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 مدریمسئول  سخن
 

 دمو ـع  گار وجودن حقیقیت  لمو ق   داوند لوحهب انم ـخ
ت  دایی هک داننده رازاهستـخ زاهس ا از آغ سرآغ ستین   نخ

 
  ابتدا در آرزوی اوقات خوشججی برای شججما همکاران گرامی داریم مردادماهدر اولین روزهای 

 دلیل. بپذیرید مجله این 9 شماره  انتشار  روند شدن  طوالنی دلیل به را ما عذرخواهی خواهشمندیم 

  دریافت کامل مقاالت و پذیرش و داوری، جهت الزم بسججترهای نمودن فراهم چندماهه تأخیر این

ستاری  ست  بوده بقیه اقدامات الزم برای چاپ آن و ویرا بیش از  آن انجام جهت نیاز مورد زمان که ا

 د بود.تصورات عادی ما خواه

  در شججهریورماه در مجله این 9 شججماره که برسججانیم اطالع به که خرسججندیم اکنونهم اما

سترس    بعدی شماره  روی بر کار حال در پرتالش مجله گروه و گرفت خواهد قرار همکاران گرامی د

شند می شماره،  در .با صت  این  شمرده   فر صمیم گرفتیم چگونگی روند پذیرش   این ورا غنیمت  بار ت

 مقاالت از ابتدا تا زمان چاپ را توضیح دهیم.

صفحه مجله اعالم      مقاالت همکاران  ابتدا سر ضیان چاپ مقاله از طریق ایمیل که در  و متقا

و پس از مطالعه مطالب ارائه شده از جهات مختلف بررسی و سپس برای  گرددمیاست دریافت  شده

اجرایی  هیأت و در برخی موارد توسجججط  گرددمییل داوران گرامی به تفکیک ارسجججال    داوری به ایم 

ا ب سججپس ،گرددمیارسججال  هاآنمجله تفکیک و بنا به تخصججد داوران گرامی برای داوری به ایمیل 

انجام امور داوری و در صجججورت پذیرش مقاله و درخور چاپ بودن آن جهت انجام امور ویراسجججتاری 

و  دگیرمیویراستاری قرار   هیأتویراستاری ارسال و مورد بازبینی همکاران گرامی در    هیأتاولیه به 

به  آراییصججفحهبرای  مطالب و شججودمیمجله عودت داده  مدیرمسججئول عنوانبه جانباینبه  اًمجدد

متناسب با فصل انتشار نیز انجام     بعضاً طراحی جلد  آراییصفحه در ضمن   شود میارسال   آراصفحه 

که با دقت فراوانی همراه اسججت که  شججودمیویراسججتاری نهایی  مجدد آراییصججفحهاز  پس .یردگمی

سه هفته انجام     ستاری این مهم را ظرف دو الی  نهایت عملیات چاپ مجله را و در دهندمیگروه ویرا

شکلی که در اختیار همکاران قرار   ضح  لذا .شود میشروع   گیردمیبه  ست که برای چاپ هر   پروا ا

 شماره زمان زیادی الزم است.



 

سفانه اما  ستند لیکن از بابت مقاله   رغمعلی متأ اینکه همکاران گرامی همه اهل فن و قلم ه

 را تأخیرهاییدر چاپ هر شماره   شود میداریم که باعث  هاییمعذوریتدستمان پر نیست و همیشه    

شیم     ضای محتر    ویژهبهشاهد با ضی از اع  مقاالت دهندمیترجیح  گاهیم کانون وکالی فارس که بع

  ؛خود را به مجالت دیگر تحویل بدهند تا به مجله خودشججان که این خود نیز جای گالیه بسججیار دارد

  دارجمن و مهم بسیار نویسندگان و سروران و استادان ظنحسن و لطف مورد کماکان خوشبختانه  اما

 .مرسیدینمی جایگاه بدین هرگز نبود مجله به آنان مهر و لطف اگر و و دانشگاهی هستیم حقوقدان

 هاآن کمبود و است مهم بسیار خود جای در که است دیگری مسائل  به منوط مجله نشر  اما

شر  تداوم مانع تواندمی ست . شود  مجله ن شر  ادامه ما خوا ست  مجله ن   سال  این دو در که همچنان. ا

  ست ا آسان  نوشتنش  و گفتن. یابد ادامه مجله نشر  تا شدیم  متحمل مصائب  و هامحرومیت بسیاری 

شت  که ماجراها چه اما شتیم  سر  پ ستیم  گرفتار هنوز و گذا با همه وجود این کار علمی را  اما ؛ه

مثل همیشه برای گفتن داشته  هاییحرفپیگیری نمودیم تا همچنان کانون فارس در این زمینه هم 

محترم وقت که در این زمینه از  مدیرههیأت جانبههمهانتها از حمایت  در باشد و پیشتاز تلقی گردد.  

تالشجججی فروگذار نبودند و از همه همکاران گرامی در چاپ این مجله تشجججکر و قدردانی          گونه هیچ

 .گرددمی

 

مسیحی رزادمه   
 مدریمسئول
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 0ارسالن اشرافی

 چکیده

ی بر اقتصججاد ممالک دارد. تا ریانکارناپذاقتصججادی تأریر  جرائممصججداب بارز  عنوانبهرشججوه 

یر جرائم نظ جرائمی برای ارتکاب سایر سازنهیزماز طریق  میرمستقیغمستقیم، یا  صورتبهجایی که 

ی داخلی و خارجی اقتصاد یک مملکت را دچار هابخشیی، شوپولگمرکی، قاچاب کاال و ارز، جعل و 

 .سازدیمخدشه 

رابطه معکوس  گذارهیسججرمای و درجه اعتماد خواررشججوه ژهیوبهبین نرخ جرائم اقتصججادی 

شوری   شد درجه اعتماد   ترنییپاوجود دارد. هر چه نرخ این جرائم در ک ست و   گذارهیسرما با باالتر ا

 عکس آن نیز صادب است.

درآمد باال و رروتمندان برای محافظت از دارایی خود و حتی افزودن آن از رشوه  اقشار دارای

 هانهیهزو در اقدامات اقتصججادی بعدی خود درصججدد جبران این  کنندیمیک ابراز اسججتفاده  عنوانبه

ی پایین درآمدی جامعه هادهکبیش از همه بر فقرا و  هانهیهزجبران این  کهیدرصجججورت، ندیآیبرم

 .شودیمل تحمی

بر افزایش هزینه معامالت تجاری مؤرر  میرمستق یغمستقیم یا   صورت بهی خواررشوه فساد و  

کاهش        جاری نیز،  عامالت ت نه م ما اسجججت و افزایش هزی کاهش   گذار هی سجججر با  ی را در پی دارد و 

 .رددگیمتحقق اهداف توسعه اقتصادی مشکل  تیدرنهاو  شودیمی رشد اقتصادی کند گذارهیسرما

ی مجرمین برای انتقال درآمدهای هابرنامهمزید بر این در بخش خارجی اقتصججاد نیز یکی از 

غیرقانونی به کشورهای دیگر استفاده از کانال صادرات و واردات است و چون این موضوع تابع شرایط       

ی هاگره باز کردنیک اهرم در این مسججیر برای  عنوانبهو قانون خاص اسججت لذا از پرداخت رشججوه  

 هاروژهپی را باال برده و بر کیفیت اجرای گذارهیسرماکه این موضوع نیز هزینه  شودیمقانونی استفاده 

صید عدم تخ»، «یگذارهیسرماایجاد حس بدبینی بین فعاالن اقتصادی و کاهش »بنابراین ؛ مؤرر است

از  «هزینه معامالت تجاری افزایش»و  «ایجاد شکاف بیشتر بین فقرا و اغنیا  »، «ی عمومیهانهیهزبهینه 

 .رندیگیمآرار رشوه بر اقتصاد ایران هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار  نیترمهم

ی عملیاتی، صجججادرات و  هانهیهزرشجججوه، اقتصجججاد جرم، معامالت تجاری،  واژگان کلیدی:

 واردات، مفاسد اقتصادی.

_______________________________________________________________________________ 
 کاربردی دادگستری فارس -مستشار دادگاه تجدیدنظر و سرپرست مرکز آموزش علمی. 0
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 مقدمه

اد تأریر بزهکاری بر اقتص درمقابلبر بزهکاری و  رگذاریتأربررسی شرایط اقتصادی 

. اگر بررسی علمی رابطه بین هستجرم شناسان و اقتصاددانان  مدنظرممالک از موضوعات 

، دهدیمی را تشکیل شناسجرمجرم و محیط اقتصادی، همچنان بخش وسیع و مهمی از 

ان زه شناسی برای باژهیواهمیت  جیتدربه «بزهکاری در جو و فضای بحران اقتصادی»مطالعه 

را در بین  0«اقتصاد جرم»ی که بحث جدیدی با عنوان اگونهبه، 0و اقتصاددانان پیدا کرده است

 اقتصاددانان گشوده است.

 0971ی است که پس از دهه ارشتهنیباقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات 

ی اقتصادی جرم هاجنبه، وارد علم اقتصاد شد و در تالش است تا 3میالدی با تالش گری بکر

 4و جنایت را تحلیل کند.

بود.  5اولین اقتصاددانی که به تحلیل اقتصادی موضوع جرم و جنایت پرداخت فلیشر

به بررسی علل  9هینکه و 8، بالک7، جوکوئیست6بعد از وی اقتصاددانانی همچون ارلیچ

 اقتصادی جرم و تأریرات جرم بر اقتصاد پرداختند.

ه ی مربوط بهانوشتهاز  دراصلنظریه تحلیل اقتصادی جرم ان نیز، دانحقوبدر بین 

 ( نشأت گرفته است.0789( و بنتام )0767جرم در آرار بکاریا )

در حالت رکود  0971و  0961ی هادههپس از بنتام روش تحلیل اقتصادی حقوب تا 

_______________________________________________________________________________ 
سین نجفی ابرندآبادی، مقاله  0 صادی   ». دکتر علی ح شرایط اقت مندرج در مجله تحقیقات حقوقی   «بزهکاری و 
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ینکه تا اان و اقتصاددانان دیگری به موضوع پرداختند دانحقوبو کمون قرار گرفت، پس از آن 

یک رساله جامع و تعدادی مقاله نوشت و مجله مطالعات حقوقی را  0970پوسنر در سال 

 طور منظم بهمنتشر کرد که در آن مطالعات و مقاالت مربوط به تحلیل اقتصادی حقوب به

سریعی داشته  نسبتبهرسید و از آن زمان تاکنون تحلیل اقتصادی حقوب رشد چاپ می

 0است.

ردازیم په نیز به پیامدهای رشوه بر اقتصاد ایران از نظرگاه اقتصاد جرم میدر این مقال

ان در خصوص اینکه آیا رشوه موجب دانحقوبای از اقتصاددانان و و ضمن بررسی نظریات پاره

شود یا رشد و توسعه اقتصادی را در پی دارد، طی قسمت اول رکود اقتصادی یک مملکت می

خش داخلی و خارجی اقتصاد و در قسمت سوم این موضوع که رشوه و دوم تأریرات رشوه بر ب

گیری گیرد و در پایان نیز نتیجهساز ارتکاب سایر جرائم است مورد بررسی قرار میخود زمینه

 از مقاله به عمل خواهد آمد.

 

 تأثیر رشوه بر بخش داخلی اقتصاد .6

 گذارییهایجاد حس بدبینی بین فعاالن اقتصادی و کاهش سرما .6 .6

درخور توجه  «نیروی انسانی»در اقتصاد، در کنار سایر عوامل ازجمله  «سرمایه»نقش 

مثابه محور توسعه اقتصادی فرض کنیم، سرمایه یکی از است. اگر نیروی انسانی را به

والت کننده در تحعنوان یکی از عوامل تعیینهای آن است. پررنگ بودن نقش سرمایه بهستون

، ریزی سالیانههای توسعه و نیز بودجهاقتصادی تا جایی است که همواره در تصویب برنامه

 .ناپذیر استگیرد و بدون آن تحرک اقتصادی جوامع امکانقرار می مدنظرگذاری خ سرمایهنر

ای قوی دارد، با وجود گذاری نیاز به بستری آرام و انگیزهمهم آن است که سرمایه 

مایه کارگیری سرگذاری و بهاین دو عامل است که یک فعال اقتصادی، با ورود به عرصه سرمایه

 سودآوری، در چرخه اقتصادی مملکت نیز نقشی مثبت و مؤرر ایفا خواهد نمود. خود، عالوه بر

گذاری را در پی دارد. بعضی از اقتصاددانان معتقدند عدم وجود امنیت، کاهش سرمایه

های که هرگاه مفاسد اقتصادی و در رأس آنان رشوه در کشوری شیوع پیدا نماید و شیوه

_______________________________________________________________________________ 
، ترجمه محسججن اسججماعیلی، معاونت پژوهشججی مرکز    «مبانی تحلیل اقتصججادی حقوب». اسججتیون شججاول،  0

 03، ص 0388ی مجلس شورای اسالمی، هاپژوهش
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اجرا نشود، عالوه بر اینکه در جذب سرمایه ناموفق خواهیم  خوبیمبارزه با مفاسد اقتصادی به

گذار به مثال آهویی تیزپا است، ها نیز خواهد شد. سرمایهبود همین امر منجر به فرار سرمایه

چمدان » اصطالح نماید.می کشور خارجمحض اینکه احساس خطر کند، سرمایه خود را از به

 .0ریشه در همین قضیه دارد خطاب به بخش خصوصی ایران، «هابه دست

گذار برای اخذ مجوزهای مورد نیاز و طی تشریفات قانونی، عالوه بر این هرگاه سرمایه

گذاری خود ناچار باشد که به مقامات، مأمورین و متصدیان رشوه پرداخت نمایند جهت سرمایه

صرف وقت فراوان پذیر نبوده یا نیاز بهو بدون پرداخت رشوه، دریافت مجوزهای مذکور امکان

دهد در می حیترجگذاری را از دست داده گذار انگیزه سرمایهباشد، در این صورت یا سرمایه

گذاری نماید که این موجب خروج دوراز فساد در خارج از کشور سرمایهمحیطی آرام و به

حیط م شود یا اینکه ناچار در همانهای کالن اقتصادی میسرمایه از کشور و لطمه به سیاست

های صورت گرفته از باب پرداخت کند که در این صورت جبران هزینهگذاری میفاسد سرمایه

 تأریر نخواهد بود.رشوه بر کیفیت تولید بی

یی هاپروژهی اجرای سوبههای دولتی را سرمایه طورمعمولبههای فاسد بوروکرات

هایی که در اولویت رو پروژهزاینها زیاد است، اکه امکان رشوه گرفتن در آن کنندیمهدایت 

ها نیاز دارد. در ضمن فساد بر هایی نیست که جامعه به اجرای آنهمان گیرد به لزومقرار می

اد ای که فسترین هزینهدهد بزرگها نیز مؤرر است. تحقیقات نشان میکیفیت اجرای پروژه

ها در منحرف کردن سیاست ها نیست بلکه همین هزینه ناشی ازکند، هزینه رشوهتحمیل می

 .0های فاسد استجهات غیر مولد به دست بوروکرات

خواری در جامعه گیری از رشوههای اساسی در جهت پیشحکومت قانون یکی از مؤلفه

خواری در جامعه باال رفته و حق است که هرگاه این حکومت قانون دچار ضعف گردد، نرخ رشوه

گیرد و در این صورت امنیت اقتصادی که الزمه می مالکیت اشخاص در معرض تعرض قرار

گذاری است تضعیف خواهد شد. طبیعی است همچنان که به گفته گری بکر برنده جایزه سرمایه

_______________________________________________________________________________ 
، معاونت اجتماعی  ، مأوی، جلد دوم«و راهکارها هاشه یر –مفاسد اقتصادی   » ، مقاله. سعید غالمی نتاج امیری 0

 305 ص ،0383از وقوع جرم قوه قضائیه،  یریگشیپو 

ی دانشجویان ایران، انتشارات معاونت پژوهشی     افکار سنج ی بر سنجش فساد، مرکز   امقدمه محمد فاضلی،  .0

 38 ص ،0388ی مجلس شورای اسالمی،هاپژوهشمرکز 
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 هایمجرمان اشخاص حساب گری هستند که با مقایسه بین درآمدها و هزینه»نوبل در اقتصاد: 

گذاران نیز بین درآمدهای سرمایه «گیرندارتکاب جرم تصمیم به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن می

زنند و چون پرداخت رشوه هزینه های الزمه دست به مقایسه میگذاری و هزینهحاصل از سرمایه

گذاری نیز مواجه برد، لذا در محیط آلوده به رشوه با کاهش سرمایهگذاری را باال میسرمایه

 مد و عواید مالیاتی دولت را در پی دارد.گذاری نیز کاهش شدید درآخواهیم بود. کاهش سرمایه

د تر باشخواری در کشوری پایینبنابراین هر چه نرخ جرائم اقتصادی بخصوص رشوه

تبع آن درجه اعتماد گذار باالتر است و هر چه نرخ این جرائم باالتر رود بهدرجه اعتماد سرمایه

ای تحت عنوان ک در مقالهتر خواهد آمد، ریتزن، استیولی و ولوگذاران پایینسرمایه

اند که اعتماد دریافته «اجتماعی نهادها و رشد انسجام های بد،ان خوب و سیاستمدارسیاست»

توسعه وضعیت مناسبی دارد و در کشورهای درحال %51در کشورهای رروتمند با نرخی حدود 

 35تا  05نرخ اعتماد بیشتری ) طورعمومیبهتر است. کشورهای مرکز و شرب اروپا پایین

دارند. ترکیه نیز از  (در پرو %5با نرخ حدود )درصد( در مقایسه با کشورهای آمریکای التین 

. کشورهای (0995سال در  %5/6 و 0991سال  در %01)حیث نرخ اعتماد وضعیت جالبی دارد 

ن قرار دارند و آفریقایی نیز بین کشورهای مرکز و شرب اروپا و کشورهای آمریکای التی

؛ یرندگکشورهای آسیایی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای مرکز و شرب اروپا قرار می

بنابراین از حیث اعتماد ابتدا کشورهای رروتمند و پس از آن آسیا، مرکز و شرب اروپا، آفریقا 

 .0و در آخر آمریکای التین و ترکیه قرار دارند

نفر  584ساد در ایران مشخد ساخت که از در ضمن نتیجه یک پیمایش سنجش ف

 %0کنند فساد مالی در سطوح حاکمیت وجود دارد و تنها آنان تصور می %75، شوندهمصاحبه

یی که مملکت پیشرفت هااز علتمعتقدند یکی  %8/43کنند که فساد وجود ندارد، تصور می

حقیق تایج حاصل از این تکنند و بقیه نمالی می سوءاستفادهکند این است که مسئولین نمی

 .0نیز از باور عمده مردم به وجود فساد در ایران حکایت دارد

 

 های عمومیعدم تخصیص بهینه هزینه. 0. 6

_______________________________________________________________________________ 
 581 ص ،0378 ،مجلس شورای اسالمی یهاپژوهشمرکز  «طرح پژوهشی حکمرانی خوب» به نقل از .0

 95و  93صد  ،0386 ،شرکت سهامی انتشار ،سادسرطان اجتماعی ف ،فرامرز رفیع پور .0
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بایست در جهت رفاه عمومی جامعه و پیشرفت آن هزینه گردد، بودجه هر کشور می

اصل تحدیدی »موجب هایی نظیر صنعت، بهداشت و آموزش و با توجه به اینکه بهدر بخش

های اجرایی بوده ای در حد اعتبار مصوب دستگاههای هزینه، حداکثر پرداخت«هابودن هزینه

و تجاوز از آن ممنوع است بنابراین هیچ پرداختی بدون مجوز قانونی و وجود اعتبار مصوب 

های اجرایی حداکثر در حد تخصید پذیر نیست، پس میزان تعهد برای دستگاهدر سند امکان

 .0اعتبار بوده و تخصید اعتبار نیز حداکثر برای اعتبار مصوب در سند بودجه است

خواری و مفاسد اقتصادی، امنیت سیاسی و اقتصادی جامعه به      ولیکن با شیوع رشوه  

شف    شود اعتبارات و هزینه افتد و دولت ناچار میمخاطره می صرف ک های عمومی زیادی را 

جرم و شججناسججایی مجرمین و برخورد با آنان نماید و با توجه به اینکه بسججیاری از این جرائم 

ری کارگی باشجججند، تقویت نیروهای پلیس، به      ره جرائم اتفاقی می نشجججده و در زمبینیپیش

ضات محاکم و... همگی نیاز به اعتبارات ویژه          سان و ق سان ویژه، بازپر سان و بازر شنا  ایکار

قانون بودجه پیش   گاهی دارد که   ند نشجججدهبینیدر  هرچند این اعتبارات نیز در جهت     ؛ وا

دارد. وقتی  تأمین امنیت جامعه اسجججت ولیکن دولت را از پرداختن به مسجججائل رفاهی بازمی

های تبهکار و مجرمین های تجاری و حتی سازمان صاحبان مشاغل دولتی و پلیس از شرکت   

ده  صرف ش  نمایند طبیعی است که رشوه دهندگان نیز برای جبران هزینه   رشوه دریافت می 

 بر دوشهایی را هزینه درنهایتزنند که این اقدامات از باب رشجججوه، دسجججت به اقداماتی می

مثال یکی از کارمندان ارشججد وزارت کشججور روسججیه به خبرنگار  عنوانکند. بهها بار میدولت

اکونومیسججت گفته اسججت که یک دلیل عمده پیوسججتن افراد به نیروی پلیس، امکان رشججوه  

های تبهکار رشججوه ا اسججت و قضججات نیز همانند بقیه مأمورین دولتی از سججازمانهگرفتن آن

یافته تبهکار که های سججازمانهای رسججمی در روسججیه گروه نمایند. طبق تخمیندریافت می

ی ازجمله ردولتیو غچهل هزار شججرکت و مؤسججسججه دولتی   هسججتگروه  0511ها تعداد آن

های تبهکار روسججیه نیز، همانند شججاخه این سججازمانبنابر؛ را تحت کنترل خود دارند هابانک

کازانوسججترا در سججیسججیل، از رروت برای تحکیم قدرت خود و از قدرت نیز برای ازدیاد رروت 

_______________________________________________________________________________ 
صادقی    ،دکتر علی قنبری .0 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم   0تحوالت اقتصادی ایران )  –دکتر حسین   ،)

 360، ص 0386انسانی )سمت(، تهران 
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در سججال  (دوما)رئیس کمیته امنیتی پارلمان روسججیه  0کنند. ویکتور ایلیاکهیناسججتفاده می

شججده توسججط مجرمین های خصججوصججی درصججد حق رأی در شججرکت 80ادعا کرد که  0994

 .0گرددکنترل می

 

 ایجاد شکاف بیشتر بین فقرا و اغنیا .2 .0

ی است جهانی که از شروع نخستین اجتماعات بشری همواره بخشی از ادهیپدفقر 

 هاکشمکشو  هاتعارضمردم را در جوامع مختلف در اسارت خود داشته و منشاء بسیاری از 

ی موجود بشری هاتمدناز عمر  هاقرناینکه  رغمبهدر درون جوامع بوده است. امروزه 

جمعیت زمین است و با تمام  پنجمکی ریگدامن دارشهیراین پدیده  بازهمگذرد، می

 دهآمعملبهی المللنیبپس از جنگ جهانی دوم از سوی جامعه  ژهیوبهی هماهنگی که هاتالش

کردن این عارضه ناهنجار و ناخوشایند نشده  کنشهیراست، جامعه جهانی هنوز موفق به 

 .3است

در طول تاریخ بشریت همواره فقیر و غنی وجود داشته و در بسیاری موارد، این رروت 

م که پردازیاغنیا بوده که فقرا را به استثمار کشانیده است. در این مبحث به این موضوع می

 نماید.می چگونه رشوه، شکاف موجود بین فقرا و اغنیا را بیشتر

است که فساد اداری و بخصوص رشوه، با مکانیسم خاص خود که تبعیض در  پرواضح

ی اعهجامکند. در ها را در پی دارد، فاصله بین فقیر و غنی را زیادتر میارائه خدمات و توزیع آن

که فساد اداری حاکم است، طیف وسیعی از محرومین و اقشار ضعیف از خدماتی که توسط 

، همچنین چون اقتصاد، اقتصاد ناموزونی است و به نفع اقشار مانندیبازمشود ئه میپول ارا

 .4شودهر چه بیشتر می هافاصلهاست این  پردرآمد

خواری متداول است هرگاه برای اخذ مجوزی ی که رشوهاجامعهمثال در عنوانبه

_______________________________________________________________________________ 
0. Victor Ilyakhin 

 017، ص 0377نشر میزان  ،«مجموعه مقاالت» المللنیبحقوب جزای  ی،محمدصادقدکتر حسین میر . 0

 7ص  ،0379تهران  ،انتشارات سروش ،ایرج پاد ترجمه ،مدنی جامعهدر  مشارکتفقر و  ،یوکش ،آتال 3

سما  4 ساد اداری    »ی، فرامرزعیل باللی و داوود ا سئله ف سی نظری م ستری،    «برر ضایی و حقوقی دادگ ، مجله ق

 07، ص 0381، زمستان 37شماره 
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از متقاضیان که  دامهرکزیادی وجود داشته باشند،  انیمتقاض گذاری،خاص در جهت سرمایه

 گردد.رشوه بیشتری پرداخت نماید موفق به دریافت مجوز می

بیند و این موضوع تأریر شدیدی که فساد رواج یابد، رشد آسیب می هرکجابنابراین 

فقرا، خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداشت کمتری دریافت  نیبر اگذارد عالوه بر فقر می

ان دور کرده و امک دستانیتههای کمک به ی زیر بنایی را از پروژهگذارکنند. فساد سرمایهمی

را برای رهایی از فقر سلب  ترکوچکی با مقیاس هابنگاهاستفاده از وسایل کارآفرینی بر 

 .0کندمی

ی و تیچندملی هاشرکتی، سازیخصوص»ای تحت عنوان مقاله در 0سوهاولی

دارند ارتشاء چه به فارسی ترجمه شده بیان می احمدزادهکه توسط خانم هما  «خواریرشوه

ها آن زند وو زودتر از همه به فقرا آسیب می ترشیپدر انگلیس باشد، چه در آفریقا یا آسیا، 

قابل خرید شود، این فقرا هستند که در موقع  زیچهمهکند، وقتی با پول را فقیرتر می

صرف  تواندشوند. پولی که میمی داده ی به بیرون رانده و به حاشیه سیاسی هلریگمیتصم

با  متیقگرانهای بزرگ ی پروژهسوبهبهبود خدمات و یا سطح زندگی مردم شود 

ی با مایحتاج زندگ نیترییابتدافقرا هستند که برای  نیو ارود ی بسیار باال میهاپورسانت

 .ندیآیبرنمشوند و از پس پرداخت مخارج مشکل روبرو می

انگلیس در سخنرانی خود در مجلس عوام  مجلسکی از نمایندگان ی 3هوگ بی لی

ی قرارداد در این هاطرفافتد. وقتی اشاره کرد که هزینه رشوه بیش از همه بر دوش فقرا می

پردازند، این مقدار را به قیمت قرارداد خود اضافه درصد رشوه می 05یا آن کشور رروتمند 

 و ها هزینه بیشتری خواهد داشتنیروگاه برب و یا سیستم آبیاری آن بیترتنیابهکنند می

ها را رشوه نیا نهیهزکه خریدار آب و برب برای کارهای روزمره خود هستند  بضاعتیبمردم 

پردازند پس رشوه روش مستقیم انتقال پول از فقرا به اغنیا است. در یک بررسی اقتصادی می

_______________________________________________________________________________ 
مندرج   «مبارزه با فساد و نظریه حکمرانی و تأریر آن بر متغیرهای توسعه اقتصادی و انسانی    » ،توماس و ینود 0

 318ص  ،«طرح پژوهشی حکمرانی خوب» در

0. Sue Hawley 

3. Hugh Bayley 
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به توزیع درآمد، نشان داده شده که افزایش فساد باعث کاهش  ی مربوطهاداده لیوتحلهیتجز

شود و بیشترین ی میدرآمددرصد باالی  01درصد پایین درآمدی و افزایش سهم  81سهم 

ین شود و رابطه بی پایین درآمدی تحمیل میهادهکبار منفی ناشی از افزایش فساد مالی بر 

 .0فساد و رشد اقتصادی معکوس است

ی صورت گرفته با استفاده از ابزارهای تشخید جدید در عرصه حکمرانی، اهلیتحلدر 

ال در مثعنوانکند. بهی عمل میتنزلمثابه نوعی مالیات نشان داده شده که چگونه فساد به

دستیابی به خدمات  منظوربهاکوادور سهمی از درآمد خانوارهای فقیر که صرف رشوه دادن 

 ی تشخیصیهایبررسرهای پردرآمد است، به همین ترتیب در شود سه برابر خانواعمومی می

انجام  0991گوناگون که بر اساس نظرات مأموران دولتی در آمریکای التین در اواخر دهه 

های آکنده از فساد و فاقد در سازمان ساالرهاوانیدگرفته، مشاهده شده است که 

و قصور در دنبال کردن  اساسیی، با محدود کردن دسترسی به فقرا خدمات ساالرستهیشا

 ساالرهستیشاهای کنند و برعکس سازمانیی علیه فقرا تبعیض اعمال میفقرزداهای سیاست

 .0کنندو کمتر فاسد، دسترسی بهتر فقرا به این خدمات را فراهم می

اشراف رروتمند برای  باال وخواری شایع شود، اقشار دارای درآمد در جاهایی که رشوه

 کنند.عنوان یک ابزار استفاده میز دارایی خود و حتی افزودن آن، از رشوه بها محافظت

ی شکاف میان غن فقطنهگرایش دارد و  هارروتگفته شده که فساد به متمرکز کردن 

دهد، بلکه برای مرفهان ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان و فقیر را افزایش می

له کند ازجمکند، این امر به شرایط اجتماعی که دیگر انواع جرائم را تسهیل میرا تأمین می

 .3کندی اجتماعی و سیاسی و حتی تروریسم کمک میرباتیب

 

_______________________________________________________________________________ 
کارشناسی ارشد در رشته        نامهانیپا ،نابرابری و رشد اقتصادی   بررسی ارر فساد مالی بر   ،محمدرضا  ،ناطقی. 0

 ،همان منبع پور،حسین  محمدرضا نقل از  –و اداری دانشگاه مازندران  اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی    علوم 

 07 ص

و امور اقتصجججادی وزارت بازرگانی جمهوری اسجججالمی ایران، دفتر مطالعات اقتصجججادی،   یزیربرنامه معاونت 0

 03، ص 0386 ماهبهشتیارد

ز  مرک ،احمد رنجبر ترجمه ،مالی()حقوقی مقابله با فساد   یهاچارچوب ،اماه و دیگران –پا اتی افوسو   .دبلیو. 3

 06ص  ،0384 ،مجلس شورای اسالمی یهاپژوهش
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 ه معامالت تجاریافزایش هزین .8 .6

از انواع فساد را که در نظر بگیریم چه فساد کالن که اغلب توسط  هرکدام

 که توسط (خرده فساد)افتد و چه فساد بوروکراتیک اتفاب می مرداندولتان و مدارسیاست

ی که نمایندگان گذارقانونشود و چه فساد در انجام می هاشرکتکارکنان ادارات و نهادها و 

ت بر افزایش هزینه معامال میرمستقیغبه نحو مستقیم یا  درهرصورتعل آن هستند فا مجلس

 تجاری مؤرر است.

گذاری را در پی دارد و با کاهش افزایش هزینه معامالت تجاری نیز کاهش سرمایه

باعث عدم تحقق اهداف توسعه  تیدرنهاگذاری رشد اقتصادی کشور کند شده و سرمایه

 گردد.اقتصادی می

گذاری گذاران همواره به این نکته توجه دارند که صدور مجوزهای سرمایهچون سرمایه

های فساد، سبب چشم گیرد و چقدر هزینه دارد بنابراین هزینهطی چه فرایندی انجام می

 ها برایهای صنعتی دولتشود در این صورت سیاستمی هایگذارهیسرماپوشیدن از برخی 

 شود.می ارریبصنایع  ی درگذارهیسرماتشویق 

کشور نشان داد که فساد گسترده سبب کاهش  71پائولو مائورو، با بررسی تطبیقی 

 های فاسدان بوروکراتمدارسیاستگذاری بخش خصوصی شده است و در این صورت سرمایه

گذاری در عرصه توسعه نیروی انسانی ندارند، زیرا میزان رشوه و سود فاسد تمایلی به سرمایه

گذاری در بخش ها بیش از سود فاسد ناشی از سرمایهگذاری در بقیه پروژهاشی از سرمایهن

های تهاجمی ها سیاسترو گاهی اوقات دولتآموزش و توسعه نیروی انسانی است. ازاین

 کنند.هدایت می سونیاگیرند و مبالغ سنگینی را به صنعتی شدن در پیش می

اتی به تخصید نادرست استعدادها و مواهب کمیاب های عملیفساد با افزایش هزینه

گذاری و انتخاب ی سرمایههاتیاولوگردد و جویانه منجر میی رانتهاتیفعالراستای  در

 .0کندی را منحرف، مختل و حتی محدود میفنّاور

در تحقیقات اقتصادی مارو، مشخد شده که فساد مالی اعتماد و اطمینان را در بازار 

_______________________________________________________________________________ 
ا  ب انهیخاورمبررسی ارر فساد بخش عمومی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب       »، درضا یحم ،پورحسین  .0

صاد               نامهانیپا، «0996-0116تأکید بر ایران  شکده اقت صادی )محض(، دان شته علوم اقت شد ر سی ار شنا کار

 49، ص 0387دانشگاه شیراز، 
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برد و تأریر منفی بر اعتبار نهادهای مالی کشورها دارد. کاهش اعتبار به دلیل وجود از بین می

ی هاسازماندهد و باعث رشد ی مناسب جهانی و رشد و پایداری را کاهش میهافرصتفساد، 

های معامالت افزایش هزینه باعثشود. از طرف دیگر فساد مالی می مدتکوتاهف مجرم با اهدا

گردد. با افزایش هزینه معامالت، قدرت رقابت اقتصادی در کشور نسبت به تجاری می

 .0ابدیی سالم اقتصادی کاهش میهاتیفعالکند لذا انگیزه ی دیگر کاهش پیدا میکشورها

ی اقتصادی، در این صورت ابتکار، هاتیفعالحیطه  خواری دربا گسترش فساد و رشوه

 گذاران مفیدعنوان عامل توانایی سرمایهبه کدامچیهنوآوری، خالقیت، دانش فنی و تجربه 

نخواهند بود، زیرا در شرایطی که فساد در جامعه شایع شود افراد جامعه بخصوص نیروهای 

کنند از رهگذر پرداخت ی استفاده از خالقیت و نوآوری خود سعی میجابه بااستعدادانسانی 

 آنکهالحرشوه و توافق با مقامات دولتی اقدام به کسب یک رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. 

 .0هندی فنی ارتقا دهاشرفتیپ ازلحاظتوانستند ظرفیت جامعه را می بالقوهطور با این افراد به

نیز در ارتباط  «3هزینه عملیاتی»خواری با که فساد و رشوه استامبر رابت نموده

هایی است که طرفین قراردادها طور خالصه شامل هزینهمستقیم است. هزینه عملیاتی به

از سوی طرف مقابل و یا به جهت  قراردادعدم اجرای مفاد  منظوربهبرای کسب اطالعات یا 

بنابراین هزینه عملیاتی، شامل ؛ شوندحمل مینظارت و کنترل و اعمال قانونی قراردادها مت

که در جریان یک مبادله اقتصادی ایجاد  هستهای جستجو، پیگیری و انعقاد قرارداد هزینه

 شود.می

تواند از عوامل موجد فساد باشد و هم از پیامدهای فساد، هزینه عملیاتی هم می

اد را بارزترین نشانه وجود فساد های عملیاتی زیی که بعضی اقتصاددانان، هزینهاگونهبه

 .انددانسته

 

 تأثیر رشوه بر بخش خارجی اقتصاد .0

_______________________________________________________________________________ 
 00ص  ،همان منبع ،و امور اقتصادی وزارت بازرگانی یزیربرنامهبه نقل از معاونت  0

  نامهپژوهشفصججلنامه  ،«ارر کنترل فسججاد مالی بر رشججد اقتصججادی» ،، سججعیدالسججاداتیملک، احمد، صججباحی 0

 040ص  ،0388زمستان  ،53شماره  ی،انبازرگ

3 Transaction Cost 
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در امان نبوده است.  خوارانرشوهی بخش خارجی اقتصاد ایران نیز از تهاجم طورکلبه

وخ نیز رس المللنیباقتصاد و تجارت  تاروپود و در دهیدرنورداین جرم مرزهای اقتصاد ملی را 

ی خود، از رشوه هاهیتوصی در المللنیبهای اقتصادی ی که سازماناگونهبهنموده است 

ی در المللنیبمفاسد مالی و اداری و مانع جدی برای اعتماد و اطمینان  نیترمهمعنوان به

 .انددادهیی برای مبارزه با آن ارائه هاطرحو  اندادکردهمبادالت ی

 درواقعد هر کشور به آن وابسته است، که بخش خارجی اقتصا گذاری خارجیسرمایه

ی است و نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشورها ایفا المللنیبساز توسعه بازرگانی زمینه

تواند به دلیل شود که میگذاری میکند. منابع هنگفتی در کشورهای خارجی سرمایهمی

ها باشد. خلی آنی از منابع دابرداربهرهدر آن کشورها یا  ترارزانوجود نیروی کار 

ی مختلف هازهیانگتوسعه به و درحال افتهیتوسعهگذاری در هر دو گروه کشورهای سرمایه

در  فراوانگذاری خارجی عنصری توسعه سرمایهگیرد. در مورد کشورهای درحالصورت می

 گذارانسرمایه درعملآید که در بسیاری موارد شرایط آن را می حساببهها اقتصاد ملی آن

 طور تقریبیبهگذاری باید گفت امروزه کنند. در باب قوانین سرمایهخارجی تعیین می

است که بدون کسب مجوز مقامات و مراجع داخلی، بتوان در کشوری  تصوررقابلیغ

گیرد یعنی کشور میزبان، گذاری صورت میگذاری نمود، کشوری که در آن سرمایهسرمایه

کند. در اصل قوانین داخلی به نحوی یکسان در تنظیم میگذاری را مبنای حقوقی سرمایه

 یکشورها حالنیدرعاست.  اعمالقابلاتباع داخلی یا خارجی  لهیوسبهگذاری مورد سرمایه

 ازلحاظگذاری خارجی بخصوص یی برای سرمایههاتیمحدودسرمایه پذیر ممکن است 

 .0ی فعالیت قائل شوندهاحوزه

های اساسی و از اجزاء اصلی و الینفک توسعه اقتصادی هر کشور صادرات از مؤلفه

ا ت اقتصادداناناست. بعضی از  ممالکاقتصادی  مانورآید و همچنین ابزار اصلی می حساببه

 .0انددانسته «موتور رشد و توسعه اقتصاد»که صادرات را  اندشرفتهیپآنجا 

_______________________________________________________________________________ 
سعود، سری رمطا 0 شر بازرگانی  رش  ی،المللنیبحقوب بازرگانی  ، م سته کت چاپ و ن سه  به  واب س ات و مطالع مؤ

 010ص  0379 ،بازرگانی یهاپژوهش

شود به پیر  0 صادی   »، ما یه ،مراجعه  شد اقت ساز فاطم محمدیعل ترجمه ،«ر شارات و آموزش   مان ی قمی،  انت

 76ص  ،0369 ،انقالب اسالمی
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تولید ناخالد داخلی، خود دلیلی بر  دهندهلیشکتعنوان یکی از اجزای صادرات به

یا  –ی دارای فساد کشورها، بر سر قیمت و کیفیت است. در مورد در کشورها رقابتوجود 

ر صادرات تغیی تیقابلخود متغیر و در حال نوسان است.  نوبهبهصادرات نیز  – ادیز افساد کم ی

ساد موجود در کشور و لزوم توجه به این ی برای میزان فانشانه تواندیم مذکوردر کشورهای 

 .0مسئله باشد

ی دیگر، استفاده کشورهاهای مجرمان برای انتقال درآمدهای قانونی به یکی از برنامه

عنوان است و به مؤرراز کانال صادرات و واردات است. پرداخت رشوه نیز بر صادرات و واردات 

 کند.را در این مسیر باز می ی قانونیهاگرهی، بسیاری از رقانونیغیک اهرم 

بر  بیشتر اولگیرد مجرمین صورت می جانبیی که از هاتیفعالدر بعد صادرات اکثر 

ی حاصل از این نوع صادرات به داخل درآمدها دومی لوکس و عتیقه متمرکز است و کاالها

 و به ، عدم تعادل در بخش خار جی اقتصادهاتیفعالهمه این  جهیدرنت گرددینمبازکشور 

 .0ی در اقتصاد داخلی خواهد بودرباتیبدنبال آن موجب 

 هرسال در آغازتجار در امر صادرات و واردات دارای آزادی اختیار کامل نیستند. دولت 

 عنواننماید که بهمی اعالم اشخاص آزاد است، لهیوسبهها فهرستی از کاالهایی که ورود آن

کاالهایی که ممکن است وارد شود اعالم  سهمیه معروف است. طبق این صورت میزان

عنوان سود گردد و با توجه به میزان احتیاج و حمایت از تولیدات داخلی، دولت حقی بهمی

 کند. عالوه بر آندریافت می واردکنندگانبازرگانی که بسته به نوع کاال متفاوت است از 

 سبتنضی از اجناس آزاد است افتتاح اعتبار برای پرداخت بهای کاالی وارداتی نسبت به بع

 به بعضی از اجناس تابع شرایط خاصی است.

 صادرکنندگانشود و تسهیالتی در نظر گرفته می طورمعمولبهراجع به صدور کاال 

ارز حاصله از فروش کاالهای  اندموظفگیرند ولی کاالهای ایرانی مورد تشویق قرار می

 .3ندی مجاز بفروشهابانکصادراتی را به یکی از 

_______________________________________________________________________________ 
 57ص  ،همان منبع ،درضایحم پور،حسین 0

الت همایش   مقا و  ها یسجججخنرانمندرج در مجموعه    «و اررات اقتصجججادی آن ییشجججوپول»، میابراه هادیان،   0

 083-080، صد 0380 خردادماه ،شیراز یی،شوپولمبارزه با  یالمللنیب

 00ص ، 0376 ،حقوب تجارت جلد چهارم، نشر دادگستر ، حسن،ستوده تهرانی 3
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اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران، اقدامات خوبی را برای حمایت  گذاراناستیس

ن نمونه، تأمی صادرکنندهی شدن ارز، انتخاب نرختکازجمله  اندنمودهاتخاذ  صادرکنندگاناز 

مالی صادرات با کارمزد مناسب، تأسیس صندوب حمایت صادرات، جایزه صادراتی و از همه 

 حذف مالیات از صادرات. ترمهم

قراردادهای »صادرات و واردات،  نیچنهمگذاری خارجی و اصلی سرمایه رساختیز

وجود داشته  امیاالمیقدخواری در این قراردادها از . معضل رشوهاست 0«یالمللنیبتجاری 

اداری  از فساد دستگاه بارزی انمونهبین ایران و انگلیس  0909مثال قرارداد عنواناست. به

در اسناد سری وزارت خارجه انگلیس آمده است  کهیطوربهایران پس از مشروطیت است. 

ی احمدشاه، بابت تصویب قرارداد الوزراسیرئفتح ا... اکبر معروف به سپهدار اعظم رشتی 

 «رزنلرد ک»سفیر انگلیس در ایران به  «نرمان»مطالبه پورسانت نمود و این موضوع در گزارش 

لبه در مجلس مطا قراردادرجه انگلیس منعکس است. سپهدار در ارتباط با تصویب این وزیر خا

 .0نمایددر مجلس می نفوذیذهزار لیره برای خود و وکالی  صدکی

 منشأی، همچنان نیز وجود دارد و المللنیبخواری در قراردادهای تجاری معضل رشوه

 ت.ی اسالمللنیبی و نهادهای تجاری المللنیبهای تجاری ی متعددی در سطح شرکتهابحث

همچنان که گفته شد دیدگاهی در بین اقتصاددانان وجود دارد که فساد و 

ز ان نیدانحقوبی اپارهدانند، در بین خواری را برای رشد و توسعه اقتصادی ضروری میرشوه

 این دیدگاه وجود دارد.

میالدی تحت عنوان  0987 ای درفرانسوی در مقاله دانحقوب «برون اپتی»

دارند پدیده رشوه یک تناقض واقعی است، بیان می «پارادوکس رشوه از منظر حقوب تجارت»

هم مورد نفی و انکار همگی است و هم در تمام جهان شایع است.  زمانهمکه  جهتنیازا

 نای»نویسد: ایشان با نقد نظریه کسانی که معتقدند رشوه مخالف نظم عمومی است می

_______________________________________________________________________________ 
صدور کا  اندعبارت (international trade transactions) یالمللنیبمالت تجاری معا 0 مات از  ها یا خدالاز 

  تهمعامالت صادراتی گف  ،معامالت گونهنیابه  .شود می دهینام واردکنندهیک کشور به کشوری دیگر که کشور    

  هانآدف از هکاالها و معامالتی که  یالمللنیبمبتنی بر قرارداد فروش  معامالت :دو نوع هستند شود که بر  می

 .سیسات در هر کشوری دیگرأو ت هاکارخانه ساختاز قبیل  ،عرضه خدمات در خارج است

 00ص  ،همان منبع ،اسماعیل باللی و داوود فرامرزی 0
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مخاطره انگیز است که به یک نظام حقوقی مثل فرانسه، اصلی از نظم عمومی را نسبت دهیم 

ی آرار حقوقی قراردادها را زایل المللنیبموجب آن ارتکاب رشوه در روابط تجاری که به

شود، انعطاف نسبت به از بررسی حقوب عملی ما آنچه بیشتر احساس می درواقعسازد. می

طافی که ناشی از اخالب فردی و اجتماعی در مسائلی از قبیل زنا، این عمل است، انع

یی دچار تغییر و تحول شده، مسئله رشوه نیز به همین سرنوشت آزمابختیا بازی  نیجنسقط

حقوب عمومی وارد نشده است،  در حوزهمبتال شده است و بنابراین اگر قانونی بودن آن هنوز 

 «0یست.ی بودن آن نیز معین نرقانونیغاما 

فرانسوی پذیرفته نیست و شایع بودن یک عمل مجرمانه و  دانحقوباستدالل این 

کن . ولیدیآینمناهنجار اجتماعی سببی برای زایل نمودن قبح اخالقی و قانونی آن به شمار 

یا سقم مبانی استدالل ایشان، سخنان نامبرده حکایت از واقعیتی به نام  صحتاز  نظرصرف

ی مختلفی از هااسمی دارد که تحت عناوین و المللنیبراردادهای تجاری فساد شدید در ق

، داللی، نمایندگی، قرارداد واسطه، توصیه، کمک فنی و غیره در جریان بوده و گروهقبیل 

شود. در مواجهه با این ی میالمللنیبسبب کنار رفتن موازین اخالقی و قراردادهای تجاری 

های اعمال وجود دارد یکی اینکه همانند آقای اپتی پرداخت رشوه و هزینه حلراهمشکل دو 

عنوان امری عادی و رویه نفوذ در مقامات محلی در راستای انعقاد قراردادهای تجاری را به

ایجاد  یاهیروجاری در این قبیل معامالت پذیرفته و بر آن مهر تأیید بزنیم یا اینکه روش و 

 ی در محیطی سالم و عاری از فساد صورت گیرد.المللنیبی شود که معامالت تجار

ی اخالقی و ارزشی مبارزه با هاجنبهبر  سوکی و جهانی از یامنطقهسیاست جنایی 

ی تجاری و اقتصادی در هاتیفعالکند و از دیگر سو کاهش هزینه خواری تأکید میرشوه

 .برداردفوذهای ناروا است در توسعه را که مرکز اصلی فساد و اعمال نکشورهای درحال

 0997در سال  «ی اقتصادی و توسعه سازمان مللهایهمکارسازمان »در این رابطه 

خواری مأموران عمومی خارجی در کنوانسیون مبارزه با رشوه»کنوانسیونی را تحت عنوان 

_______________________________________________________________________________ 
شوه و  » ،شریعت باقری  محمدجواد 0 سان اطالعسایت   «یالمللنیبدر قراردادهای  نفوذاعمالر ستری    یر دادگ

 3استان تهران، ص 
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های عضو دولت»آن بیان داشت  0به تصویب رساند و در ماده  «0معامالت تجاری خارجی

امتیاز مالی ناروا یا  هرگونهقدامات ضروری برای جرم تلقی کردن پیشنهاد، قول یا پرداخت ا

امتیاز دیگری را نسبت به یک مأمور خارجی برای اینکه وی عملی را انجام داده یا  هرگونه

بر  و «ی ترک کند، انجام دهندالمللنیبدر ارتباط با تجارت  اشفهیوظعملی را در رابطه با 

مقصود از مأمور عمومی خارجی هر فردی است که » کنوانسیون مذکور، 0ماده  4ند ب اساس

ا انتخابی ی صورتبهی، اجرایی یا قضایی یک کشور خارجی گذارقانونمسئولیتی در امر 

ی عمومی برای یک کشور خارجی انجام افهیوظانتصابی دارد. همچنین هر فردی است که 

ی المللنیبه عمومی و هر مأمور یا نماینده سازمان دهد ازجمله یک بنگاه یا مؤسسمی

 «.0عمومی

گردد که کنوانسیون سازمان ملل متحد برای اهمیت بیشتر موضوع اینجا مشخد می

مورد تأکید قرار داده  06میالدی نیز آن را در ماده  0113اکتبر  30مبارزه با فساد مصوب 

 :داردیمکنوانسیون مذکور مقرر  06است، ماده 

 ی:المللنیبهای عمومی ی سازمانهامقامی دولتی خارجی و هامقامارتشاء 

هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه  .0

برای  یالمللنیببه یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی  موردیبیا دادن یک امتیاز 

آن مقام در انجام وظایف رسمی خود  کهنیاا واحد دیگر برای خود آن مقام یا هر شخد ی

ی را به دست آورد وکارکسب کهنیاعملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای 

 کهیدرصورت، المللنیبدر ارتباط با رفتار تجارت  موردیبیا حفظ کند یا سایر امتیازهای 

 لقی گردد.عمدی ارتکاب یابد، جرم ت صورتبه

هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد بررسی قرار خواهد  .0

توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی  موردیبیا قبول امتیاز  درخواستداد تا 

برای خود آن مقام یا هر شخد یا واحد دیگر  میرمستقیغمستقیم یا  صورتبهی المللنیب

_______________________________________________________________________________ 
0 Convention on combating Bribery of Foreign Public Officials in international Business 

Transactions. 

،  «سرتشاء و اختال ا جرائمراهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد با تأکید بر    »، ، حسین باییآقابا 0

 006، ص 0386، 0، شماره 3جلد ، 60نامه حقوقی، 
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آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب  کهنیابرای 

 عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد. صورتبه کهیدرصورتورزد، 

در کشور جمهوری اسالمی ایران، با توجه به اینکه کنوانسیون مذکور، پس از الحاب 

است و با توجه به نگاه فرهنگی و مذهبی  االجراالزمو تصویب مجلس شورای اسالمی قانونی و 

های کلی نظام در دوره ی حقوقی و اینکه یکی از بندهای سیاستهادهیپدحاکم بر قوانین و 

تعامل فعال با جهان در تمام »هجری شمسی  0414نظام در افق  سالهستیب اندازچشم

دیگر از بندهای آن است و یکی  «ی در سطح اقتصاد جهانیارربخشو هم پیوندی و  هاعرصه

ست ا «یالمللنیبی و جهانی و مشارکت فعال در تقسیم کار امنطقهحضور مؤرر در بازارهای »

لبد طهای چهارم و پنجم توسعه نیز، رشد بازرگانی خارجی مورد تأکید است لذا میو در برنامه

، در قوانین یالمللنیبهای عمومی ی سازمانهامقامی دولتی خارجی و هامقامکه ارتشاء 

 داخلی نیز جرم انگاری شود و ضمانت اجرای مناسبی نیز برای آن لحاظ گردد.

تسهیل امر »و  «اخالل در امر ترانزیت کاال»کنیم که در پایان این قسمت اشاره می

نیز ازجمله مواردی است که رشوه و فساد مالی تأریر زیادی در حدوث  «یرقانونیغتجارت 

ی رساناطالعضیح در خصوص مورد خودداری و فقط به این گزارش واحد ها دارند که از توآن

کنیم. گزارش مذکور به نقل از دفتر می اکتفای مجلس شورای اسالمی هاپژوهشمرکز 

سازمان  06مطالعات اقتصادی، حقوقی و سیاسی این مرکز حاکی است در حال حاضر حدود 

 ی کشاورزی و دامی و انسانی،هانهیقرنطشتیرانی، و ک بندرها، سازمان هاانهیپا، هابانکازجمله 

سازمان انرژی اتمی، هواپیمایی کشوری، مؤسسه استاندارد، مرزبانی، نیروی انتظامی، گمرک 

یی را در بخش ترانزیت به وجود هاینابسامانو... در امر ترانزیت دخیل هستند که این امر 

 خواری گردیده است.آورده و باعث ازدیاد رشوه

 گروهبا توجه به اینکه، مشکل مذکور در غالب کشورها وجود دارد، برای حل آن 

ی کنترل ی هماهنگالمللنیبکنوانسیون »اقتصادی سازمان ملل متحد کنوانسیونی تحت عنوان 

را طراحی و برای عضویت به کشورهای عضو سازمان ملل پیشنهاد کرده است که  «مرزها

گیر در امر ترخید کاال، موظف خواهند بود که تحت ی درهاارگانموجب آن تمامی به

 مدیریت و با هماهنگی گمرک عمل کنند.

 

 سازی برای ارتکاب سایر جرائمزمینه .2
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طور مستقیم مقدمه ارتکاب جرائم دیگر از دیدگاه حقوب جزایی بعضی از جرائم به

ال تا مثعنوانت. بهپذیر نیسها تحقق جرائم دیگر امکانو بدون ارتکاب آن شوندمحسوب می

 ؛ وتپذیر نیسنیز امکان «خرید مال مسروقه»اتفاب نیفتد، تحقق بزه  «سرقت»زمانی که جرم 

 .تسینقابل تصور  «اختفاء عمدی جسد مقتول»اتفاب نیفتد،  «قتل عمد»یا تا زمانی جرم 

در ارتکاب جرائم دیگر نقش  میرمستقیغ صورتبهنیز وقوع یک جرم  اوقاتیبعض

از ناحیه سرپرست یک خانواده و محبوس شدن  «مواد مخدر دوفروشیخر»مثال عنوان. بهدارد

دن کشی و فحشاءی برای به فساد انهیزمتواند وی در اجرای حکم دادگاه و مصادره اموالش، می

 همسر وی باشد.

کند. هرگاه شخصی ملزم به پرداخت رشوه نیز همین وضعیت صدب پیدا می نهیدرزم

دهد با پرداخت مبلغ کمتری عوارض گمرکی سنگینی باشد در بسیاری موارد ترجیح می

در مراحل بعدی  ؛ ورشوه به مأمور گمرک، از زیر بار پرداخت عوارض گمرکی شانه خالی کند

اچاب کاال دست زند. در اینجا عوارض گمرکی سنگین، برای رهایی از هزینه عملیاتی رشوه به ق

ساز جرم قاچاب کاال شده است. در ساز ارتکاب بزه ارتشاء گردیده و بزه ارتشاء نیز زمینهزمینه

 کند.ی همین موضوع مصداب پیدا میالمللنیبوضع قراردادهای تجاری اعم از ملی و 

ه وقتی ک انددهیرسبه این نتیجه  لوباتون در تحقیقات خود –جانسون، کافمن و زیدو 

دا ی مانند قاچاب نیز گسترش پیرقانونیغ، فعالیت زیرزمینی و ابدییمفساد مالی گسترش 

 کهیوقتشود. ی باعث کاهش درآمدهای دولت مینیرزمیزکند. گسترش قاچاب و فعالیت می

شود. الیاتی میدرآمد دولت کاهش پیدا کرد، دولت برای جبران آن ناچار به افزایش نرخ م

ها دنبال رو آنگردد. ازاینافزایش نرخ مالیاتی نیز باعث فشار مالیاتی بر فعاالن اقتصادی می

هستند که توسل به ارتشاء و تخلفات دیگر یکی  آمدهشیپیی برای رهایی از وضعیت هاحلراه

یگر کاهش یابد از طرف د. وقتی مالیات داده نشود درآمدهای دولت کاهش میهاستآناز 

 دوبارهشود دولت نتواند به کارکنان خود وجه مناسب پرداخت کند و دولت باعث می درآمد

 .0شودتکرار می طوردائمیبهشود لذا این دور باطل این امر منجر به فساد بیشتر می

ه رشوه ک کنندگانافتیدرخواری در جامعه شایع شود، بسیاری از وقتی فساد و رشوه

مستقیم از جانب رشوه دهندگان مورد شناسایی واقع شوند عاملینی  صورتبه خواهندینم

_______________________________________________________________________________ 
 01 ص ،همان منبع ،اقتصادی وزارت بازرگانی امورو  یزیربرنامه. معاونت 0
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گردند کنند که این عاملین واسطه دریافت رشوه از راشی و پرداخت آن به مرتشی میپیدا می

قانون مجازات اسالمی، واسطه بین راشی و مرتشی نیز مجرم و قابل  593که وفق ماده 

 مجازات است.

گویند زاییده فساد می« 0اقتصاد پنهان»سوم اقتصاد که به آن شایان ذکر است بخش 

ی و داللی و مواردی از این قبیل نیز در این بخش اقتصاد گرواسطهخواری است. اداری و رشوه

 گیرد.جای می

مبادرت به  رتبهیعالخواری رایج گردد و کارمندان وقتی در یک محیط اداری رشوه

گردند و تر نیز تشویق به ارتکاب این جرم میی پایینهادهراخذ رشوه نمایند، کارمندان 

شوند یا اینکه خود در زمره رشوه می اخذی جهت اواسطهی ارهیزنج صورتبه لهیوسنیبد

 شوند.رشوه گیرندگان وارد می

ی مانند قاچاب کاال، ربا، جرائمدیگر این است که ارتشاء همانند  موردبحثموضوع 

رسد یی باشد. به نظر میشوپولجرم  منشأتواند مواد مخدر می دوفروشیخراختالس و 

تعریفی است که ژاک بوریکان ارائه داده است،  آمدهعملبهیی شوپولتعریف که از  نیترساده

ی است که از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از سازوکاریی شوپول»دارند ایشان بیان می

 0«.شودیافته، مشروع جلوه داده میازمانی و سرقانونیغی مجرمانه هاتیفعال

مخفی نمودن ماهیت واقعی منافع حاصل »همچنین در تعریف این جرم گفته شده 

کی، یا تغییر یا تبدیل، یا وسایل انتقال الکترونی وانتقالنقل لهیوسبهاز فعالیتی غیر مشروع 

 3«.مذکوری هاتیفعالمنافع حاصل از  نامشروعامحاء خاستگاه  منظوربه

بنابراین هرگاه شخد رشوه گیرنده عالماً عامداً به شرح مندرج در یکی از بندهای 

مجلس شورای اسالمی اقدام نماید  0386یی مصوب شوپولقانون مبارزه با  0ماده  گانهسه

 یی.شوپولهم مرتکب بزه ارتشاء گردیده و هم 

ی برای ارتکاب سایر انهیمزتواند توان گفت رشوه میبا توجه به موارد مذکور می

_______________________________________________________________________________ 
1. Shadow Economy 

سه  افتهیسازمان بزهکاری  ، ژاک،بوریکان. 0   ی،آبادابرندترجمه دکتر علی حسین نجفی   ،در حقوب کیفری فران

س   جرمابعاد » ،آبادجهانپور به نقل از قدرت غریب س    نامهانیپا ،«افتهیسازمان  جرائمو حقوقی  یشنا شنا   یکار

 008ص  0389 ،فارس قاتیتحقدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  ی،شناسجرمارشد حقوب جزا و 

 61، ص 0375 ،انشانتشارات گنج د ،ترجمه نگار رخشانی ی،المللنیببزهکاری  ، آندرو،بوسار. 3
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جرائم، نظیر جرائم گمرکی، قاچاب کاال و ارز، قاچاب مواد مخدر، تخریب اسناد دولتی، جعل 

 است. رتانینماسازی برای ارتکاب سایر جرائم اقتصادی که البته در این موارد زمینه و... گردد

 گیرینتیجه

 وبر اقتصاد خواری و رشوه ی فسادامدهایپبا توجه به موارد گفته شده، در خصوص 

ی اقتصادی یک هاهیپااینکه آیا فساد و در رأس آن رشوه موجب رکود اقتصادی و لطمه بر 

 اقتصادداناناقتصادی است، بین  و توسعهشود یا اینکه خود عاملی برای رشد مملکت می

ها، دو آنی بندجمعاجماع نظر وجود ندارد. با بررسی نظریات اقتصادی در این خصوص و 

 دیدگاه مطرح وجود دارد:

که طرفداران آن در اقلیت هستند، معتقدند که فساد و در رأس آن  دیدگاه اول

رشوه، کارکردهای مثبتی نظیر تسریع در انجام امور اداری دارد و شیوع آن خود عاملی از 

املی ع مدتدر کوتاهمجموع عوامل در زنجیره توسعه اقتصادی جوامع است و وجود رشوه 

قوانین و کاهش موانع اداری در فرایندهای اداری  دور زدنبرای تسهیل کارایی است که با 

 گیرد.صورت می

 تا ددهیماست  باارزشتانیز معتقد است فساد این امکان را به کسانی که وقتشان 

 نیورترسودآهایی واگذار گردد که ها به شرکتبه اول صف بیایند یا پروژه میرمستقیغطور به

 .0ی برسندپربارترها را بدهند تا به نتایج توانند باالترین رشوههستند، بنابراین می

، تأخیر در حرکت امور اداری «0وجه تسریع کار»عنوان همچنین گفته شده، رشوه به

 یبندصفافتد. الگوی ی انتظار کندرو خدمات عمومی جلو میهاصفدهد و از را کاهش می

ر نوشتارهای نظری به خود جلب نموده، موفقیتی را برای مأمور فاسد که توجهات برخی را د

آورد تا بین مراجعان، برحسب ترجیح زمانی، تفاوت قیمت قائل شود. طرح مورد به وجود می

ی به نام لویی، باعث گردیده تا موضوع اقتصادداندر خصوص رشوه از سوی  «وجه تسریع کار»

 .3شود شناخته «لوییی بندصفالگوی تعادلی »تحت عنوان 

_______________________________________________________________________________ 
 08و  3صد  ،همان منبع ،درضایحم پور،حسین .0

2. Speed Money 

  ،وبودجهبرنامهمندرج در مجله ، ترجمه جواد روحانی رصججاف ،مقاله فسججاد اداری و توسججعه  ، پراناب،باردان. 3

 85ص  ،40شماره 
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که دیدگاه اکثریت است معتقدند فساد برای یک حکومت خوب، نتایج دیدگاه دوم 

آورد. این پدیده موجب پراکندگی و بد و برای یک حکومت بد، نتایج بدتر به بار می

توانست در جهت تولید به کار گرفته شود. همچنین شود که میدر منابعی می وپاشختیر

 د.شوگذاری میکه موجب محدودیت سرمایه بردیمی باال قدربهی عملیاتی را هافساد هزینه

در خصوص کارکرد مثبت رشوه  شدهمطرحی هادهیا، با بررسی عمده 0پراناب باردان

الزم نیست فقط از  وجهچیهبهایرادات جدی دارد و  هااستداللنشان داده است که همه این 

ها داوری شود. ایشان معتقدند بازارهای فاسد کارایی کمتری نسبت موضعی اخالقی درباره آن

ی ورود به بازار، به ایجاد جابهبه بازارهای قانونی دارد و وجود رشوه ممکن است سهامداران را 

 –قبال قرار گیرد و است مورداحترامجایی که تمایل به پرداخت رشوه باالتر  –کارایی کاذب 

 .0ترغیب نماید

ها فساد را آن %61توسعه نشان داده است که ی از رهبران کشورهای درحالنظرسنج

 .انددانستهعامل مانع توسعه در کشورشان  نیتریاصل

به هر شکل با بررسی مبانی و استدالالت اقتصادی و حقوقی صورت گرفته در خصوص 

که تأریرات فساد و در رأس آن رشوه بر اقتصاد  ددار نیبر اهر دو نظریه، نگارنده نیز اعتقاد 

ای خواری، تسریع پارهفساد و رشوه ظاهربهممالک همواره منفی است و در جاهایی نیز که 

 رهاشدهی هاترکشسایر ابعاد و زوایای آن و  درواقعای اقتصادی را در پی دارد، هامور یا پروژه

از این عمل ناهنجار اجتماعی و اقتصادی و بزه شنیع، موجب لطمه بر پیکره اقتصادی یک 

 مملکت است.

  

_______________________________________________________________________________ 
1. Parnab Bardhan 

 08ص  ،همان منبع پور،حسین محمدرضا – 40و  41صد  ،همان منبع ، محمد،فاضلی. 0
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 هنر حقوقی دیباچه قانون اساسی

 3فدایی اصغریعل، 0، حمید شاکری0دکتر محمد امامی

 چکیده

سی در همه نظام    سا ست حتی در     ارزش حقوقی دیباچه قانون ا سی مطرح ا سا های حقوب ا

های حقوقی غلبه دارد مراجع قضجججایی عمومی فرصجججت اظهارنظر در این ها که دیدگاهبعضجججی نظام

 نیبنیدرااند که این مورد محرک دکترین برای طرح نظری آن شججده اسججت.  مسججئله را پیدا نموده

 اند.ی آن را واجد ارزش سیاسی و بعضی دیگر آن را واجد ارزش حقوقی و قابل استناد دانستهبرخ

شی از جوان          شاید نا سئله  شده، این م سئله اعتبار حقوقی دیباچه پرداخته ن در ایران، به م

ست           شده ا شده بیشتر بر این نکته تأکید  شد اما در همان نظرات مطرح  سی ایران با سا بودن قانون ا

سیر قانون          که د ست هرچند یکی از منابع مهم تف ستنادپذیری ا سی فاقد قابلیت ا سا یباچه قانون ا

 .دیآیمشمار اساسی به

ی زبان حقوقی در محتوای دیباچه قانون اسجججاسجججی و تأکید هاضجججعفعلت این امر وجود  

استناد بودن مقدمه و نیز فقدان استناد به    رقابلیغخبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر    

شورای نگهبان            سوی  سند از  ست درظاهر این  شورای نگهبان ا سوی  قرار نگرفته  موردتوجهآن از 

ست  ست. در این     ؛ا ستناد به آن در آینده نی اما این امر مانع از اعطای نقش مرجعیت هنجاری برای ا

سندگان   ش مقاله، نوی متعددی که در مورد ارزش حقوقی دیباچه قانون ضمن بیان نظرات   انددهیکو

قرار گرفته را مطرح نموده  مورداشاره ی بنیادینی که در دیباچه هایآزاداساسی وجود دارد، حقوب و   

حقوب در مورد ارزش حقوقی دیباچه قانون اساسی در ایران    نظرانصاحب و سپس به بررسی دیدگاه   

قرار گرفت و در پایان آراء و نظرات  موردتوجهقانون اساسی   بپردازند در این راستا، مذاکرات خبرگان  

شورای نگهبان در مورد حقوب و      شورتی  سیری و م ی بنیادینی که در دیباچه آمده، مورد هایآزادتف

 ارزیابی قرار گرفته است.

 

سی،       واژگان کلیدی: سا سی، دیباچه قانون ا سا شورای نگهبان،   هایآزادقانون ا ی بنیادین، 

   نون اساسی.خبرگان قا

_______________________________________________________________________________ 
 دانشکده حقوب و علوم سیاسی دانشگاه شیراز. علمی هیأتدانشیار و عضو  .0

 .مدرس دانشگاه .حقوب عمومی دانشگاه شیراز آموختهدانش .0

 وکیل پایه یک دادگستری. کارشناسی ارشد حقوب خصوصی دانشگاه شیراز. .3



  22 هنر حقوقی دیباچه قانون اساسی

33 

 

 دیباچه

شان     سی ن سا های مختلف در های احزاب و گروهدهنده تفکر و دیدگاهدیباچه قانون ا

. هرچند مقدمه قانون اساسی ایران متنی با    0می باشد گیری ساختار سیاسی یک کشور    شکل 

انواع زبان ادبی و توصجججیفی زبان تاریخی و   توانیمیک بافت واحد نیسجججت اما در این متن 

از تأریرگذاری ادبیات بر حقوب غافل شجججد؛         توانینمزبان حقوقی را مشجججاهده نمود. البته    

این رابطه را در دو جمله    توانیمچراکه حقوب و ادبیات خویشجججاوندی آشجججکاری دارند و       

ست و حقوب     صه نمود: فرهنگ هر ملتی با حقوب آن ملت آمیخته ا هر ملت نیز به نحو خال

کننده   همچنین حقوب در ادبیات، بیان   0بسجججیار نزدیکی به فرهنگ آن ملت بسجججتگی دارد.     

ی هاقسججمتویژه در این مقدمه در فرازهای مختلف، به 3اصججول یک جامعه عادالنه اسججت. 

طلیعه نهضججت، حکومت اسججالمی، خشججم ملت، بهایی که ملت پرداخت فقط به بیان حوادث 

ث و جای بح باشندیممنجر به انقالب اسالمی پرداخته است که فاقد ارزش و اعتبار حقوقی   

اما در بسججیاری از موارد، این مقدمه به تبیین  ؛در این تحقیق شججاید نباشججد  هاآندر مورد 

نیادین ملت و همچنین شیوه اعمال حاکمیت از سوی نهادهای حقوقی   ی بهایآزادحقوب و 

ست. به  صلی اینجاست که آیا این     پرداخته ا دارای ارزش هنجارهای   هاگزارههرحال پرسش ا

 که بتوانند مورد استناد دادرس اساسی واقع شوند یا خیر؟ باشندیمحقوقی 

ساسی   کههرحال بایستی در نظر داشت   به جمهوری اسالمی با خیل   دیباچه قانون ا

اختالفات بسیار   هاآنروست که تعریفی از آن نشده و در حدودورغور   عظیمی از واژگانی روبه

ست. برای نمونه؛      ست و این مسئله منجر به ایجاد ابهام گردیده ا سان مکتبی »ا هوم از مف، «ان

قط از عهده  سججوی اف فشججود که حرکت بهفهمیده می گونهنیکلی مقدمه قانون اسججاسججی ا

سان  سلمان »یا منظور از ؛ آیدمکتبی برمی هایان سایل ارتباط   « امت م سمت و جمعی در در ق

طور امت مسججلمان با انتخاب مسججئولین کاردان و نظارت مسججتمر بر کار آنان به  »... عبارت 

مشخد نیست که آیا منظور کل یک   « فعاالنه در ساختن جامعه اسالمی مشارکت جویند...   

_______________________________________________________________________________ 
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  عنوان مثالسججلمان عالم اسججت یا منظور مسججلمانان با تابعیت ایرانی اسججت؟ یا به  میلیارد م

ضمین عدم انحراف   سالمی که در    هاسازمان وظیفه رهبری در ت صیل ا ی مختلف از وظایف ا

یی هستند؟ همه  هاسازمان ی مختلف چه هاسازمان فقیه عادل آمده است. اول  قسمت والیت 

آیا مخالف اصججل  هاسججازماندوم دخالت رهبر در امور یی خاص؟ هاسججازمانیا  هاسججازمان

وظیفه رهبری در این خصوص  حاکمیت قانون و یا اصل تفکیک قوا نیست؟ سوم نحوه انجام   

 به چه صورت است؟

سیاری از  به سی دارای ابهام     هاگزارههرحال ب سا شند یمدر متن دیباچه قانون ا و   با

یین نمود این ابهام شاید از طرفی باعث ایجاد عدم  تع توانینمدرستی  را به هاآنحدودورغور 

 امنیت برای شهروندان و سیستم حقوقی کشور باشد.

باورند که ویژگی هنجاری مختد بخش خاصججی از  نیا بران دانحقوبالبته برخی از 

ساسی نیست و این خصیصه همه        ساسی را دربردارد. برای   هابخشدیباچه قانون ا ی قانون ا

 نمونه:

سمت ایران میدر » سی و برتری آن بر    توان بر ارزش هنجاری تمام ق سا های قانون ا

شت. دیگر نمی   شد و بر  دانحقوبتوان با برخی از سایر هنجارهای حقوقی اعتقاد دا ان همراه 

شورای        اجرا ضرورت نظارت  سی نظر داد.  سا صورت مخالفت آن با قانون ا ی قانون عادی در 

صوبات     سی بودن م سا صول      نگهبان بر ا سالمی )ا شورای ا سی(     94و  70مجلس  سا قانون ا

جا گونه تردیدی را درباره ارزش هنجاری قانون اسجججاسجججی جمهوری اسجججالمی ایران به هیچ

قانون اساسی هنجار برتر نظم حقوقی است و انسجام این نظم تبعیت قواعد      »یا .« 0گذاردنمی

 «.0طلبدفروتر از قواعد برتر را می

سیده        نظرانصاحب البته از دید این  صویب مردم ر سی به ت سا چون کل متن قانون ا

ی آن دارای ارزشججی یکسججان اسججت و همین عامل برای اعطاء ویژگی  هاقسججمتاسججت کلیه 

نیسججت قانون اسججاسججی را به لحاظ   الزم وهنجاری به مقدمه قانون اسججاسججی کافی اسججت  

ائل به تمایز ارزشجججی و  ی آن قهابخشوتحلیل قرار داد تا میان ی مورد تجزیهشجججناسجججزبان

_______________________________________________________________________________ 
 .031 ص .0386. 00 های حقوقی. شمارهمجله پژوهش اساسی سازی نظم حقوقی. مسئله. جواد تقی زاده، .0

. قانون اساسی سیر مفهوم و منطوب از دید تطبیقی. مجله دانشکده حقوب      ابوالفضل  شریعت پناهی(، ) . قاضی 0

 .60 ص .0370 .08و علوم سیاسی. شماره 



  25 هنر حقوقی دیباچه قانون اساسی

35 

 

صولی از قانون           ست در متون و ا سی خواهد توان سا شویم. مطابق این نظر دادرس ا اعتباری 

نظر خود را مطابق با شرایط روز و شرایط مورد نیاز جامعه    باشند یماساسی که دارای ابهام   

 لحاظ نماید.

ی دیباچه هاقسمتمعتقد به ارزش هنجاری تمام  اندانحقوباز سوی دیگر برخی از 

ی دیباچه قانون سججاختزبانی هایژگیو. این نظر با آنچه در مورد 0اندنبودهقانون اسججاسججی  

باشججد. چون به فرض شججناسججایی عنوان  ترکینزداسججاسججی مورد بررسججی قرار دادیم شججاید  

سی، این    هاگذارههنجاریت برای  سا ساختار زبانی    هاگزارهی دیباچه قانون ا به لحاظ فقدان 

 حقوقی در اجرا همراه با مشکل مواجه خواهند بود.

ی و اسناد و   اتحلیلی و با کمک منابع معتبر کتابخانه –نویسندگان با روش توصیفی   

. آیا دیباچه قانون اساسی را   0هستند که؛   هاپرسش مدارک معتبر در پی پاسخگویی به این  

نظران . دیدگاه صججاحب0؟ دهدیمرات خود مورد اسججتناد قرار شججورای نگهبان در آراء و نظ

 حقوب، در مورد ارزش حقوقی دیباچه قانون اساسی چیست؟

 

 یی در باب اعتبار حقوقی مقدمه قانون اساسیهادگاهید. 6

 . نظریه برتری مقدمه بر قانون اساسی6. 6

مراتب لسجججلهای سجججگونهنظران حقوب، بین قواعد حقوقی قائل بهبرخی از صجججاحب 

: یکی قواعد فرا دانندیمعنوان مثال قانون اسجججاسجججی را شجججامل دو گونه قاعده هسجججتند. به

سی تحمیل         سا سایر هنجارهای قانون ا ستوری که احکام آن بر  و دیگری قواعد   شود یمد

سی معمولی.     سا شتمل بر حقوب فردی و     هاهیاعالما صول و یا موادی را که م ی حقوب و یا ا

ستوری        فطری و روابط ستند، از مقوله قواعد فرا د سی جامعه ه سا . این دیدگاه  0پندارندیما

قواعد حقوقی را فارغ از اینکه این قواعد   هسججتبه قواعد حقوقی  ماهیت گراکه یک دیدگاه 

در اصججول قانون اسججاسججی یا در دیباچه آن جای گرفته باشججند مورد توجه قرار داده اسججت و  

_______________________________________________________________________________ 
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یدگاه علت ارزش و اعتبار فراقانونی مقدمه و یا اعالمیه          بایسجججتی در نظر داشجججت در این د  

 حقوقی توجه این اسناد به حقوب بنیادین بوده است.

 

 . نظریه نفی اعتبار حقوقی مقدمه0. 6

توضیحی مطالب آن از اصل    گونههیچبسیاری از قوانین اساسی دنیا بدون مقدمه و     

. نویسندگان این نوع قوانین اساسی  رودیمی پیش بندمیتقس و طبق یک  شود یماول شروع  

ست و باید         کلمات هر قانون به کهباورند  نیا بر صی ا سی دارای ارزش خا سا خصوص قانون ا

ست به  شود و با این ترتیب جایی   هر عبارت و کلمه مطابق معنایی که از آن منظور ا کاربرده 

ی باعث ابهام و  و گذاشجججتن مقدمه برای قانون اسجججاسججج ماندینمبرای مقدمه نویسجججی باقی 

صول مندرج در      که. برخی دیگر بر این باورند 0گرددیمنظر اختالف سی و ا سا مقدمه قانون ا

وجه ارزش قواعد حقوقی و ضمانت  هیچآن تنها بیانگر ایدئولوژی سیاسی حکومت است و به   

سازمان        0اجرایی ندارد صول و قواعد کلی  سی به معنی اخد کلمه تعیین ا سا . هدف قانون ا

اسججت. قانون اسججاسججی در معنی اخد کلمه   آنای عالیه مملکتی و نحوه اعمال و اجرای قو

که مقدمه و یا  شججامل قواعد و احکام حقوقی اسججت که دارای ضججمانت اجراسججت، درصججورتی 

  بخشالهام که باید     هاسجججت آرمان و  ها هدف طورمعمول شجججامل اصجججول کلی و   اعالمیه به  

شد  گذارقانون سی دارای اعتبار و ارزش حقوقی در     برخی ازنظر. 3عادی با سا مقدمه قانون ا

عرض خود قانون نیستند. تنها ممکن است مقدمه برای تبیین و    هم مراتب هنجارها وسلسله  

صد قانون    شف ق ستفاده قرار گیرد     ک سی مورد ا سا ساس هر کس  گذار ا ا  ب تواندیم. بر این ا

شنا        صات نظام را ب سی و مخت سا مقدمه آیینه تمام   درواقعسد و  مطالعه مقدمه نوع قانون ا

 .کندیمنمایی است که به شناخت و درک بهتر قانون اساسی کمک 

سی     رونیازا سا سی مربوط     تواندیمقانون ا سا   شود یمتا آنجا که به قواعد حقوب ا

قواعد و اصججول  صججورتبهاصججولی را در رابطه با ایدئولوژی و مسججائل فرهنگ عمومی، چه  

 و منابع قوانین عادی در برداشته باشد. سازقانونبانی م عنوانبهمشخد و یا 
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ی، نقش مستقیم در تصویر   عمومی فرهنگ هااست یس و اصول   هایدئولوژیا ازآنجاکه

سی به        سا سائل حقوب ا شأ دولت و حدود اختیارات نهادها دارند، از اهم م نوع حاکمیت و من

م ، در تنظیکنندهنییتعطورمعمول این نوع اصجججول زیربنایی که نقشجججی . بهندیآیمشجججمار 

نهادهای عمومی حکومت دارند در بخش اول قانون اسججاسججی تحت عنوان کلیات، مقدمه و    

 تا مبنای تفسیر صحیح اصول دیگر قانون اساسی باشد. شوندیماصول حاکم ذکر 

 

 . نظریه حد وسط و ارزش معادل قانون اساسی2. 6

شمندان حقوقی بر این باورند  ب سایر        کهرخی اندی سی مانند  سا چون مقدمه قانون ا

سایر           هابخش ست، دلیلی ندارد که بین آن و  سیده ا شور ر سس ک صویب قوه مؤ ی آن به ت

سی             هابخش سا شی از قانون ا شود: بدین ترتیب که برای بخ شته  سی فرب گذا سا ی قانون ا

  ماننددی رالبته در موا .0ش اخالقی قائل باشججیمارزش حقوقی و برای بخشججی دیگر تنها ارز

سه که مقدمه دربردارنده هنجارها و قواعد حقوقی بوده و       سی جمهوری پنجم فران سا قانون ا

سی قرار گیرد، مقدمه        الزام سا صیانت از قانون ا سایی مرجع  شنا آور بودن این هنجارها مورد 

 دارای اعتباری برابر با متن قانون اساسی خواهد بود.

