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  سخن سر دبير 

سيد علي باقري تبار
1  

  

اگر ققنوس وار جان بازم و جان گيرم، باز و هر بار و در هر دوره و حياتي عشق بـه وكالـت، ايـن    

بيگمان پيشـه اي جـز وكالـت دادگسـتري و     . حرفه شريف، مجذوبم خواهد كرد و مطلوبم خواهد بود

زيدم و پيش نمي گرفتم منكر آن نيستم كه از راهي جز دفاع از حقوق مظلومان و دادخواهان بر نمي گ

آغاز فقط و فقط، صرف عالقه و عالقمندي نبوده كه به اين حرفه روي آوردم كه مـال و خواسـته هـم    

اما هرسال كه گذشت، عشق افزون گشت و دگر اميال، از خانه . مؤثر بوده و بسيار هم تاثير داشته است

  . و رسم عقل برداشتشايد هم، عشق آمد . دل بيرون رانده شد

يا نعم الوكيل .... آنگاه كه در خلوت و نهان مي خوانم و مي نالم يا جليل و يا جميل و يا وكيل و 

عالوه بر التيام و تسكين آالم و شكايت از نـاروائي هـا، پنـداري كـه راه     .... يا نعم المولي يا نعم النصير 

ند، اسماء اعظم الهي است كه وكيل هم از جمله آنان گويند در صد ب. وصال به معبود را آسانتر مي بينم

  . مي باشد

  .آشنايان ره به اين معني برند
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داعيه آن دارم و از آن دم و آنگاه، كه به خداوند متعال قسـم يـاد كـرده ام ، دفـاع از دادخواهـان      

راسي شوري عجيب در من انگيزد كه ناگفتني است و از مصايب و دشواريهاي فرسايشي روح و جان ه

هرچند كه سينه اي شكافته سري سر به زير دارم ولي دلي سر بلنـد بـه سـر    . به دل راه نداده و نمي دهم

  .بلندي دل باوران عشق و ايمان

  بايد كه سپر باشد پيش همه پيكانها******    هر كو كه نظر دارد با ياري كمان ابرو    

با پر و بال فرشته عدالت به خفتنگاه مهر و ماه ره  بر اين باورم كه جملة ما مي توانيم با شوقي وافر و

  .سپاريم و نه از زمهرير و زمستان و نه از تفته سوزان هراسي به دل راه ندهيم

  .پايبندي به سوگند را با فراگيري و علم بياميزيم و با تقوي در آميزيم و با عشق صيقل دهيم

ي است حركت كنـيم و بـاز نايسـتيم و كسـالت و     تالش كنيم در انحنائي كه همواره رو به صعود و تعال

دلزدگي ناشي از عرق انفعال را بزدائيم و پاك كنيم و در عين حال كه به تكليف و تعهد خويش عمل 

  .مي كنيم، در گفتار و رفتار موجب فرسايش روح ظريف اين و آن نشويم

يم يافت كه بـا جـان و   اگر چنين شود كه هست و خواهد شد، خويشتن خويش را در وادي ايمن خواه

 .دل، ارني گويان به ميقات راه خواهيم يافت

  

  

  

  

  



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٣ 

 

  

  

  

  اخالق حرفه اي و حرفه اخالقي

  1دكتر كارن روحاني  

  

   

  

  

به همين و  و جان مردم با آن پيوند خوردهحيثيت و شرافت و مال وكالت دادگستري حرفه ايست كه  

و توجه بلكه در نظام هاي بين المللي از جايگاه همواره در طول تاريخ نه تنها در نظام هاي داخلي  دليل

وكيل در جوامع متمدن مظهر دفاع از حق و ايستادگي در برابر نابرابري . ويژه اي برخوردار بوده است

و بي عدالتي است و به همين لحاظ ويژگي هاي فردي و شخصي وكيل دادگستري در زندگي شغلي و 

مردم رفتار و سلوك او را با دقت و تأمل بيشتري نگريسته و  حرفه اي او بسيار مؤثر مي باشد و عامه

نخست : بنابراين رفتار حرفه اي وكال از دو بعد قابل بررسي است. شخصيت او را به داوري مي نشينند

از منظر و ديدگاه  اخالقي و اجتماعي كه در اين خصوص جنبه هاي رفتاري و برخوردهاي اجتماعي 

                                                           
  عضو هيئت علمي دانشگاه قائم شهر و وكيل پايه يك دادگستري ١

اين نوشته  پس مي دهدبسان شاگردي كه به معلم خود درس وز وكيل مدافع ر فرارسيدن هفتم اسفندبهانه به 

اينجانب خود را همواره دانان و اساتيدي كه قو حقوحرفه وكالت پيسكسوتان به تمامي مي نمايم تقديم را 

  .م ه ااز تجارب و دانش آنان بهره مند گرديدو دانشجوي آنان قلمداد نموده 
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رار مي گيرد و دوم از ديدگاه و بعد حقوقي كه تأكيد بر رعايت مقررات و وكيل مورد نظر و توجه ق

  . موازيني است كه وكيل دادگستري به تبع اشتغال در حرفه وكالت مكلف به رعايت آن مي باشد

بر هيچ  ت نظامات و تكاليف قانوني استهر چند اهميت جنبه قانوني و حقوقي موضوع كه همانا رعاي

استرس ها و فشارهاي روحي وكيل دادگستري ناشي از ابعاد  و بخش وسيعي ازنبوده  كس پوشيده

و مي توان به  ز داراي اهميت قابل توجهي استانتظامي آن مي باشد، لكن جنبه اخالقي و اجتماعي ني

رفتار حرفه اي وكيل هم سنگ و جرأت گفت كه وكالت از جمله حرَفي است كه به لحاظ اهميت، 

  . احاطه بر قوانين و پايبندي به موازين قانوني مي باشد نظيره هاي آن راز ساير جنبهم ط

خدمت وكالت در تمام ادوار تاريخ و پيش همه ملتها از نقطه نظر اجتماعي در رديف نجيب ترين و  

در اين مجال بايد به اين نكته اشاره كرد كه . شريف ترين و پراهميت ترين خدمات به شمار آمده است

مره مشاغل خدماتي محسوب  و امروزه در عرصه بين المللي ارائه خدمات حقوقي در زير وكالت در ز

كه يكي   1گانه  موافقتنامه عمومي تجارت خدمات 12مجموعه خدمات حرفه اي و شغلي تقسيم بندي 

  . است به شمار مي آيد 2از سه موافقتنامه اصلي تشكيل دهنده سازماني جهاني تجارت

دگستري براي استقرار عدالت با دستگاه قضايي همكاري مي كند و همانند يار و به هر حال وكيل دا

وكيل تمام نيروي فعاله، معلومات و . ياور در دادسرا ها و دادگاه ها وظيفه خطير خود را انجام مي دهد 

دانش حقوقي و نبوغ و هنر خود را در اختيار كساني قرار مي دهد كه شرف ، خانواده ، دارائي، و 

به اين ترتيب . وكيل براي اين اشخاص چراغ راهنماست. ندگي آنان در مخاطره قرار گرفته استز

شغل وكالت در زمره سخت ترينِ مشاغل طبقه بندي شده و  در آمارهاي جهاني شغل وكالت از پر 

اين شغل مي تواند رضايت ها و شادي هاي  بزرگ و يا رنجها . استرس ترين حرَف محسوب مي گردد
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  General Agreement on Trade in Services (GATS)   

٢
  World Trade Organization (WTO)  



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

� 

 

تجسم سنگيني كار وكالت و نمايش رنجهاي شكننده و . تلخي هاي وحشت انگيز فراهم آوردو 

  .فرساينده اين خدمت پر مسئوليت نه چنانست كه در يك يا دو مقال بگنجد

 مدني هاي دادرسي در وكيل حضور ، عادالنه دادرسي برگزاري مهم معيارهاي از يكي امروزه

 تصويب به 1966 دسامبر در كه  1وسياسي مدني حقوقي ميثاق 14ـ1 ماده.  است كيفري وپيگردهاي

 1354 خرداد هفتم مورخ قانون موجب به ايران دولت و رسيد متحد ملل سازمان عمومي مجمع

 دادرسي يك از را بشر افراد از يك هر برخورداري حق ، كرد اعالم آن به را خود الحاق خورشيدي

  . است كرده بيني پيش عادالنه

 دانسته يبشر حقوقجمله  از نيز را دادگستري وكيل خدمات از برخورداري حق ماده اين )د( بند

  :است كرده ومقرر

 و كند دفاع خود از ، خود منتخب وكيل وسيله به يا وشخصاً بشود حاضر محاكمه درهر فرد مي تواند «

 كه مواردي در و شود داده اطالع او به وكيل يك داشتن حق ، باشد نداشته وكيل كه صورتي در

 از عجز صورت در كه بشود تعيين وكيلي او براي راساً دادگاه طرف از نمايد اقتضا دادگستري مصالح

  »اشتد نخواهد اي هزينه الوكاله حق پرداخت

 وكيل داشتن به نياز ، دادرسي آئين شدن تر وپيچيده وكيفري مدني قوانين وگسترش زمان گذشت با

 در تري دقيق قانوني هاي حمايت مورد دادگستري وكالي خدمات از يبرخوردار حق و هيافت افزايش

ي از اهميت ويژه اي در نظام حقوقي ايران نيز وكالت دادگستر. ه استگرفت قرار جهان سراسر

 .و مقررات مختلفي در اين رابطه به تصويب رسيده است برخوردار مي باشد

ران سنگر داد، مدافعان ستمديدگان ، وكال به حكم خدمت رسمي و وجدان حرفه اي خود پاسدا

حاميان قانون و مدافعان  حق و عدالتند و به همين علت است كه اساتيد دانشكده هاي حقوق همواره بر 

اهميت آشنايي و اشراف دانشجويان بر دانش روز حقوقي تأكيد نموده و با در نظر داشتن اين اهميت 

البته بايد به اين نكته نه چندان خوشايند . رج مي دهندنسبت به دانشجويان حساسيت علمي بيشتري به خ
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دليل جذابيتي كه همواره رشته حقوق براي متقاضان ورود ه باز سويي اشاره نمود كه در سالهاي اخير 

دانشجو  ديگر ميل دانشگاهها بر جذب دانشجوي بيشتر، مواجه با پذيرش سويبه دانشگاه داشته و از 

ف كشور با سطوح مختلف علمي مي باشيم كه بر اعتبار اين رشته مهم در دانشكده هاي حقوق مختل

مي رشته حقوق در عالي با درنظر گرفتن اهميت عل آموزشخدشه وارد آورده و الزم است متوليان 

نظارت كمي و كيفي بيشتري را مبذول بدارند و نمي توان عالقه متقاضيان  جذب دانشجو در اين رشته

 آوردزيرا مي توان در مقام مقايسه  اين مثال را  ،رويه دانشجو قلمداد نمودرا مستمسكي بر جذب بي 

ي در رشته علوم تجربي هستند خوردار مي باشد و متقاضيان بسياركه رشته پزشكي نيز از همين اقبال بر

، اما اهميت اين شغل كه با جان مردم سر و كار دارد موجب مي باشندكه خواهان تحصيل در اين رشته 

يده كه سياسيت هاي نظارتي دقيق تري بر آن حاكم باشد، لكن در خصوص رشته حقوق كه نه گرد

تنها با جان بلكه با مال و حيثيت و شرافت مردم آميخته شده است چنين نظارتي كمتر مشاهده مي 

گردد و از طرفي اين دقت و حساسيت مي بايستي در هنگام جذب وكالي دادگستري دو چندان گردد 

وكالت  ا و شايستگي هاي الزم را براي اشتغال در حرفهني در اين حرفه قرارگيرند كه صالحيتهتا كسا

وكيل بايستي عاشق و شيفته وكالت باشد تا بتواند بر شدايد و سختي ها و استرس هاي . داشته باشند

در او روحي و رواني اين شغل فائق آيد، در غير اين صورت در عرض كوتاه مدتي آثار پيري زودرس 

 . ظاهر گشته و از ميدان خارج مي گردد

وكالت يكي از خاص ترين وسايل كسب پرهيزكاري ، دقت ، بي طرفي ، ميل به آشتي ، عشق به 

وكيل . نخستين قاعده در اين راه استقالل است. حقيقت و عدالت ، احساس به ضعفا و ستمديده هاست

پس وكيل بايد روح آزاد . تالش ميكنند و قاضي مشتركاً در جستجوي يك حقيقت از دست رفته

استقالل . اين قاعده وكيل را از وضع مزد بگيري و يا حتي قبول شغل رسمي منع مي كند. داشته باشد

وكيل در . ثمره آزادي است و آزادي هم مسئوليت آور وقار و احترام وكيل نتيجه استقالل اوست 

ند و بدين جهت هم بايد به خود احترام اجراي عدالت كه يك شاهكارانساني است شركت مي ك

عالوه بر جنبه شكلي و رسمي استقالل كه از قانون نشئت كرده . بگذارد و هم مورد احترام قرار گيرد
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جنبه ماهوي آن ايمان و اعتقاد راسخ وكال به حق و حفظ اصول و مباني در جهت خدمت به مردم 

  .تضمين و تقويت مي نمايد  عدالت آنرا سرچشمه گرفته است و نيروي اليزال عرفاني عشق به

در همين مجال ذكر اين نكته جالب است كه از لحاظ تاريخي نخستين بار كه جامعه وكالت و شاغلين 

شمسي بر مي  1288به دفاع در محاكم نظر قوه مجريه و وزارت عدليه را به خود جلب نمود به سال 

نكه نظم و سامان در كار وكالت بر قرار گردد اولين براي اي 1288آبانماه  23وزارت عدليه در . گردد

  :دستورالعمل را به شرح زير صادر كرد

براي تحصيل آسايش ارباب دعاوي  حقوقي و تسهيل  كار آنان قانون راجع به وكالي عدليه بدواً و «

ايط ساير قوانين الزم عدليه هم متدرجاً طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته وكالت مشروط به شر

قانوني و مقرون به نكات علمي نبوده شايد در انظار مردم بيقدر به نظر مي آمد ولي حاال كه مقررات و 

شرايط علمي به ميان آمده يقين است هر وكيلي پس از امتحان رسميت و عنوان وكالت دارا باشد البته 

توجه ويژه اي مل مبين اين دستورالع » .شئونات الزمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود

  .است كه از بادي امر بر اين حرفه معطوف شده بود

يكي از موضوعاتي كه وكيل دادگستري را از سايرين متمايز مي سازد اشراف و تجهيز او به آداب 

در واقع وكال در هنگام محاكمه مي كوشند تا بقوه بالغت در نفس قضات تصرف . سخنوري است

رهان نشد به تحريك عواطف آنها را با خود موافق سازند و با توجه به اينكه كنند و اگر به دليل و ب

قانون كه مدار امر محاكمه است در اصول و كليات امور تعيين تكليف مي كند و  بر فروع و جزئيات 

احاطه ندارد موجب مي گردد كه در امر دفاع وكال ميدان سخنوري پيدا مي نمايند و تطبيق قضايا بر 

لي و تفسير قوانين و تشخيص اينكه هر قضيه مصداق كدام مفهوم است امري نظري گرديده و احكام ك

  .چون امر نظري شد قوه اقناع و تأثير در نفوس باز مورد پيدا مي كند اگر چه قاضي اهل فن باشد

هرگاه مطلب غامض و مهم اما حقيقت مشكوك و مورد ترديد ، هر جا قانون مجمل است و ربطش با 

درست معلوم نيست، وقتيكه داليل و براهين برهردو طرف منطبق مي توانند شد يا احتماالت  قضيه
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بسيار و متخالف است، موردي كه دعوي صحيح اما صاحب دعوي منفور يا مظنون است يا به عكس 

يعني امر بدي واقع شده اما مرتكب شخص محبوب و گرامي است يا حرف مدعي درست اما عملياتش 

ت و يا زماني كه صورت با معني سازگار نيست يا روح قانون با لفظ آن موافقت ندارد، اين ناپسند اس

  .قسم موارد به سخنوري ميدان مي دهد و اينجاست كه زبر دستي و هنرمندي نمايان مي شود

شرط نخست در اين راه داشتن تحصيالت كامل در علم حقوق و علوم مربوطه آن از فلسفه و ادبيات و 

بايد . اخالق و شرعيات و تاريخ و علم اقتصاد و علم اجتماع و روان شناسي و غيرها مي باشد منطق و

دانست كه تحصيل در دانشگاه كافي نيست و بعد از فارغ التحصيلي مدتها بايد در قوانين و احكام 

اي محاكم مطالعه به عمل آورد و در خود محاكم رفت و آمد نمود و تجربه بايد آموخت و در كاره

دنيا بصيرت بايد پيدا كرد و ذوق و استعداد خاص بايد داشت و آداب سخنوري را هم باالختصاص 

  .بايد فراگرفت و استعداد را مشوق و  ورزش داد تا از قوه به فعل درآيد

وكيل بايد به اهميت شغل خود آگاه باشد و به ياد داشته باشد كه هركس به اين عمل مي پردازد تنها 

ب معاش نبايد باشد بلكه مسئوليت جان و مال مردم را به عهده مي گيرد و از آن باالتر نظرش به كس

اينكه مقدس ترين امور يعي حق و عدالت را گوي و ميدان خويش مي سازد و عمليات او در جريان 

عدالت ميان مردم مدخليت تام دارد چنانچه مي توان گفت الاقل يك نيمه از حسن جريان امور محاكم 

  .ليه به حسن و عمل وكالستعد

. وكيل بايد سخنش معقول و منطقي و قانوني و اخالقي و حكيمانه و عدالت خواهانه و وجداني باشد 

اتكاي . روح قانون و انصاف و مروت را هم بايد داشته باشد. يعني به ظاهر قانون تنها نبايد نظر كند

شد و در هر صورت به مقتضاي حال سخن اصلي او بايد به داليل و مدارك صحيح و حرف حسابي با

جلوه گري در سخنوري را منظور نظر خود نسازد و بداند كه اگر سخن . زخم زبان نداشته باشد. بگويد

  .درست و به قاعده و به موقع گفته شود طبعاً جلوه خواهد كرد
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يزي اگر به تحريك عواطف و شورانگيزي در حد معقول و مقتضي البته گاهگاه الزم مي شود شورانگ

موقع و از روي حقيقت و بامهارت همراه شود بسيار مؤثر و پسنديده است كه جلب رقت و دلسوزي 

درباره مظلوم و رغبت و محبت نسبت به شخص نيك و كردار خوب و احداث نفرت و بيزاري از 

نكه قباحت و زشتي و خشم و غضب براي شقاوت و بدكاري در هر حال پسنديده است و گذشته از اي

به پيشرفت عدالت و حق ياري مي كند سخنوري را دست آويز تعليم اخالقي عامه و تصرف در 

يكي از خصوصيات وكيل حاضر جوابي است كه اگر مدعي در اثناي كالم و . طبيعت مردم مي سازد

  .هنگام محاكمه سخني غير مترقب گقت در جواب نماند

و اين امر  1خاصي برخوردار است اعتماد سازي استنكته ديگري كه براي وكيل دادگستري از اهميت 

براي وكيل نه تنها يك هنر بلكه سرمايه ايست كه به سختي و در طول زمان و با ممارست و پشتكار و 

صداقت حاصل مي گردد و هر چه درباره تالش براي كسب اعتماد بگوئيم باز يك از هزار نگفتيم، اما 

صعوبت دارد از دست دادن آن آسان و سهل است و خوشا به هر چقدر به دست آوردن اين سرمايه 

  .حال وكاليي كه قادر به حفظ اين حسن اعتماد بوده اند و هستند

از  ختلفدقيقاً در خصوص جنبه هاي م. به هر حال براي اعتماد سازي نيز مي توان شرايطي را برشمرد

. متفاوت هستنداي ديدگاه هاي داروكال براي آنچه كه مي خواهند تحقق ببخشند  ،اعمال حقوقي

بنابراين با اين هدف مشخص، وظيفه وكيل تالش براي نفوذ و متقاعد نمودن و هدايت ديگران به 

  : براي ايجاد اين اعتماد شرايطي الزم است. حمايت مختارانه از ديدگاه وكيل است

تنها صداقت بلكه  صداقت از مهمترين شرايط ايجاد اعتماد است و در حقيقت نه: صداقت و اخالص -1

 .صداقت شفاف و از روي اخالص

                                                           
١
 Confidence - Building  
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. بيان نمود خاتمهپيگيري و همراهي تا تعهد بر اين شرط را مي توان به عنوان    :و اعتماد قابليت اتكا  -2

وكيل مي بايستي بر آن چيزي كه تعهد نموده پايبند باشد و هيچگاه موكل خود را در بين راه رها 

  .  كاي موكل به حساب مي آيدننمايد زيرا اوست كه نقطه ات

معناي آن اينست كه . سومين شرط در كسب اعتماد پايدار اهليت و خبرگي است : شايستگي و اهليت -3

انجام مي مي باشد كه مردم بر كسي اعتماد مي كنند كه كاري را خارج از حوزه دانش و علم آنان 

 . قررات احاطه داشته باشدبنابريان الزم است وكيل دادگستري بر كليه قوانين و م .دنده

با   گفتگورفتار و سلوك، . كه خود داراي ابعاد و جنبه هاي متفاوتي است :رفتار احترام آميز با ديگران  -4

 .سطوح مختلف مردم و دغدغه داشتن نسبت به ديگران و سايرين را همانند خود پنداشتن

 .يعني دوبرابر آنچه كه مي گوييم بشنويم :شنونده خوبي بودن -5

معموالً وكاليي قابل اعتمادند كه نظرات و تفاسير ساير همكاران را . ديگرانأئيد و تصديق نمودن ت -6

 .ارتباط مستقيمي با فروتني شخص وكيل دارداين امر بپذيرند و 

 .عمل متعارف و معقول اعتماد ايجاد مي نمايد : معقول و حرفه اي -7

د كه در تمامي پرونده هايي كه بوكالت گرچه همه وكال ميل به آن دارن :تمايل به پذيرش ضعف -8

مداخله مي نمايند پيروز گردند اما به هرحال همه قضايا منتج به پيروزي نمي شوند و همه مطالب بازگو 

 .شده نيز بحق نيست

وكالي دادگستري معموالً هنگامي كه دشواري در كار خود حس مي كنند و يا : مسئوليت پذيري -9

در توجيه و دفاع از آن دارند وكالي ثابت قدم معتقدند كه زماني كه مرتكب اشتباهي مي شوند سعي 

  ما اشتباه را بپذيريم و در برابر آن مسئولت داشته باشيم به ايجاد اعتماد در موكلين كمك كرده ايم

فرهنگ سازي در ميان  ، البته در همين جا بايد به ذكر اين نكته اشاره شود كه در كنار اين موضوعات

