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 مجله علمی تخصصی کانون وکالی دادگستری منطقه فارس

 زیر نظر کمیسیون انتشارات
 کانون وکالی دادگستری فارس: صاحب امتیاز

 مهرزاد مسیحی: مدیرمسئول
 مصطفی ماندگاردکتر : سردبیر

 : هیأت تحریریه

 دانشگاه آزاد اسالمی شیراز استادیار دکتر کورش استوارسنگری
 ازروناستادیار دانشگاه آزاد اسالمی ک محمدرحیم بهبهانی

 یرازدانشگاه ش استادیار   یعامر یزدکتر پرو
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی نیادکتر محمدباقر عامری
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی شیراز دکتر مسعودرضا رنجبر

 عضو کانون وکالی دادگستری منطقه فارس فردمجتبی شریعتی
 اسالمی شیراز استادیار دانشگاه آزاد کارفرددکتر سید محسن ظریف

 عضو کانون وکالی دادگستری منطقه فارس حسین مرادی
 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مهرزاد مسیحی

 عضو کانون وکالی دادگستری منطقه فارس آیدا نصیری

 حلیمه مرجانه، سارا گودرزی، ریحانه آشفته: ویراستاران

 سارا گودرزی: مدیر اجرایی

 غالمرضا قناعت: آراصفحه

 نژاد/ غالمرضا قناعتمیالد حقیقی: طرح جلد

 زهرا حکمتی: مسئول هماهنگی

 0011: شمارگان

 . نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است

. نیستمطالب مندرج بیانگر نظرات نویسندگان است و موضع رسمی کانون 



 گستردانشبه نام خداوند 
 قیحقو نامهفصل

 :نشریه نامهیوهش
 صفحه باشد 02از  یشترصفحه و ب 5کمتر از  یدمقاله نبا حجم . 

 باشد ذیل هایبخش شامل باید مقاالت : 

 . باشد کلمه 051تا  051شامل مختصر نوشتار حداکثر یدهچک. 0

 . واژگان متن است ینکلمه که پرکاربردتر 7تا  3 ینب یدیواژگان کل. 0

 . باشد مقاله یاصل هاییهها و فرضروش، اهداف مقدمه شامل. 3

 . است یسندهنو هاییدگاهنظرات و دو  یرهاتفس، هایلتحل گریانکه ب یمتن اصل. 4

 . مطالب با شماره باشد بندییمتقس. 5

 . یدنما یانب یدمختصر و مف صورتبهو ارائه راهکار الزم که ماحصل مقاله را  گیرییجهنت. 6

 : ذیل شرح به مآخذ و بعمنا. 7

 ،نوبت چاپ، مصحح یانام مترجم ، نام( عنوان کتاب -ینام خانوادگ) یسندهنو نام: هاکتاب .0. 7

 . سال انتشار، محل نشر، نام ناشر

 یانام مجله ، (یومهداخل گ) عنوان کامل مقاله، نام( -یگنام خانواد) یسندهنام نو: هامقاله. 0. 7

 یکیآدرس الکترون، شماره صفحات آغاز و انجام مقاله، سال انتشار، شماره، دوره یاجلد ، مجموعه مقاالت

 . یکیمجالت الکترون در خصوصمجله 

، (یومهداخل گ) عنوان کامل مطلب، نام( -ینام خانوادگ) یسندهنو نام: ینترنتیا منابع. 3. 7

 . ب(استفاده از آن مطل یخبا تار) یینترنتدرج مطلب در منبع ا یختار، ینترنتمطلب در ا یمآدرس مستق

 در  یسندهنو هاییدگاهد گریانصفحه که ب 01حداکثر در ، کوتاه یمطالب: نظرات و نقدها، هااشتدیاد

 . یستن یمقاله در آن ضرور یشکل یطشرا یتموضوع مورد بحث است و رعا

 رد مست یزن یمقاالت ارسالآزاد و  یاصالح و رد مقاالت و مطالب ارسال، یرشانتشارات در پذ کمیسیون

 . ها استآن یسندگانمطالب با نو یتولئمس، شودینم

 و پست  تلفن، آدرس، یعلم یا یعنوان شغل، یسندهنو یشامل نام و نام خانوادگ یدبا یمطالب ارسال کلیه

 . باشد یکیالکترون

 یززمان نو همو کتاب منتشر نشده باشد  یتسا، یهازجمله نشر یگرید یفرستاده شده در جا نوشته 

 . ها فرستاده نشودآن یبرا

 الکترونیکی پست طریق از تحویل مقاله امکان masihi55@hotmail.com وجود دارد . 

 ها، نکات ذیل را رعایت کنید: منظور هرچه بهتر شدن نتیجه ویراستاری مقالهبه 

 راحتیبه ندارد وجود شما برنامه در فونت این چنانچه. یداستفاده کن 00 یزبا سا B Nazaninفونت  از .1

 عامل سیستم نصب محل Windows\Fonts (Windows مسیر در فونت این کردن کپی با توانیدمی

 . کنید استفاده آن از( شماست کامپیوتر



 

 ظاهر فقط دیگر، میانبرهای از. استفاده یداستفاده کن Ctrl+Shift+2 ربمیان از فقط فاصله،نیم درج برای .2

 کندیم مشکل را ویراستاری کار چنان گاهی و نبوده فاصلهنیم آن اصلی ماهیت ولی کندمی ایجاد را هفاصلنیم

و  Optional Hyphen درواقع -+Ctrl یانبر، استفاده از ممثالعنوانبه. شویممی مقاله حذف به مجبور که

 هاآنمقاله از  هایفرستنده اکثر ولی ؛کندمی تولید Nonbreaking Hyphen درواقع -+Ctrl+Shift یانبرم

با  توانیدمی (نیستند فاصلهنیم درواقع که)را  یانبرهام ینا یواقع شکل. کنندیاستفاده م فاصلهیمدرج ن عنوانبه

افزار با نرم کنید،یم استفاده 0103 از قبل نسخه Office. چنانچه از یدمشاهده کن Ctrl+Shift+8 یانبرم

TrayLayout یدکن یجادا یحصح فاصلهیمن راحتیبه یدتوانمی . 

جود ندارد که و ایفاصلهیمن اصالحنکردن آن است.  یجادا ینه،گز ینبهتر ید،مشکل دار فاصلهیمن یجاددر ا اگر .3

ه حدی ب هافاصلهنیم شبه ایراد یگاه کنیم،یم تأکیداصطالح( خراب است. )به هایفاصلهنیمتر از راحت یلیخ

  .شویمیم یمجبور به حذف مقاله ارسال است که

 هکهنگامی ویژهبه را ابعاد ینهستند. ا یمترسانت 5/00*5/01ابعاد،  این. یریدچاپ شده مجله را در نظر بگ ابعاد .4

. بارها مجبور به حذف یدکن یترعا یدجز متن داربه یضوعجدول، نمودار، شکل و هر مو یست،ل یجادقصد ا

 یرتغی با زیرا .(اندشده ایجاد زیاد زحمت با دانیممی اینکه و بودن مهم رغمعلی) یمااز متن شده یرموضوعات غ

نوشتن مطلب  یاز برامج اندازهبلکه  یست. اندازه کاغذ مهم نرودمی بین از مذکور مطالب اصالح امکان ،ابعاد

 مالک است.  آید،یبه دست م هایهکه با احتساب حاش

اصالح با انتخاب  این. یدخارج کن Superscriptاز حالت  صفحه را یینپا پاورقی عدد پاورقی، ایجاد هنگام .5

 . شودیانجام م =+Ctrl+Shift یدهایصفحه و گرفتن کل یینپا یعدد پاورق

 یفارس هایپاورقی از هم ها،مقاله اکثر در اینکه به توجه با. کنید انتخاب اسبمن را پاورقی خطکه  یدکن دقت .6

تا مشکل  یدکن یینتع سرتاسریرا  یبهتر است که خط پاورق شودیاستفاده م یخارج هاییو هم از پاورق

  .نیاید وجود به( برعکس و فارسی پاورقی برای چپ سمت)خط  پاورقی خط بودن نامتناسب

کار  0103نسخه با )در حال حاضر( گروه ویراستاران . یداستفاده کن 0103نسخه  Officeحد امکان از  در .7

 کند. ناهماهنگی و ایرادها را کمتر می Office 2013کند و استفاده از می

شماره  کی یهااصالح مقاله یکه برا بدانید نیست بد. یدکن یریگبار مرور و غلط چندین ،ارسال قبلرا  مقاله .8

 . شودیاصالح انجام م هزار ده از بیش گاهی ،دارد( یرادبعد از اصالح ما باز هم ا دانیمیاز مجله )که م

. ببرید کاربه را».«  نقطه عالمت و نکنید استفاده»:« یا دونقطه «-» فاصله خط از گذاریشماره برای .9

 و چپ به راست از را فارسی گذاریهشمار. دهید انجام زبان جهت با متناسب را هابخش گذاریشماره

 زیربخش 3 دارای ،0 بخشاز  بعد مقاله اگر مثالعنوانبه. دهید انجام راست به چپ از را خارجی گذاریشماره

 به راست) فارسی جهت همان از تا کنید گذاریشماره.« 3. 0» و.« 0. 0» و.« 0. 0» صورتبه را هاآن است،

 . شوند خوانده( چپ

 خود از بعد کاراکتر با و فاصله بدون خود از قبل کاراکتر با)هر کاراکتری غیر از حرف یا عدد(  هاعالمت .11

 .عدم رعایت این نکته است ,ها وجود داردتوان گفت بیشترین ایرادی که در مقالهمی جرئتبه. دارند فاصله یک



 فقط و شد نخواهند چاپ مقاله در اطالعات این. کنید درج مقاله در را تانهمراه شماره و ایمیل آدرس  .11

 امکان که گاهی. شوندمی استفاده احتمالی ایرادهای رفع جهت مقاله فرستنده با ارتباط برقراری منظوربه

 .شویممی مقاله کل حتی یا و مقاله از بخشی حذف به مجبور نباشد، مقاله فرستنده با ارتباط برقراری

ن مقاله را طوری تنظیم کنید که تمام طول خط سرصفحه و یا بیشتر را اشغال نکند چون در این صورت عنوا .12

 سرصفحه جا بدهیم. از شویم تا بتوانیم عنوان را در یک سطرمجبور به حذف بخشی از آن می
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  11 مسئولیت مذاکرات قراردادی در حقوق انگلستان

 انگلستان حقوق در یقرارداد مذاکرات تیمسئول

 0سباناکا سیاستات

 ایآنجل شرق دانشگاه

 (یحیمس مهرزاد)برگردان  0112 هیفور بارسلونا،

 چکیده

 تمذاکرا با رابطه در انگلستان حقوق فعلی وضعیت به موشکافانه نگاهی مقاله این هدف

 تفاوت اروپا حقوقی هاینظام دیگر با انگلستان حقوق حد چه تا دهدمی نشان که است 0قراردادی

 یا و فعلی هایپروژه با تضاد در مقوله این ،حد چه تا همچنین و دارد رابطه ینا در ایمالحظه قابل

 چهارچوب یعنی، المللیبین سطح در یا و اروپا در قرارداد حقوق یسازهماهنگ به مربوط موجود متون

 آیین لاصو ،(PECL) اروپا قرارداد حقوق اصول ،3(CFR) اروپا اتحادیه کمیسیون در منابع مشترک

 للیالمبین بیع قانون مورد در متحد ملل سازمان کنوانسیون و قرارداد حقوق فراملی، مدنی دادرسی

 قراردادی هیچ قراردادی مذاکرات جهیدرنت که مواردی بین باید رابطه این در. است (CISG) کاالها

 نبی معتبر قرارداد یک گیریشکل به منجر قراردادی مذاکرات آن در که مواردی و شد نخواهد منعقد

 مقاله این .شد قائل اساسی بسیار تفاوت ؛کنندمی اجتناب آن از طرفین که توافقی یا شودمی طرفین

 مرکزت است ترجالبکه  اول مورد بر آخر، مورد دو در اجراقابل قانون در مختصر بسیار نگاه یک از پس

 . است نشده وفصلحل هنوز مورد این در تانانگلس حقوق چراکه ؛دارد

 

  از قرارداد، حقوق انگلستان شیتعهدات پ ؛یمذاکرات قرارداد .یدیکل واژگان

  

 

 ت علمی دانشگاه پیام نورأمهرزاد مسیحی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، عضو هی ترجمه . 0

سکوت ): شوارتز و دینیرا بب ریاخ مطالعات . 0  (. آرای ببچوک و0114) مارکوویتز (؛0117ون )(؛ جکس0117ا

 (  0110)و گلیکر .(0115هیرد )(. 0110)پیل ، (0116گراسکوپف و مدینا ) ،(0110بن شهار )

شده و  . 3 شر  ست: ا نیآنال صورتبهمنت سترس ا ص فیتعار، صولدر د صو ، اروپا یو مدل قواعد حقوق خ

جانسن ، هاولز به اروپا یخصوص حقوق مورداروپا(. در  هیاتحاد ونیسیمتداول مرجع )کم چهارچوب سینوشیپ

 یالمللبینحقوق فروش  راجع بهسووازمان ملل متحد  ونیکنوانسوو در مورد و دی( مراجعه کن0115و شووولز )

 مراجعه کنید. 0227به گودیر محصوالت 
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 شودیم نیطرف نیقرارداد ب شدن منعقد به منجر مذاکرات کهیهنگام. 1

قرارداد معتبر شود،  کیمنجر به منعقد شدن  یمذاکرات قرارداد کهیهنگام 

 تهگرف نظر در را هافن از یسر کی مذاکره مرحله در نیفطر رفتار یبرا ،سیانگل یهادادگاه

 نیآنچه طرف نیبنابرا ؛است مؤثرقرارداد  یمحتو و یریگشکل در نیطرف رفتار چراکه ،است

 ریتأثقرارداد و اعتبار آن  جادیتواند بر ایم دهند،یم انجام و ندیگویدر مرحله مذاکرات م

 دمقاص کردن انیب در نیاشتباه طرف ایو  قرارداد طیشرا فیتعرکه  یمعن نیبد .بگذارد

 نیطرف ایآ نکهیا و شود گرید طرف رمنصفانهیغ انیز و ضرر باعث تواندیم ،خود یقرارداد

 یحت و اندگذاشته پا ریز قرارداد خاص تیاز ماه یاطالعات ناش یافشا در را خود فهیوظ

 ینفوذ ناروا در رابطه امانت بر دال یرفتارها ایو  زیدآمیتهد متقلبانه، یرفتارها که یموارد

 .کند دایپ کاهش قرارداد انعقاد در نیطرف تیباعث شده است رضا

کارانه لرد هاوس در طرح جبران خسارت در مقابل روش محافظه نیبنابرا 

 :ده استکه لرد هافمن خالصه کر طورهمان نگ،یلدیب چیبرومو وستان، انجمن گذارهیسرما

 راشان یو اظهارات خود از قصد ذهن نی)...( قانون، مذاکرات قبل از قرارداد طرف" 

 . 0"است کرده منع

شده است که استفاده از مطالب در مذاکرات  دییتأ دنظریدر دادگاه تجد یتازگبه 

 مستثناخود آن را  ،نیطرف نکهیقرارداد مجاز است مگر ا طیشرا نیاز قرارداد در تدو شیپ

تواند منجر به خسارت یدوره از مذاکرات م نی. هرگونه اشتباه در اظهارات در ا0کرده باشند

 شوند قرارداد عقد به ناچار اگر و باشندیم آن مسئول خود نیپس از قرارداد شود که طرف

 لک ای خاص شرط کی که بدهند گرید طرف به را حق نیا ،یخاص طیتوانند، تحت شرایم

 

 (0221) 203. صفحه 126دبلیو.ال.آر  .0

سئولیت محدود )پروفورس رکرویت با م به .0 همچنین به چارت و (: 0116سئولیت محدود و گروه راگبی با م

 .412( مراجعه کنید. ای دبلیو اچ سی 0117پرسیمون هومز با مسئولیت محدود ) بروک با مسئولیت محدود و

سون  ستواند می کرد که اینکه تا چه حد مذاکرات قبل از قراردادگیری نتیجه طوراینکه  0117جک یر برای تف

ستفاده قرار بگیرد هنوز ست نا قراردادها مورد ا شخص ا صوصبهم شده.  خ ضوابط تعریف ن شرایط و  در مورد 

شووود و امید اسووت که راهنماهایی در می مطرحها هدر دادگا طورمعمولبهتی در مورد تفسوویر قراردادها سووؤاال

 آینده در این خصوص ارائه شود.



  15 مسئولیت مذاکرات قراردادی در حقوق انگلستان

 0"تین حسن بر یمبتن حداکثر"(. اگر مفاد قرارداد 0267، سیتدل)قانون  کند فسخ ار قرارداد

حق  نیاطالعات در مرحله مذاکره وجود دارد و نقض آن ممکن است ا یافشا فهیوظ ؛است

 که داشت توجه دیبا ن،ی. عالوه بر ا0به وجود آورد که قرارداد را فسخ کند گریطرف د یرا برا

خاص  میرژ کیکه  کندیاجرا م طور کاملبهرا  "اروپا هیاتحادکننده نون مصرفقا" انگلستان

آن را در  یتازگبهکرده است که من  یرا معرف کنندهمصرف یبه قراردادها یدگیرس یبرا

 (0111 باناکاس) .امداده حیتوض گرید یجا

 قابل ابطال این و در باطل شد هاآن تیمسئول در زیدر طول مذاکره ن نیرفتار طرف  

 ،یعمد چه سیتدل یبرا «0267 سیتدلقانون » تحت ن،یبنابرا ؛گذاردیم ریتأثبودن قرارداد 

وجود دارد. ممکن است از آن طرف قرارداد  یقانون تیگناه، مسئولیب یحت و غفلت یرو از ای

ر خاط به گریطرف د ایکه مرتکب اشتباه شده است خواسته شود که قرارداد را لغو کند و 

خسارت کند. عالوه بر  یمتحمل شده است ادعا یاظهارات نیچن جهیدرنتکه  یانیضرر و ز

ود. متحمل ش زیرا ن یدر حقوق عرف یانگارسهل یجرم برادر شبه تیمسئول استممکن  ن،یا

 گریدکی به نیطرف اعتماد خاطر به تواندیم یتیمسئول نیچن ،منعقد شود یچنانچه قرارداد

 بر مذاکرات طول در را خود اظهارات تیمسئول نیطرف که فرض نیا و مذاکرات طول در

 یایهرگونه مزا ،منعقد نشود ی(. اگر قرارداد0226 و 0222 باناکاس) دیآ وجود به ،دارند عهده

 .3شود اعادهتواند تحت اصول قانون استرداد، یاعطا شده در طول مذاکرات م

 

 

 بیمه اتومبیل و دوباره بیمه کردن ، بیمه دریایی، ایقراردادهای بیمه لمثاعنوانبه .0

در )بیمه دریک  :0216مراجعه کنید. قانون بیمه دریایی  527بی ( ال آر او.0170)و هوگز  به اسووومیت .0

رادورا کلسگوروس : بروترون و آسگو610بی . کیو.0134دبلیو.سی.ک.آ .ای .(0113)تسویه موقت(. بیمه آینده 

سی الف 0113)( 0شماره )اس. ای  سئولیت محدود 0113) 715(. ای دبلیو  (. آژانس فروش اوراق بهادار با م

 (  0115)( و هیرد 0114) 260سی آی وی .(. ای دبلیو سی آ0114)

ت به سوواخ یبعد ماتیدر تصووم شووده دیی[ تأ0220محدود ] تیبا مسووئولکارپنال ، بعد از لیپکین گورمن. 3

سی  .جامعه عادالنه وولویچ مراجعه کنید سئول(. 0220)آی آر  سون با م شورا .محدود تیبن سکو  شهر  یگال

ستقل کیبار وجود  نیاول یبرا انیمجلس اع زمانی که [0221]   ،اذعان کردرا  ادالنهناع یسازیدر غن علت م

( 0116) به ویگرو، تبدیل شده استنوشدارو  به یک شده است لیتبد در موارد حقوق قابل بحث قانون استرداد

 .دیمراجعه کن
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  شودمی شکسته توافق به رسیدن بدون مذاکرات کهیهنگام. 0 

 

 مسئولیت مورد در خاصی قانون هیچ ،نیاید وجود به قراردادی هیچ که زمانی. 1. 0

  ندارد وجود قرارداد از قبل

که  یو مانند حقوق فرانسه، در حقوق انگلستان زمان ایتالیا ایحقوق آلمان و  برخالف

قبل از قرارداد وجود  تیمسئولدر مورد  یقانون خاص چیه ،دیایبه وجود ن یقرارداد چیه

 یهادستگاه نینکته اشاره شود که برخالف تمام ا نیاز همان ابتدا به ا دیبا نیندارد. همچن

 بر هک است قرارداد کی وجود مستلزم ،انگلستان حقوق در یقرارداد تیمسئولاروپا،  یحقوق

 خواهد بود االجراالزمتعهدات  نیا یو زمان دیآیم وجود به انیز و ضرر و یا ایمزا تبادل یمبنا

 یقرارداد چیدر حقوق انگلستان اگر ه نیبنابرا ؛باشد دهیکه قرارداد به مهر و امضاء رس

در مرحله قبل از قرارداد  که را یاظهارات ایاعمال و  توانینم ،مذاکرات منعقد نشود جهیدرنت

 استموارد ممکن  نیکه در ا یزیدانست، تنها چ االجراالزمدر قانون  را اندشده مطرح

 متحمل شده است.  انیو ز ضرر یهاتیمسئول ای منصفانه یهاحلراه

 

  1یا خیر دارد وجود یتحسن ن با مذاکره برای ایوظیفه انگلستان حقوق در. 0. 0

از حقوق انگلستان  یبخش ،کنندهمصرف یدر قراردادها تین حسنداشتن  امروزه

 قرارداد ناعادالنه طیشرا ی. راهنمااست اروپا هیدر اتحاد کنندهمصرفجزء حقوق  چراکهاست، 

در  communautaire acquis موسوم به ییاروپا یداخل یمجموعه مقررات حقوق ریو سا

 حسن گاهیاما مسئله جا ؛اندهشد قیانگلستان تلف یمل نیکننده با قواناز مصرف تیقانون حما

 تجارت و یبازرگان یقراردادها چون یترعیوس یهانهیدر حقوق انگلستان در زم تین

ون بر قان میمستق ریاختالف تأث نیاست و ا زیبرانگبحث همچنان( بنگاه به بنگاه) یکیالکترون

دن منعقد کر یبرا یمذاکرات نیدر چن تین حسنبه  ازین چراکه ؛از قرارداد دارد شیمذاکرات پ

 

سترده راجع به  .0 سناز مطالعات گ ستان نیت ح ستون  در حقوق قرارداد انگل تتلی  ،(0111)به موزاس و فرم

 ،(0224)کول  ،(0217الک ) ،(0210گوتز و اسووکات ) ،(0223هانتر ) ،(0110)بیدسووون و فریدمن  ،(0114)

 ( مراجعه کنید.0223)( و کالرک 0110)وب  ،(0110)چن و تایلور  ،(0221) گودارد ،(0227)تایلور 
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 نرممکیغ ،قرارداد وجود نداشته باشد کیدر عملکرد  یالزام نیچن کهیدرصورتقرارداد  کی

که به دنبال گنجاندن  0766در نوشته سال  لدیلرد منسف طلباصالحبزرگ  ی. قاض0خواهد بود

 : سدینویم ،در قراردادها در حقوق انگلستان بود تین حسنلزوم 

 معامالت و قراردادها تمام یبرااصل حاکم بر تمام قراردادها  کی عنوانبه تین حسن»

 .0«است اجراقابل

 اصالحات را در حقوق نیا خواستندیم که یکسان از گرینفر د نیمانند چند زیاما او ن 

 به هدف خود نشد.  دنید انگلستان اجرا کنند موفق به رسقراردا

 تیطعبودن و ق ینیبشیقابل پ ،ییگراعمل انگلستان قرارداد حقوق کیکالس هینظر

 3.کردیم جیترو را

برخوردار است که در  یخاص تیاز اهم 4یقانون مدن یهادر نظام تین حسن البته

 ورطهمان ؛برجسته است شتریب مسئله نیون آلمان ا. در قانشودیکل قانون تعهدات اجرا م

 Treu UND Glauben برخالف، AGB-Gesetzاز  2پاراگراف  یکه مشهور است، بند عموم

را در  تین حسناصل  BGBطبق بند  یدوره طوالن کیپس از  آلمان یهاهدادگا نکهیبعدازا

 طیاصل را در شرا نیعدم کاربرد ا کردند،یاجرا م کنندهمصرفقرارداد  طیمورد شرا

 Treu UND Glauben نهیزم نیاعالم کرد. در ا (Unwirksam) کنندهمصرف یقراردادها

 نقش خوب یبازار اخالق و هیاول یحقوق اساس و شوندیم نییتع ینیع یارهایمع اساس بر

 .کنندیم یباز جااین در را یمهم

ر حقوق انگلستان د کردیاست که رو تیواقع نیا نجایادر  یسیگلمشکل قضات ان 

 نیحقوق آلمان در ا کردیبا رو یآن از حقوق عرف یاسیس یدئولوژیو ا یرابطه با حقوق اساس

تواند به آن ارجاع یم یسیکه قضات انگل Grundrechte یتفاوت دارد. تنها معادل نهیزم

 

  توان درمی را نیت حسووناز  یقاعده کل کی اسوواس" گویدمی (301ص. ، 0223کالرک ) ام.که  طورهمان. 0

 ".تشخیص داد حقوق عرفی گردوغبار

 0064ص.  0060ر . ای آ27( 0766کارتر. بوهم ). 0

 میاز مفاه یاریبسوو همانند، اسووت آمده دیپد در آینده ینآ" مراجعه کنید (71، ص 0111) سووونیم AFبه .3

 ."بود وهمی دارد که در آن عنصر قطعیت و یقین سمیدر فرمال شهیکه ر یحقوق

 (011) تاکریو و مرمنیز .4
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 یبا قانون داخل 0111در سال  یتازگبهاست که  حقوق بشر ییاروپا ونیکنوانس ،دهند

 یته و حتاحترام گذاش ونیکنوانس نیبه ا یسیقضات انگل اگرچهشده است.  قیانگلستان تلف

 عنوانهب را اروپا ونیکنوانس کهنیااز  یاهنشان چیه رند،یگیاز آن الهام م یحقوق عرف نیدر تدو

Drittwirkung زمان جااین و ندارد وجود ،باشند داشته قبولانگلستان  یدر حقوق خصوص 

 .ستین نهیزم نیبحث در ا یمناسب برا

اعمال  انتظارچشم شهیهم یمدنظر است، حقوق عرف یکه اخالق خوب بازار جاآنتا  

 میازار و عقل سلب یی، کاراسمیرئال کند کمک که ییجاتا ؛ اما و مانند آن است یخوب بازار

با  یسیگلان یقاض کیکه  میبه کار گرفته شود. سخت است که تصور کن ییاستدالل قضا در

 کار کند و از آن استفاده کند.  Verkehrssittenمفهوم مشابه به 

 نحسمفهوم  کایآمر کپارچهیاطلس، قانون تجارت  انوسیاق گری، در طرف دحالنیباا

 شبخ چهارصد از بخش پنجاه حدود و کرده یتلق «مهم و برجسته اصل» کی نوانعبهرا  تین

 کرده صحبت آن از یضمن صورتبه زین هابخش ریسا در و داده اختصاص اصل نیا به را آن

که در  یتوافق ایضرورت دارد که در هر قرارداد » :دیگویم UCCاز  013-0. بخش است

. «گردد اعمال آن یاجرا ایدر عملکرد و » تین حسن ؛«شودیمنعقد مقانون  نیچهارچوب ا

 تین حسن UCC 010-0. بخش گذاشت پا ریتوان آن را زینم و است آمره قواعد تعهد نیا

 ییکایآمر ی، وکالحالنیباا. «معامله مربوطه ایصداقت در رفتار »: کندیم فیتعر گونهاینرا 

 گرید ای تقلب وجود عدم یعنی ؛نددانمی «یاهیروعدالت » کی از شتریب یزیچ را آن

 کایقراردادها آمر نیارائه شده قوان یرهایتفس نیو مانند آن. در آخر سیعدم تدل ها،ینادرست

 بند رد تیاز سوءنهایی . نمونهدیرس بیبه تصو تین حسنتر از گسترده اریمفهوم بس کی

و کوشش و  ی، عدم سعزنیچانهآن را طفره رفتن از »است که  آمده اهریتفس نیا 015

شرط،  کیاعمال  یاز قدرت برا سوءاستفادهعمد،  یارائه عملکرد ناقص از رو ،یانگارسهل

 دیبا تین حسن ایآ نکهی. هنوز هم در ا«یعدم همکار ایو  گریدخالت در عملکرد طرف د

. دارد بحث یجا ،قرارداد طرف یذهن درک کیشود و نه  یتلق ینیستاندارد عا کی عنوانبه

 تمعامال اصول و آداب در که یقضات از «نیانبازگروه » به معروف ،ییکایآمر محققان از یبرخ

 هیقب کهدرحالی ؛کنندیم دفاع رندیگیم کار به را «ینیع یاجتماع یاستانداردها» یقرارداد

 یاضق کی. نددانمیخطرناک  یتجار یزندگ یاعتراض کرده و آن را برا مسئله نیبه ا شدتبه
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 هم و کنندهجیگ هم را آن ،گرددیم قتیحق درک دنبال به ییکایآمر صحنه در که یسیانگل

 .افتی خواهدشونده جیگ

است که چه موقع  نیحقوق انگلستان ا یموضوع برا نیمسئله دشوار ا ،به نظر من 

 اجرا بازار در شرط کی اگر چراکه است؟ ناعادالنه ،شودیشرط قرارداد که در بازار اجرا م کی

کنندگان مصرف حقوق از چگونه که نددانمی خودها هدادگا و شد خواهد محو بازار از شود،ینم

 طیراش اعمال شدهشناخته یهافن از استفاده با شود،ینم اعمال بازار در که یطیشرا مقابل در

 دفاع کنند. ،ثمربخش باشد یتجار ازلحاظ که یاگونهبه قراردادها میتنظ و گرید یضمن

 تیداه یبرا اصل کی عنوانبه «تین حسن» ،قانون کانن ریتحت تأث یقرون وسط در

 جاآن تا حداقل و 02 قرن در اما .شدیمقراردادها در انگلستان اعمال  یو اجرا یریگشکل

 برالیل جیو نگرش را یسیبازرگانان انگل یتجار یفعالشیشد، بیم مربوط یعرف حقوق به که

در حقوق  «تین حسن دیخر» یعنی الذکرفوققاعده  تیدر اعمال قانون در دادگاه، اهم

 یتجار تیمالک ایملک  دیه در مورد خرقاعد کی نی. اشدیم تررنگکم رفتهرفتهقراردادها 

 ؛کرد انیب «مخیدل پاک و سر ب»اصل  عنوانبهآن را  0110در سال  0بود که الوسون وستون

 طور کاملبه 02قانون کانن در قرن  قیاز طر «تین حسن» یمفهوم روم یمیقد ریتأثهرگونه 

قوق ح یاصل ینگران یعدالت ماهو یجابه یاهیاست که عدالت رو یبدان معن نیرفت. ا نیاز ب

 تیعار»به  همهنوز  یسیانگل یهاهدادگا ،ییکایآمر یهاانگلستان بوده است. برخالف دادگاه

است که حقوق  یزیچ یعدم تعادل ناخالص در تعهدات قرارداد و ندارند توجه «گرانید حال

 . به حال آن بکند یهنوز نتوانسته است فکر زین یعرف

هنوز هم همان  ،حقوق قرارداد در انگلستان امروز کیدئولوژینامه اشجره

تحت  زین هیمانند عط یسیانگل فکرروشندانشمندان  یبعد از بنتام است که حت ییسودمندگرا

ت تا معامله اس در یاهیمستلزم عدالت رو تین حسن. اگر گرفتند قرار سمیبرالینئول ریتأث

 را آن کیها آنچه دنبال به آزاد بازار از یکل حرکت کی به محدود تنها نیا ،یماهو عدالت

 

 56اسپیناس  .0
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 زیخود او ن م،یکن نگاه هیعط به عادالنه نکهیا یبرا. ستین ،نامدیم 0«یاجتماع عدالتسراب »

او  چراکه ؛کندیممکن است را رد مریغ «یعدالت ماهو»به  دنیکه رس یافراط دگاهید نیا

 ،ستا بوده بندیپا آن به شهیهم انگلستان حقوق که یاهیاست که عدالت رو معتقد شدتبه

 ریتأث یدر سنت حقوق فکرروشن یسیانگل یقاض کی .شودیم یماهو عدالت به منجر خود

بارها  ن،یبوده است به نام لرد است ،یهلند -قانون روم ریتأثکه تحت  یجنوب یقایآفر از گرفته

در حقوق قرارداد انگلستان صحبت کرده است. در  تین حسن گاهیمسئله جا و بارها در مورد

 کردیحقوق انگلستان به رو تأکیدنکته اشاره کرد که  نیاز مطالعات مهم خود او به ا یکی

کند  لیخاک نابارور تبد کیمنظور است که انگلستان را به  نیبه ا یدر مسائل قرارداد ینیع

دادگاه  0نکند. دایتوسعه پ یعموم فهیوظ کی عنوانبهدر عملکرد قرارداد  تین حسنکه در آن 

 :کندیمطرح م گونهاین اختصاربهرا  مسئله نیا لندیوزین دنظریتجد

ین ترعیخاص است که شا یضمن یچند الگو اساس بر کیحقوق قرارداد کالس »)...(« 

. است کنند،یم عمل خوب بازار کی در که بهیغر دو نیب مشخص کاال کی یآن قرارداد برا

 تحمل و دهدیرا ارائه م محکمی نسبتبه رشیپذ و شنهادیپ فرمت کی یقرارداد اصول

. ندارد را تین حسنو توافق به مذاکره با  دنیبه توافق رس یتوافق برا ،ینامعلوم چون یمسائل

 یزنچانه هیمانند نظر کیاصول حقوق قرارداد کالس توانیم دسته، نیا از ییقراردادها یبرا

را  ستین قبولقابلقانون که سکوت  نیو ا ریتفس ینیع هیکردن مفاد قرارداد، نظر تیبا رعا

 . 3نام برد

 

ستههر  .0 س عیشن عنوانبههمواره  "یلت اجتماععدا" یاروپا برا هیاتحاد خوا ستیدر   هدر نظر گرفت ایتانیبر ا

 یترسد حنمی نظر به؛ اما ه استدش یکاریو باعث ب زدهآسیب قتصاداو  بازار به طورمعمولبهکه  شده استمی

زیادی در چارچوب  تأثیرادی ی بر تدوین اصووول حقوق قرارداروپا عدالت اجتماع هیاتحادتر گسووترده طیدر مح

مجله  به دینگاه کن "در حقوق قرارداد اروپا یعدالت اجتماع" داوری مشووترک گذاشووته باشوود. برای موضوووع

  فقط کردیاروپا مخالف رو انیگروه از دانشگاه کیامضا شده توسط ، (0114) 653-674صفحه ، حقوق اروپایی

ازار ب یدئولوژیا ی قدیمیصادو اقت یاجتماعهای مدل برکه  "پاارو هیاتحاد ونیسیحقوق قرارداد کمفنی طرح 

 ورزد. می استمرارگذشته  آزاد

 (030ص.  -0220)استین  .0

در ، NZLR 506(. 0110) بازاریابی رینور با مسووئولیت محدود –در بازاریابی بوبکس با مسووئولیت محدود  .3
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و عملکرد متفاوت از  تی، اگرچه در ماه«کردن تیرعا» هیالزم به ذکر است که نظر

وارد حقوق قرارداد انگلستان  ینیع تین حسنعنصر  کی نعنوابه است، تین حسن هینظر

 یالزام زیاستهزاآم امر کی نه ارزش کی عنوانبه را «کردن تیرعا»که  جاآنتا  ؛شده است

 به خود یبعد مقاله در نیاست لرد اما .یراخالقیغ نه و است یرقانونیکه نه غ یزیچ د،دانمی

 دییتأ یستیفرمال کردیرو نیا از خود میسل عقل با قضات از یبرخ که کرد اشاره نکته نیا

ارچوب چ کی جادینقش حقوق قرارداد را در ا و گرفته یشیپ لندیوزین دیشده توسط دادگاه جد

 در نیبه انتظارات معقول طرف یابیدست اساس بر یمعامالت قرارداد یمؤثر و عادالنه برا

 :کرد اضافه او ند،دانمی تیاولو

 دوجو یادیز تفاوت نیو انتظارات معقول طرف تین حسنبه  ینیع ازین نیب)...( » 

 .0«ندارد

ان حقوق انگلست ندهیکه در مورد آ یتعهد یکه اغلب برا لندیوزین دنظریتجددادگاه 

از ب انگلستان یهاهدگادا یراه را برا زیاوقات ن یقرار گرفته است و گاه ریمورد تقد ،داشته

  :قبول کرده است که یتازگبهکرده است، 

 زا یناش یاساس ضعف شهیهم یتواند برایسنت آن، نم باوجودقانون انگلستان »

 راردادق حقوق کیمفهوم کالس ی... نقص اساسردیبگ دهیناد را قرارداد حقوق کیکالس مفهوم

 نادرست فرض نیا. هستند وابسته ریغ و مجزا ادهاقرارد اکثر که است فرض نیا خاطر به

 روابط ای قراردادها شتریهستند. ب یاهرابط یقراردادها درواقع یتجار یقراردادها اکثر. است

 که هستند وابسته ریغ و مجزا یهاقرارداد نیا. کنندیم منعکس را آن ای و آورده وجود به را

 .0«یارابطه یقراردادها نه رسندیر ممعمول به نظریغ

 یفورس هنوز هم برا بریلرد و اسم، به گرید بانفوذ یقاض تریمیاما اظهارنظر قد 

 :است درست انگلستان قرارداد حقوق تیواقع

رده متعهد ک مندنظامو  یفنتقریبی  نیدکتر کی)...( حقوق انگلستان، خود را به » 

 

 (434ص.  -0227)استین  .0

در ، NZLR 506(. 0110)بازاریابی رینور با مسوووئولیت محدود –با مسوووئولیت محدود  در بازاریابی بوبکس .0

[33] 



02  95زمستان  1شماره  -ارسمجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه ف 

 

 را قیحقا شود مجبور نکهیا متیق به یحترا به کار گرفته است  یعمل کردیرو کیاست و 

 .0«کردن تیرعا و رشیپذ شنهاد،یپ شده مشخص یهاگاهیجا در یسختبه

 یفشاا ،تین حسنداشتن  یبرا یکل فهیوظ چیدر حقوق انگلستان هنوز ه نیبنابرا

 یقرارداد چیکه ه یزمان یت قرارداددر مورد مذاکرا یهمکار ای 0بودن محرمانه اطالعات،

 با ریز در که دارد وجود رابطه نیا در یمهم یهااستثنا حالنیباا. ندارد وجود ،منعقد نشود

  .پرداخت میخواه آن به اتیجزئ

 

 مذاکره طول در ثالث شخص با مذاکره» هاآن در که ییقراردادها خاص مورد .5. 0

 «شده ممنوع

 

مجلس لردها در مورد والفورد،  میتصم نهیزم نیدر ا مدرنکننده تیهدا منبع کی

 هاآن که یزمان که اندهپرونده متهمان اذعان داشت نیاست. در ا AC 128 0[ 0220] لز،یما

 اردو یثالث شخص چیه با اند،کردهیم مذاکره هایشاک باو اموال خود  وکارکسب ،فروش یبرا

 درواقع. متهمان نامندیممنوع شده م نامهموافقترا  نامهموافقتنوع  نی. ااندهنشد مذاکره

 کی با ت،اس دهینرس جهینت به هاآن با مذاکراتشان که بودند کرده اعالم هایبه شاک نکهیبعدازا

 اردادقر یرگید ثالث شخص با اموال آن فروش یبرا و بودند کرده مذاکره ،گرید ثالث شخص

: اول نقض قرارداد بودند کرده تیشکا هاآن از اساس دو بر هایشاک ازآنپس. بودند بسته

 یکیآنکه در  یحکم داد که قرارداد طورنیا انی. مجلس اع«سیتدل» و دوم «ممنوع شده»

در رابطه با فروش اموال  یرگیمشخص با کس د زمانکی یتوافق کرده است که ط نیاز طرف

 نییتع زمان هاآن در که ییقراردادها مورد در کهیحالاست در االجراالزموارد مذاکره نشود 

است که  رفتهیپذ انی. مجلس اعستین االجراالزم است نامحدود مدت ازلحاظ و است نشده

 تواندیم ،«شدهدر طول مذاکره ممنوع  مذاکره با شخص ثالث» هاآنکه در  ییقراردادها

 

سی  .0 سئولیت محدود. الف  سترویت الف.ام با م شرکت  سئولیت محدود و  شتیرانی نیوزیلند با م شرکت ک

 067ص. -054

شودمی نقض محرمانگی؛ اما 0 مراجعه کنید که در  به داگالس و دیگری و دیگران .تواند منجر به دعوی مدنی 

 محرمانگی تجاری حمایت کند. از آن این مسئولیت جرم مدنی بدین خاطر تعیین شده است که 



  01 مسئولیت مذاکرات قراردادی در حقوق انگلستان

مذاکره مشخص نشده،  یشود که در آن زمان برا لیتبد یباشد اما اگر به قرارداد االجراالزم

پرونده متهم مجبور به منعقد کردن قرارداد نبوده و  نیباشد. در ا االجراالزم تواندینم گرید

 . کند یریگکناره راتمذاک از که دارد را حق نیا موقع چه ستهدانمین

 یریگمیتصم در هادادگاه که رودیاشاره کرد که انتظار نم انیمجلس اع ن،یعالوه بر ا

 یاقهیسل نه ای است داشته وجود مذاکرات به دادن خاتمه یبرا یمناسب لیدل ایآ نکهیا یبرا

 0.کنند عمل

 هیانیب نیخود، چند تأثیرگذارقضاوت  به نام لرد انکر در ،بزرگ گذارانقانوناز  یکیاما 

مهم راجع به حقوق مدرن انگلستان در رابطه با تعهدات قبل از قرارداد ارائه داده  یعموم

مذاکره اشاره کرد که در حقوق انگلستان ممکن است  یبرا فهیوظ مسئلهاست. او نخست به 

 .(02. ص) کره کنندمذا گریکدیکه با  دیدو طرف بوجود آ نیقرارداد خاص ب کیخارج از 

 الزم تیقطع که است نیا خاطر به ستین االجراالزممذاکره  یتوافق برا نکهیا لیدل

 ندیرس جهینت به یبرا را خود تالش نیشتریب نیطرف که یقرارداد مورد در نیا. ندارد را

 لهیوسبهبتدا در همان ا دیبا تیعدم قطع نی. اشودینم اعمال ،کنندیم قرارداد عقد و مذاکرات

 وانتیمشخص شود. چگونه م ،مذاکرات گذاشته شده است نییتع یکه در قرارداد برا یشرط

 تهداش وجود مذاکرات خاتمه یبرا یمناسب لیدل ایآ نکهیا مورد در که داشت انتظار دادگاه از

انجام  تین حسنمذاکرات با  ایدارد که آ نیبه ا ی. پاسخ بستگکند یریگمیتصم ،نه ای است

  ر؟یخ ایشده است 

 حق نیا نیطرف ،مذاکرات در حال وقوع است کهدرحالی»: دیگویم انکر لرد نیهمچن

 . «کنند یریگاز انجام مذاکرات کناره لیرا دارند که هر زمان و به هر دل

 باعث هک چراکه ؛شتدا یسازگار آن با توانینمتقریبی طور بهکه  ستا یاهیانیب نیا

 از یکی که یخسارت است قرار اگر چراکه .باشد دهیفایب در عملشود توافق به مذاکره یم

 کرد، یابیارز گرید طرف «عملکرد» و «انتظارات» اساس بر است، شده متحمل نیطرف

 . هست یاسم تنها یتوافق نینقض چن یخسارت برا

 معطوف کرد: تین حسنه خود را به مفهوم سپس لرد انکر توج

 

 

 که در مصوبه نقل شده است.  طورهمان(. 0275) برادران تونایلی، کورتنی و فیربیرن با مسئولیت محدود .0
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 تیبا توجه به موقع تین حسنانجام مذاکرات با  ی، مفهوم توافق براحالنیباا)...( » 

 در نیاز طرف هرکداماست.  ضیضدونق در اصل دارند مذاکرات در نیطرف که یاخصمانه

 یراب دیبا ،کند اجتناب دادن جلوه غلط از که ییجا تا و هست دخو منافع دنبال به مذاکرات

 مذاکره از خروج به دیتهد را گرید طرف که باشند داشته را حق نیا او خود منافع شبردیپ

 همذاکر است ممکن گرید طرف که دیام نیا به ؛کند یریگکناره مذاکره از یحت ای و کند

 .«دکن شروع بهتر شنهادیپ با را مجدد

 هکرد هیتک آن بر او که یقرارداد که ردیپذیم البته،[ هایشاک لیناتون ]وک یآقا

 یباق یاتیح سؤال نیاما هنوز هم ا ؛برندارد در مذاکرات لیتکم یبرا یافهیوظ چیه ،است

 ر؟یخ ایرا دارد  یمذاکرات بعد از یریگحق کناره ایبداند که آ دیاست که: فروشنده چگونه با

 ییدر عمل کارا تین حسنقرارداد را کنترل کند؟ تعهد به مذاکره با  نیدادگاه ا دیچگونه با

 تیکه عدم قطع ستجااینطرف مذاکره متناقض است. در تیبا موقع ،در اصل چراکه ؛ندارد

خروج از  حق دیبا نیطرف است وقوع حال که مذاکرات در یمن، زمان دهینهفته است. به عق

 یالزام چیممکن است ه نیبنابرا ؛باشند شتهاد یلیدل هر به و زمان هر در را مذاکرات نیا

 جودو یریگکناره یمناسب برا لیدل کیکه  یادامه مذاکره وجود نداشته باشد تا زمان یبرا

 یقانون یمحتو چیه ییتنهابه ،مذاکره یصرف برا نامهموافقتاساس،  نیداشته باشد. بر ا

 نخواهد داشت.

 ،ودخ رفتهبیجاز مخارج یبرا توانندیم های، شاکووای، به گفته والفورد، آحالنیباا» 

 انمتهم چراکه) مذاکره یبرا نامهتقمواف عملکرد برهیتک با نه البته .کنند خسارت یادعا

 یوافقت نیچن اگر یحت .است نشده منعقد یقرارداد که یزمان ،شوند یمدع توانندیم یراحتبه

 لطغ برهیتک با بلکه .(باشند شده متحمل یانهیهز است ممکن هایشاک چطور ،است بوده

 هاآن که معنا نیبد .اندهشد ممنوعه قرارداد وارد که یزمان خود تیذهن از متهمان دادن جلوه

 غلط هک مینیبیم در آیندهکه  اندهنداشت ثالث شخص با مذاکره یبرا یقصد چیه زمان آن در

  0«.دانست یبکاریفر و تقلب توانیم را نیا و است بوده

 

آورده  TREITELدر کتاب راهنمای  ریاست به شرح ز در حقوق انگلستان لزیما ،ووایآ، والفورد یفعل تیوضع .0

طبق یک  .. متهمان.لزیما ،ووایآ، ]در[ والفورد"( خالصووه شووده اسووت: 006-0بند ، 0117سووال ) ،شووده اسووت
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  :اشاره کرده است گرید یقاض کیکه  طورهمان درواقع 

وجود  تین حسنمذاکره با  یبرا یعموم فهیوظ چیه انگلستان)...( تحت قانون »

ر که د قبولرقابلیغ رفتار از یخاص مشکالت با مقابله یبرا یگرید ادیز یهاراه؛ اما اردند

مذاکرات و  نیطرف ؛میناخواسته باعث شو نکهیوجود دارد بدون ا دهدیطول مذاکرات رخ م

 «.دهند انجام دادگاه دخالت بدون را خود یهازنیچانه

 بامذاکره » هاآن در که ییقراردادهادارد که چرا وجود ن یلیدل چیه ن،یعالوه بر ا 

 االجراالزمتواند ینم یدر طول مذاکرات قرارداد «شده ممنوع مذاکره طول در ثالث شخص

محدود، شرکت  تیخطوط با مسئول نریکانت یکه در مورد جهان طورهمان کهیهنگام ؛باشد

 ماده لهیوسبه یگری، تعهد به عدم مذاکره با کس د0کندیم قصد ونقلحمل اهیس یایدر

دم ع» خاطر به نکهیا مگر کرد نقض را آن توانینم گرید است، شده تیحما« کردن تیرعا»

وجود خواهد  یتنها زمان تیعدم قطع نیرا از درجه اعتبار ساقط کرد. ا بتوان آن 0«تیقطع

 مدت طول آن بر هیتک با بتواند دادگاه که باشد نداشته وجود قرارداد در یاهداشت که ماد

 .کند نییتع را تعهد

 یبرا یتوافق چیه اما است شده دیق آن در «التزاموجه » که یتجار یقراردادها در

 

 قرارداد ممنوع شوودهدر نقض )پوند و  ونیلیم 0 ه مبلغب دارانیفروش ملک به خر کرده بودند بهتوافق  قرارداد

سترا آن  (اثربی شخص ثالث فروخته نیه همب در ساس که دارانیخر ازآنپسو  مبلغ به    ملک ارزش بر این ا

 کیاگر  .کرده بودندادعا  ،پوند کرده بودند 0111111 به مبلغخسوووارت  ادعای ،پوند بوده اسوووت ونیلیم 3

، رعایت شوووودهر دو طرف  موردآن را به همان اندازه در  دیبا، وجود دارد نیت حسووونمذاکره با  یبرا فهیوظ

  یتنها دوسوم از ارزش واقع یبراخود  باارزشفروش اموال  یبه توافق برا را مستلزم نکند فروشنده کهطوریبه

فروشنده  جاایندر  چراکه) .اعالم نشده است اما ،خبردارندخریداران از ارزش واقعی ملک  که زمانی ؛دردهدتن 

ه بی هاهنیهزمقابل در  دارانی)که در آن خر لزیووا مایآ، در والفورد یواقع جهینت نیاز دارد(. نیت حسوونبه این 

  0،111،111 اما نه غلط جلوه دادن دریافت کردند یخسووارت برا عنوانبهپوند را  711خود مجموع  هدررفته

سارت برا عنوانهب هاآنکه پوند  سب به نظر ادعا کرده بودند که ،نقض همان قرارداد یخ سد با تومی منا  جهر

  ستند.اندمی خود را مصون از هرگونه تعهدی در این رابطه ،اصطالح طبق قرارداد برتکیهبا فروشندگان  به اینکه

 (0227)چنسی دیویژن  .0

0. PHH (. در مورد والفورد و میلز 0224) تجدیدنظردادگاه  -محدود تیمسوووئول با ییدارا تیریمد تیدر پ

 مطابقت دارد. ها دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که این با استدالل مجلس اعیان
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 یضمن شرط کی به مشروط ،ندارد وجود است خاتمه قابل قرارداد که یزمان در قرارداد مدت

 طیشرا نیخاتمه داد و در چن یاعالم منطق کی اساس بر توانیم را قرارداد که بود خواهد

 به ییایمزا گرید طرف یبرا تواندینخواهد بود و نم تأثیرگذار گریاوقات د یگاه «التزاموجه »

 . 0باشد داشته دنبال

 گاهداد به را اریاخت نیا و کند کمک «یقانون تیقاطع» به تواندینم تیواقعدو  نیا

 شخص با مذاکره» هاآن در که ییقراردادهابودن  االجراالزمبه  راجع یریگمیدهد در تصمیم

 خود و مورد به مورد عمل کند.  دیبر صالحد بنا «شده ممنوع مذاکره طول در ثالث

 

 صفانهمن نهیهز ای و متیق به دنیرس ای، «رفتارها نیبهتر» از استفاده به توافق .4. 0

 ،ذاکرهم یبرا توافقات ریسا مانند طورکلیبه «رفتارها نیتربه» از استفاده به توافق

 شود.یم یتلق

ن تریمعقول ای و نیبهتر» از استفاده مورد در ییقضا یهایریگمیتصم از یاریبس

 نامهتموافق کیاز  شتریب یزیرا چ قرارداد کی طیبه توافق در مورد شرا دنیرس یبرا «رفتارها

 0.نددانمین االجراالزمو آن را  نددانمیره نمذاک یبرا

 روند بردشیپ منظوربه ،رفتار نیبهتر از استفاده به نیاز قصد طرف یاما اگر شواهد کاف

 دفه کی فقط آن نکهیا نه باشد، داشته وجود الزم محکم یهاگام برداشتن با ،قرارداد انعقاد

آن را  توانیم صورت نیا در شود یتلق قرارداد موضوع به راجع عادالنه مذاکره یبرا صرف

 :3دیگویم لتیکه م طورهمان ؛دانست االجراالزم

 

صل  .0 ضیح  ،کاملطور به "بیان مجدد -رعایت کردن"در اثر پی. اس عطیه  "عایت کردنر"ماهیت مبهم ا تو

 داده شده است. 

شووورکت  -با مسوووئولیت محدودای هی منطقگذارسووورمایهلندن و  – 71( صوووفحه 0225)تل و کوریج لی. 0

و  مولتیپلکس با مسئولیت محدود سازیساختمان -(0110) ی بلفاست با مسئولیت محدودالمللبینفرودگاهی 

 .  (0116)کلیوج بریج با مسئولیت محدود 

صفحه 0225)لیتل و کوریج  .3 سئولیت محدود - بعدیو  – 71(  سازی مولتیپلکس با م و کلیوج  ساختمان 

طوالنی مدت در سوواخت اسووتادیوم جدید  تأخیر درنتیجهکه ای هپروند -(0116)بریج با مسووئولیت محدود 

باید از طرفین آن  موجببهتوافق مطرح کرد که  را در االجراالزمومبلی در لندن تشوووکیل شووود که یک ماده 



  05 مسئولیت مذاکرات قراردادی در حقوق انگلستان

ات مجوز صادر ای ریزیبرنامهکسب مجوز  یرفتار برا نی)...( تعهد به استفاده از بهتر»

ست اما تعهد به استفاده از دان االجراالزمکه بتوان آن را  هست یو قطع یحتم یکاف اندازهبه

به  یراتالش ب ای دنیمتفاوت از تعهد به توافق رس دن،یرس توافق به یبرا خود رفتار نیبهتر

گر یکدیازه اندهب هانیا. همه ستین توافق به دنیمذاکره با هدف به رس ایو  دنیتوافق رس

 «.شوند االجراالزمو  آورالزام هدتع کی به منجر توانندیو نم هستند مطمئننا و یرحتمیغ

توافقات  یبرخ یرسد لرد انکر برایبه نظر م م،یبرگرد لزیم و والفورد پرونده به باز اگر

 ییجا ،ندک آورالزامکه بتواند آن توافق را  «تالش نیشتریب از استفاده»مذاکره مثل توافق به 

وجه  کی هلیوسبه دیبا ،محدود باشند یزمان ازلحاظدر نظر گرفته باشد. البته آن توافقات اگر 

 هجملاز باشد درست مذاکره یبرا توافق هرگونه یبرا تواندیم نیاما ا .شوند تیالتزام حما

مشخص شده باشد و  وضوحبه هاآندر  یشرط که محدوده زمان نیبه ا مذاکره، یبرا موافقت

 نحسمفهوم مذاکره با  نیا ن،یبنابرا ؛باشد شده تیحما زین «نکرد عوض»شرط  لهیوسبه

بدون در  تین حسناست، بلکه مذاکره با  قبولرقابلیغ انگلستان حقوق در که ستین تین

 در نیطرف اگر اام ؛است مردود انگلستان حقوق در که است گرید طرف طینظر گرفتن شرا

 درواقع. 0کندیم فرق هیقض ،باشند دهیرس توافق به «تین حسنبا  ذاکرهم» یبرا فهیوظ مورد

 نیرفط شودیخود باعث م نیباشد ا دوجانبهمورد توافق  تین حسنمذاکره با  یبرا فهیاگر وظ

ق به فاست که توا نیا ماندیم یباق که یامسئلهتنها  .به آن معطوف کنند یتوجه کاف دو هر

 یرخبر ب دیبا نیداشته باشد و طرف نیطول مدت مشخص مورد توافق طرف کی دیمذاکره با

 

سیدن به توافق برای های تالش مجدد تکمیل کارهای پیمانکاری و تعیین یک  ریزیبرنامهمنطقی خود برای ر

 نرخ ثابت برای تکمیل کارهای پیمانکاری انجام دهند.

صول  طورهمان .0 صول اجرا  هر UNIDROITو  PECLکه در ا ست زمانی که هرکدام از این ا شده ا دو مطرح 

 5بر مبنای ماده  .در مرحله مذاکرات قراردادی یک موضوووع دعوی مدنی اسووت نیت حسووننقض الزام  ؛شووود

سل سیون بروک سایه زمانی که دا ECGدر پرونده  -کنوان صمیم گرفت در  عدم وجود تعهداتی که "دگاه اروپا ت

شوووود و با احتمال می قرارداد منعقد طرف دیگر دارد با این دید که در برابر مذاکراتیکی از طرفین در زمان 

صوص، بهنقض قانون سنکند در چنین مذاکراتی با می قانونی که طرفین را ملزم خ دامی اق، عمل کند نیت ح

ساس برکه  ست ا شده ا ست که  ،تعهدات پیش قراردادی متهم انجام  ضوعی ا ساس برمو سیون  5ماده  ا کنوان

 شود. می مدنی مربوطاروپا به دعوی حقوق 
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 باشند دهیانتظار دارند به توافق رس گریکدیکه در قرارداد از  تین حسن یاز ابعاد اصل

 تواندیم ،«مذاکره با شخص ثالث در طول مذاکره ممنوع شده» هاآنکه در  یی)قراردادها

 باشد(.  یال خوبمث

 نشان پترومک پرونده در یج مورال النگ توسط شده انجام لیتحل در احتمال نیا

 خصمش یکشت کی ارتقاء یبرا قرارداد در که یاماده که است رفتهیپذ یقاض. 0است شده داده

 یاضاف نهیهرگونه هز ،«مذاکره کنند تین حسنبا » که اندکرده توافق آن در که است شده

 تعهد خاص کیبوده است که به  یشرط نیا چراکه ،خواهد بود االجراالزم یارتقاء کشت یبرا

 مذاکره نبوده است.  یتوافق تنها برا کیتوافق فقط  نیا بنابراین .گرددیمو مشخص بر

 فقتوا کی که را احتمال نیا» لزیم و والفورد مورد در انکر لرد که است معتقد یقاض

 یرارا ب نیو قصد طرف است یضرور نکات تمام بر توافق شامل مذاکره یبرا یدقراردا شیپ

 در را« گذاردیم آزاد را نکات ریسا کهدرحالی ؛کندیآن مشخص م یبودن قانون االجراالزم

 «نندمذاکره ک تین حسن با» دیبا نیطرف که اصطالح نیا یاردمو نیچن در. است گرفته نظر

 ،گنجانده شود به توافق برسند ندهیکامل قرارداد آ طیکه قرار است در شرا یاتیتا بر جزئ

مذاکره با » یهر شرط مطرح شده برا و 0توسط دادگاه مطرح شده است یضمن صورتبه

 باشد.  االجراالزم تواندیم زین 3«تین حسن

 و والفورد پرونده در داشته قصد تاس ممکن انیاع مجلس دیگویم یجال النگمور

 یبررس ارهدوب مذاکره یبرا توافق از یناش خسارت یابیارز یسخت لیدل به را مبنا میتصم لزیم

 پذیرامکان گریبر منافع طرف د هیتک اساس بر یابیارز ،که در باال گفته شد طورهمانکند. 

