تأکید مختلف قوانین در طالق ــت ثب و نیز طالق براي به دادگاه رجوع ــن، بنابرای
دادگاه در حکم بدون یا سازش عدم امکان گواهی طالق بدون براي کیفري اجراي ضمانت و است
رسمی دفتر سر ــت: «هر اس آورده 1392 مصوب خانواده حمایت جدید قانون 56 ماده اخیر ــمت قس
حکم قانون یا این 40 ماده ــا گواهی موضوع ــازش ی س امکان عدم یا گواهی حکم دادگاه بدون که
طالق یا نکاح بطالن اعالم یا نکاح موجبات انحالل از هر یک به ثبت خارجی، احکام به راجع تنفیذ
ــر دفتري س به ــتغال از اش ــالمی اس مجازات قانون موضوع چهار درجه محرومیت به کنند، مبادرت
ننماید ثبت طالق را زوج «چنان چه خانواده: حمایت جدید قانون ماده 49 طبق و شود». می محکوم
محکوم هفت درجه حسب تعزیزي یا و پنج درجه نقدي جزاي پرداخت واقعه به ثبت به الزام ضمن
به مربوطه دفاتر باید در نکاح ــخ فس و رجوع و طالق احوال، ازدواج، ثبت قانون طبق و ــود» ش می
رجوع را و طالق و ازدواج وقایع مکلفند طالق و ازدواج رسمی ــناد اس دفاتر دارندگان و ــند برس ثبت

نمایند. مهر و امضاء درج و نیز در شناسنامه زوجین نمایند، ثبت می مربوطه دفاتر در که
طالق در وکالت که مواردي و نیز مدنی قانون در مذکور موارد بخواهد در زوجه گاه هر بنابراین
نماید ثابت را طالق موجبات از وجود یکی نماید و به دادگاه رجوع باید بگیرد، ــوهر طالق ش از دارد

داد.69 خواهد طالق به حکم آن احراز صورت در دادگاه و
زوجین توافق بنابر ــازش س امکان عدم گواهی «هرگاه خانواده: حمایت جدید قانون ماده 36 طبق
رسمی سند یا به موجب و کننده رأي دادگاه صادر اعالم زوجه بنابر که صورتی در صادر شده باشد،

224 ص میزان، نشر چاپ پنجم، تهران، خانواده، 1381، مختصر حقوق حسین، صفایی، - 69
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ثبت و طالق صیغه اجراي مانع زوج، حضور عدم باشد، داشته باالعزل وکالت اجراي صیغه طالق در
نیست». آن

عقد ــروط ضمن ش به توجه با خود رأي ضمن «دادگاه خانواده حمایت جدید قانون 29 ماده طبق
چنین هم و معین را حمل و اطفال ــه، زوج و نفقه مهریه جهیزیه، تکلیف ازدواج، ــند ــات س مندرج و
موکول ثبت طالق .... تعیین مدنی قانون (336) ماده تبصره مطابق طرفین زوجیت المثل ایام اجرت
اعسار بر دایر قطعی یا صدور حکم رضایت زوجه در صورت طالق است. تأدیه حقوق مالی زوجه به
مذکور به حقوق بدون دریافت هگاه زن حال، هر در ــود. ش می ثبت نیز به محکوم ــیط تقس یا زوج
احکام اجري طرفین این حقوق دریافت طالق براي ثبت از پس تواند می دهد، رضایت طالق ثبت

کند». اقدام مربوط مقررات مطابق دادگستري،
زن به طالق مورد وکالتی که در مورد در و چه توسط مرد طالق مورد در چه هر حال در بنابراین

شوند. باید رعایت تشریفات شود، این می داده
قانون بنابر ــده و ارجاع ش دادگاه خانواده باید به طالق موضوع خانواده حمایت جدید قانون ــق طب
قانون مدنی اصالحی 1133 ماده استناد به ــوهر ش که مواردي در ها دادگاه این ــیس به تأس مربوط

دهد باید. را طالق خود زن
طالق دهد. را خود زن تواند نمی طور مستقیم به نماید و مراجعه خانواده دادگاه به اول:

زوجین متقاضی طالق که ،در صورتی 91 مصوب خانواده ــت حمای جدید قانون ــق طب دادگاه دوم:
توافقی طالق جز به دیگر مواردي در و خانواده مشاوره مرکز به را موضوع باید دادگاه توافقی باشند

نماید. ارجاع داوري به
حاصل سازش شوهر و زن بین و نرسید نتیجه به داوران یا داور هاي کوشش که صورتی در سوم:

داد.70 خواهد طالق اجازه شوهر به امکان سازش عدم گواهی صدور دادگاه با نشود،

خانواده  حمایت قانون جدید  بر تأکید با طالق زوجه حق وضعیت بررسی

م،دعاوي 1998 عارفه، مدنی کرمانی، به ر.ك خانوادگی دعاوي به مربوط قوانین زمینه در بیشتر مطالعه براي نیز ،60 همان، ص ا...، عزت عراقی، - 70
مجد تهران، انتشارات چاپ اول، خانوادگی،
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سازش امکان گواهی عدم باید می باشند و طالق ــریفات تش رعایت به ملزم زوجه زوج یا بنابراین
دارند. طالق دریافت ثبت براي دادگاه سوي از مربوط حکم یا و

مشورتی نظریات -8
نامه رسمی وکالت باستناد زن طالق درخواست - 1-8

طالق نماید؟ زوج درخواست سوي وکالت نامه رسمی از به موجب تواند می زن آیا
آرا اتفاق

محقق چنین هم دهد. خود را طالق که کند وکیل را زن ــوهر می تواند ش می گوید: اول ــهید ش
بنابر حاظر از براي اتفاق و غائب به براي دادن طالق شدن در وکیل است جایز می گوید: نیز حلی
به توان می هر امري را می گوید: پنجم جلد مدنی حقوق در کتاب ــین امامی حس ــید س دکتر اصلح.
بنابراین کلیه باشد گذارده ــخص ش خود عهده به را آن قانون آن که داد مگر انجام دیگري ــیله وس
یا است و شخص به قائم که و قرائن و یا است شخص قائم به که ننموده تصریح قانون اموري که
اموري از داد. طالق انجام را آن توان می غیر وسیله به ننماید، آن بر داللت احول و و اوضاع قرائن
آن توانست نمی و قیم) وصی (ولی، هم شوهر قانونی نماینده اال باشد و شخص به قائم که نیست
دهد. طالق او را تا بدهد ــر می تواند به دیگري وکالت در توکیل غی ــوهر ش بنابراین ــام دهد انج را

سازد. مطلقه را خود که دهد قرار توکیل در وکیل و وکیل را زن تواند می چنین هم
این تحقق صورت در زن تنها باشد، و منوط به تحقق شرط ازدواج ضمن عقد رسمی وکالت اگر لذا
داشته توکیل حق و باشد ــند رسمی موجب س به وکالت اگر نماید و مطلقه را می تواند خود ــرایط ش
حق اگر لیکن مطرح نماید. محکمه در را ــالق ط گرفته تا ادعاي وکیل زوج براي ــی تواند م ــد، باش
ادعا چون اثبات خود، زوج به طرفیت سوي از وکالت با زن دعوي به وسیله طرح نداشته باشد، وکیل

نمایند. نمی دادرسی مطابقت اصول با است، زن عهده آن بر مقابل در دفاع و
کمیسیون: نظر

وکیل دخالت مستلزم نیست که ترافعی امور از طالق در توافق اینکه به نشست قضایی جزایی: نظر
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نماید. اقدام درخواست طالق براي زوج از وکالت به تواند دعاوي باشد، زوجه می

ضمن عقدنامه71 شرایط استناد به زوجه در طالق وکالت تحقق - 2-8
(با زوجه نکاح، اسناد رسمی الزم، خارج عقد یا عقد، ضمن ــرایط بند«ب» ش در که به این توجه با
گواهی صدور جهت آیا ــد، باش می زوج ــوي از س قبول بذل و در طالق وکیل موارد)، یکی از اثبات
است ضروري عقدنامه در مندرج موارد یکی از زوجه اثبات درخواست به عدم امکان سازش(طالق)

خیر؟ یا
آرا: اتفاق

با دادگاه ــه احراز آن بوده ک عقدنامه در مندرج ــرایط ش تحقق به منوط اجراي طالق، حق ــوت ثب
باشد. می

کمیسیون: نظر
اعالم 1380 سال تیرماه جلسه که در زنجان دادگستري نظر قضات اتفاق مدنی: قضایی(5) نشست

است. تأیید مورد و تشخیص صائب گردیده،

اعمال وکالت از پس زوجه وکالت - بقاي 3-8
خود را رجعی، طالق در ــت اعمال وکال با عقد، ضمن ــروط ش از زوج، تخلف ــتناد اس زوجه به اگر
زوجه، طالق، براي در حق وکالت زوج، رجوع از بعد آیا کند، رجوع ایام عده، در زوج و مطلقه نماید

کدام است؟ نه؟ دلیل بقا یا عدم بقاي وکالت یا باقی است
اکثریت: نظر

با هم باز تواند می رجوع از ــد بع او و می ماند باقی زوجه براي چنان ــم ه طالق، در وکالت ــق ح
نماید. حق را اعمال این عقد، ضمن تخلف از شروط به تمسک

116 ص جاودانه، جنگل انتشارات قضایی، رویه در طالق ،1389 الیزیی، فرشته، 71 - سلیمی

خانواده  حمایت قانون جدید  بر تأکید با طالق زوجه حق وضعیت بررسی
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اکثریت: نظر استداللی مبانی
باشد، نمی معینی به شرط مشروط و یا خاص زمان به و مقید بوده و مطلق عام وکالت، لفظ - 1

شود72. زایل شرط، تحفق یا زمانی ظرف انقضاي سبب به تا
است آن در مندرج سابق، با شرایط همان، عقد به عده، بازگشت زوج، در ایام رجوع از مقصود - 2

است. شرط از تخلف سبب به شرایط، حق زوجه در اعمال وکالت در طالق آن از یکی که
تحقق قبل از وکالت حق که چون توضیح این با ماکان، ابقاي استصحاب و قاعده تمسک به - 3
داریم، آن زوال یا بقا ــک در از تحقق رجوع ش بعد زوجه محقق بوده و عده براي ایام در زوج رجوع

. است آن بقاي بر اصل
موکل یا برود بین از وکالت متعلق «هرگاه میدارد: مقرر که مدنی، قانون 683 ماده به توجه با - 4
باشد وکالت وکیل با منافی که عملی کلی طور به یا دهد انجام خود است، وکالت که مورد را عملی
می شود» خود بفروشد، وکالت منفسخ بود آن وکالت داده فروش را براي مثل اینکه مالی جا آورد به
ــروط زوج از ش تخلف که زوجیت و وکالت متعلق چون که فیه نتیجه گرفت نحن ــا م در توان ــی م

بود. خواهد باقی نیز بنابراین حق وکالت، است. باقی عقد ضمن
رجوع زوج  صرف اگر که نحوي است به زوجه، وکالت حق اعطاي مقصود عقالیی، از غرض و - 5

است. نشده حاصل خصوص، این در وکالت اخذ از کند، مقصود عقالیی زایل حق را این بخواهد
اقلیت: نظر

تواند نمی دیگر زوج، زوجه رجوع از بعد ــود و ش زایل می زوجه از طالق، در حق وکالت اول: نظر
نماید. اعمال این حق را عقد، تخلف از شروط به تمسک با

نظریه: این مبانی استداللی
اعمال از بعد که جا آن از اند: داشته مقرر 1080 ــئوال س به ــخ فاضل لنکرانی، در پاس ا... آیت - 1
غرض این که نقض براي کند، بنابراین رجوع تواند می زوجه، زوج ــوي س از طالق در وکالت حق

121 ص همان، - 72
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هم باز زوج، رجوع از بعد که شرط نماید، در ضمن عقد، می تواند زوجه نیاید، الزم حق، از اخذ این
زوج، رجوع از پس که می شود ــتفاده اس ــان ایش ــخ پاس مفاد از که بود خواهد طالق در وکیل زوجه

شود. می زایل زوجه از وکالت
اکتفا قدر متفین به آن در باید و است اصل زوجه، خالف از سوي طالق در وکالت حق داشتن - 2
وکالت مفاد تحقق با ــت که بوده اس همانی طالق در وکالت حق متقین نحن فیه، ــا م در که ــود نم
حق این اصل، ــک به با تمس باید حق، این بقا یا زوال در ــک ش و رجوع زوج بعد از و پذیرفته پایان

نمود. تلقی شده زایل را
طالق اختیار او با و ــت بوده اس زوجه با وکالت و خلعی) یا تعیین طالق (رجعی ــار ــون اختی چ - 3
رجوع حق زوج، براي نموده و وکالت اعمال در خویش را حق و عمد باعلم است. لذا پذیرفته را رجعی

ثابت نخواهد بود. براي او حق این رجوع، تحقق و وکالت اعمال از لذا بعد قایل گردیده است
توان زوج، می رجوع از بعد ــراي زوجه، ب طالق، وکالت در حق زوال یا بقا ــوص ــر دوم: در خص نظ
خلعی، طالق تواند با انتخاب می که این به زوجه با علم اگر که، توضیح شد، با این تفصیل به قایل
تواند با می که این به جهل با و بوده موضوع به جاهل اگر اما نماید. ــوده ــه آس همیش براي را خود
حتی حق وکالت، صورت این در برگزیند، را رجعی طالق شود، زوج مانع رجوع خلعی، طالق انتخاب

بود. خواهد زوج باقی رجوع از بعد
کمیسیون نظر

اکثریت نظر رجعی، طالق در تفویض وکالت صورت و در ــوال فرض س در مدنی: قضایی ــت نشس
مورد تأیید است. و تشخیص صائب نشست قضایی مشهد،

طالق:73 در وکالت مطلق اعطاي - 4
دهد؟ قرار خود طالق مطلق، در وکیل را زوجه الزم، خارج عقد تواند ضمن زوج می آیا

اکثریت: نظر

127 ص همان، - 73
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باطل شرط این ایران درحقوق لیکن است. جایز فقها مشهور نظر به فقه در شرایطی چنین چند هر
حدیث برخالف و بوده خانواده بر ــوهر ش ــت ریاس منافی با نکاح و عقد مقتضاي خالف زیرا ــت، اس

باشد. می بالساق) اخذ من بید (الطالق
است. تبدیل نموده مشروط به صورت را آن ،1119 ماده در قانون مدنی مراتب به همان توجه با

اقلیت: نظر
در این در فقه اسالمی اشکالی ــت، زیرا دانس باطل را توان آن نمی و ــت اس جایز ــرطی ش چنین
یا عام مطلق وکالت دیگري ــخص تواند به ش می ــوهر ش که طور همان ــت؛ یعنی وکالت نیس گونه
از به نقل حضرت امام، فتواي از ــتفاد (مس در طالق کند عام یا مطلق وکیل را زن تواند ــی م ــد، ده
عقد ذات مقتضاي خالف نه 1358). این شرط، ماه آبان شماره 107 مورخ ــالمی اس روزنامه انقالب
این امور در نمی توان نیز، مدنی قانون 1119 ماده ظاهر به توجه با طرفی ــروع، از نامش نه و ــت اس
ــروط ش آن بحث راجع به موضوع و دارد موضوعی خروج مطلق، وکالت از کرد، زیرا این ماده تردید
خود مانند نیز شوهر وکیل منتها دارد، انصراف عام یا مطلق وکالت از و ــت اس نکاح بوده عقد ضمن
عمومی نظم هم با آن ــرط مخالف ش و کند طالق به مبادرت دادگاه به پیش از رجوع نمی تواند او،

دارد.74 تعارض
کمیسیون: نظر

به شده ذکر مدنی، قانون 1119 ماده عنوان موارد وکالت در به که چه مدنی:آن قضایی(5) نشست
ازدواج عقد در ضمن نیز را صحیح دیگري شرایط توانند می و زوجین بوده قبیل از این و مثال عنوان
مطلق شود، می داده زوجه به که براي طالق وکالتی و ممکن است بنماید دیگري شرط الزم عقد یا
خانواده صالحیت دادگاه به تقدیر، باید هر به که توافق به طالق، در حتی وکالت باشد، قید بدون و
قضایی نشست اقلیت نظر ترتیب این عدم امکان سازش نماید با گواهی صدور تقاضاي و مراجعه دار

است. تأیید گردیده، مورد اعالم 1380 خردادماه در که آذرشهر دادگستري

128 ص همان، - 74
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رجعی حکم طالق از پس به زوجه توکیل تفویضی در - آثار وکالت 5
داده توضیح چنین و رجعی کرده درخواست طالق ازدواج در قباله توکیل در وکالت استناد زوجه به
طالق حکم دادگاه و دارد تقاضایی را چنین عقد ضمن ــرط ش از تخلف شوهرش دلیل که به ــت اس
با یا ــت اس باقی چنان هم اعطایی وکالت میکند.آیا رجوع عده ایام در زوج ــت. کرده اس رجعی صادر

است؟75 منتفی موضوع به طالق حکم
اکثریت: نظر

هم چنان خویش ــر همس به ناحیه وي از تفویضی وکالت ــرده ک رجوع ــام عده ای در زوج ــد هرچن
شک حدوث صورت در و ابقا استصحاب و اصل قاعده است. زیرا باقی قوت خود به و دارد ــتمرار اس
این دارد بر مدنی نیز تصریح قانون 683 ماده بود و خواهد آن ــاوي تس بر اصل آن بقاي یا یا زوال
وکالتی حق است. بنابراین باقی رجوع بعد از عقد زوجیت بوده، عقد شروط ضمن از تخلف چون که
آن از انقضاي به دلیل تا ــت نیس زمان به مقید تفویضی وکالت دیگر ــوي س از و بود خواهد باقی نیز
باقی خود به قوت چنان نیز هم زوج رجوع از مذکور بعد شرط فوق بنابر مراتب تلقی شود. رفته بین

است. شده ابقا زوجیت دوباره زیرا بود خواهد
اقلیت نظر

عقد، در مندرج شرط زوج از تخلف دلیل به زوجه درخواست حسب رجعی بر طالق صدور حکم با
ــتفاده اس حقی چنین از دوباره تواند نمی زوجه و ــت اس منتفی زوج، دیگر حق وکالت رجوع از ــد بع
منتفی است باقی نبوده خود قوت به دیگر ایفا مقام در شرطی چنین و ــت اس عدم بر اصل زیرا کند.
اعطایی، وکالت مفاد ــام انج با و اال ــد باش پذیرفته وکالت ــرط ش زوج رابا رجوع زوجه که این ــر مگ

ماند. نمی باقی دیگروکالتی
کمیسیون: نظر

توضیحاتی از ناچار الوصف مع ندارد؛ کلیت و نارسا مطروحه سئوال چه اگر مدنی: قضایی ــت نشس

171 ص همان، - 75
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بعد به 1143 طبق مقررات مواد بر نیز و مدنی 1133قانون ــب مقررات ماده حس بر در اصل ــت اس
رجعی طالق در مذکور، قانون 1148 نیز با عنایت به ماده و ــام طالق اقس قانون در خصوص همان
در معین شروط موجب به شوهر که فیه مانحن در لذا و ــت عده حق رجوع اس مدت در ــوهر براي ش
حکم صدور و شرط محقق شدن صورت در و داده رجعی طالق براي وکالت همسرش نکاح به قباله
طالق خصوص در چه اگر رود؛ می بین از طالق اثر کند، هرگاه در عده رجوع زوج رجعی، به طالق
براي ــد. لیکن مانعی می رس نظر به بیهوده مورد این در وکالت و ادامه دارد رجوع ــق ح ــی زوج رجع

شود. طالق به موفق عدم رجوع زوج است در صورت و زوجه ممکن نبوده وکالت استمرار

کند. استفاده مذکور وکالت از تواند می زوجه وکالت، شرط تحقق صورت در - 6
چنان چه همسر دیگري ــد که باش داده زوجه وکالت به زوج نکاح، عقد ضمن چه چنان ــئوال: س
به تجدید زوجه اقدام تمکین اثر عدم بر زوج ــویی، طول زناش و در نماید مطلقه را کرد، خود انتخاب
وکالت، شرط تحقق صورت در تواند می زوجه و است باقی خود قوت به نامه وکالت آیا بکند، فراش

خیر؟76 یا سازد مطلقه را خود
حقوقی: اداره نظریه

مطلقه را خود شوهر، مجدد ازدواج صورت در که باشد ــته داش نکاح وکالت عقد زن ضمن هرگاه
این از استفاده و حق می شود محقق زن ــوهر وکالت ش یعنی ازدواج وکالت تحقق نماید، به محض
انتفاء و تمکین این عدم زیرا ندارد. آن در تأثیري زن تمکین عدم یا تمکین داشت و خواهد را وکالت
از تمکین به را او الزام زوجه عدم تمکین در صورت می تواند زوج ندارد. وجود اي ــه مالزم ــت، وکال
می تواند کند زوجه اختیار همسر دیگري بدون موافقت وي چنان چه لیکن دادگاه درخواست نماید،

(1368/12/24 7/6484 مورخ شماره (نظریه نماید.77: استفاده وکالت از

177 ص همان، - 76
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گیري نتیجه
شده داده اختصاص مردان به طالق ــت درخواس حق قانون مدنی ایران و ــالمی در حقوق اس - 1
مواردي در نیز زن براي البته و است داده شده مردان اختصاص به طالق بهتر، حق یا به عبارت است
حاکم به مراجعه که با شده حقوقی قائل غیرممکن است نیز دشوار و زندگی برایش ادامه که خاص

کند. تواند درخواست طالق می
می تواند به که طالق زوجه در الف: وکالت دارد: صورت امکان دو طالق به در زوجه وکالت - 2
صورت اول که در دیگر الزم عقد ــکاح یا یا ضمن عقد ن ــود ش داده زوجه قرارداد وکالت به ــورت ص
چنین هم و الزم، الزم خواهد بود ــارج خ به تبع عقد دوم درصورت و جایز خواهد بود ــت وکال ــد عق
و نماید رجوع طالق به دادگاه براي تواند می زن ها آن وقوع صورت در که آمده قانون در مواردي
عنوان طالق تحت موارد این که طالق می دهد را زوجه وي از نمایندگی و به شوهر جانب از حاکم

می شوند. قضایی مطرح
نکاح عقد ضمن می تواند نیز : این وکالت ضمن عقد نکاح شرط به صورت طالق وکالت در ب-
عقد ضمن چون وکالت نماید عزل تواند وکیل را و شوهر نمی ــود ش ثالثی داده ــخص ش یا زوجه به

خواهد بود. الزم به تبع آن الزمی است داده شده و عقد که نکاح
اموال تنصیف حق -1 باشد: چیز می به دو معطوف طور عمده نامه به نکاح در مندرج شروط - 3
است ــده ش ــخص مش بند دوازده مصادیق آن در که طالق در توکیل حق -2 از ازدواج، پس حاصله
این یا توافق برسند از آنها به تمام یا برخی در زوجین می توانند ــنهادي دارد و پیش جنبه ــروط ش این
مجلس تشریفاتی یک در ندارد کافی که آگاهی تجربه کم جوان و زوج اما کنند. اضافه مواردي را که
ــد، باش ــته ها داش آن ــه درباره اندیش مطالعه و که فرصت آن بدون و قرار گرفته حاضران منظر در و
یک که سردفتران می شود پیشنهاد این خصوص در می کنند امضا را موقعیت نمایشی آنها یک در
فرصت در تا دهند اختیار طرفین قرار در ازدواج از پیش را نکاح در قباله هاي مندرج شروط از نسخه
در و تصمیم بگیرند آگاهی روي از و آزادانه عقد مجلس در و کنند ــورت مش و مطالعه را آنها کافی

خانواده  حمایت قانون جدید  بر تأکید با طالق زوجه حق وضعیت بررسی
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خواهد شد. گیري پیش نکاح از خانوادگی پس اختالفات صورت از این
زوجین بنابر توافق سازش امکان عدم گواهی هرگاه خانواده حمایت جدید قانون ماده 36 طبق - 4
رسمی سند یا به موجب و کننده راي دادگاه صادر اعالم زوجه بنابر که صورتی در صادر شده باشد،
ثبت و طالق صیغه اجراي مانع حضور زوج، عدم باشد، بالعزل داشته وکالت اجراي صیغه طالق در
از یک هر حضور آن بدون اجراي است ضروري توافقی مخالف طالق مفهوم به توجه آن نیست. با
وصف این که کند می ایجاب توافقی طالق بودن زوجه در خواهان وصف میسر نباشد؛ زیرا زوجین

باشد. موجود طالق) (اجراي موضوع پایان تا
طالق از وکالت صورتی که زوجه در ــه نکاحی ــند س در طبق موارد مندرج که این توجه به ــا ب - 5
جهاتی از زوجه وکالت حق شده است. ماهیت داده زوجه طالق به نوع انتخاب اختیار ــد، باش ــته داش
را طالق قانون نوع و ــت اس امري قاعده طالق یک ــودن ب بائن رجعی یا زیرا ــت. اس ــام ابه داراي
نداده زوج یا زوجه به را حق این ق.م، 1119 ــاده اینکه م کما اراده دو طرف. نه کند ــی ــخص م مش

گیرد. اصالحاتی صورت خصوص این در که است است. ضروري
بر حاکمیت اصول اخالقی ابتدا ــود که ش می ــنهاد پیش نامه نکاح دوازده گانه بندهاي مورد - در 6
گاه آن نشد، کارساز شیوه این چنان چه شوند، دعوت ــت و گذش ایثار صبر، به طرفین ــود و ش تاکید

کند. استفاده خویش طالق حق از زن

فهرست منابع
فارسی الف)

ــراها، انتشارات دادس و محاکم در خانوادگی ــیدگی به دعاوي رس عملی نحوه ،1385 منصور، ــی، فومنش اباذري .1
خرسندي

320 شماره روز، زن ،1357 نمینی، امامی .2
5 ج اسالمیه، تهران، انتشارات مدنی، 1363، حقوق حسن، 3. امامی،

چهارم جلد انتشارات اسالمیه، ششم، چاپ مدنی، حقوق ،1375 ، ــــــــــــ .4
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4 ج اسالمیه، کتاب فروشی تهران، مدنی، حقوق ،1364 ، 5. ــــــــــــ
جنگل جاودانه انتشارات ناشر خانواده، با حقوق 1388،آشنایی رضا، محمد داران، انصاف .6

زنان اجتماعی فرهنگی، شوراي عمومی روابط ناشر نکاح، عقد ضمن شروط ،1388 فاطمه، بداغی، .7
اندیشه افق به زبان ساده، انتشارات اکرم، 1389، حقوق خانواده نیا، پورنگ .8

دیدار نشر تهران، پنجم، چاپ طالق، و ازدواج به مربوط قوانین 1392، مجموعه منصور، گیر، جهان .9
چاپ سوم اسالمی، فرهنگ نشر خانواده، انحالل فاجعه یا طالق ،1371 حسین، زنجانی، حقانی .10

انتشارات کتاب آوا طالق، در وکالت ،1389 سال مجتبی، محمد جانی، رودي .11
2 شماره تهران، علوم سیاسی)، حقوق دانشکده (نشریه طالق در زوجه وکالت ،1360 حسین، صفایی، .12

جلد اول تهران، دانشگاه انتشارات خانواده، حقوق ،1370 ، 13. ـــــــــــــــ
میزان نشر تهران، پنجم، چاپ خانواده، حقوق مختصر ،1381 ، ـــــــــــــــ .14

1 خانواده، ج حقوق ،1385 امامی، حسن، ؛ 15. ـــــــــــــــ
راهنما دوم، نشر چاپ کدامند؟ مسائل آن طالق دانید می 1369، آیا عزت ا...، عراقی، .16

مانی انتشارات اصفهان، دوم، چاپ عقود، در آن تاثیر و باطل شروط ،1379 مهدي، 17. عالمه،
پنجم، سال دوره شیعه، بانوان نامه فصل ازدواج، در سند مندرج شروط تحلیل بررسی ،1387 زهرا، ــتی، فهرس .18

17 شماره
20 شماره سیاسی، علوم و حقوق دانشکده «نشریه نکاح در خصوصی قراردادهاي نقش ناصر، کاتوزیان، .19

1 برنا، ج بهمن تهران، خانواده، مدنی حقوق ،1385 ، 20. ــــــــــــــــــــــ
میزان نشر تهران، ششم، کنونی، چاپ حقوق نظم در قانون مدنی، ــــــــــــــ، .21

اسالمی تبلیغات سازمان انتشارات طالق، مسئله در زنان بررسی حقوق ،1373 زهرا، گواهی، .22
دوازدهم چاپ گنج دانش، انتشارات تهران، حقوق، ترمینولوژي ،1381 محمد جعفر، لنگرودي، .23

اسالمی علوم نشر تهران، خانواده، حقوق فقهی بررسی ،1365 مصطفی، داماد، محقق .24
سبحان پیک ناشر خانواده، دادگاه در زوجین راهنماي ،1380 عبدالرحمن، محمودي، .25
چاپ اول خانواده، حقوق هاي حقوقی 1، محمد، 1386، اندیشه بجنوردي، 26. موسوي

2 اسالمی، ج انتشارات علی اسالمی، ترجمه تحریرالوسیله، اهللا، 1368، خمینی، روح موسوي .27
32 ج اسالمیه، دارالکتب تهران، 1367،جواهرالکالم، حسن، محمد نجفی، .28

30 ج العربی، التراث داراحیا بیروت، االسالم، شرایع شرح فی جواهرالکالم ،1981 ، ــــــــــــــــــ .29
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خانواده  حمایت قانون جدید  بر تأکید با طالق زوجه حق وضعیت بررسی



منطقه فارس دادگستري وکالي کانون تخصصی علمی و مجله
158159

بصیرتی االیام، قم، عوائد ه.ق، 1408 احمد، نراقی، .31
ملحقات ،2 ج اسماعیلیان، موسسه قم ،1374 کاظم، محمد سید طباطبایی، یزدي .32

عربی منابع ب)
کریم قرآن .1

ــه موسس قم، و االذهان ــاد االرش فی البرهان، ــع القائده و مجم ه.ق، 1412 ــال س محمد، ــد بن احم ــی، اردبیل .2
تاسع جزء االسالمی، النشر

4 ج مصر، چاپ الجزیره، المذاهب االربعه علی 1969، الفقه 3. الجزیري، عبدالرحمن،
مکتبه اسالمیه الشیعه، انتشارات وسایل ،1392 بن حسن، محمد حر عاملی، .13

دارالحیاء ــروت، بی ــریعه، ــائل الش مس تحصیل الی ــیعه الش ــایل وس ــا، ت ــی ب ، ـــ ـــــــــــــــــــــــــ .4
العدد استفتاء ابواب العربیه، التراث

2 ج انتشارات دارالزهرا، نجف، چاپ ه.ق، 1377 الصالحین، محسن، منهاج حکیم، .5
الشهدا موسسه السید قم، ه.ق، الجامع الشرایع، 1405 سعید، یحیی بن حلی، .6

9 ج دارالفکر، انتشارات دمشق، الثانیه، المطبعه ادله و االسالمی الفقه ،1989 وهبه، زحیلی، .7
جاودانه جنگل انتشارات قضایی، رویه در طالق ،1389 فرشته، الیزیی، سلیمی .8

2 ج اسالمی، تبلیغات لمعه، انتشارات دفتر شرح ثانی، 9. شهید
ــق، دمش ــالق، الط ــزواج ال ــی ف ــوري الس ــخصیه الش ــوال اح ــون قان 1399ه.ق، ــن، عبدالرحم ــی، صابون .10

الجدیده المطبعه
الثانی الجزء االسالمی، النشر موسسه قم، الرموز، کشف تا)، (بی علی بن الدین زین اآلبی، 11. الفاضل

االولی االسالمی، الطبعه النشر موسسه قم، الشیعه، مختلف ه.ق، 1413 حلی، عالمه و ثالث، جزء حلی، 12. محقق
السابع جزء
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و تجارت جدید تجارت، الیحه قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،

ژنو متحدالشکل قانون

مهرابی* فرهاد
دباغی**  زهرا

چکیده
مختص حقوقی آثار داراي که ــت اس ایقاع حقوقی ماهیت حقوقی با اعمال از یکی ــی ظهرنویس
بیان پراکنده طور ــم به ه آن و آثار ننموده ــی ظهرنویس از تعریفی ایران تجارت قانون ــت. اس خود
و در نشده کار بسته به الزم چندان دقت ظهرنویسی انواع زمینه بیان دیگر، در سوي از است. شده
جدید درالیحه دارد. آن وجود ــرش عدم پذی یا پذیرش هم، اختالف در ــی ظهرنویس از انواِع ــی برخ
اختالفی موارد حدودي تا و شده ظهرنویسی رفع زمینه در در ق.ت موجود ابهامات از بسیاري تجارت
از هریک و آثار ــواع ان ــی، حقوقی ظهرنویس ماهیت پرداختن به ــت. اس قرارداده ــی مورد بررس هم

است. حاضر تحقیق موضوع جدید، الیحه و در ق.ت گذار قانون دیدگاه بررسی ها، ظهرنویسی
ظهرنویسی. آثار ظهرنویسی. انواع ظهرنویسی. ماهیت ظهرنویسی. کلیدي: واژگان

مقدمه
اسناد بررسی حقوق در راه که ــت اس اقداماتی ترین مهم از یکی ــی، ظهرنویس ماهیت ــناخت ش

خصوصی حقوق دکتراي دانشجوي *
قضایی حقوق **کارشناس
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حقوق به ــث مربوط مباح میان در که مهمی ــیار بس ــت. مبحث ــاره داش اش آن به میتوان تجارتی
و باشد می مختلف انواع داراي که است ظهرنویسی است، برخوردار ویژهاي جایگاه از تجاري اسناد
گردد. تلقی تجارت حقوق به مربوط حقوقی مباحث روند در موثر میتواند آنها از یک هر آثار بررسی
بنابراین است. وثیقه و ضمانت وکالت، عنوان به ــی ظهرنویس انتقال، عنوان ــی به ظهرنویس جمله از
مهم ترین یکی از خواهد بود. متفاوت اساس این بر ظهرنویسیها نوع از این یک آثار هر تعریف و
تجاري اسناد حاکم بر خصوصیات مهم ترین عنوان انتقال است. از به ظهرنویسی، ظهرنویسی انواع
اساسی اسناد تجاري و مهم ویژگی هاي بررسی در و بوده ــناد اس از ــته دس این انتقال نقل و قابلیت
و نقل قابل اقباض با قبض و و یا نویسی ظهر با که این بر این اسناد نهادهاند که وصفی ترین مهم
عدم شرط دانان، حقوق از ــت که برخی اس ــی اساس و مهم آنجایی تا ویژگی این بود. خواهند انتقال
ظهرنویسی در میدانند. ــناد گونه اس این ذات مقتضاي مخالف کرد را، حواله یا خط خوردن و انتقال
امر ــد. البته این میباش وکالت مطرح اعطاي تنها و نبوده انتقال مطرح بحث دیگر وکالت به عنوان
نیز وثیقه عنوان ظهرنویسی به در ــود. میش پرداخته آن به در آینده که بوده خود خاص فوائد داراي
و ها دیدگاه زمینه این در البته که باشند پذیرش قابل وثیقه عنوان به تجاري اسناد که ــت چنین اس
ظهرنویسیها نوع این از یک هر آثار بررسی تعریف و ماهیت و دارد. وجود ــیار بس نظرهاي اختالف

است. کنونی هدف تحقیق آنها به که پرداختن است مهم بسیار
ظهرنویسی ماهیت و مفهوم – 1

نویسی ظهر مفهوم – 1-1
نویسی ظهر لغوي – معناي 1-1-1

چه اگر نمود. تفکیک حقوقی و ــوي لغ مفهوم دو بین باید ــی، ظهرنویس معانی با بیان ــه رابط در
میتوان لغت کتب ــی در بررس با ــت. نیس آن حقوقی دور از معنی چندان ــی، ظهرنویس لغوي معنی
داده اختصاص خود به را تجارت در متداول معنی همان ــی، نویس ظهر معناي و مفهوم که دریافت
رو»، متضاِد و مقابل «پشت، معنی: به لغت در و بوده عربی کلمه «َظهر» واژه که بیان این به است.
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تجاري اسناد انتقال ــیلهاي براي و وس بوده1 «پشت نویسی معناي ــی» به نویس «ظهر و ــد میباش
کتب در بررسی دیگر با ــوي س از ــد. می باش تجارت حقوق موارد کاربردي از اصطالح این ــت». اس
overکلمات با است ــی مترادف انگلیس در ظهر کلمه دریافت میتوان آن لغوي بیان و خارجه لغت
ظهرنویسی فرانسه حقوق در می باشد2. ,leaf, reverse endorsement, side, back side
to back عنوان تحت را تجاري سند ورقه ظهر انگلستان حقوق در دارد. را dos , versoعنوان
که همان گونه لذا . نموده اند3 و عنوان endosser بیان un effect فرانسه، حقوق و در a bill
نظام اکثر در که ــت اس مدنظر همان معنایی ــی، ظهرنویس زمینه معناي لغوي در می گردد، مالحظه
توجه مورد ــان یکس و معناي واحد به به طور تقریبی و گرفته پذیرش قرار مورد دنیا ــی حقوق ــاي ه

بوده است. مختلف کشورهاي قانون گذاران

ظهرنویسی حقوقی معناي – 2-1-1
علم در ــی مصطلح ظهرنویس معنی به حقوقی، میتوان معتبر ــاي نامهه لغت و ــی کتب بررس با
حقوق لغت در واژگان «این کرد: تعبیر معنی بدین میتوان را ــی ایران ظهرنویس در پی برد. حقوق
ویژه به سند، که دارنده این از است عبارت ظهرنویسی دارد. کاربرد حقوق تجارت در بیشتر و مدنی
ثالثی به را سند که وجه اذن میدهد یا خود دستور مدیون خطاب به آن سند، ظهر در تجاري، سند
توکیلی نویسی ظهر ظهرنویسی این نوع مقابل در میگویند. را ناقل ظهرنویسی نوع این بدهد. معین
با و نبوده غریب هم چندان با ــی ظهرنویس حقوقی اصطالح و لغوي معنی ــن بنابرای .4« دارد ــود وج
در عملیات تجارتی تجار چه میان آن ــارت و تج عرف برگرفته از معنی لغوي آن که این ــه ــه ب توج
از یکی نظر ــت. به دانس تجارت ویژه حقوق و تجاري طبق عرف باید را آن ورود ــذا ل ــت. ــوده، اس ب
شخصی به برات ورقه تسلیم و امضا طریق که از برات است انتقال وسیله «ظهرنویسی، دانان حقوق