رك جايگاه وكيل دادگستري و آشنا نمودن آنان با موقعيت وكيل كار بسيار مهمي است مردم و د

چون شايد اين تصور غلط در ذهن شكل بگيرد كه رعايت اصول فوق در جامعه اي كه ظرفيت اينگونه 
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در حالي كه اين بستگي مطلق به شخص وكيل و رفتار او  ،رفتار را ندارند آثار منفي به بار خواهد آورد

  .  و از طرفي بستر فرهنگي جامعه دارد كه وكيل در پردازش آن نقش برجسته اي را ايفا مي نمايد

  

آنچه كه بيان شد مطالب بديعي نبوده و مخلوق ذهن نگارنده نيست بلكه بازگويي  :پايان سخن 

انديشه ها و تفكراتي است كه حقوق دانان و وكالي دادگستري در طول تاريخ آنرا با تالش و 

. مجاهدتها تبيين نموده و سعي در حراست و صيانت از اين اخالقيات و خودباوري وكيل داشته اند

وكالت نياز به باور دارد و هنگامي كه  اين مرحله و باور حاصل گردد، وكيل جايگاه و شأن و اهميت 

خود در ساير  حرفه اي  كه پيشه خود ساخته را بيشتر درك نموده و آنگاه به همكاران و هم رشته هاي

مناصب با احترام و وقار افزون تري نگريسته و هنگام دفاع و تنظيم لوايح جانب اخالقيات را آنگونه كه 

بازگويي اين مطالب هرچند عملي تكراري است اما  .مراعات خواهد نمودجامعه از او انتظار دارد، 

    . دتا فراموش نشود كه وكيل چه رسالت مهمي را بر دوش داراست ضروري 
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  »»قانون شوراهاي حل اختالفقانون شوراهاي حل اختالف  2020ماده ماده )  )  22((تأملي در تبصره تأملي در تبصره ««

  11دكترسام محمديدكترسام محمدي

  

  :                                                                              :                                                                              مقدمهمقدمه
نون شـوراهاي  نون شـوراهاي  ، به مدت پنج سال بـا اجـراي آزمايشـي قـا    ، به مدت پنج سال بـا اجـراي آزمايشـي قـا    13871387//22//2929مجلس شوراي اسالمي در تاريخ مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 

در در . . كميسيون قضايي و حقوقي مجلـس موافقـت كـرده اسـت    كميسيون قضايي و حقوقي مجلـس موافقـت كـرده اسـت      13871387//44//1818حل اختالف، مصوب جلسه حل اختالف، مصوب جلسه 

  ::اين قانون آمده استاين قانون آمده است  2020ماده ماده ) ) 22((تبصره تبصره 

مقررات ناظر به وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي، از حكم مقـرر در مـاده   مقررات ناظر به وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي، از حكم مقـرر در مـاده   « « 

  ..»»فوق مستثني و تابع اين قانون استفوق مستثني و تابع اين قانون است

رسيدگي قاضي شورا از حيث اصـول و قواعـد، تـابع مقـررات قـانون      رسيدگي قاضي شورا از حيث اصـول و قواعـد، تـابع مقـررات قـانون      « « : : اين قانون آورده استاين قانون آورده است  2200ماده ماده 

  ..»»آئين دادرسي مدني و كيفري استآئين دادرسي مدني و كيفري است

، ، »»وكالـت وكالـت « « موضوع اين نوشته،  بررسي چهار مورد از پنج مورد مذكور در تبصره باال  است كه شـامل  موضوع اين نوشته،  بررسي چهار مورد از پنج مورد مذكور در تبصره باال  است كه شـامل  

  ..مي باشدمي باشد» » هزينه دادرسيهزينه دادرسي« « و و » » تجديدنظرتجديدنظر««، ، »»واخواهيواخواهي««

  

  

                                                           
١

  وكيل پايه يك دادگستريوكيل پايه يك دادگستريو و   زندرانزندرانعلوم سياسي دانشگاه ماعلوم سياسي دانشگاه ما    وق ووق واستاديار دانشكده حقاستاديار دانشكده حق 
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  وكالتوكالت  --ر اولر اولگفتاگفتا

در قانون شوراهاي حل اختالف، تصريحي به لزوم دخالـت وكيـل دادگسـتري در دعـاوي مطـروح در      در قانون شوراهاي حل اختالف، تصريحي به لزوم دخالـت وكيـل دادگسـتري در دعـاوي مطـروح در      

طرفين مي توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از طرفين مي توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از « « ::اين قانون آمده استاين قانون آمده است  2727شورا نشده و تنها در ماده شورا نشده و تنها در ماده 

ازاين رو، اطالق واژه ازاين رو، اطالق واژه . . استاست  وكيل مذكور در اين ماده، اعم از وكيل دادگستريوكيل مذكور در اين ماده، اعم از وكيل دادگستري» » ..وكيل استفاده نمايندوكيل استفاده نمايند

وكالي متداعيين بايد داراي شرايطي وكالي متداعيين بايد داراي شرايطي   ««قانون آئين دادرسي مدني كه مقرر كرده قانون آئين دادرسي مدني كه مقرر كرده   3333در ماده در ماده » » متداعيينمتداعيين««

، شامل وكـالي  ، شامل وكـالي  »»باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده استباشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است

از وكيل دادگستري هـم مـي تواننـد بـه عنـوان      از وكيل دادگستري هـم مـي تواننـد بـه عنـوان        بنابراين، اشخاصي، غيربنابراين، اشخاصي، غير. . دعاوي مطروح در شورا نيستدعاوي مطروح در شورا نيست

  ..وكيل، در دعاوي مربوط به شوراهاي حل اختالف مداخله داشته باشندوكيل، در دعاوي مربوط به شوراهاي حل اختالف مداخله داشته باشند

قانون شوراها كه كليه آراء صادره توسط قاضـي شـورا را قابـل تجديـدنظر در     قانون شوراها كه كليه آراء صادره توسط قاضـي شـورا را قابـل تجديـدنظر در       3131حال با توجه به ماده حال با توجه به ماده 

سـتري داخـل در مرحلـه    سـتري داخـل در مرحلـه    دادگاه عمومي همان حوزه قضايي  اعالم كرده  اسـت، آيـا وكيـل غيـر دادگ    دادگاه عمومي همان حوزه قضايي  اعالم كرده  اسـت، آيـا وكيـل غيـر دادگ    

رسيدگي شورا، مجاز به دخالت در مرحله تجديدنظر خواهد بود؟ با پاسخ مثبت بـه ايـن پرسـش، ايـن     رسيدگي شورا، مجاز به دخالت در مرحله تجديدنظر خواهد بود؟ با پاسخ مثبت بـه ايـن پرسـش، ايـن     

سؤال به ذهن خطور مي كند كه چرا وقتي دعوايي  ابتدائاً در دادگاه عمومي مطرح مي شـود، دخالـت   سؤال به ذهن خطور مي كند كه چرا وقتي دعوايي  ابتدائاً در دادگاه عمومي مطرح مي شـود، دخالـت   

رگـاه همـان دعـوا، مرحلـه     رگـاه همـان دعـوا، مرحلـه     ، امـا ه ، امـا ه ))قانون وكالتقانون وكالت  5555ماده ماده ((اشخاص غير وكيل دادگستري، ممنوع است اشخاص غير وكيل دادگستري، ممنوع است 

ابتدايي را در شورا طي كرده و دادگاه عمومي در مقام تجديدنظر درحال رسيدگي بدان است، دخالت ابتدايي را در شورا طي كرده و دادگاه عمومي در مقام تجديدنظر درحال رسيدگي بدان است، دخالت 

  چنان اشخاصي درآن مجاز شمرده مي شود؟چنان اشخاصي درآن مجاز شمرده مي شود؟

قـانون شـوراها گفتـه شـود كـه در چنـين فرضـي دادگـاه عمـومي بـه           قـانون شـوراها گفتـه شـود كـه در چنـين فرضـي دادگـاه عمـومي بـه             1111ممكن است با استناد به مـاده  ممكن است با استناد به مـاده  

حد نصاب آن كمتر از حد نصاب دعاوي قابل طرح در دادگاه عمومي  حد نصاب آن كمتر از حد نصاب دعاوي قابل طرح در دادگاه عمومي  دعواهايي رسيدگي مي كند كه دعواهايي رسيدگي مي كند كه 

بنابراين، دعاوي مزبور اساسـاً در زمـره دعواهـاي قابـل طـرح در دادگاههـاي عمـومي نيسـت تـا          بنابراين، دعاوي مزبور اساسـاً در زمـره دعواهـاي قابـل طـرح در دادگاههـاي عمـومي نيسـت تـا          . . استاست

  ..مشمول مقررات آن از جمله مقررات حاكم بر وكيل باشدمشمول مقررات آن از جمله مقررات حاكم بر وكيل باشد

لت را ندارد؛ زيرا، چنانكه از بنـد  لت را ندارد؛ زيرا، چنانكه از بنـد  به نظر استدالل مذكور كفايت ناديده انگاشتن مقررات مربوط به وكابه نظر استدالل مذكور كفايت ناديده انگاشتن مقررات مربوط به وكا

قانون شوراها مستفاد است، دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ريال و در شهر تـا پنجـاه   قانون شوراها مستفاد است، دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ريال و در شهر تـا پنجـاه   1111ماده ماده ) ) 11((

ميليون ريال در صالحيت شورا قراردارد كه قاضي شورا با مشورت اعضاي شوراي حل اختالف،  بدان ميليون ريال در صالحيت شورا قراردارد كه قاضي شورا با مشورت اعضاي شوراي حل اختالف،  بدان 
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براين، دعاوي باالي بيست ميليون ريال كه مربوط به براين، دعاوي باالي بيست ميليون ريال كه مربوط به بنابنا. . رسيدگي و مبادرت به صدور رأي خواهد كردرسيدگي و مبادرت به صدور رأي خواهد كرد

روستا باشد، خارج از صالحيت شوراي حل اختالف بوده و بايد ابتدائاً در دادگاه عمومي مطـرح شـود   روستا باشد، خارج از صالحيت شوراي حل اختالف بوده و بايد ابتدائاً در دادگاه عمومي مطـرح شـود   

قانون وكالت، دخالت وكيـل غيـر دادگسـتري    قانون وكالت، دخالت وكيـل غيـر دادگسـتري      5555و ماده و ماده . . مم..دد..آآ..قق  3333كه در اين صورت به استناد ماده كه در اين صورت به استناد ماده 

ل اين است كه چرا دردعوايي كه مبلغ آن مثالً سي ميليـون ريـال  و   ل اين است كه چرا دردعوايي كه مبلغ آن مثالً سي ميليـون ريـال  و   حال سؤاحال سؤا. . در آن مجاز نخواهد بوددر آن مجاز نخواهد بود

در شهر مطرح بوده و مرحله بدوي را در شورا طي كرده  و در مرحلـه تجديـدنظر در دادگـاه عمـومي     در شهر مطرح بوده و مرحله بدوي را در شورا طي كرده  و در مرحلـه تجديـدنظر در دادگـاه عمـومي     

مطرح است، وكيل غير دادگستري مجاز به دخالت درآن باشد اما همين دعوا اگـر بـه لحـاظ روسـتايي     مطرح است، وكيل غير دادگستري مجاز به دخالت درآن باشد اما همين دعوا اگـر بـه لحـاظ روسـتايي     

قلمــداد و از ابتــداء در دادگــاه عمــومي مطــرح گــردد بــا چنــين جــوازي قلمــداد و از ابتــداء در دادگــاه عمــومي مطــرح گــردد بــا چنــين جــوازي روســتايي روســتايي   11بــودن اطــراف آنبــودن اطــراف آن

چنانچـه مرجـع تجديـدنظر آراء    چنانچـه مرجـع تجديـدنظر آراء    « « قانون شورا آمده اسـت قانون شورا آمده اسـت   3131روبرونباشد؟ ضمناً چنانكه در انتهاي ماده روبرونباشد؟ ضمناً چنانكه در انتهاي ماده 

اين رأي، رأي دادگاه عمومي خواهد بـود  اين رأي، رأي دادگاه عمومي خواهد بـود  ..»»صادره را نقض نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي نمايدصادره را نقض نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي نمايد

قانون شوراها كه مقررات ناظر به وكالت را قانون شوراها كه مقررات ناظر به وكالت را   2020ماده ماده   22از اين رو، با توجه به تبصره از اين رو، با توجه به تبصره   ..نه رأي قاضي شورانه رأي قاضي شورا

كـه در خصـوص رسـيدگي قاضـي شـورا مـي باشـد،  ظـاهر         كـه در خصـوص رسـيدگي قاضـي شـورا مـي باشـد،  ظـاهر           2020مستثني نموده و ماده مستثني نموده و ماده   2020از حكم ماده از حكم ماده 

ازعبارات قانونگذار، خروج حكومت مقررات وكالت بر رسيدگي قاضي شوراست نه رسيدگي قاضـي  ازعبارات قانونگذار، خروج حكومت مقررات وكالت بر رسيدگي قاضي شوراست نه رسيدگي قاضـي  

نابراين، به نظر مي رسد وكالي غير دادگستري، مجاز به دخالت در مرحله تجديـدنظر  نابراين، به نظر مي رسد وكالي غير دادگستري، مجاز به دخالت در مرحله تجديـدنظر  بب. . دادگاه عموميدادگاه عمومي

  22..آراء قاضي شورا نيستندآراء قاضي شورا نيستند

بنـابراين در  بنـابراين در  . . قانون شوراها، از حيث تعداد وكـال، محـدوديتي قائـل نشـده اسـت     قانون شوراها، از حيث تعداد وكـال، محـدوديتي قائـل نشـده اسـت       2727عالوه براين، ماده عالوه براين، ماده   

« « ::م كـه مقـرر داشـته   م كـه مقـرر داشـته   ..دد..آآ..قق  3131دعاوي مورد رسيدگي شورا يا قاضي شورا، موضـوع از حكومـت مـاده    دعاوي مورد رسيدگي شورا يا قاضي شورا، موضـوع از حكومـت مـاده    
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خارج و تـابع   خارج و تـابع   » » هريك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايندهريك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند

  ..اصل جواز استاصل جواز است

  

  واخواهيواخواهي  --گفتار دومگفتار دوم

چنان كه مي دانيم قضات دادگاهها موظف به فصل خصـومتند و نمـي تواننـد بـه بهانـه نقـص يـا عـدم         چنان كه مي دانيم قضات دادگاهها موظف به فصل خصـومتند و نمـي تواننـد بـه بهانـه نقـص يـا عـدم         

به همين به همين .). .). مم..دد..آآ..قق  33ماده ماده ( ( نون از انجام تكليف مذكور استنكاف ورزند نون از انجام تكليف مذكور استنكاف ورزند صراحت يا تعارض يا فقدان قاصراحت يا تعارض يا فقدان قا

منتهـا بـه   منتهـا بـه   . . دليل نيز، غيبت غيرموجه خوانده نمي تواند مـانع از رسـيدگي و صـدور رأي مقتضـي گـردد     دليل نيز، غيبت غيرموجه خوانده نمي تواند مـانع از رسـيدگي و صـدور رأي مقتضـي گـردد     

محكوم عليه غايب، براي جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي او حق اعتراض به حكم غيابي داده شـده  محكوم عليه غايب، براي جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي او حق اعتراض به حكم غيابي داده شـده  

  .). .). مم..دد..آآ..قق  305305ماده ماده ( ( استاست

هـدف از تشـكيل شـوراهاي حـل     هـدف از تشـكيل شـوراهاي حـل     )  )  11((در قانون شوراهاي حل اختالف، با اين كـه قانونگـذار در مـاده    در قانون شوراهاي حل اختالف، با اين كـه قانونگـذار در مـاده    

اعالم كـرده   اعالم كـرده   » » حل اختالف و صلح و سازش  بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتيحل اختالف و صلح و سازش  بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي« « اختالف را تنها اختالف را تنها 

تالف از طريق صلح  تالف از طريق صلح  همان قانون، ناظر به حل اخهمان قانون، ناظر به حل اخ  1313و و   1212مذكور در مواد مذكور در مواد » » حل و فصل دعواحل و فصل دعوا« « و عبارت و عبارت 

  2828، بـا ايـن حـال در مـاده     ، بـا ايـن حـال در مـاده     ..مم..دد..آآ..قق  33مورد نظر قانونگـذار در مـاده   مورد نظر قانونگـذار در مـاده   » » فصل خصومتفصل خصومت« « وسازش است نه وسازش است نه 

در ايـن مـاده مـي    در ايـن مـاده مـي    . . همان قانون امكان صدور رأي غيابي از طرف قاضـي شـورا پـيش بينـي شـده اسـت      همان قانون امكان صدور رأي غيابي از طرف قاضـي شـورا پـيش بينـي شـده اسـت      

يا وكيل او در هـيچ  يا وكيل او در هـيچ  رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه « « ::خوانيمخوانيم

يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يـا اخطاريـه   يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يـا اخطاريـه   

  . . »»ابالغ واقعي نشده باشدابالغ واقعي نشده باشد

« « به جاي واژه به جاي واژه » » رأيرأي««يكي استفاده از واژه يكي استفاده از واژه : : م در دو مورد تفاوت داردم در دو مورد تفاوت دارد..دد..آآ..قق  303303حكم اين ماده با ماده حكم اين ماده با ماده 

به عبارت عدم حضور محكـوم  به عبارت عدم حضور محكـوم  »  »  با عذر موجهبا عذر موجه« « دوم، اضافه شدن قيد دوم، اضافه شدن قيد . . آمده بودآمده بود  303303كه در ماده كه در ماده » » حكمحكم

»  »  محكـوم عليـه   محكـوم عليـه   « « تفاوت اول، مفيد معناي خاصي نيست؛ زيرا با لحاظ عبـارت  تفاوت اول، مفيد معناي خاصي نيست؛ زيرا با لحاظ عبـارت  . . عليه در جلسه رسيدگيعليه در جلسه رسيدگي

اسـت و شـامل قرارهـا    اسـت و شـامل قرارهـا    » » حكـم حكـم ««همـان  همـان  » » رأي رأي « « معلوم مي شود كه منظور قانونگذار ازمعلوم مي شود كه منظور قانونگذار از  2828مندرج در ماده مندرج در ماده 

وت دوم، مفيد اين معنا است كه اگر خوانده دعوا بدون عذر موجـه در جلسـه دادگـاه    وت دوم، مفيد اين معنا است كه اگر خوانده دعوا بدون عذر موجـه در جلسـه دادگـاه    اما تفااما تفا. . نمي شودنمي شود
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حضور نيافته و به طور كتبي نيز دفاع نكرده و اخطاريه نيز ابالغ واقعي نشـده باشـد، رأي  قاضـي شـورا     حضور نيافته و به طور كتبي نيز دفاع نكرده و اخطاريه نيز ابالغ واقعي نشـده باشـد، رأي  قاضـي شـورا     

در اين صورت سؤال اين است كه شورا چگونه در خواهد يافت كه عدم حضور در اين صورت سؤال اين است كه شورا چگونه در خواهد يافت كه عدم حضور . . حضوري خواهد بودحضوري خواهد بود

موجه بوده تا رأي غيابي صادر كند؟ آيا اصل برموجه بودن عذر است يا ناموجه بودن آن؟ ظاهر موجه بوده تا رأي غيابي صادر كند؟ آيا اصل برموجه بودن عذر است يا ناموجه بودن آن؟ ظاهر با عذر با عذر 

اگر چنين باشد، خوانده دعوا بايـد يـا قبـل از    اگر چنين باشد، خوانده دعوا بايـد يـا قبـل از    . . عبارات قانون مفيد ابتناء اصل بر ناموجه بودن عذر استعبارات قانون مفيد ابتناء اصل بر ناموجه بودن عذر است

چرا شورا بـه  چرا شورا بـه  در صورت اول، در صورت اول، . . صدور حكم و يا بعد از صدور آن موجه بودن عذر خود را اثبات نمايدصدور حكم و يا بعد از صدور آن موجه بودن عذر خود را اثبات نمايد

جاي تجديد جلسه و دادن مهلت به معذور، مبادرت به صدور رأي غيابي مي كند؟ و درصورت دوم، با جاي تجديد جلسه و دادن مهلت به معذور، مبادرت به صدور رأي غيابي مي كند؟ و درصورت دوم، با 

توجه به اين كه قاضي شورا حكم خود را به عنوان حكم حضوري صادر كرده،  ديگر چه فايده اي بـر  توجه به اين كه قاضي شورا حكم خود را به عنوان حكم حضوري صادر كرده،  ديگر چه فايده اي بـر  

      11اثبات خالف آن مترتب است؟ اثبات خالف آن مترتب است؟ 

وم عليه غايب حق دارد به رأي غيابي ظرف مهلت بيسـت  وم عليه غايب حق دارد به رأي غيابي ظرف مهلت بيسـت  محكمحك« « همان قانون همان قانون   2929به هر حال مطابق ماده به هر حال مطابق ماده   

  ..»»روز از تاريخ ابالغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود و قابل رسيدگي استروز از تاريخ ابالغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود و قابل رسيدگي است

ايراد ماده اين است كه مهلت واخواهي را براي همه غائبين، اعم از اين كـه مقـيم كشـور باشـند يـا در      ايراد ماده اين است كه مهلت واخواهي را براي همه غائبين، اعم از اين كـه مقـيم كشـور باشـند يـا در        

در حالي كه قانون آئين دادرسي در حالي كه قانون آئين دادرسي . . ه باشند، به يك اندازه در نظر گرفته استه باشند، به يك اندازه در نظر گرفته استخارج از كشور اقامت داشتخارج از كشور اقامت داشت

ايـن  ايـن  . . براي اشخاص مقيم خارج از كشور اين مهلـت را دو مـاه در نظـر گرفتـه بـود     براي اشخاص مقيم خارج از كشور اين مهلـت را دو مـاه در نظـر گرفتـه بـود       306306مدني، در ماده مدني، در ماده 

عـالوه بـراين، تـأخير در    عـالوه بـراين، تـأخير در    . . برابري مهلتها كه در قانون شوراها در نظر گرفتـه شـده اسـت عادالنـه نيسـت     برابري مهلتها كه در قانون شوراها در نظر گرفتـه شـده اسـت عادالنـه نيسـت     

پيش بيني شده، در قـانون شـورا ملحـوظ نشـده     پيش بيني شده، در قـانون شـورا ملحـوظ نشـده     . . مم..دد..آآ..قق  306306ه دليل عذر موجه كه در ماده ه دليل عذر موجه كه در ماده واخواهي بواخواهي ب