 اسیق یجالالنگمور  .نخواهد بود یقطع ،است انتظارات اساس برکه  یمیو آن تصم ستین

 

 .  (0115) بخش مدنی() دادگاه تجدیدنظر –( 3شماره )شرکت پترومک و پترو براسیلیرو  .0

که در ) 0214مارس  2 -همانند پرونده شرکت تولیدی دانوین با مسئولیت محدود و شرکت فیلم ای ام ای .0

 .  والفورد و میلز نیامده است(

صفانه ثاب .3 سئولیت محدود قرارداد بر یک قیمت من سافیلد با م شرکت پری علیه  شد. در پرونده  ت خواهد 

 در مورد منصفانه نیت حسنرغم اینکه طرفین فقط در وظیفه برای علی ،قرارداد برای فروش زمین –( 0206)

 اعالم شد. االجرا، الزمبودن قیمت توافق کرده بودند
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 0.شانس دادن دست از یبرا ادعا یعنی ؛ردیگیرا به کار م 0یدرستتقریبی 

 دبن یاجرا انکار یبرا آن از قضات لزیم هیعل والفورد چونهایی پرونده باوجود یحت

 یقرارداد مذاکرات خاص روش ای و زمیبند اشاره به مکان نیا که یمواقع در «تین حسن»

 انجام یکند که دو طرف برایامر را ملزم م نیاگر ا ،ژهیوبه .کنندینم استفاده دارد، ندهیآ

 کی عنوانبهرا  تین حسنهنوز هم مذاکره با ؛ اما باشند داشته فهیوظ کی یمذاکرات منطق

 . 3کنندیانکار م یعموم فهیوظ

 تشرک هیعل ،محدود تیمسئول با دونیکرو ترک ترام شرکت پرونده در ،نیبنابرا

داشت.  اریرا در اخت دونیاداره کرو ازی، ترام ترک امت4محدود  تیبا مسئول لندن یراناتوبوس

و متهم شرکت  ازیامت نکیترام ل نیکه ب ازیامت یقرارداد اصالح شده اعطا 03تحت بند 

 یخاص مسافران و هاتیبل دیبا نکی. لبود شده منعقد دودمح تیلندن با مسئول رانیاتوبوس

کننده میتنظ توسط که یگرید یو مسافرها هاتیبل نیهمچن و بود معتبر نکیل ترام در که را

 ندب نیا مسافرها و هاتیبل نیا به نسبت. کردیم قبول ،را شد مشخص بارکی وقت هرچند

 یمعرف جبران یبراو  عمل کنند یبه توافق برسند، منطق تین حسنبا  کردیم ملزم را نیطرف

 پرونده به عطف با، Jکالرک  ستوفریکر ،یانجام شود. قاض یتوافقات مال نکیبه ترام ل هاآن

 نیرفط جااین. در ستدانمین یقانون یمحتو از یخال را "تین حسن"بند  لز،یو هیعل والفورد

 

 .د( مراجعه کنی00. ص. 0110)به اعتراضات پیل  .0

ز به پرونده چپلین علیه هیک -قانون انگلستان در موارد فسخ قرارداد با این موارد بسیار برخورد داشته است .0

شود چه ادعا علیه می شامل ارزیابی ،( مراجعه کنید. جبران خسارت در ادعا برای از دست دادن شانس0200)

 .  است رارداد توسط متهمشخص ثالث زودتر انجام شده باشد که این به خاطر نقض مفاد ق

بخش  - QBDمحدود ) تیبا مسووئول لی. منابع نKG Vو شوورکت  چیایامبیج یبرنهارد شووولت، به دی. نگاه کن3

با  ایتانی. آلستوم برلزیما با عطف به پرونده والفون علیه، - EWHC 977[ 0114] یمشخصه ملکه )دادگاه تجار

  نیکه اگر طرف عنوان شووده اسووت در آنکه  2000 WL 989503 (QBD (TCC)) (NO.2محدود ) تیمسووئول

 چراکه .رودمی اضووافی به شوومار نیت حسوونگنجاندن شوورط اند هموافقت کردبرای همکاری طور صووریح به

ا ام اعتماد و اطمینان را به همراه دارد دوجانبهرابطه  باالجبارقراردادی که شامل بند همکاری و مشارکت باشد 

را به همان دلیلی که در پرونده والفورد و  نیت حسنشرط ، اگر هیچ بند همکاری مورد توافق قرار نگرفته باشد

 .دانست نامهموافقتتوان شرط ضمنی نمی میلز به آن اشاره کردیم را

 (0117)دادگاه تجاری()بخش تخت سلطنت ملکه  .4
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 هاآن. اندهمحدود نکرد تین حسنعمل کردن به  یبرا "محض"تعهد  کیقرارداد خود را به 

اع کارشناس ارج دیعمل کنند و هرگونه عدم توافق با یتوافق کردند که در توافق خود منطق

 که ردیبگ میتواند تصمیم دادگاه دیایب شیپ یاختالف کهیدرصورت طیداده شود. در آن شرا

ه ک بود یاریمع بودن یمنطق. گرفت دهیناد ای و آورد حساببه توانیم ،را هاآن یاقدام منطق

وافق تواند به تینم نیتوانستند بر آن اساس قضاوت کنند و اگر طرفیمتخصص، مو  دادگاه

 ادگاهد ؛است یرمنطقیغ ای یمنطق خاص امر کی گذاشتن کنار ایآوردن  حساببهبرسند که 

 فهومم با انگلستان یهادادگاهمطمئن گفت که  توانیکند. م نییرا تع سؤال نیتواند ایم

 هیدر حقوق انگلستان تعبموضوع  نیا هاستمدت چراکه ؛هستند ترراحت اریبس بودن یمنطق

 تا اردد وکارسبک یها و اثربخشنامهموافقت ینیع ریتفس یهادهیا با کینزد ارتباط و شده

 ."تین حسن" مفهوم

 

 1یمشارکت یقراردادها یمذاکره برا .5. 0

 دارند در فهیکرد که شرکا وظ دییدادگاه سفارت تأ مزیس هیپرونده کولون عل در

 شامل نیا که کنند بازگو را قیو تمام حقا 0مذاکره کنند تین حسنبا  یمشارکت یقراردادها

 تمشارک یبرا مذاکره وارد ندهیآ در که بالقوه یشرکا بلکه ،شودیم یفعل یشرکا تنهانه

 .ردیگیبرم در را شوندیم

 

 یرفتارها و هاگفته با ریمغا اقدام از( مالک) منع طرف قرارداد یروابط امانت .7. 0

 )عدم امکان انکار پس از اقرار( او یقبل

اصل است  کی تیحق مالک شود،یم منعقد نیزم فروش یبرا که ییدهاقراردا جزبه

 یدر طول مذاکرات قرارداد گریطرف به اقدامات طرف د کی تین حسناعتماد و  حسن که از

 او یقبل یرفتارها و هاگفته با ریمغا اقدام از قرارداد طرف کی منع آن به که کندیم تیحما

 :است آمده ریز در اصل نیا یبرا مناسب فیتعر کی. ندیگوی( ماقرار از پس انکار)منع 

 

0. EWHC (401) (2006) 

اسووت که اطالعات کامل و دقیقی  آورالزامبرای طرفین "مراجعه کنید:  0121ن مشووارکت همچنین به قانو .0

 " طرف دیگر و یا نماینده او بگویند.گذارد را به تأثیر میدر مورد همه چیزهایی که بر مشارکت 
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 نیا به او یقبل یرفتارها و هاگفته با ریمغا اقدام از تیمالک قرارداد طرف کیمنع 

 یسر کی یشاک که یزمان. دارد وجود متهم و یشاک نیب یتیمالک تعادل که است خاطر

 را هااتفاق نیا و کندیم عمل انتظارات نیا بر هیتک با و است آورده وجود به را انتظارات

 قولنامع که یاگونهبه( هاآن به تیرضا ای خود قیتشو قیطر از) داد نسبت متهم به توانیم

 0.کند یپافشار موجود وضع بر که است

 مونی یتیریمد شرکت ریاخ پرونده در توانیم را اصل نیا عملکرد در خوب مثال کی

  0.کرد مشاهده ،کوب هیعل

(، YRM) مونی یتیریشرکت مد یعنی ،در اصل با متهمان Cobbe یآقا یعنی یشاک

 دیجدت یبرا را ملک نیا که اساس نیا بر است بوده دهیرس توافق به ،هاآن از ملک دیخر یبرا

 قیتشو منظور نیا یابر را او ،زین متهم یعنی هاآن که کند یداریخر هاآن از ینوساز و بنا

 ،(YRM) مونی یتیریمد شرکت که اعتقاد نیا با .کند اقدام ساخت مجوز افتیدر یبرا تا کرده

پا نگذارده و از آن سرباز نزند.  ریمورد توافق ز طیفروش ملک به او طبق شرا یخود را برا قول

 YRMنترل ک ریمد هیشده تا بنابر توص بیو ترغ قیتشو Cobbe یمدت آقا نیدر تمام ا

پا گذاشته و  ریتوافق را ز YRM مونی، شد اخذ مجوز کهنیا محضبه. دینما عمل مونی

پوند.  ونیلیم 01پوند به  ونیلیم 00از  یعنی ؛را مطالبه کرد یادیز اریبس متیق شیافزا

 .با شکست مواجه شد نیطرف نیب گریمذاکرات د ازآنپس

 یبرا مثالعنوانبه مورد کی نیا که کرد یریگجهینت طورنیا یدادگاه بدو یقاض

 کمح و است او یقبل یرفتارها و هاگفته با ریمغا اقدام از)مالک(  طرف قرارداد منع ،بار نیاول

 اخذ رویپ ملک ارزش شیافزا مقدار اساس بر یشاک خسارت. کرد صادر را خسارت جبران

 ،فروش ملک امتناع کرده بود یکه متهم از قول خود برا یزمان در یشاک توسط ساخت مجوز

ه متهمان ب نکهیا» :استدالل کرد دنظریدر حضور دادگاه تجد یشاک لی. وکدیمحاسبه گرد

 ولا وهله در ستیباینم یشاک چراکه ؛ستین یوجدانیب وجهچیهبه اندهوعده خود عمل نکرد

 یدادگاه بدو یبا نظر قاض زین دنظریتجد یاما قاض .3«است کردهیم حساب قول نیا یرو

 

 (511ص .0222)گاردنر  .0

0. (0116 )EWCA 0032 (CA) 

3. (0116 )EWCA 0032 (CA  ) 
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 یحت یقبل یرفتارها و هاگفته با ریمغا اقدام از( مالک) موافق بود و گفت: منع طرف قرارداد

قرارداد  ،نشده باشد افتیکه مجوز ساخت در یکه تا زمان کنندیم ینیبشیپ نیکه طرف یزمان

 یرسم یکتب یمطرح نخواهد شد و قراردادها یبعد طیمنعقد نخواهد شد و شرا یآورالزام

گذاشته باشد که  نیفرض را بر ا یکه شاک یدر مواقع. ... است االجراالزم ،مبادله نخواهد شد

 نظرصرفکرده باشد که هرگز از موضوع قرارداد  قیانتظار تشو ای دهیا کیرا با  یمتهم شاک

 طرف ،شودیباعث نم باالجبار "تابع قرارداد«چون یاستفاده از اصطالح یخواهد کرد حتن

 0".دهد انجام را یقبل یرفتارها و هاهبا گفت ریاقدام مغا (مالک)قرارداد

 

  0یقهر یهاتیمسئول .6. 0

: هک کندیم فیتعر یتیمسئول عنوانبهرا  تینوع مسئول نیا 3نسونیلکیو-براون لرد

 . "کندیم لیتحم)...(  یو وجدان خالف رفتار لی)...( قانون بر ]فرد مسئول[ به دل"

( مالک) قرارداد طرف منع به مشترک قصد با یقهر تیمسئول ژهیوبه ،یقهر تیمسئول

. است آن یربنایز که گفت توانیمو  است کینزد 4یقبل یرفتارها و هاگفته با ریمغا اقدام از

 دیبا؛ اما است مقاله نیا محدوده از فراتر یقهر تیمسئول یکاربردها و اساس کامل شرح

ز ا یاریعادالنه در بس دوفروشیخرو  تین حسن فیوظا یالقا یتواند برایم که کرد اشاره

 ،دارد یامانت تیاز رفتار نامعقول وجود دارد و رابطه دو طرف ماه یکه در آن شواهد یطیشرا

 .ردیستفاده قرار گمورد ا

 

 اعاده دارا شدن ناعادالنه پس از شکست مذاکرات .1. 0

 انجبر یکل اصل کی ،یتازگاشاره شد، حقوق انگلستان به درگذشتهکه  طورهمان

 

0. (0116 )EWCA 0032 (CA (57) 

0. MCGHEE (ed.) (2004) 

سلینگتون لندن  .3 شورای منطقه ای ستدوچ لندزبنک گریزنتول در برابر   AC 669 ،705; (1996) [0226]و

112 LQR 521(Cape); [1996] CLJ 432 (Jones); [1997] LMCLQ 441 (Stevens) 

4. S. NIELD (2003). 
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 شکست مذاکرات طرفکیکه در آن هایی از پرونده یکیکرد.  بیرا تصو 0ناعادالنه شدن دارا

 است، شده قرارداد عقد شکست جهیدرنت گرید طرف ناعادالنه شدن دارا برانج یمدع خورده

 هایدر آن شاککه  است 0سیوید برابر در محدود تیمسئول با)هانسلو(  یالس امیلیو

مکان مورد  یبازساز جهت یسازآماده یبرا یادیز یهانهیهز که بودند ییسازهاساختمان

گاه فروخته شد. داد یبه شخص ثالث یبازساز یجابهمکان  نی، احالنیباا .مذاکره صرف کردند

 اما ؛رندیبگ متهمان از را اندهرا که انجام داد یکار المثلاجرت دیبا هایاعالم کرد که شاک

 کلنددا توسعه شرکت برابر در انیرگال امالک وندهرپ در انیمدع شکست مورد در که طورهمان

تنها در  یکار انجام شده در طول مذاکرات قرارداد المثلاجرت، جبران 3شد داده نشان دنلن

که  گریطرف د یمال مندیبهرهباعث  وضوحبهتواند ادعا شود که کار مدنظر یم یصورت

در  ژهیو تیمسئول نیا یجبران تیمنطبق بر ماه نیمذاکرات را شکسته است، شده باشد. ا

 است.  یکرات قراردادطول مرحله مذا

 

 یریگجهی. نت5

 قراردادشیپ مذاکرات یبرا تیآشنا در حوزه مسئول یاندازحقوق انگلستان چشم 

 ندارد وجود نهیزم نیاز اصول، قواعد و استثناها در ا یاافتهیسازمان نظام چیه. دهدیم ارائه

 بر شتریب کههایی حلراه با وجدان، فخال ای و اشتباه رفتار از یخیتار پراکنده یموارد مگر

 انیدر پا نیطرف نیب یتوافق که یجز در مواردهب ؛است یو جبران و تالف یضمان قهر اساس

ممکن است در رابطه با اثر آن بر  یکه هرگونه رفتار یزمان شودیمرحله مذاکره حاصل م

 طورهب ن،یو همچن ی)قرارداد تیلمعتبر آن ممنوع شود، مسئو طیشرا نییاعتبار توافق و تع

 شود.  لیبالقوه، مضر( ممکن است تحم

 یتعهد عموم یحقوق انگلستان هنوز هم حاضر به القا ،یانتقاد دگاهید نیچند باوجود

 

 AC 548 0 [0220]لیپکین گورمن در برابر کارپنال  .0

0. [0257 ]1 WLR 932 

3. ]0225 1 WLR 212 [ 
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 نه،یزم نی. در ا0ستین مذاکره مرحله در یمحرمانگ و افشا عادالنه، دوفروشیخر ،تین حسن

اصول  0اروپا، اصول حقوق قرارداد اروپا گروه یچارچوب داور یبرا یروشن نیگزیز هم جاهنو

قانون  نهیسازمان ملل متحد در زم ونیو کنوانس 3(0,7)بند  یتجار یالمللنیب یقراردادها

 حسن یکل فهیاز وظ یمشابه یهانسخه هاآن همه که شودیمحسوب م 4کاالها یالمللنیب عیب

 

  وپاار قراردادهای اصول همیشگی حامی و حقوقی کمیسیونرهای مشهورترین از یکی تأثیر تحت و حالبااین. 0

  دارطرف یسیانگل رجستهب وکیل دیگر تشویق به و بیل هیو استاد نام به( بود آن نویسندگان از یکی خودش که)

  دستورالعمل یک وضع حال در که کرد اعالم 0222 سال در انگلستان قانون کمیسیون گود، روی سر استاد اروپا،

 آنچه همشاب .گیردبرمی در را اساسی اصول اما ؛نیست دقیق قوانین شامل که است ولز و انگلستان برای تجاری

  به کنید مراجعه. شووودمی دیده UNIDROIT المللیبین تجاری قرارداد اصووول و اروپا قرارداد حقوق اصووول در

  بخش ،05 ژوئن 0222 حقوق، کمیسیون حقوقی اصالحات هفتم برنامه حقوق، کمیسیون 052 شماره گزارش

 که است کرده اعالم حقوق یسیونکم که طورهمان است، نداشته عاقبتی هیچ حالتابه آزمایشی خبر این. 0,04

 .است نشده محقق حاال تا که پرداخت خواهند امر این به چنسلر لرد تصویب از پس تنها

  ماده. است کرده بیان را قراردادی رابطه یک طول در و قبل نیت حسن جامع مقررات اروپا قرارداد حقوق اصول. 0

صفانه همعامل و نیت حسن" عنوان تحت ،010: 0   حسن با مطابق باید طرفین از یک هر( 0)": که گویدمی ،"من

. "کنند وظیفه این کردن محدود یا حذف به اقدام توانندنمی طرفین( 0)" و "کنند عمل عادالنه معامله و نیت

  همکاری رمنظوبه ایوظیفه دیگری قبال در طرف هر" که گویدمی ،"همکاری وظیفه" عنوان تحت ،010: 0 ماده

  ماده در. است ماده دو شامل ،"مذاکرات قبال در تعهدات" عنوان تحت ،3 بخش. "دارد قرارداد کامل اجرای برای

سن برخالف مذاکرات" عنوان تحت ،310: 0 ست آمده "نیت ح ست آزاد طرفین از یک هر( 0) که ا   مذاکره تا ا

سئول و کند ست م سیدن برای شک سن خالف طرفی ،حالبااین( 0. )ستنی توافق به ر   عادالنه معامله و نیت ح

  به ورود( 3. )است مسئول دیگر طرف به وارده خسارات قبال در ،است کرده قطع را مذاکرات یا است کرده مذاکره

صد بدون مذاکرات ادامه یا و سیدن برای واقعی ق سن برخالف دیگر طرف با توافق به ر   هعادالن معامله و نیت ح

  در طرف یک توسوط محرمانه اطالعات اگر" که گویدمی ،"محرمانگی نقض" عنوان تحت ،310: 0 ماده. اسوت

ست موظف دیگر طرف شود، داده دیگر طرف به مذاکرات دوره شا را اطالعات آن ا   اهداف برای آن از یا نکند اف

  وظیفه این نقض جبران. خیر یا شووود منتج قرارداد به مذاکرات کهاین از نظرصوورف .نکند اسووتفاده خود خاص

 ."باشد دیگر طرف توسط شده دریافت سود اعاده و ضرر جبران شامل تواندمی

ضیحی در مورد( 42-47ص. ، 0225)، وورس سفران .3 صول  گرید تو در مورد  UNIDROITمقررات مختلف ا

 رائه کرده است.اعادالنه  معامله ای نیت حسن

س. 4  دیرس بیبه تصو 0211، لیآور00، نیدر و، سازمان ملل متحد یکاال یالمللبینقرارداد فروش  ونیکنوان

  به ماهیت، ونیکنوانسوو نیا ریدر تفسوو"کند که می انیبآن ( 0) 7. ماده اجرایی شوود 0211، هیوژاناول  و در
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ه ک میاشاره کن دیبا نی. همچنکنندیم نیتضم ،و معامله عادالنه در مذاکرات قراردادها تین

اروپا  مجلس 0117/164مقررات شماره  00توسط ماده  یمقدمات یتقصیر در گفتگوها نیقوان

وضع  ،(0د )رم به تعهدات فراتر از قراردا اجراقابلمربوط به قانون  0117 یجوال 00 یو شورا

 طیاز شرا یانگلستان در خوددار حقوقکار محافظه کردیدرک شده رو یعمل تیشده است. مز

خاص خود را  زیمتما تیکند تا حقوق انگلستان هویم کمک که است نی، االمثلاجرت

 یعمل یکارمحافظه کی یحتو  حقوق حفظ کند یالمللنیدر بازار ب بیرق کی عنوانبه

. 0کند ارائه ورکیوین قرارداد حقوق ؛ یعنیخود یعرف حقوق بیرق نیتربزرگتر از واضح

و  0بازار یکل یوربهره گاهنظر از یکارمحافظه نیچن بیمعا ایاز محاسن  نظرصرف

 

توجه  یالمللبیندر تجارت  نیت حسووون تیرد آن و رعادر کارب یکنواختی جیبه ترو ازیو به نآن  یالمللبین

سران"شود سدمی به نظر ،. مف س بر، ماده نیاکردن که محدود  دارند نظراتفاقبر این نکته  طورکلیبه ،ر  اسا

س، ی محدودریتعب س ریبه تف سترش عدم و  ونیمفاد خود کنوان ساس بر دادقرارهای به رفتار طرفآن گ  کی ا

به  دینگاه کن نی(. همچنTETLEY (2004) ،XI.1سووودی نخواهد داشووت. مراجعه کنید به تر گسووترده ریتفسوو

الت و محصو یالمللبینمتحد در قرارداد فروش  مللسازمان  ونیکنوانس ،نیت حسنزمینه در  بحثی"، مگنوس

 ریاز تفسوو تیدر حما یگریاسووتدالل د .سیپحقوق انشووگاه د، "یالمللبین یقرارداد تجار UNIDROITاصووول 

س نیاتر گسترده ست که کنوان ساس بر درواقع نیو ونیا صول  ا   حسن فهیوظ صراحتبهکه بود  UNIDROITا

 .کندتأیید میرا  مذاکراتطرف قرارداد در طول  نیت

ر د اقرار از پس انکار یبرا یقانون مانع بهتر گسترده کردیروو  اردادهاقر( دوم) مجدد انیب و UCC تأثیر تحت .0

ن در ای. ابدیمی تکامل نیت حسووونی هاهدیا یبرا، کنندهجیگ اغلب؛ اما ترمثبتمحیط  به یک کایآمرحقوق 

  عدم، دهه چند یبرا".(: 660-660 ص، 2007)اسووکات ) و شوووارتز مراجعه کنید به، کایآمر نیقوان درزمینه 

این  .است کند وجود داشتهمی لیتحم پیش از قرارداد تیمسئول قانون که یزمان مورد در یتوجه قابل تیقطع

یش از پ تیمسئول مسائلبر  حاکم قانون یابیباز یبرا محققان عدم موفقیت دلیل به یحد تا است یسردرگم

ست قرارداد ست هیاول مذاکرات طول درنمایندگی  قبال در... بوده ا شده ا سبت داده ن سئولیتی ن ، حالبااین. م

 نظراختالفاند، هی کردگذارسرمایه "هیاول توافق" دنبال به نیطرف که در شرایطی تیمسئولدر مورد  هاهدادگا

 نیچن از خروج به لیما که برای طرفی نیت حسوون مذاکره با فهیوظ مدرنی هاهدادگا از یتعداد. اندهداشووت

 اعمال فهیوظ نیا که یزمان در مورد توجهیقابل تیقطع عدم، حالبااین. کنندمی تعیین ،هستند اینامهتوافق

 .است مانده یباقالزامات آن  وشود می

 شوده آماده، "هاقرارداد یمدن در قانون نیت حسون ادقانون و اقتصو"، مقاله مکی و لبالنچ به دیکنمراجعه .  0

   01-01، فرانسه، یدر نانس، انجمن اروپا حقوق و اقتصاد 0113 اجالس یبرا
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 نیدر قوان تین حسنبه اصول  یبندیکه آن را در برابر روند در حال ظهور پاهایی استدالل

 به یخوب خدمات یکارمحافظه نیا ،0نددانمی یالمللنیب یو داور یالمللنیب یقراردادها

 یعمل نیقی از نانیاطم ارائه با رایز. است کرده آن یالمللنیب یهایطلبجاه و انگلستان حقوق

. شودیم یالمللنیمذاکره ب نیطرف ی( باعث جذاب کردن آن برا0تیواقع میینگو)اگر 

 سطح در یسازهماهنگ پروژه هر کنار در یتوجهقابل مشکل عنوانبه امر نیا ،حالنیباا

با  وکارکسبفراتر از رابطه  ؛ یعنیمذاکرات قبل از قرارداد نهیتر اروپا در زمگسترده

 مانده است. یکننده قبل از قرارداد باقمصرف

 

0. TETLEY (2004) 

0. MASON (2000) 



  55 های ورشو و مونترالهای هواپیمایی در کنوانسیونمبنای مسئولیت شرکت

 ورشو و مونترالهای کنوانسیونهواپیمایی در های شرکت مبنای مسئولیت

 0دکتر حمزه اسفندیاری بیات

 0محسن سلیمی

 

 چکیده

تواند گامی باشد در جهت درک بهتر می مختلفهای در حوزه مسئولیتشناخت مبانی 

سرعت هوایی به دلیل سهولت و  ونقلحملحقوقی. امروزه های ها و اصول حاکم بر پدیدهچهارچوب

 ونقلحملیی مورد اقبال جوامع مختلف قرار گرفته است. افزایش استفاده از این نوع جاجابهدر 

مدنی  مسئولیت ین موضوع در حوزهترمهمخواهد داشت.  به دنبالحقوقی مختلفی را های پدیده

 ئولیتمسهوایی شناخت مبنایی است که حاکم بر  ونقلحملمتصدیان  عنوانبههواپیمایی های شرکت

ت مسئولی زیادی در جهت یکسان نمودن مقررات حاکم برهای ی تالشالمللبین آنان است. در صحنه

 ورشو و مونترال دو کنوانسیون مهم در حوزههای کنوانسیونهوایی صورت گرفته است.  ونقلحمل

ن دنیا یکی از ایهای توان گفت امروزه در تمام کشورمی تند کههواپیمایی هسهای مسئولیت شرکت

های مسئولیت شرکت اولین مقررات مدون در زمینه ،. کنوانسیون ورشواست اجراقابلدو کنوانسیون 

 ینهمروزآمدترین کنوانسیون در ز عنوانبههواپیمایی بود که قواعد اساسی آن در کنوانسیون مونترال 

برده نامهای کنوانسیونقرار گرفت. این مقاله در پی شناخت مبنایی است که در  تأییدمزبور مورد 

 قرار گرفته است. ،هواپیماییهای اساس مسئولیت شرکت عنوانبه

 

 کلیدی واژگان

 هواپیماییهای ، کنوانسیون مونترال، کنوانسیون ورشو، شرکتمسئولیتمبنای 

  

 

 آزاد اسالمی شیراز استادیار دانشگاه. 0

 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی. 0
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 مقدمه

مورد توجه قرار  ونقلحمل یک وسیله عنوانبهی است که استفاده از هواپیما دیرزمان

هماهنگ نمودن قواعد حاکم بر  ایده ،شد گیرهمههوایی  ونقلحملگرفته است. از زمانی که 

عمده  طوربههوایی در سطح جهانی  ونقلحملآن شکل گرفت. هماهنگی مقررات حاکم بر 

. هوایی تبلور یافته است ونقلحملراجع به یکسان نمودن برخی از مقررات  ،در دو کنوانسیون

شوند. می شناخته 0222و مونترال  0202کنوانسیون ورشو های این دو کنوانسیون با نام

 لونقحملبه در جهت یکسان نمودن مقررات راجع  هاکنوانسیونین قواعدی که در این ترمهم

 هوایی است. ونقلحملمتصدیان  مسئولیت در زمینه ،هوایی وضع شده است

 لونقحملهوایی برای  ونقلحملکنوانسیون ورشو که اصل مهم مسئولیت متصدی 

. 0گرددیم در تمام دنیا اجرا کمابیش ،کاال و مسافران و اسباب شخصی آنان را بنیان نهاده

کنوانسیون ملحق شده است و در حال حاضر مقررات این کنوانسیون در  کشور ما به این

بار و  ونقلحملداخلی در مورد های و در پرواز یطورکلبهی المللهای بینکشور ما در پرواز

 اثاثیه قابل اجراست.

و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط روزآمد نمودن  منظوربهکنوانسیون مونترال 

کاال نیازمند حمایتی  کنندگانبا آن تدوین شده است. افزون بر آن منافع مسافران و ارسال

کنوانسیون مونترال  اکنونهم. 0ند، بودآنچه در کنوانسیون ورشو مقرر شدهر از تبیش

هواپیمایی است. ای هشرکت مسئولیتمقررات حاکم بر  روزآمدترین کنوانسیون در زمینه

ا بر هواپیمایی رهای مسئولیت شرکت ،دو کنوانسیون نامبرده اصلی این است که هر فرضیه

های این مقاله ضمن بررسی ماهیت مسئولیت شرکت اند.همبنای فرض تقصیر قرار داد

ورشو و مونترال حاکم بر های کنوانسیونهواپیمایی در پی شناخت مبنایی است که در 

 هواپیمایی است.های شرکتمسئولیت 

 

 

 0321وایی، میزان، تهران، ه المللبین ونقلحملجباری، منصور، حقوق . 0

آمد و روزهای برخی از جنبه وتحلیلتجزیهکنوانسوویون مونترال: "مندس دو لیون و ایسووکنس، پابلو و ورنر، . 0

شریه ماشااهلل، مترجم: "ادغام شده سیستم ورشو ی، مللالبینحقوقی  خدمات دفتر بنانیاسری، مجله حقوقی ن

 300-052، 0313، 30شماره 
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 هواپیماییهای ماهیت مسئولیت شرکت .1

های مقصود از ماهیت مسئولیت، قراردادی یا غیرقراردادی بودن مسئولیت شرکت

اد قرارد موجببهاز مسئولیت شخصی که  است عبارتهواپیمایی است. مسئولیت قراردادی 

انجام تعهد و یا تخلف در اجرای آن مکلف به جبران فته ولی به دلیل عدم پذیر تعهدی را

 . است خسارت متعهدله

امری مشروع یا  جهیدرنتقراردادی به معنای عام تکالیفی است که غیر مسئولیت

 آید. این نوع مسئولیت را ضمانمی پدید ،نامشروع بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد

ضمان قهری در اصطالح حقوقی الزام به  درواقعنامند. می از قرارداد هم قهری و یا الزام خارج

پرداخت مالی یا انجام امری است بدون آنکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد 

 . 0باشد. مبنای این ضمان هم نفع رسیده به یک شخص یا خسارت وارده به اوست

مسئولیت باید گفت در مسئولیت قراردادی وجود یک بنابراین در مقایسه این دو نوع 

در اجرای تعهدات ناشی از آن، از ارکان اساسی تحقق این  تأخیرقرارداد صحیح و تخلف یا 

وجود یک قرارداد ضروری نیست  از اساس،قراردادی غیر نوع مسئولیت است اما در مسئولیت

ا به شخصی رسانده و یا اینکه خسارتی را به وی که یا نفعی ر استای و مبتنی بر یک واقعه

دهد، می مالی را به دیگری اشتباهبهوقتی شخصی  مثالعنوانبهوارد نموده است. 

 مالی را دریافت کرده است که مستحق آن نبوده است و او یک مسئولیت کننده،دریافت

 مال دارد.  دهنده شخصقراردادی در جهت بازگرداندن مال به غیر

هواپیمایی در کنوانسیون ورشو یک مسئولیت های حال باید دید مسئولیت شرکت

 قراردادی است یا قهری؟ 

توان مسئولیت می بنابر تعریفی که از مسئولیت قراردادی صورت گرفت زمانی

 یهواپیمایی را قراردادی دانست که متصدی حمل با مسافر یا صاحب کاال قراردادهای شرکت

را انجام  هست کاال یا مسافر ونقلحملرا برای حمل انعقاد نماید و او تعهد خود که همان 

 ندهد و یا از مفاد قرارداد تخلف نماید.

 ؛ بنابراینوجود مدارک حمل به تنهایی حکایت از وجود قرارداد میان طرفین دارد

 

اهلل، مسووئولیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد(، چاپ دوم، سوومت، رحیمی، حبیبو  صووفایی، سووید حسوون. 0

 0321تهران ، 
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مبتنی بر قرارداد است و از نوع مسئولیت قراردادی  دهدیزیانو  ونقلحملمیان متصدی  رابطه

خسارت ورود ضرر و رابطه علیت را  باید برای مطالبه دیدهزیاناست. در این نوع مسئولیت 

 . 0ثابت نماید

شود که در آن می و اعم از مسافر یا کاال قراردادی منعقد ونقلحملبرای  یطورکلبه

که  گونههمانشود. می تصریح هاآنرت متصدی و سایر شرایط حاکم بر موضوع حمل، اج

کنوانسیون  00و  5، 3مسافر و بارنامه هوایی که در مواد  تیبل ازجملهاشاره شد مدارک حمل 

اشاره شده دلیلی است بر انعقاد یک قرارداد حمل که توسط شرکت هواپیمایی  هاآنبه ورشو 

چنانچه متصدی  بنابراین .شودمی و صاحب کاال یا مسافر از سوی دیگر منعقد سویکاز 

پذیرد تخلف نماید، می قرارداد حمل موجببههوایی از انجام تعهداتی که  ونقلحمل

 آید یک مسئولیت قراردادی است.می مسئولیتی که از این رهگذر برای او به بار

 

 یطورکلبههواپیمایی های ولیت شرکت. مبانی مسئ0

هواپیمایی در های خاص شرکت طوربهو  ونقلحملتعهدی که متصدیان  ،یطورکلبه

 ریزی نمود: زیر پیهای توان در قالبمی پذیرند رامی مسافر یا کاال ونقلحملبرابر 

 اما تعهد ؛گیردنمی نهایی را به عهده حصول نتیجهگاهی اوقات متصدی حمل  .1. 0

 .انجام دهد موردنظر نماید تمام تالش و کوشش خود را در جهت دستیابی به نتیجهمی

کند. پس در فرض چنین تعهدی در یک قرارداد نمی تحقق اصل نتیجه را تعهد بنابراین

ام تالش خود را انجام دهد، مقدمات و وسایل نماید که تممی ، متصدی حمل تعهدونقلحمل

در  راین؛ بنابیعنی رساندن مسافر یا کاال به مقصد را فراهم نماید ،موردنظر رسیدن به نتیجه

عدم تحقق نتیجه مورد توافق، متصدی حمل  ،مشهور است لهیوسبهاین نوع تعهد که به تعهد 

ی حمل زمانی مسئول است که ثابت شود ضرری که وارد بلکه متصد ،دهدنمی را مسئول قرار

. 0است (مسافر یا صاحب کاال) دیدهزیانهم به عهده شده از تقصیر او ناشی شده و اثبات آن

 

، مجله "هوایی در برابر مسافر و کاال )بررسی سیستم ورشو( ونقلحملمسئولیت متصدیان "جباری، منصور، .0

 0372، 41تهران، شماره دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
 .الف0321جلد چهارم، چاپ ششم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ، قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان، ناصر،. 0
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ابتدا در حقوق فرانسه توسط دموگ صورت  لهیوسبهتقسیم تعهد، به تعهد به نتیجه و تعهد 

  .0گرفت

خاص که در فرض ما، به مقصد رساندن  شود که یک نتیجهمی متصدی متعهد .0. 0

هدف از انعقاد قرارداد  ،در این نوع تعهد گریدعبارتبهکاال یا مسافر است را حاصل نماید. 

عین م صرف عدم حصول نتیجه ؛ بنابرایناست خاص و تعیین شده دست یافتن به یک نتیجه

ر کاال( دکننده )مسافر یا ارسال ران خسارت متعهدلهشده مسئولیت متصدی را در جهت جب

سبب عدم  ناپذیرخارجی و احتراز مگر اینکه متصدی ثابت نماید حادثه ؛پی خواهد داشت

 گویند. می . چنین تعهدی را تعهد به نتیجهاست تعیین شده دستیابی به نتیجه

سالم رساندن و انجام حاوی تعهد به  ،تعهد متصدی حمل ،در اغلب موارد .5. 0

این نوع تعهد که جایگاه دیگری برای  .است متعارف در حفظ کاال یا جان مسافرهای مواظبت

 ،نام گرفته است. در تعهد ایمنی« 0تعهد ایمنی»، است تعهد به نتیجه یسوبهگرایش 

 هیک حادث جهیدرنترت نیاز است مگر اینکه خسابی از اثبات تقصیر طرف خود دیدهزیان

 در مورد حمل کاال و انسان چهره ژهیوبهبه بار آمده باشد. این تعهد  ناپذیرخارجی و احتراز

این نوع مسئولیت  ،316 . در قانون تجارت ما در ماده3را پیدا کرده است« تعهد به نتیجه»

 فته شده است.پذیر ونقلحملبرای متصدیان 

)غیر قراردادی( یکسری مبانی برای مسئولیت مدنی وجود  مسئولیت مدنی حوزهدر 

ه یکی از ک گونههمانمسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مبتنی بر خطر که  ازجملهدارد 

تفکیک مبانی فوق با تفکیک مسئولیت بر مبنای تعهد به نتیجه و تعهد اند هاساتید گفت

 

 . به نقل از همان 0

، در بسووویاری موارد اسوووت تعهدات در حقوق فرانسوووهترین و قدیمیترین تعهد ایمنی که یکی از معروف .0

 و تأییدمسووافر  ونقلحملشوود. این تعهد که نخسووت در قرارداد می تعهد ضوومنی بر قراردادها بار یک عنوانبه

شد، مفید تکلیف پذیر ست سالمتبهفته  صد ا سافر به مق ساندن م سافر که  ر صدمه بدنی به م صرف ورود و 

صدی  ستن مت سئول دان  جز با اثبات اینکه حادثه بر اثر عوامل خارجیبوده و این یک،  ونقلحملکافی برای م

 (.000، ص 0377گردد )صالحی راد، نمی از مسئولیت معاف ،منتسب به او واقع شده استغیر

 الف0321جلد چهارم، چاپ ششم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ، قواعد عمومی قراردادها . کاتوزیان، ناصر،3
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 . 0در مسئولیت قراردادی خلط شده است لهیوسبه

با تفکیک  هاآندر ادامه ضمن بررسی هر یک از مبانی مسئولیت مدنی و تطبیق 

و تعهد به نتیجه به بررسی مبنای مسئولیت در  لهیوسبهمسئولیت قراردادی بر مبنای تعهد 

 خواهیم پرداخت.  ،کنوانسیون ورشو

 ،ا خیرقرار گیرد ی دیدهزیان اینکه بار اثبات تقصیر بر عهده برحسبمسئولیت مدنی 

 شود: می به انواع زیر تقسیم

(: در این نوع مسئولیت، Proved Fault) مسئولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده .الف

 است.  دیدهزیان تقصیر رکن اصلی مسئولیت است و اثبات تقصیر بر عهده

 Presumption)فرض تقصیر/ اماره تقصیر( ) فروضمسئولیت مبتنی بر تقصیر م .ب

of Faultمل اما تقصیر عا .(: مسئولیت در این مورد همانند مورد قبل مبتنی بر تقصیر است

زننده است وجود ندارد و این زیان دیدهزیانو نیازی به اثبات آن توسط  است زیان مفروض

 تقصیری خود را اثبات نماید. بی که باید

(: در این قسم از مسئولیت، Strict Liability)فرض مسئولیت( ) مسئولیت محض .ج

آن  و یا عدم ارتکاب زنندهزیانیعنی ارتکاب تقصیر توسط  ،مسئولیت بدون تقصیر است

د و دانمی سببیت را هم مفروض رابطه گذارقانونی در مسئولیت ندارد. عالوه بر این تأثیر

نماید. در این فرض عامل زیان است که باید فقد می مسئول قلمداد ورتدرهرصعامل زیان را 

 است.  پذیرسببیت را اثبات نماید که این امر هم فقط با اثبات قوه قاهره امکان رابطه

برای عامل زیان  گذارقانون(: در این مورد Absolute Liabilityمسئولیت مطلق ) .د

سببیت و قوه قاهره هم عامل زیان را مبرا  ه و حتی اثبات فقدان رابطهفرض مسئولیت نمود

 . 0همانند مسئولیت غاصب در حقوق ما ،از مسئولیت نخواهد کرد

با اقسام ذکر شده « تعهد به نتیجه»و « لهیوسبهتعهد »در مقام تطبیق مسائل 

صیر با مسئولیت مبتنی بر تق لهیوسبهمسئولیت باید گفت که مسئولیت متعهد در تعهد 

 

های کنوانسوویوندر  ونقلحملاهیت و مبنای مسووئولیت متصوودیان تطبیقی م مطالعه"اهلل، . جعفری، فیض0

 57-10، 0311، 05حقوقی، سال هشتم، شماره های ، پژوهش"ی و حقوق ایرانالمللبین

های کنوانسوویوندر  ونقلحملتطبیقی ماهیت و مبنای مسووئولیت متصوودیان  مطالعه"، اهللفیضجعفری، . 0

 57-10، 0311، 05حقوقی، سال هشتم، شماره های ، پژوهش"وق ایرانی و حقالمللبین
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هماهنگ است که ممکن است نیازمند اثبات تقصیر متعهد باشد یا اینکه تقصیر او مفروض 

تعهد  زیرا در .تعهد به نتیجه با مسئولیت محض یا مسئولیت مفروض همخوانی دارد؛ اما باشد

ه اینکه متعهد قو مگر ؛دهدمی به نتیجه صرف عدم تحقق نتیجه معهود متعهد را مسئول قرار

قاهره یا عامل خارجی را اثبات نماید و این امر در مسئولیت محض هم صادق است. البته اگر 

در تعهد به نتیجه متعهد تحقق نتیجه را تضمین نماید مسئولیت او همانند مسئولیت مطلق 

 .0است و اثبات قوه قاهره نیز او را از مسئولیت رها نخواهد کرد

 

 هواپیمایی در کنوانسیون ورشوهای ت شرکت. مبنای مسئولی5

 ین فصل این کنوانسیون دانستترمهم آن راتوان می فصل سوم کنوانسیون ورشو که 

کنوانسیون نامبرده در خصوص  07 هواپیمایی پرداخته است. مادههای به مسئولیت شرکت

مسئول خسارتی است  ونقلحملمتصدی »دارد: می مقرر ،هواپیماییهای مسئولیت شرکت

ه مشروط بر اینکه حادث ؛که در صورت فوت یا جرح یا هرگونه آسیب بدنی متوجه مسافر گردد

در نگاه  «.موجد خسارت در داخل هواپیما یا حین عملیات پیاده یا سوار شدن رخ داده باشد

ئولیت کرده است کنوانسیون ورشو برای متصدی حمل فرض مس 07گفت ماده  توانمیاول 

و کافی است مسافر ثابت نماید که خسارتی در طول پرواز یا هنگام سوار شدن یا پیاده شدن 

برای شناخت مبنای مسئولیت در این کنوانسیون باید ماده ؛ اما 0از هواپیما به او رسیده است

ثابت  ونقلحملمتصدی  کهیدرصورت. 0»دارد: می را نیز در نظر داشت. این ماده مقرر آن 01

 اند،هتدابیر الزم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نمود کند که خود و عاملین او کلیه

 یا آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است از مسئولیت مبرا

 از مسئولیت بایداین ماده بیانگر این است که متصدی حمل برای رهایی «. شود...می

این موضوع است که تعهد متصدی حمل دهنده تقصیری خود را ثابت نماید. از طرفی نشانبی

که  متعهد باید ثابت نماید ،لهیوسبهدر تعهد  چراکه .است لهیوسبهدر برابر مسافر یک تعهد 

 01ماده  به انجام رسانده است.تمام کوشش و تالش خود را برای دستیابی به هدف قرارداد 

 

 همان. 0

 لویی کارتو، به نقل از کاتوزیان، همان .0
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تواند اثبات می دهد. متصدیمی را 07کنوانسیون مزبور به متصدی امکان اثبات خالف ماده 

خود یا  لهیوسبهضروری برای احتراز از بروز خسارت به مسافر های احتیاط نماید که همه

 .0ممکن بوده استغیر ،هاآنکارشناس انجام شده یا برای 

توان می کنوانسیون ورشو 02و  01آنچه از ظاهر مواد  اساس بربرخی معتقدند 

 ونقل هوایی مسئولیتبرای متصدی حمل ادشدهیاین است که کنوانسیون  ،نمود استنباط

 . 0است در نظر گرفته شده ،بدون تقصیر

به متصدی حمل  آشکاراورشو کنوانسیون  01ماده  چراکه ،اما این گفته صحیح نیست

ه این در حالی است ک .تقصیری خود از مسئولیت معاف شودبی این امکان را داده که با اثبات

با اثبات قوه قاهره یا حادثه  فقط ،که ذکر شد در مسئولیت بدون تقصیر متعهد گونههمان

 گردد. می خارجی از مسئولیت رها

توان گفت معاهده ورشو اصل مسئولیت متصدی می اگرچه کهنظر دیگر این است 

و همچنین خسارت  هاآن برای خسارت وارده به مسافر، کاال و اسباب شخصی ونقلحمل

 . 3است بنانهادهکاال و مسافر را  ونقلحملدر  تأخیروارده در اثر 

هوایی در  ونقلحملقیق مبنای مسئولیت متصدی برای شناخت د هاگفتهاما این 

مسئولیت خارج از قرارداد  از جنبه فقط هادگاهیدزیرا در این  ،کنوانسیون ورشو کامل نیست

وجه باید ت آنکهحال .پرداخته شده است ،به شناخت مبنای مسئولیت در کنوانسیون ورشو

هواپیمایی را باید یک مسئولیت قراردادی دانست. های رکتداشت که اساس مسئولیت ش

 07دلیل این امر هم انعقاد قرارداد حمل میان مسافر و شرکت هواپیمایی است و ماده 

کنوانسیون نامبرده که مسئولیت متصدی حمل را برای خسارت وارده به مسافر در صورت 

 ونقلملحتعهد ایمنی را به متصدی در یک  ،فته استپذیر فوت و جرح یا هرگونه آسیب بدنی

 

 همان. 0

0 .Vineyضا،  ، به نقل از صدی در قرارداد"یزدانیان، علیر سئولیت مت در حقوق ایران و  ونقلحملهای مبانی م

 2-35، 0321، 73، شماره ، مجله حقوقی دادگستری"فرانسه

صور، . 3 صدیان "جباری، من سئولیت مت شو( ونقلحملم ستم ور سی سی  سافر و کاال )برر ، "هوایی در برابر م

 0372، 41مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 
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در مقام تحلیل مبنای  :که یکی از استادان گفته است گونههمانهوایی تحمیل نموده است. 

کنوانسیون ورشو تعهد متصدی  01ماده  کهمسئولیت در کنوانسیون ورشو باید ابراز داشت 

همراه است با یک تعهد ایمنی که  لهیوسبهعهد . این ت0داندمی لهیوسبهحمل را یک تعهد 

 رساندن مسافر به مقصد است.  سالمتبهموضوع آن 

در  ونقللحمتوان گفت با در نظر گرفتن اینکه مسئولیت متصدی می نتیجه عنوانبه

است  لهیوسبهد تعهد متصدی حمل یک تعه ،یک مسئولیت قراردادی است ،کنوانسیون ورشو

کنوانسیون نامبرده یک تعهد ایمنی و سالمت رساندن مسافر به مقصد را به وی  07 و ماده

فوت، جرح یا هرگونه آسیب بدنی مسافر به معنی نقض تعهد  جهیدرنتتحمیل نموده است. 

یت او خواهد شد. قرار داشته و موجب مسئول ونقلحملمتصدی  ایمنی است که بر عهده

 اینکه خود و عاملین او کلیه)تقصیری خود بی چنانچه او بخواهد از مسئولیت مبرا شود باید

یا آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای او  اندهتدابیر الزم را برای جلوگیری از خسارت اتخاذ نمود

 دیدهزیان. همچنین چنانچه خطای شخص 0و عاملینش مقدور نبوده است( را اثبات نماید

. 3این امر موجب رهایی متصدی حمل از مسئولیت است ،باعث ورود خسارت شده باشد نیز

بر فرض  مبتنی توان گفت این نوع مسئولیت با نظریهمی مسئولیت خارج از قرارداد نیز ازنظر

روز ب تدابیر الزم برای جلوگیری از انجام کلیه) ریتقصتقصیر هماهنگی دارد که با اثبات عدم 

 .4شودمی متصدی حمل از مسئولیت مبرا ،خسارت(

کنوانسیون ورشو همان نظام  00و  01، 01مواد  ،در مورد خسارت وارده به کاال نیز

 فته است.پذیر ونقلحملدر خصوص مسئولیت متصدی  ،فوق را

 

 هواپیمایی در کنوانسیون مونترالهای . مبنای مسئولیت شرکت4

ت. هوایی پرداخته اس ونقلحملبه مسئولیت متصدی  ،سیون مونترالفصل سوم کنوان

 

های کنوانسوویوندر  ونقلحملتطبیقی ماهیت و مبنای مسووئولیت متصوودیان  مطالعه"، اهللفیضجعفری، . 0

 57-10، 0311، 05حقوقی، سال هشتم، شماره های ، پژوهش"ی و حقوق ایرانالمللبین
 کنوانسیون ورشو 01ماده . 0

 کنوانسیون ورشو 00ماده . 3

 همان. 4
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خسارت وارده به بار همراه  -فوت و صدمه به مسافر»دارد: می این کنوانسیون مقرر 07 ماده

 مسافر: 

بدنی به  مسئولیت خسارات وارده در صورت فوت یا صدمه ونقلحملمتصدی . 0

بدنی در داخل هواپیما  موجب فوت یا صدمه به این شرط که حادثه تنها ؛مسافر خواهد بود

 یا در جریان هر یک از عملیات سوار شدن به هواپیما یا پیاده شدن از هواپیما رخ دهد.

مسئول خسارات وارده در صورت تلف، نقصان یا ورود خسارت به  ،متصدی حمل. 0

حادثه موجب تلف، نقصان یا ورود خسارت در  تنها به این شرط که .است بار همراه ثبت شده

که بار همراه ثبت شده تحت حفاظت متصدی بوده رخ داده ای داخل هواپیما یا در طی دوره

هذا، چنانچه خسارت ناشی از نقض ذاتی، کیفیت یا عیب بار همراه باشد، متصدی باشد. مع

 حمل مسئول آن نیست.

مسئول خسارات ناشی از تقصیر  ونقلحملمتصدی  ،در مورد بار همراه چک نشده

 07 بند اول این ماده با ماده اولیه مقایسه«. خودش یا نمایندگان و کارکنان او خواهد بود...

 رارق مدنظرکنوانسیون بیانگر این موضوع است که متن هر دو ماده یک نظام مسئولیت را 

این است که کنوانسیون نامبرده دهنده مونترال نشان ونیکنوانس 01 نگاهی به ماده؛ اما اندداده

اگر »رد: دامی در پی تغییر نظام مسئولیت مقرر در کنوانسیون ورشو بوده است. این ماده مقرر

 زایثابت کند که خسارت در اثر تقصیر یا فعل یا ترک فعل خسارت ونقلحملمتصدی 

یا در اثر مشارکت او وارد شده در مقابل  ،حقوق او دارنده شخص مدعی غرامت یا شخص

یا  زا موجب خسارت بودهچنین شخصی تا میزانی که این تقصیر یا فعل یا ترک فعل خسارت

این ماده «. از مسئولیت مبرا خواهد شد...یا جزئی  یطورکلبهدر ورود خسارت سهیم بوده، 

بیانگر این امر است که  ،است کنوانسیون ورشو 00و  01که قابل مقایسه با مواد 

 نچهآنسبت به  ،کنوانسیون مونترال در پی نظام مسئولیت شدیدتری کنندگانتدوین

فته ذیرپ اگر در نظام مسئولیت ،گریدعبارتبه اند.هکنوانسیون ورشو مقرر داشته است، بود

هواپیمایی در بروز خسارت های تقصیری شرکتبی تشده در کنوانسیون ورشو صرف اثبا

نماید )بدون اینکه نیازمند انتساب تقصیر به عامل می برای رهایی آنان از مسئولیت کفایت

فته شده در کنوانسیون مونترال فقط اثبات تقصیر پذیر دیگری باشد(، در نظام مسئولیت

ایی را از مسئولیت مبرا سازد. پس میتواند شرکت هواپمی مدعی خسارت یا دارنده حقوق او
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ت ی در مسئولیت او نخواهد داشتأثیرتقصیر یا عدم تقصیر شرکت هواپیمایی در بروز خسارت 

 مسئول قلمداد خواهد شد. ،را ثابت نماید دهیدانیزو اگر او نتواند تقصیر 

 رسیربا عنوان مسئولیت محض ب چنین نوع مسئولیتی ،مسئولیت مدنی حوزه از دید

 Strict) ،کنوانسیون مونترال نظام مسئولیت محض 01توان گفت، ماده می شود ومی

liability)0  مسئولیتی که تقصیر یا عدم 0هوایی تحمیل نموده است ونقلحملرا بر متصدی .

 ونقللحمخسارتی در جریان  کهنیهمتقصیر متصدی حمل در بروز خسارت نقشی نداشته و 

 نماید. در این نوع مسئولیت رابطهمی وارد شده باشد متصدی حمل را مسئول قلمداد ،هوایی

گیرد و تنها عامل می مسئول قرار ،شود و عامل ظاهری زیانمی سببیت هم مفروض تلقی

اهره ق سببیت و انتساب ضرر به قوه متصدی حمل از مسئولیت اثبات فقدان رابطهکننده معاف

یت هوایی را نباید با مسئول ونقلحملئولیت محض یا فرض مسئولیت برای متصدی . مس3است

در مسئولیت مطلق متصدی حمل  چراکه ؛( اشتباه گرفتAbsolute Liability) مطلق

مبرا نخواهد کرد. در مقام  ،قاهره هم او را از مسئولیت مسئول است و حتی قوه ،درهرصورت

توان یم با مسئولیت قراردادی است سئولیت مطلق که شدیدترین نوع مسئولیتتطبیق م

 ،نماید. چنین تعهدیمی گفت زمانی که در تعهد به نتیجه متعهد تحقق نتیجه را تضمین

خود متصدی  به عهده ،سببیت نیز . بار اثبات فقدان رابطه4معادل مسئولیت مطلق است

 

سئولیت محض). 1 ضرر ندارد وStrict liabilityم صد  صیر واقعی یا ق ستگی به تق ست که ب سئولیتی ا ی بر ل( م

(. مسئولیت محض، مسئولیت به نتیجه است، نه Garner, 2004: 934آید)می نقض تعهد ایمنی به وجود پایه

سان متعارف تخطی نمی ،فعل و عامل زیان ست یا از رفتار ان سرزنش نی تواند با اثبات این امر که رفتار او قابل 

سری و شعبانی کند شود )بادینی،  سئولیت معاف  ست، از م صیری و بی (. عذر00: 0320رادپرور،  نکرده ا تق

سئولیت بینیپیشمباالتی قابل بی حتی ضرر به قوهنمی خواهان از بار این م ساب ورود   اهرهق کاهد و تنها انت

 (33ب، ص 0321به بار آمده مبرا کند )کاتوزیان،  تواند خوانده را از نتیجهمی

0  . Franks, M. R, "Airline Liability For Loss, Damage, or Delay of Passenger Baggage", 

Fordham Journal of Corporate & Financial Law, Vol. 12, No 4, 2007 
های کنوانسوویوندر  ونقلحملتطبیقی ماهیت و مبنای مسووئولیت متصوودیان  مطالعه"، اهللفیضجعفری، . 3

 .57-10، 0311، 05وقی، سال هشتم، شماره حقهای ، پژوهش"ی و حقوق ایرانالمللبین
 همان .4
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 . 0است ونقلحمل

 یی که میان شرکت هواپیمایی و مسافر برای حمل قراردادی منعقدجاآنگفته شد از 

یک مسئولیت قراردادی است. نگاهی به کنوانسیون مونترال  ،هاشود، مسئولیت شرکتمی

این است که این کنوانسیون نیز همانند کنوانسیون دهنده نشان ،فصل دوم آن خصوصبه

 مسئولیت ازنظرداند. حال باید دانست می هوایی را مبتنی بر یک قرارداد ونقلحمل ،ورشو

ی هواپیمایهای آیا تعهد شرکت ؟هواپیمایی به چه نحوی استهای قراردادی مسئولیت شرکت

 است یا تعهد به نتیجه؟ لهیوسبهیک تعهد 

کنوانسیون ورشو  07 همانند ماده کنوانسیون مونترال 07 باید در نظر داشت که ماده

کنوانسیون  01و  07هواپیمایی است. جمع میان مواد های مفید تحمیل تعهد ایمنی بر شرکت

شود که می هوایی در قرارداد حمل متعهد ونقلحملمونترال بیانگر این است که متصدی 

ه هوایی یک تعهد ب ونقلحمل یتصدتعهد م گریدعبارتبهمسافر را سالم به مقصد برساند. 

نتیجه است. پس صرف ورود خسارت به مسافر به معنی نقض تعهد توسط متصدی حمل 

 تواند متصدی حملمی قاهره است و موجب مسئولیت اوست. در چنین فرضی فقط اثبات قوه

یا  خسارت زای شخص مدعیمبرا نماید. تقصیر یا فعل یا ترک فعل خسارت ،را از مسئولیت

 ؛قاهره باشد تواند در حکم قوهمی کنوانسیون مونترال( 01دارنده حقوق او )مذکور در ماده 

شرکت هواپیمایی( تحمیل  جاایندخالت ناروای دیگران را نباید بر متعهد )در  نتیجه چراکه

 .0کرد

ی )مسئولیت محض( برای متصد کنوانسیون مونترال فرض مسئولیت 00 ماده

حق  011111محدود به مبلغ  ،هوایی در مورد خسارت وارده به مسافرین را ونقلحمل

این شرایط در نظر  ،برای خسارتی بیش از مبلغ نام برده و نموده است 3(SDR) برداشت ویژه

 

 کنوانسیون مونترال 01ماده  .1

 الف0321جلد چهارم، چاپ ششم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ، قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان، ناصر،. 0

3. SDR  مخففSpecial Drawing Rights  شت »به معنی ست  «ویژهحق بردا صنوعی ا که یک واحد پولی م

ی پول ایجاد شووده اسووت. این واحد پولی بر ارزش وجه رایج پنج کشووور برتر جهان المللبینتوسووط صووندوق 

ست که تورم و عوامل مختلف دیگر  ست مؤثربر ارزش آن  طور دائمبهمبتنی ا س کهدرحالی. برای مثال ا ال در 
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ی از میزان 07برای خسارات موضوع بند یک ماده  ونقلحمل. متصدی 0»... گرفته شده است: 

مسئولیت نخواهد داشت  ،حق برداشت ویژه برای هر مسافر باشد 011111که متجاوز از 

خسارت وارده ناشی از تقصیر یا فعل یا ترک فعل متصدی  .مشروط بر اینکه ثابت نماید: الف

 ناشی از تقصیر یا فعل یا ترک فعل فقطخسارت  .حمل یا کارکنان یا نمایندگان او نیست، ب

 «.ثالث بوده استزای شخص خسارت

توان گفت در کنوانسیون مونترال یک نظام مسئولیت می نتیجه عنوانبهبنابراین 

 011111فته شده است: نخست مسئولیت محض برای خسارت وارده تا مبلغ پذیر ایدوگانه

حق برداشت ویژه برای هر مسافر و دوم مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر برای خسارت بیش 

هوایی  ونقلحملدر مورد دوم متصدی ؛ که 0حق برداشت ویژه و نامحدود 011111لغ از مب

 تقصیری خود را ثابت نماید تا بتواند از مسئولیت مبرا گردد.بی باید

 

 یریگجهینت

 توان دریافت موارد زیر است:می آنچه از مطالب منعکس شده در این مقاله

 لیتمسئو یک مونترال و ورشو هایکنوانسیون در هواپیمایی هایشرکت مسئولیت .0

 هواپیمایی هایشرکت بر ایمنی تعهد یک کنوانسیون دو هر 07 ماده در. است قراردادی

 هلیوسبه تعهد یک ورشو کنوانسیون موضوع قراردادی تعهد ماهیت اما ؛است شده تحمیل

 مودهن نزدیک نتیجه به تعهد به را او تعهد حمل، متصدی بر ایمنی تعهد تحمیل با که است

 چه هر حمایت جهت در مسئولیت نظام این. است لهیوسبه تعهد یک او تعهد اصل اما ؛است

 همان تیجهن این. است شده تبدیل نتیجه به تعهد به و گراییده کمال به رو مسافرین از بیشتر

 .است معهود مقصد به مسافر رساندن سالم

ورشو و های کنوانسیونفته شده در هر یک از پذیر نی مسئولیت قراردادیمبا. 0

مسئولیت مدنی )غیر قراردادی(  توان قابل انطباق با مبانی موجود در زمینهمی مونترال را
 

 0275هزار دالر آمریکا بود، ارزش آن در سووال  صوودیکبر با برا یژهصوود هزار حق برداشووت وارزش یک 0270

سال  صد و در  ست )به نقل از  0215پانزده در صد در مقابل دالر آمریکا کاهش یافته ا صت و دو در ش بیش از 

 (30، ص 0321جباری، 

0 . Dempsey Paul Stephen, "International Air Carrier Liability for Death & Personal Injury: 

To Infinity and Beyond", Institute of Air & Space Law, McGill University, 2011 
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همراه با تعهد ایمنی موضوع کنوانسیون ورشو با در  ،لهیوسبهنحو که تعهد  ه ایندانست. ب

 فرض تقصیر است و تعهد به نتیجه آن کنوانسیون هماهنگ با نظریه 01ه نظر گرفتن ماد

 رسد.می مسئولیت محض به نظر موضوع کنوانسیون مونترال هماهنگ با نظریه
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 منابع

 

 . فارسیالف

مسئولیت محض؛ مبانی و »بادینی، حسن، شعبانی کندسری، هادی و رادپرور، سجاد،  .0

 02-36، 0320، 0ی، دوره سوم، شماره ، مجله مطالعات حقوق تطبیق«مصادیق

 0321الملل هوایی، میزان، تهران، بین ونقلحملجباری، منصور، حقوق  .0

المللی هوایی و سیر بین ونقلحملمروری بر اسناد حاکم بر حقوق »، _________ .3

 43-60، 0311، 06 شماره، سال یازدهم، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست ،«تحول آن

هوایی در برابر مسافر و کاال )بررسی  ونقلحملمسئولیت متصدیان »، _________ .4

 0372، 41، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره «سیستم ورشو(

در  ونقلحملتطبیقی ماهیت و مبنای مسئولیت متصدیان  مطالعه»، اهللفیضجعفری،  .5

، 05های حقوقی، سال هشتم، شماره ، پژوهش«المللی و حقوق ایرانهای بینکنوانسیون

0311 ،10-57 

 0321حمید قنبری، مجد، تهران،  ترجمه ،تالیان، کریستوفر، حقوق هوایی .6

در حقوق  ونقلحملتعهد ایمنی و بررسی تحول آن در قرارداد »صالحی راد، محمد،  .7

 00-001، 0377، 00های حقوقی، شماره دیدگاه ، مجله«فرانسه

، مسئولیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد(، چاپ اهللبیحبرحیمی، و  صفایی، سید حسن .1

 0321 ،دوم، سمت، تهران

جلد چهارم، چاپ ششم، شرکت سهامی انتشار، ، قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان، ناصر، .2

 الف 0321تهران، 

ولیت ناشی از عیب تولید، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه مسئ ،_________ .01

 ب 0321تهران، 

رخی از ب لیوتحلهیتجزکنوانسیون مونترال: »مندس دو لیون و ایسکنس، پابلو و ورنر،  .00

هلل بنانیاسری، مجله حقوقی نشریه اماشا ترجمه، «های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشوجنبه

 300-052، 0313، 30المللی، شماره حقوقی بین خدمات تردف

در حقوق ایران  ونقلحملهای مبانی مسئولیت متصدی در قرارداد»رضا، یزدانیان، علی .00
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 تأمینتحلیل رعایت تشریفات دادرسی مدنی برای مطالبه دیه از صندوق 

 های بدنی خسارت
 00/7/0323 به تاریخ 734شماره به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر  تأملی

 0عباس میرشکاری

 

 هچکید

های بدنی نیاز به رعایت تشریفات دادرسی مدنی خسارت تأمینآیا مطالبه دیه از صندوق 

أی ر نظر وجود داشت تا اینکه دیوان عالی کشور در یکاختالف بارهنیدراها دارد یا خیر؟ میان دادگاه

 00ماده  ،رسد این دیدگاهمی، به نظر حالنیبااوحدت رویه به پرسش یاد شده پاسخ منفی داد. 

مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت »این ماده،  بر اساسرا نادیده گرفته است.  0371ق.آ.د.ک. مصوب 

ه شماره ب دیوان عالی کشورپیشین رأی با رأی  همچنین، این«. باشددادرسی مدنی میتشریفات آیین 

دیوان، راهِ  تازهرأی  توان کرد که، انکار نمیحالنیبااناسازگار است.  0/00/0370به تاریخ  510

 سازد.دیده را برای جبران زیان هموارتر میزیان

 

 واژگان کلیدی

 دادخواست -یت مدنیمسئول -زیان -تقصیر

 

 استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ. . 0
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 مقدمه

دیدگان حوادث حمایت از زیان منظوربه»قانون بیمه اجباری،  01 ماده اساس بر

، بطالن نامههای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمهگی، خسارترانند

حادثه و یا  مسئولگر، فرار کردن و یا شناخته نشدن قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه

های بدنی خارج از شرایط خسارت طورکلیبهگر قابل پرداخت نباشد یا ورشکستگی بیمه

(( توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین 7موارد مصرح در ماده ) استثناءبهنامه )بیمه

د توانحال، پرسش این است که آیا دادگاه کیفری می«. های بدنی پرداخت خواهد شدخسارت

حکم به محکومیت صندوق بدهد؟ همچنین، اگر به صالحیت دادگاه کیفری باور داشته باشیم، 

دیده نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا ومیت صندوق به پرداخت دیه در حق زیانآیا محک

ه شماردیوان عالی کشور به رأی  اساس برتر است؛ چه خیر؟ پاسخ به پرسش نخست آسان

های کیفری صالحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان را ، دادگاه5/7/0372 به تاریخ 642

 اگرنظر وجود دارد: اختالف بارهدراینها دوم در میان دادگاه دارند اما در پاسخ به پرسش

ند، دادآنکه لزومی به ارائه دادخواست ببینند، حکم به پرداخت دیه از صندوق میبرخی بی

 دیدهشماری دیگر نیز، محکومیت صندوق به دیه را منوط به ارائه دادخواست از سوی زیان

وحدت رویه رأی  ها، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یکن اختالفدیدند. با توجه به ایمی

در صورت امتناع صندوق » رأی،این  اساس برنماید.  وفصلحلتالش کرد اختالف یاد شده را 

دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در از پرداخت خسارت بدنی زیان

رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت  خصوص مورد خواهد بود و

دیده بیند تا بدین ترتیب، زیان زیانبدین ترتیب، دیوان نیازی به ارائه دادخواست نمی«. ندارد

 0371ماده یازده ق.آ.د.ک. مصوب رسد این دیدگاه ، به نظر میحالبااینتر جبران شود. سریع

مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین »این ماده،  اساس براست.  را نادیده گرفته

 پرداخته خواهد شد.رأی  رو به تحلیل این در مقاله پیش«. باشددادرسی مدنی می

 

 شرح رویدادهای پرونده .مبحث نخست

 -شخصی در محور دزفول 005با موتورسیکلت  00/2/0321در تاریخ  .ت.آقای ص .0

یمشک به سمت اندیمشک در حرکت بوده، روبروی تاالر سیمرغ یک دستگاه خودرو سواری اند
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از پشت با موتورسیکلت وی برخورد کرده و موتورسیکلت  و از سمت راننده سفیدرنگ 016پژو 

آنان پس از برخورد به نرده فلزی وسط جاده )گاردریل( واژگون و راننده سواری از محل 

مأمور حراست بیمارستان بزرگ دزفول طی  .د، آقای استوار دوم. تمتواری شده اس

بستری شدن وی را در بیمارستان  و ؛.تمصدوم شدن آقای ص 7/1/0321جلسه مورخ صورت

 00/2/0321 به تاریخ 21/م/3211شماره گواهی  موجببهگزارش و پزشک قانونی نیز 

کاردان فنی تصادفات  .ا تأیید نموده استشکستگی استخوان ران راست همراه با دررفتگی ر

علت تامه تصادف را  01/2/0321 به تاریخ 042/0/03/0057 شماره نظریه موجببه

مورد ادعا که شماره آن در  016احتیاطی از ناحیه راننده نامعلوم یک دستگاه سواری پژو بی

نامه راهور اعالم آیین 002به دلیل تغییر مسیر ناگهانی به چپ و نقض ماده  ،دست نیست

نموده و دادیار شعبه پنجم تحقیق دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دزفول در تاریخ 

 .ت.در خصوص شکایت آقای ص» :به صدور قرار نهایی ذیل مبادرت ورزیده 03/00/0321

احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی فرزند محمد علیه ناشناس دایر بر بی

و محتویات  آمدهعملبهغیرعمد و متواری شدن از صحنه تصادف با عنایات به تحقیقات 

پرونده با توجه به عدم شناسایی هویت راننده خودروی متواری، اتهام فوق قابل انتساب به 

جود ین وجنبه عمومی بزه دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم مع ازنظر... نیستشخص معین 

های عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 077به بند الف ماده با استناد  بنابراینندارد؛ 

های عمومی و انقالب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه سهدر امور کیفری و بند ک ماده 

مصدوم حادثه در  ،در ضمن .گرددقرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعالم می 0310مصوب 

قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه  01راستای ماده 

 .«گرددزمینی در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومی و جزایی شهرستان دزفول معرفی می

به  04/0/0320 به تاریخ 500/21 شماره پس از موافقت نماینده دادستان، پرونده طی نامه

دادگاه  014رسیدگی به شعبه  برایهای عمومی دزفول ارسال و پس از ثبت، تر دادگاهدف

 به تاریخ 411037 شماره عمومی جزایی ارجاع شده و دادگاه مرقوم به شرح دادنامه

فرزند محمد مبنی بر  .ت.در خصوص درخواست ص»گرفت: چنین تصمیم  03/3/0320

نی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده های بدپرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت

شکایت شاکی، گواهی پزشک قانونی، نظریه کارشناس تصادفات، گزارش مرجع  ازجمله
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های پزشکی دزفول و اینکه اقدامات و تحقیقات دادسرا اداره حوادث و فوریت ،انتظامی و نیز

با پذیرش درخواست مصدوم به  جهت شناسایی راننده مقصر به نتیجه نرسیده است، دادگاه

قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد  01استناد ماده 

قانون مجازات اسالمی، حکم به پرداخت چهارپنجم خمس نصف دیه کامل  425و  440، 367

 بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و نیز ده درصد دیه کامل

باط و دیدگی رارش بابت دررفتگی خلفی مفصل رانی و لگنی راست همراه با آسیب عنوانبه

دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست ارش بابت آسیب عنوانبهچهار درصد دیه کامل 

های بدنی به مصدوم در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر توسط صندوق تأمین خسارت

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه  نماید.می

تم شعبه هش پس از تجدیدنظرخواهی صندوق یاد شده، «.باشدتجدیدنظر استان خوزستان می

 گفتهدادنامه پیش 00/3/0320 به تاریخ 7211311 شماره دادنامه موجببهدادگاه تجدیدنظر 

ماحصل تحقیقات مقدماتی » . در بخشی از این دادنامه آمده است:استمورد تأیید قرار داده 

های دادگاه بدوی و این محکمه مؤید وقوع سانحه تصادف به شرح مزبور و ایراد و بررسی

صیر ریه کارشناس تصادفات نیز گویای تقظن اضافهبه ،بوده خوانده تجدیدنظرصدمات نسبت به 

  ....«باشدمتواری میراننده خودرو 

تصادف با موتورسیکلت مصدوم  واسطهبه 03/0/0321در تاریخ  .م.شخصی به نام ی .0

شماره انتظامی موتورسیکلتی که با وی تصادف  ،و به بیمارستان نبوی دزفول انتقال یافته

تورسیکلت باشد و راننده مومی... و شماره تلفن همراه صاحب آن نیز 5اهواز  -3244کرده 

متواری شده است، رئیس کالنتری انتظامی  بعدنیز در بیمارستان همراه مصدوم بوده ولی 

گزارش کرده که از پلیس راهور، جوابی درباره هویت مالک  2/3/0321در  00شماره 

فقط با  02/00/0321کاردان فنی تصادفات در نظریه مورخ است. موتورسیکلت واصل نشده 

به  005احتیاطی از ناحیه راکب موتورسیکلت هوندا ، علت تامه تصادف را بیمطالعه پرونده

دادیار شعبه چهارم تحقیق، بعد از انجام  .خاطر عدم توجه کافی به جلو اعالم نموده است

 نبوددر مورد اتهام یک نفر ناشناس به علت  0/2/0320ای اقدامات، طی قرار نهایی مورخ پاره

ییع جلوگیری از تض برایام قرار منع تعقیب کیفری صادر، پرونده را دلیل کافی بر توجه اته

قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث به دادگاه عمومی دزفول  01حقوق شاکی در اجرای ماده 
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 موجببهعمومی جزایی آن شهرستان ارجاع گردیده و این شعبه  014شعبه  بهارسال و 

در خصوص : »اتخاذ تصمیم نموده زیربه شرح  01/00/0320 به تاریخ 0007 شماره دادنامه

 احتیاطی در امر رانندگیمبنی بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی .م.شکایت آقای ی

علیه راننده ناشناس و متواری با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه افسر 

مانده است و علت تامه تصادف را  کارشناس تصادفات که تا این مرحله مصون از اعتراض

به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده  005احتیاطی از جانب راکب موتورسیکلت هوندا بی

های پزشکی قانونی مندرج در نامه راهور تشخیص داده است و مالحظه گواهیآیین 011

وق تأمین ندپرونده و تقاضای شاکی مبنی بر دریافت دیه و لوایح تقدیمی نماینده حقوقی ص

، 0به مواد  با استنادهای بدنی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده این دادگاه خسارت

از قانون بیمه اجباری  01از قانون مجازات اسالمی و ماده  431و  425، 367، 414، 411

الث ث دنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخصم)قانون اصالحی( مسؤولیت 

از سوی صندوق تأمین  ...شدگی در باالی هر دو چشم،دینار بابت سیاه 00حکم به پرداخت 

نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت های بدنی در حق شاکی مصدوم محکوم میخسارت

مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خوزستان 

شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر  های بدنیخسارت تأمینوق صندبا اعتراض  «.باشدمی

را نقض و  ، دادنامه دادگاه نخستین05/3/0320 به تاریخ 311406 شماره دادنامه موجببه

. در این دادنامه آمده ربط ارشاد نموده استشاکی را برای اقامه دعوی حقوقی به مرجع ذی

صادره از شعبه  01/00/0320مورخ  2012276045410007 دادنامه شماره موجببه»است: 

صندوق  2112216041411345دادگاه جزایی شهرستان دزفول در پرونده کالسه  014

محکوم گردیده است.  .م.های بدنی به پرداخت مقادیری دیه در حق آقای یتأمین خسارت

نموده است. با عنایت  علیه نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهیپس از ابالغ رأی، محکوم

 تبعبهشود محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه به اوراق و محتویات پرونده مالحظه می

طرح دادخواست از سوی مدعی صورت نگرفته است و با توجه به شخصیت حقوقی 

س نعکدر پرونده م ،تجدیدنظرخواه ارتکاب بزه از سوی ایشان متصور نبوده و کیفرخواستی نیز

فات بدون رعایت تشری خواسته تجدیدنظربا توجه به اینکه دادنامه  ،نگردیده است؛ بنابراین

تناد به اس بنابراینرسیدگی منعکس در آیین دادرسی مدنی و کیفری صادر گردیده است، 
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نامه های عمومی و انقالب در امور کیفری، دادقانون آیین دادرسی دادگاه 057بند ب ماده 

 .«گردد. رأی صادره قطعی استمذکور نقض و شاکی به طرح دعوی حقوقی ارشاد می

 با عنایت به»دارد: نظر خویش را چنین بیان می معاون قضائی دیوان عالی کشور .3

 ساسا بر فقطچون شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان،  ،مراتب مذکور در فوق

ادنامه م دادخواست باشد دندگی و بدون اینکه نیاز به تنظیم و تقدیتقاضای مصدوم سانحه ران

