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در آستانه انتخابات کانون

ن فلـسفه حـضور     يشخص اسـت بنـابرا    هـا مـ   ونالت کان يچون هدف و برنامه و در تشک      
ين شـده و برنامـه هـا    ييره به منظور رساندن کانون به هدف تع       يأت مد يداها و انتخاب ه   يکاند

.مورد نظر است
دن بـه آن  يکه رسـ ييو دادن قول و قرارهاهاهبرناميفاضله و ارائهينهيمدر  يجاد تصو يا

ـ بنده است، روش پو پوليفر يهاجاد سراب يشد و در واقع ا    بايسور نم يم هـا در مبـارزات   ستي
.ه بدور استين رويآن از اياست که کانون به علت بافت خاص فرهنگيانتخابات

ت يـ کانون حـائز اهم آلهاي ايدهها و برنامهه آرماندن بيرس ير تالش برا  يکه در مس  آنچه
ژه ين جامعه وکالست به و يهمراه با احترام صادقانه ب     يکپارچگيو اتفاق و     ياست، به همبستگ  

يد الگـو يـ ت کـانون را بـه عهـده دارنـد و با    يريت و مـد يـ ره کـه مرکز يأت مديهين اعضا يب
ييارآموزان وکالت و در مراجع قـضا جوان و کيالخصوص وکاليوکال و عل  يبرا ياستهيشا

.افتخار و اعتبار جامعه وکال باشنديهيمازين
الزم و بجاست اما يانتخاب افراد صالح و کارآمد، کاريبرايتالش و مشورت و همفکر

و دسته ييجدا. شوديجاد تفرقه در کانون منتهينکرده ايو خدايد به دسته بندين تالش نبايا
گر از کانون وکال که کانون دانش و يکديه يعليو جوسازييجويو برتريو قدرت طلبيبند

و حـسن شـهرت   يت و کـاردان يريتجربه و مد. د بدور باشد ياست با  ياخالق و عدالت خواه   
د در کنار هم نشاند و از آن   يجوانان را با   يشيو تحرک و نواند    يش کسوت و انرژ   ياشخاص پ 

.کانون بهره جستيدهزمانت امور و سايو در تمشرهيمدأت يدر ه
ره در راهبـرد و  يأت مـد يها و در کنار هونيسيکمدر که يره و همکاران  يأت مد يه ياعضا

م اند، الزم است وقت با ارزش خود را بدون چشمداشت و فروتنانه مصروف              ياداره کانون سه  
د وقت و يارند، بيپذين را ميت سنگين بار مسؤوليکه اياست کسانيهيبد. ندين خدمت نمايا

ـ ارج نهـادن بـه فعال  ز ضـمن  ير همکاران عزيسا. کار داشته باشند يتوان الزم را برا    أت يـ ت هي
د خود را موظف به مـساعدت بـا   يون ها حضور فعال دارند، با    يسيکه در کم   يره و اشخاص  يمد
يو همبـستگ يو همفکـر يخداونـد متعـال و همراهـ   ياريـ ره کانون بدانند تـا بـه     يأت مد يه

خود يدر ابعاد مختلف به اعضا  يصادفانه ، کانون بتواند خدمات بهتر و ارزنده تر         مانه و يصم
. ارائه دهد

ر مسئوليمد
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يفريتازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کينگرش

*يعبداهللا خدابخشدکتر 

دهيچک

ـ  ياعتبار امر مختوم مطلق و نـوع       يدارا يفريم دادگاه و دادسرا در امور ک      يتصم . باشـد  يم

ز مطرح ينيفري، در حقوق ک)وحدت سبب، موضوع و شخص  (ط اعتبار امر مختوم   ين شرا يترياصل

يط عمـوم  ي،اعتبار امر مختـوم، بـا شـرا       يدر حقوق مدن  . متفاوت است  يوق مدن شود اما با حق   يم

اعتبـار امـر مختـوم    يط بـه بررسـ  يتواند با آن شـرا ينميفريشود حال آنکه حقوق ک  يم يبررس

آن، يهـا فيژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم و توص    ياز مسائل، به و    ياريبس. بپردازد

ـ در ا. تفـاوت دارد يحقوق مدنيهاکنند که با راه حليمجاب يگر را ايد يليتحل ن نوشـتار بـه   ي

.شوديپرداخته ميآن با حقوق مدنيهاان تفاوتيو بيفريدر حقوق کين قاعده اساسيايبررس

يديواژگان کل

-موضـوع  -سـبب  -قاعده استاپل  -ب مجدد يتعق -يفريحقوق ک  -يحقوق مدن  -امر مختوم 

.مف جريتوص-تعارض احکام

.اسی دانشگاه تهرانيدانشکده حقوق و علوم سازقاضی دادگستری مشهد و دانش آموخته حقوق خصوصی٭ 



٥نگرشي تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کيفري 

در آمد

ق موضوع با   يو تطب  يدهد تا پس از بررس    يار م ياخت يص حق، به مراجع رسم    يلزوم تشخ 

شه از  يـ هم يه نـزاع را بـرا     يروشن کردن آن ارائه دهند و ما       يقاطع برا  ياحکام قانون، راه حل   

کـه  يرد؛ اعتبايآيآنها بوجود م  يدگيج رس ينتا يبرا يند، اعتبار اساس  ين فرا يدر ا . ان بردارند يم

ــنيدر داور ــت  ي ــشهود اس ــکاتوز(ز م ــمس، ۱۳۲-۱۲۹، ۱۳۸۳ان، ي ــاکم)۵۵۶و۵۵۷، ۱۳۸۴؛ش يتيو از ح

ر قابـل   يـ غ ي، امـر  »مخالفت آن با واقع   «يا ادعا ي» مخالفت با آن  «يشود که ادعا  يبرخوردار م 

قدرتين آن، دارايباشد و احکام و فرامين امر ميز مشمول اينيفريحقوق ک. باشدياستماع م

روشـن سـاختن اعتبـار امـر مختـوم در            يهر چند برا  . مخصوص به خود خواهند بود     يياجرا

، ۱۰۳، ي؛ خزان-۲۳۹،۱۳۸۳، ۲۳۱، يآشور(به عمل آمده است يقابل توجهيها، تالشيفريحقوق ک

؛ پرادل و ۱۷۸-۱۶۷، ۱۳۸۴ان، ي؛ فالح۲۰۸-۱۶۷؛ ۱۳۷۷؛ پرالوس، ۱۳۶۱، ياضي؛ ر۴۳۷-۱۳۸۳، ۴۱۳، يخالق۱۳۷۷، ۱۲۱

ـ تـازه بـه ا  يما را بر آن داشت تا نگـاه ياما چند علت اساس  )۱۲۵-۱۱۷،  ۱۳۸۶کورستنز،   ن بحـث  ي

:ميداشته باش

خالء . ط تحقق و آثار آن اشاره نشده است يبه شرا  يفريک ين دادرس ييدر مقررات آ  -اول

ل همـراه  يو تحلت دقت نظر ي، خودبه خود، تشتت آراء را به دنبال خواهد داشت و اهم          يقانون

ـ ، هنوز مورد عنايو مدنيفريامر مختوم کيز ذاتيتما-دوم؛ ١دهدياط آن را نشان م  يبا احت  ت ي

ط تحقـق و آثـار آنهـا       يکننـد شـرا   ي، به اشتباه، تصور م    ياسندگان قرار نگرفته و عده    ينو يجد

قابـل  ،يقـات فعلـ  يد که با مطالعه جامع تحق     يآيش م يپ يدر عمل، موارد   -سومکسان است؛   ي

.شوديد ميمذکور دچار تردين قاعده نسبت به دعاويست و شمول ايحل و فصل ن

در خـصوص  «دارد يان مـ يـ ورد بن مـ يدر ا۸/۷/۷۵خ يتهران در تاريدادگاه عموم۲۲شعبه ۷۵/۱۴۰۱دادنامه شماره   -۱

۱۸۱ن موضوع پرونده در شعبه ينکه در خصوص هميبا توجه به اير بر کالهبرداريب و ج دايه آقايالف عليت آقايشکا

ن به استناد اعتبار امر يده بنابرايگرد۱۸/۴/۷۵-۴۱۲به صدور دادنامه شماره   يو پرونده منته   يدگيتهران رس  يدادگاه عموم 

ز دادنامه را يدنظر استان تهران نيدادگاه تجد۶شعبه » دينمايرا صادر ميت شاکيدگاه قرار عدم استماع شکامحکوم بها، دا

).۸۲، ۱۳۷۹ر، يبازگ. (باشديفريکيدعاويبندهيست که زينيمفهوميقرار عدم استماع دعو. کنديد مييناً تأيع
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يفرياعتبار امر مختوم کيمفهوم و مبنا-گفتار اول

مرسوميمفهوم و مبان-۱

و يدگيل، رسـ يـ دليقـات ، جمـع آور  ياجـازه انجـام تحق  يفريبه مراجع ک   ينظام حقوق 

ن نمـوده  ي، استحکام آنها را تـضم يطرق اعتراض به رأ   ينيش ب يرا داده و از راه پ      يصدور رأ 

ن راه حل، به صورت يخالف اين راه حل آن، ادعاييو تعيافتن دادرسيان ين با پايبنابرا. است

ا بـدون در    ي) يينها ينقض رأ  يگر ول يد يبا قبول دعوا  (ييا جز ي) رش همان دعوا  يبا پذ (يکل

يتازه که سابقاً به صورت قطعـ       يمقدمات دعوا  رشيق پذ ياز طر (آن   ينظر گرفتن لوازم منطق   

را که يامر مختوم در صدد است تا هر موضوع       . قابل استماع نخواهد بود   ) اندحل و فصل شده   

ـ » موضوع«ا ي» دعوا«ده است، در ين گردييتع يشده و به صورت قطع     يا نف يده  يبه اثبات رس   ا ي

ـ ندارد که موضوع مختومـه،  يوتن تفايبنابرا. ، الزم االجرا اعالم کند   يبعد» مسأله« يک دعـوا ي

ل عالوه بر منطوق حکـم،     ين دل يآن و به ا    يا الزمه قطع  يگر  يد يدعوا يا مقدمه يمستقل است   

مرسوم است کـه  . ١)۱۶۵-۱۶۱، ۱۳۸۳ان،يکاتوز(باشندياعتبار ميز دارايآن نيهياسباب توج

يرش مجـدد دعـوا تـا نـوع        ينـع پـذ   م  -۱: کننـد  يان م ير را ب  يل ز ياعتبار امر مختوم دال    يبرا

معـارض، بـه     ياز صـدور آرا    يريجلوگ -۲اورد؛  يسوءاستفاده از حق اقامه دعوا را به وجود ن        

وضع قاعده يزهي، انگين مبانيا. رش راه حل سابق وجود ندارد ياز پذ  ينانيچ اطم ينکه ه يل ا يدل

ـ . کنـد يامر مختوم شده است اما اثبات خالف آنها، وضع قاعده را متحول نم             در حقـوق  يحت

ده و در عمـل، از  يب رسـ ير به تـصو ياخيدر سال ها» مقررات ناقض امر مختوم   «ز که   يران ن يا

آثار اعتبار امر مختوم در آنها ي، فراموش نشده و تنها برخ  ين مبان يشود ا  يار م يآنها استفاده بس  

ت يتـوان وضـع  ينمـ يارتشاء بعديد، در دعوايگردينفاختالس، وصف کارمند دولت بودنين اگر در دعوا يبنابرا -۱

کشور، امر مختوم را در يوان عاليديأت عموميک مورد، هيدر . د قرارداديمورد ترد) يعدم تعلق رابطه استخدام(سابق را 

متهم به اتهام يدگيمربوط، هنگام رسيه طبق داللت پرونده ها   ين قض يدر ا ... «. رفت  يپذ) جنون(ييخصوص موضوع جز  

ن اظهار، در آن مراحل ينموده اند تا از مجازات معاف شود و به ا     يه او را مجنون معرف    ي، برادران مشارال  يدر مراحل جزائ  

ده يکشور ابرام گرديوان عاليده و حکم مجازات صادره در ديجنون نامبرده ثابت نگرد    يبه عمل آمده است، ول     يدگيرس

ب احکـام مزبـور   يـ ن ترتينه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به اين زميهممتهم در ياست و درخواست اعاده دادرس    

).۱۹۶يال۱۹۴، ۱۳۸۴، يآباديعل(»...دا کرده يه محکوم به را پيو اعتبار قضيقطع
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ـ البته ا ) ۳۰/۱/۸۴-۶۷۴ه شماره   يوحدت رو  يرأ(شود  يت نم يرعا يکـسان يارزش  ،  ين مبـان  ي

ز يـ نيفـر ياز تعارض آراء مقدم خواهد بود و در حقـوق ک يريمربوط به جلوگيندارند و مبنا 

.شودير اعتبار امر مختوم محسوب ميتحقق، استناد و تفسين مبنا، علت اساسيا

يبرائت ويت جنبهيت متهم و تقويوضع-۲

ـ را ن  يسوم يذکر شده، مبنا   ي، عالوه بر مبان    يفريحقوق ک  ار دارد کـه نقـش      يـ ز در اخت  ي

حقـوق  . ت مـتهم اسـت  ين مبنا، توجـه بـه حفـظ وضـع    يکند؛ ايت مياعتبار امر مختوم را تقو    

، از يفـر ينـه مـسائل ک  يحکم برائت در زم. استين جهت، متفاوت از حقوق مدن  ي، از ا  يفريک

ـ از ايدارد و آثار ناشـ يفراتر از حکم مشابه در امور مدن       يتينظر قانونگذار، اهم   ز، در ين تمـا ي

را ي، اعاده دادرسـ ين دادرسييز مؤثر است؛ قواعد آينيفريط تحقق و استناد امر مختوم ک     يشرا

ا يـ پول   يت خوانده به پرداخت مبلغ    ين حکم محکوم  يرد و ب  يپذيخواهان و خوانده م    ياز سو 

ياخواندهان يرا به زيستند و در واقع اعاده دادرس     يقائل ن  ين مبلغ تفاوت  ياز ا  يحکم برائت و  

ـ را به ز   ي، اعاده دادرس  يفريرند، حقوق ک  يپذيکه برائت حاصل نموده است م      کـه   يان متهمـ  ي

١).۲۳۲، ۱۳۸۳، ي؛ آشور۱۲۱۱، ۱۳۷۷، لواسور، بولوک، ياستفان(رد يپذيبرائت حاصل نموده نم

)قاعده استاپل(ر يرد اعمال مغا-۳

مطالعـه  يهـا ياز دشـوار يکـ ي، ن امريا. استيخاصيقواعد حقوقينظام کامن ال دارا 

ـ از ا  يکي). ۱۷۴، ۱۳۷۶،  ينوزياسپ(شود   ين نظام محسوب م   يا يقيتطب ن قواعـد، اعتبـار امـر    ي

» اسـتاپل ةقاعـد «بـه نـام   ين قاعده در حقوق کامن ال، تحت قاعده گـسترده ا          يمختوم است؛ ا  

)Estoppel rule(يا ادعـا ي، اعمال ت استناديمنظور از قاعده استاپل ، ممنوع. شوديميبررس

رد يگيز در بر ميبرائت را نيقواعد مربوط به اعالم اشتباه که رأ-اول: کرد مخالف وجود دارديران دو رويدر حقوق ا-۱

هر چند -؛ دوم)۱۳۸۱،۷دنظر فوق العاده،ياز موارد تجديادهيگز(ن امر دارند ؛ يت از ايحکاييه قضايرويمجموعه هاو

ـ با عنا) ۱۳۷۸(و انقالب يعموميدادگاه هاين دادرسيقانون آئ۲۷۳ماده  ۱در بند   » هيمحکوم عل «ةواژ يت بـه فلـسفه  ي

مـردود  يويکه ادعـا يشاکيصادر شده است و به معنيت ويمحکوميأکه ري، تنها ناظر به متهميوضع اعاده دادرس 

ن يـ کـشور ا يوان عاليديأت عموميه۱۸/۱۰/۱۳۷۵مررخ  ۶۱۳شماره   ييه قضا يوحدت رو  يست لکن رأ  ياعالم شده، ن  

ا يـ اهـان و  ه در ماده مزبور شـامل خو يمحکوم عليکلمه... «آمده است ين رأيدر ا. د مواجه نموده استيجه را با ترد ينت

).۱۳۷۷،۵۶۹کشور، يوان عاليديأت عموميمذکرات و آراء ه(» ...شوديز مياو رد شده باشد نيکه ادعايشاک
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ـ ا بي، سابقاً، اظهار ياست که شخص مدعيا هر موضوع حقوقيف يحق، تکل  ر بـا آن  يمغـا ياني

عـدم  «و » ت انکـار بعـد از اقـرار   يممنوع«ر ينظينين قاعده با عناويا. ا ارائه نموده استيداشته  

، ۱۳۷۵، ييصفا۷۳-۵، ۱۳۸۳ا، ينيو شهبازيجهرم(شده است يمعرف» ر با اقدام سابقيمغايرش ادعايپذ

ق يت طرح دعوا، الزم است موضوع سابق، بطور دقياستاپل، جهت ممنوعيدر قاعده ).۳۸۶-۳۹۳

اعمـال  يين قاعده در جـا يا. در آن موضوع صادر شده باشديو حکم ماهو  يدگيرس يو واقع 

شـد  دفاع و طرح وجوه مختلف ادعا وجـود داشـته با  يبرايشود که فرصت منصفانه و کاف  يم

)Anenson,2008,3,2007,633-669( . قاعده استاپل ممکن اسـت      ياجرا ين حال برا  يدر ع

ين دعـوا ياز طرف  يکيا تنها   يا اسباب گوناگون در دو دعوا وجود داشته باشند و           يموضوعات  

ر بـا آنچـه   يمغـا يين قاعده، از طرح ادعـا يابد و با استفاده از ا يد حضور   يجد يسابق در دعوا  

از وجوه متعلق    يبود که برخ   يمدع» الف«ک دعوا   يدر  . داشته است، ممنوع گردد    سابقاً اظهار 

ه شدن آنها را    يهد يادعا» ب«تصاحب کرده است و در مقابل،       » ب«به نام    يبه ترکه را شخص   

رفت و حکـم بـه           يرا پـذ  » ب«دادگاه اظهارات   . ات داشت يدر زمان ح   ياز جانب شخص متوف   

» الف«ک بار   ي،  )ديجد يدعوا(ه بانک   يعل» الف«گر  يد يطرح دعوا  پس از . داد» الف«يحقيب

. ل دهـد يـ تحو» ب«را که متعلق به ترکه بوده اند بـه  يکند که بانک حق نداشته وجوه     يادعا م 

شـده و حکـم بـه     يدگيک بار رس  ين موضوع   يبانک به قاعده استاپل استناد نمود و گفت که ا         

و ياول فرصـت کـاف  يدر دعـوا «: دگاه اعالم نمـود   دا. صادر شده است  » ب«تعلق آن وجه به     

ن دعـوا،       ياز طـرف يکـ ير ييـ و طرح دعوا وجود داشـته و بـه صـرف تغ            يدادرس يمنصفانه برا 

ن اثر ممکن است در حقوق مـا بـا   يا١.»توان اجازه داد که همان موضوع مجدداً تکرار شود  ينم

.توان انکار نموديمختوم نمسندگان مواجه شود اما مناسبت آنرا با امريواکنش نو

يفريط تحقق و استناد به امر مختوم در حقوق کيشرا-گفتار دوم

در مسأله امر مختوم يفريو کيارتباط حقوق مدن-۱

يبه مدنيفريحکم و احاله احکام ک» علت«اشتراک در -۱-۱

1 - Bernhard V.Bank of America (1942), http://WWW.west.net/smith/resjud.htm.
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ـ » اادعـ «، »مـسأله «يرا برايد دو دادرسياز احکام معارض، نبا   يريجلوگ يبرا » دعـوا «ا ي

شـود و  يهـا مـ  جه، سبب تعارض در عملکـرد دادگـاه      يتعارض دو نت  . ان انداخت يواحد به جر  

ندارند و يث تفاوت ين ح ياز ا  يفريو ک  يمدن يدعاو. کنديرا سلب م   ين الملل يو ب  ياعتماد مل 

ـ تعل«، »اناطـه «ر يـ نظيان آنها و قواعديميپل ارتباطياز تعارض آراء، نوع يريجلوگ وا ق دعـ ي

.آورديبه وجود م» يبر دعوا مدنيفريت حکم کيحاکم«و » مرتبطيفريل دعوا کيبه دليحقوق

شود و  يتکرار م  ي، اشتباه نابخشودن  يفريجبران نقص قواعد امر مختوم در حقوق ک        يبرا

اسـت؛ در حقـوق فرانـسه، سـابقاً احـراز         يمدن يل ها يبه تحل  يفريقواعد حقوق ک   ةآن، احال 

ـ (آمـد  ين کشور به عمـل مـ  يايقانون مدن۱۳۵۱ق اعمال ماده    يوم، از طر  ط امر مخت  يشرا ، يخزان

در بنـد  » اعتبـار امـر مختومـه    «از   يران جز نام  يدر ا  ١.)۱۲۲۱،  ۱۳۷۷، لواسور، بولوک،    ي؛ استفان ۱۳۷۷،۱۱۱

ط تحقق و اسـتناد آن اشـاره نـشده و    يبه شرايچ قانونيم؛ در هيابيين قانون نميا ۶پنجم ماده   

وحـدت  . را مالک قرار دهنديسندگان را بر آن داشته تا قواعد حقوق مدن     ياز نو  يمر برخ ن ا يا

ح امر مختـوم شـده      يسندگان در توض  ين دعوا، عادت نو   يسبب، وحدت موضوع و وحدت طرف     

ن ي، خـود هـشدار داده انـد کـه از چنـ           يسندگان حقـوق مـدن    ياست که نو   ين در حال  يا. است

.)۲۹۳-۲۹۱، ۱۳۸۳ان ، يوزکات(شود يريد جلوگيباياختالط

امر مختوم يط اساسياز شراياشتراک در برخ-۲-۱

ن، ياسـت و وحـدت طـرف   ييو قـضا يقطعـ ي، امر مختوم مربوط بـه رأ     يدر حقوق مدن  

-۴۸۲، ۱۳۸۰؛ شـمس،  ۱۶۶و ۷۴، ۱۳۸۳ان، يکاتوز(استناد به آن الزم است   يز برا يموضوع و سبب دعوا ن    

-۱۳۸۳،۲۳۴، ي؛ آشـور ۱۱۵-۱۱۰، ۱۳۷۷، يخزان(کنند يط اشاره مين شرايز به اينيفريدر حقوق ک  . )۴۸۸

بدون پاسخ ين سؤال اساسياما ا. )۱۸۱، ۱۳۷۸، ۱۸۰ه، ي؛ الرک۱۲۲۵-۱۲۲۴، ۱۳۷۷، لواسور، بولوک، ي؛استفان۲۳۶

احـراز وحـدت دو   يهـستند بـرا  » يقـ يطر«ا تنها  يدارند  » تيموضوع«ط  ين شرا يا ا ياست که آ  

م گرفته يتصمييه قضايرو) ين مدنينمجموعه قوا۱۳۵۱ماده «يه قضاوت شده در امور مدنيقضياصول کليدر اجرا«-۱

گـر  يم هـستند، د ين تصميست، اعمال مجرمانه که موضوع ايدنظر نيگر قابل تجديکه ديفريم کيک تصمياست که بعد از   

).۱۲۲۲، ۱۳۷۷، لواسور، بولوک ، ياستفائ(» .نديب در آيتحت تعقيفريتوانند در دادگاه کينم
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ط يکنند نه به عنـوان شـرا  يعمل م » وحدت«ن  ين شرط احراز ا   يتر ين اساس ، و به عنوا   »دعوا«

اعتبار امر مختوم؟يانحصار

در مسأله امر مختوميفريو کيز حقوق مدنيتما-۲

يدر حقوق مدنيبودن روابط حقوقينسب-۱-۲

يت حقـوق  يباشند؛وضـع يبـودن مـ    ي، مشمول اصل نـسب    ي، روابط حقوق  يدر حقوق مدن  

يبررس يگريگران متأثر نخواهد شد و هر رابطه، مستقل از د         يهدات و حقوق د   اشخاص، از تع  

نـدارد و روابـط خـود را بـه صـورت      یتینسبن يچنيفريحقوق ک. )۲۷۶، ۱۳۷۶ان،  يکاتوز(شود  يم

بـودن   ياز اصل نسب  . ن را تحت پوشش قرار دهند     يکند تا آثار آنها، جامعه مع      يل م يمطلق تحل 

رش يقابـل پـذ  يفـر يد که درحقوق کيآيبه دست م يجي، نتا يوق مدن اعتبار امر مختوم در حق    

:ستين

کـه  يجـه اعتبـار  يسـبب آن حـق دارد، در نت     يتام به بررس   ي، بستگ يحق شخص  يبررس

متفـاوت        » سـبب «ن وجـه افتـراق خـود را در    يتـر د، مهـم يآياز آنها به وجود م     يکينسبت به   

شمول يار دارد و برايوند بسياز آن پيدعوا و حق ناشبا سبب ياعتبار امر مختوم مدن . نديبيم

ن حقـوق  يست؛ اين گونه ن يا يفريپرداخت اما حقوق ک   » سبب«يقاً به بررس  يد دق ين اعتبار با  يا

. انـد ح مشخص شـده يک به تصرياز اعمال قابل سرزنش است که هر         يبه دنبال مبارزه با برخ    

ست تـا بـر اسـاس اسـباب     ينيحقوق» سبب«ياز مجرا) و متهميشاک(ن دو شخص يارتباط ب 

ل که به وجود آمده باشد، تنها،       ي، به هر دل   يحق شاک . ل امر مختوم پرداخته شود    يمتعدد، به تحل  

حقـوق  . اسـتفاده کنـد   » عمـل مجرمانـه   «يبررسـ  ياز آن، برا   يفرياست تا حقوق ک    يموضوع

» عمل واحد«ه نسبت بيند و چون اسباب متعدديبيرا م» سبب«يو حقوق مدن» عمل«يفريک

.باشديميت حقوقينسبيآن، دارايفري، بر عکس نوع کيقابل تصور است لذا امر مختوم مدن

ز، يـ ن مـوارد ن   يـ در ا  يحت ياست ول  ياز علل جرم انگار    يکي» يحقوق فرد «ت از   يحما

ـ يبـد . رديـ گيقرار مـ  يمورد بررس » حق«جرم، صرفنظر از آن      ف يکـه درهنگـام توصـ   ين معن

ر اعتبار امر مختوم بـر عمـل،   ينظيو ترتب آثاريفريگاه آن در نظام کين جاييمل، تع ع يحقوق

در . گـردد يمـ  يبررسـ » ينـوع «شود و عمل، به صـورت       يتوجه نم » يحقوق فرد « به تفاوت   
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» البـشرط «يدر اصطالح اصـول   » عمل مجرمانه «با   يو بدن  ي، ارتباط خسارت مال   يفريحقوق ک 

ت ين خـسارت، نـسب  يت ايست و نسبياز جرم نيخسارات ناشوصف آن، تابع و است و عمل  

ب يـ تخر(د که تحقق خسارت، شـرط اسـت    يدر جرم مق   يحت. عمل مجرمانه را به دنبال ندارد     

رگـذار اسـت      يزان خسارت و صدمات در نوع جـرم و مجـازات آن تأث          يکه م  يا در جرم  ي) مال

وجـود  يفـر يبخش از استقالل حقوق کنيز اين) يمنجر به صدمه بدن   يدر رانندگ  ياطياحتيب(

هر شخص، نسبت به عمل مجرمانـه  يل، عدم تعلق حق مستقل، براين تحلياز آثار ا  يکي. دارد

يبـرا ياريبـس يو معنـو يمـاد يهـا تواند خسارتيدرست است که عمل واحد م  . باشديم

ت هر يوضعبا توجه به   » عمل«اشخاص مختلف به بار آورد لکن حکم صادر شده در مورد آن             

ن جـرم   يـ کـه از ا    يب مال مشاع، هـر شخـص      يمثال در جرم تخر    يبرا. کندير نم ييشخص، تغ 

به عمل واحد را بخواهد و حکـم صـادر شـده در             يدگيک بار رس  يتواند،  يشود نم يمتضرر م 

.، نسبت به همه قابل اعمال استيک دادرسي

» شخص«تيوضعبه تعداد حقوق،    . ف است ي، طرف حق و تکل    يدر حقوق مدن  » شخص«

، از منظـر    يت حقـوق  يک واقع يتواند به جرم، به عنوان      ينم يفريحقوق ک . متفاوت خواهد بود  

اطـالق      يبـه کـس  » شـخص «، مفهـوم    يفـر ياز نظر حقوق ک   . مستقل اشخاص نگاه کند    ييدارا

Repertoire de droit pénal et de procédure(اندازديان ميرا به جريگردد که دعوا عموميم

pénale,2000,5( .» اسـت و عامـل      يعمـوم  يان افتادن دعوا  يت دارد، طرح و به جر     يآنچه اهم

بـر  يريباشد، تأث) ييس حوزه قضايا رئياعم از دادسرا (ب يا مقام تعقييتواند شاک يطرح که م  

ـ از آنچه ب   ١.)۲۳۵،  ۱۳۸۳،  يآشور(» مورد نظر ندارد   يحصول وحدت اصحاب دعوا    د يـ ان شـد نبا ي

ندارد و ما در ادامه مطلب قواعد يريچ تأثيهيفريکيان دعوايه تعدد افراد در جرتصور کرد ک