    22..استاست

نكته ديگري كه در اين قانون در خصوص رأي غيابي مغفول مانده، سـكوت در خصـوص رأي غيـابي    نكته ديگري كه در اين قانون در خصوص رأي غيابي مغفول مانده، سـكوت در خصـوص رأي غيـابي    

م م فرضاً اگر خواهان، دعوايي را در شورا اقامه نمايد و قاضـي شـورا بـه رغـ    فرضاً اگر خواهان، دعوايي را در شورا اقامه نمايد و قاضـي شـورا بـه رغـ    . . در مرحله تجديد نظر استدر مرحله تجديد نظر است

قانون شوراهاي حـل  قانون شوراهاي حـل    3131عدم حضور خوانده ، حكم به بي حق خواهان صادر و خواهان در اجراي ماده عدم حضور خوانده ، حكم به بي حق خواهان صادر و خواهان در اجراي ماده 

                                                           
" ,�4 در ا'4= 47رت    " ,�4 در ا'4= 47رت    3ن د��5 ا���2 ,;3ن د��5 ا���2 ,;  ��ف��ف  اR% ا�7 ب% 2?� بدن !aر ب��" �اه�ن د!ا ب�'" ب%ا� ا`��تاR% ا�7 ب% 2?� بدن !aر ب��" �اه�ن د!ا ب�'" ب%ا� ا`��ت ١

   Z4Xت� ��در ب�4 د -E5� %C��ن �ا�". b   Z4Xت� ��در ب�4 د -E5� %C��ن �ا�". b           �4رc�  �4ر�           اد��4 �اه�4ن ب��4" داد�4R. ب�4 �#�4 3ن اد��4 ب4% 47^-، رأc�  �اد��4 �اه�4ن ب��4" داد�4R. ب�4 �#�4 3ن اد��4 ب4% 47^-، رأ
%5� ا(-. . �7در�اه" ,%د�7در�اه" ,%دE_5= ت;b مQ$�E2 ن%5� ا(-ب� �f2 ،%D;� دار �"ن !��رت ���E_5= ت;b مQ$�E2 ن ..ب� �f2 ،%D;� دار �"ن !��رت ���

�:W4 �42د.   )�42٢٠د.   ٢ت�4T%.  ( ب� �^�ظ i�E2;) �"ن وا�4اه) 3راء �4را، از 4O2%رات 54g3= دادر(4) 42"�)       ٢ ،
 .(�_�د. �E5-در ا'= 2رد ��ب� ا. م.د.3.ق �٣٠



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

١٧ 

 

دادگاه عمومي نيز در مقام تجديدنظر، بدون حضور تجديدنظر دادگاه عمومي نيز در مقام تجديدنظر، بدون حضور تجديدنظر . . اختالف از آن تجديدنظرخواهي نمايداختالف از آن تجديدنظرخواهي نمايد

بـه نفـع   بـه نفـع   ، رأي ، رأي ))در فرضي كه در هيچ يك از مراحل رسيدگي به او ابالغ واقعـي نشـده اسـت   در فرضي كه در هيچ يك از مراحل رسيدگي به او ابالغ واقعـي نشـده اسـت   (  (  خوانده خوانده 

پيش بيني شده اسـت، در ايـن صـورت    پيش بيني شده اسـت، در ايـن صـورت    . . مم..دد..آآ..قق  364364تجديدنظرخواه صادر كند، آن چنان كه در ماده تجديدنظرخواه صادر كند، آن چنان كه در ماده 

حال سؤال اين است كه مرجع واخواهي از چنين رأيي، دادگـاه  حال سؤال اين است كه مرجع واخواهي از چنين رأيي، دادگـاه  . . رأي دادگاه عمومي غيابي خواهد بودرأي دادگاه عمومي غيابي خواهد بود

مرجع اخيـر  مرجع اخيـر    عمومي صادر كننده رأي تجديدنظر غيابي است يا شوراي صادر كننده رأي بدوي؟ مسلماًعمومي صادر كننده رأي تجديدنظر غيابي است يا شوراي صادر كننده رأي بدوي؟ مسلماً

نمي تواند باشد؛ زيرا عالوه بر اينكه مرجـع صـدور رأي مـورد درخواسـت واخـواهي نيسـت، پـذيرش        نمي تواند باشد؛ زيرا عالوه بر اينكه مرجـع صـدور رأي مـورد درخواسـت واخـواهي نيسـت، پـذيرش        

صالحيت او برخالف اصل لزوم رعايت سلسله مراتب قضايي اسـت كـه مرجـع تـالي را از نقـض آراء      صالحيت او برخالف اصل لزوم رعايت سلسله مراتب قضايي اسـت كـه مرجـع تـالي را از نقـض آراء      

آراء شـوراها از  آراء شـوراها از    بنابراين، با توجه بـه اسـتثنا شـدن واخـواهي    بنابراين، با توجه بـه اسـتثنا شـدن واخـواهي    .). .). مم..دد..آآ..قق  88ماده ماده ( ( مرجع عالي باز مي داردمرجع عالي باز مي دارد

، قانون حاكم براين واخواهي كدام است؟ قانون ، قانون حاكم براين واخواهي كدام است؟ قانون ))2020ماده ماده   22تبصره تبصره ( ( مقررات قانون آئين دادرسي مدني مقررات قانون آئين دادرسي مدني 

شوراها يا قانون آئين دادرسي مدني؟ اگر قانون شوراها را حاكم بدانيم، مواجه با خالء قانوني خـواهيم  شوراها يا قانون آئين دادرسي مدني؟ اگر قانون شوراها را حاكم بدانيم، مواجه با خالء قانوني خـواهيم  

ايـن كـه قـانون شـوراها حـاكم بـر       ايـن كـه قـانون شـوراها حـاكم بـر         مضـافاً مضـافاً . . شد؛ زيرا اين قانون در خصوص مورد بحث حكمـي نـدارد  شد؛ زيرا اين قانون در خصوص مورد بحث حكمـي نـدارد  

بنابراين، به نظر، قانون آئين دادرسي مدني براين مورد بنابراين، به نظر، قانون آئين دادرسي مدني براين مورد . . رسيدگي شورا است نه رسيدگي دادگاه عموميرسيدگي شورا است نه رسيدگي دادگاه عمومي

  ..قانون شوراها، شامل آن نيستقانون شوراها، شامل آن نيست  2020ماده ماده   22حاكم است و استثناي مندرج درتبصره حاكم است و استثناي مندرج درتبصره 

  

    تجديدنظرخواهيتجديدنظرخواهي  --گفتار سومگفتار سوم

اين قانون ظرف مهلت اين قانون ظرف مهلت ) ) 1111((و و ) ) 99((ليه آراء صادره موضوع مواد ليه آراء صادره موضوع مواد كك« « ::قانون شوراها مقرر مي داردقانون شوراها مقرر مي دارد  3131ماده ماده 

مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا . . بيست روز از تاريخ ابالغ، قابل تجديدنظرخواهي مي باشدبيست روز از تاريخ ابالغ، قابل تجديدنظرخواهي مي باشد

چنانچـه مرجـع   چنانچـه مرجـع   . . و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شوراء، دادگاه عمومي همان حوزه قضايي مي باشـد و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شوراء، دادگاه عمومي همان حوزه قضايي مي باشـد 

  ..»»نقض نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي نمايدنقض نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي نمايدتجديدنظر آراء صادره را تجديدنظر آراء صادره را 

اين ماده نيزاز حيث مهلت تجديدنظرخواهي، تفاوتي بين اشخاص مقيم ايران و خـارج از كشـور قائـل    اين ماده نيزاز حيث مهلت تجديدنظرخواهي، تفاوتي بين اشخاص مقيم ايران و خـارج از كشـور قائـل      

مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعـوا بـراي   مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعـوا بـراي   « « . . مم..دد..آآ..قق  336336در حالي كه  از نظر ماده در حالي كه  از نظر ماده . . نشده استنشده است

خاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابـالغ يـا انقضـاي    خاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابـالغ يـا انقضـاي    اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشاشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اش

  ..»»مدت واخواهي استمدت واخواهي است
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قانون شوراها،  مدت تجديدنظرخواهي را علي االطـالق بيسـت روز از تـاريخ ابـالغ     قانون شوراها،  مدت تجديدنظرخواهي را علي االطـالق بيسـت روز از تـاريخ ابـالغ       3131با اين كه ماده با اين كه ماده 

در خصوص آراء غيابي، تاريخ انقضـاي مـدت   در خصوص آراء غيابي، تاريخ انقضـاي مـدت   . . مم..دد..آآ..قق  336336قرار داده، بدون اين كه مانند انتهاي ماده قرار داده، بدون اين كه مانند انتهاي ماده 

واهي را لحاظ نمايد، با اين حال ، چون واخواهي حق محكوم عليه غايب است، سكوت قانونگذار واهي را لحاظ نمايد، با اين حال ، چون واخواهي حق محكوم عليه غايب است، سكوت قانونگذار واخواخ

بنابراين، مهلت تجديدنظرخواهي از احكام غيابي را بايد از زمـان انقضـاء   بنابراين، مهلت تجديدنظرخواهي از احكام غيابي را بايد از زمـان انقضـاء   . . را نمي توان نافي آن دانسترا نمي توان نافي آن دانست

  ..مهلت واخواهي محاسبه كردمهلت واخواهي محاسبه كرد

ضـي شـورا  قابـل تجديـدنظر در دادگـاه عمـومي       ضـي شـورا  قابـل تجديـدنظر در دادگـاه عمـومي       قانون مزبور، آراء قاقانون مزبور، آراء قا  3131عالوه بر اين، در انتهاي ماده عالوه بر اين، در انتهاي ماده 

آرايـي  آرايـي  : : چنانكه از ماده مزبور نيز مستفاد است، آراء قاضي شورا شامل دو دسته اسـت چنانكه از ماده مزبور نيز مستفاد است، آراء قاضي شورا شامل دو دسته اسـت . . اعالم شده استاعالم شده است

كه در مقام تجديدنظر از آراء شورا صادر مي شود و آرائي كه ابتدائاً از طرف قاضي شوراء اصدار مي كه در مقام تجديدنظر از آراء شورا صادر مي شود و آرائي كه ابتدائاً از طرف قاضي شوراء اصدار مي 

شامل آراء دسته نخست نيز مـي گـردد؟ بـه نظـر، متبـادر از      شامل آراء دسته نخست نيز مـي گـردد؟ بـه نظـر، متبـادر از      » » شوراشوراآراء قاضي آراء قاضي « « آيا اطالق عبارتآيا اطالق عبارت.  .  يابديابد

مضـافاً  مضـافاً  . . مندرج در انتهاي ماده مذكور ، آراء دسته دوم است نه دسته نخستمندرج در انتهاي ماده مذكور ، آراء دسته دوم است نه دسته نخست» » آراء قاضي شوراآراء قاضي شورا« « عبارتعبارت

سخن رفتـه كـه عبـارات بعـدي قـانون در      سخن رفتـه كـه عبـارات بعـدي قـانون در      ) ) 1111((و و ) ) 99((اين كه در صدر ماده مزبور از آراء موضوع مواد اين كه در صدر ماده مزبور از آراء موضوع مواد 

  ..نابراين، آراء دسته اول در دادگاه عمومي قابل تجديدنظر نيستنابراين، آراء دسته اول در دادگاه عمومي قابل تجديدنظر نيستبب. . مقام توضيح آن استمقام توضيح آن است

حال سؤال اين اسـت  حال سؤال اين اسـت  . . نكته ديگر اين كه ماده مرقوم راجع به تشريفات تجديدنظرخواهي حكمي نداردنكته ديگر اين كه ماده مرقوم راجع به تشريفات تجديدنظرخواهي حكمي ندارد

كه تجديدنظرخواهي از آراء قاضي شورا در دادگاه عمومي مسـتلزم تقـديم دادخواسـت مطـابق آيـين      كه تجديدنظرخواهي از آراء قاضي شورا در دادگاه عمومي مسـتلزم تقـديم دادخواسـت مطـابق آيـين      

قانون شوراها رعايت تشريفات آيين دادرسي الزم نيست و قانون شوراها رعايت تشريفات آيين دادرسي الزم نيست و   2121و و   1818واد واد دادرسي مدني است يا مطابق مدادرسي مدني است يا مطابق م

  با درخواست هم مي توان به آن اقدام كرد؟با درخواست هم مي توان به آن اقدام كرد؟

قانون شوراها، عدم لزوم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است، اما بـا  قانون شوراها، عدم لزوم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است، اما بـا    2020ماده ماده ) ) 22((ظاهر از تبصره ظاهر از تبصره 

» » رسيدگي قاضي شورارسيدگي قاضي شورا« « بارت بارت خصوصاً عخصوصاً ع  2020دقت در عبارات تبصره مزبور و همچنين عبارات متن ماده دقت در عبارات تبصره مزبور و همچنين عبارات متن ماده 

اين معنا را افاده مي شود كه  تنها تجديدنظر نزد قاضي شـورا از مقـررات قـانون آئـين دادرسـي مـدني       اين معنا را افاده مي شود كه  تنها تجديدنظر نزد قاضي شـورا از مقـررات قـانون آئـين دادرسـي مـدني       

همين قانون كه مقرر همين قانون كه مقرر   2121مفهوم ماده مفهوم ماده . . مستثناء و تابع قانون شوراها است نه تجديدنظر نزد دادگاه عموميمستثناء و تابع قانون شوراها است نه تجديدنظر نزد دادگاه عمومي

  ..مؤيد همين استدالل استمؤيد همين استدالل است» » مدني نيستمدني نيسترسيدگي شورا  تابع تشريفات آيين دادرسي رسيدگي شورا  تابع تشريفات آيين دادرسي « « ::داشتهداشته
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پرسش ديگري اين كه آيا رأي دادگاه عمومي كه در مقام تجديدنظر از آراء قاضـي شـورا صـادر مـي     پرسش ديگري اين كه آيا رأي دادگاه عمومي كه در مقام تجديدنظر از آراء قاضـي شـورا صـادر مـي     

شود، قابل تجديدنطر در دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود؟ روح و هدف قانون شوراها كه درصـدد  شود، قابل تجديدنطر در دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود؟ روح و هدف قانون شوراها كه درصـدد  

مـردم مـي باشـد، مسـتلزم پاسـخ منفـي بـه        مـردم مـي باشـد، مسـتلزم پاسـخ منفـي بـه          كاهش ورودي پرونده ها به دادگاهها وحل سريع اختالفاتكاهش ورودي پرونده ها به دادگاهها وحل سريع اختالفات

با اين حال، با توجه به استداللي كه در باال گفته شد، پاسخ اين پرسش را مي توان با اين حال، با توجه به استداللي كه در باال گفته شد، پاسخ اين پرسش را مي توان . . پرسش مزبور استپرسش مزبور است

قانون شورا، ناظر به رسـيدگي و يـا   قانون شورا، ناظر به رسـيدگي و يـا   ) ) 2020((ماده ماده ) ) 22((زيرا، چنانكه گفته شد، استثناي تبصره زيرا، چنانكه گفته شد، استثناي تبصره . . مثبت دانستمثبت دانست

آراء آراء « « مضـافاً ايـن كـه اطـالق عبـارت      مضـافاً ايـن كـه اطـالق عبـارت      . . ت نه آراء دادگاه عموميت نه آراء دادگاه عموميحداكثر ناظر به آراء  قاضي شورا  اسحداكثر ناظر به آراء  قاضي شورا  اس

البتـه ممكـن   البتـه ممكـن   . . ، شامل اين قسم از آراء نيـز مـي شـود   ، شامل اين قسم از آراء نيـز مـي شـود   ..مم..دد..آآ..قق  330330مذكور در ماده مذكور در ماده » » دادگاه هاي عموميدادگاه هاي عمومي

، آرايي است كـه  ، آرايي است كـه  ..مم..دد..آآ..قق  330330مندرج در ماده مندرج در ماده » » آراء دادگاههاي عموميآراء دادگاههاي عمومي««است گفته شود كه منظور از است گفته شود كه منظور از 

مومي صادر مي شود نه اين قسم از آراء كه دادگاههاي عمومي در مقام تجديـدنظر  مومي صادر مي شود نه اين قسم از آراء كه دادگاههاي عمومي در مقام تجديـدنظر  ابتدائاً در دادگاه عابتدائاً در دادگاه ع

اين استدالل با مورد نقض روبرو اسـت؛ زيـرا چنانكـه مـي دانـيم، آراء قاضـي هيـأت         اين استدالل با مورد نقض روبرو اسـت؛ زيـرا چنانكـه مـي دانـيم، آراء قاضـي هيـأت         . . صادر مي نمايندصادر مي نمايند

قانون جنگلها و مراتع، در دادگاه قانون جنگلها و مراتع، در دادگاه ) ) 5656((موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراء ماده موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراء ماده 

بنابراين، آرايي كه دادگاههاي عمومي در اين خصوص صادر مـي كننـد،   بنابراين، آرايي كه دادگاههاي عمومي در اين خصوص صادر مـي كننـد،   . . مي  قابل اعتراض استمي  قابل اعتراض استعموعمو

قـانون  قـانون  « « با اين حال ايـن آراء مطـابق مـاده واحـده     با اين حال ايـن آراء مطـابق مـاده واحـده     . . در واقع نوعي تجديدنظر در آراء قاضي هيأت استدر واقع نوعي تجديدنظر در آراء قاضي هيأت است

صـوب  صـوب  ، م، م»»قانون جنگلهـا و مراتـع  قانون جنگلهـا و مراتـع  ) ) 5656((اصالح قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراء ماده اصالح قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراء ماده 

  ..، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان دانسته شد، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان دانسته شد13871387//33//55

  

          هزينه دادرسيهزينه دادرسي  --گفتار چهارمگفتار چهارم

ريـال  ريـال  ) ) 3000030000((رسيدگي شورا در امور مدني، مستلزم پرداخت سي هزاررسيدگي شورا در امور مدني، مستلزم پرداخت سي هزار« « قانون شوراها، قانون شوراها،   2424مطابق ماده مطابق ماده 

) ) 22((ه بـه اينكـه تبصـره    ه بـه اينكـه تبصـره    با توجـ با توجـ . . »»ريال به عنوان هزينه دادرسي استريال به عنوان هزينه دادرسي است) ) 50005000( ( و در امور كيفري پنج هزارو در امور كيفري پنج هزار

مستثني و تابع قانون شوراها مستثني و تابع قانون شوراها   2020قانون شوراها، مقررات ناظر به هزينه دادرسي را از حكم ماده قانون شوراها، مقررات ناظر به هزينه دادرسي را از حكم ماده ) ) 2020((ماده ماده 

دانسته است، پرسش قابل طرح ايـن اسـت كـه هزينـه دادرسـي واخـواهي و تجديـدنظرخواهي از آراء        دانسته است، پرسش قابل طرح ايـن اسـت كـه هزينـه دادرسـي واخـواهي و تجديـدنظرخواهي از آراء        

اهي از آراء قاضي شورا نيز تابع قانون اهي از آراء قاضي شورا نيز تابع قانون قاضي شورا، تابع چه قانوني است؟ ترديدي نيست كه هزينه واخوقاضي شورا، تابع چه قانوني است؟ ترديدي نيست كه هزينه واخو

شوراها است و مبلغ آن به ميزاني است كه در باال گفته شد؛ چـون مرجـع رسـيدگي واخـواهي از آراء     شوراها است و مبلغ آن به ميزاني است كه در باال گفته شد؛ چـون مرجـع رسـيدگي واخـواهي از آراء     
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  2020مـاده  مـاده  ) ) 22((از اين رو داخل در استثناي تبصره از اين رو داخل در استثناي تبصره . . غيابي قاضي شورا، همان مرجع صادركننده رأي استغيابي قاضي شورا، همان مرجع صادركننده رأي است

نه دادرسي واخواهي از آراء غيابي دادگاه عمومي كه در نه دادرسي واخواهي از آراء غيابي دادگاه عمومي كه در اما هيچ دليلي وجود ندارد كه هزياما هيچ دليلي وجود ندارد كه هزي. . خواهد بودخواهد بود

مقام تجديدنظر از آراء قاضي شورا صادر مي شود و يا هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي از آراء قاضي مقام تجديدنظر از آراء قاضي شورا صادر مي شود و يا هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي از آراء قاضي 

بنـابراين، بايـد حسـب قواعـد     بنـابراين، بايـد حسـب قواعـد     . . شورا در دادگاه عمومي، تابع مقررات هزينه دادرسي قانون شوراها باشدشورا در دادگاه عمومي، تابع مقررات هزينه دادرسي قانون شوراها باشد

  . . دگاه عمومي رفتار شوددگاه عمومي رفتار شودعمومي حاكم برهرمورد در داعمومي حاكم برهرمورد در دا

  

  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٢١ 

 

  

  

  بحثي در خصوص وصيت براي تعيين تكليف اموال

  1دكتر علي محمد نوري اصفهاني 

  

به طور معمول وقتي سخن از وصيت در بين مردم به ميان مي آيد آنان بر اين باورند كه منظور از 

است  حال اينكه اين باور با آنچه كه  وصيت ، تعيين تكليف اموال براي زمان بعد از دوران حيات

  .منظور قانونگذار از بنياد نهادن وصيت بوده فاصله فراواني دارد

منظور قانونگذار از در نظر گرفتن نهادي به نام وصيت اين بوده كه چنانچه شخص تمايل به تصرفي در 

براي نمونه . آن اقدام نمايداموال خود يا سفارش ديگري براي دوران بعد از حيات دارد بتواند نسبت به 

اين امكان راداشته باشد تا بتواند از محل اموال خود مالي را براي شخص خاصي در نظر گرفته و به 

   2.قرار دهد اوتمليك كند و يا حتي پرداخت ديون و واجبات خود را از محل اموال مورد سفارش ،

م وصايا .ق 843ر گرفته شده و ماده روشن است كه در راستاي وصيت محدويتي نيز براي شخص درنظ

در اين مقاله قصد نداريم . را فقط تا حد ثلث نافذ دانسته و مازاد از آن را منوط به تنفيذ وراث مي داند

كه به فلسفه اين محدوديت و نقاط ضعف و قوت آن و نيز مقايسه اين ماده با حقوق ساير كشورها 

مي كنيم كه محدوديت مزبور مختص حقوق ايران نبوده و در بپردازيم  وصرفا به بيان اين نكته بسنده 

                                                           
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر و وكيل پايه يك دادگستري ١
ص د'ن و وا?��ت اR% (_�ر�) ����" ه�E� W- ب� K%دا�- �3&� ا�"ام 2) �د �5:= ت_�وت  -١T� ا���� در
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بسياري از كشورها همچون فرانسه ، سوئيس و آلمان دارائي شخص به دو بخش ذخيره و قابل تصرف 