دادگاه عمومی جزایی دزفول، مبنی بر محکومیت صندوق  014شعبه  03/3/0320 -411037

های بدنی به پرداخت دیه را تأیید نموده ولی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان، خسارت

 ظرتجدیدنقوم را به تقدیم دادخواست موکول و دادنامه در نظیر مورد مطالبه دیه از صندوق مر

ور به لحاظ صد بنابراینرا به علت عدم رعایت تشریفات دادرسی نقض نموده است،  خواسته

قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی  01و  4آراء متهافت در موارد مشابه با استنباط از مواد 

های عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 071وضوع ماده صدور رأی وحدت رویه قضائی م

با صدور حکم بر محکومیت  ،باشد و چون در اغلب مواردانقالب در امور کیفری مورد تقاضا می

تعقیب راننده مقصر و متواری که به  ،درنتیجهها مختومه و صندوق بیمه اجباری پرونده

شود و ارت مالی وارد نموده است فراموش میاشخاص حقیقی و حقوقی صدمه جانی و خس

دیدگان حوادث رانندگی برای حمایت از زیان فقطقانون بیمه اجباری را  01ماده  گذارقانون

تصویب کرده است نه برای رهایی رانندگان مقصر و متواری، بنا به مراتب از ریاست محترم 

ویب مراتب را به قوه قضائیه اعالم تا با شود در صورت تصدیوان عالی کشور درخواست می

صدور بخشنامه، به مراجع قضائی کشور تکلیف نمایند با اتخاذ تدابیر قانونی الزم نسبت به 

ها به بهانه پرداخت شناسایی رانندگان مقصر متواری اقدام و از مختومه شدن سریع پرونده

 «.خسارت از صندوق بیمه خودداری فرمایند

در خصوص این موضوع چند سؤال »است:  قرارازایننیز  ان کل کشورنظریه دادست .4

مطرح است. سؤال اول اینکه محاکم کیفری حق دارند نسبت به این شکوائیه رسیدگی نمایند 

بدنی ناشی از  یا خیر؟ قانون به دادگاه کیفری در مواردی اجازه داده تا به موضوع خسارت

سؤال دوم اینکه دیه و  .ه رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نمایدشد تصادفات رانندگی وارد

تکلیف این موضوع را نیز در مواد  گذارقانونخسارت مطرح است یا مجازات که  عنوانبهارش 

مجازات مالی نام برده است.  عنوانبهقانون مجازات اسالمی روشن نموده و از دیه  07و  04
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بینی شده، نظیر پرداخت دیه توسط عاقله یه برای افرادی غیر از جانی در قانون پیشتعیین د

قانون اصالح  04فیه نیز در ماده در مانحن. المال و مواردی از این قبیلیا پرداخت دیه از بیت

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص 

مستقیم  طوربهدیده اجازه داده که به اشخاص ثالث زیان گذارقانون 06/4/0317ثالث مصوب 

 به صندوق طور مستقیمبههای خود با داشتن شرایط مذکور در قانون جهت دریافت خسارت

خسارت بدنی مراجعه کنند به طریق اولی اذن برای محاکم نیز وجود دارد تا بدون نیاز به 

واست وارد رسیدگی شده و حکم الزم را انشاء نمایند. ممکن است بیان شود آیا تقدیم دادخ

ماهیت  تواند هر دوتوان پذیرفت دیه میدیه ماهیت کیفری دارد یا مدنی؟ البته با یک نگاه می

اجازه داده، جای ابهامی در قضیه به وجود  گذارقانونلیکن در جایی که را داشته باشد و

در تضاد  گذارقانوناز قانون مذکور لغو و این با حکمت  00ید مگر آنکه مطرح شود ماده آنمی

و توضیحاتی که بیان شد  00و  04هذا با توجه به مفاد مواد ؛ علینیستبوده و قابل پذیرش 

سهیل در و با عنایت به آنکه تردیدی وجود ندارد که این قانون در مقام دفاع از زیان و ت

اداری و  وخمپیچباشد و سردرگمی و قرار گرفتن در دیده میتحصیل زیان از سوی زیان

ب در موارد نجااینبه نظر  پس بنابراینتحمیل هزینه، با فلسفه تدوین این قانون منافات دارد؛ 

نیاز به تقدیم  مذکور در این قانون هیچ نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و محاکم بدون

رأی شعبه هشتم دادگاه  ؛ بنابرایندادخواست مجازند وارد رسیدگی شده و انشاء رأی نمایند

 .«نمایمتجدیدنظر استان خوزستان را که مطابق با مقررات صادر شده را تأیید می

هیأت عمومی دیوان  00/7/0323 به تاریخ 734رأی وحدت رویه شماره سرانجام،  .5

قانون اصالح قانون بیمه  01نظر به اینکه برابر ماده »شرح زیر صادر شد: به  عالی کشور

اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 

دیدگان حمایت از زیان« های بدنیصندوق تأمین خسارت»، فلسفه تشکیل 06/4/0317

های بیمه قابل از سوی شرکت هاآنه به های وارد شدحوادث رانندگی است که خسارت

نامه اجرایی آن در خصوص نحوه پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین

شود که نظر دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد میمراجعه زیان

ناع در صورت امت ،وده است؛ بنابراینتسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان ب گذارقانون

صالح به رسیدگی و  ،دیده، دادگاه عمومی جزاییصندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان
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اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این 

 ای تعقیبموارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی بر

و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر 

شود. استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می

های عمومی و انقالب در امور کیفری در قانون آیین دادرسی دادگاه 071این رأی طبق ماده 

  .«االتباع استها الزمموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

 

 تحلیل رویدادهای پرونده .مبحث دوم

 حوادث دیدگانزیان از حمایت منظوربه»قانون بیمه اجباری،  01 یماده اساس بر

 بطالن ،نامهبیمه ضاءانق یا فقدان علت به که ثالث اشخاص به وارد بدنی هایخسارت رانندگی،

 ای و حادثه مسئول نشدن شناخته یا و کردن فرار گر،بیمه تأمین تعلیق بیمه، قرارداد

 ایطشر از خارج بدنی هایخسارت طورکلیبه یا نباشد پرداخت قابل گربیمه ورشکستگی

 تأمین صندوق نام به مستقلی وقصند توسط(( 7) ماده در مصرح موارد استثناءبه) نامهبیمه

بدین ترتیب، اگر عامل زیان شناخته نشود، دیه از  .«شد خواهد پرداخت بدنی هایخسارت

سوی صندوق پرداخت خواهد شد. حال، پرسش این است که آیا در صورت شناخته نشدن 

ا تواند حکم به محکومیت صندوق بدهد؟ افزون بر این، آیعامل زیان، دادگاه کیفری می

دیده نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟ محکومیت صندوق به پرداخت دیه در حق زیان

 رو پرداخته خواهد شد. ها در دو بند پیشبه این پرسش

 

 دیده علیه صندوقامکان رسیدگی دادگاه کیفری به دعوای زیان .بند نخست

 ارهبدراینوشتار یاد شد، شان در ابتدای این نهایی که از آرایوبیش، میان دادگاهکم

دیده علیه صندوق رسیدگی تواند به دعوای زیاننظر وجود دارد که دادگاه کیفری میاتفاق

، پرونده را از جهت جنبه عمومی دادیار شعبه پنجم تحقیقکند. چنانکه در پرونده نخست که 

قانون بیمه اجباری مسؤولیت  قانون اصالح 01در راستای ماده را مصدوم حادثه جرم بست اما 

 (جزایی)مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومی 

 یادشدهنیز به استناد ماده دادگاه عمومی جزایی  014شعبه  .کندشهرستان دزفول معرفی می



  59... تحلیل رعایت تشریفات دادرسی مدنی برای مطالبه دیه از صندوق تأمین

 اه تجدیدنظردهد؛ حکمی که در دادگهای بدنی میخسارت تأمینحکم به محکومیت صندوق 

شود: دادیار پرونده را برای شود. در پرونده دوم نیز، همین رویدادها تکرار میمی تأییدنیز 

فرستد و این دادگاه نیز، حکم به محکومیت صندوق را به دادگاه جزایی می 01اعمال ماده 

ریفات ت تشداند و تنها به دلیل عدم رعایکند. دادگاه تجدیدنظر نیز خود را صالح میصادر می

 داند.دادرسی مدنی، پرونده را آماده برای رسیدگی نمی

در این پرونده، حکم مجرمیت  باوجودآنکه، جای این پرسش است که آیا حالبااین

تواند به موضوع ضرر و زیان رسیدگی کند؟ در مزیت شخصی صادر نشده دادگاه کیفری می

از صدور احکام  وسیلهبدینین موضوع تردیدی نیست؛ چه صالحیت دادگاه کیفری در ا

همچنین،  0تر خواهد شد.دیده سریعمتناقض جلوگیری شده و رسیدگی و جبران زیان زیان

ممنوعیت دادگاه جزایی از رسیدگی به موضوع و ارشاد شاکی به سمت دادگاه حقوقی، 

آن فراتر، کاهش فرصت مراجع حقوقی ای جز از تضییع وقت و هزینه اشخاص و از نتیجه

هاست که دیوان شاید برای همین امتیاز 0های دیگر نخواهد داشت.برای رسیدگی به پرونده

عالی کشور به پرسش یاد شده پاسخ مثبت داد و صالحیت دادگاه کیفری را پذیرفت، چنانکه 

ین یقانون آ دوازدهه از ماد»خوانیم: این دیوان می 5/7/0372 به تاریخ 642شماره رأی  در

شود که مقنن چنین استنباط می (در امور کیفری)های عمومی و انقالب دادرسی دادگاه

دادگاه متهم را  کهدرصورتیاز جرم مقرر داشته  تسریع در جبران خسارت متضرر منظوربه

صادر نماید  مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را

مگر آنکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر 

ماده مذکور داللتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و  ،؛ بنابراینو زیان صادر خواهد شد

 «. صورت صدور حکم برائت ندارد زیان در

با ظاهر قانون آیین دادرسی کیفری سازگاری أی ر ، حقیقت این است که اینحالبااین

 هرگاه دادگاه متهم را مجرم»، 0371دوازده ق.آ.د.ک. مصوب  دهما موجببهندارد؛ چه 

را نیز  خصوصی مدعی ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی حکم تشخیص دهد مکلف است

رر و زیان محتاج به رسیدگی به ض طبق دالیل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه

 

 .050، ص.0314، 2، سمت، چ.0دکتر محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج. .0

 .051، ص.0317، 00دکتر علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، شهر دانش، چ. .0
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دادخواست  به ازآنپسدادگاه حکم جزایی را صادر،  صورت در این تحقیقات بیشتری باشد که

ماده  جافزون بر این، برابر با بند «. نمایدمی ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر

های دادگاه» ،0310ب مصو های عمومی و انقالبتشکیل دادگاه قانون اصالح قانون چهارده

ین دادرسی یجرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آ فقط به... عمومی جزائی و انقالب

ه، کیفرخواستی نیز صادر نشد درنتیجهحال که جرمی واقع نشده، «. نمایدمربوط رسیدگی می

 ربها، این مههتواند صالحیت رسیدگی داشته باشد. جدا از برای همین، دادگاه کیفری نمی

های جزایی فقط باید به امور کیفری رسیدگی کنند؛ گفته، دادگاهماده چهار قانون پیش اساس

مجرمیت برخالف این اصل  صدور حکمعدم  باوجودبه موضوع ضرر و زیان  هاآنرسیدگی 

 تواند درست باشد.است و نمی

، رویکرد دیگری را انتخاب کرده 0323کیفری مصوب ، قانون آیین دادرسی حالبااین

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص »این قانون،  07ماده  اساس براست. 

ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه 

ری در این صورت، دادگاه رأی کیفرسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که 

أی ر شرط صدور، پیش؛ بنابراین«نمایدبه دعوای ضرر و زیان رسیدگی می ازآنپسرا صادر و 

 نظر از آنکه محتوایتوسط دادگاه کیفری درباره زیان مدعی خصوصی، صدور حکم است، صرف

  این حکم، محکومیت باشد یا برائت.

 

 

 ادخواست برای رسیدگی دادگاه کیفریلزوم تقدیم د .بند دوم

وچرا نکرده و تصمیم عدم ارائه دادخواست چون های جزایی دربارهاگرچه دادگاه .یک

به باور این دادگاه، محکومیت  .اندیشدچنین نمیشعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر گیرند، می

که این تشریفات دیده است، حال صندوق به دیه منوط به ارائه دادخواست از سوی زیان

 تواند رسیدگی کرده و حکم به محکومیت صندوق بدهد.رعایت نشده، دادگاه کیفری نمی

 کند. به طرح دعوی حقوقی ارشاد میرا شاکی برای همین، 

گیرد. به باور وی، نیز جانب همین دیدگاه را می معاون قضائی دیوان عالی کشور .دو

دیده جبران شده، وی زیان صادر شود، چون زیان سرعتبهاگر حکم به محکومیت صندوق 



  71... تحلیل رعایت تشریفات دادرسی مدنی برای مطالبه دیه از صندوق تأمین

دیگر به دنبال عامل زیان نخواهد بود، صندوق نیز، سازمانی دولتی و درگیر فرایندهای اداری 

، یجهدرنتالقاعده آن اندازه چابک نیست که به دنبال عامل زیان بماند، است، برای همین، علی

ده خواهد شد. پس بهتر است بر تشریفات مطالبه از صندوق عامل اصلی زیان به فراموشی سپر

افزوده شود تا در فرایند دادرسی، عامل اصلی زیان فراموش نشود. در بخشی از این نظر آمده 

ها مختومه و در اغلب موارد با صدور حکم بر محکومیت صندوق بیمه اجباری پرونده»است: 

ری که به اشخاص حقیقی و حقوقی صدمه جانی و خسارت تعقیب راننده مقصر و متوا درنتیجه

برای  فقطقانون بیمه اجباری را  01ماده  گذارقانونشود و مالی وارد نموده است فراموش می

دیدگان حوادث رانندگی تصویب کرده است نه برای رهایی رانندگان مقصر و حمایت از زیان

شود در صورت رم دیوان عالی کشور درخواست میاز ریاست محت ،متواری، بنا به مراتب

تصویب مراتب را به قوه قضائیه اعالم تا با صدور بخشنامه، به مراجع قضائی کشور تکلیف 

نمایند با اتخاذ تدابیر قانونی الزم نسبت به شناسایی رانندگان مقصر متواری اقدام و از مختومه 

آشکار «. صندوق بیمه خودداری فرمایند ها به بهانه پرداخت خسارت ازشدن سریع پرونده

 اهنگهمدیده )، بیش از آنکه مبتنی بر اصول حقوقی و به نفع زیانیادشدهاست که دیدگاه 

با اصل جبران کامل زیان( باشد، بر مدار مصلحت صندوق و به نفع وی است. همچنین، این 

ار رانندگی است، ناسازگ حوادث دیدگانزیان از دیدگاه، با فلسفه تشکیل صندوق که حمایت

است. دغدغه پاسداشت مصالح صندوق را باید به شیوه دیگری حفظ کرد: صندوق پس از 

ه حادث مسئولتواند به حقوقی می ازلحاظشود، پس مقام وی میدیده، قائمجبران زیان زیان

ا صندوق به دنبال شود یحادثه شناسایی نمی مسئولاما این نکته که  0مراجعه کند

 یقینهبدیگری برای آن پیدا کرد اما  مسئله دیگری است که باید چارهرود، اش نمیشناسایی

 ی این مشکل نیست.دیده چارهقربانی کردن منافع زیان

 وبارهدچندان منضبط و منسجم نیست: در این نظریه،  دادستان کل کشورنظریه  .سه

مجازات است یا غرامت؟ این پرسش، سه بار در  شود: دیههمان پرسش قدیمی مطرح می

تالف آن در اخ تأثیرچرایی طرح این پرسش و  دربارهآنکه توضیحی شود و بینظریه مطرح می

آورتر از این شود. شگفتروشنی پاسخی به آن داده می چنداننه داده شود، هر بار به شیوه

 

سارت تأمین صندوق مالی منابع» .0 ست زیر شرح به بدنی هایخ   جبران از پس صندوق که مبالغی .... ج:ا

 ماده یازده قانون بیمه اجباری. .«نماید وصول حادثه مسئوالن از بتواند دیدگانزیان خسارت
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قانون اصالح قانون  چهاردهدر ماده »نیم: خوابحث، آن بخش از نظریه است که در آن می

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 

مستقیم جهت  طوربهدیده اجازه داده که به اشخاص ثالث زیان گذارقانون 06/4/0317مصوب 

 به صندوق خسارت طور مستقیمبهدر قانون های خود با داشتن شرایط مذکور دریافت خسارت

اذن برای محاکم نیز وجود دارد تا بدون نیاز به تقدیم  اولیطریقبهبدنی مراجعه کنند 

آری! تردیدی نیست که ماده  .«دادخواست وارد رسیدگی شده و حکم الزم را انشاء نمایند

اما این امکان،  0به صندوق مراجعه کنند قیمطور مستبهدیدگان اجازه داده تا چهارده به زیان

ها برای رسیدگی بدون نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟ به گمان ای با اختیار دادگاهچه مالزمه

 41ها در آن محتاج تقدیم دادخواست است، )ماده نگارنده، در نظامی که رسیدگی دادگاه

ها را برای به صندوق، اختیار دادگاه توان از حق اشخاص برای مراجعه مستقیمق.آ.د.م.( نمی

ها، درک دادستان از فلسفه وضع قانون ، جدا از این نکتهحالبااینرسیدگی نتیجه گرفت. 

ردیدی وجود ندارد که ت»بیمه اجباری درست است. در بخشی از نظریه دادستان آمده است: 

می و سردرگ استدیده ان از سوی زیاناین قانون در مقام دفاع از زیان و تسهیل در تحصیل زی

س پاداری و تحمیل هزینه، با فلسفه تدوین این قانون منافات دارد؛  وخمپیچو قرار گرفتن در 

در موارد مذکور در این قانون هیچ نیازی به تقدیم دادخواست نبوده  جانباینبه نظر  بنابراین

. ...«دیم دادخواست مجازند وارد رسیدگی شده و انشاء رأی نمایندو محاکم بدون نیاز به تق

 ند.کاش با اصول حقوقی نمی، دادستان تالشی جدی برای سازگار ساختن نظریهحالبااین

وحدت رویه خویش جانب دیدگاه رأی  در هیأت عمومی دیوان عالی کشور .چهار

دیده توجه شده و تالش شده تا راه وی برای زیان به منافع رأی،گیرد. در این دادستان را می

دیده از ارائه که زیان بهترچهجبران زیان هموارتر شود؛ برای رسیدن به این هدف نیز، 

نامه اجرایی آن در خصوص با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین»دادخواست معاف شود: 

شود که نظر دریافت خسارت چنین مستفاد میدیدگان به صندوق برای نحوه مراجعه زیان

ناع در صورت امت ،تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین گذارقانون

دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان

 

شخاص». 0   مورد حسب مستقیم طوربه خسارت افتدری برای الزم مدارک ارائه با دارند حق دیدهزیان ثالث ا

 .«نمایند مراجعه بدنی هایخسارت تأمین صندوق یا و مربوط بیمه شرکت به



  75... تحلیل رعایت تشریفات دادرسی مدنی برای مطالبه دیه از صندوق تأمین

قرر برای دعاوی حقوقی در این اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات م

کند تا وظیفه صندوق در شناسایی و پیگیری همچنین، دیوان تالش می. «موارد ضرورت ندارد

بدیهی است در صورت »خوانیم: میرأی  عامل زیان را یادآوری کند. چنانکه در جمله پایانی

 0«.داید ادامه یابپرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر ب

اه شود، برای همین، ردیوان، از تشریفات مطالبه زیان کاسته میرأی  با توجه به .پنج

دیوان با رأی  تردیدی در سازگاری درنتیجهدیده برای جبران زیان هموارتر خواهد شد، زیان

 0371.ک. مصوب ق.آ.د 00ماده رسد این دیدگاه دیده نیست اما به نظر میحفظ منافع زیان

متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا  ازآنکهپس» این ماده، اساس بررا نادیده گرفته است. 

 

به حوادث رانندگی که   رجع محترم را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پروندههای مربوطونظر آن م» .0

توضیح اینکه در این خصوص دو نظر بین  .فرمائیداعالم ، مقصر حادثه متواری بوده و یا شناسایی نگردیده است

  از گواهی اخذ با دم ءموارد مصدوم یا اولیا گونهاینمعتقدند در م همکاران وجود دارد تعدادی از قضات محتر

جهت مطالبه دیه مبادرت به تقدیم   بایسووتمیشناسایی و یا دستگیری متهم  امکان عدم بر مبنی دادسرا

سارتبه طرفیت صندوق تأمین  دخواستدا وسایل   دارندگان اجباری بیمه قانون 01 بدنی موضوع ماده هایخ

تا شناسایی و یا دستگیری  نقلیه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقی نمایند و پرونده مطروحه در دادسرا نیز

را مکلف است با تهیه گزارش از روند  دادس مقصر حادثه مفتوح باشد. نظر دوم آن است که در این خصوص

شناسایی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ اینکه امکان صدور   عدم برتحقیقات و اقدامات انجام شده و تأکید 

به   پرونده ارسال با ،ندارد وجود است نگردیده شناسایی حادثه مقصر ی کهموارد در ویژهبه قرار نهایی گونههیچ

جزایی نیز با دعوت از   بر محکومیت صندوق مارالذکر را درخواست نماید و دادگاه حکم صدوره جزایی دادگا

 و رسیدگی دیه مطالبه موضوع به دمی اولیا یا مصدومنماینده صندوق بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه 

در پاسخ به این  3/2/0320به تاریخ  0714 به شماره قضائیهه کل حقوقی قواداره نظریه  .نماید« تصمیم اتخاذ

س مقصر ناشنا هنندرا یغیرعمد بدنی صدمه به منجر نندگیرا ثهدحا در چنانچه»زیر اسووت:  قراربهپرسووش 

ثالث  ص شخاابدنی رت خت خساداپر 0317ل ساری جباا بیمه نقانو حصالا نقانو 01 دهمطابق مادد گراری متو

ستناد هیددنیازثالث ص شخااست که ابدنی  هایترتأمین خساوق صند هبه عهد   نقانو نهما 04 دهبه ما با ا

یافت  در ایبرراه نندگی یا پلیس و راهنمائی ت رافادتصاردان فسرکاارش اگز ازجمله زمال ارکمد ئهارا با نددار حق

  هگاداد یا اسردادارد. نده گادداحکم ور به صد زینیاو جعه نمایند امرر مذکووق مستقیماً به صندرت اوووووخس

ا سرص دادین خصودر ا واللت نمایند د یادشدهوق یه به صنددیافت درجهت ء دم را لیااو یا هیددنیاز نندامیتو

در  هندوپر ،متهمی ستگیرو دتا معرفی م بطه با جنبه عمومی جررا در مااارد ندی یگردتکلیف ، ینا غیرازبه

   «.اردجه قانونی ندومقصر ه نندرا دنبوس منع تعقیب به علت ناشناار قرور صدو یماند مح مفتوا سرداد
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پرونده به  تواند اصل یا رونوشت تمامی دالیل و مدارک خود را جهت پیوست بهشاکی می

مطالبه . دم دادگاه نمایتواند قبل از اعالم ختم دادرسی تسلیمرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می

 «. باشددادرسی مدنی می ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین

متهم تحت تعقیب قرار  ازآنکهپس» نیز، 0320ق.آ.د.ک. مصوب  05ماده  اساس بر

تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت دیده از جرم میگرفت، زیان

 دادرسی، دادخواست ختم از اعالم ست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبلپیو

ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت 

تواند به ، اگرچه دادگاه کیفری میترتیباینبه .«دادرسی مدنی است تشریفات آیین

 ت ضرر و زیان رسیدگی کند اما الزمه مطالبه زیان در این دادگاه، رعایت تشریفاتدرخواس

دون ، ب؛ بنابرایناین تشریفات نیز، ارائه دادخواست است ازجملهآیین دادرسی مدنی است؛ 

تواند حکم به الزام صندوق به پرداخت دیه بدهد. بدین ترتیب، ارائه آن، دادگاه کیفری نمی

« خواستداد»ن است که دادگاه کیفری برای رسیدگی به امور حقوقی تنها با تقدیمِ اصل بر ای

این اصل را باید در نصوص قانونی دید، با توجه به اینکه  استثنائات 0صالحیت خواهد داشت،

شود، رسیدگی دادگاه کیفری بدون دریافت در موضوع مورد بحث، چنین نصی دیده نمی

پیشین همین دیوان است. چنانکه رأی  برخالفرأی  ست. همچنین، ایندادخواست شدنی نی

 0/00/0370به تاریخ  510به شماره  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر 

قانون تشکیل  06مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده »خوانیم: می

در دادگاه  0361 خردادماه 30لی کشور مصوب و شعب دیوان عا 0و  0های کیفری دادگاه

شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در کیفری مطرح می

دادرسی مدنی مستلزم دادن  قانون آیین 71ماده  صراحتبههای دادگستری هم دادگاه

دادگاه کیفری یک تهران که  041أی شعبه ر ،بنابراین ،استدادخواست با شرایط قانونی آن 

شود. صحیح تشخیص می ،جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته مطالبه ضرر و زیان ناشی از

 مردادماه اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول از مواد 3این رأی بر طبق ماده 

 «.تباع استاالها در موارد مشابه الزمبرای دادگاه 0337

 

 

 .064ص.0317، 00شهر دانش، چ کیفری،  دادرسیدکتر علی خالقی، آیین  .0



  75... تحلیل رعایت تشریفات دادرسی مدنی برای مطالبه دیه از صندوق تأمین

 نتیجه

 یت مدنی تا هرگاهمسئولهای بدنی، نهادی است در کنار بیمه خسارت تأمینصندوق 

بیمه نتواند زیان وارده را جبران کند، صندوق چنین کند. برای نمونه، اگر عامل زیان شناخته 

نشود، دیه از سوی صندوق پرداخت خواهد شد. حال، پرسش این است که در صورت شناخته 

تواند حکم به محکومیت صندوق بدهد؟ در مزیت دن عامل زیان، آیا دادگاه کیفری مینش

از صدور احکام  وسیلهبدینصالحیت دادگاه کیفری در این موضوع تردیدی نیست؛ چه 

تر خواهد شد. دیوان عالی دیده سریعمتناقض جلوگیری شده و رسیدگی و جبران زیان زیان

صالحیت دادگاه کیفری را پذیرفت؛ اگرچه  5/7/0372 به تاریخ 642ماره شرأی  کشور نیز در

  ناسازگار باشد. 0371ق.آ.د.ک. مصوب  00 دهرسد این دیدگاه با مابه نظر می

از دیده نیپرسش دوم این است که آیا محکومیت صندوق به پرداخت دیه در حق زیان

جانب  734شماره رأی  در عالی کشورهیأت عمومی دیوان به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟ 

کند تا راه وی را برای جبران زیان هموارتر کند؛ برای رسیدن دیده را گرفته و تالش میزیان

 00ماده کند. این باور نیز نص دیده را از ارائه دادخواست معاف میبه این هدف نیز، زیان

مطالبه ضرر و زیان » این ماده، اساس بررا نادیده گرفته است؛ چه  0371ق.آ.د.ک. مصوب 

ه ، اصل بر این است کاین برافزون «. باشددادرسی مدنی می مستلزم رعایت تشریفات آیین

دادگاه کیفری برای رسیدگی به امور حقوقی تنها با تقدیم دادخواست صالحیت خواهد داشت، 

ا توجه به اینکه در موضوع مورد بحث، این اصل را باید در نصوص قانونی دید، ب استثنائات

 شود، رسیدگی دادگاه کیفری بدون دریافت دادخواست شدنی نیست. چنین نصی دیده نمی
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 فهرست منابع

 

 .0314، چاپ نهمسمت، انتشارات ، 0جلدآشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، . 0
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  76 واگرایی و همبستگی شگردهای دفاع مشروع و پیشگیری وضعی

 دفاع مشروع و پیشگیری وضعی یشگردهاواگرایی و همبستگی 

 0راضیه صابری

 

 چکیده

دفاع مشروع و پیشگیری وضعی در مبانی بعد از آشنایی با نقاط تمایز و شباهت 

 ننوشتاری دیگر و در راستای جامه عمل پوشاندن به عهد خود در آن نوشتار، مبنی بر پرداخت

دفاع مشروع و پیشگیری وضعی، جهت صدور یک حکم  هایفنبه ارتباط و تفاوت شگردها و 

های ناشی از مصادیق پیشگیری وضعی و مجزا نمودن آن از مصادیق عادالنه برای حل پرونده

ایی واگر وتحلیلتجزیهای که در پیش رو دارید، سعی دارد تا به معرفی و دفاع مشروع، مقاله

ها و شگردهای دفاع مشروع و پیشگیری وضعی بپردازد. و همچنین وجود ارتباط بین شیوه

 وضعی از متفاوت دفاع مشروع و پیشگیری طور کاملبههای ذکر شیوه باوجوددر حقیقت، 

توان برقرار ساخت. این یکدیگر، گاهی اوقات خطوط ارتباطی میان شگردهای این دو نهاد می

های پیشگیری وضعی به شگردهای دفاع مشروع و ارتباط از حیث منتج شدن برخی از شیوه

شروع حق دفاع م بینیپیشیا برعکس، تحقق برخی از شگردهای پیشگیری وضعی از طریق 

قابل درک و تبیین است. مقاله حاضر به بررسی واگرایی و همبستگی شگردهای دفاع و 

های قانونی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی و ، شیوهپیشگیری وضعی تحت دو عنوان کلی

پردازد. در این گفتار سعی بر این است تا در پی این دو شگردهای مجرمانه این دو نهاد می

-عنوان، ضمن اشاره و بررسی شگردهای متفاوت دفاع و پیشگیری، ارتباط و همبستگی شیوه

 قرار گیرد.  وتحلیلتجزیههای دو نهاد محرز و سپس مورد 
 

 واگرایی -همبستگی -پیشگیری وضعی -دفاع مشروع :کلیدی واژگان

  

 

   .بهشتی شهید دانشگاه یشناسجرم و جزا حقوق دکتری دانشجوی. 0
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 مقدمه

، 0«نقد واگرایی مبانی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی»پیرو مقاله قبلی تحت عنوان 

و  هاهای میان دفاع مشروع و پیشگیری وضعی، موارد مربوط به شیوهیکی دیگر از تفاوت

ها شیوه ازلحاظهایی بین این دو ، گاهی اوقات ارتباطوجودبااین. استشگردهای این دو 

های دفاع مشروع و پیشگیری وضعی به شیوه طورمعمولبهتوان یافت. با توجه به اینکه می

شود، این شناسی به شکل مستقل و مجزا مطرح میترتیب در حقوق جزای عمومی و جرم

بخشی از اختالفات مورد اشاره قرار گرفته است. ضمن توجه به این نکته  عنوانبهنیز  مسئله

های هر یک به ارتباطاتی دست یافت. در ها و شگردکه ممکن است با بررسی در مورد شیوه

های دفاع مشروع و پیشگیری وضعی شود در پی دو قسمت به ذکر شیوهاین مقاله سعی می

های دفاع مشروع و پیشگیری وضعی، قانونی یا بین شیوه ایسهخته شود. جهت امکان مقپردا

 های دفاعدر مورد شیوهبندی مالکی برای تقسیم عنوانبهمجرمانه بودن اقدامات انجام شده 

ادیق بین مص امکان مقایسه راحتیبهه است تا مشروع و همچنین پیشگیری وضعی لحاظ شد

 گردهای این دو اصطالح وجود داشته باشد.و ش

بسیار مهمی که قبل از ورود به بحث الزم است مورد توجه قرار گیرد آن است  مسئله

تواند قانونی که می طورهماندهد، که اقداماتی که فرد مدافع در قالب دفاع مشروع انجام می

مانند شخصی که برای نجات جان  ؛ر گیردتواند در قالب اعمال مجرمانه نیز قراباشد، می

اقدامات ؛ یعنی نمایدو یا حتی قتل وی می وجرحضربخویش از دست مهاجم اقدام به ایراد 

ل وصف عم گذارقانونمجرمانه باشد هرچند  در ابتداتواند های دفاع مشروع میمربوط به شیوه

ا هاین اقدام زدوده است. در مقابل، اقدامات ناظر به شیوه مجرمانه را )البته با رعایت شرایط( از

مجرمانه نبوده است و اعمالی که در قالب  در ابتدا هرگزهای پیشگیری وضعی و شگرد

از  صحبت کههنگامیمباح است. بر این اساس  طور کاملبهشود پیشگیری وضعی انجام می

د، منظور حالتی است که چنین اعمال و اقدامات شواقدامات پیشگیرانه مجرمانه می

 د.اقدام پیشگیرانه جرم باش در ابتداشود نه اینکه ای منتج به اعمال مجرمانه میپیشگیرانه

باید دقت داشت، اقدامات ناظر به دفاع مشروع و یا پیشگیری وضعی همواره شکل  

 

 ه به چاپ رسیده است.همین مجموع 0323تابستان  -6این مقاله در مجله شماره . 0



  79 واگرایی و همبستگی شگردهای دفاع مشروع و پیشگیری وضعی

واند توع و پیشگیری وضعی میها و شگردهای دفاع مشرگیرد بلکه شیوهمجرمانه به خود نمی

ها و شگردهای قانونی دفاع مشروع قانونی صورت پذیرد. انواع این شیوه طور کاملبهبه شکل 

و پیشگیری وضعی در قسمت نخست به بحث گذاشته شده است. سپس قسمت دوم به 

و دهای این پردازد. با یک نگاه کلی بین شیوهبررسی شگردهای مجرمانه این دو مفهوم می

ها مشاهده خواهد شد که شگردهای نهاد یعنی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی و تطبیق آن

های پیشگیری وضعی افتد و اکثر شیوهمجرمانه بیشتر در حالت دفاع مشروع اتفاق می

 شگردهای منتهی به اعمال قانونی هستند. 

  .گرددائه میار اختصاربهگیری حاصل مباحث که در قالب نتیجه ،درنهایت

 

 های قانونی دفاع مشروع و پیشگیری وضعیالف: شیوه

تنها موردی  های زیادی اشاره شده است امادر کتب حقوقی برای دفاع مشروع شیوه

توان از دفاع به شکل اعمال قانونی یاد کرد، بحث مربوط به فرار از دست مهاجم که در آن می

های قانونی پیشگیری وضعی باید ، در مورد شیوهوجودااینبامکان فرار کردن است.  باوجود

 های پیشگیری وضعی را در پنج بندکالرک و کورنیش که شیوهبندی گفت مطابق تقسیم

 مصادیق خاص آن عنوانبهکلی مورد بررسی قرار داده و ذیل هر یک از پنج بند به پنج مورد 

وش آن ر ویکبیسترسد روش به نظر می وپنجبیستاز میان  وعدرمجماند، بند تصریح نموده

 های منتهی به اعمال قانونی باشد.شگرد ازجمله

 ویکبیست رفتههمرویهای قانونی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی مجموعه روش

ن شگردهای قانونی در دو قالب پارادایم بازدارنده و توضیح بهتر، ای . برای ارائهاست روش

 اساس بربندی تقسیم چنیناینگیرند. مورد بررسی قرار میزدا و توجیهزدا های محرکپارادایم

های دفاع مشروع و پیشگیری وضعی به همراه داشته، صورت گرفته تأثیری که هر یک از شیوه

ت شگردهای اعمال شده، از طریق ایجاد ترس در بزهکاران باعث است. در حقیقت، گاهی اوقا

کند. در هایی بحث میشود که پارادایم بازدارنده از چنین شیوهجلوگیری از وقوع جرم می

مقابل، برخی دیگر از شگردها سعی در ایجاد ترس در بزهکار ندارد بلکه به دنبال حذف 

یه نمودن خود با استناد به آن عوامل یا تحریک عواملی است که بزهکار احتمالی از طریق توج

شدن در اثر آن عوامل سعی در ارتکاب جرم دارد. پارادایمی که از چنین شگردهایی صحبت 
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 .استزدا و توجیهزدا های محرککند، پارادایممی

زدا هجیهای توو پارادایم سویکهای قابل ترسیم بین پارادایم بازدارندگی از از تفاوت

یابد که در راهبرد بازدارندگی از از سوی دیگر، به این موضوع اختصاص میزدا و محرک

اید، نمفیزیکی و عینی در مسیر بزه موانع ایجاد می صورتبهابزارهای سخت و ابزارهایی که 

برای آور اعاز ابزارهای نرم و اقنزدا و محرکزدا های توجیهشود؛ ولی در پارادایماستفاده می

رفتارهای جنایی و همچنین کاهش تحریک پذیری و کاهش توجیهپذیری ارتقای سطح رؤیت

 .(0312افراسیابی، زمستان ) شودبزهکار بالقوه استفاده می

 زداو محرکزدا های توجیههای بین پارادایم بازدارنده و پارادایمیکی دیگر از تفاوت

. پارادایم بازدارنده گیردبرمی درها ر یک از این پارادایمهای بزهکارانی است که هشامل گونه

به بزهکاران تجاوزگر یا مزمن اختصاص دارد که سبک زندگی جنایی را در پیش گرفته و 

رده بهره ب خوبیبههای وضعی ایجاد شده باالیی دارند. این بزهکاران از فرصتپذیری ریسک

 هایفنها از آن جرائمکنند. برای پیشگیری وضعی از رصت خلق میو در موارد لزوم خود ف

مبتنی بر افزایش تالش، افزایش ریسک و کاهش منافع حاصل از جرم، استفاده گانه پانزده

شود. البته باید دقت داشت از میان پانزده روش بازدارنده پیشگیری وضعی، یازده روش می

شود که گیرد؛ چهار روش دیگر آن منتهی به اعمال مجرمانه میمیآن شکل قانونی به خود 

 ها در قسمت بعد اشاره خواهد شد.به آن

ناظر به بزهکاران معمولی است که سبک زدا و محرکزدا های توجیهدر مقابل، پارادایم

در قط پایینی دارند و فپذیری اند. این بزهکاران سطح ریسکزندگی قانونی را در پیش گرفته

شوند که در صورت کشف جرم، امکان توجیه رفتار جنایی هایی مرتکب جرم میوضعیت

ای هها از سوی محرکمستعد و تحریک آندیدگان متصور است و یا به علت رویارویی با بزه

  .(0321افراسیابی، پاییز ) شوندشناختی، به ارتکاب جرم تحریک میدیده وضعی یا بزه

جنبه  آن انونی پیشگیری وضعی، یازده شیوهروش ق ویکبیستاشاره شد که از میان 

شود. مطرح میزدا و محرکزدا های توجیهبازدارنده دارد و ده روش دیگر در قالب پارادایم

ا هگیرد. اینک به بررسی شیوهبه خود میزدا تنها روش قانونی دفاع مشروع نیز شکل محرک

ه های بازدارندو پیشگیری وضعی که ذیل هر یک از پارادایمو شگردهای قانونی دفاع مشروع 

 شود.گیرند، پرداخته میقرار میزدا و توجیهزدا و یا محرک
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 بازدارندهپارادایم  .1

های تئوری بازدارندگی و پیشگیری وضعی از جرم، در احساس ترس ارتباط بین آموزه

 یجنایپیشهای شف جرم در وضعیتبزهکاران بالقوه از خطرات دستگیری، بازداشت و یا ک

، جناییپیشهای به دلیل وجود ابزارهای بازدارنده در وضعیت چراکهقابل درک است. 

رد بزهکاران بالقوه احساس ترس نموده و ممکن است از ارتکاب جرم امتناع نمایند. هر ف

ا هجانب بازدارنده احساسی که ازو  سود و ضرر حاصل از ارتکاب جرم معقولی به دلیل محاسبه

دهد و از ارتکاب جرم امتناع شود، عدم ارتکاب جرم را بر منافع آن ترجیح میبر وی وارد می

را به  بزه تواند معادلهجنایی میپیش هایوجود عوامل بازدارنده در وضعیت ؛ بنابرایننمایدمی

 نفع عدم ارتکاب آن تغییر دهد.

ک شود که یکاب جرم به تصویر کشیده شود، مالحظه میاگر فرایند زمانی ارت درواقع

های وضعی، چهار راه و رویارویی با بازدارنده جناییپیشهای بزهکار بالقوه با ورود در وضعیت

 جناییپیشهای نخست، به دلیل اینکه ابزارهای بازدارنده در وضعیت»در پیش رو دارد: 

بودن، بزهکار بالقوه بدون درگیر شدن در  تجربهکم یا به دلیلو  طراحی شده است خوبیبه

د کندوم، شخص شروع به اجرای جرم می کند. در گزینهنظر میصرفبزهکاری از ارتکاب جرم 

تواند اهداف جنایی خود را به پایان برساند و در این و به لحاظ وجود ابزارهای بازدارنده نمی

حالت سوم، شخص جرم را انجام داده و در هنگام فرار  شود. درحین دستگیر یا متواری می

شود. در مالی موفق به خارج کردن اموال از محل جرم نمی جرائمشود و یا در دستگیر می

 «شودجرم خارج می ت جرم را انجام داده و از محوطهحالت چهارم، شخص با موفقی

 .(021 :0312 فراسیابی،ا)

ب جرم یا پیشگیری از آن، به میزان کارایی و توانمندی شود، امکان ارتکامالحظه می

وابسته است. اگر بزهکار دارای تجارب  جناییپیشهای دیده و وضعیتسه عامل بزهکار، بزه

و  ناییجپیشهای وضعیت پیشگیرانه هایمکانیسمو  باالیی باشدپذیری جنایی و ریسک

حتمال وقوع جرم بیشتر است و بالعکس. از دیده در دفاع از خود پایین باشد، اتوانمندی بزه

یان مبتنی بر بازدارندگی است و از م فنپیشگیری وضعی، تعداد پانزده  فن وپنجبیستمیان 

شود که در این قسمت مورد اشاره این پانزده روش، یازده روش آن منتهی به اعمال قانونی می
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 های مجرمانه مطرح خواهد شد. قسمت مربوط به شیوهگیرد و چهار روش دیگر در قرار می

 

  1افزایش تالش .1. 1

مندرج در این گروه تحت تأثیر قرار گانه های پنجاز بکار گیری روش هدف و منظور

. در این استها و اقدامات الزم برای ارتکاب جرم از جانب مرتکب دادن میزان و وسعت تالش

 نتیجهحاصله یک  نتیجهها اعمالی هستند که در پی انجام آن ازجملهمیان، سه روش آن 

مجرمانه شود که در قسمت بعد  نتیجهقانونی است و دو روش آن ممکن است منتهی به یک 

 شود.به سه روش قانونی پرداخته می جااینگیرد. در مورد اشاره قرار می

 

  0از آماج بزهکارانمنحرف کردن 

های مختلف برای جلوگیری از کثیف نصب سطل زباله در محل ها،بستن برخی خیابان

 حساببهمنحرف کردن بزهکاران از آماج  فنهای خاص از مصادیق ها و محلشدن خیابان

 آید. می

شود مجرمین را منحرف نمایند بدین نحو در این روش از پیشگیری وضعی سعی می

 موقعیت یا فرصت ارتکاب جرم پیشگیری کنند. که از مواجه شدن بزهکاران بالقوه با 

 

  5جرم ابزارآالتنترل ک

های ارتکاب جرم، وسایلی هستند که برای ارتکاب جرم الزم بوده یا در کنندهتسهیل

ند جرم همان ابزارآالتشوند. کنترل صورت وجود، بزهکاران بالقوه تشویق به ارتکاب جرم می

 ه و محدود کردن فروش اسپری رنگ به جوانان است. منع حمله اسلح

قوانین کنترل سالح سعی دارد دسترسی به برخی از انواع خاص سالح را که ممکن 

های . مثال(023: 0311)صفاری، برداری شود محدود نمایدبهره جرائمها در ارتکاب است از آن

ها و استفاده از آن سوءاستفادهاز های اعتباری جهت جلوگیری دیگر، الصاق عکس روی کارت

 

1. Increasing the efforts  

0 .Deflect offenders from targets 

3 .Control crime facilitators 
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است تا در صورت بروز نزاع توسط افراد مست  هافروشیمشروبهای پالستیکی در از بطری

محمد ) های بطری شکسته شده، جلوگیری شوددر این اماکن، از ایراد جرح توسط شیشه

  .(67: 0317نسل،

 

 

 

  1هاخروجیکنترل 

شوند که اگر بزهکار موفق به این منظور طراحی می ور عمدهطبهها کنترل خروجی

ها از موقعیت ارتکاب جرم موفق به خارج کردن آن هذامعبه دسترسی به آماج شده باشد، 

 ند.باشنشود. مواردی مانند خروج با برگ مجوز، برچسب الکترونیکی کاال از این قبیل می

 ؛کوچک، نظارت مالک بسیار کم است هایمغازه برخالفهای بزرگ در فروشگاه

وند. تسلیم وسوسه سرقت ش راحتیبهبنابراین وسوسه سرقت بیشتر است افراد ممکن است 

ای هکنند. روش بهتر، نصب گیتگاهی به هنگام خروج، ساک افراد را کنترل می درنتیجه

: 0311میرخلیلی، ) آیددرمیصدا مغناطیسی است که اگر بار کاال خنثی نشده باشد، آژیر به 

34). 

 

 . افزایش ریسک0. 1

ها اتخاذ تدابیری است تا بزهکاری با خطر توأم کارگیری این دسته از روشهدف از به

باشد، هر چه خطر بزهکاری کمتر باشد عده بیشتری از بزهکاران اقدام به بزهکاری خواهند 

وش تشکیل شده است. در میان این پنج روش تنها این قسمت نیز از پنج ر کرد و برعکس.

قانونی  نتیجهتواند منجر به یک عمل مجرمانه شود و چهار مورد دیگر آن یک روش آن می

 .استبه همراه دارد. چهار مصداق قانونی از روش افزایش ریسک به شرح زیر 

 

  0طبیعیمراقبت 

 

0. Control exits  

0 .Natural surveillance 
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ها، طراحی محیط روشنایی خیاباناستفاده از نظارت طبیعی، مواردی مانند تقویت 

-های افزایش توانایی انسانای از روشمجموعه« مراقبت طبیعی»شود. قابل دفاع را شامل می

ها این امکان را برای ساکنین . چراغانی خیاباناستها برای مراقبت از یک منطقه ها یا ماشین

دهد نظارت و دید کافی ها رخ میابانهایی که در خیکند تا بر فعالیتیا عابرین فراهم می

داشته باشند. به همین طریق از بین بردن یا رفع موانع دید از جلوی در منازل ممکن است 

پذیری سارقین بالقوه منازل شود و مراقبت طبیعی عابرین و موجب افزایش میزان رؤیت

خلعتبری، ؛ 0317:01آر ویلسون، پل و جیسون، سوزان) رهگذران از این طریق بیشتر گردد

 .(037 :0314زاد و احمدرضا احمدی، عبدالحسین و رضا خوش

  

  1گمنامی کاهش

شود تا با اتخاذ تدابیری ضمن افزایش در روش مربوط به کاهش گمنامی سعی می

دن آنباقی نمان الهویهمجهولقابلیت شناسایی و دستگیری بزهکاران در صورت ارتکاب بزه و 

بزهکاری پیشگیری گردد. صدور کارت شناسایی برای رانندگان تاکسی، الزام آنان به ها از 

الصاق آن روی شیشه جلو اتومبیل و امکان مشاهده آن توسط مسافران از بسیاری از جرائمی 

ند ککه ممکن است توسط رانندگان تاکسی برای برخی از مسافران ارتکاب یابد، جلوگیری می

  .(067: 0312)اشراقی، 

 

  0مدیریت بر مکان ابزارهایگیری از بهره

گیری از ابزارهای های دو واگنه از موارد مربوط به بهرهدر اتوبوس مداربستهتلویزیون 

ی از در پیشگیر مداربستههای رود. علت استفاده زیاد از دوربینمدیریت بر مکان به شمار می

زینه آن است. طبق یکی از تحقیقات انجام شده ارزش جرم، افزایش کیفیت و کم بودن ه

بستگی دارد. در ضمن، کارایی این  هادستگاه، به میزان هوشمندی این مداربستههای دوربین

یابد و احتماالً بزهکاران به این کاهش می سرعتبهها سیستم یک ماه پس از نصب آن

 

0 .Reduce anonymity 

0 .Utilizing the management tools on location 
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  .(61 :0316کالرک، )گیرندخو می مرورزمانبهها، دوربین

 

  1رسمی نظارتتقویت 

پیشگیری وضعی از جرم است.  فنبه نظر دنیس رزنبام مراقبت رسمی، بهترین 

شود که هوشیاری و مراقبت و مراقبت رسمی به مراقبت کاماًل آشکار و محسوسی اطالق می

کند که در صورت ها را متقاعد میرده و آنکنترل اوضاع را به بزهکاران بالقوه یادآوری ک

 ارتکاب جرم، شناسایی و دستگیر خواهد شد. 

افزایش احتمال واکنش فوری پلیس و نیروهای محافظ، موجب انصراف بزهکاران 

های توان به نصب دوربینهای این روش میشیوه ازجملهشود. بالقوه از ارتکاب جرم می

 کریمائی،) های سنجش سرعت اشاره کردصب دوربینمدارس در نقاط معین و همچنین ن

0312: 430 .) 

 

  0حاصل از جرم منافعکاهش . 5. 1

نیز مبتنی بر نظریه انتخاب عقالنی و همچنین نظریه اقتصادی  هافناین دسته از 

های یادشده، فرد بزهکار با سنجش میزان سود و زیان حاصله، جرم هستند. مطابق نظریه

وی منافع حاصل از جرم ارزشمندتر از ضررها  ازنظرکند که رتکاب جرم را انتخاب میزمانی ا

گیرند و از این دسته قرار می زیرمجموعهدر  فنو خطرهای ناشی از ارتکاب آن باشد. پنج 

 . استقانونی به همراه دارد که به شرح زیر  نتیجهاین میان، چهار مورد آن 

 

  5مخفی کردن آماج جرم

ارتکاب جرم توسط بزهکارانی  درنتیجهنهان کردن آماج جرم، شناسایی آماج جرم و 

توان می فنکند. از مصادیق این را منتفی می که در جستجوی تعیین شکار مناسب هستند

را نام برد.  های حمل شمش طال و نقرهنشان بودن کامیونیا بی عدم پارک خودرو در خیابان

 

0 .Strengthen formal surveillance 

0 .Reducing rewards 

3 .Conceal target 
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های خصوصی و دولتی قرار ها و شرکتتواند مورد استفاده تمام افراد سازماناین اقدام می

بیات، بهرام و جعفر شرافتی پور و نرگس عبدی، ) باشدبگیرد و در پیشگیری از جرم مؤثر 

0317 :71). 

 

 

  1کردن آماج خارجاز دسترس 

های حیط، به طریقی که فرصتاز طریق دور کردن هدف از دسترسی یا طراحی م

گیری جلو جرائمتوان از ارتکاب برخی می سادگیبهمناسب برای ارتکاب جرم به حداقل برسد، 

ا ها رهایی که بتوان آنای در اماکن عمومی به محلهای سکهکرد. برای مثال انتقال دستگاه

کند. همچنین استفاده وسیع می ها جلوگیریتحت نظارت قرار داد از تخریب و شکستن آن

ی هااسکناس، فرصت جایبههای پالستیکی های اعتباری و سایر اشکال پولاز چک، کارت

های تلفن را های حمل پول و سرقت از کیوسکمانند سرقت از ماشین جرائمیمناسب برای 

د، عبارت است از پیشگیری توان ارائه داهای دیگری که در این مورد میدهد. مثالکاهش می

هایی ها از طریق استفاده وسیع از بلیتاز سرقت وجوه پرداختی مسافران در قطارها و اتوبوس

  .(31: 0311)میر خلیلی،  شودها قبالً پرداخت میکه وجه آن

 

  0اموال شناسایی

 جرائمبزهکاران، آنان را از ارتکاب  ردن اموال از طریق تضعیف انگیزهمشخص ک فن

گذاری بر اموال، کارت مشخصات خودرو عالمت فنکند. از مصادیق این علیه اموال منصرف می

 توان نام برد.گذاری قطعات را میو شماره

منزل، شناسایی  باارزشگذاری ثابت اموالی مانند اتومبیل، دوچرخه و وسایل عالمت

قابلیت فروش و  درنتیجهدهد. رای بزهکاران کاهش میتر کرده و ارزش آن را باموال را آسان

توان با های شناسایی را میکند. اسامی یا شمارهها را کمتر مینیز قابلیت استفاده از آن

مؤثر( این روش، استفاده از  شدتبهجوهری نامرئی بر روی اموال نوشت. نوع جدید )اما 

 

0 .Remove target 

0. Identify property 
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ها است. در های شبانه خودپرداز بانکشبانه و دستگاههای امانات کپسول رنگ در صندوق

ی گذارعالمت؛ اما شوندارزش میها بیصورت وقوع سرقت، کپسول رنگ عمل کرده و اسکناس

هاتفی ) گذاردها تأثیر میبر استرداد اموال یا ممانعت از فروش مجدد آن ندرتبهاموال، 

 (. 015 :0310اردکانی، 

 

  1غیرقانونی رهایبازابرهم زدن 

برهم زدن بازار جرم نیز تحقق هدف غایی از جرم را دچار تردید جدی کرده و 

رل شود. کنتانگیزه مرتکب را تنزل داده و موجب انصراف وی از ارتکاب جرم می ترتیباینبه

های فروشیدهی دستو همچنین سامان دومدستهای فروش لوازم ها و محلسمساری

  .(433 :0312)کریمائی،  هستند فنهای اجرای این ترین شیوهخیابانی از رایج

 

 زداو توجیه زدامحرکهای یم. پارادا0

زدا، یک راهبرد وضعی برای حذف عواملی است که بزهکاران احتمالی پارادایم توجیه

رهای کند که بستپارادایم تالش می این درواقعشوند. ها مرتکب رفتار جنایی میبا امید به آن

تنظیم و طراحی نماید که از سویی امکان کشف رفتارهای جنایی در  ایگونهبهوضعی را 

های جنایی در را ارتقا دهد؛ و از سوی دیگر امکان توجیه رفتار جناییپیشهای وضعیت

  را به حداقل ممکن برساند. جناییپیشهای وضعیت

بر این واقعیت استوار است که در برخی از موارد، عوامل زدا پارادایم محرکدر مقابل، 

 تواند محرکدیده شناختی مییا اقدامات و خصوصیات بزه جناییپیشهای موجود در وضعیت

شود؛ بلکه بزهکاران مشمول بزهکاری باشد. این پارادایم، بزهکاران انگیزه دار را شامل نمی

ه یا پیش از مواجه جناییپیشهای ستند که تا قبل از ورود به وضعیتاین پارادایم افرادی ه

 جنایییشپای برای جرم نداشتند؛ بلکه این بسترهای وضعی دیدگان مستعد، هیچ انگیزهبا بزه

  است که بزهکار را به ارتکاب جرم تحریک نموده است.دیده ی رفتار بزهیا نحوه

است که نوعی عامل تحریک را  ایگونهبهدا زگاهی اوقات برخی از شگردهای توجیه

 

0 .Disrupt markets 
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زدا یکی از شگردهای توجیه عنوانبهتوان در آن مشاهده نمود. برای مثال، از وضع قواعد می

 گردد که عدم وجودشود، با نگاهی دقیق بر روی این شیوه این نتیجه حاصل مینام برده می

ارت نماید؛ یا به عبرتکاب جرم توسط بزهکار بالقوه تسهیل میقواعد و مقررات، زمینه را برای ا

یک پیش وضعیت جنایی، عامل محرک برای  عنوانبهبهتر، عدم وجود قواعد و خأل قانونی 

ایم در پاراد ؛ بنابراینآیدمی حساببهبزهکار بالقوه در جهت اصرار نمودن او برای ارتکاب جرم 

کننده قابل مشاهده است و به همین علت این دو پارادایم یعنی امل تحریکزدا، نوعی عتوجیه

و شگردهای مخصوص به هر یک، در یک قسمت مورد بررسی زدا و محرکزدا پارادایم توجیه

 گیرند. قرار می

 

 کردنفرار . 1. 0

شود، بحث مربوط تنها موردی که در دفاع مشروع به شکل اعمال قانونی حادث می

امکان فرار کردن است. فرار کردن زیرمجموعه پارادایم  باوجوداز دست مهاجم  به فرار

شود؛ زیرا در بسیاری از اوقات علت حمالت واقع شده از سوی بزهکار، محسوب میزدا محرک

دیده و بزهکار اتفاق افتاده و سپس منجر به های لفظی است که بین بزهمسبوق به درگیری

سوی بزهکار گردیده است. در چنین حالتی علت حمله از سوی بزهکار، ایراد حمالتی از 

امل یک ع عنوانبهدیده ایجاد شده است و بنابراین بزهدیده تحریکاتی است که از سوی بزه

دیده از دست بزهکار عامل تحریک رفع شود که با فرار کردن شخص بزهمحرک محسوب می

های لفظی ابتدایی نباشد، ممکن است به ر ناشی از درگیریگردد. حتی اگر تجاوز بزهکامی

یده، ددر دل داشته در یک برخورد اتفاقی و مقطعی با بزهدیده ای که بزهکار از بزهعلت کینه

یک عامل محرک، بزهکار  عنوانبهدیده دست به چنین تجاوزی زده باشد که با فرار کردن بزه

 یده جلوگیریدر گرفته و بدین ترتیب از ایراد ضربات به بزهدر وضعیت آرامی قرا دوباره

 شود. می

شود و ی فوق، شخص متجاوز یک بزهکار معمولی محسوب میهادر تمام حالت

تواند اقدامات زدا میمربوط به پارادایم محرک هایفنکه در ابتدا اشاره شد،  طورهمان

ی را رفع نماید. تنها در حالتی فرار کردن تأثیری ندارد که فرد بزهکاران معمول تجاوزکارانه

فرار  ازجمله زدا،محرک هایفنمهاجم، یک بزهکار تجاوزگر یا مزمن باشد. در چنین حالتی 
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انی پاسخگو در برابر چنین بزهکار فنکردن برای این دسته از بزهکاران پاسخگو نیست و تنها 

 ایهفن. در این حالت است که باید از سایر شگردهای دفاع مشروع که استبازدارنده  هایفن

 مجرمانه هستند، استفاده نمود. حالدرعینبازدارنده و 

ان چه در ایران و دانحقوقیک روش دفاعی همواره بین  عنوانبهدر مورد فرار کردن 

فرد مدافع مجبور به فرار کردن  وجود داشته است در مورد اینکه آیا نظراختالفیا انگلستان 

 است یا خیر؟ نظراتی به شرح زیر مطرح شده است.

گناهی معتقدند که نباید خفت فرار را به فرد بی (040 :0321کالرکسون،) برخی

. در استغیرقانونی  ک حملهه دفاع از خود در مقابل یتحمیل کرد که بدون فرار کردن قادر ب

ای امکان فرار، فرد مدافع وظیفه باوجود»توضیح عدم وظیفه فرار چنین گفته شده است: 

گاه تکلیف به فرار هیچ گذارقانون، دوم، دفاع حق است. نخستبرای فرار کردن ندارد. چون 

 :0311، اردبیلی) «وصف مشروعیت گرددنکرده است تا عمل مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد 

 . (57 :0341سمیعی، ؛ 013

گیرند معتقد که در مقابل گروه اول قرار می (303 :0316میرمحمد صادقی،) ایعده

بر این اساس است که در یک به وظیفه فرار در صورت امکان هستند. استدالل این گروه 

توانند از توسل به خشونت خودداری که می جاآنافراد تا  باید همه مدارجامعه متمدن و قانون

ورزند، حتی اگر این کار با گریختن از مقابل مهاجم ممکن باشد. استدالل حقوقی این گروه 

تکلیفی مبنی بر فرار بر عهده مدافع نگذاشته  گذارقانوندر مقابل گروه اول که بر این باورند 

 . استق.م.ا  607است، به استناد بند )ج( ماده 

برای  یترآسانمطابق این بند دفاع در موقعی صادق است که توسل به هرگونه وسیله 

امکان فرار که وسیله  باوجودتوان حمل بر آن کرد که نجات میسر نباشد. این بند را می

یله که در تحریرالوسنیست. چنان، دفاع ممکن استی برای نجات یافتن فرد مورد حمله ترآسان

فرار و مانند آن نجات پیدا کند پس احتیاط در  وسیلهبهاگر بتواند از کشتن »هم آمده است: 

 . (411 :0366موسوی خمینی، ) «فرار است

دانان از حیث دفاع به شکل فرار از دست مهاجم که مطرح گردید بین حقوق طورهمان

 شود. است. این اختالف در بین آرای دیوان عالی کشور نیز مشاهده می نظراختالف

دیدگاه اول که معتقد به عدم وظیفه فرار برای مدافع است در حکم شماره  اساس بر
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قانون  014از ماده »صادره از سوی دیوان عالی کشور اشاره شده:  07/1/0302مورخ  -0650

ود شواد مربوطه دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمیق.م.ا( و م 60کیفر )ماده 

که امکان فرار برای کسی که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند با اقدام 

: 0331؛ متین، 005: 0306بروجردی، ) «عملی با شرط مرقوم در آن ماده از خود دفاع نماید

071) . 

وم نیز آرایی از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است. در قالب حمایت از دیدگاه د

با در نظر گرفتن انگیزه »دیوان مقرر داشته:  05/0/70، مورخ 441برای مثال در حکم شماره 

نزاع و سبق تصمیم متهم و سایر قرائن و اینکه برای متهم، اگر قصد درگیری نداشته به قول 

وز دفاع با تجا بنابراینامکان فرار وجود داشته  ها را کم کند،وگری آنرخواسته پرخودش نمی

بازگیر، ) «رسدو خطر متناسب نبوده و دفاع مشروع نخواهد بود و قتل عمدی به نظر می

0376: 525 .) 

اجم هم در بین دکترین و هم اشاره شد که اختالف در مورد لزوم فرار از دست مه

حقوق کشورهای دیگر نیز وجود دارد. شود. این اختالف حتی در قضایی مشاهده می رویه

 نشینی یا فرار مطرح شدهدر حقوق انگلستان در این زمینه بحث خاصی در قالب عقب ازجمله

و شروط ضرورت تناسب دفاع  خریدها برگانگلستان در کنار  0267است. در حقوق جزای 

 دفاع مشروع قانونی سخننشینی برای تحقق الوقوع بودن حمله، از شرط وظیفه عقبو قریب

  Clarkson, 1998: 236) .؛Perkins, 1972 :(679 آمدبه میان می

دانسته است. را الزامی می 0نشینی تا دیوارالی قدیم انگلستان، قاعده عقبکامن

 ایگونههب، بهبود قابل توجهی در این قاعده وجود داشته است. حالتابه، از آن زمان وجودبااین

 دانفرد را رد کرده نشینیعقبال در مورد لزوم ها دکترین کامنکه امروزه بسیاری از دادگاه

(Scheb, 2008: 360) . 

ما برداشت و  کهچنان»( قانون بدین نحو مقرر شد: 0262ی جولین )در پرونده

د پا به ید تهدید قرار گرفته، باکنیم، قاعده و قانون چنین نیست که شخص موراستنباط می

ن آنچه ضروری است، ای؛ اما نمایشی پیشنهاد شده اقدام به فرار کند فرار گذاشته و به شیوه

است که وی باید با اعمال و حرکات خود نشان داده و اثبات کند که وی قصد مبارزه و 

 

1. Retreat to the wall 
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کشی و وقت طفره رفتن، شان دهد و ثابت کند که وی آمادهدرگیری ندارد. او باید ن

ندازه و تا او  نشینی فیزیکی انجام دهدنشینی است و شاید درصدد است که نوعی عقبعقب

مشخصه و قسمتی از توجیه دفاع مشروع، الزم و ضروری است به عقیده  عنوانبهای که درجه

 «.صادق است مسئلهما این 

قواعد فنی مربوط به  لحاظازاسمیت و هگان و سایر نویسندگان حقوقی انگلستان 

 , 324 :193) جولین هستند ه دیدگاه تعدیل یافته در پروندهنشینی، معتقد بوظیفه عقب

Smith, 1993: (Heaton, 2004کد کیفری مصوب  نویسپیش 44(7) . این دیدگاه در ماده

عیت که شخص ممکن این واق»مورد تأیید قرار گرفته است. در این ماده مقرر شده:  0212

است امکان فرار داشته باشد باید با اجتماع سایر شرایط جهت تعیین نمودن اینکه آیا استفاده 

رداشته ب نشینیعقب وظیفه بنابراین«. ، در نظر گرفته شوداز قدرت الزم و منطقی بوده است

در  0115قانون ایستادگی مصوب  776-103 ماده. در (Jefferson, 2001: 329) شده است

Scheb, 2008: ) در هنگام دفاع اشاره نموده است نشینیعقب وظیفهنیز به عدم  0فلوریدا

365) . 

که در باال اشاره شد را بتوان نیز مؤید  05/0/70مورخ  441 شمارهحکم  بساچه

زیرا در این رأی علت محکومیت به خاطر عدم فرار  ؛دیدگاه اخیر در حقوق انگلستان دانست

امکان بر آن، به این سبب است که انگیزه نزاع و سبق تصمیم متهم احراز گردیده  وجودبا

وجود ندارد اما از این امر  نشینیعقبطور که در حقوق انگلستان وظیفه همان درواقع 0است.

ید بر تأک شود، این رأی نیز بامعیار و مالکی برای تشخیص نیت فرد استفاده می عنوانبه

  .استاخیر در انگلستان  نظریهانگیزه، دال بر پذیرش 

 

0 .Floridaˈs New Stand Your Group Law 

ای مطرح شوود. دادگاه کیفری اسووتان تهران پرونده 70در شووعبه  15مشووابه این پرونده در سووال . 0

ده قائل به دفاع مشوووروع بودند. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و با اکثریت در این پرون

شعبه  سه در  شور جل شدن آن در دیوان عالی ک شد و  30/4/16این دیوان مورخ  30مطرح  شکیل  ت

و  طرفازیکرا با توجه به اینکه از مجموع ادله و شووواهد موجود در پرونده  70نظر اکثریت شووعبه 

ر فرار داشووتن و فرار نکردن از سوووی دیگر، دال بر این اسووت که متهم قصوود نزاع و درگیری امکان ب

 داشته، رد کردند و دفاع مشروع پذیرفته نشد.
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بنابراین در این نظر، علیرغم عدم تحمیل وظیفه قطعی فرار به مدافع، ممکن است 

ای بر عدم ضرورت دفاع دانست. بدیهی است در صورت صغیر یا مجنون فرار وی را قرینه

اقدام به عمل دفاعی، از معرکه  جایبهمورد حمله، بودن او انتظار محاکم نسبت به اینکه فرد 

ا هشود و در صورت عدم انجام این کار و اقدام به دفاع، احتمال اینکه آنبگریزد بیشتر می

ر نیاورند بیشت حساببهآن را دفاع مشروع  درنتیجهو  نشمارندعمل دفاعی شخص را ضروری 

 خواهد بود. 

 چنیناینتفکیکی را بتوان در حقوق ایران نیز بکار برد و  چنیناینرسد می به نظر

گفت که لزوم فرار یا عدم فرار، بستگی به شخصیت و موقعیت متجاوز و مدافع هر دو دارد. 