سنادی چون       ست که ا سط دو نظریه اول و دوم آن ا شر  هاهیاعالمحد و ی حقوب ب

شد. در تأیید           شته با سی بوده، لکن بر آن برتری و تفوقی ندا سا شی معادل قانون ا دارای ارز

 به شواهد زیر استناد نمود: توانیماین نظریه 

  ژهیوهبی آن کشور، . تأکید بر اعتبار مفاد اعالمیه حقوب بشر فرانسه در قانون اساس0

با قانون اساسی    هاهیاعالمی ترازهمکه این خود به معنی  0958قانون اساسی مصوب سال      

 است.

شور تأکید            0 سی ک سا صول قانون ا ضایی آمریکا به همان میزان که به ا ستگاه ق . د

چارچوب اصججلی قوانین کشججور، مورد   عنوانبهدارد، مفاد اعالمیه حقوب بشججر آمریکا را نیز، 

سال       دهدیمقرار  و احترامرعایت  سی مانند  سا ، درعمل 0790و در تجدیدنظرهای قانون ا

 بخشی از اعالمیه حقوب فوب در متن قانون اساسی گنجانده شده است.

 

_______________________________________________________________________________ 
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 . حقوق بنیادین در مقدمه قانون اساسی ایران0

  و ردیپذیم ارر ملت آن یهاآرمان و هاارزش باورها، از یملت هر یاسججاسجج  حقوب

س    سا  از کی هر یبرا حقوب نیا. شود یم شامل  را افراد یاجتماع و یفرد حقوب نیتریا

در بسیاری از کشورها مراجع رسمی تفسیر      .0است  شده  شناخته  تیرسم  به جامعه یاعضا 

 .0اندها در دیباچه قانون اساسی پرداختهقانون اساسی در تفسیر خود به جستجوی آن

قانون اسجججاسجججی ایران این حقوب و آزادی      باچه  یان   دی مه  ها را در حین ب و  ها برنا

یران ی کلی نظام گنجانده اسجت. در مقدمه قانون اسجاسجی جمهوری اسجالمی ا    هایمشج خط

سالمی ملت ایران، عوامل و           ضت ا صری از مبارزات و طلیعه نه شرح مخت ی هانهیزمضمن 

ی مرحوم امام و یادآوری نقش مردم در اسججیسجج واصججلی انقالب اسججالمی، رهبری مذهبی  

ی بنیادین افراد هایآزاداسججتقرار نظام جمهوری اسججالمی عناوین ذیل در ارتباط با حقوب و 

 اساسی قرار گرفته است: ذارگقانونملت مورد توجه 

 

 . منع هرگونه استبداد فکری6. 0

آزادی فکری یا آزادی اندیشججه   توانیممنع اسججتبداد فکری را در معنی مخالف آن 

کاربرده و از ذکر مطلق و کلی به صججورتبهدانسججت. اینکه مقدمه قانون اسججاسججی این مهم را 

اینکه آزادی اندیشه چیست و بر چه   . در مورد هست مصادیق آن اجتناب کرده شایان توجه   

آن  گاه از اندداشتهنقدهای متفاوتی را از این مقوله عنوان  دانانحقوبمصادیقی استوار است 

، آزادی وپرورشآموزش: آزادی عقیده و آیین، آزادی اندگفتهتحت عنوان چهار آزادی سخن  

توان در عنوان هرچند که آزادی فکر را می»گاه معتقدند  و 3اخبار و اطالعات و آزادی نمایش

های مشخصی قابل طرح است    واحدی خالصه کرد؛ اما در اندرون این عنوان، سلسله آزادی   

_______________________________________________________________________________ 
مقاالت اولین   مجموعه بر قانون اسجاسجی.   تأکیدبر حقوب سجیاسجی زنان در ایران با    تأملی .حمید . شجاکری، 0

 .406ص .0393فرهنگ و اندیشه دینی. جلد دهم. تهران: موسسه سفیران فرهنگی مبین. المللیبینکنگره 

2. Hogg P.W(2006).“Canada: From Privy Council to Supreme Court” in Goldsworthy J. 

(ed.),Interpreting Constitutions: A Comparative Study, Oxford University Press, 

Oxford.p.78. 

 .560 ص .0383.یشینپ شریعت پناهی(.) یقاض .3



  29 هنر حقوقی دیباچه قانون اساسی

39 

 

پردازند و هریک نظام     و تالش می شجججهیبه اند  های مختلف  که در آن شجججهروندان در جلوه  

ی بیان اطالعات ازجمله و آزادکند آزادی عقیده و آزادی مذهب حقوقی خاصججی را طلب می

 «.0نمایدحقوب طبیعی است که حقوب موضوعه آن را تضمین و حدود آن را مشخد می

 

 . منع انحصار اقتصادی0. 0

ی تولیدی،  هاتیفعالانحصار عبارت است از اختصاص دادن و محدود کردن برخی از    

تیبی که عموم مردم ی خاص و یا دولت به ترهاگروهصجججنعتی و خدماتی در دسجججت افراد و 

نسبت به آن مجاز به فعالیت و یا رقابت نباشند. دیباچه قانون اساسی انحصار اقتصادی را در  

نیز بر این مورد صججحه  43اصججل  5هر شججکل خود ممنوع نموده اسججت. در این رابطه بند  

قانون  44این اسججت که بر پایه اصججل  رسججدیماما آنچه قابل تأمل به نظر ؛ 0گذاشججته اسججت

ساسی اقتصاد کشور بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. در بخش دولتی             ا

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر بازرگانی خارجی    »... آمده است:   گونهنیا

  ونیزیو تلوی، رادیو رسانآبهای بزرگ ی بیمه تأمین نیرو سدها و شبکهبانکدارمعادن بزرگ 

الکیت  م صورتبهکه  هاستنیاو مانند  آهنراههواپیمایی کشتیرانی و راه و و تلگراف و تلفن 

در این مورد باید متذکر شد که انحصار دولتی روال معمولی   «. عمومی در اختیار دولت است 

ست که به دالیل اجتماعی   س ا س یو  صالح کلی دولت و منافع   ا ی و اداری با در نظر گرفتن م

 جلوگیری عادالنهتوزیع صحیح و   هامتیقعمومی کنترل  . نظمردیگیمجمعی ملت صورت  

ی خاص و نظایر آن هاگروهاز نفوذ بیگانگان ممانعت از تکارر و تداول رروت در دست افراد و  

شمار    کنندههیتوجازجمله اهداف  . از این نوع انحصار که بگذریم   رودیمانحصارات دولتی به 

صارات دیگری وجود دارد که به  .  کندیمی بر جامعه تحمیل دارهیسرما طورمعمول نظام انح

ی  هاتیفعالی بزرگ که با سجججرمایه کالن خود میدان وسجججیعی از هاشجججرکتدر این حالت 

د و  ابتکارات و منافع افرا خوشدسججت، اقتصججاد کشججور را  رندیگیماقتصججادی را در دسججت  

س نیبدو  ندینمایمی خاص هاگروه شخاص  مؤررفعالیت و رقابت  هرگونهراه بر  لهیو  افراد و ا

_______________________________________________________________________________ 
 .300ص .0384میزان. نشر :تهران اساسی.های آزادی بشر و حقوب .سید محمد . هاشمی،0

  .0385: نشر میزان.تهران اساسی جمهوری اسالمی ایران. جلد اول. چاپ هفتم. حقوب .سید محمد  . هاشمی، 0

 .381 ص
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ستعد کار و فعالیت در جهت رفاه   هاآنو  بندندیم هیسرما کم از حرکت و   اندجامعهرا که م

شججدن جامعه به عدالت اقتصججادی   نائلو مانع  هاآنی تحرکیبو موجب  دارندیبازمفعالیت 

 گونهنیاحالتی تولید و عرضه و تعیین قیمت کاال و فروش در انحصار  نیچننیا. در وندشیم

 .0دهدیمو آسایش جامعه را تحت شعاع قرار  ردیگیمخاص قرار  مؤسساتو  هاشرکت

 

 . مشارکت عمومی2. 0

  و هاطرحدر انجام  هاو سججازمان هاگروهمشججارکت فرایندی اسججت که طی آن افراد،  

شارکت و راه یافتن آن   کنندیمفعال همکاری  صورت بهبا هم  هابرنامه سترش معنای م . با گ

ی زندگی، امروز نیاز ضروری و اساسی، ایجاد شرایطی است که در آن تمام        هاعرصه به تمام 

. قانون 3، دخالت آگاهانه و واقعی پیدا کنند0مردم بتوانند در تعیین سرنوشت سیاسی خویش

جمهوری بودن نظام را  4مردم جانبههمها توجه و تأکید بر مشججارکت قانون اسججاسججی نیز ب 

س همهمتکی بر آن از طریق انتخابات و  صوص زمامداری و اداره     پر ست. در این خ سته ا ی دان

و  6و تعیین رهبر توسجججط خبرگان منتخب مردم   5ی آراء عمومی اسجججتاتکا کشجججور ما به   

ست یرانتخابات  سالمی   7یجمهورا شورای ا شوراهای محلی  8، مجلس  ستقیم با   ، به9و  طور م

_______________________________________________________________________________ 
 .039 ص .0367تحلیلی اقتصاد اسالمی. انتشارات آستان قدس رضوی. طرح .مهدی . بناءرضوی،0

 برای اطالع بیشتر رجوع کنید به: .0

صغر علی حمید و فدایی، شاکری،  - شهروندی با   تحلیلی .ا سی جمهوری   تأکیدبر گفتمان حقوب  سا   بر قانون ا

 .030-030صد .0393.بهار .5 شماره کانون وکال دادگستری منطقه فارس. نشریه اسالمی ایران.

شمی،  .3 سماعیل و  مجتبی محمد و همتی، سید  ها سن  زاده،ا شارکتی. مجله       حقوب .ح سعه م شهروندی و تو

 .50 ص .0388 .51تحقیقات حقوقی شماره 

 قانون اساسی. 3بند هشتم اصل  .4

 قانون اساسی. 6اصل  .5

 قانون اساسی. 017اصل  .6

 .قانون اساسی 004اصل  .7

 .قانون اساسی 60اصل  .8

 .قانون اساسی 011اصل  .9
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و مجلس شججورای  جمهورسیرئمردم اسججت. همچنین رسججمیت دولت موکول به پیشججنهاد  

 0.0اسالمی است

 

 . حق بر تأمین اجتماعی8. 0

صادی دولت         ست نه هدف برنامه اقت سیله ا صاد و سمت اقت شرح داده    نیچننیادر ق

 شده است:

سالمی به  » سان  ضروری  نیازهایمنظور رفع اقتصاد ا تأمین امکانات مساوی، ایجاد    ان

 «های متفاوت انسانیو فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خالقیت کار

له حقوقی اطالب          یک سجججلسججج به  ماعی  رفع  منظوربه که   شجججودیمحقوب اجت

ی از ناش  هایعدالتیبی اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و این     هایعدالتیب

 .کندیمشرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی 

سئولیت متقابل همگانی از پایه    » صل م ساس ا صلی عدالت   تأمین اجتماعی بر ا های ا

سئول حمایت از یکدیگرند و توانگران موظف به تأمین     ست که در آن افراد مهم م اجتماعی ا

ستان و درماندگان   شند یمزندگی تنگد سالم  با  بیترتنیابه، این تکلیف اجتماعی در دین ا

 3«.یک تن واحدند منزلهبهمورد توجه قرار گرفته است که مسلمانان همه 

سی ذیل عنوان    سا ست نه هدف    »دیباچه قانون ا سیله ا در این زمینه مقرر « اقتصاد و

ه مناسججب برای بروز با این دیدگاه برنامه اقتصججاد اسججالمی فراهم کردن زمین»داشججته اسججت: 

تأمین امکانات مساوی و ایجاد کار برای همه  جهتنیبد و های متفاوت انسانی استخالقیت

حکومت اسججالمی  بر عهدهافراد و رفع نیازهای ضججروری جهت اسججتمرار حرکت تکاملی او  

اهم حقوب بنیادینی را که دیباچه در این قسججمت در زمینه  توانیمبر این اسججاس «. اسججت

اقتصججادی و اجتماعی مقرر داشججته اسججت را در سججه عنوان تأمین امکانات مسججاوی و   حقوب 

 متناسب، ایجاد کار، رفع نیازهای ضروری لحاظ نمود.

_______________________________________________________________________________ 
 .قانون اساسی 031 و 87اصول  .0

 .80 ص .0385.پیشین ،هاشمی .0

شمی،  .3 سالمی ایران. جلد دوم.      حقوب .سید محمد  ها سی جمهوری ا سا سوم.    چاپ ا ست و  شر   تهران بی : ن

 .488 ص .0390دادگستر.
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پذیرش مسببئول       . 5. 0 قام زن در  ید بر م تأک جه و  خانوادگی و   یها تی تو خطیر 

 اجتماعی

 تبیین شده است: گونهنیادر مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی موقعیت زنان 

های اجتماعی اسجججالمی، نیروهای انسجججانی که تاکنون در خدمت اسجججتثمار در ایجاد بنیان»

و در این بازیابی     ابند ی یبازم غرب بودند هویت اصجججلی و حقوب انسجججانی خود را     جانبه  همه 

اند  طبیعی اسججت که زنان به دلیل سججتم بیشججتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شججده

ستیفای  شد و       ا صلی ر شتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون ا حقوب آنان بی

شکیل خانواده که زم     ست و توافق عقیدتی و آرمانی در ت سان ا صلی حر  ساز نهیتعالی ان کت ا

تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این       

اسججالمی اسججت، زن در چنین برداشججتی از واحد خانواده از حالت مقصججود از وظائف حکومت 

صرف      شاعه م شیئی بودن( و یا )ابزار کار بودن( در خدمت ا شده و      یزدگ) ستثمار خارج  و ا

ود و خ آهنگشیهای مکتبی پضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان  

ست و د  فعال حیات یهادانیرزم مردان در مهم سئولیتی خطیرتر و در   جهیرنته پذیرای م

 «.دیدگاه اسالمی برخوردار از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود

 

 . احقاق حقوق زنان6. 5. 0

ه ب مربوطدر ایران اسججالمی مسججئله مهم در تبیین تدوین و اصججالح و تغییر مقررات 

ی او روشن ساختن دیدگاه اسالم در این زمینه است     و اجتماعسیاسی    و حقوبوضعیت زن  

سی، کلیه قوانین      سا صل چهارم قانون ا ساس   هانهیزمدر همه  و مقرراتزیرا طبق ا باید بر ا

، مقید به رعایت  با مردبنابراین، تأمین حقوب زن و یکسججان بودن او ؛ موازین اسججالمی باشججد

ست.     شده ا سالم  سالم عنایت به برابری موقعیت زن و مرد   0موازین ا در یک دید کلی دین ا

_______________________________________________________________________________ 
بر مقام زن و حقوب اجتماعی او از دیدگاه قرآن مندرج در حقوب بشججر در اسججناد    نظری .حسججین مهرپور، .0

 .007 ص .0374.اطالعات انتشارات :تهران و موضع جمهوری اسالمی ایران. المللیبین
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مردان و زنان  و 0قائل است هاآنمنشأ واحدی برای خلقت و اصل انسانیت  آنکهدارد ازجمله 

ی زکات یار و یاور یکدیگر قلمداد       اداو نهی از منکر و اقامه نماز و     معروفامربه مؤمن را در 

ستند که   باالخره در بیان هوی و 0کندیم سانی، زنان و مردان آفریدگان همانندی ه ت افراد ان

)زن یا مرد( را جز به تقوا  کیچیهو  دهندیمو قبایل را تشججکیل  هارهیتبا یکدیگر مجموعه 

 3بر دیگری برتری نیست.

قانون اساسی بنا به دیباچه خود نیز اصول چندی را نسبت به استیفا و برابری حقوب 

دولت موظف اسججت حقوب زن را »قرار داده اسججت. در همین ارتباط  توجهموردزنان با مردان 

ایجاد زمینه مسججاعد برای »و برای  «در تمام جهات با رعایت موازین اسججالمی تضججمین نماید

صیت زن و احیای حقوب مادی و معنوی او     شخ شد  . همچنین 4تدابیر الزم را اتخاذ نماید« ر

به:     قرار گ موردتوجه منزلت برابر زن و مرد   لت موظف  ته و دو به  همه تأمین حقوب  »رف  جان

ساوی عموم در برابر قانون  ست    «افراد از زن و مرد و... ت بنابراین همه افراد ملت اعم  ؛ 5شده ا

از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوب انسانی و سیاسی، اقتصادی،       

. به همین جهت هر جا که قوانین «6ردارنداجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسججالم برخو

مردان قائل اسججت، نظام جمهوری اسججالمی   اسججالمی تمایزات حقوقی خاصججی را بین زنان و

  قانوندر کل،  که هرحال بایسججت در نظر داشججتبود. بهنسججبت به آن متعهد و وفادار خواهد 

س    سا سالم  یجمهور یا س یس  یبرابر حق رانیا یا سم  به را مرد و زن یاجتماع و یا   تیر

ست  شناخته   هک یرهبر یبرا تنها بودن مرد شرط  که دید میخواه فقه متون در یتأمل با. ا

 در یاساس   قانون اگرچه است  شده  داده دیتشخ  یضرور  دارد عهده بر حکومت تیمسئول 

_______________________________________________________________________________ 
 .0نساء/  .0

 .70توبه/  .0
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ست  ساکت  مورد نیا ستثنا به هرحال،به. ا صب  که یرهبر یا ست  ییوال یمن صدی   ا   رگیدت

 0.0یقانون منع نه و دارد یشرع منع نه ،زنان لهیوسبهکشور  ییاجرا مناصب

 

 . فراهم کردن امکانات برای حمایت از خانواده0. 5. 0

ساسی آمده است:     صلی   »... در دیباچه قانون ا خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون ا

شکیل خانواده که زمینه       ست و توافق عقیدتی آرمانی در ت سان ا شد و تعالی ان ص ساز  ر لی  ا

سی بوده و فراهم کردن امکانات جهت            سا صل ا ست ا سان ا شد یابنده ان حرکت تکاملی و ر

 «.نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسالمی است

 

 نظام سیاسی در مقدمه قانون اساسی دهنده سازمان. اصول 2

طور پراکنده در اصولی است که به درواقع شودیماز حقوب نهادی در ذیل بیان  آنچه

سی    د سا ست   موردتوجهیباچه قانون ا صولی که در   رازیغبهقرار داده و بدین لحاظ ممکن ا ا

این اصججول نیز پافشججاری  رازیغبهسججایر محققان بر اصججولی  ردیگیمی قرار موردبررسججادامه 

 نمایند.

 

 فقیه. والیت6. 2

 آمده است: گونهنیافقیه در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان والیت

الیت امر و امامت مسججتمر قانون اسججاسججی زمینه تحقق رهبری فقیه   و اسججاس بر»

شرا جامع شناخته می  عنوانبهی را که از طرف مردم طیال ضامن   شود آماده می رهبر  کند تا 

_______________________________________________________________________________ 
 .406ص .0393تأملی بر حقوب سیاسی زنان...  .پیشین .. شاکری0

  چیه و ندینما تصاحب را ییاجرا مناصب توانندمی باشند  قانون در مطروحه طیشرا  یدارا زنان اگر هرحالبه .0

نظر  اختالف گرچه م،یباش  داشته  توجه یست یبا زین یجمهور است یر مورد در. ندارد وجود یشرع  و یقانون منع

  جهتو با نیهمچن و باشند می یفقه اصول  از که یتساو  اصل  و جواز اصل  به توجه با دیآمی نظر به یول است 

  طرحم مذهبی و یاسیس رجال ،یاساس قانون بر حاکمی کل روح و ششم و پنجاه ستم،یب نوزدهم، نهم، اصول به

  ورتص  نیا در که ؛تیجنس  تا باشد  یمذهب و یاس یس  تیشخص   یاساس   قانون پانزدهم و صد یک اصل  در شده 

 .بشوند نامزد ،یجمهور استیر یبرا توانندمی مردان همانند زنان
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بر طبق آنچه بیان «. های مختلف از وظایف اصجیل اسجالمی خود باشجد   عدم انحراف سجازمان 

 شده است به سه اصل کلی اشاره شده است:

 طیالشججراجامعشججرایط و صججفات رهبر: هرچند در مقدمه شججرایط رهبر فقاهت  اول:

صججد و نهم خود شججرایط فقیهی که بتواند دانسججته اما قانون اسججاسججی در اصججل پنجم و یک 

شود را چنین    دارعهده : فقاهت، عدالت، تقوی متخصد  شمرد یبرموالیت مسلمانان و امت 

و   ریباتدب  سجججیاسجججی و آگاهی نسجججبت به امور زمان، شججججاعت و قاطعیت و مدیریت و               

 .0شیاندعاقبت

سد یمبه نظر  شرایطی که        ر سایر  سی با  سا صفات    رازیغبهقانون ا فقاهت در مورد 

شریح و توضیح عنوان   نوعبهگفت که  توانیمرهبر بیان نموده  شرا جامع»ی به ت که در  «طیال

 .0مقدمه به آن اشاره نموده، پرداخته است

 

 ی بر مبنای قرآن و سنتگذارقانون. 0. 2

 در مقدمه قانون اساسی در قسمت شیوه حکومت در اسالم آمده است:

های سججیاسججی که خود پایه تشججکیل پایه جامعه اسججت بر در ایجاد نهادها و بنیان»...

گذاری که گردند و قانونمت و اداره مملکت میحکو دارعهدهتلقی مکتبی، صججالحان  اسججاس

بنابراین  ؛یابدهای مدیریت اجتماعی اسججت بر مدار قرآن و سججنت، جریان می مبین ضججابطه

نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسالم شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد )فقهای عادل( امری  

 «.محتوم و ضروری است...

شروع   سالمی مبنای م ست و    در تفکر رایج ا ست خداوند ا یت قوانین اراده الهی و خوا

بر افراد جامعه مجاز اسجججت که وحی الهی بوده یا   هاآنقوانینی مشجججروعیت دارند و تحمیل 

سیاری از احکام مربوط به        شند. ب شته با شه در وحی الهی دا سائل ری حقوقی و جزایی در  م

_______________________________________________________________________________ 
شعبانی، 0 سم  .  سالمی ایران.        حقوب .قا ساختار حکومت جمهوری ا سی و  سا شارات    تهران دهم. چاپ ا : انت

 .031ص .0380اطالعات.

 برای اطالع بیشتر رجوع کنید به: .0

کل  ارهاد مقاالت اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی. مجموعه و قانون اساسی. فقیهوالیت .حمید . شاکری،

 .3-01صد .0393تبلیغات فرهنگ اسالمی اردبیل.
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شده ا       ست بیان  شی از وحی الهی ا سنت پیامبر )ص( که نا سی    قرآن و    تواندینمست و ک

صی برای      هاآن برخالف شن و خا ضع نماید. مواردی هم که حکم رو حکمی بدهد و قانونی و

واقف به مبانی و اصججول و  شججناسنیدموجود نیسججت، باید عالمان  سججنت ودر قرآن  هاآن

آورند و ارائه دهند   دست بهرا از کلیات و اصولی که در شرع وجود دارد،   هاآن مذهبی، حکم

ست، برای مردم   درواقعکه  هاآنو نظریات فقهی یا فتاوای  ست قابلبیان حکم الهی ا   و اجرا

 .0مشروعیت دارد

ی چه مفهومی  گذار قانون در نظامی که یک چنین طرز تفکری بر آن حاکم اسجججت      

و تصویب   دارد؟ نظری که در این مورد بر سایر آراء ارجح است این است که رسیدگی و رأی    

ست که به امری  گذارقانوناین رأی مجلس  درواقعی، اعتبار دارد و گذارقانونمجلس در  ی ا

ی بدون تصججویب مجلس و مرجع اضججابطههیچ حکم و قاعده و  دهدیموصججف اعتبار قانونی 

، ودش ینمقانون شناخته   عنوانبهو  ردیگینمی، وصف قانون به خود  گذارقانون دارتیصالح 

 عتبر و محترم و مطابق اصول شرعی باشد.هرچند م

در اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی تصریح شده که مصوبات مجلس باید         

ساس  بر شد و مجلس     ا سالمی با سمی     تواندینمموازین ا صول و مذهب ر قوانینی مغایر با ا

شود      براین اگر و بنا 0کشور وضع کند، این محدودیت نیز باید در وضع قوانین در نظر گرفته 

با اصججول قانون اسججاسججی   درواقعمجلس مقرراتی وضججع نمود که با موازین اسججالم مغایر بود، 

مغایر بوده و خارج از حدود صالحیت خود عمل کرده است و لذا با تشخید شورای نگهبان     

 .3ردیگینمو وصف کامل قانونی به خود  شودیمکه مرجع صالح برای این امر است رد 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران این نظر را برگزیده است یعنی       رسد یمبه نظر 

مقررات باید بر اسججاس ضججوابط اسججالمی باشججد،   ضججمن تأکید و پافشججاری بر اینکه قوانین و

  یعنی مجلس ؛رسیدگی و رأی و تصویب مجلس را برای قانون شدن امری الزم دانسته است     

_______________________________________________________________________________ 
 .045ص .0384دادگستر. نشر :تهران حقوب اساسی جمهوری اسالمی ایران. مختصر .حسین . مهرپور،0

 اصل هفتاد و دوم. .0

 اصل نود و ششم. .3
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و البته  دکنیمصف قانونی را انشاء و ایجاد   نیست بلکه و  شنهاددهنده یپو  کنندهنیتدوفقط 

 .0بخشدیمتأیید یا عدم مخالفت شورای نگهبان به آن اعتبار کامل 

اسجججت عدم ذکر مطابقت      توجه قابل  ی در دیباچه   گذار قانون در مورد مبنای   آنچه 

صوب مجلس   صول هفتاد و          گذارقانونقوانین م صه در ا ست که این نقی سی ا سا ی با قانون ا

سی        دوم و  سا شم قانون ا ش قرار گرفته و لزوم مطابقت قوانین  موردتوجهنود و یکم و نود و 

ست. هرچند در ابتدای مقدمه ذکر        سی مورد تأکید قرار گرفته ا سا صوب مجلس با قانون ا م

شده است که قانون اساسی جمهوری اسالمی مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و          

ساس     صادی جامعه ایران بر ا ست       اقت سالمی ا ضوابط ا صول و  بر لزوم تطبیق  درواقع که ؛ا

 صحه گذارده است. میرمستقیغطور مصوبات مجلس با قانون اساسی به

 

 . تشکیل ارتش و سپاه بر مبنای ایمان و مکتب2. 2

 در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی در این مورد آمده است:

آن اسججت که ایمان و مکتب  در تشججکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشججور توجه بر 

ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران انقالب در انطباب با      جهتنیبداساس ضابطه باشد    

شکیل داده   سالت مکتبی      تنهانهو  شوند یمهدف فوب ت ست از مرزها بلکه بار ر حفظ و حرا

 دارعهدهیعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز 

 خواهند بود.

 اصولی را استخراج نمود: توانیماز فراز فوب 

 

 . مکتبی بودن ارتش6. 2. 2

و چهل و چهارم قانون  صججد این اصججل عالوه بر مقدمه قانون اسججاسججی در اصججل یک 

 اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته:

ارتش جمهوری اسالمی ایران باید ارتشی اسالمی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی       »

 «.است...

_______________________________________________________________________________ 
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ی ارتش بر مبنای مکتب و مردم آن را از   ادگذار ی بنبر این مبنا قانون اسجججاسجججی با     

 .سازدیموابستگی به منافع فردی خارج 

 

 یفه حفظ و حراست از مرزها. وظ0. 2. 2

حفظ و   0باید نگاه نمود. ریناپذاجتنابیک ضجججرورت  عنوانبهبه اسجججتقالل کشجججور 

در  واالحراسججت حدودورغور مرزها ضججامن اسججتقالل کشججور اسججت. اسججتقالل یکی از اهداف  

تقویت »و دولت موظف اسججت همه امکانات خود را برای  رودیمجمهوری اسججالمی به شججمار 

هیچ »به کار برد. در مقابل « ملی ... برای حفظ و استقالل و تمامیت ارضی کشور...   بنیه دفاع 

ی اخدشججهفرد و یا گروه و یا مقامی حق ندارد به اسججتقالل و تمامیت ارضججی ایران کمترین 

ستقالل اصل مقدسی به شمار       0«وارد کند برای حفظ آن بی هیچ  که رودیمبا این ترتیب، ا

ضا  شور را بر          ی باید عمل کاقهیم ضی ک ستقالل و تمامیت ار سداری از ا سی پا سا رد. قانون ا

وظیفه نماید. هرچند قانون اساسی عهده ارتش قرار داده است. تا بر اساس ضوابط مقرر انجام

سپاه را در نگهبانی از     طوربهدر انجام این وظیفه  ست و نقش  ستقیم ارتش را مکلف کرده ا م

اما دیباچه قانون اساسی وظیفه حفظ و حراست از مرزها   ؛3دستاوردهای انقالب دانسته است

ست از          سپاه در حرا شت وظیفه  ستی توجه دا ست. ولی بای سپاه گذارده ا را به عهده ارتش و 

 .هستدستاوردهای انقالب اسالمی مستلزم حراست از مرزها نیز 

 

 حاکمیت قانون خدا در جهان گسترش و. وظیفه جهاد در راه خدا 2. 2. 2

وظیفه جهاد در راه خدا و گسجججترش حاکمیت قانون خدا در جهان که از سجججوی            

ست را         شده ا سپاه گذارده  سی بر عهده ارتش و  سا ستلزم افزایش   توانیمدیباچه قانون ا م

ست   قدرت بین سالمی ایران دان سی به   4المللی جمهوری ا سا طور خاص در . همچنین قانون ا

_______________________________________________________________________________ 
 اصل نهم قانون اساسی. .0

 اصل نهم قانون اساسی. .0

 و پنجاهم. صدیکاصل  .3
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شاره ننموده ا     صل ا صول خود به این ا سوی دیباچه بر    طوربهست و این وظیفه  ا ستقیم از  م

 عهده ارتش و سپاه قرار گرفته است.

 

 . تأکید بر استقالل قضایی8. 2

در نظام قضایی    ناسالم دیباچه قانون اساسی لزوم دوری از هرگونه روابط و مناسبات    

 گونه بیان نموده است:این« در قانون اساسی قضا»را در قسمت 

ضا در ر   » سئله ق سالمی، به   م سداری از حقوب مردم در خط حرکت ا منظور ابطه با پا

روی ایجاد  گیری از انحرافات موضججعی در درون امت اسججالمی امری اسججت حیاتی، ازاینپیش

شنا به ضوابط دقیق دینی             سالمی و متشکل از قضات عادل و آ سیسم قضایی بر پایه عدل ا

سیت بن      پیش سا ست، این نظام به دلیل ح شده ا یادی و دقت در مکتبی بودن آن الزم بینی 

 «.هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد دورازبهاست 

سالم را در        نظرصرف  سبات نا سی که لزوم دوری از روابط و منا سا از مقدمه قانون ا

ست       ضائی قلمداد نموده ا ستقالل نظام ق صل پنجاه و هفتم قانون    موجببهجهت تأمین ا ا

را از هم مستقل   گانهسه حاکم، در قسمت آخر، این قوای   گانهسه اساسی پس از بیان قوای   

 دانسته است.

قوای مقننه و مجریه که در بیان تفکیک قوا از  برخالفعالوه بر این قانون اسججاسججی 

ستقالل آن   به ،هم شتن ا سی اکتفا نموده     دا سا صل پنجاه و هفتم قانون ا ها به عبارتی ذیل ا

ضائیه و نظ     صوص قوه ق ست، در خ ستقالل آن     ا صریح مجدد ا ضائی با ت ت عبار موجببهام ق

صل یک   شته         صدر ا سی که بیان دا سا شم قانون ا ش ضائیه قوه »صد و پنجاه و  س قوه ق ت ای ا

که البته این امر حسججاب جداگانه   دینمایمبر اسججتقالل نظام قضججائی دوباره تأکید « مسججتقل

 .هستاستقالل نظام قضائی را نمایانگر 

 

 یه. قوه مجر5. 2

ست یکی         شده ا سی بر مبنای دو محور بنا  سا کارکرد قوه مجریه در دیباچه قانون ا

نقش این قوه در رابطه با اجرای قوانین و دیگری وظیفه این قوه در جهت ایجاد نظام اداری       
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  هدهع برهرگونه بروکراسی. بر طبق اصول قانون اساسی وظایف قوه مجریه      دورازبهصحیح و  

 :میخوانیم بارهنیدرا. در مقدمه 0و وزراست جمهورسیرئرهبر، 

ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسججالمی  قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه»

ضرورتی که      به سبات عادالنه حاکم بر جامعه دارد و همچنین  سیدن به روابط و منا منظور ر

د داشججت بایسججتی   سججازی وصججول به هدف نهایی حیات خواه این مسججئله حیاتی در زمینه

شا  شدن در هر نوع نظام       راهگ صور  شد درنتیجه مح سالمی با ست ی ایجاد جامعه ا   ریوپاگد

شه    صول به این هدف را کند یا خد شد    پیچیده که و سالمی نفی خواهد  دار کند از دیدگاه ا

طرد  شججدتبههای طاغوتی اسججت نظام بروکراسججی که زائیده و حاصججل حاکمیت جهتنیبد

تر در اجرای تعهدات اداری به ام اجرایی با کارایی بیشججتر و سججرعت افزونخواهد شججد تا نظ

 «.وجود آید

 

 . ایجاد نظام اداری صحیح و طرد بروکراسی1. 2

نظام اداری هر جامعه در ادامه نظام سججیاسججی آن اسججت و مدیریت اداری در مقام    

سی قرار     سیا ست یس . کلیه ردیگیماجرای مدیریت  ش خطو  هاا ظام از طریق ی یک نهایم

طور روزمره بین به که هسججتند هادسججتگاههمین  درحقیقت. شججودیمی اعمال اداردسججتگاه 

گفت: سجججالمت یا بیماری هر      توانیم جهت نیبد  کنند یممردم و زمامداری ارتباط برقرار    

 .0شودیمی اداری مشخد هادستگاهنظام سیاسی از طریق 

کمیت و کیفیت اعمال اداری به حدی اسججت که فقط در سججایه یک نظام صججحیح و  

توفیق دولت در انجام  درواقعبه نتیجه مطلوب و مورد انتظار دسجججت یافت.       توانیممنطقی 

. در قانون اسججاسججی جمهوری 3هسججتاین نظام صججحیح  درگروکلیه وظایف و اختیارات خود 

صل  دهم ا دربندیت صحیح اداری عالوه بر دیباچه  اسالمی ایران برای دستیابی به یک مدیر  

و بدین   داردیمرا مقرر « یرضججروریغایجاد نظام اداری صججحیح و حذف تشججکیالت  »سججوم 

_______________________________________________________________________________ 
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سبت به یک امر جدی   ستی   د؛ینمایمترتیب، دولت را موظف به تالش ن  زنظرااما آنچه نبای

سی قوه مجریه موظف به       سا ست که در مقدمه قانون ا شت این ا شده   دور دا انجام این مهم 

قانون اسججاسججی مفهوم عام آن یعنی مجموعه حاکمیت  3اسججت اما منظور از دولت در اصججل 

 .0سیاسی است

 

 مایصداوس. مدیریت 7. 2

مقدمه قانون اسججاسججی جمهوری اسججالمی با اختصججاص بخش مجزایی تحت عنوان   

ب اسالمی و تضمین   انقال تداومبر نقش و اهمیت این وسایل در   درواقعجمعی وسایل ارتباط 

 سعادت زندگی بشری تأکید نموده است:

تلویزیون( بایسجججتی در جهت روند تکاملی انقالب       –جمعی )رادیو وسجججایل ارتباط  

اسجججالمی در خدمت اشجججاعه فرهنگ اسجججالمی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سجججالم  

تخریبی و ضد اسالمی پرهیز   ی هاخصلت ی متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج  هاشه یاند

 کند.

سرلوحه اهداف خود      شر را  صول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای ب پیروی از ا

سان را      شد و تکامل ان سته و راه ر شا یمدان ست که امت     دیگ ست و الزم ا بر عهده همگان ا

ستمر بر کار آنان به      سئولین کاردان و مؤمن و نظارت م سلمان با انتخاب م ر االنه دطور فعم

سوه(        سالمی )ا سالمی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه ا ساختن جامعه ا

 که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد.  

سی بر      سا ست تأکید مقدمه قانون ا در متن فوب آنچه به لحاظ حقوقی واجد ارزش ا

سئولین   س  حق مردم در انتخاب م ظارت بر آنان همچنین تأکید بر آزادی بیان و  و ن مایصداو

سالمی       شاعه فرهنگ ا سانی در خدمت ا ست کرامت ان سی آن    که به ه صر به برر طور مخت

 پرداخته شده است.

 با احترام به آزادی و کرامت ابنای بشر مایصداوساول: اسالمی و انقالبی بودن 

_______________________________________________________________________________ 
دولت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. نشریه حقوب اساسی. شماره           مفهوم .کورش استوارسنگری،  . 0
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سایل ارتباط        سمت و سی در ق سا ست خود آورده    جمعی در فرازدیباچه قانون ا نخ

 است:

تلویزیون( بایسجججتی در جهت روند تکاملی انقالب      –جمعی )رادیو وسجججایل ارتباط  »

اسجججالمی در خدمت اشجججاعه فرهنگ اسجججالمی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سجججالم  

های تخریبی و ضد اسالمی پرهیز   های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت  اندیشه 

ی از اصججول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشججر را سججرلوحه اهداف خود  کند. پیرو

 «.دانسته...

های      یب محور یان »بدین ترت  گذار قانون  موردتوجه « موازین اسجججالمی»و « آزادی ب

ست     سی در دیباچه قرار گرفته ا سا صل یک  و ؛ا صد و هفتاد و پنجم نیز با همین دیدگاه به  ا

 رار گرفته است:اساسی ق گذارقانونتصویب 

س   در » شر افکار با رعایت موازین    مایصداو سالمی ایران آزادی بیان و ن ی جمهوری ا

 «.اسالمی و مصالح کشور باید تأمین گردد

 و نظارت بر کار آنان مایصداوسدوم: حق مردم در انتخاب مسئولین 

سی نیز          هامقررهبرخی از  سا صول قانون ا سی با ا سا در ی مذکور در دیباچه قانون ا

س   انتخابی بودن مدیریت  تعارض قرار دارد صل   توانیمرا  مایصداو سی     075با ا سا قانون ا

از سوی مقام    مایصداوس  نصب و عزل رئیس سازمان    075مغایر دانست چراکه بر طبق اصل   

ی مایصداوس  نصب و عزل رئیس سازمان   »... قانون اساسی    075بر طبق اصل   رهبری، است 

شورایی مرکب از نمایندگان       ست و  سالمی ایران با مقام رهبری ا و   جمهورسیرئجمهوری ا

 بررئیس قوه قضججائیه و مجلس شججورای اسججالمی )هرکدام دو نفر( نظارت بر این سججازمان را 

 «.خواهند داشت... عهده

سئولین      سی بر حق مردم در انتخاب م سا س  با وجود تأکید مقدمه قانون ا   و مایصداو

شده       حق ن سی مورد غفلت واقع  سا صول قانون ا ظارت همگانی بر عملکرد آنان، این حق در ا

ست. هرچند   سی )        توانیما سا شتم قانون ا صل ه و نهی از منکر( در  معروفامربهبر طبق ا

صل      مایصداوس  مورد جایگاه مردم در نظارت بر  حقی قائل شد اما به علت موسع بودن این ا

چندان  توانینمعادی  گذارقانونرایی مناسججب آن از سججوی  ی سججازوکار اجنیبشیپو عدم 

شت که نظارت          ستی در نظر دا شت. بای صل انتظار دا ستیابی به این حق را از دریچه این ا د
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اسججاسججی قرار  گذارقانون موردتوجهمهم اسججت که باید جداگانه  قدرآن مایصججداوسججمردم بر 

ی فراهم شججود تا دیباچه قانون  انهیزمشججاید این مهم میسججر نشججود مگر اینکه   و گرفت؛یم

 العین دادرس اساسی قرار گیرد.اصول قانون اساسی نصب مانندبهاساسی 

 

 . اعتبار حقوقی دیباچه قانون اساسی از منظر اندیشمندان حقوق8

سنت   س   در ایران به علت نوپا بودن  سا شکل  ساز  یا ی نظرات استه یشا ی هنوز به 

صین حقوقی در مورد اعتبار     ص سی وجود ندارد؛ ولی در ذیل     متخ سا حقوقی دیباچه قانون ا

 کوشش شده است تا حد ممکن نظرات این اندیشمندان مطرح شود.

 . دیباچه قانون اساسی منبع تفسیر قانون اساسی6. 8

ی بر تفسیر و توسعه حقوب و  مؤرردر بسیاری از کشورها دیباچه قانون اساسی نقش   

 .0های عمومی داردآزادی

بوده  نیز ن یاگونهطور خاص به این مسئله نپرداخته اما بهایران دکترین بههرچند در 

کتب حقوقی نظراتی در این   یالکه از ارزش و اعتبار حقوقی آن غافل بوده باشجججد. در البه       

ست. ازجمله کسانی که در این مورد نظراتی را مطرح کرده     شده ا به  توانیاند ممورد مطرح 

و   0358وی هرچند که قانون اسجججاسجججی  ازنظر. اره کرددکتر سجججید محمد هاشجججمی اشججج

آن منبع اصججلی حقوب اسججاسججی در جمهوری اسججالمی ایران به شججمار  0368ی هاهیاصججالح

از آن، نیز  برگرفته مقدمه این قانون و یا قواعد و مقررات       مانند  ، اما اسجججناد دیگری   رودیم

ست     شور ا شئون ک شا 0راهنما و یا حاکم بر امور و  سی را در    . هرچند ای سا ن دیباچه قانون ا

قانون   مقدمهوی معتقد اسججت:   حالنیدرعردیف منابع قانون اسججاسججی ذکر کرده بود اما   

بنابراین دیباچه قانون ؛ 3اصول قانون اساسی است      ساز نهیاساسی ارزش حقوقی ندارد اما زم  

ساسی    ساسی در امر       تواندیما شورای نگهبان قانون ا ساسی یعنی  ر تفسی  راهنمای دادرس ا

 قانون اساسی باشد.

_______________________________________________________________________________ 
1. Sagar.Arun(2011).Constitutional Interpretation in Federation and its Impact on the 
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 .68 ص .0385.یشینپ ،هاشمی .0

 .68همان، ص  .3



58  6298 بهار 9شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 

در تفسیر قانون اساسی باید به قواعد مهم و الهام      :یکی از اساتید برجسته  بنا به نظر 

شده توجه           شاره  سی آمده و به حقوب مردم ا سا صول دیگر قانون ا شی که در مقدمه یا ف بخ

ست     سی ادبیات نی سا سیر به آن      ؛ بلکهکرد. مقدمه قانون ا ست که باید در تف صولی ا وجه تا

 به دو نحو  ،کرد. حاکمیت الهی در لسجججان حکما برای اینکه نمود عینی و زمینی پیدا کند       

 .به مردم .0 ؛به فرد .0قابل انتقال است: 

قانون اسججاسججی ما نوع دوم را برگزیده اسججت. حاکمیت از آن خداسججت و هم او این  

 است. وستهیپهمبه یاحاکمیت را به انسان واگذار کرده است. قانون اساسی مجموعه

لی  . باید به این اصول ک میرویاگر اصلی را بدون اصول کلی تفسیر کنیم به بیراهه م   

دقت کرد، نباید از کلیات و اصولی که سایه بر سر دیگر عبارات و اصول قانون اساسی دارند        

شد  شف اراده مقنن      .0غافل  سی را برای ک سا  ائزحبرخی از نظرات مراجعه به دیباچه قانون ا

سته اهمیت  سیر           انددان سی در فهم و تف سا سیار ا شف اراده مقنن نقش ب ست که ک بدیهی ا

صد و اراده      گونههمانقانون دارد. در مورد اراده مقنن  ست منظور ق صطالح پیدا که از ظاهر ا

مقنن در انتخاب الفاظ قانون یا جهت کلی و فلسججفه وضججع آن در هنگام تقنین اسججت که   

 0تقیم در یک ماده خاص نیامده باشد.طورمسممکن است به

نتیجه گرفت که در نظر این اندیشجججمندان دیباچه           توانیمبا توجه به موارد فوب،     

  واندتیمقانون اساسی جداگانه از سوی شورای نگهبان قابل استناد نخواهد بود اما این شورا        

 نماید.در نظرات تفسیری یا مشورتی خود در باب قانون اساسی به مقدمه رجوع 

 

 . اعتبار مشروط دیباچه قانون اساسی0. 8

ل در مواردی که اصو  کهبرخی دیگر مانند دکتر طباطبایی مؤتمنی بر این باور است  

قواعد و احکام حقوقی تنظیم نشده و دارای ضمانت  صورتبهمندرج در مقدمه قانون اساسی 

_______________________________________________________________________________ 
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را جزء قواعد حقوقی به  هاآن توانینماجرا و یا صججراحت و روشججنی احکام حقوقی نباشججد،  

ی مخالف این معن 0شججمار آورد. این نوع اصججول تنها بیانگر ایدئولوژی سججیاسججی دولت اسججت.

صورتی    ست که در سی      عبارت آن ا سا صول مندرج در قانون ا قواعد و احکام  صورت بهکه ا

شد          شنی احکام حقوقی با صراحت و رو ضمانت اجرا و یا  شد و دارای  شده با   حقوقی تنظیم 

 را جزء قواعد حقوقی به شمار آورد. هاآن توانیم

جمیع  بامالحظه دارند که:یکی دیگر از اسججاتید برجسججته حقوب اظهار میهمچنین 

دارای ارزش مشجججابه با     ها هی اعالمجهات بایسجججتی چنین نتیجه گرفت که قواعد مندرج در        

و اگر در مواردی از روشججنی و وضججوح اجرایی کامل برخوردار  اندیاسججاسججقواعد متن قانون 

باید   و ندیآیمو قوه مجریه به شمار   گذارقانوننیستند حداقل دستورالعمل و الگوهایی برای   

 0مورد اطاعت قرار گیرند.

دادرس اسجججاسجججی بایسجججتی در تطبیق قوانین عادی با هنجارهای مرجع،  جهیدرنت 

 ظ نماید.دیباچه قانون اساسی را لحا

 

 . اعتبار حقوقی برابر دیباچه با اصول قانون اساسی2. 8

نظران عقیده دارند قانون اسججاسججی همراه با مقدمه آن متن واحدی برخی از صججاحب

است که به تصویب ملت رسیده است پس دلیلی ندارد که بین این دو قائل به تمایز باشیم.        

ساسی درباره   تمام اجزا و محتوای آن صادب است. لذا    طبق این نظر ویژگی هنجاری قانون ا

عمول به طورمیا مقدمه قوانینی اساسی که به   شگفتار یپویژگی هنجاری اساسی را باید برای   

نیز شججناسججایی کرد چراکه این بخش از قوانین  پردازندیمو اهداف نظام سججیاسججی  هاآرمان

 بنابراین؛ رسند یم ی به تصویب هنجار ساز پس از طی مراحل مختلف  طورمعمولبهاساسی   

سی نهایی           صویب در مجلس برر سالمی ایران که پس از ت سی جمهوری ا سا دیباچه قانون ا

سی از طریق     سا س همهقانون ا ست، لذا      پر سیده ا صویب ملت نیز ر   دماننبه تواندیمی به ت

_______________________________________________________________________________ 
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سی بودن قرار               سا ضوع نظارت بر ا شورای نگهبان در مو ستناد  سی مورد ا سا صول قانون ا ا

 0گیرند.

 

 . دیباچه قانون اساسی در مذاکرات خبرگان قانون اساسی5

طورجدی مقنن واقعی قانون اسججاسججی این پرسججش به عنوانبهبا پذیرش مقام مردم 

قابل اعتناست که در صورت لزوم کشف اراده مقنن و گذشت چندین سال از تاریخ تصویب        

شده         سند ربت  سی، به کدام  سا  توانیماده مردم )مقنن( دلیل حاکی از ار عنوانبهقانون ا

ی مجلس شججورای اسججالمی نیسججت که   راحتبهمراجعه کرد. بدیهی اسججت که در اینجا کار 

  . لکن بایدابدییماسناد ضمیمه روزنامه رسمی انتشار عمومی       عنوانبهمشروح مذاکرات آن  

مراجعه یا سند واحد  فقط به یک مرجع توانینمپذیرفت که وقتی سخن از اراده مردم است 

ی هاینظرسنجو  هابحثاما در مقابل امر محالی هم پیش رو نیست؛ مراجعه به مقاالت ؛ کرد

نظران حقوقی و سیاسی، مباحث   ی صاحب هایسخنران مطرح شده در مطبوعات مناظرات و  

سایر نهادهای مدنی     شده از ناحیه احزاب و  ضای        تواندیممطرح  شف ف شایانی به ک کمک 

مردم از مشروح  کهییازآنجارنهایت اراده واقعی مردم بکند. از سوی دیگر حاکم بر جامعه و د

از  آمدهعملبهتعاریف  بر اسججاسمذاکرات شججورای خبرگان قانون اسججاسججی مطلع هسججتند و 

بازنگری رأی             قانون  به مفاهیم مندرج در  ند دادهناحیه اکثریت اعضجججای آن   توانیمنیز  ا

 ردم استناد کرد.ی بر نقش اراده مانهیقر عنوانبه

صوص       درهرحال شف اراده مردم در این خ شواری و پیچیدگی ک  باارزش تواندینمد

شورای مذکور فقط در             شد.  شته با سی مالزمه دا سا شورای خبرگان قانون ا صاری اراده  انح

  عنوانبه طور تبعی باید تنها    مرحله ابتکار قانون نقش دارد و مشجججروح مذاکرات آن نیز به      

 ر میان سایر قراین حاکی از اراده مقنن )مردم( ارزیابی شود و نه بیش از آن.د« یانهیقر»

سیری خویش      ضوع غافل نبوده و در نظریات تف شورای نگهبان نیز تاکنون از این مو

رئیس قوه   مثالعنوانبهبه مذاکرات شججورای خبرگان قانون اسججاسججی نیز توجه نموده اسججت. 

به دبیر شججورای نگهبان نوشججته  9/01/0381ورخ م 09016/81/0قضججائیه طی نامه شججماره 

ست:   سی             »ا سا شم قانون ا ش شتاد و  صل ه سی ا موجب امتنان خواهد بود تا با طرح و برر

_______________________________________________________________________________ 
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صونیت             سبت به م شورا، ن سیری  شورای محترم، نظریه تف سالمی ایران در آن  جمهوری ا

م فرمائید تا  پارلمانی نمایندگان محترم مجلس شججورای اسججالمی و حدود آن به این قوه، اعال

 «.در اختیار مراجع قضائی قرار گیرد

مورخ  3136/00/81شجورای نگهبان در پاسجخ به این اسجتفسجاریه طی نامه شجماره      

 با عنایت به:»پاسخ داده است:  01/01/0381

مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در        -0

ینکه مصونیت ریشه اسالمی ندارد و تمام مردم در    خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از ا      

سان و برابرند  و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل   برابر حق و قانون الهی یک

 .«تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند...

در مقام استناد به مذاکرات شورای خبرگان قانون   رسدیماز سوی دیگر الزم به نظر  

برخی از اعضججاء( که منجر به  فقطنهاسججاسججی در خصججوص هر اصججل به نظر اکثریت شججورا )

تصویب آن شده است، مراجعه شود. همچنین بخش قابل استناد از نظرات و اظهارات اعضاء        

ضججمیر و ذهن اعضججا  عباراتی اسججت که در متن مشججروح مذاکرات ربت گردیده، نه آنچه در

ی آنان در خارج از شورا آمده و منجر به درج  هایسخنران موجود بوده و یا در آرار علمی و یا 

 0در متن بازنگری نشده است.

روند تصججویب مقدمه قانون اسججاسججی با سججایر     کههرحال الزم به یادآوری اسججت به

ست. ب          آنکهی هابخش ست متفاوت بوده ا سی ا سا صول قانون ا شدن    منظور ا شن  رای رو

ساسی در کشورهای           موضوع بایستی به این مسئله توجه نمود که برای تصویب یک قانون ا

با تصججویب هیئت  کشججورهای متفاوتی در نظر گرفته شججده اسججت. در برخی  هاراهمختلف 

سی         سا شورای خبرگان قانون ا سس یا همان  صوب از   عنوانبهمؤ نمایندگان مردم، متن م

شورا، قانون     شده که به     سوی آن  سی ملی تلقی  سا صویب مردم که      ا شانگر ت ضمنی ن طور 

  ماننداما در برخی از کشججورها هسججت؛  دهندیمهیئت مؤسججس را تشججکیل  کنندگانانتخاب

قانون اساسی بیان شده است، بازنگری در قانون اساسی  077که در اصل  طورهمانکشور ما 

سی نیازمند       سا شورای بازنگری قانون ا صویب  سوی دیگر با       بعد از ت ست. از  صویب مردم ا ت

اصول   ریسا  بابررسی روند تصویب قانون اساسی، بایستی بین روند تصویب مقدمه این قانون       

_______________________________________________________________________________ 
 .089.088 صد .پیشین واعظی، .0
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شجججورای ده   لهیوسجججبهآن قائل به تمایز شجججد؛ چراکه برای این مقدمه که فرایند تدوین آن 

ول تا دوازدهم  ی از نمایندگان بوده اسجججت این گروه در مدت فعالیت مجلس اصجججول ا     انفره

ی به ریگیرأ، در شورای مذکور  00و مقدمه قانون اساسی را مورد بررسی قرار داد    سینوشیپ

ی برخی از نمایندگان شججد ریگموضججعی منجر به ریگیرأعمل نیامد تا آنجایی که این عدم 

 .3خواستار حذف آن از قانون اساسی شدند کهیطوربه

_______________________________________________________________________________ 
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلد چهارم، انتشارات          . 0

 .05. ص0368اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی. تیر 

صول بود. با توجه         نامهآئینیکی از موارد بحث در  .0 ساسی نحوه بررسی ا داخلی مجلس بررسی نهایی قانون ا

شنهادی و بعد از   نامهنظامه ب سی  اظهارنظرپی سط مجلس تنظیم   اینامهآئیننمایندگان محترم، های و برر  وتو

صویب  شکیل   نامهآئینموارد این  ازجملهگردید.  ت سی  هاییگروه) هاییگروهت شنهاد ( جهت برر سید  هاپی ه،  ر

  ذیل صججورتبهمجلس بررسججی اصججول قانون اسججاسججی بود و سججرانجام طرز کار  نویسپیشنظرات نمایندگان و 

 مشخد گردید:

 (مطالعه نظرات رسیدههای مقدماتی )گروههای تشکیل گروه .0

 بررسی اصول پیشنهادیهای گروه .0

 جلسات عمومی مجلس برای تصویب اصول .3

 جلسات شور نهائی .4

صد  وعالقه  برحسب  نفریدهبدین ترتیب نمایندگان مجلس به هفت گروه  شده و کار مقدماتی و   تخ سیم   تق

و نظرات کتبی واصله را آغاز کردند. در هفته دوم نمایندگان در هفت گروه    نویسپیشتخصصی بر روی اصول    

مجزا به بررسججی تعدادی از اصججول قانون اسججاسججی پرداختند. البته تمامی     طوربهرابت ابقاء شججده و هر گروه 

  آنان نیز مطلع موردبررسججیدیگر و اصججول های کارگروهخود از نمایندگان عالوه بر اصججول مطروحه در گروه 

 است. گردیدهمی و تصمیم نهائی نیز در جلسات علنی ارائهگردیده می

  نگهرا هما گانههای هفتتشججکیل گردید که فعالیت گروه« شججورای هماهنگی»نیز به نام  اینفرهسججهشججورای 

 .کردمی جلسات عمومی تنظیمو ماحصل کار آنان را جهت ارائه به  نمودمی

 آقای منتظری بنده یک تذکری دارم. -ایمراغهمقدم  .3

 بفرمائید. -رئیس

خواسججتم عرض کنم که این مقدمه را از قانون اسججاسججی جدا کنید. چون در جلسججه طرح   می -مقدم مراغه ای

 نشده.

 در جلسه مشترک طرح شده است ولی البته مالک استناد نیست. -رئیس
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و مشجججاجرات لفظی خبرگان قانون   هابحثاما جدای از این مطلب توجه به برخی از 

ست که طبق این مذاکرات این         ستنادپذیری این دیباچه حائز این نکته ا سی در مورد ا سا ا

. ازجمله این مذاکرات در جلسه شصت و هفتم به ریاست      هست دیباچه فاقد قابلیت استناد  

چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت است.      مرحوم منتظری در تاریخ بیست و 

در این جلسه بالفاصله بعد از قرائت مقدمه قانون اساسی یکی از نمایندگان )ربانی شیرازی(      

سی می       : »کندیماعالم  سا ستناد فقط به خود قانون ا شد که ا ود  ش این نکته را باید متذکر 

أیید  ت حیتصججربهتقیم از سججوی رئیس جلسججه طورمسججاین نکته به ؛ که«کرد نه به مقدمه آن

ست که         0.گرددیم شورا ناظر بر این امر ا سایر نمایندگان در ادامه مذاکرات این  سکوت  و 

ن ازایهم غیر قابل استناد بودن دیباچه مورد پذیرش بوده است. هرچند که پیش   هاآن ازنظر

ست      ضروری ا شد توجه نمودن به این مطلب  ضمیر و ذهن نمایندگان    در آنچه کهنیز بیان 

در  هاآننظرات  عنوانبهبوده و اعالم نشججده اسججت یا در خارج از شججورا بیان شججده اسججت    

 .ستینمذاکرات شورای خبرگان قانون اساسی قابل قبول 

_______________________________________________________________________________ 
فدائی دادند در اینجا ذکر      ها کردند و  که مجاهدت    هایی آنهای مختلف و  چون نظرات گروه -ایاغه مرمقدم  

 نشده

 البته آقای مقدم عقیده شما این است. -دکتر آیت

سوی تبریزی  ضی       -مو شان بدهید تا ببینیم در کجا حقوب بع سی به ما ن سا ا  هیک مورد در این مقدمه قانون ا

 ضایع شده؟ کلی نفرمائید.

فرمایید که مقدمه اینجا خوانده شجججد البته متأسجججفانه من در این چند روز               اآلن مالحظه می  -دکتر بهشجججتی

ها که مقدمه در جلسججه مشججترک گروه اندندرت ولی گزارش دادهتوانسججتم در جلسججات شججرکت کنم مگر بهنمی

عالی شود و اگر حضرتامضاء میخوانده شد و حاال هم اینجا یک جلسه رسمی است در این جلسه خوانده شد و 

شائبه   نظری دارید آقای مراغهنقطه سؤال بفرمائید تا ببینم این چیزی که  ست،    ای، بعد  شما آمده ا اش در ذهن 

سوابق مبارزات ایران را به یک      ست چون من که خواندم دیدم  ست یا نی شرکت همه      ه سال قبل برده با  صد 

م آن بخش که مربوط به سجججابقه مبارزات اسجججت و یک پاراگراف چند کنهرحال فکر میها و قشجججرها و بهگروه

ست از آن درجه    شیم که به   یک مقدمه، بیش از این نمیسطری ه شته با شود و    توان انتظاری دا صیل گفته  تف

موکول بفرمائید به دیداری که بعد با شما  کنم اگر بحثی هستمی جای این بحث در این جلسه نیست، خواهش

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلد سوم،        ) تخواهیم داش 

 .(0876ص .0364انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، آذر 

 .0840 ص صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. همان جلد. .0
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 ی مقدمه قانون اساسی در رویه شورای نگهبانریپذ استناد. 1

طور حتم المی بهی مقدمه قانون اسججاسججی جمهوری اسججریپذ اسججتنادبرای بررسججی 

بیشتر از نظرات علمای حقوب   مراتببهبررسی رویه شورای نگهبان در این خصوص اهمیتی    

نهادی است که   درواقعاما باید دانست که شورای نگهبان    ؛)حداقل در نظام حقوقی ما( دارد

شف نظر   شورای نگهبان به           گذارقانونوظیفه آن ک ست که  ست و از این منظر ا سی ا سا ا

سی به      ورزدیمآراء و نظرات خود مبادرت صدور   سا ست رویه دادرس ا عالوه بر این ممکن ا

متفاوت و نیاز جامعه حتی با نظر خبرگان قانون اسجججاسجججی نیز  واحوالاوضجججاعدلیل وجود 

 مطابقت نداشته باشد.

 

 . آراء و نظرات شورای نگهبان در استناد به دیباچه قانون اساسی6. 1

شورا        شورتی و یا آراء این  سیری م شورای نگهبان با توجه به نظرات تف در اینجا رویه 

واقع شده است. در ادامه رویه این شورا     موردتوجهدر انطباب مصوبات مجلس با قانون اساسی    

 .دشویمی واقع موردبررسدر ارتباط با حقوب بنیادین و حقوب نهادی دیباچه قانون اساسی 

 

و نظرات شببورا در حراسببت از حقوق بنیادین مذکور در دیباچه قانون . آراء 6. 6. 1

 اساسی با استناد به آن

ه اساسی قرار گرفت   گذارقانون موردتوجهپراکنده  صورت بهحقوب بنیادین در دیباچه 

متن دیباچه از صراحت اصول قانون اساسی برخوردار نیست؛ نسبت به این حقوب  ازآنجاکهو 

اما اهم این حقوب که در آراء و نظرات شججورای نگهبان ؛ الزم اسججتی ترمفصججلجای بحث 

 از: اندعبارتقرار گرفته است  موردتوجه

 

 دهیو عق.  آزادی فکر 6. 6. 6. 1

« طرح قانونی مطبوعات»به  اظهارنظرشورای نگهبان در  5/9/0364اول: نظریه مورخ 

 :داردیممقرر 
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ی مذکور در آن ماده اسججت و سججایر  اهنهیزمکه ظاهر آن حصججر نشججریه در  0ماده »

قانون   04، مخالف آزادی مطبوعات با اصججل شججودینمی متصججور مشججروع را شججامل هانهیزم

 مغایرت است. 0اساسی

که تشججخید صججالحیت اخالقی و صججالحیت    00و ماده  9ماده  5و  4ی بندها... 

سردبیر را به عهده هیأت نظارت واگذار کرده و هیچ      صالحیت  ضیان و  ی اضابطه علمی متقا

 «. 0برای صالحیت در قانون تعیین نگردیده با قانون اساسی مغایر شناخته شد

بوعات و رسجججالت بر اسجججاس نظریه شجججورای نگهبان، اصجججل آزادی اطالعات و مط   

که نشریات در بیان مطالب از آزادی برخوردار باشند و تا زمانی که  کندیممطبوعاتی ایجاب 

سالم یا حقوب عمومی وارد     سالت مطبوعاتی اخالقی به مبانی ا و   به فعالیت کندینمانجام ر

ور  مذک مواردرسالت خود استمرار بخشند به همین لحاظ احصاء نمودن رسالت مطبوعاتی به 

 .هستطرح، مغایر اصل آزادی اطالعات و آزادی مطبوعات  0در بندهای ماده 

_______________________________________________________________________________ 
نشججریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسججالم و یا  »قانون اسججاسججی:  04صججل ا .0

 «.کندمی حقوب عموم باشد تفصیل آن را قانون معین

سالمی به عهده دارند     0ماده  .0 سالتی که مطبوعات در نظام جمهوری ا ست  عبارتطرح قانونی مطبوعات: ر   ا

 از:

ر عمومی و باال بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مذکور در ماده   روش ساختن افکا  .الف

تالش برای نفی   .پیش برد اهدافی که در قانون اسجججاسجججی جمهوری اسجججالمی بیان شجججده اسجججت. ج      .. ب0

هر  مبارزه با مظا    .و قرار ندادن اقشجججار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر. د        انگیزتفرقه کاذب و  های  مرزبندی 

یاست  حفظ و تحکیم س .فرهنگ اصیل اسالمی و گسترش فضائل اخالقی. ه ترویج وفرهنگ استعماری و تبلیغ 

 نه شرقی نه غربی.

 باید دارای شرایط زیر باشد: امتیازصاحبطرح قانونی مطبوعات: شخد حقیقی متقاضی  9ماده 

0. ... 

 مؤرر کیفری؛ سوءسابقهدارا بودن صالحیت اخالقی و نداشتن  .4

 این قانون. 01نظارت موضوع ماده  هیأتداشتن صالحیت علمی کافی به تشخید  .5

  و سردبیر به عهده  مدیرمسئول رسیدگی به درخواست صدور پروانه تشخید صالحیت متقاضی و         .00ماده  -

 هیأت نظارت بر مطبوعات است.
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امتیاز اعطائی از سوی هیأت نظارت   درگرواز سوی دیگر سرنوشت آزادی مطبوعات    

ست بر مطبوعات  ضاء آن هیأت نمایندگان قدرت عمومی  ه شند یم. ازآنجاکه اکثریت اع   و با

ضیان باید      لذ شود ینممحسوب   طرفیبیک مرجع قضائی   شرایط مربوط به متقا ا ضوابط و 

ضوابط      به شند و ازجمله  شخد و معین با شن و م سع    دارکشطورکامل رو سیر مو و قابل تف

از اعطای امتیاز به اشخاص و متقاضیان  هاآننباشند تا مبادا این هیأت با دستاویز قرار دادن 

 .0طبوعات را از بین ببردترتیب زمینه آزادی ماینمنتقد قدرت خودداری نموده و به

یه مورخ     بان در نظر مدارس      »در  8/0/0367دوم: شجججورای نگه تأسجججیس  حه  الی

 ضمن تأیید این آزادی مقرر داشته است:« غیرانتفاعی

فقیه و قانون اسججاسججی، مذکور در این بند  با التزام عملی به والیت 0بند )ب( 3ماده »

شرعی موجب محرومیت از عدم اعتقاد به آن به  شود ینماین حقوب و خدمات اجتماعی  طور

 .هستو بند مذکور از این لحاظ خالف شرع 

عداد      یه در  ند )د( قرار دادن انجمن حجت هک و نیز در مورد ب ی منحرف و  ها گرو

 برحسججبطورشججرعی و ی بودن آن بهرقانونیغها به اسججالم و عدم اعالم ی با التزام آنرقانونیغ

و بند مذکور نیز از این لحاظ  شجود ینمقانون اسجاسجی موجب محرومیت از حقوب اجتماعی   

 «.خالف شرع و قانون اساسی است

  هاتننه. حکومت هستاحترام آزادی عقیده در جامعه برای حکومت متضمن تکالیفی 

نشود   لتبعیض قائ هاآنمکلف است عقاید و افکار افراد را محترم بشمارد و از این حیث بین   

بلکه باید کوشجججش کند که افراد به عقاید و افکار یکدیگر احترام بگذارند. حمایت از آزادی                

_______________________________________________________________________________ 
سی زاده،  .0 شور  حقوب .یمابراه مو شگاه     بنیادین در آرا و نظریات  ساله دکتری حقوب عمومی دان ای نگهبان. ر

 .79-80صد .0386شهید بهشتی.

 :غیرانتفاعیالیحه تأسیس مدارس  3بند )ب( و )د( ماده  .0

 مؤسس یا مؤسسان باید واجد شرایط زیر باشند: -3ماده 

 ... .الف

 و قانون اساسی. فقیهوالیتاعتقاد و التزام عملی به  .ب

 ... .ج

 منحرف ... انجمن حجتیه.های به گروهکعدم وابستگی  .د
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  هاآنعقیده مسججتلزم آن اسججت که دولت همه اتباع خود را به یک چشججم نگاه کند و بین   

 تبعیض قائل نشود.

ضاء  طرفیب صی را     کندیمی حکومت اقت شخا گرایش یا عدم گرایش به  صرف بهکه ا

صل نوزدهم          یک  صریح ا ساس ت سی محروم نکند بر ا سیا مکتب خاص، از حقوب اجتماعی، 

شند از حقوب مساوی برخوردارند و رنگ و        ساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که با قانون ا

 .0سبب امتیاز نخواهد بود هانیانژاد و زبان و مانند 

طرح »در پاسججخ به  00/8/0379ی دیگر به تاریخ اهینظرسججوم: شججورای نگهبان در  

 نموده است: اظهارنظر 0«( قانون مطبوعات9( ماده )6استفساریه تبصره )

ریاسججت محترم مجلس   عنوانبهی العالمدظلهبا توجه به مرقومه مقام معظم رهبری »

شورای اسالمی در خصوص قانون مطبوعات که در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز        

 «.مذکور مغایر شرع شناخته شد طرح 3گردیدمطرح  06/5/0379یکشنبه مورخ 

_______________________________________________________________________________ 
 .010 -010صد .یشینپابراهیم،  زاده،موسی .0

 ( قانون مطبوعات:9( ماده )6متن طرح استفساریه تبصره ) .0

( قانون  9( ماده )6آیا هیأت نظارت بر مطبوعات موظف به اسجججتعالم از مراجع ذیصجججالح مذکور در تبصجججره )   

وزارت اطالعات و دادگسججتری نیروی انتظامی جمهوری اسججالمی ایران( جهت بررسججی صججالحیت    )مطبوعات 

ضی با   سئول متقا ستره توزیع با همان        مدیرم شار از هفتگی به روزانه یا گ ضای تغییر ترتیب انت شریاتی که تقا ن

 ؟خیر یا باشندمی اندهرا نمود مدیرمسئولمتقاضی و 

 مجدد از مراجع مذکور نیست.نظر مجلس: خیر نیاز به استعالم 

  مدیرمسئول( قانون مطبوعات: هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صالحیت متقاضی و 9( ماده )6تبصره )

 از مراجع ذیصالح )وزارت اطالعات و دادگستری و نیروی انتظامی( استعالم نماید... .

 مرقومه مقام معظم رهبری در خصوص قانون مطبوعات: .3

 آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسالمی و حضرات نمایندگان محترم الماالسحجتجناب 

 تحیت وبا سالم 

و اگر دشمنان اسالم و انقالب و    اندجهت دهنده به همت و اراده مردمو  عمومی افکارمطبوعات کشور سازنده   

وحدت و ایمان مردم را   نظام اسجالمی، مطبوعات را در دسجت بگیرند یا در آن نفوذ کنند خطر بزرگی امنیت و  

 .دانمنمیرا در این امر حیاتی جایز  اندرکاراندستسکوت خود و دیگر  جانباینتهدید خواهد کرد و 

قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون     

 شور نیست.شده مشروع و به مصلحت نظام و ک بینیپیشمجلس 
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 در اینجا الزم است دو نکته مطرح شود:

شرع را مالک       ستنباط خود از قوانین  شورای نگهبان اجتهاد و ا نکته اول: آیا فقهای 

ساس قرار داده و  صادر   بر ا ستورات یا اینکه فتاوا  کنندیمآن رأی  حکومتی مقام معظم   و د

شت که    دنینمایمرهبری را اعمال  صورت چه لزومی دا ؟ و اگر فرض اخیر را بپذیریم در آن 

فقهای عادل آگاه  »قانون اساسی در ترکیب شورای نگهبان     94( اصل  0قوه مؤسس در بند ) 

 را مدنظر قرار دهد؟« به مقتضیات زمان و مسائل روز

سی اطالب    صل فقیه به ک سائل    شود یمدرا که توانایی و قدرت اجتهاد در احکام و م

شرعی را داشته باشد، اگر قرار بود فتاوا و دستورات شرعی مقام معظم رهبری در اظهارنظر       

صورت الزم نبود در       سالمی مالک عمل قرار گیرد در این  شورای ا صوبات مجلس  راجع به م

فاده شججود، بلکه اشججخاص اسججت« فقهای آگاه به مقتضججیات زمان»ترکیب شججورای نگهبان از 

مصججوبات مجلس شججورای اسججالمی را با فتاوای رهبری  توانسججتندیمدیگری غیر از فقها نیز 

 تطبیق دهند.

نکته دوم: بر اسججاس اصججل چهارم قانون اسججاسججی مالک تطبیق قوانین و مصججوبات  

سالمی    شورای ا سالمی »مجلس   عنوان هنجار مرجع باید درو این موازین به هست « موازین ا

بررسججی مصججوبات مجلس شججورای اسججالمی مدنظر قرار گیرند؛ حال سججؤال این اسججت که آیا  

نامه مقام معظم رهبری خطاب به رئیس مجلس شجججورای  توانندیمفقهای شجججورای نگهبان 

سالمی را به  ساس آن    « هنجار مرجع»عنوان ا شرعی خود مالک قرار داده و بر ا در اظهارنظر 

 0اظهارنظر نمایند؟

ی فکری صادر کرده است   هایآزادرای نگهبان دو نظریه دیگری در حوزه چهارم: شو 

ستنباط  08/0/0367که در مقایسه با نظریه مورخ   که رویه شورای نگهبان   شود یم، چنین ا

به ها یآزاددر حوزه حقوب و  به      ی فکری  یدا کرده اسجججت  مل تغییر پ کا که آراء  طور نوعی 

شکار با آراء قبل   صدور در تعارض آ شورا  اخیرال ست ی این  شورا در نظریه اولیه  ه ؛ چراکه این 

و ... را در مصججوبات مجلس شججورای « فقیهالتزام عملی به والیت»یی چون هاعبارتخود قید 

نوعی تفتیش عقاید تلقی کرده و محروم اسججالمی مغایر با شججرع تلقی نموده و این عمل را به

ی اعالم نموده اسججت، لیکن در شججرعریغنمودن اشججخاص از حقوب اجتماعی را به این دالیل 

_______________________________________________________________________________ 
 .034-035 صد .ابراهیم، پیشین موسی زاده، .0
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عدم اعتقاد  »ی بعدی بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسالمی را به دلیل عدم قید     هادوره

 مورد ایراد شرعی قرار داده و تأیید ننموده است.« فقیهو التزام عملی به احکام اسالم و والیت

یزات دریافت از ی تجهریکارگبهطرح و ضججوابط »در  0/00/0380پنجم: نظریه مورخ 

با توجه به اینکه موضوع طرح مربوط به دریافت از طریق ماهواره   »: داردیمکه مقرر  «ماهواره

اسججت چون برحسججب دریافت گزارش کارشججناسججان معتمد از داخل و خارج وزارت پسججت و  

سالم،       ازلحاظتلگراف و تلفن  ضر به ا ساد و م ، فنی همزمان امکان پاالیش و تفکیک موارد ف

قهری تجویز و اسجججتفاده نامشجججروع و برخالف  جهینت وب فرهنگ و امنیت وجود ندارد اخال

سی           سا صرح در قانون ا ضوابط م سالمی و  ست موازین ا خالف  جهتنیازا، لذا این طرح ه

 «شناخته شد. 0قانون اساسی 9اصل سوم و اصل  5 و 0موازین شرع و بندهای 

اطالعات از طریق امواج موجود در  جلوگیری از دسججترسججی افراد به حقایق و اخبار و

فضججا مغایر حق آزادی فکری و عقیدتی و آزادی اطالعات و حق دسججترسججی افراد به وقایع و  

  هاماهوارهی موجود در هابرنامههرچند ممکن اسججت برخی  هسججتحقایق موجود در جهان 

صل آزادی عقیده و رعایت        شد لیکن ا ضر به اخالب عمومی و فرهنگ موجود در جامعه با م

که قدرت عمومی در محدوده زندگی خصوصی اشخاص  کندیمحریم خلوت اشخاص ایجاب 

 .0وارد نگردد

 

 ی گروهیهایآزاد. 0. 6. 6. 1

طرح »در اظهارنظر راجع به    05/4/0361بند اول: شجججورای نگهبان در نظریه مورخ    

صنفی و انجمن     ها و انجمن، جمعیت3قانونی فعالیت احزاب سی و  سیا سالمی یا   های  های ا

 مقرر داشته است:« های دینی شناخته شدهاقلیت

_______________________________________________________________________________ 
 قانون اساسی: 9اصل  .0

 .007-008صد پیشین.ابراهیم، موسی زاده،  .0

 برای اطالع بیشتر در مورد احزاب رجوع کنید به: .3

اولین  مجموعه مقاالت  احزاب و علل ناکارآمدی آن از منظر حقوقی در ایران. حمید. محمد و شاکری، امامی، -

 .0-9صد .0393تهران. کنگره ملی علوم اسالمی و انسانی.
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صره    » سمت از تب شکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به   60ماده  0آن ق که ت

ص       سته با توجه به اینکه درا شور دان سب اجازه قبلی از وزارت ک ل راهپیمایی در غیر معابر  ک

قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون حمل سالح و       07عمومی مصداب ندارد و طبق اصل   

که مخل به مبانی اسججالم نباشججد بدون قید دیگر آزاد اسججت مغایر قانون اسججاسججی  درصججورتی

 «.است

ست که مردم     سی ا س بهراهپیمایی و تظاهرات یکی از مظاهر بارز دموکرا   آن با لهیو

حضججور مسججتقیم خود در صججحنه، اداره امور جامعه را تحت تأریر بیان توقعات جمعی قرار   

ستفاده از      دهندیم ضور در معابر عمومی و ا ست که گروهی از افراد با ح و آن عبارت از آن ا

که این عمل ممکن است همراه   پردازندیمیک فرصت نمایشی به بیان خواسته جمعی خود    

و   هاپارکی معین نظیر انقطهتجمع رابت در  صججورتبهراهپیمایی و یا ی افراد و بندصججفبا 

 صورت گیرد. هادانیم

راهپیمایی و یا   دهندهلیتشججککه اول عنصججر اسججاسججی   شججودیمبنابراین مالحظه 

، لذا هر نوع هسجججتو خیابان(  هادانیم، هاپارک تظاهرات، تجلی آن در معابر عمومی )نظیر   

. دوم ازآنجاکه بنا     ردیگینمتجمع در غیر معابر عمومی عنوان راهپیمایی و تظاهرات به خود     

ساسی راهپیمایی بدون حمل سالح و در صورت عدم            بر تصریح اصل بیست و هفتم قانون ا

اخالل به مبانی اسججالم آزاد اسججت و در این اصججل قید دیگری آورده نشججده اسججت، لذا قانون  

مغایر با اصول  دینمایمکه برگزاری راهپیمایی را منوط به کسب مجوز از وزارت کشور عادی 

 .0هستیی و تشکل مایراهپقانون اساسی و حق بنیادین آزادی 

 

 . حق بر تأمین اجتماعی2. 6. 6. 1

_______________________________________________________________________________ 
اسالمی  های سیاسی و صنفی و انجمن های و انجمنها طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیت 6ماده  0تبصره   .0

ساسی آزاد          های یا اقلیت دینی شناخته شده: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل بیست و هفت قانون ا

 ، میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است.هاپارکآن در  گزاریبراست ولی 

 گروهی رجوع کنید به:های برای اطالع بیشتر در مورد آزادی .0

شاکر  محمد امامی، - شی  .حمید ی،و  صل بر  تأکیدهای عمومی با در مفهوم حقوب و آزادی کنکا قانون   07 ا

 .0390 .08 شماره حقوب اساسی. نشریه اساسی جمهوری اسالمی ایران.
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ست که مغایرت با حق تأمین            صادر کرده ا صوبه نظریاتی  سه م شورای نگهبان در 

 نهم قانون اساسی دارند:اجتماعی و اصل بیست و 

  76و تبصججره ماده  77و  70الیحه اصججالح مواد »در  0/00/0370اول: نظریه مورخ 

 «:0353قانون تأمین اجتماعی مصوب 

های عمومی و مازاد بر الیحه    که موجب افزایش هزینه    جهت نیازا 0تبصجججره یک »

 «.قانون اساسی شناخته شد 75دولت است مغایر اصل 

 «:الیحه بیمه همگانی خدمات درمانی کشور»در  9/7/0373 دوم: نظریه مورخ

 75 اصججل  ریمغا شججود یمچون موجب افزایش هزینه دولت  000ماده  0تبصججره  »

 «.شناخته شد

طرح ساماندهی بهداشت و درمان بر اساس اصل   »در  00/5/0380سوم: نظریه مورخ  

 «:3سوم و بیست و نهم و چهل و سوم

نیز رافع اشجججکال    5انجامد و بند    ش هزینه عمومی می چون طرح مذکور به افزای  » 

 «.قانون اساسی شناخته شد 75، خالف اصل ستین

_______________________________________________________________________________ 
سال    01قانون تأمین اجتماعی: در مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل     76( ماده 0تبصره )  .0

(  آور)زیانبه کارهای سخت و مخل سالمتی  آنکهکار کرده و یا  وهوابدآبسال متناوب در مناطق  05متوالی و 

سانی ک      شته و نیز ک شتغال دا سازمان        ا سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به  سی  ه 

شند   صورتی پرداخته با شد  سال تمام  45سن زنان   وسال تمام   51سن مردان   کهدر ضای    توانندمی با تقا

ستگی نمایند. مناطق      ش ستمری بازن سخت و   وهوابدآبم مربوطه خواهد   نامهآیین موجببه آورزیانو کارهای 

 د.بو

 کشور: درمانیالیحه بیمه همگانی خدمات  00ماده  0تبصره  .0

 این قانون از مزایای روستائیان برخوردارند. در باشدهزار نفر  01ساکنین شهرهایی که جمعیت آن کمتر از 

 سوم: نهم و چهل و طرح ساماندهی بهداشت و درمان بر اساس اصول سوم و بیست و واحدهماده .3

لوایح بودجه سججنواتی کشججور را به نحوی تنظیم نماید که   0380ز آغاز سججال تحصججیلی دولت موظف اسججت ا

 کلی زیر فراهم شود:های اجرایی قانون بیمه همگانی با لحاظ نمودن سیاستهای زمینه

 کلیه اقشار جامعه تحت پوشش خدمات پایه بیمه قرار گیرند .0

0... 