بخش قابل تصرف قسمتي از دارائي است كه شخص مي تواند نسبت به آن  وصيت . تقسيم مي شود

يد براي وراث باقي بماند و در واقع بناي اين گروه از نمايد و قسمت ذخيره آن است كه الزاما با

قانونگذاران آن است كه  دست كم بخشي از نتايج فعاليت هاي اشخاص بايد به وراث آنان برسد چه 

اينكه چرخ روزگار در گردش است و نظام طبيعت حكم مي كند كه انسانها براي نسلهاي بعدي خود 

  .اموالي به يادگار بگذارند

  غنيمت دان كه بعد از روزگار ما           بسي گردش كند گردون ، بسي ليل و نهارآيد شب صحبت

هر چند كه در حقوق برخي كشورها همچون امريكا و كانادا افراد محدوديتي براي وصيت كردن 

  1. ندارند و مي توانند هرآنچه كه بخواهند از اموال خود موضوع وصيت قرار دهند

آنان چنين مي پندارند . يت ، همچنانكه گفته شد، به گونه اي ديگر است نگرش مردم در خصوص وص

كه منظور از وصيت تعيين تكليف اموال است و در زمان تنظيم وصيت نامه هدف خود را اين قرار مي 

دهند كه با اختصاص بخشي از تركه به هريك از وراث ريشه اختالفات احتمالي بين آنان را از همين 

چرا كه بعد از فوت تكليف وراث روشن است و هر شخصي مال خود را برداشته و  زمين بخشكانند

  .كاري با ديگران نخواهد داشت

تجربه نشان داده است كه چنين وصايائي نه تنها باعث ريشه كن شدن ماده نزاع نمي شود بلكه از همان 

ت او زبانه هاي آتش زمان حيات مورث ، جرقه هاي اختالف بين وراث زده شده و در نهايت با فو

اختالف شعله ور خواهد شد زيرا هراندازه كه مورث تالش به رعايت عدالت بين وراث ، كه به طور 

معمول فرزندان هستند ، نمايد باز هم از نگاه آنان ممكن است بي عدالتي و اجحافي صورت گرفته و 

  .ست آنها بر اين باور باشند كه پدر بين آنان به عدالت رفتار نكرده ا
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صرف نظر از تبعات اجتماعي و خانوادگي چنين وصايائي ، در اين مقاله قصد داريم كه از ديدگاه 

حقوقي نگاهي به اينگونه وصايا داشته باشيم و البته موضوع بحث در فرضي است مجموع وصايا از 

در اين حال اگر برخي . ميزان ثلث اموال فراتر رفته و وراث يا تعدادي از آنها نيز موافقتي با آن ندارند

از آنها خواستار اعالم بي اعتباري وصيت نامه نسبت به بخش مازاد باشند آيا مي توان چنين دعوائي را 

  وارد دانست؟

در پاسخ به اين سوال كه اختيار مورث نسبت به مشخص نمودن سهم هريك از وراث از تركه تا چه 

  .حد است ، سه پاسخ گوناگون داده شده است

اي معتقدند كه در چنين شرايطي وصيت نافذ است و نيازي به اجازه وراث ندارد به شرط  عده -1

  ).قانون وصيت مصر 13ماده . ( آنكه عدالت بين وراث رعايت گردد

نظر ديگر آن است كه  حتي اگر مورث رعايت عدالت را نموده باشد  باز هم صحت وصيت  -2

  .در حد ثلث نيز قابل اجرا نيست نيازمند تنفيذ وراث است و اين و صيت حتي 

نظر سوم آن است كه در چنين شرايطي بايد تا ميزان ثلث به وصيت عمل شود و نفوذ مازاد منوط به  -3

  1.تنفيذ وراث است

گروه اول بر اين باورند كه در چنين شرايطي . هر يك از اين گروهها براي تائيد نظر خود داليلي دارند 

ثي نشده است و اصل برابري بين آنها رعايت مي شود و ديگر دليلي براي اجحافي نسبت به هيچ وار

مضافا اينكه ممكن است مورث بخواهد با رعايت حال هر يك از . عدم نفوذ وصيت در بين نيست

  .وراث مال بخصوصي را به او اختصاص دهد

ممكن است اغراض  گروه دوم نيز براي توجيه نظر خود داليلي دارند از جمله اينكه عنوان مي كنند

شخصي موجب شود كه مورث به يكي از وراث مالي غير از سهم شرعي او اختصاص داده و در واقع 

                                                           
١
  . ٢٠٢ه#�ن ,��ب ، ش   -   



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٢� 

 

وقتي وارث مي تواند از تمام اموال مورث خود سهم ببرد . اورا نسبت به مال يا اموالي محروم نمايد 

  چرا بايد اورا از اين حق محروم ساخت؟

هر شخص در ثلث اموال خود حق هرگونه دخل و تصرف ، جز در گروه سوم نيز اعتقاد دارند كه 

موارد خاص همچون محروم نمودن وراث از ثلث تركه ، را دارد و تعيين سهم هر يك از وراث نيز در 

همين حدود ممكن است  و لذا وصيت بايد تا ميزان ثلث اجرا گردد و مابقي اموال نيز طبق قواعد ارث 

  1.بين همه وراث تقسيم شود

اما آيا تعيين تكليف اموال و مشخص نمودن عيني از تركه براي هر يك از وراث به گونه اي كه مال 

ديگري از تركه باقي نماند تجاوز از حدود ثلث است؟ اگر پاسخ اين سوال منفي باشد بايد گفت كه 

نگاه بايد يكي از و اگر به سوال مزبور پاسخ مثبت داده شود آ) نظر اول ( اين وصيت نافذ و معتبر است 

  .نظرات دوم و سوم را پذيرفت

م چنين بر .ق 843اما در مقام داوري بين ديدگاهها آنچه به ذهن نويسنده مي رسد اين است كه از ماده 

مي ِآيد كه  اراده موصي در هر حال تا ميزان ثلث تركه كارگزار است و درواقع منظور قانونگذار اين 

موع قيمت تركه تا ثلث آن را موضوع وصيت قرار دهد و اين مسئله بوده كه موصي مي تواند از مج

است يا به تعيين تكليف اموال بين وراث مي ) خارج از جمع وراث( كه وصيت براي شخص ديگر 

. مهم آن است كه مجموع ارزش وصايا متجاوز از ثلث نباشد.پردازد تاثيري در مسئله نخواهد داشت

) م.ق 826ماده ( فته شد هدف از نهاد وصيت تعيين تكليف اموال نيست همچنانكه در ابتداي امر نيز گ

( و تجويز وصايائي كه به تعيين تكليف اموال مي پردازد عمال موجب خواهد شد كه تعدادي از وراث 

براي مثال اگر شخصي باغ مركبات خود را براي . از بخشي از اموال محروم شوند) و شايد همه آنها

صاص دهد مسلم است كه ساير وراث دسترسي به آن باغ نداشته و از آن محروم پسر بزرگ خود اخت
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با نگاهي سختگيرانه تر حتي مي توان چنين وصايائي را مخالف قواعد آمره ارث نيز . خواهند شد

دانست زيرا تركه هر شخصي با فوت او بايد به وراث برسد و اگر بنا باشد كه مال معيني به وارث 

پذيرش اين نظر در . گران از آن مال محروم شوند قاعده فوق تحقق نخواهد يافتخاص رسيده و دي

   1. واقع تائيد ديدگاه سوم است كه مورد تائيد اساتيد حقوق و تعدادي از فقها نيز قرار گرفته است

بنابرآنچه گفته شد وصيت براي تعيين تكليف اموال كه بخش عمده اي از وصايا را در جامعه امروزي 

ل مي دهد ، در صورت مخالفت وراث ، از نظر حقوقي خالي از اشكال نيست و نمي توان آنها را تشكي

ممكن است . مطلقا صحيح و قابل اجرا دانست ولو اينكه عدالت و تساوي نيز در آن رعايت شده باشد

 گفته شود كه پذيرش اين ديدگاه باعث خواهد شد تا صحت تعداد زيادي از وصيتنامه ها با مشكل

مواجه شود اما آيا مي توان با اين عذر كه بي قانوني رواج يافته است آن را تجويز نموده و ناديده 

  2انگاشت؟

البته ممكن است در نگاه مخالف گفته شود كه بنا نيست همه وراث از همه اموال ارث ببرند بلكه 

دارد كه ارزشي كه به هر مالك آن است كه هر وراث ارزشي برابر با آنچه سهم اوست ببرد و تفاوتي ن

وارث مي رسد از مجموع اموال باشد يا يكي يا برخي از آنها ، لذا وصيت صحيح است و بايد اجرا 

اگر اين ديدگاه پذيرفته شود آنگاه مورث اختيار تعيين تكليف اموال را به شرط رعايت تساوي . گردد

  .خواهد داشت

مازاد غير نافذ گردد در عمل چگونه بايد رفتار شود؟ به نكته قابل ذكر ديگر اينكه اگر بنا باشد وصيت 

عبارت ديگر در چنين شرايطي عمل به وصيت تا ميزان ثلث چگونه بايد انجام شود؟ منظور از ثلث ، 

ثلث هر مال به صورت جداگانه است يا اينكه به ترتيب بايد عمل به وصيت شود؟ براي مثال اگر 

وصيت مي كنم خانه اي كه در تهران دارم  براي « : نمايد كه  شخصي در وصيت نامه خود چنين مقرر
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 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٢� 

 

باغ مركبات را براي حسين وصيت مي كنم و سهم پسر ديگرم رضا از تركه نيز مغازه . پسرم احمد باشد

نفوذ و عدم نفوذ وصيت نسبت به هريك از اين اموال چگونه سنجيده مي » اي كه در بازار دارم باشد

  شود؟

ه بگوئيم وصيت تا ثلث خانه تهران براي احمد و ثلث باغ مركبات براي حسين و بك راه آن است ك

ثلث مغازه بازار براي رضا نافذ و نسبت به دو ثلث از هر يك از اين اموال غير نافذ و منوط به تنفيذ 

ز راه ديگر آن است كه هر يك ا 1. است و تا زماني كه تنفيذ نشده همه آنها از مابقي ارث خواهند برد

اين اموال جداگانه قيمت گذاري شوند و بهاي سهم هر پسر از تركه نيز مشخص گردد ، آنگاه سهم هر 

يك از احمد ، حسين و رضا فقط تا حدي كه از تركه به او تعلق مي گيرد از آن مال بخصوص داده 

وخانه تهران ميليون تومان باشد  100براي مثال اگر با توجه به بهاي مجموع تركه سهم هر پسر . شود

ميليون تومان از خانه تهران نافذ  100ميليون تومان  ارزش داشته باشد وصيت براي احمد به نسبت  120

  .ميليون تومان اضافه غير نافذ است و بايد به سهم ساير وراث اضافه شود 20و به نسبت 

وجب مي شود يك راه حل اول  اين مشكل را دارد كه به مشكالت بين وراث دامن مي زند چرا كه م

مثال احمد مالك ثلث مال . يا چند تن از وراث مالك ثلث مال با ارزش تري نسبت به ديگران شوند

ميليون توماني گردد كه در نتيجه ارزش كمتري  100ميليون توماني شود و حسين مالك ثلث مال  120

وال سهمي خواهند برد و در عين حال اين حسن را دارد كه همه وراث از همه ام. به حسين رسيده است

  .محروميتي براي هيچ يك از آنها نخواهد بود

مزيت راه حل دوم آن است كه تا حد امكان به خواسته هاي متوفي  عمل شده و در عين حال تساوي  

نيز رعايت مي شود اما اين عيب را دارد كه باز هم به موصي اختيار تعيين تكليف اموال داده شده و 

ث تجاوز شده و موجبات محروميت برخي از وراث را نسبت به مال معين فراهم نموده عمال از حدود ثل

  .است
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 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٢٧ 

 

در مقام داوري هر چند هر دو ديدگاه داراي معايب و محاسني هستند اما به نظر مي رسد كه از 

نظرحقوقي بايد ديدگاه اول را ترجيح داد زيرا هر شخصي در خصوص تعيين تكليف براي ثلث اموال 

اد بوده و ناچار به رعايت تساوي نيست و حتي اختيار دارد كه تمامي ثلث مال خود را براي خود آز

يكي از وراث وصيت نمايد مگر اينكه نيت واقعي او براي محروم نمودن وراث از ثلث احراز گردد كه 

ه اگر در همين مثال ياد شد. م و باطل خواهد بود.ق 975و  837،  217در اين صورت وصيت تابع مواد 

پدر يك سوم هر يك از اموال ياد شده را كه اختالف قيمت نيز دارند به صورت جداگانه براي هر 

يك از پسران وصيت نمايد ايا مي توان با اين عذر كه مساوات رعايت نشده است وصيت را باطل 

  دانست؟

ارد در خصوص اموال بنابراين بايد نتيجه گرفت كه اراده مورثي كه قصد تعيين تكليف اموال خود را د

وصيت شده تا ثلث هر يك از آنها نافذ و معتبر بوده و نسبت به مازاد ، سرنوشت وصيت به دست 

ضمن اينكه ممكن است در فرضي كه تعدادي از وراث وصيت مازاد بر ثلث را تنفيذ و . وراث است 

يت كه باطل مي گردد تعدادي از آنها رد مي نمايند ممكن است در برخي موارد محاسبه بخشي از وص

و ميزاني كه از هر مال براي همه وراث باقي مي ماند و طبق قواعد ارث بين آنها مشترك تلقي مي شود 

  .دشوار باشد

در پايان ذكر اين نكته نيز ضروري است كه تصور مي كنم هنوز مي توان مسائل ديگري را در اين 

بود كه قرعه دولت به نام ما « . ر دور مانده باشندبحث مطرح ساخت و اي بسا موارد و زوايائي كه از نظ

و مجال ديگري دست دهد و قلم ناتوان من ياراي نگارش مطالب ديگري در اين زمينه را بيابد و » افتد 

  .اگر امروز اشتباهي رخ داده به تصحيح آن بپردازد

  1387آبان   -پايان                                                                                   

  



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٢٨ 

 

  

  

  

  مقايسه دستور موقت با نهادهاي حقوقي مشابه 

     1دكتر حميد ابهري -1

          2رضا زارعي -2

  

  مقدمه

اين . يكي از اقدامات احتياطي در قانون آيين دادرسي مدني، درخواست صدور دستور موقت است      

درخواست متقاضي و در صورت وجود شرايط قانوني صادر مـي  دستور در اموري كه فوريت دارد، به 

نهاد دستور . دستور موقت ممكن است ناظر به توقيف مال، انجام عمل يا منع از انجام عمل باشد. گردد

توانـد در برخـي مـوارد     باشد كه اين موضوع مي موقت با بعضي نهادهاي حقوقي، داراي شباهتهايي مي

تعيين قواعد و آثار حـاكم بـر موضـوع گـردد؛ در ايـن تحقيـق، ارتبـاط         باعث خلط مبحث و اشتباه در

دستورموقت با تأمين خواسته، نهاد مقرر در دعاوي تصرف و نهاد مقرر در معامله به قصد فـرار از ديـن   

  .به ترتيب در سه مبحث مورد بررسي قرار مي گيرد

  

                                                           
 استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران و وكيل دادگستري ١

  كارشناس ارشد حقوق خصوصي   2
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  مقايسه دستور موقت با تأمين خواسته: مبحث اول

خواسته يكي از تدابير احتياطي است كه بوسيله آن خواهان، عين خواسته و يا معادل آن را تأمين        

كنـد تـا    از اموال خوانده تا پايان دادرسي، به حيطه توقيف درآورده، از نقل و انتقال آن جلـوگيري مـي  

اهـان  در حقيقت تأمين خواسته حربه اي است كه قانون بدست خو. طلب خود را وصول و ايصال نمايد

داده تا عليه خواندة مظنون به بد حسابي و داراي سوءنيت به كار برده و نگذارد كه بدهكار اموال خـود  

را از ميــان ببــرد يــا بوســيله اختفــاء و نقــل و انتقالهــاي صــوري، آن را از حيطــة اقتــدار دادورز خــارج  

واه اين اموال نزد خود خوانده تواند اموال خوانده را به دستور دادگاه توقيف نمايد، خ خواهان مي.سازد

نتيجه تأمين خواسته اين اسـت كـه امـوال از مالكيـت خوانـده خـارج       . باشد و يا اينكه نزد شخص ثالث

تواند اعمالي انجام دهـد كـه ارزش مـال     همچنين خوانده نمي. گردد نشده و نقل و انتقال آن ممنوع مي

ايـن امـوال تـا پايـان دادرسـي در      . را رهـن بگـذارد  توقيف شده را پايين بياورد مثالً اموال توقيف شده 

  1.ماند تا طلب خواهان از آن استيفا شود توقيف مي

، به تأمين خواسته اختصـاص داده  1379مبحث اول از فصل ششم قانون آيين دادرسي مدني مصوب     

شباهتهايي  شده است كه مقايسه اين مواد با مواد مربوط به دستور موقت در مبحث ششم از همين فصل،

  :سازد كه از قرار زير مي باشد را بين اين دو نهاد آشكار مي

باشند؛ هر دو براي جلـوگيري از   اي مشترك مي تأمين خواسته و دستور موقت داراي هدف و فلسفه -1

شـوند و هـر دو    اند و يك نوع اقدام احتياطي محسـوب مـي   تضييع احتمالي حقوق خواهان تأسيس شده

  .سازند جراي حكم آماده ميزمينه را براي ا

                                                           

  .323ازرگاني دادگاههاي عمومي و انقالب، ص ، آيين دادرسي مدني و ب)1379(صدرزاده افشار، سيد محسن،  -1



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٣٠ 

 

، مورد خطاب »درخواست«هر دو نهاد در نحوه تقاضا با هم اشتراك دارند و هر دو در قانون با لفظ  -2

  ).1م.د.آ.ق 310و  108مواد (اند قرار گرفته

در هـر دو مـورد، قـرار يـا     . در مورد نحوة ابالغ و اجرا نيز بين اين دو تأسـيس شـباهت وجـود دارد    -3

يد به خوانده ابالغ و سپس اجرا شود و در موارد فـوري، ابتـدا قـرار تـأمين يـا دسـتور، اجـرا و        دستور با

  ).م.د.آ.ق 320و  117مواد (شود سپس ابالغ مي

در واقع در هر دو تاسيس، قاعدة لزوم ابالغ و همچنين استثناي مهمي كـه در مـورد ايـن قاعـده وجـود      

  .دارد رعايت شده است

  .باشد صوص درخواست دستور موقت و تأمين خواسته، به صورت  قرار ميتصميم دادگاه در خ -4

باشد؛ با اين تفاوت كه در دستور موقـت   از ديگر وجوه تشابه اين دو نهاد، اخذ تأمين از خواهان مي -5

باشـد ولـي در    در همه موارد درخواست، دادگاه مكلف به اخذ تأمين براي جبران خسارت احتمالي مي

شود و آن هم زماني است كه درخواست بـه   تنها در يك مورد از خواهان تأمين اخذ مي تأمين خواسته،

بنـد مـذكور مربـوط بـه مـواردي اسـت كـه مسـتند         .م صورت گرفته باشـد .د.آ.ق 108استناد بند د ماده 

خواهان ،سند عادي غير از اسناد تجاري واخواست  شده باشد وخواسته هم در معرض تضـييع وتفـريط   

  .نباشد

                                                           
خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن « :  108ماده . است قانون آيين دادرسي مدني م، مخفف.د.آ.ق - 1

دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه 

خواسته  -ب. دعوا مستند به سند رسمي باشد - الف: امين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن استدرخواست ت

در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه بموجب قانون، دادگاه  -ج. در معرض تضييع يا تفريط باشد

به طرف مقابل وارد آيد نقدا به خواهان، خساراتي را كه ممكن است  -د. مكلف به قبول درخواست تامين باشد

 ».صندوق دادگستري بپردازد
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٣١ 

 

در هر دو نهاد در چهـار مرحلـه   . باشد وجه اشتراك ديگر اين دو نهاد، در زمان ارائه درخواست مي -6

قبـل از تقـديم   : تـوان تقاضـاي تـأمين خواسـته يـا دسـتور موقـت نمـود كـه عبارتنـد از الـف            زماني مي

بعـــد از صـــدور : د  در جريان دادرسي : ج  ضمن تقديم دادخواست : ب  دادخواست 

  .حكم

  دو نهاد، چنانچه قرار دستور موقت يا تأمين خواسته اجرا شده باشد و دعواي  خواهاندر هر  -7

  ).م .د.آ.ق 323و 120مواد (باشد باشكست رو برو گردد، او ملزم به پرداخت خسارت به خوانده مي

تشابه ديگر اين دو نهاد اين است كه هر دو در كنار يك دعواي اصلي مطرح مي شوند و نيز هر دو  -8

  .1ك اقدام موقت هستندي

زيـرا بـراي هـر دو    . باشـد  از جمله شباهتهاي ديگر اين دو نهاد، هزينـه دادرسـي قابـل پرداخـت مـي      -9

  .2شود درخواست، هزينه دعواي غيرمالي پرداخت مي

با وجود شباهتهاي بسياري كه ميان دستور موقت و تأمين خواسته وجـود دارد و بـه مهمتـرين آنهـا           

مهمتـرين  . كنـد  وجود افتراقي نيز بين اين دو نهاد وجود دارد كـه آنهـا را از هـم متمـايز مـي     اشاره شد، 

  :باشد وجوه افتراق بين اين دو نهاد به شرح ذيل مي

شايد بتوان گفت كه مهمترين وجه تفاوت تأمين خواسته و دستور موقت كه كمتر مورد توجه قـرار   -1

به اين ترتيب كه در تأمين خواسته، فوريـت كـه مشخصـه    گرفته است، در فوريت موضوع نهفته است؛ 

مثال از موارد چهار گانه مندرج در مـاده  . دستور موقت است الاقل به اين شدت و وخامت وجود ندارد

قانون آيين دادرسي مدني، جز مواردي كه خواسته در معرض تضـييع و تفـريط باشـد، اصـوالً بـه        108

شود بلكـه صـدور قـرار، بـه دليـل اعتبـار اسـناد         ين خواسته صادر ميدليل فوريت امر نيست كه قرار تأم

                                                           

  .41، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي،ص )3(، تقريرات آيين دادرسي مدني )1379-80(، ...شمس، عبدا -3

  .1042، قانون آيين دادرسي مدني در نظم حقوقي ايران ، ص )1381(زراعت، عباس، -4



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٣٢ 

 

يـا مـوردي كـه    ) ماده مـذكور  4و1بند ( 1رسمي يا در حكم اسناد رسمي مثل چك و سفته و غيره است

دليـل اجابـت ايـن درخواسـت     » فوريـت «پـردازد،   مدعي خسارت احتمالي ناشي از تأمين خواسته را مي