توان عمل مجرمانه و اعتبار امر مختوم را بـا تعـدد   ي، نميفريدر حقوق ک. ميينمايان ميآن را ب 

ـ يه و ترويته«به اتهام  ياگر کس . ل کرد ياشخاص، تحل  ب قـرار  يـ تحـت تعق » يج چند سکه تقلب

اصوالً حلـف و  «و صدور حکم براساس آن معتقد است يفريکيسوگند در دعوريمعاصر در مورد تأث  ياز فقها  يکي-۱

فر و جرم هر يوجود ندارد و کيي، طرف دعوايفريکيباشد و در باب دعويميفصل خصومت و سقوط دعوين برايمي

يفريکيو شخص، در دعاوين سخن ، مفهوم طرف دعو يدر ا ) . ۷۷،  ۱۳۸۴،  يصانع(» دو مربوط به شرع و قانون است      

.روشن است
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يگـر يهر شـخص د ين ادعا از سو  يت آن، طرح مجدد ا    يصدور حکم و قطع   رد، به محض    يگ

در . ن مورد، وحدت شخص فـراهم آمـده اسـت         يرا در ا  يشود ز  يبا اعتبار امر مختوم مواجه م     

از آنهـا  يکيد، با طرح دعوا توسط ينمايبا عمل واحد، از چند نفر کالهبردار يمقابل اگر فرد  

که در دعواي اول حـضور نداشـته انـد،           يدعواي اشخاص طرح   يبرا يا توسط دادستان، مانع   ي

است که بر حـسب  يمه نقديبودن جر ي، نسب يج جرم کالهبردار  ياز نتا  يکيرا  يوجود ندارد ز  

ـ از زيکـ ين اگـر  يبنـابرا . شده از هر شخص، متفاوت خواهـد بـود     يزان مال کالهبردار  يم ان ي

ون تومان باشد و حکم و مجازات يليک مييزان مال برده شده از و     يد و م  يت نما يدگان شکا يد

زان يکه از همان عمل به م   يگرين مبلغ صادر شود، شخص د     يمعادل هم  يمه نقد يحبس و جر  

را مطرح کند و با مانع امر مختوم يتواند دعوا کالهبرداريون تومان متضرر شده است ميليدو م

از سـبب    يعنوان بخش به   يمه نقد يجر(از مجازات مقرر     يرا هنوز بخش  يمواجه نخواهد شد ز   

خواهد داشـت، هـر چنـد حکـم بـه حـبس                   يدگيف رس يمانده است و دادگاه تکل     يباق) دعوا

ن حال کـه  ين دو مثال در عيا. تواند صادر کند و مجازات حبس، مشمول امر مختوم است   ينم

ت از مفهـوم    يـ دهـد، حکا   يل عمل مجرمانـه نـشان مـ       يت شخص را در تحل    ير وضع ينحوه تأث 

.ز داردينيفريو کيدر حقوق مدن» شخص«متفاوت
يو مدنيفريدر حقوق کيو نسبينوعيدادرس-۲-۲

، تنهـا  ياسـت و بـرخالف دعـوا مـدن     يبه صورت نـوع    يفريک يدر دعو  يجه دادرس ينت

دارد و يمطلق و نـوع ي، اعتباريفريکيرأ. شوديمحدود به اصحاب دعوا و قائم مقام آنها نم     

ي جـه ينتيدر حقـوق مـدن  . دهـد يثار خود را نسبت به همگان نـشان مـ   ، آ يدگيک بار رس  يبا  

اند، از سود نداشتهيباشد و اشخاص ثالث چون در تبلور آن دخالتين ميطرفيستهي، شايدعو

شـود؟  يز مشاهده مينيفريت در حقوق ک   ين وضع يا هم يآ. نخواهند برد  ياز، بهره يان آن ن  يو ز 

يه گـاه دعـو  يـ د تکيـ ک را بايـ کدام ) دعوا، موضوع و سبباصحاب (گانه ط سهيان شرايدر م 

ا همـان طـور کـه در حقـوق     يل امر مختوم پرداخت؟ آيکرد و بر آن اساس به تحليتلق ييجزا

ل يـ ن قبيـ وجـود دارد و امـر مختـوم، در ا   » يشخص«يدر مقابل دادرس  » ينوع«ي، دادرس يمدن

وجـود  ينوعيهاين دادرسيز چنينيفريرد، در حقوق کيگيژه به خود م يو ةها، چهر يدادرس
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ب قرار داد و شرط     يرا در انحصار مقام تعق     ييجزا يان انداختن دعاو  يتوان به جر  يا م يدارد؟ آ 

دادگـاه  يدگيک بـار رسـ  يـ حـذف کـرد تـا بـا       يل دعـاو  ين قب يوحدت اصحاب دعوا را در ا     

ر مختـوم  گر منع و مشمول قاعده امـ  يهر شخص د   يرا از سو   يت مجدد ي،هرگونه شکا ييجزا

دادگـاه، از  يبـودن قاعـده و رأ  ينـسب يشود تا به جـا يا نظارت دادستان سبب نم   يدانست؟ آ 

م و اعتبار يقرار ده يدگيمورد رس » موضوع«مطلق بودن آن دفاع شود و تمام تمرکز خود را بر            

ـ ييـ جـه را تأ ين نتياييجزا يم؟ دقت در دعاو   يحکم را تابع موضوع آن بدان      ـ کنـد و با يد م د ي

.د کردييرا تأيفريکيبودن دادرسينوع

يفريو اعتبار امر مختوم کييه قضايرو-۳

ب صادره يتعقي، قرار موقوفييه قضاين تفاوت و استقالل در رو   يمالحظه انعکاس ا   يبرا

ـ قرار، توسط نو  . و انقالب مشهد قابل توجه است      يعموم يدادسرا ياريداد ۱۱از شعبه    سنده ي

دکتـر ناصـر   يآقـا يکه استاد گرامـ يل آن و نقديبا توجه به تفص   م و صادر شده است و       يتنظ

و خوانندگان را به مطالعه آن ارجـاع  ياند از ذکر مجدد آن خودداران در مورد آن داشته   يکاتوز

شـود کـه        يمـشاهده مـ  يکـرد، در مـوارد  يدر مقابـل آن رو ).۲۸۵-۲۷۱، ۱۳۸۷ان،  يـ کاتوز(م  يدهـ يم

از ييهـا ب قـسمت يبا تخريپرداخته اند؛ شخصيفريبه امر مختوم ک يل مدن يها، با تحل  دادگاه

ـ نما يمـ  ينگ آپارتمان، اقدام به تصرف عدوان     يمال مشاع و پارک    در سـابق، مـتهم، بـر اثـر         . دي

يمـه نقـد  يال جريون ريليک ميب و يماه حبس بابت تخر۶ن، به تحمل   ياز مالک  يکيت  يشکا

يکه مالک واحد آپارتمـان     يت حکم، شخص  يطعپس از ق  . ديمحکوم گرد  يبابت تصرف عدوان  

ب و تـصرف    يـ ت تخر يل همان عمل، اقدام به طرح شکا      يدر همان ساختمان بود، به دل      يگريد

ل حـصول اعتبـار امـر مختـوم، قـرار           يتهران، به دل   يدادسرا ياريشعبه سوم داد  . نمود يعدوان

تهران به موجب دادنامـه  ييجزايدادگاه عموم۱۰۳۵شعبه يد ولينمايب صادر م يتعق يموقوف

اعتراض به قـرار  « داد ين رأين قرار را نقض نمود و چن ي، ا ۲۷/۱۲/۱۳۸۳مورخه   ۱۶۸۸شماره  

ار محترم شعبه سوم به لحاظ اعتبـار امـر مختـوم صـادر              يب که بنا به استدالل داد     يتعق يموقوف

ر مزاحمت و ممانعـت  ر بيه متهم دايعل... تيچرا که اساساً شکا   . رسديوارد به نظر م   ... دهيگرد

مورخ ۱۴۵۰-۱۴۴۲است که دادنامه مستند قرار به شماره       ين در حال  يب بوده، ا  ياز حق و تخر   
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م يدانيهمان گونه که م   . ر بر مزاحمت بوده   يه متهم دا  يعل... ه شخص يموضوع شکوائ  ۲۶/۱۱/۸۲

اصحاب دعوا گردد که اتهام واحد و ياطالق ميامر قضاوت شده و اعتبار امر مختوم به موارد

ـ يه وحدت اتهام و اصحاب دعوا وجود ندارد و جرايواحد باشد که در مانحن ف     ياحـده يم عل

ب شـده،   يک عمل، متهم دوبار تعق    يل ارتکاب   ين نکته که به دل    يگذشته از ا  . »...باشد يمطرح م 

کـه  يگر قـرار داده اسـت در حـال   يديطرح دعويز مبنا يف جرم را ن   يدادگاه، تفاوت در توص   

را يگريديتواند دعوا ين، نم ير عناو ييدارد و تغ   يف واقع يک توص يل مجرمانه واحد، تنها     عم

.ان اندازديبه جر

يفريآثار اعتبار امر مختوم در حقوق ک–گفتار سوم 

يو شکليماهويان رأيز ميتما-۱

هـاد  توان کنار ني، نميق اعاده دادرسيت و آن هم از طر    يدادگاه را، جز حکم محکوم     يرأ

. دارديمجدد را در موارديدگيت رسيل اثبات دعوا، قابلير داليدادسرا، با توجه به تأثيرأيول

يهـا ل دادگـاه  يقانون اصالح قـانون تـشک      ۳ماده   ۳بند  . )۱۲۲۳-۱۳۷۷،  ۱۲۲۲، لواسور، بولوک،    ياستفان(

ار منـع  ل قـر يـ ت دليـ هرگاه به علت عدم کفا«: دارديان مين خصوص بيو انقالب در ا    يعموم

ب کرد، مگر بعد ين اتهام او را تعق  يتوان به هم  يگر نم يشده باشد د   يب متهم صادر و قطع    يتعق

توان به درخواسـت دادسـتان   يک مرتبه ميين صورت فقط برا يد که در ا   يل جد ياز کشف دال  

و قـرار  يدگيز کند بازپرس، رسـ   يب مجدد متهم را تجو    يهرگاه دادگاه تعق  . ب نمود يرا تعق  يو

ـ ا فقدان مطلق دليل  يت دل ين عدم کفا  يب يتفاوت. »دينمايصادر م  يمقتض ث يـ ست و از حيـ ل ني

» او«ريو ضم » متهم«با توجه به عبارت     . شود يم يک جزء، کل واقعه منتف    يز با فقدان    ين ياصول

، يدگين رسيکه در نخستين است و در صورتيحکم قانون ناظر به انتساب اتهام به شخص مع        

ـ ، مـشمول ا )ل و ناشناخته بـودن مـتهم  يل اتومبيمثال سرقت وسايبرا(اشد متهم ناشناخته ب  ن ي

يبراييه قضايرو. ن وجود دارديمجدد با تمرکز بر شخص مع      يدگيشود و امکان رس   يماده نم 

اگر علـت   . کندير م يرا به صورت گسترده تفس    » ديل جد يدل«دگان، مفهوم   يان د يحفظ حقوق ز  

ن امکان وجـود  يب باشد ايا حصول مرور زمان تعقيودن عمل   ب ، جرم نب   يصدور قرار منع تعق   

جه ينتيمطلق برايکنند و اعتباريميبررس ين علل، موضوع دعوا را به صورت نوع       يا. ندارد
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ل، نـسبت   يت دل ين سؤال مطرح است که منظور از عدم کفا        يحال ا . آورند يبوجود م  يدگيرس

ـ متهم اسـت   » يارکان عمل خارج  «اثبات   يل برا يا فقدان دل  ياست؟ آ  يبه چه امر   ا فقـدان آن  ي

ارائه شود که درمدت مرور زمـان        يلير مرور زمان؟ اگر دل    ينظ» عمل يات قانون يخصوص«يبرا

تـوان  يا مـ  يـ مؤخر نشان دهـد آ     يخيرا در تار  ) نه ارکان آن  (مؤثر باشد، مثالً زمان تحقق عمل       

وه بر خالف اصل بـودن حکـم   را عالياست زيرا مجدداً درخواست نمود؟ پاسخ منف   يدگيرس

.شودين حکم خارج ميشود، موضوعاً از ايب ميتعقيماده، چون مرور زمان سبب موقوف

تعدد جرم و امر مختوم-۲

ميان جرايز ميتما-۱-۲

ر آن اطـالق       يانت در امانـت، قتـل و نظـا        ي، خ يسرقت، کالهبردار » نيعناو«به  » جرم«ا  يآ

ف يوم در حقوق فرانسه و احراز شرط وحدت دو جرم، توص      گردد؟ هنگام بحث از امر مخت     يم

شـد و در صـورت طـرح دعـوا،     يار تفاوت آنها محسوب م يم، مع ين جرا يبا نام و عناو    ييقضا

. راد امر مختوم قابل طرح نبود     يا) اختالس سابق  يانت در امانت به جا    يخ(ييتحت عنوان جزا  

ـ ا د يــعمـل توجــه گرد يرکــن مــادتفــاوت دو جــرم بـه  يه کنـار نهــاده شــد و بـرا  يــن روي

)Crim.20.D,1957( .فرانـسه را تکـرار   يخين اشتباه تـار  يا يز در موارد  يران ن يا ييه قضا يرو

در امر مختوم، بلکه در موارد ) نيتفاوت بر حسب عناو(ار نادرست ين معيکند و نه تنها از ا  يم

بـه آن  يگـر ير بحـث د ست و ما د ين قسمت مجال ذکر آن ن     يکند که در ا   يز استفاده م  يگر ن يد

د دانست که تفاوت دو جرم در واقع تفـاوت در          يبا. )۶۵-۶۲و   ۲۸-۲۶،  ۱۳۸۴،  يخدابخش(م  ياپرداخته

ر ين تفسيدر کامل تريد به عمل ارتکابيامر مختوم بايابيارز يجوهره و ارکان آنها است و برا      

.آن اقدام کرديف حقوقيو توص
شابهم ميامر مختوم در جرايهايژگيو-۲-۲

ديامر مختوم و کشف جرم جد-۱-۲-۲

اول، چند جرم، معلوم و مشخص باشند مطابق قواعـد تعـدد جـرم              ياگر در زمان دادرس   

احراز شود يگرياز آنها، جرم مشابه ديکياگر پس از صدور حکم در مورد . شوديميدگيرس

و ۳۴د کرد؟ مواد يبان مورد چهيبوده، در ا يدگيا همزمان با جرم مورد رس     يکه وقوع آن، قبل     

کنند که اگـر پـس از   يه اعالم ميدر مورد مجازات معلق محکوم عليقانون مجازات اسالم  ۳۶
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ق يت در مقررات تعل   ين محکوم يکشف شود و ا    يگريت د يق مجازات، محکوم  يصدور قرار تعل  

يدادرسـ ن يـي قـانون آ ۱۸۴در مـاده  . شـود يق اقدام ميرگذار باشد، نسبت به الغاء قرار تعل يتأث

کنـد کـه   ياد م ي» يگريد يت قطع يمحکوم«ز از   ين يفريو انقالب در امور ک     يعموم يهادادگاه

ن مرجع صادر کننـده     يها به آخر  م مشابه، پرونده  يجرا يبه تمام  يدگيرس ين صورت، برا  يدر ا 

در فرض مورد نظـر مـا،       . صادر شود  يمناسب يشوند تا ضمن نقض تمام احکام، رأ       يارسال م 

ن نـصوص قـانون، پاسـخ    يبنـابرا .امده و جرم، تازه کشف شده است    يت حاصل ن  يکومهنوز مح 

ن مجـازات مـستقل   ييل عدم امکان تع يتوان گفت به دل   يک سو م  ياز  . دهنديبدست نم  يروشن

رش يت پـذ  يـ جـز ممنوع   ياچـاره ) کشور يوان عال يد ۶۰۸ه شماره   يوحدت رو  يمضمون رأ (

د يـ ب مـتهم دچـار ترد  يـ تعقيدر هر صورت، براست و چون، يد ن يمربوط به جرم جد    يدعوا

گر، راه ياز طرف د. ميدانيم، با اتکا به اصل برائت، موضوع را مشمول قاعده امر مختوم مياشده

ک عمل مجرمانه، منفعـل باشـد و بـا وجـود اثبـات      ي، در برابر يحل اول باعث که نظام حقوق     

اسـت  يشتر از جرمـ يابه، به مراتب بمجازات جرم مشيدر موارد. ديننمايدگيعمل، به آن رس  

م حـق  ييح است که بگوين صورت صحيا در ايصادر شده است، آيکه نسبت به آن حکم قطع     

سـخن   يا چند حکـم قطعـ     ياز دو    ۱۸۴توان گفت که هر چند ماده       يوجود ندارد؟ م   يدگيرس

دو قـانون گـذار، حـصول حـدقل    يد اما مفهوم موافـق آن، قابـل اسـتفاده اسـت؛ وقتـ             يگويم

ـ از احکـام محکوم يکيداند و   يم يدگيع رس يرا موجب تجم   يت قطع يمحکوم ت را نقـض و  ي

صـدور  ينشده است بـرا يدگيرا که هنوز نسبت به آن رس   يعمل يق اول يکند، به طر  يبالاثر م 

د يـ د گفـت کـه دادگـاه صـالح، بـه جـرم جد       يا با ين فرض   يدر ا .داند  يحکم واحد، مناسب م   

ع يـ صـدور حکـم، تجم  يها را برا  ، پرونده يت قطع يحصول محکوم  کند و پس از   يم يدگيسر

در مـورد جـرم مـشابه و ارسـال     يمستقل و صدور حکم قطعيدگيم رسيينکه بگويا ايکند  يم

ح يقبـ ي، عملـ ينقض هر دو حکم تازه و سابق و صدور حکم واحد، از نظر عقلـ    يپرونده برا 

ه حکم اول را صـادر نمـوده ارسـال شـود تـا           ک يد به همان دادگاه   ين پرونده با  ياست و بنابرا  

است که ين دو صورتيالبته ا. ديصادر نماياول، حکم واحديو با نقض رأيدگيمجموعاً رس

ن اگـر مجـازات جـرم    يبنـابرا ). ۱۸۴مـاده  (» زان مجازات قابل اجراء مؤثر باشديدر م« موضوع  
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وجود يدگيباشد امکان رس  در حکم سابق نداشته    يريباشد که در هر حال تأث      يد به نحو  يجد

١.ندارد

م مشابه يط در جراير شراييتغ-۲-۲-۲

بـه عمـل آمـده اسـت     يدگيافته و نسبت به آن رسيارتکاب ين فرض، عمل واحد  يدر ا 

نجـا  يدر ا. شود که سارق مسلح بـوده اسـت  يت حکم، ثابت ميپس از قطع   يول) سرقت ساده (

ـ ا بـا ا يآ. رگذار استيده که در مجازات تأثا به عبارت بهتر، کشف شي، اضافه   يديشرط جد  ن ي

د يـ است و تنها با   يدگين دعوا قابل رس   يوجود دارد؟در حقوق فرانسه ا     يدگيفرض، امکان رس  

به ) . Repertoire de droit pénal et de procédure pénale,2000,6-7(مجازات سابق احتساب گردد

م مـشابه،  ين مجـازات در جـرا  يـي را تع يزز مثبت است    يران ن يرسد پاسخ آن در حقوق ا     ينظر م 

که مسلحانه بـودن سـرقت از      يکنند ودر مورد   يم يرويزان آن پ  ين م يدتريشه از اصل شد   يهم

ن فـرض   يداشت، در ا  ينسبت به سرقت ساده به دنبال م       يدتريشد، مجازات شد  يابتدا ثابت م  

تنهـا  . ابـد ييم تحقق نمـ اول، امر مختوين مجازات در دعوايير سبب دعوا و عدم تع  ييز با تغ  ين

د يـ سـابق اسـت و در هـر حـال با    يدگيمجدد، در حدود رسـ يدگيد در نظر داشت که رس  يبا

.ت آنها وارد نشدياول را مفروغ عنه دانست و در ماهيدعويمرزها
م مرتبطيامر مختوم در جرا-۳-۲-۲

ازمنـد  ين عمل، نياگر ا. صادر شده است  يو حکم قطع   يدگيرس ين حالت، به جرم   يدر ا 

بـه  يدگيگردند و در زمان رسيف ميتوصيباشد که مجموعاً تحت عنوان واحد    يه مقدمات يته

ا يـ نشده باشـند، آ يدگيا رسيناشناخته بوده، کشف نشده    ياز اعمال مقدمات   ي، برخ ياتهام اصل 

يبرا. باشند وجود داردين اعمال که بنا به فرض، مجرمانه ميمجدد به ايدگيرسيبرايمجوز

۴۷با مستفاد از ماده «: کنديد مييم تأيز آنچه را در متن نوشتار ارائه نمودين۲۱/۱/۱۳۷۸-۶۳۱ه شماره يوحدت رويرأ-۱

ز بوده يگر نيديفريکيت هايمحکوميه دارايکه هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم عليقانون مجازات اسالم

مقررات مربوط به تعـدد جـرم، در صـورت    يرد توجه قرار نشده است، به منظور اعمال و اجرا     مو يکه در موقع انشا رأ    

ن حکـم را  يکه آخـر يمجازات ها، دادگاهيمختلف بودن مجازات ها، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساو          

کـشور،  يوان عـال يـ ديمـوم أت عيـ مـذاکرات و آراء ه . (»...ديـ نمايحيمبادرت به اصدار حکم تصح     يستيصادر کرده با  

۱۳۸۱،۱۷.(
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ين ارتـشاء و اخـتالس و کالهبـردار   يد مجـازات مـرتکب  يقانون تـشد ۵ماده  ۲ثال در تبصره    م

... مرتکـب بـه   ... ر آن باشديچنانچه عمل اختالس توأم با جعل سند و نظا        «م  يخوانيم) ۱۳۶۷(

دهـد کـه جعـل و اسـتفاده از سـند مجعـول بـا عمـل                  ين عبارت نشان م   يا. »گردديمحکوم م 

ن مجازات مـستقل جعـل و   ييبه تعيازيکند و ن يدا م يپ ييان خاص جزا  اختالس، مجموعاً عنو  

، جعل سند يت رأيبه عمل اختالس و قطعيدگياگر پس از رس. ستياستفاده از سند مجعول ن  

ـ توان به ايد، کشف شود ميل جديو استفاده از آن با ارائه دال    ن يـ کـرد؟ ا يدگيم رسـ ين جـرا ي

» زان مال اختالس شـده يم«در يريشد و تأثيول مطرح مبه دعوا ايدگياعمال اگر در زمان رس    

در يريد تأثيز نبايشدند و اکنون نيهم مؤثر نم  يآورد، قطعاً در مجازات مقرر قانون     يبوجود نم 

ل مربوط به سؤال اول و به جهـت عـدم       يب با استفاده از دال    ين ترت يبه ا . روند امر داشته باشند   

اگـر  يکند ولـ   يدگيتواند رس يتوم حاصل است و دادگاه نم     ر در سبب دعوا، اعتبار امر مخ      يتأث

وه يوجـود دارد، امـا شـ       يدگيزان مجـازات باشـد امکـان رسـ        يد، مؤثر در م   ياسناد مجعول جد  

يست و از سـو    يـ رش ن يان متهم قابل پـذ    يبه ز  يکسو اعاده دادرس  يست؛ از   يمعلوم ن  يدگيرس

توان گفـت کـه چـون    يار ميد بسيبا ترد. باشد يسابق الذکر نم   ۱۸۴گر، مورد از موارد ماده      يد

توانـد  يمـ  ين دادگـاه صـادر کننـده رأ       ياز مجازات، مورد حکم قرار نگرفته است آخر        يبخش

.صادر کنديواحدياول اقدام و رأيح رأينسبت به تصح

شـود  يدگيبه صورت کامل رسيست که عمل خاصيالزم نيفرينکه در حقوق ک  يجه ا ينت

يدگيباشـد، دادگـاه حـق رسـ    » مفـروض و مـستتر  «گر ي، در عمل دبه آنيدگين که رسيو هم 

، بـه  يبه عمل اصـل    يدگينکه هنگام رس  ين استتار اعم است از ا     يا. مستقل به آن عمل را ندارند     

يري، تأثيبه عمل فرعيدگيا با فرض عدم رسيشده باشد    يدگيهم رس  يو مقدمات  يعمل فرع 

يفـر يکيدر حقـوق يبودن دادرسـ يج نوعياز نتايکيز ين اثر ن يا. ديايبوجود ن  يدر عمل اصل  

١.ندارديدگيبه رسيازي، در هر مورد، نيبودن امور مدنياست که بر خالف نسب

که مجازات آن ينيتوان از جهت عناويگر نميکه مجازات آن اشد است حکم صادر شده باشد، دياگر نسبت به عنوان«-۱

ما اوجـب اعظـم   «است با عنوان يقاعده ايدر فقه شافع) . ۱۳۸۴،۳۶۰، يآباديعل(» د مطلع نموديف تر است تجد   يخف

←گـر يل عنـوان د يـ ا عمـل را در ذ يـ ک عنـوان  يـ و براسـاس آن اسـتتار    » وجب اهونهما بعمومـه   يال  ن بخصوصه   ياالمر
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متعارف دادگاهينيش بيامر مختوم و پ-۳

يدر برخـ . ع مستمر را مـشخص کنـد  ينده و وقا يف امور آ  يست تکل يقادر ن  يچ دادگاه يه

د کـه بـه صـورت مـستمر ادامـه         يآيبه وجود ميجي، نتايم، با وجود وحدت عمل ارتکاب   يجرا

:کننديابند به دو صورت اعتبار امر مختوم را متزلزل مييم

ـ ان ديـ و زيرغم وحـدت شـخص شـاک   يدارد که عل   يج متعدد يعمل واحد، نتا   -۱ ده،   ي

کـه  يمثـال در تـصادفات راننـدگ   يبـرا . حکم دادگاه را مشخص نمود    ييف نها يتوان تکل ينم

. افتينان ين صدمات اطميت ايتوان به قطعيآورد، بعضاً نميبه وجود ميمتعدديصدمات بدن 

ر کند و ييا نوع آنها تغيزان صدمات ين مجازات مقرر، م  ييممکن است پس از صدور حکم و تع       

.بماندياز مجازات مقرر، بدون حکم باقيبخش

باشد و به صورت مستمر تحقق   ج را به دنبال داشته    يه نتا يعمل واحد، ممکن است کل     -۲

دگان، يان دياز زيل عدم حضور برخي، بدلياصليج آن در زمان دادرسياز نتا  ينيابد بلکه برخ  

، اموال چنـد    يبا کالهبردار  يمثال شخص  يبرا. نباشد ينيبشيدادگاه قابل پ   يبوده و برا   يمخف

دارنـد و دادگـاه مجـازات    دگان حـضور ن  يـ ان د ياز ز  يدر زمان طرح دعوا، برخ    . بردينفر را م  

بـه  يجـرم کالهبـردار  يمه نقدياز آنجا که جر. کنديد ميرا در حکم ق   يمه نقد يحبس و جر  

ز تنها محدود به اثبات اموال ياست، حکم دادگاه نيو معادل مال مورد کالهبرداريصورت نسب

گر يدت حکم، ممکن است اشخاص ين پس از قطع يبنابرا. اشخاص حاضر در دعوا خواهد بود     

ـ آ. ب مجدد قرار دهنـد يکه از همان عمل دچار خسارت شده اند، متهم را تحت تعق            ـ ا در اي ن ي

ممکـن  يدگيدهد و اگر رسـ يمجدد به عمل متهم را ميدگيفرض، اعتبار امر مختوم اجازه رس  

ه خـود، در  يدو نظريه ط يقوه قضائ  ين مجازات آن چگونه خواهد بود؟ اداره حقوق       يياست، تع 

در . ز نمـوده اسـت  يمجدد دعوا را تجـو يدگيامر مختوم را محقق ندانسته و رس     ين موارد يچن

ج و آثـار عمـل مرتکـب از         يکه نتا  يميدر جرا «ن مرجع آمده است     يا ۱۸/۱۰/۵۳ه مورخه   ينظر

دادگاه ملحـوظ  يدگيکه ضمن رسيجيفقط در حدود نتا    يارکان محقق جرم است، حکم قطع     

ر براساس آن يسنده کتاب االشباه و النظايچنانچه نو. دانندين و آثار آن ميباعث وحدت ضمانت اجرا و عدم تعدد عناو→

).۱۹۱تا، ي، بيوطيالس(.داند ير آن ميل و نظايمجازات تقبيقاعده، مجازات زنا را ناف
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ـ (» محکـوم بهـا را دارد      هيبوده اعتبار قض   ينيش ب يو قابل پ   ه شـماره   يـ در نظر . )۱۱۵،  ۱۳۷۷،  يخزان

از يت تعـداد  يچنانچـه پـس از طـرح شـکا        «کنـد    يز اعـالم مـ    ين ۲۶/۱۲/۸۳مورخه   ۹۷۹۱/۷

ز يـ نيگريصادر و تعداد دير، حکم قطعيا انتقال مال غ يو   ياز بزه کالهبردار   يمالبختگان ناش 

ت آنان قابـل  يند، شکايت نماياعالم شکاصادره در خصوص همان پرونده يمتعاقب حکم قطع 

م ين جرايبيث فرقين حياست و از شمول قاعده اعتبار امر مختوم خارج است و از ا   يدگيرس

د به تفاوت در اسباب     يمجدد با  يدگيه رس يتوج يبرا. »ستير قابل گذشت ن   يقابل گذشت و غ   