ژنو متحدالشکل قانون و جدید تجارت الیحه تجارت، قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،

ص 852 نویسی، ظهر و ظهر لغت ،1380 هجدهم، چاپ تهران، کبیر، امیر موسسه انتشارات عمید، فارسی فرهنگ حسن، عمید،  - 1
A. Garner, Brayan, Black’s law dictionary, eighth edition, Thomson West pub, 2008, p 595 & 1251 - 2 

414 ص ،1388 اول، چاپ تهران، خرسندي، انتشارات القانونیه، المصطلحات معجم منی، جریح، - 3
حقوق، ترمینولوژي در ــوط مبس جعفر، محمد لنگرودي، جعفري .357 ص ،1379 دانش، گنج حقوق، ترمینولوژي جعفر، محمد لنگرودي، جعفري - 4

210 ص ،1381 چاپ دوم، سمت، انتشارت تجارت، حقوق محمد، عبادي، .2464 ص ش 9191 ،1379 دانش، گنج
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را انتقال برات ــه ک عبارتی چون میگیرد. صورت ــود، میش خوانده جدید دارنده یا الیه ــل منتق ــه ک
نام (پشت نویسی) ظهرنویسی حقوقی، عمل این ــود، میش قید برات ظهر(پشت)ورقه در ــاند میرس

5.« است گرفته

ظهرنویسی انواع – 2
انتقال عنوان به ظهرنویسی - 1-2

انتقال عنوان ــی به ظهرنویس باید ــی را ظهرنویس انواع ترین مهم از گردید، که بیان همان طور
آن جایی تا به تر است. دیگر معمول انواع ظهرنویسی سایر نوع ظهرنویسی از محسوب داشت. این
ظهرنویسی این نوع صراحت به به ظهرنویسی، مربوط اولین ماده در ق.ت، 245 که ماده بوده معمول
شده قید وکالت عنوان به ظهرنویسی ــت که اس ماده این از بعد ــت. اس داده قرار بینی پیش مورد را
که مواردي از آن در استفاده و میگیرد صورت برات انتقال براي معمول ظهرنویسی به طور ــت. اس
انتقالی چنین مزایاي از بتواند منتقل الیه که آن براي است. بسیار شایع میکند، تنزیل را برات دارنده،

باشد. ایران منطبق ق.ت مقررات با باید ماهوي و شکلی نظر از کند، ظهرنویسی استفاده
ظهرنویسی شکل – 1-1-2

تجاري اسناد ــکلی ظهرنویسی ش ــرایط ترین ش دریافت مهم توان می مفاد ق.ت، در ــی بررس با
ظهرنویسی لذا ــی». ظهرنویس و تاریخ الیه منتقل نام ــی، قید ظهرنویس ــخص ش «امضاء از: عبارتند
تجاري اسناد صدور البته وجه حامل» باشد. یا در نام و و بی با نام «ظهرنویسی صورت به تواند می
معین شخص وجه در حتم میبایست به طور که خصوص برات مگر در است جایز حامل صورت به
ترین گیرد. لذا مهم صورت حامل وجه در ــه صورت ب می تواند برات بعدي انتقاالت اما ــود؛ ش صادر
تاریخ باشد و فرد ظهرنویسی رسیده امضاي به که ــت اس همان ــی ظهرنویس نحوه زمینه در ــاله مس
دخالت از ممنوع نبودن او و کننده امضاء اهلیت ــناخت ش منظور تاریخ به قید گردد. آن قید ــم در ه

ص 96 چاپ 1387، سال دوازدهم، چاپ سمت، انتشارات سوم، جلد تجارت، حقوق - اسکینی، ربیعا، 5
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امضاء است. ــند تجاري س دارنده فرد ــناخت بهتر ش منظور الیه به قید نام منتقل ــد. میباش اموال در
در ــد. آن می باش انتقال بیان ظهرنویس، در فرد اراده اعالم مهمترین رکن عنوان به نیز ظهرنویس
صراحت در به این امر در الیحه جدید تجارت اما نشده است؛ بینی پیش صراحت به موارد این ق.ت
در قبل که طور آن همان ــکال ــت. اما اش اس نموده جبران را نقص و این آمده الیحه6  آن 719 ماده
بررسی ظهرنویسی که شکل حال است. ظهرنویسی زمان در تاریخ ــتن ندانس اجباري شد ــاره اش نیز

نمود. بررسی زیر شرح به ظهرنویسی را جداگانه مندرجات مبحث در توان می شد

ظهرنویسی مندرجات – 2-1-2
در ــت اس ممکن ــد. برس ظهرنویس باید به امضاي ــی «ظهرنویس ق.ت: 246 ــاده م موجب ــه ب
امضاي الف) ــردد». گ قید ــود، میش او انتقال داده به برات که ــی کس ــم اس و تاریخ ــی، ظهرنویس
انتقال به رضایت او به مفهوم برات، ورقه در ظهرنویس امضاي گفته شد، که همان طور ظهرنویس:
ُمهر و است ظهرنویس معتبر امضاي با فقط ظهرنویسی صدور، مورد برخالف ذلک، مع برات است.
از برات گیر قبولی و و صدور سو یک از ــی ظهرنویس این تفاوت میان ــت. نیس برات موجب انتقال او
حقوقی اعمال این میان باره، این در قانونگذار چرا ــت نیس معلوم و نیست توجیه دیگر قابل ــوي س
آن به باید میشود که سوال عمده مطرح دو ظهرنویس در مورد امضاي اما شده است. قائل تفاوت
آن نیز روي در باشد یا برات ورقه پشت در حتم بهطور باید ــی آیا ظهرنویس که داد. اول این ــخ پاس
گیرد؛7 صورت ورقه برات پشت در باید ظهرنویسی که است نکرده قید به صراحت ق.ت است؟ معتبر
باید حتم ظهرنویسی به طور که ــد میرس نظر به حقوقی عمل این به نام توجه با که گفتهاند بعضی
عمل حقوقی یک ظهرنویسی ــت؛ زیرا نیس قابل پیروي نظر این گیرد. صورت برات ورقه ــت پش در
اعمال حقوقی آن، از ظهر در چه باشد، برات روي در چه ــود، انجام می ش دارنده وسیله به که ــت اس

محقق شود؛ می ــی ظهرنویس او نام به برات که ــخصی ش و هویت ظهرنویس و امضاي هویت درج با ــی «ظهرنویس تجارت: جدید الیحه 719 ماده - 6
گردد» درج برات در نیز ظهرنویس نشانی و ظهرنویسی تاریخ است ممکن شود. می

229 ص ،1351 تهران، چاپ4 دانشگاه بازرگانی، نشر حقوق عبدالحمید؛ زنگنه، و اعظمی 50 ص ، همان تهرانی، حسن؛ ستوده - 7

ژنو متحدالشکل قانون و جدید تجارت الیحه تجارت، قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،
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ورقه برات در هر گاه که است این دوم سوال است. تشخیص قابل ــود، میش روي برات که دیگري
ورقه روي را می توان ظهرنویسی آیا ظهرنویسی جدید نباشد، براي ظهرنویسی، جایی تعدد علت به
که ورقهاي روي می تواند آن امضاي و ظهرنویسی اخیر، صورت در ــه، فرانس در انجام داد؟ جداگانه
مانند اعتبار این ظهرنویسی، و گیرد صورت میشود، ضمیمه برات ورقه به موسوم است و «الونژ» به
است منطقی ولی است، اشاره نکرده مورد ایران به این ق.ت ــت. اس برات ورقه خود در ــی ظهرنویس
نمیکند و ممنوع صراحت به امر را ما این قانون زیرا ــود؛ ش پذیرفته در ایران نیز راهحلی که چنین
خود غیرقابل از حیات مرحله اي در برات، که میشود باعث راهحل این عدم پذیرش از این، ــته گذش
ندارد. وجود هیچ ایرادي ظهرنویسی طریق از آن انتقال در حقوقی، نظر از حالی که در شود؛ انتقال
ــی ظهرنویس جاي برات اینکه صرف به را، برات مجدد بودن انتقال غیرقابل منطقی اي، قاعده هیچ
خود به ورقهاي کردن با ضمیمه آن، ظهر ُپرشدن از پس را برات لذا، می توان نمیکند. تجویز ندارد،
در مورد که گیرد گونهاي صورت به برات به ورقه انضمام باید مع ذلک، ظهرنویسی کرد. برات، دوباره
برامضاي عالوه نیاید. به وجود تردیدي هیچ برات ظهرنویسی و ضمیمه شده برگه بین رابطه وجود
است. تجارت بیان شده جدید الیحه 719 ماده در که است الزامی از امور نیز او هویت ظهرنویس،
کسی اسم ظهرنویسی در است ممکن ...» میکند: مقرر ق.ت 246 ماده الیه: منتقل نام قید ب)
ــاند میرس ماده در این ــت» اس «ممکن عبارت قید گردد». قید ــود، میش انتقال داده او به برات که
در کرد. ظهرنویسی حامل و یا امضاء سفید صورت به یا و معین نام شخص به میتوان را برات که
و شود قید ظهرنویسی در باید الیه منتقل نام که است شده قید صراحت به جدید، الیحه 719 ماده
در اما وجه حامل، در نه معین است در وجه صورت به کند. ظهرنویسی فقط ایجاد شبهه را این شاید

است. شده مورد پذیرفته امر این و حامل بیان زمینه اسناد در خاص تجارت مقررات جدید الیحه
یا و باشد دارنده شخص نام به است ممکن ــی معین، ظهرنویس شخص نام به ــی اول: ظهرنویس
ــته میشود: صورت نوش این به معمول طور به ــی ظهرنویس عبارت اول، صورت در کرد او. حواله به
حواله به قید شخص، نام ذکر از پس دوم صورت در شود». پرداخت آقاي... وجه در است «خوهشمند
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او پرداخت حوالهکرد به یا آقاي... وجه در است «خواهشمند شکل: این به ــد؛ ش خواهد ذکر نیز کرد
این به ــی ظهرنویس چون ولی نمیکند؛ صحبت «حوالهکرد» قید از صراحت به قانونگذار ــود». ش

معین، صحیح است. شخص نام به به حوالهکرد، و ظهرنویسی طریق معنی ندارد،
امضا صرف به و الیه، منتقل نام بدون ذکر ظهرنویس، میتواند امضاء. ــفید س ــی دوم: ظهرنویس
ــفید س ــی ظهرنویس طریق (یعنی به این طریق به براتی که منتقل کند. را آن برات، ــت پش کردن
می تواند دارنده 1ـ است: قابل انتقال طریق سه به دوباره توسط دارنده، ــود، داده می ش انتقال امضاء)
که است این مانند کند. در این صورت، را قید شخصی ثالثی نام خود یا نام ظهرنویس، امضاي کنار
دارنده گاه است. هر ــده منتقل ش ثالث ــخص ش به یا و او خود به برات ــابق، س از طرف ظهرنویس
این است که مانند و ــود می ش خارج برات ــووالن مس جرگه از خود او قید کند، را ثالثی ــخص ش نام
در کند. امضا و دوباره ظهرنویسی را دارنده میتواند برات 2ـ ــت. اس برات نداشته گردش در ــی نقش
خواهد ــوولیت تضامنی مس جدید دارنده مقابل در و دارد نقش برات گردش در او خود صورت، ــن ای
امضاي نام و بدون آنکه کند، منتقل جدیدي دارنده به را آن برات ــت دارنده اس 3ـ ممکن ــت. داش
ــوولیتی هم مس و گردش برات ندارد در ــی نقش دهنده، انتقال نیز صورت در این کند. ــد را قی ــود خ
226 ماده زیرا کرد؛ صادر حامل وجه در را نمیتوان برات تنها تجاري اسناد میان در داشت. نخواهد
246 ماده حکم به اما ــت، اس کرده ممنوع را براتی چنین صدور آن، ماده 223 ــه بند 7 ــر ب ناظ ق.ت
(ماده حقوق فرانسه در مجاز است. سفیدامضاء ظهرنویسی حامل، همانند وجه ظهرنویسی در ق.ت،
ماده در همین راهحل امضاست. سفید برات حکم در حامل وجه در ــی ظهرنویس ق.ت)، L .511 -8

است. پیشبینی شده ژنو نیز، قانون متحدالشکل 12
این البته است. ضروري ندانسته را تاریخ ظهرنویسی قید ق.ت ماده 246 ــی: ظهرنویس ج) تاریخ
ــی الزامی ظهرنویس در تاریخ قید و بوده همین منوال بر تجارت جدید الیحه 719 ماده در ــز ــر نی ام
براي خصوص به است و مفید مختلف جهات از تاریخ قید معذلک، ــت. اس ــته نشده دانس اجباري و
یا اهل نبوده و ظهرنویسی زمان در ظهرنویس گاه هر ــت. اس ضروري ظهرنویس ــخیص اهلیت تش

ژنو متحدالشکل قانون و جدید تجارت الیحه تجارت، قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،
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به همین بود؛ او باطل خواهد ــی ظهرنویس باشد، شده ــته ورشکس یا و داده ــت دس از را خود اهلیت
تأکید 248 ماده در است، ندانسته صحت ظهرنویسی از شرایط را تاریخ قید قانونگذار اینکه با علت،
میشود». البته ــناخته ش مزور کند ــی تاریخ مقدمی قید ظهرنویس در ظهرنویس که: «هرگاه میکند
استنباط همین توان می بینی قرار گرفته و پیش مورد الیحه جدید تجارت 727 ماده در امر نیز این
در در ظهرنویس چه «چنان دارد: می بیان جدید الیحه داشت. ماده 727 بیان ماده این تصریح را از

8 .« شود می محکوم شش درجه تعزیري حبس به کند، قید را مقدمی تاریخ ظهرنویسی
خواهد مفید بسیار فوق، شده ذکر موارد عالوه بر نیز این نظر از ظهرنویسی، تاریخ به تصریح لذا
ظهرنویسی قبل میکند، معلوم که است این و آن نیز دارد دیگري فایده تاریخ قید ــه، فرانس در بود.
ظهرنویسی آثار که است مهم رو آن از امر این ــخیص تش بعد از آن، ــت، یا بعمل آمده اس ازاعتراض
را اعتراض از ظهرنویسی بعد قانون گذار که ما حقوق در 9 است. متفاوت با یکدیگر زمان دو این در
بیشتر بینالمللی روش ایران، با راه حل ندارد. فایده اي چنین تاریخ ظهرنویسی، قید است، نکرده منع

است. صحیح هم اعتراض از و عادت تجاري، انتقال برات بعد عرف طبق زیرا دارد؛ تطابق
اگرچه که کرد تصریح مطالبی میتوان ظهرنویسی در شد گفته ظهرنویسی: اختیاري مندرجات د)
اختیاري، مندرجات ــی برخ مؤثرند. ظهرنویس و دارنده روابط در ــت،اما نیس ضروري ــی نظرقانون از
صورت نظیر «در میدهند؛ حیات ادامه با ظهرنویسی و داشته وجود صدور زمان که هایی اند همان
ــیاند؛ ظهرنویس مندرجات، خاص بعضی ــود». ش مراجعه ثالثی ــخص ش پرداخت، به یا قبولی عدم
درج تضامنی». مسوولیت یا «بدون ــی جدید» ظهرنویس «غیرقابل یا ضمانت» «بدون عبارت مانند
مجاز طور کامل به مدنی، حقوق اصول کلی ــاس اس بر گذار، قانون ــکوت توجه به س با عبارت، این

است.
از شش بیش «حبس از: است عبارت ماه 1390 اسالمی مصوب بهمن مجازات قانون 19 ماده به مستند شش، درجه به حبس تعزیري محکومیت - 8
بیش از شش اجتماعی حقوق از محرومیت ضربه، و نه نود یک تا و سی از شالق میلیون ریال، هشتاد تا میلیون بیست از بیش نقدي جزاي دو سال، تا ماه

ها». در رسانه قطعی انتشار حکم پنج سال، تا ماه
ظهرنویسی آثار همان و داراي است از تاریخ سررسید میسر پس ژنو، ظهرنویسی ق. متحدالشکل ماده 20 فرانسه و 14-511. ق.ت ماده بند1 طبق - 9
فرض چنین خالف، اثبات عدم صورت در بود. خواهد مدنی انتقال حکم در ــد، عدم پرداخت باش ــت واخواس از بعد ظهرنویسی ــت. اگر اس ــید سررس از قبل

است. عمل آمده به عدم پرداخت دادن اعتراض انجام مهلت قبل از بدون تاریخ، که ظهرنویسی میشود
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است الزم آیا ــی، ظهرنویس تعدد صورت در این که مورد در ما ق.ت ها: ظهرنویس ــل هـ) تسلس
ظهرنویسی ها تسلسل دانان حقوق یا خیر، ساکت است. بعضی باشد داشته وجود تسلسل ها آن بین
مشکالتی براي تشخیص عملی نظر از ممکن است تسلسل اگرچه عدم ولی 10؛ کردهاند تلقی مهم را

ندارد. تأثیر قطعی برات دارنده تشخیص حقوقی در نظر از آورد، وجود دارنده به آخرین
قانونی که فردي دارنده ــت اس دلیل آن ظهرنویسی به ــل تسلس بودن ــخص مش اهمیت اروپا در
بوده، ظهرنویسی متوالی یک سلسله ــی از ناش او حقوق کند اثبات بتواند که میشود ــناخته برات ش
قانون براي دارنده اروپایی ترتیب، قوانین این به امضا باشد.11 ــفید س ــی، ظهرنویس آخرین اگر حتی
است. حقوق کدام بدهکار و کیست که طلبکار است اماره این که ــاختهاند ــکلی س ش مفهومی برات،
دارنده فعلی ــی کس چه اینکه اثبات براي بنابراین، ــت. آشناس نا قانونی دارنده مفهوم با ما ــارت تج
این، وجود با دعوي توجه میشود. مثبِت دیگر دالیل به سپس و برات متن به ــت نخس ــت، اس برات
همواره برات ــل امضائات تسلس جدید، دارنده جانب از برات قبول هنگام تجاري، عادت و ــرف ع در
و مفید مؤثر یکدیگر به ظهرنویسان مراجعه تشخیص حق در ویژه به امر، این 12 ــود. میش ــی بررس
دارد. خود را ــان قبل ظهرنویس به مراجعه ظهرنویس حق هر ق.ت، 249 ماده موجب به زیرا ــت؛ اس
تحلیل مورد را ظهرنویسی دوم نوع است شایسته شد، بررسی انتقال عنوان به ظهرنویسی که اکنون

دهیم. قرار

وکالت عنوان به ظهرنویسی - 2-2
722 و 721 مواد در جدید تجارت در الیحه در ماده 246 و ق.ت در که ظهرنویسی نوع دیگري از

همان، ص118 درسی، جزوه تجاري، اسناد بهروز، اخالقی، و .57 ص همان، حسن، تهرانی، ستوده به: رجوع کنید - 10
اروپاست کشورهاي از بسیاري مورد اقتباس که ژنو متحدالشکل قانون ماده 16 به کنید رجوع مثال براي - 11

حسن؛ همان، ص 54 12 - ستوده تهرانی،
یا ظهرنویسی وصول در وکالت از حاکی صریحی عبارت ظهرنویس اینکه مگر است، برات انتقال سبب «ظهرنویسی تجارت: جدید الیحه 721 ماده - 13
شود. نمی انتقال واقع باشد، وصول در وکالت عنوان به ظهرنویس دارد: «هرگاه بیان می تجارت جدید الیحه 722 کند». ماده قید در سند را عنوان وثیقه به
ــند را دارد مگر س وجه براي وصول دعوي اقامه و ــت واخواس اقتضاء صورت در و وکالت به عنوان آن مجدد ــی ظهرنویس برات، وجه وصول حق وکیل لیکن
قابل ظهرنویس مذکور مقابل در که کنند به ایراداتی استناد توانند وصول فقط می در مقابل وکیل برات در شده باشد. مسووالن تصریح آن خالف این که
کند، اقدام دعوي یا اقامه ــت واخواس انجام یا وصول وجه برات مورد به ــب حس ظهرنویس حجر فوت یا از پس تواند می برات وصول در ــد. وکیل باش طرح

کند» تسلیم محجور یا مقام متوفی برات را به قائم فوریت باید به صورت شود که در این برات تصریح در آن مگر اینکه خالف

ژنو متحدالشکل قانون و جدید تجارت الیحه تجارت، قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،
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به ظهرنویسی رواج به ظهرنویسی از این نوع است. عنوان وکالت به ظهرنویسی 13، شده اشاره بدان
گرفته قرار مورد استقبال دارد، وجود آن براي فوایدي که به بنا حدودي تا ــت؛ اما انتقال، نیس عنوان
ابتدا در داد. خواهیم قرار ــی مورد بررس گفتار ــه س طی در را حاضر ــاس، مبحث همین اس بر ــت. اس
بیان وکالت را به عنوان ظهرنویسی شکل ــپس س و پرداخته ــی نوع ظهرنویس این فایده و تعریف به
خواهیم بیان وکالت عنوان به ــی مورد ظهرنویس در طرفین را حجر یا و فوت نهایت در و می داریم

می کنیم. بررسی خصوص این در را جدید الیحه مدنی و ق.ت، دیدگاه و نمود
عنوان وکالت به ظهرنویسی فایده و تعریف - 1-2-2

واگذار به دیگري برات را به دارنده امکان میدهد، ــت که اس وسیلهاي وکالت براي ــی ظهرنویس
دریافت وجه که است این در ظهرنویسی نوع این فایده کند. دریافت را آن وجه او، حساب به کند؛ تا
مسووالن برات دیگر به براتگیر و مراجعه از دارنده را و تسهیل می کند ثالث را شخص توسط برات،
که وکیلی مواقع، اغلب میسازد. در معاف وصول براي قانونی سایر تشریفات دادن انجام همچنین و
مشتري حساب به وصول برات به کارمزد، دریافت با که است وجه برات است، بانکی وصول مأمور
وکالت براي ــی ظهرنویس دارنده، میکند. از نظر ــاب او واریز حس در را آن وجه مبادرت کرده، خود
نظر از خواهد بود. او تعلق در آن از ــی ناش حقوق و میماند باقی که او مالک برات دارد فایده را این
مبلغ فوري پرداخت به تکلیفی می گردد، به او واگذار برات و میشود وصول مأمور که بانکی قانون،
این و میشود ــتفاده وجه اس فوري دریافت براي ــیله وس از این اغلب اروپا، در اما ندارد؛ دارنده به آن
که وکالت ق.ت 14 247 میشود. ماده تلقی پیشپرداخت صورت به کوتاه مدت اقدام، اعطاي اعتبار
گرفته در نظر آن براي ویژه اي را حقوقی رژیم کرده، پیشبینی ــی را طریق ظهرنویس از در وصول
االقتضاء حق و لدي «حق وصول در وصول) ــل وکی (یعنی دارنده که میکند تصریح فقط و ــت اس
برات تصریح این در خالف که مواردي جز در ــت؛ داش خواهد دعوي براي وصول اقامه و ــراض اعت

واقع برات انتقال صورت در این که باشد نموده قید دروصول را وکالت ظهرنویس است مگراینکه برات انتقال از «ظهرنویسی حاکی ماده247ق.ت: - 14
باشد». شده تصریح این دربرات خالف مواردي که داشت جزدر خواهد دعوي اقامه و حق اعتراض االقتضاء و لدي وصول حق برات نشده ولی دارنده
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ظهرنویسی حقوقی رژیم مورد در بیشتري تصریح ژنو، ــکل متحدالش قانون عکس، بر باشد». ــده ش
براي «ارزش عبارت حاوي ظهرنویسی که «وقتی مزبور: قانون 12 ماده موجب به دارد. وکالت براي
میرساند، را ساده وکالت که باشد دیگري عبارت نوع هر یا وکالت» «به وصول»، «براي ،« دریافت
جز نمیتواند برات را کند، ولی اجرا می شود، ــی برات ناش که از را حقوقی کلیه میتواند برات دارنده
علیه میتوانند را همان ایراداتی فقط سند ــووالن صورت، مس این در ــی کند؛ ظهرنویس وکالت براي
ظهرنویسی موجب به که وکالتی دارند. دارنده مقابل در را ها آن اقامه حق که کنند اقامه ظهرنویس
18 » 15ماده نمییابد. ــان پای او عدم اهلیت یا حدوث موکل فوت ــت، با اس ــده ش داده وکالت براي
را بیان نکاتی عمل است، مورد اروپایی کشورهاي از بسیاري در مقرراتش ژنو که قانون متحدالشکل
حقوق خودمان بررسی کنیم. در را آن ها چگونگی باید و نشده است ما پیشبینی در ق.ت میکند که
به فقط میتوانند دارنده مقابل برات در مسووالن که میکند تأکید ــکل ژنو متحدالش قانون ماده 18
در را ها آن میتوانستند برات)، ظهرنویس (مالک مراجعه خود صورت در که شوند ــل ایراداتی متوس
نیز قابل ما حقوق در قاعده ندارد، این صراحت ــورد م این در ما قانون کنند. گرچه مطرح او ــل مقاب
ایراداتی به فقط باید دعوي، و طرف ــت نیس مسموع وکیل علیه ایراد در وکالت، زیرا ــت؛ اس اعمال
طلبی علیه برات ــرگاه متعهد موکل مطرح کند. بنابراین، ه را علیه آنها که میتواند ــود ش ــل متوس

شود. تهاتر مدعی برات، موجب به خود تعهد اسقاط براي نمیتواند باشد، داشته (وکیل) دارنده
به ق.ت پیش بینی عدم بر خالف تجارت جدید ــه 722 الیح 721 و مواد ــتا مقررات راس در این
ماده 721 اساس بر نزدیک است. بسیار الملل بین حقوق نظام به که داشته است اشاره نکات مفیدي
اساس مفاد ماده بر چنین هم گردد. نمی برات انتقال سبب وکالت عنوان به الیحه جدید ظهرنویسی
لیکن ــود، ش نمی انتقال واقع ــد، باش وصول وکالت در عنوان به ظهرنویس الیحه: «هرگاه 722 این
و واخواست اقتضاء در صورت و وکالت آن به عنوان مجدد برات، ظهرنویسی وجه وصول حق وکیل

باشد. تصریح شده آن خالف اینکه مگر دارد را سند وجه براي وصول اقامه دعوي

1383، ص 89 چاپ سال اول، چاپ میزان، انتشارات تجاري، اسناد حقوق کورش، 15 - کاویانی،

ژنو متحدالشکل قانون و جدید تجارت الیحه تجارت، قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،
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مقابل در کنند که ــتناد ایراداتی اس توانند به فقط می وصول وکیل در مقابل در برات ــووالن مس
ظهرنویس حجر یا فوت پس از تواند می برات وصول در وکیل ــد. باش طرح قابل مذکور ظهرنویس
خالف اینکه مگر کند، ــدام اق دعوي اقامه یا ــت انجام واخواس یا برات وجه وصول ــب مورد به حس
محجور یا متوفی قائم مقام به را برات ــت فوری به باید این صورت در که ــود ش ــرات تصریح ب در آن
به که شد متوسل (وکیل) سند دارنده برابر در ایراداتی به ماده این تصریح ــاس اس ــلیم کند». بر تس
بین وکالت از این حجر یا فوت و اثر در که آن چنین هم و ــد ــتناد باش اس قابل (موکل) ظهرنویس
با پذیرش و ق.م دیدگاه از که آن رغم علی بینی، پیش چنین این ماند. خواهد باقی و نخواهد رفت
حقوقی اصول و الملل بین نظام مقررات با ــق منطب اما، ــد، باش نمی دقیق وکالت چندان اذنی بودن
حق بردارنده وکالت در عقد زمانی که در عبارت دیگر به ــت. اس عهدي» «وکالت قرارداد بر حاکم
از هر یک حجر یا و فوت با لذا و خورده پیوند آنها دارایی به حقوق این ــد، باش براي طرفین تعهد و

16 ماند . خواهد باقی از آن تعهد ناشی نتیجه و در عقد وکالت وکالت، طرفین قرارداد

ظهرنویسی مجدد و ظهرنویسی 2-2-2 شکل
ظهرنویسی گردید شکل مشخص و ــد ش بیان انتقال به عنوان ــی ظهرنویس چه در آن رغم علی
شیوه چندان داراي وکالت عنوان به است، اما ظهرنویسی بوده خاصی ــیوه ش داراي انتقال به عنوان
نکرده است پیشبینی را خاصی ــکل ش وکالت، براي ــی ظهرنویس در گذار ــد. قانون خاصی نمیباش
عبارتی هر بنابراین، ــت. اس ــته دانس ضروري را وصول» در تصریح «وکالت ،247 ــاده م در ــط فق و
را وکالت در وصول اعتبار و ــت اس قبول قابل دهد، انجام وکالت، بعنوان ــی ظهرنویس از حکایت که
دریافت»، «ارزش براي ژنو، عباراتی نظیر ــکل متحدالش و قانون ــه ق.ت فرانس نمیکند. مخدوش

در قطع طور به وکالت عقد .104 و 103 ــص 1390، ص تهران، چاپ اول، ــارات تایماز، انتش دوم، جلد مقاالت حقوقی، مجموعه ــاد، ــی، فره مهراب - 16
وکالت باب در ق.م مقرراتی که از بسیاري حالت این در اذنی. نه باشد عهدي قرارداد این وکالت قرارداد طبق است ممکن و نمی باشد محض اذن بردارنده
مجله وکالت، عهدي یا اذنی آثار مقاله فرهاد، مهرابی، ر.ك. توان می نیز زمینه دراین بود. نخواهد انطباق قابل وکالت بودن عهدي پذیرش با داشته بیان

ببعد 147 ص ،1389 پاییز مرکز، شماره 41، دادگستري وکالي کانون
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این کردهاند. تجویز باشد را وکالت که مفید عبارت دیگري نوع هر وکالت» یا «به وصول»، «براي
17. دانست جاري بینی نشده، پیش ایران تجارت حقوق در که این توجه به با میتوان را امر

متحدالشکل ویژه قانون به و ظهرنویسی خصوص در المللی بین مقررات که: طبق دیگراین نکته
میکند این ــح تصری ــت؛ اما اس تجویز کرده دارنده (وکیل) ــط برات توس مجدد ــی ظهرنویس ــو، ژن
ماده طبق نمیشود. دیده قیدي نیز باره این ایران در ق.ت در باشد. وکالت عنوان باید ــی ظهرنویس
لذا، با کند. آن بر داللت ــت که اس قرائنی وجود یا تصریح به منوط وکالت در توکیل، نیز ق.م 672
را آن وصول براي دعوي اقامه و و اعتراض برات حق وصول دارنده، به ق.ت 247 ماده آنکه وجود
ظهرنویسی کند؛ اما عنوان وکالت، به حتی را، برات دوباره بتواند نمیرسد، دارنده نظر داده است، به
خودش است که این مانند اخیر، درصورت زیرا کند؛ دعوي اقامه ــتري وکیل دادگس ــط توس میتواند
امر داللت دارد این بر آمده 721 آن ماده در آنچه تجارت الیحه جدید ــت. در کرده اس اقامه دعوي
لزوم باشد. البته شده تصریح وصول» در «وکالت صریح عبارت باید وکالت عنوان ظهرنویسی به که
این و شده بینی پیش الیحه این هم در ــی ظهرنویس موارد ــایر س براي ــی ظهرنویس نوع تصریح به

نخواهد بود. وکالت براي ظهرنویسی ویژه لزوم تصریح

حجر موکل یا فوت اثر – 3-2-2
صورت در که است این ــاهده نمود مش ــیها ظهرنویس نوع از این در می توان که مواردي از یکی
باقی خواهد ــمت خود س بر وکیل آیا ــود؟ 18 میش چه تکلیف ظهرنویس فرد حجر موکل یا یا فوت
حجر موکل، یا فوت درصورت ژنو مقررمیکند ــکل متحدالش قانون ماده 18 منعزل می گردد؟ یا بود
در ــت؛ زیرا اس ضروري و منطقی کامل ــور ط به تصریح این ــود. منتفی نمیش ــول در وص ــت وکال
به (مالک برات) حق دارنده واال ــود، دقت اجرا ش به وصول به راجع مواعد و قواعد باید وصول برات

ص 512 ت ق. 247 چاپ4،1383، ماده عدالت، میثاق کنونی، حقوقی درنظم ق.ت محسن، قرائی، علی، محمد، حاتمی، - دمیرچیلی، 17
توان به  این زمینه می در ــت. نیس پژوهش ــابقه س چندان داراي فقه و ایران حقوق حجر» در یا از فوت بعد وکالت بقاي ــرط حقوقی «ش تحلیل - 18
وکالي کانون مجله فوت، از بعد وکالت بقاي ــرط ش مقاله فرهاد، مهرابی، ر.ك. توانید می نمونه عنوان به نمود. گرفته رجوع انجام هاي ــش پژوه ــی برخ

134 و صص 133 ،1389 ،40 39 و دادگستري، شماره

ژنو متحدالشکل قانون و جدید تجارت الیحه تجارت، قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،
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به وقوع چنین بدون توجه که میدهد ها امکان به بانک امر این عالوه؛ به ــود. میش زایل ــهولت س
این ق.ت، به در اعتراض کنند. پرداخت عدم صورت در و مطالبه را وجه برات ــید سررس در حوادثی،
برات وصول در وکیل میتوانیم که کردهاند ــنهاد پیش دانان حقوق از بعضی است. ــده ــاره نش امر اش
حجر فوت یا از بعد حتی را ــرات ب دارنده ق.ت 400 ماده طبق و ــی کنیم تلق تجارتی مقام ــم قائ را
یا فوت «با مذکور: ماده مطابق 19 بدانیم. آن ــووالن تعقیب مس و برات وصول ظهرنویس، محق در
وصول مورد وکالت در در ماده این اما ــت». نیس تجارتی منعزل مقام قائم خانه، تجارت رئیس حجر
این به وصول؛ در تجارتی تلقی کردن وکیل مقام قائم که، نیست؛ زیرا نخست این اجرا قابل برات،
ــی صرف ظهرنویس به ظهرنویس که درحالی کنیم؛ تلقی تاجر را برات ــس ظهرنوی که ــت اس معنی
ــد باش داده قرار خود ــغل معمولی را ش برواتی معامالت ــه آن ک ــود، مگر نمیش تلقی تاجر ــرات، ب
به مربوط «کلیه امور که است کسی تجارتی مقام قائم که، این دوم ،( ق.ت 2 8 ماده بند 1و (ماده
باشد) ظهرنویس تاجر (بفرض که که تاجر را کسی و نمیتوان باشد محول شده او خانه» به تجارت
اینکه به توجه با نظر ما، به 20. کنیم تلقی تجارتی مقام قائم است، برات کرده وصول در وکیل فقط
فوت 21درباره ق.م. درمقررات آن چه یعنی وکالت، عام است، قواعد صراحت فاقد مورد این در ق.ت
دارنده ظهرنویس، حجر و با فوت لذا، ــد. باش می الزم الرعایه ــت، اس آمده موکل، یا حجروکیل یا و
پرداخت برات را ذلک، مع و مطلع حوادث این از برات گیر صورت،اگر این در و تلقی میشود منعزل
همان طور خوشبختانه اما بود. خواهد از برات، مسوول ــی ناش حقوق اصلی دارندگان مقابل در کند،
بقاي به تصریح با گذار قانون ــده است و نقیصه نیز رفع ش تجارت، این جدید الیحه ــد در ش ذکر که
گرایشی زمینه در این اختالف رفع ضمن طرفین، از هریک حجر یا فوت از بعد ظهرنویسی در وکالت
جدید 722 الیحه در ماده صراحت به امر این ــت. اس ــته داش المللی نیز بین نظام ــمت س به خوب

3، ص 60 ج تجارت، حقوق حسن؛ تهرانی، 19 - ستوده
که کسی است تجارتی مقام «قائم ق.ت: 395 تاجر مأمور شده باشد. ماده از طرف ــود که ش ــوب محس تجارتی مقام قائم میتواند ــی واقع، کس در - 20

است...». داده... خود قرار نایب آن، شعب از یکی یا خانه تجارت به مربوطه امور کلیه انجام را براي او خانه تجارت رئیس
وکیل و براي رغم تصریح تعهدات فراوان را علی وکالت عقد قانون گذار گفت باید انحالل آن طرق و آثار و وکالت زمینه در ق.م مفاد بررسی با - 21
بودن وکالت اذنی خواهد شد. منحل آن طرفین حجر هریک از یا و فوت با که داشته عقدي اذنی محسوب را آن طرفین، عهدي براي حقوق و قید موکل

وکالت» مدنی در باب ن قانو 682 -681 -679-678 656- بند سوم «مواد نمود: استنباط مفاد توان از این می را
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ظهرنویس حجر یا از فوت پس تواند برات می وصول وکیل در ...» آمده است: شکل بدین تجارت
خالف آن اینکه مگر کند، دعوي اقدام اقامه واخواست یا یا انجام برات وجه وصول به مورد ــب حس
تسلیم محجور یا متوفی مقام قائم به برات را فوریت باید به صورت این در که شود تصریح برات در

کند».