قابل توجیه امکان فرار  زعمبهدفاع یک نظامی با احراز شرایط دفاع مشروع  طورمعمولبه

 امکان باوجودای متجاوز است، ولی استناد به دفاع مشروع در مقابل یک کودک و یا دیوانه

، ده استتواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرزندی که پدر خود را به قتل رسانفرار نمی

شروع دفاع م قبلی پدر بوده و امکان فرار داشته است، استناد وی به در شرایطی که مورد حمله

 عنوانبهزیرا یک فرد نظامی  ؛(030 :0315آبادی، علی -؛ 06 :0315رضایی، ) شودقبول نمی

شود، بلکه یک بزهکار مزمن و تجاوزگر است که از هر دشمن یک بزهکار معمولی تلقی نمی

 راینبنابنماید و حمله و به مقصود رساندن هدف خود استفاده می ادامهفرصتی برای 

یری با او و پیشگ مقابلهفرار کردن تأثیری در  ازجملهو زدا شگردهای مربوط به پارادایم محرک

توان گفت متجاوز در یک کودک یا دیوانه می حملهدیدگی ندارد. در مقابل، در مورد از بزه

آور و اقناعانجام اقدامات نرم  تبعبهو  این حالت یک بزهکار معمولی است نه یک بزهکار مزمن

اده نیازی به انجام اعمال و استف ؛ بنابراینکندواکنشی در برابر او کفایت می عنوانبهزدا محرک

 .نیستاز ابزارهای خشن و سخت مربوط به پارادایم بازدارنده 

 به نظر شود.تفکیکی با توجه به شخصیت در حقوق فرانسه نیز مشاهده می چنیناین

کننده و شخصی که مورد تهدید قرار ان فرانسوی در هر مورد باید شخصیت حملهدانحقوق

ها موجود است مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به طور روابطی که بین آنگرفته و همین

 . (011 :0310صانعی، ) گیری شودهمه این عوامل نتیجه
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 1های وضعیکاهش محرک .0. 0

شود، برانگیختن و تحریک کردن بزهکار است. ی که باعث وقوع جرم مییکی از عوامل

آمیز زمینه را برای ارتکاب سرقت و یا حتی قتل، فراهم گفتار و رفتار و اقدامات تحریک

کند. بدیهی است که با دقت در نحوه برخورد و گفتار و رفتار و رعایت جوانب احتیاط می

های جنسی، آزار و مزاحمت جرائملوگیری کرد. وقوع برخی ج جرائمتوان از وقوع برخی می

 توانند در این راستا مورد ارزیابی و تفسیر قرار گیرند. خیابانی، اغفال و تجاوز و ... می

های وضعی از حیث شدت، میزان و ماندگاری باید دانست، با توجه به اینکه محرک

اشد. تواند متغیر بایی متعاقب بر آن نیز میها بر شخص و واکنش جنمتنوع هستند تأثیر آن

های پیش جنایی )عوامل عینی( در بزهکاری کاهش طوری که در درجات پایین نقش وضعیت

های جنایی پیشین شخص )عوامل شخصی( در ارتکاب یابد و به همان میزان نقش انگیزهمی

م اشخاص مؤثر واقع زیرا درجات پایین تحریک جنایی در مورد تما ؛یابدجرم افزایش می

های قبلی برای تواند مؤثر واقع شود که دارای گرایششود و فقط در مورد اشخاصی مینمی

های های جنایی نقش وضعیتبزهکاری باشند. از سوی دیگر، درجات باالی محرک

های جنایی فرد را دهند و به همان میزان نقش گرایشجنایی را در بزهکاری ارتقا میپیش

. در راستای تحقق این هدف، پنج شگرد به شرح زیر ارائه (001: 0321افراسیابی،) کاهدمی

 شوند.قانونی می نتیجهمنتهی به یک  درنهایتشده است که تمامی این پنج شیوه 

 

  0کاهش سرخوردگی و فشار روحی

گیری و همچنین گذار مرتکب از تصمیم به کاهش فشار و ناکامی از فرایند تصمیم

بندی کارآمد در برابر جرم و نیز تأمین مانند نمایش صف هاییفنکند. مل، جلوگیری میع

ای که های لحظهبخش با افزایش آرامش روانی در محیط، از خشم و هیجانروشنایی آرام

  .(644 :0316نسل، محمد) کندتکانشی هستند، جلوگیری می جرائمعامل بسیاری از 

 

 

1. Reduce provocation 

0 .Reduce frustration and stress 
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  1ز مشاجرهاجتناب ا

ری گیو درگیری، از شکل های بروز تنشبا از بین بردن زمینه هم اجتناب از ستیزه

آنی  جرائمای و مقطعی جلوگیری کرده و در پیشگیری از های لحظهها و عصبانیتهیجان

کاربرد دارد. تعیین کرایه تاکسی و کاهش نیاز به تبادل پول خرد، مشاجره بین رانندگان و 

عمومی نیز یکی دیگر از  ونقلحملکاهش ازدحام در وسایل  ،رساندافران را به حداقل میمس

  .(434: 0321)کریمایی،  شوداین راهبرد محسوب می هایفن

 

  0کاهش تحریک احساسات عاطفی

 رنماهایتاها و مانند کنترل عکس هاییفنکاهش تحریک هیجانی از طریق 

مستهجن، سعی در پیشگیری از تحریک و نتایج بزهکارانه ناشی از آن دارد. رعایت حریم 

 هافناخالقی بین دو جنس مخالف نیز که در دستورهای دینی آمده است، مصداقی از همین 

 .(70 :0317محمد نسل، ) است

 

  5مشابه یهاگروهخنثی کردن فشار در 

ر روانی، درصدد کاهش وسوسه و کشش روانی برای ارتکاب جرم خنثی کردن فشا

موجود و گاهی ناشی از عادات اجتماعی  فرهنگخردهاست. این فشارهای روانی گاهی ناشی از 

مانند جا انداختن این  ؛های روانی برخی از جرائم مستلزم کار روانی متقابل استاست. زمینه

و این واقعیت که نه « کنندس از خوردن مشروب رانندگی میها پتنها احمق»واقعیت که 

 . (70 :0317محمد نسل، ) گفتن چیز خوبی است

 

   4ممانعت از تقلید

شود با اتخاذ تدابیری ضمن قرار نگرفتن در روش مربوط به ممانعت از تقلید سعی می

 

0 .Avoid disputes 

0 .Reduce emotional arousal 

3 .Neutralize pressure in the same category 

4 .Discourage imitation 
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الگوبرداری نکردن های نابهنجار و غیرقانونی و بزهکاران بالقوه در معرض رفتارها و صحنه

های مانع ها و نصب قفلها از بزهکاری پیشگیری گردد. مثل ترمیم سریع خرابکاریآن

شود، می پخش ساالنبزرگبرای  تلویزیونی که کنندهتحریکهای دسترسی کودکان به برنامه

  .(070 :0312اشراقی، ) هستند فناز مصادیق این 

 

  1هاکنندهتوجیهحذف  .5. 0

پیشگیری وضعی از جرم، از بین بردن  هایفنکالرک آخرین گروه از  ازنظر

ایی هها اتخاذ تدابیری است تا عذرها و بهانهاین دسته از روش کارگیریبههاست. هدف از بهانه

از بین برود. بزهکاران در  که ممکن است بزهکاران در قبال رفتار بزهکارانه خود ابراز کنند

سازی این رفتارها را با خنثی اغلبزنند و خصوص اعمال خود به قضاوت اخالقی دست می

اصلی وجود دارد و تمامی  فنکنند. در این دسته نیز پنج احساس گناه و شرم توجیه می

 .استگیرد. این موارد به شرح ذیل شکل قانونی به خود می سرانجامموارد آن 

 

  0وضع قواعد

امور و  مندیقاعدهشود با اتخاذ تدابیری ضمن در روش وضع قواعد سعی می

های احتمالی بزهکاران در قبال اعمال خود حذف شده و از بزهکاری ها، بهانهبخشی به آننظم

م تنظیها و تسهیل نام مسافران در هتلناخواسته پیشگیری گردد. اقداماتی مانند ثبت

اظهارنامه مالیاتی برای مشاغل گوناگون برای پیشگیری از جرم فرار از مالیات، از مصادیق 

 .(70 :0317محمد نسل، ) روندبه شمار می فنمعروف این 

 

  5پست راهنما

دادن توجه و راهنمایی قبلی، از درگیر شدن ناخواسته افراد در فعالیت مجرمانه 

منوع، های پارک ممانند پارک نکنید درب جلوی در منازل یا محلکند. تذکراتی پیشگیری می

 

0 .Removing excuses 

0 .Set rules 

3 .Post instructions 
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دهد. نصب تابلوی ملک خصوصی نیز اغلب از تجاوز ها را کاهش مینوعاً موارد پارک در این

 .(73 :0317محمد نسل، ) کندافراد ناآشنا به ملک خصوصی افراد جلوگیری می

 

  1هشیاری وجدان

با اتخاذ تدابیری برانگیختگی وجدان در افراد  گردددر روش هشیاری وجدان سعی می

داشته و از بزهکاری پیشگیری  حذر برو تشویق به انجام اعمال درست از اعمال مجرمانه 

گردد. تحریک مختصر وجدان برای کسانی که در مرز بین درستکاری و بزهکاری قرار دارند 

کند. نصب تابلوهای سنجش خود هشیار می دد عملکرفرد را در مور بارهیکبهبسیار کارساز و 

دزدی است  ،کش رفتن سرعت در کنار جاده، موجب کاهش سرعت رانندگان شده یا پوسترِ

یری دانند پیشگها را نوعی زرنگی مینیز از تداوم سرقت توسط افرادی که کش رفتن از مغازه

 . (73 :0317محمد نسل، ) خواهد کرد

 

  0کمک به مطاوعت

دیگری است که عوامل حمایتی را برای سازگاری با محیط  فنک به هماهنگی نیز کم

ب باشد، ارتکا ترآسانکه شرایط سازگاری با هنجارها  هرقدرکند. و اجتناب از جرم تقویت می

های آشغال در اماکن ای مانند تعبیه سطلجرم و ناهنجاری کمتر خواهد بود. اقدامات ساده

هستند که از رفتارهای نابهنجار  فنهای این های عمومی از مثالومی و ساخت توالتعم

 .(435 :0312کریمایی، ) کنندجلوگیری می

 

  5کنترل مواد مخدر و الکل

گذار به  ،ساز جرم هستند و تحت تأثیر این موادالکل و مواد مخدر از عوامل زمینه

گیرد. ممنوعیت یا محدودیت مصرف مواد مخدر و ورت میص سرعتبهفرایند عمل مجرمانه 

دهد. تدابیری مانند وضع قوانین و تعیین حداقل سن الکل، احتمال وقوع جرم را کاهش می

 

0 .Alert conscience 

0 .Assist compliance 

3 .Control drugs / alcohol 
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دهد. همچنین کنترل خواری، مواد مخدر و الکل، احتمال وقوع جرم را کاهش میمشروب

ای هایی که اجرو نظارت بر فعالیت میزان الکل از طریق آزمایش بازدم قبل از شروع رانندگی

ها مستلزم هوشیاری کامل و بدون مصرف الکل است، اقدام رایج در این زمینه محسوب آن

 .(435 :0312کریمایی، ) شودمی

و زدا های محرکگردد که در پیشگیری وضعی در کنار پارادایممالحظه می

، دیگرعبارتبه ؛م بازدارنده نیز یاد نمودتوان از مصادیق قانونی پارادایزدای قانونی میتوجیه

تواند از طریق ایجاد ترس قانونی در ذهن های پیشگیری وضعی میبرخی از شگردها و شیوه

به  های بازدارنده پیشگیری وضعیو فکر بزهکار بالقوه از بزهکاری او پیشگیری نماید و شیوه

 قانونی آن به شیوهبل، در مورد دفاع مشروع تنها یابد. در مقااشکال مجرمانه اختصاص نمی

 ؛توان موردی را یافت که پارادایم بازدارنده قانونی باشداست و در آن نمیزدا شکل محرک

یعنی از طریق ایجاد ترس اما به شکل قانونی در ذهن بزهکار از بزهکاری او جلوگیری نماید. 

گیرد. در قسمت بعد به مجرمانه به خود می های بازدارنده دفاع مشروع شکلبلکه تمام شیوه

 ی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی اشاره خواهد شد.بازدارنده حالدرعیناشکال مجرمانه و 

 

 ب: شگردهای مجرمانه دفاع مشروع و پیشگیری وضعی

مل قتل علیه اشخاص که شا جرائم، طرفازیکدفاع مشروع در قالب اَعمال مجرمانه 

موارد فوق را  از غیر جرائمیمادون نفس یعنی  جرائماز طرف دیگر، و  شودمی وجرحضربو 

علیه اشخاص، تمامیت جسمانی افراد  جرائماز مفهوم بندی . البته در این تقسیمگیردبرمی در

  ها مدنظر است.و نه معنوی آن

ز ا آنکههای مربوط به در غالب موارد شیوه اگرچهپیشگیری وضعی نیز در مورد نهاد 

در  و وجودبااینگیرد؛ شکل قانونی به خود می درنهایتسوی کالرک و کورنیش ارائه شده 

ل به شک هرچندهای قانونی پیشگیری وضعی برخی از شگردهای مربوط به آن کنار شیوه

ه ای که منتهی بهای پیشگیرانهشیوه درمجموعمنتهی به عمل مجرمانه شود.  توانداندک، می

افزایش تالش( از شود چهار مورد است که دو مورد آن مربوط به نوع اول )عمل مجرمانه می

کالرک و کورنیش است و مورد سوم و چهارم آن به ترتیب به بند بندی تقسیمگانه موارد پنج

 تعلق دارد. بندی ک( و سوم )کاهش منافع حاصل از جرم( این تقسیمدوم )افزایش ریس
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آماج، کنترل دسترسی به اماکن و تجهیزات، توسعه  سازیسختچهار مورد شامل 

ممکن است منجر به  جااینهای مذکور در گردد. تمامی شیوهمحافظت و زوال منافع می

بردن وسایلی که در قالب این کاربهاز حاصل  مجرمانه نتیجهتحقق اعمال مجرمانه گردد. 

 مثالعنوانبهباشد؛  آن غیر علیه اشخاص یا جرائمتواند به شکل شوند میمی کاربردهبهها شیوه

قانونی شخص گردد. به همین علت غیر و یا حتی توقیف وجرحضربتواند منجر به قتل، می

های مجرمانه دفاع مشروع و پیشگیری وضعی در دو مورد قسمت به بررسی شیوه در این

 شود.علیه اشخاص و مادون نفس پرداخته می جرائم

 

 علیه اشخاص جرائمهای در قالب شیوه .1

در قالب دفاع مشروع در قانون تصریح شده است. منظور از  جرائمارتکاب برخی از 

ت علیه تمامی جرائمدر قانون که در حالت دفاع مشروع ممکن است تحقق یابد،  مصرحه جرائم

قانون مجازات  605و  602است که به ترتیب در مواد  وجرحضربجسمانی افراد یعنی قتل و 

 اسالمی مقرر گردیده است. 

شد، سه حالت ذکر  درگذشتهپیشگیری وضعی که  مجرمانهدر مقابل، از چهار حالت 

بر این امر تأکید شود،  دوبارهعلیه اشخاص گردد. الزم است  جرائمآن ممکن است منتهی به 

اقداماتی که در  دیگرعبارتبهگیرد یا صورت می در ابتداهای مجرمانه در دفاع مشروع حالت

از اقدامات  یکهیچانه دارد؛ اما از همان ابتدا شکل مجرم شودمیراستای دفاع مشروع انجام 

ر گیرد. بلکه دصورت گرفته در پیشگیری وضعی، از همان ابتدا حالت مجرمانه به خود نمی

منتهی به یک عمل  سرانجامصحیح و قانونی بوده ولی  طور کاملبهآغاز، انجام این اعمال 

  شود.علیه اشخاص می جرائم ازجملهمجرمانه 

در این بحث که آیا ارتکاب جرائم دیگر برای اعمال دفاعی و یا پیشگیرانه  قبل از ورود

یا نه و در صورت امکان مشروع خواهد بود یا خیر، الزم است اندکی در اطراف  شودتصور می

 این جرائم توضیحی ارائه گردد. 

 

 قتل .1. 1

برای دفع خطر تعرض مجرمانه در  ایران گذارقانونیکی از مسائل و امکاناتی را که 
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اختیار افراد قرار داده است، کشتن متعرض است. تردیدی نیست که قتل شدیدترین و باالترین 

 ترممهبرای انسان  چیزهیچمشقتی است که ممکن است نسبت به شخصی اعمال گردد، چه 

 از او گرفته شده چیزهمهشود، وقتی به حیات کسی خاتمه داده و  بهاتر از جان نیستو گران

 است. 

 رنظازنقطهمقام دفاع،  رسد که توسل به قتل متعرض را دربعید به نظر می اگرچه

ای ای از موارد، ضربهشدت و اهمیت آن با خطر احتمالی ناشی از تعرض در پاره مقایسه

ر ، عدم تناسب قتل دهرتقدیربها العملی حساب شده و متوازن تلقی نمود اممتناسب و عکس

قانونی به لحاظ  این اجازه هذامعو آشکار باشد، هم واضح  هرقدرمقام دفاع در اغلب موارد 

بوده است به افراد داده شده و  گذارقانون موردنظررعایت مقتضیاتی و احترام به اصولی که 

رود و جای تردید نیست ز قواعد موضوعه و مسلم حقوق جزا به شمار میدر حال حاضر یکی ا

مفید بوده و احتراز از آن خالف  های فردی و نظام جامعه قاعدهدیحفظ حقوق و آزا ازنظرکه 

قوانین جزائی محول شده  ر انجام تکالیفی است که به عهدهو قصور د گذاریقانونمنطق 

 (. 0357:060پیمانی، ) است

 طورهبیک پارادایم بازدارنده،  عنوانبهایران مجاز بودن دفاع به شکل قتل را  گذارقانون

در موارد ذیل »بینی کرده است. در این ماده مقرر شده است: ق.م.ا پیش 602خاص در م. 

 اهد داشت: دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخو آنکهقتل عمدی به شرط 

شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و  وجرحضربدفاع از قتل یا  الف.

 اقارب. 

دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری با اکراه و عنف  ب.

 برآید. 

 . دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید ج.

 

 وجرحضرب .0. 1

در مقام دفاع از جان و ناموس و اموال به شرط تناسب و ضرورت  وجرحضربارتکاب 

 . استق.م.ا مجاز و مشروع  605و  60قاعده کلی مواد  برحسب

مهم و شدید است که قابل قیاس و سنجش  قدریبهبعضی جراحات از حیث نتیجه 
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 ای کههای ساده نیست و شاید بتوان گفت از جهت شدت صدمهتی جرحبا ایراد ضرب یا ح

ز این ا گذارقانون، الزم بود هستند تر است. برخی بر این باورآورد به قتل نزدیکبه بار می

ه زیرا نباید نتایج ناشی از حمل نیستاین نظر صحیح ؛ اما لحاظ نیز قائل به تفکیک شود

 تناسب دفاع با خطر، موارد مشروعیت عنوانبه درنتیجهدفاع را با یکدیگر سنجید و احتمالی و 

و در همه موارد  بارهیکرا شماره کرد. بلکه تشخیص ضرورت و تناسب را  وجرحضربارتکاب 

اع جرم و تناسب دفی قاضی گذاشت. بیان قاعده کلی لزوم احراز ضرورت ارتکاب باید به عهده

 و خطر کافی برای تعیین تکلیف دفاع مشروع و تمیز آن از نامشروع خواهد بود. 

موارد جواز قتل را برشمرده و از ذکر موارد مشروعیت  گذارقانونامر اینکه  درنهایت

یا جرح  وجرحضربجرح و ضرب خودداری کرده، نباید چنین استنباط کرد که فرقی بین 

مورد حمله قرار گرفت  آنکه مجردبهشدید و خفیف وجود ندارد و نتیجه گرفت که شخص 

ق.م.ا سابق، دو عنصر  60شدید به طرف وارد آورد. حکم کلی ماده  هراندازهتواند جرحی می

 ؛دفاع قرار داده است تأیید کرده و شرط مشروعیت صراحتبهاساسی ضرورت و تناسب را 

مهم ایراد ضرب ساده کفایت کند و زائد  هراندازهبنابراین اگر برای دفع حمله و رفع خطری 

تواند به دفاع مشروع استناد نماید و در این حالت بر آن ضرورتی نداشته باشد شخص نمی

ق.م.ا نیز به شرط وجود  605اده در م کهچنانعمل او تجاوز از حد دفاع و قابل مجازات است. 

 . (032: 0343باقری، ) در مقام دفاع اشاره نموده است وجرحضربتناسب در ایراد 

 

  1سازی آماجسخت .5. 1

 که در پی تحت فنیافزایش تالش است.  فنآماج از شگردهای مربوط به  سازیسخت

اقدامات الزم برای ارتکاب جرم از جانب مرتکب  ها وتأثیر قرار دادن میزان و وسعت تالش

، ناظر به حالت مجرمانه فنمربوط به این  شیوهاشاره شد دو مورد از پنج  درگذشتهباشد. می

 یجرائمعلیه اشخاص و دیگری منجر به  جرائماست که یک حالت آن ممکن است منتهی به 

علیه اشخاص را اقدامات مربوط به  جرائمگردد. حالت ناظر به علیه اشخاص  جرائماز غیر

 دهد. آماج تشکیل می سازیسخت

ها، سعی دارد با ایجاد موانع فیزیکی سبب محدود حمایت و حفاظت از آماج هایفن

 

1. Harden targets 
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نصب قفل ایمنی روی فرمان این روش مصادیقی چون شدن فعالیت مجرمین بالقوه گردد. 

یکی از مواردی که . گیردبرمی درهای ضد سرقت و مواردی از این قبیل را فاظخودرو، ح

 تواند هدف فوق را تأمین نماید، اعطای حق دفاع مشروع به افراد است. می

انتخاب عقالنی یا همان  نظریه اساس بربزهکار بالقوه برای حرکت در مسیر مجرمانه 

ل از قبکند. این تئوری بر این امر اذعان دارد که بزهکار مل میی اقتصادی عتئوری محاسبه

شود، در نظر جرم برای او حاصل می درنتیجهرفتن به سمت جرم، مزایا و مضاری را که 

مضار،  کند. مزایا، سود حاصله از جرم وگیرد و سپس به سمت ارتکاب جرم حرکت میمی

جازات، تقویت هدف و آماج جرم و غیره را شامل مواردی چون احتمال دستگیری، میزان م

شود. هر چه این مضار بیشتر و مزایا کمتر باشد، احتمال ارتکاب جرم کمتر خواهد شد. می

مضار حاصل از جرم برای بزهکار تلقی گردد، داشتن  عنوانبهتواند یکی از مواردی که می

داشتن این حق که شخص مورد حمله  ،یقدرت دفاعی برای فرد مورد حمله است. به عبارت

توانند در برابر تهاجم با رعایت تناسب و اصول دیگر به انجام هر عملی حتی دیگران( می)

 منفی برای بزهکار باشد و در تصمیم او برای نکتهتواند یک حتی قتل بزهکار اقدام نمایند، می

 ارتکاب جرم خلل ایجاد نماید. 

گیرد و در راستای تحقق تصمیم بزهکار تصمیم به ارتکاب جرم می کههنگامی درواقع

دیده بالقوه که قصد انجام جرم بر روی او را دارد هیچ حقی مبنی اگر بداند بزه ،آیدبرمیخود 

مانعی را در مقابل خود ندیده  ،بر دفاع از خود ندارد )و یا دیگران حقی در دفاع از او ندارند(

نماید. ولی با آگاهی از حق دفاع این ای تحقق تصمیم خود با جدیت بیشتری اقدام میو بر

 کاهد.مانع را بر سر راه خود حس کرده و از جزمیت او در ارتکاب جرم می

 عنوانبهآماج  سازیسختتوان ارتباط معناداری بین روش دیگر نیز می ایگونهبه

ز پیشگیری وضعی با دفاع مشروع برقرار ساخت. پل ارتباطی بین این دو ای بازدارنده اشیوه

دهد. گاهی اوقات در راستای آماج تشکیل می سازیسختحاصله از روش  نتیجهرا 

مجرمانه نبوده و  در ابتدااین اقدامات  اگرچهگیرد که اقداماتی صورت می آماج سازیسخت

؛ رداردبقانونی در نتیجه غیراما مهم آن است که  رسدصحیح و قانونی می طور کاملبهبه نظر 

برای مثال منتهی به قتل یا ایراد جراحات به دیگری شده است. مصداق بارز این حالت، مثال 

های خاردار متصل به برق سیم سازی آماج اقدام به تعبیهسختشخصی است که در قالب 
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شخصی مانند سارق مجروح شود یا به قتل برسد. با  نظامینماید و در اثر به کار بردن چنین 

در  زیرا ؛گرددمثال فوق ارتباط بین شگردهای دفاع مشروع و پیشگیری وضعی آشکار می

آماج منتهی به شگردهای دفاع  سازیسختچنین حالتی انجام برخی از اقدامات در قالب 

 گردیده است.  وجرحضربمشروع یعنی قتل یا 

 

 1وسعه محافظتت .4. 1

ک افزایش ریس شیوهارائه شده برای گانه یکی از موارد پنج عنوانبهمحافظت  توسعه

علیه اشخاص گردد. در بررسی  جرائمتواند منجر به میبرخی از اقدامات ناظر به آن است که 

وجب شود که فقدان محافظ کارآمد یکی از عواملی است که منظریه فرصت جرم بیان می

شود. در مقابل، تقویت محافظت از آماج بالقوه جرم، موجب افزایش خطر ارتکاب جرم می

انصراف بزهکار بالقوه از عملی کردن تصمیم به ارتکاب جرم است و حتی در صورت اقدام 

شود. اقداماتی آمیز عملیات اجرایی جرم میمرتکب نیز موجب ناکامی وی در اتمام موفقیت

ی از جلوگیر منظوربههای کتاب های دزدگیر یا کشف سرقت در فروشگاهچون نصب دستگاه

 (. 7 :0317چاله چاله، ) گیردسرقت کتاب در این دسته قرار می

محافظت نیز مفهوم دفاع مشروع گنجانده شده است. در این قسمت  توسعهدر 

ز آماج جرم، بزهکار از عملی که اشاره شد سعی بر آن است که با تقویت حفاظت ا طورهمان

دیده بالقوه کردن تصمیم خود به ارتکاب جرم منصرف شود. اعطای حق دفاع مشروع به بزه

جهت انصراف بزهکار  ،دیده برای تقویت نمودن حفاظت از آماج جرمنوعی اجازه دادن به بزه

صاف و هموار  جادهزیرا بزهکار در برابر ارتکاب عمل مجرمانه خود  از ارتکاب جرم است؛

 دیده یک آماج سخت است. حق دفاع مشروع بزه باوجودیابد بلکه آماج مدنظر او نمی

ویر دیگر نیز قابل تبیین و تن ایگونهبهارتباط بین این مصداق با مفهوم دفاع مشروع 

ثال محافظت همانند م توسعههای است. ارتباط فوق به این شکل است که بعضی از روش

تواند منجر به برخی از آماج نیز ارائه شد، می سازیسختکابل برق که در بحث از  تعبیه

 گردد.  وجرحضربشگردهای دفاع مشروع یعنی قتل یا 

 

1. Extend guardianship 
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  1زوال منافع .5. 1

جه نتیاز بین بردن سود ناشی از ارتکاب جرم، عمل ارتکاب جرم را به عملی لغو و بی

کند. این مورد، اقداماتی چون تکب را از انجام عملیات اجرایی منصرف میتبدیل و سرانجام مر

شود. گیر در خیابان و از این قبیل را شامل میگذاری کاال با جوهر، نصب سرعتعالمت

زیرا هنگام جدا  ؛بردهای جوهر، میل و انگیزه ارتکاب سرقت را از بین میاستفاده از برچسب

و جان اک،  )کالرک، رونالد وی شودآن بر روی لباس پخش میها جوهر موجود در کردن آن

0311 :63).  

در این شیوه از پیشگیری یعنی پیشگیری از طریق زوال منافع سعی بر از بین بردن 

نتیجه تبدیل شود و سود ناشی از ارتکاب جرم است تا عمل ارتکاب جرم به عملی لغو و بی

تر شود امکان ارتکاب جرم سخت هرچقدرشود. سپس مرتکب از انجام عملیات باز داشته 

احتمال دستگیری بزهکار باالتر و منافع حاصل از ارتکاب جرم کمتر و مضار آن بیشتر  تبعبه

ند که کدیده این تصور را برای بزهکار ایجاد میحق دفاع مشروع برای بزه بینیپیششود. می

صراف باعث ان بنابرایندستگیری او بیشتر شده است، امکان ارتکاب جرم دشوارتر و احتمال 

 های پیشگیری وضعی با دفاع مشروعشود. این ارتباط در شیوهبزهکار بالقوه از ارتکاب جرم می

انتخاب عقالنی دارد. از این نظریه  نظریهناشی از ارتباط مبنایی است که دفاع مشروع با 

شود. در مقابل، برخی از مصادیق زوال منافع وضعی یاد مییکی از مبانی پیشگیری  عنوانبه

 گردد.  وجرحضربنیز همانند دو مورد فوق ممکن است منتهی به قتل یا 

 

 مادون نفس جرائمشگردهای در قالب  .0

که به ترتیب در  وجرحضربقتل و  جرائم غیرازبه گذارقانوندر مورد دفاع مشروع 

قانون مجازات اسالمی به امکان ارتکاب آن در مقام دفاع تصریح کرده است،  605و  602مواد 

مطرح نکرده است؛ اما پذیرش جرائم  صراحتبهدو در مقام دفاع را  این غیر ارتکاب جرائم

 60ق حکم ماده به اطال نخستزیرا  ؛مبرهن است طور کاملبهمادون نفس در مقام دفاع 

 

0 .Deny benefits 
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کس در مقام دفاع مرتکب هر جرمی با رعایت شرایط شود قابل تعقیب و مجازات ق.م.ا هر

که با جان  وجرحضرببه جرائم سنگینی چون قتل و  گذارقانونبا اشاره  دومنخواهد بود. 

 ردجرائم مادون نفس را  ولیاطریقبهها در مقام دفاع، انسانی ارتباط دارد و اجازه ارتکاب این

 . گیردبرمی

تنها در یک حالت  ،مادون نفس در مورد پیشگیری وضعی را نیز جرائمحادث شدن 

توان تصور نمود و آن شگرد ناظر به کنترل دسترسی به اماکن و تجهیزات است. این مورد می

که به دنبال انجام اقدامات الزم جهت افزایش تالش برای  استافزایش تالش  فناز مصادیق 

رل کنت زیرمجموعه شیوهارتکاب جرم از جانب بزهکار است. گاهی اوقات با انجام اعمالی که در 

 مادون نفس است. مجرمانه نتیجهحاصله یک  نتیجهگیرد، دسترسی قرار می

علیه اشخاص که در قالب دفاع مشروع و یا  جرائم از غیر جرائمبر این اساس سایر 

 گیرد.پیشگیری وضعی ممکن است تحقق یابد به شرح ذیل مورد بررسی قرار می

 

 تهدید و توهین کردن .1. 0

گیرد، اولین اقدامی که برای دفع خطر به وقتی انسان مورد حمله ناحقی قرار می

صورتی که باشد، او را از انجام  مغزش خطور خواهد کرد، این است که با تهدید طرف، به هر

کسی تصور  طورمعمولبه. مشروعیت این کار به حدی است که بازداردعمل نامشروع خود 

شود مشاهده می اغلبرود که مورد تعقیبی پیش بیاید. کند و فرض آن نمیخالف آن را نمی

ا کنند او رو تهدید سعی می دوفریادداکند ساکنین آن منزل با دزد که به منزلی حمله می

ه با استفاده از سالح نیز ب طورمعمولبهکه « کشیمتو را می»متواری سازند. عباراتی از قبیل 

اده م موجببهرود جز تهدید به قتل یا جرح و ضرب چیزی دیگری نیست که این کار کار می

کسی به این فکر افتاده باشد که اشخاص  باریکرود حتی صور نمیاما ت 0ق.م.ا جرم است. 662

 تهدید شفاهی سارق، تحت تعقیب درآورد.  عنوانبهمورد حمله را 

 

هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به  هرگاه کسی دیگری را به»ق.م.ا:  662ماده  .0

سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام ء افشا

ال محکوم و ماه تا دو س( ضربه یا زندان از د74امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شالق تا )

 .«خواهد شد
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ب نیز فرد قابل تعقی موقعدفاع دیگر به شکل فحش و ناسزا گفتن است. در چنین 

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال  ق.م.ا 611ماده  موجببهنخواهد بود. چنانچه 

( ضربه و یا پنجاه هزار 74الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مجازات شالق تا )

 رحوجضربریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. اگر عمل مهاجم به شکل سرقت، 

مجازات است و این هم از مواردی  و امثال آن باشد فحاشی در مقابل آن مشروع و غیرقابل

 .(045: 0343)باقری،  آیداست که تصور تعقیب مرتکب پیش نمی

  

 توقیف غیرقانونی .0. 0

ق.م.ا بیان داشته و مجازات آن را  513 طی ماده گذارقانونغیرقانونی را جرم توقیف 

 یین کرده است. یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال تع

تردیدی نیست که در بحث حاضر چون موضوع توسل به توقیف غیرقانونی در مقام 

دفاع مطرح است نه تعرض، بنابراین مقام و منصب توقیف کننده مؤثر نبوده و اقدام به توقیف 

 کسی کهکسی که واقع شود و نسبت به هرهر دفاع مشروع، از ناحیه منظوربه غیرقانونی،

 گردد. افراد عادی محسوب می از مصادیق توقیف غیرقانونی سادهاعمال گردد 

توسل به توقیف غیرقانونی موقت متعرض نیز در مقام دفاع و جلوگیری از وقوع تجاوز 

امکان این هست که شخصی که  بساچه. استقابل تشخیص و قبول  طور کاملبهمجرمانه، 

و قتل متعرض، بتواند با توقیف او،  وجرحضرببدون توسل به  گیرد،طرف تعرض قرار می

 جلوگیری به عمل آورد.  موردنظرخطر تعرض را دفع کند و از وقوع تجاوز 

بدیهی است که اقدام به چنین عملی در بسیاری موارد از توسل به اعمال مجرمانه 

ر از تن خطری کمتر و خشونتی خفیفشود، چه متضمتر محسوب میدیگر جایزتر و مشروع

 . در این صورت کامالً واضح است که ارتکاب آن، در صورت جمعاستقتل و جرح و ضرب 

، پیمانی) و مشروع و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود جایزبودن شرایط ضرورت و تناسب، 

0357: 073) . 

یرالوسیله در این باب چنین تحربه همین علت است که امام خمینی )ره( در 

اگر مدافع دزد یا محارب را بگیرد و او را ببندد یا او را بزند و از قصدش مطلع »فرمایند: می

ی موسو) «کند، اضرار به او با زدن یا قتل یا جرح، جایز نیست و اگر چنین کرد ضامن است
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 .(337 :ه.ق 0400خمینی، 

 

 حرق و تخریب .5. 0

است. قانون « حرق و تخریب»رود ارتکاب آن در مقام دفاع میجرم دیگری که امکان 

تخریب و حرق اموال و اتالف حیوانات، جرم و قابل  611الی  675مواد  موجببهمجازات 

آید که شخصی برای دفاع از جان و مال و ناموس خود ناگزیر مجازات دانسته است. پیش می

راهه زنی سوار تاکسی شده راننده او را به بی مثالعنوانبه شود. جرائمبه ارتکاب یکی از این 

شود که خود را نجات دهد ناگزیر مینماید. زن برای آنبرد و قصد تجاوز به وی را میمی

ای به اتومبیل وارد آورد یا حتی آن را آتش بزند تا راننده را از عمل نامشروع خویش صدمه

ر شرایط الزمه دفاع جمع باشد اقدام او یکی از مصادیق مسلم دفاع مشروع محسوب . اگبازدارد

 . (041 :0343باقری، ) گردیده و معافیت از مجازات آن محل تردید نیست

تهدید یا ارعاب یا مجروح یا مقتول ساختن کسی، حیوانات  قصدبههمچنین اگر کسی 

آن شخص تحریص و وادار کند. در این صورت  ی اهلی یا وحشی خود را به حمله بهدرنده

ری جلوگی منظوربهاگر برای کسی که مورد تهدید و خطر ایراد جرح و قتل قرار گرفته است، 

از وقوع تعرض و حفظ جان خود، کشتن حیوانات مورد بحث بتواند مفید واقع شود، انجام 

و در معافیت از تعقیب و مجازات آن نیز  دفاع مشروع محسوب گردیده عنوانبهاین عمل، 

 . (075 :0357پیمانی، ) تردیدی نیست

فرض موردی را که اتالف حیوان ممکن  طور تلویحیبه گذارقانونق.م.ا  351 در ماده

است برای دفاع از نفس مفید واقع گردد نموده و اعالم داشته است که این عمل در صورتی 

اگر آن حیوان خطر قتل برای شخص  یقینبهخارج از حد لزوم باشد و قابل مجازات است که 

ایجاد کند و فرد به میزان لزوم حیوان را دفع نموده و این منجر به کشتن او شود مسئولیتی 

  0ندارد.

 

دفاع از خود به مقدار الزم او را  عنوانبههرگاه حیوانی به کسووی حمله کند و آن شووخص »ق.م.ا:  351ماده  .0

و  نیسووتدفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسوویب دیدن آن حیوان شووود شووخص دفاع کننده ضووامن 

به نف مال محترم همچنین اگر آن حیوان را از هجوم  یا  به مقدار الزم  عنوانبهس  کار  بازدارددفاع  و همین 

  .«دار نخواهد بودموجب تلف یا آسیب او شود و عهده
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اگر کسی حیوان متعلق به »قانون مدنی بیان داشته:  331در تأیید این نظریه ماده 

ر برای اگ ولیکنآن را بدهد  شد باید تفاوت قیمت زنده و کشتهآن بک غیر را بدون اذن صاحب

این ماده نیز سخن از پذیرش دفاع مشروع «. دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست

 در برابر حیوان دارد.

الزم به ذکر است در الیحه قانون جدید مجازات اسالمی )فصل ششم، بخش اول 

شود؛ اما حذف این ماده دلیلی بر ان، مشابه این ماده مشاهده نمیکتاب دیات( در باب ضم

تفکیک  برای گذارقانونعدم پذیرش دفاع مشروع در برابر حیوان نیست، بلکه بیانی از تالش 

 055در ماده  گذارقانون دیگرعبارتبه ؛قواعد کلی و عمومی از مباحث اختصاصی است

 نبنابرایشود. دفاع مشروع را تعریف نموده که شامل دفاع در برابر حیوان هم می ایونهگبه

 ندیده است.  مسئلهدر مباحث بعدی و در قسمت ضمان نیازی به ذکر مجدد این 

 

 اخذ مال به عنف .4. 0

ل به عنف که در حالت دفاع ممکن است تحقق یابد اخذ ما جرائمییکی دیگر از 

 660ماده  موجببهتوان چنین عملی را نوعی سرقت ساده محسوب نمود که می درواقعاست. 

ممکن است کسی به شما حمله کرده سالح در دست  بنابراین 0شده است. انگاریق.م.ا جرم

در این صورت خطر  سالح را از او بگیرید و زوربهتوانید داشته باشد )گرم یا سرد( شما می

 ی فوق نیست. رفع خواهد شد. اگر چنین کردید عمل شما مشمول حکم ماده

به همین علت این نکته مورد اشاره قرار گرفته، اگر کسی مورد حمله واقع شده است 

کننده را بگیرد و با همان اسلحه او را بکشد این عمل دفاع قانونی محسوب اسلحه یا آلت حمله

: 0372مصالیی، ) شودس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل بیم خطر مرتفع میشود چون پنمی

300) . 

در همین راستا آرایی نیز از سوی دیوان عالی کشور صادر شده که مؤید این نکته 

دیوان عالی کشور اشاره  06صادره از شعبه  1/2/0370مورخ  412حکم شماره  ازجملهاست. 

گوییم کارد در دست مقتول به فرض اینکه می)متهم اقرار دارد  با توجه به اینکه خود»... دارد: 

 

شد مجازات مرتکب، »ق.م.ا:  660ماده  .0 شرایط مذکور در مواد فوق نبا سرقت مقرون به  سایر موارد که  در 

 .«ضربه شالق خواهد بود 74تا  حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و
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بوده( )کارد را از دست مقتول گرفتم( و این به این معنی است که مقتول را خلع سالح کرده 

لد )بازگیر، ج «تواند از باب دفاع باشددیگر حمله کردن به مقتول و پاره کردن قلب او نمی

 . (43: 0376دوم، 

شود که خارج کردن مال از گونه استنباط میها و آراء ایناز مجموعه گفته درنهایت

 .استدست مهاجم یا به عبارتی اخذ مال به عنف یکی از طرق دفاعی مادون نفس 

 

  1و تجهیزات کنترل دسترسی به اماکن 0.5

 ه آماج جرمدسترسی ب منظوربههای کنترل دسترسی، ورود به محیط یا فضاها روش

کنند. این شیوه در طراحی شهری برای کاهش ورود افراد تر میرا برای بزهکاران بالقوه سخت

از  ها برای پیشگیریشود )مانند انسداد خیابانغیرمسئول به اماکن معین به کار گرفته می

توان این روش را داخل ورود افراد غیرمحلی با اتومبیل به یک منطقه(. همچنین می

های مسکونی تعبیه باجه نگهبانی در مجتمع مثالعنوانبهگرفت ) کاربهها هم تمانساخ

ی اهای عبور و رمز رایانهعمومی یا خصوصی برای جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز(، یا از کلمه

 ،مد نسلمح) ای استفاده کردهای رایانهمجاز به فایلغیر برای جلوگیری از دسترسی افراد

کشی اطراف حیاط یا باغ، آیفون در منزل و . این روش شامل اقداماتی چون نرده(66 :0317

 شود.مواردی از این قبیل نیز می

 تیجهنتواند های کنترل دسترسی به اماکن و تجهیزات میگیری برخی از شیوهکاربه

 مانه مادون نفس، توقیفمجر نتیجهمادون نفس به همراه داشته باشد. منظور از  مجرمانه

قانونی اشخاص است. برای مثال ممکن است شخصی در راستای کنترل دسترسی به منزل غیر

 وجبمبهیا محل مسکونی یا تجاری خود اقدام به نصب دستگاهی در قسمت ورودی نماید که 

قک حبس شود. شود در یک اتامجاز به منزل یا شرکت او وارد میغیر طوربهآن شخصی که 

 رمانهمجقانونی شخص است که از شگردهای غیر پیشگیری توقیف شیوهاعمال این  نتیجه

 آید.می حساببهمادون نفس دفاع مشروع نیز 

 

 

0 .Control access to targets 
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 گیرییجهنت

ها و های میان دفاع مشروع و پیشگیری وضعی، موارد مربوط به شیوهاز تفاوت

ها و شگردهای ترین تفاوت از حیث شیوهمهم عنوانبهای که ته. نکاستشگردهای این دو 

دفاع مشروع از  مجرمانههای دفاع مشروع و پیشگیری وضعی مطرح شد، این است که شیوه

وصف عمل مجرمانه  گذارقانون هرچندشود؛ همان ابتدا در شکل و قالبی مجرمانه نمایان می

 مجرمانهها و شگردهای یط( از این اقدام زدوده است. در مقابل، شیوهرا )البته با رعایت شرا

مجرمانه نبوده و اَعمالی که در قالب پیشگیری وضعی  در ابتدا گاههیچپیشگیری وضعی، 

ممکن است منتج به اعمال  درنهایتکه  هرچندمباح است  طور کاملبهپذیرد، صورت می

 مجرمانه شود. 

 عنوانبهاله اشاره شد که در دفاع مشروع از میان هفت روش اصلی که در این مق

های دفاع مشروع ارائه گردیده، تنها یک روش آن، شکل قانونی در قالب پارادایم شیوه

یری در پیشگ کهدرحالیگیرد که بحث مربوط به دفاع با فرار کردن است. زدا به خود میمحرک

بیست و پنج روش معرفی شده توسط کالرک و کورنیش، بیست و یک روش وضعی از میان 

شود. در زدا مطرح میزدا و توجیهمحرک ،های پارادایم بازدارندهآن به شکل قانونی و در قالب

 توانزدا است و در آن نمیقانونی آن به شکل محرک شیوهمقابل، در مورد دفاع مشروع تنها 

ل به شک؛ اما بازدارنده قانونی باشد؛ یعنی از طریق ایجاد ترس موردی را یافت که پارادایم

اع دف های بازدارندهبلکه، تمام شیوه قانونی در ذهن بزهکار از بزهکاری او جلوگیری نماید.

 گیرد.مشروع، شکل مجرمانه به خود می

 ،های دفاع مشروع و پیشگیری وضعیواگرایی و اختالف در شگردها و شیوه باوجود

در طی این مقاله، وابستگی به لحاظ شگردهای این دو نهاد نیز، هویدا و آشکار گردید. در 

 سازیسخت ؛ یعنیپیشگیری وضعی مجرمانههای حقیقت، دفاع مشروع با برخی از شیوه

با اعطای حق دفاع مشروع، آماج  که روازاینمحافظت و زوال منافع ارتباط دارد.  توسعهآماج، 

محافظ و ساده و سهل برای ارتکاب جرم نخواهد بود، بلکه آماجی دارای یک آماج بی جرم

آن تالش بیشتری را از جانب بزهکار برای  تبعبهمحافظت( که  توسعهمحافظ محسوب شده )

آماج( و احتمال دستگیری او هم افزایش خواهد یافت  سازیسختطلبد )ارتکاب جرم می

یابد. این مطلب، منافع حاصل از جرم از دید بزهکار بالقوه کاهش می ؛ یعنی)زوال منافع(
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ا هپیشگیری وضعی در قسمت فوق است. ارتباط دفاع مشروع با شیوه شیوهبیانی دیگر از سه 

نتخاب ا نظریهو شگردهای پیشگیری وضعی، ناشی از ارتباط مبنایی است که دفاع مشروع با 

 عقالنی برقرار کرده است. 

 پیشگیری مجرمانهتوان ارتباط معناداری را بین چهار روش دیگر نیز می ایگونهبه

 سازیسختدفاع مشروع برقرار ساخت. گاهی اوقات در راستای  مجرمانهوضعی با شگردهای 

های کنترل دسترسی به اماکن و آماج، توسعه محافظت، زوال منافع و یا برخی از شیوه

پذیرد که روند، اقداماتی صورت میپیشگیری وضعی به شمار می هایفنتجهیزات که از 

 اما، رسدصحیح و قانونی می طور کاملبهمجرمانه نبوده و به نظر  در ابتدااین اقدامات  اگرچه

قانونی در بردارد. برای مثال، منتهی به قتل، ایراد جراحات و یا نتیجه غیرمهم آن است که 

 مانهمجرقانونی از شگردهای غیر شود که جرح، قتل و توقیفی میقانونی دیگرغیر توقیف

  روند.دفاع مشروع به شمار می
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 منابع

 

 الف. منابع فارسی

، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ بیست و یکم، انتشارات محمدعلیاردبیلی،  .0

 .0311میزان، تهران، 

کارشناسی ارشد  نامهپایانز وقوع جرم، اشراقی، مهرداد، نقش موقعیت در پیشگیری ا .0

 .0312، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده علوم انسانی، شناسیجرمحقوق جزا و 

های حاکم بر پیشگیری وضعی از جرم، فصلنامه مطالعات افراسیابی، علی، پارادایم .3

 .0312پیشگیری از جرم، شماره هفدهم، سال پنجم، زمستان 

، پیشگیری وضعی از جرم هایفنبندی بزهکاران تا طبقهبندی افراسیابی، علی، از طبقه .4

 .0321، سال ششم، پاییز 01فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 

باقری، عباس، دفاع مشروع، رساله دوره دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم  .5

 .0343سیاسی، 

گیر، یداهلل، قانون مجازات اسالمی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، جلد اول و دوم، باز .6

 .0376انتشارات ققنوس، 

 .0306محمدعلی علمی، تهران،  فروشیکتاببروجردی، عبده، اصول قضائی )اجرائی(،  .7

کرد ه بر رویبیات، بهرام و شرافتی پور، جعفر و عبدی، نرگس، پیشگیری از جرم با تکی .1

 .0317، چاپ اول، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، تهران، محوراجتماع

پیمانی، ضیاءالدین، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، انتشارات دانشگاه  .2

 .0357ملی، تهران، 

ی یق طراحآر، طراحی محیطی جرم ستیز پیشگیری از طرجیسون، سوزان، ویلسون، پل .01

محیطی، ترجمه محسن کالنتری و ابوذر سالمی بیرامی، چاپ اول، انتشارات دفتر تحقیقات 

 .0317کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، 

، 61چاله چاله، فرشید، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، مجله دادرسی، ماهنامه شماره  .00

 .0317سال دوازدهم، خرداد و تیر 

های مسلحانه و به زاد، رضا و احمدی، احمدرضا، سرقتو خوش خلعتبری، عبدالحسین .00
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 سرایشناسی و حقوقی، چاپ اول، کتاباز دیدگاه جرم کارآگاهی. عنف، با رویکرد پلیسی

 .0314تندیس، 

 .0315، آبان ماه 56رضایی، رضا، دفاع مشروع، مجله اصالح و تربیت، سال پنجم، شماره  .03

 .0341پ اول، نا، چاسمیعی، حسن، بی .04

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات طرح نو، تهران،  .05

0310. 

صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی،  .06

 .0311، بهار تا زمستان 33-34شماره

م، انتشارات فردوسی، آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد نخست، چاپ سوعلی .07

 .0315تهران، 

کریمائی، علی اعظم، پیشگیری وضعی اختصاصی از جرائم، مجموعه مقاالت ارسالی  .01

زیر نظر عباس شیری، جلد اول، چاپ اول، شرکت نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، 

 .0312ناجی نشر، پاییز 

ها(، ترجمه مهدی سرقت از فروشگاه )مطالعه موردی:پیشگیری از جرم  کالرک، رونالد وی، .02

 .0316مقیمی و حمید جریانی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا، 

اهکار برای پیشگیری ر رویه و 61پیشگیری ) شناسیجرمو اک، جان،  کالرک، رونالد وی .01

 .0311رات زرد، مهدی مقیمی و مهدیه تقی زاده، چاپ اول، انتشا از جرم(، ترجمه

کالرکسون، کریستوفر، تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، ترجمه حسین  .00

 .0321میرمحمدصادقی، چاپ اول، انتشارات جنگل، 

 .0331نا، تهران، متین، احمد، مجموعه رویه قضائی )قسمت جزائی(، بی .00

 .0372مصالیی، علیرضا، قانون مجازات اسالمی، چاپ اول، نشر ادبستان،  .03

پلیس و سیاست پیشگیری از جرم، اولین همایش ملی پیشگیری محمد نسل، غالمرضا،  .04

  .0317از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، اسفند 

، پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرم، فصلنامه دانش حفاظتی و محمد نسل، غالمرضا .05

 .0316امنیتی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 

 .0366تحریرالوسیله، جلد اول، چاپ دوم، دارالعلم، تهران،  ،اهللموسوی خمینی، روح .06
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، دفتر 00، ترجمه علی اسالمی، جلد دوم، چاپ ، تحریرالوسیلهاهللروحموسوی خمینی،  .07

 .ه.ق 0400انتشارات اسالمی وابسته به حوزه علمیه قم، قم، 

در پیشگیری از جرم، فصلنامه مطالعات  هاآماجویتی حفاظتی نقش تقمیرخلیلی، محمود،  .01

 .0311پیشگیری از جرم، شماره دهم، سال چهارم، بهار 

 .0316علیه اشخاص، چاپ اول، نشر میزان، پاییز  جرائممیرمحمد صادقی، حسین،  .02

مقاالت اولین همایش مالی و اقتصادی سرقت،  جرائمهاتفی اردکانی، حسین، مسائل و  .31

 .0310های اجتماعی در ایران، جلد ششم، چاپ اول، انتشارات آگاه، ملی آسیب
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 برای پیشگیری و مقابله با آن المللینیببیماری ابوال و اقدامات 

 0کازرونی مصطفی سید

 

 چکیده

 ابتالی و مرگ به نجرم تاکنون، یکم و بیست سده عفونی بیماریترین خطرناک عنوانبه ابوال

رغم لیع بیماری این گسترده شیوع البته. است شده آفریقا قاره محرومهای بخش در ویژهبه نفر هزاران

 اب اما است نزده رقم درمانی یالمللبین مراجع سوی از آن درمان برای را خاصی شیوه تاکنون آنکه

 لدنبا به تحقیق این در. است شده مواجه یالمللبین حقوقی سطوح در ویژهای بههعمدهای واکنش

 حقوق نظام عرصه در بهداشت و سالمت جایگاه که دهیم پاسخسؤال  بدین نخست تا هستیم آن

 و یالمللبین سطح در ابوال با مقابله برای تاکنون اقداماتی چهدوم اینکه،  است؟ نحو چه به المللبین

 اتمقرر و امنیت شورایهای قطعنامه از استمداد اب حاضر تحقیق نتیجه است؟ شده برداشته داخلی

 وسومم مفهومی آمدن پدید با امروزه اینکه از است عبارت ،جهانی بهداشت سازمان بهداشت یالمللبین

 شوندمی تلقی یالمللبین امنیت و صلحکننده تهدید، بهداشتی عمده تهدیدات، بهداشتی امنیت به

 سطوح در. دوم اینکه، بودیم آن شاهد ابوال باب در امنیت شورای 0077 قطعنامه در نکهیکما ا

 توسط «نمایدمی ایجاد یالمللبین نگرانی که ملی سالمت اضطراری وضعیت» اعالن با یالمللبین

 بوالا به مبتال بیماران( ایزوله) جداسازی و قرنطینه اعمال شاهد، ابوال مورد در بهداشت جهانی سازمان

 اب مقابله هایسازوکار تقویت ازجمله بیشتری بسیار اقدامات، حالنیباا. هستیم لیداخ سطوح در

 . شود انجام زمینه این در باید یالمللبین و داخلی سطوح درها بیماری

 

 یالمللبین امنیت، جهانی بهداشت سازمان، ابوال: کلیدی واژگان

 

  

 

 .  شیراز دانشگاه المللبین حقوق ارشد کارشناسی. 0



127  95زمستان  1شماره  -ون وکالی منطقه فارسمجله علمی تخصصی کان 

 

 مقدمه .1

 ازمانس گزارش بر بنا که است عفونیهای بیمارین تریپرتلفات از یکی ابوال بیماری

 نیز نفر هزار 04 و گرفته را نفر هزار 5 به نزدیک جان، 0104 اکتبر 02تا  جهانی بهداشت

، یبریال، گینه، آمریکا متحده ایاالت کشور شش در تنها تاکنون مبتالیان. 0اندهشد مبتال بدان

 اند. هشد داده تشخیص مالی و اسپانیا، سیرالئون

 وضعیت اعالن سیرالئون و لیبریا، گینه آفریقایی کشور سه در جهانی بهداشت سازمان

 چناننآ بیماری این تلفات شدت. است نموده یالمللبین بااهمیت بهداشتی عمومی العادهفوق

 علیه تهدیدی را آن خود 0077 قطعنامه در متحد ملل سازمان امنیت شورای که است بوده

 . 0است نموده اعالن یالمللبین امنیت و صلح

، یالمللبین ازنظر عفونی گیرهمههای بیماری سایر و ابوال مورد در که است بدیهی

 

0 . http: //apps. who. int/iris/bitstream/10665/137376/1/roadmapsitrep_ 

29Oct2014_eng. pdf?ua=1,p2 (last visit 18/12/2014) 
  رکلدبی رتبهعالی هیئت گزارش ایذر، بیماری باب در امنیت شورای هایقطعنامه بر عالوه ازاینپیش البته. 0

شت بین ارتباط به نیز تغییر و هاچالش تهدیدات، به راجع 0110 سال در متحد ملل سازمان  و صلح و بهدا

 سیعو مقیاس در تلفات به منجر که را یفرآیند یا واقعه هر اینکه ازجمله. است نموده اشاره المللیبین امنیت

صت کاهش یا سوب المللیبین امنیت و صلح کنندهتهدید عنوانبه را شودمی زندگی فر   رایب. نمایدمی مح

 :  به ک. ن گزارش مورد این در بیشتر اطالعات

McInnes, Colin and Lee, Kelley,’’ Global Health and International Relations’’, 

Polity,2012,p131.  
شته موجب هادغدغه این ست گ صه در نوینی مفهوم که ا شت عر سوم المللیبین بهدا شت امنیت به مو   بهدا

  تحت ایقطعنامه در میالدی 0110می ماه در جهانی بهداشووت سووازمان بهداشووت جهانی مجمع ،.آید پدید

  شوودن جهانی: »داشووت اشوواره مفهوم ینا به «گیرهمه واکنش و هشوودار: جهانی بهداشووت امنیت»عنوان

ست ایتازه پدیده عفونی، هایبیماری   ای جهانگردی طریق از چه جمعیتی شده افزون تحرکات ،حالبااین. نی

 اتتغییر بیولوژیکی، و غذایی محصوووالت در المللیبین تجارت رشوود طبیعی، بالیای درنتیجه یا مهاجرت

  هایشوویوه در تغییرات و اقلیمی تغییرات و زداییجنگل شووهرنشووینی، با مرتبط طیمحیزیسووت و اجتماعی

  کشووور، یک در عفونی هایبیماری حوادث که کندمی تأیید کنندگانمصوورف عادات و غذایی مواد فرآوری

  :به ک. ن بیشتر اطالعات رایب «.است جهان کل برای نگرانی یک بالقوه صورتبه

Elbe, Stefan,’’ Security and Global Health’’, Polity,2010,p2.  
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 منظوربه یالمللبین اقدامات سازیهماهنگ مسئول که است جهانی بهداشت سازمان این

 ایمبن بر راستا این در جهانی بهداشت مانساز. دارد عهده بر را ترمؤثر مقابله و پیشگیری

 اعالن با که صورتبدین نمایدمی عمل میالدی 0115 سال مصوب سالمت یالمللبین مقررات

 رورتض از را کشورها؛ «کندمی ایجاد یالمللبین نگرانی که ملی سالمت اضطراری وضعیت»

 اکشوره، وضعیت این اعالن با. نمایدمی مطلع خاص بیماری یک مورد در فوری اقدامات اعمال

 هب مبتال افراد( ایزوله) جداسازی و قرنطینه اقدامات دسته دو به طورمعمولبه ملی سطوح در

 این صدور به مبادرت جهانی بهداشت سازمان، ابوال بیماری مورد در. پردازندمی بیماری آن

 هزمین در یالمللبین اقدامات، کلیات، مقدمه بخش هفت از حاضر الهمق. است نموده اعالمیه

، عفونی هایبیماری سایر با ابوال با مقابله برای یالمللبین اقدامات تطبیقی بررسی، ابوال

 مآخذ و منابع و ابوال با ترمؤثر یالمللبین مقابله زمینه در شده ارائه های، راهکارگیرینتیجه

 . است شده تشکیل

 

 کلیات. 0

 منظوربه کشورها تعهد یالمللبین حقوقی مبنای به مقاله این نخست بخش در

 رداختهپ کلی صورتبه راستا این در یالمللبین اقدامات وها بیماری با مقابله و پیشگیری

 اتاقدام شناخت در مقاله دوم بخش در تواندمی موارد این تشریح اینکه به توجه با. شودمی

 تأثیر ابوال بیماری با مقابله راستای در یالمللبینهای سازمان و کشورها یالمللبین و ملی

  .شد خواهد ارائه کلی بحث یک اینجا در ترتیب بدین؛ باشد داشته بسزایی

 

 : هایماریب با مقابله و پیشگیری منظوربها کشوره تعهد المللیبین حقوقی مبنای. 1. 0

 منشور 55 ماده در کلی صورتبهها بیماری با مقابله پیشگیری منظوربه کشورها تعهد

 یافتن منظوربه عضو دول الزام از آن مبنای بر که است شده درج متحد ملل سازمان

 00 مادهدر  همچنین. است شده گفته سخن سالمتی مشکالت با مقابله برای هاییحلراه

 مقرر ماده این. است شده مندرج فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی حقوق یالمللینب میثاق

 : داردمی

 سالمت حال بهترین از تمتع به را کس هر حق میثاق این طرف کشورهای. 0»
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 . شناسندمی رسمیت به الوصولممکن روحی و جسمانی

 تخاذا حق این کامل ایاستیف تأمین برای میثاق این طرف کشورهای که تدابیری. 0

 : بود خواهد ذیل امور تأمین برای الزم اقدامات شامل نمود خواهند

  .آنان سالم رشد و کودکان ومیرمرگ. کودکان شدن متولد مرده میزان تقلیل. الف

 .جهات جمیع از صنعتی بهداشت و محیط بهداشت بهبود. ب

 نهمچنیها بیماری سایر وای هحرف. بومی. گیرهمههای بیماری معالجه و پیشگیری. ج

  .هابیماری این علیه پیکار

 عموم برای پزشکیهای کمک و پزشکی مراجع تأمین برای مناسب شرایط ایجاد. د

  .«بیماری به ابتالی صورت در

 حق» عنوان تحت که بشر حقوق یالمللبین منشور در سالمت حق، دیگر سوی از

 ایبر راای هوظیف ؛شده بیان «روانی و جسمانی سالمت از حصول قابل استاندارد باالترین

 . 0است نموده وضع جامعه افراد سالمت از حمایت و ترفیع جهت درها دولت

 نیادینب کنوانسیون تصویب بهها بیماری قبال در یالمللبین حقوقی عمده واکنش تنها

 جهانی بهداشت ازمانس بهداشت جهانی مجمع توسط 0113 سال در تنباکو کنترل

 بر که است تنباکو از استفاده با رابطه در مقرراتی دربردارنده، مزبور کنوانسیون. گرددبازمی

 از استفاده با مرتبط خطرات عوامل با رابطه در تا هستند ملزم عضوهای دولت آن مبنای

 گزارش بهداشت جهانی معمج به زمینه این در و نموده اتخاذ داخلی مؤثر اقدامات تنباکو

 . 0دهند

 از عفونی بسیارهای بیماری مقابل در یالمللبین واکنشترین عمده، اجرایی ازنظر

. پذیردمی صورت 0115 سال در جهانی بهداشت سازمان بهداشت یالمللبین مقررات طریق

 از فاظتح رایب تا نمایدمی کمک کشورها به که است یالمللبین حقوقی سند یک، سند این

؛ شودمی منتشر سرعتبه که عفونیهای بیماری مقابل درها انسان سالمتی و جان

 

صیری،. 0 صطفی؛ ن ستفاده در بیماران حقوق م صلنامه خونی؛ هایفرآورده از ا شکی، حقوق ف شتم، سال پز  ه

 . 016ص ،0323 بهار هشتم، و بیست شماره

0 .  Freeman, Michael; Hawkes, Sarah and Bennett, Belinda,’’ Law and Global 

Health: Current Legal Issues’’, Oxford University Press, 2014,p492.  
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 این سابقه. شد االجراالزم 0117 ژوئن 05 از مقررات این. نمایند اتخاذ را الزمهای همکاری

 مقررات؛ بهداشت جهانی مجمع هک گرددبازمی میالدی 0250 سال به اساسی طوربه سند

 . پذیرفت را بهداشتی یالمللبین

 جهانی مجمع، عفونیهای بیماری باب در فزایندههای نگرانی به واکنش در حالبااین

های چالش دنبال به تا داد دستور 0225 سال در جهانی بهداشت سازمان مدیرکل به بهداشت

. 0دهد انجام را الزم بازنگری 0250 سال بهداشت یالمللبین مقررات رد پیوسته وقوع به

 سایر و نوظهورهای بیماری بخش تشکیل به منجر 0225 سال در آمده وجود به اصالحات

 درنهایت و3 انتقال قابل بیماری بخش به 0221 سال در که گردید 0 انتقال قابلهای بیماری

 چنین ایجاد از هدف. یافت نام تغییر 4بهداشت امنیت و تزیسمحیط گروه به 0111 سال

 نیتام و صلح نوین مبنای عنوانبه بهداشت و سالمت جایگاه تقویت به کمک، اجرایی نهاد

 . 5است یالمللبین

 وجود بعدی آنفوالنزای شیوع از که ایفزاینده ترس و 0113 در سارس شیوع تجربه

 دهش اصالح مقررات و بگیرد بیشتری سرعت زمینه این درها تالش که گردید باعث، داشت

 . 6شود پذیرفته 0115 سال در جهانی سالمت

 اربسیهای بیماری گسترش از جلوگیری، مقررات این تصویب اهداف از دیگر یکی

 عضو یها، دولتقواعد این مبنای بر. است ورودی مبادی سایر و بندرهاها، هفرودگا در مسری

 برخی پیرامون اطالعات سایر و وقایع تا اندهشد ملزم جهانی بهداشت سازمان اساسنامه

 ازمانسای همنطق تماس کانونی نقاط به خود ملی کانونی نقاط طریق از را مسریهای بیماری

 

0. Goodman, Richard A. et al,’’ Law in Public Health Practice’’, Oxford University 

Press,2006,p182.  
0. The Division of Emerging and Other Communicable Diseases 

3. The Division of Communicable Diseases 

4. The Health Security and Environment Cluster 

5. Weir, Lorna and Mykhalovskiy, Eric,’’ Global Public Health Vigilance: Creating a 

World on Alert’’, Routledge,2010,pp 149-150.  

  چاپ ،قنبری حمید و ارجمند امیر اردشیر ترجمه الملل،بین حقوق و انسانی امنیت ا؛باربار اشتروم، تیگر فن. 6

 . 006 ص ،0312 اول،
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. بپردازند طالعاتا تبادلبه  زمینه این در و داده گزارش دائم صورتبه جهانی بهداشت

 کی اعالم اختیار که هست جهانی بهداشت سازمان مدیرکل بلکهها دولت نه دیگر همچنین

 بهداشت سازمان نیاز مورد اطالعات . همچنیندارد را یالمللبین خطرناک بهداشتی وضعیت

 این بلکه نشده خالصه دولتی اطالعات درها بیماری زمانی و مکانی محدوده مورد در جهانی

 تردید هاآن اعتبار مورد در از قبل که رسمیغیر مبادی از را خود اطالعات تواندمی سازمان

 . آورد دست به، داشت وجود اساسی

 محدودکننده اقدامات سری یک تا دهدمی اجازهها دولت به اگرچه، جدید مقررات

 یبرا را بیشتری احترام تا نمایدمی ملزم را هاآن، حالدرعین اما کنند اتخاذ بیماران مورد در

 تا 0115 سال اصالحیهای نسخه. قائل باشند بیماران انسانی نأش و کرامت، بشر حقوق

 0225 سال مقررات اینکه ازجمله است داده پایان مقررات این بر فراوانی انتقادات به حدودی

 تب، طاعون عفونی عمده بیماری سه یعنی ونیعفهای بیماری از کوچکی محدوده به تنها

 شدنمی اعمال نیز ایذر چون یهایبیماری به نسبت حتی روازاین و پرداختمی وبا و زرد

 مفهوم بلکه نبودهها بیماری از حصری فهرست یک به محدود، 0115 سال سند کهدرحالی

 ارهاش مورد را «نمایدمی ایجاد یالمللبین نگرانی که ملی سالمت اضطراری وضعیت» کلی

 . است داده قرار

 بهداشت سازمان مقررات ازها دولت تبعیت سطح، 0262 سند مبنای بر، دیگر سوی از

 برخی از خطرناک مواردی گزارشبه  الزامیها دولت و نبود یکسان وجههیچبه جهانی

 داد رخ چین دولت توسط سارس یماریب در اینکه کما کردندنمی احساسها بیماری

. است یکسانها دولت تمامی حقوق و تعهدات سطح، جدید مقررات طبق بر کهدرحالی

 اجرای ضمانت فاقد اینکه ازجمله استای هعمدهای ضعف واجد هنوز سند این حالبااین

 عمده همچنین. 0است مقررات آن رعایت جهت شورهاک الزام منظوربه الزم یالمللبین حقوقی

 سالمت راهبردهای ترسیمبه  معطوف مقررات این راستای در جهانی بهداشت سازمان توجه

های نامهآیین و عادی قوانین سایر از و بوده معطوف شودمی باالدستی اسناد که کشورها

 

0 . Katona, Peter; Sullivan, John P. and Intriligator, Michael D. ,’’ Global 

Biosecurity: Threats and Responses’’, Routledge,2010,p298.  