ریق  نیستند از ط ایبیمهاعتبار مربوط به حق سرانه پایه بیمه درمانی همگانی افرادی که تحت پوشش هیچ  .5

 دولت تأمین و در الیحه بودجه سنواتی منظور شود.
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که در اصل بیست و نهم قانون اساسی مالحظه شد تأمین اجتماعی حقی  گونههمان

ی مقرر اجتماعی،  هامساعدتهمگانی است به این معنا که همه افراد جامعه با برخورداری از 

خا     نان  به  طر و با اطمی ماد نه آن نفساعت قاء         گو لت انسجججانی و ارت یت و منز مه حیث که الز

، به زندگی خود ادامه دهند. این حق همگانی برای دولت ایجاد تکلیف هست هاآنشخصیت  

و پایداری   بخشنانیاطمی جامع، منبع مالی گذاراست یس ی و گذارقانون تا از طریق کندیم

ستقرار عدالت اجتماعی را فراهم نماید. از متن نظرات    سیس و زمینه ا را برای افراد جامعه تأ

آید که مجلس شورای اسالمی در راستای تحقق تأمین اجتماعی و فراهم     مذکور چنین برمی

ساسی، دولت را به      هانهیزم آوردن صل بیست و نه قانون ا ی جامع و  گذاراست یس ی اجرای ا

صل      دینمایمین اجتماعی مکلف تأم ستناد ا شورای نگهبان به ا سی این    75لیکن  سا قانون ا

 قرار داده است. ایراد و اشکال اقدامات را مورد

این است که آیا شورای نگهبان مسئول صیانت از حقوب      شود یمپرسشی که مطرح   

شخاص  دولت؟ و اگر مابین اجرای حقوب بنیاد وخرجدخلیا مسئول تنظیم   هست ملت  ین ا

ی مالی دولت تزاحم و تعارضججی پیش آید شججورای نگهبان باید کدام را بر دیگری هانهیهزبا 

 ترجیح دهد؟

سخ باید گفت که   شکیل         »در پا سی را ت سا صلی قانون ا سته ا حقوب افراد رکن و ه

صیت    دهدیم شخ   هاآن؛ چراکه دولت و بودجه دولت برای خدمت به افراد و حفظ کرامت و 

، لذا منطق شججودیمازآنجاکه مشججروعیت دولت و قدرت از اراده ملت ناشججی  ردیگیمشججکل 

که در تعارض مابین حقوب افراد و حقوب دولت باید اولویت را به           کند یمحقوقی اقتضجججا 

 حقوب افراد و ملت داد.

صه را بر تحقق تعمیم تأمین           شین عر سه نظریه پی شورای نگهبان در  هرچند که 

رویه شجججورای نگهبان در رابطه با این      پسازآننموده اسجججت، اما  اجتماعی تنگ و محدود    

اینکه مصججوبه مجلس شججورای   رغمیعلدر برخی موارد  و ؛موضججوع تغییر پیدا کرده اسججت 

شورای              ست لیکن  شته ا سی مغایرت دا سا سیر قانون ا صول و تفا سالمی با ظاهر برخی از ا ا

  هاآنلت بررسججی نموده و عدم مغایرت موضججوع را از منظر عدا گراعدالتنگهبان با رویکردی 

 :گرددیمرا با شرع و قانون اساسی اعالم کرده است که به چند نمونه از این نظریات اشاره 
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الیحه سججاختار نظام جامع  »شججورای نگهبان راجع به  04/01/0380. نظریه مورخ 0

 :داردیممقرر « رفاه و تأمین اجتماعی

صل  » شدن را       09ا سی بیمه  سا ست و   قانون ا حق همگانی عمومی افراد قرار داده ا

صره   سبت به مواردی که در قبال       30ماده  0چون تب ست، ن شار نموده ا حکم به الزام همه اق

شوند و شاید توان پرداخت ندارند مغایر اصل مذکور شناخته      بیمه ملزم به پرداخت وجه می

 «.شد

اصجججالح قانون بیمه   طرح »در اظهارنظر به    04/00/0383. همچنین نظریه مورخ  0

 :داردیممقرر « 0یشهرنیببار و مسافر  ونقلحملاجتماعی رانندگان 

ی تأمین  درآمدهای تأمین هامحلقانون اسجججاسجججی یکی از  09هرچند ذیل اصجججل 

شارکت مردم     صل از م ست اجتماعی، درآمدهای حا شورای نگهبان در این نظریات،    ه لیکن 

ا از اشخاص فاقد توانایی مالی منصرف دانسته    ضمنی درآمدهای مشارکت مردمی ر   صورت به

و پرداختن حق بیمه این اقشججار را به جهت همگانی و عمومی بودن تأمین اجتماعی وظیفه 

 دولت دانسته است.

همراه با   سججتیبایمبر اسججاس نظریات شججورای نگهبان درآمدهای مشججارکت مردمی 

طوری در رابطه با صججیانت از حق طلوع و رغبت درونی باشججد که از این جهت این نظریان به

 مالکیت افراد نیز قابل تأمل و بررسی است.

_______________________________________________________________________________ 
جامع رفاه و تأمین اجتماعی: دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از     نظام ساختار الیحه  3ماده  0تبصره   .0

شار مختلف جامعه    تاریخ ابالغ این قان شش بیمه قرار گرفتن اق شای    ازجملهون، امکان تحت پو ستائیان، ع ر و رو

ظام  این ن ایبیمهشاغلین فصلی را فراهم نماید و کلیه افراد باید ظرف مدت مذکور خود را تحت پوشش حوزه    

 قرار دهند.

صالح قانون بیمه اجتماعی رانندگان   واحدهماده .0 س  وبار  ونقلحملطرح ا صویب   شهری بین افرم : از تاریخ ت

سائل نقلیه   سافر   ونقلحملاین قانون کلیه رانندگان و شمول قانون تأمین شهری  درونو  شهری بینبار و م  م

ته و   3/4/0354اجتماعی مصجججوب   ند مکلفقرار گرف که         ا مدی  نای درآ قانون را بر مب حق بیمه مقرر در این 

ماهه به سججازمان مزبور پرداخت و از مزایای   3حداقل  گرددمی ن( قانون مذکور تعیی35طبق ماده ) سججالههمه

 قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند.
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( قانون کار  04طرح استفساریه قانون اصالح تبصره ماده )    » 30/3/0385. در تاریخ 3

صوب     صره به آن م سید که بر       « 03830و الحاب یک تب سالمی ر شورای ا صویب مجلس  به ت

عی )اعم از کارگران کارمندان و مشججاغل و  اسججاس آن، کلیه مشججمولین قانون تأمین اجتما 

قانون اصالح  »مشمول   پردازندیمو...( که حق بیمه به آن سازمان   انیفرماشیخوحرف آزاد، 

 .شوندیم« 31/0/03830( قانون کار و الحاب یک تبصره به آن مصوب 04تبصره ماده )

صوبه اول   شود یمچنانکه مالحظه  صو « طرح» صورت بهاین م یب و اجرای بوده که ت

 اینکه استفساریه رغمیعلدوم استفساریه بوده و  دهدیم های مالی دولت را افزایشآن هزینه

صره ماده )        صالح تب ست؛ چراکه قانون ا سترش داده ا شمول قانون را گ ( فقط 04بوده دامنه 

شمولین قانون کار )کارگران( را در   ساریه آن را به همه    ردیگیبرمم ستف  شدگان مهیب، اما ا

ست     سری داده ا سیری مورخ   کهیدرحالت سیر بیان   01/3/0376طبق نظریه تف منظور از تف

_______________________________________________________________________________ 
( قانون کار و الحاب یک تبصره به آن: قانون اصالح  04طرح استفساریه قانون اصالح تبصره ماده ) واحدهماده .0

مشججمول قانون مذکور بر کلیه   31/0/0383 ( قانون کار و الحاب یک تبصججره به آن مصججوب 04تبصججره ماده )

پردازند نیز بوده  می مشججمولین قانون تأمین اجتماعی که به هر نحو سججازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را

 است یا خیر؟

سازمان   بلهنظر مجلس:  شمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به آن  شمول ا  پردازندمی کلیه م ین  نیز م

 .باشندمی قانون

( قانون کار و الحاب یک  04( قانون کار و الحاب یک تبصره به آن: تبصره ماده )04قانون اصالح تبصره ماده ) .0

( به شرح ذیل اصالح و تبصره    0تبصره )  عنوانبه 0/7/0368( قانون کار مصوب  04تبصره به آن: تبصره ماده )  

 :گرددمی دیگری به آن الحاب

شتغال و یا      شا  وظیفهنظاممدت خدمت  .0تبصره   غلین مشمول کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از ا

برای   موردنیاز. اعتبار گرددمی حین اشججتغال جزو سججوابق خدمتی آنان نزد سججازمان تأمین اجتماعی محسججوب

 .گرددمی تأمین شدهبیمهسال آخر فرد  0اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه 

صره   سته از  آن  .0تب صره )     شدگانی بیمهد صالحیه تب شمول ا صوب    76( ماده 0که م قانون تأمین اجتماعی م

حق  های خود را در جبهه وظیفهنظامخدمت  آنکه شرط بهمجمع تشخید مصلحت نظام هستند     04/7/0381

س        سوابق خدمتی آنان جزو کارهای  شند  شته با ضور داوطلبانه در جبهه دا خت و علیه باطل طی نموده و یا ح

 .شودمی محسوب آورزیان
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مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر 

 شود.تلقی نمی

قرار داده و آن را  موردتوجه« منظر عدالت»لیکن شججورای نگهبان این مصججوبه را از  

 .0نشناخته است الذکرفوبقانون اساسی و نظریه تفسیری  75و  73مغایر با اصول 

 

 . احقاق حقوق زن8. 6. 6. 1

الیحه الحاب پنج »در اظهارنظر راجع به  00/0363/ 05اول: شورای نگهبان در تاریخ 

ستری       ضات دادگ شرایط انتخابات ق صره به قانون  ست که به نظر    اهینظر« تب صادر نموده ا ی 

 :داردیمبا اصل برابری افراد در مغایرت باشد این نظریه مقرر  رسدیم

مطلق در امر قضا  طوربهتوجه بانوان دارای پایه قضایی  5با لحاظ به اینکه در تبصره »

 «.دخالت نخواهند داشت مصوبه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

ر بر مغایرت مصججوبه مجلس با  شججورای نگهبان نظری دای شججودیمچنانچه مالحظه 

ضایی را برای بانوان           شتن سمت ق شته ولی ازآنجاکه دا سی ابراز ندا سا شرع و قانون ا موازین 

اشاره شده بر  هاآنالحاقی به حفظ پایه قضایی  5و در تبصره  دانستندیم مغایر موازین شرع

  را بودن سمت قضاوت  که چون داشتن پایه قضایی به معنای دا   اندکردهاین استظهار، تأکید  

 .0و ارجاع شغل قضایی نیست مغایر موازین شرع شناخته نشده است

صریحی مبنی بر           ستقل و  صل م سالمی ایران هرچند ا سی جمهوری ا سا در قانون ا

ی نشده است اما با توجه به مفهوم و منطوب برخی   نیبشیپتساوی در کسب مشاغل دولتی    

 3این اصل را از آن استفاده نمود. توانیماز اصول 

که متصدیان آن از اقتدارات قانونی    رودیمامر قضا یکی از شئون حاکمیت به شمار    

ی برخوردارند آرمان تسججاوی حقوب زن و مرد این اقتدار و موقعیت را برای زنان توجهقابلو 

سجججالمی مخالف   هرچند که اکثر فقهای ا    کند یمهمانند را برای زنان همانند مردان طلب        

_______________________________________________________________________________ 
 .064-065 صد پیشین.ابراهیم، ، زاده موسی. 0

 .083-084 صد .همان. 0

 قانون اساسی. 43اصل  0و بند  01، اصل 09، اصل 3اصل  04، بند 0، اصل 8بند . 3
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ستند    ضاوت به زن ه در همه  مرد واما برخی از فقهای نواندیش معتقدند زن  0اعطای حق ق

حقوب مسججاوی هسججتند ... ذکوریت و مرد بودن در قاضججی شججرط نیسججت معیار در قضججاوت  

اعتدال قاضججی و بر طریق مسججتقیم بودن در قضججا، علم و معرفت به موازین اسججالمی قضججا و  

ست و هیچ د  ضای اطالب مقبوله و     قوانین ا شرطیت مرد بودن نداریم و مقت لیل معتبری بر 

ضی زن     در روایت ابی« رجل»الغای خصوصیت از تقیید به    صحت قا شرطیت و  خدیجه عدم 

ست     ضی مرد ا ضا که دارای   جانبنیابه نظر  گریدعبارتبهمانند قا همه عالمان به موازین ق

از قضججا بوده و هسججتند و عرف و عقال هیچ عدالت و بقیه شججرایط باشججند، مشججمول ادله جو 

و مناط را همان علم به  ندیبینمخصججوصججیتی و هیچ تفاوتی بین قضججای مرد و زن ندیده و 

شرایط   شارع و    ما بهنه علم و عدالت مرد و رجل  داندیمقوانین و عدالت و بقیه  هو رجل و 

و   ترواضجججحایات کثیره و ادله   اگر بخواهد چنین تعبدی را اعمال نماید نیاز به رو        گذار قانون 

که شارع برای جلوگیری   طورهمانالغای خصوصیت نشود، دارد یعنی     کهینحوبهتبیین آن 

العمل  ترکه بهالشیعه  بوده به نحوی عمل کرده که یعرف بااعتباراز عمل به قیاس که مطابق 

العمل  بات ذلک  هم باید به همان نحو عمل نماید و دون ار         سجججؤالبالقیاس در امثال مورد    

 0القتاد...خرط

قانون   3طرح اصجالح ماده  »در  08/01/0379دوم: شجورای نگهبان طی نظریه مورخ  

 :داردیممقرر « 0364اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 

صره ماده مذکور موجب جواز خارج      » صل ماده و حذف تب سر از ا چون حذف کلمه پ

شود و   تنهایی می صورت به شوهردار و دختران مجرد و زنان  شوهر یبشدن هر یک از زنان  

 «.3خالف شرع تشخید داده شد رونیازامستلزم در معرض فساد قرار گرفتن آنان است 

سد یمبه نظر  ستخدام      کدامچیهکه زن و مرد  ر ستند و ازدواج ا ستخدم دیگری نی م

ج بیرون از منزل بروند و احتیابه  توانندیمنیست، بلکه زندگی مشترک است و لذا مرد و زن 

_______________________________________________________________________________ 
:  تهران چهلم. چاپ چهارم. جلد االسجججالم.فی شجججرح شجججرایع جواهرالکالم .شجججیخ محمدحسجججن نجفی،. 0

 .04 ص .0378االسالمیه.دارالکتب

 030 ص پیشین.ابراهیم، زاده، موسی .0

صالح ماده )  واحدهماده .3 شجو به خارج از کشور مصوب     3طرح ا صویب این   0364( قانون اعزام دان : از تاریخ ت

  05/0/0364( قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 3( ماده )0( و تبصره )3از ماده )« پسر»قانون کلمه 

 .گرددمی حذف



  72 هنر حقوقی دیباچه قانون اساسی

73 

 

به اجازه یکدیگر ندارند، آری اگر بیرون رفتن زن مانع از انجام حقوب واجبه و مسئله زندگی   

زناشججویی باشججد و یا به آبروی مرد لطمه بزند، در اینجا احتیاج به اجازه دارد، کما اینکه اگر  

مرد نیز باید اجازه بگیرد، پس  مرد هم بخواهد بیرون برود و بیرون رفتنش ظلم به زن باشد، 

ست اجازه    ازنظر ست اجازه بگیرد بر مرد نیز الزم ا حفظ حقوب یکدیگر آنجایی که زن الزم ا

ستقل           صیت م شخ ستند و دارای  سان ه شند یمبگیرد؛ چراکه هر دو ان و این امر منجر  با

ساو به  فیایی و حقوبگونه تفاوتی بین زن و مرد به لحاظ مکان جغرا. هیچگرددیمی هر دو ت

 اجتماعی وجود ندارد و همه افراد بشر مساوی هستند.

ساو بهوقتی  شیم       ت سی و مدنی قائل با سیا ی زن و مرد در تمامی حقوب اجتماعی، 

آزادانه از حقوب خود متمتع شججود اصججل تسججاوی ایجاب  تواندیمکه مرد یا پسججر  گونههمان

 .0گردد مندبهرهاد از تمامی حقوب خود آز صورتبهکه زن یا دختر نیز همانند پسر  کندیم

 

. آراء و نظرات شببورای نگهبان در اسببتناد به وظایا و اختیارات نهادهای          0. 6. 1

 حکومتی با استناد به دیباچه

 فقیه. والیت6. 0. 6. 1

صفات رهبری و           شرایط و  سالمی عالوه بر ذکر  سی جمهوری ا سا در مقدمه قانون ا

از وظایف    ها سجججازمان فه رهبری در تضجججمین عدم انحراف   حق مردم در انتخاب رهبر وظی 

اسججالمی ذکر شججده اسججت. شججورای نگهبان تاکنون نه در نظریات تفسججیری و نه در نظریات 

مشورتی خود به تفسیر و تشریح این اصول با استناد به مقدمه قانون اساسی نپرداخته است؛   

در انطباب مصوبات مجلس با قانون اساسی در رد آن مصوبات به این اصول  گاهچیههمچنین 

ست     ستناد ننموده، هرچند باید دان صول        کهییازآنجاا سالمی در ا سی جمهوری ا سا قانون ا

در سجججاختار نظام   هیفقیولخود به تبیین صجججفات و نقش و وظیفه  000، 001، 019، 017

ر آرا و نظریات خویش این اصول قانون اساسی    جمهوری اسالمی پرداخته، شورای نگهبان د  

ست. به   سرلوحه کار خویش قرار داده ا ضمانت عدم انحراف  را  عنوان مثال وظیفه رهبری در 

شت که         هاسازمان  ست باید توجه دا شده ا شاره واقع  سالمی که در مقدمه مورد ا از وظایف ا

اصل از مقدمه استناد نماید     که شورا به این این وظیفه بسیار کلی و مبهم است و درصورتی   

_______________________________________________________________________________ 
 .005-006صد .ابراهیم، پیشین ،زادهموسی .0
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سوی رهبری هموار خواهد نمود به صل حاکمیت   و ؛طور حتم راه گریز از قانون را از  این با ا

قانون  0001قانون در تضاد است. قانون اساسی جمهوری اسالمی در تبیین این وظیفه اصل       

و دهم   صججداسججاسججی را در تبیین وظیفه رهبری در این راسججتا مقرر نموده اسججت. اصججل یک

طور مبسججوط به تشججریح وظایف رهبری پرداخته اسججت و شججورای نگهبان بارها در آرا و    به

 نظریات خود به این اصل استناد نموده است یا آن را مورد تفسیر قرار داده است.

 

 ی بر مبنای قرآن و سنتگذارقانون. 0. 0. 6. 1

علت وجودی شورای   نیترمهمی وجودی شورای نگهبان و شاید   هاعلت نیترمهماز 

نگهبان پاسججداری از احکام اسججالم و شججرع مقدس اسججالم در نظام جمهوری اسججالمی اسججت. 

سی مبنای     طورهمان سا سته و نیز بر    گذارقانونکه در مقدمه قانون ا سنت دان ی را قرآن و 

طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسالمی بایستی بر       

ساس   صل      ا شد همچنین طبق ا شرعی با سالمی و موازین  شورای      90احکام ا سی  سا قانون ا

نگهبان موظف به پاسججداری از احکام اسججالمی از طریق نظارت بر مصججوبات مجلس شججورای  

اسالمی شده است. شورای نگهبان تاکنون بارها و بارها این اصل را مورد تفسیر قرار داده و         

صل          همچنین در مقام دفاع از احکام ا سالمی، به ا شورای ا صوبات مجلس  سالمی در رد م

_______________________________________________________________________________ 
 اساسی: قانون 001اصل  .0

کلی نظام جمهوری اسجالمی ایران پس از مشجورت با مجمع    های . تعیین سجیاسجت  0وظایف و اختیارات رهبر: 

سیاست    0تشخید مصلحت نظام.    . فرماندهی  4 پرسی همه. فرمان 3کلی نظام. های . نظارت بر حسن اجرای 

سلح   سیج نیروها    5کل نیروهای م صلح و ب صب و عزل و قبو 6. اعالن جنگ و  ستعفای ل . ن شورای   ا : فقهای 

سازمان     ترینعالینگهبان،  ضائیه، رئیس  سیمای   مقام قوه ق شترک،       صداو ستاد م سالمی، رئیس  جمهوری ا

سپاه، فرماندهان عالی نیروهای  فرمانده . 8 گانهسه . حل اختالف و تنظیم روابط قوای 7نظامی و انتظامی  کل 

ضالت نظام که از طرب عادی   صلحت نظام       حلقابلحل مع شخید م ست از طریق مجمع ت ضاء حکم  9نی . ام

صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در  -ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم

. عزل 01به تأیید شججورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسججد.  باید قبل از انتخاب آیدمی این قانون

شور به تخلف وی از وظایف قانونی یا       با د جمهوررئیس شور پس از حکم دیوان عالی ک صالح ک ر نظر گرفتن م

. عفو یا تخفیف مجازات  00وی بر اسججاس اصججل هشججتاد و نهم    کفایتعدمرأی مجلس شججورای اسججالمی به  

و  تواند بعضججی از وظایفمی محکومین در حدود موازین اسججالمی پس از پیشججنهاد رئیس قوه قضججائیه. رهبر  

 اختیارات خود را به شخد دیگری تفویض کند.
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ست اما        ستناد نموده ا سی ا سا برای انجام این وظیفه به مقدمه قانون   گاهچیهچهارم قانون ا

شورای                   صود  سبت به مق سی ن سا صل چهارم قانون ا ست. گویی ا ستناد ننموده ا سی ا سا ا

 ه است.نگهبان در پاسداری از شرع اسالم وافی و کافی تشخید داده شد

 در نظر تفسیری خود اعالم نموده است: 05/0/0361شورای نگهبان در تاریخ 

صل    » ستفاد از ا ست که به     4م سی این ا سا طور اطالب کلیه قوانین و مقررات قانون ا

ها باید مطابق قوانین اسالمی باشد و تشخید این امر به عهده فقهای شورای     در تمام زمینه

 ...«.نگهبان است 

 

 . لزوم استقالل برای قوه قضائیه2. 0. 6. 1

که با اسجججتقالل عمل سجججایر   طلبدیماسجججتقاللی را  چنانآنموقعیت قوه قضجججائیه 

ی عمومی تفاوت کلی و اصججولی دارد. گزافه نیسججت اگر بگوییم که یکی از ارکان هادسججتگاه

شکیال           ضائیه از دو بعد ت ستقالل قوه ق ست. ا ضائی ا ستقالل ق ستقالل ملت رکن مهم ا ی و  تا

رفتاری مدنظر است. دیباچه قانون اساسی بر استقالل قوه قضائیه و لزوم دوری آن از هرگونه 

صل      ست. همچنین طبق ا سالم تأکید کرده ا ضائیه      056روابط نا سی قوه ق سا ی اقوهقانون ا

شیدن به عدالت...           سئول تحقق بخ شتیبان حقوب فردی و اجتماعی و م ستقل که پ ست م ا

سی از طریق                سا صت و یکم قانون ا ش صل  ضائیه بر طبق ا شور ما اعمال قوه ق ست. در ک ا

 وفصججلحلی دادگسججتری اسججت که باید طبق موازین اسججالمی تشججکیل شججود و به هادادگاه

جرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. شورای  دعاوی و حفظ حقوب عمومی و گسترش و ا 

ضائی تاکنون به دیباچه قانون            ستقالل ق ضمین ا سی در ت سا سدار قانون ا نگهبان در مقام پا

اساسی استناد ننموده است. هرچند در مقام دفاع از آن به اصول قانون اساسی متوسل شده          

مطرح شده است، در اصول     کلی صورت بهاست؛ چراکه شرح استقالل قضائی که در مقدمه      

به تشریح بیان شده     074تا اصل   056مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی یعنی از اصل     

در پاسخ    0359/ 8/01به نظر تفسیری شورای نگهبان در تاریخ    توانیمدر این رابطه  است. 

 که شورا در این نظر اعالم نموده است: به سؤال شورای عالی قضائی اشاره نمود
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صل      » سوم ا ضاتی که طبق بند  ضائی         057ق شورای عالی ق سی از طرف  سا قانون ا

صب آن    ستخدام و عزل و ن شورای مزبور ا صل    ها با  شد مطابق ا سی     040می با سا قانون ا

 «.0توانند نماینده مجلس شورای اسالمی باشندنمی

 

 . قوه مجریه و اجرای قانون8. 0. 6. 1

ه مجریه به بیان دو اصججل مهم پرداخته اسججت، مقدمه قانون اسججاسججی در رابطه با قو

اولین وظیفه این قوه در رابطه با اجرای قانون اسججت. قانون اسججاسججی نیز در فصججل نهم خود 

صل  ژهیوبه ست. در        0003در ا شورا پرداخته ا سوی  شریح چگونگی انجام این وظیفه از  به ت

ستا شورای نگهبان به ارائه نظرات تفسیری، مشورتی و ا      رشادی پرداخته است. این   همین را

به  8/00/0359اصول قانون اساسی بوده است مانند نظر تفسیری مورخ  برهیتکنظرات گاه با 

با توجه به اصل   جمهورسیرئ» آندر پاسخ به شورای عالی قضائی که مطابق با     468شماره  

 «.4ندارد 0563اصل  3حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند  003

دیگری که در مقدمه قانون اسججاسججی برای قوه مجریه ذکر شججده اسججت طرد وظیفه  

شکیالت اداری منظم بود.     سی و ایجاد ت شدیم    طورهمانبروکرا که در بخش اول نیز متذکر 

اما شورا تاکنون در آراء و   ؛5قانون اساسی نیز بر این مهم صحه گذاشته است      3اصل   01بند 

صوبات مجلس با ق  ستناد ننموده          نظرات و در تطبیق م شاره یا ا صل ا سی به این ا سا انون ا

 است.

 

_______________________________________________________________________________ 
مرکز تحقیقات شورای    انتشارات  :تهران .0359-0381 نگهباننظریات شورای   مجموعه .محمدرضا  مؤذنیان، .0

 .00 ص .0380نگهبان.

مقام رسمی کشور است و مسئولیت       ترینعالی جمهوررئیسپس از مقام رهبری، »قانون اساسی:    003اصل   .0

 «، بر عهده دارد.شودمی به رهبری طورمستقیمبهن اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که اجرای قانو

 اجرای قوانین... حسن برنظارت  -3وظایف زیر است:... دارعهده: قوه قضائیه ...056اصل  .3

 .9 ص پیشین.ابراهیم، نیان، . مؤذ4

صل   .5 صل دوم،         3ا ست برای نیل به اهداف مذکور در ا سالمی ایران موظف ا سی: دولت جمهوری ا سا قانون ا

 ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور... -01همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:... 
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 مایصداوس. مدیریت 5. 0. 6. 1

سی در رابطه با تعیین مدیریت     سا س   دیباچه قانون ا ن قائل به انتخابی بود مایصداو

ی مایصداوسقانون اساسی نصب و عزل رئیس سازمان  075مدیران شده است اما طبق اصل 

مقدمه   که شججدرهبری اسججت. در این رابطه بایسججتی متذکر جمهوری اسججالمی ایران با مقام 

سی    سا سی    درواقعقانون ا سا صالحات در قانون     0358همان مقدمه قانون ا ست که بدون ا ا

صوب      سی م سا صل      0368ا سید. طبق ا صویب ر صوب      075نیز به ت سی م سا  0358قانون ا

شتراکی بر عهده قوای  به مایصداوس  اداره  شته شده بود   گانهسه طور ا ؛ در بازنگری سال  0گذا

صججورت ریاسججت صججداوسججیما از حالت انتخابی به 075طبق همین اصججل یعنی اصججل  0368

صابی درآمد  ست.           انت سیما با مقام رهبری ا صداو سازمان  صب و عزل رئیس  که طبق آن ن

صل       شود یمطور که مالحظه همان سی و ا سا سی در     075میان مقدمه قانون ا سا قانون ا

شورای نگهبان در           رابطه سیری  ست. طبق نظریه تف سیما تعارض برقرار ا صداو با مدیریت 

پنجم را  و هفتاد و صججداین شججورا اصججل یک  979/00/79 شججمارهبه  01/7/0379تاریخ 

 العین خویش قرار داده است:نصب

قانون اساسی در نظام جمهوری اسالمی ایران صداوسیما زیر نظر       075مطابق اصل  »

گذاری، هدایت و تدابیر الزم در همه بنابراین سججیاسججت اسججت؛ معظم رهبری مسججتقیم مقام

موازین اسججالمی و مصججالح   تیرعا بای تحقق آزادی بیان و نشججر افکار راسججتاویژه در ابعاد به

ست از اختیارات            شده ا شاره  صل مذکور بدان ا صدر ا شئون و مراتب که در  شور در همه  ک

 «.0...استاختصاصی آن مقام 

اقد  دیباچه را ف میرمستقیغصورت گفت شورا درعمل و یا به توانیمطبق این نظریه 

قابلیت استناد پذیری دانسته است و اگر نتوان این نظر را پذیرفت قدر متیقن این مطلب آن  

سی              سا صول قانون ا سی که در تعارض با ا سا شورا در مورد هنجارهایی از قانون ا ست که  ا

 .دینمایمو به آن استناد  داردیمرا بر آن مرجح است اصول قانون اساسی 

_______________________________________________________________________________ 
زیون( آزادی انتشارات و تبلیغات   گروهی )رادیو و تلویهای در رسانه » 0358قانون اساسی مصوب     075اصل   .0

ی(  قضائیه )شورای عالی قضائ گانهسهزیر نظر مشترک قوای ها طبق موازین اسالمی باید تأمین شود. این رسانه

 .«کندمی . ترتیب آن را قانون معینمقننه و مجریه اداره خواهد شد
 .080 ص .محمدرضا، پیشین مؤذنیان، .0
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از مجموعه مطالبی که در مورد رویه شورای نگهبان در مورد حقوب بنیادین و اصول   

شد،       دهنده سازمان  سی مذکور در دیباچه که تاکنون مطرح  ه ک نتیجه گرفت توانیمسیا

س موارد  تکتکطور که در شورای نگهبان همان  شده تاکنون نه در تطبیق   موردبرر شاره  ی ا

در مقدمه قانون اساسی استناد کرده و      مورداشاره مصوبات مجلس با قانون اساسی به اصول     

ی آن اصججول رأیی صججادر نموده  ریاسججتنادپذاز آراء و نظرات خود در مورد  کدامچیهنه در 

ون اسججاسججی  گفت بر طبق رویه شججورای نگهبان متن دیباچه قان توانیمبنابراین  ؛0اسججت

ست     ستناد برخوردار نبوده ا سالمی از قابلیت ا طور که ذکر این همان رغمیعلاما  ؛جمهوری ا

ست اما ازآنجاکه غالب این          ستناد نکرده ا صول ا شکلی به این ا شورا گرچه به لحاظ  گردید 

ی در اصول قانون اساسی ذکر گردیده است، رویه شورا      ترقیدقی و آورترالزامقواعد به شکل  

ر این مبنا بوده که این نهاد تاکنون ترجیح داده که به اصججول قانون اسججاسججی که متناظر با  ب

نظرات  هاآنی دیباچه قانون اسججاسججی اسججت اسججتناد نماید و یا در مورد    هامقررهقواعد و 

ست        صول مذکور در دیباچه حرا صادر نماید و بدین گونه از قواعد و ا تفسیری و یا مشورتی 

 :رسدیما در این زمینه هم ذکر چند نکته واجب به نظر ام ؛به عمل آورد

ست از     :اول سی       هایآزادشورا در مورد حرا سا صرح در دیباچه قانون ا ی بنیادین م

  وطورکامل روشججن تا اواخر دهه شججصججت عملکردی به کهینحوبهرویه رابتی نداشججته اسججت. 

در صججیانت از این حقوب بنیادین داشججته اسججت لیکن   زیبرانگنیتحسججقابل دفاع و  شججفاف

یا اگر  و شججود؛ینمنظریات چندان قابل دفاعی در پاسججداری از این حقوب مشججاهده  بعدازآن

مواردی هم وجود داشججته که درصججدد احیاء یا اعطاء این حقوب بوده اسججت به دلیل آنکه آن 

یی هانهیهزده و اجرای آن صورت طرح از سوی مجلس شورای اسالمی مطرح گردی     موارد به

مورد ایراد و اشکال شورای نگهبان واقع   75را برای دولت ایجاد کرده است با استناد به اصل 

. همچنین از بررسجججی نحوه نگرش و رویکرد شجججورای نگهبان نسجججبت به حقوب     اند دهی گرد

_______________________________________________________________________________ 
  شجججمججارهتوان بججه رأی عججادی بججه این صجججورت نبوده برای مثججال میهججای البتججه وضجججع در دادگججاه . 0

صججادره از شججعبه چهاردهم دادگاه عمومی  871998400410360به شججماره پرونده  8819974000411166
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صیانت از حقوب حوزه اقتصادی و اجتم     شود یمبنیادین مشخد   شورا در قبال   اعیکه این 

 نقش بسیار مثبتی ایفا نموده است.

اینکه در بحث حقوب نهادی این شورا در مواردی که این قواعد در اصول قانون     :دوم

صریح      ساسی ت ساسی از قواعد مذکور در دیباچه مراقبت       اندشده ا صول قانون ا ستناد به ا با ا

 0است.شدن نظام حقوقی گشته  تریغننموده است و گاه نظرات این شورا باعث 

 

 یریگجهینت

سالمی ایران      سی در نظام حقوقی جمهوری ا سا نظام حقوقی  برخالفدیباچه قانون ا

ستناد پذیری را ندارد؛ اما در      سه قابلیت ا شورها مانند فران رابطه نکاتی را  این در برخی از ک

 قرار داد: موردتوجهباید 

ی  هاهیاعالمی لطورکبهیک اعالمیه حقوقی اسجججت.  مثابهبهمقدمه قانون اسجججاسجججی 

شر و شهروند     حقوقی در مورد حقوب بنیادین است همان  سه اعالمیه حقوب ب طور که در فران

طورعمده با محوریت حقوب و  ی، بهطیمحسججتیزو اعالمیه  0946و مقدمه قانون اسججاسججی  

؛ اما دیباچه اندنمودهرا تضجججمین  هایآزادی بنیادین تدوین گشجججته و این حقوب و هایآزاد

شرح حوادث تاریخی منجر به انقالب         سالمی به  سی جمهوری ا سا ی  هاآرمانو  57قانون ا

ی بنیادین  هایآزادالمللی پرداخته و حقوب و ی داخلی و بینهانهیزمجمهوری اسججالمی در 

 .اندگرفتهقرار  موردتوجهصورت پراکنده در این دیباچه همچنین حقوب نهادی به

گفت که  توانینمر مقدمه قانون اسججاسججی جمهوری اسججالمی ایران، از طرف دیگر د

دیباچه قانون اسججاسججی دارای ارزش ماهوی باشججد نه به لحاظ حقوب بنیادین و نه به لحاظ  

داشت که قانون اساسی جمهوری  مدنظرحقوب نهادی مصرح در آن، چراکه باید این نکته را  

لت    حت عنوان حقوب م که در آن حقوب و    اسجججالمی ایران بخش مسجججتقلی ت وجود دارد 

ی هایآزادی از حقوب و اعمدهبخش  کهیطوربهی مشججروع افراد قید شججده اسججت. هایآزاد

و شورای نگهبان برای پاسداری از    اندشده مذکور در مقدمه قانون اساسی در این اصول ذکر    

ست       هایآزادحقوب و  سی نبوده ا سا ستناد به مقدمه قانون ا . همچنین در بنیادین نیازمند ا

_______________________________________________________________________________ 
سوی قوه مجریه که     همچون نظرات و آ .0 شیوه اجرای قانون از  شورا در مورد  سی  ازاینپیشراء این    موردبرر

 قرار گرفت.
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شاره مورد حقوب نهادی  سالمی که به     شده ا سی جمهوری ا سا طورعمومی در دیباچه قانون ا

صریح         سی ت سا صول قانون ا ی مذکور در دیباچه هامقررهبرخی از  نیباوجودا. اندشده در ا

و  0قانون اساسی که تعدادشان بسیار کم است با اصول قانون اساسی نیز در تعارض قرار دارد 

دیگر از قواعد دیباچه قانون اساسی بدون اینکه مغایرتی با اصول قانون اساسی داشته       برخی 

 .0باشند حاوی هنجارهای جدیدی هستند که در اصول قانون اساسی ذکر نشده است

وجه در دیباچه قانون اساسی ت   کاررفتهبهاز طرفی دیگر بایستی به نوع زبان نگارشی   

ی اندکی که هابخشمهوری اسججالمی ایران در همان نمود؛ زبان دیباچه قانون اسججاسججی ج 

بسیار  کندیمی افراد دفاع هایآزادنهادهای حقوقی را مورد خطاب قرار داده و یا از حقوب و 

ناد در غیر قابل است توانیماین مسئله را  ؛ کهو فاقد قدرت الزام است حیرصریغمبهم کلی و 

 پذیری دیباچه مؤرر دانست.

شی از         شاید نا سئله  شده، این م سئله اعتبار حقوقی دیباچه پرداخته ن در ایران، به م

  بیشتر بر این نکته تأکید شدهمطرحجوان بودن قانون اساسی ایران باشد اما در همان نظرات 

ست هرچند یکی از منابع            ستناد پذیری ا سی فاقد قابلیت ا سا ست که دیباچه قانون ا شده ا

 .دیآیماسی به شمار مهم تفسیر قانون اس

ی تفسججیر قانون اسججاسججی پی بردن به هدف  هاروشاز سججوی دیگر ازآنجاکه یکی از 

سی           گذارقانون سا شورای خبرگان قانون ا ست، با بررسی مذاکرات  سی ا سا ت  دریاف توانیما

بیان شججده مقدمه قانون اسججاسججی جمهوری   صججراحتبهطور که این مجلس همان ازنظرکه 

 لیت استناد پذیری است.اسالمی فاقد قاب

بایستی توجه داشت که به لحاظ عملی بر طبق رویه شورای نگهبان، رویه این شورا     

تاکنون نه در آراء و نظریات تفسیری و مشورتی به تشریح استناد پذیری دیباچه پرداخته و       

ست        ستناد نموده ا سی به آن ا سا صوبات مجلس با قانون ا از  عاما این امر مان؛ نه در انطباب م

   اعطای نقش مرجعیت هنجاری برای استناد به آن در آینده نیست.

_______________________________________________________________________________ 
سیما   مثل انتخابی بودن مدیریت  .0 صل   صداو صب و عزل رئیس        075که با ا سی که بر طبق آن ن سا قانون ا

 از سوی مقام رهبری، در تعارض است. صداوسیماسازمان 

خدا و گسجججترش حاکمیت قانون خدا در جهان، یا وظیفه  هرای جهاد در راهمچون وظیفه ارتش و سجججپاه ب .0

 .سپاه در حراست از مرزهای کشور
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 6251مستأجر  ماهیت انتقال حقوق استیجاری موضوع قانون روابط موجر و

 0هومان پارسا

 0دکتر بابک خسروی نیا

 

 چکیده

سوم   معین و عقود یکی از عنوانبهعقد اجاره  سبب  فقط فقه  در مدنی ایران و قانون درمو

 0356 مصوبمستأجر  انتقال مالکیت منافع است لکن روابط استیجاری موضوع قانون روابط موجر و   

 اماکن تجاری اسجججت عالوه به انتقال مالکیت منافع، حقوب اسجججتیجاری دیگری را نیز           که نظر بر 

اد ایج مستأجرکه در مالکیت  روازاینتجارت است این حق  دربردارد که اهم آن حق کسب یا پیشه و

 قصد به فقط مستأجر هرگاه  رضایت مالک قابل انتقال به غیراست اما   شرط به البته وبا اراده  شود می

انتقال حق   اراده وآن مورد اجاره را به رالث اجاره دهد         مکان  موقت،  طوربه انتقال مالکیت منافع     

نین ماهیت چ و یابدمیموقعیتی  ق چه وضعیت وپیشه متعلق به خود را نداشته باشد این ح کسب و

انتقاالت  گونهاینآرار  این مقاله کوشججش شججده ماهیت و چه آراری دربر دارد؟ در انتقالی چیسججت و

  مالحظه واقع شود. مورد مطالعه و

 

  

_______________________________________________________________________________ 
 وکیل دادگستری – ی حقوب خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی الرستانا. دانشجوی دکتر0

 . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی الرستان0
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 مقدمه

اری استیج تصرفات احکام عام عقد اجاره است که با انعقاد عقد و و آرار ازانتقال منافع 

 دیگر حقوب استیجاری نظیر حق کسب یا پیشه و و شودمیواقع  مستأجرمورد استفاده 

 تبعبه 0356 مستأجر مکان تجاری مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و تجارت در

اد ایج مستأجرمالکیت  در حیطه تدریجبهمکان مورد اجاره  در مستأجراستیجاری  تصرفات

، رمستأجبه مهارت  طور عمومیبه در عرف ایجاد این حق در آرار نویسندگان و. مبانی گرددمی

طول سالیان متمادی نسبت داده  استمرار رابطه استیجاری در اعتبار کسبی او و شهرت و

 مرغوبیت محل مورد اجاره بوده است. تا حدودی نیز تحت تأریر موقعیت و شده و

قی را ح آن پیشه به مایه تجارتی، سب وعلم حقوب با تعبیر حق ک برخی از اساتید

نوع تصرفی  حقوب مالکانه هر در این تواندمی و 0داردمشتریان خود  که تاجر بر اندگفته

 از انتقال منافع مورد اجاره و تمیز مالک نباشد. تشخید با حقوببنماید به شرطی که مغایر 

ه حقوقی است که به تفکیک انتقال موقعیت قراردادی مستلزم شناخت جایگاه این دو پدید

 .شودمیمورد بررسی واقع 

 

 انتقال منافع. گفتار اول

شود منظور انتقال و واگذاری حق برخورداری از انتقال منافع می وقتی صحبت از

موقعیت عین مستأجره است یا انتقال سایر حقوب استیجاری مانند حق کسب و پیشه را نیز 

از انتقال منافع، انتقال موقعیت قراردادی مستأجر  آیا منظورتر شود؟ به عبارت دقیقشامل می

به غیر است؟ در برخی از کتب و مقاالت منافع عین مستأجره با حقوب استیجاری و موقعیت 

یت از اهماند و یا بیها نیز تفاوتی قائل نشدهقراردادی یکسان شناخته شده و بین انتقال آن

اند هرچند حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر آن گذشته ضرورت تفکیک این دو پدیده از کنار

شود و تا زمانی که مستأجر، مالک منافع عین تبع عقد اجاره یا همان انتقال منافع ایجاد میبه

ایجاد حق کسب و پیشه مستقل از عقد اجاره برای وی متصور نیست اما انتقال  ،مستأجر نشده

انتقال منفعت عین مستأجره است و با انتقال موقعیت منافع در مفاد مفهوم مجرد فقط به معنی 

 .کلیه حقوب استیجاری حاصل در قرارداد اجاره است تفاوت دارد قراردادی که مشتمل بر

 

_______________________________________________________________________________ 
صر ، کاتوزیان. 0 سوم ، قواعد عمومی قراردادها، امیرنا شار     ،چاپ پنجم، جلد سهامی انت صفحه   ، 0387، شرکت 

506 



41  6298 بهار 9شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 

 موقعیت قراردادی انتقال گفتار دوم:

 مضاربه و مزارعه، معین مثل حواله، عقود از ایپاره قانون مدنی ایران در فقه و در

طلب  فقطعقد حواله  منافع سخن به میان آمده است. در تعهدات و حقوب وانتقال  اجاره از

قوط اسباب س یکی از عنوانبهتبدیل تعهد  در شودمیذمه مدیون به ذمه رالث منتقل  داین از

مورد انتقال واقع  اما نهاد قرارداد شودمیذمه مدیون به دیگری منتقل  تعهدات گاه دین از

 540ماده  گیردنمیتعهدات الحق تعلق  تضمینات تعهدات سابق بهبه همین دلیل  و شودمین

عبارت نخست ماده،  در قانون مدنی در باب مزارعه به تفکیک این اعمال پرداخته است.

انتقال  واگذاری و دیگرعبارتبهسوی مزارع برای اجرای قرارداد مزارعه یا  استخدام افراد از

 مورد اشاره قرارگرفته است و مشارکتبه و مباشرتبهث اجرای تعهدات قراردادی مزارع به رال

 پایانی ماده امکان انتقال معامله یا تسلیم زمین به رالث بیان شده که منظور از عبارت در

 اصلی است عقد مزارع از گیریکناره موضعیت قراردادی و انتقال وضعیت و انتقال معامله،

 .شودمیمضاربه نیز مشاهده  باب قانون مدنی در 554ماده  همین وضعیت در

جواز انتقال معامله مزارعه را  مشهور فقهای امامیه مبنی بر ان نظردانحقوب برخی از

حتی قید  و دانندمیمنفعت زمین نسبت به سهم خود  مالکانه مزارع در تصرفاتنتیجه 

مزارعه را به غیر  قرارداد تواندمیمعتقدند عامل  و دانندنمیمباشرت عامل را مانع انتقال 

از سوی دیگر در  0باشدهم دارا  عاملیت زمین را شرط کند که خود مباشرت در انتقال دهد و

واگذاری  حالدرعین و 0استنظرات فقهی شرط مباشرت مانع دخالت رالث تلقی شده  برخی از

 .انددانستهانتقال عقد به رالث را موجب انفساخ عقد مضاربه اصلی  و

 اندانحقوب از ایعدهجاره نیز اظهارنظرهای متفاوتی شده است خصوص عقد ا در

ا حق متعلق به خود که همان با تصرف در تواندمی مستأجر است و کیلیعقد تم معتقدند اجاره

قال قرارداد انت است آن را به دیگری انتقال دهد بنابراین در مستأجرمنافع عین  مالکیت بر

 یردگنمی برابر مالک عین قرار نخست در مستأجر مقامقائم عنوانبه جدید مستأجر منافع،

 اما بالعکس در 3.دارند را که هریک اطراف خاص خود شودمیقرارداد جداگانه بسته  بلکه دو

با مالک  و شودمیسابق  مستأجرجانشین  جدید مستأجرانتقال قرارداد اجاره به دیگری 

_______________________________________________________________________________ 
 79 صفحه ،چاپ هفتم ،انتشارات اسالمیه، جلد اول، حقوب عمرانی ،حسن سید، امامی. 0

 085صفحه  ،0384، چاپ اول ،حقوب اسالمی نشر ،شرحی بر لمعه ،حمید، مجدسرائی. 0

 319، صفحه 0378چاپ دوم، ، شرکت انتشار، 4 کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد. 3
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یشین پ عقد جدید مستأجر و رودمیان بیرون نخستین از مید مستأجر و کندمیارتباط پیدا 

 (0) 0دهد.میرا ادامه 

در تأیید این دیدگاه برخی از نویسندگان نیز انتقال منافع مورد اجاره با انتقال رابطه 

اند بدین معنا که در انتقال منافع رابطه موجر و مستأجر حفظ اجاره را دو پدیده متفاوت دانسته

گردد و دایره اجاره دوم رابطه جدیدی بین مستأجر اول و دوم برقرار میشود و با انعقاد عقد می

رابطه تا زمان فسخ قرارداد اصلی وی ا انقضای مدت اجاره اولیه پابرجاست لیکن در انتقال رابطه 

طه شود و با قطع راباجاره عالوه بر انتقال منافع کل موقعیت قراردادی به مستأجر دوم منتقل می

حاصل آراء و عقاید مذکور  0ا موجر وی دیگر در این میان نقشی نخواهد داشت.مستأجر اول ب

 یک قرارداد یا رابطه حقوقی است. تفکیک دو پدیده انتقال نهاد قرارداد با انتقال بخشی از اجزاء

 

 اجاره موضوع قانون مدنی عقد درانتقال  ماهیت گفتار سوم:

 مستأجرسوی موجر به  انتقال منافع از ناظر برفقط حوزه قانون مدنی عقد اجاره  در

 وردم وی در تصرفاته است که با مستأجرمنافع عین  در مستأجرنتیجه آن مالکیت  است و

 اجاره ادامه خاتمه قرارداد . این وضعیت تاشوداستیفا میمنفعت  اجاره این مالکیت محقق و

 هکدرصورتیحق دارد  مستأجر .یابدمیمدت، رابطه استیجاری پایان  انقضاء محضبه و دارد

طول مدت قرارداد آن را به دیگری منتقل  وی سلب نشده باشد درغیراز بهحق انتقال منافع 

 اب نخستین اجاره باشد. مدت قرارداد اصلی و بدیهی است قرارداد انتقال نباید بیش از نماید،

قی عقد اجاره با خست درن مستأجرنقش  انتقال منافع مورد اجاره موضوع قانونی مدنی به غیر،

مسئولیت وی به  مورد توافق را دریافت کند و بهااجاره الحق مستأجر از تواندمی است و

 عقد درلذا  قبال موجر یا مالک پابرجاست. ه درمستأجرعین  نگهداری از و بهااجارهپرداخت 

 شود واگذارغیر طول مدت قرارداد منافع مورد اجاره به  هرگاه در اجاره موضوع قانون مدنی،

و از شمول انتقال قرارداد یا انتقال موقعیت قراردادی خارج است  عنوان انتقال منافع را دارد

 انقضاء مدت اجاره و با ماندمیمفروض محفوظ  گانهسهدایره رابطه  نخست در مستأجرو نقش 

صورت ندرغیرایه به مالک است مستأجرتحویل عین  مکلف به تخلیه و نخست مستأجر اصلی،

 .شودمیضامن شناخته 

 

_______________________________________________________________________________ 
 مدنی حقوب کاتوزیان، ناصر،. 0

 فقه حقوب ایران اجاره توسط مستأجر در صادقی، محسن، مجله کانون وکال، بررسی تحلیلی انتقال مورد. 0
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 51 مستأجر عقد اجاره موضوع قانون روابط موجر و ماهیت انتقال در گفتار چهارم:

روابط استیجاری  قانون حاکم بر عنوانبه 0356مصوب  مستأجر قانون روابط موجر و

 ازآنپس وادامه داشته  0376 مهرماه که تا قلمرو دوره حاکمیت این قانون اماکن تجاری در

تصویب قانون اخیرالذکر حاکمیت خود را حفظ کرده مقررات  قراردادها و روابط پیش از نیز بر

 انتقال منافع مورد اجاره وضع نموده است. خصوص دررا  ایویژه

انتقال منافع مورد  باب در 0356مصوب  مستأجر وقانون روابط موجر  09 و 01ماده 

 را شرط اجازه انتقال دانسته است این اجازه یا در مالک یا موجر اجازه واجاره به غیر اذن 

االت انتق گونهاینماهیت  .یابدمییا با رضایت بعدی مالک تحقق  شودمیقرارداد اجاره شرط 

 مورد مطالعه قرارداد. توانمیفروض مختلف  را در

 این یر داشته باشد.. هرگاه مستأجر طبق قرارداد اجاره حق انتقال مورد اجاره را به غالا

فرض خود حاالت مختلفی را دربردارد حالت نخست: اگر مستأجر با استفاده از حق انتقال مورد 

طول مدت مورد توافق در قرارداد اجاره از این حق استفاده نماید نقش وی در  اجاره به غیر، در

حفوظ و پابرجاست و که مدت مورد توافق در قرارداد منقضی نگردیده مرابطه استیجاری مادامی

ملک مورد اجاره را از تصرف مستأجر الحق خارج نماید رابطه  هرگاه پیش از انقضای مدت،

خود تمدید و ختم مدت مورد توافق در قرارداد اجاره، خودبه استیجاری وی با مالک پس از

ره پس مستأجر الحق در منافع مورد اجا تصرفاتکه استمرار خواهد داشت. حالت دوم: درصورتی

مستأجر نخست که خود قرارداد  مثال طوربهاز ختم مدت اجاره مقرر در قرارداد اصلی ادامه یابد و 

ساله تنظیم  5ساله با موجر داشته با استفاده از حق انتقال به غیر با مستأجر الحق قراردادی  3

د را در قرارداد اولیه، مستأجر سابق جایگاه خو سال موضوع قرارداد 3نماید پس از انقضای مدت 

ساله دیگر در طول سهعبارتمقام وی خواهد شد بهاجاره از دست خواهد داد و مستأجر الحق قائم

سال، موقعیت قراردادی به مستأجر الحق  3اول انتقال منافع صورت گرفته و با انقضاء مدت 

و مستأجر  مالک 0356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  01منتقل خواهد شد و برابر بند 

حالت سوم هنگامی است  توانند الزام دیگری را به تنظیم قرارداد اجاره بخواهند.الحق هریک می

که مستأجر پس از انقضاء مدت مورد توافق در قرارداد با استفاده از حق انتقال به غیر مبادرت به 

 ناشی از آن یعنی موقعیتانتقال منافع مورد اجاره به غیر نماید در این صورت نیز قرارداد و حقوب 

 گردد.قراردادی به مستأجر الحق منتقل شده و وی مستأجر ملک محسوب می

مالک نیز به این امر  و نداشته غیرقرارداد اجاره حق انتقال به  در مستأجرهرگاه . ب

 مذکور اگر مورد تتحصیل نشده باشد در صور ایاجازهدادگاه نیز چنین  از راضی نباشد و

الک م انتقال گیرنده فضولی محسوب و تصرفاتبه غیر منتقل شود  مستأجرسوی  اجاره از
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مصوب  مستأجر روابط موجر و قانون 09 حق تخلیه مورد اجاره را با توجه به حکم ذیل ماده

 داشت. خواهد 0356

نیز موجب انتقال  پذیردمیطریق ارث صورت  که از انتقال قهری حقوب استیجاری. ج

 .الحق است مستأجرسابق به  مستأجر موقعیت قراردادی از

اضای که به تق شودمیدیگر انواع انتقال محسوب  از انتقال قضائی حقوب استیجاری. د

موفق به اخذ  نشده و بینیپیشقرارداد اجاره برای وی  ی که حق انتقال به غیر درمستأجر

تقال . این نوع انگرددمیدادگاه میسر  نگردیده با تحصیل حکم ازموافقت مالک نیز  رضایت و

 .شودمیقراردادی یا انتقال قرارداد محسوب  نیز انتقال موقعیت

 موجببهکه برنده مزایده  شودمیپیشه نیز موجب  حق کسب و انتقال اجرائی. ه

 پیشه مکان تجاری دایره اجرای احکام دادگستری صاحب حق کسب و مجلسصورت

استفاده از این حق الزام مالک به انعقاد قرارداد  سابق شود و با مستأجر مقامقائم استیجاری و

 اجاره را بخواهد که از این طریق موقعیت قراردادی به وی منتقل خواهد شد.

 

 گیرینتیجه

 0356مصوب  مستأجرماهیت انتقال حقوب استیجاری موضوع قانون روابط موجر و 

 رمستأجاصلی به  مستأجرسوی  مدت قرارداد انتقال حقوب استیجاری از به اقتضای زمان و

مدت قرارداد اجاره  انقضای ازنخستین پس  مستأجرهرگاه  .شودمیداده  تشخید الحق،

 مستأجر روح حاکم بر قانون روابط موجر و اساس برزمانی که  با مالک یعنی در اصلی خود

گردیده با استفاده از حق انتقال به غیر  تمدید خودخودیبهاجاره  قرارداد ،0356 مصوب

یشه پ به دیگری نماید ولو اینکه وجهی نیز بابت حق کسب و اجاره موردمبادرت به انتقال 

 اولیه قرارداد پیشه خود را هم نداشته باشد، یا حتی قصد انتقال حق کسب و دریافت نکرده و

 و نقش یابدمیالحق انتقال  مستأجربه  قرارداد موقعیت قراردادی با همان شرایط مقرر در و

 انتقاالت قهری، .گرددمی ساقط و زایلمورد اجاره  ملک درسابق  مستأجرحقوب استیجاری  و

 پی خواهند داشت. اجرائی نیز چنین آراری را در قضائی و

مدت مورد توافق در قرارداد اصلی  تنها در مواردی که مستأجر برای مدتی موقت که از

ننماید فقط منافع  قرارداد تمدیدی توافقجی مستأجر اصلی با مالک تجاوز مدت مقرر در اجاره یا

اجاره را با استفاده از حق انتقال به غیر، به دیگری انتقال )اجاره( دهد. در این صورت  مورد

 ماهیت انتقال مذکور انتقال منافع است و مشمول انتقال موقعیت قراردادی نخواهد بود.
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در نظام حقوق  حقیقی( بررسی اجمالی حقوق اتباع خارجی )اشخاص

 خصوصی ایران المللنیب

0اهومان پارس

 0دکتر مهدی زارع

 

 چکیده

سی و فرهنگی          سیا صادی،  سعه روابط اقت شد ارتباطات در جهان امروز، نقش تو روند رو به ر

خارجی در توسججعه اقتصججادی و ضججرورت جلب و  یگذارهیسججرماها، جایگاه مهم ها و ملتمیان دولت

و اهمیت برقراری تعامل و ارتباط دوسجججتانه با ملل دیگر، گشجججایش مرزهای  هاهیسجججرماجذب این 

 ییارهاسازوک  ینیبشیپنموده است.   ریناپذاجتنابها و آحاد سایر ملت  اتباع برجغرافیائی کشورها را  

شروع   خارجی را در حدود چهارچوب قوانین  گذارانهیسرما که حقوب قانونی اتباع خارجه و منافع م

شتیبانی قرار        مدون وموضوعه   سی و قوانین عادی کشورمان مورد حمایت و پ سا و مصرح در قانون ا

دینی و ملی ما،   یها آموزهوظایف و تکالیف دولت اسجججت، در     از ودهد، الزمه تسجججهیل این روابط    

شججده و برخی از اصججول قانون   دیتأکدینی و قومی  یهاتیاقلهمیشججه بر رعایت حقوب بیگانگان و 

ست.        صاص یافته ا سی و مواد قانون مدنی نیز به این مهم اخت سا صف معا  و تکالیفی هاتیمحدود الو

ر د ژهیوبهنیز در این زمینه وجود دارد که با حقوب سجیاسجی و خصجوصجی بیگانگان اصجطکاک دارد.      

ه و مصوباتی وضع گردیده ک   هانامهنیئآتوسط اتباع بیگانه قوانین و   رمنقولیغخصوص تملک اموال  

شور و واهمه تکرار       ضی و امالک واقع در محدوده مرزهای جغرافیائی ک سلط بیگانگان بر ارا بیم از ت

تجربه تلخ کاپیتوالسیون را حکایت دارد. در این پژوهش سعی شده حقوب و تکالیف اتباع بیگانه اعم    

سیاسی، اجتماعی، مالی و حقوب ناشی     ها مورد بازبینی و تحلیل قرار از احوال شخصیه آن  از حقوب 

 گیرد.

 

_______________________________________________________________________________ 
 وکیل دادگستری ی حقوب خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی الرستان؛ادکتردانشجوی  0

 رستانعلمی دانشگاه آزاد اسالمی ال هیأتعضو  0
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 مقدمه

طور که واژه تابعیت به رابطه سجیاسجی و معنوی اشجخاص با دولت متبوع خود    همان

شده،   ست،    تبعهتعریف  سبی ا س  گویایبیگانه نیز که یک واژه اعتباری ن ت که رابطه فردی ا

و تحت حاکمیت دولت  تابعاقامت یا سججکونت یا توقف موقت در یک کشججور دیگر،   رغمیعل

 متبوع خویش است.

لذا طبق قانون مدنی ایران تبعه بیگانه کسی است که تابعیت کشور ایران را نداشته     

شد.   شخاص حقیقی و حقوقی تقسیم      اتباعبا حث که موضوع ب  شوند یمبیگانه به دو دسته ا

 ررسی وضعیت اشخاص حقیقی تبعه بیگانه است.ما در این پژوهش، ب

صل چهاردهم   ست؛         قانونا سوره الممتحنه در قران کریم ا سی که برگرفته از  سا ا

دولت جمهوری اسجججالمی ایران را مکلف به رعایت قسجججط و عدل و اخالب حسجججنه با افراد  

ست.      سانی اتباع بیگانه نموده ا سلمان و رعایت حقوب ان سالم و   ها علآن کهیمادام غیرم یه ا

قانون مدنی و     990تا   960و  9تا   5 موادجمهوری اسجججالمی ایران توطئه و اقدام ننمایند.     

  حدودورغور از اتباع بیگانه،     نیتأم قانون آیین دادرسجججی مدنی در خصجججوص اخذ      ازموادی 

بر مقررات قانون مدنی و مقررات دو یا      عالوهکرده اسجججت.  ینیبشیپحقوب اتباع بیگانه را    

با لحاظ  ای و یطورکلبههستند؛  االجراالزمقانون مدنی  9که طبق ماده  یالمللنیب نبهچندجا

 .ندیانمیمحدود حقوب اشخاص بیگانه را تعیین  الودادکاملهشرط رفتار متقابل و شرط دول 

سه دسته حقوب عمومی،    یبندمیتقس در یک  سی سی کلی حقوب اتباع بیگانه به  و  ا

 .شوندیمخصوصی تقسیم 

و اصجججالحات بعدی آن و    09/0/0301اتباع خارجه مصجججوب      خروج وقانون ورود  

استمالک اتباع بیگانه و مصوباتی در این خصوص از دیگر قوانین و مقررات ناظر بر     نامهنییآ

 حقوب و تکالیف اتباع بیگانه در کشور ایران هستند.

 

 حقوق عمومی اتباع بیگانه .مبحث نخست

ه مشجججتمل بر حق حمایت از جان و مال و آزادی ورود و       حقوب عمومی اتباع بیگان   

سکنی  شتغال  حق عقیده، آزادی ،عبور و خروج با حق احترام به محل    و صنایع  و حرفه به ا

  بیگانه و خودی از اعم هاانسججان آحاد برای که یحق هر و قضججایی مراجع به مراجعه حق

ه لکه از بدو ورود بیگانگان بب نیست  دوشرط یقیب و مطلق حقوب این اما است؛  شده؛  شناخته 

و حقوب و   افکندیمحاکمیت سجججرزمین میزبان بر آنان سجججایه  چتردرون مرزهای کشجججور، 

نان مقرر    کالیفی را برای آ جه مصجججوب           0 ماده . داردیمت خار باع  مت ات قا قانون ورود و ا
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شت   شرایطی را برای   نامهنییآو  0301اردیبه ست و   در نظر گرفته ا دیرواد صدور مربوطه 

ضیان را به عهده       شرایط در متقا شخید وجود این  شته     مأمورانت صدور روادید گذا ایرانی 

نشده    ینیبشیپها نیز البته مرجعی برای شکایت از تصمیمات نادرست احتمالی آن    و ؛است 

 است.

ر عبور از کشججو منظوربهاقامت موقت و گاه  منظوربهورود اتباع بیگانه به کشججور گاه 

روز باشججد نیازی به صججدور روادید   91اسججت هرگاه مدت توقف بیگانگان در کشججور کمتر از 

مواردی که  در خروج از کشور نیست و اقامت بیش از این مدت مستلزم روادید خروج است.    

صدور روادید برای     سر بزند یا یکی از موانع  در  انگانگیبرفتاری برخالف قوانین از بیگانگان 

یل بال دل تواندینماین تصججمیم  البته. گرددیموردی کشججف شججود اجازه عبور یا توقف لغو م

شود و علت اخراج تبعه بیگانه   شود.  ضمن ابالغ دستور به آن   ست یبایماتخاذ    ادهمها اعالم 

به آن ملحق شده   0354حقوب مدنی و سیاسی که دولت ایران در سال  المللنیبمیثاب  00

گانه از قلمرو یک کشور را فقط در اجرای تصمیماتی که برابر قانون اتخاذ شده اخراج اتباع بی

قانون ورود اتباع  نامهنییآ 00دسججتوری وفق ماده  چنیندانسججته اسججت.   ریپذامکانباشججد 

سججیاسججی   رکلیمدتی مرکب از أروز قابل اعتراض و واخواهی نزد هی 05مدت  ظرفخارجه، 

شور و نمایندگان و  ستری، اطالعات  ،ارجهارت خزوزارت ک ست که  انتظ نیروی و دادگ امی ا

. ت قطعی است أو تصمیم این هی  کندیممذکور به اعتراض رسیدگی   نامهنییآ 06وفق ماده 

ستور اخراج،   اعتراض ستور را متوقف   اجرایبه د ضا   کندیمد مگر در مواردی که فوریت اقت

 نماید.

سی و      سیا صونیت  سی     یهاگذرنامهدارندگان م سولی دولت و   نیمأمور مانندسیا کن

سانی   شرط به کنندیمها در یک خانواده زندگی با آن که هاآنافراد خانواده  رفتار متقابل و ک

و دارای  شجججوند یمخارجی وارد کشجججور   یها تی مأمور که با موافقت دولت ایران برای انجام      

 بیگانه از حق اتباعاتباع خارجه نیستند.   اقامت وگذرنامه خدمت هستند مشمول قانون ورود   

احتمالی هرگاه  یهاسجججوءاسجججتفادهجلوگیری از  منظوربهمراجعه به محاکم برخوردارند لکن 

 درخواسججتاز دادگاه  تواندیمتبعه بیگانه دعوی علیه شججخد ایرانی مطرح کند طرف ایرانی 

اگر  اام ؛مقتضی اخذ شود   نیأمتقانون آیین دادرسی مدنی از تبعه بیگانه   044کند وفق ماده 

 تبعه ایرانی علیه تبعه بیگانه طرح دعوی نماید تبعه بیگانه از چنین حقی برخوردار نیست.

 .هاستآنحقوب اتباع بیگانه مسئله اشتغال  یهاتیمحدودو  هاتیممنوعازجمله 

شتغال اتباع بیگانه در  صر به       ا صار دولت یا منح شغلی در انح شتغال به  مواردی که ا

اشججتغال به کار اتباع بیگانه شججرایطی تدوین و   نامهنییآاتباع داخله باشججد ممنوع اسججت. در 
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. حقوب و دسججتمزد تبعه ایرانی در 0تنظیم شججده که دو اصججل مهم آن قابل یادآوری اسججت.

. اتباع بیگانه در مشججاغلی به کار  0شججد. شججرایط مسججاوی نباید از حقوب تبعه بیگانه کمتر با

واجد اطالعات تخصججصججی در مورد مشججابه در    کاربهآمادهکه اتباع ایرانی  شججوندیمگرفته 

 دسترس و کافی نباشند.

سان خارجی       شنا ستخدام کار صل   موجببهحق ا سی جز در موارد     80ا سا قانون ا

 با تصویب مجلس شورای اسالمی ممنوع است. همآنضرورت 

ستخدام در وزارتخانه و   و دوایر دولتی و نهادهای عمومی   هاسازمان اتباع خارجه از ا

 و مشاغل قضایی محروم هستند. یردولتیغ

 

 حقوق سیاسی اتباع بیگانه. مبحث دوم

 وس کی ازاز حقوب سجیاسجی برخوردار نیسجتند و فلسجفه این امر      دراصجل بیگانگان 

سوی       جلوگیری از دخالت و اعمال نفوذ اتباع ب شورها و از  سی ک سیا یگانه در امور داخلی و 

دیگر تعارض منافع کشججور متبوع بیگانه با منافع کشججور اعطاء کننده حق سججیاسججی به تبعه 

 بیگانه است.

اتباع بیگانه از حق انتخاب کردن و انتخاب شججدن در انتخابات و نامزدی در مشججاغل  

 .هستند ممنوع انتظامی و ینظام دولتی، قوای انتصابی، مشاغل و ، انتخابیسیاسی

ست:    دانحقوبدوما  سوی معتقد ا ضو   بیگانگانفران شکیل    یاجامعهع شور را ت که ک

 همچنین از بیگانگاننباید از حقوب سججیاسججی برخوردار باشججند.   رونیازانیسججتند  دهندیم

و قرضه اجباری معاف هستند اما مکلف به پرداخت  فهیوظنظامتکالیف سیاسی مانند خدمت 

 .باشندیمعادی و معمول  یهااتیمال

 

 خصوصی اتباع بیگانه حقوقمبحث سوم: 

امکان برخورداری از حقوب فردی و برقراری روابط با اشججخاص حقیقی و حقوقی در  

  مادهقلمرو حقوب خصجوصجی برای بیگانگان جز در موارد خاص مجاز شجناخته شجده اسجت.      

نی فرانسجججه اسجججت حق تمتع اتباع بیگانه از قانون مدنی ایران که برگرفته از قانون مد 960

قانون آن را             به رسجججمیت شجججناخته و جز در موارد حقوقی که  نان  حقوب مدنی را برای آ

صر به اتباع ایران نموده یا   صراحت به ست مثل     صراحت بهمنح سلب کرده ا از اتباع خارجه 

حق تملک امالک زراعی و همچنین بخشججی از حقوب مربوط به احوال شججخصججیه که قانون   

ته مثل حق طالب،           پذیرف زوجات و در مورد حقوب   تعدد دولت متبوع تبعه خارجه آن را ن
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جور جامعه ایرانی ایجاد شججده باشججد مانند حق قیمومت بر مح نظرازنقطه فقطکه  یاخاصججه

 بیگانه از حقوب مدنی و خصوصی برخوردارند. اتباع مواردسایر  درایرانی یا حق نفقه، 

 

 اتباع بیگانه استمالكگفتار نخست: 

صه    نیترمهماز  ست.        یهاشاخ ستمالک ا صی حق ا صو حق تملک  مبنایحقوب خ

قانون ایران  و  ها تملک  گونه نیاها و قانون ناظر بر    اتباع خارجه در ایران معاهدات بین دولت      

معامالت تابع     گونه نیاقانون مدنی( اما شجججکل قراردادها و عقود در       966و  8اسجججت. )ماده  

 .استقانون دولت متبوع طرفین 

اقتصادی    یهاتیفعالپیشگیری از نفوذ اتباع بیگانه در قلمرو کشور و کنترل توسعه    

سیون،   ثیح ازآنان  شأ خرید اموال غیرمنقول و تجربه تلخ کاپیتوال ضع قوانینی در ای  من ن و

، 0301 خردادخصوص گردیده است که قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب  

صوب     نامهنییآ ستمالک اتباع خارجه م صو ، 0307ا ستمالک اتباع بیگانه   نامهبیت راجع به ا

ع اجرایی این مصججوبه ازجمله مقررات مربوط به این موضججو  نامهنییآو  0340مصججوب مهر 

دارای حق  توانند یمها  مصجججوب بین دولت  یها عهدنامه    موجب به خارجه    اتباع هسجججتند.  

شوند.    ستمالک  سال   مثالعنوانبها  0317مطابق عهدنامه منعقده بین ایران و آلمان که در 

  یا غلش –را فقط برای سکونت   رمنقولیغاموال  توانندیممورد توافق قرار گرفت اتباع آلمان 

  دول با ایران دولت بین مشججابهی یهاعهدنامه خصججوص این در و یندنما تملک صججنعت

 .است گردیده منعقد فرانسه و اسلواکی و چک، مصر، سوئد– بلژیک، لهستان

، باغات، مراتع و سججارها چشججمه البته تملک امالک مزروعی و توابع آن نظیر قنوات، 

نه       گا باع بی ثال آن برای ات که    یطورکلبه ام ازدواج  براررممنوع اسجججت، همچنین هر ایرانی 

را که موجب سجججلطه  رمنقولیغتابعیت خارجی را تحصجججیل کرده اسجججت حق تملک اموال 

 ب.م( 987ماده  0اقتصادی خارجی شود ندارد. )تبصره 

ندارند و قصججد تملک امالک   یاعهدنامهو اما در خصججوص اتباع دولتی که با ایرانیان 

ها مغایر و  . تملک آن0 و. فاقد پیشینه کیفری بوده  0 اینکهند مشروط بر  غیر مزروعی را دار

در ایران  یدائم اقامت. 3دولت ایران نباشججد و  یهاعهدنامهمنافی با نظم عمومی و قانون و 

شته   شند دا شند و قصد آن     رمنقولیغدر اموال  یگذارهیسرما  قصد . 4 و با شته با  فقطها ندا

  انندتویمها با اتباع ایرانی شججرط رفتار متقابل دول متبوع آن بهسججکونت یا کسججب باشججد،  

 امالک غیر مزروعی را با رعایت شرایط ذکر شده تملک نمایند.
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 منظوربهاجازه تملک اموال غیرمنقول )اماکن مسججکونی و تجاری( به اشججخاصججی که 

سافرت سیاحت و زیارت به ایران   سنوات متوالی و متعدد دارند   یهام برای محل منظم در 

ت دولت ممکن اسججت مشججروط به اینکه رمن  أسججکونت با انجام تشججریفاتی با تصججویب هی  

مجاز به کشججور انتقال یافته   یهابانکیکی از  لهیوسججبهمعامالت مذکور را از محل ارزی که 

تحت عنوان قانون   0384که در سججال  یامصججوبه موجببه مثالعنوانبهکند.  فایاسججتباشججد 

فرسججوده پیرامون حرم مطهر امام رضججا )ع( و   یهابافتسججازی و نوسججازی حمات از طرح به

 وزارت؛ شود یمو امامزادگان کشور   هاحرمحضرت معصومه )س( تصویب شده و شامل کلیه      

ستمالک حداکثر         سازی اجازه خرید و ا شهر سکن و  ضی واقع در محدوده      4م صد از ارا در

کونی و اقامتی با رعایت قوانین و      مسججج یها طرحمذکور را برای اجرای   یها طرحمصجججوب 

 مصوب به اتباع خارجه مسلمان داده است. یهایکاربرمقررات و 

ه است ک  بیترتنیابه رانیادر  مقیمنمونه استمالک اتباع خارجه )اشخاص حقیقی(   

ها و تعداد فرزندان و  مشتمل بر مشخصات و تابعیت خود و خانواده آن یااظهارنامهمتقاضی، 

ها و تاریخ ورود به ایران و محل و مدت اقامت با تعیین مشاغل قبلی و فعلی  سن و جنس آن

و مقصود وی از مالکیت برای سکونت یا صنعت یا محل کسب و نوع و        یدائمو محل اقامت 

و محل وقوع ملک تنظیم و تقدیم اداره ربت مشججخصججات و مسججاحت و شججماره پالک ربتی  

تعهد   تقاضججانامهدر این  و گرددبرای اخذ اجازه به اداره کل ربت ارسججال  تا. دینمایممحل 

خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک          یدائماقامت    محل که هرگاه بخواهد     کند یم

ستمالک را حداکثر تا     ضای ا ج از ایران به یکی از اتباع ایرانی یا  ماه از تاریخ خرو 6مورد تقا

 صورت نیاغیر  درانتقال دهد.  اندنمودهخارجیانی که طبق مقررات اجازه استمالک تحصیل 

با حق             عامالت  باب م بت در  قانون ر یده و فروش آن را طبق مقررات  جازه مزا بت ا اداره ر

شت. البته هرگاه در عملیات مزایده خریداری پید    سترداد خواهد دا ضای    ا شود پس از انق ا ن

به هر قیمتی که  ملک کشججورروز از تاریخ اعالم آگهی مزایده در روزنامه رسججمی  61مدت 

اشخاص   استمالک آن به مالک پرداخت خواهد شد.   وجه و رسد یمخریداری شود به فروش  

که        خاص خود را دارد  نه نیز مقررات  گا عه بی به    طورعمومیبه حقوقی تب با مقررات مربوط 

 ص حقیقی مشترک است.اشخا

 

 ندارند دائمگفتار دوم: استمالك اتباع خارجه که در ایران اقامت 

صد بهاتباع خارجه که  سیاحت و   ق صلی متعدد و متوالی بدون    یهااقامتزیارت یا  ف

قصججد تملک امالک و اموال  کهیدرصججورت، شججوندیموارد ایران  دائمداشججتن پروانه اقامت 
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مایند  ن نیتأمبانک مجاز  لهیوس به و رمن آن را از طریق انتقال ارز غیرمنقول را داشته باشند  

صات              توانندیمنیز  شخ صی و تابعیت خود و م شخ صات  شخ شتمل بر م ضانامه خود را م تقا

به اسججتانداری یا فرمانداری کل و در تهران به دفتر رییس   هااسججتان ملک مورد تقاضججا در  

  نیتأمکثر ظرف مدت یک ماه با اخذ نظر شورای  تقاضانامه حدا  اینجمهوری تسلیم نمایند.  

 . در دفترگرددیمارسال  جمهورسیرئدر مراجع مذکور مورد رسیدگی واقع و نتیجه به دفتر 

  کشجججور، وزارت ، وزارتمرکب از نمایندگان ریاسجججت جمهوری یگروهنیز در  جمهورسیرئ

صویب     دادگ سیدگی واقع و برای ت ت وزیران أنهائی به هیستری و وزارت امور خارجه مورد ر

ضی      گروه. نظریه شود یمتقدیم  ضا در تهران به متقا ست. مراتب نتیجه تقا   ومذکور قطعی ا

 .شودیمیا فرمانداری کل اعالم  هایاستانداربه  هاشهرستانربت کل و در  اداره

 

 ارتوابسته به سف مؤسساتو  هایکنسولگر ومحل سفارتخانه  استمالكگفتار سوم: 

 است و شرایط   ریپذامکاناماکن از مجرای سیاسی    گونهنیااستمالک برای  تقاضای  

هیأت    09/5/0381آن رفتار متقابل و موافقت هیأت وزیران اسجججت برای مثال در مورخه          

 058به مسجججاحت    3/0893 یربتیک باب ملک به پالک      دانگ شجججشوزیران اجازه تملک   

 سفارت فرانسه داده شده است.به  89پالک  -لوشاتونوفلدر خیابان  مترمربع

 

 گفتار چهارم: اشتغال به مشاغل خصوصی و تجاری و پزشکی

سمی کار از           ستلزم اخذ پروانه ر صی م صو شاغل خ شتغال اتباع بیگانه به حرف و م ا

سازی و       صدور پروانه طبابت، دارو ست.  و مامائی و   یساز دندانوزارت کار و امور اجتماعی ا

شت و درمان، برای اتباع بیگانه       شکی نیز تحت مقرراتی با موافقت وزارت بهدا سایر حرف پز

تجاری برای تجار خارجی مقیم ایران وفق   یهاتیفعالمیسججر اسججت، اخذ کارت بازرگانی و  

سججفارت  دیتائقانون تشججویق صججادرات و واردات کاال به تشججخید وزارت بازرگانی و  8ماده 

کار، مجاز               دولت مت  کار معتبر از وزارت  نه  قامت و پروا نه ا نه و داشجججتن پروا بوع تبعه بیگا

  ومشجاغل خصجوصجی مانند وکالت دادگسجتری      یاپارهشجناخته شجده اسجت. اتباع بیگانه از    

 اسناد رسمی ممنوع هستند. یسردفتر

 

 شخصیه اتباع بیگانه احوالمبحث چهارم: 

شتمل بر عناوینی      صیه هر فرد م شخ سب، ارث و   ماننداحوال  اهلیت، نکاح، طالب، ن

قانون مدنی ایران احوال شخصیه اتباع ایران مقیم کشور بیگانه را     7و  6وصیت است، موارد   
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صیه اتباع بیگانه مقیم ایران را نیز تابع قوانین    نیهم بهتابع قانون ایران و  شخ ترتیب احوال 

 ها دانسته است.و مقررات دول متبوع آن

 

 اهلیت گفتار نخست:

  یهرکس قانون مدنی اهلیت  960احوال شخصیه است که طبق ماده     ازجملهاهلیت 

اگر یک تبعه بیگانه در ایران، عمل        بااینکه  به قانون دولت متبوع وی محول شجججده اسجججت.     