عنوان وثیقه - ظهرنویسی به 3-2
بنا و داري عرف بانک اما در ــت اس ــده وضوح پیش بینی نش به ق.ت در ــی ظهرنویس این نوع
تجارت جدید الیحه ــه در ک درحالی ــت. داش قبول مورد میتوان آنرا دانان ــه اعتقاد برخی حقوق ب
و آثار داده پایان نظرات اختالف این وثیقه بر عنوان ظهرنویسی به پذیرش به تصریح با گذار قانون

نمود. بررسی ذیل گفتار هاي در مبحث را این اساس میتوان این بر است. نمود مشخص را آن

به عنوان وثیقه 2-3-1- مفهوم ظهرنویسی
بانک که صورت این به ــت؛ اس معمول داري بانک عرف در معمول به طور ــی ظهرنویس نوع این
برات در سررسید را وام مشتري، اگر موجب آن به که منعقد میکند مشتري با دهنده قراردادي اعتبار
وصول اوست، نزد اعتبار بازپرداخت وثیقه عنوان به که را برات باشد داشته حق بانک نکند، پرداخت
نماید. واریز مشتري ــاب حس به را مانده باقی کند و ــت را از آن برداش خود از وام ــی ناش طلب کرده،
است شده امضا ظهرنویسی براي انتقال صورت نیست و به توثیق برات نشان دهنده ورقه خود البته،
شده باشد. به او منتقل برات که مالکیت میکند ــی عمل کس ــت مانند درس آن وصول براي بانک و
فرانسه حقوق در است. مشخص حقوقی مقررات داراي کشورها بسیاري در وثیقه براي ظهرنویسی
پیش بینی ق.ت L.511-13 ماده ظهرنویسی در نوع این نشات گرفته، ژنو متحدالشکل قانون از که
برات ظهر در که میکند پیدا تحقق وقتی وثیقه براي ــی ظهرنویس ماده این به موجب ــت. اس ــده ش
ــت، اس وثیقه متضمن عبارت دیگري که هر و یا گرو» تضمین»، «ارزش براي ــراي «ارزش ب ــد قی
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میتواند کلیه دارد) اختیار وثیقه در عنوان به را برات که ــی (کس برات دارنده صورت، این در ــد. باش
ظهرنویسی انتقال براي را برات نمیتواند ولی کند، اجرا میشود، ناشی ظهرنویسی از که را حقوقی
دارد. اعتبار وکالت عنوان ظهرنویسی براي به فقط ، انجام میگیرد سوي او از که ظهرنویسی و کند
برات بلکه نیست، است؛ معمول شده پیش بینی قانون در که ــکلی ش به ــی ظهرنویس در عمل البته،
ظهرنویس و میان روابط میگیرد. بانک قرار اختیار و در میشود ظهرنویسی امضا ــفید س به صورت
مفهوم حال که ــت. اس برواتی مقررات ثالث تابع ــخاص اش بانک با روابط و قرارداد وثیقه بانک تابع
یا گرفته است قرار پذیرش مورد ظهرنویسی نوع این ایران، حقوق در ببینیم باید ــد ش ــخص مش آن
باید با دقت لذا است نیامده به صراحت ق.ت در امر که این میشود مشخص ق.ت در خیر. با دقت
در اما نه قرار گرفته یا پذیرش مورد نوع ظهرنویسی این آیا که شود حقوق دانان بررسی نظرات در
خاص آثار حتی و گرفته قرار تصویب مورد صراحت به ظهرنویسی از شکل این تجارت جدید الیحه

میپردازیم. آرا این لذا در ذیل به بررسی است. گردیده بین نیز آن
ظهرنویسی نوع این پذیرش موافقین -2-3-2

آن در عمل از ها بانک آنجا که از ولی است؛ نشده پیشبینی براي وثیقه ق.ت ما، ظهرنویسی در
که این است بحث علت کردهاند.22 فراوان حقوقی آن بحث مقررات درباره مؤلفان استفاده میکنند،
است شده مطرح سوال این نتیجه، در و ــه شده مقایس رهن» «عقد با ایران در ــی ظهرنویس نوع این
مقرر ق.م 774 ماده میدانیم خیر؟ یا ــت اس قانونی ــناد تجاري کلی، اس به طور برات و توثیق آیا که
همان 772 ماده ــت». اس منفعت باطل و و رهن دین ــد باش معین عین مرهون باید «مال میکند:
را قبض استمرار که چند هر ــت.23 کرده اس تلقی صحت رهن ــرط را ش مرهون مال قبض نیز قانون
میتوان ق.م، 774 ماده خصوص به و ماده دو این صراحت با آیا حال، نمیداند. معامله صحت شرط
در در توثیق برات، خیر؟ یا دانست صحیح را دیگر تجاري ــناد اس و برات ــتن گذاش وثیقه یا رهن به

بعد به 1 ص ،24 ش تهران، دانشگاه سیاسی علوم حقوق و نشریه دانشکده اسناد تجاري، توثیق پیرامون بحثی بهروز، اخالقی، - 22
شرط صحت قبض ــتمرار اس ولی ــود ش داده می گردد معین طرفین بین ــی که کس تصرف به یا مرتهن قبض به مرهون باید «مال ق.م.: 772 ماده - 23

نیست» معامله
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گیر برات نزد در برات محل در تصرف مرتهن قرار نمیدهد. را تجاري ــند چیزي جز س راهن واقع،
عین معین برات نیز ورقه خود طرفی، از باشد. نگرفته قرار او اختیار در هنوز ــت اس ممکن یا و ــت اس
به تا کرد میتوان بیان چه توجیهی برات توثیق براي گذاشت. به رهن را آن تا بتوان نمیشود تلقی
عقاید باره در این دانان حقوق شود؟ تلقی صحیح وثیقه براي برات قبول به ها اقدام بانک وسیله، آن
میکنند تلقی ق.م 10 ماده مصادیق از را تجاري اسناد توثیق استادان، بعضی داشتهاند. ابراز مختلفی
قراردادهاي ماده مزبور زیرا به نظر نمیرسد؛ صحیح 24 این عقیده میدانند. حد معتبر این در را آن و
خالف صریح که میداند در صورتی نافذ کردهاند، را منعقد که آن ــانی کس به ــبت را نس خصوصی
را باطل نباشد معین عین که چیزي هر رهن صراحت به 774 ماده در ق.م آنکه حال ــد؛ نباش قانون
ــناد توثیق اس قبول براي توجیهی مزبور، قانون 10 ماده ــت، نداش وجود 774 ق.م ماده اگر میداند؛
آزادي قراردادها اصل ــت. مجاز نیس ق.م 10 به ماده ــتناد مزبور، اس ماده صراحت ولی با بود؛ تجاري
کرده را مقرر آن خالف به صراحت قانونگذار موردي که شامل آن است، درپی برقراري 10 ماده که
ــرط صحت ش داده که رهن اهمیت بودن مورد معین عین جا به آن گذار تا ــود. قانون ــت، نمی ش اس
ظهرنویسی پذیرش براي که کردهاند پیشنهاد مولفان بعضی است. دانسته مرهونه عین قبض را رهن
ترتیب، بدین گنجاند و استرداد» حق «معامله با حقوقی قالب نهاد در را آن وثیقه میتوان عنوان به
به که ــرطی (خریداري ش خریدار معامله، نوع در این 25. کرد احتراز وثیقه و رهن بر حاکم از اصول
در بلکه را تملک نمیکند، انتقال مورد مال است) طلبکار همان در واقع، میخرد و ــروط مش صورت
و را تقاضا معامله مورد فروش مراجعه، دادگاه یا ثبت اداره ــه ب طلب، میتواند پرداخت ــورت عدم ص
ــکل ش این واقع، در ــت. نیس پذیرش نیز قابل این نظریه کند. وصول خود را طلب فروش، حاصل از
است؛ ظهرنویسی مشروط میگیرد، از انواع انجام ــترداد اس حق با معامله صورت به که ــی ظهرنویس
تعهد خود به ظهرنویس که دارد برات را وصول حق هنگامی دارنده فقط که میشود شرط آن زیرا در

119 ص سوم، جلدم تجارت حقوق ربیعا، اسکبنی، از 24 نقل و صص23 جزوه درسی، تجاري، اسناد بر مقدمهاي مرتضی، نصیري، - 24
ص 127 تهران، دانشگاه 1377، نشر - 1376 تحصیلی سال حقوق دانشگاه تهران، دانشکده درسی، جزوه اسناد تجاري؛ ربیعا، - اسکینی، 25
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است، اصل صحیح مشروط برات در انتقال این چه اگر نکند. عمل از معامله اصلی است، ــی که ناش
به در واقع، براتی که بپذیرند. را آن بانک ها که بعید است بسیار و حل نمیکند عمل مشکلی را در
قبول مورد است، اصلی تعهد اجراي عدم به منوط آن وصول و است شده ظهرنویسی مشروط طور
است میسر صورتی برات، فقط در متعهدان به شرطی» «دارنده مراجعه نمیگیرد؛ چرا که قرار کسی
26 . نکرده است عمل است، معامله اصلی از ناشی که خود به تعهد ظهرنویس کند دارنده ثابت که
براتی که مورد در دارد. ــت، ناسازگاري اس ــتقل مس تعهد یک متضمن برات که طبیعت امر با این
ظهرنویسی این است، شده پذیرفته وکالت براي آن مجدد ظهرنویسی الاقل ــده، ش گذارده وثیقه به
ظهرنویس) ناحیه از تعهد اجراي (عدم شرط تحقق با حتی شرطی» «دارنده زیرا ــت؛ نیس ــر میس نیز
میتواند بلکه فقط کند، ظهرنویسی دوباره براي وکالت، حتی را آن بتواند تا برات نمیشود مالک نیز
معتقدند برخی کند. دریافت ــت، اس اصلی معامله از ــی که ناش را خود طلب آن، کردن نقد حاصل از
مال اعتباري یک برات چون و است ناظر نیز دارد اعتباري جنبه مال که موردي به 774 ق.م. ماده
توان نمی را این عقیده ــت. 27 نیس مزبور ماده مخالف آن ــتن گذاش رهن به و طلب، دین ــت، نه اس
ممنوعیت کنیم، باز مشمول قلمداد مال اعتباري برات را اگر حتی که به این بیان ــت. دانس ــت درس
رهن (عین مال مورد بودن معین عین ــت، صراح به ماده مزبور زیرا ــت؛ اس ق.م. 774 ماده موضوع
تلقی برات، عین معین که است حالی این در ــت؛ اس داده قرار رهن قرارداد صحت ــرط ش را مرهونه)

28 نمی شود.
ظهرنویسی نوع این پذیرش مخالفان -3-3-2

ــی نوع ظهرنویس دانان موافق پذیرش این حقوق از که برخی ــد ش ــی موافقان بررس نظر بیان در

در تجارت جدید الیحه در اما نگرفته است پیشبینی قرار مورد ق.ت در معلق یا مشروط ظهرنویسی اشاره شد مطالب گذشته در که همانطور البته - 26
ماده این بر اساس این نیست» استناد قابل ثالث شخاص در رابر شرط ــود، آن شرطی ش مشروط به یا معلق ــی ظهرنویس «اگر ــده: ش بیان چنین 726 ماده

ندارد. اثري مقابل اشخاص ثالث در اما است صحیح علیه مشروط و بین مشروط له ظهرنویسی نوع
.98 ص ج3، ربیعا، اسکینی، از نقل دفترچهارم،ص104، حق؛ آن»، فصلنامه انواع و مقررات «ظهرنویسی، سیدمرتضی؛ تهرانی، حسینی - 27

اموال قابل وثیقه بودن که ــود میش یافت در قانونگذاري ایران مواردي کند. را مقرر بودن اموال غیرمعین وثیقه قابل می تواند خاص قانون البته، - 28
به راجع 1347 قانونی الیحه 115 و 114 ،67 مواد (ر.ك. ــت گرفته اس قرار ــایی شناس مورد برگه هاي بهادار) و فرضه اوراق و ــرکتها ش ــهام (س غیرعین
ماده دالالن و به راجع قانون 3 ماده سوم بند گمرکی، خدمات و عمومی انبارهاي ملی شرکت معامالت 41 آییننامه ماده و خاص، عام سهامی شرکتهاي

ندارد. وجود قانونی چنین براتی در مورد اسناد اما مدنی)، دادرسی آیین قانون 243
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ذکر فوق نیز که در طور همان اما میداشتند را بیان خود خاص دالیل امر اثبات این براي و بودهاند
بهتر را نظر نهایت در و پرداخته ایرادات به بیان حال ــت. اس خاصی ایرادات داراي عقاید این ــد، ش
برات، نظر بودن وثیقه رهن و قابل ق.ت، به ماده 247 حین وضع در قانون گذار ــان میداریم.اگر بی
مشابه اسناد تجاري و برات ــتن گذاش وثیقه این که به می کرد. را پیشبینی آن قطع به طور ــت، داش
آن، اِعمال براي ولی ــم، معتقدی آن به نیز ما که ــت اس موضوعی ــت، اس مفید از نظر اقتصادي آن،
کافی شده است، عنوان تجاري اسناد توثیق تجویز براي تاکنون چه آن و ــت اس الزم حقوقی مجوز
774 ق.م وضع شود. ماده براي مخصصی ق.ت در که است این میماند، باقی ــت. راه حلی که نیس
عرف اینکه و قابل قبول نیست، حقوقی، نظر توثیق برات از باشد، قانونی وجود نداشته نّص چنین تا
ورقه برات در وثیقه ــرط ش با قید الاقل ـ ــتن برات را گذاش وثیقه هرگز به ایران، در تجارت و عمل
برات که است این معمول روش گفتیم، طور که است. همان مساله همین حاصل است، نپذیرفته ـ
میگردد. قید وثیقه شرایط و برات وثیقه بودن سند جداگانه، در و میشود ــی ظهرنویس انتقال، براي
بانک به که مانند این درست برات، و است مدنی حقوق مقررات تابع حقوقی نظر جداگانه از سند این
ولی است؛ امر آشکار این عملی ــکالت مش بگردد. دست به دست می تواند ــد، باش ــده ش داده انتقال
شده ابراز اقتصادي مشکل رفع براي هر چند نیست؛ قابل قبول دانان حقوق اجتهاد نّص، مقابل در
ایران مورد حقوق ظهرنویسی در نوع این قبول که یافت دست می توان بدین نتیجه نهایت باشد. در
به وجود چنین قائل نمی توان ق.م، در در این خصوص نصوصی وجود با و است پذیرش قرار نگرفته
باید لذا و نشده بینی پیش عنوان قانون خاص به ق.ت به صراحت در امر این زیرا بود. ــی ظهرنویس
رهن ازآنجا که مشخص میشود. هم ق.م. به مراجعه با گردد. مراجعه قانون عام عنوان ق.م. به به
را قبول ظهرنویسی این نمی توان باشد، معین عین باید رهن مورد مال و ــت اس باطل منفعت و دین
این پیش بینی ضرورت تشخیص با و شده عمل ــته گذش ق.ت برخالف جدید اما درالیحه ــت. داش
صدد در گذار قانون جامعه، افراد و بانکها سوي از آن اِعمال گستردگی به توجه با ــی، ظهرنویس نوع
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را ــی ظهرنویس این وضوح ،به 29 تجارت جدید الیحه و 724 مواد 721 در و امر برآمد این تصویب
از وثیقه عنوان به ــی ظهرنویس پذیرش راجع نظرات اختالف الیحه این نهایی تصویب با ــت. پذیرف

گردید. محقق ظهرنویسی نوع این از کنندگان استفاده براي قانونی محمل و رفته بین

ضمانت عنوان به ظهرنویسی -4-2
بیان که به این تلقی نمود. عنوان ضمانت توان ظهرنویسی به می ــی را ظهرنویس از دیگري نوع
سوي از سند وجه ضامن پرداخت را خود عنوان ضمانت، به تجاري ظهر سند امضاي با ضامن، فرد
یا یک این که به است شخص ثالثی «ضمانت گفت: باید آن در تعریف لذا نماید. عنه می مضمون
جنبه ضمانت نوع کرد». این خواهند در سررسید پرداخت را تجاري سند از مسووالن، وجه نفر چند
سند تجاري در باید زیرا است. عنه مضمون تعیین تجاري اسناد ضمانت در مهم نکته تضامنی دارد.
عدم صورت در و بوده است سند تجاري از مسووالن یک کدام تعهد اجراي ضمانت براي قید شود
کننده صادر شخص ضامن تا است آن بهتر و کرده اختیار سکوت گذار قانون عنه مضمون به تصریح
طی در ضمانت مقررات ق.ت ــد. در باش می اثبات قابل نیز آن خالف فرض البته گردد. ــوب محس
در ضمانت عنوان به ــی ظهرنویس در زمینه اما ــت اس گرفته قرار بینی پیش مورد 411 الی مواد 402
به این توان می ق.ت 249 ماده توان از تصریح نگردیده ولیکن می امر این ظهرنویسی خاص مفاد
ضامنی ...» که: این عنوان بر ماده آخر قسمت ویژه به نمود؛ استنباط ظهرنویسی را نوع این وضوح
دارد تضامنی مسوولیت کسی فقط با کرده، را ــی ظهرنویس یا علیه یا محال دهنده برات که ضمانت
به اشاره متعددي مفاد در جدید تجارت الیحه در که است درحالی این نموده است». او ضمانت که از
اشاره ضمانت عنوان به ظهرنویسی به ، الیحه جدید30 ماده 720 در است. داشته ضمانت نوع این

یا وصول در وکالت از ــی حاک صریحی عبارت ظهرنویس که این ــر مگ ــت، اس برات انتقال ــبب س ــی «ظهرنویس تجارت: جدید الیحه ماده 721 - 29
او نفع به برات که شود شخصی ظهرنویسی وثیقه به عنوان برات جدید تجارت: «هرگاه الیحه 724 ماده کند». قید سند را در عنوان وثیقه به ظهرنویسی
عنوان انتقال، به مجدد ظهرنویسی صورت در کند. انتقال ظهرنویسی را به عنوان سند نمی تواند لکن دارد را سند دارنده حقوق تمام است ظهرنویسی شده

شوند». می محسوب در وصول ظهرنویس حکم وکیل در بعدي دارندگان
محسوب است، ــی ظهرنویس گیرد، صورت ــند س ظهر در قانون 719 این ماده در ــرایط مقرر ش با چه امضاء تجارت: «چنان جدید الیحه - ماده 720 30

باشد». کرده درج آن بودن ضمانت بر دال صریحی عبارت کننده امضاء که این مگر



منطقه فارس دادگستري وکالي کانون تخصصی علمی و مجله
178179

شکلی و ماهوي و شرایط بررسی 729 به 728 و طی مواد و در پنجم در فصل چنین گردیده و هم
از تواند برات می مبلغ «پرداخت جدید تجارت: الیحه 728 ماده ــاس بر اس ــت. آثار آن اس و ضمانت
بیان در تجارت جدید الیحه 729 ماده چنین هم ــود». ش ضمانت ــووالن برات مس از یک هر طرف
امضاء ضامن و هویت با درج «ضمانت دارد: می بیان ضمانت به عنوان ظهرنویسی ــکلی ش ــرایط ش
درج صرف گیر، و برات دهنده برات امضاي مورد جزدر ــود میش عنه محقق مضمون هویت تعیین و
بر ظهرنویسی بودن دال صریحی عبارت اینکه مگر ــود، می ش ــوب محس ضمانت روي برات امضاء
برات گیر محسوب طرف از ضمانت برات، در عنه مضمون تعیین عدم درصورت درج شده باشد. آن
دهنده ــرف برات ط از ضمانت صورت این ــه در ک ــد باش ــده نش برات قبول که این مگر ــود، ش می
این موجب به که ضامنان از یک «هر میدارد: بیان تجارت جدید الیحه 733 است». ماده محسوب
که ــخاصی اش نیز و عنه مضمون در مقابل برات از ــی حقوق ناش کلیه از بپردازد، برات را وجه قانون
به را برات نمی تواند لکن است، برخوردار دارد، را آنها به رجوع حق صورت پرداخت در عنه مضمون
عنوان به ظهرنویسی می شود در مشخص مواد این طبق کند». وثیقه ظهر نویسی یا انتقال عنوان
عنه بدین مضمون تعیین ــل دلی ــود. ش مضمون عنه درج و ضامن امضاي و با هویت باید ــت ضمان
برخی است. در عنه مضمون مسوولیت طبق ضامن ــوولیت مس که شود تصریح باید که ــت دلیل اس
مضمون بر ایرادي یا نگردد مسوول قلمداد یا و شود عنه بري مضمون مسوولیت است ممکن موارد
و یا مسوولیت ها این نباشد، ــخص مش حالت این در مضمون عنه ــخص ش اگر و ــد باش محقق عنه

31. خواهد بود ابهام ها داري برائت
آثار ظهرنویسی - 3

انتقال عنوان به ظهرنویسی آثار -1-3
ظهرنویسی از ناشی حقوق انتقال -1-1-3

ماده طبق ــت. اس ــده ش پیشبینی ق.ت 247 245 و مواد در برات، از ــی حقوق ناش انتقال اصل

شرایط به مربوط ایرادات درمورد جز ضامن ــؤولیت مس ــت. اس ــؤول عنه مس مضمون ــؤولیت مس حدود در تجارت «ضامن جدید الیحه 732 ماده -  31
دارد». اعتبار همواره ضمانت بطالن و برات شکلی

ژنو متحدالشکل قانون و جدید تجارت الیحه تجارت، قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،
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«انتقال از ماده ــن ای در قانون گذار گرچه میآید». ــل عم به ــی ظهرنویس ــیله وس به «انتقال :245
برواتی معامله بر اثر که ــت اس کلیه حقوقی قطع انتقال طور به منظورش میکند، ــت صحب ــرات» ب
ق.ت 247 . ماده است32 برات مسوول تعهد از ــی ناش می یابد و انتقال الیه منتقل ــی) به (ظهرنویس
آنکه مگر ــت، برات اس از ــی حقوق ناش انتقال حاکی از ــی، ظهرنویس کرده که برقرار را اماره این نیز
عالوه که این معنی است جدید، به دارنده به برات از ناشی حقوق ثابت شود. البته، انتقال آن خالف
در میشود. دارنده منتقل به نیز مزبور طلب تضمین ــایل وس و ملحقات برات، از ــی ناش طلب براصل
ــی اصل، دراین ظهرنویس ــته و داش را انتقال عنوان مطلق، ــی ظهرنویس نیز اثر تجارت جدید الیحه
ظهرنویسی از ناشی آثار ــد. باش وکالت یا وثیقه یا ضمانت بر صریحی ــت؛ مگرآنکه عبارت اس انتقال

است: شرح ذیل عنوان انتقال به به
در ــت. اس آن و متفرعات طلب اصلی، حقوق منظور از برات: از ــی ناش اصلی حقوق اول- انتقال
ناشی اصلی ظهرنویسی، کلیه حقوق توسط برات محل انتقال نظریه به لحاظ قبول ــه، فرانس حقوق
که بود محلی مالک ــی قبل عقیده، دارنده این طبق ــود. میش منتقل ــی ظهرنویس زمان در برات، از
محل این ظهرنویسی از طریق فرانسه) و ق.ت. 511-7 ماده 3 براتگیر داشت (بند نزد صادرکننده
صورتی در حتی انتقال محل این منتقل میشود. دارنده جدید به ــی ظهرنویس تحقق زمان در همان
ورشکستگی مربوط به در حقوق وضعیتی چنین نتیجه میشود. واقع باشد، نیز ــده نش قبول که برات
مزبور محل ــود، میش منتقل برات محل برات، مالکیت ــی ظهرنویس با که جا آن از ــود. میش ظاهر
صورت ورشکستگی در پس ــود. میش جدید منتقل به دارنده فقط ــده، خارج ش صادرکننده دارایی از
خارج او دارایی از برات محل ــد، باش ــده ش صادر حکم توقف صدور از قبل برات هرگاه صادرکننده،
وارد شود. غرما جمع در که ــت خواس او از و کرد برات اعاده به وادار نمی توان دارنده برات را و ــده ش

ــرایط ش با امضاء چه «چنان تجارت: جدید الیحه ماده 720 بیان که مطابق ــت. به این اس منوال برهمین نیز وضعیت تجارت جدید الیحه در البته - 32
ضمانت بودن آن درج بر دال صریحی کننده عبارت امضاء اینکه مگر است، محسوب ــی ظهرنویس گیرد صورت ــند س در ظهر قانون 719 این ماده مقرر در
وصول در از وکالت حاکی عبارت صریحی یس ظهرنو اینکه است، مگر برات انتقال ظهرنویسی سبب تجارت الیحه 721 ماده طبق چنین هم کرده باشد».

کند. قید سند در را وثیقه عنوان به ظهرنویسی یا
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فقط و مالکیت محل برات نمیشود انتقال ظهرنویسی موجب گفتیم، ایران، همان طور که حقوق در
این که نتیجه منتقل الیه واگذار میشود. به ــت، اس محلی بدون طلب که خود برات، از ــی ناش طلب
طلب اصلی را براتگیر بابت معامله از براتدهنده طلب می تواند برات، مدیر تصفیه ــلیم تس با وجود
اقامه برات گیر باشد، علیه ــده صادر ش براتدهنده ــتگی ورشکس از قبل برات اگر و تلقی کند موجود
مراجعه او به و میتواند بود ــر خواهد برات گی طلبکار برات، خاطر خود به برات، ــد. دارنده ــوي کن دع
که محل این به و ــی شده ناش برات که از ــت برات گیر اس تضامنی ــوولیت دلیل مس به امر این کند.
برخالف ماـ  ق.ت، قانونگذار 245 ماده در که نیست بیهوده ندارد. است، ارتباطی نزد براتگیر برات
هر ایران، حقوق در 33پس . آن محل ــال انتق از نه صحبت میکند، برات از انتقال ــهـ  فرانس ــون قان
برات یعنی شوند؛ برات محل مالکیت طلبکارانش نمیتوانند مدعی شود، ورشکسته کننده صادر گاه
نمیتواند و شود کننده صادر غرماي وارد میتواند فقط برات دارنده صورت، این در بگیرند. نادیده را
ایران به ق.ت 251 ماده را وضع این ــود. ش برات محل مدعی کرده، تلقی طلبکاران خارج از را خود
ما گذار که قانون محل برات ـ انتقال قبول عدم اصل با اخیر ــت. ماده کرده اس صراحت پیشبینی
ورشکست برات مسوولین از نفر چند «هرگاه این ماده: موجب به دارد. انطباق ـ است پذیرفته را آن
خود (وجه طلب تمام وصول براي غرما در تمام ــا غرما ی یک از هر در می تواند برات دارنده ــوند، ش
یا ـ صادرکننده گاه ماده، هر این موجب به پس ــود...»؛ ش قانونی) داخل مخارج و متفرعات و برات
تمام که صاحب شود مدعی برات طلبکاران مقابل نمی تواند، دارنده ــود، ش ــته ورشکس ـ برات گیر34
تمام میان باید و میدهد تشکیل ورشکسته را دارایی ــمتی از قس برات محل زیرا ــت، اس برات محل

شود. تقسیم است، برات خود از ناشی حقش که برات دارنده جمله از طلبکاران،
پس ــد، برات باش دارنده براي تضمینی براتی، متضمن برات.اگرتعهد هاي ــال تضمین دوم- انتق
برات خود ناشی از برات، تضمین ــتفاده از تضمین مزبور را دارد. اس حق دارنده برات ــی، ظهرنویس از

ص 104 - اسکینی، ربیعا، همان، 33
بود، به دارنده برات انتقال محل برات موجب اگر انتقال است. صادق نیز باشد، او نزد محل شود و براتگیر ورشکسته درفرضی که ماده251 ق.ت، - 34

براتگیر. نه طلبکار است، محل مالک او که بود فرض این باشد؛ چه (ورشکسته) براتگیر جزء غرماي نباید دارنده

ژنو متحدالشکل قانون و جدید تجارت الیحه تجارت، قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،
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یابد. انتقال الیه به منتقل برات، انتقال با تضمین این میکند ق.ت حکم 245 ماده و اطالق ــت اس
برات وجه شدن مورد پرداخت در برات را دارندگان اعتماد که براي آن صادرکننده براتی مثال، براي
دارندگان به ظهرنویسی با این وثیقه میکند. برات پرداخت را وثیقه خود اموال از قسمتی کند، جلب
برات، محل براي تضمین وجود صورت در آیا است که این ــاله مس وضعیت، این در ــود. میش منتقل
براي برات فرض براي خیر؟ یا ــود الیه میش منتقل تضمین به ــدن این ش منتقل موجب برات انتقال
متضمن معامله آن داده و انجام (ب) (الف) یا براتگیر کننده صادر که ــت ــده اس ش صادر معادلهاي
معامله ثمن پرداخت عدم صورت در میتوانست «الف» شخص صورت، آن در ــت بوده اس وثیقهاي
اگر شخص حال کند. مزبور وصول وثیقه از ــتفاده اس با را خود طلب «ب»، ــخص ش ــط توس اصلی
و بکشد «ب» شخص روي براتی کند، مطالبه را برات مبلغ خودش وعده، سر در آنکه جاي به «الف»
می کند؟ پیدا حق نیز وثیقه به دارنده، وي نسبت برات به آیا با تسلیم بپردازد، را آن دهد دستور او به
وجه ــانده، رس فروش به را وثیقه میتواند دارنده برات، وجه پرداخت عدم درصورت آیا بعبارت دیگر،
حقوق این نظر از است که داده شده مثبت ــخ پاس ــه، فرانس ــوال فوق در کند؟ به س دریافت را برات
می شود، مالک محل الیه با ظهرنویسی، منتقل قبول کنیم زیرا وقتی است؛ ــتی درس حل راه ــور، کش
به ایران، در اما است. نیز صاحب حق محل پرداخت تضمین محل، نسبت به مالک که بپذیریم باید
ــی ناش برات محل هاي تضمین برات با انتقال طلب گفتیم؛ اصول انتقال مورد در که دالیلی همان
براتی دارنده کننده، ورشکستگی صادر درمثال لذا، ــود. منتقل نمیش برات دارنده اصلی، به از معامله
که است طلبی وثیقه مزبور، وثیقه مزبور شود. وثیقه نمیتواند مدعی است، وثیقه داراي آن محل که

استفاده است. قابل تصفیه مدیر توسط و فقط دارد براتگیر از ورشکسته صادر کننده

ظهرنویس مسوولیت بقاي -2-1-3
الیه، منتقل ــت. اس انتقال طلب مدنی انتقال و ــی براي ظهرنویس بین هاي تفاوت از یکی امر این
اصل بقاي ــت. اوس ماقبل خود ظهرنویس که جدیدي دارد مدیون و براتگیر، کننده صادر بر عالوه
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فروشنده نیز بیع عقد در واقع، در امر فوقالعادهاي نیست. برات، انتقال از پس ظهرنویس مسوولیت
ق. 393-390 دارد (مواد را مسترد ثمن للغیر درآید، باید مبیع مستحق اگر است و مبیع درك ضامن
آن با تا تفاوت کنیم مشخص آن را و وسعت حقوقی مسوولیت ظهرنویس ماهیت الزم است اما م).
مسئولیت مسوولیت ظهرنویس: حقوقی ماهیت اول: شود. مشخص دارد، مدنی وجود حقوق در آنچه
مقابل در که ــت نیس این تعهد ظهرنویس زیرا ــت؛ دانس یکی نمیتوان ضمان را با عقد ظهرنویس
بلکه او مسوول باشد، مقابل در عدم پرداخت صورت در کند که تعهد شده او منتقل برات به که کسی
ــت اس ممکن که مقابل دارنده برات، در او، قبل از هاي تمام ظهرنویس دارنده و ماقبل ظهرنویس
است؛ مسوولیت اصلی مسوولیت، این و دارند تضامنی مسوولیت باشد، فعلی الیه از منتقل غیر کسی
پرداخت صورت در ظهرنویس که معنی این به ــت؛ نیس مسوولیت نهایی ظهرنویس، ــوولیت مس اما
خود ماقبل ظهرنویس و دارنده صادرکننده و به می تواند ق.ت مندرج در شرایط اساس بر برات، وجه
شبیه عقد ضمان به نظر این از از آنان دریافت کند. ظهرنویس را است پرداخته چه آن کند و مراجعه

اعمال کرد. 35 ظهرنویسی در را ضمانت قواعد بتوان که آن بدون م)؛ ق. است (ماده 709
زیرا است؛ طلب وجود ضامن فقط دهنده طلب، انتقال انتقال در ظهرنویس: مسوولیت حدود دوم:
الیه منتقل بنابراین، ــت. ضامن مالئت مدیون نیس کرد؛ اما منتقل را آن نمیتوان طلب، وجود بدون
انتقال به مراجعه حق طلب، ــود وج عدم جز علتی هر به عدم پرداخت، و متعهد ــه به مراجع از ــس پ
و ــار اعس علت به حتی علتی، هر به که برات در صورتی ــی، ظهرنویس در عکس بر ندارد؛ را دهنده
عدم یا وجود مساله است. پرداخت ــوول مس ظهرنویس نشود، پرداخت برات متعهدان ــتگی ورشکس
موجب میشود دالیل همین ــت. اس طلب وجود مثبت برات ورقه صرف زیرا ــت؛ اس منتفی طلب نیز
خود مسوولیت میتواند ظهرنویس آیا اما ــود. ش افزوده ارزش برات جدید، به ــی هر ظهرنویس با که
در کند؟ محدود تضمین» «بدون عبارت قید با مثال براي جدید، ــدگان یا دارن و دارنده ــل مقاب در را

یا قاعده مدنی، این ــوند.» میش بري هر دو عنه مضمون و کند، ضامن ابراء از دین را ضامن له ق.م.«هرگاه مضمون 718 ماده طبق مثال براي - 35
نیز ظهرنویس چند کند، هر مراجعه ظهرنویس به و کند بري را صادرکننده میتواند دارنده نیست. اعمال قابل ظهرنویسی مورد ق.ت، در 249 ماده اطالق

ندارد. تأثیري مورد این در قبلی، دارنده توسط صادرکننده برائت و کند مراجعه صادرکننده به میتواند پرداخت از پس

ژنو متحدالشکل قانون و جدید تجارت الیحه تجارت، قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،
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ضمانت و برات گیر، توسط برات ضمانت قبولی ــت: اس دو چیز متضمن ظهرنویس ــوولیت مس واقع،
آیا ــود. میش ــتفاد مس ایران ق.ت 249 ماده از ضمنی طور به که ــت اس نکتهاي این پرداخت برات.
او عهده به مزبور ــوولیتی که ماده 249 قانون مس بار زیر از خالف ــرط ش قید با میتواند ظهرنویس
حق به ظهرنویس ق.ت، L.511-10 ماده بند یک فرانسه، حقوق در کند؟ خالی است، شانه گذاشته
کند. برات را منتفی پرداخت و قبولی به خود ضمانت برات، در شرط خالف گذاشتن با که داده است
منتقل الیه مقابل در ــرات ب پرداخت و قبولی به ضمانت ضمن میتواند، ــن، ظهرنویس ای بر ــالوه ع
ــرط این ش کند. ــلب س خود را، از بعدي برات مقابل دارندگان ــوولیتی در هر گونه مس بالفصل خود،
ظهرنویس که است این مذکور شرط اثر بلکه شود، ممنوع برات مجدد ظهرنویسی نمی شود موجب
ــوال س مورد در ایران حقوق در نمی گردد. تلقی و پرداخت قبولی ضامن بعدي دارندگان ــل مقاب در
باقید بتواند ظهرنویس ــد که نمیرس نظر به ق.ت 249 ماده اطالق با اما ندارد؛ وجود تصریحی باال،
امکان در آن که تنها موردي کند .36 منتفی یا محدود بصورت مطلق خود را خالف، مسوولیت شرط
آن: موجب به ــت ق.ت اس درماده 276 موردمذکور دارد، ــوولیت ظهرنویس وجود مس کردن محدود
مزبور مدت در باید ــرات ب دارنده ــد، باش کرده معین مدتی قبولی، ــراي تقاضاي ظهرنویس ب ــر «اگ
ــتفاده اس بروات مربوطه به نمیتواند از مقررات مقابل آن ظهرنویس در واال نماید، قبولی ــاي تقاض
قانون گذار موردنظر پرداخت، و قبولی ضمانت ازنظر دهنده برات ــوولیت مس اگرمحدودکردن کند».
صریح اصل باوجود محدودیت، عدم پیشبینی این را پیشبینی میکرد. آن ماده276 مورد مانند بود،
است. تجاري دراسناد شرط این با درج ایران قانونگذار دلیل مخالفت ،249 ماده در مندرج مسوولیت

می شود. تلقی یکن لم کان باشد، شده قید ظهرنویسی در محدودکنندهاي شرط چنین اگر لذا،

ظهرنویسی بر حاکم اصول انتقال -3-1-3
نوع این بر حاکم ــه ک ــت اس اصولی انتقال انتقال، عنوان به ــی ظهرنویس حاکم بر آثار ــر دیگ از

ص 105 - اسکینی، ربیعا، همان، 36
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میگیرد، ــورت ص که انتقالی با ــی ظهرنویس نوع این در ــر دیگ به عبارت ــد. باش ــی می ظهرنویس
ایرادات استماع عدم «اصل چون اصولی و میگردد منتقل هم ظهرنویسی بر حاکم اصول زمان هم
در این اصول می یابد. انتقال امضاءها» مورد ــتقالل اس «اصل و نیز ــن نیت» حس دارنده با برابر در
بر این اصول که آثاري تمامی بنابراین گرفت. خواهد قرار عنایت و تحلیل مورد تمامی این انتقالها
البته شد. منتقل خواهد تجاري ــند س دارنده فرد به ــناد اس گونه این انتقال با زمان هم دارد وجود نیز
و مورد تحلیل ظهرنویسی، بر حاکم اصول بر مربوط مبحث در و گذشته مباحث در ذکر شده اصول
که استثنائاتی تمامی میان نیز ــود. در این میش خودداري آن مجدد ذکر از لذا و گرفت ــی قرار بررس
خواهد هم مصداق مورد این در ــد بیان ش ثالث ــخاص اش برابر در ایرادات عدم توجه اصل زمینه در
تجاري، سند مسوول و اشخاص مربوطه براي آن استماع قابل تجاري ایرادات سند انتقال با و داشت