  111 المللی برای پیشگیری و مقابله با آنبیماری ابوال و اقدامات بین

 جهانی بهداشت سازمان عضو دول بااینکه، عالوهبه 0.است شده ورزیده غفلتها دولت بهداشتی

 واکنش و نظارتهای قابلیت، 0100 سال تا که بودند شده ملزم 0115 سال سند مبنای بر

 نوع آنفوالنزای شیوع دنبال به 0100 سال در که بررسی در اما بخشند توسعه و حفظ را خود

 بهداشت سازمان درخواست مورد الزم محلی و ملی سازوکار هنوز که داد نشان ؛شد انجام «آ»

 . 0است نشده ایجاد کامل صورتبه عضو کشورهای در 0115 سال سند طبق بر جهانی

 طورمعمولهب، هابیماری با مقابله و پیشگیری به مربوط مسئله که گفت باید پایان در

 حقوق صولا اعمال به توانمی نمونه برای .ستا گذارتأثیر نیز یالمللبین حقوقی ابعاد سایر بر

 همچنین و تجارت و تعرفه عمومی نامهموافقت 01 ماده 0 بند در که المللبین تجارت

 و شده مندرج جهانی تجارت سازمان گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات اعمال نامهموافقت

 علمی شواهد وسیلهبه تجاریکننده محدود اشتیبهد اقدامات بایستی که دارندمی بیان

 . 3نمود رهاشا؛ شود اجتناب باید استدالل فاقد و تبعیضی اقدامات انجام از و گردند پشتیبانی

 

 عفونیهای بیماری با مقابله منظوربه داخلی و یالمللبین اقدامات. 0. 0

 

 ملی و یالمللبین اقدامات رشته از همرحل اولین :العادهفوق وضع اعالم. 1. 0. 0

 ضعو اعالم این. است العادهفوق وضع اعالم، بیماری یک گسترده شیوع با مقابله منظوربه

 ،متحده ایاالت در نمونه برای است متفاوت مختلف حقوقیهای نظام مبنای بر العادهفوق

 العادهفوق وضع اعالن شرط 6 ایمبن بر توانندمی قضایی تصمیمات و ایاالت، فدرال دولت

 : نمایند

 

0 . Forum on Microbial Threats, Board on Global Health and Institute of 

Medicine,’’ The Impact of Globalization on Infectious Disease Emergence and 

Control:: Exploring the Consequences and Opportunities, Workshop Summary - 

Forum on Microbial Threats’’, National Academies Press,2012,p583.  
0. Viens, A. M. ; Coggon, John and Kessel, Anthony S. ,’’ Criminal Law, Philosophy 

and Public Health Practice’’, Cambridge University Press,2013,p258.  

 

3 . http: //www. asil. org/insights/volume/8/issue/7/sars-and-international-

law,p2 (last visit 8/9/2014) 
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 بخش اقدام برای را بیشتری انعطاف درمان، نظارت، آزمایشهای برنامه طریق از. 0

  .دهند ارائه عمومی بهداشت از حمایت به عمومی و خصوصی

 تاس شده تعبیه عفونی شرایط شیوع کنترل برای که اجتماعی دور راه از اقدامات. 0

  .نمایند وضع را

 ؛ شود العادهفوق وضع اجرای از مانع تواندمی که مقرراتی تعلیق. 3

 اتمقام به تا نموده تشویق را العادهفوق وضع شرایط در کمک به داوطلبان . ازجمله4

  .بنمایند کمک خصوصی و عمومی، دولتی

 ایاالت پزشکی مؤسسه که معیاری همان تحت درمانی مراکز به را بیماران انتقال. 5

 . نمایند تسهیل؛ است کرده «مراقبت بحران استانداردهای» به تعبیر آن از دهمتح

 انجام را ییهایبازنگر العادهفوق وضع شرایط در درمان مجوز استانداردهای در. 6

 . نمایند مشخص را آن اعمال محدوده و داده

 اعمال، اساسی قانون موجببه نیز ایران اسالمی جمهوری مانندها دولت از برخی در

 شرایط اعمال به محدود صورتبه تواندمی تنها دولت رو. ازایناست ممنوع العادهفوق وضع

 . نماید اقدامکننده محدود

 

 هایبیماری با مقابله زمینه در کشورها اساسی اقدامات از یکی :قرنطینه. 0. 0. 0

. است قرنطینه ایجاد؛ ندارد وجود مناسبی رماند یا واکسن هاآن برای ویژهبه که عفونی

 شهرهای آن طی که گرددبازمی میالدی چهاردهم قرن به عمده طوربه قرنطینه تاریخچه

 هبیگان کشورهایهای کشتی سکنه، طاعون بیماری از ماندن امان در برای ایتالیا ساحلی

 روز 41 تا بودند ملزمها کشتی این، مبنا این بر. 0ردندکمی قرنطینه خود بندرها در را درگیر

 . بیندازند لنگر ایتالیایی بندرها در، خود سکنه آوردن فرود از قبل

 رد بهداشت یالمللبین اجالس برگزاری دنبال به قرنطینه زمینه در جدیدهای ایده

 

0. Cliff, Andrew; Raynor, Matthew Smallman,’’ Oxford Textbook of Infectious 

Disease Control: A Geographical Analysis from Medieval Quarantine to Global 

Eradication’’, Oxford University Press,2013,p65.  
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 جمعیت از حفاظت منظوربه یالمللبینهای عملدستورال تهیه اشعمده هدف که 0150 سال

 رایب تالش درها دولت که بود باری نخستین این. شد ارائه؛ بود وبا ویروس مقابل در انسانی

 آن زا قبل. کردندمی معطوف یالمللبین به ملی سطح از را خود توجه، عمومی بهداشت حفظ

 . 0شود مقابله تهدیدات این با سازینطینهقر ملیهای برنامه طریق از تا شدمی تالش

 تصور در روز چهل مدت به قرنطینه ایجاد مورد در یالمللبین مقررات از دسته اولین

 کنوانسیون یک. 0رسید تصویب به پاریس 0160 اجالس جریان در مسریهای بیماری شیوع

 یالمللبین دفتر، آن پی در و رسید تصویب به 0213 سال در قرنطینه مورد در نیز عمومی

 . 3شد ایجاد 0217 دسامبر 2 نامهموافقت توسط دولت پنج و چهل از متشکل عمومی سالمت

 با مقابله در را قرنطینه اجرای صرف خود عمومی توصیه در جهانی بهداشت سازمان

 دهایراهبر بر باید که کرده شنهادپیها دولت به آن جایبه و کرده توصیف ناکارآمدها بیماری

 . 4کنند تکیه عینی اطالعات بر مبتنی و مناسب شناسیآسیب

 در سکونت به افراد کردن محدود ازجمله مختلف طرق از تواندمی قرنطینه

 افراد نداشتنگه و بیماری یک به ابتال معین نقطه به یا از مسافرت کردن محدود، یشانهاهخان

 . 5پذیرد صورت خاص درمانی مراکز در

 یک -گیردمی قرار بررسی مورد بعدی بخش در که-جداسازی و قرنطینه که جاآن از

، یمللالبین سطح در روازاین شودمی تلقی افراد سیاسی و مدنی حقوق بر عمده محدودیت نوع

 حقوق تمامی مورد در عمده طوربه که است شده ایجاد6 سیراکوزا اصول به موسوم اصولی

 جهانی بهداشت سازمان. شودمی اعمال سیاسی و مدنی حقوق یالمللبین میثاق در مندرج

 

صلنامه المللی،بین سالمت امنیت و خارجی سیاست کوروش؛ احمدی،.  0  و بیست سال خارجی، سیاست ف

  .04ص ،0 شماره ،0312 بهار چهارم،

  .621 ص ،0320 دوم، چاپ مجد، انتشارات المللی،بین هایسازمان حقوق ابراهیم؛ زاده،بیگ.  0

  .621 ص همان،.  3

4. Koenig, Kristi L. and Schultz, Carl H. ,’’ Koenig and Schultz's Disaster Medicine: 

Comprehensive Principles and Practices’’, Cambridge University 

Press,2009,p203.  
5 . Forum on Microbial Threats, Board on Global Health and Institute of 

Medicine,Op. Cit ,p88.  
6. Siracusa Principles 
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 ایدب جداسازی و قرنطینه طریق از مبتال افراد حقوق محدودسازی هرگونه در که است معتقد

 : شود رعایت معیار پنج

 ؛ شود اعمال قانون مبنای بر فقط محدودسازی. 0

 ؛ پذیرد صورت عمومی منافع مشروع هدف به دسازیمحدو. 0

 اعالمی اهداف تحقق برای دموکراتیک جامعه یک در طورقطعبه محدودسازی. 3

  .است ضروری

 درواقع و باشد نداشته وجود جداسازی و قرنطینه اعمال از غیر دیگری ابزار هیچ. 4

  .شوند گرفته کار به نیپایا گزینه عنوانبه باید

 صورتبه و پذیرفته صورت علمی شواهد مبنای بر بایستمی محدودسازی. 5

 . 0نشود اعمال یا تنظیم غیرمستدل دالیل مبنای بر یعنی خودسرانه

 رد نمونه برای .دارد وجود قرنطینه برقراری برای قوانینی، کشورها ملی قوانین در

 قرنطینه وضع به اقدام، فدرال و داخلی قوانین مبنای بر دارد حق ایالتی هر، متحده ایاالت

 ودنب مبتنی همچنین و قرنطینه مکانی و زمانی محدوده در اساسی مشکل، حالبااین. نماید

 است شده مطرح اخالقی قواعد، زمینه این در. است عینی تا ذهنی معیارهای بر آن عمده

 بهداشتی قرنطینه منطقه اعمال در بایدها دولت که است معتقد، ینسا روت اینکه ازجمله

 : نمایند رعایت را مالک چهار

 ؛ علمی منطق و کارآمدی، ضرورت. 0

 ؛ محدودیت حداقل ایجاد و تناسب. 0

 ؛ بیماران از حمایتی خدمات. 3

 . 0عمومی توجیه. 4

 رد تنها( کانادا و رقیش آسیای) کشورها، ابوال بیماری برای قرنطینه اعمال از قبل

 دکترین در. زدند دست بهداشتی قرنطینه اعمال به که بود 0113 در سارس بیماری مورد

 

0. http: //www. who. int/tb/features_archive/involuntary_treatment/en/p1 (last 

visit 6/1/2015) 

0. Rothstein, Mark A. , From SARS to Ebola: Legal and Ethical Considerations for 

Modern Quarantine (December 3, 2014). Indiana Health Law Review, vol. 12, no. 

1, 2015,p36.  
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 ارتینم ازجمله است شده پیشنهاد بهداشتی قرنطینه اعمال برای قواعدی نیز پزشکی حقوق

 هب و بوده منعطف باید قرنطینه اعمال راهبردهای که معتقدند لندویرث ژولیوس و سترون

 .دباش گرفته صورت بهداشتی عمده تهدید یک برابر در عمومی سالمت از خاص حمایت هدف

، اقتصادیهای هزینه کاهش برای را مشمول افراد محدوده است ممکن که جاآن تا همچنین

 تاهمی از نیز قرنطینه اعمال در بیماران حقوق به احترام. داد کاهش باید شخصی و اجتماعی

 اجتماعیهای گروه پذیرترینآسیب از یکی بیماران گروه» چراکه است داربرخور بسیاری

 خود یسالمت دوران به مربوطهای توانایی فیزیکی ازنظر تنهانه بیمار یک که روازآن .هستند

 قرار نیز یبیمار دوران اقتصادی و اجتماعی، روانی فشارهای تحت بلکه دهدمی دست از را

 .«0گیردمی

 

 شاهد میالدی نوزدهم سده اولیههای سال ،اگرچه :0(ایزوله) جداسازی. 5. 0. 0

 نای میانه تا اما بود انگلستان در جداسازی خصوصیهای بیمارستان از محدودی شمار ایجاد

 اولین .3دآی پدید انگلستان در ویژهبه فرآیند این به مجهزهای بیمارستان تا کشید طول سده

 که جداسازی احتیاط به مربوطهای توصیه توانمی را جداسازی زمینه در داخلی مدون سند

 . 4دانست؛ شد منتشر پزشکی راهنمای کتاب یک عنوانبه متحده ایاالت در 0177 سال در

 معرض در که افرادی مورد در قرنطینه که است آن جداسازی و قرنطینه میان فرق

 گرددمی اعمال؛ باشند نشده مبتال بدان است ممکن هنوز ولی گرفته قرار صخا بیماری یک

 

ض جوج، فاطمه؛ بابایی، حاجی. 0 سین زاده، حقیقی و کوروش زارع، یه؛را سی ؛محمدح   میزان بین ارتباط برر

  نآنا دیدگاه از حقوق این رعایت میزان و روانی بیماران حقوق از پزشکیروان دستیاران و پزشکانروان آگاهی

شگاه درمانی آموزشی مراکز در صلنام اهواز؛ پزشکی علوم دان  و بیست شماره هشتم، سال پزشکی، حقوق هف

 . 72ص ،0323 تابستان نهم،

0. Isolation 

3 .  Mooney, Graham and Reinarz, Jonathan,’’ Permeable Walls: Historical 

Perspectives on Hospital and Asylum Visiting’’, Rodopi, 2009,p151.  
4 . Mirafzali, Saeid and Foust, Janice B. ,’’ An Introduction to Hospitals and 

Inpatient Care’’, Springer Publishing Company,2001,p161.  
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 . 0شودمی اعمال بیماری آن به مبتال افراد مورد در جداسازی کهدرحالی

 . پذیردمی صورت حفاظتی و استاندارد، مطلق سازیجدا عمده روش سه به جداسازی

 زمانی گرددمی محسوب اسازیجد نوع شدیدترین که مطلق جداسازی روش در

 در. ودب شده ابوال ازجمله ویروسی خونریزی به موسوم تب به مبتال بیمار که پذیردمی صورت

 . 0شود دهبر؛ هستند بیولوژیک کنترل دارای که خاصی درمانی مراکز به باید بیمار، صورت این

 صورت بدین گرددمی تلقی جداسازی نوعترین معمول که استاندارد جداسازی روش

 جداسازی، بیمارستان یک در هستند مشابهی عالئم دارای که را بیمارانی تمامی که است

  .نمود اشاره مرغی آنفوالنزای بیماری مورد به توانها میجداسازی نوع این . ازجملهکنندمی

 که معکوس یا حفاظتی جداسازی. است حفاظتی جداسازی، جداسازی روش آخرین

 عفونت که رودمی کار به بیمارانی برای طور عمدهبه شودمی تلقی جداسازی سطحترین پایین

 هاآن از محافظت به قادر هاآن جسمانی حفاظتی هایدستگاه که است حدی به هاآن بدن در

 اتاق کی در بیمار، آن در و دهدمی رخ استخوان پیوند عمل جریان در آن بارز نمونه. نباشد

 . 3شودمی نگهداری شده سازیپاک

 

 قابلهم و پیشگیری راستای در یالمللبین و ملی اقدامات و ابوال بیماری شناخت. 5

 آن با

 اقدامات و ابوال بیماری شناخت به مقاله این دوم بخش در، مقاله موضوع به توجه با

 . شودمی پرداخته آن با مقابله و پیشگیری راستای در یالمللبین و ملی

 

 ابوال بیماری شناخت. 1. 5

 نتقلم انسان به وحشی حیوانات از که بوده عفونی بسیار یبیمار یک، ابوال بیماری
 

0. Cliff, Andrew; Raynor, Matthew Smallman,Op. Cit,p65.  

0. http: //www. hamshahrionline. ir/details/274854/Health/diseases,p1 (last visit 

12/11/2014) 

3 . Simmers, Louise,’’ Diversified Health Occupations’’, Cengage 

Learning,2008,p402.  
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 وجبم مبتالیان از نیمی در بیماری این. دارد نیز را انسان به انسان از انتقال قابلیت و شده

 شهر در مورد دو همزمان صورتبه 0276 سال در ابوال شیوع مورد اولین. است شده مرگ

 نفر 050 مرگ به منجر که داد روی کنگو دموکراتیک جمهوری0 بوکو یام و سودان 0انزارا

 وکنگ دموکراتیک جمهوری در ابوال رود در آن انتقال مورد اولین محل از بیماری این نام. شد

 وستایر درای هسال دو پسر به مربوط ابوال بیماری به ابتال اخیر مورد نخستین. 3است شده اخذ

 . 4بود مرکزی آفریقای کشور در کوچکی

 غرب منطقه در طور عمدهبه روستایی و شهری مناطق دو هر ؛مرورزمانبه حالبااین

 ،ینهگ در ابتدا بیماری این، آفریقا غرب در. شد مشارالیه بیماری درگیر که بود آفریقا قاره

 ینا که رودمی گمان. برگرفت در را سنگال و نیجریه، لیبریا، سیرالئون ورهایکش سپس

 خفاش، گوریل، شامپانزه ،میمونهای اندام سایر و پوست ،مدفوع، خون طریق از بیماری

 . 5شود منتقل انسان به کوهی بز و تیغیجوجه، خوارمیوه

 تا 0 بین طورمعمولبه بیماری آغاز تا نسانا بدن به ابوال ناقل ویروس ورود زمان از

 الابو ویروس به نفر یک که زمانی. شود منتشر انسان بدن در ابوال تا بردمی زمان روز 00

 سایر هب را ابوال انتقال قابلیت...  و مدفوع، خونی فرآورده نوع هر طریق از سرعتبه شود مبتال

 . 6دارد افراد

، هالاس، مفاصل درد، سرماخوردگی، شدید تب: از اندعبارت ابوال به ابتال یهاول عالئم

 

0. Nzara 

0. Yambuku 

3. The Blokehead,’’ Ebola Outbreak Survival Guide 2015: 5 Key Things You Need 

To Know About The Ebola Pandemic & Top 3 Preppers Survival Techniques They 

Don’t Want You To Know’’, Yap Kee Chong,2014,p11.  
4. Gostin, Lawrence O. , Ebola: Towards an International Health Systems Fund 

(September 4, 2014). The Lancet, September 2014,p1.  

5. http: //www. who. int/mediacentre/factsheets/fs103/en/p1 

6. Jones, Steve,’’ Ebola Pandemic: Current Facts for Preparing & Surviving the 

Outbreak’’, Steve Jones publication, 2014, p18.  
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 . 0بیماری به ابتال زمان از روز پنج از پس شکم ناحیه درد و تهوع

 بوده آن نشانگر ابوال به مبتالیان بررسی، جهانی بهداشت سازمان اطالعات اساس بر

 . 0تاس معمولی افراد از بیشتر بسیار افراد این خون درها تپالک و سفیدهای سلول وجود که

 به راجع کشورها در مسئول نهادهای تأیید مورد مشخص درمانی روش یک تاکنون

 ریجلوگی درصدد خاصی داروهای وها واکسن تجویز با تنها و است نشده کشف ابوال بیماری

 . 3باشندمی مبتالیان در بیماری تشدید از

 

 ابوال بیماری با مقابله و پیشگیری برای یالمللبین اقدامات. 0 .5

 ازمانس، ابوال بیماری با مقابله و پیشگیری حوزه در یالمللبین سازمانترین اصلی

 وقوع ،رسمی صورتبه جهانی بهداشت سازمان ،0104 مارس در. است بوده جهانی بهداشت

 بر و داد هشدار؛ بود شده آغاز مرکزی آفریقای در 0103 سال اواخر از که ابوال بیماری سریع

 تفوری دستورالعمل یک صدور به مبادرت، سازمان این بهداشت یالمللبین مقررات مبنای

 بهداشت سازمان که است بوده باری سومین این. 4نمود یالمللبین نگرانی با عمومی بهداشت

 آگوست 01 در آن از پیش البته. تاس نموده دستورالعملی چنین صدور به مبادرت جهانی

 ریبیما این شیوع پی در ابوال به واکنش راه نقشه یک تدوین به اقدام سازمان این، 0104

 آفریقایی طور عمدهبه کشورهای از بسیاری در درمان کادر نیروهای تأمین عدم. بود نموده

 داشت اختیار در زشکپ 21 تنها، ابوال گسترده شیوع از پیش که لیبریا نمونه برای درگیر

 مبنای رب که درمانی مکفیهای قابلیت تأمین مقرره تحقق در کشورها این که است آن نشانگر

 

0. Center For Disease Control and Wilson, Francois,’’ CDC Guidance on Ebola 

Virus (EVD): 2014 Edition’’, International Publications Media Group,2014,p19.  
0 . Glint, Michael,’’ Ebola: Outbreak Preparedness Guide’’, Conceptual 

Kings,2014,p16.  
3. Alton, Joseph,’’ Ebola Survival Handbook: An MD Tells You What You Need to 

Know Now to Stay Safe’’, Skyhorse Publishing Inc. ,2014,p28.  
4 . http: //www. asil. org/insights/volume/18/issue/25/ebola-who-and-united-

nations-convergence-global-public-health-and,p1 (last visit 19/12/2014) 



  119 المللی برای پیشگیری و مقابله با آنبیماری ابوال و اقدامات بین

 دیگر سوی از. 0اندهورزید قصور؛ است شده مقرر جهانی بهداشت سازمان 0117 دستورالعمل

 انداخته جریان به را خود مالی منابع تا نمایدمی ملزم راها دولت دستورالعمل همین 44 ماده

 ومیعم بهداشتهای قابلیت حفظ و تقویت، توسعه برای را لجستیکی و فنیهای حمایت و

 گونههیچ جهانی بهداشت سازمان، مقرره این از جدا که است حالی در این. نمایند عرضه

 هیافتتوسعه کشورهای و نداشته جهانی بهداشت سازمان سوی ازای هجداگان مالی منابع

 درمانی سیستم به کمک برای دستورالعمل موجببه خویش تعهدات ایفای از صنعتی

 . 0ورزندمی امتناع فقیر کشورهای

 بهداشت سازمان بهداشتی مجمع و اجرایی هیئت، بیماری این شدید شیوع از پس

 لئمسا باب در را جدیدی تصمیمات، آن عضو کشورهای و آفریقایی اتحادیه حمایت با جهانی

 ونقلحمل یالمللبین سازمان چندین بر عالوه. 3است کرده اتخاذ ابوال با مقابله درای هبودج

 و دریایی کارفرمایان یالمللبین شورای، کشتیرانی ونقلحمل یالمللبین اتاق ازجمله

 کاال ملح که خطراتی به هاییتورالعملدس صدور با ونقلحمل کارگران یالمللبین فدراسیون

 : شاملها توصیه این. 4اندهنمود اشاره، دارد ابوال بیماری در درگیر کشورهای از

 منظورهب بندرها و کشتی تأسیسات امنیت یالمللبین کد استانداردهای از تبعیت. 0

 

ستورالعمل نقض از جدا. 0 شت سازمان د سدمی نظر به جهانی، بهدا شورهای که ر شارالیه ک   مواد اجرای از م

سی قانون سا سی قانون به توانمی ونهنم برای اندزده سرباز نیز خود ا سا صوب نیجریه فدرال ا شاره 0222 م   ا

 0 شق در و دولت اصلی هدف عنوانبه مردم رفاه و امنیت تأمین مورد در آن 04 ماده 0 بند ب شق که نمود

ستیمی( نیجریه) دولت که داردمی مقرر آن 07 ماده 3 بند 3 و ضمین سمت بدین را خود هایسیاست بای  ت

 تتأسیسا آنکه ضمن فتدنی مخاطره به و شده تأمین کاری ازنظر مردم همه رفاه و امنیت بهداشت، که دنمای

 :  به ک. ن بیشتر اطالعات برای. کند ایجاد مردم تمامی برای درمانی و پزشکی

Oluchi, Aniaka, Law and Ethics of Ebola Outbreak in Nigeria , Canadian Institute 

of Health Research policy paper (August 8, 2014),p1.  
0. Gostin, Lawrence O. ,Op. cit,p3 

3 . http: //www. chathamhouse. org/expert/comment/15811,p1 (last visit 

18/12/2014) 

4 . http: //www. lawgazette. co. uk/law/practice-points/ebola-virus-the-legal-

challenges /5043572 . fullarticle,p1 (last visit 19/12/2014) 
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  .قاچاقی مسافرین معضل بر نظارت

 بیماری خطرات از هاآن خدمه که دهند تضمین باید ونقلحملهای شرکت . رئیس0

  .دانندمی گرفتن قرار تماس در صورت در را آن خطرات کاهش نحوه و بوده آگاه ابوال

 بندرها در خدمه جاییجابه از باید ونقلحمل شرکت رئیس یا کشتی مالک. 3

 . 0نماید اریخودد ابوال بیماری در درگیر کشورهای

 علیه تهدیدی را ابوال، 0077 قطعنامه تصویب با متحد ملل سازمان امنیت شورای

 یزانم که گیردمی نظر در شورا، قطعنامه مقدمه در و کرده تلقی یالمللبین امنیت و صلح

، حالنباای. تاس یالمللبین امنیت و صلح علیه تهدیدی متضمن، آفریقا در ابوال شیوع سابقهبی

 در تامنی شورای اختیارات باب در ششم فصل بلکه هفتم فصل مبنای بر نه فوق قطعنامه

، امهقطعن این صدور از پیش. است رسیده تصویب به یالمللبین اختالفات وفصلحل باب

 سال در 0213 و 0111 سال در 0311های قطعنامه خالل در بار دو در تنها امنیت شورای

 و ودب نموده تلقی یالمللبین امنیت و صلح علیه تهدیدی عنوانبه را ایذر بیماری ،0100

 امنیت و صلح علیه تهدیدی را بیماری یک، شورا که بود ایمرتبه سومین این درواقع

 . 0بود نموده تلقی یالمللبین

 بازیگران و عضو دول از امنیت شورای درخواست، قطعنامه این در مهم مورد دومین

 هک است خصوصی هواپیمایی خطوط و یالمللبین داروسازیهای شرکت چون هم غیردولتی

 را مرزی و مسافرت عمومیهای محدودیت تا خواهدمی عضو دول تمامی از آن مبنای بر

های شرکت و هوایی خطوط از همچنین و کرده تأمین را فوریهای کمک و منابع و برداشته

 . دهند افزایش ابوال بیماری باب در را خود اطالعاتی تبادالت تا خواهدمی ونقلحمل

 زا حفاظت نامهموافقت توانمی را ابوال بیماری با ارتباط در یالمللبین سند تنها

 ملزم نطرفی، ارتباطدراین که دانست3ها گوریل و خفاش وحشی حیوانات مهاجرهای گونه

 

0. Ibid,p1 

0 . http: //opiniojuris. org/2014/09/18/un-security-council-takes-ebola/p1 (last 

visit 19/12/2014) 

3. CMS Agreement on Guerillas and Bats 
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 انسان هب حیوانات عفونیهای بیماری سایر و ابوال شیوع از مانع، ابتکاراتی اتخاذ با تا اندهشد

 این در. 0بکوشندها بیماری این برای مختلف درمانیهای روش کردن پیدا زمینه در و شده

 مأموریت رئیس و دبیرکل ویژه نماینده عنوانبه را0 بنبوری آنتونی متحد ملل سازمان، زمینه

 نمود. انتخاب 3اونمیر به موسوم ابوال مقابل در فوری واکنش برای متحد ملل سازمان

 

 ابوال بیماری با مقابله و پیشگیری منظوربه ملی اقدامات. 5. 5

. استا هدولت زمینه در ابوال بیماری با مقابله و پیشگیری زمینه در دیگر مهم بخش

 مخان ازجمله اندهنمود العادهفوق وضع اعالم درگیر آفریقاییهای دولت تمامی، تاراس این در

 اعالن علت عنوانبه را «ما مردم جان از حفاظت و ما ملت ماندن زنده» سیرلیف جانسون الن

 . 4نمود اعالن خود کشور در العادهفوق وضع

 هشدار از پس که زمانی در 0104 سپتامبر اواخر از غربی کشورهای توجه، حالبااین

 رد ابوال الوقوعقریب شیوع از متحده ایاالتهای بیماری کنترل مراکز ، رئیس5فریدن توماس

 مورد اولین، نآ دنبال به و کشور این به تبار آفریقایی-آمریکایی اتباع مسافرت دلیل به آمریکا

 به؛ شد ایجاد عمومی نگرانی از ایندهفزای موج؛ کشور این تگزاس ایالت داالس در آن از

 یک ایجاد به اقدامها ایالت از برخی، متحده ایاالت در. 6گشت جلب ابوال بیماری گسترش

 یبهداشتهای مراقبت خصوصبه اندهنمود یالمللبین پرخطر مسافران برای روزه 00 قرنطینه

 . گردندبازمی آمریکا به آفریقا غرب بخش کشورهای از که داوطلبانی برای

 

0. Gillespie, A. ,’’ Conservation, Biodiversity and International Law’’, Edward Elgar 

Publishing, 2013, p285.  
0. Anthony Banbury 

3. the UN Mission for Ebola Emergency Response (UNMEER) 

4. Hodge, James G. , Global and Domestic Legal Preparedness and Response: 

2014 Ebola Outbreak (October 10, 2014). Disaster Medicine and Public Health 

Preparedness/FirstView Article, Society for Disaster Medicine and Public Health, 

Inc. 2014 .  
5. Thomas Freidan 

6 . http: //law. emory. edu/news-center/releases/2014/10/ebola-and-the-law. 

html, p1 (last visit 19/12/2014 ) 
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 یالمللبین حمل و پروازها لغو عدم، رابطه این در مزبور سازمان سیاست، حالبااین

 سایر و پروازها کردن لغو مورد در صراحتبه کمیته: »داردمی بیان اینکه کما است کاال

 اقتصادی وخیم نتایج از ثرأمت کشورهای نکرد جدا مورد در که مسافرتیهای محدودیت

 واگیردار( یهایبیمار) خطرات به گرایانهواکنش و جویانهکمکهای تالش منع و( هایبیمار)

 ای پروازها بر نباید عمومی محدودیت هیچ که داردمی تصریح؛ پذیردمی صورت یالمللبین

 سازمان) قبلیهای توصیه در که هاییدیتمحدو نکهآ مگر شود ایجاد یالمللبین تجارت

  .«است گرفته صورت مسریهای بیماری خطرناک موارد با ارتباط در( جهانی بهداشت

، ماریبی این به مبتالیان برای که است بوده کانادا دولت تنها تاکنون، ابوال مورد در

 سازمان شدید العملعکس با کانادا اقدام این. کندنمی صادر را کشور این به ورود روادید

 این بهداشت یالمللبین مقررات مفاد و روح مخالف را آن و شده مواجه جهانی بهداشت

 رویه اب مقابله برای اقدامی هیچ مزبور سازمان که است کرده تأکید حالبااین دانسته سازمان

 . 0دهد انجام تواندنمی ابوال به مبتالیان برای روادید صدور عدم در کانادا دولت

های بیماری سایر با ابوال بیماری قبال در یالمللبین اقدامات تطبیقی بررسی. 4

 یعفون

 

 (0وان ان وان اچ) آ نوع آنفوالنزای بیماری و ابوال. 1. 4

 اقدامات و واکنش به منجر، ابوال مانند که عفونی بسیار دیگرهای بیماری از یکی

 را فرد نص چند جان که بود وان ان وان اچ مرغی والنزایآنف بیماری؛ گشت یالمللبین وسیع

 یزیکیف ساختار با که است ویروسی آن عامل و کرده مبتال را ماکیان، مرغی آنفوالنزای. گرفت

 دیگر انانس به انسان از بیماری این انتقال، بالذات صورتبه اگرچه. است شده سازگار پرندگان

 کیبتر یکدیگر با انسانی و مرغیهای ویروسهای ژن کهدرصورتی اما فتدامی اتفاق ندرتبه

 والنزایآنف یک درنتیجه و شود منتقل دیگر فرد به فردی از راحتیبه تواندمی ویروس، شوند

 

0. http: //www. theglobeandmail. com/news/national/who-doesnt-approve-of-

canadas-ebola-visa-ban/article 21513746 /p1 (last visit 18/12/2014) 

0. Influenza A (H1N1) 



  105 المللی برای پیشگیری و مقابله با آنبیماری ابوال و اقدامات بین

 . 0شد خواهد شایع گیرعالم

 آوریل 00 در. شد حادث یکمکز در 0112 سال در بار نخستین برای بیماری این

 هانیج بهداشت سازمان آمریکن پان بخش به مکزیک ملی بهداشت کانونی نقطه، سال همان

 مقامات بعد اندکی. 0است شده ایجاد کشور آن در آنفوالنزا ویروس خطرناکی موارد داد اطالع

 یالیفرنیاک ایالت در ماریبی این به ابتال از ییهاهنمون که کردند اعالن متحده ایاالت بهداشتی

 بهداشت سازمان سوی از العادهفوق وضعیت اعالن خواستار و است شده مشاهده کشور آن

 . شدند مورد این در جهانی

 رراتمق ناتوانی و سارس بیماری شیوع به واکنش در شد گفته ترپیش که طورهمان

 مقررات این 0115 سال در، آن با مؤثر مقابله برای جهانی بهداشت سازمان 0225 بهداشت

 هعرص نخستین، وان ان وان اچ آنفوالنزای بیماری، سو بدین و شد االجراالزم 0117 از و تغییر

 جهانی بهداشت سازمان مدیرکل، 0112 آوریل 05 در. بود جدید مقررات بودن مؤثر تجربه

 نگرانی که ملی سالمت اضطراری وضعیت» الناع و داده تشکیل اضطراری کمیته یک

 در بهداشت جهانی مجمع، سال همان جوالی 02 در که نمود «نمایدمی ایجاد یالمللبین

 یماریب یک جغرافیایی توزیع بر مبتنی را آن و داده انجام تجدیدنظر خود دهی هشدار سیستم

 که دانسته پنج ،جدید ویروس خطرناکی سطح، اساس این بر. 3نمودها انسان میان خاص

. 4ودشمی محسوب سازمان این تشخیصی خطرناکهای بیماری سطح دومین، خطرناکی ازنظر

 ات شد خواسته کشورها از، جهانی بهداشت سازمان سوی از اضطراری وضعیت اعالن دنبال به

 از امکان حد تا همچنین و کرده تشدید آ نوع آنفوالنزای غیرمعمول موارد بر را خود نظارت

 

0. http: //www. irteb. com/bimarihayrooz/influenza. htm,p1 (last visit 6/1/2015) 

0 . Bianchi, Andrea and Peters, Anne,’’ Transparency in International Law’’, 

Cambridge University Press,2013,p280.  
3. Gostin, Lawrence O. , Influenza A (H1N1)And Pandemic Preparedness Under 

the Rule of International Law. Journal of the American Medical Association, Vol. 

301, 2009; Georgetown University O'Neill Institute for National & Global Health 

Law Scholarship Paper No. 28 p. 2376 
4. Ibid,p2376.  
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 . 0شود پرهیز خوک چون حیوانات برخی با تماس

 بیماری واکسن کشف با که نمود اعالن جهانی بهداشت سازمان، 0101 اوت در

 بیقیتط بررسی. بردمی سر به آن به ابتالی دوران از پس در جهان اکنونهم، آ نوع آنفوالنزای

 هر رد اگرچه که است آن نشانگر ابوال با بیماری این برابر در یالمللبین اقدامات روند میان

 سطح وجههیچبه اما شد جهانی بهداشت سازمان سوی از اضطراری وضعیت اعالم، وضعیت دو

 معرفی ابوال واکسن تاکنون که است دلیل همین به و نبوده قیاس قابل هم با دو آن خطرناکی

 . است نشده

 

 سارس اریبیم و ابوال. 0. 4

 غیرمعمول تنفسی بیماری یک، 0شدید و حاد پنومونی سندروم یا سارس بیماری

 اولین. شودمی ایجاد کرونا ویروس گروه وسیلههب معتقدند پزشکی متخصصان اغلب که است

 زود بسیار و شد مشاهده چین دونگ گوانگ استان در 0110 سال در بیماری این مورد

 که است حالی در این. 3شد شناخته یکم و بیست قرن گیرهمه بیماری خستینن عنوانبه

 داشت کشورها سایر و درگیر کشورهای بر اجتماعی و اقتصادی سوء اتتأثیر سارس

 که کردند بینیپیش 0113 سال در( اوپک) نفت صادرکننده کشورهای سازمان کهیطوربه

 . 4دهدمی کاهش روز در بشکه هزار 311 تا را آسیایی کشورهای نفت تقاضای سارس

 از سارس، آمریکا متحده ایاالت بیماری پیشگیری و کنترل مرکز اعالمیه برمبنای

 ردفهای سرفه شدن پخش، آن اصلی علت و کرده پیدا شیوع افراد بیننزدیک تماس طریق

 

0. Freeman, Michael; Hawkes, Sarah and Bennett, Belinda,’’ Law and Global 

Health: Current Legal Issues’’, Oxford University Press, 2014,p407.  
0. Severe Acute Respiratory Syndrome 

3. The WHO, Communicable Disease Surveillance and Response: Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS): Status of the Outbreak and Lessons for the 

Immediate Future  
, available at http: //www. who. intlcsr/media/sars_wha. pdf.  

سفند اقتصادی، مجله ،(اکونومیست) آن بارتأسف جانبی عوارض و سارس فریبا؛ رهبر، .4   فروردین و 0310 ا

 . 61ص ،01 و 07 شماره ،0310
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 یالمللبین عملکرد. است دیگر ادافر تنفسی مجاری طریق از آن ویروس دریافت و هوا در مبتال

 االتای کشورهای در کهای هگونبه بوده ابوال مشابه طور تقریبیبه سارس بیماری زمینه در

 عیس، اضطراری وضعیت اعالم و محلی جداسازی و قرنطینه وضع با سنگاپور و کانادا، متحده

 مانندبه یماریب این مقابل در یالمللبین واکنش، حالبااین. داشتند آن با مقابله و پیشگیری در

 نشده صادر باب این در امنیت شورای سوی ازای هقطعنام هیچ آنکه چه است نبوده ابوال

 . است

 

 گیرینتیجه. 5

 شده تقلمن انسان به وحشی حیوانات از که بوده عفونی بسیار بیمار یک، ابوال بیماری

 موجب بدان مبتالیان از نیمی در بیماری این. دارد نیز را نسانا به انسان از انتقال قابلیت و

 شهر در مورد دو همزمان صورتبه 0276 سال در ابوال شیوع مورد اولین. است شده مرگ

 نفر 050 مرگ به منجر که داد روی کنگو دموکراتیک جمهوری0 بوکو یام و سودان 0انزارا

 وکنگ دموکراتیک جمهوری در ابوال رود در آن انتقال ردمو اولین محل از بیماری این نام. شد

 ردای هسال دو پسر به مربوط ابوال بیماری به ابتالی اخیر مورد نخستین. 3است شده اخذ

 شهری مناطق دو هر؛ مرورزمانبه حالبااین. 4بود مرکزی آفریقای کشور در کوچکی روستای

 رد. شد بردهنام بیماری درگیر که بود آفریقا قاره غرب منطقه در ر عمدهطوبه روستایی و

 سنگال و نیجریه، لیبریا، سیرالئون کشورهای سپس، گینه در ابتدا بیماری این، آفریقا غرب

 هداشتب سازمان آنکهرغم علی که است صورت بدین حاضر تحقیق گیرینتیجه. برگرفت در را

 وضع اعالن، خود میالدی 0115 سال بهداشت یالمللبین مقررات مبنای بر نتاکنو جهانی

 را ابوال، 0077 قطعنامه به بنا امنیت شورای همچنین و است کرده ابوال به راجع العادهفوق

 قابلهم برای وجههیچبه اقدامات این اما است دانسته یالمللبین امنیت و صلح علیه تهدیدی

 

0. Nzara 

0. Yambuku 

3. The Blokehead,Op. Cit ,p11.  

4. Gostin, Lawrence O. , Ebola: Towards an International Health Systems Fund 

(September 4, 2014). The Lancet, September 2014,p1.  
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 هماهنگی تیبایس و نیست کافی یکم و بیست سده بیماریترین کشنده وترین ونیعف این با

 ابوال اب مقابله و پیشگیری زمینه در جهانی بهداشت سازمان ویژهبه وها دولت بین بیشتری

  .آید پدید

 

 ابوال بیماری با مقابله و پیشگیری جهت در شده ارائه راهکارهای. 7

 ولیتمسئ مفهوم توسعه خواستار، ابوال بیماری با مقابله و ریپیشگی برای برخی. 0

 اقدام، 0115 سال در عمومی مجمع نهایی سند در ،اگرچه که معنا بدین اندهشد حمایت

 یاتجنا، کشینسل، جنگی جنایت چهار وقوع صورت در تنها آن مبنای بر یالمللبین جامعه

 اییابتد سند که هستند عقیده این بر اما بود هشد شناخته رسمیت به. .. و بشریت علیه

 ایمبن بر که است متحد ملل عمومی مجمع هزاره توسعه اعالمیه، حمایت مسئولیت دکترین

های بیماری و گرسنگی، سوءتغذیه، فقر با مقابله برای یالمللبین جامعه اقدام خواستار آن

 یعموم تلقی برخالف حمایت مسئولیت که معتقدند هاآن، مبنا این بر. است شده عفونی

 یزن عفونیهای بیماری زمینه در، هزاره توسعه سند اساس بر و نشده نظامی اقدام به محدود

 . است شده پذیرفته

 رئیس ویژهبه جهانی بهداشت سازمان ارشد مقامات که اندهنمود پیشنهاد برخی. 0

 مقررات مبنای بر که سازمان این بازنگری کمیته به باید، 0چان مارگارت خانم، آن فعلی

 کارایی ارزیابی به تا دهد دستور است آمده وجود به 0115 سال در بهداشت یالمللبین

 در 0101 سال در وی کهچنان هم بپردازد ابوال بیماری شیوع طول در مقررات این عملکرد

 بازنگری لزوم بر عالوه. نمود اتخاذ( H1N1) انو ان وان اچ مرغی آنفوالنزای بیماری مورد

 زمینه در اصالحاتی نیزها دولت سطح در باید، جهانی بهداشت سازمان مقررات در بیشتر

 0117 سال جهانی گزارش در ازاینپیش البته. آید وجود به بهداشتی کالنهای سیاست

 چهار تا بود شده خواستهها دولت از و بود شده اشاره موضوع این به جهانی بهداشت سازمان

 : دهند انجام فوری را ذیل اقدامات از دسته

 وحسط درها بیماری به واکنش و کنترل، پیشگیری، نظارت هایدستگاه تقویت. 0

  .ملی

 

0. Margaret Chan 
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 ؛ هاونقلحمل وها مسافرت در عمومی بهداشت امنیت تقویت. 0

 ؛ جهانی بهداشت سازمان جهانی واکنش و هشدار هایسامانه تقویت. 3

 . 0خاص خطرات مدیریت تقویت. 4

 ازجمله عفونی بسیارهای بیماری با مبارزه زمینه در اساسیهای چالش از یکی. 3

 هعمد زمینه این در. است یالمللبین حتی و ملی سطوح در کاال ونقلحمل زمینه در ابوال

 روی رب بیشتر را خود تمرکز، انگلیس چون صنعتی یافتهتوسعه شورهایک حتی کشورها

 . دارد وجود زمینه این در اساسی خأل روازاین و خدمه تا اندهگذاشت کاالها و بار ایمنی

  

 

0. Stockholm International Peace Research Institute,’’ Armaments, Disarmament 

and International Security 2008’’, Oxford University Press, 2008,p459.  
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 مآخذ و منابع. 6

 

 یفارسمنابع . 1. 6

 

 فارسی کتب. 1. 1. 6

 ص، 0320، دوم چاپ، مجد انتشارات، یالمللبینی هاسازمان حقوق؛ ابراهیم، زادهبیگ. 0

621 . 

 و مندارج امیر اردشیر ترجمهالملل، بین حقوق و انسانی امنیت؛ باربارا، اشتروم تیگر فن. 0

 . 006 ص، 0312، اول چاپ، قنبری حمید

 

 فارسی مقاالت. 0. 1. 6

، خارجی سیاست هفصلنام، یالمللبین سالمت امنیت و خارجی سیاست؛ کوروش، احمدی. 0

 . 04 ص، 0 شماره، 0312 بهار، چهارم و بیست سال

 بررسی؛ محمدحسین، زاده حقیقی و کوروش، زارع؛ راضیه، جوج؛ فاطمه، بابایی حاجی. 0

 و روانی بیماران حقوق از پزشکیروان ارانیدست و پزشکانروان آگاهی میزان بین ارتباط

؛ وازاه پزشکی علوم دانشگاه درمانی آموزشی مراکز در آنان دیدگاه از حقوق این عایتر میزان

 . 72 ص، 0323 تابستان، نهم و بیست شماره، هشتم سال، پزشکی حقوق فصلنامه

 داسفن، اقتصادی مجله، (اکونومیست) آن بارتأسف جانبی عوارض و سارس؛ فریبا، رهبر. 3
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 1یاسر اینالو

 چکیده

ز عقود جای ءعقود به الزم و جایز جزبندی و در تقسیم است وکالت از عقود معین قانون مدنی

هر یک از طرفین حق این را دارند که آن را به هم بزنند همچنین با فوت و ؛ یعنی رودشمار میبه

 وانعنبهکالت بالعزل در ضمن عقد الزم و یا حتی رود اما شرط ومی جنون و سفه طرفین نیز از بین

 ه وجودبتواند حق عزل وکیل را از موکل بگیرد و بدین ترتیب وکالتی پایدار را می توافقی مستقل

  .نمایدمی روابط معامالتی افراد در عصر کنونی اقتضای آن را الزمه کما آنکه ،آورد

 

 حق عزل ،شرط ضمن عقد الزم ،وکالت بالعزل ،وکالت .واژگان کلیدی

  

 

 گستریوکیل پایه یک داد. 0
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 مقدمه

به عقد وکالت پرداخته  613الی  656در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران مواد 

احکامی  (وکیل و موکل)جایز بودن این عقد و تعهدات هر یک از طرفین  خصوص دراست و 

  .مورد اشاره واقع شده است

تواند استعفا نماید این ویژگی عقد می ماید و وکیل نیزتواند وکیل را عزل نمی موکل

کل تواند تولید مشمی در برخی از روابط معامالتی افراد است وکالت که به لحاظ جایز بودن آن

مثال وکیل در انتقال سند در شرف انجام وکالت و جایی که ملک را خریده  طوربهنماید و 

ه نماید کمی اصول حقوقی ایجاب پس بنابراین .بیاورد وجود بهاست عزل شده و مشکالتی 

حق عزل وکیل را نداشته  راحتیبهحق عزل وکیل محدود شده و در چنین مواردی موکل 

قد شرط ضمن ع عنوانبهحقوقی شرط وکالت بالعزل است که  تأسیساین ترفند یا  ،باشد

  .تواند مشکل موصوف یعنی عزل ناگهانی وکیل را حل نمایدمی لالزم و یا حتی توافقی مستق

وکالت بالعزل باشد با شرط ضمن عقد الزم و وکالت بالعزل ضمن شرط در ضمن 

ان دانحقوققانون مدنی که برخی  01عقد وکالت و یا حتی توافقی مستقل در چهارچوب ماده 

  .گیردمی که مورد بررسی قرار است باشند از اقسام وکالت بالعزلمی با آن مخالف

 

 مفهوم وکالت .بخش اول

 ماهیت عقد وکالت .مبحث اول

وکالت عقدی است که »تعریف نموده که  گونهاینقانون مدنی وکالت را  656ماده 

 عقد وکالت از«. آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود نماید موجببه

 .است عقود جزء عقود جایزبندی حیث تقسیم

 در مواد فقطهرچند در قانون مدنی ایران به جایز بودن عقد وکالت تصریح نشده و 

این قانون به مواردی از آثار عقد جایز اشاره گردیده است ولی در اینکه عقد  610و  671

و حتی  0ن تصریح شده استبه آ نیز وکالت از عقود جایز است شکی نیست و در کتب فقهی

ان نیز بر جایز بودن عقد وکالت دانحقوقدر فقه بر آن ادعای اجماع شده است و در میان 
 

سن  ،نجفی. 0 سالم، ج شیخ محمدح شرایع اال شرح  سالمی، چاپ العالمه، )قم: مکتب07، جواهرالکالم فی  اال

 .356اول(، ص 
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وکالت بالعزل مشخص شود آیا  خصوص دراتفاق وجود دارد و الزم است قبل از بیان تعریفی 

و مبطل عقد باشد  باطلآن جایز بودن، جزء مقتضای ذات عقد وکالت است که شرط خالف 

 .0یا اینکه جایز بودن جزء مقتضای اطالق عقد باشد که شرط خالف آن صحیح باشد

رار توان با قنمی شاید گفته شود که جایز بودن جزء مقتضای ذات عقد وکالت است و

دادن عقد وکالت در ضمن یک عقد الزم ماهیت آن را تغییر داد و جواز را به لزوم تبدیل 

 نمود.

د درج عق وسیلهبهعقد وکالت از عقود جایز بوده و : »اندهز نویسندگان گفتبرخی ا

عقد الزم  صورتبه آن راتوان می ضمن عقد الزم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد الزم،

 0«درآورد.

براین بنامقتضای اطالق عقد است نه مقتضای ذات عقد  ءبنابراین جواز عقد وکالت جز

ق.م( با  672ان وکالت وکیل یا عدم عزل او را در ضمن عقد الزمی شرط نمود. )ماده تومی

د اهداف تواننمی این استدالل سازگار با قواعد حقوقی طرفین با هدف تشکیل توافقی پایدار

  .مدنظر خود را در عقد وکالت ثابت نمایند

عزل ضمن عقد اثر شرط وکالت و همچنین شرط عدم  ،آنچه بیان شده برخالفاما 

گردد و او به اعتبار می الوفاالزم علیهمشروطالزم آن است که وکالت یا عدم عزل نسبت به 

تواند وکالت را فسخ نماید و اال در احکام دیگر عقد جایز مانند نمی وجوب وفای به شرط

به  ق.م 254ی نخواهد داشت زیرا طبق ماده تأثیرانحالل آن به فوت یا جنون احد طرفین 

ی چون خواست و تراض ؛ بنابراینشودمی فوت یا جنون فوت طرفین عقد وکالت مزبور منفسخ

 چون آنان وکالتی دیگرعبارتبه ،دو طرف عقد بستن وکالت با شرط سلب حق عزل است

حق عزل نداشته باشند نه وکالتی که پس از فوت و  (یکی از آن دو)خواهند که خودشان می

د و آن را گردمیبه عدم عزل وکیل بر فقطوکالت بالعزل  پس بنابراین ،یز باقی بماندجنون ن

 .ن اشاره شدآه عقد وکالت نظیر آنچه بهای نماید و نه سایر ویژگیمی الزم

 

 . 003(، ص0371، )تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 4، عقود معین، جناصر ،کاتوزیان .0

 . 031، چاپ نوزدهم(، ص 0377، )تهران: انتشارات اسالمیه، 0، حقوق مدنی، ج حسین سید ،امامی

شکده حقوق ،"اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت"،حسین علی ،مصلحی .0 و علوم  مجله دان

 .0ص  ،0310، زمستان 60شماره  ،سیاسی دانشگاه تهران
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عقد مذکور شرایط عقد جایز را خواهد  ،بدین ترتیب با شرط بالعزل بودن وکالت

کل و عزل وکیل محدود شده و غیر قابل انحالل از با این تفاوت که اختیار مو .داشت

مقتضای ذات عقد وکالت نیست و همانند  برخالفاین امر  درنتیجه .شودعلیه میمشروط

علیه مشروطاز سوی  فسخغیرقابلشروط ضمن عقد الزم  تأثیردیگر عقود جایز با استفاده از 

 ،ستا استنابه در تصرف آنکهقی وکالت و مقتضای ذات با رعایت تحقق ماهیت حقو .شودمی

پس بنابراین امکان بر هم زدن وکالت را نباید مقتضای وجودی وکالت دانست و هیچ مانعی 

 0.پیمان بین موکل و وکیل اختیار آنان محدود یا از بین رود درنتیجهندارد که 

 آن اعمال حقوقی ؛ یعنیدر معامالت ناقل خصوصبهکه این عقد  جاآنبدین ترتیب از 

یابد و از سوی دیگر ای میهرواج بیشتر و اهمیت ویژ هرروز ،که موجب انتقال مالی هستند

تزلزل این نهاد حقوقی بکاهند و با اطمینان  از کند کهمی مصالح و منافع طرفین آن اقتضاء

به  استحکام بیشتر و اطمینان منظوربهاز گذشته دور  ،بهتر روابط تجاری خود را تنظیم کنند

رویه معمول آن بوده است که بر خود  ،موردنظردوام آن تا پایان قرارداد یا انجام یافتن فعل 

کردند و در حال حاضر نیز می در ضمن عقد الزم دیگری توافق ،این عقد یا عدم فسخ آن

شود و چنین روشی با توجه به می عمل گونههمینلت رسمی به در تنظیم وکا خصوصبه

  .وحدت مالک در سایر عقود جایز نیز قابل اعمال است

دارد می است که مقرر ق.م 672آن ماده  تبعبهاین رویه بر مبنای نظریه برخی فقها و 

لت وکیل یا عدم عزل آن مگر اینکه وکا ،تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کندمی موکل

محقق  ازجمله ،از نویسندگانای هپار ،در فقه امامیه» .در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد

 مبنای اند.هلمعه در اسقاط حق عزل موکل تردید کرد مؤلفصاحب شرایع و شهید اول  ،حلی

 وکیل از طرف موکل ؛ یعنیست که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت استجاآنتردید از 

جایز  پس .عنه عمل کندخواسته منوب برخالفتواند نمی گاههیچگیرد و می و برای او تصمیم

  0«.طبیعت آن است هبودن مقتضای وکالت و الزم

 

 .030ص ( 0377چاپ نوزدهم،  ،یهانتشارات اسالم :)تهران ،0ج  ،مدنی ،حقوق ،سید حسن امامی .0

وکالت شرط ضمن عقد "اهلل سلطانی نژادهدایت .006ص  ،پیشین، 4، عقود معین، ج ناصر ،کاتوزیاننقل از  .0

 0ص  ،0371فروردین  5، نشریه رسالت، "جایز حقوقی 
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امکان  ق.م 672به استناد ماده  گذارقانونبا توجه به آنچه بیان شد در حقوق ایران 

تبعی و ضمنی در عقد الزم دیگری مانند بیع و نکاح  طوربهوکالت را  لزوم و عدم فسخ عقد

 0.و اجاره پذیرفته است

 

 وکالت بالعزل .مبحث دوم

امروز در روابط حقوقی افراد خاصه جایی که با استناد از عقد وکالت طرفین اهدافی 

د وکالت دارند وکالت قنمایند طرفین قصد ایجاد یک رابطه پایدار را در قالب عمی را دنبال

  .گیردمی بالعزل مدنظر و توجه قرار

از عقود وکالت بالعزل عالوه بر آنکه موکل حق عزل وکیل ای هبدین منظور که در پار

در قصد طرفین و  مسئلهرا ندارد بلکه حق انجام مورد و موضوع وکالت را نیز ندارد و این 

 0.دشومی واقعیت امر مشخص هاآنترافی 

 ملع بهبا این مقایسه در قانون مدنی ایران و در فقه تعریف خاصی از وکالت بالعزل 

به شکل خاصی داده شده  استعفانیامده است ولی به وکیل و موکل اجازه سلب حق عزل و 

 672ل ماده یاگر بخواهیم تعریف اجمالی از این نوع وکالت ارائه کنیم با عنایت به ذ .است

یل شود که یا وکالت وکمی به وکالتی اطالق در اصطالحوکالت بالعزل »توان گفت که میق.م 

 «.ضمن عقد الزمی اعطاء شده باشد و یا اینکه عدم عزل ضمن عقد الزمی شرط شده باشد

ه حق نداشت کدامهیچوکیل و موکلی که قصد دارند پس از انعقاد عقد وکالت  صورتبدین

توانند ترتیبی را مقرر و توافق می انحالل استفاده نمایند خصوص درخود  راز اختیاباشند 

نمایند که این اختیار محدود یا منتفی شود به شکلی که موکل نتواند وکیل را عزل نماید و 

  3.خود را نداشته باشد استعفایشرط وکالت له موکل باشد حق  کهدرصورتیوکیل هم 

وکالت بالعزل را پذیرفته  ،مشهور فقها ازنظربه پیروی  672قانون مدنی ایران در ماده 

 

 0ص 0371فروردین  5 ،نشریه رسالت ،ضمن عقد جایز حقوقی شرعاًوکالت  ،اهللسلطانی نژاد هدایت .0

 0375زمستان  ،حقوقیهای فصلنامه دیدگاه، مقاله وکالت بدون فسخ، مرتضی سید ،زادهقاسم .0

3 . Mondal,Bamail,/Three important cases in which an agency becomes irrevocable , 

http://www.shareyouressays.com/92191- 
 06ص  ،چاپ پیام ،وکالت بالعزل و موارد انحالل آن ،رضا علی شریفی،نقل از 
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 نکرده است اما باید دانست که بالعزل بینیپیشو ممنوعیت و محدودیتی برای استفاده از آن 

ت وکیل لاست که وکا گذارقانون تأییدبودن وکالت جنبه استثنایی داشته و در صورتی مورد 

چنین مقرر  ق.م 672به این جهت ماده  .یا عدم عزل او در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد

تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل می موکل» :داشته است که

ظاهر ماده و عنوان وکالت بالعزل  بااینکه «.و عدم عزل در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد

در بین مردم است به اسقاط و از بین رفتن حق عزل وکیل توسط ای هکه قالب شناخته شد

نظریه برخی که ماده  برخالفموکل انصراف دارد اما نباید به این ظاهر اعتماد کرد بلکه 

اص صباید قبول نمائیم که مفاد این ماده اخت ،دانندمی وکیل استعفایارتباط با بی را یادشده

  .وکیل نیز شمول دارد استعفایبه عزل وکیل توسط موکل نداشته و درباره 

 از وکالت بالعزلتر شود که مفهومی عاممی محقق فسخغیرقابلدر این صورت وکالت 

شود این مفهوم انتخاب می ولی چون در عرف حقوقی از عنوان وکالت بالعزل استفاده .است

  .استشده 

 

 هدف از تشکیل عقد وکالت بالعزل  .مبحث سوم

انب از ج فسخغیرقابلعلت اصلی توسل به وکالت بالعزل ایجاد یک رابطه پایدار و 

 خرد ولی به دالیلی که وجود داردمی شخصی ملکی را مثالعنوانبه .موکل و وکیل است

وانع شود تا پس از رفع ممی گزیر وکیل بالعزل فروشندهتواند سند رسمی تنظیم کند نانمی

و فراهم شدن مقدمات ثبت به وکالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و رسمی ملک به 

کنند می آنچه طرفین قرارداد در مورد آن توافق ظاهربهدر این مورد  .نام خود اقدام نماید

 دیگری آنان را وادار به برقراریهای انگیزه؛ اما عزل نیست غیرقابلچیزی جز اعطای نمایندگی 

اشخاص مختلف های و حرکتاند این اغراض و اهداف متعدد و متنوع .نمایدای میهچنین رابط

برای رعایت اختصار  .نسبت به قراردادهای مختلف در هر شرایط زمانی و مکانی متفاوت است

 :نماییممی سته کلی تقسیم به شرح زیر بیانرا به چند دها این اهداف و انگیزه

 (میرس صورتبهانجام تعهد یا انجام تشریفات آن یا انتقال مال )انجام مورد وکالت  .0

  .در آینده بدون حضور موکل به وکالت از جانب وی

فرار برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات  .0



  159 وکالت بالعزل

  .رفع موانع

  0.فرار برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون .3

 

 انواع وکالت بالعزل  .بخش دوم

تواند هر وقت می مقرر داشته است که موکل ازاینکهپس 672 در ماده قانون مدنی

که بخواهد وکیل را عزل بکند و با این نحوه نگارش بار دیگر جایز بودن عقد وکالت و امکان 

 صورتبهدر ادامه ماده مزبور  .دهدمی قرار تأکیدخ آن را بدون نیاز به سبب خاصی مورد فس

 .«مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد الزم شرط شده باشد ...»گوید می استثناء

ده عزل ش غیرقابلوکالت  استثناء در دو مورد عقد صورتبهایران  گذارقانوناز دید  درنتیجه

توافق طرفین عقد وکالت را نباید به  .گیردمی وضعیت عقد الزم را به خود جهتازاینشده و 

 استعفایاین مواد منحصر کرد چه ممکن است وکالت وکیل یا عدم عزل او و همچنین عدم 

  .شود وکیل ضمن عقد جایزی یا ضمن خود عقد وکالت گنجانده

 

 وکالت بالعزل ضمن عقد الزم  .مبحث اول

وکالت عقدی است که با استفاده از قواعد مربوط به شروط و درج عقد جایز ضمن 

  .شودعلیه میمشروطاز جانب  فسخغیرقابل ق.م 672عقد الزم و با تبعیت از ماده 

و در ضمن آن وکالت وکیل در این حالت الزم است ابتدا عقدی از عقود الزمه منعقد 

دهد او را نیز وکیل می مثل اینکه کسی ضمن اینکه مغازه خود را به اجاره غیر .را شرط نمود

 جاایندر  .در فروش ماشین خود نماید و ایجاب موجب مورد قبول طرف مقابل قرار گیرد

 طرف مقابل عقد اصلی را به همراه شرط ضمن آن بپذیرد تا وکیل مستأجرکافی است که 

ی قبول .وکالت خود را نیز قبول نماید آزادانهکه  نیست شود و در این صورت دیگر نیازی

 حقوقمنزله پذیرش تمامی شروط و تعهدات و به خودخودبهایجاب مربوط به اجاره مغازه 

العقد مورد توافق ضمنمگر اینکه شرط یا شروطی از شرایط  است مندرج در ضمن آن نیز

عقدی منعقد نشده است و چنانچه نسبت به  درواقعدر اینصورت ؛ که طرف ایجاب قرار نگیرد

 

 .004ص ،همان ،زادهقاسمسید مرتضی  .0
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توان گفت می حذف قسمتی از شروط توافق حاصل گردد عقد منهای آن شرط منعقد و حتی

 آنچه مدنظر طرف خطاب ،تغییری در ایجاب پیشنهادی از طرف مقابل هرگونهدر صورت 

ایجاب واقع و در صورت هرگونه تغییری در ایجاب پیشنهادی از طرف مقابل آنچه مدنظر 

گردد خود ایجاب جدیدی است که احتیاج به پذیرش می طرف خطاب ایجاب واقع و عنوان

 0.و موافقت طرف اول عقد دارد

 رتوصبهتوانند توافق نموده که وکالت ضمن عقد الزم می موکل یا وکیل با اراده خود

حاصل شده که از مصادیق بارز  موردنظراشتراط نتیجه  محضبهشرط نتیجه درج شده که 

ملزم به رعایت مفاد شرط است و  علیهمشروطدر این صورت  .ودرشمار میبهوکالت بالعزل 

 ؛ندآورد استفاده کمی ضمن عقد الزمی به دست وسیلهبدینتواند از امتیازی که له میمشروط

 ادایج موردنظراشتراط ضمن عقد الزم نتیجه  محضبهخصیصه شرط نتیجه این است که 

حصول آن نتیجه موقوف  کهدرصورتیشرط نتیجه » :دارد کهمی بیان ق.م 036ماده  .شودمی

قودی ع ازجملهکالت نیز و «.شودمی به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل

رود که تحقق آن غیر از قصد طرفین و درج ضمن عقد الزم به سبب خاصی موقوف می شماربه

شود و از آن کسب می آن حاصل تبعبهنیست و به نفس اشتراط ضمن عقدی از عقود الزم و 

  .کندمی استحکام

گردد و مادام می حاصل (انشاء عقد الزم)عقد وکالت به نفس اشتراط ضمن  درنتیجه

عتبر م طور حتمبه (عقد تبعی وکالت)به اعتبار خود باقی است شرط ضمن آن  (عقد الزم)که 

 وجههیچبهملزم به رعایت آن است و اختیار بر هم زدن آن را  علیهمشروطماند و می باقی

  0.نخواهد داشت

 

 ضمن عقدی جایز وکالت بالعزل  .مبحث دوم

قابل تصور وقتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد های یکی دیگر از شیوه

طریقه دیگر زمانی است که طرفین حق عزل را نه در  .وکالت یا عقد جایز دیگری شرط شود

افق یک تو عنوانبه ق.م 01و با اختیار حاصله از ماده  آزادانهضمن عقد الزم یا جایز بلکه 

 

 0310 ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رساله دکتری حقوق خصوصی ،وکالت بالعزل معامالتی ،تاجی احمد .0

 04مسئله  ،000ص  ،پیشین ،0ج  ،قیالوثهعرو ،محمدکاظم سید ،طباطبایی یزدی .0
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یعنی موضوع توافق طرفین اسقاط حق عزل است نه  ؛خصوصی از خود سلب و ساقط نمایند

  .چیز دیگر

 بدیهی است که وکالت ضمن عقد جایز یا شرط عدم عزلی که ضمن عقد جایز

 ولی نیست گردد به علت متابعت از عقد اصلی از استحکام و قوت و دوام الزم برخوردارمی

 و است الوفاءاین است که عقد جایز هم تا زمانی که منحل نشده الزم استچیزی که مسلم 

شرط ضمن آن نیز قابلیت فسخ را ندارد مگر اینکه اول عقد پایه فسخ گردد تا شرط  درنتیجه

د استحکام شرط تابعی از استحکام عق دیگرعبارتبه ؛ضمن آن از حالت لزوم خارج شود

موارد  جزبهاگر عقد مشروط از استحکام کافی برخوردار باشد و طرفین نتوانند  .مشروط است

معینه آن را به هم بزنند شرط ضمن آن نیز از دوام و قوام بیشتری برخوردار خواهد بود ولی 

که عقد جایز خود در  جاآناگر شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد جایزی درج شود از 

 تواند با فسخ عقد اصلیعلیه میمشروطفسخ است شرط ضمن آن نیز متزلزل بوده و معرض 

و همچنین  ق.م 002خود را از تقیید به عقد جایز ضمن آن برهاند و با استناد به ماده  راحتیبه

 هالرعایعقد جایز هم تا فسخ نشده است الزم «منون عند شروطهمؤالم»بر اساس قاعده فقهی 

است اما چون بنا به قاعده امکان فسخ عقد آور و شرط ضمن آن نیز به همین معنا الزامبوده 

اصلی برای هر دو طرف به نحو مساوی فراهم است بدین طریق مانعی بر سر راه بالاثر نمودن 

 0.نیست شرط عدم عزل و عقد وکالت ضمن عقد جایز

ای هدر متن قرارداد وکالت را نمون تعفااسبرخی اقرار به وکالت بالعزل یا وکالت بدون 

قانون ثبت حکم به  73و ماده  ق.م 02بالعزل تلقی و به استناد ماده های از انواع وکالت

دانان از دید برخی از حقوق اند.هقراردادها و شروط داد گونهاینبودن آور صحت و اعتبار الزام

از موکل سلب گردد نیز وکیل قابل عزل نبوده و  حتی چنانچه عدم انجام موضوع وکالت

 01تر از این نظری است که ضمن استناد به ماده جالب .وکالت اعطایی از نوع بالعزل است

شود چنین ابراز می که همراه با خیار فسخ منعقدای هبا قیاس مورد بحث با عقود الزم ق.م

خ در عقد الزمی نظیر بیع به آن عقد توان با درج شرط فسمی کهچنانهم» :عقیده شده است

توان با درج شرطی می عکس قاعده مزبور نیز صادق است و .الزم آثار عقد جایز را بخشید

 

 .27ص  ،پیشین ،احمد ،تاجی .0
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برخی از نویسندگان همین بحث یعنی اعتبار  .«0ضمن عقد جایز آثار الزم را به آن ببخشیم

ه ک اندهنتیجه گرفت شرط ضمن عقد جایز را در ودیعه که از عقود جایز است دنبال کرده و

است و موجب از بین  الوفاشرط عدم فسخ ودیعه و یا تعیین مدت در ضمن عقد ودیعه الزم

  .شودمی رفتن حق فسخ موعد تا پایان مدت

دیگر نیز معتقدند که شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت همانند موردی ای هعد

ن آچنین شرایطی در ضمن عقد وکالت  باوجودزیرا  ؛است که ضمن وکالت شرط شده باشد

ا اینکه مخالفت ب به علتآن  (عزل وکیل)و فسخ  درآوردهاعم کلمه  به معنیالزم  صورتبه را

شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت مشمول قسمت  ؛ بنابرایناست شرط داشته غیرممکن

اعم و  به معنیچون عقد الزم در ماده اعم است از الزم  گیردمی قرار ق.م 672اخیر ماده 

 0.اخص به معنیالزم 

 

 وکالت بدون عزل با توافق مستقل خصوص  .مبحث سوم

توان عقد وکالتی منعقد نمود که نه در ضمن عقد الزم یا ضمن عقد جایز و یا می

بالعزل شده و حق فسخ و عزل ساقط  یک توافق مستقل عنوانبهخود عقد جایز وکالت بلکه 

جود بتوان و واحوالاوضاعگردد حتی نیازی به تصریح سقوط فسخ نبوده و چنانچه از قراین و 

ضمنی استنباط نمود در صحت آن نباید شکی به خود راه داد زیرا  طوربهچنین التزامی را 

که  دهدمی مشترک یا احراز این قصد نشاندر هر دو صورت یعنی تصریح به اینکه خواسته 

تعهد مستقلی است که هیچ وابستگی به عقد الزم یا جایز ندارد و با  درواقعتراضی طرفین 

 ق.م 002قانون مدنی و اصل آزادی اراده و ماده  01اتکا به اصل صحت قراردادها و ماده 

 3.درستی و لزوم آن پیشاپیش ثابت است

 .است قانون مدنی 01درک جایگاه ماده  جااینته حائز اهمیت در برخی معتقدند نک

رسد هدف می نظر به ؛شودمی با درک صحیح جایگاه قرارداد خصوصی تمامی شبهات رفع

 

 .04، پیشین، ص زادهقاسمسید مرتضی  .0

صلحی علی  .0 سینم ضمن عقد وکالت ،ح شرط عدم عزل وکیل  شکده حقوق و علوم  ،اثر حقوقی  مجله دان

 0310زمستان  60شماره  ،سیاسی دانشگاه تهران

 .043ص  ،پیشین ،4ج ،قواعد عمومی قراردادها ،ناصر ،کاتوزیان .3
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برای مواردی است که نیازهای اشخاص در روابط قراردادی در  01از ایجاد ماده  گذارقانون

ها عقود معین و جای گرفتن نیازها در آن قالب باوجودبنابراین  ؛نگردد تأمینقالب عقود معین 

زیرا در غیر این صورت تنوع معامالتی مندرج در قانون  ؛استفاده نمود 01توان از ماده نمی

ررات ماده مق باوجودبالعزل نمودن وکالت  خصوص در ؛ بنابرایناست و عبث همدنی بیهود

 0.و قرارداد خصوصی توسل نمود 01توان به ماده ق.م نمی 670

رسد با توجه به هدف طرفین در وکالت بالعزل که تشکیل رابطه وکالتی می به نظر

 ،قانون مدنی 01که به اهداف موضوع آن نائل آیند و با توجه به ویژگی ماده  است پایدار

نمایند که ضمن عقد الزم باشد و نه ضمن عقد جایز که در توانند وکالتی منعقد می طرفین

قانون مدنی که در  01آن به عدم عزل وکیل اشاره شود بلکه قراردادی خاص مبتنی بر ماده 

قانون  002آن به عدم عزل وکیل اشاره و مورد توافق واقع شود و این قرارداد مستند به ماده 

 0.است االتباعمدنی الزم

 

 گیرییجهنت

وکالت بالعزل  خصوص درخاص  طوربهعقد وکالت و  خصوص دربا توجه به آنچه 

بیان شد با تبعیت از قانون مدنی و قواعد و مقررات مربوط به درج شرط وکالت و شرط عدم 

اشتراط  نفس بهشرط نتیجه  کهچون .شودمی وکالت بالعزل محقق ،عزل ضمن عقد الزم

شود و موکل حق عزل وکیل را نخواهد می موقوف به سبب خاصی نباشد حاصل کهدرصورتی

شود همان وکالت بالعزل و بر علیه موکل می داشت اما آنچه امروزه در روابط بین افراد منعقد

  .است و نه حالتی که وکیل حق استعفا نداشته باشد

 رغم بالعزل نمودن وکالت به طریقی که بیان شد موکلالزم است گفته شود که علی

ولی چون با  است این یک عزل ضمنی اگرچهانجام دهد  شخصیتواند مورد وکالت را می

بالعزل شدن وکالت انجام مورد وکالت از موکل سلب نشده است اختیار وی باقی است مگر 

  .آنکه شرط خالف آن شود

 

 016ص  پیامچاپ  ،وکالت بالعزل و موارد انحالل آن ،رضاعلی ،شریفی .0

شد بین متعاملین و قائم ،قانون مدنی 002ماده  .0 شده با باع االتالزم هاآنمقام عقودی که بر طبق قانون واقع 

   .ه علت قانونی فسخ شوداست مگر اینکه به رضای طرفین اقامه یا ب
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شود مین با بالعزل نمودن وکالت مقتضی و جایز بودن وکالت دگرگوننکته دیگر آنکه 

حق عزل وکیل از  فقطشود و می از طرفین منحل هرکدامو وکالت با موت و جنون و سفه 

  .رودمی بین

بالعزل  صورتبهقانون مدنی بر اینکه وکالت اعطا شده  01توافق در چهارچوب ماده 

ه اهداف تشکیل وکالت بالعزل ب بهزل وکیل را نداشته باشد نیز با توجه باشد و موکل حق ع

هرچند با توجه  است االتباعقانون مدنی الزم 002نظر فاقد اشکال بوده و در چهارچوب ماده 

  .باشندمی لهئبه آنچه وصف شد برخی مخالف این مس

 

 منابع

  .0377 ،چاپ نوزدهم ،تشارات اسالمیهان :تهران ،0ج  ،حقوق مدنی ،حسن سید ،امامی. 0

دانشگاه آزاد اسالمی  ،رساله دکتری حقوق خصوصی ،وکالت بالعزل معامالتی ،احمد ،تاجی. 0

  .واحد علوم و تحقیقات

 . 0374 نهم، چاپ دانش، گنج نشر: تهران حقوق، ترمینولوژی ،محمدجعفر لنگرودی، جعفری. 3

  .0ج  تا، بیانتشارات اسالمی :مق ،تحریرالوسیله ،اهللروح ،خمینی. 4

فروردین  5 ،نشریه رسالت ،وکالت شرط ضمن عقد جایز حقوقی ،اهللهدایت ،سلطانی نژاد. 5

0371.  