حقوقی انجام دهد و طبق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل اهلیت نداشجججته و یا            

از تابعیت خارجی او بتوان مطابق قانون ایران  نظرقطع کهیصورتدراهلیت ناقد داشته باشد 

از این حیث برای آن عمل حقوقی دارای    ،او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت دانسجججت    

 اهلیت خواهد بود.

 

 گفتار دوم: نکاح، فسخ نکاح و طالق اتباع بیگانه

 0159ت وفق ماده از دیگر امور مربوط به احوال شججخصججیه اتباع خارجه، نکاح اسجج 

نه       ندارد و       رمسجججلمان یغقانون مدنی ایران مرد بیگا با زن مسجججلمان ایرانی را  حق ازدواج 

مدنی مسججتلزم  قانون 0161مسججلمان باشججد ازدواج زن ایرانی با وی وفق ماده  کهیدرصججورت

اجازه مخصججوص از طرف دولت اسججت. بدیهی اسججت بیگانگانی که مجاز به عقد نکاح با زنان 

قانون مدنی، طبق مقررات شجججرعی و قانون مدنی ایران  971هسجججتند باید وفق ماده  ایرانی

 تشریفات عقد نکاح را رعایت نموده و آن را به ربت برسانند.

 نیمأمور در مواردی که اتباع بیگانه مزدوج هر دو تبعه یک دولت بیگانه باشجججند،              

سولی آن دولت      سی یا کن صورت سیا شته  یااجازهنین طبق قانون دولت خود چ کهیدر  را دا

موارد عقد نکاح بر اسجججاس  گونهنیابه اجرای عقد نکاح مبادرت ورزند و در  تواندیمباشجججد 

و قانون ایران نقشی ندارد. روابط شخصی و مالی      شود یمقانون کشور متبوع زوجین منعقد  

 و در هاسججتآنتبعه یک کشججور واحد باشججند تابع قانون دولت متبوع  کهیدرصججورتزوجین 

قانون مدنی تابع قوانین دولت متبوع شججوهر اسججت.  963ماده  حکمبهصججورت تفاوت تابعیت 

رض  تعا قواعد. طالب نیز از حیث دینمایمفسجججخ نکاح نیز از قواعدی که گفته شجججد تبعیت 

 قوانین تابع قانون کشور متبوع زوجین است.

قانون متبوع تبعه  طالب را تابع ازجملهقانون مدنی که احوال شجججخصجججیه و  7ماده 

موجهه وقوع طالب است   موجبات بیگانه دانسته است از حیث قصد و رضا و اهلیت و علل و    

شکلی طالب تابع ماده     شرایط  شود آیا زوجین       969اما  سی  ست که باید برر قانون مدنی ا
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. در کشور متبوع خودشان حق طالب    اندکردهتبعه بیگانه مقیم ایران که دعوی طالب مطرح 

صورت اگر اجرای قانون مذکور           ی آنبرا ست یا خیر. در این  شده ا شناخته  سمیت  ها به ر

ها  مخالف با نظم عمومی و اخالب حسججنه در ایران، نباشججد، دادگاه ایران به دعوی طالب آن 

رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد. اگر زوجین تبعه بیگانه به استناد قانون ایران درخواست     

قانون محل وقوع محکمه  عنوانبهبر اسججاس قانون ایران  تواندیمگاه طالب کرده باشججند، داد

 رسیدگی و حکم صادر نماید.

 

 گفتار سوم: قرابت و نسب

هرگاه بین بیگانگان مقیم ایران در نسبت و قرابت اختالف حاصل شود، قانون کشور     

سب        شد، اگر ن ست و هرگاه تابعیت طرفین متفاوت با شترک دو طرف حاکم ا فل طمتبوع م

به پدر و مادر منتسججب باشججد قانون دولت متبوع پدر حاکم اسججت و اگر نسججب طفل فقط به 

شد قانون متبوع دولت    ست. )ماده   حاکم مادرمادر مسلم با قانون مدنی( و در مواردی  964ا

که اختالف در عوارض ناشججی از نسججب مانند والیت، قیمومت و... مطرح اسججت قانون کشججور 

 م بر این روابط خواهد بود.حاک هیعلیمولمتبوع 

 

 گفتار چهارم: حقوق ارثی اتباع بیگانه

ب.م   967که وفق ماده  هاسججتآنحقوب ارریه اتباع بیگانه تابع قانون کشججور متبوع 

شخید و تعیین وراث و مقدار       صلیه راجع به ارث، ت ها، ترکه آن االرثسهم شامل قوانین ا

شده      رمنقولیغمنقول و  صیت تملیکی واقع  شی از ترکه که مورد و ست و بخ صرفات ا   ، اما ت

توفی  از م بازمانده رمنقولیغها نسججبت به اموال بیگانه و حقوب عینی آن اتباع ومالکانه ورره 

اگر ماترک متوفی مشتمل بر  مثالعنوانبهتابع قانون محل کشور وقوع اموال و ماترک است. 

ستمالک اتباع بیگانه اجازه الزم   با رمنقولیغامالک و اموال  شد و وراث برابر قوانین مربوطه ا

نسبت به بهای اموال مذکور فقط ها را اخذ ننمایند یا شرایط تملک نداشته باشند؛ حقوب آن   

ست      ساکت ا ست. در خصوص ترکه متوفای بیگانه بالوارث قانون مدنی  ن اما در ای ؛محفوظ ا

 .اندکردهفرض  ان دو رابطه حقوقی رادانحقوبخصوص 

حل وقوع        0 لت م حاکمیت بین دو طه  رت بین   0و متوفی و  ماترک . راب طه ورا . راب

قانون امور حسججبی به تبعیت از قاعده دوم یعنی قاعده   350متوفی و دولت متبوع وی؛ ماده 

و صججاحب ترکه متوفای تبعه بیگانه   مقامقائمکشججور دولت متبوع متوفی را  نیمأمورورارت، 

سلیم  داندیم  شود یم. لذا ماترک متوفای بیگانه فاقد وارث به نمایندگان دولت متبوع وی ت
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و بهای آن به    رسجججدیمباشجججد به فروش     رمنقولیغمشجججتمل بر اموال   ماترک و اگر این 

ندگان دولت متبوع وی تحویل        مای مات حفاظتی و       گرددیمن قدا را  ینیتأم و دولت ایران ا

صفیه ترکه متوفی انجام خواهد داد. ماده   صیت تملیکی   967برای حفظ و ت قانون مدنی از و

صیت اعم از اهلیت     در زین ست لذا اقدام مربوط به و زمره حقوب ارریه اتباع بیگانه یاد کرده ا

، نفوذ یا عدم نفوذ وصیت از حیث مقدار مال یا محرومیت یک یا چند  لهیموص عام موصی و  

ز ترکه و میزان مال قابل تملیک، تابع قانون دولت متبوع متوفی اسججت اما اصججل کلی  وارث ا

تبعیت احوال شججخصججیه اتباع بیگانه از قانون دولت متبوع خود اسججتثنائاتی نیز دارد. نظم     

 عمومی، قوانین داخلی و احاله که در این موارد از اصل کلی فوب عدول شده است.

 

 منابع

 0307اتباع بیگانه مصوب آذر استمالک  نامهنیآئ. 0

0340راجع به اتباع خارجه مصوب مهر  نامهبیتصو. 0

  انتشارات ، 0375 بهار – سوم  دوم، چاپ ، جلدخصوصی   المللنیبمهشید، حقوب  ، نیاارفع. 3

 عقیق

 میزان نشر، 0386 پنجم، زمستان خصوصی، چاپ المللنیب ، حقوبالماسی، نجاد علی. 4

ستان         المللنیبحقوب  یهاسته یباسلجوقی، محمود،  . 5 شم، زم ش صی، چاپ  صو ،  0386خ

 نشر میزان

 خصوصی المللنیبنصیری، محمد، حقوب . 6

صی    المللنیب، محمد، حقوب یسهراب . 7 صو ضع خ ، 0385قوانین،  تعارض و بیگانه اتباع ، و

 دانش گنج

 0301اتباع خارجی مصوب  رمنقولیغقانون راجع به اموال . 8
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تعزیری در قانون مجازات  جرائمتعدد  مسائلبررسی کاربردی برخی از 

 اسالمی

 0سجاد سلیمانی

 0دکتر محمدابراهیم قدسی

 

 چکیده

قوانین موضججوعه پس از طی مراحل مختلف طرح، تصججویب، امضججاء و انتشججار به مرحله اجرا 

قضات و سایر عناصر مجری عدالت   لهیوس بهکه انسجام و جامعیت قانون   نجاست یا .شوند یمگذاشته  

سالمی مصوب   رددگیمو نواقد و ایرادات آن معلوم  خوردیمکیفری محک  نیز  90. قانون مجازات ا

نیسجججت. یکی از مباحث مهم این قانون تعدد در جرائم تعزیری اسجججت که        مسجججتثنا از این رویداد  

ست.    0350گذار فعلی با چرخش کامل و اندکی تغییر به قانون مجازات قانون شته ا هایی ینوآور برگ

شتن جمع مجازات  شتر،    ها، تفکیک و اجرای هم چون کنار گذا سه جرم و بی متفاوت مجازات بین تا 

که خود تحولی اسججاسججی و  خوردیمدر این قانون به چشججم  ...شججیوه جدید اعمال تخفیف مجازات و

که با توجه به مهم  خوردیمخألهایی نیز در این مقوله به چشم  حالنیدرعاما  گردد؛یممثبت تلقی 

ضاح مطلب     فراوان آن در میزان ریتأربودن مبحث تعدد جرم و  سی و ای مجازات مجرمین الزم به برر

ی اجرای قواعد تعدد در زمانی که جرائم در چگونگ خواهد بود. هاهیروبا اسججتفاده از سججایر قوانین و  

و  تعدد مجازات اشد، توقف مجازات اشد، نییتع زمان حکومت دو قانون قبلی و فعلی رخ داده باشند،

ست که نیاز به     جرم تکرارعدد و همزمان قواعد ت اعمال صالحیت داتی،  سته از موارد مبهم ا از این د

 مختصر و کاربردی به این مقوالت پرداخته است. صورتبهحاضر  پژوهش بررسی اساسی دارد.

 

 مجازات توقف قابل اجرا، مجازات اشد، مجازات تعدد جرم، :واژگان کلیدی

  

_______________________________________________________________________________ 
 ی حقوب جزای دانشگاه مازندران.ادانشجوی دکتر. 0

 .. دانشیار دانشگاه مازندران0
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 مقدمه

شججدن قانون جدید مجازات  االجراالزمکیفری که پس از تصججویب و  ینهادهایکی از 

ست نهاد تعدد جرم      شاهد تغییرات فراوانی بوده ا سالمی  ست ا یکی از  عنوانبهجرم  تعدد. ا

سی حقوب جزای عمومی     سا ست مقوالت ا گذاری کیفری در ایران که در طول دوران قانون ا

ست.   صورت به ست ویژه مورد توجه قرار گرفته ا صوب   بار در قانون مجازات نینخ عمومی م

با الحاب موادی به  0300سجججال  دراین قانون بدان اختصجججاص یافت.  33تا  30مواد  0314

سی کیفری مواد   سرانجام با      33 و 30قانون آیین دادر سخ گردید و  قانون مجازات عمومی ن

تمام مقررات پیشین در خصوص تعدد جرم    50تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال    

قانون راجع  05و  04(. پس از پیروزی انقالب اسالمی مواد  90،056،منسوخ گشت )عباسی   

 05 مادهجایگزین قواعد تعدد جرم قانون سججابق گردید.  0360به مجازات اسججالمی مصججوب 

این قانون که از فقه الهام گرفته شجججده بود از جهت چگونگی مجازات جرائم متعدد دچار            

 0371قانون مجازات اسالمی مصوب    47و  46رویه در مواد  نیهمتحولی اساسی شده بود.    

مورد توجه قرار گرفته بود تا اینکه با تصجججویب قانون جدید مجازات اسجججالمی در سجججال  زین

شی   0390 سوس به قوانین قبل از انقالب در مورد تعدد جرم اجرای   طورکاملبهبا چرخ مح

ها بوده  قاعده جمع مجازات نامطلوباین انتخاب شاید نتایج   لیدلمجازات اشد انتخاب شد.   

ته بود،        عد از انقالب مورد توجه قرار گرف که در قوانین ب که اسجججت  در صجججورت جمع  چرا

ها  ها امکان اجرای سجججایر مجازاتها در مواردی به علت سجججنگینی برخی از مجازاتمجازات

ت و  ها اسججها اغلب برخالف فلسججفه بازپروری مجازاتو اجرای مجازات جمع. ماندینمباقی 

ها انتقام حقوقی کنونی پذیرفته شده است هدف از اجرای مجازات یهانظامکه در  طورهمان

اجرای مجازات  اما ؛گرفتن از مجرمین نیست بلکه هدف اصالحی و درمانی غالب شده است     

  گرددیماشججد نیز خود تالی فاسججد در پی دارد زیرا شججخصججی که مرتکب جرائم شججدیدی   

  چراکهگردد بدون اینکه مجازات شجججود  یترفیخفه مرتکب جرائم با خیال آسجججود تواندیم

. با اجرای  دی آیدرمبه مرحله اجرا    دتری شجججدهای مختلف مجازات   از بین مجازات  درنهایت  

اختالفات  034ماده  در مذکورقواعد قانون جدید در خصججوص تعدد جرم در جرائم تعزیری 

که      مد  به وجود آ ند یممهمی  جازات و چگونگی اجرای آن و   فراوانی ب ریتأر  توا ر میزان م

آزادی مجرمین داشججته باشججد. در پژوهش حاضججر با نگاهی کاربردی و با توجه به    درنهایت

  آمدهقانون مجازات اسججالمی در عمل پیش  034اختالفی که در مورد اجرای ماده  مسججائل

و نظریات  متفاوت یهادگاهیدسعی شده است به اهم این موارد اشاره شود و ضمن بررسی         

سب         سخی منا ضاییه پا شورتی اداره حقوقی قوه ق ست به جهت  گردد.  ارائهم الزم به ذکر ا
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ساتید به این مطالب    هاکتاباز  کیچیهکاربردی بودن مطالب اغلب در  سی ا شاره ی در  یاا

شده و یا اینکه حداقل کمتر مورد توجه   شماره   .اندقرارگرفتهن مطالب این پژوهش طی چند 

 .گرددیم ارائه تناسببه

 

تمام یا برخی از جرائم در زمان      که یدرصببورتشببیوه اجرای مقررات تعدد جرم   .6

 حکومت قانون سابق رخ داده باشند.

سالمی     شدن قانون جدید مجازات ا صوص چگونگی    سؤاالت با اجرایی  فراوانی در خ

جازات   تاده بود        جرائمتعیین و اجرای م فاب اف قانون قبلی ات مان  که در ز ید. ی    مطرح گرد

صورتی   سؤال  ست در شد    آنو برخی دیگر بعد از  90که برخی از جرائم قبل از قانون این ا با

 وشجججیوه اجرای مجازات چگونه خواهد بود؟ آیا باید قواعد تعدد قانون قدیم را اعمال کرده             

سپس همه را جمع کرده  برا اجرا نمود  کجای وی هر یک از جرائم مجازاتی جداگانه تعیین و 

 دیگری را اعمال کنیم؟ حلراه ای و 034 مادهیا اینکه مقررات 

مثال چنانچه فردی مرتکب جرمی در زمان حکومت قانون قدیم گردد که           عنوانبه 

در زمان قانون جدید مرتکب جرم دیگری  اکنونهمسججال حبس اسججت و   5-0 آن مجازات

 باید تعیین نماییم؟ی مجازات چگونه اجرا وسال حبس دارد شیوه اعمال  0-7گردد ک 

برخی از نویسجججندگان معتقدند چون خود فرد با ارتکاب عمل مجرمانه جدید زمینه       

ساس قانون جدید قواعد تعدد را اجرا نمود.     ست باید بر ا شدید مجازات را فراهم آورده ا  به ت

  عبارتی خود فرد علیه خود اقدام نموده اسججت و باید عواقب حاصججل از تجری خود را بپذیرد.

قانون مجازات  01(. در پاسججخ به این سججؤال باید به مفاد و روح ماده  0390،075مصججدب،)

شاره دارد که درصورتی    ماده توجه کرد. 90اسالمی مصوب    که قانون  مذکور به این موضوع ا

  .ددگریمجدید به نحوی از انحا مساعد به حال متهم باشد نسبت به جرائم سابق نیز عطف      

قوانین قبل نیز مورد  ریسججا و 90که در قانون مجازات اسججالمی  یک قاعده کلی اسججت نیا

 هیعلمحکوممسججاعد به حال  هاحلراهاز  کیکدامباید دید  رونیازا توجه قرار گرفته اسججت.

سال حبس که حداکثر  7را اعمال کنیم مرتکب ب  034فرض فوب اگر قواعد ماده  در .است

ست محکوم   صورتی گرددیممجازات ا شیم باید دید که در  ائل به جمع مجازاتکه ق. در ها با

 0مثال ممکن اسججت حداکثر عنوانبه گرددیمهر مورد هر یک از جرائم چه مجازاتی تعیین 

شود     00مجازات اعمال گردد و فرد به  اینکه فرد به میزان کمتری  ای وسال حبس محکوم 

یک از جرائم محکوم گردد در این صجججورت    قانون و     منطقی  حل راهبرای هر  با  منطبق 

سجال که   7مسجاعد به حال متهم این اسجت که در هیچ صجورتی مجازات فرد از     حالنیدرع
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برای هریک از جرائم مجازاتی تعیین    هرگاه فراتر نرود و  شجججودیمتعیین  034مطابق ماده   

سال است به سبب رعایت نفع متهم همین مجازات جمع     7کمتر از  هاآنگردد که مجموع 

 به( 034ی استدالل ما نیز این است یا قانون جدید )مقررات ماهوی ماده مبنا .گرددیماجرا 

 نفع متهم باشد باید اجرا گردد وگرنه خیر؟ به اگر نفع متهم است یا خیر؟

اتفاب افتاده و به خاطر هر یک حکم صادر گردد  90اگر جرائمی سابق بر قانون سال 

ثل م توانیمو به مرحله اجرا گذاشته شده باشند نیز همین سؤال مطرح است. در اینجا نیز      

باید مقررات قانون جدید را با لحاظ قواعد متعدد مورد  نیبنابرا ؛سؤال ابتدایی استدالل نمود  

ظه نمود  بررسجججی قرار د یا خیر؟         ای آاد و مالح به نفع متهم هسجججت  عدد  عد ت مال قوا  اع

-0حبس محکوم و به ترتیب به  0-0.3-0.5-7ی با مجازات جرائماگر کسججی  مثالعنوانبه

سججال حبس دارد که اگر بخواهیم قواعد   5 درجمع سججال حبس محکوم گردیده باشججد. 0-0

که مجازات اشججد اسججت محکوم کنیم اما   سججال حبس  7تعدد را اعمال کنیم باید فرد را به 

شده     5اینجا به  ست و باید همان     034اعمال ماده  رونیازاسال حکم داده  به نفع متهم نی

 مجازات اعمال گردد.

در خصوص اینکه مقررات تعدد   0543/90/7اداره حقوقی قوه قضاییه در نظر شماره 

 طوربه... کهده نموده اسججت جرم سججابق مسججاعدتر اسججت یا مقررات کنونی چنین اظهار عقی

گفت که قانون فعلی اخف از قانون سججابق اسججت و در هر مورد باید بررسججی  توانینممطلق 

شخد گردد که مجموع مجازات  سابق در جرائم     گردد تا م ساس قانون  شده بر ا های تعیین 

ست که قانون     شدی ا شتر از مجازات ا ست  نیبشیپ 034ماده  درگذار مختلف بی یا  ی نموده ا

این قانون )قانون     01نه؟ آنگاه در صجججورت اخف بودن قانون الحق بر اسجججاس بند ب ماده       

 شود. عمل( جدید

 

 تعیین مجازات اشد .0

قابل بحث و بررسی در قانون جدید مجازات اسالمی در خصوص تعدد     مسائل یکی از 

شد یا اخف           ست؟ ا شد چی ست. مالک تعیین مجازات ا شد ا جرم مربوط به تعیین مجازات ا

های درون ؟ مجازاتشججودیمهای گوناگون نسججبت به یکدیگر چگونه سججنجیده بودن مجازات

 مسججائلنیازمند در نظر گرفتن فوب  سججؤاالتاسججت؟ پاسججخ به  دتریشججد کیکدامیک درجه 

تعیین مجازات اشجد   دهیفا .اسججت مجازاتی بنددرجهفلسججفه تعیین و اعمال  ازجملهمختلف 

شججخد مرتکب سججه جرم تعزیری درجه یک تا شججش     مثالعنوانبهکه  گرددیبرمیی جابه

ست و باید مجازات  شد به م گردیده ا  رحلههای وی تا حداکثر مقدار قانونی تعیین و مجازات ا
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ها از انواع مختلف آن باید مجازات اشد الجرم در صورت تعدد مجازات حال اجرا گذاشته شود.

 یی کهدرجا) جرمچه برای تشخید درجه مجازات یک   نیبنابرا ؛به مرحله اجرا گذاشته شود  

ست مثل تعلیق،  مؤررتعیین درجه  ، آزادی مشروط و ...( و چه جایی که با بیش از دو  قیتعو ا

 .استهستیم و به دنبال یافتن مجازات اشد هستیم تعیین ضابطه مهم  رووبهرجرم 

رویه قضایی اقدام  فقط کهآنقبل از  برخالف 90 گذارقانونبرای تعیین مجازات اشد 

ها   ی مجازات بند درجه ها به ترتیب شجججدت نموده بود با      ی مجازات بند دسجججته به تعیین و  

ست. تبصره      دتریشد از نوع آن  نظرصرف مجازات درجه باالتر را   09ماده  3محسوب کرده ا

ها مجازات در این تبصره مقرر شده که صورت تعدد مجازات    چراکه گویای این مطلب است؛ 

ست. مفهوم          شخید، مجازات حبس مالک ا صورت عدم امکان ت ست و در  شدیدتر مالک ا

صره   ست  آناین تب شد و این   دتریشد که مجازات  ا ست حبس نبا شدید    ممکن ا چیزی جز 

ه کبرای تعیین مجازات یک جرم درصورتی  رونیازانیست.   آنبودن مجازات با افزایش درجه 

شد    جزا وحبس درجه هفت  مثالعنوانبهمجازات جرم  شش با صول یعلی نقدی درجه   اال

مجازاتی را که شدیدتر است یعنی جزای نقدی را باید مالک   09قانون ماده  3مطابق تبصره 

 داشت و جرم را درجه شش دانست. احتساب

نموده است   اظهارنظرچنین  01/7/0390 07اداره حقوقی طی نظریه شوری شماره   

  قرار گیرد. مالک« مجازاتاشد »که برای تشخید درجه مجازات جرائم باید حداکثر مجازات 

تخییری باشجججد برای  صجججورتبهکه جرمی دارای مجازات حبس یا جزای نقدی یدرصجججورت

شخید   ست.     ت ست مالک تعیین درجه ا شدیدتر از جزای نقدی ا  درجه مجازات حبس که 

 (90،94مصدب،) معلوم نیست. 09ماده  3ی با توجه به صراحت تبصره اظهارنظرچنین  لیدل

صورتی  شد تخییری  صورت به هامجازاتکه در ب. م.ا که مجازات  681ماده  مانند با

و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال را  کسجججال و جزای نقدی از ی 3ماه تا  3حبس از 

شکار   ست در بدو امر      رقانونیغبرای  ست نیز ممکن ا شده منظور کرده ا ی حیوانات حفاظت 

شکیک کرد. به نظر    شخید درجه جرم ت سد یمدر ت   هامجازاتدر این خصوص هر یک از   ر

هد بود        جازات خوا  توانینمزیرا که در حکم تعیین گردد مالک عمل برای تعیین درجه م

عدد جرم مورد حکم قرار داد و آن را در فرض مسجججئله       قدی را در فرض ت حداکثر جزای ن

 مشمول درجه پنج از باب حبس دانست.

 اظهارنظردر این مورد اداره حقوقی قوه قضججاییه در پاسججخ اسججتعالمی بدین شججکل  

حبس یا    مثال عنوانبه نموده اسجججت که: وقتی مجازات جرمی یکی از چند جنس جداگانه        

ضی       صورت قا شد در این  ست به انتخاب یکی از   طورقانونیبهشالب یا جزای نقدی با مخیر ا
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تعیین و مورد حکم قرار دهد و چنانچه موضججوع  تواندیمرا  هاآنها و هر یک از این مجازات

شد باید حداکثر مقرر در قانون از همان     034مشمول مقررات ماده   سالمی با قانون مجازات ا

بدیهی اسجججت که اگر مجازات جرمی از مجموع چند جنس       ...مورد را مورد حکم قرار دهد  

ها باشد مانند حبس و جزای  جداگانه باشد و دادگاه مجاز به انتخاب یکی یا همه آن مجازات 

شالب چون مجموع   ضی در اعمال مقررات تعدد      هاآننقدی و  ست قا مجازات قانونی جرم ا

 0ها را مورد حکم قرار دهد.ر مجازات قانونی همه آنجرم مکلف است که حداکث

سندگان معتقدند که مجازات   های مذکور در هر درجه از درجات مذکور برخی از نوی

 ی حبس و جزایعبارت بهبا یکدیگر یکسان هستند    ضعف  وب.م.ا از حیث شدت   09در ماده 

که  طورهمان اما( 90،56الهام و برهانی،) همگی یکسججان هسججتند. 6نقدی و شججالب درجه 

گذار خواسته است که حبس را از شالب و شالب را از جزای نقدی درون یک اشاره شد قانون  

جرم تعزیری که مجازات یکی   0که فرد به درصورتی  نیبنابرا ؛درجه شدیدتر محسوب نماید  

اسجججت باید برای اعمال و اجرای مجازات    6و دیگری حبس تعزیری درجه   6شجججالب درجه  

 07 ماده کندیمدیگری که این ادعا را تقویت  لیدل حبس تعزیری را شدیدتر محسوب کرد. 

ست قانون مجازات  شت قبلی به ت    ا ساب ایام بازدا   و شالب  رتیب از حبس،که مطابق آن احت

یی دارای حداقل و حداکثر هامجازاتکه درصجججورتی نیچنهم .گرددیمی نقدی کسجججر جزا

ضجوابط کلی مثل دارا بودن یا نبودن مجازات تبعی یا مشجمول    طبق بریکسجان باشجند باید   

 قرار گرفتن مجازات اشد را معین کرد. ...نهادهای ارفاب هم چون تعلیق و تخفیف و

از  6حبس درجه   مثال عنوانبه قائل به این بود که       توانینمبه مطالب فوب    با توجه   

  شجججدیدتر اسجججت، هرچند تا حدود زیادی خالف رویه و منطق به نظر          5جزای نقدی درجه   

  صورت نیادر  اما ؛تومان شدیدتر است   0811111سال حبس عقال و عرفا از   0 چراکهرسد،  می

  چراکه .گرددیمها فلسجججفه وجودی خود را از دسجججت خواهد داد و بیهوده ی مجازاتبنددرجه

ضوح به سفه این   و سهیل اعمال برخی   توانیمی را بنددرجهفل ی حقوب همچون نهادها ازدر ت

 صدور حکم، اعمال مقررات تکرار و تعدد، تخفیف و ...دانست. قیتعو تعلیق اجرای حکم،

 

 دد جرمجمع مقررات تکرار و تع .2

با مالحظه قانون مجازات اسالمی در خصوص تعدد و تکرار جرم وجود ضوابط خاص    

شم     شدید مجازات به چ صوص زمانی که جرائم ارتکابی  خوردیمت   زمانهم. این قانون در خ
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شمول قواعد تکرار و تعدد جرم   ست. آیا باید ابتدا مقررات تعدد را اعمال     گرددیمم ساکت ا

؟ جرم باشند چگونه باید عمل نمود سهکه جرائم کمتر یا بیشتر از یدرصورت ؟را تکرارکرد یا 

باید مقررات تعدد جرم را اعمال کنیم زیرا      ابتدا که   رسجججدیمدر مورد سجججؤال اول به نظر  

گذار خواسجججته اسجججت که برای جرائم متعدد فقط یک مجازات تعیین گردد و پس از        قانون 

است  فتادهینجرم بیشتر اتفاب  یکگو اینکه  میکنیمن تعیین این مجازات اقدام به تشدید آ

یک جرم اتفاب افتاده بود     فقطکه اگر   طورهمان هسجججتیم و  روروبه و فقط با یک مجازات    

رعایت مقررات تعدد جرم در     رونیازا .مینمودیماقدام به تشجججدید مجازات معین این جرم     

ست   صو  ژهیوبهابتدای تعیین مجازات الزم ا جرم  هس که تعدد جرائم ارتکابی تا رتیاینکه در

شد باید حداکثر هر یک از مجازات  شت.   با شد را به مواقع اجرا گذا در  حال ها حکم نمود و ا

سپس        صدور حکم به حداکثر هریک از جرائم و  ضمن  صورت وجود جهات تکرار جرم باید 

صدور حکم به حداکثر تا یک ونیم برابر حداکثر تع  و   یین مجازات نمودرعایت قواعد تکرار و 

را به مرحله اجرا گذاشت در این صورت هر دو مقررات تکرار و     دتریشد در هر مورد مجازات 

 جهیدرنتممکن است  هرچند میریکارگبهتعدد به اجرا گذاشته شده است اما اگر تکرار را اول 

باال   تا به چهارکه جرائم یدرصججورت .میاگرفتهتفاوتی نداشججته باشججد اما قواعد تعدد را نادیده 

ام  اقد سججپس وباشججد نیز باید ابتدا از باب تعدد اعمال مجازات کرد و مجازات را تعیین نمود 

  0-5های حبس به رعایت مقررات تکرار کرد بنابراین اگر کسجججی مرتکب جرائمی با مجازات

حبس  هامجازاتاز حداکثر تا یک ونیم برابر این  هامجازاتسال گردد ابتدا  05-0 0-0 7-0

اینجا مجازات    در .میکنیمسجججال حبس تعیین  6.01.05.08که به ترتیب     میکنیمتعیین 

ضاً  شود.    فر شدی که به موقع باید گذارده  ست.    08ا نوبت رعایت قواعد   حال سال حبس ا

ست باید هر یک از   شدید گردد و در محدوده حداکثر   هامجازاتتکرار جرم ا یک ونیم برابر ت

شد را اجرا نماییم. در اینجا اگر به   سپس  قدام به کیفر دهی کرد.تا یک ونیم برابر ا مجازات ا

 ؛که مجازات شدیدتر متفاوت است گرددیمسال حبس نماییم مالحظه  8.03.00.09ترتیب 

ست که باید      نیبنابرا سی آن ا سا شدید     ابتدانکته ا ست از باب تکرار جرم ت مجازاتی که قرارا

 شدید آن کنیم.شود تعیین گردد پس اقدام به ت

 

 اجرا شدن مجازات اشد رقابلیغ .8

غیر قابل  »قانون مجازات اسالمی به عبارت  034اساسی پیرامون ماده  مسائل یکی از 

این عبارت چندان معلوم نیسجججت و باعث       مفهوم .گرددیبرممجازات اشجججد   «شجججدناجرا 

ی از نویسندگان غیر قابل اجرا شدن مجازات را   برخ ی مختلفی گردیده است. هاسوءبرداشت  
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 340.90شججمس ناتری ) دانندیم... و عفو شججامل آزادی مشججروط، تعلیق اجرای مجازات، 

شماره      اداره (.037.90مصدب   ضاییه نیز در نظریه مشورتی  مورخ  90/7 0015حقوب قوه ق

شدن مجازات به علل قانونی     0/6/93 ستعالمی غیر قابل اجرا  سخ ا شامل عفو آزادی   در پا را 

هر یک از  دیبا واسججت  تأملاین اظهارات محل  اما داند؛یممشججروط، تعلیق اجرای مجازات 

سی قرار گیرد.  ست   بدین معنی «غیر قابل اجرا» عبارت این علل قانونی به تفکیک مورد برر ا

ین که اجرای مجازات کان لم یکن شججود و هیچ مجازاتی در هیچ صججورتی باقی نماند. حال ا

شد قابل اجرا کنار هم قرار داد.  سته برای عبارتی قانون به تعریف را باید با مجازات ا  گذار خوا

ها   یک مجازات تعیین و آن هم تشجججدید گردد و به دنبال جمع مجازات        فقطجرائم متعدد  

ست،  ست و تعدد جرم ارر      گو نی شد آمده ا سایر جرائم در دل همان مجازات ا اینکه مجازات 

قابل اجرا شدن مجازات اشد سایر  با ها برجای گذاشته است.تشدید مجازات صورتبهخود را 

رابطه  رد به فهم مطلب پی برد. توانیمها قابلیت اجرایی ندارند. با توضیح فوب بهتر مجازات

به این بود که مجازات غیر قابل اجرا  قائل توانینمبا آزادی مشجججروط و تعلیق اجرای حکم 

ممکن اسججت مجازات با تخلف فرد از دسججتورات دادگاه به   هرلحظهدر  هچراکشججده اسججت  

اینکه در تعلیق مراقبتی فرد به دستور دادگاه اقدام به انجام   ژهیوبهمرحله اجرا گذاشته شود   

این موارد باید توجه نمود که      در تکمیلی( نیز دارد.) مجازات که صجججیغه    دی نما یماعمالی  

ی اجرای مجازات اسجججت و نوعی ارفاب به مجرم محسجججوب     نوعبه ی مشجججروط و تعلیق آزاد

خصججوص آزادی مشججروط قائل به  در 05ماده  3در تبصججره  مثالعنوانبه چراکه .شججوندیم

ست.  شیم که با تعلیق     در اجرای مجازات تبعی گردیده ا صورت یعنی اگر معتقد با غیر این 

 05ماده  3ق با تبصججره حکم یا اعطای آزادی مشججروط مجازات بعدی باید اجرا شججود منطب 

  ی مجازات تبعی جرم اول و خود مجازات جرم دوم.عنی ایم؛نموده هامجازاتاقدام به  درعمل

سد یماینکه به نظر  کما شد با مجازات تبعی آن باید اجرا  از دید قانون ر گذار فقط مجازات ا

شروط    ستند نوعبهشود و تعلیق و آزادی م حقوب جزای تقریرات درس ) .ی اعمال مجازات ه

شده مجازات را باید    با عمومی دکتر توجهی(. مل شا  مثالعنوانبهاین توضیح غیر قابل اجرا 

که مجازات اشد قابل گذشت    گذشت شاکی خصوص در مورد جرائم قابل گذشت درصورتی      

 مرور زمان و... دانست. شمول عمومی، عفو مجازات قانونی، نسخ باشد،

ست که     اجرای مجازات ن قیتعل مورددر  شده ا ضاییه ابراز  ظری از اداره حقوقی قوه ق

. به نظر این اداره در  رسجججدیمذکر گردید مغایر به نظر     ازاینپیشبا نظر دیگر این اداره که   

سمتی از مجازات طبق ماده   و با رعایت مقررات این ماده از قانون   46تعلیق اجرای تمام یا ق

 034ماده  در« شجججود اجراغیر قابل »ز عبارت و منظور ا شجججودینممجازات تقلیل یا تبدیل 
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شده      شد تعیین  ست که مجازات ا ست بدهد،  طورقانونیبهمذکور نیز این ا   امکان اجرا را از د

همان قانون در  54و  51با توجه به مواد  کهیدرحالمشججمول مرور زمان گردد  مثالعنوانبه

همان قانون از تاریخ   54ماده  صججورت تخلف محکوم از دسججتورات دادگاه و یا ارتکاب جرائم 

  وصریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات    طوربهصدور قرار تا پایان مدت تعلیق مقنن  

در قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات معلق شده   نیبنابرا ؛ی مجازات معلق نموده است اجرا

صادیق مواردی که به علل ق    ست و از م انونی غیر قابل اجرا گردد  دارای ارر اجرایی و قانونی ا

سمت اخیر فراز ماده     ست ین شمول ق ضوع اجرای مجازات     034و م ست و مو قانون مزبور نی

 0اشد بعدی نیز منتفی خواهد بود.

 

 تعدد و صالحیت ذاتی .5

 و 90شدن قانون مجازات اسالمی مصوب     االجراالزمدیگری که با تصویب و   مسئله 

شخصی مرتکب چند جرم    کهیهنگامخودنمایی کرد بحث تعدد جرم  034بطن آن ماده  در

شد.     شده با ست و    هاهیروخصوص   نیا در در صالحیت مراجع مختلف  با   هادادگاهمتشتت ا

ی مثال زمانی که فرد مرتکب     برا .کنند یمی متفاوتی را اعمال   ها دهی ااسجججتدالالت مختلف  

شمول قانون مو  ست    یکی از جرائم م صالحیت دادگاه انقالب ا ی دیگر  جرم واد مخدر که در 

در این خصوص آیا با رعایت قوانین تعدد جرم   شود یمکه در صالحیت دادگاه عمومی است   

ست یا خیر؟  034مذکور در ماده   55و  54ی اعتقاد دارند که با توجه مواد برخ قابل اعمال ا

مقررات  چراکهصججالحیت ذاتی اسججت قواعد تعدد جرم منصججرف از  78قانون ا.د.ک مصججوب 

شکلی آن   ست   توانینمماهوی تعدد جرم را بدون رعایت مقررات  ب.آ.د   54 ماده وبه کار ب

مطلب باید ذکر  نیا( 90،067،خواهلتاعد) .اسجججتراجع به صجججالحیت یک مرجع  فقطک 

صورتی  صادر گردد     هادادگاهکه احکامی از گردد که در صالحیت ذاتی  ز ا کیچیهمختلف با 

در مرحله اجرای احکام قادر به تغییر حکم دیگری نیسججت و مجوز قانونی برای این  هادادگاه

ب.م.ا سازگار به نظر  034با اطالب ماده  هااستدالل این  رسد یمبه نظر  اما ؛عمل وجود ندارد

در این خصجججوص هیچ  حالنیدرعو منطق حقوقی خالف آن را اقتضجججا دارد اما  رسجججدینم

 نیا درها وجود ندارد و قانون ر قوانین فعلی راجع به چگونگی و اجرای مجازاتتوضججیحی د

 084این است که با استفاده از مالک ماده  حلراهیک  رسدیمخصوص ساکت است. به نظر 

ستیم.    صادرکننده قانون آ.د.ک احکام را برای آخرین دادگاه  صالح بفر صورت   در برای ا این 

_______________________________________________________________________________ 
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و مجازات را تشجدید    دینمایم، اعمال قواعد تعدد را کندیمالح دادگاه آخر فقط حکم را اصج 

سیدگی کند. راه دیگری که به نظر     کندیم سایر جهات ر سد یمبدون اینکه به  س  ر ت این ا

حکم را از وجود احکام متعدد مطلع کند تا با در       صجججادرکننده ی ها دادگاه که اجرای احکام   

صدار   قواعدنظر گرفتن  صوص  رأتعدد اقدام به ا  ی درسؤال ی نمایند. اداره حقوقی نیز در خ

برخالف صججالحیت ذاتی اسججت و   084کرده اسججت که اعمال ماده  اظهارنظراین مورد چنین 

حکم قطعی اعالم گردد تا با اسجججتفاده از     صجججادرکننده باید مراتب به هر دو دادگاه       ناچار  به 

صالحی قانون آ.د.ک هر یک از آن 034مالک ماده  ت ذاتی مجازات مرتکب را بر ها با رعایت 

 0تعیین و آنگاه مجازاتی که اشد است به مرحله اجرا درآید. 034اساس ماده 

صوب     هاحلراهاین  شدن قانون ا.د.ک م شند      توانندیم 90تا زمان اجرا  شا با راه گ

قانون در این خصجججوص   501. ماده  باشجججند  یمهرچند خود دارای اشجججکاالت مهمی    این 

کلیف نموده اسججت و دیوان عالی کشججور را مرجع اصججالح احکام و اعمال تعیین ت صججراحتبه

 (068،همان ،خواهعدالت) 0قواعد تعدد دانسته است.

 

 یریگجهینت

جرم در خصجججوص تعزیرات از اهمیت فراوانی چه در مباحث نظری و     مبحث تعدد   

 034چه کاربردی برخوردار اسججت. در مقررات فعلی تعدد جرائم تعزیری منصججوص در ماده  

که باید به  خوردیممواردی از ابهام و اجمال به چشججم  90قانون مجازات اسججالمی مصججوب 

سخ دنبال یافتن  صول و م   هاپا صحیح و منطبق با ا وازین حقوقی بود. زمانی که بخواهیم یی 

ی که در زمان حکومت قانون سابق رخ داده اعمال کنیم جرائممقررات تعدد جرم را در مورد 

ست یا   ساعد بودن اعمال آن قواعد را    و ریخباید ببینیم آیا قواعد به نفع متهم ا صورت م در 

قابل اجرا    ریغ اهد بود. مجازات اشجججد به با در نظر گرفتن درجات مجازات خو       نییتع نمود.

امکان اجرای  عنوانچیهبهشججدن مجازت در مواردی اسججت که مجازات کان لم یکن گردد و 

تعلیق مجازات و آزادی مشججروط که امکان اجرای مجازات با وجود  نیبنابرا ؛مجازات نباشججد

 در شججرایطی وجود دارد به معنای غیر قابل اجرا شججدن مجازات به علت قانونی نخواهد بود. 
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صججورت وجود جهات تکرار و تعدد همزمان ابتدا باید یک مجازات از باب تعدد تعیین نمود و  

 مهم دیگر در خصوص مبحث آن را از باب تکرار منطبق با قواعد تکرار جرم تشدید نمود. بعد

  یهادادگاهتعدد جرم مربوط به اعمال قواعد تعدد در رابطه با ارتکاب جرم در صالحیت ذاتی 

شدن قانون آیین      مختلف صورت به علت نقد قانون باید به منتظر اجرایی  ست که در این  ا

 084از مالک ماده  توانیمدادرسی کیفری جدید نشست و تا زمان اجرایی شدن این قانون    

گاه        87قانون آیین دادرسجججی کیفری مصجججوب    به آخرین داد فاده کرده و احکام را  اسجججت

ستاد تا   صادرکننده  شدید مجازات اقدا فقطحکم فر دارای  حلراهها نماید هرچند این م به ت

سی       سا شکال ا ست ا شده از اهم     موارد .ا سی  سائل برر ست که در رابطه با تعدد جرائم  م ی ا

 .رسدیمی فوب مناسب به نظر هاپاسختعزیری مطرح است و 
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 93 تابستان ،7 شماره

 0393مجد، انتشارات قانون مجازات اسالمی، مبسوط ،محمدرضا ،خواهعدالت. 6

0390چهارم، چاپ قانون مجازات اسالمی جلد اول، شرح ،محمد مصدب،. 7
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 مطالعه) اروپاییاثبات نسب زوجین بیگانه در قواعد حل تعارض کشورهای 

 تطبیقی فرانسه با انگلستان(

 0سید مصطفی کازرونی

 

 چکیده

سیار زیادی برخوردار      شورهای اروپایی از اهمیت ب سب زوجین بیگانه در ک ست اربات ن ر  د. ا

این مقاله با اسججتناد به قواعد حل تعارض موجود در دو کشججور اروپایی یعنی فرانسججه و انگلسججتان به 

  نتیجه تحقیق. اربات نسججب زوجین بیگانه در این دو کشججور اروپایی خواهیم پرداخت بررسججی نحوه

ض  شورهای اروپایی     صورت بدینر حا ست که ک سه  ازجملها ژرمنی –که تابع رژیم حقوقی رومی فران

ستند  ستم کام   روز، روزبهه سی صوص بهتعارض قوانین  در زمینه ن البه  صیه در مفهوم    خ شخ احوال 

ر شو در این ک گذاریقانونالاقل در تغییرات  توانمیو این را  شوند می ترنزدیکعام آن در انگلستان  

 .و در رویه قضایی این کشورها مشاهده کرد

 

 اربات نسب، زوجین بیگانه، قواعد حل تعارض واژگان کلیدی:

 

  

_______________________________________________________________________________ 
 شیراز دانشگاه المللینبارشناس ارشد حقوب ک. 0
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 مقدمه

در روابط بین زوجین در کشجججورها و اعصجججار  دیربازمباحثی که از  ترینمهمیکی از 

ست    شته ا ست    چالش اربات، مختلف ارر گذا سب بوده ا  در زمینه هاملتتاریخچه  هاگر ب. ن

خواهیم دید که گهگاه اختالفات زیادی به خاطر این         ، امور اجتماعی و خانوادگی بپردازیم  

سبب     امر میان افراد ست که  شده    هایخونریزیمقیم در یک جامعه به وجود آمده ا پیاپی 

ست  نه توجه به مباحث تاریخی بلکه توجه به مباحث حقوقی ، اما غرض ما از طرح این امر ؛ا

ست      المللبینجه به مبحث حقوب و از آن جمله تو صی ا صو ستی توجه نمود . خ اگرچه  بای

تا یک قرن پیش     در زمینه اختالفات   فاب    بیشجججترحقوب خانواده  در حوزه حقوب داخلی ات

 زجملهااما اینک با توسعه جامعه بشری و افزایش دسترسی بشر به امکانات مختلف       افتادمی

 فاتاختالها، کشتی ع مانند هواپیماها و قطارها و سری  ونقلحملوسایل  ، کامپیوتر و اینترنت

افزوده شججده اسججت و    هاآنبر تعداد  روزروزبهی المللبینتعارض قوانین  در زمینهخانوادگی 

شمار   رودمی صی با     المللبینحقوب  در زمینهدعوی خانوادگی  در زمینه هاپروندهکه  صو خ

به مسججئله  هادولتکه توجه و تمرکز  امری که باعث شججده اسججت. حقوب داخلی برابر باشججد

اما  ؛شود  بیشتر  روزروزبهخصوصی و تعارض قوانین در حوزه حقوب خانواده    المللبینحقوب 

به علت بدیهی   گذارقانونکه  اسجججت ایننکته تاریکی که در اکثر دعاوی خانواده وجود دارد 

ست   سیاری از مفاهیم از تعریف آن خودداری نموده ا برای نمونه ما تعریفی از ازدواج . بودن ب

در  خصججوصبهممکن اسججت  آنکهبینیم، حالنمیو نسججب در قانون مدنی ایران یا فرانسججه  

مختلف حقوقی و حتی در داخل یک    های نظام بین  آنو مصجججادیق  ها پدیده  توصجججیف این 

 ندر بی گاهیامری که موجب تعارض توصیف  . کشور اختالف ایجاد شود و تعارض پدید آید  

اری بسی ، از مفهوم نسب  گذارقانونبرای نمونه در غیبت تعریف . حقوقی شده است   هاینظام

شتباه    ، ایرانی دانانحقوباز  سبی ا ست  آنکهحالو اند گرفتهآن را با قرابت ن برخی  .چنین نی

حقوقی در یک نظام حقوقی نیز ممکن است که به علت برخورد با نظم عمومی    تأسیسات  از 

از نظام موسججوم به آداپشججن یا   توانمیحسججنه وجود نداشججته باشججند برای نمونه و یا اخالب 

آن از نظام سججرپرسججتی   جایبهپذیرش فرزند اشججاره نمود که در نظام ایران وجود ندارد و 

موجب گردیده شده است که قاضی و مرجع حل اختالف     تمامی این مواردشود.  میاستفاده  

  اند؛نمودهعدالت و انصاف صادر    دورازبهنداشته و آرای   تشخید درستی از این امر   گاهینیز 

حقوقی در مورد دعاوی    های نظام در بیشجججتر  گذار قانون نظر داشجججت که  در اما همواره باید    

بارز آن نظام         ، خانواده و امور خانواده   معیارهای اخالقی را مالک قرار داده اسجججت و نمونه 

ا  است که ب  درصدد مقاله حاضر  ، موارد گفته شده  با توجه به رفتههم. رویاست  ایران یحقوق
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ضججمن آشججنا نمودن جامعه ، حل مسججئله اربات نسججب در زمینهکشججورهای اروپایی  برتکیه

شورها  ضی و  ، حقوقی با این امر در اینک  رار محترم ق گذارقانونتجربیاتی را نیز در اختیار قا

 .دهد

 

 کلیات ث اول.مبح

 فتار اول. تعریا نسبگ

عام به رابطه بین دو   صججورتبهو  لغوی به معنای قرابت و خویشججاوندی ازنظرنسججب 

واژه پرنت  این واژه معادل. و معادل فارسی آن نژاد ذکر شده است شود مینسب گفته  ، شیء 

ست        سه ا سیون در فران سی و فیلیال سه تعریفی از  . ایج در انگلی در قانون مدنی ایران و فران

این امر . این امر به دلیل بدیهی بودن این امر بوده اسججت ارائه نشججده اسججت و شججاید نسججب

ست که    شده ا سب ارائه دهند   دانانحقوبموجب   . ازنظرهر دو کشور تعاریف متفاوتی را از ن

ست که        سب امری ا سن امامی ن سید ح سطه بهدکتر  انعقاد نطفه از نزدیکی مرد و زن به  وا

بین طفل و آن دو نفر که یکی پدری و یکی     رابطه طبیعی خونی  ، و از این امر آید میوجود 

،  از نسجججب گذارقانوندر فرانسجججه یا توجه به عدم تعریف گیرد. میشجججکل ، مادری باشجججند

سب     دانانحقوب شور مبادرت به تعریف ن   ترینمعروفکه یکی از  اندنمودهمختلفی در این ک

ب را وی نس . است  آمدهعملبهتوسط پروفسور کاربینه   ، است  آمدهعملبهتعریفی که از نسب  

عبارت اسججت از رابطه حقوقی موجود بین پدر یا مادر و   نسججب چنین تعریف نموده اسججت:

و   همچنین نسب ممکن است مشروع   است.  و مادری  نسب دو نوع است که پدر  . فرزند است 

شد    شروع یا طبیعی با سران  . یا نام سب را تعریف  بارهدراینلوئی ژو  سب    ن ست: ن  را نموده ا

شخد با پدر و مادر معینی یعنی    ست از رابطه یک  سانی  عبارت ا ستقی بهکه  که ک  مطورم

 اند.گردیدهسبب ایجاد طفل 

 

 نسب انواع .مبحث دوم

سب را   سته مختلف  هایجنبهاز  توانمین سیم یک نوع . نمود بندید بر  هک بندیتق

ساس  ست   ا شکل گرفته ا سیم وجود یا عدم وجود نکاح بین طرفین  سب به ن  ندیب، تق سب  ن

که ناشی از نکاح میان   شود میبه نسبی گفته   اغلبنسب مشروع   . است  نامشروع مشروع و  

. اسججت ایعمده هایتفاوتنسججب مشججروع میان کشججورها  تلقیطرز در البته . طرفین باشججد

  نه زمان انعقاد دانندمیتولد طفل  نکاح را زمان تاریخ اغلب آمریکاییکشججورهای اروپایی و 
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از این عمل آن است که از بی تابعیتی این قبیل اطفال و تسری وضعیت     هاآننطفه و هدف 

اگر زوجین در زمان انعقاد نطفه در علقه      بنابراین  ؛جلوگیری نموده ها بدان طفل نامشجججروع   

زوجیت یکدیگر نبوده و تنها در هنگام تولد طفل در زوجیت هم باشججند این برای قاضججی و   

شروع    مرجع حل اختالف ک ست تا طفل را م صورت رابطه     تلقیافی ا سب پدر را در  داده و ن

 گونه. همانتسری دهد  هابدانزوجیت و در صورت انقطاع نکاح یکی از انساب پدر یا مادر را   

در مورد نسب  ، که در مورد نسب مشروع در قانون کشورها تعارض توصیف ایجاد شده است       

این مورد در به قانون فرانسججه  توانمیبرای نمونه خورد. مینامشججروع نیز اختالف به چشججم 

ست و متعلق   تلقیطفل طبیعی  عنوانبهاین کشور  در رجوع نمود که طفل نامشروع    شده ا

ستان   هاآنبه والدین طبیعی  شروع و    گونههیچخواهد بود و یا در انگل تفاوتی میان اطفال م

ارث وجود ندارد و همه به  نفقه و لهازجماز طرفین در حقوب مالی خود  هرکدامیا نامشجروع  

ستی نمایند. میمیزان برابر نفقه و ارث دریافت  شروع یعنی      در کل بای سب نام شود ن   گفته 

 نیست.نسبی که ناشی از علقه زوجیت بین طرفین 

تقسیم نسب به نسب پدری و نسب مادر      ، دیگر در مورد نسب  بندیتقسیم یک نوع 

 حق ابوت، و ایران به حق پدری نسبت به نسب فرزند خودامری که در حقوب اسالم . یا است

پاترنیتی و به حق ، حق پدری در انگلیس بهشججود. می تلقیهمان مادر بودن مادری، و حق 

ب اربات نسب مادر نسبت به نس    طورمعمولبهشود.  میماترنیتی گفته ، مادر نسبت به فرزند 

ل اسججت که حداقل با گواهی  اسججت چون آشججکارترین نمود آن وضججع حم   ترآسججانفرزند 

ستناد را دارد    ستان قابلیت ا صورت         ؛بیمار سیار  شواری ب سب پدر با د اما در مورد اربات ن

همین ، که در قوانین مختلف دنیا در مورد نسججب وجود دارد که مشججکالت زیادی گیردمی

سب پدر  سب مادری   اربات ن ست نه ن ر  ت پداز اربا ترراحت طورعمومیبه، اربات مادر بودن. ا

ست    و این مشکلی  آوردمیاربات پدر بودن مسائل مشکالت پیچید ه ای را به وجود   . بودن ا

هم با   بایسججتمیقانون ، در این کشججورها. اسججت که در اکثر کشججورهای اروپایی وجود دارد

در اسججت. اماره ابوت در بسججیاری از قوانین مطرح شججده . شججود مطرح دالیلامارت و هم با 

 طفل، مادر در زمان تولد کودک در زوجیت شوهر باشد   کهدرصورتی روپایی ا تمامی کشورها 

شی         شود که نا شروط به اینکه رابت  شی از این روابط چه قبل و چه در هنگام زوجیت و م نا

 .متعلق به همان شوهر است، ن شوهر و زن بوده استآاز همان رابطه بین 

 در این مورد بین. کودک نباشد  که شوهر پدر قانونی  نمایدمیاما مشکل زمانی بروز  

سب اعتراض           سبت به ن ست تا ن سی مجاز ا ست که چه ک شورهای اروپایی تفاوت ا قوانین ک

  در برخی کشورها اروپایی . فرزند یا حتی طرف رالث، مادر، پدر طبیعی، آیا پدر قانونی. نماید
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 ازدواج و یا حتیمالک را در اربات یا عدم اربات اماره نسجججب را تاریخ حکم طالب یا فسجججخ 

 کهدرصورتی برای نمونه بر طبق قانون هلند دانند. میدادن دادخواست طالب یا فسخ ازدواج   

در این صورت ، روز از تاریخ حکم قطعی دادگاه نسبت به طالب ایجاد شود 311طفل پس از 

  کهدرصججورتیقانون مدنی فرانسججه  003 مادهیا بر طبق . متعلق به شججوهر قانونی زن نیسججت

طفل متعلق ، روز از رد نهایی دادخواست طالب متولد نشود   081کودک متولد شده کمتر از  

ست    شوهر نی زدواج طالب و ا در زمینهقوانین را  گیرترینسخت در ایتالیا نیز که یکی از . به 

ند نمی روز پس از حکم طالب 311 زن، بین کشجججورهای اروپایی دارد  در  ازدواج مجدد    توا

آن طفل متعلق به شوهر سابق قانونی    ، زن حامله شود ، مدت ازاینپس کهدرصورتی نماید و 

 نیست.زن 

شورهای مانند دانمارک  سب قابلیت     ، اما در ک سپانیا در موارد ذیل اماره ن پرتغال و ا

 اعمال ندارد:

صورتی 0 شوهر در زمان ازدواج خود در مناطق جداگانه      رابت که. در شود که زن و 

 .گذشته باشد مشخصیمدت  هاآنز آخرین رابطه ا و اندکردهمیزندگی 

 .بچه قبل از ازدواج حمل شده باشد که. درصورتی0

 .باشند با مرد دیگری نامزد کرده، در هنگام طالب که. درصورتی3

ر توسط شوه تواندنمیاماره نسب ، در بعضی کشورهای اروپایی مانند لهستان و چک

سیله بهقانونی یا زن او و یا فرزند او مورد اعتراض قرار گیرد اما  شخاص رالث   و ه ک تواندمیا

 در دو مورد ذیل است: دراصل

شوهر به زن اجازه داده باشد تا برای حامله شدن به تلقیح مصنوعی       که. درصورتی 0

 .رو آورد

صورتی 0 شد تا با    که. در شد و    شوهر به زن اجازه داده با شته با مرد دیگری رابطه دا

 .آن مرد بالغ باشد

توسججط آزمایش دی ان ای در اینک شججورها   طورعمومیبهاین موارد اماره نسججب در 

 شود مقرر شده است که رابت

 

سوم  ضع  .گفتار  سناد   مو سب با    المللبینا سبت به اثبات ن ورهای  ش ک برتکیهی ن

 اروپایی

 سبت به اثبات نسبیون حقوق کودك نموضع کنوانس .بند اول



  667 اثبات نسب زوجین بیگانه در قواعد حل تعارض کشورهای اروپایی

 

شتمل بر یک مقدمه و     سیون حقوب کودک که م سط     54کنوان ست و تو   گروهماده ا

 0991از اول ژانویه ، شجججده اسجججت آمادهآن  نویس، پیشحقوب بشجججر سجججازمان ملل متحد

ست  جرااالالزم صد و        . گردیده ا سی سفند هزار و  سالمی ایران نیز در تاریخ یکم ا جمهوری ا

در این مقاله که تمرکز روی  ،مشجججروط صجججورتبهسجججته اسجججت البته هفتاد و دو بدان پیو

ست    شورهای اروپایی ا سیون    ، ک شورهای اروپایی به این کنوان س با توجه به اینکه ک  اندتهپیو

بحث نسب است الزم آمد که با    ، یکی از موضوعاتی که در این کنوانسیون مطرح شده است    

به   جه  هدات    ها کنوانسجججیونبرتری  تو عا پایی   المللبینو م های ارو این ، ی در اکثر کشجججور

 .کنوانسیون را نیز مورد مطالعه قرار دهیم

، حقوقی که در این کنوانسججیون برای کودکان به رسججمیت شججناخته شججده اسججت    

 از: اندعبارت

 .حق حیات و زندگی. 0

 .حق بقاء و پیشرفت. 0

 .حق داشتن نام. 3

 .حق داشتن تابعیت. 4

 .وادگیحق داشتن روابط خان. 5

 .فکر و عقیده حق آزاد. 6

سیون راجع به    شود،  میکه دیده  گونههمانبنابراین  شش حقی که در این کنوان از 

ست       شده ا شناخته  سمیت  سب نیز   نوعیبه هاآنچهار تا از ، حقوب کودک به ر مربوط به ن

ن  ونام و تابعیت و حق داشتن روابط خانوادگی بد  حق داشتن ، حق حیات و زندگیشود.  می

ست        ساس این روابط ا سب که بنیان و ا شده ن شخد  شد  ، م شخد نخواهد  در  چنین. همم

سیون  ست که برای      ، بند یک ماده دو این کنوان ساخته ا سیون را ملزم  کشورهای طرف کنوان

ت تبعیضی از جه  گونههیچبدون کنند، میزندگی  هاآنتمامی کودکانی که در حوزه قضایی  

سی   عقاید ، زبان، مذهب، نژاد صادی ، سیا سایر  ، ملیت جایگاه اجتماعی و اقت عدم توانایی و 

را  آناین حقوب را به رسججمیت شججناخته و  ، احوال شججخصججیه والدین قانونی یا قیم قانونی 

 .تضمین نمایند

نشده    یتلق نامشروع تفاوتی میان کودکان مشروع و  ، بنابراین از نگاه این کنوانسیون 

سیون  ازنظرو  ست  مدنظرمطلق  صورت بهکودک ، این کنوان ساس ماده     . ا سوی دیگر بر ا از 

سازمان ملل متحد     سیون حقوب کودک   پس از تولد بایست میکودکان ، هفت و هشت کنوان
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سند و   ستی میربت بر صات خود          بای شخ شند و حق حفظ م سایی والدین با شنا دارای حق 

 .شامل روابط خانوادگی شناخته شده باشند

 

 در مورد اثبات نسب 0225روکسل ن بموضع کنوانسیو .بند دوم

سیون که در مورد تعیین قواعد ناظر بر مسئولیت والدین در خصوص      مفاد این کنوان

ست      سب ا شویی ازجمله ن سال    . کودک در دعوای زنا سیون در  مورد  0115البته این کنوان

شورهای عمده اروپایی   قرار گرفت که تجدیدنظر ستان و آلمان آن    ازجملهک سه و انگل ا رفران

 اند.پذیرفته

شند یا      سیون مزبور همه کودکان را اعم از اینکه در ارر ازدواج به وجود آمده با کنوان

ضوعاتی که   گیردمیرا دربر  نه سیون مورد توجه قرار گرفته   در زمینهو یکی از مو این کنوان

ست  ست     ، ا سب اطفال ا ضع ن سل     . مو سیون بروک ساس کنوان قانون حاکم در رابطه با  ، بر ا

شویی و  دعا سب  ازجملهوی زنا قانون و دادگاه کشور محل سکونت یا قانون کشور عضوی      ، ن

شد و یا بهترین منافع کودک را         شته با سکونت دا ست که یا کودک در آنجا  .  زدسا  تأمینا

ستان حتی   صورتی برای نمونه در مورد انگل ستان   کهدر اقامتگاه والدین کودک خارج از انگل

شترین قانون انگلستان بی  کهدرصورتی باشد ولی محل سکونت کودک در انگلستان باشد و یا     

 .قانون دادگاه انگلیس حاکم و صالح خواهد بود، سازد تأمینمنافع کودک را 

شججروط فوب وجود نداشججته باشججد ولی کودک دارای ارتباط  کهدرصججورتی چنینهم

ساکن          ا شد بدین معنا که حداقل یکی از والدین کودک  ضو با شورهای ع سی با یکی از ک سا

شد           ضو با شورهای ع شد یا خود کودک تبعه یکی از ک ضو با شورهای ع  طبق این. یکی از ک

سیون   صورتی کنوان شور     کهدر سی با یک ک سا ش     کودکی دارای ارتباط ا سیون با ضو کنوان د  ع

 صالحیت است:یکی از چهار کشور عضو ذیل دارای 

 .محل سکونت کودک باشد، کشوری که قبل یا حین یا بعد از اقامه دعوا. 0

 .محل سکونت کودک یا کشور متبوع او. 0

 .در یکی از کشورهای عضو باشد کهدرصورتیاقامت والدین کودک  محل. 3

 .محل وقوع اموال طفل در دعاوی مالی. 4

شد    سکونت معین با ضور کنونی کودک   ، البته اگر کودکی فاقد محل  دادگاه محل ح

ست     شد ولی کودک     ؛دارای صالحیت رسیدگی ا سکونت کودک نامعین با بنابراین اگر محل 

صالحیت رسیدگی     دادگاه همان کشور عضو  ، در یکی از کشورهای عضو حضور داشته باشد     

ا  یبیشججتر بر روی کودکانی که پناهنده  این کنوانسججیونشججود، میکه دیده  گونه. هماندارند
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جری م اندیافتهکودکانی که به جهت مشجکالت داخلی کشجورشجان به کشجور دیگری انتقال     

اسججت و این به سججبب سججیل ورود جمعیت از کودکان اسججت که از کشججورهای آفریقایی و     

 ادعای نسب  هاآنو پس از مدتی والدین  اندشده کشورهای اروپایی روانه   آمریکای جنوبی به

سبت به  ست    نمایند. می هاآن یا نفی ولد ن سب نی سیون تنها در مورد ن بلکه  ،البته این کنوان

نفقه اطفال و دیگر مسججائل با این کودکان  ، حضججانت اطفال ازجملهموضججوعات دیگر  درباره

 .اختصاص یافته است

 

 نسبت به اثبات نسب: دوجانبههای نامهموضع موافقت .بند سوم

که مسججائلی را جزو احوال  اسججت ممکنها دولتنظر به اینکه برخی از کشججورها و 

دیگر ممکن است همان مسائل را جزء احوال شخصیه ندانند       هایدولتشخصیه بدانند ولی   

تالش  هادولتلذا ، در مسججائل مربوط به احوال شججخصججیه اختالفاتی بروز نماید   درنتیجهو 

 نه بارزنمو. خود جلوگیری کنند میان از تعارض توصججیف از طریق انعقاد معاهدات کنندمی

صوب     قرارداددر  توانمیاین معاهدات را  سوییس م ذکر  0303اقامت میان دولتین ایران و 

 .نمود

 :داردمیماده هشت معاهده مربوط مقرر 

حقوب شجججخصجججی و خانوادگی و ارری اتباع هر یک از طرفین  در مسجججائل راجع به

و   اسجججتوعه خود  متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکت متب        

از اعمال قوانین مزبور منحرف بشججود جز به طریق اسججتثنا و تا   تواندنمیطرف متعاهد دیگر 

نسجججبت به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال گردد طرفین           وضجججعیتیحدی که یک چنین    

متعاهدین موافقت دارند که حقوب شجججخصجججی و خانوادگی و ارری و به عبارت اخری مربوط 

 ل بر مسائل ذیل باشد:احوال شخصیه مشتم

اهلیت حقوقی و  ، نسجججب، ابوت، جهیزیه، افتراب، طالب، ترتیب اموال زوجین، ازدواج

  ؛عموم کلیه مسائل مربوط به حقوب خانوادگی و کلیه امور مربوط به احوال شخصیه و  طوربه

صورتی بنابراین  صیه     که در شخ سائل ذیل که جزء احوال  شده     اتباع طرفین در م صیف  تو

در احوال شخصیه آن اتباع است    ، اختالف با یکدیگر در خاک یکی از طرفین پیدا کند، است 

نابراین  لت متبوع      و ب قانون دو عه قرار  آتابع  نه  گیرد. مین تب ها را   چنینایننمو قرارداد

 .کرد تلقیاقامت بین الجزایر و فرانسه و تونس و فرانسه  قرارداددر مورد  توانمی

سب و     بنابراین اگر زوج و زو سوییس برای مثال در مورد دعوی اربات ن جه ایرانی در 

 .این امر در احوال شخصیه قرار گرفته و تابع قانون ایران خواهد بود، نفی ولد را اقامه نمایند
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 اثبات نسب زوجین بیگانه در کشور فرانسه .مبحث دوم

 قواعد حل تعارض فرانسه نسب در وضعیت .گفتار اول

در تعریف تابعیت و احوال شخصیه گفته شده است که ما دو     نیمدامیکه  گونههمان

ستم رومی         سی ستم داریم در این باب یکی  سی صیه     –نوع  شخ ست که در احوال    ،ژرمنی ا

و دیگری سججیسججتم کامن ال مانند انگلیس و آمریکا اسججت که   دهدمیتابعیت را مالک قرار 

شخد اقامتگاه را مالک در این امر  صیه     م شخ ست     داند؛مینمودن احوال  شن ا بنابراین رو

قاضی فرانسوی قانون ایران را   ، را مطرح سازند  که اگر زوجین ایرانی در فرانسه دعوای طالب 

قانون مدنی ایران را    دهد میمالک قرار  ما در   دهد؛ میمالک قرار  باره دراینو مقررات در  ا

صیه      مورد برخی شخ ضوعات به احوال  ست به این      هازجملاز مو ضیه کمی متفاوت ا سب ق ن

ورت شده و در ص   تلقیپایه و اساس احوال شخصیه     به عقیده بسیاری  درواقعدلیل که نسب  

شدن   شخد  سب  م صیه و   ، ن شخ شخد خواهد   ویژهبهدیگر احوال  تابعیت فرد در پی آن م

 .شد

نی انیدر مورد احوال شخصیه اتباع کشوری است که قو اختالف اینجاامر بنیادین در 

وجود ندارد و اینک  هاآناربات نسب در قواعد حل تعارض  ازجملهدر مورد احوال شخصیه و 

سب را مطرح       هاآن صی دعوا اربات ن شده و یا در مورد طفل خا در نمایند. میصاحب فرزند 

 چیست؟ حلراهکه در قانون فرانسه  شودمیاین صورت اختالف 

قانون اقامتگاه طرفین  عنوانبهون فرانسججه قان اینجاطبق رویه قضججایی فرانسججه در  

قانون فرانسججه در صججورتی حاکم خواهد بود که اقامتگاه   اینجایعنی در  قابلیت اعمال را دارد

  هایکنوانسججیونبایسججتی مسججئله را با ارجاع به   وگرنهن زوجین بیگانه در فرانسججه باشججد  آ

میالدی  0115عضججویت دارد ازجمله کنوانسججیون بروکسججل  هاآنی که فرانسججه در المللبین

 .نمود وفصلحل

 

 فرانسه گذارقانوننسب از دید  انواع .گفتار دوم

نسججب زمانی مشججروع اسججت که در هنگام انعقاد نطفه طفل ، مدنی ایران قانون ازنظر

شد    ، بین پدر و مادر وی شته با صحیحی و قانونی وجود دا ست  ا البته این نکاح ممکن. نکاح 

  و فرانسججه در مورد نسججب مشججروع مانند خود نسججب در حقوب ایران. که دائم یا متعه باشججد

 .تعریف صریح و روشنی وجود ندارد
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اماره فراش نیز ذکر   آن،  0058در حقوب ایران و در قانون مدنی در ماده     چنینهم

رانسه با توجه  اما در حقوب ف شود؛ میشده است که به دلیل اطاله کالم از ذکر آن خودداری   

 :داردمیقانون مدنی که مقرر  300به ماده 

شد   اشنطفهطفلی که   ست چنین   ، در زمان زوجیت منعقد شده با ملحق به شوهر ا

ستنباط   سب   گرددمیا شروعیت ن ست و نه زمان انعقاد   ، که مالک در م زمان زوجیت ابوین ا

به بعد توجه نمود که مقرر  0931به نظر دیوان کشور فرانسه از   توانمیدر این زمینه . نطفه

 ابوین قبل از ازدواج منعقد ولی تولد وی در زمان زوجیت اشنطفهنسججب طفلی که  داردمی

حقوب  برخالفکه  شججودمینتیجه مهمی گرفته  اظهارنظراز این . مشججروع خواهد بود، باشججد

ایران که اگر پسجججر و دختری با هم نامزد بوده یا نباشجججند و در خالل این مدت با هم رابطه 

ایجاد نطفه شجده حتی زوجیتی که در تعاقب آن ایجاد   ، داشجته باشجند و از خالل این روابط  

شد     تواندآید، نمیمینطفه  شروعیت ببخ س  کهدرحالیبه آن نطفه و طفل م ه در حقوب فران

 .یکی طفل مشروع خواهد بود، طفلی چنیناین

نامزد          با هم  که  مانی  جه آل نه اگر زوج ایرانی و زو ند بودهبرای نمو و در خالل این  ا

شته باشند و ایجاد نطفه شود    با   تولد طفل فقط کافی است که تا زمان ، مدت با هم رابطه دا

شروع خواهد بود و طفل فرزن     سب طفل م صورت ن   هاآند قانونی هم ازدواج نمایند و در این 

 .نیز خواهد بود

آن ، مرد و زن از ازدواج با یکدیگر خودداری نمایند آن کهدرصجججورتی هرحالبهاما  

سوب  ، پدر و مادر صوص به خود را دارد  شوند میپدر و مادر طبیعی آن طفل مح  و آرار مخ

رد آن که چون در اینجا مالک ما زوجیت اسجججت نه عدم زوجیت از ذکر و اطاله کالم در مو          

 .شودمی یخوددار

جاد       طه ای که در این راب حث دیگری  حال اگر در حقوب    گردد، میب که  این اسجججت 

ن اختالف حادث گردد در این صججورت چه موازینی آفرانسججه در نسججب طفلی البته مشججروع 

 برای تشخید آن وجود دارد:

 وجود رابطه زوجیت:. 0

شروع          سب م سی برای تحقق ن سا شرایط ا زوجیت میان زن و  ابطهوجود ر، یکی از 

 دانانحقوباما برخی از  شود؛ نمیاز ازدواج تعریف صریحی در قانون فرانسه دیده   . مرد است 

شریفات خاص     سه نکاح را اتحاد دو نفر از جنس مخالف با ت اید  ب اینجاالبته در دانند. میفران

میان اتباع خارجی تفاوت   شججودمیبین نکاحی که در فرانسججه و در خارج از فرانسججه منعقد 

الزامی برای نکاح نیست که در صورت    شرایط  جزءبرای نمونه در ایران ربت نکاح . قائل شد 
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اما در حقوب فرانسججه ربت نکاح در دفتر مخصججوص نکاح   ، عدم ربت نکاح باطل اعالم شججود

 .الزامی است و عدم ربت نکاح در این دفتر موجب بطالن نکاح خواهد شد

اگر زوجین ایرانی در فرانسجججه اقدام به نکاح بین خود کنند اما ربت نکاح را بنابراین 

  هاآننشده و اگر طفلی از   تلقیاز نگاه قانون و قاضی فرانسه زن و شوهر     ها، آنانجام ندهند

  ،نکاح خود را ربت نکرده باشجججند  ها آندر این رابطه به وجود آید و در هنگام تولد طفل نیز       

ست که    پدر و ماد هاآن ستند و نه پدر و مادر قانونی او و این در حالی ا ر طبیعی آن طفل ه

و لکن بدون ربت آن  کردندمیاگر همین زن و شوهر ایرانی در ایران مبادرت به عقد ازدواج  

این  در هاآنمحاکم فرانسججه اگر طفلی از در ن آدر صججورت اربات  شججدندمیاز ایران خارج 

شند  .  پدر و مادر قانونی وی و نه پدر و مادر طبیعی خواهند بود هان، آمدت به وجود آمده با

شاره دارد که مقرر      المللبیناین قاعده مهم به یکی از قاعده مهم حقوب    داردمیخصوصی ا

 .اسناد از حیث طرز تنظیم تابع محل تنظیم عقد است

وب رویه قضججایی فرانسججه وجود دارد و ایجاد آن به شججرایط حق  که در نکته دیگری

این اسججت که ممکن اسججت برای نمونه ازدواج میان زن مسججلمان با مرد . بشججری اشججاره دارد

بدون تحصیل اجازه دولت ممنوع باشد و آن باطل باشد اما اگر فرض کنیم که یک     مسیحی 

 ااینکهبقانون فرانسه  ، زوجه مسلمه ایرانی با یک مرد مسیحی آلمانی در فرانسه ازدواج نماید   

حقوب بشجججری ازدواج مابین    اما به دالیل   دارد، میرا ممنوع  ها آنزدواج مابین  قانون ایران ا 

صحیح   هاآن ساس مواد   یا برای نمونه کندمی تلقیرا  سه  قانون مدنی 045و  044بر ا ، فران

ازدواج  تواندنمیسال تمام   05سال کامل و زن قبل از رسیدن به    08مرد قبل از رسیدن به  

دیده شججده اسججت که دادگاه فرانسججوی در مواردی . نماید مگر در صججورت تحصججیل معافیت

را به سججبب برخورد با نظم عمومی   سججالهنهسججاله با یک دختر  81ازدواج بین یک پیرمرد 

 اند.کردهفرانسه باطل اعالم 

سه  از بیگامی یا چند زنی نام برد که در قانون توانمیدر مورد دیگر  چنینهم و   فران

ست   تلقییک جرم  عنوانبهتمامی کشورهای اروپایی ا ین باطل و حتی   اما حال اگر  ؛شده ا

ستان اقدام به زوجیت با چند زن بگیرد و یکی از زنان در محاکم      ستانی در عرب یک مرد عرب

سب ارائه دهد     ست اربات ن سه دادخوا سه این امر ، فران را از وی خواهند پذیرفت   محاکم فران

 .این امر رعایت نگردیده است، حکم تمکین ا ز جانب مرد درخواستدر مورد  کهلیدرحا

 اربات نسب پدری:. 0

شد    گونههمان شین نیز بیان  سیار    ، که در گفتار پی سب پدری ب شک اربات ن از  ترلم

شده         شوهر ذکر  ست و دلیل این امر نیز در خفا بودن رابطه بین زن و  سب مادری ا اربات ن



  602 اثبات نسب زوجین بیگانه در قواعد حل تعارض کشورهای اروپایی

 

ست       ازنظرق آن رابطه که تعیین دقی شکل ا سیار م شکی ب مختلف  هاینظامبنابراین  ؛علم پز

 اند.آوردهحقوقی در این باب به امارات و فروض قانونی روی 

،  وجود دارد، قانون مدنی ایران ازجملهقاعده مهمی که در این باب در حقوب اسالم و 

ست  سه به این اماره . قاعده فراش ا سیار   شود میگفته اماره ابوت ، در حقوب فران که نقش ب

در حقوب فرانسججه اماره ابوت یا همان فراش در ماده  کند. میمهمی را در اربات نسججب بازی 

 :داردمیبینی شده است که طی آن مقرر قانون مدنی پیش 300

اماره ابوت از . منتسب به شوهر است  ، زمان زوجیت متولد گردیده باشد در طفلی که 

صل معروف رومی که   شود    ، : پدرگویدمیا ست تا خالف آن رابت  ست  . شوهر ا  .گرفته شده ا

سه  ست     ، برخالفدر حقوب فران شده ا سخنی گفته ن  .حقوب ایران از نزدیکی میان زن و مرد 

بر زندگی مشجججترک و هم مسجججکنی زوجین در زمان حمل و نه در زمان انعقاد   بلکه تمرکز

زن و شججوهر در این دوره با هم   کهدرصججورتیمقرر شججده اسججت که  و ؛نطفه گذاشججته اسججت

شند      شته با شترکی ندا شد ، زندگانی م  300بند یک ماده . دعوای نفی ولد پذیرفته خواهد 

بیان دارد، میمتعلق به شوهر   در ادامه ماده که طفل را در زمان زوجیت قانون مدنی فرانسه 

ست که   شرت بدن شوهر بتواند اربات نماید که به علت عدم امکا  کهدرصورتی نموده ا ی  ن معا

امکان   ، روز قبل از والدت طفل و یا به علت دوری و فاصجججله مکانی         311تا   081با زن بین  

ست    شته ا شد  دعوای، بارور کردن را ندا پس اگر زوج ایرانی . نفی ولد از وی پذیرفته خواهد 

ت  روز از والد 311تا  081ارنا در در ایران مشججغول تجارت باشججد و زوجه ایرانی در فرانسججه 

  تواندمیزوج ایرانی ، اما آن زن حامله شججود، طفل با آن زوج رابطه نزدیکی نداشججته باشججد 

اربات نماید که در این فاصله وی در ایران بوده است و به علت دوری جا و مکان امکان بارور 

وجود رابطه زوجیت ، البته در حقوب فرانسججه نیز مانند ایران. کردن زن وجود نداشججته اسججت

در نظر ها  آنهم مسجججکنی ، ن کافی اسجججت و در صجججورت وجود رابطه زوجیت    بین زوجی

اگر زوج ایرانی و زوجه المانی در  بنابراین ؛مفروض است مگر خالف آن رابت شود   گذارقانون

در این صججورت ، ایجاد شججود فرزند، ن دوآفرانسججه با یکدیگر ازدواج نمایند و از رابطه میان 

اسجججت مگر اینکه زوج بتواند رابت نماید که در  هابدان فرزند متعلق آنکه  شجججودمیفرض 

شته است که در این صورت دعوای      ، مسکن و جایی متفاوت از محل زندگانی زن  سکونت دا

 ،عالوه بر وجود رابطه زوجیت  . قابلیت مراعات را دارد   ، نفی ولد با رعایت سجججایر مواد قانونی     

 زوجین بینمدتی باید از نزدیکی  بحث زمان اسجججت که چه، اسجججت اینجا درنکته دیگر که 

هم البته  اینجادر . بتوان گفت طفل متعلق به شججوهر اسججت یا نیسججت   گذشججته باشججد تا 

دوباره به امارات قانونی روی آورده اسجججت و در قانون مدنی ایران شجججش ماه که           گذار قانون 
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معرفی  روز را مالک  311روز تا  081روز اسجججت و در حقوب فرانسجججه از  081همان معادل 

 .نموده است

ست که طفلی قبل از   شود که در   روز 081البته ممکن ا از تاریخ انعقاد نطفه متولد 

شد جنین  صنوعی آن طفل را زنده       ، این مرحله به علت عدم ر سایل م ستفاده از و بتوان با ا

ساب به       صورت نیز قابلیت انت شت که در این  شت  زوج آننگاه دا این مدت در . را خواهد دا

 روز و در 080یکسججان اسججت برای نمونه در حقوب آلمان مدت را   اروپاییشججورهای اکثر ک

 بنابراین ؛با هم برابر است  طور تقریبیبهکه  داندمیروز  081حقوب سوئیس مدت حداقل را  

  با توجه به اینکه قانون     ، اگر زوج ایرانی و زوجه بریتانیایی در فرانسجججه با هم زندگی نمایند        