37. گردد منتقل الیه، منتقل می به نیز
تجاري سند مالکیت انتقال -4-1-3

میتوان را امر این است. اسناد گونه این مالکیت انتقال تجاري، اسناد انتقال بر حاکم آثار دیگر از
قید صراحت به ماده این در نمود. استنباط ق.ت 245 ماده یعنی ــی، به ظهرنویس مربوط اول از ماده
مالکیت انتقال می توان براین اساس، میآید. عمل به ــی ظهرنویس با تجاري اسناد انتقال که ــده ش
ــت و اس ــته داش بیان عام را بصورت انتقال که بیان این به قرار داد. ــی بررس مورد ماده طبق این را
امر این دیگر ازسوي داشت. بیان ظهرنویسی آثار این نوع از یکی بعنوان را مالکیت انتقال میتوان
ظهرنویسی با که داشته بیان ماده این کرد. در ق.ت استنباط 247 ماده مخالف مفهوم از میتوان را
انتقال صورت به ــی ظهرنویس که در مواردي اما رخ نمیدهد. تجاري ــناد اس انتقال وکالت عنوان به
که همان می شود اختیاراتی تمام داراي آن دارنده و میدهد رخ هم تجاري سند مالکیت باشد، انتقال
مالکیت انتقال، عنوان به ــی ظهرنویس با لذا ــت. اس گردیده تائید نیز ق.ت و در ــته داش دارنده قبلی

مضمون عنه معافیت موارد به ضامن ــل توس تجاري، ــند س ــوول مس اهیلت عدم تجاري، ــناد اس در ترتیب عدم رعایت به توان می نمونه عنوان به - 37
توجه عدم اصل بر حاکم جمله استثنائات از و... تجاري سند دارنده نبودن نیت حسن با تجاري، سند ظهر یا امضاي ذیل بودن جعلی خویش، برائت براي

باشد. می نیت، حسن با دارنده برابر در ایرادات

ژنو متحدالشکل قانون و جدید تجارت الیحه تجارت، قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،
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الیه منتقل آن، دارنده سند تجاري و آن مالک ــرایط ش و باتحقق الیه، منتقل منتقل به تجاري ــند س
میشود. محسوب

وکالت عنوان به ظهرنویسی آثار -2-3
فرد آن طبق و میگیرد ــورت ص ــی ظهرنویس موکل و وکیل میان ــی، ازآنجاکه ظهرنویس دراین
دراین گردد، می «وکیل» محسوب بعنوان او مقابل فرد و شده «موکل» محسوب بعنوان ظهرنویس
این خصوص در می توان است را ــده ش ــاره اش بدان ق.م که در وکالت به مربوط قوانین تمام حالت،
حادث آنها براي حجر یا و نموده فوت موکل اگر وکیل و حالت، دراین دیگر عبارت به دانست. جاري
در این این که دیگر نکته بازگرداند. موکل به را سند باید وکیل و ــده ش منحل اعطایی وکالت گردد
که خارج صورتی در باشد؛ داده به او موکل که اعمال کند و می تواند دارد را اختیاراتی زمینه وکیل،
بعنوان ظهرنویسی اینکه با دیگر نکته عام وکالت است. مقررات ــمول مش کند عمل اختیارات از این
ــته گذش در که طور جدید تجارت همان در الیحه نمی گردد. اما منتقل ــده دارن به مالکیت ــت، وکال
شده پیش بینی گذار قانون ــوي س از صراحت به اختالفی و موارد قانونی خالء ــد، چندین ش ــاره اش
دوم رفت. نخواهد بین از موکل فوت با وکالت عنوان با ظهرنویسی نوع این اول آن طبق که است
با طبق ــت. اس نموده قید ق.ت برخالف را وکالت عنوان به ــی ظهرنویس اثر صراحت گذار به قانون
تجاري سند در مالکیت سبب انتقال عنوان وکالت ــی به ظهرنویس تجارت38 جدید الیحه 722 ماده

شد. منتقل الیه نخواهد براي
ضمانت عنوان به ظهرنویسی آثار -3-3

به متعهد ضامن ضمانت، تحقق از ــس پ گفت: باید عنوان ضمانت به ــی آثار ظهرنویس زمینه در
مسوولیت بري شده باشد. عنه مضمون که آن بدون شود، می دارنده به یا سند تجاري برات پرداخت
تعهد که را دارد وسعتی همان تعهدش و میزان «تضامنی» است تجاري سند برابر دارنده در ضامن

برات، وجه وصول حق وکیل لکن ــود، ش واقع نمی ــد، انتقال باش وصول در وکالت عنوان به ــی «هرگاه ظهرنویس جدید تجارت: الیحه 722 ماده - 38
تصریح برات در آن مگر اینکه خالف دارد، را سند وجه وصول براي دعوي اقامه و واخواست اقتضاء درصورت و به عنوان وکالت آن ي مجدد ظهرنو یس
وکیل در باشد. طرح قابل مذکور ظهرنویس مقابل در که کنند ــتناد اس ایراداتی به فقط می توانند در وصول در مقابل وکیل برات ــؤوالن مس ــد. باش ــده ش
اینکه خالف مگر کند، اقدام دعوي اقامه یا ــت واخواس انجام یا برات وجه وصول به مورد، ــب حس ظهرنویس، حجر یا فوت از تواند پس می برات وصول

تسلیم کند». محجور مقام متوفی یا قائم به را برات فوریت به باید صورت در این شود که تصریح در برات آن
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همچنین است. عنه مضمون به مراجعه حق حدود در ضمان به مراجعه حق و است دارا عنه مضمون
مقابل در می تواند ــه عن مضمون ایراداتی که تمام دارد به ــق ح عنه مضمون ــینی جانش به ــان ضم
ضامن ساقط گردد نحوي به دین مضمون عنه اگر شود، متوسل گردد. متوسل ــند تجاري س دارنده
ضامن کند را بري عنه تجاري مضمون ــند س دارنده اگر لذا ت.) ق. ماده 408 ــد( خواهد ش بري نیز
مسوولیت نباشد ــوول مس رضا عدم و اهلیت عدم ــبب س به عنه مضمون اگر اما ــود. ش می بري نیز
که صورتی در تجاري را، ــند س ظهر در فرد امضاي صرف که، آن دیگر نکته ــت. نیس ضمان منتفی
با موافق تفسیر و این کرد قلمداد انتقال عنوان به ظهرنویسی نوع از باید همراه نباشد، آن با اماراتی
چه تا اگر تجاري سند ظهر به امضاي صرف دادن است. عنوان ضمانت ق.ت ماده245 و روح قانون
مخالف که جمله این از است. معایبی داراي نظر این اما است پذیرش مورد رویه قضایی در حدودي
نیز و الیه منتقل شخص ــوولیت مضاعف براي مس بردانده در و نیز ــده ش ذکر ماده منطوق و مفهوم
اعمال نیز قابلیت جدید تجارت الیحه در نیز موارد ــت. همین اس عنه مضمون ــخص عدم تعیین ش
خواهد عنه مسوولیت مضمون مسوولیت میزان اساس بر ضامن این الیحه اساس بر خواهد داشت.
باقی ضامن براي دارد وجود عنه مضمون براي که ایراداتی تمامی خصوص این در 39البته . ــت داش
وجه پرداخت با ــت که اس ضمانت آن عنوان به ــی آثار ظهرنویس از یکی دیگر ــوي س بود. از خواهد
اخذ تواند براي می شده و ــوب تجاري محس سند به عنوان دارنده ضامن، وي ــط توس تجاري ــند س
برات وجه درصورت پرداخت ضامن که، 40 نکته دیگر آن . کند رجوع عنه مضمون به پرداختی، مبلغ
در البته نماید. کند، رجوع ها رجوع آن به توانست می مضمون عنه که شخص افرادي به تواند می
انتقال عنوان به را تجاري سند تواند نمی ایشان گردد، می پرداخت ضامن سوي از مبلغ که مواردي
ضامن عیله بخواهند تجاري سند هم که هر یک از مسووالن مواردي در ظهرنویسی کند. وثیقه یا
یا الیحه جدید و تجارت از ــم اع در قانون که هایی و مهلت مواعد باید تمام ــد، نماین دعوي ــه اقام

عنه مضمون ــؤولیت مس در حدود این ماده: «ضامن ــاس اس ــت. بر اس گرفته قرار بینی پیش مورد جدید الیحه 732 ماده در صراحت به - این امر 39
دارد». اعتبار همواره ضمانت بطالن و برات شکلی شرایط به مربوط ایرادات درمورد جز ضامن، مسؤولیت مسؤول است.

عنه و نیز اشخاصی که مضمون برات در مقابل از ناشی حقوق کلیه از بپردازد، را برات وجه قانون این ضامنان که بموجب از یک ماده 733 : هر - 40
کند. نویسی ظهر وثیقه یا انتقال عنوان به را برات تواند لکن نمی برخوردار است، دارد را آنها به رجوع حق پرداخت صورت در عنه مضمون

ژنو متحدالشکل قانون و جدید تجارت الیحه تجارت، قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،
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شود. نمی پذیرفته وي دعوي صورت این درغیر کند؛ رعایت را است شده مقرر تجارت
وثیقه عنوان به ظهرنویسی آثار -4-3

اشارهاي آن به ق.ت در که ظهرنویسی در این نوع ــد، ش بیان ــته گذش مباحث در که همان طور
قائل برخی و آن وجود به قائل برخی بوده است، دانان تجارت حقوق میان نظر مورد اختالف نشده و
قوانین موجود مقررات و اساس بر که بود این نتیجه اما ــتند. هس ــی نوع ظهرنویس این وجود عدم به
امر و این است ــته داش بیان آن بودن عینی را رهن مورد مال ــرایط ش که آن جایی زمینه ق.م از در
به قائل مقررات این وجود با نمیتوان اساس همین بر ــت، اس ــته ضروري دانس عنصري عنوان به را
هستند ظهرنویسی نوع بر وجود این قائل که کسانی مورد در ــی بود. اما ظهر نویس نوع این پذیرش
فرد ظهرنویس تعهدات ایفاي عدم زمینه ظهرنویسی، در این نوع اثر که داشت اشاره را این نکته باید
حالت این در که داشت بیان می توان گونه را به این ــی ظهرنویس نوع اثر این دیگر به عبارت ــت. اس
اسناد عمل نشود، آن آن تعهدات و در صورتی که به کننده آن است امضاء تجاري وثیقه دیون سند
درك را ضرورت تجارت این جدید الیحه شد، ذکر که طور همان اما دارد. را قابلیت وصول تجاري
عنوان وثیقه ظهرنویسی به پیش بینی با و داد نشان مثبت جامعه پاسخ و مقتضیات عرف و به کرده
جدید الیحه مقررات است. طبق کرده به صراحت بیان آن را حقوقی اثر تایید و را ــی ظهرنویس این
طبق که را سند دارنده حقوق تمام تجاري، ــند س دارنده وثیقه، بعنوان ــی ظهرنویس با تحقق تجارت
انتقال مورد را بعنوان نمی تواند آن اما داشت؛ خواهد است، دارندگان اسناد تجاري مقرر قانون براي
ظهرنویسی مورد را سند این وثیقه، عنوان به تجاري سند دارنده که درصورتی دهد. قرار ظهرنویسی
وصول وکیل ظهرنویس در حکم در بعدي دارندگان کند، واگذار دیگري شخص عنوان انتقال، به به

41. گردند می محسوب

ظهرنویسی نفع او به برات شخصی که شود، ظهرنویسی به عنوان وثیقه برات می دارد: «هرگاه بیان تجارت جدید الیحه راستا ماده 724 همین در - 41
دارندگان انتقال، عنوان به مجدد ظهرنویسی صورت در کند. انتقال ظهرنویسی به عنوان را سند تواند نمی لکن دارد، را سند دارنده حقوق تمام است، شده

شوند». می محسوب وصول در ظهرنویس وکیل حکم در ي بعد
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نتیجه گیري
ــی ظهرنویس در زمینه تعریف نصی تجارت جدید الیحه و همچنین ایران ق.ت چه در ــر - اگ 1
اسناد زمینه جامعه در میان افراد حقوقی فراوان این عمل ــتردگی گس دلیل به اما است؛ ــده نش ارائه
واقع قبول مورد جامعه تجارت در ــه آنچ از گرفته بر که خصوص این در میتوان ــی تعریف ــاري، تج
سند انتقال انتقال، وسیله به عنوان ــی «ظهرنویس بیان نمود: ــده ش مقرر برآن حاکم قوانین و ــده ش
خوانده دارنده جدید یا که منتقل الیه شخصی به برات و تسلیم ورقه امضا طریق که از است تجاري
ــی بررس مقررات تمامی در ــد». می باش خود حقوقی آثار خاص داراي و میگیرد صورت ــود، می ش
یاد مطلق طور ظهرنویسی به از واژه که قانون گذار هر زمان گردید ــخص مش تحقیق در این ــده ش
امضاي صرف قانونی مقررات اساس همین بر ــت. اس عنوان انتقال به ــی ظهرنویس منظور کند، می
خالف اي بر آنکه قرینه نمایند مگر می انتقال محسوب عنوان را ظهرنویسی به ــند تجاري س ظهر

باشد. داشته وجود آن
عنوان یک به را باید گفت: «ظهرنویسی میتوان ــی نیز ظهرنویس عمل خصوص ماهیت در - 2
تجاري است». به ــند س آن انتقال حقوقی اثر که ــت داش ــوب محس ایقاعات انواع از حقوقی و عمل
اثر و حقوقی بوده داراي اثر اعتبار در عالم که ــت اس اعتباري ارادي عمل حقوقی عمل بیان که این
و عمل حقوقی این تحقق جایی که از آن شود. می عملش بار فاعل بر ــت خواس ــاس اس بر حقوقی

دانست. ایقاع نوع از حقوقی عمل را ظهرنویسی باید گیرد، می انجام نفر یک اراده به آن انشاء
میتوان به اند، داشته مقرر عرف و قوانین صریح متن چه آن اساس بر را ــی ظهرنویس انواع - 3
و وکالت عنوان به ظهرنویسی انتقال، عنوان به ظهرنویسی داد: قرار بندي ــیم تقس مورد ــکل ش این

برد. وثیقه نام عنوان ظهرنویسی به ضمانت و عنوان ظهرنویسی به
بقاي – ــی ــی از ظهرنویس ناش حقوق انتقال از: عبارتند انتقال عنوان به ــی نویس ظهر ــار آث - 4
ــند س مالکیت انتقال و الیه منتقل به ــی ظهرنویس بر انتقال اصول حاکم ــس – ظهرنوی ــوولیت مس

تجاري.

ژنو متحدالشکل قانون و جدید تجارت الیحه تجارت، قانون در انواع وآثار ظهرنویسی ماهیت،
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و موکل فردظهرنویس، عنوان وکالت، به ظهرنویسی «با عنوان وکالت: به ــی ظهرنویس آثار - 5
زمینه این در وکالت مخصوص عام حالت مقررات این میشود. در ــناخته وکیل ش بعنوان مقابل فرد
تصویب صورت در منقضی می گردد». البته وکالت طرفین یک از هر یا حجر فوت با و ــت اس جاري
«هرگاه است که: این وکالت عنوان به ــی ظهرنویس اثر ــت داش بیان باید تجارت الیحه جدید نهایی
وکیل لکن شود، نمی تجاري واقع سند مالکیت انتقال باشد، وصول وکالت در عنوان به ظهرنویسی
اقامه و واخواست اقتضاء صورت و در وکالت عنوان به مجدد آن ظهرنویسی برات، وجه وصول حق

باشد. شده تصریح برات در آن اینکه خالف دارد، مگر را سند وجه براي وصول دعوي
حالت، این در داد، قرار پذیرش مورد آن را «در صورتی که وثیقه: عنوان به ظهرنویسی آثار - 6
اسناد عمل نشود، آن آن تعهدات و در صورتی که به کننده آن است امضاء تجاري وثیقه دیون سند
این اثر تجارت جدید نهایی الیحه صورت تصویب در حالت نیز این دارند. در وصول قابلیت تجاري
برات که شخصی ظهرنویسی شود، عنوان وثیقه به «هرگاه برات از: ــت اس عبارت ــی ظهرنویس نوع
را به عنوان سند لکن نمی تواند را دارد، ــند س دارنده حقوق تمام است ــده ش ــی ظهرنویس نفع او به
وکیل حکم در بعدي دارندگان انتقال، عنوان به مجدد ظهرنویسی صورت در کند. ظهرنویسی انتقال

شوند». می وصول محسوب در ظهرنویس
ــیاري از و بس بینی پیش خوبی ــی به ظهرنویس به مربوط قوانین تجارت، ــد جدی ــه الیح در - 7
در که از قوانین دسته این بین پیش فایده ندارد. وجود قانون این در داشت وجود در ق.ت که ابهامات
در بخشیده و پایان حدودي دانان تا حقوق نظر به اختالف که است نداشته این گذشته وجود قانون
دیگري نکات بود. از خواهد سودمندتر حقوق دانشجویان و دعوي اصحاب وکال، قضات، براي عمل
است. المللی بین عرصه در قوانین با بیشتر شدن همسو است پرداخته آن به تجارت جدید الیحه که
همسو جدید و مقررات پیشبینی این دست برات. و ــفته زمینه س در ژنو ــکل متحدالش قوانین جمله از
خواهد داشت. تجاري المللی بین مسائل زمینه در فراوان فواید الملل، بین جامعه با مقررات شدن

هر یک از خاص آثار با ظهرنویسی انواع دقیق بینی پیش تجارت جدید دیگرمزایاي الیحه از - 8
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ظهرنویسی پذیرش بود. به وجود آورده زیادي اختالفات و نشده بیان امر این در ق.ت است که آنها
موکل فوت یا و از حجر بعد وکالت به عنوان ــی ظهرنویس در وکالت نرفتن بین از وثیقه، ــه عنوان ب

است. تجارت جدید الیحه حقوقی با اصول و منطبق جدید مصوبات جمله (ظهرنویس) از
شدن همسو آنها و رفع و گذشته ابهامات بینی پیش و تجارت جدید مزایاي الیحه به توجه - با 9
مراحل سرعت مقررات به دسته این تا است آن بهتر تجاري، مقررات در الملل نظام بین مقررات با

رساند. منصه ظهور به را خود فواید عرصه هاي تجارت در تا نموده طی را تصویب خود نهایی

منابع
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حقوق و فقه در علیه ثالث شرط آثار مبانی و ماهیت، بررسی
 

سیدامیرمیراسماعیلی*

چکیده
طبق  بر و دارد اثر آن کننده منعقد بین طرفین ما ــی فی تنظیم قرارداد در اصل به اینکه توجه ــا  ب
منعقد طرفین گیر دامن فقط قرارداد از ــی ناش تعهدات ایجاد و آن آثار قراردادها، ــبی بودن نس اصل
اصل اما این می کند، حکومت آن منعقد کننده طرفین به قرارداد تنها و بنابراین، شود آن می کننده
به تعهد توان می این استثناها جمله از باشد. نیز می استثنائاتی دیگر داراي اصول از ــیاري بس مانند
بیان به با توجه ایران قانونگذار نظر از ــروط دو این ش هر برد. نام ثالث علیه ــرط نیز ش و ثالث نفع به
قراردادهایی هم اما دانسته است. جایز قانون مدنی، معتبر و در و ضمنی صریح صورت به این موارد
و است کنونی صنعتی جامعه روز مقتضیات جمله از و بوده ثالث نفع به منعقده شرط و تعهد که هستند
است، ثالث شرط علیه مصادیق ترین آن ها است. قرارداد هایی هم که از مهم از جمله بیمه قرارداد
لذا ــتند. هس ها آن جمله از ارفاقی قرارداد و جمعی هاي قرارداد که نمود؛ وفور مالحظه به توان می
بررسی به طور جداگانه یک را هر مفهوم و مبانی ثالث، علیه حاضر، ضمن بررسی شرط تحقیق در

می داریم. بیان نهایت در ثالث را علیه تعهد و آثار نموده

دادگستري یک پایه وکیل خصوصی. حقوق ارشد کارشناس *
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مقدمه
«معامالت  : می دارد اشعار قراردادها بودن ــبی اصل نس بیان در مدنی که قانون 231 ماده مطابق
ماده 196»، مورد در مگر ــت اس موثر ها قانونی آن قائم مقام و متعاملین درباره منعقده فقط عقود و
ثالث ــخص ش ــبت به نس اثري و هیچ ــت اس موثر آن کننده منعقد طرفین بین ما فی منعقده قرارداد
شده ذکر ماده خود باشد. در می ــتثناء اس اصول داراي از ــیاري نیز مانند بس این ــت. اما نخواهد داش
براي ــتثنایی اس به عنوان ثالث را نفع به تعهد که بیان این به ــد. ش ــاره اش ــتثناها این اس از یکی به
و ثالث علیه شرط و فضولی معامالت برخی چنین هم ــت. اس نموده بیان ــبی بودن قرارداد اصل نس
به محدود حکومت قرارداد لذا هستند. ــتثناها ــته اس دس این از جمعی قراردادهاي و بیمه قراردادهاي
به ــتند و هس بیرون حکومت این از دیگران و ها آن مقام قائم نیز و ــت اس آن کننده منعقد طرفین
معنی این به ثالث می نامند. ــخص  ش را آنها مقام قائم و قرارداد طرفین از ــارج خ افراد لحاظ ــن ای
مفهوم بیان در لذا شد. نخواهند محسوب آنها مقام قائم و عقد طرفین ــمار ــخاص ثالث در ش اش که
عقد یا طرف دو حقوق یکی از دیدگاه از که ــت اس کسی ثالث شخص » : باید گفت ثالث ــخص ش
اشخاص ثالث بحث برابر در قرارداد بودن ــتناد اس به قابل مربوط البته بحث ــت ». نیس او قائم مقام
منعقد از اعم افراد کلیه برابر در رسمی یا عادي از اعم قراردادي هر که بیان بدین است. اي جداگانه
خواهد بود. اما شخص استناد قابل و معتبر ثالث اشخاص و افراد نیز و آنها مقام و قائم کنند گان آن
نخواهد داشت. حال قرارداد منعقده به نسبت تعهدي هیچ بودن قراردادها ــبی نس اصل مطابق ثالث
این به پردازیم. می آتی ــرح ش به تحقیق اصلی بحث به گردید ــخص مش ثالث ــخص ش که مفهوم
هیچ منعقده قرارداد ــه در ک ثالث ــخص به نفع و ضرر ش تعهد مفهوم و مبنا به پرداختن ــه ک ــبب س
آن سعی بر تحقیق این در لذا و است فایده مفید بسیار کاربردي و علمی نظر از است؛ دخالتی نداشته
مورد دو فصل مجزا در را حاضر مورد کنکاش قرار گیرد. تحقیق امر این به طور تحلیلی است شده
کلیات بیان به آن اول بحث در و ــت اس داراي دو بحث که ــمت اول قس در دهیم. قرار می ــی بررس
می قسمت داراي چهار هم که آن ایم کرده بررسی را ثالث علیه دوم شرط بحث و در ایم پرداخته
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مختصر شرط بررسی نهایت در علیه ثالث و شرط مصادیق و نیز حقوقی آن مبانی و مفهوم باشد که
گیرد. می قرار تحلیل مورد فرانسه و انگلستان کشورهاي خارجی حقوق در علیه

تقسیم  بحث به دو که ایم نموده اهمیت آن بررسی به را با توجه ثالث علیه شرط دوم، آثار قسمت  در
صورت ثالث در علیه شرط آثار و ثالث رد شخص در صورت ثالث علیه شرط آثار اول گردد. بحث می

ثالث. شخص قبول

ثالث علیه شرط -1
ثالث علیه شرط مفهوم -1-1

مختصر صورت به ــرط ش حقوقی و ماهیت مفهوم باید در ابتدا حاضر، بحث به منظور پرداختن به
فصل این در روي هاي پیش بحث ــایر س و سپس به ــده ــی ش موضوع بررس مبناي آن بر ــام اقس و

بپردازیم.
نیز پیمانی و عقد و هر در یا بیع در یا چیزي گردانیدن امري الزم را به معنی شرط لغت، کتب در

. اند1 معامله معنی کرده هنگام به چیزي در ساختن ملزم
التزام  و براي الزام امري که نیز 2 و نمودند تعریف ــري بر ام و تعلیق و پیمان ــد را عه آن ــی گاه
که اند ــته دانس آینده در محتمل الوقوع امري براي را ــرط ش دانان حقوق گردد 3. می وضع عقد در
محتمل امر آن حدوث بر متوقف را ایقاع یا حقوقی عقد اثر حدوث ــده کنن ایقاع یا فرد عقد ــن طرفی
عقد از جدا و یا مستقل عقد ضمن اعم از تعهد مطلق، معنی آن، به فقهی در معنی و کنند می الوقوع
می قانون مدنی، حسب مواد ــت. اما اس به میان نیامده تعریفی ــرط از ش مدنی قانون در . دانند4 می
را تابع عقد که آن اي به گونه طرفین تراضی ــبب س به یا عقد ضمن در ــت اس تعهدي توان گفت:
عقد ضمن بنا براین دلیل که است خود گرفته به تبعی که جنبه است التزامی و الزام و باشند ساخته

ص 729  عمید، فرهنگ حسن، - عمید، 1 
178 ص بیان، فرهنگ اهللا، ولی جهان بخش، - 2

ص 82 ،7 ج عرب، لسان منظور، - ابن 3
ص 380 حقوق، ترمینولوژي جعفر، محمد - لنگرودي، 4
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تا حقی گردد می ملتزم معین شخص آن مقتضاي به که است امري نیز التزام . است5 واقع گردیده
گردد.6 ملتزم را عملی شود یا ترك مرتکب را و یا عملی انجام را فعلی یا را منتقل

ایران به  قانون مدنی در که چه آن گفت توان می آن، موضوع مبناي بر اقسام شرط  در خصوص
صفت شروط به شروط راستا این در که است بندي تقسیم مبناي همین بر شده، اشاره بدان صراحت
صفت شرط » : دارد می مقرر ماده همان صفت ــرط تعریف ش در ــیم می گردد. تقس فعل و و نتیجه
طرفین منعقد شرطی چنین ». با قید است معامله مورد کمیت یا کیفیت به راجع شرط است که آن

گردانند. می صحیح را آن و ساخته منتفی قرارداد از را تردید و ابهام حالت قرارداد کننده
نتیجه که شرطی است نتیجه، «شرط : میدارد بیان نیز مذکور ماده نتیجه تعریف شرط خصوص در
تحقق که آن است نتیجه شرط عبارت دیگر، شود.» به شرط می قرارداد یک در ضمن حقوقی عمل
زیرا شرط باشد، رضایی از عقد ناشی نتیجه باید نتیجه این ــود. ش می ــرط ش در خارج امري حقوقی
عمل حقوقی نتیجه گردد. لذا می حاصل ــتراط اش نفس به مدنی قانون 236 ماده ــتند به مس نتیجه،
شرط فعل که سوم شرط نباشد. انعقاد آن در تشریفات به و نیازي گردد محقق تشریفات باید بدون
متعاملین از یکی بر اقدام عدم یا اقدام نمود که چنین تعریف توان می نیز مذکور ماده به مستند است،
نیز شرط فعل، شرط علیه ثالث تعریف عالوه بر ماده، به این مستند شود. ــرط ش ثالث ــخص ش بر یا
ثالث علیه شرط جزئی در زمینه ــیار بس ماده صریح البته تنها ماده این که ــت اس پذیرفته صراحت به
ثالث نفع به تعهد که شده ذکر آن آخر بند در مدنی، قانون 196 ماده به مستند دیگر سوي از است.
صورت به ثالث علیه و ثالث نفع به ــرط مفهوم ش ــت. لذا در این بحث، پذیرفته اس قرارداد ضمن را

پردازیم. می می گردد، فعل محسوب جمله شرط خود از نفع ثالث به شرط که مجزا
ثالث علیه 1-2-شرط

بر وارد ترین استثناي مهم از یکی عنوان به ثالث نفع به ــرط ش ــته گذش بحث در اینکه توجه به با
ــتثناي اس دیگر تا برآنیم این بحث در اینک گرفت، قرار ــی بررس مورد قراردادها، بودن ــبی نس اصل

ص 71 ،1 ج تعهدات ) حقوق ) مدنی حقوق دوره جعفر، - لنگرودي، محمد 5
.114 ص ،1 ج القانون المدنی، الشرح فی احمد، اوسیط السنهوري، - 6
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ــم اول قس در نمائیم. ــم ارزیابی قس و آن را در طی چهار قرارداده مورد تحلیل اصل را این وارد بر
در نهاد و این حقوقی مبانی ــم دوم و در قس ــی می نمائیم را بررس ثالث علیه ــرط ش تعریف و مفهوم
ثالث علیه شرط بررسی قسم چهارم نیز، در نهایت در و و خارجی آن عملی مصادیق نیز سوم قسم
اساس بر گردد. می بیان ذیل به اختصار شرح به و فرانسه انگلستان  ــورهاي کش در حقوق خارجی
ــخصی ش نباید به تعهدي قاعده، هیچ مطابق و اجتماع داخل در ــان انس افراد، آزادي به احترام اصل
ملتزم نگردیده بدان و حقوقی، مبنایی معتبر و منبع اساس تعهد بر به آن و است را نپذیرفته آن که
ایجاب صنعتی جامعه و ــاع اجتم مصلحت که ــتثنایی اس موارد در حال این ــت، تحمیل گردد. با اس
یا شخص اینکه بدون نماید، می تحمیل ــخاص اش یا ــخص ش به را تعهدي گذار، قانون نماید، می
است ممکن خارجی فعل شخص گفت اشتراط می توان کل اما در ــند. باش را پذیرفته آن ــخاص اش

پذیرد : انجام صورت به دو
التزامی نمایند منعقد می هم با که دو تن اي یعنی در معامله شود، شخص ثالث بر نیز شرط - 1
ثالث به زیان شخص شرط از بارزي شرط، نمونه این . 7 نمایند ــرط ثالث ش ــخص ش بر علیه براي و
قرارداد طرفین بین فی ما گیرد که در قرارداد منعقده قرار می ــخصی ش علیه، ــروط مش ــت. زیرا اس
منظر از و حقوقی داشته نفوذ شرطی بنابراین در این که چنین ــت. اس ــته نداش و دخالتی نقش هیچ
تردیدي و شک هیچ نباید نمی کند، ایجاد ثالث فرد براي را هیچ تعهدي و است معتبر قانون و فقه

آورد. میان به
فرد ثالث یا طرف ــوي از س فعلی انجام اما موضوع آن گردد؛ می طرف قرارداد وضع بر ــرط ش - 2
وجود به ــخص ثالث ش براي تعهدي هم این فرض ــد. در باش می قرارداد منعقده ــن طرفی از ــارج خ
شرط اجراي که آن و ــت اس قرارداد طرف دو به معهود فعل انجام به محدود ــرط ش اثر آمد. نخواهد
اثر از نگرانی پس، است. بیگانه فرد از سوي معهود انجام فعل ضامن واقع در گیرد، می عهده به را

است. بیهوده ثالث علیه بر شرط ضرر آن به توصیف و بیگانه باره در شرط

108 ص ،2 مکاسب، چاپ سنگی، ج حاشیه کاظم، طباطبایی یزدي، سید محمد - 7
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در فعل ــرط تعریف ش در ولی ــته نداش مدنی عنوان خاص در قانون ثالث فعل به تعهد ــن بنابرای
یکی بر فعل عدم اقدام به یا اقدام است که آن فعل : «شرط است آمده 234 قانون مدنی ماده پایان
موجري که بیان داشت توان چنین می مثال براي .« ــود ش شرط ــخص خارجی ش بر یا متعاملین از
از غیر شخص ثالثی به کند که می شرط چنین ــتاجر، مس مابین خود و فی تنظیمی اجاره در قرارداد

8 . نماید تهیه تلفن یا برق اجاره براي مورد مدت معینی در اجاره قرارداد کننده منعقد طرفین
گردد. می واقع نیز عقد اصلی از جداي و مستقل قرارداد و عقد به صورت گاه ثالث فعل به تعهد
فعل به تعهد نزد دادگاه مکفول بر احضار کفیل تعهد قرارداد کفالت در براي مثال که صورت این به
حقوقی گونه رابطه هیچ نداشته و مکفول بر حقوقی سلطه گونه هیچ که کفیل جایی از آن لذا اوست.
کند. کفالت می او اذن چند که به هر گردد؛ ــوب می محس ثالث علیه بر ندارد تعهد وجود آنان بین
دادگاه کند. در به حضور راضی متهم را و یا مدیون است که بگیرد این به عهده تواند می چه که آن

9 . گیرد انجام مکفول طرف از که بایستی گیرد می عهده بر را کاري بنابراین
تعهد که این مطلب است داشت، اشاره باید بدان این جا در که مهمی ــیار بس نکته دیگر، ــوي س از
فعل انجام آن یابد که موضوع می نمود و تحقق مورد خود خاص درصورتی به معناي ثالث فعل به
وسیله. به تعهد اصطالح به آن و تحصیل راه در کوشش، نه نتیجه باشد عنوان تعهدي به خارجی

ــت اس نتیجه به تعهد نماید، می منعقد فرد ثالث بر علیه ــرط ش که قرارداد فرد متعهد بنابراین تعهد
فصل دوم در و آینده در مباحث که ــد باش می خود خاص آثار داراي امر که این ــیله به وس نه تعهد و
برابر اي در اگر واسطه بنابراین گردید. خواهد بررسی و یافته نمود ثالث شرط علیه عنوان آثار تحت
کار خواهد به مالک رضاي تحصیل راه در خود ــش کوش تمام تالش و که نماید ملکی تعهد خریدار

است. خویش فعل به تعهد التزام این برد،
اگر همین ولی می دهد که او انجام کاري ــه ب تعهد آورد و می ــت مدیون خود بدس که اي ــه نتیج
طرف، دو مستقیم است که مطلوب گاه آن خریدار تضمین کند، برابر مالک را در موافقت واسطه فرد

146 ص ،2 ج قراردادها، عمومی قواعد ناصر، کاتوزیان، - 8
ش 279 دین، هاي وثیقه و اذنی عقود مدنی، حقوق دوره ناصر، - کاتوزیان، 9
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است. بر عهده گرفته را آن واسطه و شخص بر آید آن عهده از که ثالث باید است کاري

ثالث شرط علیه مبانی حقوق -3-1
از اعم دیگري حقی رضایت ــدون ب توان نمی گاه هیچ گردید، بیان اول ــم قس که در ــان طور هم
اصل عدم به ــتند مس امري چنین نمود. ــاقط حق وي را س یا و کرد وارد او دینی در دارایی عینی یا
علیه ثالث بر شرطی اینکه چنین و افراد حقوقی شخصیت استقالل اصل و دیگران اموال بر والیت
ــت. اما داش نخواهد وجود تردید کرد، نخواهد ایجاد وي براي را تعهدي هیچ و ــدارد ن ــوذ حقوقی نف
مسلم اصول این و استثناي باشد استثنا می داراي گردید، نیز بیان در گذشته چه آن بنابر اصلی هر
مطالعه و بررسی مورد باید قسم این در آنچه بنابراین است. ثلث علیه و نفع به شرط همین حقوقی
می حقوقی مبناي داراي چه شرطی طرف معامله در انعقاد چنین دو تراضی است که این گیرد، قرار
دو نظرات را در توان آن می ها آن میان از که گردیده بیان مختلف خصوص نظرات ؟ در این باشد

: قرارداد مورد بررسی شرح ذیل به کلی دسته

غیر مال فضولی اداره نظریه -1-3-1
قرارداد آن در قرارداد بوده و منعقد کننده طرفین یکی از که ــی کس یا ــارط ش نظریه این طبق بر
در نماید می درج است، نداشته را دخالتی و نقش هیچ منعقده، قرارداد در که ثالث علیه بر را شرطی
نداشته هیچ گونه وکالتی کار در این صورتی که در اقدام نموده است؛ عنوان مدیر فضولی به حقیقت
قانون مدنی ه306 ماد غیر در مال ــی فضول اداره عنوان به مبنا این که طور همان ــن بنابرای ــت.  اس
شرط ثالث یا مورد تعهد به فعل را در مدنی قانون 243 آخر ماده ــت، می توان بند اس ــده ش پذیرفته
به مربوط بحث همان ایراداتی که در نظریه، در نقد این البته ــت. دانس مبنا این بر مبتنی ثالث، علیه

است. شده ارائه گردید، بیان ثالث نفع به تعهد
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پیشنهاد نظریه -2-3-1
دارد حکومت ها در ابتدا بر آن قرارداد که اصلی قرارداد کننده منعقد نظریه، در ابتدا فرد این طبق بر
پیشنهاد او به ثالث، علیه بر شرط و تعهد نماید. سپس این می ایجاد خود براي را تعهدي آن طبق بر
منعقد و ثالث او جدید بین این قرارداد کند، در نتیجه را قبول ایجاب ثالث این اگر شخص کند. می

خواهد بود. آن مفاد اجراي ملتزم به و متعهد و وي جاري او علیه شرط و لذا شده
بنابراین است داشته دخالت آن ثالث در که فرد همان قراردادي است ثالث علیه شرط این منبع لذا
که ــوي کسی س از گرفته صورت ایجاب پذیرش با وي که بیان این به ــت. نیس بیگانه ــبت به او نس
شده ــوب محس قرارداد طرفین اصلی یکی از عنوان به ــت، اس گنجانیده قرارداد او در علیه را ــرط ش
باید آن بر وارد ــی اساس ایراد نظریه و این رد در ــه البت وي داد. توان به نمی ــوان ثالث ــر عن و دیگ
علیه ثالث شرط خصوص در ایران مدنی قانون ظاهر که آنچه به توجه با نیز خصوص این : در گفت
این ثالث بر علیه شرط درج از قرارداد اصلی طرفین بین منعقده قرارداد تراضی مفاد و پذیرفته است
معتبر و ــت درس علیه ثالث ــرط ش حقوقی توجیه براي را مبنایی چنین توان نمی بنابراین مبنا نبوده،
ثالث باشد شخص معامله فضولی حکم در که اگر شرط داشت بیان می توان چنین در کل ــت. دانس
از ر تعهد و بخشیده حقوقی و اعتبار نفوذ آن به خویش، علیه یعنی شرط اقدام این اجازه با تواند می