 :تهران .حقوق مدنی اشخاص و محجورین ،مرتضی سید ،زادهقاسم ،حسن سید ،صفایی. 6

  .0377پاییز  ،چاپ سوم ،انتشارات سمت

 0311 سوم، چاپ انتشار، سهامی شرکت: تهران ،0 ج قراردادها، عمومی قواعد ناصر، کاتوزیان،. 7

مجله دانشکده  ،اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت ،علی حسین ،مصلحی. 1

  .0310زمستان  ،60شماره  ،حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 ،مکتبه االسالمیه :طهران ،جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،محمدحسنشیخ  ،نجفی. 2

  .ش 0366 ،چاپ دوم
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 و مدیر مهدکودک یمربمسئولیت مدنی 

 0قوام کریمی

 0حسین صالحی

 

 چکیده

منزل یا توجه بیشتر  ن مادران در خارج ازدوباز قبیل شاغل  ،اضر به جهات مختلفدر عصر ح

 ممیز به مهدکودک سپردهغیر صغار ،از ابتدای دوران طفولیت و غیره ،والدین به آموزش فرزندان خود

ناشی از تقصیر  ،ممکن است خساراتی به کودکان ،در مدت حضور کودکان در مهدکودک. شوندمی

ماده قانونی به مسئولیت  حتصرابهدر قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ایران . مربیان وارد شود

. به این موضوع نداردای هاشار آشکارو  وضوحبهاختصاص داده نشده فقه امامیه نیز  ،مربیان مهدکودک

یق را با آن تطب ()صغیرغیر  توان مسئولیت مربیان مهدکودک ناشی از فعلمی تنها ماده قانونی که

قانون مسئولیت مربیان در  0ماده  بر اساس ،نیز یطورکلبهو  است قانون مسئولیت مدنی 7داد ماده 

مسئولیت مربیان از دو بعد مسئولیت مدنی  ،در این مقاله .است قابل بررسی ،قبال اعمال خودشان

 رو مسئولیت مدنی مدی )صغیر( و دیگری مسئولیت مدنی ناشی از عمل خود مربیغیر  ناشی از فعل

 . گرددمی طرح و بررسی ،مهدکودک

 

 تضامنی، صغیر ،مسئولیت ،مهدکودک، مربیان ،مدیر .واژگان دیکل

 

  

 

 ت علمی دانشگاه، قاضی دادگستریأ. دکترای حقوق خصوصی، عضو هی0

 . دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری )کانون فارس(0
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 مقدمه

بیشتر از دو  اغلبفرزندان خردسال خود که  ،متفاوتهای هبه انگیزها هامروزه خانواد

 یممیز تلقیرغ جزء صغار ،رایج در فقه و حقوقبندی تقسیم اساس برسال و  6سال و کمتر از 

 ساعاتی از روز به مهدکودک جهت حفاظت و نگهداری و همچنین آموزش در ،شوند رامی

کودک  ،مربیان مهدکودک انگاریدر این مدت ممکن است در اثر غفلت و سهل. سپارندمی

یان فعل یا ترک فعل مرب جهیدرنتوارد نماید و یا ای هبه کودکان دیگر و یا شخص ثالثی صدم

 . صدمه جسمی جانی و عاطفی یا مالی به خود کودک وارد شود

تعیین نوع تعهد و تکلیف مربیان مهدکودک و مسئولیت احتمالی ایشان در جبران 

اطفال سپرده شده  خصوص درتعهد و وظیفه مربیان مهدکودک  .خسارات وارده ضرورت دارد

د عهد بر آموزش کودک و دیگری تعهیکی ت. به ایشان قابل تقسیم به دو نمونه تکلیف است

قصور در انجام هر یک از تعهدات مزبور از  جهیدرنتکه  است به مواظبت و نگهداری از کودک

عاطفی به شخص کودک  -جانی و مالیهای موجب ایراد صدمات و آسیب بساچهناحیه مربیان 

 . یا سایر کودکان و اشخاص ثالث گردد

و تعیین مسئولیت ایشان و جبران خسارات انگار ئولیت مربی سهلالزمه بررسی مس

 .است شناخت نوع تعهد ایشان در برابر اولیاء اطفال سپرده شده به مهدکودک ،توسط وی

بیر دیگر به تع ؛است لهیوسبهاینکه آیا تعهد مربیان مهدکودک یک تعهد به نتیجه و یا تعهد 

آموزش و محافظت از  خصوص دردک تعهد دارند که تمام سعی و تالش خود مربیان مهدکو

یا اینکه تعهد  رندیکارگبهاطفال سپرده شده به مهدکودک در حد یک شخص متعارف را 

 ؟است ایشان تضمین حفاظت و نگهداری از طفل و آموزش ایشان

ات تعهد ؛است مربیان جزء چه نوع تعهدینوع تکلیف  برحسببایست می یا اینکه

در صورت مثبت بودن پاسخ  ؛اینکه مدیر مهد هم مسئولیت دارد یا خیر ؛است ایشان متفاوت

 . است مسئولیت تضامنی یا اشتراکی

مبحثی را در رابطه مسئولیت مدنی ویژه بهو  آشکارادر حقوق ایران مقرراتی که 

یم تنظ قسمتاین مقاله در دو  .ستین موجود ،به خود اختصاص داده باشد کمهدکودمربیان 

 . منعکس گردیده است آمدهدستبهو به مباحث مزبور پرداخته در پایان هم نتیجه 
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 تعهدات و مسئولیت شخصی مربیان مهدکودک. 1

 یت مربیان به نحو صریح در قوانین مدونعدم طرح مسئول. 1 .1

مسئولیت مربیان مهدکودک را مطرح  ،صریح طوربه ،در قوانین مدون ایران گذارقانون

قانون مسئولیت  0مسئولیت شخصی مربیان مهدکودک مشمول ماده  هرچند .ننموده است

موجب بروز خساراتی  ،مباشرت ونحبهچنانچه مربی . مدنی و قواعد عام مسئولیت مدنی است

 ق.م 301طبق ماده  ؛به جسم و جان و مال و حتی عواطف کودک سپرده شده به وی گردد

 330ماده  اساس بر ؛و اگر به نحو سبب موجب بروز خسارت به کودک گردد ق.م.م 0 و م

 . مسئول خواهد بود ق.م.م 0و م  ق.م

 

 در مقابل اولیاء تعهدات مربیان مهدکودک .0 .1

وجه شود با تمی اطفالی که به ایشان سپرده خصوص درمربیان مهدکودک  ،یطورکلبه

 :رندگیمی دو وظیفه را به عهدهها به توافقات ضمنی با اولیا اطفال و عرف حاکم بر مهدکودک

ودکان و مختلف فرهنگی و علمی در حد توان فکری کهای هیکی آموزش کودک در زمین

های موزش و تمرین و ممارست فعالیتآپرورش و فعال نمودن اذهان کودکان با اعطای 

حفاظت و نگهداری و مواظبت از کودک در مقطع  ،دیگر تعهد ایشان نیز و کالسی و آموزشی

 . است مهدکودکزمانی سپرده شده به 

 لهیوسبهه تعهدات به نتیجه و تعهدات تعهدات را ببندی ان در یک تقسیمدانحقوق

 (66 صتعهدات  -)دکتر کاتوزیان، ناصر. اندنمودهتقسیم 

 

 یلهوسبه. مفهوم تعهد الف

 تدسبه لهیوسبهتعاریف مختلف از تعهد  ،خودهای هات و نوشتتألیفان در دانحقوق

ر تعهدی است که متعهد د ،گفته شده لهیوسبهبیین معنا و مفهوم تعهد که در مقام تاند هداد

خواهد بود )دکتر قاری سید  حقذیمتعهد به تدارک حق  ،حد امکان و توان موجود خود

 ،تعهدات گونهاینهمچنین در . (004 ص 34 شمحمد، مقاله مفاهیم کلیدی، مجله حقوقی، 

، محمدجعفر)دکتر لنگرودی اند هکرد فاظت قلمداد اوبرخی تعهد متعهد را فقط تکلیف ح

 ،آقای دکتر کاتوزیان در تعریف این تعهد. (276 صحقوق مدنی و تجارت،  المعارفدائره
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ود تا شمی گیرد بلکه مستلزمنمی نتیجه را به عهده لهیوسبهنماید متعهد تعهد می اشاره

 هیتیجه را فراهم سازد و در این راه کوشش نماید )دکتر کاتوزیان ناصر، نظروسیله رسیدن به ن

بیان  لهیوسبهآقای مرحوم دکتر شهیدی در بیان مفهوم تعهد  و (56 ص ،عمومی تعهدات

کند مثل تعهد پزشک در مقابل بیمار در حالت عادی نمی متعهد تعهد حصول نتیجهاند هنمود

 . (012 ص ،و تعهدات قراردادهاحقوق مدنی آثار  )دکتر شهیدی، مهدی،

موضوع تعهد متعهد سعی و تالش  لهیوسبهپس آنچه مسلم خواهد بود در تعهد 

 و متعهد نتیجه تعهد اصلی را تضمین است متعارف در حصول نتیجه موضوع تعهد اصلی

 مثل تعهد .است الزم در حد یک شخص متعارفسعی و تالش  تنهانماید و تعهد ایشان نمی

وکیل دادگستری در مقابل موکل خود که تعهد ایشان دفاع از حقوق موکلش با توجه به 

و پیروزی در دعوی  است مقررات موضوعه و ادله موجود در پرونده در حد یک وکیل متعارف

 . ستین موضوع تعهد وکیل

 

 ه نتیجه. مفهوم تعهد بب

ر نتیجه عمل د دادن قرارشود که متعهد ملزم به می تعهد به نتیجه به تعهدی گفته

مانند تعهد به نقاشی یک ساختمان که در صورت نقاشی کامل  .استمتعهدله اختیار 

ن چنی گاهی اوقات ،ان در تعریف این تعهددانحقوقگردد و می ساختمان به تعهد مزبور ایفاء

)دکتر قهرمانی، نصراله،  استمتعهدله که در تعهد به نتیجه اخذ نتیجه منظور اند هگفت

( تعهد بایع پس از وقوع بیع در 50 صمسئولیت مدنی وکیل فرهنگ حقوقی فرانسه فارسی، 

حفاظت از مبیع تعهد به غایت )نتیجه( تلقی و بایع باید بیع را به مشتری تحویل دهد اگر 

 3، الفارق، جمحمدجعفر( )دکتر لنگرودی، ق.م 317شود )م می بایع نهاده حساببهشد  تلف

 . (015ص

 

 تمییز تعهدات مربیان مهدکودک. ج

 لهیوسبهاینکه جزء تعهدات  برحسببا توجه به اثری که تمیز تعهد مربی مهدکودک 

خیص نوع تعهد مربیان مهدکودک ضرورت دارد و برای تمیز تش ؛یا تعهدات به نتیجه است

توان گفت برای تبیین نوع می طورکلیبهکه  است این تعهدات نیاز به وجود معیار خاصی
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 باید به تحلیل اراده طرفین تعهد پرداخت تا با کشف اراده باطنی مشخص گردد در اصلتعهد 

با عنایت به قرائن و منطوق  گذارقانونهمچنین آیا . یا خیرحصول نتیجه موضوع تعهد بوده 

و آیا در این صورت ترافی برخالف اراده  هنمودو مفهوم ماده قانونی نوع تعهد را مشخص 

 . توانند داشته باشندمی طرفین تعهد گذارقانون

ع تعهدات ایشان موضو :توان گفتمی در رابطه با تعهدات مربیان مهدکودک

 . است ،محافظت و نگهداری کودک. ب ،آموزش. دارای دو رکن الف یطورکلبه

تعیین نوع  خصوص دروالدین در هنگام سپردن کودکان خود به مهدکودک  اغلب،

کودک مهدمحیط  رؤیتپس از  طبق عرفبلکه  ؛قرارداد توافق کتبی ندارند گونههیچ ،تعهدات

آموزشی داخلی مهدکودک و پرداخت هزینه بدون تنظیم  نامهآیینمطالعه  گاهی اوقاتو 

صود کتبی که بتوان مق قرارداد بنابراینسپارند و می قرارداد کتبی فرزند خود را به مهدکودک

تعیین نوع تعهد مربیان مهدکودک را کشف کرد وجود  خصوص درو اراده واقعی طرفین 

 . اردند

مسئولیت مربیان  خصوص در ،صراحتبهکه ذکر شد  طورهمان ،ایران نیز گذارقانون

بلکه در قانون مسئولیت مدنی ماده  .مهدکودک و نوع تعهد ایشان اظهارنظری ننموده است

ه قرارداد ب حسببربیان نموده کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون و صغیر قانوناً یا  7

مسئول جبران زیان وارده از ناحیه  ،در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت ،است عهده وی

یم مثل ولی و ق قانون اساس براین ماده قانونی مسئولیت اشخاصی که  .است مجنون و صغیر

و حتی همین مربیان مهدکودک  قیغراتنج ،مانند پرستار ،قرارداد برحسبمجنون و صغیر یا 

و مسئولیت این  مسئولیت ایشان ناشی از فعل کودک بررسی کرد خصوص درتوان می را

داللت بر این  7اشخاص را منوط به احراز تقصیر در نگهداری و مواظبت دانسته منطوق ماده 

داری و مواظبت مجنون و صغیر را تعهد تعهد اشخاص در نگه گذارقانونموضوع دارد که 

م یعنی تعدی یا تفریط ناظر به .ق 253در صورت تقصیر مندرج در م  فقطتلقی و  لهیوسبه

و مفهوم ماده  هستند در مقام تعریف تعدی و تعریف این اشخاص مسئول 250و  250مواد 

  .مسئولیتی وجود ندارد ،باشند این خواهد بود که اگر در نگهداری و مواظبت تقصیر نشده

 صرف عدم مواظبت و نگهداری خود تقصیر تلقی ،اگر تعهد به نتیجه باشد کهدرحالی

انچه چن؛ اما گردد و متعهد است که باید حادثه خارجی را اثبات تا از مسئولیت مبری گرددمی
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یا  است هدکودک به نتیجهبخواهیم مشخص کنیم که تعهد مربی م ،موضوع تعهد اساس بر

ماهیت موضوع تعهد  ،ات به نتیجهدر تعهد در اصلتوان چنین تحلیل کرد که می ،وسیله

با عنایت  که لهیوسبهتعهدات  برعکس است ل تحققباست که رسیدن به نتیجه قاای هگونبه

ر تعهدات مربیان د بنابراین .ن کردتوان حصول نتیجه را تضمینمی به ماهیت موضوع تعهد

و هدف از آموزش که  ءبا توجه به انگیزه و اراده اولیا است قسمت اول که آموزش کودک

ن و اینکه ای است افزایش سطح معلومات و آگاهی کودک و شکوفا نمودن استعدادهای ایشان

ه که رسیدن به نتیجه را تضمین تعهد در حیطه و توان و اختیار هیچ شخص متعارفی نبود

با توجه به ماهیت موضوع  ودر این موضوع باشد  مؤثرتواند می بلکه عوامل متعددی ،نماید

تواند موضوع قرار گیرد و تعهد می تعهد به تالش و سعی در رسیدن به این هدف تنها ،تعهد

بوده تا اینکه تمام سعی و تالش خود را  لهیوسبهتعهد  ،نیز در این صورت مهدکودکمربیان 

 خصوص در. در جهت افزایش سطح آگاهی کودک به توسل به ابزارهای علمی متعارف بنماید

ز ا ترمهمبرای اولیا  در اصلتعهد دیگر مربی مهد مبنی بر حفاظت و مراقبت از کودک که 

طور بهو  است هیت تعهد که نگهداری و مواظبتباید گفت با توجه به ما ؛است آموزش هم

 ستا توان تضمین کرد و جزء تعهدات به نتیجهمی هم قابل حصول بوده نتیجه را هم اساسی

که همان  نتیجه ،است در حیطه توان و اختیار مربیان مهدکودک و هر شخصی هم بنابراین

 . بیاورند دستبهمواظبت است را 

اراده بر این موضوع و هدف  ،وانگهی والدین در هنگام سپردن کودکان به مهدکودک

دارند که مربیان نگهداری و مواظبت از کودک داشته باشند و این وظیفه خود را هم به پایان 

 مواظبت و حفاظت از کودک .نه اینکه تمام سعی و تالش را در مواظبت داشته باشند ،برسانند

 ن اساس کودک به مهد سپردهآقراردادی بوده که بر  فرضشیپرط ضمنی و یک توافق و ش

 . گرددمی شود و مورد توافق قرارمی

 ،بعدی هایقسمتبا این اوصاف با عنایت به بررسی نوع تعهد مربی مهدکودک در 

 . شودیم تحلیلمسئولیت مربیان در صورت نقص تعهد و بروز خسارات به خود کودک یا ثالث 

 

 مسئولیت شخصی مربی .5. 1

 مالی و -صدمات جسمی جانی ،تقصیر مربی به شخص کودک جهیدرنتممکن است 
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و موجب مسئولیت مربی وارد آمده  است که کودک تحت اختیار مهد یعاطفی در مدت زمان

نی یع ؛است مسئولیت مدنیتابع قواعد عمومی  ،مسئولیت شخصی مربی مهدکودک .گردد

ارات و خس بارزیانو رابطه سبب بین فعل بار اینکه سه رکن الزم شامل وجود ضرر، فعل زیان

ز عمل مسئولیت، مسئولیت ناشی اترین باید باشد تا اینکه مربی مسئول تلقی گردد و معمول

قوق در ح ؛عث مسئولیت ایشان گرددبدین معنا که عملی از شخص سر بزند و با .است شخص

سئولیت و م است های مختلف از قبیل تقصیر و خطرایران مسئولیت شخصی متکی به تئوری

 . است استثناءغیر  ناشی از عمل

ان تعهد ایش خصوص درباید گفت که  ،مسئولیت شخصی مربی مهدکودک خصوص در

 هم لهیوسبهمربی در انجام این تعهد خود که از نوع تعهد  چنانچه ،مبنی بر آموزش کودک

قصور نماید مرتکب ترک فعل و تفریط گردد و موجب ایراد خسارات عاطفی به کودک  ،است

که با  است گردد با جمع سه رکن مسئولیت مدنی مربی مسئول جبران خسارات کودک

توسط دادگاه تعیین و آن  یت مدنی طریقه جبران و میزانقانون مسئول 3و  0عنایت به ماده 

 . پرداخت خواهد شد دیدهزیانبه 

ارائه دلیل مبنی بر تقصیر مربی با توجه به نوع تعهد به عهده  ردر این قسمت با

تمام تالش و کوشش خود  مهدکودکثابت گردد مربی  کههمینو  است خواهان )اولیاء طفل(

عهد در رابطه با ت .مسئولیتی ندارد ،گرفته کاربهرای آموزش کودک را در حد نوعی و متعارف ب

مربی مبنی بر حفاظت و مراقبت از طفل نیز این احتمال وجود دارد که در مقطع زمانی که 

 یانگارا اینکه در اثر سهلی .آسیب به جسم و جان خود وارد نماید ،بردمی طفل در مهد بسر

 .به ایشان وارد شودای هغفلت مربی از محیط مهد خارج و صدمو 

قانون مسئولیت مدنی تعهد سرپرست و محافظ قانونی و قراردادی را تعهد  7در ماده 

حکم ماده  هرچندو مسئولیت محافظ را منوط بر احراز تقصیر ایشان دانسته  لهیوسبه

 .نماید نه عمل شخص محافظمی نبیا را ریغ مسئولیت محافظ ناشی از عمل

رسد که تعهد مربیان مهدکودک در محافظت و مراقبت از طفل یک تعهد می نظر به

 یگردد و مربمی قراردادی بوده که صرف عدم مواظبت تقصیر تلقی فرضشیپبه نتیجه و 

اقتدار وی بود به بایست اثبات نماید که ضرر وارده در اثر قوای قاهره که خارج از حیطه می

 . وجود آمده تا از مسئولیت معاف گردد
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 مسئولیت مدنی مربیان و مدیر مهدکودک ناشی از فعل کودک .0

 مسئولیت مربی ناشی از فعل کودک .1 .0

 اینکه کودک وارد محیط مهد شده و به مسئولین و مربیان مهدکودک سپرده محضبه

ساعات نگهداری خاتمه و  که یزماناظت و مراقبت از کودک شروع تا شود مسئولیت حفمی

 . این مسئولیت ادامه دارد ،شوندمی کودک تحویل اولیاء خود

در این مقطع زمانی در اتاق مختص نگهداری کودک، محیط مهد، اعزام کودک به 

د دارد ممکن است فرهنگی، تاریخی، مذهبی و غیره که در برنامه مهدکودکان وجوهای مکان

احدی از کودکان به کودک دیگر و همکالسی خود و یا به اشخاص ثالث حتی شخص مربی 

 . آسیب جسمی و جانی یا مالی وارد نماید ،خود

 ضامن شود ریغ رشید باعث ضررغیر هرگاه صغیر یا مجنون یا .ق.م 0006مطابق ماده 

. تلقی نموده استغیر  غیر را مسئول جبران خساراتمطلق ص طوربه گذارقانوناست و 

دارد که هرگاه در اثر تقصیر میاشعار  ،قانون مسئولیت مدنی 7 در ماده گذارقانونهمچنین 

قانون و یا قرارداد وظیفه نگهداری یا مواظبت از  برحسبکه  در نگهداری یا مواظبت کسی

 است محافظ و مراقب مسئول ،وارد گرددغیر  خساراتی به ،است صغیر یا مجنون به عهده وی

 . گرددمی و در صورت عدم استطاعت کل یا جزء خسارات از مال صغیر و مجنون پرداخت

 ،است تقصیر جنبه نوعی و دارای مفهوم اجتماعی ،با توجه به اینکه در حقوق ایران

 م قابل توجیه.ق 0006ل تلقی کرد و مبنای ماده توان صغیر و مجنون را مقصر و مسئومی

با تلقی مسئولیت برای محافظ و مراقب در  7ماده  موجببهلکن قانون مسئولیت مدنی  .است

مسئولیت جبران خسارات برای شخص صغیر و  ،بدو امر و در صورت عدم استطاعت ایشان

داشته و دو ماده قابل جمع  منبعهر دو  دیده ازمجنون سعی بر جبران کامل خسارات زیان

 . باشندمی با همدیگر

در  ،گرددمیغیر  مسئولیت مربی در قبال فعل کودک که منجر به ایراد خسارات به

دد که گرمی و این تقصیر زمانی محقق است اثر تقصیر ایشان در نگهداری و مواظبت از طفل

یا  مقراردادی بدانی فرضشیپحافظت را یک تعهد به نتیجه و اینکه تعهد مربی در م برحسب

در تعهد به نتیجه صرف عدم مواظبت نقض تعهد و تقصیر  .باشندمی متفاوت ،لهیوسبهتعهد 
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تقصیر مربی در مراقبت و نگهداری از کودک  .م.م.ق 7گردد یا طبق منطوق ماده می تلقی

سعی و تالش در مراقبت واحد  کههمینو  لهیوسبهتعهد ایشان  باید احراز و به تعبیر دیگر

 تعهد خود را انجام و مسئولیتی ندارد؟ ،متعارف را نموده باشد

صرف عدم انجام تعهد  ،باشندمی تعهدات به نتیجه هم اغلبدر تعهدات قراردادی که 

ا اثبات حادثه خارجی مسئولیتی را از که ب است گردد و متعهدمی عهد تقصیر تلقی ضو نق

که مبنی بر یک توافق و قرارداد اعم  مهدکودک( تعهد مربی .مق 007 م) .نمایدمی خود رفع

 منعقد ،مهدکودکمابین اولیا و مربیان و مسئولین با این فرض فی ،است از کتبی و یا شفاهی

انجام پذیرد نه اینکه سعی و تالش در محافظت و گردد که مواظبت و مراقبت کودک می

تعهد مربی مرتکب تقصیر شده و مسئول است مگر حادثه  ضصرف نقبه  بنابراین .مراتب شود

 . خارجی خارج از حیطه اقتدار خود را اثبات نماید

 

 مسئولیت مدیر مهدکودک .0 .0

توان می ،ی حاکم بر مسئولیت مدنیاصول و قواعد حقوق اساس بر ،در حقوق ایران

 . قلمداد کردغیر  مدیر مهدکودک را هم جزء مسئولین جبران خسارات ناشی از فعل

مسئولیت مدیر مهدکودک ممکن ناشی از فعل شخص مدیر باشد که خود وظایف و 

تکالیفی به عهده دارد و عدم رعایت این وظایف تقصیر بوده و چنانچه سبب ورود خسارت به 

 مکلف به جبران خسارات .،ق.م.م 0 ادهقواعد عام مسئولیت مدنی و م اساس بر ،گردد یردیگ

 . است

مدیر وظیفه نظارت بر فعالیت کارکنان و مربیان  کهدرحالی ،اما مسئولیت مدیر مهد

 یگرو سبب خسارات به د دهد مهد را به عهده دارد آیا اگر قصوری از ناحیه مربیان رخ

مدیر هم مسئولیت دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت طبق قواعد عمومی مسئولیت  ،گرددمی

رابطه تابع و متبوع بود که  نوعیبهمدنی و در مواردی که مدیر وظیفه نظارت بر مربی را دارد 

ولیت ا مسئام .است تابع قلمداد مدیر مسئول عمل کارکنان و تابعان خود ،مدیر متبوع و مربی

اده در م ،که در حقوق ایران است وظایف محوله جهیدرنتمنوط به تحقق قصور کارکنان  ،مدیر

رابطه کارگری و کارفرمایی مسئولیت تابع و متبوع را  خصوص در ،قانون مسئولیت مدنی 00

 . پذیرفته است صراحتبه
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 مربی و مربیان مهدکودکمسئولیت تضامنی  .5. 0

توان استنباط کرد مسئولیت تضامنی می آنچه از اصول مربوط به مسئولیت مدنی

نسبت به جبران خسارات ناشی از افعال کودکان سپرده شده به  ،مدیر و مربیان مهدکودک

مصوب م .م.ق 04توان از ماده می در جبران خسارات را یتضامنکه این اصل  است مهدکودک

دارد هرگاه چند نفر مجتمعًا زیانی وارد آوردند متضامنًا می برداشت کرد که مشعر 0332

مسئول جبران خسارت هستند و در مورد میزان مسئولیت هر یک با توجه به نحوه مداخله 

 . هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد

 مهدکودک در مقابل شخصمسئولیت مربیان و مدیر  ،با عنایت به صدر ماده بنابراین

 دیدهزیانمسئول پرداخت تمام خسارات  هرکدامتضامنی و  ،ناشی از فعل کودک دیدهزیان

 7از مدیر و مربی طبق قسمت آخر ماده  کدامچیهباشند و در صورت عدم استطاعت می

جبران  ،بطه بین مسئولیندر رالکن  .گیردمی جبران خسارات از مال صغیر صورت ،م.م.ق

 از طریق ،جمله مدیر و مربی مهد مسئولیت ایشان به نسبت نحوه مداخله ایشانخسارات از

 (ق.م.م 04)قسمت اخیر م  .دادگاه تعیین خواهد شد

 

 گیرینتیجه

مسئولیت مدنی مربی و مدیر مهدکودک  آشکارواضح و  طوربهدر حقوق کشور ما 

 7و  0لکن با توسل به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مطابق ماده  ؛ستبینی نگردیده اپیش

ممکن است در . کردصالح صادر های هتوان حکم به پرداخت خسارات توسط دادگامی م.م.ق

مالی و عاطفی و مالی به  ،زمان سپردن کودک به مسئولین و مربیان مهد خسارات جسمی

بت قصور در محافظت و مراق جهیدرنتو مدیر وارد یا اینکه  تقصیر مربی جهیدرنتشخص کودک 

تعهد  ق.م.م 7وارد نماید که طبق ظاهر ماده ای هیا ثالث صدم کودک به طفل دیگری

قلمداد و محافظین و مراقبین را در  لهیوسبهمحافظین و مراقبین قانونی یا قراردادی را تعهد 

تعهد به حفاظت و نگهداری  ،رسدمی نظر به کهدرحالی. ستصورت قصور مسئول دانسته ا

قراردادی بین ایشان و اولیاء طفل بوده که  فرضشیپک تعهد به نتیجه و یمربی مهدکودک 

بایست علت خارجی را اثبات تا از مسئولیت می صرف نقض تعهد تقصیر تلقی و مربی مهد
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ارات ناشی از فعل کودک در زمان سپردن به مهدکودک در صورت بروز خس .مبری گردد

مستند به اصول و قواعد مسئولیت مدنی و  یتضامن نحو بههر دو  مهدکودکمربی و مدیر 

باشند و در صورت عدم استطاعت می دیدهزیانمسئول جبران خسارات  ق.م.م 00قیاس ماده 

و  ق.م 0006با عنایت به م  ،شخص صغیر نیز دیدهزیان این دو مسئول در جبران خسارات

. جبران گردد ،بایستمی مسئول تلقی و خسارات از مال صغیر ق.م.م 7 قسمت اخیر م

 ،ق.م.م 04مسئولیت مربی و مدیر مهدکودک در مقابل همدیگر با عنایت به قسمت اخیر ماده 

 . اه تعیین خواهد شدنحوه مداخله ایشان از طرف دادگ اساس بر

 

 خذآمنابع و م

 الف. کتب

، 16سال  مهدی، حقوق مدنی جلد دوم، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ سوم، ،شهیدی. 0

 012ص

 004، ص34سید محمد، مقاله مفاهیم کلیدی، مجله حقوقی، ش ،قاری. 0

 

 

 50مانی، نصراله، مسئولیت مدنی وکیل فرهنگ حقوقی فرانسه فارسی، صقهر. 3

 276صالمعارف حقوق مدنی و تجارت، ه، دایرمحمدجعفر ،لنگرودی. 4

 015، ص3لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، ج. 5

 56کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص. 6

 45 و 41، الزامات خارج از قرارداد، چاپ نهم، صوووووووووووووو. 7

 03ص 0320و به نتیجه، چاپ دوم،  لهیوسبهحقوق تعهدات، تعهد  مرتضوی، عبدالحمید،. 1

 07 و

 74، ص72سال  رضا، قلمرو مسئولیت مدنی، چاپ اول،یزدانیان، علی. 2

موز در حقوق ایران آرضا، طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش، علیوووووو. 01

 -همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، دو فصلنامه دانش حقوقی مدنی )آموزشی

 20 تابستان 0شماره  0پژوهشی( دوره 



157  95زمستان  1شماره  -ون وکالی منطقه فارسمجله علمی تخصصی کان 

 

 

 نیقوان. ب

 قانون مدنی. 0

 0332قانون مسئولیت مدنی، مصوب . 0

 



  156های بدنی در ایران از دیدگاه حقوق بشر شالق و مجازات

 

 

 ربش حقوق دیدگاه از ایران در بدنی یهامجازات و شالق

 0دکتر ایرج گلدوزیان

 0عبودی جرها

 چکیده

 بشریت روحی و جسمی تمامیت حفظ، حاضر عصر در بشری حقوق مجامع اصلی دغدغه

 از نفوذ با، آمدند وجود به بشریت آرامش و صلح برقراری هدف با که مجامع و هاسازمان این. است

 شدت و میزان .اندهگردید وارد هاکشور حاکمه قوای به ،خویش یهاونیو کنوانس مواد طریق

 و هاسازمان این حضور با ،افراد جسمی تمامیت ضد بر هادولت قوانین در شده لحاظ یهامجازات

 وعض دول اکمهح قوای قدرت از و دگیرمی خود به تریمالیم چهرهطور یقین به ،آنان یهاکنوانسیون

 اهشک از جلوگیری برای هاکشور از بسیاری روازاین. کاهدمی خویش افراد ضد بر ،هاکنوانسیون این

. ندنمایمی خودداری مجامع این در «عضویت» از جامعه آن اعضای بر حاکمه قدرت نفوذ میزان

 یهاتحریم قبیل از خویش فشار یهااهرم از ،مشکل این حل برای نیز بشری حقوق یهاسازمان

 تباطرا در ناقض کشور با که مجمع این عضو ملل سایر سوی از فشار ای و نظامی، اقتصادی، سیاسی

 یشخو حداقل به را بشری حقوق یهانقض نیو ا نموده استفاده ایشان مابینفی یهاقرارداد و هستند

 . ندرسانمی

 رتمغای و اسالمی فقه تبعبه ما کشور جزایی قوانین در شده لحاظ بدنی یهامجازات مسئله

 تحمیل موجب امر این روازاین. است فوق بحث مورد موارد از یکی ،بشری حقوق موازین با آنان

. تاس گردیده ...و فرهنگی، دیاقتصا گوناگون یهاشکل به ایران ملت و دولت بر فراوانی یهافشار

 دبرت از نشان ،ملت و دولت یک بر فشار یهااهرم بیشتر چه هر نفوذ بر راه بستن و هاتنگنا از خروج

 ویژهبه هامجازات مسئله بررسی از پس نوشتار این روازاین. است جامعه یک حکام باالی قدرت و

 ارائه بهو  داده قرار بررسی مورد را امروز جامعه در آنان کارآمدینا یا آمدیکار ،بدنی یهامجازات

 ریبش حقوق مواضع و اسالمی قوانین بیشتر چه هر تعامل برقراری جهت درهایی دهاپیشن و هاراهکار

 . پردازدمی

 

  ایران اسالمی جمهوری ،ماسال ،تعزیرات ،حدود ،شالق ،بدنی هایمجازات ،بشر حقوق :واژگان کلید

 

 .. استاد دانشگاه تهران0

 .  شناسیکارشناس ارشد جزا و جرم. 0
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 مقدمه

 همان که عمومی افکار حفظ با مگر، بود نخواهد میسر امروز نهاج حکومت و اداره

 تعامالت هرچه ،راستا این در. دهندمی تشکیل را نهاج درنهایت و جامعه یک افراد عموم

 تحت کشور آن پی در و دولت آن، باشد بیشتر یالمللبین یهادهان و هاسازمانها، دولت

 دولت یک که نیز ما کشور در. داشت خواهد تریفزاینده رشد به رو توسعه آن حاکمیت

 دین زا گرفتهبر اسالمی یهاکشور از بسیاری همانند ،جزایی و کیفری قوانین، است اسالمی

 . است اسالم مبین

 گیرندهبردر، (اهللحق) حدود بخش در ویژهبه ،اسالمی نینقوا از بسیاری فلسفه

 ردکارب دارای ما کشور ویژهبه ،اسالمی یهاکشور در قوانین گونهاین. است بدنی یهامجازات

. است اعمال حال رد ،متمادی یهاسال در بلکهبوده  مجاز تنهانه روازاین و بوده وسیعی

 حفظ و حقوق از حمایت ،آنان وجودی شیرازه و بنیاد که بشری حقوق مدافع یهاسازمان

 (آنان منظر از البته) بدنی یهامجازات در بشر حقوق نقض لحاظ به، است انسانی هایارزش

 ناقض دولت یک را کنندهاجرا دولت آن تبعبهو  نقض را هامجازات این کیفری قوانین در

 . ددانمی بشر حقوق

 ویژهبه و اسالمی یهاکشور و یالمللبین جوامع بین در شده ایجاد اختالفات عمده

 قوانین در ،شده لحاظ یهامجازات مقوله در دیدگاه تفاوت همین از گرفته تأنش ما کشور

 هن فراوانی لطمات تحمیل موجب، بحث مورد مقوله حیطه در افکار مغایرت این. است کیفری

 دآمکار افزایش موجب تعامالت حفظ چراکه. است گردیده نیز مردم بر که ،ما دولت به هاتن

 داشتن امروز نیهاج حکومت در. است یالمللبین جوامع و دول بین در تبادالت و ارتباطات

 قاتتواف و هاروادید قالب در طور عمدهبه که تبادالت این. است افزونروز تتبادال درگرو قدرت

 باعثها، قرارداد مفاد از بعضی گرفتن نادیده یا و توافق عدم با، دگیرمی شکل چندجانبه یا دو

 تفاوت در اختالف نیز بحث مورد مسئله در. دگردمی ایهعدید مشکالت و اختالفات بروز

 ات اقتصادی و نظامی یهاتحریم ،قبیل از مشکالتی باعث هامجازات مسئله در ،دیدگاهی

 زا برخی در هاسفارتخانه شدن بسته حتی یا و هاکشور سایر از ایرانی اتباع اخراج و حذف

 . برد نام توانیم را تجاری و اقتصادی مبادالت قطع یا، ما کشور در و هاکشور
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 آن تاریخی سیر و شکنجه، هامجازات .1

 و انانس بودن مختار و اختیار مبنای بر که است اخالقی رویکردی استحقاقی عدالت 

 درواقع و جبران برای مالکی ،بشریت ابتدای همان از ،آزاد اراده داشتن با شر و خیر انتخاب

 انسان است معتقد که است جهتازاین آن بودن اخالقی. است گرفته قرار مجازات اعمال

 باید و دشومی تلقی مسئول دهدمی انجام که ییهاکار مقابل در پس، است آزاد موجودی

 0.نماید دریافت را خود عمل مکافات یا پاداش

 ،مجازات اعمال الزمه ازتری واضح تصویر بتوان شاید ،وادی این در و دیدگاه این در

 بر جبرانی قابلغیر صدمات و لطمات ایجاد موجب خصوصبه که جرائم از برخی در ویژهبه

 ضعیف جنس بر قوی جنس از اوقات گاهی ،حتی و برابر موضع در انسان جان و جسم

 . نمود تأیید بتوان شاید که بررسی تنهانه ،را دگردمی

 آزمایش بوته به را آن دوباره نویسندگان و حقوق فالسفه که نیز دهی سزا مفهوم

 اخالقی نظم نقض را مجرمانه رفتار آن در که است مجازات نظریاتترین قدیمی از اند،هدهان

 . گردد پرداخت آن یهاب باید پس ،ددانمی طبیعی یا و

. است استحقاقی عدالت این و است آن مستحق چون ،دگردمی مجازات بزهکار

طور هب که است نموده تشبیه روشنی حسابماشین را انسان آلسن رونالد ،بینیممی چنانچه

 0.است خویش اعمال از حاصل خوشی و رنج محاسبه حال در ،دائم

 اندیشه قدرت دارای انسان که ییجاآن از ،اندیشید نیز واقعیت این به توانمی بنابراین

 واقبع به اندیشمندانه نگاهی ،زندسرمی وی از که اعمالی برای دتوانمی همیشه ،است تفکر و

 السفهف از بسیاری که باشد عواملی از یکی دتوانمی امر نای .باشد داشته خود اعمال نتایج و

 و تأیید را مجرم سزادهی درواقع و کیفر لزوم تا است داشته آن بر را عادی افرادی حتی یا و

 . بدانند فایده مفید حتی
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 مجازات آمدن وجود به تاریخچه .1 .1

 مآد فرمانینا لمقاب در را مجازات اولین بتوان شاید ،هامجازات نمود تاریخی سیر در 

 ،خوانیممی آسمانی کتب در که گونههمان. نمود مشاهده بهشت از اخراج آن پی در و حوا و

 محسوب ممنوعه فعل نوعی درواقع که» ،ممنوعه میوه نخوردن به خداوند فرمان از پس

 در توانب شاید که قبلی تذکرات با خداوندی فرمان به ندادن گوش و نافرمانی با ،«یدگردمی

 . گرفت قرار عمل مجازات ،اخراج ،نمود تلقی انگاریجرم نوعیبه حقوقی اصطالحات قالب

 در لکهب ،بود نکرده پیدا نمود امروزی شکل به جوامع کهازآنجایی بشر پیدایش از پس

 جوامع در و خانواده پدر ،داشت خود به رهچه ایهقبیل و خانوادگی کوچک جوامع قالب

 یسرئ. بود گرفته خود به را حاکمه قدرت یک درواقع و حاکم نقش قبیله رئیس ،ایهقبیل

 یپشتیبان جهت در که اندازه همانو  ستدانمی خود اعضا تمامیت حفظ مسئول را خود قبیله

 . نمودمی تصور نیز را خود یاعضا از برداریفرمان انتظار ،داشتمیبر گام خود اعضا

 .نمود جستجو دوران همان در نیز را شالق پیدایش، توانمی گذشته به نگاهی با

 و مردساالرانه نوعیبه زندگی درواقع و ستنددانمی خانواده رئیس و فرمانده را خود که مردان

 رمیچ یهاکمربند یا و شده بافته یهاریسمان از استفاده با ،گشتمی تلقی رانهپدرساال یا

 خانواده اعضای ،اطاعت عدم و فرمانینا صورت در ،بود شده ساخته حیوانات پوست از که

 .ندکردمی اطاعت به مجبور و وادار ،را فرزندان و زنان ویژهبه

 و سیاسی یهاچهره وارد حتیو  دگردمین ختم جاهمین به جسمی و نیبد ضربات

 ربع سران اسالم اوایل در که ییهاشکنجه به توانمی ،نمونه عنوانبه. دگردمی نیز مذهبی

 چهارمیخ به و کردن داغ. نمود اشاره کردند،اعمال می آوردن اسالم به افراد از جلوگیری برای

 در عرب حاکمه قوایکه  است مجازات یهانمونه و آثار دیگر از. ..و کردن فلک و کشیدن

 . بستندمی کاربه دوران آن در خویش حکومت تحت افراد فرمانینا برابر

 خویش گفته بهو  مذهبیان جهت در هاحکومت اربابان که ییهامجازات از دیگر یکی

 از خروج برای افراد کشیدن صلیب به ،بود رایج مسیحیت آغاز در دین انحراف از جلوگیری

 لیبص به خویش گفته به ،نیز را( ع) مسیح عیسی حضرت که ییجا تا .بود مسیحیت دین

 .کشانیدند

 چشم و بدن عضو کردن داغ ،کردن چهارمیخ، کردن سنگسار ،پارس حکومت در
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 0.بود شایع و رایج بسیار یهامجازات از، دنکن

، کردن گوربهزنده، زهر نوشاندن: چون ییهامجازات به توانمی حمورابی قوانین از

 را درخت وسیلهبه کردن دوپاره و کردن وحوش خوراک، دوختن گاو پوست در ،کردن شقه

 0.زد مثال

 یهالوح در که است ییهامجازات از دیگر یکی ،نیز ایزدی آزمون یا اوردالی

 . است مشاهده قابل دوران این از آمدهدستبه

 یا آهن، گرم ورم در. یدگردمی انجام گرم ورم یا و سرد ورم صورت دو به ،اوردالی

 سرد آب در سر تا را ممجر، سرد ورم در. ریختندمی مجرم فرد حلق در گداخته سرب

 . برد درخواهد به سالم جان آن از گناهبی فرد بودند معتقد که ؛بردندفرومی

 عبور آتش از مجرم فرد آن در که زد مثال را آتش از عبور توانمی ،دیگر یهانمونه از

 ،ثالمعنوانبه .نمود خواهد عبور سالمتبه آن از گناهبی فرد ،بود آن بر اعتقاد؛ که شدمی داده

  .است زمان آن قوانین از برگرفتهکه  نمود یاد شاهنامه داستان در آتش از سیاوش عبور از

 ختاری و سابقه به گذرا نگاهی ،چند ییهانمونه ذکر با ،گردید مشاهده که گونههمان

 هداشت وجود جرائم برابر در مجازات همیشه تاکنون نخست روز از دیدیم .شد پرداخته مجازات

 از هامجازات شاید. است متفاوت آن وقوع دوران و محل و جرم نوع به بسته ،البته؛ که است

 اشدب داشته وجود جرمی که زمانی تا و داشته وجود همیشه اما باشند نبوده شکل و نوع یک

 . داشت خواهد وجود نیز مجازات زیرناگ ،بشریتی و

 ییهاتضاد بشریت بین بزرگ و کوچک ایهمسئل هر پیرامون دورانی هر در و همواره

 جای نباید امر نایه البت. اندهبود مخالف ایهعد و موافق ایهعد که زیرا ،است داشته وجود

 . اندهگردید خلق متفاوتی افکار با هاانسان چراکه ،گردد تعجب

 آئین و عرف و بوده تغییر قابل نیز مکان و زمان برحسب متفاوت افکار ،طور یقینبه

 دلیل همین به ،است نبوده تأثیرها بیتفاوت آن آمدن وجود به و بروز در نیز منطقه آن

 یهازمان و اعصار تا. اندهگرفت خود به را متفاوتی لشک و رنگ مختلف جوامع در هامجازات

 

  انتشارات ،آرام احمد ترجمه ،هفتم چاپ ،تمدن گاهواره زمین مشرق ،0جلد ،دورانت ویل تاریخ ،دورانت ویل. 0

 302ص0311فرهنگی علمی

 20ص، 0376، اول چاپ ،دانش گنج کتابخانه ،کیفری عدالت ،، محمدآشوری. 0
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 حتی یا و جرائم برای را یکسان و واحد مجازات یک ادعای قاطع طوربه تواننمی ،نیز دیگر

 در را هامجازات وجود که گونههماناما  .داشت انتظار متفاوت یهامکان در اما واحد جرمی

 راکهچ، گردید منکر را مجازات لزوم توانمین نیز آینده در، نمود انکار تواننمی گذشته صاراع

 ایجاب موارد بسیاری در را مجازات اعمال لزوم افراد حقوق و عدالت حفظ، حیات الزمه

 . دنمایمی

 

 تاکنون گذشته از مجازات مخالفین و موافقین .0 .1

 بیندراین. گرفت شکل نیز مجازات ،جرم و بشریت شروع با شد گفته که گونههمان

 میمفاهی با شاید. اندهداد قرار بررسی مورد را مجازات باب ،هابار نویسندگان و حقوق فالسفه

 چشم واژه با فمختل کتب در ما از خیلی. گردیم رودررو. ..و استحقاقی عدالت، سزادهی چون

( زادهیس) نظریه این. مایهشنید هابار و آشناییم بسیار دندان برابر در دندان و چشم برابر در

 دنمایمی لحاظ مختار و آزاد انسان یک را مجرم نظریه این. است مجازات نظریهترین قدیمی

 داشتن با کس هر ،زمان هر درنتیجه و ددانمی اختیار و اراده آزادی از برگرفته را جرمی هر و

 .نماید مجازات گونههمان به را وی تا دنمایمی حکم سلیم عقل ،شود جرمی مرتکب آزاد اراده

 نکاست درصدد جرم از دیدهآسیب ارهوهم ،دارد ادامه و بوده تاکنون دیرباز از که نظریه این در

 شکل خود به موارد بیشتر در مجازات اعمال نایه البت. است جرم از ناشی یهادرد و آالم

 به شتربی و بود نکرده پیدا نمود امروزی شکل به جوامع که گذشته اعصار در. دگیرمی انتقام

 ااعض از یکی جرم سبب به که ییهاکشتار و قتل ،داشت رواج خصوصی دادگستری شکل

 . بود پررونق و فراوان بسیار، کشاندمی هالکت به نیز را افراد سایر قبیله

 کردن شخصی و فردی قبیل از اصولی بنیان و جوامعگیری شکل با رفتهرفته

 یهاشکل به اما ،باقی بودند جرم از دیدهصدمه که افرادی برای عدالت ایجاد ،هامجازات

 عدالت ،دیدمی انتقام گرفتن محق را خود شخص که جا هر در. یدردگمی اعمالتری عادالنه

 و صحیح مسیر در البته. نمودمی یاری خویش حق گرفتن در را او و حمایت وی از کیفری

 رابطه جز ،نداشتند گناهی و خطا گونههیچ که افرادی و ءاعضا سایر نه مجرم خود بار این

 . شد شناخته خود خطای و جرم گویپاسخ متهم با خونیهم و سببیت

 رد ،بلکه کیفری عدالت تنهانه دیدهصدمه فرد منافع حفظ جهت به راستا این در



  175های بدنی در ایران از دیدگاه حقوق بشر شالق و مجازات

 

 

 هک شرایطی در ویژهبه افراد حق شدن ضایع از جلوگیری برای ،نیز ادیان موارد از بسیاری

 دین نمونه مانند .نمودندمی حمایت و ییار را هاآن ،بود خویش حق اعمال در مصمم شخص

 ما آسمانی کتاب درخداوند  ،جرم از دیدهزیان حق از حمایت و راستا این در اسالم مبین

 بخشش که گونههمان 0«.لعلکم تتقون هالقصاص حیاو لکم فی»: فرمایدمی چنین مجید قرآن

 به را آن نیز جرم از دیدهصدمه حق از حمایت جهت در ،ددانمی شایسته و نیکو بسیار را

 آالم از که دیده یگاهتکیه دارای را خود شخص مواردی چنین در .ددانمی شخص حق نیکی

 و انسان کرامت حفظ باب از نیز امر این ،است ذکر شایان. کاهدمی موارد بسیاری در نیز او

 با و سایه زیر در ،البتهگیری انتقام نوعی را آن توانمی هرچند ،است فرد هر حقوق حفظ

 . دانست حکومت اجازه

 زا ایهورط در که امروزی شکل به مجازات آثار و نتایج از طورکلیبه تواننمی البته

 ،یتامن و عدالت ایجاد خود مواقع از بسیاری در چراکه. نمود پوشیچشم دارد قرار انتقاد

 تحاکمی حفظ و امنیت ایجاد بتوان طریق این از شاید و ددانمی فایده مفید و الزم را مجازات

 عامه حقوق از دفاع و اجتماعی امنیت ایجاد از سخن که مواردی در ویژهبه. نمود لحاظ نیز را

 دیگر چراکه .نمود پوشیچشم مجازات اعمال از توانمی سختیبه دیگر ،یدآمی پیش مردم

 یک حاکمیت تحت که است افرادی حقوق و منافع از سخن بلکه ،نیست فرد یک از سخن

 . هستند امنیت احساس و حمایت نیازمند و ندکنمی زندگی دولت

 وففیلس به ایهاشار ،شد کشیده جااین هب سخن باب که حاال ،نیست فایده از خالی

 جزیره .نمائیم مروری را وی مشهور و معروف نظریه و نمائیم ،کانت ،مطرح دانحقوق و بزرگ

 نهاج روزی اگر که الزم و است مهم حدی تا مجازات اعمال است معتقد وی»: کانت متروکه

 هانت مجرم فرد و باشد جزیره این حیات روز آخرین و گردد تبدیل متروکه جزیره یک به هاتن

 اتمجاز ابتدا مجرم شخص آنکه تا دکنمی اقتضا عدالت ،باشد جزیره نایه باقیماند شخص

 .«رسد پایان به جزیره این روز آخرین سپس و گردد

 مجازات اعمال لزوم بر ،خود نظریات در کیفری نظام یاحیا اندارطرف ،بعد اعصار در

 خابانت یک با خود چراکه. دولت نه است مسئول خود مجرم: معتقدند ایشان. نداهورزید تأکید

 

ای عاقالن، حکم قصووواص برای حفظ حیات شوووماسوووت تا مگر )از قتل یکدیگر( » :072 آیه بقرهسووووره . 0

   «بپرهیزید.
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 شمچ جایبه است این بر اعتقاد نظریه این در البته. است گردیده جرم مرتکب آزاد عقالنی

 سبتن مجرم به طور مستقیمبه مسئولیتتا  نمود بررسی را حال باید ،هادوردست به دوختن

 نوع این البته. است نکرده استفاده صحیح شکل به خود آزادی از مجرم زیرا ؛شود داده

 . گویند «مجرمانه علل شناسیجرم یا پویایی» را شناسیجرم

 : از اندعبارت مجازات اعمال حیطه در سخن قابل نظریات دیگر از

 

 مجازات اعمال موافقین .الف

 به و دش گذاشته کنار کیفر جبرپندارانه یهابینش ،منظر این از :گرایی سزا یاحیا

 جرم وقوع مالک ،مقصر اخالقی خطای نظریه این در. نمود پیدا گرایش باوراراده یهابینش

 رد اختالل دایجا باعث که نموده حقوقی قاعده یک به تجاوز باید مجرم درواقع .شد داده قرار

 جرم را آن قانون که اخالقی حوزه در مجازات ،دیدگاه این در. باشد گردیده جامعه نظم

 رب مجازات تحمیل و انگاریجرم بدون اخالقی تقصیر صرف زیرا ،دکننمی مداخله نشناخته

 0.است خارج کیفری عدالت حوزه از ،آن مقصر

 وضوعهم قوانین در بیان بال عقاب قبح قاعده از برداشتی را نظریه این ،توانمی البته 

 ،ددانمی الزم را مجازات اعمال کهاین با ،نیز بیان بال عقاب قبح چراکه. دانست داستانهم نیز

 عدالت اعمال تنهانه را مجازات اعمال ،عمل بودن جرم قبلی اعالم و انگاریجرم از قبل

 . دکنمی بیان ناپسند و قبیح عملی بلکه ،دداننمی

 تساهل سیاست به توانمی مجازات اعمال لزوم بر نظریات دیگر از .صفر تساهل

 از ،بگیریم نظر در صفر را (خطا) جرم ترینکوچک اگر نظریه این طبق بر. نمود اشاره صفر

 وقحق و واقعی عدالت اعمال جهت به، دپوشی چشم نباید نیز آنترین خفیف و ترینکوچک

 .جرم از دیدهزیان حقبه

 زودیبه ،شود هار شکسته و نشود تعمیر شکسته پنجره اگر .شکسته پنجره نظریه

 تنشکس محضبه باید ،نیز اجتماع انهدام از پیشگیری برای. دگردمی منهدم ساختمان کل

 

 067ص منبع همان. اللهیفرج رضا دکتر. 0
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 قوقح مدافعان نظریات از برگرفته). نمود برخورد هنجارشکن با باید ،بالفاصله جارهن اولین

 0(.است اشخاص برابر در جامعه منافع حفظ درصدد اجتماعی

 

 مجازات اعمال مخالفین .ب

 از سیاریب تأیید مورد مواقع بسیاری در مجازات بودن لزوم و اعمال که گونههمان

 و مذموم دیگر افرادی دیدگاه از نیز مواقع از بسیاری در ؛است بوده حقوق علم علمای و افراد

 : به نمود اشاره توانمی جمله آن از. است شده دانسته خوانده روانا

 به نسبت ورس جنایت و شکنجه بیان در میالد از قبل ایتالیایی خطیب ،سیسرون

 نایتج زدنش چوب، بزرگ است تقصیری رومی نفر یک کردن زنجیر ،زد فریاد رومی فرد یک

 0.بود خواهد بزرگی گناه چه او نمودن مصلوب، است

 در. اندهگردید قائل ییهامحدودیت بدنی شدید یهامجازات برای ،نیز مذهبی ادیان

 یارزشمند و سزابه نقش ؛است نیز آنانترین اکمل و دین آخرین که مبین اسالم میان این

 آن اهمیت بر و نموده تأکید مسلمانان حرمت بر چنانآنو  است نموده فاه ایحیط این در

 رمهلح واهلل. »است دانسته برابر خدا خانه حرمت با را انسان آبروی و حرمت که نموده توصیه

 ام دینکه  است احترامی و ارزش از نشان که« رامالحاهللبیت حرمه من عنداهلل اعظم المومن

 3.است گردیده قائل انسانی یهاارزش و انسان برای

 الاعم و اجازه حق صاحبین به ،نیز موارد بسیاری در اسالم که داشت دور نباید ازنظر

 و شده گرفته قرار تجاوز مورد و شده تعدی حدود همان در البته. است داده را خویش حق

 اثبات بر. است دانسته آن مرتکب برای مجازات قابل نیز را آن مازاد که ایگونهبه ،بیشتر نه

 اعتدی ما تحمل علیه فاعتدوا علیکم اعتدیفمن: »نمود اشاره زیر هه آیب توانمی مدعا این

 قرار تجاوز مورد را وی اندازه همان به هم شما ،داشت روا شما بر تجاوزی کسی اگر و ؛علیکم

 .«دهید

 

 37ص منبع همان. 0

سانی. 0 ضل، ل سرون ،ابوالف ست و خطیب ینتربزرگ یا سی ، 02ش ،وکال کانون مجله ،مدافع وکیلترین زبرد

 02ص، 0330اسفند و بهمن

 ه0311 ،االسالمیهدارالکتب تهران ،المجدالثامن ،الکافی ،الکلینی شیخ. 3
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 تأکید مجازات اعمال بر وادیان افراد از ایهعد ،اعصار طول در بینیممی که گونههمان

 . اندهدانست روانا و مطرود را آن نیز دیگر ایهعد و اندهورزید

 باعث را آن و بود موافق بسیار سیاسی مجرمان مورد در مجازات اعمال با ،مونتسکیو

 .دادمی قرار انکار مورد اصل یک عنوانبه را آن پذیرش اما ؛ستدانمی حاکمه قوای تثبیت

 افزوده هاشکنجه تعداد بر قدر هر چین امپراتوری در» ،خوانیممی القوانینروح در چنانچه

 ،شدمی فاسدتر مردم اخالق قدر هر و شدمی ترنزدیک انقالب به کشور زهاندا همان به، شدمی

 0.«گشتمی ترافزوده شکنجه میزان بر

 ،هامجازات اعمال از هدفکه  رسانیممی پایان به نکته این ییادآور با را بخش این

 همواره بشری جوامع تأکید چهاند، هنمود حمایت آن از ادیان که مواقعی در چه همیشه

 یریپیشگ نوعی توانمی نیز را گرفته قرار تأکید مورد مجازات اعمال .است بوده عدالت اجرای

 لهیا ادیان. نمایندگیری جلو جدید جرائم شیوع از ،پیشگیری این باتا  نمود لحاظ وضعی

 قرار رنظ امعان مورد را جرائم وقوع از یپیشگیر جنبه بیشتر ،نیز اسالم مبین دین ویژهبه

. رددگ توجه آن به باید که را جرائم مرتکبین مورد در خشونت اعمال وگیری انتقامتا  اندهداد

 در زنی را جامعه اصالح و صلح حفظ قبیل از دیگری موارد تردقیق نگاهی با توانمی البته

 در متعال خداوند چنانچه. دگردمی سبب را مجازات مالاع لزومکه  نمود جستجو الهی احکام

 ردمندانخ ای و ؛تتقون لعلکم االلباباولی یا هاحی القصاصفی لکم و» :فرمایندمی کریم قرآن

 0.«بپرهیزید یکدیگر قتل از مگر تا شماست حیات حفظ برای قصاص حکم

 

 بشردوستانه حقوق یهانگاه و هاکشور ایرس و ایران در بدنی یهامجازات .0

 

 بدنی یهامجازات تعریف .1. 0

 یهامجازات اعمال خود یهاگزارش و آرا در ییقضاشبه و قضایی یهادهان از بسیاری

 البته. برندمی کار به ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز چون مختلفی عناوین تحت را بدنی

 

 021ص، 0355 ،هفتم چاپ ،امیرکبیر انتشارات ،مهتدی اکبرعلی ترجمه ،القوانینروح ،منتسکیو. 0

 ه0311 ،االسالمیهدارالکتب تهران ،المجدالثامن ،الکافی ،الکلینی شیخ. 0
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 0.بود خواهد غیرانسانی مجازات یا غیرانسانی رفتار چون مفاهیمی از اخص ،بدنی مجازات

 بکت در نه و ما موضوعه قوانین در نه بدنی مجازات اصطالح ، متأسفانهگفت باید 

 اکتفا آن مصادیق ذکر به بیشتر روشن و واضح تعریفی جایبهو  است نشده تعریف حقوقی

 مجازات نوعی بدنی مجازات: »گفت توانمی هامجازات این تعریف مقام در .است گردیده

 یک مجازات عنوانبه آسیب و صدمه ،رنج ،درد هرگونه عمدی ایراد شاملکه  است فیزیکی

 تلقی قبولیرقابلغکه  است رفتاری یا نگرش از جلوگیری برای ،اصالح ،تأدیب هدف به ،جرم

 .«دشومی تحمیل فرد بر ،دگردمی

 

 هاکشور قوانین در بدنی یهامجازات تاریخی سیر

 ادامه رویه این. است داشته وجود بدنی یهامجازات هاکشور اغلب جزایی قوانین در

 مفید زمان این متفکرین از بسیاری که 01 و 07 قرون در روشنگری به معروف عصر تا داشته

 ذات و انسانی شئون خالف را آن چراکه. »دادند قرار تردید مورد را بدنی یهامجازات بودن

 داغ ،عضو قطع چون بدنی شدید یهامجازات حذف خواستار روازاین .«ستنددانمی انسان

 زاج حقوق برجسته اساتید از نظریاتی میان این در .شدند خود موضوعه قوانین از ...و کردن

 گردید منتشر 0712 سال در که «قانونی و اخالقی اصول بر ایهمقدم» کتاب در بنتام ،همانند

تأثیر  جمله این .«است شیطانی و ارزشبی شدید و خشن مجازات» ،کرد بیان چنین که

 . است داشته هاکشور قوانین از هامجازات این حذف در ییسزابه

 منتشر 0712 در که «هامجازات و قوانین» وی معروف کتاب و بکاریا همچنین 

 و بدنی یهامجازات با مخالفت در چراکه ؛ه استداشت روند این در ییسزابه تأثیر ،گردید

 دنبو تأثیربی همچنین و جرائم وقوع ازگیری جلو و کاهش در قوانین از نوع این یکارآمدنا

 که ودب تأثیرگذار جایی تا نظریات و اعتراضات این. اندهداشت کاربرد بسیار مرتکب مجازات در

 ار بدنی یهامجازات ممنوعیت که جایی تا .یافت راه هاکشور از بسیاری اساسی قوانین به

 . دادند قرار خود بنیادین اصول از یکی

 

 

  ،بشر حقوق یالمللبین نظام در غیرانسانی یهارفتار و شکنجه ممنوعیت موضوعی تبیین ،محمد ،ابراهیمی. 0

 20ص ،0312،خرسندی انتشارات ،تهران ،اول چاپ
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 اسالمی موازین و بدنی یهامجازات .0 .0

 یهامجازات ویژهبه مجازات تاریخ ،شد اشاره آن به نخست بخش در که گونههمان

 اعصار طول در و است نبوده جدا امر این از نیز ما کشور .دارد تاریخ طول به قدمتی بدنی

 . است آورده روی بدنی یهامجازات اعمال به جرائم از بسیاری برای تلفمخ

 منابع. است اسالمی موازین و مبانی از برگرفته ایران اسالمی جمهوری نظام مبانی

 و اصلی منابع از سنت و کتاب .است اجماع و عقل ،سنت ،کتاب ،امامیه فقه دیدگاه از حقوق

 زجملها اسالم مبانی به ترعمیق نگاهی با. ندشومی شناخته حقوق فرعی ابعمن از اجماع و عقل

 فتأر دین اسالم که یابیممیدر ،السالمعلیه معصومین ائمه و بزرگان سخنان یا و مجید قرآن