بنـد  (كند موجب پذيرش تقاضاي تأمين خواسته است كه مدعي مي نيست، بلكه قبول ريسك و خطري

؛ در حاليكه در موارد راجع به دستور موقت فوريت فوق العاده و ضرورت اخـذ تصـميم   )ماده مذكور2

فوري داير بر انجام امري يا منع از انجام آن يا توقيف مال، موجب اصلي تعجيل و نهايتاً صدور دسـتور  

  .2»...موقت است

دانـد در   م دستور موقت را داير به توقيف مال يا انجام عمل و يـا منـع از امـري مـي    .د.آ.ق 316ده ما -2

اين قـانون، صـرفاً توقيـف  امـوال اعـم از منقـول و غيـر         121حاليكه موضوع تأمين خواسته مطابق ماده 

  .منقول است

حاليكه قرار تـأمين خواسـته   م، دستور موقت مستقالً قابل اعتراض نيست؛ در .د.آ.ق 325مطابق ماده  -3

  .باشد روز قابل اعتراض مي 10اين قانون، پس از ابالغ به طرف، ظرف  116مطابق ماده 

م، دادگـاه مكلـف بـه قبـول درخواسـت      .د.آ.ق 108در قرار تأمين خواسته در مواردي مطـابق مـاده    -4

اجباري بـراي دادگـاه    باشد؛ در حاليكه در دستور موقت در اين خصوص صدور قرار تأمين خواسته مي

  .مقرر نشده است

م، درقرار تأمين خواسته مال تأمين شده  با شرايطي قابل تبديل اسـت امـا در   .د.آ.ق 124مطابق ماده  -5

  .دستور موقت، تبديل مال پيش بيني نگرديده است

                                                           

 .143ن دادرسي مدني ، ص ،آيي)1379(،...واحدي،قدرت ا -5

ك . در اين خصـوص ر .البته بايد توجه داشت كه اسناد تجاري مانند چك وسفته ،در حكم اسناد رسمي نمي باشد  -6

ونيـز شـمس ،آيـين دادرسـي مـدني ،جلـد سـوم ،        334اثبات ودليل اثبات ،جلـد اول ،ص  ) 1382(به كاتوزيان،ناصر ،

  .155ص



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٣٣ 

 

ز دادن م در مواردي، خواهان معاف ا.د.آ.ق 108در تأمين  خواسته مطابق شقوق الف، ب و ج ماده  -6

م هيچ اسـتثنايي در خصـوص اخـذ    .د.آ.ق 320باشد؛ در حاليكه در دستور موقت، مطابق ماده  تأمين مي

  .تأمين از خواهان وجود ندارد

م .د.آ.ق 312مطـابق مـاده   . باشـد  از وجوه افتراق ديگر بين اين دو نهاد، مرجع صالح درخواست مي -7

محل دادگاه صالح براي رسيدگي به اصل دعـوا   اگر موضوع درخواست دستور موقت در محلي غير از

باشد، درخواست دستور موقت بايد به دادگاه محل وقوع موضوع درخواست، تقديم شود، اگرچه ايـن  

م .د.آ.ق 111دادگاه صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد؛ اما در تأمين خواسته، مطابق ماده 

كه صالحيت رسيدگي به اصـل دعـوا را دارد و اسـتثنايي     درخواست همواره به دادگاهي داده مي شود

  .در اين خصوص وجود ندارد

مهلت اقامـه دعـوا و نحـوه مطالبـه خسـارت ، از جملـه مـوارد ديگـر تفـاوت بـين ايـن دو تأسـيس              -8

) در فرضي كه قبل از اقامه دعوا، تأمين خواسته اخذ شده اسـت (در خصوص مهلت اقامه دعوا .باشد مي

روز از تاريخ صدور قـرار تـأمين خواسـته، اقامـه دعـوا       10م خواهان بايد ظرف .د.آ.ق 112مطابق ماده 

نمايد؛ در حاليكه اين مهلت در دستور موقت  نمايد واال دادگاه به درخواست خوانده از قرار رفع اثر مي

  ).م.د.آ.ق 318ماده (باشد روز مي 20در فرض مشابه، 

رسيدگي به درخواست مطالبـة  :ً ط خواندة محكوم له نيز اوالدر خصوص نحوه مطالبه خسارت توس     

م بـدون رعايـت تشـريفات آيـين دادرسـي مـدني و       .د.آ.ق 120خسارت در تأمين خواسته مطابق مـاده  

باشد؛ در حاليكه در دستور موقت چنين امتيازي بـراي خوانـدة محكـوم لـه      پرداخت هزينه دادرسي مي

م در تأمين خواسته، شروع مهلت اقامه دعوا در خصوص خسارات .د.آ.ق 120ثانياً در ماده .وجود ندارد

،از تاريخ ابالغ حكـم قطعـي اسـت؛ در حاليكـه ابتـداي ايـن        1وارده به خواندة محكوم له،علي االصول

ثالثاً مهلت اقامه دعوا .اين قانون، از تاريخ ابالغ رأي نهايي است 324مهلت در دستور موقت مطابق ماده 

                                                           

  .ر موارد استرداد دادخواست يا دعوا نياز به قطعي شدن در اين خصوص نيستم د.د.آ.ق118با توجه به ماده  -٧



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٣� 

 

 120خسارت به خواندة محكوم له از محل تأمين اخذ شده، در تأمين خواسته مطابق ماده براي پرداخت 

  .باشد روز مي 30م، .د.آ.ق 324روز و در دستور موقت مطابق ماده  20م، .د.آ.ق

م در تأمين خواسته، بايد بدون اخطار به طرف مقابل به درخواست رسيدگي .د.آ.ق 115مطابق ماده  -9

  .م علي االصول، بايد طرفين دعوت شوند.د.آ.ق 314ر موقت مطابق ماده شود؛ اما در دستو

م، فقـط وجـه نقـد    .د.آ.ق 108مـاده  » د«نوع تأمين مأخوذه از خواهان در تأمين خواسته مطابق بنـد  -10

م در دستور موقت، نوع تأمين بـه اختيـار دادگـاه قـرار داده     .د.آ.ق 319است در حاليكه با توجه به ماده 

  .شده است

نيـازي بـه تأييـد    ) م.د.آ.ق 325مـاده   1تبصـره  (اجراي قرار تأمين خواسته برخالف دستور موقـت   -11

  .1رئيس حوزه قضايي ندارد

  

  مقايسه دستور موقت با نهاد مقرر در دعاوي تصرف : مبحث دوم

هان اجازه استفاده نموده است و به خوا» دستور موقت«از عنوان  2م.د.آ.ق 174قانونگذار در ماده       

بايد توجه داشت كه در اين ماده، مفهوم اخص . داده است كه از دادگاه درخواست دستور موقت نمايد

باشد، بلكه مراد دستوري است كه به  مورد نظر نمي) م.د.آ.به بعد ق 310موضوع ماده (دستور موقت

                                                           

 .زراعت، منبع پيشين -8

دهد كه بـه طـور مقتضـي احـراز كنـد خوانـده، ملـك         دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي«:م.د.آ.ق 174ماده  -9

چنانچه قبل از صدور . خواهان، نموده استمتصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده 

رأي ، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه داليل وي را موجه تشـخيص دهـد، دسـتور جلـوگيري از     

ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا 

اين دستور با صدور رأي بـه  . دامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كردجلوگيري از ا

 .»شود مگر اينكه مرجع تجديد نظر دستور مجددي در اين خصوص صادرنمايد رد دعوا مرتفع مي



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٣� 

 

تواند موكول  آن نميبنابراين بر خالف دستور موقت به مفهوم اخص، صدور . شود طور موقت اجرا مي

م ، اين .د.آ.ق 174عالوه بر اين، مطابق قسمت اخير ماده . 1)م.د.آ.ق 319ماده (به دادن تأمين گردد

شود مگر اينكه مرجع تجديد نظر دستور مجددي در اين  با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي... «دستور 

به بعد  310موضوع ماده (ددر حاليكه دستور موقت به معناي اخص خو» .خصوص صادر نمايد

شود و علي  با صدور رأي بدوي و حتي تجديد نظر، اگر چه عليه خواهان باشد، مرتفع نمي) م.د.آ.ق

ماند مگر اينكه با اعتراض طرف در دادگاه تجديد نظر فسخ  القاعده تا صدور رأي نهايي پا برجا مي

م، .د.آ.ق 174دستور موضوع ماده همچنين برخالف دستور موقت به معناي اخص، براي صدور . شود

اجراي . بودن داليل در اين خصوص كفايت مي نمايد» موجه«الزم نيست و صرف » فوريت«احراز 

چنين  دستوري نيز نيازي به تأييد رئيس حوزه قضايي ندارد و باالخره برخالف دستور موقت به معني 

 316ماده (يا منع از انجام امري باشد  اخص كه مي تواند ناظر بر سه حالت توقيف مال، انجام عمل و

دقت در عبارات اين . ، دستور موقت موضوع اين ماده صرفاً ناظر بر منع از انجام عمل مي باشد)م.د.آ.ق

  .ماده به روشني بيانگر اين موضوع مي باشد

  مقايسه دستور موقت با نهاد مقرر در معامله به قصد فرار از دين: مبحث سوم

هرگـاه طلبكـار بـه دادگـاه درخواسـت      «: مقرر مي دارد 1370مكرر قانون مدني مصوب  218ماده        

توانـد   داده، دالئل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خـود را دارد، دادگـاه مـي   

قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در ايـن صـورت بـدون اجـازه دادگـاه حـق       

علت طرح اين بحث به اين خاطر اسـت كـه در ايـن مـاده صـحبت از      . ».وش اموال را نخواهد داشتفر

بنابراين ممكن است اين سؤال مطـرح  . باشد  قرار توقيف شده است بدون اينكه عنوان آن مشخص شده

  شود كه مقصود از قرار توقيف در اين ماده چيست؟ آيا منظور تأمين خواسته است يا دستور موقت؟

                                                           

  .378، ص 650شمس، منبع پيشين، جلد اول، ش  -10



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٣� 

 

دهد كه حقوقدانان با اندك اخـتالف نظـر نسـبت بـه ايـن موضـوع،        هاي به عمل آمده نشان مي بررسي

نظراتـي كـه   . انـد  اتفاق رأي داشته و قرار توقيف مذكور در اين ماده را از مصاديق تأمين خواسته دانسته

  :در اين زمينه ابراز شده است بدين شرح است

تـر در   كي از مصاديق تأمين خواسته است كـه بـا عبـاراتي جـامع    اي معتقدند كه مقررات اين ماده ي عده

به اين جهت نيازي به وضـع  . مقرر گرديده است) فعلي 108(قانون آيين دادرسي مدني سابق  225ماده 

مكـرر قـانون مـدني بـراي وسـعت       218اي ديگر، با طرح امكان استفاده از مـاده   عده.1آن در اينجا نبود

به منظور تأمين طلب ) فعلي 114(قانون ايين دادرسي مدني سابق  230در ماده بخشيدن به امكان مندرج 

  .2پيوندند دانند، مي مؤجل، به گروهي كه آن را از مصاديق تأمين خواسته مي

اسـت؛  ) فعلي 108بند ج ماده (225ماده  4برخي ديگر عقيده دارند كه اين ماده از موارد مشمول بند     

عالوه بر اين، عنـوان تصـميمي كـه در ايـن مـاده      . 3ن به آن تصريح شده استيعني مواردي كه در قانو

باشد در حاليكه تصميمي كه دادگاه در پايان دادرسي فـوري در   مي» قرار«شود  توسط دادگاه صادر مي

است؛ اگرچه در عمل قرار » دستور«م .د.آ.ق 310نمايد، مطابق ماده  فرض پذيرش درخواست صادر مي

م، نهـاد مسـتقلي   .مكـرر ق  218همچنين، ممكن است گفته شود كه نهاد مقرر در ماده .4شود خوانده مي

باشد  باشد؛ اما چنين نظري نيز قابل دفاع نمي است كه مشمول مقررات هيچ يك از دو نهاد ياد شده نمي

...  توان گفت قانونگذار نهاد جديدي را مقرر نموده كه هيچ يك از تشريفات، احكام، آثـار و  زيرا نمي

  5.آن را پيش بيني نكرده است

  

                                                           

 .379-380اوتعهدات، ص ، تشكيل قرارداده)1382(شهيدي، مهدي،  -11

 .133-134، نظريه عمومي تعهدات،  صص )1374(كاتوزيان، ناصر، -12

  .214شمس، تأمين در تأمين خواسته، ص  -13

 .438شمس،آيين دادرسي مدني،جلد سوم ، ص  -14

  .منبع پيشين -15



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٣٧ 

 

  منابع

  .،قانون آيين دادرسي مدني در نظم حقوقي ايران،چاپ سوم انتشارات ميثاق عدالت)1381(زراعت،عباس، -1
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 -17درتأمين خواسته،مجله تحقيقات حقوقي، ش»تأمين «،)75-1374( ________-5
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،تشكيل قراردادهـا و تعهـدات،چاپ سوم،تهران،نشـر مجمـع علمـي و      )1382(شهيدي،مهدي،  -6
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،آيين دادرسـي مـدني و بازرگـاني دادگاههـاي عمـومي و      )1379(صدر زاده افشار،سيد محسن، -7

  .انقالب،جلد دوم،چاپ پنجم،تهران،انتشارات جهاد دانشگاهي
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 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

٣٨ 

 

  

  

  

  

  قانون شوراي حل اختالف  9حليل ماده تبررسي و 

  1جواد حبيبي 

تصـادي و اجتمـاعي و   ققانون برنامـه سـوم توسـعه ا    189ل اختالف به موجب ماده شوراي ح :چكيده 

بـه منظـور كـاهش مراجعـات مـردم بـه محـاكم         17/01/1379فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، رفع اختالفات محلي و فصل اموري كه ماهيت قضايي 

يي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است ، به تصويب مجلس شوراي اسالمي ندارند و يا ماهيت قضا

و آئين نامه اجرايي ماده مرقوم نيز برابر منطوق قسمت اخيـر مـاده نيـز پـس از جـري تشـريفات       . رسيد 

  . قانوني به تصويب رياست قوه قضائيه رسيد ة مقرر

يز اختيارات حاصـله از اصـل هشـتادو    نهايه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي با تجوال

پنجم قانون اساسي و موافقت مجلس شوراي اسالمي با اجراي آزمايشي به مدت پنج سال قانون جديـد  

شوراهاي حل اختالف را با غرض رفع عيوب و مشكالت اجرايي آن تصويب نمودند و پس از موافقت 

  .به دولت ابالغ گرديد  26/05/1387شوراي نگهبان در تاريخ 

امـور   تربيتي و شوراي حل اختالف در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و لذكرقانون اخير ا 9در ماده 
                                                           

   وكيل پايه يك دادگستريو  شهر  ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمئعضو هي ١
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خالفي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حـداكثر و مجموعـاً تـا سـي     

ر با اصول متعدد قـانون  كه ماده مزبو. ميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد ، صالحيت رسيدگي را دارد 

نگارنده  قالاساسي و موازين حقوق كيفري و عدالت كيفري در تعارض آشكارا مي باشد ، و در اين م

قصد تحليل و بررسي ابعاد مختلف موضوع را با لحاظ اختصار بااميد به اصالح و حذف آن از قانون را 

  .دارد 

رائم بازدارنده ، اقـدامات تـاميني و تربيتـي ،    شوراي حل اختالف ، قانون اساسي ، ج: واژگان كليدي 

  . جرائم خالفي ، مجازات ، جرائم نقدي  ، حبس 
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  : مقدمه 

قانون مجازات اسـالمي ، هـر فعـل و يـا تـرك فعلـي كـه در قـانون بـراي آن           2جرم بنا به تعريف ماده 

و تحليـل آن و نظـر بـه سـابقه      و با اندكي امعان نظر در مـورد قـانون مزبـور ،    باشدمجازات تعيين شده 

قانون ، راجع به مجازات اسالمي و قانون مجازات عمـومي ، اقـدامات تـاميني و     2تعريف جرم در ماده 

ه وظيفـه كشـف ،   كـ و بـا عنايـت بـه اين   . مي گـردد تربيتي هم بعنوان واكنش جامعه عليه جرم محسوب 

قـانون اصـالح قـانون     3ايت بند الـف مـاده   به حك» مدعي العموم « ، تحقيق بر عهده نهاد دادسرا تعقيب

« م يمجلس شوراي اسالمي مي باشد و مرحله تحك 1381و انقالب مصوب  تشكيل دادگاههاي عمومي 

نا به مسـائل حقـوقي از يكطـرف و    شبرعهده دادگاه هاي كيفري با قضات متخصص و آَ» صدور حكم 

با اين اوضـاع و  . سي از طرف ديگر است مسائل حقوق كيفري ، روانشناسي ، جامعه شناسي و جرم شنا

بر خالف انديشه سابق در خصوص مجازاتها خاصه مكاتب عـدالت مطلـق و    ،احوال هدف از مجازات

اصالح و تربيت مجرم ، جلوگيري از تكرار جرم ، پيشگيري . . . و » فايده اجتماعي « سودمندي كيفري 

آگاه به مسائل مزبور و تخصصي در علوم كيفري و مي باشد ، كه اين مهم از عهده قضات ... عمومي و 

چـه آن كـه ، مجـرم فـردي     . عدالت كيفري مي باشد  هنهايلجنايي به منظور تحقق اهداف موصوف و ا

است كه بنا به داليل داخلي و خارجي مرتكب جرم گرديده ، نظامات جامعه و نظم عمومي حـاكم بـر   

ان را بـه  شـ عـدالت و تحقـق اهـداف بلنـد مجـازات ، اي      آن را مخدوش كرده و جامعه به نشانه برقراري

  . تناسب عمل و فعل ارتكابي به كيفر و يا اقدامات تاميني و تربيتي تعقيب و محكوم مي نمايد 

مانهـا و  رقاضي كيفري فردي است كه اين شاخصه ها و مولفه هاي مهم را بشناسد و بتوانـد آن را بـه آ  

آنچنـان كـه از قـرن هجـدهم مـيالدي تـاكنون و از       . ائل نمايد اهداف حقوق كيفري ، مجرم و جامعه ن

نهايه عدالت ترميمي محكمه كيفري ، و قاضي كيفـري  لزمان ظهور مكتب تحققي تا دفاع اجتماعي و ا

داراي هدف و غايت ديگري از محكمه حقوقي بوده و كشورهايي كه حقوق كيفري مدرن دارند ، هر 

  . و تحكيم بنيان هاي آن مي باشند  روز بيش از پيش درصدد تحقق مباني
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قانونگذار ايراني در چنين عصري ، بـا ظهـور عقايـد و افكـار بلنـدي راجـع بـه جـرائم ، مجـازات هـا ،           

ات تاميني و تربيتي مسئوليت كيفري و مجرم با رجعتـي عجيـب بـه قـرون و اعصـار گذشـته و در       ماقدا

قـانون آزمايشـي شـوراهاي حـل      9آن در مـاده  بدعتي تناقض گونه با قوانين اساسي و عادي مقـدم بـر   

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسـالمي بـدين شـرح آورده     18/04/1387اختالف مصوب 

  : است 

  : شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي نمايد  "

خلفـات راهنمـايي و   در جـرائم بازدارنـده و اقـدامات تـاميني و تربيتـي و امـور خالفـي از قبيـل ت        : الف 

)  000/000/30(                   رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تـا سـي ميليـون   

  ". ريال و يا سه ماه حبس باشد 

  . شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي باشد : تبصره 

مسـتقيم بـا جـرائم و     عنه در شقوق ب و ج آن ، مسائل ديگـري كـه ارتبـاط    بحوثقانون م 8و در ماده 

  : حقوق كيفري دارد بدين عبارت آمده است 

  : در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايد  "

  .كليه جرائم قابل گذشت : ب 

   ". جنبه خصوصي جرائم غير قابل گذشت : ج 

صوف نسبت به جـرائم  وقانون م 9 بعبارت ديگر شوراي حل اختالف اوالً و بالذات مي تواند برابر ماده

ميني و تربيتي و امور خالفي كـه مجـازات و كيفـر آن جـزاي نقـدي حـداكثر و       أبازدارنده و اقدامات ت

مجموعاً تا مبلغ سه ميليون تومان و يا سه ماه حبس باشد رسيدگي نمايد و ثانياً در صورت توافق شاكي 

شت و جرائم با جنبه خصوصي غير قابل گذشـت  و متهم براي صلح و سازش در تمامي جرايم قابل گذ
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» ز«قانون اخيرالذكر در باب شرايط عضويت در بنـد   6رسيدگي نمايد ، با امعان نظر به اين كه در ماده 

همان مـاده بـراي    2جهت اعضاء شوراهاي حل اختالف شهر و در تبصره  يدارا بودن مدرك كارشناس

حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است ، آمده است  عضويت در شوراهاي مستقر در روستا ، داشتن

 .  

حال آيا كسي كه داراي مدرك كارشناسي حقوق ايشان جهت عضويت در شـوراي حـل اخـتالف از    

ي حـل اخـتالف روسـتايي دارا بـودن حـداقل      هاو در شورا در انتخاب مي باشد ، رييخباب اولويت و ت

تواند عهده دار امـور كيفـري بـا لحـاظ موضـوعات و       سواد خواندن و نوشتن بصورت الزام است ، مي

جـرائم بازدارنـده ، جـرائم بـا     نظير اهداف مشعر پيش گفته باشد ؟  آيا صالحيت شورا در امور كيفري 

ير قابل گذشت و جرائم خالفـي كـه از جملـه مـوارد     غحيثيت خصوصي ، جرائم قابل گذشت ، جرائم 

في كه منجر به ورود راي وحدت رويه هيات عمـومي ديـوان   مهم در ميان جزادانان و از مقوالت اختال

عالي كشور ، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه و استفتاآت شورايعالي قضايي سابق گرديـده را  

  مي توان به شوراهاي حل اختالف با زمينه علمي فوق االشعار واگذار نمود ؟ 

ن نامه اجرائي آن قانون و متعاقباً ئيامه توسعه سوم با آقانون برن 189آيا هدف و نيت قانون گذار در ماده 

  نگي و مقارنه دارد؟ هقانون آزمايشي اخيرالتصويب هما

سـازش در شـرع مقـدس ، قـوانين قبـل از انقـالب و        ةقانون صدراالشعار با روح و فلسف قنينآيا نحوه ت

  قت دارد؟ مقررات متعدد در قوانين پراكنده پس از پيروزي انقالب اسالمي  مطاب

جملگي از مسائل و موضوعات بسيار مهمي است كه نگارنده سعي در پاسخ آن با لحاظ تحليل بنيـادي  

نهايـه  لمـورد قبـول جامعـه حقـوقي و ا    ... تا انشـاء ا . راجع به واژگان كليدي كه در چكيده آمده ، دارد 

لكه با سرعت بيشتري ، مباحـث  مايشي بزبازنگري و اصالح قانونگذار البته نه در پايان مدت پنج ساله آ

  . تا چه در نظر آيد  و قبول افتد. مورد تحليل ، قرار گيرد 
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  :سابقه فقهي و حقوقي صلح و سازش   -1

  : سابقه شرعي و فقهي . 1 -1

دو واژه ي صـلح و سـلم   . اسالم دين صلح و سلم و صفاست و خود نام اسالم از ريشه سلم مشتق است 

معناي عميق داشته و از اهميت ويژه اي برخوردارند . ورد استفاده قرار گرفته به كرات در قرآن كريم م

در قرآن مجيـد آمـده   . سلم در لغت به معني بركنار بودن از آفات و بيماريهاي ظاهري و باطني است . 