معتبر سازد. هنگام معامله
است  خویش ذمه بر گرفته عهده شرط بر مفاد اجراي به ملتزم متعهد و ثالث، فرد حالتی چنین  در
در قرار نگیرد و فضولی قلمرو در سرانه خود شرط گاه هر ولی زند. باز سر آن اجراي نمی تواند از و
تاریخ از که بود خواهد ــنهادي پیش حکم در حد اکثر نیاورد، وجود به اثري زمینه بیگانه هیچ حقوق
باطل شرط که نیز می رود احتمال این اثري نخواهد داشت. گذشته در و واقع می گردد بیگانه قبول
چنین رسد می به نظر گردید، بیان که به نظریاتی با توجه اما نباشد. پیشنهاد در حکم و شده انگاشته
استثناي همان که دانست غیر مال اراده فضولی باید آن را مبناي لذا و است فضولی حکم در شرطی
حقوقی مبناي این تائید در البته . گردد10 می محسوب نیز دیگران اموال بر اصل عدم والیت بر وارد
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ــوي س از بتواند بیگانه در مال تصرف اگر : که ــت داش باید چنین بیان ثالث به ضرر تعهد براي اثبات
؟ نمود مطرح ساده پیشنهاد را آن یا و باشد باطل او براي تعهد ایجاد درباره چرا گردد تنفیذ مالک

شده ــاره اش صراحت به آن به مدنی قانون 247 ماده در که غیر مال فضولی اداره نظریه بنابراین
تملیکی عقود اعم از عقود شامل و است عمومی قاعده عنوان به است گرفته پذیرش قرار مورد است،
قاعده این نباید بنابراین است. خود خاص آثار داراي نیز یکسان صورت به و شود می عهدي عقود؛ و

دانست. غیر مال به تملیکی معامله ویژه را عمومی
بیگانه علیه زمینه شرط در که است رسد این نظر می توجه به قابل زمینه در این که دیگري نکته
ندادن انجام بیگانه باشد، ؟ اگر علیه ــروط مش یا نقش ــت و صورت بیگانه اس به قرارداد طرف نقش
تواند نمی خسارتی و دهد نمی فسخ حق له مشروط به ثالث، طرف از تعهد نپذیرفتن یا مشروط فعل
ثالث فعل به متعهد همانند او وضع ــد باش آن به ملتزم و ــرط ش طرف نیز او گاه ولی، هر کند. مطالبه
کننده منعقد طرفین تراضی موضوع تابع مفاد احتمال وجود دارد11 و دو هر خصوص این در ــت. اس
نیز قرارداد طرف که این است عقد در خارجی شخص تعهد قراردادن از شرط، ظاهر اما است قرارداد
وصله که این نه است قرارداد و شرط قید ــت اس ــروط اجراي فعل مش ضامن و بند پاي اي گونه به
ضامن تفاوت موارد به را او تواند می دادگاه منعقده، قرارداد ــیر تفس در پس اثر. و بی اي ناهم رنگ

. 12 کند تلقی انجام آن یا تعهد قبول

ثالث علیه شرط مصادیق -4-1
تحلیل قرار مورد بررسی و ثالث علیه ــرط ش تعریف مفهوم و ــته، ــم گذش دو قس در که جایی آن از
در ثالث را علیه ــرط ش مصادیق تا برآنیم ــم، قس این در گردید؛ بیان نیز آن حقوقی مبناي گرفت و
تبیین ضرورت آن معرفی ضمن آن مصادیق بهتر شناخت با و داده قرار کنکاش مورد امروزي حقوق

ص 214 2 ج ها، قرارداد عمومی قواعد ناصر، - کاتوزیان، 10
ص 146 مکاسب، حاشیه بر نهایه المقال، مامقانی، عبد اهللا، به نقل از .276 ص مکاسب، مرتضی، شیخ 11 - انصاري،

230 ص پیشین، ناصر، کاتوزیان، - 12

حقوق و فقه در علیه ثالث شرط آثار مبانی و ماهیت، بررسی



منطقه فارس دادگستري وکالي کانون تخصصی علمی و مجله
202203

و نظریات آرا اختالف از نهایت در تا نموده بیان ثالث علیه شرط خصوص در را خاص ویژه و مقرراتی
شود. کاسته زمینه این در

به عالوه نصف الاقل و ورشکسته تاجر که بین است ارفاقی قراردادي قرارداد ارفاقی: قرارداد ( الف
موقت به طور یا تصدیق و ــخیص تش چهارم کلیه مطالبات ــه س حداقل داراي از طلبکاران نفر یک
تجارت قانون 489 طبق ماده گردد. منعقد می نامطلوب ورشکستگی رفع آثار منظور به ــده ش قبول
به را سهم خود توانند اند، می نکرده امضاء هم ارفاقی را قرارداد و اکثریت نبوده جزء طلبکارهایی که
دارایی از را خود طلب مانده باقی ندارند حق کنند. اما دریافت رسد، می طلبکارها سایر به که نسبتی
یا ــرکت ش ارفاقی قرارداد که در ــانی کس طلب تمام تادیه از بعد مگر ــته مطالبه کنند ورشکس تاجر
نسبت ارفاقی قرارداد گردد می مالحظه کرده اند. به طوري که امضاء روز مهلت ده ظرف را قرارداد
راه در را ــت که ایشان خواهد داش بار اثر زیان ــته اند، ــرکت نداش ش آن انعقاد طلب کارانی که در به

ارفاقی قرار می دهد. قرارداد در کنندگان شرکت از پس ردیف در طلبشان رسیدن به باقی مانده
توزیعی و تولیدي امور تنظیم مورد در ــی عمومی، قراردادهای و دولتی ــازمان هاي از س برخی ( ب
آن اثر که ــد می کنند منعق خود، صنف نماینده عنوان به اي ــه حرف صاحبان از اي عده ــا ب ــاف اصن
مزبور صنف این که بدون کند، می تکلیف اند نیز ایجاد نکرده امضاء که اشخاصی نسبت به قرارداد،
همکاران صنف یا حقوقی شخصیت نماینده واقع به امضاکنندگان و ــد داشته باش حقوقی ــخصیت ش

باشند. خود
گروهی عنوان نماینده به یا اشخاص شخص بین که ــت هایی اس قرارداد : جمعی قراردادهاي ( ج
ممکن قرارداد این ــود. ش می منعقد گروه منافع آن جهت در ــر دیگ ــخص یا ش و خود ــکاران هم از
گروه اگر باشد. االتباع گروه الزم اعضاء سایر براي گروه به فعالیت مربوط ــت طبق قانون خاص اس
به نسبت عقد تسري آثار مصادیق از توان می را مزبور قرارداد نباشد، شخصیت حقوقی داراي مذکور
منعقده را قرارداد اثر جریان باشد حقوقی شخصیت داراي گروه این اگر اما کرد. محسوب شخص ثالث
صورت قرارداد در این زیرا کرد. محسوب ثالث شخص زیان به قرارداد آثار موارد تسري توان از نمی
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این گروه خود در حقیقت که می گردد منعقد متشکل، شخصیت حقوقی مستقیم براي طور مزبور به
ثالث. شخص نه شوند می محسوب قرارداد اصلی طرف

منعقده قراردادهاي مختلف ــکل هاي تش روابط ــهیل تس براي : قانون گذار کار قرارداد جمعی ( د
الزم معتبر و قراردادهاي کارفرما دیگر مانند ــخاص اش با را ــان ایش همکاران از نفر چند یا بین یک

است. کرده معرفی تشکل اعضاي همه به نسبت الوفا
یا ــورا ش بین 1369 مصوب کار قانون 140 ماده طبق جمعی ــته هاي دس در پیمان مثال عنوان به
گردد، می کارفرما منعقد نمایندگان ــا ی کارفرمایی و کارگري نمایندگان قانونی یا و صنفی ــن انجم
اصلی قرارداد طرف قانون، فرض طبق کارفرمایی یا و کارگري ــکل تش آن که در ــت اس قراردادي

ثالث. اشخاص یا محسوب می شود نه شخص کار جمعی دسته

خارجی حقوق علیه ثالث در شرط -5-1
شرط کمتر از اندك و بسیار ایران، حقوق علیه ثالث در شرط شمول و محدوده این که توجه به با
حقوق در و آثار آن و جایگاه ایران حقوق ــرط در ش این میان مقایسه لذا براي ــت؛ اس ثالث ــود س به
بررسی تحلیل و مورد فرانسه و انگلستان را در حقوق ثالث علیه شرط اختصار به جا در این خارجی
انگلستان حقوق در ثالث اشخاص به زیان قرارداد آثار ــري تس محدود موارد از جمله دهیم. می قرار

کرد : اشاره موارد این به می توان
واقعی مالک که ظاهري ــده به وسیله مالک یا وارث ظاهري یا وکیل ش ــاء حقوقی انش اعمال - 1
اما چنین سازد. می اعمال متعهد این به نسبت شود، می معرفی مقام موکل در که را نیز شخصی و
و سالم تصرف ظاهر بر اعتماد و حقوقی شناخت عمل براي چنین توان نمی ایران حقوق را در حکمی
معتبر سازد. جهت قانونی از را مزبور معامله تصرف، بودن مجاز غیر ثبوت پس از تواند معامله نمی
منظور از و سازد می بري را بدهکار طلب، متصرف در طلبکار به طلب نیت ــن با حس پرداخت - 2
موارد یکی از نیز دارد. این امر دست در حامل را وجه در که سند طلب است طلب شخصی متصرف
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قانون 1240 ماده ــه فرانس در ــت. اس واقعی طلبکار یعنی ــخص ثالث ش زیان به حقوقی عمل تائید
که هر چند ــت، معتبر اس متصرف طلب به نیت ــن «پرداخت با حس دارد : می مقرر ــور کش آن مدنی

شود». ید خلع بعدا متصرف
منعقد خاص شرایط با تاجر ورشکسته طلبکاران اکثریت و تاجر ورشکسته بین ارفاقی قرارداد - 3
در حقوق انگلستان، است. اي ناخواسته و نامطلوب آثار داراي نیز طلبکاران که علیه سایر گردد می
منعقد شخص دیگر دو بین قراردادي که از آثار هیچ شخصی موارد استثنایی، در جز قاعده و مطابق
در برابر کارفرما کارگر و بین ما فی منعقده قرارداد خصوص این در و ــد نخواهد ش متضرر ــود ش می
با جز کار پیمان و کارفرما از یک هر روابط ــد. زیرا دارن منعقده تعهد قرارداد مطابق جزء ــان کار پیم

است. اصلی کار پیمان با یک قرارداد خاص هر از ناشی اصلی پیمانکار

ثالث علیه شرط آثار -2
حقوقی شدیم. مفاهیم آشنا مفهوم آن و مبانی و ثالث علیه و نفع ثالث به شرط گذشته با قسمت در
آثار تا برآنیم قسمت این در قرار گرفت. تحلیل مورد به اختصار و تفکیک به یک هر ها آن مبانی و
کنونی فصل لذا بپردازیم. تشریح آن به بحث دو طی در و دهیم تحلیل قرار مورد را ثالث علیه شرط
شخص ثالث اجازه صورت در ثالث علیه شرط آثار اول، بحث در که کنیم می تقسیم بحث به دو را

داریم. می بیان ثالث رد صورت ثالث در علیه شرط آثار دوم بحث در و

: ثالث شخص اجازه صورت در ثالث علیه شرط آثار -1-2
ثالث ــخص ضرر ش تعهدي به ما بین طرفین قرارداد، منعقده فی ضمن قرارداد که در ــی صورت در
اداره نظریه بر که مبتنی التاسیس جدید پذیرش این نهاد در حقوقی به مبانی توجه با پذیرد صورت
دهد را اجازه است ــده ش مقرر او بر ذمه ثالث تعهدي را که ــخص ش گاه هر لذا ــت، بوده اس فضولی

نموده است. وفا خود عهد به اجازه مطلوب تحصیل که با چرا شود. می بري متعهد قرارداد
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از که ــت اس موردي مانند دیگر قرارداد طرف او و رابطه ــت و اس آن کننده اجازه ــد با تعه ــراي اج
متعهد گردید؛ بیان نیز درقبل که طور همان وجود این با بستند. می بسته پیمان ــطه واس بودن آغاز

کند. تضمین نیز را تعهد اجراي اجازه تحصیل به التزام بر عالوه تواند می
ضامن اجراي دارد عهده به که الزامی بر طبق او نخستین تعهد ایفاي و اجازه از بعد این فرض در
اجراي فعل مورد و ثالث در که متعهد ــد باش آمده عقد در گاه هر مثال براي ــت. هس نیز تعهد اصلی
بر عهده مفاد تعهد ــراي اج در خصوص تواند می طرف قرارداد ــی دارند، تضامن ــوولیت مس مطلوب
پیمان از ــی ناش ــارت جبران خس متعهد، که مواردي در اما کند. طرف رجوع دو از یک هر به گرفته

خواست. نمی توان را او تعهد اصل اجراي گیرد، می عهده را بر ثالث شکنی
بر و است بوده قرارداد تراضی طرفین مورد چه آن بر بنا ــود که می ش ــخص مش وضوح به بنابراین
در می توان را مختلف فروض گذارند، ــخص ثالث می ش بر عهده که تعهدي شرطی و نوع ــاس اس
طرفین گفت : یک فرض می توان در دارند. را خود خاص آثار یک از این فروض هر داشت که نظر
شرطی گونه قیدي یا علیه هیچ مشروط شخص و گذارند می ثالث عهده را بر قرارداد، تنها تعهدي
در که ــت معنی اس بدین این و کند ذکر نمی ــث را ثال ــخص ش ذمه بر ــده ش بار تعهد ــوص خص در
با از سوي دیگر ــو و س یک از و قانونی صحیح صورت قرارداد به انعقاد ثالث با ــخص ش که صورتی
او بار علیه بر شرط را که قرارداد بر ذمه خود، طرف اول شده بار تعهد نسبت به ثالث قبول شخص
ثالث شخص که صورتی در بود، نخواهد وي تعهدي بر ذمه گونه هیچ و شود می الذمه بري نموده،

باشد. می ایفاي تعهد به ملزم متعهد اصلی عنوان به
بار بر وي را علیه ثالث ــرط ش که قرارداد، اول طرف فرد که صورتی در ــت که این اس دوم فرض
آن می گیرد و عهده بر را نیز تعهدي اجراي ثالث شخص اجازه تضمین اخذ بر عالوه ــت؛ اس نموده
ملزم کند، قبول خود را ــر ذمه ــده ب ش بار تعهد ثالث فرد اگر چنین فرضی در نماید. می ــن تضمی را
ثالث در قرارداد را علیه ــرط که ش ــی کس یا قراردادي حالت متعهد این در و بود خواهد آن ایفاي به
تعهد اجراي ننموده است، بلکه تضمین اجازه را و اخذ تحصیل صرف نمی شود، چون بري گنجانیده
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است، بري نشده اجرا کامل به طور ثالث تعهد که زمانی تا است. بنابراین نموده تضمین نیز ثالث را
پذیرفته است، صورت او نفع علیه ثالث، به فعل شرط که دیگر مشروط له سوي از شد. الذمه نخواهد
آن خودداري مفاد به و عمل تعهد اجراي از متعهد ثالث که صورتی در دارد که را و اختیار ــق ح ــن ای
قراردادي قرارداد یا متعهد دیگر طرف یعنی طرفین، از یک هر به تضامنی بتواند به صورت و ورزیده

نماید. رجوع ثالث شخص همچنین و
تعهد  انجام عدم از خسارت ناشی جبران ثالث، ضرر به کننده طرف شرط که است این سوم  فرض
بعد از نیز حالت این در است. گرفته عهده به را وي اجاره تضمین همچنین و را متعهد شخص ثالث
و شخص شده الذمه متعهد قراردادي بري یا قرارداد اول ثالث طرف بر شخص شده بار قبول تعهد
قرارداد اول طرف توان نمی ــر دیگ حالتی چنین در ــت. اس تعهد مفاد به اجراي ملتزم ــث متعهد، ثال
ثالث متعهد شخص الزام دارد حق له فقط مشروط و ثالث نمود تعهد مفاد اجراي به ملزم منعقده را
هر به تضامنی صورت به تواند می باشد، وارده خسارت جبران خواهان که صورتی در اما بخواهد. را
به توجه با این حالت در قرارداد اول طرف و کند رجوع قرارداد اول طرف نیز متعهد و ــث ــک از ثال ی
خسارت وارده جبران به ملزم است، خسارت جبران مسوول قرارداد در تراضی مفاد اساس که بر این

باشند. می له مشروط شخص به

ثالث رد شخص صورت در ثالث علیه آثار شرط -2-2
به التزام متعهد که ــود ش می معلوم را اجازه ندهد، خود ذمه بر ــده ش بار تعهد ثالث، ــخص ش اگر
می منعقد هم بین عقدي را اصلی، قرارداد طرفین که زمانی دیگر عبارت است. به نکرده وفا خویش
در نماید. می تعهد قرارداد، دوم به طرف را ثالث علیه ــل فع به انجام تعهد یکی از طرفین و ــد نماین
که است این ــده ثالث تعهد علیه خویش را اجازه ندهد، در واقع آنچه محقق ش ــخص ش که صورتی
چند هر و بوده نتیجه به تعهد او تعهد که چند هر است؛ ننموده عمل خویش تعهد به قرارداد متعهد

داد. نسبت او به را نتوان تقصیري اجازه کرده باشد و راه تحصیل در را الزم کوشش که
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همان که مطلوب نیامدن نتیجه دلیل بدست همین به و ــت اس نتیجه به او تعهد که ــد زیرا گفته ش
قواعد طبق بر گردد. بنابراین می محسوب تقصیر خود قراردادي در چنین است، ثالث شخص اجازه
که این به توجه با کند. به بیان دیگر ــکنی را جبران ش پیمان از ناشی ــارت خس باید متعهد عمومی،
تحقق عدم صرف لذا است؛ نتیجه به تعهد قراردادي، متعهد ــخص ش ــوي از س گرفته عهده تعهد بر
طرف یا له مشروط به شخص وارده قرارداد، ملتزم به جبران خسارت و متعهد کند می کفایت نتیجه

داشت. نظر در توان می را شکنی پیمان این از خسارت میزان بیان در حال شود. می قرارداد
التزام  صورت وجه و به اصطالح به ــود ش معین طور مقطوع به ــارت این خس اگر فرض،  در یک
متعهد تواند فرد نمی مدنی قانون به ماده 230 صورت حاکم مستند این در شود، قرارداد گنجانده در
است ممکن این حالت در که البته آن چه نماید. محکوم ــده ش ملزم که آنچه از کمتر ــتر یا بیش به را
معامله اجازه خارجی حادثه بروز ثابت شود که است حالتی تنها در سازد؛ مسوولیت از بري را متعهد
به قرارداد، تعهد متعهد تعهد که جایی از آن عبارت دیگر به .13 ــت اس ــاخته س ممکن نا را فضولی
اجراي تعهد عدم و از تعهد اثبات تخلف صرف تعهد، از تخلف از این ضرر دیده لذا است نتیجه بوده
تعهدش اجراي از که متعهد دیگر طرف در اما کند. ثابت را وي تقصیر که ندارد لزومی و است کافی
حادثه که است این او چاره تنها مبري شود، وارده جبران خسارت از که این براي است نموده تخلف
متعهد فرد اجازه معامله فضولی، خصوص اثبات حادثه خارجی در با اثبات برساند یعنی به را خارجی

شود. می قرارداد دیگر وارده به طرف خسارت جبران از مبري
شخص گاه هر که است داشت این بیان توان می و است ضروري جا در این که دیگري نکته البته
در ــد، باش متعهد وراث دهد انجام باید را منعقده قرارداد طرفین تراضی مورد تعهد و فعل ــی که ثالث

شوند. او می عام مقام قائم تعهد نیز مورد
سوي از وارث به سبب به همین حفظ می کند. فضولی و رد قرارداد در اجازه را خود آزادي بنابراین
حالتی چنین در دیگر عبارت به کند. جبران را تعهد انجام عدم از ناشی ــارت ــتی خس بایس نیز متعهد

ص 148 دوم، جلد قواعد عمومی قراردادها، ناصر، - کاتوزیان، 13
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خواهند برد. ارث را به وي تعهدات حقوق و هستند تمام مورث خود مقام وراث، قائم که آن جایی از
و صورت خواهد پذیرفت وراث سوي از له متعهد یا له مشروط ــخص ش به وارده ــارت خس جبران لذا

اند. وارده خسارت جبران به ملزم محکومیت صورت در وراث
این در وراث ــت؛ اس ــده ش رد صورت عهده دار انجام فعل در خود متعهد، که چنین، در موردي هم
که قرارداد چند ــت، هر اس آن اجراي به ملتزم ترکه قبول با و ــود ش می مورث مقام قائم تعهد نیز
از اگر ــتند. هس مورث خود مقام قائم وراث که فرض این در دیگر عبارت نکند. به اجازه ــی را فضول
نیز و داشته را خود نفع به اجراي تعهد حق خود مورث مقامی به قائم باشند قرارداد له مشروط ناحیه
ارکان اثبات صورت در را ثالث نیز و متعهد علیه تعهد اجراي عدم از ناشی وارده خسارت مطالبه حق
به ملزم باشند، قرارداد یا طرف اول قراردادي متعهد ناحیه از دارند. اگر وراث را وارده ضرر و خسارت
و مبري کند رد را خود علیه شده، بار تعهد ثالث شخص که صورتی در باشند. می تعهد اجراي مفاد

باشد. کرده را ثالث صرف اجازه تحصیل مورث آنها فقط اگر شود؛ شناخته
حق این نماید فوت آن، رد یا اجازه قبل او ذمه بر ــده ش بر که تعهد ــخص ثالث که ش صورتی در
براي وارث تعهدات و اثار آن همان رد یا قبول که در صورت ــید رس خواهد او وراث رد، به یا اجازه

شود. می بار

گیري نتیجه
به ــخ پاس ــود ش گمارده همت آن گردآوري به تا ــد ش باعث حاضر مقاله تهیه تحت عنوان چه آن
داراي علیه ثالث شرط آیا ؟ چیست ثالث علیه شرط حقوقی مبانی و مفهوم - : ذیل است مجهوالت
شرط مبناي و موجب جامعه جدید مسائل اقتضاي صرف آیا ؟ باشند می امروزي حقوق در مصادیق
در که ؟ ــت ثالث چیس علیه ــرط ش خصوص گذار ایران در قانون ؟ نحوه پذیرش ــتند ثالث هس علیه

: نهایت چنین نتایجی بدست آمد
شده بهترین بیان نظریات به توجه با است و حکم فضولی در شرطی چنین : ثالث شرط علیه - 1
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او ــوي س از بتواند بیگانه مال تصرف در ــت. یعنی اگر اس غیر مال فضولی اداره همین نظریه نظریه،
آن م. ق. 247 ماده در هم مدنی قانون ــد که باش باطل او براي تعهد ایجاد ــذ گردد. چرا درباره تنفی
ــامل ش تملیکی را عقود در هم عهدي و عقود در هم و بوده قاعده کلی امر این و ــت اس پذیرفته را

خواهد داشت. بر در را خود خاص رد متعهد آثار یا اجازه با بنابراین خواهد شد.
طلبکاران  و برخی تاجر ورشکسته بین که قرارداد ارفاقی به توان ثالث می شرط علیه مصادیق  از
همچنین قرارداد و گردد می منعقد کار جمعی قرارداد هاي و جمعی قراردادهاي نیز و می شود منعقد

برد. نام عمر بیمه
فروض توان التاسیس می جدید حقوقی نهاد نتایج این نوع و آثار خصوص در : علیه ثالث شرط آثار

: داشت نظر در شرح بدین را الذکر ذیل
) که قرارداد اول طرف متعهد قراردادي ( داشت که اگر گونه بیان توان این می اول حالت - در 1
باشد،تعهد گنجانده له متعهد یا دوم قرارداد طرف خود با قرارداد در را ثالث ــخص ش علیه بر ــرط ش
چنین در نموده باشد. نتیجه به تعهد را آن تضمین و را ثالث ــخص ش اجازه اخذ و تحصیل وي فقط

: توان گفت می امر این اثر عنوان حالتی به
او ذمه تعهدي بر قرارداد اصلی ــده از سوي طرفین ش که تعهد بار ــخص ثالث اگر ش فرض این در
الذمه قرارداد بري اول طرف یا ــراردادي ق متعهد کند، قبول خود را ذمه تعهد بر ــت، ــرار گرفته اس ق
را ذمه خود بر بار شده تعهد شخص ثالث اگر و ــت اس تعهد ایفاي به ملزم ــخص ثالث ش گردد و می

داشت. نخواهد مسوولیتی هیچ وي کند، رد
گرفته خود ــده عه بر که تعهدي ایفاي ــدم توجه به ع با ــراردادي متعهد ق یا ــرارداد اول ق ــرف ط
ــارت خس جبران ملزم به هم بوده، نتیجه به تعهد که ( ــخص ثالث و قبول ش رضایت تحصیل (یعنی
نتیجه بوده به تعهد وي چون تعهد باشد و می له مشروط یا یا متعهد له قرارداد دوم طرف وارده به
متعهد ،فرد سوي دیگر از و خسارت جبران براي کافی تعهد پذیرش از شخص ثالث رد اثبات صرف
خارجی سبب یا قوه قاهره ــارت، باید خس ــدن از جبران تبرئه ش براي قرارداد، اول طرف یا قراردادي
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بود. وارده خواهد خسارت جبران به محکوم گرنه کند و ثابت را
قراردادي عالوه بر متعهد ــه ک صورتی : در که مطرح کرد توان می ــز چنین نی دوم را ــت حال - 2
نیز را قرارداد دوم ــرف ط در برابر ــوي ثالث س از تعهد را مفاد اجراي ثالث، ــخص قبول ش ــل تحصی
قراردادي متعهد یا قرارداد اول طرف ثالث، قبول شخص با تنها حالتی چنین در باشد، نموده تضمین
مسئول همچنان نپذیرد وي انجام ثالث سوي فرد از تمام تعهد، که زمانی تا و نخواهد شد الذمه بري
له متعهد یا طرف اول قرارداد باز زند، ــر س ایفاي تعهدات خود ثالث، از فرد اگر این حالت در ــت. اس
متعهد قراردادي براي الزام به ایفاي تعهدات یا و شخص ثالث دو طرف، یعنی هر یک از دارد به حق
بر شده ایجاد تعهد ثالث شخص که در صورتی اما رجوع کند. تضامنی طور به خسارت، جبران یا و
تعهد ایفاي به ملزم خود قرارداد، اول یا طرف متعهد قراردادي فرد حالت این در کند، رد را خود ذمه
ــین جانش و عام مقام قائم عنوان طرفین به از یک هر الذکر، وراث فوق فروض تمام در البته ــت. اس
قوانین طبق را بر وي حقوق تمام همچنین و مورث خود تعهدات و الزامات تمام بوده و خویش مورث

ارث خواهند برد. به ماترك، ارث و مربوط به
این داشت بیان آمده بعمل هاي بررسی و با حاضر راه تحقیق در پیشنهاد عنوان به توان می چه آن
قانون گذار ما متاسفانه که شد ــخص مش آمده بعمل گرفته در تحقیق صورت کنکاش با : که ــت اس
مواد خاص و و مدون، مقررات قوانین و سایر مدنی در قانون ثالث، نفع به ثالث و علیه در بحث شرط
ویژه در بحث به است. نکرده بینی پیش به وضوح خاص آنرا شرایط و آثار گرفتن نظر در ویژه اي با

است. مشخص به وضوح زمینه این در قانونی بنابراین خالء ثالث. شخص ضرر تعهد به
توجه که با ــت اس ــته داش بر متضادي را در موارد، و در برخی متفاوت قانونی نظریات ــالء خ ــن ای
مبانی و مفهوم نماید که می ایجاب ــن چنی ها نهاد نوع این فایده بودن مفید و متعدد ــق مصادی ــه ب
تا ــت اس ــده صراحت بیان ش قانون به در نفع ثالث به و علیه ثالث ــرط ش آثار چنین هم حقوقی و
اختالف از ــده و ــخص ش مش ثالث ــخص ش و قرارداد طرفین میان روابط حقوقی ــکان االم ــی حت

شود. کاسته ها دیدگاه



منطقه فارس دادگستري وکالي کانون تخصصی علمی و مجله
210211

منابع
فارسی الف)

1383 تهران، بیان، انتشارات بیان، فرهنگ اهللا، ولی بخش، - جهان 1

دانش، گنج خانه کتاب ــارات انتش ج 1، ( حقوق تعهدات )، دوره حقوق مدنی جعفر، محمد لنگرودي، جعفري - 2
1378 چهارم، چاپ

1379 چاپ سوم، دانش، تهران، گنج حقوق، ترمینولوژي محمد جعفر، جعفري لنگرودي، - 3
1382 چاپ سال سوم، تهران، چاپ مجد، انتشارات عقد، شروط ضمن مهدي، شهیدي، - 4

1382 چهارم، چاپ تهران، مجد، انتشارات سوم، جلد تعهدات و قرارداد آثار مهدي، شهیدي، - 5
چاپ تهران، ــارات دانشگاه )، انتش قرارداد خارج از ( الزامات مدنی ــوولیت مس قهري ضمان ناصر، کاتوزیان، - 6

پنجم، 1380
1382 هشتم، چاپ تهران، میزان، انتشارات ،3 قراردادها، ج عمومی قواعد ناصر، کاتوزیان، - 7

 1381 ششم، چاپ نشرمیزان، دین، هاي و وثیقه عقود اذنی مدنی، حقوق دوره ناصر، کاتوزیان، - 8
1380 چاپ سال ششم، چاپ میزان، انتشارات ،2 قراردادها، ج عمومی قواعد ناصر، کاتوزیان، - 9

تهران، 1380 گلستان، عمید، انتشارات فرهنگ حسن، - عمید، 10
تهران، 1374 سنگی، چاپ المکاسب، مرتضی، شیخ - انصاري، 11

قم، 1379 2 مکاسب، چاپ سنگی، ج حاشیه کاظم، - طباطبایی یزدي، سید محمد 12
منابع عربی)

المدنی، ج 1 الشرح القانون فی احمد، الوسیط 1 - السنهوري،
مکاسب بر حاشیه اهللا، نهایه المقال، - مامقانی، عبد 2

1380 تهران، سنگی، چاپ عرب، ج 7، لسان منظور، ابن - 3

حقوق و فقه در علیه ثالث شرط آثار مبانی و ماهیت، بررسی



منطقه فارس دادگستري وکالي کانون تخصصی علمی و مجله
212213

قانون اساسی بر با تاکید حقوق شهروندي گفتمان تحلیلی بر
ایران اسالمی جمهوري

فدایی2 اصغر علی و شاکري1 حمید

چکیده
جایگاه رفیعی ــهروندان از ش امتیازات و حقوق مدرن، دولت حقوقی و ــی سیاس ادبیات در ــروزه ام
تقسیم اجتماعی و ــی سیاس مدنی، حقوق سه دسته به را ــهروندي ش برخی حقوق ــت. اس برخوردار
و کار ــاز س نوعی ــی اساس قانون که جایی آن از گیرد. برمی در ــهروندان ش حقوق اهم که اند کرده
هدف ــت. دولت اس اقتدار حیطه و حدود و فرد تمنّیات تأمین اجتماعی، انتظام ابزاري براي تضمین
قدرت ساختار ذاتی تجاوزگري برابر در ــان انس فردي عمومی و آزاديهاي و از حقوق ــداري پاس آن
عقالیی هم مسلّم فرض یک پذیرفتن شهروندان، حقوق و اساسی قانون از بحث در است. سیاسی
بماند؛ ساکت شهروندان حقوق نسبت به نمیتواند اساسی هیچ قانون که این آن و بجا هم و ــت اس
در است. شهروندان ــی اساس آزادي هاي و ــی، اعالم حقوق اساس قانون بخش هر بنیادي ترین بلکه
مورد و نظر در شهروندي امتیازات و حقوق ــروطه اساسی مش قانون متمم در ــت نخس ــور ایران کش
اسالمی، جمهوري ریزي نظام و پی ــالمی اس ــکوهمند ش انقالب وقوع با ــپس س گرفت. قرار توجه

شیراز دانشگاه عمومی از ارشد حقوق کارشناس - 1
شیراز دانشگاه خصوصی از ارشد حقوق کارشناس - 2
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قرار توجه شهروندي مورد حقوق صریح و وسیع طور به ایران، جمهوري اسالمی ــی اساس قانون در
از عوض، در ولی نرفته به کار اساسی قانون در ــهروندي حقوق ش ــهروند و ش اصطالح گرفت.گرچه
بارمورد استفاده چندین اجتماعی فردي عامه،حقوق حقوق عمومی، ملت،حقوق حقوق تعبیراتی چون

قرار گرفته است.
به سپس است. شده پرداخته انواع آن و پیشینه شهروندي، بررسی حقوق به نخست مقاله، این در
قانون در را شهروندي حقوق اخص طور به و ایران جمهوري اسالمی در ــهروندي حقوق ش ــی بررس
ــاره صورت موردي اش به فرهنگی مدنی، اقتصادي و اجتماعی – ــی، سیاس هاي زمینه در ــی اساس
شده شهروندي پرداخته حقوق شدن کاربردي راستاي در راهکارهایی ارائه به در پایان و است شده

است.
قانون اساسی. بشر، شهروندي، حقوق شهروندي، حقوق کلیدي: واژگان

مقدمه
است. عمومی حقوق ویژه معاصر به حقوق اهمیت با ــیار بس هاي بحث جمله از ــهروندي حقوق ش
در نظریات و دارد ــه توج عدالت و برتري ــه ویژه ب طور به که ــت اس ــوع نوظهوري موض و ــوم مفه

است. کرده خاصی پیدا جایگاه حقوقی، سیاسی و اجتماعی،
دولت یک عنوان تابع به فرد هر پردازد که می حقوقی راجع به چیز هر از شهروندي، بیش حقوق
بهداشت و آموزش و مسکن از برخورداري از و است زیاد بسیار آن مصادیق و ــت اس برخوردار از آن

یابد. می ادامه عادالنه دادرسی حق قبیل گرفته تا حقوقی از
نظري و مکتوب سند ترین را به عنوان مهم ــور کش هر ــی قانون اساس توان می ملی،  ــطح س در
حقوق ترین منبع مهم به عنوان ــی اساس قانون ارتباط ــت. دانس ــهروندي» «حقوق ش تعریف براي
در به مفهوم دیگر دارد. وجود اساسی، است که از حقوق تعریفی اساس بر با جامعه سیاسی، اساسی

نشر میزان،ص19، 1385 اساسی،تهران: حقوق هاي بایسته ابوالفضل، - قاضی(شریعت پناهی)، 3

ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي حقوق گفتمان بر تحلیلی
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به لزومًا توان قانون اساسی را نمی ــت.3 اس روایان فرمان و بران فرمان از مرکب که ــی سیاس جامعه
و واقعیت برخی عمل در که، چرا کرد. تلقی یافته عینیت و اجتماعی هاي واقعیت عنوان مبنایی براي
صورت حقوق از این نوع تعریفی که چنین هم ــد. یابن عینیت نمی مختلفی دالیل ــن حقوق به از ای
هایی می انجامد. تفاوت به است، شده بنا متفاوتی ــفی فلس ــاس مبناي که براس جا آن از گیرد، می
به حقوق ــی بخش عینیت راه در ــوري، کش هر در حقوقی نظام ــی، اساس قانون مبناي بر حال هر به
مبناي حقوق بر این ــی بررس رو، این از بردارد. مهمی گام ــهروندي ش وظایف رعایت و ــهروندي ش

منجر شود.4 زمینه این در آگاهی رشد به تواند می موجود دیدگاه هاي
حقوق و ــی اساس کارکرد قانون و جوهر به ذات، توجه ــا ب ــهروندي ش حقوق پیرامون بحث ــراي ب
به ناظر ــی اساس قانون در مندرج مقررات و قواعد مجموعه که جایی آن از گفت توان می ــی، اساس
می زمامداران قدرت مقابل در ــهروندان ش کننده حقوق تضمین روایان و فرمان قدرت تنظیم کننده

باشد. ماهیت این کننده تضمین قانون اساسی بایستی بر حاکم گفتمان هرحال به باشد.
شهروندي بشر و حقوق اولین منشور که اگرچه ــد. باش می نوظهور اي در ایران پدیده ــهروندي ش
مذهبی، فرهنگی، عوامل شهروندي باید به حقوق تحقق براي بوده است، اما کبیر کوروش به متعلق
و جامعه مذهبی هاي اگر به نگرش که چرا ــود. ش توجه جامعه نیز در اقتصادي و ــی سیاس تاریخی،
تنها داشت نمی توان انتظار داده نشود، اهمیت کشور هاي تاریخی یا زمینه کشور و سیاسی ساختار
این کما باشد. جامعه حقوق در قانون اساسی، ضمانت اجرایی این ــهروندي در ش به حقوق پرداختن
تاکید به دفعات مورد ــهروندي ش حقوق هاي مولفه ایران، ــالمی اس جمهوري ــی در قانون اساس که
و منابع فقدان در ایران، شهروندي حقوق کامل تحقق مانع ترین اصلی هر روي، به است. گرفته قرار
حقوق مربوط به قوانین در موجود همچنین، ابهامات شناخت، و و آگاهی نبود و فرصتهاي اجتماعی