 بالفاصله ،باشد شده مجرمین مجازات و حق اعمال از سخن که جایی هر در .است مهربانی و

 . ددانمی ترشایسته و خوانده برتر را گذشت آن از بعد یا قبل

 یک افراد آرامش و امنیت حفظ همچنین و حاکمیت حفظ برای ایهجامع هر اما

 بعد از تنهانه عمل این ،گفت توانمی. است مجرمین مجازات اعمال به ناچار همواره ،ملت

 مهحاک قوه به نسبت را افراد امنیت و اطمینان جادایه بلک، است جامعه یک حاکمیت حفظ

 . بخشدمی افزایش بسیار

 : از اندعبارت که دارد وجود مجازات اعمال پی در یدیگر مبانی

  ؛جرم از دیدهزیان تسکین .الف

  ؛سایرین و فردی ارعاب .ب

  .بزهکار اصالح .ج

که  است «عدالت اجرای» مجازات اعمال از بخش ینترمهم :گفت توانمی آخر در و

 مجازات اعمال از ناگزیر» ،دکنمی حکم سلیم عقل هر حال. است مظلوم حق احقاق همان

 «.هستیم

 از یکی مواقع از بسیاری در، هامجازات اعمال لزوم بر تأکید با امروزی جامعه در

. است بدنی یهامجازات مسئله، است گردیده اتیاختالف بروز باعث که اساسی مسائل

 یهامجازات لغو خواستار فراوانی یهابیانیه با، بشر حقوق حفظ مدعی مجامع و هاسازمان

 اندهبود ااعتنها بیبیانیه این به که ییهاکشور از یک هرو  اندهگردید هاکشور قوانین در بدنی

 . اندهنمود لحاظ بشر حقوق ناقض، را
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 کمونیستی یهاکشور قوانین در بدنی یهامجازات بیشترینها، کشور بین در

 به طورمعمولبه ،اسالمی یهاکشور در. است اسالمی یهاکشور یا و «چین مثل مداردولت»

 هبتری استوار چهره هامجازات این ،اسالم ینقوان از هاکشور این جزایی قوانین تبعیت علت

 یهانگرش تعمیق جهت در هاتالش موازات به امروز نهاج در»، است ذکر قابل .اندهگرفت خود

 که گریاباحه گسترش همچنین و است دههان فزونی به رو که دین ضد یا و دین به توجهبی

 گام محکم و استوار بسیار آن حمایت در نهاج بزرگ سیاسی یهاتقدر و هاکشور اغلب

 تواننمی ،دارندنمیبر نظامی چه و مالی چه ایهوسیل هر با خود حمایت از دستو  برداشته

 یهاموزهآ بر تکیه و بوده راسخ خود ایمان بر افراد از بسیاریکه  ؛گرفت نادیده را حقیقت این

 انادی به مردم فزونیروبه اقبال و اشتیاق همچنین. «نددانمی خویش نجات راه هاتن را دینی

 سالما مبین دین ادیان این میان در ،البته که ؛گرفت نادیده تواننمی را اسالم ویژهبه الهی

 . است بوده سایرین به نسبت بیشتری گرایش دارای

 یهاشورک بهتری موشکافانه نگاه با ،ستیزاسالم دول و یالمللبین جوامع راستا این در

 ،نداهگرفت قرار استفاده مورد مجازات و جرم حیطه در که موازینی و قوانین ویژهبه و اسالمی

 نیانهاج نظر در را اسالم تا هستند ییهاایرادگیری و جویینههاب دنبال به بساچه و نگریسته

  .بگذارند نمایش به مبین دین این از را زیبانا ایهجلو وکرده  مطرح خشن دینی و منفور

 از یکی. است خود خاص مقررات و قوانین دارای حکومت هر یمدانمی که گونههمان

 یهامجازات نوعکه  است جامعه آن کیفری نظام و سیستم جامعه هر یهابنیادترین اصلی

 .است نموده ریزیبرنامه جامعه آن پیکره تحت افراد برحسب طورمعمولبه را خود یهاکیفر

که  است جامعه آن حقوقی اخالقی یهاارزش بیانگر هامجازات از بسیاری، گفت توانمی

 مستحق و است شده نگاشته نادیده هاارزش و حقوق این اغلب ،مرتکب خطای وسیلهبه

 . است مجازات

 راینبناب .نگارندمی کشور یک حقوقیگان برجست و اساتید را قوانین ،طورمعمولبه

 یک زامرو نهاج در. است جامعه یک دانش و علم، فرهنگ نماد قانون یک ،گفت توانمی

 . دباشمی متمدن جامعه یک نماد منصفانه مجازات

 بحث جزایی یهانظام در بحث مورد اصلی یهامؤلفه از یکی ،است ذکر شایان

 میان این در. ه استرفتمی کار به جوامع تاریخ طول در که است هاکیفر و هامجازات
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 از هامجازات این. ندباشمی بشریت قدمت بهتری طوالنی سابقه رایدا ،بدنی یهامجازات

 حق اعمال و مرتکب مجازات بر عالوه تا اندهداشت وجود جوامع تمامی در تاکنون گذشته

 یموجب اند،هبود جامعه یک انگذاربنیان و حکومت نیز گاهی و خاص شخص گاه که دیدهزیان

 جرائم کاهش برای موجبی امر اینو  داشته سایرین ذهن و دل در وحشت و رعب ایجاد برای

 . دانست ،جرم وقوع از پیشگیری نوعی توانمی را شیوه نایه ک گردد

 در همواره و بوده متغیر هاآن عرف و جوامع تغییر با بدنی یهامجازات اجرای شیوه

 ،بشری امعهج و بشریت تکامل و تغییر با ،یابیممیدر تاریخ به نگاهی با. تاس بوده تغییر حال

 در حاکمه قوایو  کشور آن از بهتر نمودی و بیشتر چه هر شدن کارآمد برای هامجازات این

 یالمللبین جوامع ویژهبه و جوامع سایر با شدن همسو و تغییرات دستخوش المللیبین سطح

 هر. است جامعه یک ملزومات از ملل سایر با ارتباط و تعامل امروزی جامعه در. اندهگردید

 در تدابیری اتخاذ در سعی خویش کشور مصالح و حکومت اهداف پیشبرد برای حکومت

 جوامع با هامجازات اعمال در همسویی این. است داشته کیفری نظام و مجازات اعمال حیطه

 جامعم و ملل سایر با نهاج سطح در بیشتری تعامل کشور کی، دگردمی باعث یالمللبین

 . باشد داشته اشجامعه افراد و خود قدرت گسترش جهت در هم آن ،یالمللبین

 شریب حقوق مجامع و هاسازمان تشکیل و بشری و فکری یهابنیان تغییر با تدریجبه

 و انسان تکریم جهت در ،هامجازات این اعمال بدنی و خشن یهامجازات با هاآن مخالفت و

 از یاریبس جایی کهتا  یافته گسترش رفتهرفته موضوع این .یافت کاهش انسانی شخصیت

 به توانمی ،مثالعنوانبه. نمودند فحذ خود قوانین از ،را بدنی یهامجازات هاکشور

 . نمود اشاره ... و سوئیس، فرانسه، سوئد ،آمریکا: قبیل از ییهاکشور

 

 بدنی یهامجازات به بشر حقوق یالمللبین دیدگاه .5 .0

 و اهداف با ،واژه این انگذاربنیان ،است مشخص بشر حقوق واژه از که گونههمان

 بشر حقوق موازین. اندهدهان بنا را بشری حقوق یهاسازمان و هادهان خود خاص یهاویژگی

اند، هاشتد انتقادآمیز شدتبه نگاهی کیفری یهارویه از برخی به ،امروز به تاگیری شکل آغاز از
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 0.هاسترویه ایناز  یکی هامجازات در خشونت

 مورد را بدنی اذیت و آزار و خشونت فراوانی یهاقطعنامه و اسناد ،دیدگاه این از 

 یهادادگاه تأسیس. اندهنمود اعالم ممنوع را آن ،غیرمستقیم یا مستقیم و داده قرار انتقاد

 دیرینه یهاآرزو از یکی ،یالمللبین جرائم ینترمهم مجازات و محاکمه برای ،یالمللبین

 ،درواقع. پوشید خود به عمل جامه ،بیستم قرن یهاسال واپسین درکه  است بوده نیانهاج

 طورمعمولبه که است ایگونهبه هادادگاه این صالحیت مشمول یالمللبین جنایات طبع

 یابدمی ارتکاب موقعیتشان از استفادهءسو با و هادولت در رسمی سمت دارای ،اشخاص توسط

 فراهم را قضائی دستگاه کار صحیح روند بر آنان یتأثیرگذار امکان هاآن اداری جایگاه و

 در بشری حقوق اسناد ،هابیانیه اشخاص این نماندن مجازاتبی برای روازاین 0.سازدمی

 . پردازیممی برخی به زیرین خطوط درکه  گردیدند صادر فراوانی به هامجازات ممنوعیت

 

 

 1914 شکنجه منع کنوانسیون

 0214 کنوانسیون ،شکنجه منع به تسریع در هاکنوانسیون ینترمهم و اولین از .الف

 لشمو دایره حیث از و بودهآور الزام جنبه دارای سندی ،ماهیت حیث از کنوانسیون این. است

 بندیطبقه بشر حقوق یالمللبین اسناد زمره درو  بوده خود شمول دایرهترین گسترده دارای

 قلمرو در متعهدند کنوانسیون عضو یهادولت»: است آمده چنین آن 06 ماده در. دشومی

 جهشکن تعریف مشمول که تحقیرکننده و غیرانسانی ،خشن مجازات یا رفتار و اعمال از خود

 آنان مورد در را شکنجه به مربوط مقررات و نمایندگیری جلو ،نیز نیست "0" ماده موضوع

 بر فراوانی تأکید که را بدنی یهامجازات ممنوعیتن تریآشکار توانمی درواقع. «کنند اعمال

 نیغیرانسا و خشن مجازات یا رفتار و شکنجه منع کنوانسیون به مربوط ،گرفته صورت آن

 . دانست

 آمرانه و الزامی جنبه از ،سندی ماهیت حیث از ،(0214) شکنجه منع کنوانسیون .ب

 

، تهران ،اول چاپ، شووکری رضووا، عمومی جزای حقوق بر نگرشووی، داور اکبرخانعلی میرزا ،محمد ،باهری. 0

 310ص، 0311 ،مجد انتشارات

 047ص، 0321 ،دوم چاپ ،تهران ،دانش شهر ،المللبین جزای حقوق از ییهاجستار ،علی ،خالقی. 0
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، نیز آن شمول تحت قلمرو حیث از .دگیرمی قرارر آوالزام اسناد زمره در و بوده برخوردار

 . دگیرمی قرار بشری حقوق یالمللبین اسناد زمره در و است شمول دایرهترین گسترده دارای

 ممنوعیت درباره ،حاضر سند که موضوع نایه ب توجه با ،نیز موضوع حیث از .ج

 تمامی شاملو  است تحقیرآمیز و غیرانسانی ،ظالمانه یهااررفت و هامجازات سایر و شکنجه

 به خاص اسناد زمره در اعتبار نایه ب، دگردمین بشری حقوق اساسی یهاآزادی و حقوق

 یهاگروه و اقشار به و نبوده خاصی محدوده دارای پوشش تحت افراد جهت از اما ؛آیدمی شمار

 باراعت نایه بکه  دهدمی قرار خود حمایت تحت را بشر افراد تمامیو  دگیرنمی تعلق خاصی

 . دگیرمی قرار عام اسناد زمره در

 کلمه به نسبت کاملتا حدودی  و جامع تعریف که جهتازآن کنوانسیون این .د 

 همچنینو  است گرفته قرار یالمللبین قضایی یهادهان و جوامع پذیرش مورد که شکنجه

 سایر و شکنجه به نسبت ترجدی و بهتر مبارزه جهت نظارتی و اجرایی سازوکار دارای

 حقوق اسناد میان در ایهویژ جایگاه و اهمیت از ،است دیده تدارک را غیرانسانی یهارفتار

 0.استبرخوردار ،بشری

 صالحیت دولت 50 بربالغو  است داشته عضو 047 تعداد ،تاکنون کنوانسیون این .ح

 حق با نیز هادولت از تعدادی .اندهداد قرار شناسایی مورد آن 00 و 00 مواد در را کمیته

 درباره "01" ماده به مربوط ،آنان شروط عمده که اندهپذیرفت را حاضر کنوانسیون ،شرط

 ادهم وشده  عضو دول در شکنجه وجود بررسی و تحقیق برای شکنجه ضد کمیته صالحیت

 . است یالمللبین دادگستری دیوان توسط ،داوری به امر ارجاع درباره "31"

 را جسمی هم و روحی درد هم شکنجه مفهوم هنگامی ،کنوانسیون این مالک طبق 

 نتوامی همچنین. باشد وی دستور به درواقع و دارصالحیت دولت توسطه ک دگردمی شامل

 سمتق این در شاید. دانست تلویحی رضایت ،ایهگونبه را دولت یک سکوت حتی یا رضایت

 . گردد واقع فایده مفید مقصد به نیل برای شکنجه از ترکامل تعریفی

 جانکاه رنج یا درد طور عمدبه که دشومی قاطال عملی هر به شکنجه اصطالح»

 از اقرار یا اطالعات اخذ ،قبیل از اهدافی منظوربه. آورد وارد شخص به ،روحی یا جسمی

 که عملی مهاات به ،ثالث شخص یا موردنظر شخص تنبیه یا ،ثالث شخص یا موردنظر شخص

 

 300ص ،منبع همان ،متحد ملل سازمان یهاهنجار و هااستاندارد داسنا مجموعه. 0



  165های بدنی در ایران از دیدگاه حقوق بشر شالق و مجازات

 

 

 اجبار، تخویف، ارعاب منظوربه همچنین. است آن ارتکاب به نمظنو یا و شده مرتکب وی

 تبعیض اشکال از شکلی بر مبتنی که دیگری دلیل هر به یا و ثالث شخص یا موردنظر شخص

 گریدی شخص هر یا حاکمه دستگاه کارگزار توسط رنجی و درد چنین کهاینه ب منوط .باشد

 میلتح مزبور مأمور ضمنی یا صریح رضایت یا ترغیب موجببه یا دارد قرار مأمور سمت در هک

 تعریف از خارج قانونی یهامجازات عارضی یا ذاتی خصیصه از ناشی رنج و درد .باشد شده

 .«است الذکرفوق

 وارد خشن یهامجازات و شکنجه منع کنوانسیون به توانمی که ایرادیترین عمده

 مجازات معنای به اصطالحی ،معنی در لغت این. است (punishment) لغت مفهوم در، نمود

 ؛دارد نظر است شده صادر دادگاه حکم و قانون طبق بر که قانونی یهامجازات بهکه  است

 0.دارد کاربرد تنبیه معنای به لغوی معنای دراما 

 بهتا  گیرد قرار برداشت مورد معنا کدام که است این اساسی سؤال ،صورت این در

 واژه نیا گذشته و سوابق بررسی با باشد؟ ترنزدیک آن گذارانبنیان موردنظر مقصود و معنا

 (cruel punishment) عبارت از منظور درنتیجه پس ،بوده بیشتر مجازات به آن نزدیکی

 وعهموض قوانین در هامجازات گونهاین وضع با عضو یهادولتکه  است این کنوانسیون این در

 مشتمل که را خود قوانین و نموده جلوگیری خود یهادادگاه در آن اجرای از همچنین و خود

 أییدت مورد را نظریه مینه ،نیز بشر حقوق کمیته. نمایند اصالح، ستهامجازات گونهاین بر

 . است داده قرار

  :نمود اشاره نیز زیر موارد به توانمی شده مطرح یهااعالمیه و کنوانسیون دیگر از

 ؛(0251) اساسی یهاآزادی و بشر حقوق از حمایت اروپایی کنوانسیون .0

 ؛(0217) تحقیرآمیز یا غیرانسانی مجازات یا رفتار و شکنجه اروپایی کنوانسیون .0

 .(0262) بشر حقوق آمریکایی کنوانسیون .3

 : که بود نخواهد فایده از خالی نیز نکات این ذکر همچنین

 هر رد تحقیرآمیز و غیرانسانی ،رحمانهبی مجازات یا رفتار و شکنجه از استفاده .الف

 

  نامهپایان) بشووور حقوق یالمللبین حقوق نظام منظر از اسوووالمی بدنی یهامجازات ،محمد ،ابراهیمی. 0

 07-04صص ،0315 زمستان ،مفید دانشگاه ،(ارشد کارشناسی
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 تهدیدکننده که عمومی ضطراریا وضعیت هر یا جنگ زمان در ازجمله. است ممنوع زمان

 . باشد ملت حیات

 و ساده حمایت متضمن که (آمپارو) حمایت قانون طبق بر ،است ذکر به الزم .ب

 ضوع یهاکشور قوانین و اساسی قانون توسط شده شناخته رسمیت به حقوق تمامی سریع

 جنگ قبیل از اضطراری وضعیت در تیح عدول غیرقابل حقوق عنوانبه، است کنوانسیون

 . است

 دارد حق کس هر: دارداعالم می 0 بند 05 ماده بشر حقوق نیهاج اعالمیه، همچنین

 طبی یهامراقبت و مسکن و خوراک حیث از را اشخانواده و خود رفاه و زندگانی سطح که

 نقص، بیماری ،بیکاری مواقع در هک دارد حق همچنین و کند تأمین اجتماعی الزم خدمات و

 امرار وسائل انسان اراده از خارج علل به که دیگری موارد تمام در یا پیری، بیوگی، ءاعضا

 انندم اسناد برخی در همچنین .شود برخوردار ،زندگی آبرومندانه شرایط از، باشد رفتهازدست

 مقررات 30 قاعده، متحد ملل سازمان ومیعم مجمع 0251 دسامبر دوم 441 شماره قطعنامه

 برای متحد ملل سازمان یهارهنمود 0 ماده، (0255) زندانیان با رفتار حداقل به مربوط

 مشترک 3 ماده، (0221)، (ریاض یهارهنمود) نوجوانان بزهکاری از پیشگیری

 دهگردی تصریح مشخص طوربه بدنی مجازات ممنوعیت به...  و ژنو رگانههاچ یهاکنوانسیون

 . است

 

 المللبین نظام دیدگاه از کودکان و زنان حقوق .4 .0

 و مظل مورد ،جامعه ترپذیرآسیب و ترضعیف اقشار تاکنون دور یهاگذشته از همیشه

 یهاسازمان اصلی اهداف از یکی روازاین .اندهقرارگرفت ،سایرین به نسبت بیشتری تعدی

 هادهان این آمدن وجود به اصلی فلسفه درواقع و یالمللبین یهادهانو  بشری حقوق حمایتی

 این در. است بوده آنان از حمایت و حاکمه قوای برابر در ،ترضعیف اقشار و افراد از حمایت

 فالاط سنی دیدگاه از و زنان جنسیت ازلحاظ ،شودمی ترضعیف قشر از بتصح وقتی میان

 حمایت یهاسازمان همواره روازاین .ندباشمی تریمالحظه قابل و بیشتر حمایت نیازمند

 افراد این بیشتر چه هر حمایت جهت در فراوان یهاکنوانسیون صدور به دست بشر حقوق

 . ندباشمی



  165های بدنی در ایران از دیدگاه حقوق بشر شالق و مجازات

 

 

 یمختلف حقوقی یهادهان و مجامع طریق از که حمایتی یهابیانیه این فراوانی باوجود

 را آن توانمی البته که»، است گسترش به رو امروز متمدن نهاج در و صدور حال در همواره

 ترسیعو بعد دارای هابیانیه از برخی ،«دانست اراقش نای علیه خشونت ظهور و حضور بر دلیلی

  .پردازیممی مواردی ذکر به اینجا در. است سایرین به نسبتتری شمولنهاج و

 

 

 

 «ک» بند 4 ماده زنان علیه خشونت منع اعالمیه .الف

 ای سنت، رسم هرگونه به نباید و کنند محکوم را زنان علیه خشونت باید هاکشور

. کنند استناد آن محو با رابطه در خود تعهدات از کردن خالی شانه برای دینی مالحظه

 علیه تخشون کنیریشه سیاست تأخیر بدون و مقتضی یهاراه کلیه از استفاده باید هاکشور

 آوریجمع به. هندد گسترش را تحقیقاتی یهافعالیت باید روازاینو  کنند دنبال را زنان

 شیوع هب مربوط خانگی خشونت با ارتباط در ویژهبه .کنند تهیه ییهاآمار و بپردازند اطالعات

 واقبع بودن خطیر، ماهیت، علل پیرامون تحقیق تقویت و زنان علیه خشونت مختلف اشکال

 شونتخ ترمیم و پیشگیری منظوربه شده اجرا تدابیر کارایی خصوص در و زنان علیه خشونت

 . شد خواهد منتشر ،تحقیقات از حاصل یهایافته و هاآمار این ،زنان علیه

 گردیده درخواست عضو یهاکشور از دادرسی آئین بازبینی به مربوط دوم بخش در

 نوانع تحت دفاع و نیست زنان علیه تبعیض متضمن ،دفاع اصول و قواعد «د» بندکه  است

 ار کیفری مسئولیت از فرار اجازه زنان علیه خشونت عامالن به ،علیه تحریک یا افتخار

 0.دهدنمی

 یهعل خشونت مرتکب ،نههاآگا مخدر مواد یا الکل تأثیر تحت که مجرمانی« هو» بند

 . نیستند دیگری مسئولیت هرگونه یا کیفری مسئولیت از معاف ،ندشومی زنان

 

 کودک حقوق سیونکنوان.ب

 

  سازمان جرم و مخدر مواد با مقابله دفتر لیفأت ،متحد ملل سازمان یهاهنجار و هااندارداست اسناد مجموعه. 0

 301ص ،11 تابستان ،اول چاپ ،متحد ملل
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 نیهاج اعالمیه 0252 نوامبر 01 مورخ اجالس در متحد ملل سازمان عمومی مجمع

 کنوانسیون 0212 سال در بیشتر امتیازات اعطای منظوربه اما ؛نمود تصویب را کودک حقوق

 : است زیر موارد کنوانسیون این در شده آورده موارد از .نمود تصویب را کودک حقوق

 ... است آنان اذیت و آزار و شکنجه کودکان حقوق به تجاوز مصادیق از یکی .الف

 . گردید منع تقصیر رهااظ یا دتهاش دادن به کودک اجبار ،41 ماده 4 بند در .ب

 ذیل اقدامات اجرای کنوانسیون طرف یهاکشور ،است آمده 37 ماده در همچنین .ج

 : ندگردمی متقبل را

 مغایر ای غیرانسانی و رحمانهبی یهارفتار سایر و شکنجه تحت نباید کودکی هیچ .0

 در تواننمی را بخشودگی امکان بدون اعدام و ابد حبس مجازات. گیرد قرار انسانی شئون

 . کرد اعمال ،سال 01 زیر کودکان مورد

 . شود زندانی خودسرانه و یرقانونیغ طوربه نباید کودکی هیچ .0

 تراماح با مأتو و انسانی رفتاری، انسانی ذاتی مقام خاطر به باید زندانی کودک با .3

 0.شود گرفته نظر در ،سنی یهانیاز خصوصبه وی یهانیاز کهنحویبه، داشت

 یاهکشور برخی؛ اما دهستن کنوانسیون عضو نهاج یهاکشور بیشتر ،حاضر حال در

. دنمودن خودداری آن در عضویت از اسالمی شریعت با آن مواد برخی مغایرت تلقی با اسالمی

 حقوقی وضعیت شناختن رسمیت به ،اسالمی موازین با کنوانسیون این ،مغایرت تهاج

 . است «فرزندخواندگی» توصیه و کنوانسیون در ،مشروعنا کودکان

 یهاکشور، کودکان اذیت و آزار و ذاءایه اشاع به توجه با ،کنوانسیون این همچنین

 و رحمانهبی یهارفتار و شکنجه نوع هر از خودداری و کودکان حقوق رعایت به را عضو

  .است ساخته متعهد غیرانسانی

 مفاد ایرتمغ عدم و شرط حق با 0370 سال در ایران دولت، است ذکر قابل

 کنوانسیون در عضویت اسالمی موازین و داخلی قوانین با زمان هر و مورد هر در کنوانسیون

 . پذیرفت را

 

 

0.convention on the rights of child. art 
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 کیفری تعقیب .5 .0

 ،دشو یافت عضو کشور یک در ،است شکنجه ارتکاب به متهم که فردی هرگاه .الف

 ،کیفری تعقیب منظوربه را موضوع 5 ماده مطابق وی استرداد عدم صورت در باید کشور آن

 . نماید ارجاع صالحذی مقامات به

 که مواردی مشابه و داخلی قانون بر مبنی را خود تصمیم باید صالحذی مقامات .ب

 . نمایند اتخاذ، دهدمی رخ مهم ماهیت یا معمولی جرم یک

 این رد و شکنجه به متهم استرداد درخواستکه  است ییادآور به الزم ،همچنین

 منع کنوانسیون در کهئیجاآن از .بود نخواهد شکنجه به متهم کیفری تعقیب مانع درخواست

، است نشده بینیپیش ،شکنجه مرتکبین کیفری تعقیب امر در مشخصی آئین شکنجه

 حال در .دارندمی معمول ،خود داخلی مقررات طبق بر را کیفری تعقیب عضو یهاکشور

 فریکی تعقیب متصدی ،است مجرمین تعقیب دارعهده دادسرا دهان هاکشور اغلب در که حاضر

 . است دادستان یا دادسرا رئیس

 قاعده این از و برخوردار «تعقیب بودن مقتضی» قاعده از که کیفری یهانظام در

 تفویض دادستان به متهم کیفری تعقیب عدم یا تعقیب به شروع تشخیصو  ندکنمی پیروی

 امیمق همچنین .است گرشکنجه کیفری تعقیب به دستوردهنده مقام دادستان .است شده

 ،تدابیری نچنی اتخاذ. کند صادر را گرشکنجه پرونده بایگانی و تعلیق دستور دتوانمی که است

 کیفری تعقیب بر مبنی( 7 ماده) شکنجه منع انسیونکنو با مغایرتی یا منع گونههیچ

 صالحذی مقامات به موضوع ارجاع ماده این از ناشی تعهد حداکثر زیرا ؛ندارد گرشکنجه

 0.است

 

 استرداد .الف

 پس مجرم یا متهم که است کشوری از مجرم یا متهم گرفتن پس» از عبارت استرداد

 ترینبه از یکی ،گفت توانمی «.است برده پناه یا هنمود سکونت کشور آن در جرم ارتکاب از

 مجازات اعمال بودن الوقوعحتمی و متهم مجازات عدم از جلوگیری برای کیفری اتتأسیس

 

  ،0310اول چاپ ،سوووم خط انتشووارات ،شووکنجه ،ابرندآبادی نجفی دکتر دیباچه) ،عباس سووید ،موسوووی. 0

 56-55صص
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 فضع کنندهجبران ،را تأسیس این حقوق اساتید از بسیاری. باشد تأسیس همین ،متهم

 بر بشری عجوام تأکید مورد بسیار که بشریت علیه مجرائ در ویژهبه .نددانمی کیفری سیستم

 . است توجه مورد آن عاملین مجازات

 

 شکنجه بودن گذشتیرقابلغ .ب

 رب جرم این عمومی حیثیت باب از. است گذشتغیرقابل جرائم از ،شکنجه بزه .الف

 قوطس موجب نیز علیهمجنی گذشت حتی ،یکردروق این طب. دارد غلبه آن خصوصی قسمت

 . بود نخواهد مجازات

؛ اما رودمی بین از وی کیفری مسئولیت ،گرشکنجه فوت یا حجر صورت در .ب

، ستا گردیده واقع نیز ایران گذارقانون تأیید مورد رویه این. پابرجاست آن مدنی مسئولیت

 . ددانمی گذشتغیرقابل را شکنجه نیز شورمانک در حاکم قضائی رویه

 

 مرور زمان .ج

 از شکایت شنیدن ازآنپسکه  است زمانی مدت گذشتن معنای به ،زمان مرور

 ردیگ، افتد تعقیب به زمان آن تا کیفری قطعی حکم اگر یا دشونمی مسموع دیدهزیان

 متبادر ذهن به تصور این تعریف این با. ندارد اجرا قابلیت و شده االجراموقوف رسیدگی

 هب رسانیآسیب مسئول که اشخاصی و گرانشکنجه از بسیاری صورت این درکه  دگردمی

، دنباشمی مشخص زمانی محدوده یک در قدرت داشتن صرف به ،افراد از بسیاری جان و جسم

 که عدالت اجرای الزمه. ندگردمی هار زمانی محدوده یک از پس ازاتمج هرگونه از فارغ

 هچ زمانی برهه هر در اشخاصی چنین که دکنمی ایجاب ،اندهآمد وجود به قوانین آن تبعبه

 . باشند مجازات قابل هاحاکمیت تغییر یا هاکودتا از پس

 یلدل به .دگردمی شامل را آنان حداکثر یا جرائم یهکل ملل اکثر در قوانین زمان مرور

 جسمانی تمامیت علیه و بشری ضد یهامجازات آنان حقوق حفظ و هاانسان ارزش اهمیت

 قرار ویژه تأکید مورد بشری حقوق جوامع از بسیاری در که هاکشور قوانین در نه اشخاص

 نژادی تبعیض، شکنجه، کشینسل ،قبیل از بشری ضد جنایات هرگونه جوامع این. اندهگرفت

 . ددانمی مجازات اعمال قابل ،مکان و زمان هر در و دانسته زمان مرور هرگونه از فارغ را.. . و
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 نتوامی ،نیز را سیاسی رتبهعالی مقامات برای مصونیت شناسایی عدم» همچنین

 وقحق در« .دانست بشریت ضد بر جرائم مرتکبین مجازات بودن وقوعالحتمی بر یتأکید

 ونیتمص از دیگر دولتی یهادادگاه برابر در دولت یک سیاسی رتبهعالی مقاماتالملل، بین

 املش مصونیت این .روندمی شمار به تعقیبغیرقابل کیفری ازلحاظ و برخوردارند قضائی

 و یالمللبین عرف موجببه و دشومی خارجه امور وزیر و دولت رئیس، حکومت رئیس

 دولتی نزد دولت یک کنسولی و دیپلماتیک انمأمور (0263 و 0260) وین یهاکنوانسیون

 قرار یکیفر تعقیب تحت ،جرم ارتکاب دلیل به را هاآن توانمین و گیردبرمی در نیز را دیگر

 0.داد

 یهابند طبق بر المللبین حقوق در اشخاص حقوق به احترام اهمیت دلیل به اما

 اتمجاز قابل مکان و زمان هر در جرائم گونهاین مرتکب اشخاص تمامی ،نکته این ذکر و فوق

 . اندهشد دانسته

 

 ایران حقوقی نظام در دنیب مجازات. 7 .0

 ایران در بدنی مجازات تاریخچه .الف

  تازیانه و شالق

 جرائم اهمیت برحسب شالق ضربه هزار تا و شدمی شروع بهرض 5 از مجازات این

 زاتجام به تبدیل قابل ولی شدمی مجازات این شامل بسیاری جرائم. نمودمی تغییر مرتکبه

 انقالب از قبل تا .است داشته بسیاری رواج ،سامانیان دوره در هامجازات این. بود نقدی

 مجازات از ترشدید بسیار دوران این در شرع یهامجازات؛ اما است بوده رواج دارای مشروطه

 اندازه همان هب، است بوده فراوان شالق مجازات که میزان همان به اوستا در. است بوده اوستا

 ابلق غیر و بدنیاغلب  شرعی یهامجازات؛ اما بود نقدی جرائم به تبدیل و تغییر قابل نیز

 یرسا از بیشتر اعضا قطع و اعدام مجازات اسالم در ،است ذکر به الزم البته. بودند تبدیل

 . ستهامجازات

 و زنا مختلف واردم در و ضربه (011) شوهربی زن و مرد حد، شامل تازیانه حد

 

 041ص ،همان ،المللبین حقوق از ییهاجستار. 0
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 مجازات نیز تعزیری جرائم در. است بوده تازیانه 11 نیز قذف حد و ضربه (51 تا 75) مساحقه

 فوق در شده ذکر شرعی یهامجازات. یدگردمی لحاظ حاکم نظریه و جرم نوع برحسب شالق

 هاآن اجرای مجری شرع حکام هاتن کهاینه توج قابل نکته .داشت رواج مشروطیت ابتدای تا

 مجرمین احوال به ،نیز حکام دیگر یهاشهر در و عدلیه خانهدیوان مرکز در بلکه ،نبودند

 . دادندمی احاله شرعی مراجع به حکم صدور برای گاهی هاتن و نمودندمی رسیدگی

 و بود حاکم نظر به بسته مجازات انتخاب و مجرمیت تشخیص قضاوت طریق این در

 ار اشخاص خود حدس به حکام. نبود کار در حقیقت کشف و رسیدگی ترتیب برای قواعدی

 در اصلی حکام نقش جز مجازات انتخاب در. ندکردمی مجازات خاطررأی  به و دانسته مجرم

 نگرفت گچ مثل نمودند اضافه تدریجبه شرعی یهامجازات بر دیگری یهامجازات و نبود کار

 .. . کردن خفه طناب با یا و

 هاآن خود نفع برای حکام درواقع و دارد دوران این در ظهور نیز نقدی یهامجازات

 حدود تدریجبه مشروطیت دوران شروع باتا  داشت ادامه همچنان روند این. نمودند برقرار را

 . تیاف خاتمه قضائی تقنن دوران و رفت بین از قصاص و

 

 بدن عضو قطع

 ،نیست تردید هیچ جای ولی. نیست معلوم تحقیق طوربه مجازات این اجرای مورد

 .است بوده معمول چشم کردن کور ،بازو ،گوش ،بینی ،دست قطع مجازات سامانیان زمان در

 دیگر اسناد از کهطوریبه، دکنمی ذکر را شدهسرخ آهن با کردن داغ مجازات اوستا کتاب

 همچنین .دگردمی جنینسقط باعث که زنایی جرم برای عضو قطع مجازات ،دشومی معلوم

 مجازات. است (tansar) مراسله ،گردد خود مریض شدن مجروح باعث که غیرماهری طبیب

 محکومیت با جرم مرتکب اول دفعه در شخصی اگر. تاس زانی بینی قطع مورد این در زنا

 . ندکردمی قطع را او گوش و بینی ،گردد مرتکب دوباره و باشد شده نقدی جزای

 جرائم از بعضی برایکه  نویسدمی چینی کتب به استناد با (shavannes) شاوان داو

 یا ماه چندین برای مجرم دنگر به چوب قطعه یک نصب و ریش و سر تراشیدن کوچک
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 0.است بوده هامجازات وجز فصل چندین

 طشرای و سارق اختیار، عقل ،بلوغ حیث از شرایط کلیه کهصورتیدر سرقت مجازات

 راست دست بریدن ارتکاب اول دفعه در ،گردد جمع آن (بودن حرز در) مسروقه مال اهمیت

 . است چپ پای بریدن دوم دفعه در و

 مال زوربه و صحرا چه و شهر در چه کشیده شمشیر که کسی ؛ یعنیمحارب مجازات

 . برید باید را او چپ پای و راست دست باشد برده را مردم

 او عضو همان باشد کرده دیگری از عضو قطع طور عمدبه که کسی ،قصاص مورد در

 . ندنمایمی قطع را

 یهامجازات تاکنون دیرباز از ایران کشور در ،گردید ذکر باال سطور در هک گونههمان

 0.دارد ادامه کنونی عصر تا و است داشته رواج بدنی

 

 ایران در حاضر عصر بدنی مجازاتب. 

 در شالق مجازات. نداشت وجود اعدام غیرازبه بدنی مجازاتاسالمی  انقالب از قبل تا

. نداشت دیگری کاربرد شرور اطفال تنبیه در جز و گردید حذف ایران قوانین از 0350 سال

 . گردید بدنی یهامجازات جایگزین ،مدتکوتاه یهاحبس دوران این در

 گیریشکل با اسالمی جمهوری حکومت ابتدایی یهاسال در ویژهبه ،انقالب از پس

 فراوانی تغییرات دستخوش شاهنشاهی حکومت یهاسال طی در که ینقوان ،حکومت جدید

 راجعم تعهد احساس و اشتیاق. گرفت قرار توجه مورد و برانگیزبحث بسیار ،بود شده گردیده

 یهامجازات و مقررات نمودن شرعی و کردن اسالمی راستای در گذاشتن قدم ویژهبه ،ربطذی

 یهادغدغهترین اصلی ءجز ،بود شده سپرده فراموشی دست به سالیان این طی در که شرعی

 . گرفت قرار گذارانقانون و سران

 یقدق تعریف و تفسیر و سویک از شرعی مقررات اجرای و تصویب جهت راستا این در

 خصوصبه و علما از تعزیرات بخش در شرعی یهامجازات در ویژهبه دیگر سوی از قوانین

 کیفری قوانین از بسیاری در شد سبب امر این. گردید استفاده ،نگهبان شورای یهافق

 

 00ص ،00 شماره ،حقوقی مجموعه ،دادگستری حقوقی مجله ،آشوب. 0

 02ص ،00 شماره ،دادگستری حقوقی مجله. 0
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 وجهت عرفتا  شرعی قوانین به بیشتر ،شدمی بدنی یهامجازات شامل که نیز غیرمنصوص

 کرده ییرتغ بودند جامعه عرف از هبرگرفت که ،نیز سابق قوانین از بسیاری ،طریق این از. گردد

 به تبدیل نقدی جزای و حبس یهاشکل با عرفی یهامجازات از هاآن از زیادی تعداد و

 کشورمان قانون در بدنی یهامجازات توسعه باعث امر این. گردید شالق و بدنی یهامجازات

 . است تعزیرات قانونی الیحه، داشت بیان مورد این از توانمی که بارزی نمونه. گردید

 حکم هامجازات این به خود میل به قضات و محاکم از بسیاری همچنان ،ادامه در

 شد کاسته شالق مجازات میزان از ،0375 مصوب تعزیرات قانون تصویب با اینکهتا  دادندمی

 و حذف را شالق مجازات ،جرائم از بسیاری در قانون این در گذارقانون. دهان تعدیل به رو و

 مجازات، حبس یهامجازات کنار در یا نمود جایگزین را (حبس) آزادی سالب یهامجازات

 . داد قرار حکم مورد را شالق

 دارجریحه) 641، (حرام عمل به تظاهر) 601 مواد به توانمی ،نمونه برای قانون این در

 دارای زن عقد) 643، (فحشا و فساد مراکز کردن دایر) 632، (عمومی اخالق و عفت کردن

 661، (عده یا زوجیت زمان در عقد) 644، (خانوادگی تکالیف و حقوق ضد جرائم)، (عده

 660، (اموال علیه جرائم)، (دیگری محصول تضییع یا کردن خشک) 614، (اکراه و تهدید)

 نگهداری و حمل) 710، (الکلی مشروبات استعمال به تجاهر جرائم)، (مسروق مال تحصیل)

 آالت فروش و ساخت) 717، (الکلی مشروبات فروش و ساخت) 713، (الکلی مشروبات

 کنار در ،گذارقانون ،جرائم این در. (ضابطین واقع خالف گزارش) 700 و (قماربازی

 یا و تتمیم عنوانبهکه  است داده قرار نیز ار شالق مجازات حبس و نقدی یهامجازات

 یهامجازات و حذف شالق مجازات نیز قانونی مواد از برخی در. دهد حکم آن به جانشینی

 عدم) 630: نمود اشاره زیر مواد به توانمی جمله آن ازکه  است شده آن جایگزین ،دیگر

 641، (نفقه پرداخت عدم) 640، (قبر نبش) 634 ،(طفل کردن هار) 633، (طفل تحویل

 673، (دروغ سوگند) 642، (شده توقیف اموال در تصرف یا دخالت) 663، (سر افشا)

 621، (امانت در خیانت) 674، (تقصیر به ورشکستگی) 670، (مهر سفید از استفادهءسو)

 یهامجازات( هجو) 711، (افترا) 627، (غلبه و قهر به ورود) 620، (غیر امالک حرمت هتک)

 قبیل از دیگری یهامجازات به و حذف 0375 تعزیرات قانون تصویب با جرائم این در شالق

 . است گردیده تبدیل نقدی جزای یا و حبس مجازات
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 و شده کاسته قانون این در شالق مجازات میزان ،نمودیم مشاهده که گونههمان

 گشته ترمحدود داشتند جریان ،بیشتری بدنی یهامجازات هاآن در که قوانین سایر به نسبت

  .دانست بدنی یهامجازات در مخففه را 0375 قانون توانمی یکردرواز این  و

 اسالمی مجازات قانون در شده لحاظ بدنی یهامجازات و جرائم توانمی کلی نگاه در

 باب در را (0320) جدیدالتصویب قانون در شده لحاظ تغییرات همچنین و( 0375) مصوب

 : دانست زیر شرح به تعزیرات و قصاص و حدود

 ؛قتل .الف

 ؛سنگسار یا رجم .ب

 ؛عضو قطع .ج

 .تازیانه یا شالق .د

 

 و اسالمی قوانین تدوین در استفاده مورد فقهی شده مطرح اصول و نظریات .5

 فعلی زمانی شرایط در بهینه وریهبهر

 

 امروز نهاج و اسالمی حقوق .1. 5

 زا الگوبرداری با توان،می اسالمی و دینی تخریب از جلوگیری برای حاضر عصر در

 مصلحت به ،انقالب رهبر همچنین و( ع) معصومین ائمه و (ص) اسالم گرامی پیامبر سیره

 عهجام و اسالم پیشبرد جهت در زمان مقتضای به و نمود توجه بیشتر میاسال نظام و جامعه

 استفاده عملی الگوی عنوانبه توانمی ،نیز را زیر موارد جهتازاین. نمود عمل ماناسالمی

 : نمود

 

 مصلحت نظریه .الف

 امری است ممکن .نیست یکسان همیشه ،است جامعه یک صالح و سود به که اموری

 مصلحت به امر آن است ممکن یا نباشد دیگر دوره در و باشد جامعه صالح و سود یاهدور در

 امعهج مصالح حفظ که کسانی روازاین. نباشد دیگری جامعه صالح و سود به و باشد یاهجامع

 و مصالح حفظ برای متفاوت حکم ،جامعه دو در یا و زمان دو در شدهسپرده هاآن دست به
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 0.ندکنمی معین جامعه منافع

 یزن شرعی احکام همه بر بلکه ،دارند تأثیر دهااجت یا موضوعات بر هاتننه مکان و زمان

 ای الهی ،عمومی یا خصوصی ،ثانوی یا اولی ،ظاهری یا واقعی احکام از اعم .گذارندمی تأثیر

 اراتاختی و حکومتی احکام مالک به خواه . ...و ارشادی یا مولوی ،امضائی یا ستأسی ،حکومتی

 وصخص در اساس این بر و عقل جدید بنای پیدایش یا ثانوی عناوین بروز یا ،اسالمی حاکم

 نسبت انگاریجرم و اعمال برخی از ییزداجرم به دتوانمی مکان و زمان نیز مجازات و جرائم

 اجرای وقفت یا تعلیق و تبدیل ،تخصیص ،تشدید ،ییکیفرزدا به یا بیانجامد دیگر اعمال به

 0.گردند منتهی ،کیفر

 یک یا ملزمی مصلحت عقلی است ممکن» :که نداهآورد رابطه این در مطهری شهید

 هک حکمی با ،ملزم مفسده یا ملزم مصلحت نایه ک کند کشف موردی در را ملزمی مفسده

 ،کرده شفک عقل ولی نکرده بیان اسالم که حکمی یعنی ؛دکنمی پیدا تزاحم کرده بیان الماس

 آنچه زا باشد ترمهم نکرده بیان اسالم آنچه و کند پیدا تزاحم ،کرده بیان اسالم که حکمی با

 ردهک بیان اسالم آنچه از باشد ترمهم کرده کشف اسالم از عقل آنچه؛ یعنی است نموده بیان

ه ک ستجااینو  دکنمی محدود را شرع شده بیان حکم آن آیدمی عقل حکم جااین ،تاس

 عقلش که یاهمفسد خاطر به را شرعی مخصوص حالل یک دتوانمی مجتهدی یک که بساای

 مصلحت حکم بر را حرام یک یا کند تحریم را واجب یک حتی یا کند تحریم کرده کشف

 . 3«هااین امثال و کند واجب کرده کشف را آن عقلش فقط که تریزمال

 

 

 دین از تنفیر حرمت نظریه .ب

 و بوده دین وهن موجب ها،مجازات برخی اجرای که است گردیده مطرح نظریه این

 

  ص ،74 زمستان ،5 شماره ،نظر و نقد ،صدر شهید دیدگاه و داهاجت در مکان و زمان نقش ،محمود ،زمانی .0

004 

سالم جزایی قوانین بر مکان و زمان تأثیر ،حمید ،دهقان .0 شکده ،ا سی علوم و حقوق دان  ،41 شماره ،سیا

 77 ص ،0377 تابستان

 025 ص ،00 ج ،0317، دهم چاپ ،صدرا راتانتشا ،مطهری شهید استاد آثار مجموعه ،مرتضی ،مطهری .3
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 نحوی به که عملی هر قاعده این طبق .نیست جایز ،باشد اسالم وهن موجب که عملی هر

 نیانهاج به اسالم از تحجرگرا و خشن یاهرچه گرنمایان و گردد اسالم نظام وهن وجبم

 . است واجب ،اسالمی حکم یک اجرای بر اسالمی نظام حیثیت تقدم و نبوده جایز ،باشد

 

 حدیبیه صلح .ج

 حلص گمانبی ،(ص) پیامبر زمان در اسالم گسترش در مهم و تاریخی وقایع از یکی

 و دارند اذعان آن آمیزموفقیت نتایج بر مورخان تمامکه  است آن از حاصل نتایج و حدیبیه

 .«مبینا فتحاً فتحنالک انا» .هستیم آن آثار شاهد نیز تاکنون

 

  اسالمی احکام و زمان مقتضیات .د

 در که تعارضاتی حل طرق از ییک» :فرمایدمی زمینه این در مطهری شهید استاد

 مقتضیات اختالف راه که است عرفی جمع و عرفی حل اصطالح در ،است مختلف یهاسیرت

 به توانمی را طریق این نیز قومی تعارضات حل در حتی که است حالی در این. است زمان

  «.اندهنکرد توجه ،ما یهافق اینکه گو، برد کار

 

  المحضوراتتبیح الضرورات قاعده و مکان و زمان ه .

 گامهن به ،نماییممی برخورد قاعده نایه ب فقهی مهم قواعد الیالبه در اسالمی فقه در

 خود به جواز صورت و دشومی برداشته ،است بوده ممنوع آنچه اضطرار یا ضرورت یک وجود

 . دگیرمی

 

  نظام به مرتبط احکام هایمالک .و

 ویژگی از فقه علم در ،دشومی وضع اجتماع و نظام مصالح حفظ برای که احکامی

 ایهجداگان کتاب و باب یک در مستقل صورتبه احکام نایه گرچ .هستند برخوردار خاصی

 این .خوریممیبر احکامی چنین به فقهی احکام یالالبه در اما اند،هشد تنظیم منتهی ابواب از

 بتنسکه  اندهنمود ادعا برخی .دارند والیتی و حکومتی احکام با محکمی ارتباط ،احکام نوع

 دهش مطرح قضایی و جزایی احکام از برخیو  است زیاد بسیار شخصیه احکام به احکام این
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 . آیندمی شمار به احکام نوع این ءجز ،فقه در

 .است اجتماع و نظام و دین حفظ ،احکامی چنین در اساسی مالک که است روشن

 بنابراین ؛است مختلف نیز مصالح ،مختلف یهازمان و شرایط در که است بدیهی طرفی از

 از کیی اسالمی فقه رد .پذیرندمی تغییر امکنه اختالف و زمان مرور با نظام به مرتبط احکام

 ا،هآن طبق بر و دهد تشخیص را مصالح ،مختلف یهازمان در بتواند که مهمی مراجع و منابع

 . است فقیهولی، کند ابراز را الزم حکم

 انقالب گذاربنیان شایسته اقدام از توانمی ،فقیهولی از پیروی و نمونه این تأکید بر

، نظام مصلحت تشخیص مجمع تشکیل از حمایت و تأسیس در (ره) خمینی ماما اسالمی

 گرفتن نظر در ضمن ،قوانین با شرعی و اسالمی احکام تطابق جهت در مرجعی عنوانبه

 عملی الگوی عنوانبه ،جامعه عموم صالح گرفتن نظر در راستای در جامعه عموم مصلحت

  .جست بهره ،حاضر عصر در جامع

 

 فوق فقهی مباحث از حاصله نتیجه

 اصول و فقه علم در که را قواعدی و فقهی یهااندیشه ،باال خطوط در که گونههمان

 زمان از هارفتار و اعصار از بسیاری در و بوده اسالمی اندیشمندان از بسیاری تأکید مورد

 حظهمال است گرفته قرار استفاده مورد هابار ،ونتاکن( ص) محمد حضرت اسالم گرامی پیامبر

 یهاغدغهد از یکی اسالم بردن بین از و دین تخریب بارز مصداق که نیز کنونی عصر در ،گردید

 رغمعلی و نددانمی بشر حقوق سردمداران را خود هاآن از بسیاری که اسالم دشمنان اصلی

 رو،ازاین اندهزد دست بشر حقوق غیرآشکار و آشکار نقض به هابار و هابار، خود سخن این

 و فقه علم بدیلبی و محکم واسطهبهتا  نماییممی دعوت را اسالمی گذارانقانون و حکام

 لیاص مایهدست که سالمیا قوانین در تجدیدنظر با حاضر عصر در ،خویش دهااجت از استفاده

 چه هر گسترش و مسلمین و اسالم حفظ جهت در ،است شده اسالم دین به وارده هایایراد

 آشکار یفتح همانا که- حدیبیه صلح در( ص) پیامبر تدبیر همچون. بردارند گام اسالم بیشتر

 توانیم «فتح» سوره نزول و لمتعا خداوند تأکید با که -زدند رقم رویکرد این از اسالم برای را

 اهداف پیشبرد راستای در بنابراین .دانست( ص) پیامبر مهم یهاآورددست از یکی را آن

 یاربس کمک جزایی قوانین تاریخ و آثار مطالعه و جانبههمه تالش ماناسالمی جامعه و اسالم
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 نظر رد با و حاضر عصر با اسالم نقوانی بیشتر چه هر تطابق و بزرگان نایه ب توجهی شایان

 تنبس و یالمللبین یهاسازوکار و قوانین همچنین و عنهموضوع قواعد و مکان و زمان گرفتن

 قاعده» عملی اعمال راستیبه که هاگذاردن فشار تحت این از بیگانگان سلطه و فتنه یهاراه

 . داشت نظر در توانمی را است «سبیل نفی

 

 المللیبین یهانظام با شده گرفته صورت تعامالت و ایرانهای توافق و هاراهکار .4

 بشر حقوق یهاسازمان و

 

 یالمللبین قوانین و هاصالحیت .1 .4

 از یکی همواره ،المللبین حقوق در افراد از المللبین حقوق و هادولت صالحیت 

 به دولت و کشور هر. است بوده متحد ملل سازمان ویژهبه ،مجامع گونهاین اصلی یهادغدغه

 ،ینیسرزم یا شخصی صالحیت قبیل از ویژه یهاقدرت و هاصالحیت از سرییک داشتن دلیل

 چه و خودی تابعان چه، خویش تبعه با رفتار در خود به صوصمخ و منحصر اختیار دارای

 گونهاین رحضو باطور یقین به، دشومی المللیبین یهادهان از صحبت کهوقتی اما ؛است بیگانه

 سابق قدرت هب دیگر و شده محدود جوامع این یافتن حضور با هاکشور اختیارات ،هاسازمان

 رد .ماند نخواهد باقی سابق حاکمیت بر ،حاکمه قدرت مواقع گونهاین در .ماند نخواهد باقی

 نسانیا تحوالت، است دارا را مسائل کلیه در گستردگی و توسعه به رو روند که کنونی جامعه

 ارناچ نیز هادولت ،روازاین .است بوده چشمگیری پیشرفت دارای و مدارانهانسان نوع از نیز

 یهاحاکمیت از سری یک کردن محدود با ،المللیبین نوع از همآن ،حیات ادامه برای هستند

 . بردارند گام آن همسوی و شده ترسازگار المللیبین قوانین با خود

 تاراس این در. است رفتهگ قرار تأکید مورد بسیار ،المللیبین جوامع در افراد حقوق

 ،پردازدمی هاآن با برخورد بهتخصصی  طوربه که افراد ویژه مقررات و حقوق از ویژه ایهشاخ

 . است گرفته شکل ،«بشر حقوق» عنوان تحت المللبین نظام در

 حفظ جهت در فراوانی اتتأکید و تضمینات دارای و یالمللبین ،حقوق شاخه این

 لالملبین حقوق از شاخه این درواقع .است حکومتی مختلف یهانظام در افراد منافع و حقوق

 یک افراد» ترضعیف افراد حقوق حفظ جهت در کشور یک حاکمه قوای کردن محدود نوعی
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 . است ،«کشور آن حاکمه قوای» برتر قدرت برابر در «جامعه

 هاآن از دسته آن ویژهبه هاکشور از بسیاریکه  است مسلم ،شده داده توضیحات با

 یهاسازمان استیالی تحت و گردانند محدود خواهندنمی عنوانهیچبه را خویش قدرت که

 هادادقرار از بسیاری در عضویت عدم و امضا عدم با ،دیدگاه این از نمایند زندگی بشری حقوق

 کنار جوامع و هاسازمان این از ایگونهبه را خود و شده خارج گستره این از هانامهتفاهم و

  .کشندمی

که  ستا رسیدگی به صالح دولتی «تابعیت بر مبتنی» یا شخصی صالحیت طبق بر 

 و امضا عدم با که ییهاکشور از بسیاری روازاین. باشند دارا را آن تابعیت مجرم یا قربانی

 باید ،نددانمی خود تابعین مجازات هرگونه به مجاز را خود یالمللبین مجامع در عضویت

 یشخو جزایی قوانین سوءاستفاده و تعرض هرگونه از تا گیرند قرار کنترل مورد ایهگونبه

 تحت افراد بر یالمللبین متعارف ازحدبیش نتوانند ،بدنی یهامجازات بخش در ویژهبه

 . نمایند قدرت اعمال خود حاکمیت

 نیز منظر این از ،هستند امور این بر واقف که نیز بشری حقوق یهاسازمان

 عضو یهاکشور از بسیاری بر نیهاج صالحیت زا استفاده با و اندهداد انجام را ییهابینیپیش

 نوانعبه. دارند کنترل ،ندگردمی تلقی بشر حقوق ناقض که عضو غیر دول سایر یا خویش

 یاننهاج آرامش و صلح حفظ جهت درکه  سازمان این زیربناییو  اصلی منشور بر بنا» نمونه

 یحت و علمی هاآزمایش ،شکنجه هرگونه غیرانسانی، ،رحمانهبی ازاتمج کلیه ،گردید شروع

 اجازه عضو یهاکشور کلیه به و داده قرار نیهاج صالحیت مشمول ،نیز را روحی یهاشکنجه

 طبق بر ،یافتند نهاج از گوشه هر در که را فوق مراتب انجام مسئولین از یک هر که داده

 «.نمایند مجازات یالمللبین یهامیثاق و خود قوانین

 

 

 

 بشری حقوق یهاگام و ایران کشور .0 .4

 و اندبنانهاده اسالم و فقه اصول پایه بر ،را خود قوانین همواره اسالمی یهاکشور

 المیاس یهاکشور ازجمله نیز ایران کشور. است اسالمی تسن و فقه از آنان الگوبرداری درواقع
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 بسیاری در .است شیعه مذهب و اسالم سنت و فقه از آن جزایی مجازات و قوانینکه  است

 نعناوی و نام ازکه  یمگردمی روبرو نیانهاج سوی از ییهاداوریپیش یا و هاناداوری مواقع از

 و جوییستیزه قالب در درواقع و داده جلوه موجه را خود تا اندهنمود استفاده سو بشر حقوق

 . دهند انجام اسالم مصالح خالفبر ،مضری اقدامات روند این از چند افکاری

که  است حساس و اصابت مورد نقاط از یکی اسالمی یهاکشور در ،جزائی قوانین

 دست خود رضانهغم اهداف بر موضع این از تا اندهگرفت هدف را آن اسالمی ضد ملل سایر

 ،دنیستن رضانهغم اندیشه این از غافل که نیز اسالمی مدارانحکومت راستا این در. یابند

 قداماتا زجملها .اندهیافت دست افکارشان و دول گونهاین نفوذ یهاراه بستن برای را ییهاتالش

 ار «اسالمی اجالس سازمان و بشر حقوق سازمان تأسیس»توان، می راستا این در شده انجام

 . برد نام

 

 ایران قضائی نظام

 بررسی مجلس 0351 آبان 04 مصوب اساسی قانون پایه بر ،ایران کنونی قضایی نظام

 به پرسیهمه طریق از 0351 آذر 00 تاریخ در نقانو این .است استوار ،اساسی قانون ییهان

 اصل بدنی یهامجازات ممنوعیت بر قانون این در اصلترین اساسی. رسید ایران ملت تصویب

 . است ،قانون این "31"

 اجبار. است ممنوع اطالع کسب یا و اقرار گرفتن برای شکنجه هرگونه»: "31" اصل

 ارزش فاقد سوگندی و دتهاش و اقرار چنین ،نیست مجاز سوگند یا اقرار، دتهاش به شخص

  «.دشومی مجازات قانون طبق اصل این از متخلف. است اعتبار و

 دتأکی مورد بسیاری یهابند در جامعه یاعضا و ملت اساسی حقوق بر ،قانون این در 

 لاص «ع» بند) انسانی کرامت حق :نمود شارها زیر یهابند به توانمی جمله آن از ،گرفت قرار

 (01 اصل و 3 اصل 04 بند) قانون برابر در ملت تساوی ،قضایی امنیت از برخورداری حق ،(0

 منع ،(00 اصل) شغل و مسکن ،حقوق ،مال ،جان ،حیثیت مصونیت ،(2 اصل) آزادی حق

 مکاتبات مصونیت ،(04 اصل) مطالب عکاسان در مطبوعات آزادی ،(03 اصل) عقاید تفتیش

 یهااقلیت و هاگروه و احزاب فعالیت آزادی ،(05 اصل) تجسس و افشا از مردم ارتباطات و

 دادخواهی حق ،(30 اصل) خودسرانه بازداشت و دستگیری از مصونیت ،(06 اصل) دینی



192  95زمستان  1شماره  -ون وکالی منطقه فارسمجله علمی تخصصی کان 

 

 اصل ،(36 اصل) مجازات و جرم ودنب قانونی اصل ،(35 اصل) وکیل انتخاب حق ،(34 اصل)

 از محروم افراد حیثیت و حرمت رعایت ،(31 اصل) شکنجه اعمال منع ،(37 اصل) برائت

 اساسی قانون که است حقوقی ازجمله ،(065 اصل) محاکمات بودن علنی ،(32 اصل) آزادی

 0.است نموده تأکید آن رعایت به

 60 اصل اساس برو  است دادگستری حاکمم تظلمات رسمی مرجع 052 اصل مطابق

 شکیلت اسالمی موازین طبق بایدکه  است دادگستری یهادادگاه وسیلهبه قضائیه قوه اعمال

 الهی حدود اقامه ،عدالت اجرای گسترش ،عمومی حقوق حفظ و دعاوی وفصلحل به و شود

 این با .است یافته تمرکز قضائی محاکم در جرائم با لهمقاب رسمی سازوکار ؛ بنابراینبپردازد

 . ستنده فعال ،بشر حقوق مسائل زمینه در دولتی دیگر دهان چند قضائی محاکم کنار در وصف

 

 قضایی محاکم .الف

 محاکم و قضایی عمومی محاکم دسته دو به هاکشور قضایی محاکم در اصل،

 رسیدگی جرائم کلیه به قضایی عمومی محاکم در .ندشومی تقسیم ،قضایی اختصاصی

 محاکم در .دارند قرار قضایی یاختصاص محاکم صالحیت در که خاص جرائم مگر ،دشومی

 صالحیت در گذارقانون وسیلهبه تنها که دشومی رسیدگی جرائمی به هاتن ،قضایی اختصاصی

 صالحیت قلمرو حقیقیت در .ندارند رسیدگی حق جرائم سایر به و است شده داده رقرا آن

 برای صالح ،نص اقتضای حد از خارج هادادگاه این .است منصوص و محدود اختصاصی محاکم

 0.نیستند جرمی نوع هیچ به رسیدگی

 از بخش آن در البته ،است گذشتغیرقابل و بوده عمومی جرائم ازجمله ،شکنجه بزه 

اما  ؛است محاکم سایر در بررسی قابل ،دگیرمی تعلق قصاص و دیه پرداخت بهکه  جرم این

 .ودب خواهد قضائی عمومی محاکم در رسیدگی قابل جرم این ،بودن عمومی باب از طورکلیبه

 ،دارند خود صالحیت در را خاصی جرائم به رسیدگی اختصاصی محاکم کهازآنجایی البته

ها، ادگاهد این در شده تعریف صالحیت دارای افراد شخصیت به بنا جرائم این انجام با بنابراین

 . شود رسیدگی هادادگاه این در ملحوظ جرائم باید آمرانه گونه به

 

 065 ص منبع همان ،انگاریجرم و جنایی سیاست، شکنجه. 0

 067 ص همان ،شکنجه کنترل جنایی سیاست. 0
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 کشور کل بازرسی سازمان .ب

 یقوا یسو از گانهسه یقوا از کی هر یهاسازوکار بر همواره یاساس قانون بقمطا

 نظارت حق اساس بر» قانون نیا 074 اصل مطابق .است دهیگرد لحاظ ینظارت یهادهان گرید

 نام اب یسازمان ،یادار یهادستگاه در نیقوان حیصح یاجرا و امور انیجر حسن بر هیقضائ قوه

 .«دگردمی لیتشک هیقضائ قوه نظر ریز کشور کل یبازرس ازمانس

 : است گونه دو به کشور کل یبازرس سازمان التیتشک و اراتیاخت محدوده

 تامؤسس و یانتظام و ینظام یهاورین و ادارات و هاوزارتخانه هیکل از :مستمر یبازرس

 .دهدمی قرار یدگیرس موردو  دیبازد مستمر و دائم طورهب هایشهردار یدولت یهاشرکت و

 (0 ماده الف بند)

 جامان یبازرس نیا ریز مقامات دستور به ای و یفور ازین برحسب :العادهفوق یبازرس

 . دشومی

 ؛یرهبر معظم مقام .الف

 ؛هیقضائ قوه سیرئ .ب

 ؛هورجمرئیس درخواست .ج

 .یاساس قانون 21 و 11 اصول ونیسیکم .د

 امور یاجرا حسن بر تا دگیرمی صورت االجلضرب صورتبه درواقع یبازرس نیا

 هجمل آن از که دارد دائم و مستمر نظارت هاارگان و ادارات هیکل بر دهان نیا .دینما یدگیرس

 از یکی ،شد گفته باال مطالب در که گونههمان .برد نام زین را یانتظام و ینظام یقوا توانمی

 رادادس مرحله در یدادگستر نیضابط توسط اقرار اخذ ،رودمی شکنجه میب آن در که ییهاجا

 وسطت شکنجه عمالا محدودکننده ،مییبگو بهتر ای و یریشگیپ یهاراه از یکی رونیازا .است

 . دگردمی اداره هیقضائ قوه سیرئ توسطکه  است دهان نیا افراد نیا

 که است تخصصی یهادهان از یکی ،نیز دهان این عمومی دادگاه در رسیدگی اما 

 دگیرسی جرم این موضوع مجرم و شکنجه جرم به ،دتوانمی آن نظر زیر و قضائیه قوه واسطهبه

 . نماید

 



190  95زمستان  1شماره  -ون وکالی منطقه فارسمجله علمی تخصصی کان 

 

 اسالمی بشر حقوق کمیسیون .ج

 تأسیس وی ریاست با و قضائیه قوه رئیس سوی از 0373 زمستان در کمیسیون این

 : است زیر شرح به آن وظایف و اهداف ،کمیسیون اساسنامه 5 ماده مطابق .گردید

 ؛اسالم دیدگاه از بشر حقوق گسترش و آموزش ،تبیین

 یاهشخصیت وسیلهبه اسالمی بشر حقوق رعایت و برخورداری چگونگی بر نظارت

 ؛حقوقی و حقیقی

 بشر حقوق نقض موارد قبال درگیری موضع و اقدام جهت مناسب حلراه ارائه و طرح

 ؛هاکشور همه در مسلمانان به نسبت ویژهبه اسالمی

 سیونکمی به مختلف یهاراه از که اسالمی ربش حقوق نقض موارد پیگیری و رسیدگی

 ؛رسدمی

 پیگیری و رسیدگی ویژهبه ،بشر حقوق المللیبین و ملی یهاسازمان با همکاری

 ؛ایران اسالمی جمهوری به مربوط مسائل

 یهاکنوانسیون و هامیثاق به نسبت ایران اسالمی جمهوری وضعیت بررسی

 0.بشر حقوق زمینه در یالمللبین

 طبق رب ابتدا در اسالمی بشر حقوق کمیسیون آنکه رغمعلی ،است ذکر شایان البته

 توانمین؛ اما یافت تأسیس وی ریاست با و قضاییه قوه رئیس توسط اساسی قانون 051 اصل

 . نمود محسوب غیردولتی دهان یک را آن

 

 مجلس 92 صلا کمیسیون .د

 ای مجلس کار طرز از شکایتی کس هر»: خوانیممی چنین اساسی قانون 21 اصل در

 اسالمی شورای مجلس بر کتباً را خود شکایت دتوانمی ،باشد داشته قضائیه قوه یا مجریه قوه

 رد .دهد کافی پاسخ و نماید رسیدگی شکایت نایه ب که است موظف مجلس .کند عرضه

 از افیک پاسخ و رسیدگی ،است مربوط قضائیه قوه یا و مجریه قوه به شکایت که دیگر واردم

 باشد عموم به مربوط که مواردی در و نماید اعالم را نتیجه ،مناسب مدت در و بخواهد هاآن
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  195های بدنی در ایران از دیدگاه حقوق بشر شالق و مجازات

 

 

 . «برساند عامه اطالع به

 شکایتی چهچنان ،0365 مصوب اساسی قانون 21 اصل اجرای نحوه 3 ماده مطابق

 یانم از را بازرسانی یا بازرس ،دتوانمی کمیسیون ،باشد داشته بررسی و تحقیق به نیاز

 نای در .نماید اعزام ،کمیسیون رئیسه هیأت انتخاب به اسالمی شورای مجلس نمایندگان

 . دارند مولمع آنان با ازهرجهت را الزم همکاری اندموظف ربطذی مسئولین صورت

 تخلف احراز و الزم بررسی از پس کمیسیون» قانون همین 5 ماده تبصره موجببه 

 پس است مکلف دادگاه و ؛دنمایمی را نوبت از خارج قضایی رسیدگی تقاضای صالح دادگاه از

 دهش هگفت کالم محتوای از گونههمان که برساند کمیسیون اطالع به را نتیجه ،حکم صدور از

 اشخاص شکایات کلیه به رسیدگی اسالمی شورای مجلس 21 اصل وظیفه ،است مشخص

 وظفم مجلس اصل این در ،هرکس کلیدی عبارت تأکید طبق بر ،گفت باید بارهدراین «.است

 .نماید رسیدگی است مطرح گانهسه قوای از هریک از که اشخاص شکایات کلیه به ،است

 یاهعد به مربوطکه  است بوده رساننده آسیب حدی تا در ماهیت امر این گرا حتییعنی 

 قانون 21 اصل طبق بر است موظف مجلس ،باشد دنمایمی اطالق آنان بر عموم لفظ که کثیر

 زهاشیر اساسی قانون کهازآنجاییو  است امور صحیح اداره جهت در ،آمرانه اصلی که اساسی

 نیز ،اشدب گانهسه قوای از یکی علیه اگر حتی راگیری نتیجه این ،است انقالب دهان بنیادین

 حتی عملی مالک دتوانمی امر این .برساند جامعه افراد حق احقاق جهت در و عموم اطالع به

 فرد پس. گیرد ارقر ،نیز ددانمی ناعادالنه را آن شخص که شکنجه یا و بدنی مجازات بر

 . کند عنوان ،دتوانمی دهان این در را خود شکایت دیدهزیان

 

 

 تفحص و تحقیق کمیسیون .ه 

 حق اسالمی شورای مجلس» :گویدمی که اساسی قانون شش و هفتاد اصل طبق بر

 عنوانبه ییبنا اسالمی شورای مجلس در «.دارد را کشور امور تمام در تفحص و تحقیق

 ورایش مجلس در کمیسیون این حاضر حال در .گردید ریزیپی تفحص و تحقیق کمیسیون

 دتوانمی آن مبنای برو  شده تشکیل عمل مالک طبق بر کمیسیون این .است فعال اسالمی

 توسط امر نایه اینک از فارغ ،دگیرمی صورت بشر حقوق نقض آن در که مواردی کلیه به
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 این .دهد نشان واکنش درنهایت و تفحص و تحقیق و پیگیری ،باشد مراجع از یککدام