 يعني ابراهيم از جانب خدا با قلبي پاك و سالم از شرك به دعوت خلق» اذا جاء به بقلب سليم « : است 

  . در قرآن واژه سلم با صلح و مسالمت مترادف است ) .  84صافات . ( آمد 

يعنـي اي كسـاني كـه    ).  208بقـره  ( » يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السـلم كافـه   « : آنجا كه مي فرمايد 

سلم به معني سازش عادالنه و همزيستي نيز آمـده  . ايمان آورده ايد همگي در سلم و صفا داخل شويد 

يعني اگر به صلح گرائيدند ، پس بدان بگراي و در جـاي ديگـر   » و ان جنحوا السلم فاجنح لها «. ست ا

يعني اگـر  » فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و القوا اليكم السلم فما جعل اهللا لكم عليهم سبيالً « : مي فرمايد 

خداونـد بـراي شـما    . آمدنـد   آن كفار از شما كناره گيري كردند و از در صلح و سلم و صفا با شما در

و باالخره اسـالم بـه معنـي انقيـاد و تسـليم در حـق       ) .  90نساء . ( درباره آنان سلطه اي قرار نداده است 

بودن و سر فرود آوردن فقط در برابر خدا و مشيئت اوست و اين مبناي انديشـه و رفتـار يـك مسـلمان     

  . است 

از بين بردن نفرت ميان مردم اسـت و كلمـات صـالح و    واژه صلح در لغت به معني مسالمت ، سازش و 

صالح به معني مطابق با عدل و انصاف  شايسته و به دور از هر گونـه فسـاد و اصـالح بـه معنـي صـلح و       

  . الفت از همين واژه ريشه گرفته اند 

رزيـد و ميـان   يعني به خدا تقوا بو» فاتقوا اهللا و اصلحواذات بينكم « : خداوند در قرآن كريم مي فرمايد 

  ) . 10انفاق . ( خود صلح برقرار نماييد 
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يعني ، هرگز در زمين پس از آن كه » التفسدوا في االرض بعد اصالحها « : در آيه ديگري مي خوانيم 

الـذين يفسـدون فـي االرض و ال    « . كار آن به امر حق نظم و صلح يافت به فساد و تبهكاري بر نخيزند 

شعرا ، . ( كساني هستند كه در روي زمين فساد مي كنند و اصالح نمي كنند يعني مسرفين . » يصلحون 

152  . (  

ــت         ــه اس ــار رفت ــي بك ــاني فراوان ــه مع ــلح ب ــلم و ص ــز س ــومين ني ــه معص ــث مقدس ــده .(از احادي حمي

  ) 6و  7صص /1385/سروش

ات بنابراين در شريعت مقدس اسالم و سنت نبوي وائمه معصـومين علـيهم السـالم صـلح و سـازش و ذ     

و بـر ايـن   .البين جهت رفع اختالفات و منازعات فيمابين مورد سفارش و تاكيد موكد قرار گرفتـه اسـت  

مبناء صلح و سازش و حل اختالف از طريق غير مراجع قضايي در امور حقـوقي و مـالي و غيـره مـورد     

  .استقبال جامعه ايراني در اعصار و قرون گذشته تا به حال بوده و مي باشد

  

  :ه تقنيني سابق.2-1

قانون تشكيل خانه هاي انصاف در روستاها و قصبات به منظور رسيدگي به حل اختالف  1344در سال 

خانه هاي . قضايي روستاييان و رفع نياز آنان از مراجعه به مراكز قضايي در شهر ها از تصويب گذشت 

ي گرفتـه ، و در  انصاف در روستا ها ، تصميمات آن برپايه كدخدامنشي و حصـول سـازش صـورت مـ    

قانون ايجـاد   1344ارديبهشت  20شهر ها اين مهم به شوراهاي داوري واگذارشده بود و قانون مصوب 

قـانون   66در زمـان حكومـت مـاده    : خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري بدين منظور تصويب گرديد

احضـار كـرده    اصول محاكمات جزايي ، قاضي تحقيق مكلف بود دربزه هاي قابـل گذشـت طـرفين را    

در اجراي دستور ماده فوق شـاكي بـراي تكليـف سـازش بـا قيـد نتيجـه عـدم         . وتكليف سازش بنمايد 

حضور موقوفي تعقيب احضار مي شد و چنانچه بـدون عـذر موجـه در مهلـت تعيـين شـده نـزد مرجـع         
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ه همين احضار كننده حضور نمي يافت اين امر دليل برگذشت تلقي مي گرديد و قرار موقوفي تحقيق ب

مقـررات مـاده مـذكور بـه      1352ضمن اصالح قانون آيين دادرسي كيفري ، به سـال  . لحاظ صادر شد 

  )  86ص /  1386/محمود آخوندي : ( طور صريح نسخ گرديد

عمالً قـانون خانـه    2و  1بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران و با تشكيل دادگاه هاي كيفري و حقوقي 

اوري منسوخ شد ، لكن در مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي هاي انصاف و شوراهاي د

بـه تصـويب    28/1/1379مجلس شـوراي اسـالمي كـه در     21/1/1379و انقالب در امور مدني مصوب 

قانونگذار مبحـث اول و دوم از فصـل نهـم از بـاب سـوم را بـه       . شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است 

اختصاص داده است و باب هفتم را به موضوع داوري از  193الي  178اد سازش و درخواست آن از مو

قـانون آيـين دادرسـي     195اختصاص داده ، در امور كيفري نيز قانونگـذار در مـاده    501الي  454مواد 

كميسيون امور قضايي و حقـوقي   1378شهريور  28دادگاهها عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب

احتاً بحث صلح و كوشش مقام قضايي و جهد كافي در اصـالح ذات البـين   مجلس شوراي اسالمي صر

  . را آورده است 

قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران ايجـاد            189ماده 

شوراهاي حل اختالف را پيش بيني كرده ، لكن هدف از ايجاد شوراهاي حل اختالف همچنان كه در 

احت ماده آمده است ، رسيدگي به اموري كه ماهيت قضايي ندارند و يا اگـر داراي ماهيـت   متن و صر

قضايي هستند ، از پيچيدگي كمتري برخوردارند ، نه اينكه در امور حقوقي مهمه و علي الخصـوص در  

. امور كيفري وارد رسيدگي شوند و اوضاعي نظير آنچه كه در محاكم روي مـي دهـد ، ايجـاد نماينـد     

ن امر خاصه در امور كيفري داراي تالي فاسد فراوان بوده كه به لحـاظ ارتبـاط موضـوعي آن بـا ايـن      اي

 9و  8مقال ابتدا توضيح و تحليلي مختصر و كوتاه از مفاهيم و عبارت مرتبط با امر كيفـري در مـادتين   

  . خواهيم پرداخت قانون اخير التصويب شوراي حل اختالف داده مي شود ، آنگاه به تحليل منتقدانه آن
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  :جرائم بازدارنده  -2

قـانون   1مـاده   5قانون مجازات اسالمي عليرغم ذكـر مجـازات بازدارنـده در بنـد      17قانونگذاردر ماده 

و شعب ديوان عالي كشور كه بدون تعريف آمده بـود ، مبـادرت بـه     2و  1تشكيل دادگاه هاي كيفري 

  . تعريف مجازات بازدارنده نموده است 

در تبين و تعريف اصلِ عبارت جرائم بازدارنده و مجازات مزبور و ساير منـدرجات مـاده مـذكور    لكن 

اختالف نظر فراواني ميان حقوقدانان ، و آراء مشـورتي اداره حقـوقي و سـرانجام ديـوان عـالي كشـور       

  :وجود دارد ، كه جهت تشريح موضوع و ذكر مصاديق نمونه هايي از آن ذكر مي گردد 

است ، زيـرا در   1370از زمرة مواد قابل بحث و ايراد قانون » قانون مجازات اسالمي  17ماده « ه اين ماد

در مرجع قانونگذاري ايجاد ابهام كـرده و مشـكل عـدم تحديـد     » حكومت « حالي كه با استعمال كلمه 

ايـن اشـكال    مجازاتها را نيز بوجود آورده و بدين شكل از اصل قانوني بودن كيفرها فاصله گرفته است

ايـراد مهـم   . اخير به شرطي كه در هر مورد قانون مشخصي حدود مجازاتها را معين كند قابل رفع است 

. وحدت رويه ديوان عـالي كشـور اسـت     5/11/1372 -590ديگر در زمينه ي اين مجازاتها راي شماره 

ي مصوب هشتم مرداد ماه قانون مجازات اسالم 17طبق اين راي ، مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 

به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمـدي   1370

شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تّنبه مرتكب كافي نباشد كه در ايـن صـورت   

مي رسد كه اين راي اصوالً بـا منطـق   ، بنظر ... قانون مجازات اسالمي  19دادگاه مي تواند بر طبق ماده 

  ). 368ص /  138/ رضا نوربها . ( مقنن در مورد تعيين مجازات بازدارنده همخواني ندارد 

تعزير را مي توان به دو دسته تقسيم نمود ؛ يك دسته جرايمي است كه در زمان شارع اختيار تعزيـر آن  

قـانون   17د و دسته دوم كه بـه تعبيـر مـاده    در دست حاكم بوده است و تعزيرات شرعي ناميده مي شون
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ناميـده شـده اسـت ، يعنـي جرائمـي نظيـر       » تخلف از مقـررات و نظامـات حكـومتي    « مجازات اسالمي 

تخلفات رانندگي و شهرسازي و محيط زيست ، هر نوع اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته 

ع وجود نداشته است و به مقتضاي زمان و مكان كه در زمان شار.... مي شود ، آلودگي محيط زيست و 

  ) 13و  67صص /1368/ حسين مهر پور . ( جرم شناخته مي شوند

ولي انتخـاب ايـن صـفت    . بازدارندگي وصف هر نوع مجازاتي است و به مجازات خاصي تعلق ندارد «

عين بودن نوع براي مجازاتهايي كه بيش از آن به تعزيرات حكومتي موصوف بوده است فقط به لحاظ م

  )  154ص / 1377/ محمد علي اردبيلي . ( و ميزان است 

به عبارت ديگر فرق و تمايز مجازات تعزيري و بازدارنده ، در وضع قانون گـذاري جـرائم تعزيـري در    

زمان شارع و من بيده الحـاكم بـودن آن اسـت ولـي مجـازات بازدارنـده ، جـرائم جديـدي اسـت كـه           

ظ نظم و انتظام عمومي و رعايت مصالح و مفاسد اجتماعي راجع به اموري حكومت اسالمي به دليل حف

كه در زمان شارع وجود نداشته مبتال به نبوده توسط قوه مقننه وضع و به وسيله دستگاه قضايي اجرا مي 

  ) .  14ص /  1386/ جواد حبيبي . ( گردد 

ي آيد ، راجع به مجازاتهاي بازدارنده اداره حقوقي قوه قضائيه در نظرات متعددي كه مختصراً در ذيل م

  : اشعار مي دارد 

مجازاتهاي بازدارنده در مقابل تعزيرات شرعي است و شامل تعزيراتي كه در شرع مقـرر نشـده اسـت    « 

  ) 11/11/1379 – 10907/7نظريه مشورتي شماره ( » . مي شود 

به معناي اخـص كلمـه يعنـي    قانون مجازات اسالمي حكومت  17مقصود از حكومت مذكور در ماده « 

 – 2391/7نظريـه مشـورتي شـماره    ( » . قوه مجريه نيست و وضع مجازات بايد به وسيله قوه مقننه باشد 

12/5/1373 (  
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تمــام  1370قــانون مجــازات اســالمي مصــوب  17بــا توجــه بــه تعريــف مجــازات بازدارنــده در مــاده « 

كـه نـوع و ميـزان آن در     1375مي مصـوب  مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجـازات اسـال  

قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمـال مـي شـود مجـازات بازدارنـده      

است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان آئـين دادرسـي دادگـاه هـاي عمـومي و انقـالب در امـور        

  ) .  3/11/78 – 8013/7نظريه مشورتي شماره ( » . شود  1378كيفري مصوب 

، مجازات جرم تصـرف  07/03/1381. 659هيات عمومي ديوانعالي كشور در راي وحدت رويه شماره 

عدواني را از نوع بازدارنده اعالم كرده اما اعالم داشته اين جرم به دليل مستمر بودن مشمول مرور زمان 

  . نمي شود 

  : اعالم كرده است 14/4/1384 – 677همچنين ديوانعالي كشور در راي وحدت رويه شماره 

قـانون تشـديد مجـازات مـرتكبين      3چون اصل حكم پرداخت رشوه را شرع انور بيان نموده و در ماده 

اختالس ، ارتشاء و كالهبرداري ، ممنوعيت مستخدمين دولتي از دريافت رشوه ، به هر عنـوان تصـريح   

اعـالم شـده ، لـذا رشـوه از اعـداد      همان قانون ، نوع مجازات تعزيـري   5و  2گرديده و در تبصره هاي 

مجازاتهاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي گردد ، خارج و به حكم شـرع داراي مجـازات   

محمود آخونـدي  .(قانون آئين نامه دادرسي كيفري نمي باشد 173تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 

  ) .  216ص/  1385/ 

  

 : اقدامات تاميني و تربيتي  - 3

دامات تاميني و تربيتي در حقوق جزا در انديشه هاي كيفري به قرن هجدهم ميالدي و به ظهور سابقه اق

 1835 – 1909مكتب تحققي يا اثباتي خاصه در انديشه هاي سزار لومبروزو در كتاب انسان جنايتكـار  

و  لكن پس از تحوالت عميق در انديشه هاي كيفري ، در حـال حاضـر اقـدامات تـأميني    . بر مي گردد 
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تربيتي با آنچه كه در عقايد طرفـداران آن مكتـب ، خاصـه لـومبروزو  وجـود داشـته، تغييـرات ژرفـي         

مكتب تحققي به پيشگيري اجتماعي يا اقدامات تـاميني كـه هـم طـراز بـا      « حاصل گرديد ، چه آن كه 

و بعضـي از  اين اقدامات انواع مختلف داشته . مجازات يا در واقع جايگزين آن است ، معتقد مي باشد 

»    . آنها داراي جنبه معالجه و تربيت و بسياري داراي جنبه طرد كردن مجرم از محـيط اجتمـاعي اسـت    

  )  173ص/  1372/ هوشنگ شامبياتي ( 

درباره ) جنحه يا جنايت ( اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم 

  . د مجرمين خطرناك اتخاذ مي كن

مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخالقـي آنـان و كيفيـت ارتكـاب     

جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اينكه قانوناً مسئول باشند يا غيـر  

گرديـده  مسئول ، صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسـي مرتكـب جـرم    

  . باشد 

با اندكي تأمل در مفاد ماده مرقوم و آنچه از انديشه گذشتگان حاصل مي گردد ، اين مهم است كه در 

وضعيت قانوني اصل قانوني بودن اقدامات تأميني بعنوان واكنش جامعه عليه جرم ، در برابر مجرم اعـم  

ا عنايت و تدقيق درصدر ماده مشعر وب. از مسئول و غير مسئول قابليت اعمال وصدور حكم را داراست 

درباره مجرمين خطرناك آمـده اسـت ، و   » ) ... جنحه و جنايت ( جلوگيري از تكرار جرم ... « عبارت 

قانون مجازات اسالمي بالصراحه مبادرت به نسخ  729در ماده  1375نظر به اينكه مقنن اسالمي در سال 

و الحاقـات بعـدي آن نمـوده اسـت ، حاليـه در       و اصالحات 1304قانون مجازات عمومي مصوب سال 

  حال حاضر اقدامات تأميني و تربيتي شامل كدام يك از انواع جرائم مي گردد ؟ 

اگر چه بحث و تحليل اين مهم در اين مقال نمي گنجد ، نگارنده معتقد است با عنايت به تقسيم بنـدي  

و نظـر بـه    1375اسالمي مصوب سـال  قانون مجازات  727جرائم با حيثيت عمومي و خصوصي و ماده 

قانون مجـازات   12قانون آئين دادرسي كيفري و با توجه به تقسيم بندي مجازاتها در ماده  6ماده  2بند 
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مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدره ، ولگرد ، قواد ، امرار معاش « اسالمي و با لحاظ عبارات 

اعمال اقدامات تأميني و تربيتي و كليه جرائم حدود ، جرائم با  بنظر» از راه فحشاء يا تكدي و ولگردي 

خواه آن . حيثيت عمومي ، حق الهي ، البته با رعايت هدف اصلي و غايت آن اقدامات بال اشكال باشد 

لكـن اعمـال اقـدامات تـاميني و     . جرائم در باب جرائم از بعد ركن رواني عمدي باشد يـا غيـر عمـدي   

م يا حيثيت خصوصي و بعبارتي حق اسناسي و در حال حاضـر خاصـه جـرائم    تربيتي در خصوص جرائ

قانون مجازات اسالمي و يا ساير جرائم مذكور در قوانين پراكنده كيفري موجـه   727منصوص در ماده 

الته ناگفته پيداست اعمال اقدامات موصوف راجع به مجرمين غير مسئول بنظر در كليـه  . بنظر نمي رسد

ق الهي و حق الناسي و يا بعبادت ديگر با حيثيت عمومي و خصوصي با توجه به منطوق جرائم اعم از ح

  . و مفهوم قانون مبحوث عنه فاقد اشكال بود و بالمانع مي باشد

در مواد مختلف اين قانون از جنحه و جنايت به صراحت سخن گفتـه شـده اسـت و در مـاه اول قـانون      

اكنـون  . كه از تكرار آن بايد جلوگيري شود ياد شده اسـت   از جنحه و جنايت به عنوان جرمي1مذكور

ممكن است اين سوال در ذهن خطور كند كه مكان و منزلت جرم خالفي در موضوع اخير كجاست ؟ 

ميني مدنظر قانونگذار هستند يا خير ؟ آيـا تكـرار ارتكـاب    أآيا اين گونه جرائم نيز در اعمال اقدامات ت

/  1374/ ناصـر قاسـمي   ( خاطي خواهد بود يا خير ؟  فردلت خطرناك در بزه خالفي به منزله لحاظ حا

  ) . 16ص 

  : امور خالفي  -4

بر طبق مجازات هاي پيش بيني شده براي اعمال مجرمانه ، جرائم به جنايت 2 در قانون مجازات عمومي

 52 قـانون مجـازات عمـومي سـال     7در مـاده  . و خـالف تقسـيم مـي شـود     ) مهم و كوچـك  ( ، جنحه 

در . شده است  يمنتفي و جرائم به جنايت ، جنحه و خالف طبقه بندك تفكيك جنحه به مهم و كوچ

                                                           
  . مقصود قانون اقدامات تأميني و تربيتي مي باشد     ١
 . مي باشد 1304مقصود قانون مجازات عمومي مصوب سال  ٢
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. براي جرائم خالفي تنها مجازاتهـاي مـالي در نظـر گرفتـه شـده اسـت        52قانون مجازات عمومي سال 

  . ريال است  5000ريال تا  200اين قانون، مجازات خالف جزاي نقدي از  12مطابق ماده 

پرويـز  (                 .ارتكاب جرم خالفي تنها مستلزم پرداخت جريمه نقدي اسـت   1ابق قانون جديدمط

  ) . 215و  214،  202صص /  1372/ صانعي 

يكي از مهمترين تقسيم بندي هايي كه در سيستم حقوقي ما از جرائم به عمل آمده همان تقسـيم بنـدي   

علـت ايـن تقسـيم بنـدي اهميـت جـرائم       . ه و خـالف اسـت   سه گانه يا تقسيم جرائم به جنايت و جنحـ 

قانون مجازات عمومي مقـرر مـي    7ماده . اهميت جرائم ارتكابي مملكت يكسان نيست . ارتكابي است 

بنـابراين  . جنايت ، جنحـه و خـالف   : دارد كه جرم از حيثيت شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است 

آن كه از . درجه جنايي ، جنحه و خالف تقسيم مي گردد منطوق صريح اين ماده جرائم مملكت به سه 

همه مهمتر است جنايت و آن كه در درجه ي دوم اهميت قرار دارد جنحه و آن كه اهميـت آن خيلـي   

  .    كمتر است خالف ناميده مي شود 

اريخ با مراجعه به سوابق گذشته و مطالعه تاريخ حقوق معلوم مي گردد كه در ايام گذشته ، يعنـي تـا تـ   

. تصويب قانون جزاي عمومي در مملكت ما هيچ گونه تقسيم بندي در مورد جرائم وجود نداشته است 

درست اسـت كـه مقـنن    . مثالً در حقوق جزاي اسالمي به هيچ وجه چنين تفكيكي به عمل نيامده است 

مي را مـي  اسالمي براي جرائم مجازاتهاي مختلفي پيش بيني نموده بود ، و مجـازات هـاي تعزيـر اسـال    

توان تا حدي به مجازات هاي خالفي مقايسه نمود ، مع هذا تفكيكي به آن معني كه مورد نظـر ماسـت   

  ) .  274و  273صص / 1375/ مرتضي محسني (             .به عمل نيامده است 

ي و فقـه  جرائم خالفي ، به نظر قابل مقايسه با جرائم تعزيري نمي باشد ، چه آن كه ، برابر موازين شـرع 

ن جـرم  لكـ ذيب و عقوبتي است كه  نوع و ميزان آن در شرع مقدس معـين نشـده ،   أاسالمي ، تعزير و ت

                                                           
 .است 1352مقصود قانون مجازات عمومي اصالحي سال  ١
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آنچنان كه ماده . تعزيري معين و مشخص بوده و مجازات آن بمايراه الحاكم و يا بيده الحاكم مي باشد 

ر اين اساس جـرائم خالفـي   وب. قانون مجازات اسالمي در باب تعريف تعزير اينچنين مقرر  مي دارد  16