حقوق می باشند. این اجراي راه برسر اصلی موانع حقوق، این شهروندي در اجراي

دوره شیراز، دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم مجله آلمان»، و ایران در شهروندي وظایف و حقوق تطبیقی پور،مهدي،«تحلیل زیان و وحید قاسمی، - 4
بهار،1387 ،98 ص پیاپی54، اول، شماره هفتم، و بیست
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تحقیق روش
نیز اطالعات جمع آوري روش و ــد باش می نظري تحلیلی- روش مقاله، ــن ای در ــق تحقی روش
مجالت و کتب استفاده از با نیاز، مورد اطالعات بیشتر چنین، و هم مطالعه اسنادي و اي کتاب خانه
انجام برداري فیش صورت به نیز ــات اطالع آوري جمع ضمن در ــده اند.5 ش جمع آوري تخصصی

است. گرفته

حقوق شهروندي پیشینه 1-مفهوم و
شهروندي حقوق پیشینه -1-1

نخست برمی گردد: مرحله بشري تمدن تاریخ در مرحله دو به ــهروندي ش حقوقی مفاهیم تحول
دولت شهرهاي یونان در بحث و بزرگ کورش شهروندي و ــر حقوق بش اعالمیه که از میالد، پیش
1789 سال به شهروند و انسان حقوق اعالمیه در ــه، فرانس انقالب در دوم مرحله و آید می میان به
حقوق رعایت مدعی بود که، نخست، می توان مرحله یابد.6 در مورد ــت می دس نوین ــکوفایی ش به
به اسنادي مستند و آثار از قدیم، و دارد ــري بش تمدن تاریخ در ــه ریش خواهی عدالت ــهروندي و ش
شهروندي، و بشر حقوق اعالمیه نخستین عنوان به بزرگ، کورش ــور معروف منش ــت. اس مانده جا
معارضه تاریخچه ــود. ش می ــوب محس عادالنه داري حکومت وتضمین مردم حقوق تامین زمینه در
فکري ــن روش هاي جنبش این عصر در 19 برمی گردد. قرن به اواخر رعیت و ــهروند ش دو مفهوم
بیداري عمومی و ــی بخش آگاهی منظور به ــه، بزرگ فرانس ــندگان و نویس ــمندان دانش آکادمیک و
و ــر حقوق بش بود. اعالمیه ــته گذاش اذهان بر را خود تاثیر ــی، هاي رعیت نظام در بند ــاي ه ــوده ت
قرار توجه مورد این موضوع در آن، که است اسنادي از نخستین سال 1789 در ــه ــهروندي فرانس ش

مقاالت مجموعه در ایران. حقوقی نظام در ــهري ش اختالف مراجع حل ــهرداري و ش ــهر، ش ــوراي ش بر تاملی اصغر، فدایی،علی و ــاکري،حمید ش - 5
فروردین،1393 پایدار،ص2، شهري منظر و معماري ملی کنفرانس

معاصر،ص266، 1382 تهران:نشرنگاه سیاسی، چاپ سوم، دانش آموزش - بشیریه،حسین، 6

ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي حقوق گفتمان بر تحلیلی



منطقه فارس دادگستري وکالي کانون تخصصی علمی و مجله
216217

ها شهروندان آن سرزمین حفظ حقوق را براي نیز قوانینی کشورهاي دیگر آن ــت. پس از گرفته اس
ژاك ژان فلسفی آراي مدیون خود را ــهروندي مفهوم ش تحول در ــه فرانس وضع کردند. انقالبیون
ترجیح را، شهروندي و گرفته نظر الیستی در ایده شیوه به شهروندي را مفهوم رسو می دانستند. رسو
که است کسی واقعی شهروند نظر او از بنابراین کرد. می خصوصی تعریف منافع بر عمومی صالح و
با تاثیر ــد.7 مدنی» باش «فضلیت و عمومی» «اراده داراي یعنی کند؛ اراده عمومی را مصلحت بتواند
شهروند، و بشر فرانسه، ضمن اعالم حقوق 1789 مورخ شهروند ــر و بش حقوق اعالمیه دیدگاه، این
می خود به اجتماعی اخالقی بیشتر جنبه تکالیف، این کند، می مشروح بیان طور به نیز تکالیف او را
رسو چه اگر تعاونی است، روحیه از برخوردار دموکراسی و شهروندي پیرامون رسو هم فرضیه گیرد.8
تاکید شهروندي اصل این بر و پسندیده، حکومت ایجاد و سیاسی حقوق اصول را اجتماعی داد قرار
اختالف به آن برادري ارزش تعاونی و از را ــهروندي ش مفهوم 19 قرن ــم در لیبرالیس کند.ظهور می
شهروندان گسست و هم از عمومی مصلحت و شهروندي مفهوم میان رابطه یعنی متحول کرد منافع
داراي اساسی صورت هم برابرند.که به با سیاسی و مدنی در حقوق که تلقی شدند افرادي عنوان به
الزمه تامین عصر این در شهروندي بنابراین شان و صالح خویشند. خیر تعقیب و در منافع اختالف
مفهوم ــهروندي به ش ــان ش این قرن در اجتماعی. و مصلحت عمومی نه ــد، ش ــته دانس فردي رفاه
توجه بدون و... اجتماع حق قانون، نزد در برابري بیان، آزادي ــون از حقوق عمدهاي چ ــورداري برخ
ــتی، دیدگاه لیبرالیس این بوده.9 بنابه ــهروندي ش رایج مفهوم و... نژادي ــی، جنس وضع طبقاتی، به
قرن جریان در ــا ام بودند ــاع و اجتم ــهروند ش زندگی ــور ام در دخالت دولت ــف مخال ــا ــرال ه لیب
که صرف اعالم ــدند به این ش باورمند ها لیبرال و ــد ش تحوالت خوش ــت دس عقیده این ــتم بیس
بین از براي دولت است ــت بلکه الزم نیس کافی ــهروندي ش حقوق عمومی براي تحقق هاي آزادي
در و گیرد عهده به را فعالی نقش ها آزادي از ــی ناش هاي نابرابري و عدالتی ها بی تبعیضات، بردن

- همان، ص280 7
ص34، 1388 تهران، دانشگاه انتشارات تهران، چهارم ، بشر،چاپ حقوق عمومی و آزادي منوچهر،، موتمنی، - طباطبایی 8

همان، ص267 - بشیریه، 9
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نیل دهد. براي قرار اجتماعی هاي گروه اختیار در را الزم مالی مادي و امکانات و وسایل این زمینه
نیز فرهنگی اجتماعی و حقوق اقتصادي ــهروندان، و مدنی ش ــی سیاس حقوق کنار در هدف این به
از دولت منع خواستار مدنی) و ــی سیاس (حقوق اول نوع حقوق در اینکه تمایزي با البته ــد ش افزوده
در پهنه شان هایشان فعالیت در شهروندان ــتن گذاش آزاد و فردي در قلمرو اندازي ــت دس و دخالت
اما می شود. مقابل دولت محسوب در فرد مقاومت وسیله مزبور، این حیث، حقوق از است و زندگی
همین به و فعاالنه است؛ دخالت خواستار فرهنگی) و اجتماعی و اقتصادي (حقوق دوم حقوق نوع در
دوم نوع آزادي هاي حقوق و و مقاومت، هاي آزادي را، اول نوع هاي برخی مولفان، آزادي مناسبت،

اند.10 دانسته شهروندي مفهوم و شهروندان براي مشارکت هاي آزادي را،
اجتماعی حقوق ــوم ویک مفه ــت بیس قرن اوایل و ــتم بیس قرن اواخر در ــیال دموکرات ها، سوس
اجتماعی، خدمات از برخورداري اجتماعی، حقوق از منظور بخشیدند. بیشتري گسترش را شهروندي
خصلت تنها شهروندي مفهوم دیدگاه این بنابه ــت. اس اجتماعی و... تامین رفاه ــتی، آموزشی بهداش
میان اساسی تعارضات سان به این و یافته نیز اقتصادي و حقوق اجتماعی بلکه ندارد، سیاسی حقوق
پیدا کاهش تا اندازه دموکراسی بوده نگرانی طرف داران اغلب ــأن شهروندي که ش و داري ــرمایه س
اجتماعی، رفاه متوازن داري سرمایه ها با پذیرفتن دموکرات ــیال دیگر، سوس سوي از و ــت کرده اس

شدند. نیز شهروندان براي دولتی و شخصی نهادهاي رایگان اجتماعی خدمات خواهان
تا ــاس اس همین بر ــت. اس ــده ش نظریات متعددي مطرح ــهروندي هرحال در مورد حقوق ش به
بیشتر نظریه این لیبرالیستی: نظریه از جمله؛ نخست مهم نظریه ــه س پایانی دهه 1980 هاي ــال س
این بر فرض تئوري در کرد. همچنین می تاکید فردي اصالت گرایی و فردي حقوق حوش و ــول ح
به عنوان افراد شهروندان از نظریه این در باشند. می برابر و آزاد افرادي که تمامی شهروندان، است
تئوري این بود. جمهوري گرایی ي نظریه دیگر؛ نظریه ــت.11 اس داده قرار مورد توجه حق صاحب

ص33و34 همان، موتمنی، طباطبایی - 10
11.Foweraker, J، & Landman, T،Individual Rights and Social Movements: A Comparative and Tatistical 

Inquiry، Oxford: Oxford University Press،p.32،1997.
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باالخره کرد و می تاکید خود اجتماعی سرنوشت تعیین در ــهروندان مشارکت ش مورد ــتر در نیز بیش
داده است. قرار مورد اشاره اجتماعی و تعهدات زندگی جمعی نظریه، این که در گرایی نظریه اجتماع
داده قرار تاکید سیاسی مورد اجتماع در یک ــهروندان ش بودن عضو گرایان اجتماع ــتا، راس همین در
همبستگی بزرگ یک گیري شکل ــبب س ــی سیاس اجتماع یک عضویت در که؛ باورند این بر و اند
ــبب نادیده س ــم که تفکر فردگرایانه لیبرالیس دلیل رهگذر به از همین و ــود ش می اجتماع و فرد بین
را گرایی اجتماع گفتمان برخی که است ذکر به الزم پردازند.12 می شده اجتماع فرد با رابطه گرفتن
نخست دهه 1990 هاي تحوالت سال به توجه با دانند. می لیبرالیسم حقوقی گفتمان ــده ش اصالح
ها آن ضعف نقاط شدن با روشن و نبود شهروندان مسائل چندان پاسخگوي کردها روي این دیگر
جهانی جهانی و بر شهروند تاکید با پسانوگرایی پارادایم رفته رفته ــرایط نوین، ش با ــدن ش روبرو در
گروه چهار به را شهروندي حقوق بر حاکم هاي گفتمان نظران صاحب از برخی شد.13 مطرح شدن
گفتمان مدرن، و کالسیک خواهی جمهوري گفتمان لیبرال، حقوقی گفتمان می کنند: بندي ــته دس

تکثرگرایی.14 حقوقی گفتمان و گرایی اجتماع
شهروندي حقوق و شهروند تعریف و 1-2-مفهوم

عملی را بتواند تا ــناخته ش فرد براي قانون که ــت اختیاري اس حقوق: حق اصطالح 2.1 حق در
این در حق واژه کاربرد تصرف. حق مالکیت، حق شود می گفته که چنان نماید. ترك را آن یا انجام

دارد.15 سابقه اسالمی حقوق در معنی
به جامعه در ــخص که ش امتیازي ــت از اس عبارت حق فیه، نحن ما در ــد نظر می رس به بنابراین

هستند.16 آن رعایت مکلف به و دیگران مذهب دارد یا قرار داد عرف، قانون، موجب
12. Bell, D،Communitarianism in Stanford Encyclopedia of Philosophy، Principal Editor N،Zalat, Stanford 

Stanford University, Center for the Study of Language and Information،p.1-2،2004. And Podunavac, M، 
The Principales of Citizenship and Pluralism in Identity، Belgrade: Belgrade University، p.3،2001

13. Gunsteren, H،A Theory of Citizenship، US: Westview Press،p.19،1998 
14. Ritzer, G، Encyclopdia of social Theory، London: sage Publication،p.147،2005

1342 ص2، اسالمیه، کتابفروشی ،انتشارات دوم چاپ تهران، مدنی، حقوق حسن، امامی، - 15
1386 نور،ص6، انتشارات دانشگاه پیام دوم،تهران: و بیست چاپ اساسی، ارسالن، حقوق سعیدي، ثابت - 16
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شهروند 1-2-1-تعریف
اجتماع هستند عیار تمام عضو تمامی افرادي که که به پایگاهی است شهروندي نظر مارشال، به
پایگاه این با متناسب و تکالیف وظایف حقوق، و برابر جایگاه همگی داراي افراد این است. شده داده
اي گسترده و پیچیده حقوقی و نظري مبانی از ــهروندي پدیده ش مفهوم شناسی، نظر از ــتند.17 هس
عمومی امور در که «فردي عنوان به آن تعریف و شهروندي مفهوم طرح با ارسطو است.18 برخوردار
ادبیات در ــت.19 اس کرده ارائه را ــهروندي ش مفهوم بندي اولیه صورت دارد»، ــارکت مش اش جامعه
که کسانی اجتماعی و سیاسی مدنی، حقوق شناختن رسمیت به یعنی شهروندي، مفهوم ــیک کالس

اند. را پذیرفته الزم قانونی تابعیت سیاسی - جغرافیایی اصلی قلمرو در
را خود جمعی و که حقوق فردي ــت اس ــی کس ــهروند ش که گفت توان می ــهروند، تعریف ش در
مطالبه طریق آن و از کند می آن عمل و به شناسد می کند، قانون را می آنها دفاع و از شناسد می
او حقوق از دفاع و دارد حضور هم دیگري فرد که داند می است. برخوردار معینی حقوق از کند، می
معناي تنها به پس شهروند نه دارد. ــهر مشارکت ش در امور فردي که و خودش حقوق از دفاع یعنی
و فردي حقوقی، آگاهی هاي ایی از مجموعه معناي به مشخص که به مدت شهر یک در ــکونت س
مردم از درصد چند شهروند هستند.؟ ما شهرهاي ساکنین از درصد ترتیب چند این به است. اجتماعی
42 اصل تا 19 اصل از 24 اصل اساسی جمهوري اسالمی طی قانون در که خود کشورما به حقوق
و تربیت مسوولیت که ما کشور پرورش و آموزش و یا دارند.؟ آگاهی شده تاکید آن بر اساسی) قانون
شهروند یا و است؟ کوشیده شهروندي تربیت در مقدار ،چه دارد عهده به را کشور آینده نسل پرورش

هایی باشد؟ ویژگی اسالمی ایران باید داراي چه جمهوري مطلوب
در مهم عناصر ــی از سیاس ــارکت مش و فرهنگی اجتماعی تعلقات ملی و ــت هوی ــري نظیر عناص
آگاهی نا و گرایی حس ملیت کاهش اخیر، هاي ــال س در ــفانه متاس ولی ــهروندي است. ش مفهوم

17. Friedmann, John،The prospect of cities، Minneapolis: University of Minnesota Press،p.168،2002.
ــماره4،ص58، سوم،ش ــال س دانش انتظامی، نامه فصل ــهري»، ش انتظام تامین ــوي س به ــهروندي ش حقوق «تحول ــیدیعقوب، ــوي، س موس -  18

زمستان،1380
1380 بهار 5،صص7و8، شماره شهري، مدیریت مشارکت»، شهروندي و جامعه مدرن، شهري: «مشارکت محمود، حسینی،سید نجاتی - 19

ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي حقوق گفتمان بر تحلیلی



منطقه فارس دادگستري وکالي کانون تخصصی علمی و مجله
220221

آموزش قصور ــان از فرهنگی، نش عناصر به ــبت ــورمان نس کش نوجوانان و جوانان زدگی یا واپس و
کشور یا ایالت شهر، یک رسمی عضو یک شهروند، یک دارد. مطلوب ــهروند پرورش در تربیت ش و
بینی پیش قانون در شود که می آور شهروند یاد به هایی را ــوولیت و مس حقوق دیدگاه، این ــت. اس
تجاري، اموال، روابط ــت که اس مقرراتی وجود نیازمند جامعه حقوقی، نظر ــت. از ــده اس ش تدوین و
دید رو از دهد. ازاین سامان و گرفته نظر در را خانوادگی مسائل حتی و مالکیت، شهرسازي، سیاسی
و اصول و یکدیگر برابر در تکالیف آنان و حقوق شهر، روابط مردم شهروندي، حقوق موضوع شهري
رشد بر نظارت کیفیت و شهر امور اداره نحوه چنین هم ــت. اس آن انجام روش و وظایف ها و هدف
کشور اساسی حقوق از که منشعب بدانیم ترین اصولی مهم توان بعنوان می که است شهر هماهنگ
زندگی بایستی نوع این در موفقیت براي و است جمعی زندگی یک شهري زندگی روي .به هر است
هم که است کسی شهروند یابد، رواج جمعی اخالق و شده مهار حدودي طلبی تا ومنفعت فردگرایی
همراهی و همکاري ــایه س آورد و در در نظر را منافع دیگران بنگرد و هم را خویش منافع و خویش
میان در این سازد. فراهم ودیگران خویش براي را بهتري شرایط ها، مسوولیت پذیرش دیگران و با
شهري مسائل حل مردمی براي ابتکارات و ها فعالیت تمرکز براي جایگاه مناسبی شهر، ــوراهاي ش
براي ایی عرصه به شهر شوراهاي که مراقب بود باید ــت. و رفاه اس سطح باالتري از به ــتیابی ودس
تبدیل دولتی هاي دیگر یا پست و اسالمی شوراي مجلس به پرتاب یا سکوي و سیاسی رقابت هاي
ساماندهی مسوول و درگام بعدي فرهنگ شهروندي مسوول رواج در اولین گام شوراها این نگردد.

هستند. شهري ومشکالت مسائل به
از رومیان اصلی، که یعنی ــهروندان، ش شدند: می تقسیم ــته دس دو ــور به روم قدیم، اتباع کش در
تسلط حکومت تحت که دیگري ملل و اقوام یعنی رعایا، و بودند برخوردار بیشتري و مزایاي حقوق
که یک، ي درجه ــهروندان ش بودند، درجه دو یونان در ــاکن س افراد قدیم، در یونان بودند.20 رومیان

ها بودند. غیریونانی و که بردگان ي دو، و درجه اند بوده یونان ساکنان اصلی

آریان،ص11،1385 انتشارات اول، چاپ شهروندي، حقوق آرزو، پور. رضایی - 20
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شهروندي حقوق و فردي 1-2-2-حقوق
صیانت و خصوصی ــوزه ح و عمومی مفاهیمی مانند حوزه و ــهروندي ش حقوق و ــوق فردي حق
، مدرن ــت مفهوم دول خود ــد مانن در دولت مدرن ــی ــدرت عموم ق مقابل در ــی خصوص ــوزه از ح
هاي فکري ویژه انقالب به بشري جامعه اجتماعی - سیاسی تحوالت متناسب با که است اي پدیده
هم غرب، در مذهبی اصالح جنبش جریان در است. خورده پیوند ــته، گذش هاي ــده درس اجتماعی و
جدید اساسی پیدایش قوانین اروپا، در دنبال رنسانس به هستی ــان، انس به هاي جدید نگرش چنین
فردي و حقوق جدي به توجه بایست سرلوحه می شهروندان سیاسی و قدرت میثاقی میان به عنوان

دانست.21 در جهان معاصر دولت مدرن و در شهروندي
از جمله؛ است هایی ویژگی داراي شهروندي حقوق هر حال به

باشد کجا که هر بشر در و هر فرد است بشري ي خانواده مسلم هر عضو زیرا حق جهانی است، .1
حقوق این به کسب مجبور و کسی ــت اس آن ــتحق ــد، مس باش که دین یا زبان،جنس، نژاد، هر از و

مسلم است. حقوق نیست. این
ــر بش را فرد توان نمی بدون آن چراکه ــت؛ انفکاك نیس ــر قابل بش از و ــت قابل انتقال اس غیر .2

نامید.
عدم ضرورت»، یا« بودن» «کم اهمیت در تشخیص خاطر توان به نمی نیست. ــیم پذیر 3. تقس

کرد22. سلب کسی از را آن
هستند. مکمل هم و متمم و یکدیگر ملزوم و الزم آن عناصر .4

کند. اعطا نمی حقوق را این بشري مقام هیچ و الهی است هدیه اي .5
و به دانست شخصیتی صفات را مربوط به آن توان و نمی ــت اس ــان انس و فطري ذاتی حقوق .6

باشد. نمی نیز وابسته قراردادي هیچ

سال انقالب اسالمی، رهیافت فصل نامه ایران»، ــالمی اس جمهوري ــی اساس قانون بر تاکید با ــهروندي ش طباطبایی،محمدرضا، «حقوق احمدي - 21
بهار،1388 شماره8،ص7، سوم،

/http://article.irbar.com/content/view/3408/200 - 22
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بیان، آزادي ــهروندي، حقوق ش یادگیري برابري، عدالت، موارد توان به می ــهروندي ش حقوق از
ــهروند، ش از دولت ــی سیاس و حقوقی حمایت عادالنه، محاکمه محاکم، ــی به دسترس آزادي عقیده،
دسترسی عادالنه امکانات، توزیع سالم، زیست محیط از برخورداري راي، گیري پس باز دادن، راي
اجتماعی، رفاه برخورداري از تشکیل اجتماعات، مهم دولتی، هاي ُپست به نامزد شدن اطالعات، به
و جان حفاظت از و ــت امنی تامین امنیت، ــاس از احس اي منظم، برخورداري جامعه از ــورداري برخ
حوادث زمان در کمک به آنها ــیدن طبیعی، رس هاي و عرصه منابع ملی از ــهروندان، صیانت مال ش
و عزل حق و مشورت نظارت، حق و زلزله، حق ــالی س خشک و ــیل س چون ــده هم بینی نش پیش

کرد. اشاره دولت رئیس برکناري

شهروندي حقوق اهداف -2
توانائیهاي شهروندان و گسترش بسط .1

اجتماعی تعلق حس تقویت .2
شهري نظام مدیریت به حس اعتماد تقویت .3

امکانات و از فرصتها در برخورداري عدالت ایجاد .4
شهروندان سازي امور و یکپارچه ساماندهی .5

شهروندي مرتبط با هاي شاخص سنجش شناسایی و .6
شهروندي مثبت شاخصهاي ارتقاي و بهبود .7

سازنده شهروندان و مثبت هاي مهارت و ها نگرش ها، دانش تعمیم توسعه و .8
مدیران و ــهروندان ش بین ، تکالیف حقوق نظام ــتقرار اس از طریق ــهروندي ــاختار ش تقویت س .9

شهري
امور شهر بهبود شهروندان در اثرگذاري میزان و افزایش جویی 10. مشارکت

فردگرایی در مقابل جمعی نیازهاي به احترام و جمعی بینش زندگی تقویت .11
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حاکمیت.23 تثبیت منظور به اجتماعی هدفمند تعامالت بسترسازي .12

شهروندي انواع حقوق  -3
کرد. تقسیم اجتماعی و سیاسی مدنی، دسته سه به توان می را ــهروندي ش حقوق معتقدند برخی

است.24 جامعه اعضاي همه به شده اعطا موقعیت شهروندي،
ــود، ش می ــناخته ش نیز ــخصیت ش به راجع حقوق عنوان با ایران در حقوق که مدنی، حقوق الف.
هم عمومی حقوق به آن صاحب نظران، برخی ــت. ــانی اس انس عرض ذات و به حفظ حقوق مربوط
افراد ــت تا اس دولت نمایندگان و دولت طرفیت به حقوق این اعمال چیز، هر از پیش زیرا می گویند،
به و حقوق مربوط مساوات به مربوط حقوق آزادي، به مربوط حقوق شامل حقوق مدنی خود، عادي

شود. می افراد مصونیت
گروه ها، ایجاد براي اما ــت، ــده اس ش واگذار افراد به مدنی حقوق گرچه که باورند این برخی بر

گیرد.25 می قرار استفاده مورد حرکتی و جنبش نوع هر و ها انجمن اجتماعات،
این موارد است: شامل آزادي ها حقوق مربوط به

رفت آزادي مکاتبات و آزادي سکونت، محل و ــکن مس انتخاب آزادي مانند عملکرد فردي آزادي
آمد و

و آموزش آزادي مطبوعات، آزادي بیان، آزادي ــب، عقیده، آزادي مذه آزادي مانند ــه اندیش آزادي
پرورش

و اقتصادي ــدي آزادي هاي پیون ــازمان س آزادي و موقتی تجمعات آزادي ــی مانند گردهمای آزادي
سندیکایی. آزادي و کار صنعتی، آزادي و بازرگانی مالکیت، آزادي آزادي مانند اجتماعی

دانشگاه ارشد نامه کارشناسی شیراز،پایان شهرداري و شهر شوراي بر تاکید با شهري مدیریت بر خوب رانی حکم هاي تاثیر مولفه شاکري،حمید، - 23
265،1392-260 شیراز،صص

ــماره1، ش اول، ــال اجتماعی، س تامین ــل نامه حقوق فص اجتماعی»، وتامین ــاه رف جامع ــام نظ در ــارکت مش ــهروندي و ش ــه،« ملیح ــیبانی، ش - 24
ص165،1386.

1383 تابستان، ص136، دوم، شماره دوم، سال حقوق اساسی، شهروندي»،نشریه «حقوق کارگزاري،جواد، - 25

ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي حقوق گفتمان بر تحلیلی
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در دادگاهها، مساوات مقابل در مساوات قانون، مقابل در مساوات شامل ــاوات مس به مربوط حقوق
است. وظیفه نظام خدمت در مساوات و دولتی مشاغل به اشتغال لحاظ از مساوات مالیات، پرداخت

است. شهروندي حقوق دوم گونه سیاسی حقوق ب.
حکومت  هاي آزاد فرایند در فعاالنه براي مشارکت که است شهروندان، حقوقی ــی سیاس حقوق
حکومت، در سطح مسوولیت و امکان تصدي می گیرد. حق رأي در بر را زیر و موارد است ضروري
آزادي تابعیت، بودن دارا حق ــی، سیاس ــاغل مش در ــدن انتخاب ش انتخابات، حق در ــرکت ش حق

سیاسی.26 هاي فعالیت امکان و اطالعات به دسترسی آزادي انجمن، تشکیل گردهمایی و
طبیعی حق به این حقوق ــت. اس ــهروندي ش حقوق نوع ــومین س اقتصادي و اجتماعی حقوق ج.
به ــود. میش مربوط امنیت اقتصادي و رفاه ــتاندارد اس حداقل از یک ــدن ش بهرهمند فرد براي هر
هاي حمایت .1 شامل؛ این حقوق ــود. میش مربوط رفاهی خدمات به اجتماعی حقوق دیگر، عبارت
از مزایاي کافی، برخورداري و حقوق پرداخت ــغل، ش تامین ــکن، مس تامین مانند درآمدي مادي و
سرپرستی، بی پیري، از کار افتادگی، بیماري، بیکاري، اجتماعی (در صورت تامین ــتمزد، دس حداقل
و درمان، ــت از بهداش 3. برخورداري رایگان؛ پرورش و از آموزش 2. برخورداري ــوانح)؛ س و حوادث
هاي بیمه از برخورداري ــکی و هاي پزش و مراقبت درمانی ــتی و بهداش خدمات از برخورداري مانند
و مراجعه حق دادخواهی و از وکیل مانند حق برخورداري هاي قضایی، 4. حمایت درمانی همگانی؛

. دادگاه به
حقوق و فرهنگی27 حقوق مانند حقوقی ــه ب فوق موارد بر عالوه ــمندان اندیش از برخی ضمن در
بیان خوبی به ــهروندي حقوق ش هاي مولفه ذیل اند(جدول کرده موارد اضافه آن به ــی28 نیز قضای

کند). می

اصغر،همان، ص17 فدایی،علی و شاکري،حمید - 26
زندگی هاي شیوه و ها سنت ــتن حق داش اکثریت، زبان و فرهنگ به یابی ــت حق دس ها، زبان اقلیت و فرهنگ از حفاظت مانند؛ فرهنگی - حقوق 27

باشد. می آموزش در برابري و فرهنگی و قومی هاي تفاوت احترام به المللی، بین و فرهنگی ارتباطات داشتن حق متفاوت،
به ــی دسترس حق تبعیض، بدون و علنی ــیدگی رس قضایی، تصمیمات به اعتراض حق عادالنه، ــی دفاع، دادرس حق برائت، اصل از مندي بهره - 28
حقوق قضایی ترین مهم از انتخاب وکیل، حق قضایی، ــتباهات از اش ــی ناش ــارات خس جبران حق ها، مجازات بودن جرایم و اصل قانونی ي قضایی، ادله

گردد. می محسوب شهروندي
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شهروندي هاي حقوق 1: مولفه شماره جدول

ایران حقوقی نظام در شهروندي -حقوق 4
گرفته است. ولی شکل اروپا در بار شهروندي براي نخستین حقوق که باورند این گرچه برخی بر
بزرگ کورش اعالمیه است. شده مدون قرن ها پیش از اروپا ایران در حقوق این مفهومی، منظر از
از اي نمونه بود، همراه ها آیین اقوام و دیگر با برخورد خردمندي در با که قدرت به ــیدن پس از رس
گذاري تاج هنگام به مشهور خود، در اعالمیه او حقوق شهروندي است. به ایرانیان توجه ــتندات مس
آن پادشاه که را هایی رسوم ملت و آیین و دین «من گفت: پیش پانصد سال و هزار دو از بیش در

��

�

������� ���� ����� ��� ������������ �� ���� ��
-������ ����� ��
-����� ����� �� ��� ������ ��
-���� ���� ��������

������� ���� ���� ��� ��������� ������ �����  :����� ������ ��� � ���� ������ �����
��� � ��� ����� ��������

������ ����� :�������� ����� ����� ����� ����� ����� ������ �����
����� � ����� �����

������� � ������� �������� :����� ������� ����������� � ��������
�������� ����� � ��� �����

��� ������ ��� �� ����� ����.���� :�� ������ ������ ����� �� ������
������ ������� ������ ���� �� ������ ������� ������ �� ������ ���

����� ���� ���� �� ������ � ����� �����

������� ��� �����–���� ������
�������

-����������� � ���� ��� :���� ������ ���� ����� ����� �����
������� ����� ������� ����� �� ��������� ����� ������ �)���� ��

����� � ����� �������� �� ����� ����������� �� �������(
-������ ����� � ����� �� ���������
-�������������� � ������ �� :� ������� ����� �� ���������

������ � ���������� �� ��������� � ����� ��������� ������ ���
-���������� ��� :�� ������ � �������� �� ����� �� ���������

������

ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي حقوق گفتمان بر تحلیلی



منطقه فارس دادگستري وکالي کانون تخصصی علمی و مجله
226227

هر ملت و کرد نخواهم تحمیل ملتی هیچ را بر سلطنت خود هرگز من شمرد... خواهم هستم محترم
و مال منقول نخواهم گذاشت زنده هستم که روزي تا من یا نکند.... کند مرا قبول است سلطنت آزاد
به را او مزد پرداخت بدون بگیرند و بیگاري به را شخصی یا تصرف کنند زور به را کسی غیرمنقول
هر گیرد... پیش میل دارد در ــتد و بپرس که میل دارد را دینی ــت هر اس آزاد کس هر بگیرند. بیگاري
خویشاوندانش، از یکی از تقصیري مناسبت نباید به را کس هیچ و ــت خود اس اعمال ــوول مس کس
و کنیز و زنان را به عنوان که مردان ــت گذاش ــتم نخواهم هس زنده که روزي تا من مجازات کرد...

بفروشند.29 غالم

انقالب پیش از ایران در 4-1-حقوق شهروندي
مردم ــته گذش در بینیم می آن حکومتی ــاختار س و ایران اجتماعی نظام ي تاریخچه به نگاهی با
نژادي از را ــه حاکمان خود ک ــازات محدودي برخوردار بودند. چرا امتی و رعیت از حقوق عنوان ــه ب
و شد می شمرده خداوند مشیت و اراده به ، خدا خلق بر حکومت رئیس حکومت، و دانستند می برتر
پذیرش اصل از ممالک جهان قبل ي مانند همه نیز ایران که در چرا پیدا کرده بود، ــت الوهی ــه جنب
اصل این موجب به بود. ــده ش اعالم و الهی پذیرفته حاکمیت ، نظریهي اجتماعی و ملی ــت حاکمی
ي اداره که پروردگار جانب از نمایندگانی هستند سالطین و است خداوند مشیت و دولت، اراده منشأ
مسوول در مقابل خداوند سالطین و بنا به عرف حکومت، است ــده ش ــپرده س آن ها به عمومی امور

ملت. مقابل در نه باشند می
عاملی تنها نبود. محدود ــالم، اس بعد از دوران در چه ــتان و باس ایران در چه ــاهان، شاهنش قدرت
واحیانًا و اخالق ــنت و س دینی ــتورهاي دس ، نماید محدود ــت توانس را می اجرایی آنان قدرت که
تا تقریبی طور به روند این اشراف بود. مجالس نجبا و ــلطنت و س چون شوراي هایی، هم ــازمان س
سیاسی با اقتصادي و ارتباط برقراري به نظر بعد به دوره این از ــت. داش ادامه دوازدهم هجري قرن

1378 ص18، بلخ، نشر باستان،تهران، ایران در جهان حقوق و امروز جهان در بشر حقوق جنیدي،فریدون، - 29
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سیاسی سرانجام اجتماعی و اقتصادي و اوضاع غرب در صنعتی انقالب تأثیر و ، اروپایی هاي کشور
ایل سران طوایف و نظامی هاي قیام و داخلی ــت سیاس چون هم داخلی عوامل و ــو س از یک ایران
سر انجام ــاخت. و س فراهم ایران را در ــی سیاس تغییر نظام بناي زیر دیگر، ــوي س از حکام محلی و
و و سلطنت مشروط داد ایران خاتمه شاهان ي مطلقه حکومت به چهاردهم ، انقالبات عمومی قرن
و چهاردهم در آغاز قرن انقالبی ایران و تاریخی نهضت گردید. آن گزین جاي ملی، قانون به محدود
مظفرالدین طرف از هجري قمري 1324 الثانی جمادي 14 مورخ فرمان مشهور صدور آن دنبال به
به حکومت، اصول و ملت افراد حقوق گردید. ایران حکومت تاریخ در نوینی فصل آغاز ــر س ــاه، ش
متمم و قمري 1324هجري دیماه 1285 شمسی برابر14 ذیقعده تاریخ 8 به که اساسی قانون موجب
اصل ، تابع رسید مجلس تصویب به 1325قمري ــعبان ش 29 با برابر ــی ماه 1286شمس مهر در آن
و گردیده انحراف خوش دست ملت عظیم که این دستاورد نپایید دیري چند هر گردید. قانون حاکمیت
کاسته سرنوشتشان، بر ملت حاکمیت حق از روز به روز و . گردید حاکم جامعه در استبداد اي گونه به
که ، شد افزوده حاکمان و فاصله میان مردم بر و . ماند بر کاغذ باقی اي سیاهه فقط قانون از و شد

گردید. اسالمی انقالب وقوع ساز زمینه

انقالب از پس ایران در شهروندي 4-2-حقوق
خمینی امام ــري حضرت رهب به ــی در 22 بهمن 1357 هجري شمس ــالمی انقالب اس پیروزي با
و اول با برابر ــی، شمس هجري ماه 1358 فروردین یازدهم دهم و ــی پرس همه در اهللا علیه)، (رحمه
داشتند، رأي حق که کسانی 98.2 درصد مثبت رأي با 1399هجري قمري، سال االولی جمادي دوم
مردم، نمایندگان از متشکل خبرگان، مجلس گردید و تعیین اسالمی جمهوري کشور حکومت شکل
کلیه پیشنهادهایی که و پیشنهادي دولت نویس پیش بررسی بر اساس را ــی اساس قانون تدوین کار
می باشد، اصل پنج هفتادو یکصدو دوازده فصل و رسیده بود ،در مردم مختلف هاي ــوي گروه از س

. رساند پایان به

ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي حقوق گفتمان بر تحلیلی
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برخی اصول در تغییراتی ــده و ش سال 1368 بازنگري در ــالمی اس جمهوري ــی اساس البته قانون
می باشد. اصل هفت هفتاد و و یکصد و فصل چهارده بر مشتمل حال حاضر در و بوجود آمد

وجودي ابعاد با شناخت و ایدئولوژي الهی و بینی جهان بر با تکیه اسالمی قانون اساسی جمهوري
و بصیرت انسان ، شناخت تواند می ها آن به توجه که ــت اس فرد برشمرده براي را حقوقی ــان، انس
، افزایش اجتماع دیگر با افراد ارتباط در چنین هم و دولت با و منطقی ــت درس ارتباط ایجاد را براي

جامعه گردد. و اعتدال موجب سالمت و دهد

شهروندي حقوق و اساسی قوانین .3
داران زمام متعادل روابط کننده تعیین و هر کشور شؤون و امور کلیه بخش انتظام اساسی، قانون
را استبداد ابواب مهم، قانون این اجراي بر عملی التزام ــت. ــی اس سیاس جامعه فرمان برداران یک و
اجتماعی و ــی سیاس عدالت به نیل براي تالش موجبات تضمین و را افراد حرمت و آزادي ــدود، مس

نماید.30 می فراهم را
جایگاه ــروطه از مش هاي حکومت مدرن و دولت به مباحث مربوط در ــی اساس قانون حال، هر به
جهت در موثري هاي گام المللی، بین هاي کنوانسیون و حقوقی هاي اعالمیه ممتازي برخوردارند.
جامعه در قدرت تحدید سنت است. دنیاي مدرن سیاسی حقوقی و ادبیات در شهروندي حقوق تثبیت
امتیازات و حقوق فردي دفاع از آغاز در عطفی نقطه واقع در ــورکبیر، منش قرارداد امضاي و بریتانیا
دنبال به هرحال به ــود. ش می محسوب پادشاه مطلق قدرت ــبی نس نمودن ــروط مش و ــهروندي ش
فرانسه، انقالب کبیر یافت. با توسعه تدریج به شهروندي حقوق جامعه انگلستان، در مشروطه انقالب
جریان اندیشه این دنبال گرفت. به قرار مورد تصویب 1789 سال شهروندي در و بشر اعالمیه حقوق
حقوق اعالمیه ــت. اس بوده ــه انقالب فرانس مهم اهداف جمله از خاص امتیازات لغو و طلبی برابري
بلکه به گرفت، قرار فرانسه حقوقی ــورهاي منش و نه تنها سرلوحه قانون اساسی و شهروندي ــر بش