نـشده و  يدگي، هنوز رسـ يبعديدر دعاويمه نقد يه و جر  ياز آنجا که د   . دو دعوا اشاره نمود   

مجـدد  يدگيسـابق، رسـ  يباشند لذا دادگاه حق دارد با حفظ اعتبار رأيميحادث و آت يامور

ر قابـل نقـض اسـت و دادگـاه             يـ سـابق غ   يع دعـوا  يدوم اوالً وقا   يدگيد اما در هنگام رس    ينما

ز مجـازات مقـرر کـه       ا ياً تنها به بخش   يثان. کند ينيش ب يخود پ  يرأ يگر برا يد يتواند مبان ينم

قابل يمثال مجازات حبس در کالهبرداريبرا. سابق نبوده، حکم داده خواهد شديموضوع رأ 

سـابق،  ياگر متهم، در دعوا  يحت. رديمورد حکم قرار گ    يمه نقد يد جر يست و تنها با   ياعمال ن 

، يقبلـ يمه نقديبا حبس و جريويهابازداشت تحت قرار باشد و پس از احتساب بازداشت     

آن، يمه نقدياحتساب جريدوم و برايد در دعوايبماند، بايباقيام بازداشت قبل  ياز ا  يبخش

.در نظر گرفته شود

يفريدر امر مختوم ک» يحق شخص«ر يتأث-۴

اما . ستيل عمل مجرمانه، اصوالً تابع حقوق مختلف اشخاص ن        يفات و تحل  ينکه توص يبا ا 

، ۱۵۱، ۱۴۴در مواد  . شد» يحق شخص «و  » جرم«م  يمستق توان منکر ارتباط  يموارد نم  يدر برخ 

ان آمده است که نـشان از حـق   يسخن به مياز احکاميقانون مجازات اسالم۱۶۰و ۱۵۹،  ۱۵۲

سبب تعدد حـد،    ) قذف واحد نسبت به چند نفر       (را عمل مجرمانه واحد     يدارد ز  يمستقل فرد 

اول پـس از  يگر در دعوايعبارت دبه. شوديک از مخاطبان ميدر صورت مطالبه جداگانه هر   

هـم،  يبعـد يدوم و دعاويدر دعوايشود وليو اثبات عمل، مجازات حد اعمال م     يدگيرس

ت يـ ن امر حکايا. از امور مختوم وجود ندارديرد و نشانيگ يقرار م  يدگيهمان عمل مورد رس   

ن اسـتدالل  يهر شخص نسبت به عمل مجرمانه اعمال دارد و ممکن است همـ » حق مستقل «از  
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م تنهـا در نـوع لفـظ متفـاوت        ين جـرا يرا ايز اعمال شود زير آن نين و افترا و نظايدر جرم توه 

م ين صـورت جـرا    يرا در ا  يدهد ز يسوق م  يج خطرناک ين استدالل ما را به نتا     يا يول. باشنديم

مکن م. مجدد استيدگير شخص قابل رسييز با تغ  يانت در امانت ن   يا خ يب  ي، تخر يکالهبردار

حق مـستقل دارد لـذا،   يباشند و شاکيمتفاوت ميين دعوا جزا ياست استدالل شود چون طرف    

ز ممکـن اسـت اسـتدالل شـود دادگـاه        يـ ن کرد و ن   ييد مجازات مستقل تع   يک، با يبه اعتبار هر    

يگرين بار، به مجازات دين شده است اييچون سابقاً مجازات مرتکب تع  يکند ول يم يدگيرس

ن يـي کـه حـق تع  يکند در حاليميدگيه البته وارد است که دادگاه چگونه رس      دهد ک يحکم نم 

توان همان استدالل منعکس در باب يا ميآ. ندارديفرين اثر دعوا کيترمجازات را به عنوان مهم

م و منطـق  يدر دست نداريليز دلين مورد نيز اعمال کرد؟ در ايم نيگر جرايقذف را نسبت به د 

ت به صورت مستقل، سـبب تفـاوت   ين شکايا طرح اي» ع اشخاصيتجم«ه رد ک يپذينم يحقوق

ـ از اين مـورد، خـال  يدر ايهر پاسخ. با عمل مجرمانه شود   يفريدر نوع برخورد حقوق ک     راد ي

:توان دو استدالل را مطرح ساختيست اما مين

ـ ، بنيدهد در برخ  ياعمال نشان م   يدقت در علت جرم انگار     -۱ آنهـا، حفـظ   يان اصـل ي

گـر،  يديباشـد و در برخـ  يميت روحيت از تماميخاطر آنها و حمايت اشخاص و تشف  يثيح

. ن اعمال در سطح جامعه اسـت  ياز ا » ينوع«يريو جلوگ  ي، همانا حفظ نظم عموم    يه اصل يتک

با ير صدمه بدنينظ(اشخاص باشد يت جسميه تماميممکن است، جرم عليدر فرض دوم حت 

است نه حق مستقل يعموميهان عمل، جنبهياز ايناشيفريکيدعوايان اصل يبن يول) چاقو

م ياز جراياريرا بسيست زين يو عموم  يالناسم حق يان جرا يتفاوت م  ين امر به معن   يا. شخص

ا تـصرف  يـ يراد جراحات عمـد ير ايباشند نظ يم يت مجازات عموم  يثيح يقابل گذشت، دارا  

گـر  يبه عمل آمد، ديدگين که رسيوارد همن مياست در ايهيبد. در امالک چند مالک يعدوان

جـز در مـورد   ( يگـر يا مصدوم دياگر مالک يرا در نظر گرفت حتيگريتوان مجازات د  ينم

ده يب دياشخاص، آسيت معنويثيکه حياما در آن گونه دعاو. ت کندياقدام به شکا) ه مقرريد

يک نفر، تشفييات بران مجازيياست، چون به اعتبار هر شخص حق مستقل بوجود آمده و تع

ده، مجـازات مقـرر    يـ ان د يد دعوا هر ز   يرسد با تجد  يرا به همراه ندارد به نظر م       يگريخاطر د 
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ـ يين استدالل در باب قذف مورد تأيد هم يشا. ن شود ييد تع يبا تـوان آن را در  يد قرار گرفته و م

١.ز اعمال نموديمورد مشابه ن

ح و خالف اصول حقـوق   يقب يل واحد، امر  عم يمتعدد و مستقل، برا    يهاتيمحکوم -۲

ک يـ در  يح باشـد؛ جمـع شـدن چنـد شـاک          يد محور ارائه راه حل صح     ين مبنا با  يجزا است؛ ا  

از عمـل واحـد در   يناشـ يبا جمع شدن چند دعـو    يواحد دادگاه، تفاوت   يدگيو رس  يدادرس

از عمـل مجرمانـه کـه    يمختلف ندارد و همان طور که گفته شـد، حـق مـستقل ناشـ             يزمانها

ندارد و تمام مقـررات خـالف   يگاهيجايفريباشد، در حقوق ک  يدگيچند رس  يبرا يموضوع

ـ از جـرم افتـرا   ياول که ناشيفريک يممکن است در دعو   . دارند يياستثنا ةن اصل، جنب  يا ا ي

ن حالت  يدوم، دگرگون شده باشد، در ا      يفريک يحاکم باشد که در دعو     يتين است وضع  يتوه

. دوم وجـود نـدارد  يبه دعويدگيرسيبرايط تحقق جرم، مانع   ير در ذات و شرا    ييل تغ يدل به

ل مختلف ، نسبت يکه متوجه چند نفر است، به داليا عمل واحديمثال ممکن است لفظ   يبرا

ن نباشد؛ لفظ ممکن است بـا توجـه بـه    يتوهين محسوب شود و نسبت به برخ    يتوه يبه برخ 

ن محـسوب نـشود و در    يک نفر توه  ييو مکان  يت زمان يا موقع يه  گايو جا  يت اجتماع يشخص

دوم بر اثر همان يکه در دعوايگريا شخص ديآ. دهديمين دعوا، دادگاه به برائت متهم رأ   يا

ـ ثي، دچـار هتـک ح  يو اجتمـاع يل اوضاع و احوال شخصيا عمل، به دل يلفظ   ت شـده اسـت      ي

د به استناد امر مختوم، دعوا را متوقف کنـد؟  يگاه با ا داد يد؟ آ ين نما يتوه يتواند طرح دعوا  ينم

) آورا عمل وهنيلفظ (در هنگام ارتکاب عمل مجرمانه ين مثال اگر اساساً حضور شاک   يدر هم 

کـه حـضور خـود را اثبـات       يگريا شخص د يبه اثبات نرسد و حکم برائت متهم صادر شود آ         

د و ير کذلک؟ قال جماعه منهم المفيالتعزيو هل الحکم ف«شود يرات گفته مير تعزيحکم قذف به سايدر مورد تسر-۱

لکونه مـن  . س من العدميعن ابن ادريه خالفاً للمحکيالمشهور الولويالمسالک نسبته اليبل ف. نعم يما حک  يسالر، عل 

س لـه  ير منوط بنظر الحـاکم و لـ  يلالختالف هنا و ذلک الن التعزيو ال معن: فقال. المنصف الخالف يفاس الممنوع و ن   يالق

جـب  ير، يـ فانه مع الحکم بتعـدد التعز ... راهير القدف بما يؤدب باسباب الجماعه بغيفهو . کل واحد حد محدود   يبالنسبه ال 

واهللا ... ر مطلقـاً  يجوز له بلوغ الحـد بـالتعز  يقول باتحاده الايخص کل واحد منهم سوطاً صاعداً و عل      يد منالحد ل  يضربه از 

بر اصل تداخل اسباب و مسببات يگر که مبتنيديات فقهيمالحظه نظريبرا). ۴۲۳، ۴۲۲، ۴۱جواهر الکالم، جلد    (» العالم

).۱۷۲يال۱۶۲، ۱۳۸۵دگاه فقه و حقوق جزا، يرات از ديتعز: (باشد رجوع شود به يم
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ن موارد ناظر به برائت  يدرخواست کند؟ ا   به همان عمل مجرمانه را     يدگيتواند رس يکند، نم يم

اول، وهـن آور بـودن لفـظ، بـه اثبـات رسـد و حکـم        يمتهم است اما ممکن اسـت در دعـو       

توانـد  يتوسط شـخص دوم مـ      يگريمستقل د  ين فرض، دعو  يا در ا  يآ. ت صادر شود  يمحکوم

راد يان  ين صورت ا  ياست در ا   يل مجازات متعدد بر متهم شود؟ اگر پاسخ منف        يمستوجب تحم 

کردن مجـازات،  ين عمل مجرمانه و مجازات و توجه به فرد      يشود که اصل تناسب ب    يمطرح م 

اول، تمام شکات حاضـر بودنـد، دادگـاه مجـازات            يرا اگر در دعو   يممکن است نقض شود ز    

آنها يو حفظ حقوق فردي، جنبه تشف يفريند ک يگران در فرا  يکرد و حضور د   ين م ييتع يگريد

ر در يزان تـأث ي، ميفريند کيده در فراياز ابعاد دخالت بزه ديکيهمچنانکه . دنمويرا هم حفظ م   

يدوم از سويرش دعوين، عدم پذيده است بنابرايبزه ديو احساس آن از سو    يفريک يدعوا

.دهديقرار مين دعويايرا بر عهده شاکيعدالتياز بيدادگاه، بخش

احتمـاالً  و يفـر يل و قواعـد حقـوق ک   توان گفت که براسـاس اصـو      يم يريگجهينت يبرا

ـ ان آراء برائـت  يـ د ميـ دگان متعـدد با يان ديت زير شکايو تأثيع دعاويتجم يمتقضا ا منـع و  ي

آنچـه  «و  ) مجازات ينه اجرا (» ن مجازات ييآنچه سبب عدم تع   «يب و به طور کل    يتعق يموقوف

ـ مبـه محکو يکـه رأ يتفاوت قائل شد؛ در صـورت » شودين مجازات م  ييسبب تع  ن يـي ت و تعي

آن هنـوز شـروع   يا اجرايق گردد يا تعلينکه مجازات اجرا شود ياعم از ا(مجازات صادر شود    

ل يـ آن، سبب تحميدگيجه رسيبود که نتيدوم تا حديرش دعوايل به پذ  يد قا يبا) نشده باشد 

کـه حقـوق چنـد      ياشده در قانون نـشود؛ عمـل مجرمانـه         ينيبشيفراتر از حداکثر پ    يمجازات

قـانون  ۴۷ن فرض، مطـابق مـاده     يص را نقض کند با قاعده تعدد جرم منطبق است و در ا            شخ

اول، يکـه در دعـوا  ين در صـورت يبنـابرا  ١.شـود ين م يي، مجازات حداکثر تع   يمجازات اسالم 

اسـت متفـاوت      يج متعـدد ينتايکه دارايرا تعدد جرم، با جرميست و ماده نقص دارد ز     يز تمام ن  ياستدالل ن ن  يالبته ا  -۱

ه يوحدت رويچنانچه رأ. ستيآن تعدد جرم نيمعنيک نفر است وليش از يه، بيعلينجم، مياز جراياريدر بس. باشديم

دانـد امـا   يبه صراحت ، آن را مشمول تعدد جرم نم » داندر مورد عدم پرداخت نفقه زن و فرزن        ۳۰/۸/۱۳۶۰-۳۴شماره  

و فقدان اعتبار امر مختوم، در » ن مجازاتييعدم تع«و » ت يمحکوم«ان يک ميرفته شده در متن و تفکيد استدالل پذييتأيبرا

م قابل يجراژهين موارد، به ويتوان گفت که چون در ايکه تمام مجازات را در بر ندارد، ميتيمحکوميصورت صدور رأ

ان و يعدد شـاک تنخواهد شد لذا در صورتيت ندهند، مجازات منتف   يان رضا يکه همه شاک   ين، تا زمان  يگذشت مانند توه  
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بـه  (از مجـازات   يهنـوز بخـش   ) گر شکات يل عدم حضور د   يبه دل (ن نشود   ييمجازات کامل تع  

يدگيدوم رسـ يتواند به دعويقابل اعمال است و دادگاه م     ) ديجد يفريک يعنوان سبب دعوا  

ن شده باشد، موضوع مشمول امر مختوم است    يياول، حداکثر مجازات تع    يکند اما اگر در دعو    

ر يدر مورد آراء برائت و نظا. دينمايرا اضافه مي، نام شاکياصالحيو دادگاه تنها با صدور رأ     

توجـه  » يعلـت صـدور رأ    «د بـه    يـ شود، با ين نم ييتع يتکه مجازا  يدر موارد  يآن و بطور کل   

ن جهـت، در ذات و ارکـان خود،بـا    يبود و ا » يجهات حکم «بر   ين علت، مبتن  يداشت و اگر ا   

جـرم  ي، بطور کلـ   يمثال اگر عمل   يبرا. ر نباشد، موضوع، مختومه است    يير شخص قابل تغ   ييتغ

يز، مـوجب ير شخص ن ييارد و با تغ   ت امر مختوم د   يا مشمول مرور زمان شده باشد، حاکم      ينبود  

ر ينظ(ت شخص در ارتباط است      ياز اوصاف جرم با وضع     ياما اگر بخش  . ستين يدگيرس يبرا

ـ ا اين که بسته به هر شخص وهن آور است    يتوه ـ ، تغ)ن وصـف را نـدارد  ي ر شـخص، مـانع   يي

ت جها«ر آن،   يبرائت و نظا   يممکن است علت صدور رأ    . دادگاه نخواهد شد   يماهو يدگيرس

ـ با ارائه دال   ين صورت، دعو  يباشد که در ا   » يموضوع گـر، قابـل    يد يشـاک  يل تـازه از سـو     ي

يان دعواياول، بنيل دعواينکه دال يراد امر مختوم مطرح نخواهد شد مگر ا       ياست و ا   يدگيرس

ن نبـوده،  ي، مخاطـب تـوه  ينکه شاکيل اياول، بدل  يمثال، اگر دعو   يبرا. دينما يرا منتف  يفريک

که به ييدعوايتواند آنرا نسبت به خود ثابت کند وليدوم، ميت نشود، شاکيحکومبه م  يمنته

قابـل طـرح   يگـر يچ شـخص د يهـ  يمختومه شده، از سو    يا صغر سن و   يجهت جنون متهم    

.ل بلوغ متهم را ارائه کنديدوم، دلياگر شاکيست حتين

اقدام کنند ييجزايتوانند به اقامه دعويان ميگر شاکياول، ديدر رأ) يحداکثر مجازات قانون(ين مجازات قانونييعدم تع

يبـرا يگر موجبي، د)يچند دعوياول و چه در مجموع مجازات ها     يچه در دعو  (شد  ن  ييحداکثر مجازات تع   ياما وقت 

را يـ اسـت ز » ت مجازاتيممنوع«ست بلکه يمطرح ن» ت محاکمهيممنوع«ن موارد ينخواهد بود اما در ا  يفريک يطرح دعو 

د تا از أثار آن استفاده ن مجازات درخواست کننييتعيهاگر حق دارند درج نام و مشخصات خود را در دادنامه       يان د يشاک

شتر از يـ مجـازات ب ين درخواست به معنين حال ايکند با ايجاب ميآن ها را ا  يرش دعو ين امر ضرورت پذ   يند و ا  ينما

فر حاصل يت اعمال کيث ممنوعيست و در واقع پس از حصول حداکثر مجازات، اعتبار امر مختوم از ح  ين يمجازات قانون 

.ز سازگار استياعتبار امر مختوم نيشود با مبانيز قائل ميواثر آن تماين طرح دعوايل که مين تحليا. آمده است
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اعتبار امر مختوم در روابط شرکا و معاونان جرم-۵

ن مباشر و معاون در تحقق امر مختوميعناور يتأث-۱-۵

ا يـ شـود آ  يب و از اتهام مبرا م     ي، الف ، به عنوان مباشر، تعق      يفريک يد در دعو  يفرض کن 

ن حالـت چـه   يـ تحت عنوان معاون همان جرم وجـود دارد؟ عکـس ا  يب مجدد و  يامکان تعق 

تحقـق  يمختوم وقتح نموده اند که اعتبار امريسندگان تصريدارد؟ در حقوق فرانسه، نو    يوضع

ب يکه تعقيا مسئول مدنيکه به عنوان مرتکب جرم، معاون و        يشخص واحد، کس  «ابد که   ييم

يز به شخـص يفرانسه ن ييه قضا يرو» رديب قرار گ  يشده است، دوباره به همان عنوان تحت تعق       

بابت دوم، يدهد که در دعويب شده است اجازه نميک تعقيا شرين معاون ياز عناويکيکه با 

، لواسـور،  ياسـتفان (گر شود يب، تحت عنوان ديهمان عمل ، به امر مختوم استناد کند و مانع از تعق    

در . ) Répertoire de droit pénal et procédure pénale , 200,4؛ ۱۲۲، ۱۳۷۷، ي؛ خزان۱۲۲۵، ۱۳۷۷بولوک، 

ن يرسد بهتـر يه نظر مب. امديسندگان بدست نين مسأله در کتب نو يا يبرا يليران، تحل يحقوق ا 

يآن است، در صـورت اعـالم قطعـ      يصدور حکم و موارد شخص     ينيک موارد ع  يل، تفک يتحل

ـ ا نسخ قـانون  يا شمول مرور زمان يبر جرم نبودن عمل    يدادگاه مبن  جهـات  (يا عفـو عمـوم  ي

علت آن اسـت کـه   . ب قرار داديتحت تعقيگريتوان همان شخص را با عنوان د      ي، نم )يحکم

ا مباشرت اسـت و     ين معاونت   ير از عناو  يغ يو حصول امر مختوم وابسته به جهت       يأت ر يقطع

ا مشمول مرور زمان شده است يآن نسخ يا مجازات قانونيشود يتصور نميجرميا بطور کلي

ر اعتبـار  ييـ ن و نحوه دخالت او سـبب تغ يبا شخص ندارند تا عناو   يچ ارتباط ين جهات، ه  يو ا 

ـ به داليفريکيکه دعوياما در موارد. ق باشد ساب يرأ يحاصل آمده برا   خاتمـه  يل شخـص ي

يل دخالت شخص، نظر داشت و براير دالييت طرح آن، همراه با تغيتوان به قابليافته است م ي

.ق استدالل نمودين امر از دو طريا

، اجـازه محاکمـه   يمعاون و مباشر متفاوتند و تفاوت موضوع مورد دعـو   ياعمال ماد  -۱

يچ مانعياثبات معاونت وجود نداشته باشد، هيل، براياول، دالياگر در دعو. دهديممجدد را 

ت شـخص بـا     ين در صورت محکوم   يبنابرا. شرکت در جرم مطرح گردد     يل، برا يندارد که دال  

ـ ي، مباشـرت اسـت کـه متمـا        يب در محاکمه بعد   يعنوان معاون جرم، عمل مورد تعق      يز از اول
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توان تصور مباشر و معاون جرم را همزمان نـسبت بـه   يراد شود که نميممکن است ا ١.باشديم

يرش دعـو  يگشت چون پـذ    يحکم، نسبت به معاونت قطع     يک عمل مجرمانه داشت و وقت     ي

ن سخن، مقابله با اعتبار امر مختـوم  ياينادرست بودن حکم اول است و معنيمباشرت، به معن 

را مشمول اعتبار مذکور دانـست  ) مباشرت(دوم يعود دين امر، بايز از ايپره يباشد لذا برا  يم

ـ توان مطرح کرد زيز ميت مباشر اول ن   ين استدالل را در مورد محکوم     يهم. و آن را رد نمود     را ي

ر امـر مختـوم حاصـل آمـده از          ياول، مغـا   يبا دعو  يل تناف يمعاونت دوم، به دل    يرش دعو يپذ

ح به نظـر  ياول، صح يخص در دعو  ت ش ين استدالل در قسمت محکوم    يا. باشدياول م  يدعو

يرش دعـو  يت پذ يو قابل ) به عنوان معاونت  (اول يرسد اما در مورد برائت شخص در دعو       يم

فقدان ياول، به معنيرا برائت از معاونت در دعويست زي، قابل طرح ن)به عنوان مباشرت(دوم 

فقـدان  يمعنـ ا صورت عکس آن که برائت از مباشرت، بـه يست يا مباشرت ن  يم  يدخالت مستق 

تـوان او را بـا    ين در صورت برائت شـخص، مـ       يبنابرا. دخالت در حدود معاونت نخواهد بود     

بر  يتوان انتقاد ين حال م  يدر ع . ب نمود   يا مباشرت تعق  يمانند معاونت    يگريعنوان شخص د  

ت شخص به عنوان معاونت در جرم، يان که در حالت محکوم    ين ب ين استدالل وارد نمود، با ا     يا

ن يتـوان چنـ  يکه در حالـت برائـت، مـ   يتوان او را به اتهام مباشرت محکوم نمود در حال         ينم

را شـخص محکـوم شـده، در    يندارد زين امر با اصل برائت سازگاريرا مطرح کرد و ا ييدعوا

که مطابق اسـتدالل مـذکور   يشتر است در حاليسه با شخص تبرئه شده، مستحق برخورد ب     يمقا

ن يـ گـاه اصـل برائـت در ا   يرا جايـ ست زيح ن ين انتقاد صح  يا. باشد يمت کامالً برعکس    يوضع

ت يـ در حالـت محکوم   . رسـد  يم نشده است و اساساً نوبت به آن نم        يترس ياستدالل، به درست  

رش يو واجد اعتبار امر مختوم اسـت لـذا پـذ   يشخص به عنوان معاون جرم، چون حکم، قطع     

ز معاونت و مباشرت در جرم را مالحظه يتوان تمايکشور ميوان عاليشعبه دوم د۲۳/۷/۱۳۱۹-۲۳۶۲شماره   يدر رأ  -۱

توان گفت پس الاقـل مرتکـب   ينمنباشديشرکت در قتل کافيل برايکه داليدر مورد« م يخوانيم ين رأ يدر ا . نمود

).۱۲، ۱۳۷۸-۷۹، يفر همگانيقانون ک(» معاونت در قتل شده است چون معاونت موضوع مستقل و جداگانه است
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يبرائت شخص از جرم معاونت ، به معنيبا آن است وليمباشرت جرم در تعارض ذاتيدعو

١.ستيفقدان دخالت او با عنوان مباشرت ن

ب شخص، ينکه مجازات معاون و مباشر متفاوت است لذا در صورت تعقيبا توجه به ا-۲

توان شـخص را    ياست و م   يباق) مجازات(ياز سبب دعو   يبه عنوان معاون جرم، هنوز بخش     

ت بـه  يـ ب نمود اما در صـورت محکوم يدارد تعقيشتريبک در جرم که مجازات  يبه عنوان شر  

تـوان همـان   يگـر نمـ  يز در بر دارد، د   يمباشرت، چون مجازات مباشرت، مجازات معاونت را ن       

.ب مجدد نموديشخص را با عنوان معاون تعق

نکه هر قدر بر اصل مطلق يبا توجه به ايست ولين بحث آسان ن  ياز ا  يريگجهيهر چند نت  

و يتوان انکار کرد که اعتبـار امـر مختـوم تـابع مبـان     يد شود باز هم نم  يتأک يفريبودن حکم ک  

دادگاه را در نظر گرفـت و  ينيبشيد حدود متعارف و پين با يباشد بنابرا يم يجهات صدور رأ  

اول، جـزء اسـباب و لـوازم آن    يگر که در دعويديطيا شرايل يا اثبات دال  يدر صورت تحقق    

اسـت  يژگين ويايا مباشرت دارايعنوان معاونت . دوم نظر داد  يورش دع ينبوده است، به پذ   

کـه  يکننـد و بـه اعمـال   يل ميشخص را با توجه به آنچه اثبات شده است تحل    يکه اعمال ماد  

متفـاوت  يع موضوع دو دعـو  ين اعمال و وقا   ياند توجه ندارد بنابرا   نبوده ياساساً موضوع دعو  

٢.ن متفاوت، وجود دارد، با عنواياست و امکان طرح مجدد دعو

ان مباشرت و معاونت وجود ندارد تا براساس آن، حکم يميتوان گفت که تضاد ذاتيرا ميست زيز کامل نين پاسخ نيا-۱

ل ارتکاب جرم را فراهم يتوان تصور کرد که شخص، در ابتدا وسايرا ميباشد زيگريدينفي، به معنيکيت در يمحکوم

ه کـردن  يل تهين جا اگر شخص به دليدر ا. نديل نمايق همان وساياقدام به ارتکاب جرم از طريگريکند سپس به کمک د    

ل اتهام ارائه شد، به عنوان يداليم، وقتدويدارد که در دعويمعاون شد چه مانعيله جرم محکوم به مجازات مقرر برايوس

بـا  ياول، منـاف يت به جرم معاونت در دعو يتوان گفت که محکوم    يب نباشد و چگونه م    يقابل تعق ) مباشر(ک جرم   يشر

ست و آن هنگـام  ينيديک فرض در تحقق امر مختوم ترد يالبته در   . دوم است  يت به مباشرت در جرم، در دعو      يمحکوم

دوم به عنوان معاون يا مباشرت محکوم و مجازات اجرا شود و در دعوياول به اتهام شرکت    يواست که شخص در دع    

.رديگيمعاونت را با فرض ثبوت در بر ميت حقوقيثيرا مجازات مباشرت، تمام حيب شود زيتعق

مشترک بـه نـام   عام و يک کلييهايژگيا مباشر، ويرسد که اوصاف معاون يکه به ذهن م    يگرياستدالل مخالف د   -۲

ارتکـاب  ي، بررسـ يفريکي؛ روح دعوين کليمشترک است نه اجزاء ا  ين کل ي، ا يفريک يجرم هستند و موضوع دو دعو     

←ن يک از عنـاو يـ ق بـا کـدام   يـ و مشترک قابـل تطب ين عمل کليعمل مجرمانه توسط شخص است تا معلوم شود که ا    
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ک و معاون جرمير اعتبار امر مختوم نسبت به شريتأث-۲-۵

شـود  يکه اعـالم مـ     يشخص يت برا ين حکم محکوم  ييل عمل مجرمانه و تع    يپس از تحل  

مـذکور  يکه در دعوياشخاصيتوان برايرا ميجيشرکت در جرم داشته است، چه آثار و نتا  

م، يباشـ يک جـرم مـ  يا شـر يب آنها، به عنوان معاون  يدد تعق دوم در ص   يدر دعو  ياند ول نبوده

آن بـه عنـوان   يل قـانون يف اعمال مجرمانه و تحلين راه حل سابق و توص   ييا تع يتصور نمود؟ آ  

دوم بـسته       يفـر يکين امـور، در دعـو  يـ مجـدد ا يشود و راه بررسـ يميمفروغ عنه تلق يامر

توانـد  يب شده است ميک، تعقيا شريمعاون دوم به عنوان  يکه در دعو   يا شخص يشود؟ آ يم

ف يدر توصـ يت عمل مجرمانه داشت باشد و از دادگاه درخواست کنـد کـه حتـ      يدفاع در ماه  

ا اعالم کنـد کـه تحقـق    يد يمباح اعالم نما  يل جرم نبودن، عمل   يز دخالت و آن را به دل      يعمل ن 

ـ تواند به دليا معاون جرم م   يجرم به صورت شرکت نبوده است؟ آ       بـودن  يال اصـل اسـتعاره  ي

ب بداند چون کـه اعتقـاد دارد عمـل مباشـر، جـرم محـسوب             ي، خود را مبرا از تعق     ياتهام اصل 

ـ با يشوند و سرانجام چه راه    ينم يمنته يفرين اقدامات به تناقض احکام ک     يا ا يشود؟ آ ينم د ي