ربات در صورت ا  بنابراینشده و   تلقیزن ایرانی نماید، میرا بر زن تحمیل ایران تابعیت مرد 

نسججب تابع احوال شججخصججیه ایرانی خواهد بود که در قانون ایران شججش ماه را مالک قرار    

 دهد، اینجامیروز را مالک قرار  311تا  081 بیندر قانون مدنی فرانسه   کهدرحالی دهدمی

ست   ضی ممکن ا صیف ایجاد  تعارض ت، برای قا سه  شود میو س  پ که حال کودکی که در فران

شی از زنا       081از  ست را باید طبق قانون ایران نا شده ا کرد یا مانند قانون   تلقیروز متولد 

سه  شروع  ، فران سد میبه نظر . کرد تلقیطفل را م ستی طفل را متعلق   ر که در این فرض بای

 .به شوهر دانست

که ممکن اسجججت که طفل پس از  اسجججت این شجججود،مینکته مهم بعدی که مطرح 

حکم به چه صججورت  اینجامتولد شججود در ، انحالل نکاح اعم از فسججخ یا طالب بین طرفین

روز  311چنانچه طفلی بیش از ، قانون مدنی 305است؟ در حقوب فرانسه با استناد به ماده    

شود  صورتی پس از انحالل نکاح متولد  سابق    که، در شوهر   نآمورد اعتراض ، الحاب طفل به 

 .به آن شوهر است ن طفل متعلقآدر این صورت ، شوهر قرار نگیرد

 الحاب طفل به یکی از دو شوهر:

فرانسججه اقدام به ازدواج با یک زوج فرانسججوی نموده   که زوجه ایرانی در کنیم فرض

عده  ، قانون مدنی آن کشور 097و  096و  008بر اساس حقوب فرانسه و بر طبق مواد . است

ست    ، فات و طالبو صد روز ا صورتی اما  ؛سی شوهر  ، این زوجه ایرانی بدون رعایت عده کهدر

صله   در این ، وضع حمل نماید ، روز از زمان انحالل نکاح اول 311تا  081ایرانی کند و در فا

 اربات نسب وی تابع کدام قانون است؟، صورت در صورت تولد طفل

آلمانی و یا به ایران به خاطر شوهر ایرانی   تابع قانون آلمان است به خاطر شوهر اول  

که یک ، قانون مدنی فرانسججه 300انعقاد عقد؟ بر طبق ماده  و یا به فرانسججه به خاطر محل

ست،  قاعده حل تعارض نیز  صورت ا ست که اختیار دارد زوج اول یا زوج  ، در این  این طفل ا
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صالح کو  عنوانبهدوم را  ست پدر انتخاب نماید و این به خاطر م سته به اینکه . دک ا  ،یعنی ب

، البته در حقوب آلمان. قانون همان کشججور صججالح خواهد ، پدر را انتخاب نماید کودک کدام

قانون مدنی آلمان  0611این قاعده به نحو دیگری حل شججده اسججت به این نحو که در ماده 

 طفل، از دو شوهر متوالی است   یکیکدامدر صورت تعارض در اینکه پدر طفل   :داردمیمقرر 

شوهر دوم      ست ولی  شوهر دوم ا صدور   تواندمیاز  صورت  حکم قطعی به  اعتراض کند و در 

شوهر اول خواهد بود  ، نفع او سب به  سه  . طفل منت تعارض میان پدر   چنینهمدر حقوب فران

ضعیت چنین طفلی  شور فر ، طبیعی و پدر قانونی وجود دارد که برای تعیین و سه  ادیوان ک ن

و   با پدر طبیعی گاهیاختیار با شوهر قانونی و   گاهیرا صادر نموده است که    متناقضی آرای 

ست که کدام پدر را انتخاب نماید    شده ا صورت   یا حتی به خود طفل اختیار داده  و در این 

دو پدر مشججروع اختالفی حصججول  بین کهدرصججورتیاما  داند؛میقانون کدام کشججور را حاکم 

 .پدر انتخاب نماید عنوانبهختیار دارد که زوج اول یا زوج دوم را طفل ا، شود

همیشه ، اماره ابوت یا همان اماره فراش در حقوب فرانسه در باال گفته شد گونههمان

که برای نمونه باید از تاریخ   گرددمیدر مورد نسججب مشججروع با رعایت سججایر شججرایط اعمال 

روز نگذشججته باشججد تا بتوان طفل را به پدر   311 روز و حداکثر 081جدایی و طالب حداقل 

شتر بودن از      صورت بی سبت دارد و در  صل ، روز 311قانونی او ن طفل را ملحق توان نمی درا

طرفین ایجاد شججده و در  بینبنابراین اطفالی که خارج از رابطه زوجیت  ؛به شججوهر دانسججت

قانون مدنی فرانسه   304طبق ماده  البته. مرد و زن در علقه نکاح نمود، تاریخ تولد طفل نیز

در موارد ، متولد گردد ازدواجو هشججتادمین روز  صججدیکطفلی که قبل از  :داردمیکه مقرر 

 :نیستذیل از ناحیه شوهر قابل انکار 

 .اطالع داشته باشد، زمانی که شوهر از حاملگی زن پیش از نکاح. 0

داشته باشد یا سند سجلی      زمانی که شوهر در تنظیم اسناد سجلی طفل حضور     . 0

 .را امضا نموده باشد

 .طفل قادر به ادامه حیات نباشد که. درصورتی3

پیش از ازدواج منعقد   اشنطفهطفلی که ، از سججوی دیگر طبق رویه قضججایی فرانسججه

  تلقیمشجججروعیت وی از لحظه انعقاد نطفه ، شجججده اما در زمان زوجیت زوجین متولد گردد 

  ودش میزدواج ابوین و بنابراین از لحظه انعقاد نطفه دارای حقوب مالی و نه از تاریخ ا شود می

روز از انحالل نکاح   311طفلی پس از  کهدرصججورتیاما  ارث و نفقه دریافت نماید تواندمیو 

قانون مشروع شناخته شده و از زمان     ازنظردر این صورت او   یا طالب در فرانسه متولد شود  
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حق ارث بردن خواهد شججد البته مشججروط به   ازجملهب مالی و تولد او اسججت که دارای حقو

 .از ناحیه شوهر سابق مورد انکار قرار نگیرد کهاین

کاح          قاد ن که در پیش از انع جه ایرانی در فرانسجججه  مانی و زو نابراین اگر زوج آل ،  ب

ان و اینک در زم اندشجججدهباعث ایجاد نطفه ، رابطه در دوران نامزدی یا غیر نامزدی درنتیجه

شوهر آلمانی این زن فوت کند    کهاینجا درصورتی در ، تولد طفل در زوجیت یکدیگر هستند 

شد از لحظه انعقاد نطفه و نه از زمان تولد       های غیرمنقولیداراییو اگر  شته با سه دا در فران

فل   ولی اگر در همین فرض بردمیارث  لد شجججود    311ط کاح متو ، روز پس از انحالل ن

  در این صورت از لحظه تولد، اعتراضی نسبت به نسب او نکند، آلمانی زنشوهر  کهدرصورتی

 .و صاحب حقوب مالی خواهد شد بردمینوزاد است که این فرزند ارث 

 

 ادله دیگر اثبات نسب پدری

دلیل انحصججاری ، اماره ابوت یا همان فراش در حقوب فرانسججه و نیز در حقوب ایران

از ادله و امارت دیگری نیز در این  توانمیبلکه شججود، نمیبرای اربات یا نفی ولد محسججوب 

ستفاده نمود  شوهر  اندعبارتاین ادله . زمینه ا شکی  های، آزمایشاز: اقرار  گواهی گواهان ، پز

 .را اربات نمود نسب پدر توانمیو امارت قضایی که 

  ب یکیبا توجه به اینکه دعوای اربات نس ، در مورد صالحیت دادگاه در دعاوی نسب  

رسیدگی به این اختالفات   قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه   موجب، بهاست  غیرمالیدعوای 

 است.در حوزه احوال شخصیه بر عهده دادگاه محل اقامت خوانده 

 

 اثبات نسب مادری .گفتار سوم

 از: اندعبارتنسب مادر را اربات نمود  توانمیکه با استفاده از آن  هایینشانه

 مادر: حملوضع . 0

وضججع گیرد، میمورد توجه قرار  در اربات نسججب مادر خصججوصبهکه  یکی از موارد

. خارجی و محسجوس اسجت   وضجع حمل خود یک پدیده مادی و امری . حمل در مادر اسجت 

وضع حمل ، در حقوب فرانسه. از روی شناسنامه طفل اربات کرد اغلب توانمیرا  وضع حمل

سیله بهطفل  سیل یا زلزله یا بمباران یا             و سنامه در ارر  شنا صورت فقدان  سنامه و در  شنا

 .شهادت شهود تحت شرایط خاص قابل اربات است وسیلهبه

 وضعیت ظاهری:. 0
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ضاع مجموع  توانمیدر این زمینه آن را  ست که داللت بر وجود   واحوالاو و اموری ا

وادگی  خان نام از: اندعبارتتشکله آن  عناصر م نماید. میرابطه نسبی و مشروعیت نسب طفل    

کودک و یا طرز رفتار نسججبت به کودک و تهیه وسججایل زندگی برای او اعم از تهیه خوراک و  

در پرونده اسججت که قطعی و   مؤرر وقتی واحوالاوضججاعاین . پوشججاک و مسججکن برای کودک

تفاده از این اماره اسوالدین طبیعی  بین تواننمیزوجین باشد و  بینباید  دوممسلم باشند و 

 .نمود

 

 ب زوجین بیگانه در حقوق انگلستاناثبات نس .فصل سوم

ستان  شروع        ، در حقوب انگل سب نام شروع و ن سب م ر د کهچنانآنتفکیکی میان ن

شاهده     سه م ستی گفته  . درواقعوجود نداردشود،  میحقوب فران صویب     بای شود که پس از ت

سال     صالح خانواده در  صی،     نحو به 0987قانون ا شخ شروع      م سب و نام ضوع یعنی ن این مو

دلیل است که در این قانون از بکار گیری   آناهمیت خود را از دست داده است و این هم به   

ست       شده ا شروع برای اطفال خودداری  شروع یا نام ساس حقوب مربوط به  . الفاظ م بر این ا

 دیگرتعبار. بهر نگرفته است قرا، یعنی نامشروع یا مشروع   هاآنوضعیت   تأریرتحت ، کودکان

بر حقوقی که به کودک تعلق    تأریری یا نه هیچ    اند نمودهوالدین کودک با هم ازدواج    اینکه 

 .نداردگیرد، می

ساس  ستگ  عنوانبه توانندمیکلیه کودکان اعم از مشروع یا نامشروع   ، بر همین ا ان  ب

 .اقامه دعوا نمایند، پدر و مادر خود در رابطه با ارث و سایر حقوب قانونی خود

 

 نسب مشروع .گفتار اول

 نسب مشروع ذاتی .بند اول

کودکی که در پی یک ازدواج قانونی یا ازدواج باطل که همان          ، طبق حقوب انگلیس

ست    شبهه در حقوب ایران ا شروع  ، متولد گردد، ازدواج به   آنکه شرط بهشده   تلقیطفل م

شد   ، زمان انعقاد نطفهدر  اقامتگاه پدر کودک در زمان تولد کودک و نه ستان با س . انگل مت ق

ساس      ست و بر همین ا ستان قرار گرفته ا آخر این قاعده مورد انتقادات زیادی در حقوب انگل

مقرر  0116کمیته قضججایی مجلس اعیان انگلسججتان در قضججیه مارک علیه مارک در سججال   

اقامتگاه پدر کودک  باید بر اسججاس قانون  داشججت که مشججروعیت یا عدم مشججروعیت کودک 

  ،اقامت داشته باشند  زوج ایرانی و زوجه هندی که در انگلستان  بر این اساس اگر . معین شود 
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سب را مطرح نمایند  به این دلیل که این پدر ایرانی ، در مورد طفلی، بخواهند دعوای اربات ن

 .ار گیردن قربایستی دعوای اربات نسب او نیز تابع حقوب انگلستا، در انگلستان اقامت دارد

 

 نسب مشروع تبعی .بند دوم

ی با  قانون طوربهبر اساس حقوب انگلستان اگر والدین کودک نامشروع پس از تولد او    

شد  ، اقامتگاه پدر کودک در تاریخ ازدواج که، درصورتی هم ازدواج نمایند ستان با ودک  ک، انگل

متگاه زوج در تاریخ  اقا کهدرصججورتی چنین. همتبعی مشججروع شججناخته خواهد شججد  طوربه

 ،تبعی مشروع شناخته شود    طوربهکودک ، ن دولتآباشد که بر اساس قانون    کشور ، ازدواج

در انگلیس نیز ، مشروعیت تبعی کودک که بر اساس حقوب کشور خارجی ایجاد شده است      

شناخته خواهد شد     زوج و زوجه ایرانی که پیش از ازدواج  کهدرصورتی  بنابراین ؛به رسمیت 

شته و از قبال این روابط خارج از ازدواج با  شند       ، هم رابطه دا شده با صاحب فرزند در ایران 

هرچند این طفل طبق حقوب ایران ، اقامتگاه پدر طفل انگلسججتان باشججد، اما در تاریخ ازدواج

شد و   خواهد تلقیاما طبق حقوب انگلیس این فرزند مشروع  شودمیفرزند ناشی از زنا تلقی  

 .مشروع بر وی بار خواهد شد صورتبهنسب پدر 

 

 نسب مشروع در حقوق انگلیس اثبات .گفتار دوم

نسب مشروع و نسب نامشروع اربات یا نفی      ، با توجه به مواردی که در باال گفته شد 

ارث و حقوب مالی این اطفال نداشته و همه  چندانی در نحوه تأریرولد آن در حقوب انگلیس 

 تواننمیاز این نظر  بنابراین  برند؛ میخود ارث  ن قانونی یا طبیعی  از والدی  برابر صجججورتبه 

  هایروندهپزمینه کوشا دانست و    این دروالدین طبیعی و یا قانونی بریتانیایی و یا خارجی را 

اسججت و نه نسججب   فرزندخواندگی در زمینهبیشججتر ، زیادی که در مورد اربات نسججب اسججت 

قانون بیگانه نیز دخالت دارد بایستی توجه داشت    اینجادر  کهاین به دلیل بازهماما  ؛مشروع 

با توجه به  چنین. هممحل اقامت طفل از این نظر بسججیار مهم اسججت، طبق قانون انگلسججتان

سل       سیون بروک ستن بریتانیا به کنوان سای    در زمینهپیو شویی  ر  تعارض قوانین در دعاوی زنا

که به جهت طوالنی  ، شده است   آورده مسائل در فصل اول تحت عنوان کنوانسیون بروکسل    

ار گفت گرامی را به فصل اول و نیز کرده و خوانندگان یخوددار آنشدن بحث از پرداختن به 

 نمایم.میسوم بحث حاضر جلب 

 

 فرزندخواندگی .گفتار سوم
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 است که وضعیت کودک را تغییر فرزندخواندگی عملی حقوب، طبق قوانین انگلستان

از همان حقوقی شجججود، میپذیرفته  فرزندخوانده عنوانبهبدین معنا که کودکی که     دهد می

مشروط بر اینکه پیش از رسیدن ، برخوردار است که یک کودک مشروع از آن برخوردار است

  عنوانبهپذیرفتن کودک  درخواست پذیرفته شود و   فرزندخوانده عنوانبهسالگی   09به سن  

تقدیم مراجع قضجججایی  ، سجججال تمام 08سجججیدن کودک به سجججن نیز پیش از ر فرزندخوانده

 .انگلستان گردیده باشد

مدام درخواسجججت فرزندخواندگی از سجججوی اتباع      ، میالدی به بعد   0971اما از دهه   

شروع در حقوب بریتانیا         ست که فرزند نام ست و این امر بدان دلیل ا سی کاهش یافته ا انگلی

پس اتباع بریتانیا ضججرورتی در خود ، که فرزند مشججروع شججودمیحقوقی برخوردار  از همان

از سجججوی دیگر با سجججیل جمعیت مهاجرین از . روی بیاورند فرزندخواندگیکه به  دیدندنمی

شورهای مختلف به  شورهای اتباع ، انگلیس ک شور   ک شدند  روزروزبهمختلف در این ک و   زیاد 

 ودش  زیادترزیاد و  فرزندخواندگیگرایش به ، این باعث شد که در نسل دوم و سوم این اتباع   

انگلیس   در فرزندخواندگیدرصججد از درخواسججت   61بیش از  0103که در سججال  ایگونهبه

س  اما در انگلی، مربوط به اتباع انگلیسججی بود که دارای تابعیت کشججورهای خارجی هم بودند

روپای ا، کشورهای آفریقایی در بریتانیا از  فرزندخواندگاناز سوی دیگر عمده  . اقامت داشتند 

ستند    ، شرقی  شرقی و آمریکای التین ه سیای جنوب  شور در   ؛آ اما فرزندخواندگی در این ک

  دمانن هاییپروندهکه در  ایگونهبهوسیعی شده است     هایکشاکش طول سالیان دراز موجب  

ودند  ب ساکن  که در بریتانیافیلیپینی  که زوجین 0110کی در سال   علیهفیلیپ شایر کانتی  

یاالت                  بالغی پول در ا خت م با پردا کا  یک طفل طبیعی در آمری ندگی  ندخوا که جهت فرز

و با دادخواسججت والدین این طفل  کالیفرنیا توانسججته بودند آن طفل را به انگلسججتان بودند 

اکن در سجج فیلیپینیزوجین  کهایندادگاه بریتانیا به سججبب ، مبنی بر اربات نسججب طبیعی

لی  اربات نسب را با ذکر دالی ، مستمر در این کشور سکونت نداشتند      طور، بهخاک انگلستان 

 .دانست هاآنپذیرفت و کودک را منتسب به ، از سوی والدین آن کودک

و   ست اارر  ، منشأ دادگاه تائیددر صورت   فقط ، فرزندخواندگیطبق حقوب انگلستان 

ی از ا دارند که اقامتگاه یکبه این مسئله ر انگلیسی در صورتی صالحیت رسیدگی هایدادگاه

فرزند خود را دارند در یکی از جزایر بریتانیا اقامت       عنوان به زوجین که قصجججد قبول کودک  

حداقل به مدت یک سجججال پس از ارائه درخواسجججت          ها آنداشجججته باشجججند و یا یکی از      

ن شرط در  ای کهایندر یکی از جزایر بریتانیا سکونت داشته باشند و به دلیل     فرزندخواندگی

 ها.آنبه همین دلیل قبول نشد درخواست ، دعوای مطروحه در باال رعایت نشده است
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از دیگر شججرایط فرزندخواندگی در انگلیس آن اسججت که کودک مورد درخواسججت به 

یان        01مدت   قاضججج با مت ته  ندگی   هف ندخوا باشجججد     فرز ندگی کرده  ته اگر قوانین  . ز الب

انون  در این صورت ق ، دولت متبوع طفل قرار گیرد با قانونبریتانیا در تعارض  فرزندخواندگی

ن ای. دولت متبوع کودک مقدم دانسججته اسججت انگلیس به علت نظم عمومی خود را بر قانون

مورد توجه قرار گرفت که زوجین بریتانیایی که در  0968سججال در امر در قضججیه آر بی اس 

شتند  سافرت   ینفیلیپبه  فیلیپینیک کودک ی فرزندخواندگی منظوربهو  بریتانیا اقامت دا م

سبب    ، نموده بودند سب والدین این کودک به  سی  کهاینپس از دعوای ن قانون   ،دادگاه انگلی

از سججوی . نمود خوددار فیلیپینقانون  بریتانیا را مقدم شججمرد و از اجرای قاعده حل تعارض

دگاه در خصوص قبول  دا رأیدیگر مسئولیت والدین طبیعی کودک در قابل او پس از صدور   

در  ،طبق نظر اکثریت قضججات در قضججیه وا لنت سججتلمنترسججد. میبه پایان  فرزندخواندگی

قامتگاه یکی از زوجین که     0965 ند،  کردهکودک را قبول  فرزندخواندگی  اگر ا   انگلسجججتان ا

ر د هاآنقانون انگلیسججی بر فرزندخواندگی حاکم خواهد بود ولی اگر اقامتگاه هر دو ، باشججد

حاکم   هاآنقانون محل اقامتگاه ، در یک کشجججور خارجی باشجججد فرزندخواندگیتاریخ تحقق 

 .خواهد بود

 

 گیرینتیجه

 ازجمله که کشجججورهای اروپایی     آید برمیاز مباحث گفته شجججده در قالب این مقاله        

 مینهدر ز به سیستم کامان ال   روز، روزبهژرمنی هستند  –که تابع رژیم حقوقی رومی  فرانسه 

و این را  شججوندمی ترنزدیکاحوال شججخصججیه در مفهوم عام آن   خصججوصبهتعارض قوانین 

شاهده          گذاریقانونالاقل در تغییرات  توانمی شور م ضایی این ک شور و در رویه ق در این ک

احوال شخصیه    در زمینه هاآنمورد اتباع کشورهایی که در قانون مدنی  در برای نمونه . کرد

قانون اقامتگاه   عنوانبهقانون فرانسججه را ، مرجع قضججایی فرانسججه ، ندارد قوانین مدون وجود

 .های دیگر نیز به همین نحودرزمینهو یا  کندمیاعمال 

 زمینه درکه  ایگونهبهاین نزدیکی را مشاهده نمود  تأریر توانمینسب نیز  در زمینه

 ازجملهارض قوانین تع در زمینهن هسججت آی که فرانسججه عضججو  المللبین هایکنوانسججیون

مبنا قرار گرفتن عنصججر اقامتگاه را  توانمیدر موارد مختلفی  0115 بروکسججلکنوانسججیون 

قوقی ح مدنی فرانسه و کشورهای تابعه رژیم   شایان ذکر است که البته قوانین  . مشاهده کرد 

 ژرمنی مانند آلمان نیز اگرچه تا سججالیان پیش عناصججر تابعیت را مالک اصججلی قرار  –رومی 
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نیز عنصجججر اقامتگاه را مالک قرا    ها آنو قرون اولیه میالدی   وسجججطیقروناما در  ، دادند می

 دادند.می

 در زمینهمتعدد که های کنوانسجججیون رغمعلی البته اتحادیه اروپا، نسجججب در زمینه

جامع دسججت نیافته  هنوز به یک وحدت قوانین حقوقی کهاینبه دلیل ، رددا فرزندخواندگی

احوال شخصیه اتباع اروپایی در حوزه یورو به نتیجه  در زمینهجامع  صورتبهنتوانسته ، است

به چنین توافقی با پذیرش کنوانسیون لیسبون در آینده نزدیک که    یابیدست  برسد اما افق 

 زجملهاو  المللبینراه را برای توسعه بعدی حقوب  ، ه اروپا است قانون اساسی اتحادی   مثابهبه

 کند.میاتحادیه باز  در زمینهخصوصی  المللبینحقوب 

ترین به، که قوانین بریتانیا که در زمینه اربات نسججب در اروپا اسججت رسججدمیبه نظر 

ستم تابعیتی     ست به این دل      در زمینهتعارض قوانین  در زمینهسی صیه ا شخ که  لیاحوال 

سه دارد  هایپیچیدگی ستم ندارد   ، زیادی را که قانون حل تعارض قوانین فران سی بته ال. این 

توصیف اقامتگاه تعارضات زیادی     ، ازجملهدر بریتانیا هاتوصیف  مسئله  در زمینهممکن است  

از سججوی دیگر وجود . اما به هر نحو از نظر نگارنده بهترین سججیسججتم اسججت ، به وجود بیاید

یه  که    های رو نابع مهم حقوقی   عنوانبه قضجججایی در این کشجججور  حقوب  ازجمله یکی از م

صی و  خصو  المللبینحقوب  در زمینهراه را برای تغییرات بیشتر  ، است  خصوصی   المللبین

 .قوانین باز نموده است تعارض

ی خصجججوصجججی به یک     المللبینحقوب  در زمینه قوانین  تعارض  در زمینه البته باید    

  ،دیگر توجه نمود و آن این اسججت که با توجه به اینکه در اکثر کشججورهای اروپایی  مسججئله

 نینچهمتوانایی اربات نسجججب طفل طبیعی و  ازجملهاربات نسجججب  در زمینهقوانین مترقی 

لدین طبیعی     فل طبیعی در ارث بردن از وا یت ط له  وجود دارد و این  اهل در اکثر  مسجججئ

شکل نظم عموم    شورهای اروپایی به  ست    درآمدهی ک ست که تخطی از آن روا نی سئله  ، ا م

تقلب نسجججبت به قانون نیز برای زوجین بیگانه نیز امکان ایجادش وجود دارد که در مقاله              

 .مورد بحث بدان پرداخته شده است

 

 منابع و مآخذ
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 0ذبیح اله رحیمی

 

 چکیده

مددکاری اجتماعی . رودمی بازپروری بزهکاران از اهداف اصججلی مجازات به شججماراصججالح و 

کی نقش بسججزایی در این یدرمانی و کلین یهاروشبا  یکی از دسججتاوردهای علوم اجتماعی عنوانبه

 کمتر هاآنتوجه به این نهاد بالینی و همچنین سججایر نهادهایی که جنبه قضججایی . هدف خطیر دارد

ست یس ر نزد د، نمود دارد سازمان   نامهنییآاما این مهم در  ؛کیفری ایران مغفول مانده بود گذارانا

مورد توجه قرار  0390در قوانین مجازات اسججالمی و آیین دادرسججی کیفری مصججوب  راًیاخو  هازندان

ست      شده ا ضور مددکاران اجتماعی در فرایند کیفری مورد تأکید واقع    .گرفته و در موارد مختلف ح

این نوشتار سعی بر آن است تا جایگاه مددکاری اجتماعی در این دو قانون اخیرالتصویب مجازات     در 

بررسججی و تحلیل قرار داده و بر لزوم حضججور  مورد 0390اسججالمی و آیین دادرسججی کیفری مصججوب 

 امکان ،که به دلیل فراهم نبودن بسججترهای الزم هرچند. نهادهای پیراقضججایی تأکید نماییم ترپررنگ

 .موفقیت این نهادهای پیراقضایی با تردید همراه است

 

  

_______________________________________________________________________________ 
 دانشکده حقوب و علوم سیاسی دانشگاه مازندران. دانشیار 0

 دانشگاه مازندران یشناسجرمدانشجوی دکتری حقوب جزا و . 0
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 مقدمه. 6

بشججری سججبب شججده اسججت که امروزه  یهاشججرفتیپو ضججرورت توجه به  رشججد علم

مختلف در پی اسججتفاده از علوم دیگر برآیند و از دسججتاوردهای آنان در راسججتای   یهادانش

ستفاده کنند   شری  ب یهاشرفت یپنیز که با  یشناس  جرمدستاوردهای  . پیشبرد اهداف خود ا

 که امروزه یاگونهبه. روبه فزونی اسجججت نیز همواره مورد اسجججتفاده حقوب جزا بوده اسجججت 

 .کیفری دانست  یهایگذارقانونرا جزء الینفک مباحث جزایی و حتی  یشناس  جرمتوان می

و الزام در مددکاران اجتماعی  ژهیوبهدر همین راسججتا ضججرورت توجه به مأموران پیراقضججایی 

ستفاده از   ست   گذارقانونیک دغدغه مهم در ذهن  عنوانبه، هاآنا  یاگونهبهما تجلی یافته ا

که در قوانین اخیرالتصججویب مجازات اسججالمی و آیین دادرسججی کیفری به این نکته اهتمام  

اد ربا سرنوشت اف   درواقعقانونی که  عنوانبهقانون مجازات اسالمی  . زیادی ورزیده شده است  

سی کیفری به این امر  ، سروکار دارد ، دخیل در یک پرونده کیفری در کنار قانون آیین دادر

سزاگرایانه بود      ست که نباید تنها به دنبال مجازات صرف و تفکرات  شته ا بلکه  ،مهم توجه دا

 عنوانبهمددکاران اجتماعی . باید سعی در بازسازگاری و هنجارمندی دوباره بزهکاران داشت 

ان اصججلی و متخصججصججانی که دانش و علم مربوط به امور اصججالح و درمان بزهکاران را  متولی

ند  ند بود   ، دار نه پیشجججرو خواه جازات    گذار قانون . در این زمی قانون م در موارد فراوانی در 

  تأکید هاآناسجججالمی به حضجججور مددکار اجتماعی و مأموران مراقبت و الزام به حضجججور نزد 

در خصوص پرونده و صدور رأی از سوی قاضی را منوط      اظهارنظر ،حتی در مواردی. کندمی

قابلیت     یقدر به توانند  می مددکاران اجتماعی   . به گزارش مددکاران اجتماعی نموده اسجججت    

شت یک پرونده را با       سرنو شند که  شته با دقیق خود تغییر داده   یهاگزارشو  اظهارنظرهادا

 .امکان صدور آرای متناسب و دقیق را فراهم نمایند درواقعو 

 

 بالینی یشناسجرممفهوم . 0

ن  از میا. شود می به دو شاخه نظری و کاربردی تقسیم  طورکلی، به شناسی  جرمعلم 

شاخه   سی، جرم   جرماین دو  سی   شنا   هایشاخه یکی از . کاربردی اهمیت فراوانی دارد شنا

سی   جرممهم  سی   جرم، کاربردی شنا ست  شنا سی   جرمغایت . بالینی ا بالینی در مقابله   شنا

صیت بزهکار و           مؤرر شخ شناخت  ستلزم  ست که م ست  هایمؤلفهبا تکرار جرم ا در . آن ا

 تبعبهگردد که جرم شججناسججان  می حالتی مطرح، راسججتای شججناخت شججخصججیت بزهکار   

شمندان مکتب تحققی   سی   جرم .نامندمی حالت خطرناک، گاروفالو ویژهبهاندی   با علمی شنا

  علت مفهوم به و بالینی شجججناسجججیجرم قالب در ابتدا گاروفالو، فری، لمبروزو هایتالش
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 شناسی  جرم. کرد مطالعه را مجرم اجتماعی و روانی، زیستی  ابعاد و شد  متولد آن شناختی 

 نیککلی واژه. همان مفهوم رایج در علم پزشججکی را دارد ، درواقعدرمانی یا کلینیکی، بالینی

شه  از ستر  معنی به که شده  گرفته آن یونانی ری ست  بالین و تخت یا ب  که فتگ باید پس. ا

سی   جرم ستر  در مجرم مطالعه، بالینی شنا سی   جرم 0.شود می تلقی او ب  علوم از بالینی شنا

ست  مانند گوناگونی سی، روان  زی سی، جامعه  شنا سی،   شنا  مکک پزشکی روان و پزشکی شنا

  ینیبال شناسی  جرم از هدف. کند شناسایی   را بزهکاری عوامل و بزهکار شخصیت   تا گیردمی

  ارائه و آینده در فرد رفتار بینی، پیشاجتماعی هماهنگی قابلیت و خطرناک حالت تشخید 

 رسیدن راستای در. شود اجرا خطرناک حالت دارای فرد یا بزهکار درباره باید که است روشی

، بیماری به ابتال، سججن نظر از را خطرناک حالت دارای افراد و بزهکاران باید، اهداف این به

  کاربرد 0.شود  اجرا خاصی  برنامه هرکدام درباره و تفکیک یکدیگر از، محکومیت مدت، اعتیاد

ب در حقو، پیشگیری و اصالح مجرمان  ، کاربردی دوگانه هایشناسی  جرمو تعلیمات  هایافته

ست جنایی مورد اقبال و حمایت مکاتب کیفری همچون مکتب     طورکلیبهکیفری و  سیا در 

رغیب ت منظوربهطرفدار برخورد انسانی با بزهکار   سو یکدفاع اجتماعی نیز قرار گرفت که از 

شت به     شویق او به بازگ صادی و اجتماعی     اندجامعهو ت سوی دیگر بر رعایت حقوب اقت و از 

 رسججالت، این مکتب. کنندمی اجتماعی تأکید هایآسججیباز  گیریپیششججهروندان با هدف 

کیفر حبس را بازپذیر کردن مجرمان تعریف کرد و بر تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی که  

شججود که می مشججاهده بنابراین 3.تأکید کرد، شججودمی نوعی مبارزه با بزهکاری نیز محسججوب

ی بالینی و با استفاده از تدابیر کلینیکی و پزشک   شناسی  جرمکیفری در پرتو  گذارانسیاست  

در این راستا مأموران پیراقضایی به دلیل تخصد و  . سعی در اصالح و درمان بزهکاران دارند 

 .توانند به اصالح و درمان بزهکاران کمک نمایندتری میمناسبمهارتی که دارند به نحو 

 

 مفهوم مددکاری اجتماعی. 2

_______________________________________________________________________________ 
صلنامه ، «آن در پلیس نقش و دیدگی بزه، دهیدبزه درمانگاه»، ابراهیم، رجبی. 0   الس ، تهران، انتظامی دانش ف

 9، 0388، شماره اول، دوازدهم

سادات مرضیه ، آقامیرسلیم . 0 صیت   پرونده جایگاه، ال ش  نامهانیپا، کانادا و ایران کیفری نظام در شخ سی   کار نا

 54، 0391، دانشگاه شهید بهشتی، ارشد

شارات ، جنایی علومی هاتازه، «جرم از عادالنه پیشگیری »، حسین  علی، ابرندآبادی نجفی. 3 ،  0383، سمت  انت

 559ص
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ست که با    هایشاخه از  مددکاری اجتماعی یکی سانی ا صول ، دانش برتکیهعلوم ان ، ا

بزهکاران است تا از این   ، ازجملهبه شهروندان  رسانی کمکویژه به دنبال  هایروشمهارت و 

مددکاری اجتماعی درصججدد تغییر  حرفه 0.مشججکالت و نیازهای آنان برطرف شججود ، رهگذر

سانی   ، اجتماعی شکل روابط ان سازی حل م سازی و  ، توانمند سالمت و    رها افراد برای ارتقای 

ست  صلی خدمات اجتماعی . رفاه فردی ا ست    ، هدف ا سان و محیط ا سازگاری بین ان . ایجاد 

دارد که ایجاد تأریر می میان فرد و جامعه اسججت و اظهار دادوسججتد درواقعخدمات اجتماعی 

شجججاید    0.با تفاهم یکی از تکالیف کارشجججناسجججان خدمات اجتماعی اسجججت           همراهمتقابل   

د  این تعریف باشجج، توان برای مددکاری اجتماعی در نظر گرفتمی تعریفی که ترینمناسججب

ی  های روشو  ها ها، مهارت  ، ارزشاصجججول، مبتنی بر دانش ایحرفه مددکاری اجتماعی    »که  

و   هاتوانایی برتکیهو جامعه اسججت تا بتوانند با  ها، گروهاسججت که هدف از آن کمک به افراد

برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کرده و به استقالل نسبی    ، ه از منابع موجوداستفاد 

ست یابند و     ضایت خاطر د شند  ازآنپسو ر مددکاری اجتماعی با   3.«بتوانند تأریرگذار نیز با

،  علمی ناشجی از تحصجیالت دانشجگاهی    هایتجربهو کسجب   دانشجگاهی برخورداری از دانش 

با        های کارورزی  به در عمل و  گاهی  برتکیه ممتد و مسجججتمر و کسجججب و تجر ،  دانش و آ

توانند  می ی حرفه مددکاریهاارزشبا پشتوانه اصول و ، از همه ترمهمو  ایحرفهی هامهارت

مراجعان مددکاری شججامل  طورکلی، . بهمختلف به خدمت بپردازند هایعرصججهو  هاحوزهدر 

یکی از مواردی که مددکاران  . نیازمند کمک هسججتند وعینبهشججوند که می افرادی از جامعه

در مراحل فرایند کیفری اسجججت که با شجججناخت         ، توانند به افراد کمک نمایند     می اجتماعی 

 .توانند آنان را برای رهایی از بزهکاری یاری نمایدها میآنشخصیت آنان و ارائه مشاوره به 

 

 اعیو مددکاری اجتم 6290قانون مجازات اسالمی . 8

با توسجججعه و تقویت نهادهای اصجججالحی و درمانی          0390قانون مجازات اسجججالمی   

شمگیر و   ست تا     بینیپیشچ صالحی بر آن بوده ا ستا  ازپیشبیشنهادهای جدید ا ی در را

_______________________________________________________________________________ 
و  آموزش ، چاپ نخست، دفترمددکاری فردی برتکیهمفاهیم مددکاری اجتماعی با ، محمدحسن، خاکساری. 0

 01ص، تهران، 0370، پژوهش سازمان بهزیستی کشور

0. Compton B. R. Compton and B. Gulaway Social Work Orocess The Dorsey Press1975, p7 

 04، 0386، تهران، انتشارات سمت، چاپ نخست، مددکاری اجتماعی، حسن، موسوی چلک. 3
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که به شخصیت    ا. م. ب 38و  08عالوه بر موادی مانند ماده . بازسازگاری مجرمان گام گذارد 

نموده و این موارد را در مجازات او به لحاظ اسججتحقاب یا عدم  مجرم و سججابقه او توجه خاص 

توان نام برد که   می اسجججتحقاب تخفیف دخیل دانسجججته اسجججت؛ مواد خاص دیگری را هم      

ست    صراحت  به سته ا ضور مددکاران اجتماعی را الزم دان صوص تعویق و   گذار. قانونح در خ

، طورکلی. بهماعی اشاره نموده استتعلیق مراقبتی به حضور مأموران نظارت و مددکاران اجت

ه  دارند که در پرتو جدیت دستگا ایرابطهسعی در تلطیف ، مأموران پیراقضایی حقوب کیفری

 متخصججصججان. تبدیل شججده اسججت آوررعب ایرابطهبه  ناپذیرانعطافعدالت کیفری و قوانین 

نعطف و با مالطفت تبدیل  م ایرابطهتا طرحی نو دراندازند و این رابطه را به     اند آن برعلمی 

 وانعنبهاز آن  هاانانسجج، آیدمی سججخن از دسججتگاه عدالت کیفری به میان کهیوقتنمایند تا 

ستگاه انتقام و   سالمت انتظار برخوردی ، برعکسیاد نکنند؛ بلکه  یده سزا د ا تعقل و ب زیآمم

ا توجه آن دارند تا ب کیفری سعی بر  گذاران، سیاست  بنابراین ؛را از این دستگاه داشته باشند   

بیشججتر به اصججل فردی کردن مجازات و ایجاد تناسججب در جرم و مجازات و همچنین دخالت 

 .بازسازگاری بزهکاران را فراهم نمایند یهانهیزمدادن مأموران پیراقضایی در فرایند کیفری 

 

 توجه ویژه به اصل فردی کردن مجازات و اقدامات تأمینی. 6. 8

صالح و درمان بزهکاران و همچنین ایجاد انگیزه برای   توجه به نهادهایی که در پی ا

  تیدرنهاو  هامجازاتبه فردی کردن  گذارقانوننشججانگر عزم ، به اصججالح هسججتند یابیدسججت

ست   یابیدست  صالح و درمان ا سالمی مصوب   . به گفتمان ا موارد فراوانی در قانون مجازات ا

صیت مرتکب   گذار، قانونزد که  توان مثالمی را 0390 صی و       ، سابقه او ، شخ شخ ضعیت  و

عد از ارتکاب جرم را مدنظر قرار       تار او در حین و ب دهد و بر  می خانوادگی او و همچنین رف

اخف از مجازات  ییهامجازاتو گاهی به اعمال  گاه به صججدور رأی یا تعویق آن هاآناسججاس 

نهاد   ازجملهتوجه به شججخصججیت متهم در موارد مختلفی  . نمایندمی مقرر در قانون مبادرت

صدور حکم ، تخفیف شروط و ، تعلیق اجرای مجازات، تعویق  ست   ... آزادی م شده ا در . بیان 

شججود که قانون مجازات اسججالمی به اصججالح بزهکاران و ضججرورت می موارد فراوانی مشججاهده

 تشکیل پرونده شخصیت سخن    از الزامی بودن  گاهچیهآن اشاره نموده است ولی    بینیپیش

صیت باید      کهنیااما با توجه به  ؛گویدنمی شخ شکیل پرونده  س بهت سی   قانون آیین لهیو دادر

 ندهاصالح بس   بینیپیشبه ذکر ، در قانون مذکور اشاره شود   کهآنمقنن به امید ، الزام گردد

کیل پرونده  آن جز با تشججج بینیپیشلذا امری بدیهی اسجججت که اصجججالح بزهکار و . کندمی

سر     صیت می ست        . شود نمی شخ شده ا صیت فرد توجه  شخ شتر مواردی که به   لزوم، در بی
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ست       شهود ا صحیح آنان م ضور مددکاران اجتماعی و عملکرد   طوربه کهآنبنابراین برای  ؛ح

ست یابیم    صل فردی کردن مجازات د صیت افراد      ، واقعی به ا شخ ست باید از  در مرتبه نخ

  .مجازات متناسب را اعمال نماییم ، باشیم تا با شناخت شخصیت فرد     آگاهی و اطالع داشته  

ستا  ضرورت       ، لذا در این را صیت  شخ شکیل پرونده  شکیل پرونده      . یابدمی ت ستای ت در را

ضایی      صیت هم باید به مأموران پیراق شید تا در    ازجملهشخ سمیت بخ مددکاران اجتماعی ر

ه نام  ک در بیشتر نهادهایی، از همین رو. پرتو آن بتوان به شناخت شخصیت افراد امیدوار بود 

بزهکاران به مددکاران اجتماعی و یا نظارت مددکاران اجتماعی بر  یانوبهمعرفی ، برده شججد

ست  هاآنرفتار  سایر نهادهای نوظهور و همچنین   تعلیق و تعویق. مورد تأکید قرار گرفته ا و 

 .بر اصل فردی کردن مجازات است گذارقانوننشانگر عزم ، توسعه نهادهای اصالحی گذشته

 

 رسمیت بخشی به مددکاران اجتماعی و سایر مأموران پیراقضایی. 0. 8

تعویق » دارد که:می قانون مجازات اسالمی در خصوص تعویق مراقبتی مقرر 40ماده 

  همراه با تدابیر زیر است:مراقبتی 

در زمان و مکان تعیین شججده توسججط مقام قضججایی یا مددکار    موقعبهحضججور . الف

نظارت بر اجرای تعهدات  کنندهلیتسججهارائه اطالعات و اسججناد و مدارک . ب. اجتماعی ناظر

شغل  هرگونهاعالم . پ. محکوم برای مددکار اجتماعی   در مدت ییجاجابهاقامتگاه یا ، تغییر 

البته حضجججور مددکاران     «...کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشجججی از آن به مددکار اجتماعی       

ضور دوباره     هاآندر جامعه برای یاری کردن  هاآناجتماعی در کنار مرتکبین جرم پس از ح

شرفته       شورهای پی صالح در ک سیر ا در این ماده تدابیری در نظر . طوالنی دارد یاسابقه در م

شجججود که به دلیل نیازهای      می برای مجرمانی در نظر گرفته   طورمعمولبه فته شجججده که   گر

مانند مجرمان جنسجججی ، افتندمی روانی یا جسجججمی خاصجججی که دارند در دام ارتکاب جرم

برای آن مجرمان دستوراتی خاص جهت برآوردن . ت روانیالو مجرمان دارای اختال دارسابقه

 له. ازجمشود می در نظر گرفته زیآمکیتحر یهاطیمحی شرایط و  این نیازها یا پرهیز از برخ

 پزشک روانتوان به دستور مراجعه مداوم و مستمر برای گرفتن مشاوره از    می این دستورات 

این قانون عالوه   در 0.اشاره شده است    40تدابیر خاص در تبصره ماده  . اشاره کرد  کاوروانیا 

گرفته شججده اسججت؛ مانند نظارت بر   نظر دربرای مددکار اجتماعی نیز وظایفی ، بر قاضججی

_______________________________________________________________________________ 
،  نشججر میزان، ، چاپ دومیکنون یحقوق نظم در یاسججالم مجازات قانون، گرانید و میابراه، یناتر شججمس. 0

 041، ص 0393تهران، 
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  قاضجججی ، نهایی  یریگمیتصجججممرتکب و تهیه گزارش از عملکرد وی در مدت تعویق که در     

ستفاده نماید می شد متهم در       چنانچه در قرار تعویق. تواند از آن ا شده با صدور حکم مقرر 

شود باید با هماهنگی مددکار اجتماعی این کار      شناس روانروزهای معینی باید نزد  ضر  حا

ئه نماید           وی نیز در گزارش . صجججورت گیرد و مرتکب گزارش آن را به مددکار اجتماعی ارا

 .نهایی مراتب را به استحضار قاضی دادگاه برساند

است و این مهم حاصل نخواهد شد      توجه به اصالح مجرمین ، 40هدف از وضع ماده  

س  ستری مهیا           مگر با ایجاد ب ضعیت کنونی چنین ب ضاییه که در و سط قوه ق سب تو تر منا

ستاندارد پرونده به دستگاه قضایی و آمارگرایی موجب خواهد شد        ازحدشیبنیست و ورود   ا

 زیرا دادگاه با شججرایط خاص ؛قضججات کمتر از این تأسججیس اصججالح محور اسججتفاده نمایند  

ه  آمار مختومه ماهیان عنوانبه تنهانهپایان  بایست مبادرت به تعویق صدور حکم نماید در  می

سوب    یکارکمشود بلکه چنین دادگاهی با افزایش آمار موجودی مواجه و در مظان  نمی مح

ستان نیست   یهایدادگستر گیرد که به جهات گوناگونی خوشایند مدیران در  می قرار قوه   .ا

ستی و غیره بماند       سایر نهادها مانند بهزی ضاییه اگر منتظر اقدامات   اجرای تعویق درعملق

ناموفق خواهد شد و   ، مراقبتی که تأسیس بسیار خوبی در بازاجتماعی نمودن مجرمین است   

ستقبال از این نوع   هادادگاه درنهایتگردد و می این ماده از مواد متروکه قانون جدید بدون ا

ساده اکتفا ، صدور حکم  تعویق ستفاده از تعویق  می به تعویق  کنند زیرا دادگاه تکلیفی در ا

مراقبتی نیز در کنار تعویق  قیتعل 0.هسججتها آنمراقبتی ندارد و مجاز به انتخاب هر یک از 

  اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی  یهاشرفت یپدرمانی با –یک روش تربیتی  عنوانبهمراقبتی 

سویی دارد    ویژهبهو  صر همخوانی و هم سازمان ملل متحد . علمی معا که خود از  از دیدگاه 

تعلیق مراقبتی یک نهاد علمی درمان مجرمین اسججت که در زمره ، مروجین این روش اسججت

صر همچون علوم اجتماعی    سانی معا قرار دارد و از این علوم در  یشناخت روان، علوم رفتار ان

صالح رفتار مجرمانه بهر  شیوه مجازات در ارتباط با حالت خطرناک   نیا 0.جویدمی هجهت ا

انان است که اطفال و نوجو یاشهیانداطفال و نوجوانان بیشترین کاربرد را داشته و مبتنی بر 

 فرصجججت الزم، تعلیق مراقبتی. شجججانس بهتری برای بازپروری و توقف حالت خطرناک دارند

_______________________________________________________________________________ 
ضا خواه، عدالت. 0 سوط ، محمدر سالم  مجازات قانون مب ست  کتاب، 0390 یا چاپ  ، یعموم یجزا حقوب نخ

 009 ، ص0390، تهران، مجداول، 

شی و همکاران ، هامایی. 0 سین آقایی نیا ، تعلیق مراقبتی در دنیا، کوا شر میزان ، چاپ اول، ترجمه ح ،  ، تهرانن

 06، ص0377
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ر قرا دهی دآموزشنزدیک تحت نظارت نیروهای      کند که از  می برای کودکان و نوجوانان ایجاد   

مددکاران اجتماعی و سایر متخصصانی که کاری شبیه کار مددکاران       0.گیرند و اصالح شوند  

جام    ماعی را ان ند می اجت مذکور در تعلیق مراقبتی    ، ده تدابیر  یک از  به    می در هر  ند  توان

ست     عنوانبهبزهکار  شده ا صری که درگیر بزهکاری  صحیح هر    یاری ر، عن سانند تا با انجام 

بازگشجججت به زندگی اجتماعی را برای او به       یها نه یزمگذار،  قانون یک از تدابیر مورد تقنین   

تمام قیودی که در تأسیس نیمه آزادی بیان گردیده   ، بر تعویق و تعلیق عالوه 0.ارمغان آورند

مشاوره و خدمات در  . توان مفری برای استفاده از مددکاری اجتماعی دانست  می است را نیز 

 و تدابیر آموزشی هابرنامهتجویز ، حرفه یابی متناسب با روحیات و خصاید مجرم یهانهیزم

  هالسا کارشناس و متخصصی انجام گردد که     لهیوس بهتواند ها میآنو درمانی مناسب برای  

سائلی   صورت به ست  نیچننیاعلمی با م   مددکاران زین یآزاد مهین روش در 3.درگیر بوده ا

نیمه آزادی . باشند  ای، مؤررحرفه و یآموزش  خدمات و هاتیفعال ارائه در توانندمی یاجتماع

_______________________________________________________________________________ 
 060ص ، 0380ش، یگرا نشرچاپ نخست، ، نینابیب یهامجازات ای زندان یهانیگزی، جامحمد، یآشور. 0
  یاجرا به مرتکب یبندیپا زانیم به توجه با قیتعو مدت گذشججت از پس» کند:ب. م. ا بیان می 45 ماده. 0

 نییتع به مورد حسب  دادگاه، مرتکب تیوضع  مالحظه زین و یاجتماع مددکار یها، گزارشدادگاه یدستورها 

 .«کندمی اقدام فریک از تیمعاف حکم صدور ای فریک
  صادرکننده  دادگاه هفت تا پنج درجه یریتعز یهاحبس در» :کندمی انیب ب. م. ا 57 ماده در زین ادامه در. 3

شروط  تواندمی یقطع حکم شته  به م سب  نیتأم سپردن  و یشاک  گذ ،  یغلش  تیفعال کی انجام به تعهد و منا

ش ، یاحرفه شارکت ، یآموزحرفه، یآموز   ندیفرا در که یماریب ای ادیاعت درمان ای یخانوادگ یزندگ تداوم در م

صالح  ست  مؤرر دهیدبزه بر وارد خسارت  جبران ای ا ضا  با را محکوم، ا   قرار یآزاد مهین نظام تحت، او خود تیر

 حکم صدور ، یقانون طیشرا  بودن دارا صورت  در مجازات تحمل دوره طول در تواندمی محکوم نیهمچن. دهد

کند  نیز مقرر می قانون مجازات اسالمی 61ماده  .«است یدگیرس به موظف دادگاه و دینما تقاضا  را یآزاد مهین

ضاع تواند با توجه به می دادگاه :که صیت محکوم      واحوالاو شخ او را در مدت  ، وقوع جرم و خصوصیات روانی و 

دستورهای مذکور و  ، دادگاه. ملزم کند، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم  ، آزادی مشروط 

در این  . کند می و نیز آرار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکم تفهیم       ها آنآرار عدم تبعیت از    

صیت محکوم مورد توجه      ، ماده نیز شخ ست  گذارقانونخصوصیات روانی و  امری که بدون حضور   . قرار گرفته ا

راین  بناب ؛رددمحقق گ تواندینممددکاران اجتماعی و بدون تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و محکومان    

صیت متهمان که     شخ س بهبا توجه به پرونده  ضایی فراهم        لهیو صان پیراق ص سایر متخ   مددکاران اجتماعی و 

شرایطی که قانون مقرر  ، آن لهیوس بهگردد که می این امکان فراهم، گرددمی ر  نماید به صدو می قاضی با احراز 

 .حکم آزادی مشروط یا سایر تأسیسات اصالحی مبادرت ورزد
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ص    به توجه اباید ب   هما چند در که شود  اعطا هاآن یستگ یشا  و اقتیل، نیمحکوم تیشخ

  نهیمز یآرامبه تا بپردازد زندان از رونیب خود یاجتماع یهاتیفعال به خود تیمحکوم یانیپا

 نیا به حصججول، یآزاد مهین میرژ منظور نیبد. دینما فراهم خود مجدد بازگشججت یبرا را

 .کرد خواهد لیتسه را هدف

تواند با توجه به وضجججعیت می قاضجججی اجرای احکام» کند:می مقررا . م. ب 77ماده 

تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد ، تخفیف، تشججدید، محکوم و شججرایط و آرار اجرای حکم

قاضجججی مذکور به تعداد الزم مددکار        . رأی پیشجججنهاد کند   صجججادرکننده حکم را به دادگاه   

 صججرفبه، انجام خدمات عمومی کهنیابا توجه به  «.اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد

یک تأسجیس   ،این نوع خدمات کهنیاصجدور حکم توسجط دادگاه کافی نیسجت و با توجه به    

شی  ست  بین بخ ضاییه انجام    یانامهنییآدر ، ا سط قوه مجریه و ق شی    ، شود می که تو بخ

مددکاران اجتماعی و  ، مربوط به صججدور حکم توسججط دادگاه و وظایف قضججات اجرای احکام 

و   هادستگاه ، مأمورین مراقبتی خواهد بود و قسمت دیگر آن مربوط به انواع خدمات عمومی 

این نهادها با قاضی    دولتی و عمومی پذیرنده این قبیل محکومان و نحوه همکاری مؤسسات  

در اسججرع وقت تعیین   نامهنییآامید اسججت که این  . خواهد بود هیعلمحکوماجرای احکام و 

ا  تبدیل و ی، تخفیف، پیشججنهاد تشججدید . اعمال گردند یروشججنبهگردد تا مواد مربوط به آن 

رأی از وظایف قاضجججی اجرای    صجججادرکننده ن حبس به دادگاه   توقف موقت مجازات جایگزی   

مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبت با توجه به          یها گزارشاحکام اسجججت که بر اسجججاس    

شرایط    ضعیت محکوم و  صورت   81شود و وفق ماده  می و آرار اجرای حکم انجام و نیز در 

صالح رفتار محکوم  ش ، امکان تقلیل بقیه مدت مجازات، ا ضی مجری حکم برای  با پی نهاد قا

این ماده یکی از موارد عدول از قاعده اعتبار امر مختومه در قانون جدید        . یک بار وجود دارد  

 ربه نظ نیباوجودا. اسججت که مبتنی بر اصججل فردی کردن در مرحله اجرا تقریر یافته اسججت 

 عی را فراهموسعت عمل قاضی اجرای احکام تا این میزان موجبات تزلزل احکام قط، رسدمی

 0.سازدمی

برای رسجججیدگی   گذارقانوندر خصجججوص دادرسجججی اطفال نیز به لحاظ اهمیتی که 

شججیوه حمایتی و آموزشججی در میان ، قائل اسججت هاآناطفال و اجرای  یهاپروندهافتراقی به 

  مددکار بر عالوه که دارد وجود یموارد، اطفال خصججوص در. نیز نمود بیشججتری یافت هاآن

  مثال یبرا. است  دهیگرد توجه زین گرید ینیبال متخصصان   و شناسان  روان نقش به یاجتماع

_______________________________________________________________________________ 
 093 ، صهمان، و دیگران ، ابراهیمشمس ناتری. 0
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  و متخصججصججان گرید و شججناسروان ای یاجتماع مددکار به نوجوان ای طفل یمعرف به تعهد

 یاجتماع مددکاران خصوص به و شناسان   جرم کمک به که است  یموارد از، آنان با یهمکار

 طفل وضع  از یاجتماع مددکاران گزارش 88 ماه 3 تبصره  در نیهمچن. است  دهیگرد توجه

صم  در دنظریتجد یبرا عمل مالک او رفتار و نوجوان ای صوص  در میت ضا  به اطفال خ   یاقت

 یراب یمراقبت و یتیحما ریتداب گرفتن کار به. گرفته اسججت قرار نوجوان ای طفل مصججلحت

 یسازگار  و ییهمنوا به او بیترغ نیهمچن و جرم دوباره ارتکاب در، کاربزه ساختن  منصرف 

شت  یگرام و جامعه با س  یاجتماع یهنجارها و هاارزش دا ست  مهم اریب  لیدل به نیبنابرا ؛ا

ساس  ریتداب نیا یاجرا در که یضرورت  و تیاهم   ینیبال ینهادها به گذارقانون شود؛ یم اح

 دنیفرآ تا است  نموده توجه یاجتماع مددکاران ویژهبه و مراقبت نیمأمور، شناسان  روان مثل

 0.دینما لیتسه یبهتر نحو به را کاربزه یبازپرور و یبازسازگار

تواند حسججب مورد از اشججخاص  می هرگاه دادگاه مصججلحت بداند». 88تبصججره ماده 

مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعالم نتیجه به دادگاه در مهلت 

و دیگر   شجججناسروانمعرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا . 0نماید:مقرر را نیز اخذ 

اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان . 3... متخصججصججان و همکاری با آنان 

  هاآنکه دولت ایران به  یالمللنیب یهانامهمانیپنگاهی به اسججناد و . «...تحت نظر پزشججک

سیاری از قوانین داخلی ایران     ست و نیز ب شده ا منطق حمایتی این مقررات و قوانین ، ملحق 

شان        شد ن سن ر سیدن به  سبت به کودکان تا ر سناد و    . دهدمی را ن سیاری از ا این مبنا در ب

کودک به خاطر نداشججتن رشججد کامل فیزیکی و ذهنی   »با این تعبیر که ی، المللنیبمقررات 

ست « حمایتمحتاج مراقبت و  ست   ، ا صریح قرار گرفته ا بنابراین مبنای این منطق  ؛مورد ت

ست که کودک اولحمایتی  ست و      ، ؛ آن ا سمانی و ذهنی نیازمند حمایت ا ضعف ج به خاطر 

امکانات الزم برای بقاء و   اندمکلف هادولت؛ به همین دلیل از حق رشد برخوردار است و   دوم

  ،کلیه تدابیر و اقداماتی که راجع به کودکان کهنیا سجججومرشجججد کودکان را فراهم نمایند و 

  نافعباید در راستای م ، گیردمی توسط نهادهای دولتی و یا سیستم قضایی و تقنینی صورت     

شد  صیت کودک که     0.عالیه کودک با شخ ضعیت   دربردارندهبا توجه به پرونده  اطالعاتی از و

_______________________________________________________________________________ 
،  کارشججناسججی ارشججد نامه، پایان0390درمانی قانون مجازات اسججالمی –رویکرد اصججالحی ، ذبیح اله، رحیمی. 0

 47ص ، 0390، دانشگاه شیراز

انتشججارات میزان،  ، علوم جنایی المعارفدائره، «یکاربزهاطفال و نوجوانان در معرض خطر »، محمود، مهدوی .0

 884، ص 0390چاپ نخست، 
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ست  صدور    نیتریعالتوان در جهت ، میفردی و اجتماعی کودک ا منافع کودک مبادرت به 

ید حفظ حریم خصجججوصجججی کودک      0.حکم کرد با له  نافع وی و   نیتریلاع ، در این مرح م

.  مورد توجه قرار گیرد، معیارهای پیشگیری خاص برای جلوگیری از تکرار بزه دیدگی کودک

همچنین باید خود کودک در صججورت اقتضججا در انتخاب نوع حکم صججادره مشججارکت داشججته 

طفل بزهکار ، دادرسی اطفال و نوجوانان منطبق با اهداف مورد نظر صورت نگیرد   اگر 0.باشد 

که از طرف دسجتگاه انتظامی پلیس یا    دهیدبزهمنتها طفل ، شجود می تبدیل دهیدبزهبه طفل 

ست و      ضایی مورد بزه قرار گرفته ا ستگاه ق ست   درواقعد شده ا بدیهی   3.قربانی نظام کیفری 

بزهکار به کانون اصجججالح و تربیت یا دارالتأدیب و نگهداری در این  اسجججت که اعزام کودکان

بلکه ضروری است که در کانون   ، گرددنمی باعث اصالح و تربیت مجدد  خودخودبه مؤسسات  

صالح و تربیت  صد و  ، ا تا   قرار گیرند صالح یذکودکان بزهکار زیر نظر و مراقبت افراد متخ

مشججکل او و مقابله با این مسججائل از طریق رفتاری  ، اجتماعی و روانی یهاجنبهبا شججناخت 

 4.راه برای تربیت مجدد کودکان هموار گردد، مناسب

 

 جایگاه مددکاری اجتماعی در قانون آیین دادرسی کیفری. 5

_______________________________________________________________________________ 
دادگاه اطفال و ، در مورد تصجمیمات مورد اشجاره در بندهای الف و ب این ماده  » . م. ا:ب 88ماده  3تبصجره  . 0

ضع طفل یا    یهاگزارشو همچنین  آمدهعملبهت تواند با توجه به تحقیقاانان مینوجو مددکاران اجتماعی از و

 «.بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید هرچند، نوجوان و رفتار او

 یریشگ یپ مقاالت مجموعه، «سیپل نقش بر دیتأک با کودکان مکرر یدگید بزه از یریشگ یپ»، میمر، یعباچ. 0

 801 ص، 8811، ، تهرانجرم از

سی ویژه نوجوانان، تهران، مهرماه،  آموزش دادر هایکارگاهگزارش ، «دادرسی ویژه نوجوانان»، محمد، آشوری. 3

 61، ص 0380

  یها گزارشتواند با توجه به     می دادگاه »کند که:   می چنین بیان  0390مجازات اسجججالمی   قانون  91ماده  . 4

دت  و م کند دنظریتجدرسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح و تربیت یک بار در رأی خود    

تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل      سوم کیرا تا  یدارنگه

ز  ا پنجمکیشججود که طفل یا نوجوان حداقل می تصججمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صججورتی اتخاذ . نماید

شد    صالح و تربیت را گذرانده با ست  رأی دادگاه در این. مدت نگهداری در کانون ا این امر مانع  . مورد قطعی ا

 «.نیست هاآناستفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط 
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صججریح به  طوربهضججمنی و یا  طوربهقانون آیین دادرسججی کیفری در مواد مختلف 

 مقرر 503 ماده 0 تبصججره، در همین راسججتا .حضججور مددکاران اجتماعی تأکید نموده اسججت

  اقدامات مراکز و اشتغال  و یآموزحرفه مراکز، بازمهین، بسته  زندان به هازندان» نماید که:می

 ینگهدار مراکز و نوجوانان و اطفال یبرا تیترب و اصججالح کانون ازجمله یتیترب و ینیتأم

تفکیکی را برای زندانیان قائل شججده  چنین گذار، قانون کهنیهم «.شججودمی میتقسجج نیمجان

مورد تأیید و مقبول  هازنداندر ، اسجججت به این معنا اسجججت که حضجججور مددکاران اجتماعی

و با توجه به  دارند سججروکاربیش از همه با زندانیان  هازندانکسججانی که در  چراکه. اوسججت

  یهانازنددر  هاآنتوانند در راسجججتای تفکیک می برخوردهای فراوانی که با محکومان دارند

سته و غیره   ضایی         ، نمایند اظهارنظرباز یا ب صان پیراق ص سایر متخ مددکاران اجتماعی و یا 

 0.هستند

  یتس یزهم. شخد محکوم به زندان نباید رنجی بیش از کیفر حبس را تحمل نماید 

زندانیان با یکدیگر تبعات منفی زیادی از نظر بهداشتی و اخالقی دارد   چندروزه ینینش همو 

شنایی متهمان می و و فراگیری طرب ارتکاب جرم را فراهم   ایحرفهبا مجرمان  تواند زمینه آ

واحدهای اصجججالحی و تربیتی و    ، نیچننیا ییها طیمحراه چاره آن اسجججت که در   . سجججازد

تماعی مورد استفاده بیشتر قرار گیرد تا کمتر شاهد  همچنین حضور مشاوران و مددکاران اج

شیم   سترش فرهنگ بزهکاری در میان زندانیان با صورت . بروز و گ مددکاران اجتماعی  کهیدر

 هاتننهزندان ، باشججد تفاوتیب هاآندر زندان حضججور نیابند یا حضججور آنان در زندان با نبود 

 باطارتیباین تبصره هم . آموزی نیز خواهد بودبلکه دانشگاه جرم  ، درمانگاه جرم نخواهد بود

ست  یهاتیفعالبا  صیات روحی و          چراکه، مددکاران اجتماعی نی صو صیت و خ شخ شناخت 

صیت برای      شخ شکیل پرونده  به عهده مددکاری   هاآناخالقی بزهکاران در محیط زندان و ت

ست  سانی که در این زمینه . اجتماعی ا ی ر نظام عدالت کیفرتوانند یاری گمی لذا بهترین ک

بازسازگاری بزهکاران   که همانا اصالح و  شان یمتعالبه مقاصد   یابیدست را در  هاآنباشند و  

 0.مددکاران اجتماعی هستند، همراهی کنند، است

_______________________________________________________________________________ 
صره . 0 س  نییآ قانون 503 ماده 0 تب  حکم در ای قانون در که یموارد در جزبه: »کندمی مقرر یفریک یدادر

صر  دادگاه ست  شده  حیت ص    و نهیش یپ، تیمحکوم مدت و نوع به توجه با محکومان، ا شان یشخ ساس  بر، ت   ا

 .«شودمی یدارنگه فوب یهابخش از یکی در احکام یاجرا یقاض دییتأ و یبندطبقه یشورا میتصم

صالح  یهاکانون» کند:ب. آ. د. ک بیان می 505 ماده. 0   تیترب و ینگهدار یبرا که هستند  یاماکن، تیترب و ا

  مراکز در، کشججور یتیترب و ینیتأم اقدامات و هازندان سججازمان توسججط قانون نیا موضججوع نوجوانان و اطفال
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توانند در اصالح و تربیت بزهکاران می کسانی هستند که ازجملهمددکاران اجتماعی 

مایند    فا ن جایی اسجججت که مددکاران       درواقعصجججالح و تربیت  ا یها کانون . نقش مهمی ای

توانند تدابیر تربیتی و اصجججالحی خود را با آرامش به      می اجتماعی بهتر از هر جای دیگری  

موادی  ازجمله قانون آیین دادرسجججی کیفری هم   507و  506مواد . مرحله اجرا برسجججانند   

اشجججاره  هاآنو یا حداقل به کارکردهای  که به بحث مربوط به مددکاری اجتماعی هسجججتند

ست  ستحقاب حمایت دارند و     ، کودکان و نوجوانان 0.نموده ا به دلیل ضعف جسمی و ذهنی ا

سیر هنجارمندی را         شود تا م سبی برای آنان فراهم  شرایط منا ست بهباید    .طی نمایند یدر

سوب      شدمدار مح شگیری ر ستاوردهای پی چنانچه . ودش می امری که تحقق آن از اهداف و د

، امنیت جسججمی، رفاه ازجملهکه مصججالح عالیه کودک را در مسججیر رشججد  این شججرایط الزم

توسججط  ، دهندمی مطلوب را تشججکیل  یریپذجامعهتعالی فکری و اخالقی و ، روانی، عاطفی

،  محله و گروه همسججاالن دچار اختالل شججود ، مدرسججه، مثل خانواده ربطیذنهادهای اولیه 

که در جامعه امروز  نیباوجودا 0.گیردمی در معرض خطر قرار، ودکمسجججیر رشجججد مثبت ک

سی   جرم یهاآموزهتأریر  ست      یالمللنیبدر تدوین مقررات ملی و  شنا شیده نی سی پو  ،بر ک

  یهایافتهکه تحت تأریر  این ضججرورت در باب بررسججی و مطالعه نهادهایی  رغمبه حالنیباا

 کهبدین توضجججیح . اندپرداختهپژوهشجججگران کمتر به آن ، اندآمدهبه وجود  شجججناسجججیجرم

_______________________________________________________________________________ 
  جادیا رکشو  مناطق ریسا  ای و اندشده  جادیا هییقضا  قوه سییر دیتشخ  با ضرورت  و ازین تناسب به و هااستان 

 .«شوندمی

  ای طفل اخالب و رفتار، کانون رانیمد گزارش حسججب هرگاه» نیز مقررمی دارد که:ب. آ. د. ک  507 ماده. 0

ساد  موجب، ینوجوان ضوع  احراز صورت  در، گردد گرید نوجوانان ای و اطفال اخالب ف سط  مو ض  تو   دادگاه یقا

 شود می ینگهدار قسمت  همان در یگرید محل در مذکور نوجوان ای طفل، یو دستور  به و نوجوانان و اطفال

صالح  از پس و ستور  با رفتارش و اخالب ا   نامهنییآ -508 ماده .«شود می بازگردانده یقبل محل به دادگاه د

  یها، برنامهآنان یآموزحرفه و اشججتغال، متهمان و محکومان یبندطبقه و ینگهدار نحوه به مربوط ییاجرا

 و اطفال تیترب و اصججالح تیفیک و تیترب و اصججالح یهاکانون اداره نحوه، انیزندان مالقات نحوه، یبازپرور

 و هاکانون نیا ییاجرا امور و جرائم نوع، سن ، جنس ثیح از نوجوانان و اطفال یبندطبقه، آنجا در نوجوانان

  یهمکار با یدادگستر  وزارت توسط  قانون نیا شدن  االجراالزم خیتار از ماه شش  ظرف حبس مجازات یاجرا

 «.رسدمی هییقضا قوه سییر بیتصو به شودمی هیته کشور یتیترب و ینیتأم اقدامات و هازندان سازمان

 50، ص0386خرداد و تیر ، 45ش ، ماهنامه قضاوت، «اطفال در معرض خطر»، محمدعلی، اردبیلی. 0
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سناد       یریکارگبه شنهادی ا ست و دقیق نهادهای پی ستقیمی با درک   یالمللنیبدر رابطه م

شناختی   سئول  کهییازآنجاو  دارد هاآنمبانی جرم  شگیری از بزهکاری  نیم ا  ت متولی امر پی

  ،نداشته باشند رغبت کمتری از آن دارند  زمانی که از کارکردهای پیشگیرانه یک نهاد اطالع  

ست که مبانی و اهداف جرم   سانه نهادها ت  ضروری ا ضیح داده      جشنا صولی تو شکل ا لی و به 

 مورد در عضججو یکشججورها که داردمی انیب 41پیمان نامه حقوب کودک در ماده  0.شججود

سم  به را حق نیا یفریک نیقوان نقض به متهم ای مجرم کودکان سد   می تیر  آن با که شنا

 هب نسبت کودک احترام شیافزا موجب امر نیا. گردد رفتار کودک ارزش و شئونات با مطابق

شر  حقوب س    یهایآزاد و ب سا  نظر در با و گرفته نظر در را کودک سن ، شده  گرانید یا

  ینقش  گرفتن عهده به و جامعه با سازش  یبرا یو خاص شیافزا باعث، کودک سن  گرفتن

.  شودمی مددکاری اجتماعی با نیاز یک شخد و یا یک نظام اجتماعی آغاز. گرددمی سازنده

شد     شتن آن مطلوب و دلپذیر با ستن چیزی که دا ست ، نیاز خوا ست . نی  بلکه فقدان چیزی ا

 0.شودمی که مانع از پیشرفت یا کارکرد مشخد یا نظام

اجرای  بیانگر آن است که هر کس که 3قانون آیین دادرسی کیفری 550مفهوم ماده 

آزاد است و در چنین شرایطی مشکل بتوان اخالب و رفتار او را تحت    ، مجازات او معلق شده 

قاضججی   درظاهر. نظر داشججت تا ظرف شججش ماه پی به اسججتمرار حسججن اخالب و رفتار او برد

،  نماید هیعلمحکوماجرای احکام خود را محدود به احراز رعایت دسجججتورات دادگاه توسجججط        

مددکاران  ، رسجججد که در این میانمی نظر به 4.مراقبتی باشجججد، تعلیق کهیدرصجججورت همآن

توانند بر چگونگی اصججالح و درمان او می اجتماعی و سججایر مأموران پیراقضججایی هسججتند که

قانون آیین  553منظور ماده . استمرار حسن اخالب و رفتار او صحه گذارند یا آن را رد کنند   

_______________________________________________________________________________ 
،  «ویژه کودکان در زمینه پیشججگیری از جرم المللیبینرویکرد اسججناد »، یاسججمن و زینب لکینوری، . خواجه0

 704 ، ص0390، تهران، میزان، چاپ نخست، علوم جنایی المعارفدائره

، چاپ نخسججت،  ترجمه محمدحسججین بازرگانی، حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاه جامع، لوییز، جانسججون. 0

 00، 0379انتشارات دانشگاه عالمه، تهران، 

  مدت از ماه شش  حداقل شدن  یسپر  از پس هیعلمحکوم هرگاه دارد که:می مقررب. آ. د. ک  550ماده . 3

 شنهاد یپ با را مراتب، احکام یاجرا یقاض ، دهد نشان  رفتار و اخالب حسن  مستمر  طوربه مجازات یاجرا قیتعل

ستورها  از یبرخ ای تمام لغو ای قیتعل مدت کاهش . ندکمی اعالم حکم صادرکننده  دادگاه به شده  نییتع ید

 ردیگمی میتصم یفریک احکام یاجرا یقاض شنهادیپ مورد در العادهفوب وقت در دادگاه

 406، 0393، نخست چاپ، دانش شهر، یفریک یدادرس نییآ قانون در هانکته، یعل، یخالق. 4
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تعزیری درجه پنج تا هفت و  جرائم، نظام نیمه آزادیمشججمول   جرائماز  0دادرسججی کیفری 

تعزیری درجه پنج تا    جرائم، الکترونیکی یها سجججامانه  مشجججمول آزادی تحت نظارت    جرائم

 یخودباور به او که شود می باعث یزندان هر کنار در یاجتماع مددکاران وجود 0.است  هشت 

  با. شودن یدگیرس او تیوضع به و شود رها تنها دینبا یزندان. بکوشد خود اصالح در و دهیرس

 یلیخ است  ممکن ست ین یالزام موارد یبرخ در زندان یهابرنامه در شرکت  کهنیا به توجه

  ارندند تیرضا خود تیوضع  از ای دانندمی گناهیب را خود کهنیا لیدل به ورود بدو در افراد از

  مددکاران حضور به نجایا در. ندیننما شرکت ، است  مؤرر روان سالمت  در که هابرنامه نیا در

شاوره  ارائه با تا میازمندین یاجتماع ست  رابطه جادیا و آنان با م  زا افراد با مانهیصم  و یدو

  برنامه در شرکت ، ندینما یریجلوگ یکارخالف یهاگروه یریگشکل  از، آنان شدن  یمنزو

 یاصججالح راتیتأر مراتببه باشججد فرد لیم و اراده با اگر... و یورزشجج و یحیتفر، یآموزشجج

شت  خواهد یشتر یب ست  کی عنوانبه یاجتماع مددکاران نقش به دیبا انیم نیا در، دا   دو

 .شود ژهیو توجه انیزندان کنار در

 

 نقش مددکاران اجتماعی در تشکیل پرونده شخصیت. 1

س  یمجازاتبه  یابیدست یکی از راهکارهای  عنوانبهتوجه به شخصیت متهم    ب متنا

صل فردی نمودن  ، تیدرنهاو  ست    حائز، هامجازاتاجرایی کردن ا سیار ا که  امری. اهمیت ب

یت تشکیل پرونده شخص. در قوانین کیفری گذشته مغفول مانده بود، اهمیت فراوانش رغمبه

مورد توجه قرار گرفته اسججت اما این  هازندانسججازمان  نامهنییآ موجببهدر میان زندانیان 

ست که توقعات مدنظر     گاهچیه نامهنییآ سته ا ست   نتوان أمین  را ت نامهنییآاین  گذارانسیا

صیت در مرحله اجرا و در مجازات زندان پذیرفته       ، به هر ترتیب. نماید شخ سایی پرونده  شنا

شججده بود اما امر ضججروری آن بود که این نهاد از زمان ورود شججخد متهم در فرآیند کیفری 

_______________________________________________________________________________ 
شمول  جرائم در» ب. آ. د. ک: 553 ماده .0 ،  یکیالکترون یهاسامانه  نظارت تحت یآزاد و یآزاد مهین نظام م

  مددکاران هینظر و زندان یبندطبقه یشججورا گزارش وصججول از پس تواندمی یفریک احکام یاجرا یقاضجج

، یآموزشججج، یاحرفه ای یشجججغل تیفعال کی یاجرا کهآن بر یمبن، یفریک احکام یاجرا معاونت یاجتماع

،  زندان از خارج در هیعلمحکوم یسو  از، یپزشک  درمان ای و یخانوادگ یزندگ تداوم در مشارکت ، یآموزحرفه

  یاجرا شنهاد یپ، حکم صادرکننده  دادگاه به، است  مؤرر دهیدبزه انیز و ضرر  جبران ای و یو اصالح  ندیفرا در

س  به راجع مقررات طبق را یکیالکترون یهاسامانه  نظارت تحت یآزاد و یآزاد مهین نظام  یکیالکترون یدادر

 .«کند اقدام دادگاه نیا میتصم مطابق و دهد

 407. خالقی، پیشین، همان، 0
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ض می مدنظر قرار شناخت شخصیت فرد    گرفت تا قا  به صدور رأی ، ی با مطالعه این پرونده و 

شعب  » کند که:می مقرر هازندانسازمان   نامهآیین 36ماده . مبادرت نماید ادارات و دوایر و 

مددکاری و خدمات اجتماعی در جهت شناخت شخصیت زندانیان و کشف و حل معضالت        

ت و اقدامات الزم را نموده و یک و مشججکالت شججخصججی و خانوادگی و اجتماعی آنان تحقیقا

نسخه از تحقیقات را جهت ضبط در پرونده شخصیت زندانی به رییس زندان و نسخه دیگر        

مددکاران باید با ابراز شفقت و جلب . نمایدمی خود تسلیم را جهت اقدام الزم به اداره متبوع

اقدام و اهتمام الزم به اعتماد زندانی برای بازگشججت آنان به زندگی عادی و سججالم اجتماعی  

 «.عمل آورند

نده             گذار قانون  به نقش پرو جه  با تو ید آیین دادرسجججی کیفری نیز  جد قانون  در 

رعایت اصججل فردی کردن  درواقعشججخصججیت در صججدور آرای متناسججب با شججخصججیت فرد و 

صیت را در همان مراحل اولیه          ها، مجازات شخ شکیل پرونده  ست که ت شته ا سعی بر آن دا

  هاازاتمجتواند قاضی را در رعایت اصل تناسب می این تدبیر. یفری مدنظر قرار دهدفرایند ک

صالح و بازپروری بزهکاران یاری نماید  سی کیفری   013ماده . و همچنین ا قانون آیین دادر

، قطع عضو، سلب حیات هاآنکه مجازات قانونی  جرائمیدر »کند که می مقرر 0390مصوب 

جه چهار و باالتر اسجججت و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت          حبس ابد و یا تعزیر در  

سمانی که میزان دیه   ست  علیهمجنیرلث دیه کامل  هاآنج بازپرس مکلف ، یا بیش از آن ا

ست در حین انجام تحقیقات  صیت متهم را به واحد مددکاری        ، ا شخ شکیل پرونده  ستور ت د

  ا از پرونده عمل مجرمانه تشجججکیل     مجز صجججورتبه این پرونده که   . اجتماعی صجججادر نماید   

،  حاوی مطالب زیر اسججت: الف: گزارش مددکار اجتماعی درخصججوص وضججع مادی ، گرددمی

ماعی متهم ب: گزارش پزشجججکی و     ماعی      «پزشجججکی.روانخانوادگی و اجت کاران اجت مدد

مختلف  هایویژگیگروهی هسجججتند که در تشجججکیل پرونده شجججخصجججیت و بیان  ترینمهم

  سایر مأموران پیراقضایی و همچنین پزشکان   ، در کنار این گروه. کنندمی یفابزهکاران نقش ا

ند      می مای فای نقش ن ند ای به توان جب .  ماده     مو ند چ  به ذکر در     079ب کات الزم  یکی از ن

ه  دستور تشکیل پروند  . خالصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم است      ، کیفرخواست 

دسججترسججی به متهم صججادر شججود تا ارسججال   شججخصججیت متهم باید در روزهای نخسججتین  

سی      صدور قرار جلب به دادر ست به دادگاه پس از  برای تکمیل این پرونده معطل  ، کیفرخوا

اطالعات مندرج در پرونده شججخصججیت اطالعاتی در مورد وضججع ، 013بر اسججاس ماده ، نماند

بود که  او خواهد پزشججکیروانخانوادگی و اجتماعی متهم و نیز وضججعیت پزشججکی و ، مادی

این واحد توسط قوه قضاییه در حوزه قضایی  . باید توسط واحد مددکاری اجتماعی تهیه شود
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است و هدف از   شناسی  جرمپرونده شخصیت از دستاوردهای    . شود می هر شهرستان ایجاد  

ب اتخاذ تدابیر کیفری یا تأمینی متناس  منظوربهتشکیل آن شناخت بهتر شخصیت مرتکب      

ست  صیت تأکید       013بر مواردی که در ماده  عالوه. با آن ا شخ شکیل پرونده  این قانون به ت

این  310دارد که: عالوه بر موارد مذکور در ماده می نیز مقنن مقرر 086در ماده ، شججده بود

شش نیز  جرائمدر ، قانون صیت در مورد اطفال و      ، تعزیری درجه پنج و  شخ شکیل پرونده  ت

که الزامی شججدن  . هرچنداطفال و نوجوانان الزامی اسججتنوجوانان توسججط دادسججرا یا دادگاه 

صیت در همه     شخ سب     می به نظر هاپروندهپرونده  صدور مجازات متنا سد در    کنندهکمکر

ما الزامی نمودن آن در     مهم و در خصجججوص کودکان در قانون جدید آیین       جرائمباشجججد ا

ست که       شانگر آن ا سی ن ست ک    گذارقانوندادر سیده ا صیت      به این درک ر شخ شناخت  ه 

 .امری مهم و ضروری است، بزهکاران در راستای شناسایی شخصیت بزهکاران

 

 گیرینتیجه

در شناسایی و تشخید شخصیت    مؤرریکی از نهادهای  عنوانبهمددکاری اجتماعی 

ا  این نهاد ب  . نقشجججی غیر قابل انکار در فرایند بازپروری بزهکاران دارد       ، بزهکار  های ویژگیو 

اخت در پی شن ، ی علمی و جرم شناختی و استفاده از دانش پیشرفته امروزی   هایافته برتکیه

ستعدادها و   ضعف و  هاتواناییا ست ی بزهکار و همچنین نقاط  ست تا با       یهایکا شخصیت او

عمل مددکاران اجتماعی و  . ری بزهکار را فراهم نمایدروبازپ یهانهیزم، شججناختی گسججترده 

در  ،تواند داشججته باشججد می راقضججایی به دلیل دقت و اهمیتی کهسججایر مأموران بالینی و پی

بدین گونه که قضججات با شججناخت  . خواهد افتاد مؤررراسججتای فردی کردن مجازات بسججیار  

صیت بزهکاران و     سب با آن مبادرت   ، آنان هایویژگیشخ صمیمی متنا ورزند که در می به ت

 عطورقطبهمددکاران اجتماعی . افتد ررمؤتواند در روحیات و شخصیت بزهکار   می اکثر موارد

 یها ترجمان کاربردی آن در   یها جلوهاسجججت و  رگذار یتأر اجتماعی   های آسجججیب بر کاهش  

طرح اورژانس اجتماعی در سجججازمان بهزیسجججتی و  . تواند کارایی داشجججته باشجججدمی مختلف

مختلف  یاهترجمانتوانند در می هستند که  ییهاطرح ازجملهمددکاری در نیروی انتظامی 

در مراحل دادرسجججی کیفری نیز . اجتماعی فعالیت نمایند هایآسجججیبدر راسجججتای کاهش 

سان خدماتتوانند از آغاز تا پایان فرایند کیفری به می مددکاران اجتماعی شن   یر شغول با د  م

صالح و بازپروری بزهکاران تالش نمایند  سد که برای  می به نظر، بنابراین ؛و در ا ست ر   یابید

باید حضور نهادهای پیراقضایی در مراحل ابتدایی  ، به اهداف اصالحی و بازسازگاری بزهکاران
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لذا در این خصججوص موارد زیر . فرایند کیفری با جدیت و اهتمام بیشججتری مدنظر قرار گیرد

 رسد:می ضروری به نظر

 تایاسرنهادینه کردن تأسیسات پیراقضایی در درون نظام کیفری و گسترش آن در 

؛ نظام کیفری ایران باید رویکرد خود را در خصوص هامجازاتتحقق اصل شخصی کردن 

نظام واکنشی کنونی با پذیرفتن نهادهای  درواقعمشخد نماید و  هامجازاتکارکردهای 

عزم خود را برای عملیاتی کردن کارکرد ، مددکاری اجتماعی و سایر نهادهای اصالحی

و  دیدنوپ طورعمدهبهباید با نهادینه کردن این تأسیسات لذا . اصالحی به کار گرفته است

در راستای پذیرش این نهادها راه را اعمال گفتمان اصالح و درمان بزهکاران  سازیفرهنگ

 .فراهم نماید

 توانمی تنها زمانی تردیدبیتأمین امکانات و بسترهای مورد نیاز مددکاران اجتماعی؛ 

از موفقیت یک تأسیس یا نهاد در فرایند رسیدگی سخن گفت که برخاسته از یک اندیشه 

برای ، روینازا. درست و همراه با فراهم کردن امکانات و بسترهای الزم برای آن نهاد باشد

ن باید امکانات و بسترهای ای، به موفقیت نائل آید درنهایتتأسیس مددکاری اجتماعی  کهآن

 .و مفید فراهم گرددنهاد بالینی 

آموزشی مدون جهت آموزش و آگاهی هرچه بیشتر مددکاران  هایدورهبرگزاری 

متولیان اصلی در اصالح و درمان بزهکاران و در کنار  عنوانبهاجتماعی؛ مددکاران اجتماعی 

مقامات قضایی باید از کارکردها و اهداف نهادهای پیراقضایی به نحو صحیح آشنا باشند  هاآن

 .از این تدابیر در اوقات مقتضی استفاده نمایند و

 

 منابع

، 0386خرداد و تیر ، 45ش ، ماهنامه قضاوت، اطفال در معرض خطر، محمدعلی، اردبیلی. 0

 53-50ص 

آموزش دادرسجججی ویژه  هایکارگاهگزارش ، «دادرسجججی ویژه نوجوانان»، محمد، آشجججوری. 0

 67-58ص، 0380، مهرماه، نوجوانان

شور . 3 ست ، نینابیب یهامجازات ای زندان یهانیگزی، جامحمد، یآ شر ، چاپ نخ ، شیگرا ن

 0380، تهران

سلیم . 4 سادات   ، آقامیر ضیه ال صیت    پرونده جایگاه، مر ،  اکاناد و ایران کیفری نظام در شخ

 0391، دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد نامهانیپا
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  ،ترجمه محمدحسین بازرگانی ، دیدگاه جامعحرفه مددکاری اجتماعی از ، لوییز، جانسون . 5

 ،0379، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ نخست

چاپ ، مددکاری فردی برتکیهمفاهیم مددکاری اجتماعی با ، محمدحسجججن، خاکسجججاری. 6

 0370، تهران، و پژوهش سازمان بهزیستی کشور آموزش ، دفترنخست

س  نییآ قانون در ها، نکتهیعل، یخالق. 7 ست ، یفریک یدادر ، تهران، دانش شهر ، چاپ نخ

0393 

ویژه کودکان در زمینه    المللیبینرویکرد اسجججناد  »، یاسجججمن و زینب لکی  نوری، . خواجه 8

 0390، تهران، میزان، چاپ نخست، علوم جنایی المعارف، دائره«پیشگیری از جرم

 دانش فصجججلنامه، «آن در پلیس نقش و دیدگی بزه، دهیدبزه درمانگاه»، ابراهیم، رجبی. 9

 34-7ص ، 0388، شماره اول، دوازدهم سال، تهران، انتظامی

  نامه، پایان0390درمانی قانون مجازات اسججالمی –رویکرد اصججالحی ، ذبیح اله، رحیمی. 01
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 تجدیدنظر یهادادگاه درمبانی رسیدگی 

 0سعید صادقی

 

 چکیده

 ها بود ودادگاه احکام صجججادره ازبودن  تجدیدنظر قابل براصجججل  انقالب ازانین قبل وق در

 داشت. وجود مورد نیا در یاستثنائات

 از شججده و ییهایدگرگون تحوالت و دچار تجدیدنظر انقالب اسججالمی، امر از قوانین بعد در

تدوین  در را وخطاآزمونانقالب روش  از در طی دوران بعد گذارقانون ربات برخوردار نبوده اسججت و

 طی نموده است. تجدیدنظر قوانین مرتبط با

شورهای دنیا  کیچیهقوانین   ستخوش تغییر  تجدیدنظر امر به این اندازه در از ک ول تح و د

ست. در  صل بر  نگردیده ا شته  دنظریتجد قوانین ا ستثنائات شده ولی   گذا  از غلبه دارد، تجدیدنظر ا

ه ب اطمینان بیشتر  و اعتمادباعث  و شود محسوب می  دنیای امروز شرایط دادرسی عادالنه در   لوازم و

ت قواعدی اس  اصول و  مبتنی بر حقوقی دیگر نهاد هر مانند ، تجدیدنظرگرددیماحکام قضایی   و آراء

  ارندد استقرار  هااستان  مرکز در تجدیدنظر یهادادگاه. باشد  داشته  ار شایسته خود   و مفید کارکرد تا

 و کنندیمرسججیدگی  هسججت هادادگاهن آصججالحیت  به امر رسججیدگی به اعتراض احکامی که در و

سیدگی در  ست. در  صورت بهاین مراجع  ر ست و   تعدد مراجع تجدیدنظر ماهوی ا ضی حاکم ا راء آ قا

 .گرددیم دتأیی مشورت اعضاء نقض یا و یبررسز صادره از دادگاه بدوی پس ا

 

. نظام مجازات دیتشد تجدیدنظرخواهی. اصحاب دعوی. دادگاه تجدیدنظر. واژگان کلیدی:

 هیعلمحکومحقوقی. 