1384 ص182، میزان، نشر تهران: ، اول اساسی،چاپ آزادي و بشر حقوق سیدمحمد،، هاشمی، - 30
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است.31 گرفته قرار سایر کشورها اساسی قوانین و تصویب تدوین براي الگویی عنوان
حقوق فقدان البته نداشت. وجود ایران در مدونی شهروندي حقوق ایران، ــروطه از انقالب مش قبل
نخستین براي ایران مشروطه، انقالب دنبال به است. نبوده حقوق شهروندي فقدان معناي به مدون،
و ملت دولت میان میثاقی عنوان به مشروطه، اساسی قانون گردید. مدون اساسی قانون بار، صاحب
«حقوق عنوان با مشروطه، فصلی اساسی قانون متمم در ساخت. می را محدود پادشاه قدرت و بود

گرفت. قرار تاکید مورد شهروندي و فردي حقوق ترین مهم ملت»
است: تامل قابل نکته دو مشروطه، اساسی قانون متمم در شهروندي حقوق مورد در

و جمعی. فردي حقوق از ایرانیان تمامی برخورداري بر نخست؛ تاکید
شهروندي حقوق ترین و کلی ترین دیگر، مهم مفهوم باشد به می ــبی آن نس اینکه؛ جامعیت دوم

است. شده واقع مالحظه عمومیت مورد و رعایت فراگیري با
وجودي ابعاد با شناخت و ایدئولوژي الهی و بینی جهان بر با تکیه اسالمی قانون اساسی جمهوري
ومرز اعمال آزادي و حد تعریف نهادهاي حاکمیت، آن، و در است شمرده براي فرد انسان، حقوقی را
افراد حقوق اهمیت ــت. اس گردیده ــیم ترس دولت و ملت حقوق بین تعامل نقطه و ــده ش معین ملت
را واداشته اساسی قانون کنندگان حقی ذاتی است، تدوین ــاس اس که از ــهروندان ش حقوق یا جامعه
بازیابی نماید و تبیین را آنها و مرز و حد ــهروندان ش حقوق ــی، اساس قانون اولیه اصول همان از که
در شود. اسالمی برشمرده جمهوري نظام برجسته و اساسی اهداف از انسانی، حقوق و اصلی هویت
آزادي و ــان انس واالي ارزش و «کرامت احترام به ــالمی، با اس جمهوري گذاري پایه بند6 دوم اصل
در اجتماعی و سیاسی هاي آزادي «تامین ــوم بند7 اصل س در و خدا» در برابر ــوولیت او توام با مس
ایرانی تساوي شهروندان ،از 19-42 در اصول سوم(حقوق ملت) فصل در هم چنین و قانون» حدود
هم چنین تعرض و از آنان و شغل ، مسکن حقوق مال، و مرد، مصونیت جان و زن قوم، هر نژاد و از
مردم؛ حیثیت و حرمت هتک و ــکنجه ش منع و دادخواهی حق تا گرفته تفتیش عقاید ــت ممنوعی از

سال سوم، اسالمی، انقالب فصلنامه رهیافت ایران»، اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي «حقوق طباطبایی،محمدرضا، احمدي -  31
بهار،1388 ص8، شماره8،

ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي حقوق گفتمان بر تحلیلی
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خود(اصل56 ــت سرنوش تعیین در ــان مالکیت انس از حق ــی اساس قانون اصول دیگر در طور همین
مصادیق حقوق جمله از موارد این اساسی)، عدالت(اصل61قانون اجراي و گسترش ــی)، اساس قانون

است. شده ذکر ایران اسالمی جمهوري اساسی در قانون شهروندي است که
به رسیدگی در شهروندان، حقوق از نقض جلوگیري ایران، براي اسالمی جمهوري ــی اساس قانون
شکایات به رسیدگی جمله است. از خاصی اندیشیده برنامه هاي هاي دولتی، دستگاه از آنان شکایات
ــالمی پیگیري اس ــوراي ش مجلس ــط توس که قضاییه قوه مجریه و قوه مجلس، کارکرد ــردم از م
قوانین اجراي حسن و چگونگی بر ــور کش کل بازرسی اساسی)، سازمان قانون 90 (اصل ــود ش می
شکایات، به رسیدگی منظور به عدالت اداري دیوان اساسی). همچنین قانون 174 (اصل دارد نظارت
آنها حقوق احقاق و دولتی هاي نامه مامورین یا واحدها یا آیین به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات

اساسی). قانون 173 (اصل است شده بینی پیش

شهروندان سیاسی 4-3-1-حقوق
تابعیت حق

تئوري کماکان ــري، بش حق یک عنوان چارچوبهاي تابعیت به و مفهوم در رغم تحوالت ــی عل
و فرد بین ـ حقوقی ــی سیاس رابطه یک وجود دارد. غلبه دیگر هاي تئوري بر واحد ــنتی تابعیت س
چنین وي کشور متبوع براي هم و می کند ایجاد تکالیفی و حقوق فرد براي کشور هم ـ دولت یک
ــور کش ارضی تمامیت حفظ ــارکت در مش وظایف یک تبعه جمله از خواهد کرد. را ایجاد ــی توصیف
و تبلور مییابد سربازي خدمت رایگان ارایه قالب در از کشورها بسیاري در که ــت اس خویش متبوع
ــور آن کش به عدم خیانت به ــم قس و نیاز خدمتی در زمان چنین انجام به تعهد با دیگر نیز بعضی در

می کند. پیدا بروز
از خارجیان که ــت این روس از و ــت اس تبعه یک وظایف و ... ازدیگر و عوارض ــات ــت مالی پرداخ
پرداخت صورت در حتی و است، معافند کشور یک اتباع به که مربوط حوزه هاي در مالیات پرداخت
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مقابل در بگیرند. را پس پرداخت ها این میتوانند ــورها کش از خروج هنگام مالیاتی و عوارض چنین
تابعیت حق داشتن آنها جمله از گرفتهاند که در نظر اتباع نیز براي حقوقی یقین به طور تکالیف این
ــی جمهوري اساس قانون در ــت. اس خویش از اتباع تابعیت ــلب ممنوعیت س بر مبنی دولت تکلیف و
مقرر اصل این است. شده ویکم بیان چهل روشن، در اصل کامًال ــکل به ش امر این ــالمی ایران اس

میدارد:
کند، سلب تابعیت ایرانی هیچ از دولت نمی تواند ایرانی است و هر مسلم حق کشور ایران «تابعیت

درآید.» دیگري تابعیت کشور به که صورتی در یا خود او درخواست به مگر
جدید مفاهیم در البته کرد. تابعیت ــلب س ایرانی هیچ از نمیتوان ــود، میش مالحظه که طوري به
تابعیت، داشتن هستند.) حق تابعیت قواعد عرفی به تبدیل شدن حال در (این قوانین تابعیت موضوع
تابعیت حق خصوص در پذیرفته شده اند. مضاعف تابعیت داشتن و حتی حق تابعیت ارادي تغییر حق
به حقوق بشر جهانی اعالمیه پانزده ماده جمله کرد؛ از ــاره المللی متعددي اش بین قواعد به میتوان

دارد: اشاره امر این
باشد. داراي تابعیت حق دارد کس هر - 1

کرد. تابعیت محروم تغییر حق از یا خود تابعیت از خودسرانه توان را نمی -احدي 2
سیاسی مشارکت حق

اتباع مخصوص فقط برخی مواقع و در مختص اتباع ــهروندي که ش حقوق شکل بارزترین ــاید ش
دو به سیاسی مشارکت کرد. مالحظه ــی سیاس مشارکت در حق میتوان ــت اس ایرانی ــه داراي ریش

میکند. پیدا بروز شکل
سرنوشت تعیین حق

شرکت در  با میتوانند ــوند، میش ــوب محس آن که تبعه ــور کش یک همه افراد خصوص، این در
انتخاب را قوانین ــان مجری خود اقدام و جامعه به ــبت نس تعیین قواعد به ــبت نس مختلف انتخابات
آن که تابعیت افرادي و است کشور آن تابعان مختص حق این ــورها، اتفاق کش قریب به در نمایند.

ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي حقوق گفتمان بر تحلیلی
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به را وضعیتی چنین نیز ــري بش حقوق موازین اصل در و ــتند نیس حقی چنین واجد ــور را ندارند کش
حق این به اصول متعددي در اساسی، قانون نیز ایران اسالمی جمهوري در است. شناخته ــمیت رس
اعمال از کلی بطور که اساسی قانون 56 اصل از است کرده اشاره سلب غیرقابل حق یک عنوان به
این می کند و بر این امر پافشاري اساسی قانون اصول ــایر س 6 و اصل تا میگوید ــخن س حاکمیت
زمینه مقرر این اساسی در قانون وششم پنجاه میشمارند. اصل ایرانی افراد سلب از قابل را غیر حق

میدارد:
خویش اجتماعی سرنوشت بر را انسان او، و هم ــت خداس ــان از آن انس جهان و مطلق «حاکمیت
منافع خدمت در یا کند ــلب س انسان این حق الهی را از تواند نمی هیچ کس ــت. ــاخته اس س حاکم
آید اعمال می بعد اصول که در طرقی از را خداداد حق این ملت ــد و ده قرار گروهی خاص یا ــرد ف

کند.» می
سیاسی مدیریت در مشارکت حق

کشور هم یک اتباع نسبت به حتی که ــت اس محدودي حقوق جمله از ــد میرس نظر به حق این
حق قلمداد به عنوان براي اتباعی فقط کشوري، سیاسی از پستهاي است. بسیاري ــده ش محدودتر
در مدیریت سیاسی به عنوان مشارکت حق دیگر عبارت به هستند. میشود که داراي تابعیت اصلی
ایرانی اتباع مخصوص بلکه نیست؛ پذیرفته شده اسالمی ایران جمهوري در ــهروندي عام، ش حقوق
این حقوق بهرهمند از نمی توانند دارند، اکتسابی تابعیت که ــانی کس ــد. یعنی میباش اصیل تابعیت با
ــی قانون اساس اما در ــتند32. هس ... و وکالت مجلس قضاوت، ــاغل وزارت، مش این جمله از ــوند. ش
فقط که نحوي به است. شده هم محدودتر این از مشاغل سیاسی از یکی ایران ــالمی اس جمهوري
استفاده حق این از میتوانند ــتند هس نیز االصل ایرانی بوده و تابعیت اصیل که داراي ایرانی تابعین

دارد: می اشعار اصالحی 1370/8/14 ، مدنی 982 قانون - ماده 32
ذیل مقامات به توانند نمی لیکن ــوند ش می مند ــت بهره اس ایرانیان مقرر براي حقوقی که کلیه بنمایند از یا ایرانی نموده تحصیل تابعیت که ــخاصی اش
فرمانداري و واستانداري وزارت کفالت و وزارت -3 قضائیه  قوه ــت ریاس و ــوراي نگهبان وي 2-عضویت در ش معاونین و جمهور ــت ریاس گردنند:1- نایل
یا و پست گونه هر احراز نیز امورخارجه و وزارت در استخدام -6 شهرستان و شهر ، استان شوراي در عضویت مجلس شوراي اسالمی 5- 4- عضویت در

امنیتی. و اطالعاتی مهم پست هاي تصدي -9 انتظامی نیروي و ،سپاه ارتش در فرماندهی رده ترین 8- عالی قضاوت -7 ماموریت سیاسی
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از قانون اساسی وپانزدهم یکصد اصل در جمهوري است. ــت ریاس کاندیداتوري حق حق، کنند. این
برمیشمارد. را بودن االصل ایرانی جمهوري ریاست شرایط نامزد جمله

ــازگاري با ناس احتمال و ــورها کش امنیت ملی براي حفظ در زمانی محدودیتهایی چنین چه اگر
ولی داشت،  وجود ندارند اصیل تابعیت که ــانی کس به واگذاري چنین حقوقی صورت در ملی امنیت
تعلقات افزایش مواقع برخی در و حتی افراد جابجایی در و تسهیل امروز دنیاي در موجود تحوالت با
مدیریت حق مشارکت در به نگاهی می رسد که چنین جغرافیایی به نظر جاي تعلقات ایدئولوژیک به

شده است. جدي دچار تردیدهاي
ایران اسالمی قانون اساسی جمهوري حقوق سیاسی شهروندان در :2 جدول شماره
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است. اجتماعی و سیاسی هاي آزادي به مربوط مدرن دولت در ــهروندي ش حقوق از مهمی بخش
کشورها اساسی قوانین و است یافته متنوعی اشکال امروز، جهان در اجتماعی و سیاسی هاي آزادي
اجتماعات، تشکیل احزاب، آزادي ــت. اس ــخص نموده مش را آن ثغور و حدود مکمل، عادي قوانین و
شمرده جدید در دوران شهروندي سیاسی حقوق از غیرفرمایشی، و آزاد شدن، انتخاب انتخاب آزادي
و هاي سیاسی آزادي ترین از مهم برخی اصولی، در ــالمی اس جمهوري اساسی قانون ــده است. ش

است. شده یادآور را اجتماعی
در اقامت به اجبار و افراد تبعید که گفت باید ــی، اساس قانون 32-33 اصول نمونه، در مورد ــراي ب
ساختن افراد از محروم زیرا است؛ اشخاص آزادي خالف بازداشت او، دستگیري و یا و خاص محل
جایز آنها، شرعا رضایت بدون هاست که آن حقوق به تعدي ظلم و نوعی خدادادي، طبیعی و حقوق
دو هر همین جهت در بگیرد. به صورت مقررات قوانین و رعایت با چنین کاري مگر این که نیست،

شده است. استثنا مورد قانونی
حقوق مهم از ارکان یکی عنوان به اصل امنیت فردي، ــه کرد ک چنین اذعان توان ــم چنین می ه
عنوان به ــت. اس ــده ش تکمیل اصل تضمین این دیگر، جهت مقررات از اي با مجموعه ــهروندي ش
بودن علنی اصل قانون، شدن ــبق ماس به عطف عدم اصل مجازات، و جرم بودن قانونی اصل مثال
توسط و مهم بزرگ به جرائم رسیدگی و ــی دادرس ــی و بازپرس مراحل در وکیل و حضور محاکمات

شده است. پیش بینی اسالمی جمهوري اساسی درقانون همگی که منصفه هیات
ــالمی، حکومت اس که ــتی گفت بایس دادخواهی حق یعنی ــی؛ قانون اساس اصل 34 در ضمن در
به هر حال است. جامعه در عدالت و اجراي جهت اقامه قسط الزم ابزارهاي کردن فراهم به موظف
هاي صالح دادگاه این حال با تفاوت باشد. حقوق شهروندان بی به ــبت نس تواند نمی دینی حکومت

باشد.33 می استیفاي حقوق شهروندان عدالت و اصلی براي بسط ابزارهاي از یکی

اردیبهشت،1383 صص18و19، ،29 شماره اندیشه، نامه رواق دوماه ایران»، اسالمی جمهوري قانون اساسی در «حقوق مردم زاد،عباس، نیک - 33
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اسالمی جمهوري قانون اساسی در شهروندان حقوق مدنی :3 شماره جدول

که  ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون نوزدهم اصل ــهروندان؛ ش مدنی حقوق در نمونه براي
لتعارفوا قبائل و ــعوبا ش جعلناکم و انثی و ذکر من خلقناکم انّا الّناس ایها یا ي کریمه آیه ــاي مبن ــر ب
عرب، کرد، آذري، فارس، قبیل از اقوام ــالمی ایران همه اس جمهوري در عندا...اتقیکم، اکرمکم ان
امتیاز بر دیگري کس را ــچ هی و برخوردارند ــاوي مس کامال از حقوق ها نظائر این و ترکمن ــوچ، بل

تقوا .34 به نیست مگر
است: قرار از این شد مطرح اصل درباره ي این که نظرهایی نکتهها و مجموع

خیر؟ یا مساوياند گوناگون مذاهب پیروان است.آیا نشده قید مذهب اصل این در .1

��

�

���� ���� ������
��������

����� ����� �� �������� ���� ���� ������

����� ���� ���� ����� ���� � ���������� ����� ���� �� ����� �� ����� � ��� �� �� ����� ����
������ ������ ��� ����� ��������)���19.(

����� �� ����� �����
�����

���� ��� �� � ����� ���� ����� ����� �� ����� ��� � �� �� ��� ��� ����� ���
������ � ������� �������� ������ �������....����������)���20.(

���� ����� �� ���������� �� ����� ��� � ���� ����� ���� ���� ������������ �� ��� ��� ����
��� ����� ����� ��)���22.(

����� ������ ���� ���� �� ����� ����� ��� �� ������� �� ����� � ��� ����� ����� �����
���� ���� ������)���23.(

���� ���������� ����� ���� �� ������� � �������)...���24.(
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����)���36.(
����� ���� �� ����� � ����� ���� �� ������ ����� ...����)���166.(

����� ������ ����� ���� ��� �� � ����� ����� ���� ����� ���� �� ....��� ��� �� �����
��� �� ������ ����� ���)���38.(

������� ������� ����� �� ������ �������� ������� ����� ��� �� �� ��� ����� � ���� ���
��� ������ ���� � ����� ���� �� ���� �� ��)39.(

اسالمی جمهوري اساسی قانون ــی نهایی بررس مجلس مذاکرات از صورت مشروح ــتفاده ــالمی،راهنماي اس اس ــوراي مجلس ش قوانین کّل اداره - 34
75 اسالمی،1368)ص شوراي مجلس ایران(تهران:
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است. شده مذهب مطرح نه و طبیعی و امور جغرافیایی اصل مایه هاي این در .2
رأيگیري به که ــت اس بهتر مبهمی ندارد.بنابراین موضوع هیچ و ــت دارد صراح اصلی ــن چنی .3

بحث نیست. به ضرورتی چون شود پرداخته آن ي درباره
ــلمان مس برادران همه تا هم بیاوریم نظر در را ــالمی اس جمهوري و واژه اقوام دو ــت اس 4. بهتر
کرده حقوقی است، رعایت ــلّم مس فرض یک که را تابعیت ایران، واژه قید با و هم ــود ش ــامل ش را

ص32). باشیم.(خلیلی،1378:
19 اصل مندرج در است. برابري نژاد و قومی طبقاتی، امتیازات نافی هرگونه اصل واقع این در .5
از تمام قانونی حمایت از برخورداري و قانون مقابل در برابري به ناظر عمده طور به ــی اساس قانون

و نژادي است. طبقاتی قومی، پایگاه از نظر آحاد جامعه صرف
تخلف و قابل غیر ناشدنی، و سلب بوده فطري انسان حقوق ناظر به شهروندي حقوق حال، به هر

گرفت: توان مدنظر می را ذیل پارامترهاي شهروندي حقوق تعریف لذادر ابدي است. و ازلی
است. از آن برخورداري مستحق دیگري، قبال در با داشتن تکلیف فرد است که چیزي ا-

است. مستحق آن قانون مصونیت از خاطر شخص به - 2
دارد. اجتماعی زندگی در انسان که است امتیازي - 3

حقوقی. ایجاد رابطه هدف است با قدرتی - 4
و است ممنوع عقاید تفتیش دارد: می مقرر است که اساسی قانون سوم و بیست اصل دیگر نمونه

دارد. قرار مؤاخذه و تعرض مورد اي عقیده داشتن صرف به توان نمی را کس هیچ
است، ممنوع تفتیش عقاید که، این نخست است: ــده ش نکته مهم تاکید دو بر روي اصل در این
نخست مورد در قرار داد. و مواخذه نمی توان مورد تعرض عقیده اي صرف داشتن به را کسی دوم،
دیگران خصوصی و شخصی امور که تجسس در چرا کامل روشن است. طور به کرد اذعان بایستی
در دیگران، کار در ــس تجس و تفتیش ممنوعیت که کرد توجه ــتی بایس جا این در اما ــت. اس ممنوع
قطع جایز طور صورت به این در غیر ــد، نباش کار در اجتماعی ارجح و مصلحت مهم امر که صورتی
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نکند. دخالت برافشاي آن امر اهمی که است واجب صورتی در اسرار افراد حفظ چنان چه بود؛ خواهد

خواهد بود. واجب هم شرایط از برخی در بلکه ندارد، حرمتی تنها نه اسرار صورت افشاي غیر این در
پذیرش به را ــهروندان ش حکومت، ــالمی، در جمهوري اس که، کرد اذعان ــتی بایس دوم نیز مورد در
و شعائر حفظ مسوول که حکومت؛ داشته نظر در بایستی ولی نمی سازد، مجبور خاصی دینی عقیده
احکام قداست و شکستن حرمت ــالمی اجازه اس حکومت قطع طور به ــت؛ اس جامعه در دینی ظواهر
به شهروندان واداشتن بین که ــت داش توجه ــتی بایس اینجا در داد. نخواهد جامعه در را الهی حدود و

35 عمومی. معابر و مجامع تخلف آشکار در از جلوگیري و دین پذیرش

و فرهنگی  اجتماعی  4-3-2- حقوق
حوزه حقوق ــوزش و آم ــري، حق بر حقوق بش و معاهدات ــناد اس در تأکید مورد ــوق حق ــه جمل از
ویژه به مختلف اقشار به متعلق هنر و فرهنگی ـ محلی هاي زبان ترویج و آموزش ــت. اس فرهنگی
جز آنها انتشار در دولت ممانعت و عدم فرهنگی و هنري انتشار آثار امکان ،... و ها قومیت فرهنگ
آمده پدید به آثار احترام باشد، نظم عمومی عفت عمومی و با مغایر است که ممکن خاص موارد در
شمار به حق این مصادیق از ... و کپی رایت و ممنوعیت معنوي مالکیت حق شناخت و افراد توسط
اصل چند و گرفته شناسایی قرار مورد حقوق این ایران جمهوري اسالمی ــی اساس رود.در قانون می
همه آموزش رایگان به اساسی قانون ام سی اصل است. یافته اختصاص حقوق این اساسی به قانون
تأکید دارد. اصل ــگاهی دانش تحصیالت حتی ــطه و دوره متوس پایان تا ابتدایی از مقطع ایران مردم

است. پرداخته آثار بر انتشار حق به نیز اساسی قانون
2) تفکر و تنوع به مربوط ــکو، یونس جهانی اعالمیه در حقوق فرهنگی تضمین ــراد بر اف ــق ح .7

36 است. شده واقع تأکید مورد نیز (2001 نوامبر

صص 16-14 زاد، عباس، همان، - نیک 35
ص515،1384 میزان، نشر ، تهران: هاي اساسی،چاپ اول و آزادي حقوق بشر سیدمحمد،، هاشمی، - 36
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اساسی قانون شهروندان در فرهنگی اجتماعی- 4: حقوق شماره جدول

شهروندان اقتصادي حقوق -3-3-4
تحقق ــتاي راس در مادي درآمدي پیش عنوان به گفت ــوان ت می نوعی به را ــادي اقتص ــوق حق
اساسی قانون در شده مطرح موارد توجه آید.37با می ــاب حس ــی شهروندان به سیاس و حقوق مدنی
تبعیض، منع فقر، چون رفع هم مقوالتی به گذار قانون ویژه توجه از نشان ایران، اسالمی جمهوري
تعمیم هاي ناروا، تبعیض رفع عناصري مانند بر تاکید هم چنین دارد. آن ــال و امث اجتماعی ــت عدال
بهداشت ــکن، مس تغذیه، هاي زمینه در زدایی محرومیت ــتاي راس عادالنه در امکانات ایجاد و ��بیمه

�
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37.Twine, F، Citizenship and Social Rights in handbook of Citizenship Studies، Engin F، Isin and Bryan 
S، Turner (Eds), London: sage publication،p.12،2002. 
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تایید کننده این توجه خاص ثروت غیرمشروع، برابر حمایت در و هم چنین منع تبعیض اقتصادي و
باشد. می اساسی قانونگذار

در که شده است؛ حقوقی است بیان افراد براي که حقوقی جمله از در اعالمیه جهانی حقوق بشر،
حقوق جمله این ...، از و اشتغال بر حق مسکن، بر حق میگیرد. قرار اجتماعی امور اقتصادي و حوزه
امکان و مناسب مسکن به ــی دسترس براي شهروندان حق مقابل در ــک ش بدون می رود. ــمار ش به
دولت تکلیف این است که سوال می شود. بار زمین ایران دولت بر هم آزادي شغل تکالیفی و اشتغال
آیا دیگر عبارت به حمل بر وسیله میشود؟ یا ــت نتیجه اس به تکلیف آیا ــت؟ اس چگونه حوزه این در
باید دولت نه یا است شده ایجاد حتم شغلی طور به است که کرده عمل خود تکلیف به وقتی دولت
خود توجه به توانایی با که ــت  اس فرد این و کند برطرف را و موانع نماید فراهم را ــتغال اش امکان
این امکان آیا دیگر از طرف کرد؟ خواهد انتخاب را خویش مناسب و کار شد خواهد کار مشغول به
تهیه را مناسب مسکن و ــغل ش خود ــهروندان براي تمام ش بتواند وجود دارد که متعدد واحد و دولت
دسترس دولت امکانات مادي در با و متناسب وظیفه تدریجی یک حقیقت وظیفه دولت در نماید یا

میباشد؟
در چارچوب  تدریجی ــت حرک و ــرایط ش کردن مهیا حوزه، در این دولت ــد وظیفه میرس نظر ــه  ب
ممکن نه کوتاه زمانی در مسکن کردن فراهم و اشتغال ایجاد امکان که چرا ــد. باش ــور کش امکانات

مینمایند. قلمداد تدریجی تکلیفی زمینه را این دولت در تکلیف بنابراین میسر. نه و است
حقوق عنوان آن تحت از ــه ک ــد میباش کار جمعی،حقوق حقوق مد نظر در حوزه حقوق ــه جمل از
این به تاکید با کار المللی سازمان بین متعدد نامههاي مقاوله همین طور و میثاق می شود. یاد سندیکا
ایران جمهوري اسالمی اساسی قانون ــمارند. در میش ــلب س غیرقابل حقوق از را آن پرداخته و حق
اصول ازبرخی میتوان ولی است؛ نشده شهروندان پرداخته براي حق این به ــتقیم مس به طور گرچه
آزادي تشکیل گروه به که وششم بیست در اصل از جمله کرد. ــتنباط اس را حق این ــی اساس قانون

میکند. نیز اشاره  و کار جمعی حقوق حوزه در حق این به نوعی که به صنفی اشاره دارد هاي

ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي حقوق گفتمان بر تحلیلی
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ایران اسالمی اساسی جمهوري قانون براساس شهروندان حقوق اقتصادي :5 جدول شماره

شهروندي حقوق کاربردي کارهاي راه -5
حقوق رعایت ــورد م در ــن روش ــط و هنجارهاي ضواب ــن تعیی و ــی اجرای ــاي روش ه ــالغ اب .1

شهروندي.
موضوع ضرورت بر تأکید و عمومی دولتی و سازمان هاي شهروندي، در حقوق رعایت بر نظارت .2

امنیت عمومی. حریم از صیانت و حقوق شهروندان براي الزم مقررات و قوانین وضع .3
امنیت حریم از صیانت شهروندي و حقوق رعایت ترویج براي مراجع قانونی تقویت و گسترش .4

جامعه. در عمومی
محصوالت طریق از عمومی حریم امنیت رعایت و حقوق شهروندي فرهنگ به بخشی اصالت .5

. مناسب هنري فرهنگی، متنوع
به و عنایت ــهروندي ش حقوق و عمومی امنیت حریم از ــت صیان طرح اجراي ــوه ــري نح 6. پیگی
و کمیته ها ــوولین مس به منظم هاي گزارش ارائه و ــتاد س ــات درجلس ــتمر به صورت مس موضوع

. ستاد دبیرخانه
��
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منظور به فرهنگی – تولیدات علمی و نشریات ، کتب تهیه جهت الزم هاي زمینه فراهم کردن .7
موجود به شبهات گویی عمومی و پاسخ امنیت حریم از شهروندي و صیانت فرهنگ حقوق ترویج

. آنها مورد در
. شهروندي حقوق رعایت براي مناسب الگوهاي تبلیغ و ترویج .8

به نسبت ها درخانواده الزم ــیت حساس ایجاد جهت جمعی هاي ــانه رس با همکاري و هماهنگی .9
عمومی. امنیت حریم رعایت و شهروندي حقوق فرهنگ اهمیت

فرهنگ براي رواج بین المللی و ملی ، اي منطقه ، هنري – هاي فرهنگی برگزاري جشنواره .10
شهروندي. حقوق

. ایران در شهروندي حقوق تاریخچه مورد در مستند هاي فیلم تهیه از حمایت .11
مرتبط با ستاد اهداف در دستیابی به مختلف هاي ــازمان وس ارگانها وضعیت ــتمر مس ارزیابی .12

. شهروندي حقوق حوزه
حقوق اهداف ــم وتعمی ــترش جهت گس در مختلف ــتگاههاي دس با تبلیغی و ــتمر مس ارتباط .13

شهروندي در جامعه.
هاي برنامه سایر و ــریال س فیلم و از طریق تولید ــهروندي حقوق ش ــب الگوهاي مناس ترویج .14

. ستاد اهداف راستاي در هنري فرهنگی و علمی ، مناظره انجام و تلویزیونی
جامعه آحاد خانوادگی و زندگی اجتماعی در شهروندي اجراي حقوق تحقق اثرات دادن نشان .15
منزلت و ــخصیت ش تقویت و هدف احیاء با مختلف ابعاد - در جوانان هاي ــکاس موفقیت انع .16

شهروندي. حقوق حفظ درراستاي انها اجتماعی
. حقوق شهروندي جایگاه و تاریخچه خصوص در مختلف هاي تهیه برنامه .17

و تبلیغ از ــل و تجلی ــهروندي ش حقوق ناقضین خصوص در انضباطی ــاي ــت ه سیاس اتخاذ .18
. کنند را رعایت می شهروندي و عمومی، حقوق اجتماعی در مناظر هایی که چهره
شهروندي. حقوق موضوع تأثیرگذار در برجسته و تولید آثار و ساخت سفارش .19

ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي حقوق گفتمان بر تحلیلی
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حقوق درحفظ ــود ومقررات خ ــت قوانین رعای به ــوف صن و ــندیکا ها س ، ها ــه اتحادی ــزام ال .20
شهروندان.

شهروندي حقوق اخالقی رعایت و مثبت اجتماعی آثار جامعه از ــازي س آگاه به ــتر بیش 21. اهتمام
ــتگاه دس ــارکت مش با ) تبلیغی و ، هنري فرهنگی خلق آثار طریق از آن رعایت عدم منفی نتایج و

. هاي ذیربط )
. جامعه در شهروندي حقوق ضوابط قانونی و رعایت حدود بر جدي نظارت و کنترل .22

عمومی حقوق ــردن ک مخدوش باعث که ــف متخل هاي صنفی واحد ــت فعالی ــري از جلوگی .23
قضایی. دستگاه همکاري با شوند می

حقوق رعایت فرهنگ تعمیق ــتاي درراس مدرن ــنتی و عرصه س دو در دینی تبلیغ تقویت نظام .24
عمومی. امنیت صیانت از و شهروندي

نظام امنیت عمومی در و صیانت از شهروندي حقوق مطالعه توسعه فرهنگ ــیب شناسی و آس .25
. زمینه در این نوآوري ایجاد دینی و تبلیغی

فرهنگ ترویج در زمینه مناظره انجام و میزگرد برگزاري مانند پاسخ پرسش و فضاي ــعه 26. توس
. تبلیغی مختلف ابزارهاي کارگیري به با شهروندي حقوق

جوان با ــل نس افکار به دهی جهت با هدف و علمی ــري هن – فرهنگی ــابقات مس ــزاري برگ .27
در مناسب هاي و برنامه ها تهیه طرح شرکت کنندگان در ــنجی از نظر س و نمونه ــهروند ش موضوع

. زمینه این
براي خانواده امنیت عمومی و ــهروندي ش حقوق فرهنگ ترویج ــی آموزش هاي پودمان تهیه .28

. ها
اهداف ي ــعه توس که در هایی NGOو ــتگاهها دس براي ارزان خدمات و ــهیالت تس ارائه .29

کنند.38 می فعالیت شهروندي حقوق

1390 کشور،صص86-77، وزارت شهروندي حقوق از صیانت شهروندي، اداره حقوق به راجع کلیاتی چیان،احمد، دستمال - 38
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و جوانان تربیتی آموزشی و هاي دوره در عمومی امنیت و شهروندي مفاهیم حقوق گنجاندن .30
ذیربط. هاي همکاري دستگاه با ها آن اصالح بازپروري و منظور به مجرم و بزهکار نوجوانان

گیري نتیجه
مدنی، سیاسی حقوق از که می شود گفته به کسی دانسته و معادل تبعه را ــهروند ش ــنتی س طور به
شمول و از مذکور تعریف از انسان ها از بسیاري ترتیب این ــت. به اس مند بهره ــی سیاس جامعه یک
از نظر صرف حقوق شهروندي، و شهروند تر، وسیع دیدگاهی در می شوند. خارج ــهروندي ش حقوق

گیرد. می در بر کشور را ساکن ي افراد ملی، همه تعلقات
افراد کلیه یعنی عام، معناي به هم (تبعه) و اخص به معنی هم «شهروند» اصطالح ایران حقوق در

رفته است. کشور، به کار ساکن در
دو این اما شوند، استفاده می هم جاي به موارد از برخی در بشر و حقوق شهروندي حقوق چه گر

وجه است. من خصوص و عموم بین این دو نسبت و بوده قابل تفکیک
متون در شهروندان ذکر حقوق تاکید شود که که است همه مهم این اول از گیري، نتیجه این در
هاي ــیله دستگاه وس به در عمل قانون کند. این اجراي نمی را درمان دردي و عادي ــی اساس قانون
عنوان مثال دارد. به جامعه اهمیت افراد براي و ــت اس ــکالت مش حالل که ــت اس اجرایی و قضایی
قانون مدون متن در مردم حقوق ضبط ثبت و حتی ــعار یا ش دادن یک جامعه، ــکالت مش حل براي
با آسیا قاره هستیم که در کشورهایی اولین از یکی تاریخی نظر از ایران نیست. ما در کافی اساسی
ندرت به خیلی شهروندان اما حقوق یافتیم. دست مدون ــی اساس قانون یک ــروطیت، به مش انقالب

شد. می استیفا قانون این برابر
تلفات در پی دادن دو هم هر که مدون اساسی قانون ــتن ــور ما با داش کش تاریخ در که صورتی در
است نیفتاده جا هنوز شهروند حقوق آمد، به دست انقالب اسالمی و ــروطیت مش انقالب صورت به
... و امنیتی اداري، اخالقی، اجتماعی، ــی، سیاس معضل یک ــهروندي، حقوق ش از کدام اجراي هر و

شود. می تلقی

ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي حقوق گفتمان بر تحلیلی
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با است. اساسی و کلی حقوق بر ایران مشتمل اسالمی اساسی جمهوري در قانون شهروندي حقوق
ساخت: متمایز یکدیگر از  را اصول دسته سه توان می شهروندي حقوق اساسی و قانون اصول مرور
شهروندي حق به عنوان شرطی و قید گونه بدون هیچ که که هستند مجموعه اصولی نخست، دسته
محدودیت قیدها و آنها متن در که هستند اصولی مجموعه ــامل ش دوم، گروه ــد. باش می مورد تاکید
است. شهروندان مشروط حقوق ناظر بر که ــتند هس اصولی آخر، دسته است. ــده ــخص ش مش هایی
آزادي استقالل، نقض اسالم، عدم مبانی به اخالل عدم عبارتنداز: قوانین دسته این در اساسی شروط
در مجموع دیگران. حقوق و مصالح عمومی و اسالم مخالفت با عدم اسالم، موازین و ملی وحدت و
در و اساسی مهم گامی را باید ایران در جامعه ــی اساس قانون شهروندي در حقوق کردن ــخص مش

کرد. ارزیابی اجتماعی توسعه و پیشرفت
و  حقوق حیثیت، جان، صیانت از امنیت، حق مثل مدنی، حقوق از گفت: بسیاري می توان پایان  در
ایران، در حقوق خود، خاص ي شخصیه دینی از احوال هاي اقلیت ي بهره و نیز ــخاص اش ــکن مس

مراعات است. مورد تبعیض یکنواخت و بدون طور به حقوق شهروندي
حقوق بر ایران حقوق نیز تجسس منع و بیان و عقیده آزادي حق مثل سیاسی، حقوق از بخشی در
هاي جمعیت هاي گروه از حقوق سیاسی، تشکیل در بخشی دیگر است، اما گذارده احترام همگانی
براي بیگانگان محدودیت کلی ایران حقوق حکومت، و حاکمیت ــدن در ش ــهیم س و ــی سیاس فعال

قائل شده است.