ف دادگـاه از عمـل   يم بودن توصيرقابل تقسيد به اصل غيز از تعارض، با   يپره يا برا يد؟ آ يبرگز

ت اعتبار امر مختوم يا به اصل نسبيل به تمام اشخاص دفاع کرد ين تحليت آخر يمجرمانه و سرا  

جتاً عدم تحقق اعتبار امر مختوم اعتماد کرد؟يو نتير طرف دعوييد بر تغيو تأک

حـضور   يکه در دادرس   يان شخص يا ز يدادگاه، به سود     يدر فرانسه اصل آن است که رأ      

ز،     يـ نيفـر يکياسـت و در دعـاو  يهيبـد يمـدن ين امر در دادرسـ  يندارد ا  يست اثر نداشته ا 

ن معاونت يتوان عناويشه مشترک و واحد است و نميوضوع هم، مين در هر دو دعويبنابرا.ا مباشرت است يمعاونت →

به اتهام شخص، يدگيکبار رسيان امر مختوم، پس از ين استدالل، باعث جريا. ا مباشرت را موضوعات مستقل قلمداد کردي

يکلنيان ايدر صدد بيانتظاميمحکمه عال۳۰/۱۰/۱۳۳۵-۳۹۸۷رسد حکم شماره   يبه نظر م  . شود يتحت هر عنوان م   

را که يت کسينکه قرار مجرميراد بر بازپرس به ايا«. باشديصرف نظر از نحوه دخالت شخص م) عمل مجرمانه(مشترک  

يبر ارتکاب متهم اصليليرا ممکن است دليست زيرا تبرئه نموده وارد نيکه متهم اصليمتهم به معاونت بوده داده درحال

کـه وقـوع جـرم، قطـع نظـر از      يياز آنجايجه تبرئه شده باشد وليداشته و بالنتل بر برائت او وجوديا دليموجود نبوده و  

ين امـر بـوده محـرز مـ    يکه متهم به ايمحقق است، بلحاظ وجود قرائن و امارات، معاونت کسينيانتساب به شخص مع 

» .باشديک ميقابل تفکو معاون جرم نبوده وين متهم اصليث توجه جرم و برائت بياز حينکه مالزمه ايگردد، خالصه ا

).۴۴۰، ۱۳۴۰، يديشه(
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ــ ــوعيعل ــم ن ــودن آن و تعيرغ ــيب ــن موقعي ــوقي ــه جــايت حق ــال                 يحــق شخــصيب ، اعم

ـ ، امـا ا ).Répertoire de droit pénal et procédure pénale,5(شوديم ـ ، يهين قاعـده بـد  ي ک ي

اول و اعتبار آن به سود شرکاء و يرش رأيرفته شده است و آن، پذيا پذهاستثناء دارد که مدت   

سابق يتوانند به مفاد رأيست لکن آنها ميان آنها قابل اعمال نيبه زيرأ. باشديمعاونان جرم م

اسـت کـه   يار مذکور، در صـورت   ين اخت يهمچن. ندينما ياستناد نموده و آن را به سود خود تلق        

ا مـشمول  ير مجرمانه اعالم نموده است يا عمل را غيباشد که    ينيل ع يالبر د  يمبتن يصدور رأ 

ن موضع يا. )Gassin,1963,241(ت تر به آن داده است يکم اهميفيا توصيداند  يمرور زمان م  

يو از سو   )Crim.22,S,1914(رفته شده   يد، پذ ي، با ترد  ييه قضا يله رو ين است که به وس    يدکتر

احتـرام بـه   يعنـ ييبر مالحظات انـسان يد شده است و آن را مبتن  ييز تأ يسندگان ن ياز نو  يبرخ

بـودن جـرم     ياهيـ ن نظر، با قاعده عار    يا. ) Gavalda,1957,1372(دانند  يو حق دفاع م    يآزاد

رفت که معاون، بـا فـرض برائـت مرتکـب     يتوان پذيرا چگونه ميز هماهنگ است ز   يمعاونت ن 

هـا در صـدد   از دادگـاه   يگر و برخـ   يسندگان د ينو ن استدالل، يدر مقابل ا  . ، محکوم شود  ياصل

ـ نـان بـه پ    يا. )Vabres,1947,n.1564(انـد   ت امر مختوم بر آمده    ينسب يت از اصل  يحما از  يروي

د يتأک يبه معن  يشخص يک دادرس يرا   يفريک ي، دادرس يو جرم شناس   يفريتحوالت حقوق ک  

. )Le délinquant et non ďun acte(مربـوط بـه عمـل مجرمانـه    يدانند نه دادرسيبر بزهکار م

يک ويا شـر ينسبت به معاون    ين رأ يبرائت صادر شود ا    ياز شرکا جرم، رأ    يکييبرا يوقت

توان بـه اوضـاع و   يبه اتهام معاون جرم، م   يدگيهنگام رس  )Crim.28,Ibid(ست  يقابل استناد ن  

تناد نمـود  سـابق، وجـود نداشـت اسـ        يگـران، در دعـو    يد کننده که نـسبت بـه د       ياحوال تشد 

)Crim.8,Ibid(     ت يمرتکب جرم شوند و صـالح      يرير به همراه صغ   يو سرانجام اگر شخص کب

يناف بر اساس رأيبا دادگاه جنحه باشد و محکمه استيگري، با دادگاه اطفال و ديکييدگيرس

ر ندانـد، بـا  يت را بر عهده صغياز مسؤولير را تبرئه کند و دادگاه اطفال، بخش     ي، متهم کب  يقطع

ـ اول، فقدان شرکت و دخالت شخص کب   يرأ ينکه معن يا دوم، دخالـت  يرأير اسـت و معنـ  ي

ست يدوم نياول، مانع از صدور رأ  يمتفاوتند لذا رأ   يچون اشخاص، در دو دعو     ياوست ول 

)Bouzat et Pinatel,1970,1477( .توان تکرار نمـود چـه   يز ميران نين مباحث را در حقوق ايا
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ن حال،  يدر ع . دارد يدر هر نظام حقوق    يکسانياست و آثار     ياصول مشترک ينکه مسأله دارا  يا

:د چند اصل راهنما را در نظر داشتيباييل نهايتحليبرا

ژه هـر   يـ ل و يمانند حق دفاع و توجه به دال       ينياديحقوق بن  يت نف يم دادگاه قابل  يتصم -۱

سـابق   يلـوازم دعـو    نکـه ين ضـمن ا   يمنصفانه را ندارد بنـابرا     يل دادرس يشخص و لزوم تشک   

.ز توجه داشتينيت حقوقين بخش از واقعيد به ايشوند بايت ميرعا

ـ تـوان اهمـال   يخود را دارد و نم  يت حقوق ي، وضع يهر شخص  -۲ را بـه  يکـ يا تبحـر  ي

گـر نـدارد و           ينـسبت بـه شـخص د       يت، قطعـاً اعتبـار    يمحکوم يرأ. گذاشت يگريحساب د 

توان يسابق اثبات شده است را م يکه در دعو   يعيوقا. رديگ ت او قرار  يل محکوم يتواند دل ينم

يع را منتفـ يتوانـد آن وقـا  يگر ارائه داد لکن دفاع شخص مـ يت شخص ديموقعيهنگام بررس 

.کند

از لـوازم   يکيشدن   يبا فرض قطع   يدادگاه باالتر، حت   يدگيدر مرحله پژوهش و رس     -۳

گر، به يديت شخصير صورت تعارض با وضعنمود و د  يتوان آن را مجدداً بررس    ي، م يدادرس

در آن، از دفـاع شـخص   ياز تعارض ذاتيريو جلوگيم بودن دادرسيرقابل تقس يحکم اصل غ  

ـ ن يقطعـ  يح رأ يتـصح  يگر، برا يد ـ ا. ز کمـک گرفـت    ي از مقـررات            ين قاعـده کـه در برخـ       ي

ز يـ نيفـر يقـوق ک در ح يق اول يبه طر ) ۴۰۴و ۳۵۹مواد  (ح شده است    يتصر يمدن يدادرسنيآئ

، بـه حکـم اصـل    يو روابـط حقـوق  يت رأيرغم نسبي، عليرا در حقوق مدنيشود ز ياعمال م 

يقطعـ يمرحله باالتر نـسبت بـه رأ  ي، ممکن است رأيم بودن دادرسيرقابل تقسيوحدت و غ 

توان از يميت را ندارد به آسانيکه آن نسب يفريابد لذا در حقوق ک    ييز تسر ين تر ن  ييمرحله پا 

ک يشـود و شـر  يصادره قطعـ يک جرم، رأين اگر نسبت به شر    يبنابرا. دفاع نمود  يرأ يتسر

تواند به صورت متناقض و مستلزم   يل دادگاه نم  يند تحل يگر با معاون درخواست پژوهش نما     يد

ـ يابـد  ييان ميز جريشده نيقطع يباالتر نسبت به رأ    ير قابل جمع باشد و رأ     يدو حکم غ   يعن

.شوديميريز جلوگيگر، از تعارض احکام نيديت شخصيدفاع و وضععالوه بر حفظ حق

يدگير شـخص مـتهم باعـث رسـ        ييـ رسد که اوالً تغ    يبا توجه به اصول مذکور به نظر م       

ـ نـدارد؛ ثان يدگين رسيدر ايريسابق اصوالً تأث   يمستقل دادگاه شده و رأ     ، يدگياً هنگـام رسـ  ي
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سـابق       يرأيد بـود و بـه بهانـه لـوازم قطعـ     ل مسأله به صورت مـستقل خواهـ  يو تحل  يابيارز

به تعارض احکام شود يد منتهين دو مقدمه نبايغافل بود؛ ثالثاً ايتوان از دفاع شخص بعدينم

ا اعـاده  يـ يق مقررات فرجـام خـواه  يد از طرياز تعارض بايريجلوگين اساس، برا يو بر هم  

ـ بـا چنـد تحل  يک دادرسـ يـ ر در  اگ. ح راه حل مناسب اقدام شود       ينسبت به تصح   يدادرس ل ي

ـ ابـد و ن ييميتسريدادگاه تاليقطعيل دادگاه باالتر نسبت به رأيم، تحليمواجه بود  بـه  يازي

ق اسـتناد  ين طريد به ا ي، با يو دعو  يست اما در صورت تعدد دادرس     ين يا اعاده دادرس  يفرجام  

١.را دارديين اقتضايچنيرا حفظ اعتبار حکم قطعيکرد ز

کشور يوان عاليد۵/۲/۱۳۵۲مورخه ۱۲شماره ياصراريتوان در رايت مباشر و معاون را مير وضعياز تأثينمونه ا-۱

سال حبس محکوم و از اتهـام حمـل   ۸الف به علت مباشرت در قتل به تحمل ي، شخصين رأيان ا يدر جر . مشاهده کرد 

ياز رأ. ديـ نمايز در مورد اتهامات معاونت در قتل و حمل سالح تبرئه حاصـل مـ   يب ن  يآقا. ديق تبرئه گرد  سالح قاچا 

کند ياعالم ميکشور با نقض رأيوان عاليشود و شعبه ديفرجام ميصادر شده بود تقاضاييمذکور که توسط دادگاه جنا

ز يـ نسبت به الف نيچون مخدوش بودن حکم درباره ودادنامه فرجام خواسته در قسمت برائت ب مخدوش است و   ...« 

بـه  ييقـانون محـاکم جنـا   ۸مجدد وفق ماده يدگيهذا دادنامه فرجام خواسته، نقض و جهت رسير نخواهد بود، عل  يتأث يب

يمجدداً حکم به برائت ب صادر مـ  ييشعبه هم عرض دادگاه جنا    .»شود ياستان پنجم ارجاع م    ييگر دادگاه جنا  يشعبه د 

قتل و شش مـاه حـبس در مـورد    يت حبس ابد برايد مجازات و صدور حکم محکوميو نسبت به الف اقدام به تشد      کند  

ـ با استدالل مفصل خود درخواست تأ    يآباد يمرحوم دکترعل . دينمايحمل سالح م   از مجمـوع  . نـد ينمايد حکـم را مـ  يي

را ير و وابستگين تأثيبرد هر چند ايبا معاون و مباشر پر حکم باالتر در رابطه يه تأثيرش نظريتوان به پذيشان مياستدالل ا

خـود اعـالم   يکـشور در رأ يوانعاليديأت اصراريه. داننديت معاون مؤثر ميه و تنها مجازات مباشر را در وضع   يکسوي

کرده يدگيرسن بار به موضوعيکه نخستييرا دادگاه جنايمخدوش است ز] الف[حکم مورد فرجام درباره ... «کنند که يم

به هشت سال حبس با اعمال شاقه محکوم و از اتهام حمل سالح قاچاق ... به فوت يراد جرح منتهيه را از لحاظ ايمشارال

گر حکم اعتراض نکرده ياستان پنجم فقط از حکم برائت او فرجام خواسته و نسبت به جزء ديتبرئه کرده است و دادسرا

] الف[ت يکشور بنا به داللت دادنامه صادره از آن شعبه ، حکم محکوميوانعاليششم داست و پس از طرح پرونده در شعبه

که پس از يير و لذا دادگاه جناينقض شده است الغ] الف[فر يزان کير آن در ميو امکان تأث] ب[به لحاظ نقض حکم برائت 

يراد جرح منتهيث ايه است او را از حتوانستين باب نميت حق مکتسب متهم در ايکرده به رعايدگينقض به موضوع رس

، يآباديعل.(» ...شودين دادنامه فرجام خواسته نقض ميد بنابرايسال حبس با اعمال شاقه محکوم نما۸ش از يبه فوت به ب

).۴۷۳يال۴۶۰، ۱۳۸۴



٢١٣٢و٢٠مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

: جهينت

، بـا  يفـر ين قاعـده در حقـوق ک   ي، آثار ا  يبرخالف قاعده اعتبار امر مختوم در حقوق مدن       

به صـورت  يفريدر حقوق کيدادرس. ديآين حقوق بدست م  ياستقالل گونه ا   يژگيتوجه به و  

يت دادرسـ  يکه نسب  ين معن يشود، مطلق است؛ به ا    يکه در آن اتخاذ م     يمياست و تصم   ينوع

ر شـخص، دوبـاره   ييتوان موضوع را هر چند با تغيگر نمي، ديدگيکبار رسيبا را ندارد و  يمدن

، ير از اصـحاب دعـو     يـ غ يت اشخاص يدر وضع  ي، آثار رأ  يمدن ياگر در دعو  . کرد   يدگيرس

ن با توجه يهمچن. نظر دادياز آثار رأياپارهيتوان به تسريمييجزايفاقد اثر است، در دعو

بـه  يفـر يکين دادرسـ ييآيشنهاديحه پيمختوم، الزم است در البه فروض متعدد در مورد امر    

.ن احکام آن روشن شودياز مهمتريشود و برخيشترين قاعده توجه بيا
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حقوق دستگاه مالياتي در تعيين و وصول ماليات

*يرستميولدکتر 

يدهچک

ن يمهـم در تـأم     ي، نقش يعموم ين منبع در آمدها   ين و مهم تر   يات به عنوان نخست   ياصوالً مال 

هـا  فـوق العـاده نـزد دولـت    يگاهيت و جاين راستا از اهم   يکند و در ا   يفا م يا يعموم يهانهيهز

نکه دستگاه يايران، برايکشورها و از جمله ا يهمه ياتيلحاظ در حقوق مال    نيبد. برخوردار است 

ـ خود را در ا    ياهتيف و مسوول  يبتواند وظا  ياتيمال انجـام دهـد، حقـوق و        ين بـاره بـه خـوب      ي

ز نام ين» ياتياعمال قدرت مال «ژه به سازمان مذکور اعطا شده است که از آن به عنوان             يو ياراتياخت

ازات، بر لزوم جلب مشارکت و ين اقتدارات و امتيصف امروزه مقدم بر استفاده از ا مع الو . برنديم

ـ . ستيبهره ن يب ز از آن  يران ن يا ياتيشود که حقوق مال   يد م يتأک ياتيان مال يمؤد يهمکار و  يبررس

رود و  يت دولت به شمار م    يات از مظاهر حاکم   يدهد که مال  ينشان م  ين موضوع بحث به خوب    ييتب

.ن استيآن عجير و تداوم بقابا اقتدا

يديواژگان کل

ـ وصول مال  -اتيص مال يتشخ -ياتياعمال قدرت مال   -ياتيدستگاه مال  -اتيمال حقـوق  -اتي

.اراتياقتدارات و اخت-ياتيماليمؤد-ياتيمال

.اسی دانشگاه تهرانيار دانشکده حقوق و علوم سياستاد٭ 
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درآمد

مهـم کـه بـه عنـوان         يت دولت است و با توجه به نقش       يات مظهر حاکم  يمال يبه طور کل  

ت يکند از اهميفا ميايعموميهانهين هزيدر تأميعمومين منبع در آمدهاين و مهم ترينخست

ين لحاظ در تمـام کـشورها بـرا    يبد. ها برخوردار است  ژه در نزد دولت   يو يگاهيبه سزا و جا   

يانجام دهد و وجوهيات به خوب  يف خود را در ارتباط با مال      يبتواند وظا  ياتينکه دستگاه مال  يا

ن يـ حکومـت الزم اسـت از ا  يو در واقع، جهت حفظ و بقا يخارج عموم ن م يتأم يرا که برا  

کننـد کـه   يسازمان مذکور وضع م    يژه برا يو يازات و اقتدارات  يد، حقوق و امت   ين نما يق تأم يطر

.شوديگفته م» ياتياعمال قدرت مال«به آن 

وق و از حقـ يانجـام امـور ادار  يبـرا يبه طور کلـ ياداريهاه و سازمان  يالبته قوه مجر  

در قلمرو » يازات قدرت عموميامت«ارات الزم برخوردار هستند که تحت عنوان يازات و اخت  يامت

ارات يـ ن حقـوق و اخت يـ ز از ايـ نياتيـ طبعاً سازمان مال. شوديميبحث و بررس يحقوق عموم 

يازاتيارات و امت  يات، معموالً دولت ها اخت    يت فوق العاده مال   يبرخوردار است، اما به خاطر اهم     

.استيکنند که در خور بحث بررسياد شده اعطا ميمنحصر به فرد به سازمان 

ات، يات، شامل مراحل انتخاب مأخذ مال   يمال ةنگادر تمام مراحل سه    ياتياعمال قدرت مال  

اول اصـوالً بـا وضـع    يات وجـود دارد کـه در مرحلـه      يات و باالخره وصول مال    يص مال يتشخ

ي گر کـه جنبـه  ياما در مراحل د. رديگيتوسط قانون انجام م    ات بر مآخذ و منابع گوناگون     يمال

انـد بـه دسـتگاه    ه قرار گرفتـه يت دستگاه ماليدارند و به موجب قانون بر عهده و مسئول      يياجرا

العاده واگذار  فوق يازاتيارات و امت  ير، اخت يخط يهاتيف و مسوول  ين وظا يا يفايا يمذکور برا 

ـ تـوان در چـارچوب ا  يبحث را م ن، موضوع مورد    يبنابرا. شده است  ن مراحـل در دو بخـش   ي

يمعاصر بر لزوم جلب مشارکت و همکـار ياتيمع الوصف در حقوق مال . کرد يجداگانه بررس 

ـ يارات تأکين اقتدارات و اختيمقدم بر استفاده از ا   يمؤد بـا  يکـه مـؤد  يشـود بـه نحـو   يد م

دام کنـد بـدون آنکـه       ات خـود اقـ    يـ ص و پرداخـت مال    يب خاطر نسبت به تشخ    يت و ط  يرضا

بـه   ياتين امر عالوه بر کاهش مسائل و مشکالت مال        يا. باشد ياتيبه اعمال قدرت مال    يضرورت

ـ ا ياتيـ حقـوق مال  . شـود يآن منجر م   ييکارا يات و ارتقا  يمال يش بازده يافزا ن يـ ز از ايـ ران ن ي
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خـود  : کرده است کـه شـامل  ينيبشين راستا پ  يدر ا  يدات خاص يست و تمه  يبهره ن يموضوع ب 

ص يمحاسـبه و تـشخ  يبه عنوان مبنـا يمؤدي، قبول اظهارنامه و اسناد و مدارک ابزار      ياظهار

در جهت   ي، امکان توافق با مؤد    ياتيأت حل اختالف مال   يدر ه  يمؤد ةنديات، مشارکت نما  يمال

طلبد يرا ميگريآنها مجال د ياست که بررس   ياتيقات مال يو تشو  ياتيحل و فصل اختالف مال    

به خـود  يب مؤديژه ترغيمشارکت و بويجاد فرهنگ و بستر الزم برايشود ايد م ياً تأک و صرف 

بحـث و  يبرخوردار است ضمناً با توجه به گستردگ     ييت بسزا ين ارتباط از اهم   ي، در ا  ياظهار

موضـوع در    يران عمدتاً بـه بررسـ     يا ياتيم در نظام مال   يمستق يهااتيشتر مال يت ب يژه اهم يبه و 

م يمـستق يهااتيها و باالخص قانون مال    اتين نوع مال  ين و مقررات مربوط به ا     يچارچوب قوان 

) روديبـه کـار مـ   » م.م.ق«يکه منبعد با عالمت اختصار(آن يبا اصالحات بعد ۱۳۶۶مصوب  

.ميپردازيم

اتيص ماليتشخلةدر مرحياتيازات دستگاه مالياقتدارات و امت-بخش اول

ـ مربـوط با   يات است که مؤد   ين مبلغ مال  ييسبه و تع  ات، محا يص مال يمنظور از تشخ   يستي

بـر آن    يات و سپس اعمال نرخ قـانون      يمأخذ مشمول مال   يابين امر مستلزم ارز   يا. پرداخت کند 

را يـ ده اسـت ز يچيار مهم و پين مرحله، بسيا. شودين م يات مع يزان مال يق م ين طر ياست و از ا   

کننـد  يمخفياتيد سازمان مال  يات خود را از د    يلکنند که مأخذ مشمول ما    يم يان سع يغالباً مؤد 

تـر و هـر   قيـ دقيابيشتر به ارزيبياتيکسب درآمد مال يز برا يگر سازمان مذکور ن   يو از طرف د   

)۳۰، ص۱۳۸۴، يامام(.ل دارديات تمايشتر مأخذ ماليچه ب

ات و ارزش آن از يات و خـصوص يکه به موجب قانون، اعالم مأخذ مشمول مال     يياز آنجا 

ينکـه همکـار  يواگـذار شـده اسـت  و بـا توجـه بـه ا      يمـؤد  ةم اظهارنامه به عهد   يق تسل يطر

ل به تقلب داشته باشند يان مياز مؤديممکن است وجود نداشته باشد و برخيمؤديداوطلبانه

کنند که منجر بـه فـرار از      يح و منطبق با واقع خوددار     يا اظهارنامه صح  يم اظهارنامه   يو از تسل  

ن ياز چنـ   يريجلـوگ  ين برا يبنابرا. شوديات م يدر مقابل مال   ين اصل تساو  يدم تأم ات و ع  يمال

مورد بحـث  يدر مرحلهياتيقابل توجه به دستگاه مالييارات و اقتدارايقانونگذار اخت  يتيوضع
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» ارات نظارتيحقوق و اخت«ن يتحت عناويتوان آنها را به دو بخش کل  ياعطا کرده است که م    

.م کرديتقس» نت اجراهاحق اعمال ضما«و 

ارات نظارتيحقوق و اخت-گفتار اول

نظارت و مراقبـت کنـد کـه        ياتيارات آن است که دستگاه مال     ين حقوق و اخت   يمنظور از ا  

ح و ياظهار نامـه صـح  ياتيان ماليشوند و مؤدييشناسايات به درستيمأخذ و منابع مشمول مال   

ق و درسـت  يـ ات بـه صـورت دق  يو مال)۱۵۲، ص۱۳۴۴ا،يرنيپ(ند يم نمايمطابق واقع و به موقع تسل  

ـ ارات زياز حقوق و اختياتيران، دستگاه مال  يا ياتيدر حقوق مال  . ص داده شود  يتشخ ن يـ ر در اي

:نه برخوردار استيزم

حات و کسب اطالعاتيحق درخواست توض) الف

م کرده يتسليکه مؤدياظهارنامه و اسناد و مدارکيار دارد که درباره  ياخت ياتيدستگاه مال 

اسـت از او  يرا بخواهد و هرگونه اطالعات که مربوط به کسب و کـار مـؤد    يحاتياست توض 

قـرار  ياتيـ ار دستگاه ماليحات و اطالعات را در اختين توضيمکلف است ا   يمطالبه کند و مؤد   

کشورها اگر به درخواست يدر برخ. باشديا کتبييدرخواست مذکور ممکن است شفاه. دهد

يحات را کتبـاً بخواهـد و مـؤد   يد توضيباياتيجواب قانع کننده داده نشود، دستگاه مال   يشفاه

).۳۳، ص۱۳۶۷پروتابا و کوتره، (ست روز فرصت دارد که به آن جواب بدهد يب

اگر چه . ن خصوص وجود ندارديدر ا يحيران، حکم صر  يم ا يمستق يات ها يدر قانون مال  

ان يـ در مقام ب  . م.م.ق ۹۷ماده   ۳معهذا بند   . ندارد يتيعات است و ممنو   يص مال ياز الزامات تشخ  

کنـد  ياشاره ميمؤديح کتبيتوضيالرأس به ادا يص عل ياز موارد سه گانه مشمول تشخ      يکي

محاسبه در آمـد مـشمول       يبرا يکه دفاتر و اسناد و مدارک ابزار       يدر صورت «: دارديو مقرر م  

ت يا به علت عدم رعايخص داده شود و يتشيدگيرسرقابل يغياتيات به نظر اداره امور مال  يمال

د بـا ذکـر   ين صورت مراتب باينامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در ا    نيو آئ  ين قانون يمواز

متشکل از سه نفـر حـسابرس   يأتيبه هيدگيرسيابالغ و پرونده برايکتباً به مؤد  يل کاف يدال

ـ توانـد ظـرف   يميمؤد. ه گرددکشور احال ياتيس کل سازمان امور مال    يمنتخب رئ  ک مـاه از  ي
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ـ يتوضـ يو ادايدگيأت مزبور نسبت به رفع اشکال، رسيخ ابالغ با مراجعه به ه يتار در يح کتب

».دين نامه حسب مورد اقدام نمايو آئين قانونيت موازيرعايمورد نحوه

خاص ثالـث  توانـد از اشـ   يم. م.م.ق ۲۳۱و   ۲۳۰طبق مفاد مواد     ياتيبه عالوه، سازمان مال   

، هرگونـه   يو حقـوق عمـوم     يحقـوق خـصوص    يو اشـخاص حقـوق     يقياعم از اشخاص حق   

را درخواست کند و اشخاص ثالث مکلف بـه         ياطالعات مربوط به درآمد و کسب و کار مؤد        

.پاسخ هستنديادا

حق اخذ اسناد و مدارک) ب

ان از جملـه  يـ مؤدشتر يات در مورد بينکه به موجب قانون، درآمد مشمول ماليبا توجه به ا 

ـ يآنهـا تـشخ  يبه دفاتر قـانون يدگيق رس يصاحبان مشاغل و اشخاص ثالث از طر       شـود  يص م

ن حقـوق دسـتگاه   يتـأم يبـرا يبه اسناد و مدارک مـؤد      يلذا دسترس .) م.م.ق ۱۰۶و   ۹۵مواد  (

ةيار دارد کلياختياتين اساس، سازمان مال يبر ا . بسزا است  يتين مرحله واجد اهم   يدر ا  ياتيمال

، صـورت  يل دفـاتر قـانون  يـ الزم اسـت از قب يات مـؤد يص ماليتشخيکه براياسناد و مدارک  

ار يـ مکلـف اسـت آنهـا را در اخت      يمطالبه کند و مؤد    يحساب ها و اسناد و معامالت را از و        

تواند يمياتياداره امور مال: داردين باره مقرر م  يم در ا  .م.ق ۲۲۹ماده  . دستگاه مذکور قرار دهد   

دفاتر و اسناد و مدارک يهيبه کليص هرگونه در آمد مؤديا تشخ يبه اظهارنامه    يدگيسر يبرا

باشد وگرنه بعداً بـه     يم آنها م  يمکلف به ارائه و تسل     يد و مؤد  ينما يدگيمربوطه مراجعه و رس   

درآمد يص قطع يآن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخ           ياتينفع او در امور مال    

سر نبـوده  يـ ميار مـؤد يـ خارج از حـدود اخت يبه علليشود که ارائه آنها در مراحل قبل     معلوم

»...است

از اشـخاص  . م.م.ق۲۳۱و ۲۳۰ار دارد که به موجـب مـواد        ياخت ياتين دستگاه مال  يهمچن

ارش يـ را در اختيثالث درخواست کند که اسناد و مدارک مربوط به درآمد و کسب و کار مؤد   

باشـند و در صـورت اسـتنکاف بـا      يها مـ  ن گونه درخواست  يمکلف به انجام ا   بگذارند و آنان    

.شده مواجه خواهند شدينيش بيپيضمانت اجراها
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يحق بازرس) ج

سـازمان  يبـرا . م.م.ق۱۸۱رود کـه در مـاده   ين حق از ابزار و لوازم نظارت به شمار م   يا

تواند به منظـور    يکشور م  ياتير مال ن ماده، سازمان امو   يطبق مفاد ا  . شده است  ينيبشيپ ياتيمال

د و يـ مرکب از سـه نفـر را جهـت بازد   ييهاأتي، ه ياتين و مقررات مال   يقوان ينظارت بر اجرا  