  . ار كم اهميت گفته مي شود كه تشخيص آن هم از كم بودن مجازات آن هويدا است يبه جرائم بس

تنها طريقه تشخيص اين كه جرمي از درجه جنايت يا جنحه يا خالف است ، مالحظه مجـازات پـيش   « 

درجه جنايي باشـد جـرم جنـايي     اگر مجازات پيش بيني شده در قانون از. بيني شده در قانون مي باشد 

. است و اگر از درجه جنحه باشد جرم جنحه بوده و اگر مجازات آن خالفي باشد ، جرم خالفي اسـت  

بعالوه مقنن براي جلوگيري از هر گونه سوء تعبير احتمالي قبالً نوع مجازاتها را نيز بيان و تعريف نموده 

  )  275ص /  1375/ مرتضي محسني ( » . است 

دس و حقوق جزاي اسالمي و نظر بـه مفـاد   قاين اوصاف و بررسي انواع جرائم و مجازاتها در شرع مبا 

ر جرائم و مجازات هاي خالفي ضدر حال حا ه نظرآن قانون ، ب 729قانون مجازات اسالمي خاصه ماده 

نيـز نمـي    سالبه به انتفاء موضوع بوده و حتي قابل تطبيق همچنان كه اشارت رفـت ، بـا جـرائم تعزيـري    

: در تحريـر الوسـيله آمـده اسـت     . گناهان كبيره جرمهاي موجب تعزير به شمار مي روند « زيرا . باشند 

هركس كه يكي از واجبات را ترك كند ، يا يكي از محرمات را مرتكب شود ، بر امام عليه السالم ، يا 

» . تكابي از گناهان كبيره باشد نائب اوست كه وي را به كيفر تعزير برساند ، به شرط آن كه معصيت ار

  )  .  481ص/ 1373/ عليرضا فيض ( 

بـا جـرائم خالفـي و     جرائم بازدارنده و به تبع آن مجازات هـاي بازدارنـده ، قابليـت تطبيـق     ياو اينكه آ

مجازات هاي خالفي را دارا هستند يا خير ؟ و مي توان چنين مقايسه اي في ما بـين آن دو روا داشـت ،   

و تأمل خاص خود را دارد، زيرا آنچه از تعريف مجازات بازدارنده، چنانچه به اختصار در  يجاي بررس

بدست داد ، جرائمي است كه در زمان شـارع مقـدس وجـود نداشـت ، بـه       اين مقال گذشت، مي توان

يگر همين خاطر مورد اوامر و يا نواهي شارع قرار نگرفته ، و با توجه مقتضيات زمان و مكان و بعبارت د

. حفظ نظم عمومي و مراعات مصلحت جامعه اسـالمي ، مـورد عتـاب و عقـاب مقـنن قـرار مـي گيـرد         
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 173تر محمود آخوندي در باب موافقت در تحليل مـرور زمـان موضـوع مـاده     كچنانچه استاد گرامي د

قانون آئين دادرسي كيفري مبادرت به ذكـر مثالهـايي مـي نماينـد ، كـه در قالـب و چـارچوب جـرائم         

  : ازدارنده قرار مي گيرند و سعي در تفكيك اين موارد از جرائم تعزيري مي نمايند ب

براي اعمالي از قبيل صدور چك بالمحل ، عبور غير مجاز از مرز ، جعل اسناد ، تخلفـات راننـدگي ،   « 

خريد و فروش ارز ، صيد و شكار غير مجاز ، قاچاق مواد مخدر ، ثبـت ملـك غيـر ، معاملـه معـارض ،      

بدون پروانه ، خريد و فروش برده ، دفن غيـر مجـاز اجسـاد ، ازدواج مجـدد ، طـالق غيـر        ةمل اسلحح

رسمي و صدور بزه ديگر از طرف شارع مقدس در مورد آنهـا مجـازاتي تعيـين نشـده اسـت و قسـمت       

  . اعظم بزهكاري هاي جامعه امروزي را تشكيل مي دهند 

را مجلـس  زيـرا ايـن نـوع مجازاتهـا     . شكال شـرعي اسـت   پذيرش مرور زمان كيفري علي الظاهر فاقد ا

سابق  و يا مجلس شوراي اسالمي حاضر وضـع كـرده و يـا مـي نمايـد و مربـوط بـه  حـق          شوراي ملي

اين امور جنبه شرعي و مذهبي در معني خاص كلمه ندارند تا عدم اجراي آن مخالف . حاكميت است 

اما قانون گذار اسـالمي در بنـد الـف    ) . 214ص /  1385/ محمود آخوندي ( » . مقررات اسالمي باشد 

قانون شوراهاي حل اختالف از جمله موارد كيفري را كه در صالحيت آن شوراها دانسته امـور   9ماده 

خالفي بوده و مبادرت به ذكر مثالي در اين خصوص مي نمايد كه تخلفات راهنمـايي و راننـدگي را از   

حال آن كه نگارنده ، معتقد به نسخ صريح امور خالفي از طبقه . اند مي د» يعني امور خالفي « آن جمله

آن قانون مي  729به حكايت صريح ماده  1375بندي جرائم و مجازاتها در قانون مجازات اسالمي سال 

  . باشد 

، مجـاز اتهـاي بازدارنـده در    1370قانون مجازات اسالمي مصـوب سـال    12و از طرف ديگر برابر ماده 

مذكور در آن ماده بوده و از جمله مجازاتهاي اصلي محسوب مي گـردد ، و وقتـي بـه    تهاي طول مجازا

تبين و شناخت آن پرداخته مي شود ، جرائم و تخلفات رانندگي ، از مصاديق جرائم بازدارنده و عقاب 

انتفاء با اين وصف بحث امور خالفي ، علي االصول سالبه به . آن تابع مجازات هاي بازدارنده مي باشد 
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موضوع بوده و ذكر آن توسط قانونگذار موجه بنظر نمي رسد ، چه آن كه ، امري را صـراحتاً در سـال   

امـر در   تبينمنسوخ اعالم و مجدداً پس از رجعتي نامعلوم از باب علمي و بدون رعايت جوانب و 1375

ي حـل اخـتالف مـي    را به عهـده شـوراها  » امور خالفي « ساير قوانين صالحيت رسيدگي به امر عدمي 

حال اگـر از ايـن   . هم تخلفات راهنمايي و رانندگي بسنده مي كند  نسپارد و تنها به ذكر يك مثال و آ

مثال واحد قانونگذار در گذريم ، چه مثال و يا مصاديق ديگري مي توان براي آن قائل شد ؟ در حـالي  

و از نظر ديگر هـم  . عمل نيامده است كه در قوانين ما هوي هيچ گونه بحثي در اين باب از سوي مقنن ب

تطبيق طبقات مجازات اسالمي در قانون مجازات اسالمي و قانون مجازات عمومي نيز مقرون به صواب 

بـه خـالف قـانون    .نمي باشد ، چه براي اينكه ، در قانون مجـازات اسـالمي جـرم تـابع مجـازات اسـت       

  .مجازات عمومي كه مجازات تابع جرم است 

ر كه قانون مجازات اسالمي جايگزين قانون مجازات عمومي شده اسـت ، تقسـيم بنـدي    در حال حاض«

مزبور از بين رفته است زيرا اين تقسيم بندي با مجازاتهاي شرعي سازگاري ندارد اما در قـوانين متفرقـه   

و جنايت و جنحه وجـود دارد   صويب رسيده و هنوز هم مورد استفاده است واژهتكه قبل از انقالب به  

اصالح اين مواد ، به حل اساسي مشكل پرداخته  احتي در عمل هم مشكالتي را به همراه دارد كه بايد ب

اسالمي يا الهام از منابع شرعي مجازاتها را تقسـيم كـرده ايـن تقسـيم     تقسيم بندي قانون مجازات . شود 

ف كه متاثر از قوانين به جنايت ، جنحه و خال مجازاتتقسيم بندي  . بندي قانون مجازات عمومي است

غربي است براساس ميزان مجازات صورت مي گيرد اما تقسيم بندي قانون مجـازات اسـالمي براسـاس    

زيرا برخي از مصاديق مجازات تعزيري كه در رتبه آخر مجازاتها در اين تقسـيم  . ازات نيست جميزان م

. ر دارد به مراتـب شـديدتر اسـت    بندي قرار مي گيرد از برخي مصاديق حد كه در اين تقسيم بندي قرا

بلكه مجـازات حـد آن اسـت كـه كيفيـت و      . يكساني وجود ندارد  كبراي تمايز اين مجازات ها ، مال

مالك مجازات قصاص ،صدمه عمدي بـه  . از سوي شارع تعيين شده است  نآ) حد و حدود ( كميت 

ان يـا جسـم ديگـري مـي     جان يا جسم ديگري است ، مالك مجازات ديه ، صدمه ي غير عمدي به جـ 

پـيش بينـي آن از سـوي شـارع اسـت و منحصـر در مجـازات         و مالك مجازات تعزيري ، عـدم . باشد 
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عباس زراعت ( » . خاصي نيست ، بلكه تمامي مجازاتها به جز حد و قصاص و ديات را در بر مي گيرد 

التصويب ، با عنايـت بـه    بنابراين ورود يك مقوله كيفري در قانون اخير) .  146و  145صص /  1380/ 

اگر چه نگارنده ، ( مباحث پيش گفته ، كه صرفاً جهت تنوير ذهن خوانندگان ، از باب اهميت آن بوده 

از ايشـان   بـيش  اين مقال به نيكي مي داند كه خوانندگان گرامي به زواياي مختلف و مباحث مطروحـه 

الصـول قابـل پـذيرش مـي باشـد ؟ آيـا       ، از لحاظ علمي و مباني حقـوق كيفـري علـي ا   ) آگاهي دارند 

علمـي اعضـاء و نحـوه     و موضوعات مزبور ، در شوراهاي حل اختالف ، با آن كيفيت و كميت قانوني

و تعديل و بررسي در جهت غايت حقوق كيفـري مـي باشـد ؟ در     حمراجعه اشخاص به آنان ، قابل جر

تحليل ابعاد مختلف مسائل كيفري در  اين قسمت قصد پاسخ به اين شبهات را ندارم ، و صرفاً در جهت

  .  صالحيت شوراء خاصه از باب زواياي تاريك و بحث انگيز آن ، نوشتار اين سطور مي آيد

  

  : جرائم قابل گذشت  -5

از لحاظ مقررات و اصول حاكم بر آئين دادرسي اصل بر حيثيـت عمـومي و غيـر قابـل گذشـت بـودن       

ت وفق ماده قانوني بودن و يا الزامي بودن تعقيب مسـتبط از  جرائم مي باشد ، و مرجع تعقيب مكلف اس

قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمـومي و   3قانون آئين دادرسي كيفري و بند الف ماده  3مواد 

انقالب ، نسبت به تعقيب و تحقيق مقدماتي جرائم اقدام نمايد ، و حق هيچ گونه صلح و سازش با متهم 

ر باب موقعيت داشتن و يا مقتضي بودن تعقيب در سيستم دادرسـي كيفـري ايـران و    را ندارد ، و حتي د

خـرداد مـاه    25قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگسـتري مصـوب    22قرار تعليق تعقيب موضوع ماده 

همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد ، و مورد اختالف و نزاع حقوقدانان و مراجـع قضـايي مـي     1356

 19كيفري با عنايت به طرز تلقي حيتيت هاي جرائم مندرج در مـاده   قانون آئين دادرسي  2ماده . باشد 

ماده  2جرائم جنبه الهي قائل شده و تبصره آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت، براي كليه 

را بـه دو دسـته    قانون آئين دادرسي كيفري به شكلي خالف منطوق ماده و سه بنـد ذيـل آن ، جـرائم    2
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ماده جرائم به سه دسته با محوريـت   متنامر خالف متن ماده مي باشد ، چه اينكه در  اين( تقسيم نموده 

ادعاي عمومي براي حفظ حـدود  : كه مي تواند موجب دو ادعا شود ؛ اول ) حق الهي تقسيم مي شوند 

ذف يا ضـرر  قز قبيل قصاص و ادعاي خصوصي براي مطالبه حق ا: الهي و حقوق و نظم عمومي و دوم 

و  2اما ، آنچه مورد اهميت مي باشد ، فارغ از تحليل و بررسي ماده . و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي 

تبصره هاي ذيل آن ، كه در موضوع اين مقال نمي گنجد ، اينكه چه جرائمي قابـل گذشـت محسـوب    

ر گذشت بر اين دسته از جـرائم بـه چـه    مي شوند و به چه ترتيبي قابل شناسايي و تشخيص هستند و آثا

چه اينكه ، اصل بر غير قابل گذشت و داراي جنبه عمومي بـودن جـرائم مـي باشـد و     . نحوي مي باشد 

قابل گذشت يا بايستي توسط ضابطه اي معين و مشخص شود و يا اينكه بوسيله قانونگذار جـرائم قابـل   

الذكر ، يعني جـرائم بـا حيثيـت خصوصـي و قابـل      قانون مار 4گذشت احصاء گردند ، بند سوم از ماده 

ا گذشـت وي تعقيـب موقـوف    بـ كه با شكايت شـاكي تعقيـب مـي شـوند و     دانسته گذشت را جرائمي 

قانون اصـالحي نيـز از جهـت تكليـف      3آن قانون و بند الف ماده  3واين امر در ذيل ماده . خواهد شد 

قـانون گـذار اسـالمي بـا توجـه بـه       . اسـت   دادسرا و مرجع تعقيب ، منوط به شـكايت شـاكي گرديـده   

مناقشات فراوان در باب جرائم قابل گذشت كه از سوي حقوقدانان ، نظريات مشورتي اداره حقـوقي و  

استفتائات شورايعالي قضايي سابق و بعضاً رويه هاي متعدد و مغاير مراجـع قضـايي كـه منجربـه صـدور      

بـه لحـاظ عـدم ارتبـاط موضـوعي و      ( يز گرديـده  اء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور نرآ

را با تبعيت  727، ماده  1375، در سال )  1جلوگيري از تطويل از ذكر و تحليل آن خودداري مي گردد

ائم قابل گذشت اعالم نموده كـه در نـوع خـود    رعنوان مجرمانه را جزء ج 31از سيستم احصاء قانوني ، 

راي موضوعي منحصر به فرد مي باشد ، از جمله اينكـه جرائمـي را كـه در قالـب عنـاوين      ماده مرقوم دا

مجرمانه در قانون مجازات اسالمي مي بايستي به عنوان جرائم قابل گذشت ذكر نمايـد ، مـورد احصـاء    

و از سوي ديگر ضابطه مورد پذيرش در باب جرائم با حيثيت خصوصي يا . قرار نداده است و برعكس 

اگـر در  ( جرائم قابل گذشت را كه با شكايت شاكي شروع و بـا گذشـت وي در هـر مرحلـه اي      همان

باعـث توقـف   ) مرحله تعقيب باشد ، تعقيب موقوف و اگر در مرحله اجرا باشد ، اجراي حكم موقوف 
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مي گردد ، با مترادف قلمداد نمودن جرم و گناه در ماده مرقوم ، موجب اختيار براي قاضي محكمه در 

تخفيف مجازات مرتكب و يا صرفنظراز تعقيب مجـرم بـا قـوانين شـرعي آمـده اسـت ، كـه ناگفتـه بـا          

كميسيون حقـوقي و قضـايي مجلـس     1378قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  6ماده   2صراحت بند 

قـانون مزبـور    727شوراي اسالمي در تعارض بوده و نگارنده معتقد به نسخ صـريح قسـمت اخيـر مـاده     

قانون اخيرالـذكر مـي باشـد ، كـه بـه لحـاظ عـدم ارتبـاط موضـوعي از تحليـل آن            6ماده  2بند وسيله 

   1.استداللهاي مربوطه نيز وجود دارداگر چه نظرات مخالف در اين خصوص با . خودداري مي گردد 

از ديدگاه اصولي ، گذشت شاكي و استرداد شكايت هيچ گونه تاثيري بـر دعـواي عمـومي نـدارد و     « 

با اين همه قانونگذار در جرائم قابـل گذشـت و بـه    . بايد از موجبات سقوط دعوي محسوب شود فقط 

لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي جنبه ي خصوصي برخي از جـرائم را بـر جنبـه ي عمـومي     

شان رجحان داده ، اعالم گذشت يا استرداد شكايت نه فقط دعوي خصوصي بلكـه دعـوي عمـومي را    

»  . ار قرار موقوفي تعقيب مي كند دع آن ساقط و مرجع قضايي رسيدگي كننده را مكلف به اصنيز به تب

  )  217و  216صص  /1378/محمد آشوري ( 

فقهاي اماميه معتقدند ، هر چند آيات و روايات عفو ، در وهله ي اول ، عام بوده و شامل مورد مزبـور  « 

ي كه داللت بر يمي دهد ، وليكن با توجه به روايات و فتاوا به امام در اينجا نيز ، حق عفو و نيز مي شود

وجوب تعزير مي كنند ، قول مزبور تزلزل شده  و بايد بين آن دو دسته از آيات و روايات ، بنحـو زيـر   

( مقصود از آيات و رواياتي كه داللت بر جواز عفو از طرف مقام رهبـري  : جمع كرده و نتيجه بگيريم 

غير مورد مزبور بوده ، شامل آن مواردي است كه يا متضرر از جرم وجود نـدارد ، بـه   مي كنند ، ) امام 

دليل آن كه هيچ كس از جرم ارتكابي خسارت نديده است ، مانند ولگردي يا تكدي گري و يا متضرر 

اما روايات و فتاواتي كه داللت بر وجوب تعزيـر مـي كننـد ، منحصـر بـه      . از جرم گذشت كرده است 

                                                           
و جـرائم غيـر   » با حيثيت خصوص و يا حق الناسـي « براي مطالعه بيشتر در خصوص جرائم قابل گذشت  ١

و حقوق والئي يا حقوق عامه و مسائل در اين باب مراجعـه  » يت عمومي و يا حق الهي با حيث« قابل گذشت 

 شود و به كتاب آئين دادرسي كيفري جلد اول دكتر محمد آخوندي
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و در اجـراي تعزيـر   ، اگر متضرر از جرم ، حق خود را مطالبه كرده: بور بوده و اعالم مي دارند مورد مز

  . اين نكته اي است شايان توجه . اصرار ورزد ، امام حق عفو مرتكب جرم را ندارد 

، با توجه به همـين نظريـه ، عفـو امـام را منحصـر بـه        727، در ماده  1375قانونگذار نيز ، در اصالحات 

  ) . 112ص /  1380/ رحيم اسرافيليان( » . موردي دانسته كه متضرر از جرم گذشت كرده باشد 

  

  : جنبه خصوصي جرائم غير قابل گذشت  -6

از جمله مواردي را كه نمي توان در صالحيت شورا چه صالحيت بر مبناي تراضي طرفيت براي صـلح  

ر داد ، مساله جرائم غير قابل گذشـت مـي   و چه صالحيت اجباري ، قرا) ييري خصالحيت ت( و سازش 

  . باشد 

كه با توجه يه تحليل مختصر آن در حاشيه موضوع جرائم قابل گذشت ، بنظـر قانونگـذار بـا توجـه بـه      

آنان عليه جامعه و بـراي حفـظ و صـيانت از     ةاهميت اين دسته از جرائم و جنبه خطرناكي و بر هم زنند

ور كيفري آن را در صالحيت مراجع قضايي قرار داده است و صرفاً اجتماع ، بررسي و تعقيب و ساير ام

حيثيت خصوصي و جنبه خصوصي جرائم غير قابل گذشت ، آن هم در صورت تراضي طرفين متهم و 

كـه بـه نظـر ايـن     . شاكي براي صلح و سازش به شوراهاي حل اختالف صالحيت رسـيدگي مـي دهـد    

آن قانون نمـي   9دارد ، و در مقوله صالحيت اجباري ماده يري بسته به نظر شاكي و متهم خيصالحيت ت

  . گنجد 

قانون آئين دادرسي كيفري و ايضاً بند ب تبصره  2جنبه خصوصي جرائم ، چنانچه در شق سوم از ماده 

بـه   توجـه همان ماده آمده ، بحث مطالبه حق و ضرر و زيان اشخاص حقيقـي و حقـوقي اسـت ، و بـا      2

قـانون آئـين    12و  11تين ددر نظـام دادرسـي كيفـري ايـران خاصـه در مـا       پذيرش سيستم رومي ژرمـن 

 دادرسي كيفري ، مي توان ادعاي خصوصي را همزمان ادعـاي عمـومي در محكمـه كيفـري بـا لحـاظ      
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شرايط و ضوابط و مواعد مندرج در مواد فوق و نظر به تكليف محكمـه كيفـري هنگـام صـدور حكـم      

دعوي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت در روسـتا تـا مبلـغ     اينكه در محكوميت كيفري و با لحاظ

قانون شـوراهاي حـل    11ماده  1بيست ميليون ريال و در شهر ها تا مبلغ پنجاه ميليون ريال مستنداً به بند 

آن قـانون   24الـي   18اختالف با لحاظ ترتيب رسيدگي در شورا مندرج در مبحث پنجم موضوع مـواد  

قانون آئين دادرسي كيفـري در   9البته ضرر و زيان هاي قابل مطالبه در ماده . مورد رسيدگي قرار دارد 

دو فراز مورد عنايت قانونگذار قرار گرفتـه اسـت كـه از تحليـل و مـاده مزبـور بـه لحـاظ عـدم ارتبـاط           

  . موضوعي صرفنظر مي گردد 

ري مطـرح مـي   مدعي خصوصي به تبع دعوي عمومي ، جبران ضرر و زيان را در همـان دادگـاه كيفـ   « 

نمايد و به عبارتي دعوي عمومي و دعوي خصوصي مقارن با يكـديگر در دادگـاه كيفـري مطـرح مـي      

قانون آئين دادرسي كيفري اين حق به زيان ديده از جرم داده شده اسـت كـه    11به موجب ماده .شوند 

رجـب  ( » . يـد  تا قبل از اعالم ختم دادرسي ، دادخواسـت ضـرر و زيـان را تقـديم دادگـاه كيفـري نما      

  ) 38ص /  1386/ گلدوست جويباري 
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  شرط سقوط خيار غبن

   1دكتر محمد عالم زاده

  

در اين نوشتار با تاكيد بر شرط .يكي از موارد اسقاط خيار درج شرط سقوط خيار ضمن عقداست
به گفته بعضي از فقها در مورد شرط سقوط .سقوط خيار غبن اين موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد

خيار اختالفي نيست وادعاي اجماع بر آن شده است وعموم المومنون عند شروطهم نيز داللت بر آن 
ليكن درمورد شرط سقوط خيار ايراداتي مطرح گرديده ). 220شيخ مرتضي انصاري،بي تا،.( دارد
  :است