  

_______________________________________________________________________________ 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر یشناسجرمارشد جزا و کارشناسی دانشجوی . 0
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 مقدمه

ولی ، استآراء  صدور دقت در احقاب حق و اصل بر هادادگاهصدور احکام  در هرچند

 ،فعل انسان است این احکام نیز ناشی از نیست و اشتباه خطا و انسان مصون از ازآنجاکه

 ،جلوگیری گردداینکه از این عیب و نقد  یبرا. دارد وجود یعدالتیب احتمال اشتباه و

بر این اعتقادند که احکام به اقتضای تشکیالت اجتماعی و سیاسی و قضایی و  گذارانقانون

جهت رسیدگی به این مهم  و ؛عادت هر کشور باید تحت شرایط معین قابل تجدیدنظر باشد

 .بینی شده استمرکز استان پیش تجدیدنظر در یهادادگاه

 تجدیدنظر یهادادگاه مهمی که در این تحقیق مطرح است اینکه رسیدگی در سؤال

 بررسی قرار بدوی به چه صورت مورد یهادادگاه ازارسالی  یهاپرونده و ؛چگونه است

 در. است مؤرراحقاب حق  دادرسی عادالنه و فرایند درتجدیدنظر این فرضیه که  با رندیگیم

ه به مواردی ک دوبارهکه  اندنمودهترتیباتی را اتخاذ ، ی دنیاکشورها گذارانقانون این راستا

 مرا رعایت اصول حاکم در، قرار گرفته رسیدگی شودرأی مورد رسیدگی و صدور  ازاینپیش

نیز مرجع  بدوی و یهادادگاهرفع اشتباهات  بیشتر عدالت وی اجراضامن  تجدیدنظر

 که ؛است قضایی برخوردار یهایدگیرس در یاژهیواهمیت  از اصول مذکور. استتجدیدنظر 

برقراری هرچه  درتواند میتکرار این اصول  و یادآوریتوجه شده است  آناین مقاله به  در

 .باشد راهگشااستحکام احکام  عدالت وی اجرا بیشتر

 

 تجدیدنظر امر در یگذارقانونتحوالت . 6

 در قوانین قبل از انقالب یدنظرخواهیتجد. 6. 6

رسیدگی ماهیتی  در اصل 0308قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال  7طبق ماده 

را قانون از این حکم  ولی بعضی از موارد، به هر دعوائی دو درجه )نخستین و پژوهش( بود

، خواهیغیر از پژوهش. را غیر قابل پژوهش اعالم کرده بود هاآنکلی استثناء کرده و 

ی و برخ شدیمرسیدگی محسوب  العادهفوبشده بود که از طرب  بینیپیشخواهی هم فرجام

دیوان کشور مورد رسیدگی قرار  از احکام و قرارهای صادره ممکن بود در مرحله فرجامی در

 .گیرد

در احکام کیفری نیز طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری احکام صادره از 

قابل فرجام در  برخی موارد استان و در جنحه قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه یهادادگاه

 .دیوان کشور نیز بود
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احکام  ،شدیمغیر قابل پژوهش محسوب  استثنائاً بعضی از احکام طبق قانون قطعی و

نیز قابل رسیدگی ، شدیمعضو تشکیل  5تا  3صادره از دادگاه جنائی که حسب مورد از 

 بینیشپیرسیدگی مجدد برای دیگری نیز العاده طریق فوب. فرجامی در دیوان عالی کشور بود

اعاده دادرسی هم در امور حقوقی و هم در امور ، شده بود که عبارت بود از اعاده دادرسی

مقررات  بود و ریپذامکانمحدود و استثنائی از قبیل کشف سند و دلیل جدید  موارد درکیفری 

 .خاص آن در قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی مشخد شده بود

  

 تجدیدنظرخواهی در قوانین بعد از انقالب. 0. 6

 0قطعی معرفی گردیدند هادادگاهکلیه آرای پیروزی انقالب اسالمی ابتدا  از بعد

انقالب  یهادادگاهچنانکه میدانیم بالفاصله پس از پیروزی انقالب و تشکیل حکومت اسالمی 

. رهبر انقالب تشکیل شدند دستور بهاسالمی جهت محاکمه بزهکاران رژیم سابق 

 هاادگاهدولی اعالم شد که رسیدگی در این ، قانون مدونی نداشتند در ابتدای امر طورطبیعیبه

انقالب رأی  در شو 07/3/58این دادگاه مورخ  نامهنییآ. بر اساس موازین قضایی اسالمی است

 .گردیدمنتشر  01/5/58-01139 شمارهبه تصویب رسید و در روزنامه رسمی 

دادگاه انقالب قطعی و بدون تجدیدنظر  احکام این قانون: 00ماده  0طبق تبصره 

 طورهب این قانون در رابطه با جرائم مربوط به انقالب تصویب و احکام صادره را قطعی و. است

 مطلق غیر قابل تجدیدنظر اعالم کرده است

 5/4/58مصوب  ضدانقالبرسیدگی به جرائم  العادهفوبالیحه قانونی تشکیل دادگاه 

 طورتقریبیبهاین قانون . 05/4/58-01108 شمارهانقالب و منتشره در روزنامه رسمی ی ارشو

ولی هرگز به مرحله اجرا ، دادسراهای انقالب تصویب شد و هادادگاه نامهنیآئبا  زمانهم

موضوع  یهادادگاه : احکام صادره ازداشتیمقانون مزبور نیز مقرر  04ماده  هرحالبه. درنیامد

 هیعلمحکوماین الیحه قطعی است مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام که در این صورت 

 .روز تقاضای رسیدگی فرجامی نماید 5ظرف  تواندیم

به تصویب رسید و در  01/6/58عمومی در تاریخ  یهادادگاهالیحه قانونی تشکیل 

این قانون . شده و به مرحله اجرا درآمد منتشر 06/7/58-01194روزنامه رسمی شماره 

استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و رای دادس دادگاه و، تشکیالت دادگستری را تغییر داد

 شهرستان را نیز از میان برداشت ودادسرای آن را حذف نمود و عنوان دادگاه و رای دادس

_______________________________________________________________________________ 
 084ص، 0384، انتشارات مجد، جلد چهارم، آیین دادرسی کیفری، دکتر محمود، آخوندی. 0
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 حقوقی و یهادادگاهکه به  عمومی قرار دادند یهادادگاهرا تحت عنوان  هاآن طورکلیبه

 .شدندیمجزائی و صلح تقسیم 

گی رسیدرای و ب واحدهماده صورتبهالیحه قانونی تشکیل دادگاه انقالبی ارتش که 

به تصویب رسید و در  07/9/58ژاندارمری و شهربانی در ، ارتش اعضاء یضدانقالببه جرائم 

احکام دادگاه  ،مزبور واحدهمادهطبق . منتشر شد 08/9/58-01044 شمارهروزنامه رسمی 

قوانین اسالم و با توجه به وظایف دینی و ملی افراد نیروهای مسلح  اساس برانقالبی ارتش 

گانه در صیانت از استقالل و تمامیت ارضی کشور و پاسداری از انقالب اسالمی ایران صادر سه

ن مزبور بعد از انقالب ولی قبل قوانی، احکام صادره قطعی و بالفاصله اجرا خواهد شد. گرددیم

اسالمی تصویب شدند و به قانون مربوط به رای قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای از اج

 همآنمخصوص مسائل کیفری و  العادهفوبانقالب و دادگاه انقالب ارتش و دادگاه  یهادادگاه

ه نداشت یا بسیار محدود را هاآنبودند که تجدیدنظر در احکام  یضدانقالبدر رابطه با جرائم 

 .بود

 0360سال  ورماهیشهرقانون اصالح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 

 هاازاتمج نخستین باربرای در این قانون ، اسالمی استرای کمیسیون امور قضائی مجلس شو

 ازنظرکیفری نیز  یهادادگاه. بندی گردیدندبه حدود و قصاص و دیات و تعزیرات طبقه

اده م دنظریتجددر مورد . کیفری یک و دو تقسیم شدند یهادادگاهصالحیت رسیدگی به 

است  دنظریتجدمورد قابل نقض و  3: حکم دادگاه بدوی تنها در داشتیماصالحی مقرر  084

 برخالفکه قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش  ییجا-0و در سایر موارد قطعی است: 

 قانونی یا شرعی اشتباه بهکه قاضی دیگری قطع  ییجا -0. بوده است یشرع ایموازین قانونی 

اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود  کهینحوبه، قاضی پرونده پیدا کند

 .نداشته است را حکم انشاء قاضی پرونده صالحیت رسیدگی و جاییکه رابت شود-3 شود

 8/6/0378کیفری مصوب  امور انقالب در ومی وعم یهادادگاهدادرسی  نییآقانون 

مدت سه برای اسالمی شورای حقوقی مجلس  قضائی و طرف کمیسیون امور قانون از نیا

 این قانون به امر بخشی از. نیز تمدید شد بعدکه  آزمایشی اجرا گردید صورتبه سال و

 عمومی و یهادادگاهی آرا که: کندیماین قانون بیان  030 ماده اشاره دارد و تجدیدنظر

 :است ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر موارد در انقالب قطعی است مگر

 .یا رجم است اعدام هاآنجرائمی که مجازات قانونی -الف

 .باشدیماطراف  قانون مشمول حد یا قصاص نفس و موجببهجرائمی که -ب

 مصادره اموال ریال و ونیلیمکی ضبط اموال بیش از-ج
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 .دیه کامل است خمس ازجرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش  -د

یا جزای  شالب ایسه ماه حبس  مجازات قانونی آن بیش از جرائمی که حداکثر -ه

 .ریال باشد پانصد هزار نقدی بیش از

 خدمت انفصال از یهاتیمحکوم -و

، عم از محکومیتا باال موارد در قابل درخواست تجدیدنظرآرای  از منظور تبصره:

شده که مرجع تجدیدنظر  قید قانون مذکور در. منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است، برائت

 باشدیمهمان استان  مرکز حوزه قضائی دادگاه تجدیدنظر انقالب هر عمومی و یهادادگاهآراء 

حبس  اطراف یا قصاص نفس یا، قطع عضو رجم و اعدام یا هاآنو جرائمی که مجازات قانونی 

 .دیوان عالی کشوراست هاآنمرجع تجدیدنظر  باشدیممصادره اموال  و ده سال بیش از

تصویب شد و تفکیک  0373عمومی و انقالب در سال  یهادادگاهقانون تشکیل 

به حقوقی و کیفری از میان رفت و دادگاه واحد با صالحیت عام نسبت به  هادادگاهصالحیت 

و دادسرا از تشکیالت قضایی حذف  کردیمحسبی رسیدگی کلیه امور حقوقی و کیفری و 

در پی ایرادات حاصل از این سیستم قانون اخیر اصالح و قانون اصالح قانون تشکیل . گردید

 این قانون که به قانون احیاء. به تصویب رسید 08/17/0380عمومی و انقالب در  یهادادگاه

انقالب قطعی است  عمومی و هایدادگاهم شده که احکا قید 7 ماده دادسرا معروف است در

ه اینکه ب نظر و ؛شده است ینیبشیپ دنظریتجد این قانون قابل نقض و مواردی که در در مگر

همین قانون ترتیب رسیدگی  06 حسب ماده این قانون ملغی شده و 30 و 03، 09، 08 مواد

 مدنی مصوب امور در انقالب وعمومی  هایدادگاهطبق مقررات آیین دادرسی  هادادگاه در

 0378 کیفری مصوب امور انقالب در عمومی و هایدادگاهقانون آیین دادرسی  و 00/0/0379

 .ردیگیمالحاقی همین قانون صورت  (08) طبق ماده نیز بر العادهفوب تجدیدنظر است

مصوبات مجلس  قابلیت اجرائی ندارد ولی از هنوز 0390دادرسی کیفری  نییآقانون 

به مراحل  460 الی 406 مواد. آینده نزدیک اجرائی خواهد شد در و ترلیتکمقانون سابق  از و

 اشاره کشورعالی  وانید دررسیدگی  به 473 یال 460 مواد و دادگاه تجدیدنظر رسیدگی در

قانون بیان  نیا 407 مادهبرداشته شده  یمؤرر یهاگاماحکام  بودن دنظریتجد بحث در. دارد

 حسب مورد، شودیمزیر که قطعی محسوب  موارد در کیفری جز هایی دادگاهراآ :کندیم

رجام قابل ف دیوان عالی کشور در یا و همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر در

 .است

ارش  جرائم مستلزم پرداخت دیه یا جرائم تعزیری درجه هشت باشد ب: الف:

 .دیه کامل باشد دهمکی از کمتر هاآنمیزان یا جمع  کهیدرصورت
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شده  دنیا نزدیک به قوانین روز بودن احکام توسعه یافته و بنابراین بحث تجدیدنظر

 بودن احکام و اصل قابل تجدیدنظر اصل قطعی بودن احکام عدول شده است و از. است

 ارون بکاین قان در نیز داشت وجودانقالب  آیین دادرسی قبل از که در یخواهفرجاماصطالح 

 .رفته است

 

 اصطالحی تجدیدنظر معنای لغوی و. 0

دو واژه عربی   و هر اسججت «نظرو  تجدید» لغوی تجدیدنظر مرکب از دو واژه ازلحاظ

در زبان فارسججی به معنای باز  . شججونداین ترکیب اسججتعمال نمی ولی در عربی با، هسججتند

شیدن   چیزی، کردن نظردر امری یا چیزی دوباره ، دوباره تعمق کردن در کار یا چیزی، اندی

، اصججطالحی ازنظر. بازبینی و بازنگری آمده اسججت، یا امری را مورد بررسججی مجدد قرار دادن

 در و ؛به ادبیات حقوقی ما راه پیدا کرده اسجججت 57این واژه بعد از انقالب اسجججالمی سجججال 

کام کیفری حضجججوری صججججادره از     به اح گاه  اصجججطالح حق اعتراض   بدوی را  های داد

یدنظرخواهی     جد ند   یمت یدنظر مترادف       . 6نام جد گاهی ت جاری  کار در قوانین و مقررات   ب

تنها در باب پنجم قانون آیین دادرسججی کیفری ، انقالب در قوانین و مقررات قبل از. رودیم

 .رفته بود تجدیدنظر مترادف با اعاده دادرسی بکار

 

 و قواعد حاکم بر تجدیدنظر اصول .2

 اصل قابل تجدیدنظر بودن آراء. 6. 2

ودن قابل تجدیدنظر ب، عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادالنهبا پذیرش تجدیدنظر به

بندی آرا که با درجه بیترتنیابه. عنوان یک اصل مهم مورد قبول قرار گیردآرا نیز بایستی به

 .قابل تجدیدنظر باشند، همه آرایی که از اهمیت نسبی برخوردارند، و احکام صادره از محاکم

 .صادره در امور خالفی قطعی بودآرای همه ، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری سابق

 صادره؛ آرای تنها قابل پژوهش بود و قابل فرجام نبود، های کوچکصادره در باب جنحهآرای 

، های جناییاهدادگآرای هم قابل پژوهش بود و هم قابل فرجام و ، های بزرگدر مورد جنحه

همین رویه در کشور فرانسه و کشورهای عربی که از  طور تقریبیبه. فقط قابل فرجام بود

_______________________________________________________________________________ 
ست جویباری  .0 سی کیفری ، دکتر رجب، گلدو شارات جنگل ، چاپ نهم، کلیات آیین دادر ،  انتهر، جاودانه، انت

 070ص، 0390
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ی داراخالفی  جرائمبا این تفاوت که ؛ مرسوم و متداول است اندداشتهفرانسه الگوپذیری 

ور طبهدر انگلیس و آمریکا نیز . باشندکشورها قابل پژوهش می نیا درمجازات حبس نیز 

ظر قابل تجدیدن، اشاره شد آن بهصورت خاصی که در باال صادره از محاکم بهآرای همه  قریبیت

 .هستند

 

 قاعده صالحیت. 0. 2

قضایی  نیز تکلیف مرجع به توانایی و شایستگی قانونی و توانیم صالحیت کیفری را

اتخاذ رسیدگی و برای تعیین مرجع صالح . 0کرد ریتعببه رسیدگی به یک دعوای کیفری 

تصمیم در مورد درخواست تجدیدنظر اولین امری است که در جهت اعمال حق تجدیدنظر 

این امر صالح است برای کدام دادگاه و مرجع قضایی . را مورد توجه و بررسی قرار داد باید آن

ت است که دادگاه تجدیدنظر نسب نیا برو تأکید  هیتوص باید داشته باشد؟ هاییو چه ویژگی

 نشأم صالحیت از جهتی باشد عالی و باالتر، اهی که تصمیم اولیه را اتخاذ کرده استبه دادگ

اعتبار که تشخید صالحیت به دادگاه مربوط  تکلیف به این منشأ یجهت از است و اختیار

را  باید رسیدگی، که پس از تشخید صالحیت دادگاه اختیار است و به این اعتبار، شودمی

ارای داز عالی و باالتر بودن این نیست که  شود منظورمحسوب می تکلیف، به انجام رساند

را  آن هایی باشد کهویژگیدارای بلکه باید ، چنین عنوانی در بین تشکیالت قضایی باشد

اینجا هم مفهوم و معنای شخصی و هم مفهوم  در. تر متمایز سازداز دادگاه پایین طورکاملبه

های تجدیدنظر باید از جهت سازمانی و دادگاه. است و معنای سازمانی صالحیت موردنظر

دار امر های بدوی باشند و قضات دیگری غیر از قضات دادگاه بدوی عهدهدادگاه اداری غیر از

باید به روش تعدد  در بعد شخصی دادگاه تجدیدنظر. های مزبور باشنددادرسی در دادگاه

ی اگرچه راجع به برتر. و یا پنج نفر باشند قاضی اداره و برگزار شود و تعداد قضات باید سه

حال  در، وجود دارد یینظرهااختالف( وحدت قاضی) واحدروش تعدد قاضی و روش قاضی 

های الاقل در دادگاه، روش تعدد قاضی، بلکه در تمامی کشورهای دنیا، اکثر حاضر در

 نظر تدقدیشی و انروش تعدد قاضی امکان هم. بیشتر مقبولیت پیدا کرده است تجدیدنظر

 .دهدقضایی را افزایش میآرای آورد و اعتماد و اطمینان به فراهم می بیشتر را

  

 قاعده محدودیت زمانی .2. 2

_______________________________________________________________________________ 
 39ص، 0381، مهر قم، چاپ دوم، جلد دوم، آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد، آشوری .0
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برای  باید زمان کافی، مند شوندکه افراد ذینفع بتوانند از حق تجدیدنظر بهرهاینبرای 

 .اختیار داشته باشند در تقدیم درخواست

باشد که با توجه به نزدیکی و دوری مسافت و شرایط و امکانات این وقت باید به حدی 

مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز در داخل . تجدیدنظر اعمال این حق ممکن و میسر باشد

تقدیم برای وقت مناسبی ، این مقدار زمان. از کشور تعیین گردیده است خارج درو دو ماه 

 مدت دیگری به آن اضافه شود تا ذینفع بتواند، اما بایستی با لحاظ بعد مسافت، اعتراض است

 .تقدیم کند را اعتراض خود

 

 محدودیت مراتب .8. 2

در عمل نباید ، آیدمی حساببهکه تجدیدنظر از لوازم دادرسی عادالنه با وجود آن

ه مغایرت داشت، فصل خصومت است عدالت واجرای که  باشد که با مبنای دادرسی یاگونهبه

مواردی مثل احکام صادره از  جهت تجدیدنظر باید محدود به یک و یا در در این. باشد

 ،های جنحه سابقهمچون دادگاه، نیستند ها از تجربه کافی برخوردارهایی که قضات آندادگاه

ام دادرسی به سرانج، مراتب عدیده باز باشدبرای اگر راه تجدیدنظر . محدود به دو مرتبه باشد

 ،یکی از قواعد مهم در آیین دادرسی. ای آشکارا نقض غرض خواهد بودرسد و چنین شیوهنمی

تی این دارد که وق این قاعده داللت بر. ستا قاعده اعتبار امر مختوم یا اعتبار قضیه محکوم بها

و نباید  االجراستالزماین حکم در مورد طرفین ، شد صادرای حکم قطعی در مورد پرونده

این قاعده ، وجود مراتب متعدد تجدیدنظر. فراهم باشد وجهچیهبهموضوع  یریازسرگامکان 

دستگاه قضایی و برای سازد و مشکالت زیادی را که از قواعد مهم دادرسی است متزلزل می

البته مقتضای احتیاط و عدالت این است که باب تجدیدنظر نباید . آوردجامعه به وجود می

اده العیک طریق فوب عنوانبهرو اعاده دادرسی ازاین. گردد مسدود یکلبهحتی در این مرحله 

 .امکان بازبینی احکام در موارد نادر و استثنایی نیز فراهم است، آن پرتوهمواره باز است و در 

 

 ذینفع بودن .5. 2

دی فر ازلحاظشخصی در نظر گرفته شود که برای حق اعتراض و یا تجدیدنظر باید 

در منطق آیین دادرسی . باشد ضررذینفع و یا ذی، شده است و یا اجتماعی در رأیی که صادر

متهم و در مواردی که  و دادستان از: اندعبارتکیفری امروزی طرفین یک پرونده کیفری 

 رفطکی عنوانبه شاکی و یا مدعی خصوصی نیز، موضوع دعوا جنبه خصوصی داشته باشد

این سه شخد نسبت به دعوا و رأیی که درباره آن ، مورد حسببه. شوددیگر محسوب می
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 توان یکسان در نظرنمی ها رااما حدود ذینفع بودن آن؛ آیندذینفع به شمار می، شودصادر می

 .یکسان و به یک اندازه نیست سه هرزیرا مصالح و منافع ؛ گرفت

 

 گیری به ضرر متهممنع تصمیم .1. 2

، کردنمی اعتراض اگر چراکه؛ و تمام شوداعتراض معترض نباید به ضرر ا دراصل

در ، کندوقتی کسی به رأیی اعتراض می، گریدعبارتبه. شدهست بدتر نمی ازآنچهوضعیت او 

هد و اگر احتمال د پی تحصیل وضعیت و شرایط بهتری است و انتظار وضعیت بدتر را ندارد

تهم بنابراین اگر م ؛تراض نکندبه همین وضع تن داده و اع بساچه، شودکه وضعیت او بدتر می

چنانچه دادگاه تجدیدنظر رأی صادر ، به رأیی که در مورد او صادر شده است اعتراض کند

 ،مجازات را متناسب نداند یول دهدشده را از جهت انطباب با موازین قانونی صحیح تشخید 

. افزایش دهد، تواند مجازات را بیش از میزانی که در رأی دادگاه بدوی آمده استنمی

قانون اصالحی قانون  00ماده  3 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 058گذار در ماده قانون

قرار داده و مقرر داشته است  دیتأک موردهای عمومی و انقالب همین معنا را تشکیل دادگاه

دید ا تشبازدارنده مندرج در حکم بدوی ر تواند مجازات تعزیری و یاکه دادگاه تجدیدنظر نمی

قلمرو  به عبارتی 0،وضع شده است یاستثنائاتآن  بر مطلق نیست و البته قاعده مذکور. نماید

نه دادستان و یا ، متهم تجدیدنظرخواهی کرده باشد :اولاین ممنوعیت تا حدی است که 

دادگاه تجدیدنظر و یا دادگاهی که پس از نقض به اتهام رسیدگی  :دوم. شاکی خصوصی

ه آن که باید ب یانکته؛ ا از جهت انطباب با موازین قانونی صحیح تشخید دهدکند رأی رمی

تجدیدنظرخواسته را نقض و اقدام به رأی توجه داشت این است که وقتی دادگاه تجدیدنظر 

صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب با محدودیتی ، برای دینمایمجدیدی رأی صدور 

بخواهد حکم محکومیت متهم را صادر کند در این کار با محدودیت اما چنانچه ، مواجه نیست

بدین  0300اصالحی  0091ب ا د ک  348ماده  این محدودیت نخستین بار در. روبروست

متهمی که در محکمه برای یا تعیین مجازات  هیعلمحکومتشدید مجازات »شرح مطرح گردید 

بدایت یا  العمومیمدعدر موردی که جنحه برائت حاصل کرده است جایز نخواهد بود مگر 

م این فلسفه این حک. «استیناف تقاضای استیناف کرده باشد خواه اصالً خواه تبعاً العمومیمدع

اعتراض ، بود که اگر دادستان به حکم دادگاه رضایت داده و به آن اعتراض نکرده باشد

_______________________________________________________________________________ 
شدید مجازات در مرحله  ، مجله حقوقی دادگستری ، منصور ، رحمدل. 0 صلنامه   ، 67شماره  تجدیدنظر، منع ت ف

 08ص، 0388، تهران، آموزشی قوه قضاییه-علمی
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ی به مجازات تجدیدنظرع بهبود وضعیت خود به زیان وی تمام نشود و مرجبرای  هیعلمحکوم

تفاوتی نداشت که  همدر این مورد . بیشتر از آنچه که دادستان بدان رضایت داده حکم ندهد

 .حکم دادگاه بدوی در تعیین مجازات اندک صحیح بوده باشد یا خیر

: اعالم گردید 058مذکور با تغییراتی پذیرفته شد و در ماده  حکم 0378در ب ا د ک 

 در مگر، تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نمایدنمی تجدیدنظردادگاه 

بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و  مواردی که مجازات مقرر در حکم

این قانون قرار  035خواه و یا مقامات مذکور در ماده نظراین امر مورد اعتراض شاکی تجدید

های عمومی و انقالب نسخ قانون تشکیل دادگاه 39ماه  موجببهاین ماده  اکنونهمگیرد )

با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که  تجدیدنظرشده است( که در این موارد مرجع 

 .کرد خواهدقانون مقرر داشته اقدام 

در »آن  موجببهمقرر نموده که  0380ب ت د ع ا اصالحی  00ماده  3در تبصره 

 مجازات مقرر تواندینم تجدیدنظرهای تعزیری یا بازدارنده مرجع امور کیفری موضوع مجازات

ظر تجدیدن درخواستدر حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی 

 .شده است حذف دیجد مجازاتمجازات بازدارنده طبق قانون  «.کرده باشد

باید بر این ، به تصویب رسیده 0380صره که در سال بدین ترتیب با وجود این تب 

ب ا د ک نسخ ضمنی شده است و شرایط منع تشدید مجازات متهم  058اعتقاد بود که ماده 

و با اجتماع د، نتیجه اینکه در حال حاضر. در مرحله تجدیدنظر را باید در تبصره فوب یافت

مرحله تجدیدنظر تشدید نمود:  مجازات مورد حکم در مرحله بدوی را در توانینمشرط 

 ازدارندهبنخست آنکه موضوع مورد رسیدگی به تشخید مرجع تجدیدنظر از جرائم تعزیری یا 

ان دوم آنکه دادست. دادگاه بدوی چنین احراز کرده و حکم داده باشد طورحتمبهنه اینکه ، باشد

 ربرط سومی مبنی ش، با این دو شرط. تجدیدنظر نکرده باشند درخواست کیچیهیا شاکی 

دادگاه بدوی متهم را به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی محکوم نموده  طورحتمبه نکهیا

 0.دیگر الزم نیست، باشد

الزم  را رویکردی به نفع متهم شرط اخیر در 0390دادرسی کیفری  نییآقانون 

 458ماده . دانسته است

 

_______________________________________________________________________________ 
،  شانحقوقی شهر د  یهاپژوهشموسسه مطالعات و   ، چاپ بیستم ، آیین دادرسی کیفری ، دکتر علی، خالقی. 0

 380-378ص، 0390، تهران
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 رعایت تشریفات. 7. 2

ن حسبرای ها ای از فعالیت قضایی تشریفاتی است که رعایت آنبخش عمده دراصل

 ای جزهرچه بهتر انجام شدن دادرسی چارهبرای انجام دادن امور قضایی ضرورت دارد و 

 پرداخت هزینه، الیحه دفاعیه و ادله ارائه، درخواست این تشریفات شامل، ها نیسترعایت آن

اشد که ب یاگونهبهالبته تشریفات نباید . شودقبیل می نیا زاتبادل لوایح و اموری ، مربوط

های نتوانند از حقوقی که در عرصه موجب محرومیت اشخاص از حقوقشان شود و درعمل

پرداخت هزینه  مثالعنوانبه. ها در نظر گرفته شده است استفاده نمایندآنبرای مختلف 

قادر  درواقعولی اگر ؛ از عهده آن برآید باید دنظرخواهیتجددادرسی ازجمله اموری است که 

 طورهمانبلکه در چنین مواردی ، محروم کرد به پرداخت نبود نباید او را از حق تجدیدنظر

 باید چنین کسی بتواند بدون، شده است ینیبشیپ گذاری بسیاری از کشورهادر قانون که

این است که  نجایامیت در اه حائزنکته . پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی کند

تجدیدنظرخواهی  مانع احقاب حق و بوده و باید ساده و راهگشا االمکانیحت، تشریفات

 .تجدیدنظرخواه نباشد

 

 تجدیدنظر تصمیمات دادگاه. 8

دفتر کل دادگاه تجدیدنظر آن را ربت ، گاه تجدیدنظردپرونده به دارسیدن  پس از

این مقام پس از رسیدن . گیردقرار می، کنندهارجاعنموده و جهت ارجاع در اختیار مقام 

پرونده در دفتر . نمایدارجاع می وفق موازینپرونده را به هر یک از شعب دادگاه تجدیدنظر 

جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر  و ؛گرددهای شعبه تعیین شده ربت میربت درخواست

 ک(. د. آ. ب 050)ماده . رسدقضات شعبه می

پرونده تجدیدنظرخواهی و با لحاظ پرونده بدوی اعمالی را انجام  بامالحظهه این دادگا

بدین . ها را در دو دسته مطالعه نمودتوان آنکه می. کندتصمیماتی را اتخاذ می و ؛دهدمی

با توجه به پرونده تجدیدنظرخواهی و محتویات ، ترتیب که دادگاه تجدیدنظر در مواردی

وی دع، برعکس، در موارد دیگری. داندتجدیدنظر را قابل رسیدگی نمیدعوی ، پرونده بدوی

 .تجدیدنظر قابل رسیدگی است

 

 رسیدگی تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان .6. 8
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این باشد که دعوی مطروحه قابلیت رسیدگی در  چنانچه نظر دادگاه تجدیدنظر بر

 .از تصمیمات زیر خواهد نمودمبادرت به اتخاذ یکی  این دادگاه را ندارد

 

 عودت پرونده به دادگاه بدوی .6. 6. 8

رسیدگی به دعوی تجدیدنظر  امکان عدمبا احراز ، در موارد زیر دادگاه تجدیدنظر

 .پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد

دادخواست را ناقد ، رغم تشخید دادگاه بدویچنانچه دادگاه تجدیدنظر علی .0

پرونده را با ذکر نواقد جهت رفع نقد یا اقدام قانونی مناسب به دادگاه بدوی . دهدتشخید 

درخواست تجدیدنظر طبق ماده  خصوص در، در این صورت دفتر دادگاه بدوی. دهدعودت می

پرونده را به دادگاه  عنداللزومک اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد و سپس . د. آ. ب 045

 .ددارتجدیدنظر ارسال می

دادگاه تجدیدنظر احراز نماید که درخواست تجدیدنظر ناقد تقدیم  کهیدرصورت .0

خارج از مهلت مقرر ده روز رفع نقض ، گردیده اما در پی اخطار رفع نقد دفتر دادگاه بدوی

به تجدیدنظرخواه به دادگاه  غابال پرونده را جهت صدور قرار رد درخواست و. گردیده است

 .هددبدوی عودت می

توانند در موارد گردد دادگاه تجدیدنظر و یا دفتر آن نمیکه مالحظه می طورهمان

 .اقداماتی را انجام دهند که جزء وظایف و اختیارات دادگاه بدوی است، مزبور

 

 صدور قرار عدم صالحیت: 0. 6. 8

چنانچه دادگاه بدوی پرونده تجدیدنظر را به دادگاه استانی ارسال دارد که صالح 

 تیصالح عدمدر این صورت دادگاه تجدیدنظر با صدور قرار ، مشابه دیگر موارد در یا ستین

 .نمایدپرونده را به مرجع تجدیدنظر صالح ارسال می

 

 صدور قرار رد درخواست: .2. 6. 8

اگر درخواست تجدیدنظر به ادعای وجود عذر موجه خارج از مهلت مقرر تقدیم شده 

اما دادگاه تجدیدنظر عذر  ؛احراز ادعای مزبور آن را قبول کرده باشددادگاه بدوی با  و ؛باشد

مورد استناد را احراز ننموده و یا آن را موجه تشخید ندهد نسبت به صدور قرار رد درخواست 

 .کندتجدیدنظر اقدام می
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 صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر .8. 6. 8

 .غیرقابل تجدیدنظر اعالم کندخود آن را قطعی و رأی  دادگاه بدوی ذیل کهیدرصورت

علیه آن را قابل تجدیدنظر دانسته و درخواست تجدیدنظرخواهی کند چنانچه این ولی محکوم

 درواقعتواند حتی با فرض اینکه دادگاه بدوی نمی. درخواست در مهلت مقرر و کامل باشد

ند تجدیدنظر ارسال کبلکه باید به دادگاه . قرار رد دعوی را صادر کند. غیرقابل اعتراض باشد

ت به نسب. غیرقابل تجدیدنظراسترأی  و چنانچه دادگاه تجدیدنظر بر این عقیده باشد که

 .صدور قرار رد دعوی اقدام خواهد کرد

 

 دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی ماتیتصم ونحوه رسیدگی  .5

ی تجدیدنظر الذکر که مانع رسیدگی به دعویک از موارد سابقهیچ کهیدرصورت

این موانع مرتفع شده باشند زمینه و بستر ، وجود نداشته باشد یا با فرض وجود. باشندمی

در این صورت مرجع . گرددرسیدگی به دعوی تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر فراهم میبرای 

 .تجدیدنظر پس از رسیدگی و بررسی محتویات پرونده مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد کرد

نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و اعمالی که در راستای انجام آن صورت ، ین قسمتکه در ا

را مورد . نمایدچنین تصمیمات متنوعی که پس از رسیدگی مزبور اتخاذ میگیرد و هممی

 .مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد

 

 نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر. 6. 5

در مقام رسیدگی و بازبینی حکم بدوی ، اقداماتی که دادگاه تجدیدنظر یطورکلبه

 همان، در مواردی، این دادگاه، شوند بدین ترتیب کهبه دو دسته تقسیم می. دهدانجام می

دهد که در دادگاه بدوی مجری و مرعی اقدامات و ترتیباتی را در دستور کار خود قرار می

عدی که مخصوص مرحله و در مواردی دیگر در جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ضوابط و قوا است

 .دهدنظر قرار می موردرا  استتجدیدنظر 

 

 ترتیبات مرحله بدویی اراج. 6. 6. 5

لی را مفص نسبتبهک ترتیبات . د. در خصوص فرایند رسیدگی دادگاه بدوی مقنن آ

جلوگیری از تکرار مقررات مربوط به دادرسی که دادگاه برای  گذارقانونلذا . داشته است مقرر
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ها آن اجرایظر همانند دادگاه بدوی در رسیدگی تجدیدنظر خود ناگزیر از اعمال و تجدیدن

ای از مقررات خاصی که مقتضای رسیدگی تجدیدنظر پاره جزبهاشعار داشته است که . است

 ،رسیدگی به دالیل، جلب، احضار ازجملهترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر . است

 ک(. د. آ. ب 053)ماده . همان قواعد و مقررات مرحله بدوی استمطابق ... صالحیت دادگاه و

 

 ترتیبات خاص اجرای .0. 6. 5

، ای از مواردطبیعت و ماهیت رسیدگی تجدیدنظر در پاره، که گفته شد طورهمان

رای بمتفاوت نسبت به مرحله بدوی(  یحت ونماید تا قواعد و تشریفات مخصوص )ایجاب می

 .مکنیها اشاره میکه در ذیل به برخی از آن. گردد یبینه و پیشاین نوع رسیدگی تعبی

 

 مناسب نیتأماخذ . 6. 0. 6. 5

از حکم صادره درخواست  هرگاه»ک مقرر داشته است . آ. ب 056در این خصوص ماده 

 شاکی انیز ویا متناسب با جرم و ضرر . نشده باشد اخذ نیتأمتجدیدنظر شود و از متهم 

 «ایدمناسب اخذ نم نیتأمتواند دادگاه تجدیدنظر با توجه به دالیل موجود می خصوصی نباشد

 نیتأم»گوید می 034است ماده  ینیتأممناسب چه نوع  نیتأم، در خصوص اینکه

اهمیت جرم و شدت مجازات و دالیل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن  باید با

 «.او متناسب باشد تیجنس وآرار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن 

ممکن است که در مرحله تحقیقات اولیه قاضی دادگاه بدوی یا دادسرا  اگرچهبنابراین 

 جیتدربه و در فرایند دادرسی، ولی ممکن است. مناسب اخذ کرده باشد نیتأمخود  رغمبه

ده اخذ ش نیتأم گردددنبال می نیتأمروشن گردد که در راستای تضمین اهدافی که در اخذ 

 نیأمتعلیه( در مرحله بدوی غیبت داشته و )محکوم رسد و یا اینکه متهممناسب به نظر نمی

لت واخواهی درخواست تجدیدنظر از او اخذ نشده و بعد از صدور حکم غیابی یا گذشت مه

 اجرایامکان حضور در جلسه رسیدگی و فراهم نمودن زمینه  کهنیابا توجه به . نموده است

 ،این حق به دادگاه تجدیدنظر داده شده تا بتواند. علیه مورد تردید استحکم از سوی محکوم

 .مناسب اخذ نماید نیتأمعنداالقتضاء 

 

 ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه و حضور تجدیدنظرخواه .0. 0. 6. 5
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ره صادرأی  به محتویات پرونده و ایرادات و اشکاالتی که به فقطدادگاه تجدیدنظر 

م تصمی و ؛کندگرفته شده و مدافعاتی که طرف مقابل طی الیحه ارسالی داشته توجه می

 .ستینعوی د اصحاب احضارنیازی به  موارد اکثر در و 0گیردمقتضی می

جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه  درهرحالرسد که اما به نظر می

 جزبهتوان گفت جهت رسمیت جلسه حضور طرفین دادرسی می اگرچه. ضرورت داشته باشد

 .الزم نیست در مواردی که ضرورت ایجاب کند

 

 تسهیل حضور زندانی در دادگاه. 2. 0. 6. 5

در همان حوزه  طورمعمولبه چوندر مورد احضار متهم زندانی به دادگاه عمومی 

در وقت مقرر با بدرقه  و ؛آیداشکال چندانی پیش نمی. قضایی دادگاه بدوی حضور دارد

گردد ولی چون در دادگاه تجدیدنظر استان پرونده مربوط زندان به دادگاه اعزام می نیمأمور

 جهت حضور، زندانی را از شهری به شهر مرکز استان، الزم باشد اگر به شهرهای مختلف است

طلبد و از طرف ای را میتدابیر ویژه و ؛در دادگاه اعزام نمایند ترتیبات خاصی را الزم دارد

دیگر امکان ارسال مستقیم زندانی از زندان به دادگاه با توجه به وقت محدود دادگاه میسور 

ه ادادگ هرگاه». بینی کرده استپیش 055قنن در ماده بنا به همین مالحظات م. ستین

تجدیدنظر استان حضور متهمی را که در حبس است الزم بداند دستور اعزام او را به مسئول 

نماید چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم زندان یا بازداشتگاه صادر می

 «.زندان تحویل داده خواهد شد نیترکینزدبه  طورموقتبهبه دستور دادگاه 

 

 قرار تحقیق و معاینه محلی. 8. 0. 6. 5

قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه »گوید: ک می. د. آ. ب 054در این خصوص ماده 

 ؛شودتجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می

 اجرایتواند گر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر میقرار در شهر دی اجرایچنانچه محل  و

قضایی  حوزه درقرار  اجرایمحل  کهیدرصورتقرار را از دادگاه آن محل درخواست نماید و 

_______________________________________________________________________________ 
 450ص، 0387، تهران، انتشارات پایدار، چاپ چهارم، 0و  0 یفریکآیین دادرسی ، نیالدجاللدکتر ، مدنی .0
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. 0قرار را خواهد نمود اجرایاستان دیگری باشد با اعطای نیابت به دادگاه محل درخواست 

 «باشدالرعایه میالزماین قانون  59رعایت مفاد تبصره ماده 

انجام تحقیق محل به هر یک از برای تواند بنابراین رئیس دادگاه تجدیدنظر می

و  شهرهای حوزه قضایی خود مراجعه کند یا یکی از مستشاران را به این منظور اعزام دارد

 این تقاضا نیابت قضایی. تواند انجام تحقیق محلی را از دادگاه عمومی محل بخواهدهم می

 قرار تحقیق و معاینه اجرایکه درخواست ، ناظر به موردی است، نیابت قضایی چراکه، نیست

 ازلحاظدادگاه تجدیدنظر که  نجایادر . کننده باشداز خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی

از  .شودمحسوب مین استانی آحوزه قضایی  ونسبت به دادگاه بدوی عالی  مراتبسلسله

و  دهدانجام می تحقیق راخواهد و آن دادگاه یندگی انجام تحقیق را میطریق اعطای نما

 .فرستدتجدیدنظر میبرای و اوراب تحصیلی را  جلسهصورت

تواند گردد که دادگاه تجدیدنظر نمیاز ماده مزبور مستفاد می کهآننکته الزم به ذکر 

 .انجام تشریفات فوب )تحقیق و معاینه محلی( را از ضابطین دادگستری بخواهد

رأی  و اما چنانچه اقرار متهم و یا شهادت شهود و شهادت بر شهادت شاهد مستند

ق تحقی است و اگر بنا باشدالزامی رأی  استماع آن توسط قاضی صادرکننده، دادگاه باشد

ی ول. استماع نماید دهندهیرأها را باید قاضی شهادت آن دادگاه قرار گیردرأی  محلی مستند

گردد که با توجه به اینکه سیستم تعدد قضات در دادگاه مطرح می سؤالاین  نجایادر 

یست دو نفر از بایا حداقل می ها کافی استآیا استماع یک نفر از آن تجدیدنظر وجود دارد

 .آن را مورد استماع قرار دهند میمستققضات دادگاه 

ین بینی چنپیش کهنیارسد با توجه به به نظر می، ک ساکت است. د. آ. ب نجایادر 

ای شک و شبهه هرگونه( در راستای صدور حکم صحیح و عاری از 59)تبصره ماده  ایمقرره

 توافق حداقل دو نفر از سه قاضی الزم است، حکمصدور برای  کهنیاو با توجه به  بوده است

رد مو، به دعوا کنندهیدگیرسقاضی از سه قاضی  لذا تحقیق مزبور باید توسط حداقل دو

 .استماع قرار گیرد

 

 استماع ادله جدید. 5. 0. 6. 5

_______________________________________________________________________________ 
لد جاللدکتر ، مدنی . 0 یدار   ، چاپ چهارم  ، 0و  0 یفریکآیین دادرسجججی ، نیا پا ،  0387، تهران، انتشجججارات 

 453-455ص
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. اردمانعی در خصوص اقامه ادله جدید در مرحله تجدیدنظر وجود ند، در حقوب ایران

ادعاهای مطروحه مرحله  اربات در کهیدرصورت مرحله تجدیدنظر در دلیل جدیدبه  استناد

تواند در راستای اربات حق خود به و تجدیدنظرخواه می 0شودیمشمرده  نخستین باشد مجاز

 .هر دلیلی که مناسب بداند در راستای اربات ادعای مطروحه در مرحله بدوی تمسک جوید

 .با دالیلی که تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی ارائه کرده استمگر آنکه دالیل ابرازی جدید 

 .متعارض و متناقض باشند

با هر میزان ، همانند دادگاه بدوی متعاقب دریافت درخواست، دادگاه تجدیدنظر

 که ختم این تکلیف را دارد تیدرنها اقدامی که در مقام رسیدگی به حکم صادره انجام دهد

 هماد ختم رسیدگی در از منظور. مقتضی را اتخاذ و اعالم نمایدرسیدگی را اعالم و تصمیم 

بدون تعیین وقت  ممکن است دادگاه تجدیدنظر ختم جلسه دادرسی نیست زیرا 059

مدارک  جهت دالیل و به رسیدگی به پرونده از آنانغیاب  دعوت طرفین در رسیدگی و

 هایبررسکه این  گاه بپردازدداد آننحوه تحقیقات  دادگاه بدوی و جلساتصورت استنادی و

غیاب  در هایبررسماده مذکور ختم این  از ختم رسیدگی در منظور و رسیدگی نام دارد

 ن دادگاه پس از پایان جلسه رسیدگی باآختم رسیدگی  تواندیم نیچنهم طرفین است و

 0.باشد نیطرف حضور

از ختم رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس » دارداشعار می 059در این خصوص ماده 

 تمهید مقدماتیبرای متوقف رأی  انشاء کهنیانماید مگر رأی  مبادرت به صدور مکلف است

 «نمایدمیرأی  باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف یک هفته انشاء

 

 رأیصدور . 2. 6. 5

 ختم رسیدگی را اعالم کرد ممکن است در مقام، دادگاه تجدیدنظر کهنیاپس از 

که این تصمیمات به شرح زیر خواهد . تصمیمات متنوع و متفاوتی را اتخاذ نمایدرأی  صدور

 .بود

 

 حکم بدوی دیتائ .6. 2. 6. 5

_______________________________________________________________________________ 
 061ص، 0391، تهران، چاپ پانزدهم، دادرسی مدنی دوره بنیادینآیین ، دکتر عبداف، شمس. 0

جلد  ، عمومی و انقالب در امور کیفری هایدادگاهشرح قانون آیین دادرسی   ، علی، عباس و مهاجری، زراعت. 0

 053ص، 0378، تهران، نشر فیض، چاپ اول، دوم
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 هک بازبینی پرونده ممکن است به این نتیجه برسد بررسی و از پس دنظریتجددادگاه 

در مقام  صورتدر این . بدوی مطابق قانون و دالیل موجود در پرونده صادر شده استرأی 

ودت عرأی  بدوی نموده و پرونده را به دادگاه صادرکنندهرأی  دیتائاتخاذ تصمیم مبادرت به 

مطابق رأی  اگر .الف... گوید: ک می. د. آ. ب 057در این خصوص بند الف ماده . خواهد داد

 رأی صادرکنندهپرونده را به دادگاه ، آن دیتائضمن  قانون و دالیل موجود در پرونده باشد

 .نمایداعاده می

 

 حکم بدوی همراه با اصالح آن دیتائ .0. 2. 6. 5

احتساب  ازنظرتجدیدنظرخواسته رأی  اگر» :داردک اشعار می. د. آ. ب 051ماده 

تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل  یابه یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین محکوم

 لطمه وارد نسازدرأی  که به اساس ها متضمن اشتباهی باشدبا قانون یا نقایصی نظیر آن

 آن را تصحیحرأی  دیتائنماید ضمن مرجع تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می

 «خواهد نمود

 بیترتنیابه. ظر استمرجع تشخید و تعیین مصادیق این موارد دادگاه تجدیدن 

ای تواند با قائل شدن به وجود اشتباه و احراز اینکه به اساس حکم لطمهدادگاه تجدیدنظر می

ا نوع آن را عوض و حکم ی میزان مجازات را در مقام رفع اشتباه تغییر دهد؛ مثلوارد شده 

 .کند دیتائبدوی را 

 

 بدویرأی  نقض .2. 2. 6. 5

 ،بعد از رسیدگی به محتویات پرونده درخواست تجدیدنظر ،هرگاه دادگاه تجدیدنظر

فاقد صالحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه  دادگاه ازصادره رأی  احراز کند

ای از اهمیت بوده به دالیل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه

و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده  گرددمذکور رأی  که موجب عدم اعتبار قانونی

 .نمایدصادره را نقض و به شرح زیر اقدام میرأی  باشد

 

 از دادگاه فاقد صالحیترأی  صدور. 8. 2. 6. 5

به علت عدم صالحیت دادگاه رأی  چنانچه 057از بند ب ماده  3مطابق شق 

 .نمایدرجع صالح ارجاع میدادگاه تجدیدنظر پرونده را به م. صادرکننده آن نقض شود
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توسط دادگاهی رأی  چنانچه :ک مقرر داشته است. د. آ. ب 049ماده ، در همین رابطه

مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح . که صالحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد

 و هر یک از از دادگاهی که صالحیت محلی نداشته صادر شود کهیدرصورتنماید و ارجاع می

طرفین دعوا در تجدیدنظرخواهی خود به این موضوع ایراد نمایند مرجع تجدیدنظر آن را 

 .نمایدنقض و به دادگاه صالح ارجاع می

 

 برخالف موازین شرعی یا قانونیرأی  صدور .5. 2. 6. 5

 ،صادره را برخالف مقررات قانونی یا شرعی بداندرأی  دادگاه تجدیدنظر کهیدرصورت

 :دینمایم میتصم اتخاذذیل  شرح به

به فرض ربوت جرم . علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده استاگر عملی که محکوم

دگاه و یا دا نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد

 مقتضی را صادررأی  حکم بدوی نقض و تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید

 (057ماده  ب از بند 0)شق . نمایدمی

، ا آمده است. ع. د. ت. ب 00ماده  0مفاد بند مزبور با تغییراتی مختصر در تبصره 

و  حکم بدوی فسخ گناه شناخته شوداگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی، مطابق این تبصره

این صورت اگر متهم  در و که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد هرچندگردد متهم تبرئه می

  .گرددآزاد می یفور، در زندان باشد

 

 یریگجهینت .1

 و هاپروندهرسیدگی به  تقوی باشند ممکن است در قضات هرچند اهل فضیلت و

 و است ریناپذاجتناببنابراین ضرورت مرجع تجدیدنظر امری  شوند اشتباه دچاررأی صدور 

 .به اصحاب دعواست یمؤرربه حداقل رساندن تشریفات کمک  تجدیدنظرخواهی و سهولت در

ا ت اندافتادهحقوب به فکر  علم نظرانصاحب هایدادرسقضایی و  یهادستگاهاز دیرباز در 

 یاچندمرحله یا یادومرحلهرا  نآ خارج و افراد انحصار از را هایدادرستصمیمات قضایی و 

توجه داشت که رسیدگی مجدد به  باید. شودیمچنین روشی موجب استحکام احکام . سازند

احکام به درازا اجرای  قطعیت حکم و و که موجب اطاله دادرسی نگردد نحوی صورت گیرد

 بهالتر مراجع با و احکامی که از اهمیت نسبی برخوردار باشند قابل تجدیدنظر باشند و نکشد

صول ا االمکانیحتتصویب قوانین  در. بازنمانندمهم  مسائل از مهم ریغ و یجزئ مسائل خاطر
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قطعی اعالم نمودن احکام  در و گیرد قرار تجدیدنظر مدنظر مورد شناخته شده جهانی در

 .دقت بیشتری گردد

 

 منابع

 .انتشارات مجد، جلد چهارم، آیین دادرسی کیفری، محمود، آخوندی .0

 انتشارات مهر، جلد دوم، آیین دادرسی کیفری، محمد، آشوری .0

ی حقوق یهاپژوهشموسسه مطالعات و ، چاپ بیستم، آیین دادرسی کیفری، علی، خالقی .3

 .شهر دانش

عمومی و انقالب در  هایدادگاهشرح قانون آیین دادرسی ، علی، عباس و مهاجری، زراعت .4

 .امور کیفری

 .جلد دوم، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، عبداف، شمس  .5

 .نشر جنگلانتشارات ، ی کیفریکلیات آیین دادرس، رجب، گلدوست جویباری .6

 .معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لوح جامع قوانین و مقررات جمهوری اسالمی .7

، تجدیدنظر در مرحله مجازات دیتشدمنع ، مجله حقوقی دادگستری، منصور، رحمدل .8

 0388، تهران، اموزشی قوه قضاییه-فصلنامه علمی، 67شماره 

 نایسابن، تهران، دانشنامه حقوقی، لنگرودی محمدجعفر .9

 .چاپ چهارم، انتشارات پایدار، 0و  0جلد ، آیین دادرسی، (0387)، الدینجالل، مدنی .01
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 از طریق وسایل نقلیه دیپلماتیك حقوقی تخطیات مرتکبهارزیابی 

 0سید مصطفی کازرونی

 

 مقدمه

 ماردیپلماتیک به شج  هایمصجونیت انواع  مصجونیت وسجایل نقلیه دیپلماتیک یکی از  

ا که تا کشتی ر  خودرو ،هواپیماها تا قطار طیف وسیعی را از  وسایل نقلیه دیپلماتیک  رود.می

را شجججامل    گیرند میمورد اسجججتفاده قرار   الدولی بینحمل کاال یا افراد در زمینه      منظوربه 

 :ستا حاکم بر مصونیت وسایل نقلیه دیپلماتیک در دو بخش قابل بررسی قواعد .گرددمی

که مصجججونیت وسجججایل نقلیه دیپلماتیک با توجه به             معنا  بدین  بخش عمومی: .0

راجع به روابط دیپلماتیک به   0960وین  در کنوانسجججیون ها مصجججونیت کلی  بندی تقسجججیم

 هایمصونیت که قائم به شخد افراد برخوردار از   هاییمصونیت شخصی یعنی    هایمصونیت 

سیون وین   سفیر، کاردار و اعضای خانواده    0960دیپلماتیک در کنوان و   گرددمی هاآنچون 

صونیت  صونیت مربوط به اموال یعنی  هایم ست ک  هاییدارایی که ناظر بر اماکن و هاییم ه ا

در دسججته  گیردمیمورد اسججتفاده قرار  مأموریتاز سججوی کارمند دولت خارجی برای انجام 

. بنابراین بدیهی است که قواعد حاکم   گیردمیدیپلماتیک مربوط به اموال قرار  هایمصونیت 

سججایل  دیپلماتیک بر و هایبسججته بر مصججونیت اموال دیپلماتیک به مانند اماکن دیپلماتیک،

لت انتظامی و امنیتی دو مأموراناینکه،  ازجمله  نماید  مینقلیه دیپلماتیک نیز تسجججری پیدا     

 وارد آیند. جا بداننمایندگی دیپلماتیک  هیأتبدون اجازه رییس  توانندنمیپذیرنده 

حقوب دیپلماتیک وین و کنوانسیون   0960در این بخش منبع اصلی ما، کنوانسیون   

 مأموران جملهاز المللیبینعلیه اشججخاص مورد حمایت  جرائمبه جلوگیری و مجازات  راجع

 دیپلماتیک بر مأموریندیپلماتیک خواهد بود. در کنار آن، به دلیل تسججری قواعد مشججمول  

سایل نقلیه مور  تبعبه ،هادولتویژه  مأموریننیز  و المللیبین هایسازمان نمایندگان  د آن و

مزایا   کنوانسیون  .افرادی نیز از مصونیت دیپلماتیک برخوردار خواهند شد   ینچنایناستفاده  

تخصجصجی ملل     هایسجازمان  هایمصجونیت ملل متحد، کنوانسجیون مزایا و   هایمصجونیت و 

 گرفت. خواهد ویژه نیز مورد بحث قرار هامأموریت کنوانسیون متحد،

سایر اموال اختصاصی: با توجه به خصوصیات متمایز وسایل نقلیه د       .0  یپلماتیک از 

صی را نیز در مورد     توانمیمانند قابلیت تحرک،  صا مطرح نمود برای نمونه  هاآنقواعد اخت

_______________________________________________________________________________ 

 دانشکده حقوب و علوم سیاسی دانشگاه شیراز. المللبینکارشناس ارشد حقوب . 0
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صادف با عابر پیاده، حمل اموال ممنوعه و قرمزچراغعبور از  صیل به.. که در طول مقاله .، ت  تف

بیشججتری قابلیت طرح دارد برای نمونه  المللیبیناین بخش، اسججناد  در بحث خواهد شججد.

و کنوانسججیون  هاکشججتیزمینه  در 0980حقوب دریاها  المللیبیناز کنوانسججیون  توانمی

ن  مانند قانو    المللیبینقوانین بیمه   چنینهمهواپیماهای دولتی و    های زمینه شجججیکاگو در  

 د.وسایل نقلیه دیپلماتیک مثال ز هامصونیتبیمه کارت سبز در زمینه 

ست که در مبحث اول تحت عنوان         شده ا شکیل  ضر از دو مبحث عمده ت مقاله حا

تعریف، تاریخچه و الزامات وسجججایل نقلیه دیپلماتیک به مواردی چون تعریف، تاریخچه و              

الزامات وسجججایل نقلیه دیپلماتیک و در مبحث دوم تحت عنوان تخطیات مرتکبه از طریق            

هوایی   و دریایی ر سه بخش وسایل نقلیه موتوری زمینی،  را د هاآن نقلیه دیپلماتیک، وسایل 

سی  ضمن . ایمدادهقرار  مورد برر شده تا      در سیاری آورده  در هر بخش، رویکردهای عملی ب

 ذهن مخاطبان را با موارد عینی نیز آشنا سازد.

 

وسببایل نقلیه دیپلماتیك در       کارگیری به مبحث اول: تعریا، تاریخچه و الزامات     

 للالمبینحقوق 

 تخطی مرتکبه از طریق وسایل نقلیه دیپلماتیك تعریا گفتار اول:

ما  ک دانستند مینقلیه وجود سرنشین را برای آن الزامی    در تعاریف قدیمی از وسیله 

سال    سفورد در  شرفت فناوری امروزه   شود می دیده 0951اینکه در فرهنگ لغت آک اما با پی

سعه   سایل نقلیه مانند پهپادها ابداع و تو شین ندارند در      و سرن ست که دیگر نیازی به  یافته ا

سناد   یکهیچ ست و به     المللیبیناز ا سایل نقلیه تعریف جامع و مانعی به عمل نیامده ا از و

بوده است تا اختالف نظرات   فنّاوریبه بحث فناوری و  توجه که علت عمده آن، رسد مینظر 

 سیاسی.

کاال   المللیبینقرارداد برای حمل  المللیبینبهترین تعریف شاید تعریف کنوانسیون   

صورت  سال   جزئیکلی یا  به  شد که در مقدمه خود مقرر   0118از طریق دریا در    داردمیبا

که برای حمل کاال یا افراد از طریق دریا، خشکی و هوایی مورد   ایوسیله وسیله نقلیه یعنی  

  به سججه بخش زمینی، توانمییه را نقل وسججایل . بر طبق این تعریف،گیردمیاسججتفاده قرار 

هوایی و دریایی تقسججیم نمود تخطی نیز یک مفهوم عام اسججت که هم شججامل انجام فعل یا   

 گیرد.که هر سه صورت را دربر می غیرعمد یا خطای محض است ،عمد صورتبهترک فعل 
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 گفتار اول: تاریخچه تخطی مرتکبه از طریق وسایل نقلیه دیپلماتیك

سجب  ا نخسجتین تخطی ناشجی از وسجایل نقلیه دیپلماتیک را که در آن   شجاید بتوان  

تان  دوران باس در به نابودی اقدام نمودند. آنبود و با استفاده از  جنگجویان، پر از تروآچوبین 

سایل نقلیه دیپلماتیک را   شکیل     طورکلیبهبه دلیل اینکه و سب و ارابه ت سابقه  نددادمیا  ،

جنگ  در خوردنمیاز طریق وسایل نقلیه دیپلماتیک به چشم   مصونیت   از چندانی از تخطی

 .دباشنمینقلیه دیپلماتیک بسیار  مرتکبه از طریق وسایل هاینقض اول و دوم جهانی،

ده است  ش  تأکیداسالم نیز بر مصونیت وسیله نقلیه دیپلماتیک     المللبیندر حقوب 

سالمی  ا هایسرزمین وارد  غیرمسلمانی  هرگاه: گویدمیالسیر کبیر  چنانچه شیبانی در کتاب 

  د؛امان ش خواستار ،استاز سوی مقامات حکومتی بیگانه  اینامهاینکه حامل  واسطهبهشد و 

 مرکب او مصون از تعرض است. مال و جان روشن نشود؛ مسئلهکه حقیقت  تا زمانی

 رامی و( ص) اکرممتعددی که پیامبر  هایجنگبا اسججتناد به همین دلیل بود که در 

تن کش از داشتند،  غیرمسلمانان منان علی علیه اسالم در نبردهای چندی که با یهودیان و  مؤ

 فرستاده و مرکب او خودداری ورزیدند.

سری         آمدن کاربه روی  تا شری، جز یک  صحنه اجتماع ب سایل نقلیه در  سعه و و تو

دیپلماتیک بود.  شجججاهد موارد عملی تخطیات از طریق وسجججایل نقلیه  تواننمیقواعد عرفی 

راجع به روابط دیپلماتیک و سججایر   0960باید دانسججت که تدوین کنوانسججیون وین  دراصججل

ست       صونیت دیپلماتیک بوده ا سیونهای مرتبط برای تدوین و به نوعی تحدید حدود م کنوان

سیون   ست؛ چه آنکه پیش       وین 0960که این امر در مقدمه کنوان شده ا صراحت ذکر  نیز به 

صونیت       از تدوین ای صونیت دیپلماتیک از جمله راجع به م شنی در باب م سناد، قواعد رو ن ا

وسایل دیپلماتیک وجود نداشت به صورت نمونه می توان از اخراج و زندانی نمودن دو افسر     

سجججبب جریمه خودروی  به 0شجججهر الکتون ایالت مریلند آمریکا در 0935پلیس در سجججال 

سفیر ایران در آمریکا به اتهام      صی  شیش     شخ ستعمال و برخوداری از ح سرعت غیر مجاز، ا

 .0در داخل خودرویش خبر داد

_______________________________________________________________________________ 
1 Elkton, Maryland 
2 For more information about the Iranian ambassador’s delinquency in Elkton, Maryland 

see ‘’Turan, The Devilish Demands of Diplomatic Immunity, Washington Post, January. 11, 

1976, at 11’’ 
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وین نیز اگرچه این اختالفات وجود داشجججت ولی   0960پس از تدوین کنوانسجججیون 

شد برای نمونه   شت که کیترو   0988 فوریه 04به  توانمیکمتر  شاره دا سینتو،  ا سفیر   0آبی

 شججدتبهنفر را نیز  مسججت بود با چهار خودرو تصججادف نمود و یک کهدرحالی 0پاپوا نوگینه

 .3زخمی نمود

نمونه نوع اسجججتفاده از وسجججایل نقلیه دیپلماتیک مخل نظم و امنیت            ترینمعمول

ضیه   سلحانه در خاک کنگو   هایفعالیتعمومی در جریان بحران کنگو که منجر به طرح ق م

ماینده کنگو ادعا نمود که          تاسججج گردد،میدادگسجججتری  المللیبیندر دیوان  جایی که ن

سه مورد حمایت بود در      جمهوررییس کشورهای طرفدار رژیم موبوتو،  سابق که از سوی فران

ندا برای  آاز مصجججونیت دیپلماتیک اوگاندا و رو       برخورداراز طریق خودروهای   چندین مورد 

کابیال   که ا      جمهوررییس ،سجججرنگونی رژیم  یک کنگو  قت جمهوری دموکرات یت    و ما ز ح

بود اقدام به حمل تسجججلیحات  برخوردار چاد مانند جمهوری آفریقای مرکزی، هاییحکومت

 در خاک کنگو نموده بود. هاآنبرای شورشیان طرفدار 

ندا به آاگرچه این ادعای حمل تسججلیحات از طریق خودروهای سججفارت اوگاندا و رو 

اربات نرسججید اما دیوان  بهدادگسججتری  المللبینعلت فقدان شججواهد کافی توسججط دیوان  

سلیحات را    رأیدادگستری در   المللبین کلی از سوی مقامات    صورت بهنهایی خود ارسال ت

 ندا در نقض نظم و امنیت داخلی کنگو محکوم نمود.آدولتی اوگاندا و رو

نظامی و   هایفعالیتخویش در قضجججیه  رأیدادگسجججتری حتی در  المللبیندیوان 

به دلیل حمایت از             ایکار در و بر ن نظامی شجججبه  گوئه که منجر به محکومیت دولت آمریکا 

ستها در نیکار        هایگروه ساندی شی برای براندازی حکومت  شد، اشور سال   به گوئه  دلیل ار

 کنترا، ادعای آمریکا را مبنی بر هایشورشی  جنگی آمریکا به  هایکشتی تسلیحات از طریق  

خود را عالوه بر  رأیمبنای این   و حتی نقلیه رد نمود  مصجججونیت دیپلماتیک این وسجججایل     

صل عدم مداخله و  المللبینمقررات حقوب  سل به زور،    چون ا صل عدم تو  نامهموافقت بر ا

و دریانوردی که در ماده یک  تجارت معاهده دوسجججتی، عنوانبهبین کشجججور  دوجانبهخاص 

مخالف نظم و  ارسججال تسججلیحات را  ازجملهخود هرگونه عمل مخالف ماهیت تجارت دریایی 

 نمود. استناد امنیت عمومی و اصل عدم مداخله ذکر کرده بود،

_______________________________________________________________________________ 
1 Kiatro Abisinito 

2 Papua New Guinea 

3 See Lynton, Envoy's Car Slams Into 4 Vehicles, Wash. Post, Feb. 14, 1987, at BI. 
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ر د توانمیموتوری دیپلماتیک را  مورد تازه تخطی از مقررات توسججط وسججایل نقلیه

ستگاه پراید در اواخر         سعودی در تهران با یک د ستان  سفارت عرب صادف اتومبیل  ماجرای ت

سفند   ست که طی آن، راننده  0390 سال ا سعودی به      دان ستان  ستی   سفارت عرب علت م

 موجب مرگ یک شهروند ایرانی و خسارت عمده به اتومبیل وی شد.

این حادره که بنا بر اظهارات مقامات وزارت امور خارجه در ارر عدم رعایت قوانین               

از سرعت مجاز و عدم تعادل راننده روی داده است، مراتب    تخطی داخلی جمهوری اسالمی، 

ایران را به آن عمل به دولت عربسججتان سججعودی در پی داشججت، که دولت   اعتراض شججدید 

ستان اندکی بعد مراتب   سف عرب شت    تأ شت و اظهار دا که  خویش را از این حادره اعالن دا

حاکی از آن اسجججت که  خبرها ؛نمایدمیاین موضجججوع را از طریق مجاری دیپلماتیک دنبال 

عنصججر  عنوانبهپرداخته اسججت ولی فرد خاطی  لالمابیتدولت ایران خود دیه این فرد را از 

 نامطلوب از ایران اخراج شده است.

یدترین   نگ         جد یان ج نده در جر پذیر لت  مورد تخطی قوانین و مقررات داخلی دو

ست جایی که   سوریه  سیاری از   درعملبه وقوع پیو غربی تبدیل به محلی   هایخانهسفارت ب

قطع روابط  آن پیش از ازجملهی شججدند که تروریسججت هایگروهبرای ارسججال تسججلیحات به 

دیپلماتیک میان فرانسججه و انگلسججتان با دولت سججوریه و شججناسججایی شججورشججیان، از طریق   

 .نمودندمیاقدام ها تروریستتوزیع تسلیحات در میان  به ،خودروهای سفارت

 

وسببایل نقلیه   الزامات موجود برای تسببری مصببونیت دیپلماتیك بر :گفتار سببوم

 دیپلماتیك

مصونیت دیپلماتیک وسایل نقلیه دیپلماتیک در چهارچوب تکلیف دولت پذیرنده به   

 00ماده  3بند  دیپلماتیک و با توجه مأموریتو مسافرت تمام اعضای  وآمدرفتایجاد آزادی 

 اسباب  ،مأموریتوین مقرر شده است که بر مبنای آن: اماکن    دیپلماتیک 0960کنوانسیون  

  مصججون از تفتیش و مأموریت، وسججایل نقلیه چنینهماء دیگر موجود در آن و و اراث و اشججی

 مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرایی خواهند بود.

این  منظورهبمصونیت وسایل نقلیه دیپلماتیک    ازجملهمصونیت دیپلماتیک   برقراری

ست  سن انجام دهن  دیپلماتیک مأمورانکه  ا ساس  .دبتوانند وظائف خویش را به نحو اح  بر ا

علیه اشجججخاص مورد حمایت       جرائمماده یک کنوانسجججیون راجع به جلوگیری و مجازات      

 جمله من المللیبینمورد حمایت    اشجججخاص  دیپلماتیک نیز،   مأموران  جمله از المللیبین

الشجججمول این برخوردار هسجججتند و کلیه افراد تحت    وآمد رفت دیپلماتیک از آزادی    مأمورین 
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یا وسایل نقلیه، حق  جرم علیه شخد یا اماکن رسمی یا محل سکونت وصف به هنگام وقوع

از حمایت مخصججوص در مقابل ایراد صججدمه به شججخد یا     المللبینحقوب  موجببهدارند 

 ، برخوردار باشند.کنندمیحیثیت اعضای خانواده خود که با او زندگی  آزادی و

سایل نقلیه دیپلماتیک در    صونیت و شنامه  به م  01/00/0361مورخه  38107/0 بخ

کنوانسججیون  39ماده  0گرفته اسججت. بنا بر بند  قرار تأکید قضججایی نیز مورد شججورای عالی

وسایل نقلیه دیپلماتیک حتی در زمان وقوع  مصونیت ،دیپلماتیک وین راجع به روابط 0960

شور    سلحانه میان دو ک صور گیردمینیز مورد احترام و مراعات قرار  جنگ م  ت، بنابراین در 

در زمان جنگ  تواننمیتخطی احتمالی از طریق وسججایل نقلیه دیپلماتیک در زمان صججلح   

،  الذکرفوبکنوانسججیون  40ماه  بند یک سججوی دیگر، با توجه به از .اقدام به توقیف آن نمود

و   هامصجججونیتدیپلماتیک در اسجججتفاده از وسجججایل نقلیه دیپلماتیک بدون آنکه به  مأمورین

قوانین راهنمایی و   ازجملهوارد گردد، قوانین و مقررات دولت پذیرنده  ایمه ها لط آنمزایایی  

 قوانین ربتی را رعایت نمایند. ،قانون مجازات ،رانندگی

سری تمامی قواعد   سیله نقلیه       الذکرفوباما ت ست و آن ربت و شرط ا منوط به یک 

نیت ز تسری قواعد مصو مانع ا تواندمیدیپلماتیک است تا آنجا که عدم ربت یا ربت نادرست   

سایل نقلیه       سوی دیگر ربت برای و شود و از  ست که در   مانندبهزا  اعطای تابعیت به افراد ا

کنوانسججیون حقوب دریاها که از امکان توقیف کشججتی   96ماده  0به بند  توانمیاین زمینه 

ن سخآزاد  دریاهایصاحب دو یا چند پرچم یا فاقد پرچم توسط کشتی جنگی هر دولتی در 

 .راندمی

وسججایل نقلیه دیپلماتیک باید در دولت پذیرنده به ربت برسججند در این مورد قواعد   

متفاوتی در تمامی کشججورها وجود دارد برای نمونه در جمهوری اسججالمی ایران  طورنسججبیبه

ناد  دفاتر اسجج تأییدضججرورت  ،اینکه در مورد وسججایل نقلیه موتوری برای اتباع ایرانی رغمعلی

عالوه بر این نهادها     وارداتییا برای خودروهای    ها آنرسجججمی و نیروی انتظامی برای ربت   

ضرورتی وجود ندارد بدین      تأیید سایل نقلیه دیپلماتیک چنین  گمرک وجود دارد در مورد و

مرتبط بوده از  های مالیات  معنا که خودروهای دیپلماتیک معاف از مالیات گمرکی و سجججایر          

و وزارت کشجججور، وسجججایل نقلیه     خارجه   اموروزارت  تأییدیه   با   طورمعمولبه دیگر  سجججوی

جود و دفاتر اسججناد رسججمی  تأییدو نیازی به  گیردمیپالک تعلق  هابداندیپلماتیک ربت و 

 ندارد.