ب يشنهاد سـازمان مـذکور و تـصو   يکه به پيان نامهيطبق آئ ياتيان مال يمؤد يکنترل دفاتر قانون  

از ارائـه دفـاتر      يکـه مـؤد    يتدر صـور  . ديـ خواهد بود اعزام نما    ييو دارا  ير امور اقتصاد  يوز

.الرأس مواجه خواهد بوديص عليتشخيد با ضمانت اجراينمايخوددار

ز سـازمان  يتواننـد بـر حـسب تجـو    يمذکور م يهاأتيح دارد که ه   ين ماده تصر  يتبصره ا 

ا يـ نکه مربوط به سـال مراجعـه   يان را اعم از ايمؤديدفاتر و اسناد و مدارک مال   يهيادشده کل ي

ربط مـورد  يـ ذياتيبل باشند به منظور کسب اطالعات الزم و ارائه آن به اداره امور مال       سنوات ق 

.قرار دهنديبازرس

ات بـر  يـ ژه در مورد ماليگر به و  يد ين حق در کشورها   يم ا يرمستقيغ يهااتيدر مورد مال  

کـه امـوال مـشمول    يي امـاکن  هيکلبه  حق دارد    ياتيشتر دارد و دستگاه مال    يب يمشروبات نمود 

هـم بـه طـور مـستمر صـورت      يکنـد و گـاه  يم در آنها قرار دارد را بازرس     ير مستق يات غ يمال

و پروتابا و ۱۵۶، ص ۱۳۴۴ا،  يرنيپ(شود   يانجام م  ياز دادگستر  ياندهيرد و معموالً با حضور نما     يگيم

قاچـاق کـه بـدون پرداخـت        ين حق جهت کشف کاالهـا     يران ا يدر ا  ).۳۲-۳۳، صص   ۱۳۶۷کوتره،  

دادسـرا و  يشده است که با همکـار ينيبشيشوند، پ يوارد کشور م   يحقوق و عوارض گمرک   

ين قاچـاق، اصـالح  يقـانون مجـازات مـرتکب     ۱۲مـاده   (شـود    يانجـام مـ    ين دادگستر يضابط

۱۴/۳/۱۳۱۹.(

ياتيحق بازداشت مأخذ مال) د

در جهـت  يا بـه عبـارت  يقاچاق يران در مورد کشف کاالها  يا ياتين حق در حقوق مال    يا

م است يرمستقيات غيماليکه نوعين و مقررات مربوط به حقوق و عوارض گمرک   يقوان ياجرا

قاچاق منجر شود يه حامل کاالهايله نقل يف و ضبط وس   يتواند به توق  يم يشود و حت  ياعمال م 
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۱۲/۲/۱۳۷۴راجع به قاچاق کـاال و ارز مـصوب           يرات حکومت يقانون نحوه اعمال تعز    ۳ماده  (

).ص مصلحت نظاميشخمجمع ت

را کـه بـرخالف   ييا کاالهايممنوع يار دارد که کاالها   ياخت ياتيدر کشور فرانسه اداره مال    

ل تقلـب شـده انـد ماننـد     يرا که باعـث تـسه  يليوسايف کند و حتيان دارد، توقيمقررات جر 

).۳۳، ص ۱۳۶۷پروتابا و کوتره، (ف کند يز توقيه نيله نقليوس

يدگيق و رسي، تحقيابيحق ارز) ه 

ات است و در بطـن آن قـرار دارد، حـق    يص ماليو تشخيدگيرسةق الزميو تحق  يابيارز

شـده اسـت   ينيبشيف پيبه نحو تکل.م.م.ق۱۵۶م در ماده    يمستق يهااتيدر مورد مال   يدگيرس

ات بر در آمـد را در هـر         يان مال يمکلف است اظهارنامه مؤد    ياتيکه به موجب آن اداره امور مال      

خ انقضاء مقـرر  يک سال از تاريم شده است حداکثر ظرف مدت     يتسل يکه در موعد قانون    منبع

ا يـ ن صـورت و  ير ايد، در غ  يص درآمد صادر نما   يو برگ تشخ   يدگيم اظهارنامه رس  يتسل يبرا

، اظهارنامـه    ياد شـده بـه مـؤد      يمدت   يعدم ابالغ برگ مذکور تا ظرف سه ماه پس از انقضا          

.شوديميتلقيقطعيمؤد

ر امـور  يـ وز۲۰/۱۰/۱۳۸۲مصوب . م.م.ق۲۱۹موضوع ماده يينامه اجرا نيفصل چهارم آئ  

ل فـصل   يـ ذ ۳۱طبق مـاده    . اختصاص دارد » صيو تشخ  يدگيعنوان رس «به   ييو دارا  ياقتصاد

ان الزم ياز وضع مؤد يآگاه يکه برا  يدگيق و رس  يمکلفند هرگونه تحق   ياتيمذکور مأموران مال  

با توجه به اطالعـات   يمربوط به عمل آورند تا بتوانند در مهلت قانون        ت مقررات   ياست با رعا  

.نديات متعلق اقدام نماين مالييات و تعيص درآمد مشمول ماليمکتسبه نسبت به تشخ

يبـرا يابيـ حـق ارز  يژه حقوق و عـوارض گمرکـ      يم به و  يرمستقيغ يهااتيدر مورد مال  

در ين مـورد مـؤد   يدر ا . شده است  ينيش ب يصراحتاً پ ) گمرک(دات دولت   يدستگاه وصول عا  

ن اظهارنامـه در قـسمت   يکند و ايآن را اظهار ميارزش کاال و حقوق گمرکياظهارنامه گمرک 

رد و حقـوق و عـوارض       يـ گيقـرار مـ    يدگيمورد رسـ   يابيتوسط مأموران ارز   يگمرک يابيارز

).۱۵۶،ص۱۳۴۴ا، يرنيپ(شودين مييقاً مشخص و تعيق دقين طريد بپردازد به ايبايکه مؤديگمرک
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ياقتصاديت هايان و فعاليمؤدييحق شناسا) و

ـ ا. م.م.ق۲۱۹مـاده  . ات و همـزاد و مـستلزم آن اسـت   يـ ص مالين حق مقدم در تشخ   يا ن ي

ات موضـوع  يـ ات و مطالبه و وصـول مال يص در آمد مشمول مال   يفه را همراه تشخ   يار و وظ  ياخت

موضوع يين نامه اجرايفصل سوم آئ. کرده استکشور محول ياتين قانون به سازمان امور ماليا

عبـارت  ييشناسا«: داردين فصل مقرر ميل هميذ۱۸ماده ن عنوان است    يماده مذکور تحت هم   

ـ ، نـوع، شـروع و م  ياتيـ ان ماليت مؤديهوييکه جهت شناساياقدامات ياست از مجموعه   زان ي

ا يادارات کل ۲۰ماده » .رديگيم مات آنها انجاير منابع درآمد مشمول مال   يو سا  يت اقتصاد يفعال

هـا، مجـامع،   ر دسـتگاه يرا مکلف نموده است که با استفاده از اطالعات سا    ياتيادارات امور مال  

ـ ا تکميـ و يير منـابع اطالعـات، نـسبت بـه شناسـا          يو سـا   ييايجغراف يابيها، واحد هياتحاد ل ي

.نديان اقدام نمايمؤدييشناسا

راهاحق اعمال ضمانت اج-گفتار دوم

ـ به کار بستن قـانون  يکه برايضمانت اجرا عبارت است از قدرت   «يبه طور کل   ا حکـم  ي

ضـمانت  ).۶۶، ص۱۳۷۵، يلنگـرود يجعفـر (» شـود يره از آن بهـره بـرده مـ      يا غ يا قراردادها   يدادگاه  

ـ قرار دارد و حق اعمـال آنهـا را دارد ن  ياتيار سازمان مالين مرحله در اخت   يکه در ا   يياجراها ز ي

اد شـده و  يـ در مرحلـه  يف قـانون يبه انجام تکالياتيان مالياست که به منظور الزام مؤد  يرتقد

اهـداف اعمـال ضـمانت     . روديفه نشناس و متقلب به کار مـ       يان متخلف و وظ   يبرخورد با مؤد  

).۱۵۸، ص۱۳۴۴ا، يرنيپ(ل بر شمرد يتوان به شرح ذياجراها را م

ح و بـه موقـع و   يم اظهارنامه صحيتسل يعنيات  ف و مقرر  يت تکال يبه رعا  يالزام مؤد  -۱

ر اسـناد و مـدارک     يو سـا   ير مقررات مربوط به اظهار و ارائه دفاتر قـانون         يمنطبق با واقع و سا    

.معتبر الزم

ـ از قبيف قـانون يت تکاليدر صورت عدم رعا  يه و مجازات مؤد   يتنب -۲ م يل عـدم تـسل  ي

ا يـ رمنطبق بـا واقـع و   ياظهارنامه نادرست و غميدر موعد مقرر و تسلياظهارنامه و دفاتر قانون  

.و مخدوشيرقابل قبول و جعليدفاتر و اسناد و مدارک غ
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و يف و مقـررات قـانون  يت تکاليکه به علت عدم رعايبه جبران خسارات  يالزام مؤد  -۳

.تقلب به دولت وارد کرده است

ياداريضمانت اجراهااول . کرديم بنديتوان به سه دسته تقسين ضمانت اجراها را ميا

يو مـدن يفـر يکيدوم و سوم ضمانت اجراها. شوندياعمال م  ياتيکه رأساً توسط سازمان مال    

و صـدور  يدگيمورد رسـ ييصالح قضايسازمان مذکور در مراجع ذ يريگيت و پ  يکه با شکا  

.رنديگيحکم و اجرا قرار م

ياداريضمانت اجراها) الف

هـستند و سـازمان      ياتينظام مال  ةژيدارند و  يمال ةجنب ن نوع ضمانت اجراها که صرفاً     يا

ـ يها را رأساً اعمال کند و شـامل تـشخ     حق دارد آن   ياتيمال و ياتيـ م ماليالـرأس، جـرا  يص عل

.استياتيماليهايالت و بخشودگيها، تسهتيت از معافيمحروم

الرأسيص عليتشخ-اول

ص     يتـوان تـشخ   يات را مـ   يـ لص ما يتـشخ  يدر مرحلـه   يادار ين ضمانت اجـرا   يترمهم

م بـه موقـع اظهارنامـه و دفـاتر          يکه از تـسل    يانيالرأس دانست که در مورد برخورد با مؤد       يعل

ـ نموده و    ير اسناد و مدارک الزم خوددار     يو سا  يقانون ا آنهـا را بـرخالف واقـع و نادرسـت     ي

ده گرفته يمه آنها را ناداظهارناياتين صورت دستگاه مال يرود که در ا    يم کرده اند به کار م     يتسل

.دهديص ميات آنها را تشخيو خود رأساً مال

ـ از طريات مـؤد يـ ر درآمد مشمول ماليدر موارد ز". م.م.ق۹۷طبق ماده   ـ ي الـرأس  يق عل

:ص خواهد شديتشخ

ا حـساب درآمـد و   يـ ان و يـ که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و ز         يدر صورت  -۱

.م نشده باشديمورد تسلان حسبينه و حساب سود و زيهز

ـ اداره امور ماليبه درخواست کتبيکه مؤديدر صورت -۲ مربـوط از ارائـه دفـاتر و    ياتي

.دينمايمدارک حساب در محل کار خود خوددار
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ات بـه  يمحاسبه درآمد مشمول مال   يبرا يکه دفاتر و اسناد و مدارک ابراز       يدر صورت  -۳

و ين قانونيت موازيا به علت عدم رعايص شود يتشخيدگيرقابل رسيغياتينظر اداره امور مال

..."ن نامه مربوط مورد قبول واقع نشوديآئ

ات بـه طـور           يـ ص درآمـد مـشمول مال    يتـشخ  ينحـوه . م.م.ق ۹۸با توجه بـه مفـاد مـاده         

:ر استيبه شرح زيالرأس مستلزم دو اقدام اساسيعل

ياتيا قرائن ماليه نيانتخاب قر-۱

د پـس  يباياتيالرأس ، اداره امور ماليص علياول ماده مذکور در موارد تشخطبق قسمت  

ا يـ ياز از مراجع مختلف اعم از دولتيالزم و کسب اطالعات مورد ن يهايقات و بررس  ياز تحق 

ت و موضـوع    ين قانون را که متناسـب بـا وضـع         يا قرائن مذکور در ا    ينه و   ي، ابتدا قر  ير دولت يغ

در يه کافيا قرائن و رقم آنها را با توجينه يل انتخاب نوع قر  ياب و دال  باشد انتخ  يت مؤد يفعال

.ديد نمايقيدگيگزارش رس

که در هر رشته از مـشاغل بـا     يعبارت است از عوامل   . م.م.ق۱۵۲طبق ماده    ياتيقرائن مال 

رود يالرأس به کار ميات به طور عليص درآمد مشمول ماليتشخيت شغل برايتوجه به موقع

:ر استيست آن به شرح زو فهر

ـ م-۴ژه يدرآمـد نـاو  -۳فـروش سـاالنه     -۲د ساالنه يخر -۱ د در کارخانجـات         يـ زان تولي

ر و حق الزحمه يکه بابت حق التحريجمع کل وجوه-۶محل کسب  يارزش حق واگذار   -۵

آنها  يزان تمبر مصرف  يا م يشود   يم يد دفترخانه اسناد رسم   يوصول عوارض و مصرف تمبر عا     

.ب يون ضرايسيص کمير عوامل به تشخيسا-۷

بياعمال ضرا-۲

ا يـ ب يپس از اقدام فوق با اعمال ضر ياتياداره امور مال  . م.م.ق ۹۸ر ماده   يطبق قسمت اخ  

ـ نماين مـ  ييرا تع  يات مؤد يدر آمد مشمول مال    يا قرائن انتخاب  ينه  يب مقرر در قر   يضرا د و در   ي

د يآيب به دست م يج اعمال ضر  يکه از نتا   يد معدل ب شو ينه اعمال ضرا  يکه به چند قر    يصورت

.ات خواهد بوديدر آمد مشمول مال
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که  ياعبارت است از ارقام مشخصه    . " م.م.ق۱۵۳ف ماده   يبا توجه به تعر    ياتيب مال يضرا

ات تلقـي  يالرأس درآمد مشمول ماليص عل يدر موارد تشخ   ياتينه مال يحاصل ضرب آنها در قر    

."شوديم

ندگان يمرکب از نمايونيسيهر سال توسط کم   ياتيب مال ين ضرا ييتع. م.م.ق۱۵۴طبق ماده   

يمرکز ينده شورا يران ونما يا ياسالم يجمهور ي، بانک مرکز  ييو دارا  يوزارت امور اقتصاد  

نـده  يو نمايدر مورد مشاغل وابسته بـه پزشـک  ينده نظام پزشکياصناف در مورد اصناف و نما    

.گرددين ميير مشاغل تعيران در مورد ساين اع و معاديو صناياتاق بازرگان

ياتيم ماليجرا-دوم

ات متعلق است که ياز ماليمعادل درصد  يعنيات  يش مال يم غالباً به صورت افزا    ين جرا يا

قات و  يتحت عنوان تشو  . م.م.ل فصل هفتم ق   يبر حسب نوع تخلف تفاوت دارد و عمدتاً در ذ         

در . م.م.ق۱۹۲به عنوان مثال، طبق مـاده  . اندد ذکر شدهم به بع.م.ق۱۹۲در مواد ياتيم مال يجرا

ات مکلـف  ين قانون از بابت مال يي او که به موجب مقررات ا      ندهيا نما ييکه مؤد  يتمام موارد 

ـ نمايم آن در موعـد مقـرر خـوددار   يباشد چنانچـه از تـسل     يم اظهارنامه م  يبه تسل  د مـشمول    ي

م اظهارنامـه   ين ماده عـدم تـسل     يمطابق تبصره ا  . ودات متعلق خواهد ب   يمال% ۱۰معادل يامهيجر

ـ مال% ۴۰معـادل    يامهيصاحبان مشاغل موجب تعلق جر     يو برخ  يتوسط اشخاص حقوق   ات ي

م يکه اظهارنامه خـود را تـسل  يانيدر مورد مؤد  . شود ينم يگردد و مشمول بخشودگ   متعلق مي 

يهـا نـه يا هز يـ کتمـان شـده      يات متعلق به درآمـدها    ين تبصره نسبت به مال    يند حکم ا  ينمايم

. خواهد بوديز باشد جارير قابل قبول نيکه غيرواقعيغ

ن قـانون  يکه به موجب مقررات ايانينسبت به مؤد: " م .م.ق۱۹۳ن به موجب ماده  يهمچن

ان يم ترازنامه و حساب سود و ز    يهستند، در صورت عدم تسل     يدفاتر قانون  يمکلف به نگهدار  

ک از مـوارد مـذکور و در   يـ هـر   يات برا يمال% ۲۰معادل يمه ا يول جر ا عدم ارائه دفاتر مشم    ي

.ات خواهند بوديمال% ۱۰معادل يمه ايمورد رد دفتر مشمول جر
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ياتيماليهايالت و بخشودگيها، تسهتيت از معافيمحروم-سوم

به عنوان مثال، طبق تبصره ماده. استياتيم ماليعالوه بر جرايادارين ضمانت اجراهايا

ت موجـب  يـ ان در دوره معاف يم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و ز        يعدم تسل : "م  .م.ق۱۹۴

."ت مقرر در سال مربوط خواهد بوديعدم استفاده از معاف

ات عامداً به ترازنامه يبه قصد فرار از ماليهرگاه مؤد:" م.م.ق۲۰۱ن به موجب ماده    يهمچن

يات مـالک عمـل مـ    يص مال يتشخ يکه برا  يدارکا به دفاتر اسناد و م     يان  يو حساب سود و ز    

م ياز تـسل يسـه سـال متـوال   يا بـرا يـ د يـ ه شده است اسـتناد نما    يقت ته يباشد و برخالف حق   

هـا و    مـه يکنـد عـالوه بـر جر    يان خـوددار  يـ و ترازنامه و حساب سـود و ز        ياتياظهارنامه مال 

در مدت مـذکور  يقانونيهايها و بخشودگتيمعافيهين قانون از کل يمقرر در ا   يهامجازات

م مقـرر کـه قابـل    يم عالوه بر جرا.م.ق۱۹۴ن ماده نيز گفتيم که مشموليقبالً ."محروم خواهد شد  

.محروم خواهند شديقانونيهايالت و بخشودگيست تا سه سال از هرگونه تسهيبخشودن ن

ييجزايضمانت اجراها) ب

است که در مـوارد      يين جزا يدر قوان مقرر   يفريک يهان ضمانت اجراها همان مجازات    يا

ييتوسـط مراجـع قـضا   ياتيت سازمان ماليم با شکايمستقيهااتيشده در قانون مال   ينيش ب يپ

:باشندير ميرند که به شرح زيگي، صدور حکم و اجرا قرار ميدگيمورد رس

ن يه مـرتکب يـ عليب و اقامه دعـو يتعق:"دارديکه مقرر م . م.م.ق ۲۰۱طبق تبصره ماده     -۱

ـ ."به عمـل خواهـد آمـد     ياتيس سازمان مال  ياز طرف رئ   يينزد مراجع قضا   تـوان گفـت کـه    يم

ات عامـداً بـه اسـناد و    يفرار از پرداخت مال    يکه برا  يکسان يعنين مذکور در ماده فوق      يمرتکب

سـازمان امـور   ياز سـو يب و اقامه دعـو ياستناد کرده اند با تعق     يمدارک خالف واقع و جعل    

مقـرر در قـانون   يهـا و در صورت اثبات جرم مـذکور بـه مجـازات         يياجع قضا در مر  ياتيمال

.محکوم خواهند شد) ۵۳۶ماده (يمجازات اسالم

که بـدون  يو عموم يدولت ين سازمان ها  يم مسئول .م.ق ۲۳۱ر ماده   يمطابق قسمت اخ   -۲

ت شده اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطالعات الزم مـورد درخواسـ         يل رونوشت گواه  يدل

يار آنان نگذارند به تخلف آنها بـا اعـالم دادسـتان انتظـام      يرا در اخت   ياتيادارات امور مال   يکتب
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و حسب مورد به مجازات مناسـب محکـوم   يدگيج از نوبت رس   رخا ييدر مراجع قضا   ياتيمال

).يقانون مجازات اسالم۵۷۶ماده (خواهند شد

يمدنيضمانت اجراها) ج

ا حکم به جبران خسارت وارده به دولت ييت مدنيان مسئولن نوع ضمانت اجرا که هم يا

عـدم ارائـه اسـناد و مـدارک و اطالعـات      يبه عنوان ضمانت اجـرا  . م.م.ق ۲۳۰است در ماده    

حقـوق   يو حقـوق   يقـ يان توسـط اشـخاص حق     يراجع به مؤد   ياتيسازمان امور مال   يدرخواست

ن اسـتنکاف  يـ که در اثر ايصورتوگرنه در "... :دارديشده است که مقرر م     ينيبشيپ يخصوص

مرجع ثبـوت  . وارده به دولت محکوم خواهند شد      نايمتوجه دولت شود به جبران ز      يانيآنها ز 

است که بـا اعـالم   ييان وارده به دولت مراجع صالحه قضاين زيياستنکاف اشخاص ثالث و تع 

."خواهند کرديدگيو خارج از نوبت به موضوع رسياتيماليانتظاميدادستان

اتيوصول ماليدر مرحلهياتيارات دستگاه مالياقتدارات و اخت-بخش دوم

برخـوردار   ييت بـسزا  يـ ات از اهم  يمال ين مرحله يات به عنوان آخر   يوصول مال  يمرحله

رسد و موجب انتقال يجه ميات مرحله قبل به نتين مرحله تمام اقدامات و عمليرا در اياست، ز 

د در مرحله يباياتياست که دستگاه ماليهيبد. شوديزانه دولت مان به خيب مؤديات از ج  يمال

ـ را بـه پرداخـت مال      يار داشته باشد تا مـؤد     يمؤثر در اخت   يليمذکور وسا  ات ملـزم کنـد و در   ي

د ياو برداشت نمايهاييماً از اموال و دارا    يات متعلقه را مستق   يبتواند مال  يو يصورت خوددار 

بـه عمـل   يريات برخورد نمـوده و جلـوگ  يفرار از پرداخت ماليبرا يو با هر گونه اقدام مؤد     

کرده ينيبشيپياتيدستگاه مال  يقابل توجه برا   يازاتين راستا حقوق و امت    يقانونگذار در ا  . آورد

قـرار  يل مـورد بحـث و بررسـ   يبه شرح ذ" اتيوصول مالين هايتضم"است که تحت عنوان   

:ميدهيم

ياتياز بدهکار ماليز مؤديبه تممربوطين هايتضم-گفتار اول

اتش را بپـردازد، در   يـ د شخـصاً مال   يـ است و با   ياتين حال بدهکار مال   يدر ع  ياصوالً مؤد 

قـانون بـه   يباشـد امـا در مـوارد   ياست و مطرح نميمنتفيز بدهکار و مؤد  ين حالتي تم  يچن
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شناسـد و  يمـ ياتيست بدهکار مال  ين يرا که مؤد   يات، شخص يشتر وصول مال  ين ب يمنظور تضم 

ماده . ت دارد ياهم ياتيمال يز بدهکار از مؤد   يتم ين فرض يدر چن . کنديات را از او مطالبه م     يمال

ن قـانون مکلـف بـه    يـ که مطابق مقررات ا  يکسان: " داردين خصوص مقرر م   يم در ا  .م.ق ۱۸۲

ـ را تعهـد  يگـر يات ديکه پرداخت مال   ين هر کس  يباشد و همچن  يگران م يات د يپرداخت مال  ا ي

ن قانون مـشمول   يف مقرر در ا   ياز انجام تکال   يکه بر اثر خوددار    يضمانت کرده باشند و کسان    

طبق مقررات قـانون  يمحسوب و از نظر وصول بدهياند در حکم مؤد   شناخته شده  يامهيجر

يواقعـ يکه مـؤد يکسانين ماده به درستيا." ها با آنها رفتار خواهد شد    اتيوصول مال  ياجرا

.باشند را بر شمرده استيمياتيمحسوب و بدهکار ماليدر واقع در حکم مؤدستند و ين

، يسـاالر نـصر  (افتد ير اتفاق ميزيدر دو حالت اساس  ياتياز بدهکار مال   يز مؤد يمعموالً تم 

):۱۰۲، ص۱۳۶۷

)اتيدر پرداخت ماليت تضامنيمسئول(بر اساس تضامن ) الف

درآمدع يات از منبع توزيدر صورت وصول مال) ب

اتيدر پرداخت ماليت تضامنيمسئول) الف

که دارد ييهايژگيمشترک است با توجه به ويت مدنيمسووليکه نوعيت تضامنيمسئول

ت و يمـسوول يرا دامنـه يـ رود، ز يات بـه شـمار مـ      يـ وصـول مال   يمناسب برا  ينيابزار و تضم  

يدهـد کـه بـرا   يار مـ يـ ختکه به اداره ا يکند به نحو   يات را گسترده م   ين پرداخت مال  يمسوول

از آنها موجب يکيات به اشخاص متعدد منفرداً و مجتمعاً مراجعه کند و مراجعه به يوصول مال 

مه يگـر ضـم  يديبه ذمهيان نوع ضمان، ذمهين نخواهد بود چرا که در ا  يريعدم مراجعه به سا   

که نقل ذمـه بـه   يضمان در قانون مدنةو برخالف قاعد)۴۲۰،ص۱۳۷۲، يلنگـرود  يجعفر(شود   يم

ن قاعده در قانون تجـارت از  يشود، اينمينجا ذمه مضمون عنه بريلذا در ا . باشديذمه است م  

و ۲۰۳،ص۱۳۷۰، يکـاتب (رفته شـده اسـت   يمانند برات، سفته و چک پذيجمله در مورد اسناد تجار  

اسـت بـه   کـه ممکـن   يو بدهکار از خساراتين مؤديبيت تضامنيمسئول) .۱۱۶،ص۱۳۷۲،  ينياسک

ن طور يهم. کندمييريجاد کند جلوگياداره ايبرايات از مؤدير قابل وصول بودن ماليعلت غ

، يسـاالر نـصر   (شـود   يم ياتياشخاص به منظور تقلب و فرار مال       يو برخ  ين مؤد يمانع سازش ب  

).۱۰۳، ص۱۳۶۷
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۱۶۲در مـاده   يک قاعـده کلـ    يم به صوت    يمستق يهااتيت در قانون مال   ين نوع مسئول  يا

.ح شده استيز به آن تصرينيآمده است و در موارد متعدد

ات شـناخته    يـ که اشخاص متعدد مـسئول پرداخـت مال  يدر موارد": م.م.ق ۱۶۲طبق ماده   

وصول  يک جداگانه برا  يا به هر    يحق دارند به همه آنها مجتمعاً        ياتيشوند ادارات امور مال   يم

."گران نخواهد بوديآنها مانع مراجعه به دکي ازيات مراجعه کنند و مراجعه به يمال

ـ اي، قانون مذکور در مـوارد ين قاعده کل  يرغم ا يعل يبرخـ يت را بـرا ين نـوع مـسئول  ي

:باشديل مياشخاص صراحتاً برقرار کرده است که اهم آن به شرح ذ

ان کـرده  يات مؤديرا مسئول پرداخت ماليگريا اشخاص ديکه قانون شخص يموارد -۱

کـه بـه موجـب       يا حقوق ييقيدارد هر شخص حق   يمقرر م . م.م.ق ۱۹۹ن باره ماده    ياست در ا  

باشد در صورت تخلف از      يگر م يان د يات مؤد يصال مال ين قانون مکلف به کسر و ا      يمقررات ا 

به عالوه طبق تبصره   . دارد يت تضامن يات مسوول يدر پرداخت مال   يف مقرره با مؤد   يانجام وظا 

ـ يغ يات، شخص حقـوق   يه کسر مال  ن ماده هرگاه مکلف ب    يا ۲ ران يا مـد يـ ر يمـد . باشـد يردولت

ـ از جملـه ا . دارنـد يت تـضامن يم متعلق مسووليات و جرا يز نسبت به پرداخت مال    يمربوط ن  ن ي

م کـسر و پرداخـت آن بـه اداره    .م.ق۸۶ران است که طبق ماده    يات حقوق حقوق بگ   يموارد مال 

م .م.ق ۱۰۴ن مـاده    يگر مـشمول  يمورد د . است پرداخت کنندگان حقوق   يبر عهده  ياتيامور مال 

ن ماده پنج درصد آن را به عنوان ياست که مکلفند در مورد هر پرداخت بابت موارد مذکور در ا

.بپردازندياتيافت کنندگان وجوه کسر و به اداره مالياز دريمؤدياتيالحساب ماليعل

۱۸۲ماده (انت کرده باشد ا ضم يگري را تعهد    يات د يپرداخت مال  يکه کس  يدر مورد  -۲

.دارديت تضامنيم مسوول.م.ق۱۶۲ن صورت طبق ماده يکه در ا) م .م.ق

يرا که نزد اشخاص ثالـث اسـت در اجـرا       يمال مؤد  ياتيکه سازمان مال   يدر صورت  -۳

ـ اگر اشخاص ثالـث بـه توق      . ف کند يات توق ين مال يقرار تأم  ب اثـر ندهنـد در    يـ ف مـذکور ترت   ي

).م.م.ق۱۶۱ماده (دارند يت تضامنيلات مسوويپرداخت مال
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ات نسبت به صدور   يپرداخت مال  يتدار بدون ارائه گواه   يکه مراجع صالح   يدر صورت  -۴