منابع:
فارسی الف)

همایش مقاالت مجموعه در ــران»، ای حقوقی نظام در ــهروندي ش ــوم «مفه ،_________________ .1
ها،تهران،1380 تمدن گفتگوي و بشر حقوق المللی بین

نامه فصل ایران»، اسالمی جمهوري اساسی قانون بر تاکید با شهروندي «حقوق احمدي طباطبایی،محمدرضا، .2
شماره8،بهار،1388 سوم، سال اسالمی، انقالب یافت ره
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اسالمیه،1342 کتابفروشی ،انتشارات دوم چاپ تهران، مدنی، حقوق حسن، امامی، .3
معاصر،1382 تهران:نشرنگاه سوم، چاپ سیاسی، دانش آموزش بشیریه،حسین، .4

نور،1386 پیام دانشگاه انتشارات دوم،تهران: بیست و چاپ اساسی، حقوق ارسالن، ثابت سعیدي، .5
بلخ،1378 نشر باستان،تهران: ایران در جهان حقوق و امروز جهان در بشر حقوق جنیدي،فریدون، .6

آموزشی و تحلیلی نامه پژوهشی، فصل ــارکت»، مش و شهروندي «جامعه مدرن، ــیدمحمود، نجاتی،س ــینی حس .7
بهار،1380 دوم، سال شهري، مدیریت

142-141،خرداد و شماره اقتصادي، ــی- سیاس اطالعات شهروندي»، حقوق و اساسی ــن،«قانون خلیلی،محس .8
تیر، 1378

وزارت کشور،1390 شهروندي حقوق از صیانت اداره شهروندي، حقوق به راجع کلیاتی دستمال چیان،احمد، .9
شهید دانشگاه حقوق حقوقی، دانشکده تحقیقات مجله الملل»، بین ــر بش حقوق و حق «تئوري محمد، ــخ راس .10

41،1384 شماره بهشتی
1385 آریان، چاپ اول، انتشارات آرزو، حقوق شهروندي، پور. رضایی .11

ایران»، حقوقی در نظام مفاهیم از آشفتگی اي نمونه شهروندي» یا حقوق اجتماعی سلطانی،سیدناصر، «حقوق .12
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بر قانون مجازات تکیه ایران (با حقوق حقوقی در مسئولیت کیفري اشخاص
(1392 مصوب اسالمی

لو1 طیب صالحی اله فیض
اصل2 جریده سعید

چکیده
جزاي حقوق که در باشد می حقوق جزا بنیادین از چالشهاي حقوقی کیفري اشخاص مسئولیت
کیفري مسئولیت قانونگذار به گوناگون مقررات در است. برانگیخته را چالشهاي فراوانی نیز ایران
به صورت 1392 اسالمی قانون مجازات تصویب از قبل تا است لکن کرده اشاره حقوقی اشخاص
ها مدت از که است حالی در این میگشت. خاصی موارد شامل فقط و نبوده کلی قاعده و اصل یک
اشخاص حقوقی کیفري مسئولیت اصل فرانسه و انگلستان مثل کشورهایی جزایی در قوانین قبل

اند. پایان بخشیده خصوص این در را تئوري اختالف و نزاع و شده پذیرفته
مسئولیت کیفري خصوص در قانونی سوابق بررسی ضمن تا هستیم آن دنبال به ما این تحقیق در
و سؤاالت از برخی و به نموده بررسی خصوص این در را قانونگذار رویکرد جدید حقوقی، اشخاص

دهیم. نموده پاسخ سکوت آنها به نسبت قضائی رویه و که قانونگذار ابهامات
کیفري حقوق مجازات، کیفري، مسئولیت حقوقی، شخص کلیدي: هاي واژه

اصفهان آباد نجف واحد اسالمی عمومی دانشگاه آزاد حقوق دکتري مقطع و دانشجوي انقالب یاسوج و عمومی دادسراي -دادیار 1
تهران اداري خدمات و قضائی علوم دانشگاه شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی مقطع دانشجوي قضائی، 2-کارآموز
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مقدمه: 1ـ
بشر  حیاتی نیازهاي ضروري و رفع دنبال به بشري جوامع در گیري اشخاص حقوقی شکل  
که نحوي گشت به تقویت جوامع بشري در حقوقی اشخاص و نقش جایگاه است.به تدریج بوده
به توجه با باشند. نداشته فعالیت یک جامعه اشخاص حقوقی  در که کرد تصور توان نمی امروز
نامشروع از سوي و بار زیان اعمال برخی ارتکاب و کردند ایفا جامعه در حقوقی نقشی که اشخاص
براي آنها کیفري مسئولیت شناختن و حقوقی شخص اعمال انگاري جرم اندیشه تدریج آنان، به
بنیادین حقوقی اختالفات اشخاص کیفري مسئولیت خصوص در ابتدا از همان لکن گرفت. شکل
شناخت نظر داشتند که خود را خاص استداللهاي یک هر مخالفان و موافقان و گرفت شکل نظري
برخی تعریف از پس اثر این در رو این باشد. از می مقاله مؤثر موضوع بیشتر فهم در آنها دیدگاه و
داده را شرح حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت موافقین و مخالفین دیدگاههاي واژگان، مفاهیم و از
فرانسه، قانونگذار رویکرد ایران حقوق در کیفري مسئولیت شرایط و ارکان بیان از پس ادامه در و
نیز در نهایت و نموده حقوقی بررسی اشخاص کیفري خصوص مسئولیت در را و ایران انگلستان

شد. اثر تقدیم خواننده گرامی خواهد نتیجه

مفاهیم و تعاریف 2ـ
آن اقسام تعریف شخص و 1ـ2ـ

می باشد.3 در غیره و آدمی انسان، از قبیل: کالبد مردم،  مختلفی معانی لغت داراي شخص در
شخص اصطالح حقوقی است. در مختلفی معانی داراي علوم از رشته تناسب هر به نیز اصطالح
نیز حیوانات موارد از برخی در گذشته در شود.4 تکلیف و حق داراي میتواند که است موجودي
حقوقی است اشخاص و انسانها تنها موضوعه حقوق در لکن میشدند شناخته تکلیف و صاحب حق

اند. شده امر استثناء این حیوانات از و اشیاء و تکلیف شوند و صاحب حق میتواند که

ذیل واژه شخص معین فشرده فرهنگ ـ معین محمد، 3
محجورین ص9 و سید مرتضی، اشخاص قاسم زاده، حسین و سید صفایی ـ  4
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شخص است و انسانی» «فرد حقیقی از شخص مقصود  حقوقی. یا و است یا حقیقی شخص
پارهاي یا مشترك هستند فعالیت از افراد که داراي منافع و دسته اي که پدید میآید هنگامی حقوقی
طرف را آنها قانون بگیرند و هم قرار کنار در اند شده اختصاص داده اهداف خاصی به که اموال از
کلی شخص بندي یک تقسیم در گردد.5 قائل مستقلی شخصیت آنها و براي بشناسد و تکلیف حق

شود. می تقسیم خصوصی حقوق حقوقی شخص و عمومی حقوق حقوقی شخص به حقوقی
مسئولیت مفهوم 2ـ2ـ

تعهدي که است کسی مسئول است.6 امري» دادن انجام به بودن «موظف یعنی لغت در مسئولیت
لذا میشود. بازخواست ورزد امتناع آن اگر از اجراي که نحوي به دارد عهده بر دیگري مقابل در
کیفري التزام در حقوق این است.7 محتواي همراه التزام با یک همواره گفت که مسئولیت میتوان

است. از حقوق مدنی متمایز
قانون نقض صورت در و است مجرمانه» از ارتکاب عمل «خودداري به ملزم فرد کیفري حقوق در
لذا و است اراده مبناي بر کیفري مسئولیت است. تربیتی و تأمین اقدام یا مجازات مستحق کیفري
از عاري اشیاء و حیوانات و شوند تلقی مسئول کیفري نظر از توانند می که هستند ها انسان تنها

هستند. کیفري مسئولیت
حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت مفهوم 3ـ2ـ

ارتکاب به خود اعمال در حقوقی اشخاص که است آن حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت از مقصود
حقوقی به اشخاص کیفري شوند. به عبارت دیگر مقصود از مسئولیت قلمداد مسئول و جرم متهم
منافع آن راستاي در یا آن نام به حقوقی شخص نمایندگان و مدیران هرگاه که است این معنی
کیفري قابل از نظر و شود مسئول قلمداد آن مدیران مستقل از حقوقی شوند. شخص مرتکب جرم
به مبادرت شرکت نام از استفاده با شرکت تجاري مدیران یک هرگاه مثًال مجازات باشد8 و تعقیب

ص162 همان، ـ 5
مسئول واژه ذیل فرهنگ فشرده معین محمد، معین ـ 6

ص74. ج2، عمومی، جزاي حقوق محمدعلی، اردبیلی، ـ 7
ص335. عمومی، جزاي حقوق زمینه رضا، نوربها، ـ 8
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باشد. تعقیب قابل جزاي نظر از نیز شرکت خود مدیران، بر عالوه کالهبرداري نمایند
این که در ندارد وجود دیدگاه واحدي حقوقی اشخاص مسئولیتی براي چنین خصوص پذیرش در

راند. سخن خواهیم مبحث بعدي در خصوص

حقوقی شخص کیفري مسئولیت مخالفین و موافقین دالیل 3ـ
شخص کیفري مسئولیت اند، پذیرفته آنرا همگان که حقوقی شخص پذیري مسئولیت برخالف
و اعدام قبیل قانون از در مقرر مجازاتهاي که معتقدند مخالفین است. اختالف و نزاع محل حقوقی
هدف طرفی از نیست. اعمال قابل حقوقی اشخاص به نسبت و است حقیقی اشخاص خاص حبس
نیست صادق حقوقی اشخاص به این هدف نسبت بزهکار است که تربیت و مجازات اصالح از
آورد.9 این دست به تربیتی نتیجه اقدام از این توان نمی حقوقی شخص مجازات صورت زیرا در
اعطاء از هیچ گاه مقصود فعالیت کنند و خود اهداف حدود که شخص حقوقی باید در معتقدند گروه
بر کیفري مسئولیت طرفی و از اختصاصیت) (اصل است نبوده ارتکاب جرم براي آنها به شخصیت

هستند.10 فاقد اراده حقوقی اشخاص است و اراده مبناي
قابلیت از مجازاتها اگر برخی است. اي گسترده طیف داراي مجازات موافقین معتقدند که مقابل در
در حقوقی، شخص ماهیت با متناسب مجازات توان می لکن ندارد را حقوقی شخص بر اعمال
لکن می باشد بزهکار تربیت و اصالح مجازات اهداف از یکی چه طرفی اگر کرد از بینی پیش قانون
با این مقاصد را توان که می پیشگیري و آموزي عبرت جمله از دیگري است مجازات داراي اهداف

کرد.11 تأمین حقوقی نیز اشخاص مجازات
از اشخاص حقیقی واقع شخصیت مستقلی در و باشند می نیز داراي اراده همچنین اشخاص حقوقی
اراده در واقع شود می جرم حقوقی مرتکب شخص وقتی گروه معتقدند این دارند. دهنده خود تشکیل

ص21. ج2، عمومی، جزاي حقوقی محمدعلی، اردبیلی، ـ 9
.136 ص ج1، جنایی، حقوق عبدالحسین، آبادي، علی ـ 10
ص22. ج2، عمومی، محمدعلی، حقوقی جزاي اردبیلی، 11ـ
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مرتکب جرم حقوقی اشخاص هرگاه است. همچنین خطا شده مرتکب و نموده ابراز را جمعی خود
مربوط اصل اختصاصیت شوند زیرا اوًال قلمداد جزائی نظر اختصاصیت باید از اصل طبق بر شوند
برخالف اصل عمل نمائیم این به جزا حقوق در بخواهیم که صورتی در اداري است ثانیًا حقوق به
و مجرمانه عمل ارتکاب در حقوقی شخص مطلق آزادي پذیرش آن نتیجه زیرا باشد می منطق

است.12 غیر به اصرار
گفت می توان حقوقی اشخاص مسئولیت کیفري مخالفین موافقین و دیدگاه نظر گرفتن در با
حقوقی، طبیعت اشخاص ماهیت و گرفتن نظر در با و اقتصادي و به واقعیات اجتماعی توجه با که
نمی وجه هیچ به که باشد می جزا حقوق ضروریات از اشخاص این براي کیفري مسئولیت پذیرش

را نفی کرد. واقعیت و توان این ضرورت

حقوقی شخص مسئولیت اقسام 4ـ
موضوع مدنی که قائل شد: مسئولیت نوع مسئولیت سه براي شخص حقوقی طورکلی میتوان به
است. نوع مدنی قانون بعد به 331 و 328 و مواد 1339 مصوب مدنی مسئولیت قانون 11 و مواد 1
تربیتی و تأمینی اقدامات قانون به ماده 15 این باره می توان در که است تأمین مسئولیت دیگر،
مواد خوردنی و آشامیدنی و دارویی و مقررات امور پزشکی به مربوط 4 قانون 1339 و ماده مصوب
کیفري» نیز حقوقی داراي «مسئولیت اشخاص مذکور موارد عالوه بر داشت اشاره 1334 مصوب
آنرا مواردي در مصوب 1392 اسالمی مجازات قانون تصویب از قبل تا ایران قانونگذار و میباشند

شد. خواهد اشاره آن به ادامه در که بود پذیرفته

ایران جزایی مقررات در حقوقی شخص کیفري مسئولیت 5ـ
:1392 مجازات اسالمی قانون از تصویب 1ـ5ـ قبل

به شود رجوع نیز و بعد به ص190 محجورین، و اشخاص مرتضی، سید زاده قاسم و حسین صفایی و ج1، جنایی، حقوق عبدالحسین، آبادي، علی ـ 12
بعد. به ص335 عمومی، جزاي حقوق زمینه رضا، نوربها
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کیفري اشخاص مسئولیت خصوص 1392 در مصوب اسالمی مجازات قانون تصویب از قبل تا
کیفري مسئولیت حقوقی شخص خاصی براي موارد در نداشت. قانونگذار وجود جامع قانونی حقوقی
رویه البته موارد نبود. همه به سرایت قابل استثنائی داشته و جنبه مسئولیت لکن این بود. شده قائل
در این خصوص می توان که مسئول دانسته مواردي را در حقوقی در خصوص دیه شخص قضائی
مبنی داشت اشاره استان تهران تجدیدنظر دادگاه شعبه8 مورخ 1385/3/29 392 شماره دادنامه
مطابق که در مواردي بوده مگر قانونی مبناي فاقد حقوقی شخص از اینکه «اصوًال مطالبه دیه بر
عدم و یا عدم مهارت مباالتی یا بی احتیاطی اثر بی در اسالمی مجازات قانون 295 ماده 3 تبصره

بشود...» یا جرح قتل یا ضرب به منجر که مقررات مربوط، به امري رعایت
قضائی نشست در شده مطرح نظریات به میتوان نیز حقوقی شخص کیفري مسئولیت خصوص در

نمود: اشاره ذیل شرح به استان ایالم دادگستري
شخص و میکنند اجیر صورت موقت به را افرادي عمومی اشخاص حقوقی که مواردي در سؤال:

میشود: کار حین سانحه دچار اجیر
پرداخت دیه است؟ مسئول مستقیم، مسئول یا است مسئول حقوقی الف) آیا شخص

است؟ حاکم قضیه بر کار قانون آیا ب)
اکثریت نظر 1ـ الف) قسمت

اشخاص ناحیه تخلف از که مواردي کلیه در داشته مقرر که کار قانون ماده 184 به عنایت با
شود پرداخت حقوقی اموال شخص از خسارات باید طلب شده و انجام المثل کار اجرت باشد حقوقی
مسئول یا مدیر عامل متوجه مدیر دو حالت هر یا و جریمه نقدي از حبس، اعم مسئولیت جزایی ولی
اجرا مذکور مسئولین درباره کیفر است و گرفته او انجام دستور به تخلف که است حقوقی شخص
است. پرداخت دیه مسئول حقوقی شخص مدنی مسئولیت قانون 12 ماده به عطف با شد و خواهد
عامل به منتسب خطا و این است جزایی خطاي مسئولیت مبناي اینکه عنایت به با اقلیت: نظر 2ـ
184 ماده و است کرده تکلیف تعیین خصوص این در نیز مدنی مسئولیت قانون 11 ماده و است آن
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است موردي از منصرف و می شود کار نقض قانون که مقررات مواردي است به مربوط کار قانون
حقیقی شخص متوجه جزاي مسئولیت میشود، ایجاد حادثهاي کار قانون مقررات نقض جهت به که
صورت این در که باشد مزبور مؤسسات و ادارات وسایل نقص به مربوط حادثه اینکه مگر است

است. حقوقی شخص متوجه
شخص  استخدامی، رابطه و معیار تعیین مالك اینکه به عنایت با اکثریت: نظر 1ـ ب) قسمت
مقررات و قوانین سایر تابع اجیر  شخص و است حمایتی قانون نیز  کار قانون و است مستخدم
اال و است کار قانون مشمول شخصی چنین شرایط سایر بودن فراهم صورت در نیست، استخدامی

عمومی است. مقررات و تابع قوانین
نمی باشند کار قانون مشمول که حقوقی اشخاص کار قانون 188 ماده به عنایت با نظر اقلیت: 2ـ

شد. خواهد آنان رفتار با عمومی مقررات قوانین و براساس و
که در چنان حقوقی در امور کیفري، شخص شخص بودن مجازاتها توجه به «با نظر کمیسیون:
نخواهدداشت مصدوم کارگر به دیه پرداخت براي مسئولیتی است آمده نیز کار قانون 184 ماده
کار نظر بازرس فنی براساس نخواهد داشت و جرم حیث جنبه عمومی از قابلیت تعقیب کیفري و
می حاکم کار قانون کار از ناشی حوادث کلیه در و بود خواهد دیه پرداخت مسئول حادثه مقصر
مسئول کار مقررات از تخلف فرض در حقوقی شخص کار، از ناشی خسارات مورد در ضمنًا باشد.

بود.»13 خواهد
مصوب گرانفروشان و محتکران مجازات و عامه احتیاج مورد کاالهاي قانون توزیع مثل قوانینی
مطبوعات مصوب قانون الحاقات بعدي، اصالحاتی و با 1354 مصوب اجتماعی تأمین قانون ،1353
بعدي اصالحات با  1367 حکومتی مصوب تعزیرات قانون بعدي، الحاقات  و اصالحات  با 1364
مقنن که قوانینی بودند جمله از و آثار صوتی مصوب 1352 نشریات و کتب و تکثیر ترجمه قانون،

بودند. پذیرفته را حقوقی شخص کیفري مسئولیت آنها در

بعد. به ص1102 ج2، اسالمی(2)، مجازات قانون مسائل قضایی، هاي نشست ـ مجموعه 13
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براي مجازات تعیین خصوص در مقنن قوانین  این  در که  است این توجه قابل و مهم نکته
مدیران متوجه را مجازات اوقات برخی که در این شرح به نداشت واحدي رویکرد حقوقی اشخاص
اوقات در برخی و قانون کار) 184 به ماده (رجوع شود دانست حقوقی می نمایندگان شخص و
قانون 12 ماده به شود ( رجوع دانست می مجازات مستحق نیز حقوقی را شخص مدیران، بر عالوه

حکومتی). تعزیرات
قانون خالف رفتار اعمال و به واکنش نحوه درباره ایران قانونگذار که آن است از حاکی امر این
و بندي جمع یک به بود نتوانسته این خصوص و در است نداشته واحدي دیدگاه حقوقی شخص
براي 1392 مصوب اسالمی قانون مجازات مدتها قانونگذار در پس از سرانجام برسد. واحد حل راه
دارند برعهده آنرا اداره که عالوه بر اشخاص حقیقی و شد مسئولیت کیفري قائل حقوقی شخص

داشت. مقرر نیز مجازات حقوقی شخص براي
مصوب 1392: اسالمی مجازات قانون 5ـ 2ـ

مسئولیت شخص بر اصل کیفري «در مسئولیت : دارد مقرر می اسالمی قانون مجازات 143 ماده
شخص نماینده قانونی که است کیفري مسئولیت داراي صورتی در حقوقی و شخص است حقیقی
حقوقی مانع اشخاص کیفري شود. مسئولیت مرتکب جرم منافع آن راستاي در یا نام حقوقی به

نیست.» جرم مرتکب حقیقی اشخاص مسئولیت
است: طرح قابل زیر موارد ماده این خصوص در

موجب به است که کیفري مسئولیت زمینه شرایط در حقوق جزا اصول از یکی ماده بیانگر این 1ـ
حسن و متوجه که است انسان این تنها زیرا است»14 انسان غیر کیفري مسئولیت عدم بر آن «اصل

است. اختیار اراده و داراي و می کند درك را مقنن و نواهی اوامر و باشد خود می اعمال قبح
مسئولیت  حقیقی یک شخصی مسئولیت به نسبت حقوقی شخص مسئولیت این ماده حسب  2ـ
شخص توان می رو هنگامی این  از است. حقیقی شخصی بر مسئولیت اصل  و است. استثنائی

ص243. ،1392 اسالمی مجازات قانون مختصر شرح عباس، زراعت، 14ـ
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مرتکب آن در راستاي منافع یا نام و حقوقی به که نماینده قانونی شخص مجازات کرد را حقوقی
هنگام ارتکاب آن منافع راستاي در یا حقوقی شخص نام از حقوقی شخص نماینده اگر شود لذا جرم
به مسئولیت توجه با دیگر سوي از دانست. حقوقی شخص متوجه را جرم نمیتوان بهره نبرد جرم
در قانونی وصف قانون (خصوصًا این و 21 143 ظاهر مواد به با توجه و حقوقی شخص استثناي
از ) تشریفات قانونی رعایت حقوقی با هرگاه نماینده شخص میتوان گفت نماینده قانونی)، کلمه
ارکان بودن اطالع مجرمانه اعمال ارتکاب اینکه یا باشد نشده انتخاب اساسنامه) مقررات  جمله
مستحق را و او دانست مسئول را حقوقی شخص نمیتوان باشد حقوقی گیرنده شخص تصمیم
اصل تفسیر باشد. بوده حقوقی شخص منافع راستاي در جرم ارتکاب هرچند کرد15 مجازات قلمداد

باشد. می امر این گویاي نیز جزایی قوانین مضیق
حقیقی زیرا شخص نیست. حقیقی مانع مسئولیت شخص حقوقی شخص مسئولیت کیفري 3ـ
تعقیب عدم موجبی براي بنابراین است، بوده کیفري مسئولیت ارکان داراي ارتکاب جرم هنگام در

ندارد. وجود وي کیفري
شخص براي قانونگذار که معناست  بدین حقوقی اشخاص براي کیفري  مسئولیت پذیرش 4ـ
است شده آن قائل و اداره کننده پدید آورنده اشخاص حقیقی و ارادهاي مستقل از شخصیت حقوقی

پذیرفته است. حقوقی اشخاص قصد جمعی»16 را درباره «اراده نظریه مقنن در واقع و
کیفري مسئولیت رافع عوامل نیز و موجه جرم از عوامل حقوقی اشخاص آیا اینکه خصوص در 5ـ
حقوقی را داراي مسئولیت مقنن اشخاص اینکه به توجه با توان گفت می برخوردار هستند یا خیر
بین و کیفري اشاره داشته مسئولیت به موانع 159 146 الی مواد در طرفی و از دانسته است کیفري
که حدي تا جزا، حقوق کلی اصول به توجه با و است نشده قائل تمایز حقوقی و حقیقی اشخاص
این شرایط از توانند حقوقی می اشخاص دارد وجود آنها بر مانع مسئولیت عوامل قابلیت تطبیق

ص26. ج 2، جزاي عمومی، حقوق محمدعلی، اردبیلی به شود رجوع نظر موافق جهت دیدن ـ 15
صفایی حسین، و مرتضی سید زاده قاسم نیز بعد و به ص334 زمینه حقوق جزاي عمومی، رضا، به نوربها، شود رجوع جمعی اراده نظریه در خصوص 16ـ

به بعد. ص190 محجورین، اشخاص و
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اشخاص به آنها نسبت تصور که دفاع مشروع مثل خصوص عواملی در مگر مند شوند17 بهره مساعد
نظر و تبادل قضایی رویه شکلگیري از قبل خصوص تا این در نظر اظهار البته بعید است حقوقی

گیرد. صورت بیشتري تأمل با بایست می حقوق اساتید
حقوقی، شخص براي کیفري مسئولیت که متعاقب پذیرش است آن ماده این بر وارده ایراد 6ـ
شیوه و اشخاص این جرائم به رسیدگی نحوه براي ویژهاي مقررات بایست می نیز شکلی نظر از
البته هستند. حقیقی اشخاص بر ناظر موجود شکل مقررات زیرا نمود. تدوین آنها مجازاتهاي اجراي
کرده پیش بینی کیفري حقوقی مسئولیت اشخاص براي که مقنن مواردي خصوص و در گذشته در
کیفري دادرسی آئین مقررات از دادگاهها و دادسراها آنان جرائم به رسیدگی نحوه خصوص در بود
حقوقی لزومًا اشخاص و ماهیت طبیعت متناسب با تدوین مقررت تا زمان لذا و استفاده میکردند

جست. بهره موجود شکلی مقررات از بایست می
جرائم در سایر حقوقی میتوانند آیا اشخاص است که این طرح شود است که ممکن سؤالی 7ـ
بین قصد وحدت نیازمند معاونت تحقق که شود گفته است ممکن باشند؟ داشته مشارکت یا معاونت
جرم ارتکاب در دیگران با تواند نمی قصد فقدان دلیل به حقوقی شخص و است مباشر و معاون

معاونت نماید.
روبه رو مهم ایراد این  با بپذیریم را اشکال  این اگر زیرا  رسد نمی بنظر وارد  اشکال این لکن 
کیفري آن مسئولیت براي مقنن چرا پس است اراده و قصد فاقد حقوقی اگر شخص که میشویم
اراده شخصیت و حقوقی شخص مقنن براي شد گفته قبًال که همانطور طرفی است؟ از شده قائل
و انگاري جرم آن اسالمی براي قانون مجازات 143 و مواد 20 در اساس این بر شده است و قائل
و شود جرم مرتکب تواند می حقوقی شخص ماده 143 حسب همچنین است. نموده مجازات تعیین
دالیل نظر گرفتن در با است. لذا نکرده استثنا را جرم در و مشارکت معاونت این خصوص در مقنن

ج2، ص26. عمومی، جزاي حقوق محمدعلی، اردبیلی به شود رجوع موافق نظر دیدن خصوص ـ در 17
کشور حاکمیت و اقتدار موجب آن تحقق که اموري است دسته از آن حاکمیتی امور مصوب 1386/7/8 « کشوري خدمات مدیریت قانون 8 ماده ـ 18

شود.» نمی دیگران استفاده براي محدودیت موجب خدمات نوع از این مندي و بهره گردیده جامعه اقشار همه شامل محدودیت بدون آن منافع و است
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معاونت صورت در است و صادق به آنها نسبت مشارکت معاونت و فرض گفت که میتوان مزبور
میشود تعیین مجازات اسالمی قانون ماده 20 طبق آنها نیز مجازات در ارتکاب جرم مشارکت یا

مجازات  تعیین شوند می جرم در مشارکت یا معاونت مرتکب طبیعی اشخاص که مواردي و مثل
نمیشود.

مجازات 20 قانون ماده تبصره حسب است که آن این ماده خصوص در طرح نکته قابل آخرین 8ـ
میکنند حاکمیت18 اعمال که مواردي  در دولتی عمومی یا و  دولتی حقوقی اشخاص اسالمی
موضوع «مجازات که می دارد مقرر این تبصره دارند. مسئولیت مدنی صرفًا و ندارند کیفري مسئولیت
حاکمیت اعمال مواردي که در دولتی عمومی غیر و یا دولتی حقوقی مورد اشخاص در ماده این

شود.» نمی اعمال میکنند

اسالمی مجازات قانون در حقوقی اشخاص مجازات 6ـ
مجازات قانون  20 ماده و 14 ماده  تبصره به  توان می حقوقی  اشخاص مجازات خصوص  در
بین علیت رابطه « چنانچه اسالمی: مجازات قانون 14 ماده تبصره حسب داشت. اشاره اسالمی
خواهد بود.» بنابراین قابل مطالبه خسارت و دیه شود احراز وارد شده خسارت شخص حقوقی و رفتار
که صورتی در شد. خواهد دیه پرداخت به محکوم حقوقی شخص علیت رابطه احراز صورت در
نمایندگان و مدیران از توان نمی دیگر شود دیه پرداخت به محکوم ماده، این وفق حقوقی شخص
20، در ماده در از طرفی و است ماده ظاهر با مغایر امر این زیرا کرد مطالبه دیه نیز شخص حقوقی
مجازات از مانع اشخاص حقوقی مجازات که است نموده اشاره تعزیري مقنن مجازاتهاي خصوص
است، سکوت بوده مقام بیان اینکه در وجود با مقنن خصوص دیه لکن در نیست اشخاص حقیقی

است. نموده اختیار
حقوقی براساس که شخص صورتی در » دارد: می مقرر 20 ماده خصوص مجازاتهاي تعزیري، در
دو تا یک به آن زیانبار نتایج و ارتکابی جرم توجه به با شود، شناخته مسئول قانون این (143) ماده
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نیست: حقیقی مجازاتهاي اشخاص از این امر مانع شود. می زیر محکوم موارد از مورد
حقوقی شخص الف) انحالل

اموال کل مصادره ب)
سال. پنج براي مدت حداکثر یا دائم طور به اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا از یک ج)ممنوعیت
سال پنج مدت براي حداکثر یا دائم طور به سرمایه افزایش براي عمومی دعوت از ممنوعیت د)

سال پنج مدت براي حداکثر تجاري اسناد از برخی اصدار از ممنوعیت ث)
نقدي جزاي ت)

رسانه ها وسیله به محکومیت حکم چ) انتشار
در دولتی غیر یا عمومی  و دولتی اشخاص حقوقی مورد  در ماده این موضوع  مجازات  تبصره:

شود.» کنند اعمال نمی می که اعمال حاکمیت مواردي
است: بررسی و ماده نکات زیر قابل طرح این خصوص در

نیز جرم مرتکب  حقیقی که شخص نیست آن نیازمند حقوقی اشخاص  بر مجازات اعمال  1ـ
باشد. مسئولیت فاقد به جهاتی حقیقی است شخص ممکن زیرا شود مجازات

تعدد وي نماینده سوي از جرم ارتکاب پس است. مستقلی شخصیت داراي حقوقی شخص 2ـ
قرار شرکت و معاونت عناوینی مثل مشمول یعنی است مرتبط مصادیق جرائم از بلکه نیست جرم

میگیرد.19
بین از حقوقی شخص اعتباري و قانونی وجود که است آن حقوقی شخص انحالل از مقصود 3ـ
مرتکبان و می شود تصفیه حقوقی اموال شخص اینکه از جمله است آثاري رود. انحالل داراي می
می شوند. محروم شده منحل حقوقی شبیه شخص یا شرکتی مؤسسه کردن اداره و از تأسیس جرم
این توان می اینکه آیا خصوص در حاضر حال در که است نشده اشارهاي انحالل قانون به آثار در

دارد؟! وجود یا خیر ابهام نمود بار بر انحالل شخص حقوقی را آثار
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زمانی اعمال آن اموال مصادره و حقوقی شخص انحالل اسالمی مجازات قانون 22 ماده وفق 4ـ
را خود فعالیت شروع نخستین، هدف انحراف از با یا وجود آمده به ارتکاب جرم «براي که شود می

باشد.» داده تغییر ارتکاب جرم جهت در منحصراً
وجود آمده به جرم ارتکاب براي اول (که شخص حقوقی حالت تحقق تصور برخی بنابر عقیده
هنگام که هستند یا مرامنامه اساسنامه داراي حقوقی اشخاص نیست زیرا ممکن آسانی به باشد)
باشد شده بینی پیش آن اگر هدف نامشروعی در می شود و مراجع ذیصالح کنترل توسط تشکیل،
در نیست که این مقصود قانونگذار که گفت باید لکن کنند.20 خودداري می آن تشکیل ثبت و از
مقصود باشد. شده بینی پیش نامشروعی اهداف و فعالیتها حقوقی اشخاص اساسنامه یا مرامنامه
ظاهر در لیکن است شده ایجاد جرم ارتکاب منظور به واقعا حقوقی شخص که است هنگامی مقنن
فعالیتها حقوقی شخص مرامنامه یا اساسنامه دیگر در عبارت به است. قانونی وي اهداف و فعالیت
نشان میدهد شخص حقوقی اقدامات و  عملکرد لیکن است  شد بینی پیش  اهداف مشروعی و
براي و است بوده مجرمانه اهداف آن تشکیل از حقوقی شخص نمایندگان و مدیران قصد که
قید اساسنامه در مشروعی را فعالیتهاي آن اهداف و تشکیل براي الزم مجوز اخذ و ظاهرسازي
وجود صورت که در است داشته آگاهی علم و مقنن اوًال است که آن برداشت این کرده اند. علت
بعید پس شد. خواهد خودداري آن از ثبت حقوقی، اساسنامه شخص در نامشروع هدف یا فعالیت
قانونگذار مغایر حکمت با زیرا است کرده مقرر را حکمی چنین علم این با قانونگذار که بگوئیم است
به آن فرض تحقق شد اشاره که همانطور صحیح بدانیم را اول برداشت که صورتی ثانیًا در است.
منطقًا تحقق و که قانونا فرضی چنین براي قانونگذار شد متصور نمی توان و نیست آسانی ممکن

باشد. نموده قاعده وضع نیست ممکن آن
حقوقی شخص که نیست این مجازات اسالمی قانون 22 در ماده «منحصراً» قید از مقصود 5ـ
براي حقوقی شخص نیز موارد غالب در بلکه ندهد. انجام دیگري عمل هیچ جرم ارتکاب از غیر به
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از قید مقصود و لذا دهد می انجام قانونی نیز فعالیتهاي اعمال و مجرمانه، کنار عمل در ظاهر سازي
سایر و گیرد حقوقی» قرار شخص اصلی و عمده «فعالیت جرم ارتکاب است که این «منحصراً»
شدن، تشکیل ثبت و از پس تجاري شرکت مثًال یک باشد. داشته سازي ظاهر یا فرعی جنبه فعالیتها
ظاهرسازي شرکت براي این است ممکن که دهد انجام منظور کالهبرداري به اي متقلبانه اعمال
متقلبانه اقدامات وي اصلی عملکرد و دهد لیکن فعالیت انجام نیز دیگر فعالیتهاي کردن گم رد و
به صرف نباشد حقوقی شخص عمده و اصلی فعالیت جرم ارتکاب اگر است.پس کالهبرداري براي

کرد. مصادره اموالش را یا کرد منحل را وي نمی توان جرم ارتکاب
مصادره و حقوقی شخص قرض انحالل اسالمی مجازات 22 قانون ماده به مقررات با توجه 6ـ
باشد. زیرا می بعید مثل شهرداري، دولتی عمومی غیر و حقوقی دولتی اشخاص به نسبت اموال آن
جهت در منحصراً نیز خود را و فعالیت نمیآیند وجود جرم به براي ارتکاب گاه هیچ اشخاص این
حکم قضائیه) (قوه حاکمیت از بخش یک که نیست منطقی همچنین نمیدهند. تغییر جرم ارتکاب

دهد. حقوقی دولتی) (اشخاص حاکمیت دیگر بخش رفتن بین و از انحالل به
ناشی زیانبار نتایج جرم ارتکابی و شدت با متناسب بایست 20 می در ماده مندرج مجازاتهاي 7ـ
زیانبار ناشی نتایج و جرم ارتکابی به شدت فقط 20 در ماده اگرچه مقنن دیگر طرف از آن باشد. از
نیز جرم» «نوع مزبور با مجازاتهاي بایست می که رسد می نظر به لیکن نموده است، اشاره آن از
است مکلف قضایی مقام که باشد می و مجازات نوع جرم بین تناسب بر اصل زیرا باشد. متناسب

داشته باشد. نظر را در اصل نیز این حکم هنگام صدور
اشخاص بر «جزاي نقدي قابل اعمال که است داشته مقرر جزاي نقدي ماده 21 خصوص در 8ـ
جرم همان به ارتکاب براي قانون در که برابر مبلغی است چهار حداکثر و برابر دو حداقل حقوقی
به فقط جرم ناشی از مال اگر است که این سؤال حال شده است» تعیین اشخاص حقوقی وسیله به
براي نقدي جزاي به آیا حکم گردد منظور حقوقی شخص خود حقوقی یا شخص نماینده حساب
مجازات از مانع اشخاص حقوقی مجازات است داشته مقرر که 20 ماده توجه به با شود؟ می دو هر
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شود. می دو بار هر بر نقدي جزاي به حکم پس حقیقی نیست اشخاص
زیرا نیست قابل اعمال حقوقی بر اشخاص تبعی و مجازاتهاي تکمیلی که آن است نکته آخرین 9ـ
اشخاص است که بیانگر نموده استفاده «فرد» واژه و لفظ از اسالمی مجازات قانون 23 ماده اوًال در

است. حقیقی به اشخاص مختص ماده 25 در ثانیًا محکومیتهاي مندرج است حقیقی
گیري: نتیجه 7ـ

نیکو اقدامی  اسالمی مجازات جدید قانون در حقوقی شخص براي کیفري مسئولیت پذیرش
این با دارد. سازگاري حقوقی اصول و اجتماعی و اقتصادي واقعیات با که است تحسین قابل و
نظریات از استفاده با و گیرد بهره خصوص این در کشورها سایر تجربه از میبایست قانونگذار حال
از مناسب مقررات تدوین با مستمر طور به و نموده تکمیل را خود اقدام این حقوق علم اندیشمندان
براي مقنن 1392 مصوب اسالمی قانون مجازات در دارد بکاهد. وجود خصوص در این که ابهاماتی
برخالف لذا و است گشته آنها قائل مسئول حقیقی اشخاص مستقل از ارادهاي حقوقی اشخاص
بر قانون عالوه این در میدانست حقوقی شخص مدیران متوجه را کیفري مسئولیت که غالبًا گذشته
است. گرفته نظر در مجازات براي آنها و شده قلمداد داراي مسئولیت نیز حقوقی اشخاص مدیران،
این که نهاد حقوقی شخصی حساب به را حقیقی اشخاص مجرمانه اعمال میتوان زمانی البته
عمل ارتکاب که است میسر زمانی این باشد و را داشته حقوقی شخص به انتساب قابلیت اعمال
جمله از قانونی تشریفات رعایت و حقوقی شخص گیرنده تصمیم ارکان تصمیم و اطالع مجرمانه با

باشد. اساسنامه مقررات
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