خارجی،   خانهسججفارتکه متعلق به  خودروهایی میالدی، 0979انگلسججتان از سججال 

سولی و   ستفاده قرار   المللیبین یهاسازمان کارمندان کن ضرورت  گیردمیمورد ا ؛ عالوه بر 



674  6298 بهار 9شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 

ربت در وزارت کشججور و نیز وزارت وسججایل نقلیه موتوری انگلسججتان، از پالک مخصججوصججی   

رقم و حرف تشکیل شده    7، از هادیپلماتبدین معنا که پالک متعلق به  باشند می برخوردار

ع متبو المللیبین هایسازمان دولت یا شماره   رقم در سمت راست که   سه  ابتدا،است که در  

که دی )       مأمور  یک حرف  یک،  مات یک و ایکس )    مأمورین ( برای Dدیپل مات ( برای Xدیپل

صونیت دیپلماتیک و نیز     سفارت که فاقد م سه حرف      مأمورانکارمندان  ستند و  سولی ه کن

ه  شمار  دیپلماتیک از مأمورانکه برای  است در سمت چپ که یک شماره سریال مخصوص      

سالمی         ) گرددمیآغاز  010 سایل نقلیه دیپلماتیک جمهوری ا سریال و شماره  برای نمونه 

 (، برای کارمندان سججفارتاسججت 907و برای سججازمان ملل متحد  080-080ایران در لندن 

 .گرددمیآغاز  711 از و برای کارمندان کنسولی 411از  فاقد مصونیت دیپلماتیک

معمول هر   صججورتبه ،در ایاالت متحده آمریکا نیز، با توجه به حاکمیت فدرالیسججم 

قلیه مورد وسایل ن اما در استآن ایاالت  ایالتی مسئول ربت کلیه وسایل نقلیه مورد تردد در

که وزارت وسججایل نقلیه موتوری  صججورتبدین اسججتدیپلماتیک و کنسججولی این امر متفاوت 

سئول ربت و صدور پالک دیپلماتیک و کنسولی برای وسایل نقلیه     آمریکا در سطح فدرال م 

 است.دیپلماتیک و کنسولی 

ستفاده   البته در آمریکا برای جلوگیری از  خودروهای دیپلماتیک و   از احتمالی سوءا

سال     سولی هر دو  سبت به تعویض پالک   باریککن شی ا  جرائمتا گردد میاقدام  هاآنن  زنا

 ک و کنسولی را به حداقل رساند.وسایل نقلیه دیپلماتی

یکی از موارد دیگر ممکن در مورد تخطیات ناشجججی از وسجججایل نقلیه دیپلماتیک در 

. کشورها در مورد این نیز تدابیری را  است فرستنده   پذیرنده و کشورهای رالث غیر از کشور  

سبک         بینیپیشو با  اندنمودهاتخاذ  سایل نقلیه  سبز برای و ستم کارت  تومبیل ا ازجملهسی

سایل         اندشده  موجب دیپلماتیک، شی از فعل یا ترک فعل و سارت نا صورت وقوع خ که در 

نقلیه دیپلماتیک در کشجججورهای رالث که منجر به خسجججارات مالی و جسجججمانی به اتباع آن 

شورها   سیله نقلیه دیپلماتیک      گرددمیک شور رالث بر و سری قوانین داخلی آن ک ، مانع از ت

از این بیمه دریافت شججود. این سججیسججتم در مناطق مختلف جهان به شججوند و خسججارات آن 

شهور   هاینام ست مختلف م ضو جامعه   ا شورهای ع صادی دول   ؛ برای نمونه در حوزه ک اقت

حوزه کشورهای  در حوزه کشورهای عربی به کارت نارنجی، در ،ایقهوهغرب آفریقا به کارت 

 .شودمی گذارینامکارت آبی،  به آن آ.سه.

شده     ایمنطقه دفتر ،0356سال   ایران، نیز ازدر  ستقر  سبز در تهران م   بیمه کارت 

  ،بنابراین .اسججتسججهامی بیمه ایران  شججرکت اسججت که نهاد صججالح برای صججدور آن بیمه، 
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صورتی  سیله نقلیه دیپلماتیک آلمانی که در اختیار  کهدر   آلمان در امارات متحده سفارت  و

  رالث مرتکب تصادف گردد  یک کشور  عنوانبهن، در ایران عربی باشد در راه بازگشت به آلما  

 یناز تسججری قوان مانع ،این بیمه بینیپیشمرگ اتباع ایرانی را در پی داشججته باشججد با   که

قانون بیمه  ازجملهجمهوری اسججالمی ایران مرتبط با خسججارات ناشججی از تصججادف    ربطذی

زمینی در مقابل شخد رالث مصوب  اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری

 گردد.می 0347

 

 نقلیه دیپلماتیك طریق وسایل تخطیات مرتکبه از انواع .مبحث دوم

 تخطیات عمومی مرتکبه از طریق وسایل نقلیه دیپلماتیك .گفتار اول

کلی در مقدمه در بین خود وسججایل نقلیه دیپلماتیک نیز باید   بندیتقسججیمبه مانند 

صی بود     قائل صا که برخی تخطیات عمومی و برخی  ایگونهبهبه دو نوع قواعد عمومی و اخت

ستثناء کلی در زمینه       ست. دو ا صی ا صا سایل نقلیه دیپلماتیک اعم از     نقض اخت صونیت و م

 :مورد پذیرش قرار گرفته است المللیبینزمینی، دریایی و هوایی در حقوب 

سوی     صورت بهپذیرنده  اگر تخطی از قوانین و مقررات دولت .0 شهود از  یا   مأمورم

صی     شخ سیله نقلیه دیپلماتیک رخ بدهد مانند اعمال منافی عفت عمومی    غیرازآنهر  در و

سالمی،   شورهای ا سایل     مأمورموقت آن  صورت به تواندمی پلیس در ک شخد درون و یا هر 

شت نماید تا پس از احراز هویت و  شدن     نقلیه دیپلماتیک را بازدا شخد  صف دیپلمات  م و

 نسبت به آزادی وی اقدام نماید.

 0981این ادعا در قضججیه کارکنان سججفارت و کنسججولی آمریکا در تهران در سججال   

  :داردمیقرار گرفته اسججت چنانچه مقرر  دادگسججتری المللبین دیوانتأیید میالدی نیز مورد 

صونیت  ست  آندیپلماتیک مانع از  م ضع  مأمورینکه  نی یک  یت ارتکابدیپلماتیک که در و

شند     صورت بهحمله یا دیگر تخلفات  شهود با سط پلیس  مدتکوتاهو  جزئی صورت بهم   تو

 6جلوگیری از ارتکاب آن جرم مشخد دستگیر شوند. منظوربهدولت پذیرنده 

دیپلماتیک مکزیک در آمریکا در سججال   مأموریندر مورد  طورعینیبهچنین موردی 

اتفاب افتاد که طی آن سججفیر وقت مکزیک، از طریق وسججیله نقلیه سججفارت اقدام به   0985

ست مواد مخدر یک جرم مشهود   جاییازآنجاکه جابه. نمودمی مواد مخدر جاییجابه پلیس   ا

سفیر مکزیک وارد     سب بدون اجازه  سفارت   آمریکا در یک فرصت منا ه شد و او را ب اتومبیل 

_______________________________________________________________________________ 
0  United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, 1. C. J. Reports 1980. 
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سپس     ستگیر نمود اما پس از مدتی او را آزاد و  صر نامطلوب   عنوان بههمراه مواد مخدر د عن

 کشور اخراج کرد. از

که  مایدنمیزمانی که فعل یا ترک فعل در وسججیله نقلیه دیپلماتیک ارتکاب پیدا  .0

له نقلیه   برای نمونه اگر از طریق وسجججی  اسجججتمخل نظم و امنیت عمومی دولت پذیرنده       

سکناس تقلّبی شود    ا دالیل  که بتوان ب ایگونهبهدیپلماتیک مبادرت به حمل مقادیر زیادی ا

حمل این مقادیر زیاد اسجججکناس  متقن گفت که نظم و امنیت عمومی دولت پذیرنده در ارر  

ن ه ظببا اسججتناد  توانندمیانتظامی دولت پذیرنده  مأمورانگرفته اسججت،  قرار مورد تخطی

با   نهات بادرت به بازرسی وسیله نقلیه دیپلماتیک نمایند بدیهی است که در این مورد،   قوی م

  پذیرامکانکه بازرسجججی از وسجججیله نقلیه دیپلماتیک  اسجججتت دیپلماتیک أهی اطالع رییس

سکناس کشف و ضبط    اما پس از بازرسی و  گرددمی   گر، دیجلسه صورت تقلبی و تهیه  هایا

 لماتیک نیست.دیپ مأمورامضای  نیازی به

دیپلماتیک از  هایبسججته تن 9میالدی کامیونی حاوی  0985نمونه دیگر در سججال 

اقدام نمود  هایبسته و آلمان غرب دان مظنون بود به شمارش   اتحاد شوروی به آلمان غربی 

 .نمودمیمقاومت  شوروی ، نماینده دیپلماتیکدر ابتداالبته 

 

طریق وسببایل نقلیه موتوری زمینی    تخطیات اختصبباصببی مرتکبه از   .گفتار اول 

 دیپلماتیك

سایل نقلیه موتوری زمینی دیپلماتیک     سط و و حالت  د توانندمیتخطیات مرتکبه تو

 کلی مجزا داشته باشد:

برای امور دیپلماتیک، اختصاص داده    طوراختصاصی  بهدر حالتی که وسیله نقلیه   .0

 د.وسایل نقلیه دیپلماتیک باش شده است و واجد پالک دیپلماتیک و سایر مشخصات ربتی

سیله نقلیه،  .0 سبب       یک در حالتی که و شد؛ اما به  سیله نقلیه غیر دیپلماتیک با و

  رخورداربدیپلماتیک یا بسته دیپلماتیک از مصونیت دیپلماتیک   مأمورانوجود عواملی مانند 

ود وجوجود یا عدم  صرفبهیعنی  استمصونیت ذاتی   یک ،در حالت نخست، مصونیت   است. 

سته دیپلماتیک یا  مأموران سیله  ،دیپلماتیک هایب شتی،  مانندبهنقلیه  و  اتومبیل ،ماهواپی ک

 دیپلماتیک چون مصونیت از تعرض برخوردارند. هایمصونیتاز 

صونیت، یک       صی، م شخ سایل نقلیه  صونیت تبعی   اما در حالت دوم یعنی و س م ت ا

دیپلماتیک یا بسجججته دیپلماتیک،         مأمورین زا چون خروج عامل مصجججونیت     محضبه یعنی 

 مود یا صاحبان آن را دستگیر کرد.برای نمونه اتومبیل را توقیف یا مصادره نتوان می
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ست که در مورد تخطی از  شور پذیرنده در   بدیهی ا قوانین راهنمایی و رانندگی در ک

ست در صو         ستفاده شده ا ت رحالت نخست یعنی در موردی که از وسیله نقلیه دیپلماتیک ا

به صجججدور قبض برای اتومبیل خاطی اقدام       توانمی قرمزچراغوقوع تخلفاتی چون عبور از  

نمود که بایستی از طریق وزارت امور خارجه کشور میزبان دنبال شود و در اکثر مواقع، مورد 

 .گیردمیپرداخت قرار 

سایل ن    ست که تخطیات مرتکبه از طریق و یه قلدر مقابل موارد زیادی نیز رخ داده ا

موتوری زمینی دیپلماتیک بدون دادرسجججی باقی مانده اسجججت در پرونده اسجججکین در مقابل  

فدراتیو برزیل در دادگاه بخش شیکاگو، پسر بزرگ سفیر وقت برزیل در آمریکا، به    جمهوری

طریق خودرو سججفارت در یک  یک مرد به نام کنت اسججکین از دلیل خصججومت شججخصججی با

به زیر گرفت و   0984جوالی  00شجیکاگو در   هایخیاباناز  یکی او را در ،موقعیت مناسجب 

، ستهمداربپلیس آمریکا با استفاده از دوربین  .ارتکاب جنایت از صحنه جرم فرار نمود پس از

خودرو و راننده خاطی را تشخید داد و دادستان شیکاگو علیه فرد خاطی یعنی پسر سفیر       

دادگاه بخش    ،دولت برزیل در خاک آمریکا     برزیل، اعالن جرم نمود اما به دلیل مصجججونیت      

 .0شیکاگو از رسیدگی اعالن عدم صالحیت کرد

صی       شخ سایل نقلیه  صورتی در حالت دوم در مورد و  بتوان اربات نمود که از کهدر

صی که در      شخ سایل نقلیه  ست برای انجام وظائف      مأمورینن آو شته ا ضور دا دیپلماتیک ح

 کهیدرصورت دیپلماتیک استفاده شده باشد     مأمورینانتقال مال شخصی خود    مانند شخصی  

شد     قرمزچراغ از مرتکب اقداماتی مانند عبور شده با ستفاده  صورت مبلغ جریمه از   ،ا در این 

ن نماینده  آبرای دریافت مبلغ جریمه به سججفارت متبوع  تواندمیاخذ و وی  صججاحب خودرو

 دیپلماتیک رجوع نماید.

بان           برای نمونه، سجججفیر فنالند هر روز از طریق مترو تهران به محل کارش در خیا

اگر در حین سججوار شججدن سججفیر فنالند در مترو، قطار مترو واجد مصججونیت    رودمیتهران 

بنابراین اگر در این حین، قطار با شخصی برخورد نماید و آن شخد، فوت     است دیپلماتیک 

صورت تا مدتی که   ضور دارد    نماید در این  ستگاه را   تواننمیسفیر در مترو ح راننده این د

 .دیپلماتیک مأمور مورد بازرسی قرار داد یا آن را توقیف نمود مگر با اجازه

_______________________________________________________________________________ 
0 Skeen v. Federative Republic of Brazil, 566 F. Supp. 1414, 1420 (D.D.C. 1984). 
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یک استثناء در  توانمی دیپلماتیک 0960البته در مورد اعمال مفاد کنوانسیون وین 

پذیرنده و امکان تسجججری ق      قوانین و مورد تخطی از لت  وانین و مقررات داخلی مقررات دو

سیون وین   سایل      0960دولت پذیرنده حتی مغایر با مفاد کنوان صونیت مطلق و را راجع به م

ک بند ی فرض را ذکر نمود و آن در هاآنمنع توقف و حتی مصادره  ازجملهنقلیه دیپلماتیک 

ماده مقرر    اسججججت  0960کنوانسجججیون وین  47ماده   که این  که    داردمیمبنی برای این

ی در خاصجج تبعیض نسججبت به وسججایل نقلیه دیپلماتیک، ،در دولت فرسججتنده کهصججورتیدر

پذیرنده نیز        اعمال  محدوده حاکمیتی خود   ید، دولت  ما ند مین  همان عمل را در مورد   توا

 .اعمال نماید نقلیه دیپلماتیک کشور فرستنده وسایل

یک ایران یه دیپلماتبرای نمونه اگر در کشور فرستنده به توقیف یا مصادره وسیله نقل 

شور  سه اقدام گردد،  در ک با توجه به قوانین داخلی خویش حتی مغایر   تواندمینیز  ایران فران

 اتومبیل دیپلماتیک    وین، در واکنش، چنین محدودیتی را در مورد  0960با کنوانسجججیون  

 د.یمصونیت مطلق وسایل نقلیه دیپلماتیک اعمال نما رغمعلیتهران را  سفارت فرانسه در

یک وضججعیت نقض تعهد ناشججی از وسججایل نقلیه سججبک دیپلماتیک ممکن اسججت در 

وین دیپلماتیک، دولت پذیرنده   0960کنوانسجججیون  06اسجججاس ماده  حالتی رخ دهد که بر

 مأمور امنیتی مشجججخد نموده باشجججد که حضجججور     ازنظرمناطق مهم   عنوانبه مناطقی را  

شد اما   ستفاده از اتومبیل دیپلماتیک بدان   مأموردیپلماتیک در آنجا ممنوع با دیپلماتیک با ا

سایل نقلیه دیپلماتیک برای اجرای وظایفی    سفر کند و بنابراین از و ستفاده  ا غیرازآننواحی 

  طریق وسججایل آمریکا از متحدهایاالتبه حضججور مقامات اروپایی و  توانمیگردد برای نمونه 

شت که افرادی مانند کاترین     نقلیه دیپلماتیک در جریان تظاهرات اخیر در  شاره دا اوکراین ا

 دیپلماتیک هایاتومبیلآلمان( و جان کری با استفاده از  خارجه اموروزیر ) وله وست ،اشتون

به مناطقی که معترضان به یاناکوییچ در آنجا  متحدهایاالتو نیز  آلمان سفارت اتحادیه اروپا،

صورت      را هاآن ،که دولت اوکراین رفتند تظاهرات کرده بودند، شک در  شته بود بدون  باز دا

  مأمورطریق احضجججار  وقوع این حوادث تنها اقدام ممکن دولت پذیرنده، اعتراض شجججدید از

 عنصر نامطلوب باشد. عنوانبهدیپلماتیک و در موارد مهم اخراج او 

 

اختصبباصببی مرتکبه از طریق وسببایل نقلیه موتوری دریایی  گفتار دوم: تخطیات

 كدیپلماتی

به کنوانسجججیون       جه  ها در مورد     المللیبین 0980با تو یا   های کشجججتیحقوب در

اید  تفکیک شججد بدین معنا که ب به قائلجنگی و دولتی، باید  هایکشججتیدیپلماتیک یعنی 
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ند که به هست ها کشتی قابل شد. البته برخی   حالت جنگ و صلح بین کشورها تمییز   بین دو

که آن   اند شجججدهحتی در زمان جنگ ممنوع    ها آنبودن هدف قرار دادن   آمیزفاجعه  علت  

دارای  اصججطالحبه یا مواد شججیمیایی خطرناک هسججتند که ایهسججتهحامل مواد  هایکشججتی

 مصونیت مشدد هستند.

 بر طبق شججرایط توانندمیدیپلماتیک  هایکشججتیحالت صججلح،  بدیهی اسججت که در

  هابدانو از طریق دیپلماتیک  گرددمیقانونی ورود و توقف که توسججط دولت سججاحلی اعالن 

  تصججادم، بنابراین در صججورت وقوع حوادری نظیر .داخلی شججده هایآبوارد  شججودمیاعالن 

ماهیان در خطر  رویهبیصججید  ،مشججترک، حوادث دریایی خسججارات ،زیسججتمحیط آلودگی

 باشند.میتعرض  از توقیف وانقراض، مصون 

به تفکیک شججد بدین معنا که اگر خدمه کشججتی در  قائلالبته در این حالت نیز باید 

سمی       ستراحت و در زمان عدم اجرای خدمات ر صلح در زمان ا شتی زمان  جنگی، از  هایک

شتی     شتی جنگی به ک سارت وارد     تریکوچکطریق ک ساحلی خ ث از حی آورندتبعه دولت 

 :دعوایی را علیه آن خدمه منوط بر دو احراز دو شرط اقامه نمود انتومیمدنی 

ای بر اندنبودهخدمه کشتی در اجرای خدمات رسمی کشتی     اینکه اربات شود که  .0

و در این حین  اندبردهداخلی  هایآب سججویبهنمونه کشججتی جنگی را برای تفریح و گردش 

 تصادمی رخ داده است.

سازد در دادگاه محلی      گونهاینطرح  که. این0 شتی وارد ن دعاوی خللی به کارکرد ک

 دولت ساحلی علیه آن خدمه مطرح نمود.

یدادی را      بارز چنین رو نه  که    0984جوالی  04در  توانمینمو مانی   مأموران در ز

از سججوار  پس ،انگلیس بهفراری نیجریه  وزیرنخسججتدیپلماتیک نیجریه پس از ربودن فرزند 

سمت         شمال به  شتند تا وی را از طریق دریای  صد دا شتی دولتی نیجریه ق نمودن وی بر ک

سفیر         ضوع با اطالع به  ستان پس از اطالع از مو ساحلی انگل نیجریه هدایت نماید که گارد 

 نیجریه در انگلستان وارد کشتی شد و کودک را نجات داد.

صالحیت انحصاری برای رسیدگی       ،پرچمصاحب دولتی، کشور   هایکشتی در مورد 

شی از  صادم، حوادث دریایی، معاونت،  به دعاوی نا  جبران مشترک،  خسارات  کشتی،  امداد ت

سارت دارد  صونیت  تمامی ،در حالت جنگی اما ؛خ ست  های م مطروحه ارزش خویش را از د

  م یاتصججاد واجد مصججونیت دیپلماتیک را که مرتکب کشججتی جنگی یا دولتی توانمیو  داده

فرمانده  ازجمله توقیف یا بازرسججی و خدمه آن  داخلی شججده اسججت مورد هایآبآلودگی در 

 کشتی را بازداشت کرد.
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سرزمینی     جنگی و دولتی از مصونیت مطلق برخوردار بوده اما  هایکشتی در دریای 

  ند،نمای از دریای سرزمینی تخطی ضرربیچنانچه از قوانین و مقررات دولت ساحلی در عبور 

کشججتی در صججورت وقوع خسججارت در مقابل دولت سججاحلی مسججئول   پرچمصججاحب رکشججو

شتی جنگی خارجی از قوانین و  چنینهم گرددمیتلقی  المللیبین لت مقررات دو چنانچه ک

ساحلی تنها اقدامی که   تخطی ضرر بیهنگام عبور  ساحلی در  ی و از تواندمینماید، دولت 

 خارج گردد. اشسرزمینیکه هر چه زودتر از دریای  بخواهد تا انجام بدهد این است

  باشند میتنها در مقابل دولت ساحلی واجد مصونیت دیپلماتیک    هاکشتی البته این 

صورت تخطی از قوانین و مقررات در عبور   سارت   ضرر بیو بنابراین در  ر ب توانمیو وقوع خ

علیه  پرچمصججاحبتبوع دول دادگاه م علیه او در پرچمصججاحبقوانین و مقررات دولت  طبق

 است.بعدی، منطقه انحصاری اقتصادی  منطقه به طرح شکایت پرداخت. هاآن

حقوب  0980منطقه انحصاری اقتصادی عالوه بر حقوب اقتصادی که کنوانسیون      در

 آزادی نوع آزادی کشججتیرانی، چهار دریاها برای دولت سججاحلی به رسججمیت شججناخته اسججت،

سایر  لوله و هاکابلن قرار دادآزادی  ،پرواز شروع  هایآزادیها زیر دریا و نیز  ه ب المللیبین م

ا  باید در هنگام عبور ی هادولتشده است که وسایل نقلیه     تأکیدرسمیت شناخته است ولی    

قوانین و مقررات دولت سججاحلی که با مقررات حقوب  انتفاع از منطقه انحصججاری اقتصججادی 

شد را ب  المللبین شناخته و بنا بر ماده   در تعارض نبا سمیت  صورت تعارض منافع    59ه ر در 

تخطی وسایل نقلیه دیپلماتیک باید این  درزمینه ها ازجملهدولتمیان دولت ساحلی با سایر 

شرایط و         صاف و با در نظر گرفتن کلیه  صل ان ساس ا ضاع اختالفات بر ا مربوط و   واحوالاو

  لوفصججحل در کل دارد، المللیبینجامعه  برای طرفین ذینفع وموردنظر اهمیتی که منافع 

 گردد.

در مورد دریاهای آزاد، وسجججایل نقلیه دیپلماتیک تابع صجججالحیت انحصجججاری دولت  

در دریاها،   المللیبینتخطی از مقررات  هرگونههسججتند بنابراین در صججورت   پرچمصججاحب

 .است پرچمصاحبمجازات خاطیان با دولت 

با رضجججایت دولت   خاطی در دریای آزاد جز توقیف یا ضجججبط کشجججتی یا هواپیمای

ست مگر در زمینه  پذیر امکان پرچمصاحب  ستثنائات نی شده برای نمونه   ا صورتی ذکر   کهدر

شتی جنگی    سط ک شورش     و یا ناو هوایی یا دولتی دزدی دریایی تو شوری که خدمه آن  ک

ن آن است که آ  مثل انجام گیرد، اندگرفتهدست   یا ناو هوایی را به آن کشتی  اختیار کرده و

شد و برای دیگر         صورت گرفته با صی  صو شتی یا ناو هوایی خ شورها به دلیل   اعمال در ک ک
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ظن شدید و حتی بدون اجازه فرمانده ناو،   صرفبهکنوانسیون حقوب دریاها  010وجود ماده 

 آید.میپدید  هاکشتیبازرسی  بازدید و حق حق توقیف و ضبط،

مواد  غیرقانونی دادوسججتدو  ونقلحمل ی حمل برده،یعن اسججتثنائاتدر مورد سججایر 

و کشجججتی بدون   تلویزیونی رادیو و های غیرمجاز برنامه   و پخش  گردانروانمخدر و یا مواد   

مصلحتی یا مشابه نیز باید همراه با ظن شدید و اجازه فرمانده کشتی      پرچمصاحب پرچم یا 

 بدان وارد شد. توانمیشتی متبوع ک دولت باشد وگرنه تنها با اجازه صورت گرفته

 

اختصبباصببی مرتکبه از طریق وسببایل نقلیه موتوری هوایی  گفتار سببوم: تخطیات

 دیپلماتیك

سایل نقلیه هوایی دیپلماتیک قرار   س گیرندمیهواپیماهای دولتی در زمره و اس  . بر ا

کنوانسیون شیکاگو در زمینه هواپیماها، هواپیماهای دولتی، هواپیماهایی است که ماهیت و     

که جز برای اسجججتفاده و     اسجججت ایگونه به نوع خدماتی که برای آن تعریف شجججده اسجججت     

نا آن بهره گرفته نشجججود.   از کارکردهای یک دولت،        کنوانسجججیون شجججیکاگو،   3ماده   بر ب

 هواپیمای پردازند،میو یا گمرکی یک کشجججور  انتظامی خدمات نظامی،که به  هواپیماهایی

 .باشندمیمصونیت دیپلماتیک برخوردار  دولتی محسوب شده و از

سب  توانمی سه نوع تخطی مرتکبه از طریق هواپیماهای       برح شیکاگو،  سیون  کنوان

سرزمین یکدی  هواپیماهای .0 دولتی را ذکر نمود فرود در آنجا  گر ودولتی برای پرواز بر فراز 

 .باشندمیمکلف به پذیرش اجازه مخصوص از کشور زیرین 

شود   صورت بهاین اجازه باید در هر مورد  در  وگرنهخاص به هواپیماهای مزبور داده 

سارت احتمالی، این دولت     ست هواپیماها  پرچمصاحب صورت وقوع خ صل که  ا سئول   درا م

در جریان پرواز پهپادها آمریکایی در  توانمیرا بارز آن  نمونه گرددمیتوصجججیف  المللیبین

ه  القاعد هایتروریسججتکشججتن  منظوربهفراز خاک افغانسججتان و پاکسججتان  سججالیان اخیر بر

 منجر به کشته شدن غیرنظامیان بسیاری شده است. درعملدانست که 

با توجه به اینکه اجازه ضججمنی دولت پاکسججتان مبنی بر این حمالت تنها بر کشججتن 

 دولت ارر این حمالت، در غیرنظامیکشته شدن مردم    صورت  در ؛است مفروض  هاتروریست 

سئول   ست. آمریکا م شی از هواپیماهای دولتی را   ا در نقض  توانمیمورد دوم از تخطیات نا

 دانست. غیرنظامیهواپیماهای  علیهتسلیحات  کارگیریبهممنوعیت 

اها در فرضجی اسجت که کشجوری به    مورد سجوم از تخطیات مرتکبه از طریق هواپیم  

بر فراز مناطق خاصجججی از فضجججای هوایی خود را بدون   پروازممنوعی مناطق دالیل امنیتی،
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سرزمینی خود را اعمال نماید که   هایضرورت تبعیض و به دالیل  نظامی و امنیتی محدوده 

سایر  شورها را   پرواز هواپیماهای دولتی  هواپیماهای   حال اگر .نمایدمین ممنوع آ فراز برک

ور و  هستند از این نواحی عب  دولتی یک کشور دیگر که از مصونیت دیپلماتیک نیز برخوردار  

نمونه بارز  شججوندمیقوانین داخلی آن دولت  پرواز نمایند، در این صججورت مرتکب تخطی از

سر جزیره سنکاکو دانست که هر دو به     چین و ژاپن بر اختالف در جریان توانمیاین را نیز 

 .دالیلی مدعی آن هستند

قه        ماه پیش بر فراز این جزیره، اعالن منط ند  لت چین چ ما    پروازممنوعدو نمود ا

به پرواز بر فراز جزیره   ایمنطقه چنین  هواپیماهای نظامی ژاپن بدون درنظرگرفتن      قدام  ، ا

قدام ژاپن را تخطی از قوانین و مقررات داخلی و      ند. چین این ا کاکو نمود  المللیبینسجججن

 دانست و برای چند روز رابطه سیاسی میان دو کشور قطع شد.

 

 گیرینتیجه

راجع به  0960که در کنوانسیون وین  استوسایل نقلیه دیپلماتیک از زمره مواردی 

 .توصیف شده است از مصونیت دیپلماتیک برخوردار روابط دیپلماتیک،

وانین ق اتهام برای نقض مظاندر ها دیپلمات نقلیه دیپلماتیک به مانند گرچه وسایلا

رخ  عینی زیادی  که تاکنون موارد   ، اما واقعیت آن اسجججت  اند نبوده و مقررات دولت پذیرنده   

ست  سایل  ازکه  داده ا قواعد و مقررات دولت پذیرنده   نقلیه دیپلماتیک، به تخطی از طرف و

وقوع  تاو حتی  شده  آغاز جریمه هایقبضتخطی از  موارد این بدون شک،  .شده است   اقدام

 .پیش رفته است فجیع انسانی جنایات

سیع   ستفاده   این دامنه و سایل  از سوءا شکار  و اید  که ب سازد می نقلیه دیپلماتیک آ

ین بگیرد در غیر ا علوم صججورت با پیشججرفت فناوری و ویژهبه توجه بیشججتری به این وسججایل

شدن  سالیان آینده  صورت در  سایل  با به خدمت گرفته   نقلیه دیپلماتیک ابزار جدید در و

  وین راجع به روابط دیپلماتیک و سججایر کنوانسججیون قواعد شججاهد سججکوت و اجمال درعمل

 نقلیه دیپلماتیک خواهیم بود. مرتبط در باب وسایل هایکنوانسیون

از طریق وسجججایل نقلیه دیپلماتیک صجججادر   یک حکم کلی در مورد تخطی تواننمی

مالیات     دیپلماتیک معاف از    ایران که ورود خودرو نمود برای نمونه در کشجججورهایی مانند      

ست گمرکی  صی اقدام به       منظوربهغربی  هایدیپلماتاگر  ا شخ سایل    خریدوفروشسود  و

بت به نسجج توانمیو  گردندنمیمشججمول مصججونیت دیپلماتیک   نمایندمینقلیه دیپلماتیک 

الن اع دیپلماتیک از مصججونیت دیپلماتیک خودرو سججوءاسججتفادهبابت  هاآنطرح شججکایت از 
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صاد آزاد مانند آمریکا و انگلیس که تفاوت چندانی      شکایت نمود  شورهای دارای اقت اما در ک

ست نظم       خودرو میان واردات خودرو دیپلماتیک و شخصی وجود ندارد، از این بابت ممکن ا

  ومورد خدشه وارد نیاورد حتی در کشورهای مانند آلمان    و امنیت عمومی دولت پذیرنده را

فروش خودروهای دیپلماتیک وجود دارد که پس از  هایسججایتبه نام هایی سججایتفرانسججه 

فروش آن اقدام نماید بدون اینکه نظم و امنیت        نسجججبت به   دیپلمات  توانمیورود خودرو 

 مورد تخطی قرار گیرد. عمومی دولت پذیرنده
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 مدنی )نکاح و طالق( تبعیض جنسیتی در فصل هفتم قانون

 0سارا گودرزی
 

 چکیده

صیف کلی کارهای           ست که برای تو صی ا ص صطالحی تخ شونت علیه زنان ا شونت خ  زیآمخ

این شکل از خشونت علیه گروه خاصی از مردم اعمال  Hate crime. همانند رودیمعلیه زنان به کار 

و جنسججیت قربانی پایه اصججلی خشججونت اسججت. اکثر مردم، کتک زدن و زخمی کردن و     شججودیم

شونت معنا   عنوانبهفیزیکی را  هاییریدرگ دامنه تعریف و وجوه عینی  کهیدرحال کنندیممظهر خ

. خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن  گیردیدر برماز رفتار انسانی را   یترگسترده  هاییهالخشونت  

سمی گفته   هاییهتنبو  ست که نق  شود ینمج سالمی و قانون   ضو مواردی ا آن در قانون مجازات ا

شکیل       ست. بخش اعظم جامعه را زنان ت شته ا ضمانت اجرایی برای آن نگذا که هیچ از  انددادهمدنی 

شان   سنی و       دانندینمخود و حقوق صادی، نژادی،  شونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقت خ

اسججت. خشججونت علیه زنان نوعی بیماری  تریعشججا هاگروهاما در برخی از ؛ شججودیمیافت  جغرافیایی

شروی      یرگهمه سکوت پی ست که در  ستند زنان   یشوبکمو همه ملل  کندیمجهانی ا به آن مبتال ه

شت همچنان با این  سر دنیای     هاینترز سرتا و تبعیض و نابرابری در حقوب و زندگی روزمره خود در 

 کنونی روبرو هستند.

 

 زنان، خشونت، آسیب، قوانین، جوامع واژگان کلیدی:

 

  

_______________________________________________________________________________ 
 شناسی.، کارشناس ارشد حقوب جزا و جرموکیل دادگستری. 0
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 مقدمه

به معنی باور یا نگرشی است که یک جنسیت     0ییگرا یتجنس تبعیض جنسیتی یا  

ن امر موجب تبعیض منفی نسبت به ای داندیماز دیگری و در درجه دوم  ترپستیا جنس را 

سان  ست         هاان شان ا سیتی ای ضی جن ساس هویت واقعی یا فر سیتی   .بر ا  طورهبتبعیض جن

شتر در جهت   ست تاریخی و فرهنگی بی ست و این امر   کاررفتهبهکردن زنان  فرود  ورتص بها

 انعنوبهبحث اینکه به زن در قوانین و عرف  .خشجججونتی بارز بر زنان تحمیل گردیده اسجججت

جنس دوم نگاه گردیده اسججت و حقوقی نصججف حقوب مرد در نظر گرفته شججده اسججت بحث  

تبعیض جنسججیتی بحثی اسججت که دیگر از لحاظ جغرافیایی به یک منطقه خاص اختصججاص 

محسججوس و نامحسججوس در  صججورتبهگفت در کل دهکده جهانی  توانیم جرئتبهندارد و 

سیتی و        ست. بحث تبعیض جن سی ا ست برر ست زیرا     د شونت علیه زنان امری پنهان ا خ

  هاییتحماعدمسججخت،  یهامجازاتبسججیاری از زنان در جوامع مختلف به دالیلی همچون 

و   شججناسججدینم، خشججونت علیه زنان مرز کندیم یخوددارقانونی حفظ آبرو و ... از ابراز آن 

ورد م یشوبکمیا زنان در همه جای دن طورتقریبیبهنیست   ماندهعقبتنها محدود به جوامع 

اما در ؛ و در این مورد جا و مکان و زمان خاصی ندارد شوندیمواقع  یهاخشونتهجوم انواع 

با توجه به نوع فرهنگ و ملیت نوع خشجونت   ؛ وبیشجتر اسجت   طورمعمولیبه هامکانبعضجی  

 گیرد.یدربرمخشونت علیه زنان موارد ذیل را  یطورکلبهتفاوت دارد. 

 

 خشونت جسمانی .الا

 .دهدیمروی  هاخانوادهخشونت جسمانی که در درون 

 

 خشونت روانی .ب

 سججوءاسججتفادهتجاوز به عنف  ازجمله شججوندیمکه در درون کل جامعه متوجه زنان 

سانی    سی، آزار ر سی در محل کار  ،جن سپ زنان و  یدوفروشخر ،ارعاب جن اجباری،  گرییرو

 سقط اجباری و ... ،سازییمعق

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
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 انواع خشونت علیه زنان

شنام   .0 شونت زبانی: به کار بردن کلمات رکیک د   یادردادوف ،درپییپ یریگبهانه ،خ

 قهر و صحبت نکردن. درپییپو دستورهای  آمیزیکتحررفتار  ،احترامییبو  یبداخالقو 

 .شوندیمگروه تقسیم  0خشونت فیزیکی و روانی که به  .3و  0

محروم کردن از  ی،کارکتک ،اخراج از خانه ،بستن، زندانی کردن  ،شامل گرفتن  .الف

 غذا و ...

 لگد و مشت و شکستن اشیاء منزل و ... .ب

اجبار به  یراخالقیغ یهاعکسو  هاییلمفخشونت جنسی مجبور کردن به دیدن   .4

از  یخوددارروابط زناشججویی هم متعارف هم نامتعارف، رعایت نکردن بهداشججت زناشججویی و  

متهم کردن زن به  ،ینجنسجججقطاجبار زن به  ،پیشجججگیری از بارداری یهاروش یریکارگهب

 در مسائل ناموسی، شک و بدبینی. مباالتییب

خشججونت اقتصججادی: جلوگیری از اسججتقالل مالی و دخل و تصججرف در اموال خود  .5

 یا ندادن خرجی خانه و پول کافی هاآن

اصججرار زن به متارکه ازدواج  برخالفخشججونت حقوقی: امتناع کردن مرد از طالب  .6

 مجدد شوهر و جلوگیری از نگهداری فرزندان توسط زن

ایجاد محدودیت در ارتباط  ،مربوط به ممانعت از رشد اجتماعی  یهاخشونت  .8 و 7

 فامیلی دوستانی و اجتماعی و ممانعت از تحصیل کاریابی و اشتغال

 شود.میاز این موارد بررسی  هرکدام یلتفصهبحال 

 

 خشونت زبانی .6

امری که توجه کمتری به آن شده است و شاید مدافعان حقوب بشر و زنان کمتر به     

  و یرآمیزتحق، رحمیبهست، خشونتی    هاآن، خشونت کالمی و روانی علیه  اندکردهآن توجه 

فراموشی سپرده شده است خشمی      ظاهری به  یهاخشونت ضد کرامت انسانی که در پشت    

تعرض و تعدی به شجججخصجججیت و   هرگونهکه  یابدیمکه دایره قلمرو آن تا جایی گسجججترش 

نرم، زخمی به عمق  ظاهربه. این خشجججم کندیمقلمداد  آنانکرامت زنان را خشجججونت علیه 

 .0است تربرندهاز تیغ شمشیر نیز  زبانزخم اندگفته ؛ کهآوردیمجان 
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 67، ص 0391پاییز  0وکیل مدافع شماره  نامهفصل .0



690  6298 بهار 9شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 

 کار بردناین نوع خشججونت چنانچه در پاراگراف قبل توضججیح داده شججده شججامل به  

نام،      مات رکیک و دشججج نه  کل ها  ،احترامییبو  یبداخالق و  یاد دادوفر ،درپییپ های یریگب

 قهر و صحبت نکردن و امثال این موارد است. ،آمیزیکتحررفتاری 

واعد حقوب حکومت دارد.  در تنظیم روابط عاطفی بین زن و شججوهر اخالب بیش از ق

حقوب برای  ؛ وعشججق و صججمیمیت و وفاداری اسججت ،در این رابطه سججخن از عواطف انسججانی

و   کند یمناتوان اسجججت. بر این اتحاد معنوی تنها اخالب حکومت       ها آنحکومت کردن بر  

و عادات    0اخالب یسجججوبه قدرت دولت دسجججت نیاز     بریه تکحقوب ناگزیر اسجججت که بجای    

، خانواده تنها یک سججازمان حقوقی اندکردهآنچه بعضججی تصججور  برخالفاجتماعی دراز کند. 

نیسججت و قانون توانایی ایجاد نظم را در آن ندارد. خانواده سججازمانی اسججت مخلوط از قواعد   

حقوقی و اخالقی و در این اختالط نیز غلبه با اخالب اسجججت. خانواده در هر ملت نماینده و         

شامل به      مظهر شونت زبانی  ست، خ ست. طبق ماده    کار بردناخالب عمومی ا الفاظ رکیک ا

شونت زبانی را   بعدازآنو مواد  0قانون مدنی 045 ؛  قذف تلقی کرد توانیمدر مواردی این خ

کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند  هرگاه 3ب.م.ا 047ب.م.ا و  618ماده  طورینهم و

قذف مادر وی  4زند مشجججروع دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیسجججتیمن نیسجججتی و یا به فر

این موارد در ارتباط با الفاظ  5قانون مجازات اسججالمی 050. یا طبق ماده شججودیممحسججوب 

  و حرمتییبو  یبداخالقو  یاددادوفرزنا و لواط است اما مواردی دیگر از قبیل   ازجملهرکیک 

جود ندارد و در ارتباط با قذف هم شججرایط اربات صججریحی و ندامثال آن در قانون برای آن 

 دشوار است. طورنسبیبهآن 

_______________________________________________________________________________ 
 310حقوب مدنی خانواده، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، ص  ،ناصر ،کاتوزیان .0

 مرده باشد هرچندط به شخد دیگر ااز نسبت دادن زنا یا لو است عبارتب.م.ا قذف  045 .0

حاشججی و اسججتعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشججد به    فب.م.ا توهین به افراد از قبیل  045 .3

 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. 51ضربه و یا  74مجازات قذف تا 

قذف مادر وی محسججوب  « تو فرزند من نیسججتی»ع خود بگوید وشججرمد کسججی به فرزن هرگاهب. م. ا  047 .4

 .شودیم

نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری الفاظی غیر از زنا   قصدبهب.م.ا فصل چهارم از کتاب حدود: کسی که  050 .5

یا برادر  در انتسجججاب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسجججر، پدر، مادر، خواهر   یحصجججریا لواط را بکار ببرد که    

مخاطب باشد نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر       

 .گرددیمبه علت این انتساب اذیت شده باشد. به مجازات توهین محکوم 
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 خشونت فیزیکی و روانی است .2و  0

که طبق قانون     یکار کتک  ،اخراج از خانه   ،زندانی کردن  ،بسجججتن ،شجججامل گرفتن 

سالمی   سوب     هرکداممجازات ا شرایط خاص جرم مح ست   شوند یمدر  و دارای مجازات ا

بحث ضرب و شتم که طبق آنچه قانون مجازات تعیین نموده منجر به پرداخت دیه و حبس   

ب.م.ا زن باید در منزلی که مرد     0004. در ارتباط با بحث اخراج از خانه طبق ماده       گرددیم

شند پس مر      کندیمتعیین  شده با  دسکنی گزینه مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده 

تابع اراده اوسججت این در مواردی  دراصججلباید اقامتگاه مشججترک زوجین را تعیین کند و زن 

اسججت که مرد موظف اسججت برای همسججر و فرزندان خود مکانی مهییا نماید اما در ارتباط با   

که اگر مردی همسججر خود را از خانه  0یسججتنبحث اخراج از خانه ند صججریح قانونی موجود 

 .مواجه هستیمقانونی  خألاینجا با  ؛ وین جزایی مجازات گردداخراج کرد طبق قوان

 

 خشونت جنسی .8

زناشججویی هم   هاجبار به رابط ،یراخالقیغ یهاعکسو  هایلمفمجبور کردن به دیدن 

  های یریگبکار ی از خوددار ،مراعات نکردن بهداشجججت زناشجججویی     ،متعارف و هم نامتعارف   

اجبار زن به حاملگی ناخواسججته  ،ینجنسججقطاجبار زن به  ،پیشججگیری از بارداری یهاروش

 و ... یدودلشک و  ،در مسائل زناشویی مباالتییبمتهم کردن زن به 

این موارد    یراخالقی   غ  یهججاعکس  و  هججایلم  ف در مورد مجبور کردن بججه دیججدن      

 وجودبه مرد در دنباله جرائمی چون تجاوز به عنف آزار و اذیت جنسی توسط  طورمعمولیبه

که در این رابطه قانون مدون وجود ندارد اما در قانون مجازات شجججاید بتوان آن در            آید یم

جرائم ضد عفت و اخالب عمومی جای داد بحث اجبار به روابط زناشویی هم متعارف   یرگروهز

 و هم نامتعارف، این مورد را تلفیقی از روابط مالی و زناشویی است.

شمار   شه   رودیمدر نکاح دائم این مورد از وظایف مرد به  ندارد. ماده   یقراردادو ری

من ض توانندینمدلیل نیز طرفین  ینبه هم. داردیمبیان  صراحتبهاین مورد را  0ب.م 0016

اما در عقد منقطع دین شججوهر ؛ تکلیف مرد را در این باب سججاقط کنند ازآنپسعقد نکاح یا 

  ردازدپیمیعنی شوهر در صورتی نفقه زن را ؛ تکی بر تراضی زن و شوهر استنفقه م نداد بر

_______________________________________________________________________________ 
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ما در این  0ب.م 0003شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد ماده      صراحت بهکه یا 

سیم یممورد  به رابطه این الزام با تمکین زن، تمکین در لغت به معنای یکی از تکالیف زن  ر

 .شودیمکه به دو نوع تمکین خاص و تمکین عام تقسیم  رودیمدر برابر شوهر به شمار 

ست  برآوردنتمکین خاص  شوهر و تمکین عام به انجام وظایف      یهادرخوا سی  جن

خانوادگی، اطاعت از شججوهر و پذیرفتن ریاسججت شججوهر بر خانواده اسججت. وظیفه تمکین عام  

یت فرزندان، امور خانوادگی کارها و روابط        ؛ که کند یمایجاب   زن نظرات مرد در مورد ترب

 اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کرد.

شوهر       سبت به  سیله، در مورد تکالیف زن ن س یمامام خمینی )ره( در تحریرالو   دنوی

شوهر   ازجمله سر    بر گردنحقوب  ست که او را اطاعت کند و از فرمان او  و   بدبرنتا زن این ا

بدیدن خویشجججاوندان و حتی عیادت پدرش و یا   هرچندبیرون نرود.  اشخانهبدون اذن او از 

 مجلس ختم او باشد.

شاره   ست و آن اینکه زن    شود یمهمچنین ا شوز زن که در مقابل تمکین آمده ا به ن

شوهر قرار ندهد  شوه  یآورنفرتچیزهای  ؛ وخود را در اختیار  ر که منافات با تمتع و لذایذ 

صورت     سازد، آرایش و تنظیف را در  ست از زن دارد را از خود دور ن شوهر ترک کند.    درخوا

  دهدیمدر صججورت عدم تمکین زن و بروز نشججوز زن حق خود را از دریافت نفقه از دسججت   

 .نمایند و یا او را تنبیه نماید یخودداراز مضاجعه با او  تواندیمهمچنین مردی 

آسیبی   گونهیچهکه  دانندیمبیه زن را در حدی جایز مسلمان تن  نظرانصاحب همه 

سیاهی، کبودی  شود. امام خمینی ره در کتاب     مانند جراحت،  و حتی قرمزی به بدن وارد ن

که شجججوهر باید ابتدا او را موعظه کرده، سجججپس قهر کرده و در  فرمایندیمه لتحریرالوسجججی

شت کند، آنگاه رختخوابش را جدا کند.   او را کتک بزند و در زدن  یتدرنهارختخواب به او پ

او باید به مقداری که احتمال تأریر بدهد اکتفا کند. )و زائد بر آن مقداری که غرض حاصججل 

ند  ک یدترشد کتک را  اندکاندکاگر به آن مقدار غرض حاصل نشد(    ؛ ونیست  یزجا شود یم

نسازد. بلکه تا جایی که بدنش کبود نشود یا سرخ نشود. باید   آلودخونالبته تا جایی که او را 

صد داغ دل گرفتن و انتقام از او و اگر در ارر کتک      شد نه مق صالح با این رفتار فقط به نیت ا

_______________________________________________________________________________ 
ب.م در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شججرط شججده یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری    0003ماده  .0

 شده باشد.
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چنین  تردیدیبجنایتی بر بدن زن وارد شجججده باشجججد شجججوهر بایسجججتی دیه آن را بپردازد. 

 .0کندینمرا آزار جسمی عمیقی ایجاد تنبیه بدنی شمرد زی توانینمرا  یبرخورد

با توجه به تفسیر اولیای دین اسالمی مقصود قرآن از ضرب که برای نشوز استنباط        

یشججتر اسججت که ب اییژهوتنبیه بدنی به معنای مصججطلح امروزی نیسججت. بلکه تنبیه  کندیم

که  زن است . نه آسیب جسمی بدنی و نوعی ضربه عاطفی به    گذاردیمتأریر روانی و عاطفی 

 .0شدتش از دوری کردن در بستر کمی بیشتر است

شوز زن به دادگاه مراجعه و      صورت ن شوهر حق دارد در  ست در نظام حقوقی   درخوا

ست. چون اجبار     هرچندصدور گواهی الزام به تمکین کند   شده ا این عمل مورد انتقاد واقع 

ته یتی توان اجرای آن را داشتمکین و جلوگیری از نشوز کاری نیست که نیروی قضایی و امن

شد. حکم دادگاه و نیروی امنیتی پلیس توانایی   ستر همبا شوهرش را ندارد و    ب کردن زن با 

انجام دهد انتقال اجباری زن به خانه شجججوهر         تواند یمکاری که یک مأمور      ینترجسجججورانه 

 است.

مشججهور فقهای شججیعه معتقدند که تمکین زن مطلق اسججت و مشججروط به رعایت    »

زن باید وظایف زناشویی خود را انجام دهد حتی   درهرحالوظایف از سوی مرد نیست. پس   

 .3«اگر مرد وظایفش را به انجام نرساند

شونت         ست که یکی از انواع خ شویی ا ستر زنا سمت بعد تجاوز در ب علیه زنان  4در ق

سم    ست که عالوه بر ج صدمات     ،ا شانه گرفته و  ار  به ب یریذناپجبرانروح و روان زن را نیز ن

سالمت زنان و   آوردیم ست.     تبعبهکه  سالمت جامعه و خانواده را هم به خطر انداخته ا آن 

به این مسججئله  هادولتبه لزوم توجه  المللینبهشججدارهای سججازمان ملل و جامعه  رغمیعل

ایران قانون خاصججی برای ممنوعیت تجاوز در بسججتر   ازجملههنوز در بسججیاری از کشججورها  

سالم سخنی از تجاوز شوهر به زن نیست و        شویی وجود ندارد. در قانون مجازات ا  بالطبعزنا

_______________________________________________________________________________ 
 015-011اف علیه، تحریرالوسیله، بخش نکاح قسمت نشوز و شقاب، ص ة، رحمافروحمصطفوی خمینی  .0

 307، طه، ص انتشاراتحسین، قواعد فقه در حقوب  ،امینی .0

 .775سید ابوالحسن اصفهانی وسیله النجاه ص  ،مهریزی، مهدی، تمکین و نشوز در فقه و قانون .3

زد  زنی ن اندکردهبه روایت ابوبصججیر از امام جعفر صججادب )ع( که در اصججول کافی کلینی نقل شججده اسججتفاده  .4

بر پشت شتر باشد، شبی      لورا برآورد وفرمودند: خواسته او   رسول خدا آمد و پرسید حق شوهر بر زن چیست؟    

 خشم داد. گفت گر چه شوهر ستمگر باشد؟ فرمودند: بلی بر اورا به صبح نرساند در حاکی که شوهر 
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ست.     شده ا قانون کیفری ایران در  یطورکلبهمجازاتی هم برای چنین عملی در نظر گرفته ن

 این مورد ساکت است.

شتن   گذارقانونسابقه   شویی   »و جرم انگا ستر زنا به دهه هفتاد میالدی  « تجاوز در ب

. در بسیاری از کشورهای جهان همچون کانادا، دانمارک، سوئد، نروژ، استرالیا و ...  گرددیبرم

  مرغیعلبدون رضجججایت زنش با او رابطه جنسجججی برقرار کند و اگر این اتفاب     تواند ینممرد 

. برای 0و دارای مجازات کیفری است  شود یممخالفت زن رخ دهد عمل مرد تجاوز محسوب  

ا  مریکآقانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در   0975اولین بار در سال  

دین مسجیحیت شجوهر به خاطر وادار    یهاآموزهبه تصجویب رسجید. تا قبل از این دوره طبق   

شناخته       صر  سی مق سر قانونی خود به برقراری رابطه جن یرا فرض بر آن ز شد ینمکردن هم

میالدی  0993. تا سججال اندکردهبود که زن و مرد با عقد و ازدواج بر مقاربت جنسججی توافق 

سته و در     51تمام  شویی را جرم دان سال اعالمیه     01ایالت امریکا تجاوز زنا سامبر همان  د

منع خشججونت علیه زنان به تصججویب مجمع عمومی سججازمان ملل متحد رسججید بدین ترتیب 

.  قرار گرفت موردتوجه المللیینبار خشججونت علیه زنان و مصججادیق آن در یک سججند اولین ب

 0999دسامبر   07. در 0ایران در امضای این سند حضور داشتند      ازجملهکشورهای مختلف  

 یذارگناماز بین بردن خشونت علیه زنان  المللیینبروز  عنوانبهنوامبر را  05مجمع عمومی 

در این روز اقداماتی برای  هرسالهخواست  یردولتیغو نهادهای  هامانسازو  هادولتکرد و از 

بود که دبیر کل سججازمان ملل از  0116. در سججال 3انجام دهند مسججئلهآگاهی عمومی از این 

شویی در   سال     014پیگیری قانون تجاوز زنا شور خبر داد،  سمت   4navi pillai 0110ک در 

سار  سیت و نقش          یایکمی شر زنان با جن شاره به ارتباط نقض حقوب ب شر با ا عالی حقوب ب

روابط جنسججی با   توانندینماعالم کرد که در بسججیاری از کشججورها زنان متأهل  هاآنباروری 

همسر خود را رد کنند. او همچنین اذعان داشت که تضمین کنترل کامل زنان بر بدن خود    

_______________________________________________________________________________ 
 0390، بهار 5وکیل مدافع، شماره  نامهفصل .0

 0994فوریه  03مجمع عموی سازمان ملل متحد مصوب  48/014قطعنامه  .0

روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده    عنوانبه آذرماهسال معادل چهارم   نوامبر هر 05 0980از سال   .3

شورای             ست.  شده ا شونت علیه زنان انتخاب  ست این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خ شده ا

 روز جهانی تصویب کرد. عنوانبهاین روز را  یگذارنام 0999اکتبر  07عمومی سازمان ملل متحد در 

4. Navanethem “Navi” (born 23 sep 1941) is a south African jurist who served as the united 

Nations high commissioner for Human Rights from 2008 to 2014 A south African of Indian 

Tamil origin, she was the first non-white woman judge of the High court of south Africa. 
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برابری حقوقی زن و مرد اسججت. تعیین زنان، نحوه انتخاب  اولین گام مهم برای دسججتیابی به

سی و همچنین   س   از  یدمثلتولفرد دلخواه برای ایجاد رابطه جن سا ملزومات زندگی   ترینیا

نفقه  شججانیزندگ، برای زنان بسججیاری که تنها منبع مالی 0شججرافتمندانه برای زنان اسججت 

ست       شوهر ا سوی  شرایطی   یخوابگهمپرداختی از  شاید تنها راه ادامه زندگی   در هر  با او 

باشججد. پس لزوم تمکین جنسججی زن از شججوهر و عواقب حقوقی و معیشججتی که در صججورت  

شوهر به       درواقع شود یماز آن بر زن تحمیل  سرباززدن  سی  شناختن تجاوز جن سمیت  به ر

ست.   سطح     رغمیعلزن ا صورت گرفته در  سئله هنوز  المللیینباقدامات  س  م ر تتجاوز در ب

ست.         سازمان ملل متحد را به خود جلب نکرده ا ضو  شورهای ع شویی توجه کافی همه ک زنا

و حمایتی  یگذارقانونو در حوزه  یساز فرهنگ ینهزم درکشورهایی است که    ازجملهایران 

ی تجاوز در بستر زناشوی   مسئله اقدامات چشمگیری انجام نداده است. قابل ذکر است با انکار    

سئله    توانینمو نادیده گرفتن آن  شونت ویرانگر را از بین برد. در ایران هم باید این م این خ

در سججه حوزه فرهنگی، قانونی و سججیاسججی    تواندیمرا شججناخت و آن را نقد کرد و این کار 

 .0هم انجام گیرد موازاتبهو  زمانهم

شونت در این بند  ست     یهاخ سی موارد دیگری نیز مورد نظر ا اجبار زن  ازجملهجن

در مسجججائل   مباالتییباجبار زن به حاملگی ناخواسجججته متهم کردن زن به  ینجنسجججقطبه 

شته          سی گردید و قانون و متن نو سی برر شنا شتر از منظر روان شویی و ... که این موارد بی زنا

 ن در نظر گرفته نشده است.آبر  یاشده

 

 خشونت اقتصادی .5

صرف در اموال شخصی زنان و یا اینکه امتناع    جلوگیری از استقالل مالی و دخل و ت 

 مرد از دادن نفقه.

،  دهیمیمادامه  اشییدارابحث را با اسجججتقالل مالی زن و دخل و تصجججرف در اموال 

بیش از قرن بیسججتم، در حقوب اروپایی زن در برابر شججوهر اسججتقالل مالی نداشججت و پس از 

شورها   یجتدربهقرن نوزدهم از اواخر  3.آیدیدرمشوهر کردن در زمره محجوران   در قوانین ک

اسجججتقاللی مالی یافت. ولی هنوز هم در حقوب این      ها آنشجججد و زن در غالب     یدنظر تجد 

_______________________________________________________________________________ 
 0387فروردین  07، مجله حورا شماره «فمینیسم دروغ شرافتمندانه». شیفر، رابرت، 0

 0390، بهار 5وکیل مدافع شماره  نامهفصل. 0

 010تا  011مرتضی نظام حقوب زن در اسالم انتشارات میزان، ص  ،مطهری .3
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مالی نیز با هم شججریک و متحد  ازنظرقانون یا تراضججی خود،  حکمبهکشججورها زن و شججوهر  

ممکن نیست. در حقوب اسالمی   یآسانبه هاآنجهت تنظیم روابط مالی  ینبه همو  شوندیم

اصل استقالل مالی زن و شوهر در برابر یکدیگر پذیرفته شده است. زن و مردم پس از نکاح        

ستقل در دارایی خود   طوربه توانندیم هرکدامنیز دو دارایی متمایز و جدای از هم دارند و  م

. زن کندیمح تصججری 0008تصججرف کند، قانون مدنی نیز برای تأیید همین اصججل در ماده  

ی  رابطه مال ترتیبینابهبکند.  خواهدیمدر دارایی خود هر تصججرفی را که  تواندیممسججتقالً 

  .3الزام به نفقه  .0دادن مهر  .0. شججودیمزن و شججوهر در سججه مورد ممکن اسججت. مطرح   

 0جهیزیه زن

 

 مهریه

آن به زن مهریه عبارت از مالی اسججت که به مناسججبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن  

به . الزام مربوط به تملیک مهر ناشجی از حکم قانون اسجت و ریشجه قراردادی ندارد.    شجود یم

  تواندینمزن مستحق مهر نباشد.  کهینادلیل سکوت دو طرف در عقد وقتی توافق بر  ینهم

 .0تکلف مرد را در این زمینه از بین ببرد

  آورندینم به وجودانعقاد نکاح به تراضججی طرفین اسججت ولی آرار آن را زن و شججوهر 

که   گیرند یمقرار  اییژهودر وضجججع  زن و مرد با پیوند زناشجججویی موافقت کردند      که ینهم

شوند  ناچاربه ست که بر مرد   ین؛ بنابراباید آرار و نتایج آن را متحمل  مهر نوعی الزام قانونی ا

مقدار مهر را به    ازآنپس، هنگام بسجججتن عقد یا    توانند یمو فقط زوجین  شجججودیمتحمیل  

 .3تراضی معین سازند

را  و سبب آن  شود یممستقیم از قانون ناشی    طوربهالزام زن به تمکین از شوهر نیز  

وض و  با رابطه ع توانینمرابطه مهر با تمکین زن را  ین؛ بنابرانباید توافق زن و مرد پنداشت 

قراردادهای مالی قیاس کرد. شججخصججیت اخالقی انسججان او را از سججایر حیوانات و   معوض در 

ست و هرگز             صاحب حق یا مکلف به رعایت آن ا شه  سان همی ست. ان ساخته ا شیاء ممتاز  ا

زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در    یهاالزامامور  یاپاره. در گیردینمموضوع حق قرار  

_______________________________________________________________________________ 
 حقوب مدنی، خانواده، انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،ناصر ،. کاتوزیان0

 ب.م 0187ماده  .0

 ب.م.ا 0187و  0181 مواد .3
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( ولی از این شجججباهت نباید نتیجه گرفت که مهر در 0عقود معوض اسجججت )مانند حق حبس

طه            عامالت بر تنظیم این راب عد سجججایر م ته و قوا کاح در برابر تمکین زن قرار گرف قد ن ع

که ارر قهری آن  بنددیم؛ با مرد پیمانی فروشججدینم. زن در برابر مهر خود را فرماسججتحکم

جهت اسججت که بطالن و   ینبه همالزام مرد به دادن مهر و تکلیف زن به تمکین از اوسججت. 

کاح را از بین     قد ن عاف         ؛ وبردینمفسجججخ مهر ع هده دارد م که بر ع ظایف  جام و زن را از ان

 .0کندینم

سیم یمقانون حمایت خانواده  00در ادامه این مطلب به ماده  ین شرح آن به ا  ؛ کهر

ست     سکه تمام بهار آزادی یا    صد یکمهریه در زمان وقوع عقد تا  هرگاهصورت ا و ده عدد 

شمول مقررات ماده       صول آن م شد و ست   هاییتمحکومقانون اجرای  0معادل آن با مالی ا

شد    شتر از این میزان با صوص مازاد فقط مالئت  چنانچه مهریه بی زوج مالک پرداخت  3در خ

بوده اسججت تا قانونی، جامع   درصججددکلی  یاندازچشججمانواده در اسججت. قانون حمایت از خ

اما   ؛ یرددر برگرا  ها آنتمامی امور مربوط به    ها خانواده مشجججمول باشجججد و با حفظ حریم    

  گذارقانوناسججت.  یختهدرآمبا شججریعت اسججالم  طورعمیقبهعقد نکاح در حقوب ما  ازآنجاکه

شرعی، قا      سائل  شش کرده تا بدون ورود در م شکالت خانواده  کو نونی عرفی را برای حل م

 تدوین کند.

سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد. وصول آن به طبق روال عادی      001اگر مهریه تا 

ست  شد درباره مازاد توانایی مالی زوج مالک پرداخت    001از  تریشباما اگر مهریه ؛ ا سکه با

 توانیمسکه باشد برای وصول آن     001که اگر مهریه تا  آیدیبرماست. از ظاهر ماده چنین  

سار و ناتوانی خود را به اربات     ساخت تا یا مهریه را پرداخت کند یا اینکه اع زوج را محبوس 

برساند اما اگر بیش از این مبلغ باشد. فقط در صورت توانایی زوج امکان وصول مهریه وجود     

ستنداتی از ادای دین خود که دین    تواندیمد مر یاگونهبه درواقعاین یعنی  ؛ ودارد با ارائه م

 ممتاز است فرار کند و یکی از حقوب مسلم زن پایمال شود.

 

_______________________________________________________________________________ 
تواند تا مهریه او تسججلیم نشججده از ایفاء وظایفی که در مقابل شججوهر دارد    یمب. م: زن  0185. مطابق ماده 0

 خواهد بود.ینکه مهر حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نامشروط بر  ،امتناع کند

 قانون مدنی 0011و  0180مواد  .0

 .شودیمضد اعسار است که در فقه به آن یسار هم گفته  .3
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 نفقه

تأمین معاش خانواده از وظایف شوهر است زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر     

او را موظف به تأمین معاش   گذارقانونرا یاری کنند ولی چون ریاسججت بر عهده مرد اسججت  

ست  داندیمخانواده  شی از حکم قانون ا شه قراردادی   ؛ و، در نکاح دائم، این وظیفه مرد، نا ری

 تکلیف مرد را در این ازآنپسضمن عقد نکاح یا   توانندینمدلیل طرفین  ینبه همو  0ندارد

ساقط کنند.   ست و  درهرحالباب  شته را   تنهانه، نفقه زن در زمره دیون مرد ا نفقه زمان گذ

از او خواسججت، زن حق دارد از دادگاه بخواهد که تعداد نفقه آینده او را معین و مرد  توانیم

 .0را به پرداختن آن محکوم کند

سه، غذا و اراث     »ب.م.ا(  0017ماده ) موجببه سکن، الب ست از م البیت نفقه عبارت ا

م در صججورت عادت زن یا احتیاج او متعارف با وضججعیت زن متناسججب باشججد و خاد طوربهکه 

سطه به ضاء   وا صان اع آمده )مانند   0017اجرای نفقه در ماده  عنوانبهاموری که « مرض یا نق

ست که         صاری ندارد. آنچه اهمیت دارد. این ا ست و جنبه انح سکن و غذا( نمونه و مثال ا م

ست خانواده تأمین معاش زن و فرزندان خود را  عنوانبهشوهر باید   شود. تحول   دارعهده ریا

تازه     هرروزشجججیوه زندگی   یازهای  یازها را   آوردیم به وجود ن در چارچوب   توانینم. این ن

 معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را بر عهده عرف گذاشت.

شکایت کیفری هم نیز   صل نوزدهم  شود یمعالوه بر این بحث    .مطرح کرد. طبق ف

سالمی و ماده   ستطاعت مالی نفقه زن خود را     640قانون مجازات ا شتن ا ب.م.ا هر کس با دا

شخاص واجب    یهتأدصورت تمکین ندهد یا از   سایر ا النفقه امتناع نماید دادگاه او را از نفقه 

 .نمایدیمماه حبس محکوم  5سه ماه و یک روز تا 

 

 خشونت حقوقی .1

ناع کردن از طالب   که     ام برخالفامت تار به م جدد  ،ر زن  جلوگیری از  ،ازدواج م

شاید         ست که  شونت حقوقی بحثی ا سط زن بحث خ اه ر ینترملموسنگهداری فرزندان تو

خشونت را در ارتباط با زنان بتوان در این منظر جستجو کرد. زمانی که زوجین به هر دلیلی    

سججت . طالب ایقاعی اآیدیمبحث طالب و متارکه به میان  کنندیمنتوانند با یکدیگر زندگی 

_______________________________________________________________________________ 
 مدنی قانون 0016ماده  .0

 قانون مدنی 0016و  0000مواد  .0
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دائم در قید زوجیت  طوربهآن مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که  موجببهتشججریفاتی که 

 .0شودیمزیر استنباط  هاییتخصوص. از تعریف طالب سازدیماوست رها 

 طالب ایقاع است .الف

 و نیازی به موافقت زن ندارد. شودیمیعنی تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع 

 طالب عمل تشریفاتی است .ب

ضای مرد واقع     صل ایقاع نیز تنها به ر شرایط   ؛ وشود ینما ست   اییژهوبه  نیازمند ا

طالب باید به صججیغه طالب و در حضججور  » گویدیمب.م در بیان همین شججرایط  0034ماده 

 «الاقل دو نفر مرد عادی که طالب را بشنوند واقع گردد

 شودیمطالب به اراده شوهر واقع  .ج

ست که زن هرگز    صود این نی ست  تواندینممق طالب کند. یا رأی دادگاه هیچ   درخوا

ارری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شجججرایط معین اجبار مرد را به طالب بخواهد و         

اید بین  . ولی نکته در این اسجججت که ب    دهد یمدادگاه نیز در چنین موردی حکم به طالب   

 کنندهدرخواستموجبات طالب و شرایط و ارکان وقوع آن تفاوت گذارد: در همه موارد، خواه 

طالب شوهر باشد یا زن مرد باید صیغه طالب را بگوید و آن را واقع سازد. در مواردی که زن    

مسججتقیم  طوربه تواندینم ؛ وکندیمطالب دارد دادگاه شججوهر را اجبار به طالب  درخواسججت

سازد. )ماده  ن شوهر   0009کاح را منحل  حکم را اجرا نکند دادگاه   یاربه اختب.م( منتها، اگر 

او زن را  از طرفالمتنع( که مطابق اصجججول کلی نماینده قانونی ممتنع اسجججت )الحاکم ولی       

 ب.م( 0031. )ماده دهدیمطالب 

، گاه خود او مایل به شجود یمطالب به اراده شجوهر یا نماینده قانونی او واقع   ینکها با

تا شجججوهر را به طالب دادن اجبار کند.   خواهدیمطالب دادن زن اسجججت و گاه زن از دادگاه 

طالب، اذن یا حکم دادگاه را ضروری دانسته  کنندهدرخواست تناسببهقانون در هر دو مورد 

ن رسجججیدگی بشجججود. ای درخواسجججتمقدمه، باید از دادگاه  عنوانبه کهاسجججت: بدین معنی 

  طالب درخواست ، در مورد زن باید مستند به دلیل و جهاتی باشد که قانون برای   درخواست 

ست  پیش . در قانون مدنی،  شود یماین جهات قانونی را موجبات طالب نامیده  ؛ وبینی شده ا

 امکان جدایی، تفاوت کامل بین زن و مرد وجود دارد. ازنظر

را در وضججعی یکسججان قرار دهند.   در قوانین حمایت خانواده سججعی شججده که آن دو

، چون تفاوت طبیعی زن و مرد امری نیسجججت که با قانون بتوان از بین برد، ناچار        ینباوجودا 

_______________________________________________________________________________ 
 0390آقاجانی، نصراله، مطالعات راهبردی زنان، انتشارات عدل،  .0
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. ولی الیحه قانونی    نمودیم یرناپذ  اجتناب در همان امر نیز تفاوت در احکام نیز تا حدودی       

شوهر    دادگاه مدنی خاص دوباره نظام قانون مدنی را با اندک تفاوتی برقر ساخت:    دتوانیمار 

صورتی    یولزن را طالب دهد  0بخواهد هرگاه ست از دادگاه اذن بگیرد و این اذن در  ناگزیر ا

  یولآورند.  به دسججتکه داوران منتخب نتوانند در اصججالح بین آن دو توفیقی  شججودیمداده 

ها در موردی  برعکس ند یم، زن تن که موجب      اجبار به حکم  توا شجججوهر را از دادگاه بگیرد 

 آن باید شرایط ذیل را داشته باشد. ؛ کهمشروعی داشته باشد

 ب.م( 0009شوهر از پرداختن نفقه )ماده  و عجز یخوددار .0

 ب.م( 0031شوهر از ایفای وظایف زناشویی )ماده  یخوددار .0

ماده   0ند سججازد )ب یرناپذتحملکه زندگانی را  یبه حدسججوء معاشججرت شججوهر    .3

 ب.م( 0031

 ب.م( 0031ماده  3شوهر )بند  العالجصعبمرض ساری و  .4

 (0109غیبت بیش از چهار سال شوهر )ماده  .5

 ب.م( 0009ب.مدنی ازدواج و ماده  4به وکالت از طرف شوهر )ماده  .6

مواردی دیگر را اضجججافه کرد همانند،   0346قانون حمایت خانواده مصجججوب سجججال 

ضایت زوجه     طوالن یهاحبس شوهر بدون ر ضر، ترک خانواده، موردی را که  ی، اعتیادهای م

 .کندیمهمسر دیگری اختیار 

عالوه بر این عقیم بودن زوجین و جنون را بر  0353قانون حمایت خانواده مصججوب 

 موجبات مشترک افزود.

سانی          آنچه شود و هیچ ان سان  ستم این بود که طالب آ از حیطه اخالقی به آن نگری

در بند همسجججری دیگری باقی نماند. ولی اسجججتواری این پیوند و حمایت از حقوب          اجبار به 

یک امر ناگوار محدود به موارد استثنایی شود. در تبصره  عنوانبهاطفال اقتضا دارد که طالب 

موارد طالب همان اسجججت که در »الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص اعالم شجججد که  3ماده  0

ست   قانون مدنی و احکا شرع مقرر گردیده ا تمام موجباتی که خارج از قانون   ترتیبینابه« م 

شججده بود. نسججخ   بینیپیشمدنی و احکام شججرع، در قوانین حمایت خانواده برای طالب زن 

سال     صالح  تغییر کرد. موارد معینی که  0031قانون مدنی ماده  0360گردید. تا اینکه در ا

او( یر ناپذدرمانوء معاشرت شوهر و بیماری ساری    طالب داشت )مانند س   درخواست زن حق 

برای محکمه رابت شود   کهیدرصورت آن  موجببهنشست که    یاقاعدهحذف شد و بجای آن  

_______________________________________________________________________________ 
 461همان، ص  .0
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برای جلوگیری از ضججرر و حرج زوج را  تواندیمکه دوام زوجیت موجب عسججر و حرج اسججت 

 اجبار به طالب نماید.

موارد احصایی یک ایراد مهم ایجاد    یجابهبا اصالح این ماده و نشستن عسر و حرج     

اینکه او چه مواردی  !تشخید این موارد به عهده قاضی است و شخصیت او       همآنشده که  

ستی       سر و حرج نداند. به عبارتی در چنین دادخوا سر و حرج و بداند و چه مواردی را ع را ع

 معلوم نخواهد بود. یدوشایدبا کهچنان و دعواسرنوشت 

شخصی چهار    هرگاه» گویدیمقانون مدنی که  0109ک نکته مهم در ماده در آنجا ی

 مطرح سؤال حال این « تقاضای طالب کند...  تواندیمشود زن او   مفقوداالررسال تمام غایب  

شوهرش غایب   شود یم شد  مفقوداالرراگر زنی  به دلیل جوانی یا دالیل دیگری نیاز به  ؛ وبا

شد     شته با صبر کند و     4نتواند تا  ؛ وشوهر دا سر و حرج قرار گیرد آیا    جهتینازاسال  در ع

ستناد   توانیم ست سال با   4مورد بحث قبل از انقضای   قاعدهبهبا ا طالب زن موافقت  درخوا

 نمود؟

ضات     سفانه ق ساس موارد   هادادگاهگاهی متأ  0031که در ماده  یاگانهپنجتنها بر ا

واردی دیگر از قبیل خیانت و سجججوء معاشجججرت و  و م دانندیمآمده زنان را محق برای طالب 

جنون و عنن )در مواردی که فسججخ نکاح ممکن نیسججت( ناتوانی از آمیزش و ... صججدها مورد 

ست زنی را با توجه به روحیات و موقعیت خاص   بیازارد که تحمل  چنانآندیگر که ممکن ا

سته و        سر و حرج ندان شود. جز موارد ع شترک بر او تمام  صری بودن   رغمبهزندگی م غیر ح

این موارد جز عسججر و حرج تلقی نشججوند. بهتر اسججت در پیدا کردن  گاهی گانهپنجمصججادیق 

. این قاعده بر اختیار 0مصادیق عسر و حرج به قالب نوعی و شخصی در کنار هم اشاره شود       

موجبات  یتدرنها. سجججازدیم یرپذانعطافو قانون را همچون ابزاری  افزایدیمدادگاه شجججرع 

 تقسیم کرد. توانیمزن را به دو گروه  درخواستطالب به 

 شده در قانون برشمردهموارد  .0

 او. خبریبو غیبت  به ناتوانی و خودداری زوج از دادن نفقه

 .گیردیماز موجبات طالب قرار « عسر و حرج»مواردی که زیر عنوان  .0

 زن واجبشوهر از ایفای حقوب  یخوددار

 

 

_______________________________________________________________________________ 
 0391پاییز  0شماره  ،وکیل مدافع نامهفصل .0
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 انجام وظایا خاص زناشویی امتناع از

در موردی که شججوهر سججایر حقوب  »ب.م پیش از اصججالح آمده بود:  0031در ماده 

زن به   واجب فقط از حقوب « زن را ایفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشجججد...       واجب 

، ایفای وظایف خاص زناشججویی  اندگفته یسججندگاننوکه  گونههمانماده،  3و  0قرینه شججق 

ست  ست     تواندیمنیز  0031ماده  0بند  ا شوهر از آمیزش با زن را از مواردی دان خودداری 

سر و حرج کند   شرایط خاص ایجاد ع سمی و    ؛ که احتمال دارد در  شته از نیازهای ج زیرا گذ

شی از     شار روحی نا شوهر به زن نوعی اهانت به   اعتنایییب و مهرییب، هاآنعاطفی زن و ف

از  ؛ کهدهدیمبه زن حق  ؛ وسججازدیم یرناپذتحملگی زناشججویی را اوسججت و ادامه آن زند

ست دادگاه  ست و   یخودداردر این مورد همانند  ؛ و0طالب کند درخوا مرد از پرداخت نفقه ا

شوهر )عنن   گرددیمانجام  سان همانبه  سمی  ( قانون به زن حق 0. در مورد بحث ناتوانی ج

طالب شمرد و با این  درخواسترا نیز باید از موارد  مدتیطوالن یهاحبسفسخ نکاح داده و 

انع مو هرگاه، ینباوجودا ماندینموصف مورد مهمی که این تفسیر وسیع را ایجاب کند باقی    

سر و حرج کند. دادگاه بر مبنای ماده     شد که زن را دچار ع  0031خارجی چندان به دراز ک

شده قانون مدنی     صالح  سبب چنین حکمی   حکم به طالب دهد. تواندیما  یخوددارمنتها 

 زناشویی نیست به عسر و حرج است. یفتکالشوهر از انجام 

احکام مربوط به  یجهدرنتحوادث خارجی برای زن ایجاد شججده اسججت.   یجهدرنتکه 

 .شودینمشوهر در این فرض رعایت  یخوددار

 

 ازدواج مجدد شوهر

اخیر  یها مهرومومب ما در  درباره اختیار مرد نسجججبت به نکاح با زنان متعدد، حقو         

که  رسججاندیم اجمالبهتحوالت گوناگون یافته اسججت. در قانون مدنی مواردی وجود دارد که 

زنان متعدد بگیرد در قانون حدود اختیار مرد معین نشججده اسججت، ولی عرف و    تواندیممرد 

ج           کاح دائم بیش از چهار زوجه را  مذهبی دارد( در مورد ن ایز عادت مسجججلم )که ریشجججه 

_______________________________________________________________________________ 
شوهر      .0 ست که  شهور بین فقها ا سف       تواندینمم شیخ یو شویی با زن خود را ترک کند  بیش از چهار ماه زنا

 .89ص  03بحرانی، حدائق النافره، ج 

 رددگیمکه ناتوان از آمیزش  یاگونهبه، کندینمآن آلت تناسجججلی مرد نعوظ  ارربه بیماری جنسجججی که بر  .0

 (015و  014، ص 8)مسالک االفهام، ج  گویندیم عننرد مبتال به آن عنن و به م
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برای مرتبه   تواند ینم، مردی که چهار زن را در نکاح دائم خود دارد،    ین؛ بنابرا شجججمردینم

 دائم ازدواج کند. طوربه یزن باپنجم 

ندارد و   0چنانچه گفته شججد، منع نکاح دائم با بیش از چهار زن مخالفتی در اسججالم 

شرعی        توانیم طورقطعبه شمار زنان یک مرد را با این حکم  سکوت قانون مدنی را درباره 

جبران کرد در شججرع اجازه گرفتن زنان متعدد مشججروط بر این اسججت که مرد توانایی اجرای 

شد    هاآنعدالت را بین  شته با شوهر واگذار کرده      0دا شرط را به  شخید این  . قانون مدنی ت

سبب   ستفاده   بود و همین امر  صوب   شد یماز مردان  یاپاره سوءا قانون حمایت خانواده م

به دادگاه           0346 نایی مالی مرد را  لت و توا واگذار کرد. از   3تحقیق درباره امکان اجرای عدا

دادند، اخالب عمومی نیز تعدد زوجات را ناپسججند    یااجازهبندرت چنین  هادادگاهاین تاریخ 

 هاییدشجججوار. نگردینمده احترام و به مردی که زنان متعدد گرفته اسجججت بدی شجججمردیم

سی اجازه   شه ایجاد   دهدینمزندگی دیگر به ک سران نیز   سرا حرمتا در اندی افتد و مردان هو

صوب   06. ماده اندیافتهبرای تأمین نیازهای خود  یترساده  یهاراه قانون حمایت خانواده م

ساختن و تعدد زوجات ک  0353بهمن  03 ست  اجرای عدالت را برای مباح   موجببهافی ندان

 ده:ش بینیپیشبا داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی  تواندینماین ماده: مرد 

سر اول     .0 ضایت هم شویی     .0ر سر اول به ایفای وظایف زنا عدم   .3عدم قدرت هم

 تمکین زن و شوهر

 4العالجصعبزن به جنون یا امراض  یابتال .4

 5اعتیاد مضر هرگونهزن به  یابتال .5

 6ترک زندگی خانوادگی از طرف زن .7

_______________________________________________________________________________ 
گفت: منع نکاح با بیش از چهار زن که از قرآن   توانیم کهچنداندارند،  نظراتفابدر این مورد مسجججلمانان    .0

نکاح   0ریاض، ج  ،040دین اسججت: کنزالعرفان، ص  یهاضججرورتاز  شججودیماز سججوره نسججاء( اسججتفاده  3)آیه 

 0ص  3جواهر، ج  488ص  0سالک، ج م

 وان خفتم ال تعرسط فواحده .0

ست نه محبت قلبی که بیرون از ارائه و اختیار        .3 ساوی در نفقه رفتار ظاهری ا صود عدالت ظاهری مانند ت مق

 وسعها( اال نفساًاف فلکیانسان است. )ال

 8ماده  6و  5موضوع بندهای  .4

 8ماده  8وقفه بند  .5

 8ماده  9بند  .6
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 عقیم بودن زن .8

 0شدن زن مفقوداالررغائب  .9

 

 تعدد زوجات در وضعیت کنونی

شت قانون حمایت خانواده در مورد تعدد زوجات    ست    طوربهسرنو شخد نی دقیق م

از اجرای کامل مفاد آن  هادادگاهاما ؛ هیچ متن قانونی آن را فسجججخ نکرده اسجججت کهیدرحال

. البته مشکالت و موانع اقتصادی و عوامل دیگر سبب شده که در جوامع     ورزندیم خودداری

 یسجججختبه در حال کاهش باشجججد و عرف جامعه ما نیز دیگر آن را         روزروزبه تعدد زوجات   

 ضجججمانت اجرای کیفری ندارد و مردی را که درعملچون تعدد زوجات  حالینباا. پذیردیم

مدنی صجججحیح اسجججت و مجازات کیفری هم متوجه وی      ازنظرازدواج مجدد نماید نکاحش     

با رعایت تمام جوانب  گذارقانونباز شججود، دخالت  سججوءاسججتفادهممکن اسججت باب  گرددینم

 .رسدیمقضیه الزم به نظر 

 

 مبنای حقوقی و هدف اجازه نکاح مجدد

ست با اجازه دادن نکاح      گذارقانونکه  آیدیبرمچنین  06از مالحظه ماده  سته ا خوا

ست جلوگیری کند و   سیله ینبددوم، از انحالل نکاح نخ شاری در طالب زن     و شوهر را از پاف

سد یم. به نظر بازدارد ست که نکاح مجدد )  ر س هدف این ا صلحت   اییلهو برای جمع دو م

 خواهد ینممتعارض، یعنی دفع و ضجججرر از شجججوهر و بقای خانواده، قرار گیرد تا مردی که       

 همسری متناسب و معقول داشته باشد. ناگزیر به جدایی از همسر کنونی خود نشود(.