درفقه اماميه  اين . مخالف مقتضاي عقد است اولين ايراد مطروحه اين است كه شرط سقوط خيار -1
بر مي آيد كه ) البيعان باخيار( ايراد در مورد خيار مجلس مطرح شده است بدين معني كه از قول 

وجود خيار مقتضاي عقد است پس اشتراط عدم وجود خيار ،اشتراط عدم وجود بعضي از 
ط خيار غبن رادر موردي كه غبن بعضي از اساتيد حقوق ، اسقا)220همان ،.(مقتضيات عقد است

قابل مسامحه نباشد مخالف عنصر مغابنه اي بيع دانسته وآن را مخالف مقتضاي ذات عقد دانسته 
در پاسخ به اين ) 1379،392دكتر محمد جعفرجعفري لنگرودي،مجموعه محشاي قانون مدني،(اند

است كه اقتضاء عقد است  ايراد برخي از علماء اظهار داشته اند كه خيار حقي براي متعاقدين
ليكن وجود خيار مقتضاي اطالق عقد است ليكن اگر سقوط خيار شرط شود منافاتي با ذات عقد 

به عبارت ديگر متبادر از اطالق عقد،صورت خالي ازاشتراط سقوط خيار است ولي باتوجه .ندارد

                                                           
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر و وكيل پايه يك دادگستري ١
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شيخ .(ضاي عقد نداردبه اينكه حق خيار حق مالي قابل اسقاط است سقوط آن منافاتي با شرع ومقت
  )220مرتضي انصاري،همان،

ايراد دوم آن است كه اسقاط خيار ضمن عقد اسقاط مالم يجب است چراكه خيار ايجاد نمي  -2
گرددمگر پس از عقد ،بنابراين شرط سقوط خيار در ضمن عقد مثل اسقاط خيار قبل از عقد 

منظور وفايده اين شرط :فرمايد مرحوم شيخ انصاري پس از نقل اين ايراد درپاسخ به آن مي.است
ابطال مقتضي است نه اثبات مانع وهدف عدم ثبوت خيار است ونه دفع آن وبدين ترتيب اساسا 

در مورد اين ايراد حقوقدانان بين دو دسته ازخيارات ) همان.(بحث اسقاط خيار را منتفي مي دانند
بوجود مي آيد سبب تام آن در مورد خياراتيكه در درنتيجه عقد : قائل به تفكيك شده اند

درتراضي وجود داردوسقوط خيار به معناي اسقاط خيار موجود است چرا كه سبب خيار 
عقداست كه ايجاد شده است مثل اينكه دو طرف خيار غبن را ساقط نماينددر مورد صحت شرط 

ور مقرر ماده مذك.قانون مدني استناد نمود  691سقوط خيار دراين مورد مي توان به مالك ماده 
اما در مورد خياراتيكه بعد از عقد ). ضمان از ديني كه سبب آن ايجاد نشده باطل است : (ميدارد

شرط سقوط خيار ،زمينه ايجاد آن را از بين مي بردوحقي ) مانند  خيار تاخير ثمن( ايجاد مي شود
جلوگيري  به عبارت ديگر شرط سقوط خيار دراين فرض به منظور.بوجود نمي آيد تا ساقط شود

) 1376،130دكتر ناصر كاتوزيان ،قواعد عمومي قراردادها،.(از تكوين حق است نه سقوط آن 
ليكن برخي ديگر از اساتيد در تحليل صحت اين شرط اظهار داشته اندكه دراين مورد خيار پس 

دكتر سيد .(از پيدايش به خودي خود ساقط مي شود وشرط مذكور از اقسام شرط نتيجه است
  )1344،542جلد اول،–مامي ،حقوق مدني حسن ا

ايراد سومي كه به شرط سقوط خيار وارد شده ايراد غرر است كه در مورد خياراتي مثل خيار غبن -3

در مورد خيار غبن كه در اين مقاله مورد بحث است بعضي از فقها به .وخيار رويت مطرح شده است

دراينجا جهل به مقدار ماليت ايجاد مي شود وآن بطالن شرط نظر داده اندواستدالل انها اين است كه 

مانند جهل به صفات است وجهل به صفات نيز غرر است اما قول قوي تر در بين  فقها صحت شرط 

سقوط خيار غبن است چرا كه مجرد جهل به مقدار ماليت اگرچه غرر باشد با عث فساد بيع نمي 

  )238شيخ مرتضي انصاري،همان،.(شود
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اين .طروحه آن است كه شرط سقوط خيار غير عقاليي ومخالف نظم عمومي است ايراد ديگر م-4

 293دكتر لنگرودي ،همان،(ايراد در مورد خيار تدليس مورد تاييد اكثر علماي حقوق قرار گرفته است 

اما د مورد خيار غبن به اعتقاد اساتيد حقوق ، غبن در قراردادبا نظم ) 293ودكتر كاتوزيان ،همان ،

واخالق حسنه ارتباط ندارد وقانونگذار ضرر ناروا را براي مغبون عادالنه نمي بيند وبه او اختيار عمومي 

  )307دكتر كاتوزيان،همان،.(فسخ مي دهد تا بتواند مصلحت خود را حفظ كند

  

قانون مدني اين  448با وجود مناقشه هاي نظري در خصوص صحت شرط سقوط خيار غبن ،ظاهر ماده 

سقوط تمام يا بعضي از خيارات :مطلق مورد تاييد قرار داده است وصراحتا مقرر ميدارد شرط را به طور

. در رويه قضايي ايران در تفسيرماده مذكور اختالف نظر وجود دارد.را مي توان ضمن عقد شرط كرد

 416حق خيار بر طبق ماده ( ديوان عالي كشور  12/5/1316مورخ 13679و 1051به موجب راي شماره 

ون مدني راجع به خيار غبن وهمچنين راجع به تمام انواع خيارات در صورتي است كه برطبق ماده قان

  )همان قانون خيار ساقط نشده باشد 448

از راي مذكور اينگونه استنباط مي ) 1372،102مهدي نيك فر،قانون مدني در  آراء ديوان عالي كشور،(
ت ،استناد به خيار  ميسر نيست ليكن در بعضي گردد كه در صورت درج شرط سقوط هر يك از خيارا

به موجب حكم شماره .منصرف از بعضي خيارات تلقي گرديده است  448ديگر ازآراءديوان  ماده 
اسقاط خيارات را به طور مطلق نمي توان شامل (شعبه يك ديوان عالي كشور 28/5/1319مورخ1591

  )1385،307فايي،قواعد عمومي قراردادها،دكتر سيد حسين ص:به نقل از )(خيار تخلف وصف دانست
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    نتيجه 

قانون مدني علي القاعده شرط سقوط خيار غبن معتبر است وبر  448به نظر ميرسد باتوجه به اطالق ماده 
خالف اعتقاد برخي از علماي حقوق از نظر قانونگذار مخالف مقتضاي ذات عقد بيع نمي باشد 

باتوجه به اينكه شرط سقوط خيار يك عمل حقوقي وايقاع ومخالفتي با نظم عمومي نداردمعهذا 
ودكتر جعفري لنگرودي،ترمينولوژي حقوق،    252دكتر كاتوزيان،همان،(محسوب مي شود

لذا پرواضح است كه هرعمل حقوقي تابع قصد واراده انجام دهنده عمل حقوقي است بنابر  )1370،43
د متعارف است خيار را ساقط كند وبعد معلوم شود اين اگر مغبون با اين تصور كه تفاوت قيمت در ح

كه بهاي قراردادي چندين برابر قيمت واقعي است خير غبن ساقط نمي شودوهرگاه دليل ويژه اي بر 
اثبات قصد واقعي او دردست نباشد معيار عرف است يعني بايد ديد انساني متعارف درآن شرايط تا چه 

اين است كه مغبون نيز به همين راه رفته واز شيوه متعارف دور  اندازه از تفاوت قيمت مي گذرد وظاهر
نيفتاده است وو در واقع اثر اشتباه در ركن اصلي موضوع اسقاط است كه اگر احراز شود آنرا غير نافذ 

مرحوم محقق قمي نيز در پاسخ به سئوالي  در اين زمينه مي ) 253و252كاتوزيان،همان،.(مي كند
شود كه اسقاط خيار غبن كردم هرچند به اعالء درجه افحشيت باشد دعوي  هرگاه تصريح: فرمايد

مسموعه نيست وهرگاه چنين گفته است كه اسقاط خيار غبن كردم منصرف مي شود به آنچه در اذهان 
دكتر :،به نقل از142محقق قمي ،جامع الشتات،( عرف وعادت است كه آنقدر غبن را ساقط مي كنند

مرحوم محمد كاظم يزدي نيز در پاسخ به سئوالي در اين مورد به گونه اي ديگر ) 253كاتوزيان ،همان،
سئوال اين بوده كه در معامله بايع يا مشتري يا هردو خيارات خود راضمن عقد يابع از : نظر داده است 

ساقط مي نمايند غرض از سئوال اين است كه چون يقين دارند كه مغبون نيستند ساقط مي نمايند وهر 
ه بدانند در واقع مغبون مي باشند به خصوص به اين مرتبه كه هيچ يك عوض ديگر بوده باشد ساقط گا

هرگاه به جد اسقاط كنند صحيح :مرحوم يزدي در پاسخ فرمودند.نمي نمودند آيا اسقاط صحيح است 
  سيد محمد كاظم يزدي ،سئوال وجواب واستفتائات،به اهتمام دكتر محقق .( است 
  )1376،208داماد،
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  سه ره گم كرده

  1محمد رضا روحاني

شبي در اصفهان مهمان مدير كل ثبت بوديم كه سالها در اهواز خدمت كرده بود و بسيار 

ميهمانان او جمعي از قضات عاليرتبه مركز در سطح معاون و مدير . اشرافي ومدرن و يكپا انگليسي بود

حرفها بودند و عده اي از نام آوران محلي من جمله مرحوم سپنتا شاعر و نويسنده معروف و كل و اين 

تهيه كننده فيلم دختر لُر اولين فيم گوياي فارسي و مدير كل وقت اوقاف و چند نفر ديگر كه فعالً بياد 

  .نمي آورم، حضور داشتند

. متين و موقر وبا اطالع بودمصاحب من يكي از يكي از عاليمردان دادگستري بود كه بسيار 

به : دكتر چون باخواندن چند شعر و جلب مجلس فهميد كه من هم به اصطالح اهل بخيه هستم گفت

عده اي از رفقاي اهل شعر و شاعري داستاني گفتم كه به شعر درآورند به شما هم مي گويم اگر 

البته اين را بگويم كه . الجيتوانستي منظومش كني و خوب از عهده برآئي مي فهمم كه چند مرده ح

من داديار لنجان بودم و او مدير كل بازرسي، في المثل من ستوان بودم . ساله 52ساله بودم و او  32من 

يكي از ! بنابراين حق داشت با من اين چنين صحبت بكند اصالً جاي من آنجا نبود. و او سرلشكر

ه معرفتي داشت و درحق من مبالغه مي كرد در قضات كه بسيار اهل شعر و موسيقي بود و با من سابق

آن هيئت بازرسي بود و شبها كه به شعر و بحث مي پرداختند با ذكر خير زياد  و خواندن يكي دو شعر 

                                                           
  وكيل پايه يك دادگستري  ١



 شماره دهم/ ون وكالي دادگستري مازندرانخبرنامه كان

 

�� 

 

از من آنها و صاحب خانه را ترغيب كرد كه از من نيز براي آن ميهماني دعوت كنند، من هم از خدا 

  .خواستم و رفتم 

در . ايشان در ظاهر خيلي تشويق كردند. تي من اين شعر را سرودم و تقديم كردمدر هر حال بعد از مد

  .خداوند ايشان را هميشه پايدار نگهدارد. نتيجه من به دكتر ارادت پايدار پيدا كردم

  

  شبي از جمله شبهايِ نكو بود        شبي با دوستانم گفتگو بود  

  داوري شد به صدها شعر و شاعر       سخن از شعر و سوز شاعري شد

  يكي زان جمله اين معني به من گفت      غرض هركس زسودائي سخن گفت 

  چنانم شور هستي بيشتر كرد              چنانم آنچه گفت او شعله ور كرد

  كه نتوانم نگويم داستا نش        كه نتوانم نيارم در بيا نش

                                               ****  

  سخن ها گفته هر يك از خود خويش      گم كرده در پيششبانگاهي سه ره 

  بود يكي هم آتش تيزنده خو        آبرو بود دوره گم كرده آب و

  كزان گرمي به روح و جانِ من داد      چنين آتش زخود داد سخن داد

  جهان را روشني بخشم زِديجور        بگفتا آتشم كز شعله و نور 

  عشق و گرمي گفتني هاستمرا از       مرا با شام و ظلمت دشمني هاست
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  به تنها گرمي ميخانه بخشم                   به جانها شور صد افسانه بخشم

  چه تن ها را رهاندم از خود خويش      چو در جانها اثر كردم كم و بيش

  مرا صد قصه از هم خانگي هاست        نبودم هركجا بيگانگي هاست

  كجا گيتي بدون من بها داشت                   از من اينسان كي صفا داشت شجهان پي

  غرض گرمي ده بود و نبودم                     غرض هستي گشاي هر وجودم

***  

  كه هستي بخش گيتي بودم از پيش                   سپس آب اين چنين گفتست از خويش

  هر آن كو را به هستي التفات است                  هر آنجا كو نشاني از حيات است

  منش رمز خودآرائي نمودم                          ر اين معني گشودم منش اسرا

  گهي سيالب و گه نشراب و گه يم                        گهي نَم،گهي باران و گه رودم

  منم هستي ده هستي من اينم                             به هر صورت كه باشم دلنشينم 

***  

  ر اين معني چه شيرين گفتگو شدد        پس از اين گفتگو با آبرو شد 

                                                                             زهر كس آبرو رفتست رفتست      جز اين معني كسي از من نگفتست 

  1347بهار  –اصفهان 

  محمدرضا روحاني                                      
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  كانون  كوتاه از اخبار

  ) SMS(���� و ��� ������ ��م ا�ار 	��م ����� 

� و 23زش ب� �%'" ا'= �%م اQXار %�ERداد �ل ا�_ر�2ت5@ ,��ن و,�wE2 x) را. ا�"از� 3ن ت
�� ,�  �2ز�"ران در (W�5E5 را'��� ات^�) ت�ز. در (W�E5 ا>�ع ر(��) ,��ن رخ داد. ا(- ب� �^

 Wه -X�'�5 ار(�ل و درK 2&� و ا>�!�ت �و هW ب� �^�ظ (%!- '���X ان زب%ا� و,� و ,�رC23%ور
 �X%7 ون ب�%O2 (��2 "ب�ر�5= و  2) ب�;z#ه �ه�  ���t� �2ر�( از ات�ف و�- در R%دش ,�ر ادار
 (�EK ت�)2) �#�'") و ار(�ل 2%ا �%5R$?.  

  

  

�� ��رت ص�و�  ر 

� �2ز�"ران  %�ERداد �ن و,���, ��%,- (aR �'�2%ار� (�ز�2ن ا'%ا�t%د� و ب�  را�%ارداد
د. و ,�رت #� "Of;2 �,زان و وص 7"ور ,�رت (_% ,�رت ب%ا� ,�ر23T� در �?&��t%د

2) و ا2رب5= ا�#$� ار(�ل دا��� #! xرواب "�ا�" و,�') ,� در O2 -$&2%ر 2"ار} �د را ب� وا
ر .  در ��ل 7"ور 2) ب��",a2 -,%� (���5�/K ب��, ('�c!ه%'@ از ا �`�- ��م  ب��@ (|� ب%ا

د. ا�" #� (7�Tاد. ��3,�رت ا�� ن�7در و در ا���5ر ,��ن و,� �%ار �اه" داد ت� و,� و ���
�%ارداد ,Q ت_%'^) و Z#�J2 ه� و ه�$&�� >%ف ادر 7"� 2% �٠ا�)  Q2١٠ا'�� ت1_5{  ب�ا�;" از

�t) تز'Z و ت^'� . ب&%. R ";2%د�"�%,- (aR �'�2%ار� ?&��t%د� ب� tb)رت�,%_) ( .و �^
  .ب%�ردار� از Q2ا'�� 3ن ب� 2^~ و7ل ���f�2ً� ب� ا>�ع ه#:�ران �اه" ر(5"

 

  

  ز��ن ورود) ��ر'��زان و��$#آا"!م � ��� 

ع #J2 ر23 ١٠٠١از�, ��_% C�O�2) �%,- در 3ز2ن ورود �%�ERداد �زان و,��- ,��ن و,�
ز.  ��Qg'= رت��ت ب%ت% ب%ا(�س �% از �٠تf"اد  ١٣٨٧در (�ل  �2ز�"ران� ."� =55f�5 ت#&)

�5# ���اد. ا'�iرR%ان 2)  ��١_% (&#�5 3زاد و  �٣,� از ا'= تf"اد �".  �2��X%'aKز�"ران &) %_�
�ر23ز� در د(- ا�K a%وا�� , ��3ن ?&-". از ��3ن ب� !#� ا2". و K%و� `�- ��م 2%ا�� او��5. ب��"

  .ا�"ام �%ار دارد
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 ١٣٨٧'ز��ن ا� -�ر �,+* ��� 

,� دور. �د را ب�  �_% از ,�ر23زا�) �� ) ا����ر(�$) ,��ن �2ز�"ران ا���1�2ت ,��) و �_�ه) دا
25OX- ب� ات#�م ر(��5". ا�" ب%QRار R%د'".  

 

  

  �56ر �4ل در ا��2دا

'? (K و %#�E2 -,%� �ن ه���, ���� �#�';". 2^�%م ,��ن و,�� �2ز�"ران در ات^�د'� (%ا(%
ابx و ب�2��% C %ب%اب �%�ERداد ��� �cf2ت �5K رو� و,� �� ا'%ان ب%ا%�ERداد �و,�

� ه�� ا!�م �". ه#z;�ن ادا�2 دارد ,� Q'ر �ب%ا� �#�';"�Rن ,��ن ه� در تC Y5X#= 3رزو
ا�;" ب� 2%ا?�f ب� (�'- ات^�د'� ب� �/��) ا�:�%و�5:) �را� ا?%ا') ه#:�ران 2) ت

 www.iranbar.org  "د�%R Z$s2 5#�ت#Tاز �3%'= ا���ر و ت.  

  

  

  ;: �ش �5) ادار) ����ن و ا�6اث ��$* ا7 +�"�ت

� �2ز�"ران  �#��) ب;�� در ��ل ا�"اث (���#�ن!#$�5ت (��%�ERداد ��2 (��= ,��ن و,���
cX ب"ون و �_� و ب� ه#- ا?�#�!�ت و (1;%ا�) و �� 2^�%م �ه�� ادار�c!ا�� ا"J2 �%5t5K و

�2. 3';".  �'" ب&%. ب%دار� و ا���Xح 3ن ب�  ";b و ا52" 3ن ا(- در ���ن ادا�2 دا��, .%'"2 -w5ه
ش ه#:�رR")%ان ب.  

  

  

  �+�:��ن �=< و ا� =�>ت

5ن ��O و ا���O]ت ب� 7رت WD;2 و ه_�t) ت/:�5 E5#,ن5E5#, ��c!دد و ا%R (2  و�". 3ن%K ب�
� %tدب �ز�"ران و �&% 2رد �2ا(��ر ا���Oل ب� ,��ن و,�� تf"اد از و,�') ,� از ,��ن ه�

    ."'�#�2) ب%ا� ا����ل داWg ه�E;" ر(R"5) در�ا(- �د 
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 %C���_% و  �١تf"اد و,�') ,� از ,��ن ه�� د't% ب� ,��ن �2ز�"ران ا���Oل '���X ا�" در ��ل 
تf"اد ,�ر23زا�5:� ب� 7رت 2&#�ن در ,��ن �2ز�"ران 2/�ل ا��Jم ت:��5{ ,�ر23ز� 2) ب��;" 

  .�_% 2) ب��" �٢

  

  

  +��� 	�وا�� و��$# و ��ر'��ز)�

ع #J2 د ا�"ام و درب;� ب� روال ه% (��� 3ب��#�. ا�E2ل �Q5 ه#:�ران ب� ت#"'" K%وا�� ه�� و,��- �
ن �2ز�"رن تf"اد و,���, c! زانب� �#د. ا�"  ا�"ام ب� ت#"'" ٨٧-٨٨,� ب%ا� دور.  و ,�ر23
  :ا(- �%ح ز'%

    �%�ERداد �  �_% �٩٣و,�

�    ,�ر23%�ER١١زان و,��- داد� %_�  

  

 را���� ا) ��ون ��@ا��از) ?-�2 � ار

 W5) ب"ون �در ,��ن �T< �". و هW ا,;ن ��:� دا�$) را'��� ا� ) wireless(��:� را'��� ا

� (s[ ,5_) و ,#) �Oارت ��2(5ن ب%�ردار 2) ب��" و ت�ش ب%ان از '%وزت%'= ا2:���ت ات��,
ن ه#z;�ن ادا�2 دارد��, �  ��:� را'��&�

  

  

از كليه عزيزاني كه مايل به ارسال مقاله مي باشند خواهشمند است يك 

به دفتر مجله به  ه همراه لوح فشرده تايپ شده آن نسخه از مقاله خود را ب

ي دادگستري مازندران و يا به وكال نشاني ساري خيابان مازيار كانون

 . ارسال نمايند rohani.k@iranbar.orgالكترونيكي  نشاني
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  87وكالي عضو كانون در سال  آراء محكوميت صادره

  

كالسه   نام نام خانوادگي

  پرونده

  شماره و تاريخ

  صدور رأي 

  نوع محكوميت

  كانون وكالتوبيخ با درج در روز نامه رسمي و مجلة   16/5/87 - 19  87/21  سفيديان عارف

  ن وكالكانوتوبيخ با درج در روز نامه رسمي و مجلة   16/5/87- 21  86/42  آزاده سوركي علي

  كانون وكالتوبيخ با درج در روز نامه رسمي و مجلة   16/5/87- 22  86/50  شكوهي علي

  كانون وكالتوبيخ با درج در روز نامه رسمي و مجلة   14/6/87- 23  87/16  روكا طالب

  كانون وكالتوبيخ با درج در روز نامه رسمي و مجلة   17/6/87-26  87/20  زارع پاشايي حسين

  كانون وكالتعليق بمدت دو سال ازحرفه وكالت با درج درروز نامه رسمي و مجلة   13/7/87- 29  87/32  مدرضانوروزي مح

  كانون وكالتوبيخ با درج در روز نامه رسمي و مجلة   28/6/87- 35  87/22  اصغري محمد

  كانون وكالتوبيخ با درج در روز نامه رسمي و مجلة   21/8/87- 37  87/15  ناظري رضا
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