اقـدام  يا حقـوق يـ يقـ يا کار اشـخاص حق يو پروانه کسب يد کارت بازرگان  يا تمد يد  يا تجد ي

).م.م.ق۱۸۶ماده (ندينما

ا منفرداً نـسبت بـه پرداخـت    يمجتمعاً   يران اشخاص حقوق  يمنحله مد  يهادر شرکت  -۵

بـه موجـب   يکـه اشـخاص حقـوق    ييهـا اتين مال يو همچن  يات بر درآمد اشخاص حقوق    يمال

ت آنهـا باشـد بـا       يريصال آن بوده و مربوط به دوران مد       ين قانون مکلف به کسر و ا      يمقررات ا 

).م.م.ق۱۹۸ماده (خواهند داشت يت تضامنيمسووليشخص حقوق

دفـاتر  يبـرا يفـه ا يا وظ يـ ف  ياد شده تکل  يد که به موجب مقررات قانون       در هر مور   -۶

ـ ا اقالـه  يانجام معامله قبل از ثبت و يمانند لزوم اخذ گواه(ده است   يمقرر گرد  ياسناد رسم  ا ي

در پرداخـت  يا مـؤد  يـ در صورت تخلـف، سـر دفتـر         ) ۱۸۷فسخ سند معامله مذکور در ماده       

).م.م.ق۲۰۰ماده (دارد يت تضامنيمتعلق مسووليهااتيا ماليات يمال

مـاده  ۲و۱يهـا ، تبـصره ۱۱۸، مـاده   ۱۰۷، ماده   ۴۳، ماده ۲ماده ۲ر موارد در تبصره     يسا -۷

آنهـا      ياز اطالـه بحـث بـه بررسـ    يريجلـوگ يم آمده است که بـرا .م.ق۱۹۷مکرر و ماده   ۱۶۹

.ميپردازينم

ع در آمديات از منبع توزيوصول مال) ب

يگـر يد يات، قانون پرداخت آن را بر عهـده       يسهولت در وصول مال    يان حالت بر  يدر ا 

درآمد است و مکلف است که قبل از پرداخت درآمـد بـه   يع کنندهيدهد که همان توز يقرار م 

ن لحاظ بدهکار يپرداخت کند و بدياتيات متعلقه را از آن کسر و به دستگاه ماليمبلغ ماليمؤد

ن يـ م در ا.م.ق۸۶مـاده  . ص اسـت يقابل تـشخ  ياز مؤد  يدگشود و به سا   يمحسوب م  ياتيمال

ص آن مکلفنـد    يا تخـص  يپرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت       : "دارديخصوص مقرر م  

يروز بـا صـورت  ۳۰ن قانون محاسبه و کسر و ظـرف  يا۸۵ات متعلق را طبق مقررات ماده     يمال

."محل پرداخت کنندياتيامور مالزان آن به اداره يافت کنندگان و ميدرينام و نشانيحاو
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اتيپرداخت ماليوهيمربوط به شياهنيتضم–گفتار دوم 

ـ ، در قانون مال   ياتيات توسط سازمان مال   يبه منظور وصول مناسب و مطلوب مال       يهـا اتي

:ل مقرر شده استيبه شرح ذيداتيم تمهيمستق

اتيماليوصول نقد) الف

ات خود را به پول يد مال يبا ياست و مؤد   يورت نقد ات به ص  يامروزه اصل بر وصول مال    

و ييي اسـتثنا جنبـه  يرنقديو غ  يات به صورت جنس   يج کشور پرداخت کند و اخذ مال      ينقد را 

را اوالً محاسـبه و  يـ اسـت ز يرنقـد ياز مشکالت و تبعات وصـول غ   ين امر ناش  يا. دارد يفرع

، حمل و   ياً جمع آور  يثان. شوديمست و غالباً باعث اختالف و اعتراض        يم اجناس آسان ن   يتقو

و يبـادامچ (ر مقدور اسـت  يباً غيه مشکل و تقر  يدستگاه مال  يو فروش اجناس برا    ينقل، نگهدار 

. اج دارنـد يـ د به پول نقد و نه جنس و کـاال احت يجديهابه عالوه، دولت   ).۶۴، ص  ۱۳۸۴،  يرنجبر

کـه امکـان   ييادر و اسـتثنا   ن روش منسوخ شده است و فقط در موارد نـ          ين لحاظ امروزه ا   يبد

م مقـرر  .م.ق۴۱ات بر ارث مـاده  ياز جمله در مورد مال. وجود ندارد، کاربرد دارد يوصول نقد 

که جزء ماترک وجوه نقـد نباشـد بـه    يتواند در صورت يکشور م  ياتيسازمان امور مال  : "دارديم

نقول از ماترک با توافـق  رميا غيرا اعم از منقول      يات متعلق مال  يوراث معادل مال   يکتب يتقاضا

ـ ماليات بر ارث قرار گرفته است بـه جـا  يمحاسبه ماليکه مبنا يمتيوراث انتخاب و به ق     ات ي

.قبول كند

ات به خزانه دولت يرساندن ماليبرايمسوول بودن مؤد) ب

ا صندوق يز آن به خزانه يت و خطرات حمل وجه نقد تا موقع وار   ين اصل، مسوول  يطبق ا 

و حمل يجمع آوريبراياتياست و امروزه برخالف گذشته، دستگاه ماليمؤددولت به عهده

ن يـ در ا. کنـد يلدار نمـ ين و اعزام تحص   ييل آن به صندوق دولت مبادرت به تع       يات و تحو  يمال

ل در  يکشور را مکلف کرده است که به منظور تسه         ياتيم سازمان امور مال   .م.ق ۱۶۴راستا، ماده   

از  يحـساب مخـصوص    ياتيـ ان به ادارات امور مال    يموارد مراجعه مؤد  ل  يات و تقل  يپرداخت مال 

يهـا ا باجـه يماً به شعب يان بتوانند مستقيد تا مؤديافتتاح نمايدر بانک مل   يق بانک مرکز  يطر

.خود را به حساب مذکور پرداخت کننديهااتيبانک مزبور مراجعه و مال
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ياتيماليمنع تهاتر بده) ج

رود و در ياز طرق سقوط تعهدات به شمار ميکييقانون مدن۲۶۴ماده۵تهاتر طبق بند 

ـ :"دارديقانون مذکور مقرر م    ۲۹۲ان قاعده آن ماده     يب ون يگر مـد يکـد يدو نفـر در مقابـل        يوقت

قانون مذکور تهاتر ۲۹۵به موجب ماده . شوديتهاتر حاصل م  ... گريکديون آنها به    ين د يباشند ب 

ل ين دليبه هم. شوديند حاصل مينما ين موضوع تراض  يدر ا  نينکه طرف ياست و بدون ا    يقهر

).۱۳۰، ص۱۳۸۰، يديشه(شود يگفته مياخص، تهاتر قهريبه تهاتر به معن

رفتـه نـشده و در اصـل    ي، تهـاتر پذ ياتيو ماليو از جمله حقوق مالياما در حقوق عموم  

تواند از تهـاتر  ياشد نمبيخود مياتيماليبدهيکه مکلف به پرداخت نقديمؤد. ممنوع است 

با ياتيمالياز دولت داشته باشد با توسل به تهاتر و پا به پا کردن بده         ياستفاده کند و اگر طلب    

.کنديات خودداريطلب خود از دولت، از پرداخت مال

اسـت و آن     يمـال  يل اول واجد جنبه   يدل. دارد يليدال يت تهاتر در حقوق عموم    يممنوع

ل يدل. گذارديار خزانه نمياج دارد و تهاتر پول نقد در اختيات احتيپول مالنکه خزانه دولت بهيا

ـ ا جامع يت  يرت تهاتر با اصل کامل    يدارد و آن مغا    يات بودجه يدوم ماه  بـه  . ت بودجـه اسـت    ي

ـ آمـده اسـت کل   يقانون اساسـ   ۵۳ن اصل که در اصل      يموجب ا  دولـت در      يهـا افـت يدريهي

ها در حدود اعتبارات مصوب به     پرداخت يشود و همه  يکز م کل متمر  يدارخزانه يهاحساب

و مهـم حقـوق   ياز اصول اساسـ   يکيرت تهاتر با    يل سوم مغا  يدل. شوديموجب قانون انجام م   

ـ يز. ه دولت استياصل منع اعمال قدرت عل يعنييعموم يکـه طلبکـار دولـت، بـده    يرا وقت

ـ اعمال قدرت عل  ينوع خود را نپردازد و اعالم تهاتر کند در واقع         ياتيمال ه دولـت اسـت کـه    ي

شـود و قابـل قبـول     يت برتر محـسوب مـ     يار دارد و حاکم   يرا در اخت   يانحصاراً قدرت عموم  

ـ ه ا يـ ست که اشخاص عل   ين ، يسـاالر نـصر  (کننـد  ين قـدرت برتـر، اعمـال قـدرت و گردنگـش          ي

).۱۰۵،ص۱۳۶۷

مربوط به زمان پرداخت ين هايتضم-گفتار سوم

است که جهت انجام تعهدات   يعموم ين درآمدها يات منبع مهم تأم   يمال نکهيبا توجه به ا   

د يـ نکه دولت بتواند تعهدات خود را به موقع انجـام دهـد با  يا يشود لذا برا   يدولت مصرف م  
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ات در سر موعد به همـان انـدازه    ين وصول مال  يبنابرا. ات ها در زمان مشخص وصول شود      يمال

اد باشد ودر موعد مقرر پرداخت نشود مشکالت يات زيمالت دارد و اگر مبلغ  يات اهم يمبلغ مال 

ن يـ در اياتيـ ن جهت دسـتگاه مال يبد).۱۶۳، ص۱۳۴۴ا،  يرنيپ(جاد خواهد کرد    يدولت ا  يبرا ياديز

:ميکنيالً به آنها اشاره ميبرخوردار است که ذياراتينه از حقوق و اختيزم

اتيو وصول مؤجل ماليوصول فور) الف

م تفـاوت  يرمسقيم و غ  يمستق يات ها ين مال يات ب يورد زمان پرداخت مال   در م  يبه طور کل  

ـ . ات اسـت يبودن پرداخت ماليم اصل بر فوريرمستقيغيهااتيدر مورد مال. وجود دارد  کن يل

خ حصول مأخذ ين تاريها باتين نوع مال يم با توجه به ساالنه بودن ا      يمستق يهااتيدر مورد مال  

م يتسليبرايرا اوالً زمان مشخص يز. وجود دارد  ياديات فاصله ز  يخ پرداخت مال  يات و تار  يمال

ات بـر مـشاغل تـا آخـر     يمثالً در مورد مال . ن شده است  ييتع ياظهارنامه و اسناد و مدارک مؤد     

حداکثر تا چهار مـاه  يات اشخاص حقوقيو در خصوص مال  ) م.م.ق ۱۰۰ماده  (رماه سال بعد    يت

و يدگيرسـ يبـرا  يز زمـان  ين ياتياً سازمان مال  يثان). م.م.ق ۱۱۰ماده  (است   ياتيپس از سال مال   

خ انقضاء مهلت يک سال از تاريم حداکثر .م.ق۱۵۶ار دارد که طبق ماد يات در اختيص مال يتشخ

ـ توان گفت که وصول ماليلذا م . م اظهارنامه است  يتسل يمقرر برا  م اصـوالً مؤجـل   يات مـستق ي

افتن، يت يمراحل ابالغ و قطعيص و طيو تشخيدگيها پس از رساتين نوع ماليکن ايل. است

م گفـت   يخـواه  يکه در گفتار بعـد     يبين صورت به ترت   ير ا يدر غ . فوراً پرداخت شوند   يستيبا

.را وصول خواهد کرديات قطعيبه قهر و اجبار مالياتيدستگاه مال

ات بـر  يـ شـود، ماننـد مال  يوصول مـ يات، فورين نوع مال  يموارد ا  يمع الوصف در بعض   

بـه  . شـود يقبل از پرداخت حقوق وصول ميقوق که همزمان با به وجود آمدن مأخذ و حت         ح

يشـده اسـت کـه در بنـدها         ينيش ب يات پ يوصول زودتر مال   يز برا ين يگريدات د يعالوه تمه 

.خواهد آمديبعد
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ياتيش پرداخت ماليپ) ب

و يدگين رسـ م و مدت دار بـودن زمـا   يمستق يات ها يبا توجه به مؤجل بودن وصول مال      

ات يشدن مال  يده که قبل از قطع    يشياند يريم تدب .م.ق ۱۶۶ات، قانون گذار در ماده      يت مال يقطع

:ن مادهيافت کند طبق ايات دريش پرداخت ماليرا به عنوان پيبتواند مبالغياتيدستگاه مال

ده اسـتفا يه و بـرا يـ تهياتيش پرداخت مال يتواند قبوض پ  يکشور م  ياتيسازمان امور مال  "

يات مؤديز مالير قابل انتقال بوده و در موقع واريقبوض مذکور با نام و غ. ديان عرضه نما  يمؤد

ياتيـ ماليش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه مـاه زود پرداخـت از بـده            يمبلغ پ 

."مربوط کسر خواهد شد

ياتيالحساب ماليعل) ج

ن راسـتا  يدر ا. شده استينيش بيات پ يلش از موعد ما   يو پ  يوصول فور  ير برا ين تدب يا

صاحبان مشاغل مکلـف     يو برخ  يي اشخاص حقوق  هيم کل .م.ق۱۰۴نکه طبق ماده    يعالوه بر ا  

الحـساب  ياند که در هر مورد پرداخت بابت موارد معنونه، پنج درصد آن را به عنوان علـ        شده

ـ . پرداخت کننـد ياتيکسر و به سازمان ماليات مؤد يمال م .م.ق۱۰۳موجـب مـاده   ن بـه  يهمچن

خود را يهامکلفند که معادل پنج درصد رقم حق الوکاله مندرج در وکالتنامه      يوکالء دادگستر 

نکه ماده  يتر ا از همه مهم  . نديوکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نما      يرو ياتيالحساب مال  يبابت عل 

ـ  يلـ ک قاعـده ک   يرا به عنوان     ياتيالحساب مال  يم امکان اخذ عل   .م.ق ۱۶۳ و مقـرر        ينـ يبشيپ

ات يـ کـه مال يات را در مـوارد يکشور مجاز است که مشموالن مال ياتيسازمان امور مال  ": داديم

د در طول سـال  يا بعضاً مکلف نما  يشود کالً   يل درآمد کسر و پرداخت نم     يآنان در موقع تحص   

از يا به نسبتيقبل شده سنواتيات قطعين مالياز آخريات متعلق به همان سال را به نسبتيمال

الحساب مذکور يند و در صورت تخلف، عل  يالحساب پرداخت نما   يت به طور عل   يحجم فعال 

."ن قانون وصول خواهد شديطبق مقررات ا

قبل  يات عملکرد هر سال مال    يبابت مال  يالحساب پرداخت  يعل"م.م.ق۱۹۰البته طبق ماده    

معـادل  يازهيات عملکرد موجب تعلـق جـا    يپرداخت مال  ين قانون برا  يد مقرر در ا   ياز سر رس  

ات متعلـق بـه   يـ د مقرر خواهد بود که از ماليهر ماه تا سررس يبه ازا  يک درصد مبلغ پرداخت   ي
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يامـه يات پس از آن موعـد موجـب تعلـق جر       يهمان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مال       

..."ات به ازاء هر ماه خواهد بوديدرصد مال۵/۲معادل 

ات متعلـق را بـر   يـ ات بر ارث مکلفند مالين ماليم مشمول.م.ق ۲۸جب ماده   ن به مو  يهمچن

الحـساب  يم اظهارنامـه بـه رسـم علـ    يمهلـت تـسل   ياساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضا       

.افت دارنديد دريپرداخت و رس

ييات اجرايق عمليات از طريار وصول مالياخت-گفتار چهارم

ـ ار وصول آن به قهـر و اجبـار          يت، اخت ايوصول مال  ين برا ين تضم يترمهم يا بـه عبـارت  ي

بـه اجـرا   " ران تحـت عنـوان   يدر اياتيا اجرا است که در اصطالح مال   يييات اجرا يتوسط عمل 

وصول يه برايقهرةبه قو ياتيشود و منظور از آن توسط سازمان مال        يده م ينام"اتيمالگذاشتن  

).۱۶۸،ص۱۳۴۴ا، يرنيپ(ات است يمال

يارات و اقتـدارات الزم بـرا  يـ ن خصوص آن است که قانون، اخت   يجه در ا  قابل تو  ةنکت

اعطا کرده است تـا بتوانـد راسـاً و بـدون مراجعـه بـه             ياتين امر مهم را به دستگاه مال      يانجام ا 

.دينه اقدام نماين زميات خود در ايق اداره اجرائيو از طريدادگستر

مربوط به موضوع ماده يين نامه اجرايات آن در آئيات که جزئيوصول مالييات اجرايعمل

يآمـده اسـت طـ   يو دادگسترييو دارايامور اقتصاديوزرا ۱۱/۴/۱۳۷۴م مصوب   .م.ق ۲۱۸

:رديگير انجام ميسه مرحله ز

ييمرحله صدور و ابالغ برگ اجرا) الف 

يتـوان آن را مرحلـه     يات که مـ   يوصول مال  ييات اجرا ين عمل ين مرحله آغاز  يدر مورد ا  

ـ مال يهرگـاه مـؤد   ": دارديم مقرر م  .م.ق ۲۱۰د؛ ماده   يز نام ين ييو ابالغ اخطار اجرا    صدور ات ي

ـ پرداخت ننمايخ ابالغ قطعيشده خود را ظرف ده روز از تار     يقطع بـه  ياتيـ د اداره امـور مال ي

خـود را  يه بـده يـ خ ابالغ کليک ماه از تار  يکند که ظرف     يبه او ابالغ م    ييموجب برگ اجرا  

."بدهدياتيب پرداخت آن را به اداره امور ماليترتا يبپردازد 

ـ با ييماده مذکور، در برگ اجرا     ۲و۱يهامطابق تبصره  ات، مـدارک  يـ د نـوع و مبلـغ مال     ي

مه متعلـق درج گـردد، آن       يو جر  ي، مبلغ پرداخت شده قبل    ياتي، سال مال  يبده يص قطع يتشخ
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ـ بـه عنـوان مال  يميتسلا ترازنامهيدر اظهارنامه   يات مورد قبول مؤد   يقسمت از مال   يات قطعـ ي

.قابل وصول استييات اجرايق عمليشود و از طريميتلق

ف امواليمرحله توق) ب

ات مـورد مطالبـه را کـالً    يـ در موعـد مقـرر، مال  يـي پس از ابالغ بـرگ اجرا    يهرگاه مؤد 

اعم از  يمؤد يندهد به اندازه بده    ياتيب پرداخت آن را به اداره امور مال       يا ترت يپرداخت نکند   

يرمنقول و مطالبات مـؤد يا غ ياز اموال منقول     يده درصد بده   ةم متعلق به اضاف   ياصل و جرا  

ات اداره امـور    يـ آن بـه عهـده اجرائ      يف و دستور اجرا   يصدور دستور توق  . ف خواهد شد  يتوق

).م.م.ق۲۱۱ماده (باشديمياتيمال

يروهـا ين ن يمـأمور ن اجرا و حسب اقتضاء بـا کمـک          يتوسط مأمور  يف اموال مؤد  يتوق

محل بـه عمـل خواهـد آمـد         يا دادگاه ها  يو   ينده ادارات کل دادگستر   يبا حضور نما   يانتظام

.ها)اتيوصول ماليين نامه اجرايآئ۶ماده (

يبه عمل خواهد آمد ولياتياداره امور مال   يابيي ارز لهيف به وس  ياموال مورد توق   يابيارز

يطبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسميابيرزع حق الزحمه ايتواند با تود يم يمؤد

) .م.م.ق۲۱۳ماده (ديبه عمل آياب رسميله ارزياموال به وسيابيتقاضا کند که ارزيدادگستر

انگر يـ ف آنها ممنـوع اسـت را بـر شـمرده کـه در واقـع ب        يکه توق  يم اموال .م.ق ۲۱۲ماده  

.ن استيات ديمستثن

ف اموال منقول اسـت و در  يات ها اصل بر توق يوصول مال  يين نامه اجرا  يآئ ۴۶طبق ماده   

نباشد قسمت اجـرا نـسبت بـه    يطلب دولت کافيفاياست يبرا يکه اموال منقول مؤد    يصورت

ن نامه مـذکور، نحـوه      يآئ ۳۰تا   ۲۷ضمناً مواد   . دينما ياقدام م  يرمنقول مؤد يبازداشت اموال غ  

.کنديان ميبازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث را ب

۴۷ات آن در ماده يکه جزئ. رديگيرمنقول توسط بازداشت نامه صورت ميف اموال غ  يتوق

.ن نامه فوق آمده استيآئ
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فروش اموال يمرحله) ج

ات را يـ ن شده اسـت مال ييف اموال تعيتوقيکه برايمدتيتا انقضايکه مؤد يدر صورت 

حـق دارد کـه   ياتيسازد سازمان امور مالف اموال را فراهم نيپرداخت نکند و موجبات رفع توق   

ده به فروش رسانده و طلب دولت به يا مزا يق حراج   يف شده را وفق مقررات از طر      ياموال توق 

.فروش را از محل آن برداشت و وصول کنديهانهيهزيهياضافه کل

ف اعـم از  يـ ده و فروش اموال مـورد توق  يحراج و مزا   يتمام اقدامات الزم مربوط به آگه     

).م.م.ق۲۱۴ماده (باشديمياتيات اداره امور ماليرمنقول به عهده مسوول اجرائينقول و غم

فات فروش اموال منقول بـا امـوال        يها، تشر اتيوصول مال  ين نامه اجرائ  يطبق مقررات آئ  

.رمنقول تفاوت دارديغ

از يات ناشـ يبـه شـکا  يدگيم مرجـع رسـ  .م.ق۲۱۶ان ذکر است که به موجب مـاده      يشا

ت و خـارج از    يـ ات مزبور به فور   يبه شکا . است ياتيأت حل اختالفات مال   ي، ه ييات اجرا يعمل

ضـمناً طبـق    . و الزم االجرا اسـت     يصادره قطع  يرأ. صادر خواهد شد   يو رأ  يدگينوبت رس 

ـ مانع جرييت از اقدامات اجرايموصوف، شکايين نامه اجرا  يآئ ۵۸ماده   يـي ات اجرايـ ان عملي

ـ قرار توقـف موقـت عمل      يدگيرس يکور برا أت مذ ينکه ه يست مگر ا  ين را صـادر   يـي ات اجرا ي

م و ياعم از اصـل و جـرا  يمعادل مبلغ بدهيصادر خواهد شد که شاک يقرار مزبور وقت  . دينما

، يند به اضـافه ده درصـد بـده   ينمايت ميشکاييکه پس از ابالغ برگ اجرا   يانيدر مورد مؤد  

ـ تودييو دارايمور اقتصادن شده توسط وزارت اييوجه به حساب سپرده تع   د آن را يع و رسـ ي

.بسپاردين کافيا تضميارائه نمايد 

اتيوصول ماليمرحلهيم ماليجرا–گفتار پنجم 

ـ برخورد با مؤديات متعلقه است براياز ماليش درصديم که به صورت افزاين جرا يا ان ي

ـ يمقرر در ا يف قانون يوظا يو اشخاص ثالث متخلف و مستنکف از اجرا        ينـ يش بين مرحله پ

:شده است که عبارتند از

پـس از صـدور و      يکه مـؤد   يم در صورت  .م.ق ۲۱۰ان شد ماده    يهمان طور که قبالً ب     -۱

زان يات اقدام نکند، عالوه بر م     يک ماه، نسبت به پرداخت مال     ي، ظرف مدت     ييابالغ برگ اجرا  
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مـه  يجرياضافه در واقع نوعنيا. شوديف ميتوقيز از اموال وي، ده درصد آن ن    ياتيمال يبده

.استيمال

ـ الحـساب مال ير در پرداخـت علـ  يم تأخ.م.ق۱۹۰ر ماده   ين مطابق قسمت اخ   يهمچن ياتي

ات بـه ازاء هـر مـاه    يـ درصد مال۵/۲معادل   يمه ا يموجب تعلق جر  ) م.م.ق ۱۶۳موضوع ماده   (

.خواهد بود

ـ به کسر و ا   ن قانون مکلف    يکه به موجب مقررات ا     يا حقوق ييقياشخاص حق  -۲ صال ي

يامـه يف مقـرر، مـشمول جر  يباشند در صورت تخلف از انجـام وظـا  يگر م يان د يات مؤد يمال

).م.م.ق۱۹۹ماده (ات پرداخت نشده خواهند بود يمال% ۲۰معادل 

تخلف ين قانون در مورد دفاتر اسناد رسميف مقرر در ايکه در اتمام تکاليسر دفتران-۳

۲۰۰ماده  (رنديگيمتعلق مربوط قرار م    يهااتيا مال يات  يمال% ۲۰معادل يامهيکنند مشمول جر  

).م.م.ق

يفريو کياداريمجازات ها–گفتار ششم 

ـ مقرر در ايف قانونياشخاص ثالث مستنکف از انجام وظايها عمدتاً برا ن مجازات يا ن ي

.ميکنيالً به آنها اشاره ميشده است که ذينيش بيمرحله پ

يو انتظامياداريهامجازات) الف 

مـستنکف از  يحقـوق عمـوم   ين اشـخاص حقـوق    يمربوط به مسوول   يادار يهامجازات

م در .م.ق۱۹۹مـاده  ۱به موجب تبـصره  . گر استيان ديات مؤديصال ماليفه کسر و ايانجام وظ 

باشـد  يا شـهردار يـ يا مؤسـسه دولتـ  يات، وزارتخانه، شرکت ين به کسر مال  يکه مکلف  يموارد

.خواهند بوديمشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات ادارن امريمسوول

ف مقـرر در  يمتخلف از انجام تکـال    يسردفتران اسناد رسم   يز برا ين يانتظام يهامجازات

ن و  يکـه بـه موجـب قـوان        يدر مـوارد  ": م.م.ق ۲۶۸طبق ماده   . قانون در نظر گرفته شده است     

ف بـه عهـده   يشود ، تکـال يانجام مياد رسمکه در دفتر اسنيبه سبب معامالتياتيمقررات مال 

يانتظـام  يف مذکور توسط دادستان   يصاحبان دفتر گذارده شده است، تخلف آنان از انجام تکال         

تدار مذکور در يمحاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالح       . ب خواهد شد  يتعق ياتيمال
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قـانون دفـاتر   ۳۴بـق مـاده   مرجـع موصـوف ط  ..." به عمل خواهد آمديقانون دفاتر اسناد رسم   

، يشـهر (اران است يسردفتران و دفتر يد نظر انتظام  يو تجد  ي، دادگاه بدو   ۱۳۵۴مصوب   يرسم

.)۲۸۷،ص۱۳۷۰

يفريکيهامجازات) ب

ل يـ م بـه شـرح ذ  يمستقيات هاين نوع مجازات ها در قانون مال      يموارد مربوط به اعمال ا    

:است

ز يـ ران نيا مـد يـ ر  يباشـد مـد    يردولتيغ يات، شخص حقوق  يهرگاه مکلف به کسر مال     -۱

از سـه  يبيم متعلق به حبس تـأد    يات و جرا  ينسبت به پرداخت مال    يت تضامن يعالوه بر مسوول  

يکـه بـرا  يران اشخاص حقوقيا مدير ين حکم شامل مديا. ماه تا دو سال محکوم خواهند شد  

۲تبـصره  ( اند نخواهد بود ن سپردهيکشور تأمياتيمذکور به سازمان امور ماليهااتيپرداخت مال 

).م.م.ق۱۹۹ماده 

از سه ماه تا دو سال  يبيباشد به حبس تأد    يقيات، شخص حق  يچنانچه کسر کننده مال    -۲

)م.م.ق۱۹۹ماده ۳تبصره . (محکوم خواهد شد 

ف مقـرر در  يف و تکـال ياز انجام وظـا يدر صورت تکرار تخلف سر دفتر اسناد رسم    -۳

بـا  ) از سـه مـاه تـا دو سـال     يبيحبس تأد(۱۹۹ماده ۲مقرر در تبصره  ن قانون، به مجازات     يا

)م.م.ق۲۰۰ر ماده يقسمت اخ(ت مقررات مربوط محکوم خواهد شديرعا

ات يـ ن مال يا اشخاص ثالث در خصوص امـوال مـورد تـأم          ييدر صورت تخلف مؤد    -۴

شمول مجـازات  م) ن معادل آنيخارج کردن اموال مذکور از تصرف خود بدون دادن تأم          يعني(

).م.م.ق۱۶۱ر ماده يقسمت اخ(خواهند بود۱۹۹ماده ۲مقرر در تبصره 

ف اشخاص ثالثيتکال-گفتار هفتم

اشخاص ثالث نـسبت بـه   يف برخيراجع به تکاليقبليکه در گفتارهايعالوه بر موارد 

ت عنوان م تحيمستقيهااتيم، در فصل ششم قانون ماليان کرديگر بيان ديات مؤديپرداخت مال

ات بر ينان از وصول ماليرا به منظور اطم   يفيتکال ۱۸۸تا   ۱۸۳مواد   يف اشخاص ثالث، ط   يوظا

، مراجـع  يمانند ادارات ثبت اسناد و امـالک ، دفـاتر اسـناد رسـم       يگريعهده اشخاص ثالث د   
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از اطالـه کـالم از ذکـر آنهـا     يريجلـوگ يها قرار داده است که براصدور پروانه کسب و بانک 