 

 ضمانت اجرای تخلا از قانون

اعالم بطالن  گذارقانونکه مقصود   شود یمچنین تصور   07از ظاهر بخش اخیر ماده 

سته یمنکاح دوم نبوده، بلکه  ست  خوا و همسر   سردفتر که با مجازات کردن مرد و عاقد و  0ا

 جلوگیری کند. هاازدواج گونهینادوم از وقوع 

_______________________________________________________________________________ 
 8ماده  04بند  .0

صیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس از       هرگاه: 07ماده  .0 سر بدون تح شتن هم   6مردی با دا

ست برای    سال  یکماه تا  شد همین مجازات مقرر ا و عاقد ازدواج و زن جدید که عالم   سردفتر محکوم خواهد 

 به ازدواج سابق مرد باشند. ...
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 جلوگیری از نگهداری فرزندان

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین اسجججت قانون مدنی در این باب قاعده           

ست: بدین معنی که جز در     ضع کرده ا ستثنایی  مواردیکی و سالگ ، مادر تا 0ا سر و تا    یدو پ

 پدر حضانت طفل را بر عهده گیرد. پسازآنقدم بر پدر باشد و ساله برای دختر م 7سن 

نگاهداری و تربیت اطفال به  منظوربهعبارت از اقتداری اسججت که قانون « حضججانت»

. در این اقتدار حق و تکلیف به هم آمیخته است. در تدوین  0پدر و مادر آنان اعطا کرده است 

واطف پدر و مادر بیگمان کودک در دوران این ماده مصلحت طفل بیشتر مورد نظر است تا ع

سوزی و مهربانی مادر پیش از     یرخوارگیش  سه، به دل   هایییراهنماو پیش از رفتن به مدر

در مورد حق تقدم مادر درباره طفل شججیرخوار، چنان  یژهوبهپدر نیاز دارد. مفاد قانون مدنی 

بر سججر تصججمیم   اییهسججاغالب نزدیک اسججت که در عمل همیشججه   حکمبا طبیعت امور و 

 .اندداشته هادادگاه

حضانت حق انحصاری پدر و مادر است. تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند      

از خویشجان   یکیچه ؛ وو صجالحیت نگاهداری از فرزند خود را دارند، حضجانت با آنان اسجت   

گ پدر و مادر،  جد پدری، حقی برای نگاهداری و تربیت کودک ندارد. ولی پس از مر   ازجمله 

جد پدری زنده باشد، والیت به حکم قانون بر عهده اوست همین حکم نیز در موردی    هرگاه

جاری اسججت که والیت پدر و حق حضججانت مادر به دلیل حجر یا خیانت یا ناتوانی در اداره  

 امور صغیر از بین برود.

 

 حضانت پس از جدایی زن و شوهر

  یژهوبهقانون مدنی  0069حکم ماده  اندشججدهدر موردی که زن و شججوهر از هم جدا 

اصجججل  عنوانبه که   در مورد تقدم مادر بر نگهداری از فرزند چنان طبیعی و عادالنه اسجججت       

شد تا بتوان کودک     ؛ شود یمرعایت  شته با ضرورتی وجود دا را از مادر   یاچندماههزیرا باید 

قانون مدنی   0071رورت در ماده  ا تربیت نوجوانی را به پدر واگذار نکرد. این ضججج    ی جدا کرد  

 شده. بینیپیش

 

_______________________________________________________________________________ 
 ب.م 0068ده ما .0

 ب.م 0069ماده  .0
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 حضانت پس از فوت پدر یا مادر

قانون مدنی: در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه  0070ماده  موجببه

زنده اسججت خواهد بود، هر چیز متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشججد. این  

قابل اجرا است. دادگاه    رسد یمر والیت به جد پدری حکم در موردی هم که پس از فوت پد

نیز باید حق تقدم پدر یا مادری را که در چین وضعی قرار گرفته است محترم بشمارد و تنها 

 به مصلحت طفل نیندیشد.

 

 شوهر کردن مادر به شخصی غیر از پدر طفل

قانون مدنی، شجججوهر کردن مادر را نیز از موانع اجرای حق حضجججانت        0071ماده  

ناشججی از شججرکت در خانواده دیگر و لزوم  هاییگرفتارزیرا فرض این اسججت که  شججماردیم

قانون مدنی ناظر به روابط  0071. ماده داردیبازمتمکین از شوهر جدید او را از وظایف خود 

ساتید سقوط حق حضانت مادر را تنها در صورت حیات پدر طفل    ا یاپارهپدر و مادر است و  

اسججت و پس از فوت  مؤرردر فقه نیز شججوهر کردن مادر تنها در ترجیح او بر پدر  پذیرندیم

 .0با مادر است درهرحال 0پدر حضانت

این نظر را باید تأیید کرد زیرا احتمال فراوان دارد مادری که شججوهر کرده اسججت به  

در مقایسه با سایر خویشان، هیچ کانونی   یولتواند از فرزند خود نگاهداری کند. همانند پدر ن

یافت. پس حضجانت کودکی که پدر    توانینماز دامان مادر برای پرورش کودک  ترمطمئنرا 

مانعی در این راه  خودیخودبهبا مادر اوست. شوهر کردن مادر  درهرحال دادهازدستخود را 

که ضرورتی آن   سپارد یمگاه در صورتی حضانت را به جد پدری یا قیم   و داد کندینمایجاد 

 را اقتضا کند.

مربوط به ممانعت از رشجججد اجتماعی، ایجاد محدودیت در ارتباط            یها خشجججونت 

 و اجتماعی و ممانعت از تحصیل و کار و اشتغال ... دوستانه

کند. خانواده  ایجاد نظم در هر جامعه منوط بر این اسجججت که تمامی بر آن حکومت    

ویژه امکان ندارد.   مسججئولنیسججت و دوام آن جز با تعیین مدیر و  مسججتثنانیز از این قاعده 

_______________________________________________________________________________ 
 096ص  5مرحوم دکتر سید حسن امامی ج  .0

سد یم بارهیندراصاحب جواهر   .0 شتراط عدم     : »نوی ضال و ا احدهما انتقل الحق الی االخر مطلقا لما عرفته مع

صه    شرایط فیه خا شو « قزوجها انما یعتبر فی ترجیحا علی االب مع اجتماع ال ه  د ب)جلد نکاح( همچنین رجوع 

 580، ص 0شهید رانی مسالک، ج 
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 دلیل ینبه هم ؛ ورسججدیمبه نظر  ترعادالنهاحترام به حقوب فردی، برابری زن و مرد  ازنظر

مشججترک اداره شججود و نظام آن بر مبنای  طوربهممکن اسججت ادعا شججود که خانواده نیز باید 

خاص دارد. با   هاییازمندینتوافق زن و شججوهر قرار گیرد. ولی زندگی اجتماعی در هر گروه 

احاطه بر امور اجتماعی  ازنظرقوای جسجججمانی و چه  ازنظرتوجه به شجججرایط خاص مرد چه 

شتری برای     سئولیت دارد.     دارعهدهصالحیت بی   هاخانوادهاز  یاهپاردر  هرچندشدن این م

ستگی زن     ست.     مراتببهشای ست حکم قانون ناظر به عموم و متکی بر غالب ا بیش از مرد ا

ست     »قانون مدنی  0015مطابق ماده  صاید مرد ا ست خانواده از خ و  « در روابط زوجین ریا

همان قانون زن معاون و یاور او در تشجججیید مبانی خانواده و ترتیب           00140ماده   موجب به 

ست.  او ست واقعی مرد بر خانواده تنها     مدنظرباید این نکته را  ینباوجوداالد ا شت که ریا دا

س به ست.           شود ینمقانون تأمین  یلهو صادی طرفین ا صیت و موقعیت اقت شخ سته به  و واب

س  مؤررگذشته از عوامل اقتصادی، بسیاری از عوامل روانی و اخالقی دیگر در این زمینه     ت. ا

ا ر باسواد طبیعت  حکمبه باسواد  شود یمتحمل  یآسان بهذهبی، سلطه مرد  م یهاخانوادهدر 

ناچار به حکومت دیگری تن در      0نیسجججت سجججواددار، همسجججری که  گیردیمزیر نفوذ خود 

 .دهدیم

شخد نفوذی   یهاتجربه شد یماجتماعی به کالم   ناچار در برابر آن تجربهیبکه  بخ

سلیم   سیاری از جوامع به دنبال  شود یمت ست  گاهیهتک، زن در ب سی نیاز   ؛ وو حامی ا به ک

عادات و   برحسب ودار زندگی رهبری کند. مفهوم ریاست مرد بر خانواده  یرگ دردارد که او را 

 وچرایچونیبکه مرد رهبر  شد یمقبل تصور   یهادوره. در کندیمرسوم هر اجتماع تفاوت  

شخاص نات  سر    خانواده و حامی ا ست که بنام زن و فرزند با او ب سم   3.برندیموانی ا روح و ج

زن از آن اوست و باید آسایش و رضای خاطر شوهر را فراهم کند. وظیفه زن اطاعت محض      

 از حق ریاست خود استفاده کند. تواندیمکه بخواهد  هرگونهاز شوهر است و فرد 

ست مرد به انجام یک وظیفه اجتماعی   ست تا به اجرای حق   تریهبش اما امروزه ریا ا

او نیست. مرد رئیس   یهاخواسته برتری دادن مرد بر زن و ارضای   گذارقانونشخصی هدف   

_______________________________________________________________________________ 
 84چاپ هشتم بهار  یزاننشر ممختصر حقوب خانواده تهران:  ،اسداف ،حسین و امامی ،صفایی .0

  ،و طالب قسمت نشوز و طالب مهریزی مهدی   له جلد دوم نکاحتحریرالوسی  ،مصطفوی خمینی روح اله )ره(  .0

 شوز در فقه و قانوننتمکین و 

رهبری شوهر را به حکومت والیان بر   « النساء الرجال قوامون علی»تقدس اردبیلی )زبره البیان( در تفسیر آیه   .3

 (536)ص  کندیمخود مانند  هایترع
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ست، زیرا بهتر   سئولیت اداره آن را بر عهده بگیرد  تواندیمخانواده ا زن معاون و همکار   ؛ وم

نه    یار خود را   برفرمان اوسجججت  کا  منظوربه مطلق، پس اگر مرد اخت ر برد و از این دیگری ب

صلحت غافل بماند. از موقعیت خود   ستفاده   م شود، قواعد ناظر به     سوءا ست منع  کرده و بای

ریاسجججت مرد از قواعد مربوط به نظم عموی اسجججت و جز در مواردی که قانون اجازه داده          

 .0تجاوز کرد هاآنبه  تواندینم

صور     ست مرد بر خانواده چنین ت زن باید نظر  هایقهسل اختالفکه در  گرددیماز ریا

مرد هم نباید از اختیار خود  ؛ واز این باب به دادگاه رجوع کند تواندینمشجججوهر را بپذیرد و 

ستفاده    شد     سوءا شته با صالح خانواده را در نظر دا شوهر     ؛ وکند و  شورت کند.  با زن نیز م

او را بازرسی کند! و او   یوآمدهارفتزن و  یهامعاشرت ، برای حفظ مصالح خانواده،  تواندیم

خود و   دلخواهبه . ولی حق ندارد.  بازدارد  کند یمرا از رفتاری که سجججالمت خانواده را تهدید       

شان نزدیک خود یا تکالیف        شرت با خوی شد زن را از معا شته با بدون اینکه دلیل موجهی دا

 .بازدارداجتماعی 

 

 مخالفت با شغل زن

زن خود را از حرفه یا صنعتی که   تواندیمهر شو »قانون مدنی:  0007ماده  موجببه

  الحمص حفظ  گذارقانونهدف « منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند  

ست  یخانوادگ ستی         0و حیثیت طرفین ا س سبب  ست که  صالح خانواده منافی ا . اموری با م

عی زن و شججوهر یا بر هم   اجتما یثیتحبنیان آن یا اخالل در نگاهداری و تربیت فرزندان یا 

شاغل خارج از منزل       شد. باید پذیرفت، همه م صادی خانواده با زن را  یشوبکمزدن نظم اقت

هدف از وضججع ماده نیز این بوده اسججت که   داردیبازموظایف مادری و همسججری  یاپارهاز 

شوهر       هاییگرفتار شود و  رئیس  عنوانبهشغل زن مانع از اداره خانه و تربیت فرزندان او ن

 یندبیممصلحت  برخالفخانواده و مسئول حفظ مصالح این کانون، بتواند زن را از کاری که 

، با تأیید   تواند یم: شجججوهر 0346قانون حمایت خانواده مصجججوب      05ماده   موجب به  بازدارد 

دادگاه زن خود را از اشججتغال به هر شججغلی که منافی مصججالح خانوادگی با حیثیات خود زن 

نیز تکرار  0353بهمن  03قانون حمایت خانواده  08شد منع نماید مفاد این حکم در ماده با

_______________________________________________________________________________ 
صل   .0 سی     41ا سا ضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی      تواندینم کسیچهقانون ا سیله ا اعمال خویش را و

 قرار دهد

 473ناصر، حقوب مدنی خانواده انتشارات بنیاد و حقوقی میزان، ص  ،کاتوزیان .0
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نیز پاسجججخی برای این حکم وجود ندارد. پس در حقوب کنونی    ازآنپسگردید و در قوانین  

شغل زن   ؛ ومدعی در دادگاه اقامه دعوی کند عنوانبهشوهر باید   پس از اربات منافی بودن 

 ی منع او را از دادگاه بخواهد.با مصالح خانوادگ

 

 گیرییجهنت

 ض و نیز برابرییقائل شجججد که بین دو مقوله نابرابری و تبع       توانیم یبند جمعدر 

عدالت به بیانی برابری و تسججاوی مالک عدالت نیسججت چنانچه نابرابری هم معیار تبعیض و   

آن است که دو شخد در شرایط مساوی و احتیاج و نیاز و    یضتبعنیست. معنای   عدالتییب

شند   ساوی با شند تفاوت در    ین؛ بنابراقابلیت و توان م شرایط و نیازها مختلف با در جایی که 

یاج احتیاج و عدم احت یضتبعمحور  دیگریانببهوظایف و تکالیف و نیز حقوب ضروری است،   

عدل   و« برابری»در مقابل عدالت است و نه  تبعیض ؛ وو همچنین قابلیت و عدم قابلیت است

 با برابری مترادف نیست.

مل هر فرد با مح هاییتمسججئولو  هانقشقوانین عادالنه و تعیین  یینتعدر  ینبنابرا

ضوع حقوب و تکالیف از   شرایط و   سو یکو مو سوی دیگر    هایژگیوو  و امتیازات آن فرد از 

ست که زن و مرد در آن     ضوع و محمول حق یا تکلیف امری ا مورد نگرش قرار گیرد اگر مو

مسجججاوی به زن و مرد تعلق گیرد. همچون حق   طوربه ، باید آن حق یا تکلیف    اند مشجججترک

فرهنگ و ...  از نژاد و ملیت و  نظرصرفسالمت، آموزش و حق زندگی و ... که همه افراد بشر 

موارد  ازجمله تفاوت و نابرابری در این حقوب بین زن و مرد    هرگونه . اعمال  مندند  بهرهاز آن 

اما اگر موضججوع حق یا تکلیف چیزی اسججت که زن و مرد در آن  ؛ آیدیمتبعیض به شججمار 

 داشته ا ر موردنظرکه موضوع   گیردیمهمانند نیستند، ناگزیر حق یا تکلیف به جنسی تعلق   

 در قلمروی حقوب خانوادگی قابل ذکر است. ویژهبهشد. مصادیق این موارد اب

ست.   المللیینبجایگاه خانواده در موازین  شونت علیه زنان، مورد انتقاد ا ، مقابله با خ

سیتی و نگاه به زن   صی از مواد قانونی      عنوانبهبحث تبعیض جن صو جنس دوم بود که در ن

سی گردید البته   ستند که در قانون برای زن نیمی  هم این مورد برر موارد عدیده دیگر نیز ه

و تقسججیم ترکه به زن و جنس مؤنث نیمی از   در مورد بحث ارث اندشججده از حقوب را قائل 

حتی در نصوصی از قانون مجازات اسالمی هست و در جاهایی       ؛ وگیردیمحقوب مالی تعلق 

سجججت یک سجججیاسجججت کلی و  ا مدنظر آنچهبرای حفظ حقوب زن موجود اسجججت.  ییخألها

در حق زنان اسجججت و   اجحافدر مورد  ییهاشجججکافقانونی و  یخألهاو پر کردن  جانبههمه

ست  مدنظربرابری آن با حقوب مرد  ستن همه   ؛ وا سان یکی دان سیت و توجه   هاان فارغ از جن
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ا و ارتقاء شججخصججیت و هویت زنان با  هکردن به برابر بودن حقوب قانونی آنان در همه عرصججه

  قانونی است. یخألهاصالح مواردی در قوانین و پر کردن 
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مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی فضای مجازی در بررسی مسئولیت 

 حقوق ایران

 0دکتر خیراف رمضانی

 0مهرنوش ضیایی

 چکیده

ه ب گرانیرا در مقابل تعرضات د یبشر است که و یاز حقوب اساس  یکی یخصوص   میحق حر

ص    میحر صو سترش   دهدیقرار م تیها مورد حمادولت یمداخالت ناروا زیو ن اشیخ اما امروزه با گ

سان اطالع یابزارها سرو      یر سترده از  ستفاده گ شبکه   به ینترنتیا یهاسیو ا صوص   یاجتماع یهاخ

 یهاتیاحم یقینبهشده است که    لیتبد یمسائل حقوق  نیزتریانگاز چالش یکیحق به  نیا ،یمجاز

ص    میاز حر یمدن صو شبکه  یخ ش  تیو حما یمجاز یاجتماع یهادر   یهاوهیاز افراد در برابر انواع 

 یخصججوصجج میاز حر تیحما ریناپذییبخش جدا یجوامع مجاز نیها در اآن یخصججوصجج مینقض حر

ست. به  ص    یزندگ میگفت حر توانیم یطورکلا صو شبکه  لیامروزه به دل ،یخ  یاجتماع یهاظهور 

 دیجد یفناور نیا ،یصججوصجج خ یاز زندگ تیقرار گرفته اسججت اما در قواعد ناظر بر حما دیمورد تهد

 یبرا یحقوق یو کاف یجد یوجود مبان رغمیعل رانیکمتر مورد توجه قرار گرفته اسججت. در حقوب ا

تحول  ازمند ی ن نه یزم نیدر ا رانیحقوب ا رونیو ازا اند افته ی ن قتحق ها تی حما  نیا یمدن  یها تی حما 

 وانتیرا م یمجاز یاجتماع یهادر شبکه یخصوص میاز نقض حر یناش یمدن تیاست. منابع مسئول 

جوامع  نیدر ا یخصججوصجج  میاز حر تیدرباره حما یاما قانون جامع افتی نیقوان یدر فقه و در برخ

  یمختلف یهاوهیبه شجج یمجاز یاجتماع یهادر شججبکه یخصججوصجج میوجود ندارد. نقض حر یمجاز

سارت      شود و خ ست واقع  ش  یهاممکن ا ض  ینا  یموارد معنو شتر یو در ب یموارد ماد یاز آن در بع

به  دیکه با شججوندیلطمه به عواطف و احسججاسججات افراد حاصججل م جهیها درنتخسججارت نیهسججتند. ا

 جبران شوند. یمقتض یهاوهیش

 

 حریم. حریم خصوصی. فضای مجازی. مسئولیت مدنی. واژگان کلیدی:

  

_______________________________________________________________________________ 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز0

 کیش المللیبین واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی .0
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 مقدمه

نوین و به مفهوم امروزی در نیمه دوم قرن بیستم    طوربهفناوری اطالعات که از آغاز 

، انتقال و انتشجججار  دی آیمشجججمار  اتفاب افتاد، عامل بزرگی در تحول و دگرگونی جوامع به      

ی اانهیرای هاشجججبکهی، از طریق ونیزیتلوی، رادیویی اماهوارهی هاشجججبکهاطالعات عالوه بر 

، شججبکه جهانی اینترنت اسججت. هاآن نیترشججدهشججناختهکه  ردیگیمی هم صججورت المللنیب

سایر      شبکه و  ضایی که این  ضای مجازی و  کنندیمی ایجاد المللنیبی هاشبکه ف   رقابلیغ، ف

ی اقتصججادی و  هاتیفعال. امروزه بسججیاری از شججودیمی سججایبر نامیده فضججالمس اسججت که 

 .شودیماجتماعی و فرهنگی در این فضا انجام 

تباط بین افراد در دنیای مجازی، با نیت یا حتی شجججاید          اما به دنبال این تعامل و ار     

ضرری به افراد حقیقی و حقوقی وارد     سوئی،  سئولیت و    دیآیمبدون نیت  که باعث ایجاد م

ضرر مادی و معنوی     صول حاکم بر جبران  شرعی و قانونی      دهیدانیزا ستندات  با تکیه بر م

 .شودیم

ی الزام به  حقوقیکی از انواع مسجججئولیت، مسجججئولیت مدنی نام دارد که به معنای          

جبران ضرر و زیان است که شخد به دیگری وارد نموده است و این ورود ضرر ممکن است      

با فعل یا ترک فعل محقق گردد. احکام و قواعد فقهی فراوانی مبنای مسجججئولیت مدنی قرار      

ضرر       همچون قاعده اتالف، اندگرفته سالم به جبران  ضمان ید و ... که مبین توجه ا سبیب،  ت

 است. دهیدانیزو 

و اعاده وضججعیت به حالت   دهیدانیزهدف اصججلی مسججئولیت مدنی، جبران خسججارت 

یپو معاهدات اینترنت وا ازجملهی المللنیبگذشته است، به همین دلیلی در بسیاری از اسناد     

اعمال ضجججمانت اجراهای مدنی و تعیین طرب جبران      ی اتحادیه اروپا بر    ها دسجججتورالعمل و 

سیاری از کشورها در این خصوص متضمن قواعد خاصی در          دیتأکخسارت   شده و قوانین ب

 .استخصوص مسئولیت مدنی ناشی از مصادیق مزبور 

علیرغم اینکه موضجججوعات و مباحث مربوط به حقوب فناوری اطالعات و ارتباطات از 

دنیا و ایران بوده و توجه بسججیاری از نویسججندگان حقوقی را به   ی روز محافل علمی هابحث

خود معطوف داشججته اما در کشججور ما به بحث مسججئولیت مدنی ناشججی از ارتباطات اینترنتی 

کمتر توجه شده است و تاکنون دکترین حقوقی خاصی در خصوص موضوع مسئولیت مدنی       

ه  ایی نیز بسیار ضعیف و منفعل بود  در ارتباطات اینترنتی ارائه نشده است و موضع رویه قض     

ی مهم رد این عرصججه نوین حقوب، بحث مسججئولیت مدنی   هابحثیکی از  آنکهحالاسججت. 

  هاآناسجججت. در دنیای مجازی عوامل متعددی فعال بوده و ممکن اسجججت فعالیت هر یک از 
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تضججییع حقوب دیگران شججود. شججناخت ضججمانت اجراهای مدنی نقض این حقوب در   منشججأ

سئولیت قراردادی نبوده و     مواردی شمول م شد، یک     دهیدانیزکه م سئل شخد رالثی با  هم

شته و        ضایی به آن توجه دا ستی هم دکترین حقوقی و هم رویه ق ست که بای   یخألهامهم ا

 فهیم شناسایی و مرتفع گردند. گذارقانونقانونی نیز توسط 

ضای مجاز    رونیازا سئولیت مدنی در ف سی موارد و   با توجه به اهمیت بحث م ی، برر

سئولیت در دنیای اینترنت که به    صادیق موجبات م سایی حقوب افراد در    درگرویقین م  شنا

این فضججای اسججت و اعمال قواعد مسججئولیت مدنی سججنتی بر این موارد، نیازمند یک مطالعه  

 جامع در این خصوص است.

صی     صو شر، قلمرویی ا    نیترمهمیکی از  عنوانبهحریم خ صادیق حقوب ب   ز زندگیم

اشخاص است که آن شخد انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به اطالعات راجع به آن 

سعه جوامع و ظهور            شد و تو شند. با ر شته با سی ندا ستر ی نوین، قلمرو نقض هایآورفند

حمایت از حریم خصوصی    رونیازاحریم خصوصی به طرز چشمگیری گسترش یافته است.       

شری از   عنوانبه شمار  هاضرورت یکی از حقوب بنیادین ب . حمایت رودیمی جامعه امروز به 

 ی حمایت از اهداف مهم انسان است.راستبهاز حریم خصوصی 

شخد به         ست که  ضرر و زیان ا سئولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران  م

ست با فعل یا ترک فع    ست و این ورود زیان ممکن ا ل محقق گردد. این دیگری وارد نموده ا

ضجرر ممکن اسجت بر ارر افعال عادی شجهروندان به دیگری وارد آید و یا این ضجرر ناشجی از      

نقض حریم خصجججوصجججی که محل بحث در این تحقیق اسجججت وارد آید و راهکارهای قانونی  

ی منتج به نقض حریم خصججوصججی در هاتیفعالناشججی از اقدامات و  دهیدانیزجبران ضججرر 

 حقوب ایران از مباحث اصلی تحقیق حاضر است.فضای مجازی در 

ی موجود و نیاز برای خألهابنابراین ضججرورت تحقیق در این خصججوص را با توجه به 

شخد کردن  سئول  م ش  یمدن تیم ص   میاز نقض حر ینا صو ضا  یخ در حقوب  یمجاز یدر ف

 مشخصی داشته باشیم. دستورالعملیا  حلراهرا الزم دانسته تا بدین منظور  رانیا

سئولیت  شی  مدنی م صی    حریم نقض از نا صو ضای  در خ ایران  حقوب در مجازی ف

 چیست؟

 برخی اما است،  نرفته کار به خصوصی   حریم اصطالح  اگرچه ایران، اساسی   قانون در

  است؛  شده  شمرده  ممنوع آن، نقض و تعدی و شده  واقع توجه مورد آن، اجزای و مصادیق 

صول  چنانکه سئله   این به 05 و 00،03 ا صاص م   عادیگذار قانون ،نی. باوجودااندافتهی اخت

شته  این مقوله به یاسته یشا  توجه ست  ندا صی    حریم از عادی قوانین در و ا صو  حمایت خ
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 این زا مصادیقی  مختلف مقررات و قوانین در پراکندهطور به تنها. است  نگرفته صورت  کافی

  و قوانین کیفری، دادرسججی آیین قانون مجازات اسججالمی، قانون. اسججت حمایت مورد حق

 نیقوانیزمره  در مطبوعات و قانون اینترنتی تلفنی، پسجججتی، ارتباطات به مربوط مقررات

 اند.دادهقرار  حمایت مورد و نموده ذکر را مصادیق این از برخی که هستند

  جبران از ناگزیر شخد  که مورد هر در شده است   گفته مدنی مسئولیت  تعریف در

سارت دیگری  شد،  خ سئولیت  او برابر در میگویند با سئولیت  مبنای بر. دارد مدنی م   ابطۀر م

سئول  و دهیدانیزمیان  یاژهیو دینی سئول  و طلبکار دهیدانیز ،دیآیم وجود به م   اربدهک م

. ردیپذیم انجام پول دادن باطورمعمول به که است  جبران خسارت  بدهی موضوع  و شود یم

 ملع مستقیم  نتیجۀ گاهچیه مسئولیت  این و دخالت ندارد طرفین اراده مدنی مسئولیت  در

 .نیست حقوقی

شتقات آن، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً، حِرْمَهً   میواژه مقدس حر دیشا  از حرَم و حَرِمَ و م

دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات  یقرآن شهیر میواژه حر شکیباشد. ب ءیالشمةیو حرِ

ست. حر      ست یمختلف آن و در ب شده ا سوره قرآن وارد  ست و به   یعرب یاکلمه میو پنج  ا

کمال   یاطراف ملک، قنات و نهر، امثال آن است که برا  یاز اراض  یمنع است و مقدار  یمعن

ضرورت دارد و ازنظر احترام    یریها و جلوگانتفاع از آن ضرر،   میحق حربه دیکه افراد با یاز 

 .شودیم دهینام میحر ندیاوز بنمابه آن تج توانندیبگذارند و نم

ست. حریم به             شده ا شکیل  صی ت صو صی از دو واژه حریم و خ صو عبارت حریم خ

شد، مکانی که حمایت و دفاع از آن   معنای آنچه از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق با

خانه  ی از اطراف چیزی مانندبخش  0(جمع احرام، احاریم و برگرفته از واژه حرم)واجب باشد  

، جایی که حرمت دارد، دیآیم حسججاببه هاآنی از جزئ، جنگل و دریا که آهنراهباغ، جاده 

 بهرهیب از بازداشتنمکان محترم و مقدس، آنچه حرام شد و مس آن جایز نباشد جمع حرم، 

گردانیدن از ... چیزی که آن را حمایت کنند و جنگ کنند بر آن در کتب و فرهنگ ایران           

بکار رفته است. از واژه خصوصی به معنای شخصی، داخلی، صمیمی، مخصوص فرد یا عده          

صی، ویژه، مقابل عمومی، محرمانه    صا ی، خارج از نظارت یا حوزه کارهای  رعلنیغمعینی، اخت

ه حریم خصجججوصجججی در لغت به معنای جا و مکان و محدود ه ای        گفت ک   توانیمدولتی. 

 0شخصی و خاص است که ورود و مداخله در آن جایز نیست.

_______________________________________________________________________________ 
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عبارت حریم خصججوصججی در زبان محاوره و نیز مباحث فلسججفی، سججیاسججی و    باآنکه

ستعمال   ست.       شود یمحقوقی، مکرر ا شده ا شخصی از آن ارائه ن ولی هنوز تعریف مدون و م

سان ی و شناخت جامعهی عمیقی در مباحث هاشه یرخصوصی،   مفهوم حریم  ی دارد شناخت ان

ند شجججدهی مختلف برای آن، ارزش قائل   ها فرهنگ چگونه در   دهد یمکه نشجججان   . حریم ا

ست که امروزه       سیال ا صی، مفهومی  صو سم    ازجملهخ شه، کنترل بر ج آزادی وجدان و اندی

ی، کنترل بر اطالعات شخصی، رهایی    خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوص   

ی سججمعی و بصججری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر  هانظارتاز 

. حق حریم خصوصی، حق زندگی کردن   شود یمرا شامل   هایریگرهو  هاتجسس ، هاشیتفت

که بر اسججت با میل و سججلیقه خود و با حداقل و ورود دیگران. به دیگر سججخن، حقی اسججت  

و   به لحاظ کمیت توانندیمتعیین کنند که دیگران تا چه اندازه   توانند یماسجججاس آن، افراد 

 کیفیت، اطالعاتی درباره آنان داشته باشند.

صی و محرمانه         شخ ست که اطالعات  صی، انتظار این ا صو که از آن در  در حریم خ

شته      صی پرده بردا صو شکار و     شود یممحلی خ سومی آ شخد  شود ، برای  زیرا این ؛ برمال ن

ضطراب و تنش احساسی برای کسی          سبت به ای  شود یمافشاگری سبب ناراحتی یا ا ن که ن

ست.      که در محلی هستند   ردیگیمحریم خصوصی به افرادی تعلق    درواقعمسئله حساس ا

 0که شخد انتظار دارد آن محل خصوصی بماند.

 حریم خصوصی را  »: سد ینویمیکی از نویسندگان معاصر در تعریف حریم خصوصی      

ست که    توانیم ضایی دان  قعدروابدون اجازه شخصی به آن تجاوز یا تعرض کرد.    توانینمف

این تعریف صرفاً   رسد یمالبته به نظر « 0نیست.  ریپذامکاندسترسی به آن فضا برای دیگران    

سایر مواردی را که دارای حریم خصوصی ه         شاره نموده و  ستند   به حریم خصوصی مکانی ا

ست:     گرددینمشامل   صی آمده ا صو صی عبارت    ». در تعریف دیگری از حریم خ صو حریم خ

شان از هرگونه مداخله و تعرض         صی ای صو صون ماندن حوزه خ ست از حق اولیه افراد در م ا

 3«فاقد مجوز قانونی و همچنین منع دیگران از وقوف بر اطالعات این حوزه

_______________________________________________________________________________ 
1. Ronald B. Standler 1991, Privacy law in USA, Haward Broadcasting, Sep, P. 11. From: 

www. rbs2. com 

 .071، ص 0381، انتشارت سمت چاپ اول، (مطالعه تطبیقی)انصاری، ولی اف، حقوب تحقیقات جنایی  .0
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صی آمده ا    صو صی    »ست  در تعریف دیگری از حریم خ شخ صی   )حریم  صو یعنی   (خ

آزادی عمل فرد در حریم خانه و زندگی خصجججوصجججی، روابط، مکاتبات، مکالمات و اسجججرار          

و دخالت  هایکنجکاوشججخصججی اسججت. در این محدوده، فرد مصججون از تعرض و تجسججس و 

ست.     سی ا ش تفکر  ازنظرپلی صی الزمه    آزادمن صو ساس آرامش و    دقوایتجدی حریم خ و اح

تحقق بخشججیدن به شججخصججیت انسججان اسججت که بدون آن فرد به جسججمی بدون روح مبدل 

فضججای سججایبر یا فضججای مجازی در تعریف برخی نویسججندگان عبارت اسججت از:   0«شججودیم

در نظر  نها از طریق رایانه و وسجججایل مخابراتی بدو       از ارتباطات درونی انسجججان   یامجموعه 

تعریف دیگری از فضججای مجازی عبارت اسججت از محیط   .یکی اسججتگرفتن جغرافیای فیز

و   سریع، فراتر از مرزهای جغرافیایی  یاوهیالکترونیکی واقعی است که ارتباطات انسانی به ش   

برای  توانیفضجججای مجازی را م .دهدییا ابزار خاص، خود، در آن زنده و مسجججتقیم روی م 

شد    صیف تمام انواع منابع اطالعاتی موجود  شبکه تو به کار برد، در  یاانهیرا یهاه از طریق 

 یهاحقیقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و دیجیتالی است که توسط شبکه

آن را مترادف با شجججبکه  توانیکه با اندکی مسجججامحه م شجججودیم نیهم پیوند تأم یاانهیرا

 .جهانی اینترنت دانست

س   در فرهنگ علوم اجتماعی گولدوکولب نی : تز سایبرنیتک بدین گونه تعریف شده ا

ها،  که توجه خود را به انسان کندیها اشاره مو پژوهش هاهیاز نظر یاسایبرنتیک به مجموعه

فضجججای مجازی در هر تعبیری و با هر  .اندمعطوف کرده هانیدیگر و ماشججج یهاسجججمیارگان

ها،  ت، فرصهایامکانات، آزاد تعریفی، قلمرویی وسیع، بدیع و بکر است که برای ساکنان خود

س دلهره ست   یهاتیو محدود هابیها، آ نوینی را به همراه دارد. اهمیت این قلمرو تا حدی ا

صحبت از دوجهان    شمندان  صر م    یکه امروزه برخی اندی طور که . همانکنندیشدن دنیا معا

پارادایم   :دیگویم «هاهیمفاهیم و نظر هاشجججدنیجهان »تحت عنوان   یاجبل عاملی در مقاله    

ست که در درجه اول بر تمایز بین جهان مدرنیته و جهان جهانی   شدن  یدوجهان ها نگاهی ا

ه ب حالنیو در درجه بعد به تبیین و متمایز کردن دوجهان موازی و درع کندیم دیشده تأک 

 0.پردازدیواقعی و مجازی م ختهیآمهم

کارشناسان که به دعوت سازمان همکاری     طبق تعریف ارائه شده از سوی گروهی از   

ای را به این گرد آمده بودند. جرم رایانه 0983( در پاریس در OECDو توسججعه اقتصججادی )

هر عمل قانونی، غیراخالقی نسججبت به پردازش خودکار و یا انتقال » اند:صججورت تعریف کرده

_______________________________________________________________________________ 
 .56، ص 0380طباطبایی موتمنی، آزادیهای عمومی و حقوب بشر، انتشارات دانشگاه تهران،  .0
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رح در عرصجججه جرائم پروفسجججور زیبر اولریش از محققین مط«. ای اسجججتها جرم رایانه   داده

ای این تعریف را این حیث سودمند دانسته است که امکان استفاده از فرضیات مختلف      رایانه

 کند.شناسی، کیفری، اقتصادی پیشگیرانه یا حقوقی را فراهم میو همه مطالعات جرم

  هر اقدام ای شججده مبنی بر آنکهمتحده آمریکا تعریفی وسججیع از جرم رایانهدر ایاالت

 0گویند.ای میقانونی را که با رایانه یا کاربرد آن مرتبط باشد، جرم رایانهغیر

سترده افعال مجرمانه که ذیل جرائم رایانه  ای وجود دارند و ماهیت متغیر اما طیف گ

شرفت لحظه   آن شی از پی شیوه بهها که نا ستفاده از   لحظه فناوری اطالعات و  سوءا آن  های 

تا آنجا که در  سججازدبسججا غیرممکن میومانع از آن مشججکل و چهجامعاسججت، ارائه تعریف 

المللی موجود در این عرصه یعنی کنوانسیون جرائم سایبر    ترین سند بین جدیدترین و جامع

بوداپست تعریفی از این جرائم به عمل نیامده است. سازمان ملل متحد نیز در نشریه      0110

ست جنایی خود، بر عد   بین سیا صه تأکید کرده   المللی  م وجود تعریف مورد توافق به این عر

 0است.

انسان به حکم طبیعت و سرشت باید دارای حریم خصوصی برای خود باشد و از آن       

محافظت نماید. در مقابل افراد نیز بایسججتی نسججبت به صججیانت و رعایت حریم خصججوصججی   

ضای مجازی یکی از مهم       صی در ف صو سائل روز   نیترسایرین اقدام نمایند. نقض حریم خ م

ست. یکی از جانب قربانیان نقض حریم خصوصی         سی ا ست که از دو منظر قابل برر جامعه ا

در فضججای مجازی و دیگری از سججوی ناقضججین حریم خصججوصججی در فضججای مجازی. نگارنده  

در فضجججای مجازی نقش مهمی در بروز جرائم  دگانیددارد که بزه دیهمواره بر این نکته تأک

در اقدامات پیشگیرانه علیه جرائم  توانندیم حالنیو درع کنندیصی ایفا مناقض حریم خصو

جرائم  دگانیدباشججند. بسججیاری از بزه نیآفرنقش cyber preventionسججایبری یا همان 

، استعدادی قابل   شود یسایبری و کسانی که حریم خصوصی آنان در فضای مجازی نقض م      

طعمه بزهکاران سججایبری  یراحتو به دهندیم ( بروزimmolateتوجه برای قربانی شججدن )

ه و  بسیار ساد  یهااینترنتی ناشی از کسب اطالعات به روش   یهایبردار. برخی کالهشوند یم

ستفاده از عکس   سرار شخصی نمونه    سوءا ست. ضعف شخصیتی،        ییهاها و ا از این موضوع ا

ح             عدم دقت در م جازی و  با محیط م طه  کافی در راب قدان اطالعات  ظت از داده ف ها و...  اف
_______________________________________________________________________________ 
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ساعدت م       شدنش م سایبری را در قربانی  ست که قربانی بزه  . در ابتدای این کندیمواردی ا

ص         صو صیانت از حریم خ سبت به  ستی ن د.  همت نماین شان یبحث اعالم گردید که افراد بای

اطالعات خود را بر  نیتریآنکه بسججیاری از افراد بدون رعایت مسججائل امنیتی، خصججوصججحال

سیستم رایانه و یا حامل  ر سی    یهاداده، نظیر فلش و کارت یهاوی  حافظه و تلفن همراه و 

صی        ینوعکه به ندینمایدی و... ذخیره م صو سایبری را در تعرض به حریم خ ست بزهکار  د

ضای مجازی را بروز م  گذارندیباز م شدن در ف . با الهام دهندی. به همین خاطر زمینه قربانی 

گفت: باید در  توانیرا دزد نکن( م اتهیالمثل که )مالت را حفظ کن، همسجججاضجججرباز این 

فضای مجازی از اطالعات شخصی و حریم خصوصی خود محافظت نماییم تا مجبور نباشیم         

سایبری   گاهچیبه دنبال مجرم بگردیم. هرچند این مطلب ه به معنای توجیه عملکرد بزهکار 

ست یعنی اگر افراد در محافظ  صی خود کوتاهی         نی صو صی و یا حریم خ شخ ت از اطالعات 

 0نمایند دلیل بر آن نیست که ما خود را مجاز به تعرض به حریم خصوصی افراد بدانیم.

ضوع همان  صی     جنبه دیگر مو صو ضان حریم خ طور که معروض گردید مربوط به ناق

  شوندیینترنت مبزهکاران زمانی که وارد فضای مجازی یا همان ا نیدر فضای مجازی است. ا

طلق( خود دانسجججته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم        مدر خیالی خام آن را )ملک    

صی دیگران را به خود م    صو صی در      دهندیخ صو صادیق نقض حریم خ . در زیر به برخی م

 :میپردازیشده است مانگاری جرم یاانهیفضای مجازی که در قانون جرائم را

یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت   یاانهیرا یهابه دادهدسججترسججی غیرمجاز   .0

 .افراد

ستگاه  . 0 یا مخابراتی نظیر  یاانهیرا یهاشنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در د

 اینترنتی و... یهاشنود چت یافزارهاالگرها و نرماستفاده از کی

سی غ   . 3 ستر یا   یاانهیرا یهاستگاه سری در حال انتقال در د  یهابه داده رمجازید

 .داده یا تحصیل و شنود آن یهامخابراتی یا حامل

سترس قرار دادن داده . 4 ستگاه   در د سری در حال انتقال در د یا   یاانهیرا یهاهای 

 .داده برای اشخاص فاقد صالحیت یهامخابراتی یا حامل

دسجججترسجججی به قصجججد یا مخابراتی به یاانهیرا یهانقض تدابیر امنیتی دسجججتگاه. 5

 .داده یهایا مخابراتی یا حامل یاانهیرا یهاسری در حال انتقال در دستگاه یهاداده

_______________________________________________________________________________ 
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بل پردازش نمودن داده             . 6 قا یا غیر تل  یا مخ یب  یا تخر دیگری از  یها حذف 

 .طور غیرمجازداده به یهایا مخابراتی یا حامل یاانهیرا یهادستگاه

ستگاه از کار انداختن یا مختل نمودن . 7 طور غیرمجاز یا مخابراتی به یاانهیرا یهاد

 .یشخص یهاتینظیر غیرفعال سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سا

یا   یاانهیرا یهایا دسجججتگاه یهاممانعت از دسجججترسجججی اشجججخاص مجاز به داده. 8

 طور غیرمجازمخابراتی به

 .طور غیرمجازمتعلق به دیگری به یهاربودن داده. 9

 لهیوسججهتک حیثیت از طریق انتشججار صججوت و فیلم تحریف شججده دیگری به  . 01

 یا مخابراتی یاانهیرا یهادستگاه

ستگاه   . 00 شر اکاذیب از طریق د ضرار به غیر یا     یا مخابراتی بهی اانهیرا یهان صد ا ق

 تشویش اذهان عمومی

ای که امکان    یا هر داده  فروش یا انتشجججار یا در دسجججترس قرار دادن گذرواژه    . 00

سی غیرمجاز به داده    ستر ستگاه د ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم  رایانه یهاها یا د

 .کندمی

آموزش نحوه ارتکاب جرائم دسججترسججی غیرمجاز، شججنود غیرمجاز، جاسججوسججی   . 03

 .ای و مخابراتیرایانه یهاها یا دستگاهای و تخریب و اخالل در دادهرایانه

سردگی          ضای مجازی به دالیلی نظیر اف صی در ف صو ضین حریم خ صبانیت ، ناق   ،ع

حس رقابت و  ، و حقارت ینیبخودکم، تفریح و سججرگرمی، حس تنفری، جوئانتقام، حسججادت

جامعه، خود را مجاز به ورود به حریم خصججوصججی  یهاعدم توجه به اصججول اخالقی و ارزش

را به حیثیت و مال و حتی جان افراد وارد      یریناپذ  قربانیان دانسجججته و خسجججارات جبران    

 .0سازندیم

و   اطالعات شخصی افزوده است    آوریجمعبه  سرعت بهفناوری اطالعات و ارتباطات 

ضای مجازی       صی در ف صو ی برا زیادی را هاینگرانیاینترنت،  ویژهبهافزایشِ نقض حریم خ

هویتی و   اشججند، اطالعاتاگر اشججخاص مطمئن ب کهطوریبهکاربران به وجود آورده اسججت؛ 

استفاده آزادانه از   تمایل زیادی به هاآن، شود نمیشخصی آنان در مقابل اشخاص رالث فاش    

صی، برای     صو شتریان خود را از طریق   که اطالعات از هاییشرکت اینترنت دارند. حریم خ م

 هایاست سی ، هاشرکت این  از است. بعضی   ی، نیز موضوع بسیار مهم  کنندمیتارنما دریافت 

_______________________________________________________________________________ 
: ترگس  حقپایگاه تخصصی نشر مقاالت حقوقی،    طرزی، عبدالرضا، نقض حریم خصوصی در فضای مجازی،      .0

www.haghgostar.ir 
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  ییابدستبرای  هاشرکت. اندداده تأمین حریم خصوصی افراد را بر روی تارنمای خود توسعه  

ستی ملزم به ایجاد     ست  و اجرای  قرارداد به اطالعات شخصی افراد، بای تأمین حریم  هایسیا

 خصوصی باشند.

زیادی به اسججتفاده از اطالعات خصججوصججی افراد برای بهبود بازار دارند و   تمایلتجار 

  جدید و هایفناوری گسترش برند.میاز فروش اطالعات هویتی اشخاص سود  هاشرکتاکثر 

سایل و امکاناتی که    ستفاده از و د؛  خصوصی را دارن   هایمکاننفوذ در  قابلیتراحتی بهتوان ا

مخفی و سجایر ابزارهایی که زمانی فقط از   صجدابرهای  و یا دید در شجب  هایدوربین ازجمله

در اختیار همه افراد جامعه  راحتیبهبود و امروزه  استفاده  جاسوسی قابل   هایسازمان سوی  

 0.افزایش داده است شدتبهقرار دارد، امکان مداخله در حریم خصوصی را 

و   ضبط  مربوط به هاییفناور کشور ایران نیز همسو با تحوالت جهانی، با توسعه    در

یل  این وسا  ازسوءاستفاده   شاهد   هرروزهانتشار تصویر و صوت و همچنین گسترش اینترنت     

سیله آرامش  کهآن جایبهعلیه حیثیت و آبرو و حریم خصوصی افراد هستیم. این فناوری،       و

شر  م یهافیلم. کنندمی که آبرو و حیثیت افراد را تهدید اندشجده باشجد، به ابزاری تبدیل   نت

شخصی،     یهادادهذخیره و پردازش  ،کاریدست همراه،  هایتلفنشده در اینترنت و بلوتوث  

 نیتریخصججوصججپیشججرفته دیجیتالی و ... که ی هانیدوربورود به حریم خصججوصججی از طریق 

به فروپاشی خانواده قربانیان منجر شود،    توانندیم و حتی کشند یمروابط افراد را به نمایش 

 .شوندیمتمامی افراد محسوب  تهدیدی برای حریم خصوصی

 

 مسئولیت مدنی

آید و به مسججئولیت مدنی مسججئولیتی اسججت که در برابر ایجاد خسججارت به وجود می

نماید. مسجججئولیت مدنی به معنی       وجود آورنده خسجججارت را ناگزیر از جبران خسجججارت می   

رداخت خسارت است؛ بنابراین هر جا که شخد در برابر دیگری مسئول جبران      مسئولیت پ 

زننده بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیان خسارتی باشد، در آنجا مسئولیت مدنی وجود دارد.

آید که همان جبران خسجججارت اسجججت؛ بنابراین        ای خاص به وجود می  دیده، رابطه  و زیان 

سیعش    سئولیت مدنی در معنی عام و و سئولیت خارج از     م سئولیت قراردادی و هم م هم م

؛ زیرا در هر دو مسججئلۀ مهم، بحث جبران خسججارت اسججت؛ اما تفاوت  ردیگیقرارداد را در برم

_______________________________________________________________________________ 
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گردد، به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین. قلمرو مسئولیت  اساسی این دو با هم برمی  

شد.     شود که بین طرفین قراردادی برا آغاز می ییمدنی از جا شته با ی انجام تعهد وجود ندا

مسجئولیت قراردادی مسجئولیتی    کهیمسجئولیت مدنی ناشجی از نقض قرارداد نیسجت، درحال   

 مسججئولیت گریدعبارتآید. بهتخلف از مفاد قرارداد خصججوصججی پدید می ۀجیاسججت که درنت

ضرر طرف قر     نیقراردادی به ا سی که به عهد خود وفا نکرده و باعث  ست که ک ارداد معنی ا

 0خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید.

شخد          سانی که تحت حفاظت و اداره  شخد یا ک سارتی که  سئولیت به علت خ م

ست وی به دیگری وارد      شیا تحت حرا ست یا ا شخد به وجود     کندیما سئولیت مدنی بر  م

 0و همچنین مسئولیت شخد در ارر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. دیآیم

سئولیت مدنی   شخد      تواندیمم شود: وظیفه حقوقی که  صورت هم تعریف  به این 

اسجججالم،   گذار قانون  ازنظردر مقابل دیگری به انجام یا ترک عملی دارد، مسجججئولیت مدنی         

ر نفس یا یکی از اعضجججا در ارر خطا و  جریمه نقدی و غرامت مالی اسجججت که عوض جنایت ب

 شبه عمد مقرر شده است.

 مسئولیت مدنی دو قسم است:

که گاهی آن را مسجئولیت   الف. مسجئولیت قراردادی. ب. مسجئولیت خارج از قرارداد  

قدر مشججترک هر دو مسججئولیت مدنی، نقض تعهد و الزام اسججت و نهایت   نامندیمتقصججیری 

 3اینکه در نوع اول، نقض تعهد قراردادی است و در نوع دوم، نقض تعهد قانونی.

منبع قانونی مسجججئولیت مدنی در نظام   نیترمهم عنوانبهقانون مسجججئولیت مدنی  

صی       صراحت بهحقوقی ایران اگرچه  صو ضوع رعایت حریم خ ست اما  به مو افراد نپرداخته ا

حیثیت و اعتبارات شخصی    »و  «شهرت تجاری »عباراتی نظیر  ژهیوبهآن  01 و 0اطالب مواد 

 مبین شمول قانون بر موارد نقض حریم خصوصی اطالعاتی و معنوی است. «یا خانوادگی

کسججی که به حیثیت و اعتباریات شججخصججی و   »قانون یاد شججده  01ماده  موجببه 

از کسی که لطمه وارد آمده است جبران زیان مادی   تواندیم شودیملطمه وارد  خانوادگی او

 «و معنوی خود را بخواهد.

_______________________________________________________________________________ 
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حریم خصوصی قلمرویی از زندگی مادی و معنوی انسان است که انتظار دارد جز با      

رضایت وی هیچ شخصی در آن ورود پیدا نکند. مفاهیم مختلفی برای حریم خصوصی بیان       

،  «ناشججناخته ماندن» ،«صججمیمیت و رابطه خصججوصججی »، «خلوت و تنهایی» ازجمله، اندکرده

 و...« خویشتن نگاه داشتن»

ست که           سه رکن ا شکل از  صی مت صو از: محرمانگی، گمنامی و   اندعبارتحریم خ

صی همانا اختیار و آزادی          صو سی حریم خ سا صر ا سان تنهایی. عن صم در  هاان ی در ریگمیت

 زندگی شخد ایشان است. بهمداخله سایرین نسبت خصوص میزان و تصرف و 

ی امن برای افراد رمجازیغدر حریم خصوصی ضرورت دارد که یک محیط مجازی و  

شخد فارغ از هر         صون بماند. هر  شد که از پایش و تجاوز دیگران م شته با جامعه وجود دا

 ی اسججت که دری و فرهنگی که دارد نیازمند یک خلوت و تنهایمشججخطنوع فعالیت، عقیده، 

ست دارد مراوده،      صی که خود دو شخا صاحبت   نظرتبادلآن خلوت با خود و با ا و گفتگو و م

 نماید.

شخد          صی  صو صر تنهایی موجب نقض حریم خ ست رفتن عن  چراکه؛ شود یماز د

ات  اطالع تواندیم تنهانهوقتی یک شججخد دسججترسججی فیزیکی به شججخد دیگری بیابد،    

 .کندیموی را نیز محدود  «تنهایی فیزیکی»لکه شخصی وی را به دست آورد ب

ی شخصیتی، عقیدتی،    هایژگیوطور طبیعی خواستار آن است که برخی از   انسان به  

 فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی وی محرمانه مانده و حتی از دید دیگران محفوظ بماند.

وصججی علیرغم اشججتراک اصججل حمایت از حریم خصججوصججی افراد، ابعاد و حریم خصجج 

 0ی اجتماعی و محیطی دارد.هانهیزمبستگی تام به فرهنگ و 

یک اصجججل در علم حقوب  عنوانبهامروزه حریم خصجججوصجججی و لزوم حمایت از آن،  

شگاه فیرفیلد آمریکا،           شود یمشناخته   سی اخالب در دان ستاد کر ستانیوتن ا سور لی ، پروف

ی فلسفی این مقوله باید به شرافت بشری و منابع و     هاانیبنبرای پی بردن به »معتقدند که: 

، اما مالکیت  رسججدیممآخذ مربوط به مالکیت شججخصججی مراجعه کرد و گرچه عجیب به نظر 

 0«.شودیمافراد بر شرافت و حیثیت خود، بهترین معرف حریم خصوصی محسوب 

 

_______________________________________________________________________________ 
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 مقررات حریم خصوصی

صوب   ست که در زمینه حمایت  قوانینی  ازجمله، 0380قانون تجارت الکترونیک م ا

از حریم خصججوصججی اطالعات در فضججای مجازی مقرر شججده و مقرراتی را در مورد حفظ و    

 ی نموده است.نیبشیپ هادادهحراست از 

«  امیپداده»قانون تجارت الکترونیک در تعریف داده چنین مقرر شده است:  0در ماده 

س    ست که با و ی  اهیفناورایل الکترونیکی، نوری و یا هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم ا

 .شودیمجدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش 

ی از اطالعات مرتبط با زندگی  امجموعه توانیمحریم خصوصی یا حریم داده را نیز   

 وجود ندارد. هاآنیی تمایل به افشای هازهیانگخصوصی اشخاص دانست که بنا بر علل و 

ی هاشهیری شخصی مبین  هاامیپدادهاین قانون، ذخیره، پردازش و یا  58طبق ماده 

ی راجع به هاامیپدادهی عقیدتی، مذهبی، خصججوصججیات اخالقی و  هادگاهیدقومی یا نژادی، 

به هر عنوان  هاآنوضججعیت جسججمانی، روانی و یا جنسججی اشججخاص بدون رضججایت صججریح   

 ی است.رقانونیغ

مورد حمایت در این ماده جنبه حصجججری      ها داده شجججودیمحظه  که مال  گونه همان 

ش ی، پردازساز رهیذخبرای  گذارقانونداشته و توسعه مصادیق آن جایز نیست. عالوه بر این     

 ی شخصی رضایت صریح اشخاص را ضروری دانسته است.هاامیپدادهو یا توزیع 

ضوع        :داردیمنیز مقرر  58ماده  شخد، مو ضایت  صورت ر  شرط بهنیز  امیپدهدادر 

شد ذخیره، پردازش و          امیپدادهآنکه محتوای  سالمی با شورای ا صوب مجلس  وفق قوانین م

صورت         هاامیپدادهتوزیع  شرایط زیر  ستر مبادالت الکترونیکی باید با لحاظ  صی در ب شخ ی 

 پذیرد:

 واضح شرح داده شده باشند. طوربهالف. اهداف آن مشخد بوده و 

 یآورجمعضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام    اندازهبهداده پیام باید تنها  ب.

ی گردد و تنها برای اهداف تعیین شججده مورد آورجمعشججده  امیپدادهبرای شججخد موضججوع 

 استفاده قرار گیرد.

 داده پیام باید صحیح و روزآمد باشد. ج.

ضوع    د. صی   هاامیپدادهی حاوی اهانیرای هاپروندهباید به  امیپدادهشخد مو شخ ی 

شته و بتواند       سی دا ستر صالح    هاامیپدادهمربوط به خود د ست را محو یا ا ی ناقد و یا نادر

 کند.
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باید بتواند در هر زمان با رعایت ضججوابط مربوطه  امیپدادهشججخد موضججوع  .هججججج 

 نماید.ی شخصی مربوط به خود را بهاامیپدادهی اانهیرادرخواست محو کامل پرونده 

ضیح   شکی     هاامیپدادهدر این قانون برای ذخیره، پردازش و تو سوابق پز ی مربوط به 

قانون نیز دارای مقرراتی در زمینه مسججئولیت مدنی برای  78نیز مقرراتی شججده اسججت. ماده 

هرگاه در بسججتر مبادالت  » ماده مذکور، موجببه. اسججتجبران خسججارت وارده به اشججخاص 

قطع  جهیدرنت جزبهخصوصی و دولتی،    مؤسسات  قد یا ضعف سیستم    الکترونیکی در ارر ن

شود،      شخاص وارد  بران ج مسئول مزبور  مؤسسات  فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به ا

سارت وارده   شند یمخ شد که در         با صی افراد با شخ شی از فعل  سارات وارده نا مگر اینکه خ

 «.این صورت جبران خسارت بر عهده این اشخاص خواهد بود

شورای عالی    00/9/0381ی مصوب  اانهیرای رسان اطالعی هاشبکه مقررات و ضوابط  

صی    هادادهیی در زمینه حفاظت از هامقررهانقالب فرهنگی، دارای  صو ست.  و عدم حریم خ ا

اینترنت و مراکز حضوری ارائه خدمات اینترنتی  دهندهسیسروی هاشرکتمطابق این قانون، 

 .باشندیمملزم به نگهداری تمامی اطالعات کاربران 

 در این قانون موارد زیر توسط رساها و کاربران ممنوع اعالم شده است:

 .آنان شخصی اطالعات حریم به تجاوز و افراد خصوصی روابط افشای -

شار  -   هایصندوب  خاص، افزارهاینرم اطالعاتی، هایبانک رمز کلیدهای حاوی اطالعات انت

 .هاآن شکستن روش یا و الکترونیکی پست

 جهت در تالش و محرمانه و خصججوصججی اطالعات دارنده مراکز به غیرمجاز نفوذ هرگونه -

 .هادستگاه رمز قفل شکستن

 به هک شبکه  در گذر حال در اطالعاتی هایبسته  بررسی  و شنود  انجام برای تالش هرگونه -

 .دارد تعلق دیگران

نیز دارای مقرراتی در زمینه  0387قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب     

صی            صو صل چهارم این قانون، حمایت از حریم خ ست. در بند دوم از ف صی ا شخ اطالعات 

این  04یکی از استثنائات دسترسی به اطالعات شمرده شده است. در ماده  عنوانبهاشخاص 

چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص      » قانون مقرر شده است:  
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باشد و یا در زمره اطالعاتی که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است،       

 0«.درخواست دسترسی باید رد شود

ی مختلف حریم هاگونهحریم خصوصی با توجه به   از نقضخسارات ناشی    در جبران

 .ردیگیمخصوصی در اینترنت، جبران خسارت به دو روش صورت 

ی جبران هاوهیشجج ازجمله 0974در قانون حریم خصججوصججی امریکا مصججوب سججال  

شخاص     سارت که ا سرار محرمانه        توانندیمخ شای ا صوص اف شان در خ در قبال نقض حقوق

ی مربوطه را از افشججای اسججرار  هاآژانساسججت کنند. این اسججت که از دادگاه بخواهند،  درخو

 منع کند. هاآنمحرمانه 

و مبالغی را که برای اقامه   هانهیهزونیز  انددهیدخسارات واقعی را که  توانندیم هاآن

سارات       اندکردهدعوی پرداخت  صوص خ ضمانت اجرای مدنی در خ مطالبه کنند. همچنین 

 اشی از نقض حریم خصوصی در فرانسه بر دو نوع است:ن

از هر دو شجججیوه  تواندیمضجججمانت اجرایی که جنبه تهدیدی یا اجباری دارد. گاهی هم        . 0

 تلفیقی استفاده کرد. صورتبه

سارات وارده بر    . 0 و تحت  کندیمو تحریم  را جبران دهیدانیزضمانت اجرایی که ماهیتاً خ

 .ردیگیمعنوان جبران پولی، مورد بررسی قرار 

 یکی از مصادیق بارز جبران غیرمالی، الزام عذرخواهی در همان فضای مجازی است.   

هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصججیر ایجاد  »که:  داردیمقانون مسججئولیت مدنی مقرر  01 ماده

ور حکم به خسارت مالی حکم به  در صورت اربات تقصیر عالوه بر صد    تواندیمنماید دادگاه 

 .«و امثال آن نماید دیدر جرای و درج حکم عذرخواهرفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به 

شججاکی  : »دیگویمو مصججنفان در همین باره  موظفانقانون حمایت حقوب  07ماده 

از  کیحکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در ی  صادرکننده از دادگاه  تواندیمخصوصی   

البته این قانون در فضججای مجازی هم قابل   ؛ که«به انتخاب و هزینه او آگهی شججود هاروزنامه

 0اعمال است.

_______________________________________________________________________________ 
حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی و چالش های فراروی     ، 0391جوان، صدیقه و مصطفی خرمی،    .0

، همایش منطقه ای چالش های جرایم رایانه ای در عصججر امروز، انجمن های علمی، ادبی و آن در حقوب ایران

 .6-8 آذرماه، صد 6اسالمی واحد مراغه، هنری دانشگاه آزاد 

سفندیاری ده چانه، محبوبه، 0 ضای مجازی با تکیه بر آرای امام خمینی )س(، وزارت      . ا سئولیت مدنی در ف م

 .85-87، صد 0391علوم، تحقیقات و فناوری، دی ماه، 
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ص    میحر صو ص    یاز زندگ ییقلمرو یخ ست که هر فرد     فیتعر یشخ طور بهشده ا

به اطالعات، ورود، نگاه،   یاز دسججترسجج  گرانیانتظار دارد د یبا اعالم قبل ایو عرفی  ای نوعی

ظارت و   ها و محتوا     گریهر نوع تعرض د ای ن ند. مرز به   یبه آن قلمرو منع گرد چه  عنوان آن

ص    میحر صو شخاص و فرهنگ  انیدر م گرددیم یتلق یخ  یگوناگون، متفاوت، اما دارا یهاا

صل  ینهیزم ست. حر   یا شتن    یآزاد یخصوص   میمشترک ا وجدان، کنترل بر جسم خود، دا

 یسمع یهااز نظارت ییرها ،یکنترل بر اطالعات شخص ،یدر منزل خصوص  ییوت و تنهاخل

ها و  تجسجججس ها،شیدر برابر تفت تیو اعتبار شجججخد و حما تیثیاز ح تی، حمایو بصجججر

 .شودیرا شامل م هایریگره

 میبه انواع اطالعات، بحث حر عیآسان و سر  یو دسترس   نترنتیا یگسترش شبکه   با

ضا  یخصوص   ست. همان   نترنتیو ا یمجاز یدر ف شده ا   یهافرصت  نترنتیگونه که امطرح 

شمگ  دیجد ضم  یرا برا یریو چ س    انیب یآزاد نیت ساخته، در ب  سبب  زیموارد ن یاریفراهم 

ستره  س  یانقض حقوب افراد در گ ست. حر  دهیگرد عیو ص    میا   یبه معنا نترنتیدر ا یشخ

و   نترنتیا یشججخد بر رو کیشججده در مورد  انیاعمال کنترل بر انواع و حجم اطالعات ع

 دارند، است یکه به اطالعات مذکور دسترس یکسان

در  یخصججوصجج میباورند که حر نیبر ا نترنتیا تیامن یحوزه صججصججاناز متخ یبرخ

ضا  ست؛  رفته ا نیمرده و از ب ،یرنتتنیدر ارتباطات ا یکیزیبا توجه به عدم مرز ف یمجاز یف

ا  از نهاده یبرخ نترنت،یدر ا یخصججوصجج  مینبودن حر یبر عمل یمبن ،هینظر نیاما در کنار ا

و امکان   نترنت یا یای سجججپردن در دن یحق به فراموشججج  یااروپا از تالش بر  هی مانند اتحاد   به 

 اند.خبر داده یحذف اطالعات شخص

  ها،یمیلا یمانند کدگذار ،یخصججوصجج  میحفاظت از حر یبرا یگوناگون یهالهیوسجج

 یترنتنیا دهندگانسیتوسط سرو   یابیاز رد یریجلوگ یمختلف برا یهایاستفاده از پروکس  

 افراد، وجود دارد. ریو ارتباط کاربر با سا هاتیاز سا دیدر مورد بازد

ص   میحر نهیدر زم گرید دیچالش جد صو شبکه  نترنتیادر  یخ   یاجتماع یهاوجود 

 قرار دارد. دکنندهیپر بازد تیده سا انیاست که در م نیالنآ

  یو خانوادگ یخصوص ریمختلف در مورد انتشار تصاو  ییقضا  یهاشدن پرونده  مطرح

را به  رانیا یسججرشججناس، توجه جامعه یهاو چهره گرانیباز یهالمیو انتشججار ف نترنتیدر ا

 .استه نیزم نیدر ا تیشکا نیاول و جلب کرد یمجاز یدر فضا یشخص مینقض حر

در قالب قانون هدف جبران خسارت توسط    فضای مجازی جبران خسارت   یهاوهیش 

. اعاده وضع  0جبران خسارت مادی  . 0 مختلف است ازجمله  ریدر اضرار به غ  فضای مجازی 
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. مجازات یا تنبیه مقصر  5 دهیدانیخرسندسازی ز   .4. اعالم حقوب متداعیین 3به حال قبل 

ض    6یا متخلف  ست که تمام هدف   . جلوگیری از دارا شدن غیرعادالنه ناشی از تخلف. پروا ح ا

ضرر از زیان و التیام ز        ست مت سارت و خوا سارت با در نظر گرفتن نوع خ   دهیدانیجبران خ

ست. گاهی زیان جنبه مالی دارد و گاه معنوی و گاه واجد هر دو       سابق ا ضع به حال  اعاده و

عنوان برای جبران ضججرر میزان غرامت مالی که قابل پرداخت اسججت باید متناسججب با زیان   

ارده تعیین گردد و تعیین میزان خسججارت توسججط قضججات محاکم با اسججتفاده از نظریات    و

عمالً باید کلیه ضررهای ناشی     گرددیکارشناسان ممکن خواهد بود و خسارتی که تعیین م   

 .را شامل شود بارانیاز فعل ز

اما در ضججررهای وارده معنوی تنها پرداخت غرامت کافی نیسججت آنچه در ضججررهای  

 .است دهیدانیمورد لحاظ و توجه است التیام آالم روحی و روانی و اجتماعی زمعنوی 

در حقوب ایران قانون تجارت الکترونیکی برای نقض حق در محیط مجازی مسئولیت 

این قانون برای نقض حق مؤلف در بسجججتر مبادالت     74اسجججت. در ماده   مدنی مقرر کرده 

س  بینی شده الکترونیکی ضمانت اجرای پیش  مطابق این ماده: هرکس در بستر مبادالت    .تا

عرضه و نشر مواردی که در قانون حمایت حقوب مؤلفان،    ،الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع

و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آرار صوتی  3/9/0348مصنفان و هنرمندان مصوب 

ای مصججوب افزارهای رایانهو قانون حمایت از حقوب پدیدآورندگان نرم 06/9/0350مصججوب 

شمرده      4/01/0379 سالمی مجاز  شورای ا ، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس 

صورت    سال         کهیشود، در سه ماه تا یک  شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات  صریح  حق ت

 .ریال محکوم خواهد شد( 51111111حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال )

مباالتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی    احتیاطی و بیاز روی بی کهیتدرصور 

میلیون ریال و در مرتبه  صد کیرا فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا   

میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سججوم به یک تا   صججدکیدوم به جزای نقدی از 

 شد.سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند 

صادیق رفتار مجرمانه در ماده   شر     74م ست   (شامل تکثیر، اجرا و توزیع )عرضه و ن ا

که همگی با فعل مثبت امکان تحقق دارند و این مصججادیق حصججری و محدود به موارد ذکر  

در حالی اسججت که برای نقض حقوب معنوی یا نقض سججایر حقوب مادی   شججده هسججتند؛ این

ست. هم  دارندگان حقوب مرتبط مقرره شده ا صریح »چنین ذکر عبارت ای تعیین ن ده ش حق ت

ید     ما فان را نقض ن کان حما  « مؤل ندگان حقوب مرتبط را    تی ام کیفری از حقوب معنوی دار
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مقررات موجود به حقوب معنوی برای یک از قوانین و اسججت چراکه در هیچ منتفی سججاخته

 دارندگان حقوب مرتبط تصریح نشده است...

در زمره جرائم مطلق است بدین معنی که الزم نیست نقض  74جرم مذکور در ماده 

حقوب ذینفعان منجر به اضرار پدیدآورنده شود. درخصوص عنصر معنوی نیز احراز سوءنیت      

صادیق م   شتن عمد در ارتکاب م ضرار به پدیدآورنده      عام یعنی دا صد ا ست و ق جرمانه کافی ا

شرط تحقق جرم نیست. برخی معتقدند که عدم ذکر شرط تحصیل منافع مادی برای نقض     

ید گفت اواًل در مورد تجارت             با پاسجججخ  ماده اسجججت. در  حق ازجمله انتقادات وارد بر این 

صججورت، تجارت الکترونیکی، نقض حق لزوماً برای تحصججیل منافع مادی اسججت در غیر این  

کند. رانیاً اعمال ناقض حقوب مالکیت ادبی و هنری مانند توزیع الکترونیکی صججدب پیدا نمی

شهرت دارنده      ست با اهدافی چون لطمه به حیثیت و  و تکثیر یک ارر یا تحریف آن ممکن ا

ارر یا رقابت غیرمنصججفانه صججورت گیرد که مسججتقیماً منجر به تحصججیل منافع مادی برای   

 .شودمیمرتکب ن

ایران نیز در قوانین شکلی و ماهوی، به حمایت از حریم خصوصی  گذارقانونبنابراین 

 شهروندان پرداخته است.

از حریم خصوصی اشخاص، با توجه به اهمیت موضوع و       گذارقانونی هاتیحما رغمبه

شکال نقض حریم خصوصی، همگام با پیشرفت روزافزون         ی  روآفنی و فنّاورتنوع مصادیق و ا

ضع قوانین جامع و حمایت قانونی   شت    تریجدارتباطات، و ست. باید به یاد دا ی مورد انتظار ا

سالم بوده و قوانین و             شور، ا سمی ک سی دین ر سا صول چهارم و دوازدهم قانون ا که مطابق ا

  دین مقدس اسالم بر ازآنجاکهبنابراین ؛ مقررات باید بر اساس موازین اسالمی وضع و اجرا شود  

صیه      سانی تو شخاص و توجه به کرامت ان سالمی    مؤکدلزوم حفظ حرمت ا و مکرر دارد، نظام ا

 نیز باید متناسب با تعالیم و دستورات دینی به وضع قوانین شایسته اهتمام ورزد.

در تخالف و   یروچیهآزادی اطالعات در دسترسی آزادانه به اطالعات به  در این میان 

ست. چه به     صی نی صو قلمرو آزادی اطالعات در  یطورکلتزاحم با حق برخورداری از حریم خ

؛ و  شجود یاطالعات پیرامون زندگی خصجوصجی افراد را شجامل نم    آن، اسجاسجاً   یمعنای امروز

دسترسی شهروندان به اطالعاتی است که در اختیار دولت است؛ اطالعاتی که       کنندهنیتضم 

شهرو  شت   ندان از آنآگاهی  سرنو صم   ها بر روندهای  تأریری قطعی دارد.  شان یریگمیساز ت

طور خاص نیز حتی در مواردی که دسترسی به اطالعات مربوط به زندگی خصوصی افراد،    به

کم باید دو مالک قطعی مورد توجه ، دسججتشججودیعنوان یک ضججرورت اجتماعی مطرح مبه

 :اکید قرار بگیرد
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مون زندگی شججخصججی فرد، ارتباط و تأریری مسججتقیم، قطعی و  نخسججت، اطالعات پیرا

 .ساالر داشته باشدمستحکم در واگذاری نقش اجتماعی به او و کارکردهای او در یک نظام مردم

دوم، عمومی کردن یک امر خصوصی باید تنها راه نیل به غایتی ارزشمند باشد و نه     

ست و به    . به نظر نگارنده های نیل به آن غایتیکی از راه ضروری ا رعایت موارد ذیل الزم و 

 :شودیمشرح ذیل ارائه 

سانه         شد و در هر یک از موارد ر صون با شخاص باید از تعرض م صی ا صو  یاحریم خ

صونیت به  ش     باید میزان نقض م ستفاده جزئی و حا صریح گردد. ا ا ذکر ب یاهیموجب قانون ت

ستفاده از عالمت     یهاتیمنبع در مالک سینمایی مجاز اعالم گردد. ا فکری و ادبی و هنری و 

ها مکلف به تعیین   تجاری، تحت هر عنوان منوط به مجوز صجججاحب عالمت باشجججد. دادگاه         

خسارت مادی بر اساس نظر کارشناسی و الزام رسانه متخلف به جبران زیان بر جبران ضرر        

منتهی به نقض حقوب شججهروندی و حریم  بارانیوارده باشججند. کسججانی که در انجام فعل ز 

شته      صی نقش دا صو صور در حدود زیان محکوم    یاند، به ازاخ صیر و ق به پرداخت میزان تق

زیان گردد. اقدامات متهم نقض حریم خصججوصججی و حقوب شججهروندی در جهت کاهش آرار  

علل مخففه   مجاز و از   دهی دانی ز تی همانند عذرخواهی، اظهار برائت، رضجججا      ، بار انی فعل ز 

 یهاتیمالی در محکوم یهاتیماده دو قانون نحوه اجرای محکوم .مجازات شججناخته شججود 

سارت مادی              شد. خ شهروندی قابل اعمال با صی و حقوب  صو شی از نقض حریم خ مالی نا

موجود شجججخد از طریق تلف کلی یا جزئی یا کاهش ارزش یا       زیانی که بر سجججرمایه مالی     

رای ب شود یمعنوی وی ایراد م یهاتیتجاوز به حقوب و مالک جلوگیری از تحصیل منفعت یا 

و تصججریح گردد. ازآنجاکه خسججارت  ینیبشیدر قوانین پ یجبران آن طریق صججریح و درسججت

مالی و معنوی توأمان باشد    یهاشامل خسارت   تواندیوارده ناشی از نقض حریم خصوصی م   

  یهاانیف و احساسات و ایجاد تأرر و زمعنوی وارده به عواط یهاانیبرای جبران ز ستیبایم

شتر از حقوب مالی تعیین تا جبران آن به       سیار بی شی ب شهرت و حیثت ارز س وارده به   یترا

اربات مشروعیت جبران خسارت وارده ناشی   یهامنشأ تسکین آالم متألم باشد یکی از روش 

  دهیدانیت زاز نقض حریم خصوصی و حقوب شهروندی، عقل است یعنی لزوم جبران خسار     

احکام عقلی اسججت که به انضججمام این حکم بر این دلیل    دیگری، از بارانیناشججی از فعل ز 

 توانیشجججرعی که هر چیزی که عقل به آن حکم کند شجججرع نیز به آن حکم خواهد کرد م 

شهروندی به        نتیجه گرفت که جبران خسارت وارده ناشی از نقض حریم خصوصی و حقوب 

 روش مالی امری الزم و قطعی اما ناکافی است.
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 انتظامی یآرا

 

 اند.  آرا به ترتیب تاریخ )از قدیم به جدید( مرتب شده

 

صججادره از دادگاه انتظامی کانون  09/0/90مورخ  01،00 شججماره رأی موجببه. 6

ستری منطقه فارس، منظم به دادنامه   دادگاه عالی   09/9/93 مورخ 581 شماره وکالی دادگ

ستناد بند        ستری به ا ضایی وکیل پایه یک دادگ سن ر ضات آقای مح  81 ماده 01 انتظامی ق

سال        نامهآیین صوب  ستری م ستقالل کانون وکالی دادگ   ماده 3 بند و 0334الیحه قانونی ا

.گرددمیرا به توبیخ با درج در مجله کانون محکوم و اعالم  76

شعبه دوم دادگاه انتظامی     07/01/93 مورخ 111 شماره  رأی موجببه. 2 صادره از 

کانون وکالی دادگسجججتری منطقه فارس، آقای امید بینایی وکیل پایه یک دادگسجججتری به             

الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب سال      نامهآیین 81 ماده 0استناد بند 

.اندگردیدهبه شش ماه ممنوعیت از شغل وکالت محکوم  0334

دادگاه انتظامی  سوم  از شعبه  صادره  03/01/93مورخ  006 شماره  رأی موجببه .2

وکیل پایه یک دادگسججتری به  ناظم انصججاریکانون وکالی دادگسججتری منطقه فارس، آقای 

الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب سال   نامهآیین 81 ماده 0استناد بند 

نامبرده را به توبیخ با درج در  قانون وکالت 50ماده  3 بندقانون مرقوم و  83 ماده و 0334

مجله کانون و روزنامه رسمی محکوم گردیده است.

سوم دادگاه انتظامی        06/3/94 مورخ 33 شماره  رأی موجببه. 8 شعبه  صادره از 

کانون وکالی دادگستری منطقه فارس، آقای قهرمان عیسی زاده وکیل پایه یک دادگستری    

به تعلیق موقت  رأیالیحه قانونی اسججتقالل کانون وکالی دادگسججتری   08 ماده به اسججتناد

نامبرده از وکالت دادگستری صادر و اعالم داشته است.

دادگاه  شعبه دوم  صادره از   03/6/90 مورخ 59، 58، 57 شماره  رأی موجببه. 5

حکم  00/4/93 مورخ 000 شماره و دادنامه  انتظامی کانون وکالی دادگستری منطقه فارس 

.وکالت صادر گردیده است کارآموزآقای کاظم فوالدی  کارآموزیبر ابطال پروانه 

 