 شکایات هب رسیدگی و پیگیری و نظارتی یهاسازوکار از دیگر یکی ،دتوانمی نیز کمیسیون

 . باشد کشورمان در بشر حقوق مسئله پیرامون

 

 دولت به وابسته دهان .و

 آذرماه 1 مورخ حکم به هیأت این :اساسی قانون اجرای بر نظارت و پیگیری هیأت

 آن وظایف ازجمله. گردید تأسیس اساسی قانون 003 اصل اجرای در و جمهوررئیس 0376

  :نمود اشاره زیر موارد به توانمی

 04 ماده موضوع اساسی قانون اجرای کیفیت خصوص در بازرسی و نظارت اعمال

 اصول اجرای عدم یا مختلف موارد تعیین و جمهوررئیس وظایف و اختیارات حدود قانون

 . است جمهوررئیس به آن ادامه و گزارش تهیه و اساسی قانون

 تحقق در را مهمی نقش خود یهافعالیت با که است مشورتی هیأت یک هیأت این

 رسیدگی همچنین و خصوص این در مردم عامه حقوق و اساسی یهاآزادی به مربوط اصول

 رد مجریه قوه از تصور برخالف البته. نماید ایفا درگذشته شده نقض موارد از جلوگیری و

 آن زا بتوانتا  نیست اجرایی یا عملی دهان یک یأته این اجرایی سازمان یک تشکیل جهت

 ،قفو مطالب ذکر با. نمود بهینه استفاده آن از حق تضییع موارد در بیشتریگیری بهره

 ستاد همانند) مجریه قوه هایزیرگروه در عملی و تخصصی اجرائی دهان یک خأل وضوحبه

 در مجریه وهق مسئولین بیشتر نظر امعان نیازمند و بوده خالی بسیار ،(قضائیه قوه بشر حقوق

 . است ،رابطه این

 هیافت جریان یهارویه و عملی کارکرد در اندازیچشم و الذکرفوق مطالب به توجه با

 و کنجهش با مقابله سازوکار هاتن حاضر حال در متأسفانه که گرفت نتیجه توانمی رو پیش و

 قوانین این .ندباشمی عمومی محاکم همآن و قضایی محاکم ،ما کشور در بدنی یهاآسیب

 و هننمود پیگیری را خاصی روند در عمل ،اندهشد آورده قوانین این در عدیده موارد به باآنکه

 دهش سازمشکل بسیار مسئله این ،روازاین. اندهنداد انجام را ذکریشایان و چشمگیر یهاکار

 تعریف وظایف به شانوجودی لزوم خاص تعاریف در که گونهآن هادهان این اگر چراکه .است

 اکهچر .رفتمی بین از ما کشور در آمدهپیش مشکالت از بسیاری ،پرداختندمی خویش شده



  195های بدنی در ایران از دیدگاه حقوق بشر شالق و مجازات

 

 

 مبودک و خأل فاز ما کشور برای یالمللبین جوامع و کشور در آمدهپیش مشکالت از بسیاری

 . است رابطه این در ویژه و کارآمد نظارتی سازوکار یک

 عمالا بتوان شاید تا نگردیده شکنجه از خاصی تعریف کشورمان موضوعه قوانین در 

 یریتفس طبق بر اما ؛نمود تفکیک موضوعه قوانین در شده مقرر یهامجازات انواع از را شکنجه

 رب بدنی و روحی شدید رنج و درد هرگونه» ،نمود عنوان توانمی اساسی قانون 31 اصل از که

 و دتهاش ادای یا اطالع کسب ،اقرار اخذ منظوربه دولت رسمی مأمور توسط شخص یک

 ساسیا ضعفنقطه یک دارای تعریف این .«دشومی محسوب شکنجه ،گذارقانون ازنظر سوگند

 با حتی که است شدید و سخت مجازات با آن تعامل و شکنجه انواع پوشش عدم آن و است

 0.نشد داده پوشش ،نیز سیاسا قانون 31 اصل اجرای اصالح طرح ارائه

 

 گیرییجهنت

 وعهموض قوانین شیرازه نهاج یهاکشور از بسیاری ،مانند ما کشور در اسالمی قوانین

 یاسالم فقه تبعبه یافتهراه» ،بدنی یهامجازات بیندراین. است گردیده جزایی قوانین ویژهبه

 هگرفت قرار جرائم مجازات عنوانبه تعزیری و حدی جرائم از بسیاری در، «موضوعه قوانین به

 لقاب غیر و مطرود کنونی عصر در بدنی یهامجازات یالمللبین یهامعیار و قوانین در. است

 بدنی یهامجازات از ودخ قوانین در که ییهاکشور تا گردیده موجب امر این. است پذیرش

 . گردند محسوب بشر حقوق ناقض ،بشری حقوق جوامع دیدگاه از، ندکنمی استفاده

 جهت در چیز هر از بیش امروز به تا نخست روز از بشری حقوق جوامع اصلی دغدغه

 این. است متبوعشان دولت حاکمه قوای برابر در افراد از حمایت و اشخاص حقوق حفظ

 و دول طریق از، افزاریجنگ تا ندباشمی نظری و معنوی قوای دارای بیشتر که هاسازمان

 اقتصادی ،سیاسی ،نظامی یهانیرو دارایاغلب  که خویش پیمانهم و متبوع یهاسازمان

 یهاسازمان ،گفت انتومی توصیف این با. ندگیرمی قرار حمایت مورد ،ندباشمی چشمگیری

 اجرایی توان ،خویش متعهدان از برداریبهره با که هستند قدرتمندی یهادهان بشری حقوق

 . دارند باالی

 ینقوان و المللبین حوزه در آمدهپیش موضوعات و مسائل بررسی با ،حاضر نوشتار در

 امکان جای ات و پرداخته مسائل این تفسیر و نقد به تردقیق نگاهی با تا گردید سعی کشورمان

 

 62 ص ،همان ،شکنجه. 0
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. ودش اندیشیده فکری ،آمده وجود به مشکالت بردن بین از برای ییهاراهکار جستجوی به

 فراوانی مشکالت دچار نیهاج جامعه در ما مردم و کشور ،مشکالت این آمدن باوجود چراکه

 . است آورده وارد ما نظام سیاسی و اقتصادی پیکره بر را فراوانی تلطماکه  اندهگردید

 ابطهر آن در گفتمان به تحقیق این در که آمدهپیش مشکالتترین اساسی از یکی

 ینقوان این. است کشورمان موضوعه قوانین در اعمال مورد بدنی یهامجازات مسئله ،پرداختیم

 گاهدید از شده گرفته نظر در (اسالم) ما کشور رسمی دین تبعبه میاسال فقه طریق از که

 حفظ بعد از نیز ما کشور؛ اما دگردمی محسوب ،بشری حقوق آشکار نقض یک بشر حقوق

 المثعنوانبه. بود خواهد قوانین از بسیاری حفظ از ناگزیر دینی اصول و شرایع و حاکمیت

 با و ثابت اسالم دین در همواره بودن اهللحق دلیل به جرائم این ،حدی یهاازاتمج بخش در

 ظرین تفاوت این روازاین. اندهبود استفاده مورد ،کنونتا اسالم صدر از مشخص میزان و شرایط

 فراوانی مصادیق ،ذکرشده مطالب در. است گردیده ایهعدید مشکالت آمدن وجود به باعث

 ردیدگ ذکر( ع) معصومین ائمه و( ص) اسالم گرامی پیامبر اساسی و مهم تصمیمات و تدبیر از

 از خروج مناسب یهاراه هاتنگنا در کارآمد و مهم تصمیمات و تدابیر اتخاذ با آنان درکه 

 چههر توسعه و مبین اسالم اهداف پیشبرد همچنین و مشکالت و مسائل حل به هاتنگنا

 . دبر نام مثالعنوانبه توانمی را حدیبیه صلح مسئله .انجامید اسالمی حکومت بیشتر

 از مردمکه  است توقعی حکومت سران از شایسته تدابیر اتخاذ و حکومت اداره

 از جامعه و مردم ،گیرد رتصو مفیدتر هاتدبر نایه چ هر روازاین. دارند خود دولتمردان

 . بود خواهند برخوردار بیشتری وریبهره

 

  هادهاپیشن و هاراهکار

 به رممج یک بازگشت و پیشگیری ،تأدیب ،عدالت ایجاد هامجازات اصلی فلسفه .الف

 و انگاریستفرود نگاه باکه  هستند زنان قبیل از خاصی اقشار میان این در؛ اما است جامعه

 و اندهگرفت قرار استفادهءسو مورد هابار ما کشور مانند ،سنتی جامعه یک در مردساالرانه

 در مواقع از بسیاری در .اندهنداشت مجرمانه عمل یک انجام جز ایهچار مواقع از بسیاری

 در آیا .دشومی استفاده سایرین فالاغ و جرم آلت عنوانبه قشر این از سرقت مانند جرائمی

 رد یا و اجبار با زنان مانند جامعه ترضعیف افراد توسط جرم یک وقوع و انگیزه که مواقعی

 عدالت ایجاد واقعبه آنان بر سنگین یهامجازات اعمال ،ستهاآن خانواده افراد به کمک جهت

 عطورقطبه ،شخصی چنیناین چشم کردن کور ،قتل در معاونت جرم در ،مثالعنوانبه !؟است

 یا و دیه پرداخت مورد در که گونههمان بتوان شاید .گیرد قرار ،فایده مفید دتواننمی



  196های بدنی در ایران از دیدگاه حقوق بشر شالق و مجازات

 

 

 لحاظ ترضعیف دیه دریافت ازلحاظ را افراد این ،دشومی وارد زنان بر که جسمی یهاآسیب

 قانون 551 ماده. است مرد دیه نصف زن قتل دیه» ،نماییممی دیه پرداخت در تفاوت و کرده

 ،دآیمی پیش زن یک جان گرفتن در مرد یک قصاص پای که مواقعی در یا «اسالمی مجازات

 و مجازات اعمال باب از نیز بار این تواننمی ،نددانمی محق وی برابر در مرد جان نصف فقط

 نسیتج تفکیک به نیز را هامجازات گونهاین یا !گردید؟ قائل تخفیف مجازات این نمودن بار

 اعمال بر معیاری نیز را زنان عمل شرایط و هاانگیزه حداقل یا نمود؟ لحاظ مجازات قانون در

 ،شود برداشته گامی زنان مجازات تعدیل درتا  گردد قصد درواقع اگر دانست؟ هاآن مجازات

 از ،خاص یهازمان و سنین در ،زنان روحی شرایط و مواقع در ویژهبه زیادی یهاراه توانمی

 ار زایمان از پس یا نههاما یهادوره زمان یهاافسردگی یا و یائسگی از پیش یهازمان قبیل

 به ییهازمان چنین در چراکه. دانست قشر این مجازات اعمال کاهنده عمده عوامل از ،نیز

 مجرائ از بسیاری توانمی ،است زنان ویژه که هورمونی اختالالت باوجود شناسانهروان دالیل

 مجازات کاهنده دتوانمی شرایط دادن قرار توجه مورد و هابرداشت چنیناین. نمود توجیه را

 قوقح نقض در بشری حقوق جوامع بیشتر یهازنیبرچسب از جلوگیری دیگر سوی از و زنان

 . شود موجب را اسالم و ایران در زنان

 اعمال از پیشگیری توانمی زنان مجازات از ،امکان حد تا جلوگیری با همچنین 

 انزن نقش از غافل تواننمی چراکه. داد قرار نظر امعان مورد نیز را آینده در جرائم از بسیاری

 ارگذقانون ،است بهتر پس .گردید خانواده در افراد این وجود لزوم و آینده نسل تربیت در

 لحاظ را موارد این ،شناسانجامعه و روانشناسان حضور از ستفادها اب راستا این در محترم

ه زانگی حداقل که مواردی دررا  زنان مورد در اجرایی قانون به نسبت ایهشیو تغییر و نموده

 . دهد قرار ،اندهگرفت قرار سوءاستفاده یا اغفال مورد و نبوده مجرمانه افراد نای

 و ایشان کم سن لحاظ به که ندباشمی جامعه پذیرآسیب اقشار از نیز نکودکا( ب

 بنابراین .دارند حاکم قدرت سوی از بیشتری حمایت به نیاز خود از دفاعتوانایی  عدم

 دیدج قوانین تصویب با دتوانمی دولت که باورند این بر کودک حقوق مدافعان و کارشناسان

 زا محرومیت آزاریکودک قبیل از کودکان حقوق موجود، قوانین به نسبت تجدیدنظر یا و

 ،کشندب چالش به اجتماع در چه و هاخانواده در چه را رفاهی امکانات برخورداری از و تحصیل

 رد هنجارشکنی دچار افراد این که مواقعی در همچنین .نماید کمک افراد این حقوق حفظ بر

 فایدهبی بسیار بلکه ،نیست کارآمد تنهانه که ایشان بدنی تنبیه جایبه»، ندگردمی ماعاجت

تا  بدیامی تربیت و پرورش بیشتر ،مالطفت و مراقبت با کودکان لطیف روح چراکه ،«است

 توانمی .«نمود خواهد گریزقانون و هنجارشکن را راداف نای هک کارآمدنا و خشن یهامجازات
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 یدرمان و بهداشتی خدمات رایگان تحصیل قالب در مراقبتی و حمایتی مراکز تأسیس با

 حمایت به نیاز که سال 01 زیر کودکان ویژهبه .بازگردانند جامعه کانون به را افراد این مناسب

 . دارند بیشتری

 بخش در بدنی یهامجازات نمودن جایگزین ،دیهاپیشن یهاراهکار از دیگر یکی( ج

 ویژهبه و «هامجازات همان به محدود فقط» و داده اجازه ما به مقدس شارع جایی که تا حدود

 این رد اصلی گذارقانون و «الحاکمیراه ما به»، است باز گذارقانون دست که تعزیرات بخش در

 ارک یهادوره ،حبس قبیل از دیگر یهامجازات نمودن جایگزین با ،است اسالمی حاکم بخش

 جایگزین را دولت نفع به کار انجام توانمی حتی یا و ایهحرف آموزش یهاکالس و

 زندان در و خفا در شالق قبیل از بدنی یهامجازاتاغلب  چراکه. نمود بدنی یهامجازات

 را است افراد در ارعاب ایجاد یعنی مجازات این اعمال قاعده که گونهآن و دگیرمی انجام

 عاری یهامحیط در همآن ،حبس یهامجازات اعمال با اما ؛ندنماینمی نقش ایفای درستیبه

 قبال در کار یهادوره کردن فراهم و ایدز قبیل از ییهابیماری و اجتماعی آلودگی هرگونه از

 جامعه کانون به وفنحرفه آموزش با اجتماعی بازپروری به را مجرم شخص خود ،هم بتوان آن

 دیدرص برداشتن و زندانیان خدمات فروش یهابازار ازیاندهرا با توانمی همچنین .بازگردانید

 عدب این از را دولت بر شده تحمیل یهاهزینه میزان آنان شده ساخته یهاکاال فروش مبلغ از

 رعم از مدتی که موضوع این گرفتن نظر در با افراد از بسیاری طریق این از و نمود جبران

 از بسیاری از هدرنتیج، بگذرانند دولت اختیار در و زندان در بود خواهند مجبور را خویش

 . نمود خواهند پوشیچشم خویش یهاجرم

 

 پایان در

 ثابت متمادی سالیان تجربه با بدنی یهامجازات اعمال در چراکه ،است ملأت جای 

 بدن بر همآن آنی اذیت و آزار هب فقط و کارایی هیچ بدون هامجازات نایه ک است گردیده

 مههاین آمار از حداقل ،بود گرفته قرار فایده مفید اگرکه  دگردمی اعمال مجرم فرد گناهبی

 . یدگردمی کاسته قدریآن هرروزه شدن افزون و جرم

 از رتایستهشکه  یافت توانمی نیز را دیگری جایگزین یهاراه ،فوق یهاراه بر عالوه

 مجازات اعمال و جلوگیری و ارعاب شامل که هامجازات اصلی اهداف هم ،کنونی یهامجازات

 و بوده ترسازگار بشری حقوق اهداف با نیهاج جامعه در اینکه هم و دهندمی انجام را باشد

 و جوامع این سوی از وارده یهافشار نیز یکردرواز این  همچنین .دارندبرمی قدم ،ترهمگام

 نمودن ترتنگ قصد ،خویش خبیث اهداف و (بدنی یهامجازات) نههاب این به که ییهادولت



  199های بدنی در ایران از دیدگاه حقوق بشر شالق و مجازات

 

 

 موهن و خشن دین یک را اسالم همچنین و دارند ما اسالمی دولت و میهن برای را عرصه

 واجبی همانا که عزیز اسالم اهداف و جامعه پیشرفت و گردیده سرکوب نیز ،ندنمای معرفی

 گذارانبنی و( ع) معصومین ائمه و (ص) اسالم گرامی پیامبر تأکید مورد مسائل ازجمله و عینی

 ویس از یهمگان پشتکار یک و راسخ عزم و همکاری با البته. دباشمی نیز اسالمی جمهوری

 حاصل مهم این اسالمی یهافق و مجتهدین ،حقوق علمای ،دکترین ،محترم گذارانقانون

  «.نگارنده یهاقصور بخششو  عفو به امید با. »دگردمی
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 مآخذ و منابع

 

 الف. فارسی

 انتشارات ،-0311 اول چاپ ،-ساعد نادر دکتر،-بشردوستانه حقوق و ایران قانونی اسناد. 0

 .خرسندی

 0313 میزان نشر ،نهم چاپ ،گلدوزیان ایرج ،عمومی جزای حقوق یهابایسته. 0

 یگفتگو و بشر حقوق المللبین همایش مقاالت مجموعه ،ترانسانی هرچه مجازات سویبه. 3

 0310 مفید دانشگاه ،نوبهار رحیم هاتمدن

 انتشارات تهران اول چاپ ،گودرزی محمدرضا ،مارتینژ هرن ،اروپا در کیفری حقوق تاریخ. 4

 0310 مجد

 ترجمه. هفتم چاپ تمدن گاهواره زمین مشرق دورانت ویل ،0 جلد دورانت ویل تاریخ. 5

 0311 فرهنگی و علمی انتشارات ،آرام احمد

 ،شرب حقوق المللبین نظام در غیرانسانی یهارفتار و شکنجه ممنوعیت موضوعی تبین. 6

 0312 خرسندی انتشارات ،تهران ،اول پچا

 ،شرب حقوق المللبین نظام در غیرانسانی یهارفتار و شکنجه ممنوعیت موضوعی تبین. 7

 0312 ،خرسندی انتشارات تهران اول چاپ ،ابراهیمی محمد

 نشر ،0312 تابستان ،اول چاپ ،الهی فرج رضا دکتر ،کیفری مسئولیت و شناسیجرم. 1

 . میزان

 تهران ،0321 پاییز دوم چاپ ،خالقی علی دکتر ،المللبین جزای حقوق از هاییرجستا. 2

 .دانش شهر هایپژوهش و مطالعات مؤسسه

 خبیری بابک همکاری با نشاط نوری سعید ،0 و 0 جلد ،قضایی دستگاه در بشر حقوق. 01

 . متحد ملل سازمان بشر حقوق عالی کمیساریای دفتر روانبد امین و

 نشر ،0314 پاییز اول چاپ ،شمیها محمد سید دکتر ،اساسی یهاآزادی و بشر حقوق. 00

 .میزان

 مجموعه ،فضائلی مصطفی ترجمه ،ناهمخوانی اسطوره ،اسالمی حقوق و بشر حقوق. 00

 چاپ ،مفید دانشگاه ،0310 اردیبهشت« بشر حقوق نظری مبانی» المللیبین همایش مقاالت

 . اول

 ریبش حقوق پرونده ویژه سخنرانی ،طباطبایی عالمه دانشگاه میعمو المللبین حقوق. 03



  021های بدنی در ایران از دیدگاه حقوق بشر شالق و مجازات

 

 

 2/01/12 ،ضیائی یاسر ،بشر حقوق شورای در امریکا

 0310 مهر 51 شماره ،معرفت مجله ،المللیبین یهاکنوانسیون و اسالمی احکام خشونت. 04

 .راعی مسعود

 0355 ،هفتم چاپ ،رکبیرامی انتشارات مهتدی اکبرعلی ترجمه ،منتسکیو ،القوانینروح. 05

 مجله ،لسانی ابوالفضل ،مدافع وکیلترین زبردست و خطیب ترینبزرگ یا سیسرون. 06

 0330 اسفند و بهمن ،02 ش ،وکال کانون

 چاپ ،سوم خط انتشارات. ابرندآبادی نجفی دکتر دیباچه با موسوی عباس سید ،شکنجه. 07

 0310 اول

 حقوقی و فقهی سایت ،کاظمی پرویز ،تعامل و مذاکره درس حدیبیه صلح. 01

 0376 اول چاپ ،دانش گنج کتابخانه ،آشوری محمد ،کیفری عدالت.02

 0310 ،سحوری انتشارات ،تهران ،دوم چاپ صالحی جاوید ،شناسی کیفر. 01

 14 آبان و مهر ،4 شماره ،پور ملک محسن ،آفتاب ماهنامه. 00

 ابراهیمی علی ،(ع) باقرالعلوم پژوهشکده سایت بدنی مجازات. 00

 ،00 سال ،3 شماره ،اسالم مکتب از هاییدرس ،ندارد خشونت اسالمی یهامجازات. 03

 .شیرازی مکارم ناصر ،60 خرداد

 مواد با مقابله دفتر تألیف ،متحد ملل سازمان هایهنجار و هااستاندارد و اسناد مجموعه. 04

 11 تابستان اول چاپ ،متحد ملل یافتهسازمان و مخدر

 0 ج ،0371 ،دهم چاپ ،صدرا انتشارات ،مطهری شهید آثار مجموعه. 05

 0320 ،مجد ،گلدوزیان ایرج ،اسالمی مجازات قانون محشای. 06

 زمستان ،5 شماره ،نظر و نقد مجله ،صدر شهید دیدگاه از اجتهاد در مکان و زمان نقش. 07

 .زمانی محمود ،0374

 شکری رضا ،داور اکبرخان میرزاعلی و اهریب محمد ،عمومی جزای حقوق بر نگرشی. 01

 0311 ،مجد انتشارات ،تهران ،اول چاپ

 

 عربی. ب

 بررسی نوبهار رحیم از نقل به ،دارالعلم ،بیروت ،1 ج ،الشیرازیمحمدالحسین سید ،الفقه. 0

 تانزمس و پاییز شهیدی دکتر یادنامه ،حقوقی تحقیقات ،دین از تنفیر حرمت فقهی قاعده

14 

 هو 0311 ،االسالحیه دارالکتب ،تهران ،المجدالثامن ،الکلینی شیخ ،الکافی. 0
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 0 جلد ،نور صحیفه. 3

 مجید قرآن. 4

5 . 

 01 ج ق هو 0412 ،(ع) البیتآل مؤسسه ،قم ،اول چاپ ،عاملی حر ،الشیعهوسائل

 
 

 

 انگلیسی. ج

1. Convention on the Rights of Child. Art 

2. Islamic Human Commison 

3. «Ronald» retributionnin a Modern Panel Law of aggerated harm, 

Buffal a Law Review – Vol/25/ no3 /1977/ 

 

 د. قانون

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 



  025 عمد در استان فارسترین عوامل اقتصادی ارتکاب قتل مهم

 

 

 قتل عمد در استان فارس ارتکابترین عوامل اقتصادی ممه

(1511- 1517) 

 0سلمان رضاییان کوچی

 چکیده

تل عمد در استان فارس میزان ارتکاب ق متأسفانهانجام شده توسط نگارنده های با بررسی

 دارد جرائماقتصادی ریشه در بسیاری از  مسائلکه  جاآناز  زیاد است وها نسبت به سایر استان

 در این مقاله تالش شده است رسد.می یک عامل مستقل ضروری به نظر عنوانبه بررسی آن بنابراین

مورد مطالعه قرار  کاب قتل عمد در استان فارس در میان قاتلینین عوامل اقتصادی ارتترمهمکه 

نسبت به  این عوامل تأثیرقتل( مقایسه شوند آنگاه  جزبه جرائمقاتلین )زندانیان سایر غیر گیرند و با

عوامل فرهنگی و خانوادگی مورد بررسی قرار گیرند. مقاله حاضر پیمایشی و از  ازجملهسایر عوامل 

ز ا موردنظرنمونه ، در آن از روش کمی پرسشنامه استفاده شده است کاربردی است و-تحلیلینوع 

مرد  نفر 011تعداد افراد نمونه به  تیدرنهانوع تصادفی ساده و با خطای پنج درصد بوده است که 

 اندازپسآن فقدان  تبعبهان شغل و فقد آمدهدستبهنتایج  بر اساسباالی هیجده سال رسیده است. 

دی قاتلین نیز چنین بوده است و عامل اقتصاغیر دراند، هرا بر ارتکاب قتل داشت تأثیرمالی بیشترین 

 بیشتر داشته است. تأثیرکمتر و نسبت به عامل خانوادگی  تأثیرنسبت به عامل فرهنگی 

 

  .قتل عمد، عامل اقتصادی، عامل، استان فارس .یدیکل واژگان

 

 مقدمه .1

سازد و همواره تنفر می انسان را از عزیزترین دارایی وی یعنی حق حیات محروم، قتل

ست. ا جبرانرقابلیغ انزجار افراد بشر را برانگیخته و تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن و

خص ش، گیردمی شونت صورتاست که با توسل به پرخاشگری و خ یجرائم ازجملهقتل عمد 

 شود.می دهد که سبب سلب حیات مقتولمی قاتل عملی را انجام

نگارنده به این مطلب پی برده ، با بررسی میزان ارتکاب قتل عمد در چند سال اخیر

رو به  لهساهمه کمابیشپایین نیست بلکه  تنهانهاین جرم در کشور ما  است که نرخ ارتکاب

 

 ی، کارآموز وکالت شناسجرمجزا و  حقوق دانشجوی دکتری. 0
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اخیر این های با افزایش میزان ارتکاب قتل عمد در استان فارس طی سال، افزایش است

دغدغه برای نگارنده به وجود آمده است که علت افزایش ارتکاب قتل استان فارس طی 

 اند.هچیست و چه عواملی در آن دخیل بود 16-11های سال

 (القتلفقر شدیدتر از قتل است. )الفقر اشد من)ص( مطابق فرمایش پیامبر خدا 

فرمایند ثروتی که تو را از ظلم بازدارد می نیز)ع( . امام صادق (74 :70ج  0360، مجلسی)

 (.07 :20ج ، حر عاملی)را به گناه وادارد.  بهتر از فقری است که تو

بسیاری از انحرافات اجتماعی است و در مواردی موجب ساز فقر زمینه کهییازآنجا 

عف شود و منجر به ضمی اخالقی و دینی انسان فقیرهای فضیلت، استعدادها ،نابودی شخصیت

و مطابق  (07 :0371، قربان نیا)گردد می سیاسی و دینی، اجتماعی، اخالقی، فکری، فرهنگی

 آیه قرآن فقر ممکن است به کفر بینجامد و این امکان نیز وجود دارد که به جرم و بزه بینجامد

سی عوامل به برر بنابراین پیشگیری کرد جرائمتوان از بسیاری از می کردن فقر کنشهیربا و 

بر ارتکاب قتل عمد در استان فارس پرداخته و در این راه از نظریه برتری  مؤثراقتصادی 

 . ه استپردازد کمک گرفته شدمی اقتصادی مسائلبه توضیح  یخوببهاقتصاد که 

این دسته ، شودمی منجر به فوت سرپرست خانوادهها برخی از خشونت کهییازآنجا

 جهیدرنتشوند که می روروبهبا از دست دادن سرپرست خود با مشکالت اقتصادی ها هاز خانواد

 شوند که در سنین پایین ترک تحصیل کنند ومی کودکان و دیگر اعضای خانواده مجبور، آن

از دست دادن یکی از ، از طرفی و زندگی به کار کردن مشغول شوندهای هبرای تأمین هزین

گوناگون مواجه کرده و زمینه انحرافات های اعضای دیگر خانواده را با بحران، اعضای خانواده

 راهکارهایی برای پیشگیری از قتل عمد با بنابراین کندمی و بروز مسائل را در خانواده فراهم

 عامل اقتصادی باید اندیشید. خصوصبهو عوامل مختلف ها هانگیز

د میان رسمی شکل گرفت که به نظر صورتنیبددر ذهن نگارنده ای فرضیه بنابراین

 برگرفته، چهارچوب نظری مقاله حاضر قتل عمد و عوامل اقتصادی رابطه وجود داشته باشد.

به توصیف و تحلیل  و پس از ذکر آن و آوردن روش تحقیق است از نظریه برتری اقتصاد

آورده شده است و در پایان نیز  هاشنهادیپآماری پرداخته شده و آنگاه نتایج و های هداد

  .فهرست منابع ذکر گردیده است
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 چهارچوب نظری  .0

 «(economy)اکونومی »نظریۀ برتری اقتصاد  .1 .0

ایط اقتصادی بر بزهکاری از روزگاران کهن تاکنون پژوهشگران با دربارۀ تأثیر شر

 نظریه اکونومی )برتری اقتصاد(، اههیکی از این دیدگا، اندکرده اظهارنظرای گوناگون ههدیدگا

 است.

ه اعتقاد ب، انداز تأثیر اقتصاد بر تبهکاری دفاع کرده شدتبهشناسان مارکسیست جرم

 دارطرفشناسان داری است. جرمری یکی از محصوالت فرعی سرمایهتبهکا، هامارکسیست

 ،اقتصاد را زیربنای جامعه دانسته و عوامل اجتماعی دیگر مانند خانواده، مکتب سوسیالیستی

دانند. در رابطه با پدیدۀ حقوق و اخالق را معلول عوامل اقتصادی و روبنای جامعه می، سیاست

گویند تقسیم ناعادالنه ثروت و نابرابری اجتماعی ی از فقر دانسته و میناش آن رابزهکاری 

 گردد.می یابدعمل بزهکارانه نمود می صورتبهباعث اختالالت رفتاری و انحرافاتی که بعضًا 

 .(0316، )آسیابی بخشکندی

 ،اننددکاری میشناسان مکتب سوسیالیست که فقر را علت اصلی بزهدر برابر جرم

شناسان وجود دارند که معتقدند رشد اقتصادی و توسعۀ آن و باال رفتن گروه دیگری از جرم

 .(0310، نجفی توانا) شود.سطح زندگی در جامعه است که باعث بزهکاری می

مبین حقیقت دیگری است که با دو نظر ذکر شده ، های علمی و غیرسیاسیبررسی

نندۀ کیک عامل قطعی و تعیین عنوانبهتواند نمی فقر، سدرمیبه نظر ، توافق زیادی ندارد

ر رشد کار شوند از طرف دیگاگر جبر فقر را بپذیریم باید تمام فقیران دنیا بزه، بزهکاری باشد

توان تنها عامل جرم دانست و اثرات فقر را بر بزهکاری انکار و توسعۀ اقتصادی را نیز نمی

فردی  کهیوقت، بیشترین ارتباط را با وقوع قتل عمد دارند، آمد و بیکارینابرابری در، فقر نمود.

فاقد شغل و درآمد کافی است و تعداد افراد خانواده وی زیادند مجبور است ساعات متمادی 

از محبت همسر و ، تعداد ساعات استراحت خود را کم کند، به کار در خارج از منزل بپردازد

شود مجموعه این موارد با می فشار عصبی زیادی به وی وارد، جهیدرنتفرزندان محروم شود 

کنترل بر روان خود را ، دچار ضعف عصبی شده رفتهرفتهشود که فرد می گذشت زمان باعث

نامناسب از خود بروز دهد  العملعکسحساس شود و  مسائل نیترکوچکاز دست بدهد به 

 ،آنکه خواستار آن باشد و یا سبق تصمیم داشته باشدبی ل هیجانی شودمرتکب قت بساچهو 
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همچنین در بعضی از موارد دیده شده است که ، هستند نیچننیاها که اکثر قتل گونهآن

نیازهای خود و افراد خانواده دست به  تأمینفردی به خاطر نیاز مالی و از روی اجبار و برای 

 در این میان با مالک و یا فرد دیگری درگیر شده و مرتکب قتل شود. بساچه زند ومی سرقت

شامل همۀ مردم یک جامعه نشده و فقط قشر خاصی ، یکسان صورتبهرشد اقتصادی 

مالی  عدالتیمطالعۀ میدانی پدیدۀ بزهکاری مبین اهمیت عامل تبعیض و بی. ردیگیبرم دررا 

توان در وضعیت اقتصادی افراد بزهکار و شرایط می این اثرات را .معه استو فقر در یک جا

 (0316، آسیابی بخشکندی) مشاهده کرد. یخوببه هاآنمحل سکونت 

 دهند.سوم مجموعه بزهکاران را تشکیل میدر فرانسه کارگران جوان بیش از یک

 %41بگیران بخش کشاورزی بیش از کارگران و حقوق نکهیباادر کشور فرانسه ، آمار موجببه

دهند. درصد از بزهکاران را تشکیل می 75در حدود شوند، جمعیت فرانسه را شامل نمی

(. دربارۀ تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری؛ انکار و اغراق هر دو نادرست 0310، نجفی توانا)

 هستند.کننده و گمراه

در کتاب خود با آمار نشان داد « دوک پسیو»ردی به نام در بلژیک ف 0143در سال 

 رابطۀ معناداری با بزهکاری، های آن بیکاری استکه فقر و بحران اقتصادی که یکی از شاخص

درآمدی  رازنظاین نکته را باید بدانیم  افزاید.می جرائمدارد و نیز صنعتی شدن جامعه بر تعداد 

 ؟شوندمی ی فقیر محسوبچه افراد یا خانوارهای

خط  ،تشخیص داد فقرا ریغ آن بتوان فقرا را از وسیلهبهاست که ای خط فقر ضابطه

فقر اقتصادی حدی از درآمد برای سطحی از مصرف است که کمتر از آن سطح مصرف افراد 

ی اساسهای یازامکان دارد خط فقر حداقل هزینه یا درآمد الزم برای ن شوند.می فقیر محسوب

 مطلق .0 یذهنخط فقر  .0 در نظر گرفته شود و بر سه نوع است: ییغذا ریغ و اولیه غذایی و

 (0315، پیمان) نسبی. .3

خط فقر ذهنی خط فقری است که به گمان افراد با درآمد کمتر از آن امکان ارضای 

 ،شت فردی از فقر متکی استاین خط فقر به بردا، اقتصادی وجود نداردهای هحداقل خواست

 (0315 :پیمان) خط فقر خاص خود را خواهد داشت.، هر فرد یا خانوار

الزم در های هحداقل هزین تأمین عنوانبهخط فقر مطلق که از طریق خط فقری که 

 است.ی گیرشود قابل اندازهمی سالمت و بهداشت تعریف تأمینزندگی برای کسب رضایت در 
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درآمدی  هایهلیکن نسبت به سایر گرو، را داشتهها سبی حالتی است که فرد حداقلخط فقر ن

 (0314ادقی، شقاقی شهری، اصغرپور، ص. 4) شود.می جامعه فقیر محسوب

ای شغلی پایین به کار ههدر رد، جوانان و افراد بزهکار عمدتاً به علت نداشتن تخصص

از کودکان  %56صالح و تربیت تحصیل شده است بیش از کانون ا طبق آماری که از، اندمشغول

 یفقر و شرایط بد اقتصاد (پیشین) اند.های مختلف به شغل کارگری مشغولبزهکار در بخش

صورت گرفته نیز باشد که به دنبال آن مهاجرین به های تواند ریشه بسیاری از مهاجرتمی

ستا از استانی به استان دیگر و یا از رو .یافتن مسکن و..، کسب درآمد بیشتر، امید یافتن شغل

 و مقصد ایجاد کند.  مبدأتواند مشکالتی را در دو جامعه می آیند که این امرمی به شهر

به  ،باید یادآوری کنیم که نظریۀ اکونومی را نباید با تئوری اقتصادی جرم اشتباه کرد

ر اثر برتری منافع عمل عمل جنایی را ب، دیگر سخن باید گفت که تئوری اقتصادی جرم

در درجۀ اول ، دهندۀ قیمت جرمدانند و در بین عناصر تشکیلهای آن میبر قیمت جنایی

در قلمروی تئوری ، تئوری اقتصادی جرم ؛ بنابراینخوردضمانت اجرای کیفری به چشم می

 (0311، گسن) یابی قرار دارد.تخصصی جرم

 ازجملهسیاسی و ، گوناگون فرهنگی هایهاست که جلوهایی پدیده فقر از موضوع

؛ شودمی مجرمانههای مستقیم باعث افزایش فعالیتغیر مستقیم و یا طوربهفقر ، اقتصادی دارد

رابطه مستقیم با نرخ فقر داشته باشد و ، نرخ جرمای، هشود در هر جامعمی استدالل بنابراین

در مقاله حاضر به بررسی ، یت این مقولهبنا بر اهم افزایش فقر منجر به افزایش جرم گردد.

 بر قتل عمد در استان فارس پرداخته شده است.گذار تأثیرعوامل اقتصادی 

 

 روش تحقیق .5

کاربردی است که با هدف تعیین  -پیمایش و از نوع تحلیلی، تحقیق صورت گرفته

 کاهش منظوربهانتظامی و مسئولین استان ، چرایی موضوع و ارائه طریق به مراجع قضایی

  .االمکان پیشگیری از وقوع آن صورت گرفته استوقوع قتل عمد و حتی

در محل نگهداری ها هپرسشنامو در این مقاله از روش کمی )پرسشنامه( استفاده 

 ،برای اینکه مقاله یک کار آماری صرف نباشد .ه استمحکومین و متهمین قتل عمد توزیع شد

و ها آوردن تفاوت دستبه منظوربه، قتل جزبهدیگر  جرائمتهمین محکومین و م قاتلین با
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 توسط خود افراد تکمیل ها اغلبهپرسشنام، نیز مقایسه شدند( تفاوت میانگینها )شباهت

گردید اما در مواردی که پاسخگو از سواد کمی برخوردار بود با کمک مددکاران زندان تکمیل 

 نب امکان حضور در زندانجااینکه به دالیل امنیتی و صالحدید مسئولین زندان  گردید زیرا

ور آسان حضهای هکارگیری گویرا نداشتم ولی با توجه به شفافیت کامل پرسشنامه و به

صورت گرفته  0spss افزارنرمبا استفاده از ها هتحلیل داد، ضرورت چندانی نداشت جانباین

 است. 

راز شهر شی آبادعادلبا توجه به اینکه کلیه متهمین و محکومین قتل عمد در زندان 

سال محکوم و یا متهم  01شوند جامعه آماری تحقیق کلیه زندانیان مرد باالی می نگهداری

ز سوی آنان در مورد متهمین پذیرش ارتکاب جرم ا، است آبادعادلزندان در  به قتل عمد

رند ولی بمی افرادی که به اتهام ارتکاب جرم در زندان به سر ؛ بنابراینقرار گرفته است مدنظر

  اند.هاتهام خود را نپذیرفتند در نمونه قرار نگرفت

مرتکب قتل شده  11مختلف که تا سال های تعداد قاتلین ساکن در بند با توجه به

تعداد نمونه به  تیدرنها، درصد 5تصادفی و با خطای  طوربه هانآبودند و گرفتن نمونه از 

 نفر رسیده است. 011

 ،رضایت از درآمد، از: داشتن شغل اندعبارتعوامل اقتصادی مورد بررسی در این مقاله 

سطح تحصیالت و وضعیت ، داشتن ملک و یا زمین کشاورزی و سن، مالی اندازپسداشتن 

 مورد بررسی قرار دادیم. ای متغیرهای زمینه عنوانبهرا نیز  هلتأ

 

 هادادهتوصیف و تحلیل  .4

 

سی به) اساسپیاس. 0   خانواده یک نام( Statistical package for social science: مخفف)،(SPSS: انگلی

ست ایرایانه افزارنرم سته» مخفف «اساسپیاس. »رودمی کار به آماری هایتحلیل برای که ا   آماری تحلیل ب

  علوم در آماری هایتحلیل برای که اسوت یافزارهاینرم ازجمله «اساسپیاس» .اسوت «اجتماعی علوم برای

سیار صورتبه اجتماعی، سترده ب ستفاده ایگ سط افزارنرم این. شودمی ا شگران تو ستد و بازار پژوه  ،دادو

  هب غیره و بازاریابی هایسازمان آموزشی، پژوهشگران دولتی، برداری،نقشه هایشرکت سالمتی، پژوهشگران

  افزارنرم هایویژگی از نیز هاداده مسووتندسووازی و هاداده مدیریت آماری، هایتحلیل بر افزون .رودمی کار

  .هستند
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 آمار توصیفی .1. 4

 

 تأهل(وضعیت ، تحصیالت، سن، )جنسای متغیرهای زمینه .1

دهد که زنان نسبت به مردان به میزان می یک خصیصه ذاتی نشان عنوانبهجنس 

شوند و فعالیت مجرمانه مردان از زنان به مراتب بیشتر است می ی بزهکاری را مرتکبکمتر

نان که ز یجرائمشوند حتی می کمتری را مرتکب جرائمرسد که زنان می به نظر یطورکلبه

شود یم دان انجامکه توسط مر یجرائمرسد که به نسبت می به نظر گونهاینشوند می مرتکب

 (0321، فیونا، وایت .0) .خشونت و جدیت کمتری داشته باشد

 :ارتکابی مردان و زنان قابل ذکر است جرائماختالفات ذیل بین انواع  

 

 جنایات علیه اشخاص . در1

ولی همین ، قتل عمدی کمتر از مردان است ویژهبهجنایات  گونهایندر ها فعالیت زن

 گیرد. انجام می نیجنسقطبچه کشی و ، اغلب اوقات از طریق سم دادن فعالیت کم نیز

 

 در جرم و جنایت علیه اموال .0

مردانه  جرائماز نوع  یجرائم ارتکابطبع زنان مقتضی داشتن نیروی کافی بدنی برای 

در  قطفزنان با مردان را باید  جرائمی علت اختالف نسب، ستینیا قتل عمد  وجرحضربنظیر 

کرد که امکان کمتری برای ارتکاب جرم به  وجوجستوضع زندگی و موقعیت اجتماعی آنان 

در کشورهایی که زنان حقوق مساوی با مردان دارند ( 0321، فیونا، وایت .0) دهد.آنان می

 ناچیز است.  جرائماین اختالف 

یز معتقدند که علت کمبود جرم و جنایت از ناحیه زنان این شناسان نبرخی از جرم

ر طو، بهمادری که در نهادشان نهفته است این گروه به خاطر عطوفت باطنی و مهر است که

 بریز نگارنده ن ؛ بنابراینهستند از ارتکاب بزهکاری و قتل و جنایت گریزان اساسی و باطنی

فقط به بررسی قتل عمد در ارتباط با مردان  هاآنقبول  این توضیحات و توجیهات و با اساس

 پرداخته است.
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 06تا  01بین  هاآندرصد از  56/41، سال 35تا  07درصد از قاتلین بین  12/31

را  هاآندرصد  00 در حدودسال بیشتر است که  36سال سن دارند و دیگر افراد سنشان از 

ی اکثر مجرمین در سنین جوانی و پختگی شناسهای جرمهآموز اساس بردهند. می تشکیل

  شود.تأیید می جاایناین مورد در که  هستند

 ست که میزان ارتکاب جرم در سنین مختلف متفاوت است.ا آنچه مسلم است آن

خود ه ک گیدوران بچ از: اندعبارتکند که زیر تقسیم میهای هدکتر دوبلینو سن را به دور

از شش تا نه ، ی دومدوره، قبل از شش سالگی، ی اولگردد: دورهبه سه دوره تقسیم می

تا  03بین  کمابیشاین دوره ، دوران نوجوانی، از نه تا دوازده سالگی، ی سومدوره، سالگی

تا  07که از  پختگی دوران، سالگی است 06تا  01که از  دوران جوانی، استسالگی  01

ان ورد، استسالگی  55تا  35که از  دوران ثبات و تجربه، شودسالگی را شامل می 35

 با توجه به گستره( 0312، صالحی). تا آخر ادامه دارد 61 و 55که بین  سالمندی پیری یا

در دوره جوانی و پختگی مرتکب این جرم  هاآنتوان گفت که بیشتر می سنی پاسخگویان

  اند.هشد

درصد  44/02، قاتلین دارای تحصیالت ابتدایی و راهنمایی هستند درصد از 40ود حد

ا ب خوبی هستند. نسبتبهدرصد دیپلم هستند و مابقی دارای تحصیالت  33/01دبیرستان و 

ه سواد هستند کبی ی اکثر مجرمین دارای تحصیالت پایین و یاشناسهای جرمهتوجه به آموز

  شود.تأیید مینیز  جاایناین مورد در 

 طورمعمولبهبین میزان تحصیالت فرد و ارتکاب جرم از سوی او ارتباط وجود دارد و 

راویس ت . یکی از عواملی کهدزننمی کمتر به ارتکاب جرم دست ،افراد با سطح تحصیالت باال

مانعیت از جرم  از آن تحت عنوان قیود اجتماعی و حیاتی که در (Hirschi,Travis) هیرشی

فردی بر روی های گذاریبه این معنا که هر چه سرمایه. تعهد است، بردمی است نام مؤثر

احتمال اینکه فرد با ، ددارایی و مواردی مشابه بیشتر باشو  شغل، مواردی همچون تحصیل

، بود کمتر خواهد، را در معرض خطر نابودی قرار دهد هاآن، شکندست زدن به رفتار قانون

شتری از آزادی بالنسبه بی، یا دارندگان تعهداتی کمتر از این نوع دستنیازاافراد فاقد تعهداتی 

 (.0312، یان و دیگران) برای ارتکاب عمل بزهکارانه برخوردارند.

گیرند می قرار تأثیرسوادان زودتر تحت بی ی کیفری اثبات کرده است کهشناسجامعه
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 از رحم و دلسوزی در آنانای بسیار خشن است و کمتر نشانه اغلبهم شان و جرم ارتکابی

 (0310، باقری) .تجرم این افراد بیشتر علیه اشخاص اس توان یافت.می

 برو مابقی مجرد هستند.  تأهلدرصد از افراد م 71/57 که دهدیم نشانها هیافت

تواند نقش بازدارندگی در ارتکاب جرم می فرزندو داشتن  ، تأهلیشناسهای جرمهآموز اساس

أیید تاین مورد در میان قاتلین ، میزان ارتکاب جرم باالتر است مجرداندر بین ، داشته باشد

 شود.می

دهد که با باال رفتن سن افراد میزان ارتکاب جرم می نشانها هدر مورد متغیر سن یافت

یلی افزایش سنوات تحص، اکثر قاتلین در سنین پایینی قرار دارند کهیطوربهیابد می کاهش

د باشد و افرا مؤثرتواند می افراد در کاهش یا تقلیل میزان ارتکاب جرم و رفتارهای انحرافی

 اند.همجرد بیشتر مرتکب قتل عمد شد

 

 وضعیت اشتغال .0

 غل و درآمد زندگیو مابقی بدون داشتن شاند هدرصد از قاتلین شاغل بود 71/02فقط 

کند که وقتی برای ارتکاب  یینواهمتواند فرد را چنان مشغول می داشتن شغلاند، هکردمی

 ماند.نمی رفتاری یا حتی فکر کردن به آن برایشان باقیکج

را  هاآنهمه وقت و انرژی ، های مربوط به زندگی روزمرهدر فعالیت« درگیر شدن» 

بیکاری  .شود )کنترل اجتماعی(این خود موجب تقویت تعهد می، دهدمیبه خود اختصاص 

 صورتهببیشتر  شایدآثار بیکاری ، ایجاد فقر منجر به افزایش جرم گردد واسطهبهممکن است 

مانی ز ویژه، بهارتکاب جرم صورتبهخود احساسی بیماری و میگساری ظاهر گردد نه خودبهبی

 (0321 ،هاشم بیگی، یابرندآبادنجفی )باشد.  بلندمدتشغلی بی این بیکاری به معنیکه 

فقر اقتصادی ممکن است مانع از رشد عقلی شود و همچنین ممکن است مانع از 

 و اختالفات خانواده را دامنها نظمیها، بیرشد طبیعی افراد شود و از سوی دیگر ناراحتی

. نمایدمی را تسهیل جرائمنوبه خود بروز گردد که بهمی جوییموجب بروز ستیزهزند و می

 .نگارنده نظر خود را در صفحات قبل در رابطه میان فقر و بیکاری اظهار نموده است
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 رضایت از درآمد .5

دامدار و یا بیکار ، کشاورز اغلبو مابقی که اند هدرصد از درآمد خود راضی بود 70/32

اقتصادی که بتواند سطح  ویژهبههر پارامتری اند. هاز درآمد خود اعالم رضایت نداشتاند هبود

تواند میزان ارتکاب می مندی افراد را افزایش دهددرآمد افراد را باال ببرد و سطح رضایت

 مجرمانه را کاهش دهد.های فعالیت

 

 مالی اندازپسداشتن  .4

 اندازپسدرصد دارای  21/01و اند همالی نداشت اندازپسین درصد از قاتل 01/72

و از درآمد خود راضی نبوده و دچار فقر اند هدرصد از این افراد بیکار بود 71حدود ، اندبوده

  اند.هنسبی بود

نتایج بررسی علل اقتصادی ارتکاب قتل در ایران بر این مطلب داللت دارد که 

کاب قتل ارتکننده عوامل تعیین ازجملهفقر نسبی و نابرابری درآمدی ، رینرخ بیکاهای متغیر

 نابرابری درآمد و بیکاری بیشترین ارتباط را با وقوع قتل عمد دارند.، فقراند، هدر ایران بود

تعداد افراد خانواده وی زیادند مجبور ، فردی فاقد شغل و درآمد کافی است کهیوقت 

 وضعیت اشتغال اساس برتوزیع فراوانی پاسخگویان 

 درصد فراوانی وضعیت اشتغال ردیف

 71/02 - شاغل 1

 00/71 - بیکار 0

 011 - جمع کل 

 رضایت از درآمد اساس برتوزیع فراوانی پاسخگویان 

 درصد فراوانی رضایت درآمد ردیف

 70/32 - راضی  1

 02/61 - ناراضی 0

 011 - جمع کل 
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تعداد ساعات استراحت خود را کم ، به کار در خارج از منزل بپردازد است ساعات متمادی

ود شمی فشار عصبی زیادی به وی وارد، جهیدرنتاز محبت همسر و فرزندان محروم شود ، کند

 ،دچار ضعف عصبی شده رفتهرفتهشود که فرد می مجموعه این موارد با گذشت زمان باعث

 العملعکسحساس شود و  مسائلترین ت بدهد به کوچککنترل بر روان خود را از دس

آنکه خواستار آن باشد و یا بی مرتکب قتل هیجانی شود بساچهنامناسب از خود بروز دهد و 

ضی همچنین در بع هستند. نیچننیاها که اکثر قتل گونهآنکرده باشد ریزی برای آن برنامه

نیازهای  تأمینه فردی به خاطر نیاز مالی و از روی اجبار و برای از موارد دیده شده است ک

در این میان با مالک و یا فرد دیگری  بساچهزند و می خود و افراد خانواده دست به سرقت

 .درگیر شده و مرتکب قتل شود

، رتای مناسبههافراد غنی با فراهم نمودن شرایط و زمینیقین ، بهآموزشی دگاهیداز  

نمایند و این در حالی است که تعدادی امکان تحصیلی بهتری را برای فرزندان خود فراهم می

زیادی از فرزندان طبقۀ محروم جامعه جهت کمک به درآمد ناچیز خانواده دست از تحصیل 

 .کشندمی

 

 تمکن مالی .5

 بایداند. هپاسخ مثبت و مابقی پاسخ منفی داد سؤالصد از افراد به این رد 16/71

ه اکثر زیرا ک، بگوییم داشتن ملک نشان از خوب بودن شرایط اختصاصی مالکین نبوده است

بوده  هاآنزمین کشاورزی تنها دارایی و یا ملک خانوادگی  واند هکشاورز و دامدار بود هاآن

 است.

 ساسا براند، هاقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداشت ازلحاظاکثر قاتلین  درمجموع

ون و سمپس. فقر و مشکالت اقتصادی بوده است، جرائممطالعات انجام شده ریشه بسیاری از 

 مالی اندازپس اساس برتوزیع فراوانی پاسخگویان 

 ددرص فراوانی مالی اندازپس ردیف

 0/72 - دارا 1

 2/01 - ندار 0

 011 - جمع کل 
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کنند شوند یاد می( چهار عامل مهم را که موجب این نابسامانی اجتماعی می0212) گراوز

 (0311، دی مک شین، پی ویلیامز)موقعیت اقتصادی پایین است.  هاآنکه یکی از 

 

 آمار تحلیلی .0. 0

ه ب است ه این قسمت نشان دادن ارتباط عامل مذکور با ارتکاب قتل عمدئهدف از ارا

به معنای عدم  Hoعبارت . شده است ارائه هاآنبندی آماری و رتبههای همین منظور تحلیل

  .است ابطه بین متغیر مستقل و وابستهبه معنای وجود ر H1وجود رابطه و عبارت 

ه شترابطه وجود داعوامل اقتصادی و ین وقوع قتل عمد برسد می به نظر .یهفرض .1

 .باشد

H0= از یکدیگر مستقل هستند. وقوع قتل عمد و عوامل اقتصادی    

H1= از یکدیگر مستقل نیستند. وقوع قتل عمد و عوامل اقتصادی   

است که  033. سطح معناداری آماره کای دو پیرسون، ون کای دومطابق با نتایج آزم

اقتصادی وقوع قتل عمد و عوامل شود و می رد H0است پس فرض  05. این مقدار کمتر از

 که هر چه شرایط یاگونهبه، بین این دو وجود داردای از یکدیگر مستقل نیستند و رابطه

 تمکن مالی اساس برتوزیع فراوانی پاسخگویان 

 درصد فراوانی تمکن مالی سؤالپاسخ به  ردیف

 16/71 - مثبت 1

 04/02 - منفی 0

 011 - جمع کل 
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 قوع قتل عمد خواهد شد.تر باشد باعث کاهش واقتصادی مطلوب

 

 عوامل ارتکاب قتل عمد یبندرتبهجدول نتایج آزمون فریدمن در  .0

عوامل ارتکاب قتل عمد از آزمون فریدمن استفاده گردیده است  یبندرتبه منظوربه

قتل عمد بدین منظور عوامل اقتصادی ارتکاب ، که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است

 . و خانوادگی مقایسه شدند فرهنگیعوامل با 

 

 جرمعوامل ارتکاب 
میانگین رتبه در جامعه 

 مجرمان قتل عمد

میانگین رتبه در جامعه 

 هاجرمسایر  مرتکبین

 3.14 2.43 (D1عوامل خانوادگی )

 3.63 2.58 (D2عوامل اقتصادی )

 6.81 5.95 (D3عوامل فرهنگی )

 

شود عامل اقتصادی نسبت به عامل می که مشاهده گونههمانجدول باال  اساس بر

ی أثیرت است در ارتکاب قتل عمد در استان فارسگذار تأثیرفرهنگی که یکی از عوامل بسیار 

ری بیشت تأثیر کمتری داشته است ولی نسبت به عامل خانوادگی در هر دو جامعه تحقیق

 .داشته است

 

 یج و پیشنهادهانتا .5

 

 نتایج .1. 5

 ایمتغیرهای زمینه .الف

متغیرهایی هستند که فارغ از چارچوب نظری مورد استفاده در ای متغیرهای زمینه

وابسته  رمتغیها را بر روی متغیراین  تأثیرتحقیقات در اکثر تحقیقات حاضر هستند تا محقق 

 اشاره کرد. ...و تأهلوضعیت ، تحصیالت، توان به سنمی هامتغیراین  ازجملهبسنجد. 

 :از اندعبارتای زمینههای متغیر خصوص درتحقیق های هیافت
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لین قاتغیر این مورد در، درصد از قاتلین در سنین جوانی و پختگی هستند 45/72 .0

 رسد.می درصد 61به 

، زیر دیپلم هستند یطورکلبهدرصد از قاتلین دارای تحصیالت پایین و  12/71 .0 

 رسد.می درصد 13/75قاتلین به غیر این مورد در

 این مورد در، دارای بیشتر از سه فرزند هستندتأهل، درصد از قاتلین م 11/03 .3

 رسد.می درصد 31/05 قاتلین بهغیر

 

 عوامل اقتصادی .ب

 :از اندعبارتعوامل اقتصادی  خصوص درتحقیق های هیافت

 درصد 07/72 قاتلین بهغیر این مورد دراند، هقاتلین فاقد شغل بود از درصد 00/71 .4

 رسد.می

و درآمد کافی برای گذران اند هدرآمد خود راضی نبود درصد از قاتلین از 02/61 .5

 رسد.می درصد 72/52 قاتلین بهغیر این مورد دراند، هزندگی نداشت

 70 قاتلین بهغیر این مورد دراند، همالی نداشت اندازپسدرصد از قاتلین  01/72 .6

 رسد.می درصد

 این مورد دراند، هاز قاتلین دارای ملک و یا زمین کشاورزی بود درصد 16/71 .7

 رسد.می درصد 70 قاتلین بهغیر

در میان قاتلین  دهد که از میان عوامل اقتصادیمی تحقیق نشانهای هتحلیل داد

اتلین قاند. غیرهمالی بیشترین درصد را به خود اختصاص داد اندازپستن فقدان شغل و نداش

هنگی عامل اقتصادی نسبت به عامل فر تأثیرهمچنین اند. هنیز وضعیت مشابهی با قاتلین داشت

 کمتر و نسبت به عامل خانوادگی بیشتر بوده است.

 

 هاپیشنهاد .0. 5

 های کلیپیشنهاد .1

اری برای راهک مدتکوتاهآسیبی نیست که بتوان در ، دیگر مجرائقتل نیز مانند اکثر  

پیشگیری از وقوع آن اندیشید و به مرحله اجرا گذاشت. از قانون ، المقدورکاهش و یا حتی
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 رییس قوه قضاییه را متولی، آید که قانونمیو سایر قوانین نیز چنین بر (056)اصل  اساسی

باید پذیرفت که این ؛ اما گیری از جرم در کشور دانسته استامر پیشکننده یا هماهنگ

 نهاییتپیشگیری فقط محدود و محصور به پیشگیری کیفری است و دستگاه قضایی به

و ها سازمان، کند تا سایر قوامی تواند از عهده اجرای کامل این مهم برآید و ایجابنمی

شهروندان در این جهاد ملی  یحت وماعی اجت ، تأمیندولتی مانند نیروی انتظامیهای ارگان

ز رسد امی خصوص در مورد پیشگیری اجتماعی و وضعی که به نظربه، مشارکت داده شوند

ثر مؤراهکارهایی با توجه به عوامل  بنابراین، دایره تخصص و توان قوه قضاییه خارج باشد

 گردد.ارائه میاقتصادی بررسی شده در مقاله 

 توسعه عدالت، توزیع برابر ثروت، غال و درآمد کافی برای همه افراد جامعهایجاد اشت .0

 .اجتماعی

زا برای کاهش های مناسب اشتغالتوجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست .0

مناسب و فقرزدا و اصالح الگوی های آن و همچنین کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست

 توزیع درآمدی در کشور.

 

 مدل پیشگیری پیشنهادی .0

و ها که شامل از بین بردن علت پیشگیری اجتماعیجانبه به توجه جدی و همه 

بر پایه ، شودمی ...بیکاری و، سوادیبی، عوامل اقتصادی چون فقر ازجملهزا جرمهای عامل

 ردر مجرمیت خود سهم زیادی ندارد و بیشت، بزهکار متفاوت استغیر این پیشگیری بزهکار با

 های.. و محیط.اقتصاد وها، هرسان، دوستان، مدرسه، شخصی مانند خانوادههای قربانی محیط

در این نوع  .است اجتماعی و فرهنگی، اقتصادیهای اجتماعی عمومی مانند سیاست

 رد.پیشگیری ک توان از جرممی اقتصادی و فرهنگی در جامعه، پیشگیری با توسعه اجتماعی

یی اشناس ند رامؤثرپیشگیری باید عوامل متعددی که در رشد بزهکاری در این نوع 

عوامل  منشأ را به دو دسته عوامل خطر و عوامل حمایتی تقسیم کرد. هاآنتوان می کرد که

 ،مانند محیط خانواده و با توجه به موضوع مقاله پذیریجامعههای ین نهادترمهمتواند می خطر

کن ا ریشهب ؛ بنابراینمستقیم بر بزهکاری فرزندان دارد تأثیرلدین باشد که فقر اقتصادی وا

 توان از وقوع قتل عمد در این رابطه پیشگیری کرد.می کردن فقر و بهبود شرایط اقتصادی
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 فهرست منابع  

 

 . کتابالف

)ترجمه علی ، یشناسجرمروش تحقیق در عدالت کیفری و (، 0311د. )، چمپیون. 0
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  .نی

پژوهشگاه علوم ، تهران، تحقیق در علوم اجتماعیهای روش(، 0312ب. )، ساروخانی .4

 هنگی. انسانی و مطالعات فر

  .نشر میزان، تهران، یشناسدیدهی و بزهشناسجرمدرآمدی بر (، 0312ج. )، صالحی .5
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 انتشارات ابجد.، تهران، یشناسمبانی جامعه(، 0377الف. )، قرائتی مقدم .7

 . انتشارات مجد، تهران(، ترجمه مهدی کی نیا)، ی نظریسشناجرم(، 0311)ر. ، گسن. 1

  .دارالکتب اسالمیه، تهران، 70ج ، بحاراالنوار(، 0360.)م، مجلسی .2

، شیراز، روش پژوهش کیفی و کمی در علوم اجتماعی(، 0310) .م، منصوریان .01

  .انتشارات نوید

گنج ، تهران، یشناسجرممه دانشنا(، 0321ح. )، هاشم بیگی ع و، یابرندآبادنجفی  .00

 .دانش

 .نشر خط سوم، تهران، یشناسجرم، (0310) .ع، نجفی توانا .00

چاپ فرهنگ ، تهران، روش تحقیق در علوم اجتماعی(، 0320) .ل، ر و کامپنهود، یوی .03

 . معاصر

 

 مقاله .ب



  019 عمد در استان فارسترین عوامل اقتصادی ارتکاب قتل مهم

 

 

 اقتصادی خانوارهای فقیر و -مقایسه چند ویژگی اجتماعی(، 0315.)ح، پیمان. 04

  .11تا  60 :57-51شماره ، فصلنامه جمعیت، قیرفغیر

اصالح و ، پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن، (0314). ع، جوانفر. 05

 .41تا  37 :41شماره ، تربیت

تحلیل عوامل اقتصادی (، 0314) .حسین .اصغر پور و ؛ح و شقاقی شهری، صادقی. 06

  .21تا  63 :61 شماره، ت اقتصادیمجله تحقیقا، بر جرم در ایرانگذار اثر

 055 :07ش ، نامه مفید، یشناسجرمنگاهی به فقر از منظر (، 0371. )ن، نیاقربان. 07

 .011تا 

، مجله تحقیقات حقوقی، بزهکاری و شرایط اقتصادی، (0371) .ع، نجفی ابرندآبادی. 01

 .031تا  007 :2 شماره

ای دولتی ایران در زمینه پیشگیری از ههتگادس یهااقدام(، 0315)الف. ، نیاز پور. 02

  .11تا  60 :01شماره ، مجله تخصصی الهیات و حقوق، بزهکاری

 

 و پژوهش نامهیانپا .ج

عمد ارتکابی در حوزه های عملی قتل -بررسی علمی، (0316) .الف، اشرافی .01

 .یکارپژوهش، (1515-1515) یهاسالقضایی استان فارس طی 

دانشگاه آزاد ، قتل ازنظرسیمای جنایی استان فارس (، 0316) .ح، آسیابی بخشکندی .00

 کارشناسی ارشد. نامهانیپا، واحد تهران مرکز ،اسالمی

تحقیق پیرامون زنان )بر بزهکاری زنان  مؤثرعوامل اجتماعی (، 0310)م.، باقری .00

نامه پایان، دانشگاه تهران مجتمع آموزش عالی قم، محبوس در بند نسوان زندان اوین(

 کارشناسی ارشد.

 فارستی قتل عمد در استان شناختحلیل جرم(، 0320) .س، رضاییان کوچی .03

 .نامه کارشناسی ارشدپایان، دانشگاه مفید قم(، 11-17)

بررسی علل و عوامل قتل عمد در شهرستان کازرون از (، 0316) .ف، زارع .04

نامه کارشناسی پایان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اهواز، 64-14 یهاسال
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 ارشد.

بر ارتکاب قتل عمد در  مؤثربررسی علل و عوامل (، 0374)ح. ، چم دیوان یکرم. 05

 .کارشناسی ارشد نامهانیپا، دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی، استان لرستان

بررسی موردی ) زیآمخشونت جرائمتحلیل جرم شناختی (، 0311) .م، هاشمی .06

نشکده حقوق و دانشگاه تهران دا، عمدی منتهی به قتل در استان تهران( وجرحضرب

 نامه کارشناسی ارشد.پایان، علوم سیاسی

 

 تقریرات .د

ویراست ، «سی دی تقریرات» ییجنامباحثی در علوم (، 0321) ع.، یابرندآبادنجفی  .07

  .ششم



  001 آراء انتظامی

 

 

 آراء انتظامی

 

 اند.( مرتب شدهقدیم به جدیدآراء به ترتیب تاریخ )از 

 

 کانون انتظامی دادگاه اول شعبه از صادره 03/2/23-22 شماره رأی موجببه .1

 توبیخ به دادگستری یک پایه وکیل قنبری حمیدرضا آقای فارس، منطقه دادگستری وکالی

  .اندگردیده محکوم کانون مجله و رسمی روزنامه در درج با

 دادگستری وکالی کانون انتظامی دادگاه دوم شعبه 02/2/23-017 رأی موجببه .0

 11 ماده 0 بند استناد به دادگستری یک پایه وکیل مقتدری کیانوش آقای فارس، منطقه

 درج با توبیخ به 0334 سال مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل قانونی الیحه نامهآیین

 . اندگردیده محکوم کانون مجله و رسمی روزنامه در

از شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکالی  00/01/23-003موجب رأی شماره به .5

 15دادگستری منطقه فارس، آقای مهدی مهبودی وکیل پایه یک دادگستری به استناد مواد 

و لحاظ  0334انون وکالی دادگستری مصوب سال نامه الیحه قانونی استقالل کآیین 13و 

مبنی بر درج در روزنامه  3نامه مزبور به مجازات درجه آیین 76ماده  3و بند  1ماده  0بند 

 اند. رسمی و مجله کانون محکوم گردیده

 کانون انتظامی دادگاه اول شعبه از صادره 0/00/23-001 شماره رأی موجببه .4

 استناد به دادگستری یک پایه وکیل اسدی محمدولی آقای فارس، منطقه دادگستری وکالی

 الیحه نامهآیین 13 و 15 مواد 76 ماده به ناظر 11 ماده 4 و 0 ندهایب و 10 ماده 0 بند

 وکالت قانون 50 ماده لحاظ و 0334 سال مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل قانونی

 کانون مجله و رسمی روزنامه در درج با توبیخ به تخفیف درجه دو اعمال با 0305 مصوب

 .اندگردیده محکوم

 کانون انتظامی دادگاه اول شعبه از صادره 2/00/23-000 شماره رأی موجببه .5

 تناداس به دادگستری یک پایه وکیل استخر دانیال آقای فارس، منطقه دادگستری وکالی

 0334 سال مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل قانونی الیحه نامهآیین 11 ماده 0 بند

 .دانگردیده محکوم کانون مجله و رسمی روزنامه در درج با توبیخ به تخفیف درجه یک با
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 کانون انتظامی دادگاه چهارم شعبه از 03/00/23-033 شماره یأر موجببه .7

 استناد به دادگستری یک پایه وکیل پژوهدانش پویان آقای فارس، منطقه دادگستری وکالی

 سال مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل قانونی الیحه نامهیینآ 11 ماده 0 و 0 بند

 کانون مجله و رسمی روزنامه در درج بر مبنی 3 درجه مجازات به مزبور نامهیینآ 0346

 .اندگردیده محکوم
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