:ميکنيميارخودد

يم اسناد در دفاتر اسناد رسم   يل تنظ يک قانون تسه  يماده  » ج«شود که بند    يصرفاً متذکر م  

به اخذ مفاصا حـساب  يف دفاتر اسناد رسم يدر مورد تکل   ۱۸۷حکم ماده    ۲۴/۵/۱۳۸۵مصوب  

ت ل و اصالح کرده و به دفاتر مذکور اجازه داده اس         يرا تعد  يم سند رسم  يبه هنگام تنظ   ياتيمال

گردد ياحتمالياتيمال يمتعهد به پرداخت بده    يميرنده ضمن سند تنظ   يکه انتقال گ   يدر صورت 

ن نسبت به پرداخـت آن  ين صورت متعامليمطالبه نکند که در ا    يرا از و   ياتيمفاصا حساب مال  

.خواهند داشتيت تضامنيمسوول

نات وصولير تضميسا-گفتار هشتم

ن وصـول   يبـه منظـور تـضم      ياتيـ دستگاه مال  يبرا يگريبل توجه د  اارات ق يحقوق و اخت  

.ميپردازيآنها مينجا به بررسيشده است که در اينيش بيات در قانون پيمال
ه يحق تقدم مال) الف

ـ ماليح شده که در واقع بـده يم تصر .م.ق ۱۶۰ن حق در ماده     يا ـ را در ردياتي ون يـ ف دي

ات و يـ وصول ماليکشور براياتيامور مالسازمان": ن ماده يبه موجب ا . ممتازه قرار داده است   

ير طلبکـاران بـه اسـتثنا      يات نـسبت بـه سـا      يـ ان و مسئوالن پرداخت مال    يم متعلق از مؤد   يجرا

از خدمت حـق  يقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشيصاحبان حقوق نسبت به مال مورد وث     

..."تقدم خواهد داشت
آنيو اجراياتيحل اختالف مالأتيات از هين ماليار اخذ قرار تأمياخت) ب

يـي ا مراحـل اجرا ينشده   يهنوز قطع  يات مؤد يکه مال  يدر موارد ": م.م.ق ۱۶۱طبق ماده   

ـ به قصد فرار از پرداخـت مال يا اموال از طرف مؤد    يط مال   يم تفر ينشده است و ب    يآن ط  ات ي

ـ مالأت حل اخـتالف ياز هيل کاف يد با ارائه دال   يبا ياتيرود اداره امور مال    يم ن يقـرار تـأم  ياتي

ن مبلـغ،  ييص دهد ضمن تعيأت صدور قرار را الزم تشخيکه هيات را بخواهد و در صورت يمال

مکلف است معادل همان مبلغ از اموال ياتياداره امور مال . صادر خواهد کرد   ين مقتص يقرار تأم 

و ين صـورت مـؤد  يـ در ا. ديـ ن نمايا اشـخاص ثالـث باشـد تـأم    ييکه نزد و  يو وجوه مؤد  
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حق نخواهنـد داشـت امـوال مـورد          ياتياداره امور مال   ياشخاص ثالث پس از ابالغ اخطار کتب      

ن دهنـد و در     ينکه معـادل مبلـغ مـورد مطالبـه تـأم          ين را از تصرف خود خارج کنند مگر ا        يتأم

مـاده  ۲صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجـازات مقـرر در تبـصره                

."خواهند بودز ين قانون نيا۱۹۹
ياتيار ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالياخت) ج

يفـر يکيقات مقـدمات ياست که در مرحله تحق  يسالب آزاد  يار در زمره قرارها   ين اخت يا

و يعمـوم يهادادگاهين دادرسيقانون آئ ۱۳۳قابل صدور است و ماده       ييتوسط مقامات قضا  

يلذا واگذار. )۱۷۶، ص۱۳۸۰، يآشور(افزوده است ينيتأميآن را به قرارهايفريانقالب در امور ک

م .م.ق۲۰۲ن راستا مـاده  يدر ا. رسديسابقه به نظر م  يدر خور توجه و ب     ياتيآن به سازمان مال   

تواند از خروج    يکشور م  ياتيا سازمان امور مال   يييو دارا  يوزارت امور اقتصاد  ":دارديمقرر م 

حکـم  . دينما يريشتر است از کشور جلوگ    يال ب يون ر يليمآنها از ده     يزان بده يکه م  يبدهکاران

ـ ماليقطعيبابت بده  يران مسوول اشخاص حقوق   يا مد ير  ين ماده در مورد مد    يا شـخص  ياتي

صال آن     يـ مکلـف بـه کـسر و ا        ين قانون شخص حقوق   يکه به موجب ا    ييهااتيا مال ييحقوق

ربط با اعالم وزارت يست و مراجع ذ   ا يز جار يت آنان بوده ن   يريباشد و مربوط به دوران مد     يم

."باشندين ماده ميايا سازمان مزبور مکلف به اجراي

اتيار اقدام نسبت به ابطال اسناد نقل و انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مالياخت) د

به قصد فرار از پرداخت ياتيان ماليکه مؤديدر صورت": م.م.ق۲۰۲به موجب تبصره ماده 

کـشور  ياتيند سازمان امور ماليا فرزندان نمايام به نقل و انتقال اموال خود به همسر      ات اقد يمال

."دياقدام نماييق مراجع قضايتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طريم

ان به قصد فـرار از  يقابل ابطال بودن نقل و انتقال اموال مؤد ين تبصره که به معنا    يحکم ا 

است که معامله به قـصد     يقانون مدن  ۲۱۸تر از حکم ماده     مناسباست   ياتيمال يپرداخت بده 

ن و معاملـه  يـ ن معامله به قـصد فـرار از د        يرا ب يز. کند يرا باطل م   ين به طور صور   يفرار از د  

)۵۹-۶۰، صص۱۳۸۰، يديشه(تفاوت وجود دارديصور
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يريجه گينت

ن منبع يترن و مهميخستمهم که به عنوان ن  يات با توجه به نقش و سهم      ي، مال يبه طور کل  

ژه در نـزد  يـ گـاه و يت و جايـ کند از اهم  يفا م يا يعموم يهانهين هز يدر تأم  يعموم يدرآمدها

نکه يايران، برا يهمه کشورها و از جمله ا      ياتين در حقوق مال   يبنابرا. ها برخوردار است    دولت

ص ير ارتباط با تشخ   خود د  يهاتيف و مسوول  يي وظا از عهده  يبتواند به خوب   ياتيدستگاه مال 

ن راستا به سازمان مزبـور اعطـا شـده    يدر ايژه ايارات ويد، حقوق و اختيات برآيو وصول مال  

از مباحـث  يکـ يشود و خـود     يز نام برده م   ين» ياتياعمال قدرت مال  «است که از آن به عنوان       

در مرحلـه  يتايـ ارات دستگاه ماليرود و اقتدارات و اختيبه شمار مياتيحقوق مال ۀمهم و عهد  

ارات يحقوق و اخت«توان به دو دسته عمده؛ يران را مياياتيات در نظام حقوق مال    يص مال يتشخ

ـ اول، سازمان مالةدر مورد دست. کرديبندميتقس» حق اعمال ضمانت اجرا «و  » نظارت از ياتي

و اشخاص ياز مؤد(حات و کسب اطالعات و حق اخذ اسناد و مدارک      يحق درخواست توض  

يهـا تيـ ان و فعال  يـ مؤد ييو باالخره حق شناسا    يدگيو رس  يابي، حق ارز  ي، حق بازرس  )ثثال

م، حـق بازداشـت بـه آنهـا اضـافه      ير مستقيغيهااتيبرخوردار است که در مورد مال    ياقتصاد

.شوديم

يالـرأس اسـت کـه نـوع    يص علـ ين ضمانت اجرا، تشخيتردر خصوص دسته دوم، مهم   

اعمـال آن را  يط و نحـوه  ياگر چه قانون، شـرا    . شود يه محسوب م  ژيو يادار يضمانت اجرا 

ن خصوص به يدر ايژه حق اعتراض و   يو بو  ين کرده است، اما الزم است که حقوق مؤد        يمع

.شودينيبشيصراحت پ

الت و يهـا، تـسه  تيت از معافيو محروم)ات استيش ماليکه به صورت افزا   (يم مال يجرا

رونـد کـه   ين مرحله به شـمار مـ  يدر اياداريضمانت اجراها  گرياز د  ياتيمال يهايبخشودگ

يو مـدن  يفـر يک يبه عالوه ضـمانت اجراهـا     . تواند آنها را رأساً اعمال کند     يم ياتيدستگاه مال 

شـده اسـت کـه البتـه بـا      ينيبشيان و اشخاص ثالث متخلف در قانون پ     يدر مورد مؤد   يمکمل

.صالح قابل اجرا هستنديذييق مراجع قضاياد شده از طريدستگاه يريگيپ
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ياتيدستگاه ماليبراياازات متعدد و برجستهيارات و امتيات، اختيوصول ماليدر مرحله

تـوان  ين آنها را مـ   يترشود که مهم  ينات وصول نام برده م    يوجود دارد که از آن به عنوان تضم       

ات يق عمليات از طريات و وصول مال   يدر پرداخت مال   يت تضامن يموارد متعدد مسوول   يبرقرار

ات، اصل منع   يمال ينکه اصل وصول نقد   يضمن ا . بر شمرد  يبدون مراجعه به دادگستر    يياجرا

و  يم مـال  ين جـرا  يو همچنـ   ياتيش پرداخت مال  يالحساب  و پ    ي، امکان عل  ياتيمال يتهاتر بده 

مرجـع  از ياتيـ ن ماليه، امکان اخـذ قـرار تـأم       ي، حق تقدم مال   يفريو ک  يادار يضمانت اجراها 

ـ ار ممنـوع الخـروج کـردن بـدهکاران مال    يـ آن، اخت  يو اجرا  ياتيحل اختالف مال   يادار و ياتي

ن مرحله يدر اياتيات بر مراتب اقتدار دستگاه ماليوصول مال ينهيف اشخاص ثالث در زم    يتکال

.ديافزايم

ر بـه  ارات منحـص يـ ازات و اختيـ ران از امتياياتيدر حقوق مال  ياتيبه هر حال، دستگاه مال    

ق و يـ درسـت، دق   ياما اجرا . و مطلوب هستند   يرسد کاف  يبرخوردار است که به نظر م      يفرد

تـر  قيـ ن دقيـي ن، تبيبنابرا. ان مهم تر استيت حقوق مؤد  يژه با رعا  يآنها بو  يعادالنه و منصفانه  

ه      يدر برابـر اعمـال آنهـا توصـ         ياتيـ ان مال يـ ن حقوق مؤد  يو همچن  يازات قدرت عموم  ين امت يا

.شوديم

خذمنابع و مآ

ـ قانون ماليمجموعه)۱۳۸۵(،ياست جمهورين و مقررات ريح قوانين و تنقياداره کل تدو  . ۱ يهـا اتي

ن و مقـررات معاونـت   يح قوانين و تنقي، چاپ چهارم تهران، اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش، تدو         ميمستق

.ياست جمهوريو امور مجلس ريحقوق

ن و مقررات مربوط به امور يمجموعه کامل قوان  )۱۳۷۹(،يرات حکومت يازمان تعز اداره کل حقوقي س   . ۲

.يرات حکومتيچاپ اول، تهران، سازمان تعز،يرات حکومتيتعز

، چاپ ) برات ، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک(حقوق تجارت) ۱۳۷۴(عا، ي، ربينياسک. ۳

).سمت(دانشگاه هايوم انسانن کتب عليدوم، تهران، سازمان مطالعه و تدو

.زان يكليات حقوق مالي ، چاپ اول، تهران، نشر م)۱۳۸۰(، محمد، يآشور. ۴

ن ي، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعـه و تـدو           يفريک ين دادرس ييآ)۱۳۸۰(، محمد،   يامام. ۵

).سمت(دانشگاه هايکتب علوم انسان
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، چاپ دوم، تهران، انتشارات يه عموميو ماليحقوق مال) ۱۳۸۴(، ابوالفضل، يو رنجبري، عليبادامچ. ۶

.مجد

.ناي، چاپ سوم، تهران، کتابخانه ابن سات ها و بودجهي، ماليه عموميمال)۱۳۴۴(ن، يا، حسيرنيپ. ۷

زدان بخش ، ييص محمد علي، ترجمه و تلخياتيحقوق مال)۱۳۶۷(، يو کوتره، ژان مارييتروتابا، لو. ۸

.ان، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتونچاپ اول، تهر

.، چاپ ششم، تهران، کتابخانه گنج دانشحقوقينولوژيترم)۱۳۷۲(، محمد جعفريلنگروديجعفر. ۹

، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، مؤسـسه  يدانشنامه حقوق)۱۳۷۵(، محمد جعفر، يلنگرود يجعفر. ۱۰

.ريرکبيانتشارات ام

، چاپ دوم، تهران، مؤسـسه انتـشارات جهـاد          ت اسناد و امالک   حقوق ثب )۱۳۷۰(، غالمرضا   يشهر. ۱۱

).ماجد(يدانشگاه

.تعهدات، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد-۳يحقوق مدن)۱۳۸۰(، ي، مهديديشه. ۱۲

.چاپ پنجم، تهران، کتابخانه گنج دانشحقوق تجارت، ) ۱۳۷۰(، ينقلي، حسيکاتب. ۱۳

ست و دوم ، يـ ، چـاپ ب رانيحقوق و مطالعه در نظام حقوق امقدمه علم   )۱۳۷۶(ان، ناصـر،    يکاتوز. ۱۴

.انتشاريتهران، شرکت سهام

.زاني، چاپ اول، تهران، نشر ميمدنين دادرسييآيهاستهيبا)۱۳۷۹(، قدرت اهللا، يواحد. ۱۵
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ه اموال و اشخاصيبه مزاحمت علعبررسي قوانين و مقررات راج

*يفراهانين جاللير حسيام

دهيچک

م مبتال بـه جوامـع   ياز جرايارياست که بسيه اموال و اشخاص، به گونه ايعنوان مزاحمت عل  

ـ ز بـا ا يمطروحه در محاکم نياز دعاوياريف بسيو طگيردرا در بر مي    رتبـاط  ن دو عنـوان در ا ي

.پرداخته شده استين دو عنوان کليابهن نوشتارين در ايهستند؛ بنابرا

ـ قواعد راجع به مزاحمـت عل يمقاله حاضر در دو بخش نگاشته شده، که بخش اول به بررس     ه ي

داده قـرار يه اشخاص را مـورد بررسـ     يو بخش دوم قواعد راجع به مزاحمت عل        پردازدمياموال  

، ين مجرمانه پرداخته شده و عناصر مـاد ين عناويم مرتبط با ا يجرا يرسبه بر  در متن حاضر  . است

.ل به بحث گذاشته شده استيز به تفصيم نين جرايايو قانونيروان

يديواژگان کل

.ين اختصاصيقوان-يقانون مجازات اسالم-اشخاص-اموال-مزاحمت 

.ي مجلسهامدير كميتة علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشكارشناس ارشد حقوق كيفري، ٭ 
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بخش اول

ه امواليمزاحمت عل

مزاحمت يمفهوم و مبان) ۱

فعل مزاحمتدهندةل يارکان تشک) ۱-۱

ن ياست که در قوانيراجع به تصرف عدوانيدعاويهااز شاخهيکيه اموال،  يمزاحمت عل 

تـصرف  يعنيمشابه خود، ياما با دو شق از دعاو  . شودينگونه مسائل مطرح م   يز در کنار ا   يما ن 

مطلب، ارکـان تحقـق   شتر يدارد که جهت روشن شدن ب ييهاو ممانعت از حق تفاوت     يعدوان

.رديگيقرار مينجا مورد بررسيه اموال در ايفعل مزاحمت عل

ف مزاحمـت مـصطلح بـه    ينکه در تعرين است که با ا   يد توجه داشت ا   ينجا با يآنچه که در ا   

را ين مفهـوم ين و مقررات راجع به آن چن    ينشده است، لکن از مجموع قوان      يااشاره» تصرف«

يتصرف، مزاحمت وقت   ين مربوط به دعاو   يدر زبان قوان  . اط نمود مزاحمت استنب  يتوان برا يم

نکه يابد که اعمال خوانده صرفاً موجب اخالل نسبت به استفاده از مال باشد، بدون اييتحقق م

رمنقول را ين حد تجاوز کند و مال غياگر اقدام خوانده از ا. مال از تصرف خواهان خارج گردد    

شدت يلفظيد، اگر چه مزاحمت به معنايعدواناَ تصرف نمااز تصرف خواهان خارج و آن را       

از متصرف سابق سلب نموده، معذالک بـه  يافته و امکان استفاده از مال را به طور کل     ييشتريب

يتصرف عـدوان   يق دعوا ينشده و از مصاد    يمزبور مزاحمت تلق   يدعوا يف قانون يحکم تعار 

بـا توجـه بـه    . ميپـرداز يارکان مزاحمت مـ يسح کوتاه به برر ين توض يحال با توجه به ا    . است

رش اسـت کـه واجـد       يه اموال قابل پذ   يمزاحمت عل  يدعوا يم، در صورت  يکه ارائه داد   يفيتعر

:ل باشديارکان ذ

:سبق تصرفمةادا) الف

شود و همراه با زمان و همچون يدار که از شخص مزاحم صادر مياست ناپايمزاحمت عمل

افته و يان  ياست که در گذشته انجام شده و پا        يرخالف تصرف عدوان  ن ب يا. رودين م يآن، از ب  

خود را حفظ    يت خارج يز آثار آن که همان تصرف الحق است، موجود        يدر موقع طرح دعوا ن    

ن يدر مزاحمـت چنـ     يشود، ولـ  يمتصرف سابق محسوب م    ي، شاک يدر تصرف عدوان  . کنديم

ست سبق تـصرف    يمزاحمت الزم ن   ير دعوا ست که د  ين معنا ن  ين به ا  ياما ا . وجود ندارد  يديق
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ن اسـت کـه   يـ و مزاحمـت ا ياز وجوه تشابه تـصرف عـدوان      يکين  يبنابرا. وجود داشته باشد  

د مال را در تصرف خود يز بايتجاوز، قبل از آن نلحظةخواهان عالوه بر متصرف بودن مال در       

.داشته باشد

:د متصرفيعدم خروج مال از ) ب

ن     يـ و مزاحمـت در ا يتـصرف عـدوان    يدعـوا  يد، تفاوت اصـل   يهمانطور که مالحظه گرد   

همـان  يقت شاکيشود و در حقيد صاحب آن خارج ميمال از    يباشد که در تصرف عدوان    يم

در  يباشـد، ولـ   يمتصرف سابق است که اکنون نسبت به مال خـود از تـصرف برخـوردار نمـ                

فاء مطلوبـه از مـال بـه     ياما است  شود،ينم يرمنقول منتف يمزاحمت تصرف سابق نسبت به مال غ      

.شوديميمنتفيگريتوسط ديش و راحتيخاطر سلب آسا

:وقوع مزاحمت)پ

ن رکـن  يا. ونددين جرم به وقوع بپين است که ايتحقق جرم مزاحمت ا  ياز ارکان اصل   يکي

:ميپردازينجا به طور مختصر به آنها ميل شده است که در ايتشکيز خود از عناصرين

:ت فعل استمزاحم. ۱

مثبت واقع شـده  يمسموع است که مزاحمت خوانده به صورت فعل      يمزاحمت وقت  يدعوا

ا سابقه مکلف به انجام آن است، اگرچه يا قرارداد ين يکه خوانده بر طبق قوانيترک افعال. باشد

را از مجموع مقررات مربوط به  يز. شودينم يمزاحمت تلق  يموجب زحمت متصرف گردد، ول    

است که از فعل خوانده بـه  يا متضمن رفع آثاريوسته يشود دستور دادگاه پيتنباط متصرف اس 

متصرف از مـال،  استفادةکه در يکند از فعليميريا جلوگيو ) يدر تصرف عدوان(مانده  يجا

را بـه انجـام      يتوان کـس  يچگاه به موجب حکم دادسرا نم     يو ه ) در مزاحمت (د  ينماياخالل م 

از  يا قـسمت  ين چنانچه درخت    يبنابرا. فاده بالمزاحم از مال است الزام نمود      است الزمةکه   يامر

ن مزاحمـت  ينکه ايفتد، عالوه بر ا يا خراب شده و در داخل ملک مجاور ب        يشکسته   يملک يبنا

از برداشـتن  يصاحب درخت و بنا عمداً صادر نشده، چون مالک مجاور بـا خـوددار        ناحيةاز  

قت مرتکب ترک فعـل  يب شده از داخل ملک خواهان، در حقيا مصالح ساختمان تخريدرخت  

ن يهر چند ا. ستيتصرف قابل طرح نيشود، مسأله تحت عنوان مزاحمت به صورت دعوا  يم

يهيبـد . ترک فعل، خواهان را در استفاده از ملک تحت تصرف خود با مزاحمت مواجه سـازد          
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منظور الزام خوانده به رفع آثـار،     به يعالوه بر توسل به دادگاه حقوق      ين مورد شاک  ياست در ا  

.تواند مطالبه کنديز ميخسارات وارده را ن

:د واقع شوديمزاحمت با. ۲

گردد که متـصرف نتوانـد بـا       ياست که از طرف خواندن واقع و موجب م         يمزاحمت اقدام 

ست توان خوانده را مـزاحم دانـ  يمين وقتيبنابرا. ت الزم، از مال خود استفاده برد ياحساس امن 

رد و اال بدون وقوع آن، اگـر خواهـان احـساس کنـد بـه محـض       يکه عمل مزاحمت صورت گ  

ن احـساس هـر چقـدر    يـ شروع به استفاده از مال مورد مزاحمت خوانده قرار خواهد گرفت، ا           

را اصـوالً مقـام   يـ ز. مزاحمـت قـرار داد  يوز طرح و قبول دعـوا  توان مج يهم باشد، نم   يمنطق

ز مـشخص و معلـوم      يـ ت آن ن  يفيافته و ک  يکند که تحقق    يم يدگيسر يعيبه امور و وقا    ييقضا

يرد، کـاف ين احساس در خواهان که ممکن است تحت مزاحمت قرار بگ  يباشد و صرف بروز ا    

.ستيبه موضوع نيدگيرسيبرا

:د توأم با قصد باشديمزاحمت با. ۳

يمزاحمت هايستگويدار است، آنچه سبب به هم پياز آنجا که مزاحمت نوعاً از اعمال ناپا   

ست جـز قـصد   يـ نيزيـ دهـد، چ  يش مـ  يواحـد نمـا    يتيمتفاوت شده و آن را به صورت واقع       

شود موجود اسـت و بـه   يواقع نميکه مزاحمت به صورت ماد    يدر لحظات  يمزاحمت که حت  

ن جرم، نه تنها وجود قصد از       يدر تحقق ا  . گردديم يز موجود تلق  ياعتبار وجود آن، مزاحمت ن    

هرگاه خوانده از قصد خـود  . استيز ضروريآن نادامةشرط است، بلکه بقاء و       طرف خوانده 

يم از طرف دادگاه قصد مزاحمت منتفيا در هنگام اخذ تصميت يانصراف دهد و در موقع شکا  

يد اقـدام يـ ن، مزاحمـت با يبنابرا. ماند که به رفع آن اقدام شودينم يباق يگر موضوع يگردد، د 

يبـرا  يموجب مزاحمت متصرف شده باشد، کـاف       يه به صورت اتفاق   ک يباشد و حوادث   ياراد

راد خسارت باشد  ين، نه الزم است مزاحمت قطعاً توأم با ا        يبنابرا. ستيمزاحمت ن  يطرح دعوا 

.مزاحمت استيبدون قصد مزاحمت موجب قبول دعواييراد خسارت به تنهايو نه ا

:د متوجه استفاده از مال باشديقصد مزاحمت با. ۴

از استفاده متصرف باشد و اال اگر قصد خوانده، منحـصراً     يريزم است قصد مزاحم جلوگ    ال

مزاحمت قابـل  يراد خسارت به متصرف بوده و بدون قصد مزاحمت اقدام کرده باشد، دعوا            يا
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به . ت در آن شوديا محدوديعمالً موجب سلب استفاده از مال        يست، هر چند اقدام و    يطرح ن 

د يـ شـود، نبا ياز بنا عمـالً مـانع اسـتفاده از آن مـ    يب قسمتيکه با تخررايب، شخص ين ترت يا

صرفاً اضرار به متصرف بـوده و تنهـا از نظـر      يرا قصد و  يز. مزاحمت قرار داد   يمشمول دعوا 

.و جبران خسارات مسوؤل استيفريب کيتخر

:د استفاده از مال مختل شوديبا. ۵

ا مال ين و يعمال توجه نمود نه وضع خاص طرفر متعارف ا  يد به تأث  ين امر با  يص ا يدر تشخ 

ـ ا قدرت متصرف و امکان رفـع مزاحمـت توسـط خـود او و        يضعف مزاحم   . مورد اختالف  ا ي

مـؤثر  يم قاضيد در تصميک نبايچ ير انواع مال فاقد آن است، هيرمتعارف مال که سا  يط غ يشرا

بگمـارد و  يملـک بـه نگهبـان   تواند آنها را در خـارج از  يدارد که مياگر متصرف عوامل . باشد

ن يم مواجهه با عوامل نتوانند به مزاحمت خود ادامه دهند،ا يدن آنها و ب   ين با د  يا مزاحم يمزاحم  

ن است که اشـخاص  يرا متعارف ايز. ت او گردديد موجب رد شکا   يت خاص خواهان نبا   يموقع

اختالل در . ر باشندت قانون برخوردايبتوانند از حماين اختصاصين و مأموريبدون داشتن مراقب

ـ ياستفاده از مال اعم از ا   ا اسـتفاده از آن  يـ شـود  يمنتفـ ين است که استفاده از مال به طور کل

.ا مشکل شوديمحدود 

:د متوجه مال باشديمزاحمت با. ۶

نمـود کـه اقـدام او    يريمزاحمت از اقدام مزاحم جلـوگ يتوان با طرح دعوايميدر صورت 

ذاء قـرار  يـ که خوانده به طرق مختلف شخص متصرف را مـورد ا يدر صورت . متوجه مال باشد  

را بوجـود آورد کـه امکـان اسـتفاده از مـال را از                يتين امر مـوقع   ينکه ممکن است ا   يدهد، با ا  

. ستيمزاحمت قابل طرح ن    يد، معذالک موضوع تحت عنوان دعوا     يشخص متصرف سلب نما   

ين مزروعينتواند در زميت ضعف جسمد که به عليوارد نماينکه به متصرف صدمه ايمانند ا

ين اعمال مشمول دعويا. ن بازمانديآن زميت رويف کند که از فعاليا او را توقيکاشت کند و 

جـاد شـده،   يمتصرف ايمذکور که برا يهر چند علت مزاحمت ها    . رفع مزاحمت نخواهد شد   

.ن باشديدر واقع اختالف راجع به همان زم

همـانطور کـه    . رقابل رفع است  ياز اقسام مزاحمت، مزاحمت غ     يکيتوان گفت    ين م يبنابرا

.ن مال باشديماً متوجه تصرف و استفاده از عيقابل رفع است که مستقيگفته شد، صرفاً مزاحمت
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جرم مزاحمتدهندةل يعناصر تشک) ۲

يعنصر قانون) ۲-۱

ي مـاده نيگزيشـود کـه جـا   ين جرم محسوب ميا يقانون يعنصر اصل . ا.م.ق) ۶۹۰(ي  ماده

. گـشته اسـت    يو مواد مندرج در قانون مجازات عموم       يقانون راجع به مجازات اسالم    ) ۱۳۴(

نسخ شده   ۱۳۵۲مصوب   ياز تصرف عدوان   يريده دارند قانون اصالح قانون جلوگ     يعق يگروه

که وحدت موضـوع داشـته باشـد آن را    يکه در موارد. ا.م.ق) ۷۲۹(ي که با توجه به مفاد ماده   

که وحدت موضوع وجـود نـدارد، همچنـان بـه            ير موارد يتوان گفت در سا   ياند، م ديم يملغ

باشد، اما با توجه يمين قانون در باب تصرف عدوانياگر چه مقررات ا. است يقوت خود باق  

يکه مـاده ين در موارد  يبنابرا. ز صادق است  يشود که در باب مزاحمت ن     يبه مفاد آن معلوم م    

. استناد نمـود   ياز تصرف عدوان   يرين به قانون اصالح قانون جلوگ     توايساکت است، م  ) ۶۹۰(

ـ قانون مذکور است که مزاحمت را از طر) ۷(ي ن موارد، مادهياز ا  يکي ق قطـع آب و بـرق و   ي

. مورد اشاره قرار نگرفتـه اسـت      ) ۶۹۰(يدر ماده  ين موضوع يداند و چن  يگاز و تلفن محقق م    

ه اموال منقول است کـه در  يره شده، بحث مزاحمت عل    ن ماده اشا  يکه در ا   يگر موضوع مهم  يد

.باشدير منقول ميفقط ناظر به اموال غ) ۶۹۰(يکه مادهيدر حال. اول آن آمده استيماده

يعنصر ماد)۲-۲

آن دهنـدة ل يعناصر تـشک ييل در بحث شناسايجرم مزاحمت به تفصيدر مورد عنصر ماد  

ش و آرامش از متـصرف  يکه هرگونه سلب آسا   ن است ياما آنچه که محرز است ا     . صحبت شد 

نسبت بـه آن  يآنکه تصرف ويشود، بيمند م رمنقول که از مال تحت تصرف خود بهره       يمال غ 

.شوديده ميه اموال ناميمال مخدوش شود، مزاحمت عل
شروع به مزاحمت) ۲-۲-۱

مطلق است ميق جراين است که جرم مزاحمت از مصاديد در ابتدا روشن شود ايآنچه که با

ه در يقضائقوهيحقوقينکه ادارهيم، کما ايريق جرم مطلق بگين جرم را از مصاديد؟ اگر ايا مق ي

اما . استيرسد شروع به آن منتفيبه نظر مودارد ،ين نظريه اشخاص چنيباب مزاحمت عل

م که همانـا  يجه گردانيم و آن را منوط به تحقق نت  يريد بگ يم مق يق جرا ين جرم را از مصاد    ياگر ا 

توان اقدام به مزاحمت را شروع       ياست، م  ياحساس مورد مزاحمت قرار گرفتن از طرف شاک       

وارد است کـه نمونـه بـارز آن     ين قاعده استثنائات بزرگ   يد گفت بر ا   يالبته با . ميکن يبه آن تلق  
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آن شروع بـه  يق بارز جرم مطلق است، اما قانونگذار برا  ينکه از مصاد  يجرم جعل است که با ا     

ـ بهرحال صرفنظر از ا. مجازات مقرر کرده است . ا.م.ق ۵۴۲ي  در ماده  ن مطالـب، از آنجـا کـه    ي

قابل يشروع به ارتکاب جرميدر صورتيد حاکم بر قانون مجازات اسالميمطابق مقررات جد

.نخواهد داشتيمجازات است که صراحتاً به آن اشاره شده باشد، شروع به مزاحمت مجازات

م قابـل گذشـت     ياز جمله جـرا   . ا.م.ق)۷۲۷(ي  نکه جرم مزاحمت مطابق ماده    يگر ا يد ةنكت

.است

يعنصر معنو) ۲-۳

عنوان شد کـه جـرم مزاحمـت از جملـه     ياشاره شد و حت    يز در مباحث قبل   ين باره ن  يدر ا 

باشد يد در طول زمان وجود داشته باشد و اگر مقطعيآن با  ياست که در عنصر معنو     يميجرا

ا قـصد  يـ ن است کـه آ يگر ايدةاما نکت. کنديبر آن صدق نمين عنوانيگر چنيو قطع گردد، د   

ي رسد با توجه بـه مـاده      ير؟ به نظر م   يا خ يباشد  يت خاص الزم م   يهم به عنوان سوءن    يخاص

ت متـصرف در    يـ صـرف آزار و اذ    . باشـد يالزم نمـ   يگر قصد خاص  يو مقررات د  . ا.م.ق)۶۹۰(

ل منفعـت   يخواهد به قـصد تحـص     يحال م . گردديم يلقاز مال خود، جرم مزاحمت ت      يفاياست

ن کـه شـخص عالمـاَ و عامـداَ اقـدام بـه       ين همـ يبنـابرا . گريا هر قصد خاص د يا انتقام   يباشد  

.د، جرم مذکور محقق شده استيمزاحمت نما

د مزاحمتيتجد) ۳

محکـوم بـه    يبه موجب حکم قطعـ     ياگر کس «: داردين باب مقرر م   يدر ا . ا.م.ق)۶۹۳(مادة

ا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از     يا محکوم به رفع مزاحمت      ييرمنقوليد از مال غ   يخلع  

د، عالوه بر يا ممانعت از حق نمايا مزاحمت يحکم مجدداً مورد حکم را عدواناَ تصرف ياجرا

.رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

و  يمکـرر قـانون مجـازات عمـوم    ) ۲۶۵(، به مـواد  ت موضوعين ماده به لحاظ اهميسابقه ا 

ـ ا. گـردد يبر م ۱۳۵۲مصوب   ياز تصرف عدوان   يريقانون اصالح قانون جلوگ   ) ۱۶(ي  ماده ن ي

يکـه در مـاده    ) تکرار جرم (کند  يان م يد مجازات را ب   يتشد ياز علل عموم   يکيماده در ظاهر    

دهـد کـه موضـوع آنهـا       ياده نشان مـ   ن دو م  ياما دقت در متن ا    . آمده است  ياسالم. ا.م.ق)۴۸(

د يمـستقل اسـت و تـشد   يمجـازات ) ۶۹۳(يرا اوالً مجازات مـذکور در مـاده   يز. متفاوت است 
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کنـد، بلکـه هـر    يان نمـ يرا بيتکرار همان جرم قبل) ۴۸(مادةاً  يثان. ديآيمجازات به حساب نم   

رار همـان جـرم   تکـ ) ۶۹۳(يکه مادهيد مجازات است، در حال  ي، مستوجب تشد  يديجرم جد 

ر کـرده  يـ د مجـازات مخ يدادگـاه را در تـشد  ) ۴۸(ثالثاً ماده   . کنديان م يرا ب  يموضوع حکم قبل  

تکـرار جـرم را     ) ۴۸(يرابعاً مـاده  . ف کرده است  ياعمال مجازات را تکل   ) ۶۹۳(مادةاست، اما   

ل يـ ن دليـ ن بـه ا يا. نباشديفري، حکم ک يممکن است حکم قبل   ) ۶۹۳(مادةکند، اما در    يان م يب

نجا بـه صـورت   يا رفع ممانعت در ا    يا رفع مزاحمت    يرمنقول  يد از مال غ   ياست که حکم خلع     

.شوديميفريو کيحقوقيهاين شامل احکام صادره از دادرسيبنابرا. ان شده استيمطلق ب

ن يمشمول ا يات مجدد در صورت   يشود که عمل  ين استنباط م  ين ماده چن  ين از ظاهر ا   يهمچن

ـ ا مزاحمـت  يـ ن اگـر در تـصرف   يبنـابرا . ه عناصر مجرمانه بودن آن محقق شود  ماده است ک   ا ي

از طـرف   . ن ماده نخواهد بـود    يت مرتکب احراز نشود، مشمول ا     يممانعت از حق مجدد، سوءن    

شود که جرم مزبـور     يا ممانعت از حق سبب م     يا مزاحمت   ييگر، تکرار جرم تصرف عدوان    يد

) ۶۹۰(نکه مواد يبا ا. ا.م.ق) ۷۲۷(يچرا که در ماده. رديگر قابل گذشت قراريم غيدر عداد جرا

.برده نشده استيچ ناميه) ۶۹۳(ياند، اما از مادهبا صراحت مورد اشاره قرار گرفته) ۶۹۲(و 

حکـم     يو اجـرا يباشد، اصـطالحات حکـم قطعـ   ين ماده مطرح ميا ةکه دربار  ينکته مهم 

و  يعمـوم  يهال دادگاه يوجه به مقررات قانون تشک    محاکم با ت   يباشد که موجب شده برخ    يم

بـه   يرقطعـ ين اگر حکم غ   يبنابرا. ز ممکن بدانند  يها را ن  دادگاه يرقطعياحکام غ  يانقالب، اجرا 

ه مجددا مرتکب اعمال يا ممانعت از حق اجرا شده باشد و محکوم عليا رفع مزاحمت   يد  يخلع

يزيـ ن چيزات را اعمال کرد، هر چند احتماالً چنن مجايتوان ايمزبور شود، برابر ظاهر ماده نم 

.مدنظر قانونگذار نبوده است

يبه اتهام تصرف عدوانين اگر کسيبنابرا. ان شده استيز به صورت مطلق بيحکم نياجرا

شـود و حکـم در خـصوص رفـع تـصرف      يمحکوم به شش ماه حبس و رفع تـصرف عـدوان   

ه مجـدداً مرتکـب تـصرف    يـ و محکـوم عل اجرا و در خصوص حبس اجرا نشده باشد     يعدوان

ن يست اما از ظاهر ماده چنين ماده نيات او مشمول ايشود، ممکن است گفته شود عمل      يعدوان

د و رفـع مزاحمـت و ممانعـت از          يت به خلع  يرا فقط به محکوم   يز. د که مشمول است   يآيبر م 

ن يمنصرف به همحکم که بعد از آن به صورت مطلق آمده است، كلمةحق اشاره شده است و  

.احکام است
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ـ ا مزاحمـت  يـ يه و مورد تصرف عدوانيرسد که موضوع حکم اوليبه نظر م  ا ممانعـت از  ي

محکوم شـده    يه مال کس  يبه موجب مزاحمت عل    ين اگر کس  يبنابرا. باشد يکيد  يه با يحق ثانو 

.رديگين ماده قرار نميجاد کند، مشمول ايمزاحمت ايگريمال ديباشد و سپس برا

ک بار ارتکاب را يرسد که فقط ين ماده به کار رفته است، به نظر ميز که در ايمجدداً نمةكل

شود  ين عمل يبار سوم مرتکب چن    ين اگر برا  يبنابرا. شوديشامل م  يپس از صدور حکم قطع    

.گيردين ماده قرار نميرسد که مشمول ايبه نظر م

ه امواليخاص مزاحمت عليهاگونه) ۴

نجا به يه اموال، در ايتحقق جرم مزاحمت عليو معنويو ماد يعناصر قانون يپس از بررس  

:ميپردازيمشده است،ن به آنها اشارهيه اموال که در قوانيخاص مزاحمت عليهاگونهيبررس

گرانيديجاد مزاحمت براياستفاده از مال خود و ا) ۴-۱

ز به آن مـشغول  يحقوقدانان را نجوامع که همواره ذهن     يان تمام يع در م  ياز مسائل شا   يکي

تـا چـه انـدازه    يبراست. باشديزان اعمال تسلط و تصرف در اموال خود ميداشته است، بحث م 

در صـورت  يم کـه حتـ  يـ داريان اجازه يا قانوناً ما چن   يتوان در اموال خود تصرف کرد و آ       يم

.ميگران به تصرفات خود عمل کنيديبروز مزاحمت برا

يالناس مسلطون عل: دارديان ميط است که بيحقوق ما قاعده تسليفقهياز قواعد اصليکي

ـ اةم که بـه مـا اجـاز   يالضرر دارير قاعدهينظيگر قواعدياما از طرف د    .اموالهم راد هرگونـه  ي

شيز پين ما نينگونه قواعد و همانطور که در قوانياز جمع ا. دهديگران را به ما نم  يبه د  يضرر

مجاز هستند در اموال خود تصرف کنند کـه عرفـاً   يرسد اشخاص تا حد يشده، به نظر م    ينيب

ياشـعار مـ  يبه خـوب يقانون مدن) ۱۳۲(مادةل، ين دليبه هم. نديجاد مزاحمت ننما يآنها ا  يبرا

يه شـود، مگـر تـصرف   يکند که مستلزم تضرر همسايتواند در ملک خود تصرف ينم يکس«:دارد

.»ا ضرر از خود باشديت رفع حاجيکه به قدر متعارف و برا

يمزاحمت تجار) ۴-۲

رقابــت «کــه بــه عنــوان . ع.م.ق)۲۴۴(مــادةمــا، فعــالً جــز يو حقــوقيفــرين کيدر قــوان

کـه هـم منـافع    يو صـنعت يماليهات از بنگاهيکه بتواند حمايگريوضع شده، مواد د   »مکارانه

ب و يکند، تصويرينها جلوگکند و هم از تزلزل اعتبارات آينيبشيرا حفظ و پياقتصاد همگان

ـ يعبارت از ايرقابت مکارانه را قانون مجازات عموم   . به موقع اجرا نشده است     دانـد کـه   ين م
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اسـباب   وسـيلة خـود، ب   يمشابه کـاال   ييا استعمال کاال  يد  يانصراف مردم از خر    يبرا يبازرگان

ا يـ م يطـور مـستق  گـر بـه   يديله متقلبانـه يبه هر وسـ   يا به طور کل   يکذب   يهاا نسبت يينيچ

ن يـ حال بـر ا   . ب جلوه دادن آن کاال برآمده باشد      يدر صدد نامرغوب و مع    ) حاًيتلو(م  يرمستقيغ

، يگريا دين دانست که شخص خواه به نفع خود يتوان عبارت از ايرا م  يمبنا، مزاحمت تجار  

ـ را انجام دهد که نسبت به مال         ياعمال از ده و او رايان رسـان يـ صـدمه و ز    يگـر يا حقـوق د   ي

منـافع  يفايا صـاحب حـق را از اسـت   يـ ش بـازدارد    يو به موقع خود در مال خو       يتصرف فور 

.محروم سازد

از ترک فعليمزاحمت ناش) ۴-۳

يمنزل خود کوتـاه يرات اساسيدر تعميدر مقررات موجر و مستأجر آمده، چنانچه موجر      

ا مـوجر را ملـزم بـه    يکند، مستأجر حق دارد از اجرت المنفعه کم کند و صرف مخارج آن کند 

نجا مشخص است که موجر در اثـر تـرک فعـل          يدر ا . نکه اجاره را فسخ کند    يا ا ير بنا کند    يتعم

مستأجر در تصرف در منفعت مال را فراهم آورده است که بـا       يخود موجبات مزاحمت را برا    

.شوديالزام قانون به رفع مزاحمت اقدام م

يمزاحمت قانون) ۴-۴

ه آنهـا  يعليواهييگران دعوايکه اشخاص در مقام سوءاستفاده و آزار د    است   يين در جا  يا

ا انحـصار وراثـت آنهـا اعتـراض    يـ نسبت به ثبت ملک اشخاص      جهتبيمثالً  . کننديمطرح م 

مراجعـه نمـود و     يت مـدن  يد بـه قـانون مـسؤول      يها با ن مزاحمت يرفع ا  يکه البته برا   كنند،مي

توان مييشود، از لحاظ قانونيهمانطور که مالحظه م. معترض را ملزم به جبران خسارت نمود

کرد و در صورت يدگيتوان به درخواست آنها رسيکرد و فقط ميرين افراد جلوگياز اعمال ا

.بودن آن، به جبران خسارات وارده محکوم خواهند شدياحراز واه

مزاحمت مجاز) ۴-۵

اسـت کـه   يت کـس يمن عـدم رضـا  شود، متـض يمزاحمت استنباط مكلمةکه از  يبا مفهوم 

انـد کـه در     دهيتصرف، الزم ند   ين راجع به دعاو   يلذا قوان . رديگيصورت م  يه و يمزاحمت عل 

. اسـت ين دعويت متصرف شرط تحقق ايند که عدم رضايح نما يمزاحمت تصر  يح دعو يتشر

ه او يـ مزاحمـت عل   يت متصرف انجام شده باشد، دعـو      ياست اگر اقدام خوانده با رضا      يهيبد

گـر،  ياز طـرف د . ست؛ هر چند امکان استفاده از مال را از خواهان سلب کرده باشـد    يمسموع ن 



٢١٧٦و ٢٠مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

ا ممانعـت  يـ يرياجازه دهد از اقدامات متـصرف جلـوگ     يا مقام يچنانچه قانونگذار به شخص     

تـوان  يا مقام مجاز را نم  يت متصرف شده و اقدام شخص       ين رضا ينجا قانون جانش  يد، در ا  ينما

ين روز به روز  مينگونه قوانيب ايبر تصويتوجه به مصالح و منافع عموم. کرديمزاحمت تلق

ـ نفت ايشرکت ملاساسنامةطبق مقررات مربوط به   . ديافزا مـادة ۱۱بنـد  (۱۳۵۳ران مـصوب  ي

نفت و گاز يهار لولهيات افراد در مسين شرکت حق دارند از تجاوزات و عملين اي، مأمور)۱۱

شـان  يها در ملک خـصوص  اگر آن لوله   يند، حت ينما يريجلوگ يظامن انت يرأساً به کمک مأمور   

تواننـد از احـداث     يمـ  ين شهردار يها، مأمور ينکه طبق مقررات شهردار   يا ا ي. قرار داشته باشد  

يه آنهـا دعـوا    يتواند عل يکنند و متصرف مال نم     يريشهر جلوگ  ةدر محدود  پروانةبدون   يبنا

.ديمزاحمت مطرح نما

يرقانونيغاستفادةبت به مزاحمت نس) ۴-۶

ين موضوعه ممنوع اعالم شده و حتياز انواع استفاده و تصرف اموال به موجب قوان         يبعض

کش رهيل محل سکونت به ش    يمانند تبد . ز مجازات در نظر گرفته شده است      ين آنها ن  يعامل يبرا

بلکـه غالبـاً موجـب    ها نه تنها مخالف قانون اسـت،   ل استفاده ين قب يا. ر اماکن فساد  يا سا يخانه  

گران به خـصوص  ين امور، به ديا نامشروع بودن اياما آ. گردديز م ين ن يش از مجاور  يسلب آسا 

کنند؟يريخالف قانون متصرف جلوگاستفادةدهد که از ين اجازه را مين ايبه متضرر

ـ توانند هر لحظه قبل     ينکه افراد متضرر م   يبا توجه به ا    ه ا بالفاصـله پـس از وقـوع اسـتفاد         ي

ز مکلفند از   ين ين انتظام يم مطلع سازند و مأمور    ين جرا يرا از وقوع ا    ين انتظام يرمجاز،مأموريغ

ييبه متصرف بـا مقامـات قـضا       يص اعمال انتساب  يکنند و تشخ   يريم مذکور جلوگ  يوقوع جرا 

ن ينگونـه مـسائل را ندارنـد، بنـابرا    يت اظهار نظر در ايرمسؤول صالحيو غ  ياست و افراد عاد   

۷۲۷مادةمطابق (کرد  يريتوان از تصرف صاحب مال جلوگ     ينامشروع نم  استفادةان  تحت عنو 

ر يـ و غيکه در آن مـاده امـوال دولتـ   يم قابل گذشت است، در حاليجزء جرا۶۹۰مادةا،  .م.ق

).نداشته استين نکته توجهيا سهواً به اياند و قانونگذار عمداً در کنار هم آمدهيدولت

ه امواليبه جرم مزاحمت عليدگيرسدادگاه صالح جهت) ۵

محكمـة يه اموال، اکنون بـه بررسـ  يعناصر و ارکان تحقق جرم مزاحمت عل     يپس از بررس  

ن يمقدمتاً الزم به ذکر است از آنجا که ا. ميپردازين جرم ميبه ارتکاب ايدگيصالح جهت رس

قق است؛ هر چند اگر قائل رمنقول قابل تحيه اموال غيفقط عل. ا.م.ق)۶۹۰(يمادهيجرم بر مبنا
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م، در آنجـا  ير هم باشير مغايدر موارد غياز تصرف عدوانيريبه الزم االجرا بودن قانون جلوگ    

يدگيرسـ محكمـة توان گفت از لحاظ     يشده است؛ م   ينيبشيز پ يه اموال منقول ن   يمزاحمت عل 

يحقـوق  يدعـاو  يبنـا چنانچه بر م   يعني. شونديباً از مشابهت برخوردار م    يکننده به مسأله تقر   

که صراحتاً   ۱۳۷۹مصوب  . م.د.آ.ق) ۱۲(يمزاحمت مطرح گردد، مطابق ماده     يقرار باشد دعوا  

ن، از آنجـا  يهمچن. شوديرمنقول اقامه مين موضوع اشاره کرده است، در محل وقوع مال غ   يبه ا 

شـده  ياحتـ ش و ريرمنقول سـلب آسـا  يافتد که در انتفاع از مال غياتفاق م  ين جرم زمان  يکه ا 

مـادة بنـد الـف   . رمنقـول اسـت  ين الجرم محل وقوع جرم همان محل وقوع مال غ يباشد، بنابرا 

.ن موضوع اشاره دارديصراحتاً به ا۱۳۷۸مصوب . ک.د.آ.ق) ۵۱(

بـه  يدگيصالح جهـت رسـ  يد خاطرنشان کرد که از لحاظ محکمهين مسأله، با يا ياما سوا 

شـده اسـت   يسپريبياز حق، دوران پرفراز و نش، مزاحمت و ممانعت يتصرف عدوان  يدعاو

:رنديگيقرار مينجا به اختصار مورد بررسيکه در ا

يدگي، دادگاه صلح را موظف به رس      يقمر ۱۳۲۹مصوب   يقانون اصول محاکمات حقوق    ٭

خ تصرف نگذشـته  يشتر از سه ماه از تار يمشروط بر آنکه ب   . کرده بود  يتصرف عدوان  يبه دعوا 

.تومان ارزش داشته باشد۲۵۰ش از يه ببيباشد و مدع

ن و  يکـه منـشور قـوان      ۱۳۵۲مـصوب    ياز تصرف عـدوان    يريقانون اصالح قانون جلوگ    ٭

. مقرر کرده بوديعموميکننده در آن را دادسرايدگيباشد، نهاد رسيش از خود ميمقررات پ

مزاحمـت و   و غصب و     ياز هرگونه تجازو، تصرف عدوان     يريجلوگ يقانون يحهيدر ال ٭

ن يبه ايدگيد، رسيب رسين خواران به تصويجهت مبارزه با زم۱۳۵۸ممانعت از حق، مصوب  

از کارمنـدان  يکـ ي، يک قاضيأت از ين هيا. قرار داد ياأت پنج نفره  يت ه يم را در صالح   يجرا

ـ ايرأ. ل شده بوديتشکيو دو نفر معتمد محلياز کارمندان فرماندار   يکي،  يکشاورز ةادار ن ي

توانـست بـه    يدر صورت تکرار جـرم، مـ       يأت قابل اعتراض در دادگاه شهرستان بود و حت        يه

.ز حکم دهديک سال نيا حبس تا يد يتبع

يو دامـدار يمجازات اخالل در امر کشاورز  يقانون يحةال،  ۱۳۵۹ن حال، در آذرماه     يبا ا  ٭

يحـة  خ، الين تارياپس از گذشت سه روز از. محول کرديت را مجدداً به دادگستر   ين صالح يا

داد و بـه تبـع آن       يقـرار مـ    ين اعمال را جزء اعمال ضد انقالبـ       يد که ا  يب رس يبه تصو  يقانون
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سـال حـبس و   ۶ماه تا ۶ن قانون يمجازات مجرمان در ا. کرديميدگيدادگاه انقالب به آن رس 

.داشتياقدام مسلحانه مجازات اعدام را در پ

خود را حفظ کـرده  ييت اجرايخاص خود قابلةحوزدر۱۳۷۳ک تا سال ين مقررات هر  يا

و انقـالب،  يعمـوم يهـا ل دادگـاه ين سال دادسراها منحل شد و بـا تـشک     ينکه در ا  يبودند تا ا  

، دوباره ۱۳۸۱دادسراها در سال ياياما با اح. محول شدييقضاةس حوزيف دادستان به رئيوظا

گر يخود را حفظ کرده بودند، دياجراتيکه قابلينيشين پيوضع به حال سابق برگشت و قوان    

.وجود نخواهد داشتيراجع به آنها در دادسرا مشکلينه دعاويدر زم

بـه  يدگيرسـ «: سـازد ينه مطرح م ين زم يرا در ا   يگريد ي، نکته )۶۹۰(يماده) ۱(ةتبصر ٭

ر م صورت مجلس دستويبا تنظييد و مقام قضا يآيم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل م        يجرا

نجا مطـرح  يکه در ايسؤال. »خواهد داديات متجاوز را تا صدور حکم قطع    يمتوقف ماندن عمل  

۱۳۸۱کـه از سـال   يديـ ت جديبا توجه بـه وضـع    يين است که منظور از مقام قضا      يشود ا يم

توان به دو صورت يرسد م ين سؤال به نظر م    يپاسخ به ا   يباشد؟ برا يم يبوجود آمده چه کس   

ييم، مقام قـضا يبه جرا  يدگيه در رس  يجاد وحدت رو  يا ينکه بر مبنا  ياول ا : ستيبه مسأله نگر  

ـ ير کنين تبصره را به صورت موسع تفسيمندرج در ا  مقامـات  يم و شامل دادستان و به طور کل

ـ )۶۹۰(مادةم مندرج در يبه جرايدگين صورت رس يم که در ا   يب دادسرا هم بدان   يتعق ي، کما ف

يدگين ماده، رسيق ا ير مض ين است که با تفس    يگر ا يراه د . واهد بود دادسرا خ  يالسابق به عهده  

به . گر پرونده به دادسرا ارجاع نشوديت دادگاه دانسته و د   يم مندرج در آن را در صالح      يبه جرا 

يمبنيکنونيهاياست گذاريچرا که با توجه به س  . باشديتر م حيرسد جواب اول صح   ينظر م 

صورت مجلس را به دادسـرا  يهيتهيفهيتوان وظ يبه محاکم، م  يارجاع يهابر کاهش پرونده  

.ن اساس طبق مقررات عمل نموديمحول کرد و بر ا

ا يـ که تعداد متهمان سه نفـر        يدر صورت «: دارديمقرر م . ا.م.ق)۶۹۰(يماده) ۲(يتبصره *

. »...د،بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صـادر خواهـد شـ            يشتر باشد و قرائن قو    يب

ارتکـاب   يت مـشدده بـرا    يـ فيک ک يـ يان تبصره به گونـه    يشود، در ا  يهمانطور که مالحظه م   

، پـنج نـوع   ۱۳۷۸مـصوب  . ک.د.آ.ق) ۱۳۲(يمطابق مـاده . شده استينيبشيم پينگونه جرا يا

ـ ا پنهان شدن  ياز فرار    يريو جلوگ  يبه متهم و حضور به موقع و       يدسترس ين برا يقرار تأم  ا ي

ن و يب، آخرين ترتيکند و به ا  يدا م يد پ يب تشد يمشخص شده است که به ترت      يگريد با يتبان
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يجرم خاصـ يد که قانونگذار برايآيش ميکمتر پ. باشدين نوع آن بازداشت موقت م    يدتريشد

د بـا  يـ ن بايقانون مذکور آمده، تأم) ۱۳۴(ين کند و همانطور که در ماده   يمع ين خاص يقرار تأم 

ن رفتن آثـار  يل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از ب          يمجازات و دال   ت جرم و شدت   ياهم

ن يـ ن اصـل بـر ا  يبنـابرا . ت او متناسب باشديثيت مزاج و سن و ح     يمتهم و وضع   سابقةجرم و   

نکـه  يمگـر ا . د خـود را صـادر کنـد   ين مورد صـالحد   يقرار تأم  يهر جرم  يبرا ياست که قاض  

يم موضـوع مـاده  يجـرا . ن را مشخص کنـد    يد نوع تأم  ت موضوع، خو  يقانونگذار به لحاظ اهم   

ـ اما با. ستندينين قاعده مستثنيز از ا  ياز آنها است ن    يکيکه مزاحمت   ) ۶۹۰( د توجـه داشـت،   ي

بر ارتکاب جـرم وجـود   يمبنيد قرائن قويصراحتاً ذکر شده ، با    ) ۲(يهمانطور که در تبصره   

جهـت صـدور   يچ اجبـار يباشد و اال دادگاه هشتريا بيز سه نفر  يداشته باشد و تعداد متهمان ن     

.ن نخواهد داشتيمتهميقرار بازداشت موقت برا

. ز داردينييهاگردد که البته با آن تفاوت يبر م . ع.م.مکرر ق ) ۲۶۸(ن تبصره به ماده     يا بقةسا

ي، کـاف يک متهم در کنار قرائن قو  يان نشده بود و صرف وجود       يمثالً در آن ماده شرط تعدد ب      

.صدور قرار بازداشت موقت بوديابر

بخش دوم  

ه اشخاصيمزاحمت عل
ه اشخاص را به    ينک مزاحمت عل  يه اموال در بخش اول، ا     يجرم مزاحمت عل   يپس از بررس  

ـ به لحاظ نوع طرح مبحث، ا     . ميکن يم يطور مختصر بررس   ن بخـش بـه دو فـصل مزاحمـت        ي

در فصل دوم به . شوديم ميه اشخاص تقسيعليرحضوريه اشخاص و مزاحمت غيعليحضور

ز مباحـث مطروحـه در مـواد    يدر فصل اول ن. شوديمطرح م  يطور خاص بحث مزاحمت تلفن    

.قرار خواهند گرفتيمورد بررس)۶۱۹و ۶۱۸، ۶۱۷(

ه اشخاصيعليمزاحمت حضور) ۱

.ا.م.ق۶۱۷دةما) ۱-۱

ـ تظـاهر  گـر يد لحةا هـر نـوع اسـ      يـ چـاقو و     وسيلةهر کس به    «: ن ماده آمده است   يدر ا  ا     ي

يا بـا کـس    يد قرار دهد    يا تهد ييمزاحمت اشخاص يا اخاذ    يلهيا آن را وس   يکند   يينماقدرت

۷۴ق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا يکه از مصاديز شود، در صورتيگالو
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ت راجـع بـه مجـازا   يقـانون يحةال) ۱(ين ماده ناسخ مادهيا. »ضربه شالق محکوم خواهد شد 

مـصوب  يش عمـوم يت و آسـا يـ سرد و اخالل در نظـم و امن     اسلحةگر  يحمل چاقو و انواع د    

قانون لغو مجـازات  » ج«ن جرم که به موجب بند ياياما مقررات مربوط به دادرس    . است ۱۳۳۶

. اسـت  ي، همچنان به قوت خـود بـاق       )بازداشت موقت . (مقرر شده است   ۱۳۳۴شالق مصوب   

گـر  يداسـلحة ا هر نوع يچاقو وسيلةهر کس به «: داشتيمقرر م يقانون اليحةن  يک ا ييماده

ا با يد و يتهدوسيلةا بدان يو يا اخاذيمزاحمت و وسيلةا آن را يکند و    يينماا قدرت يتظاهر  

از شـش مـاه تـا    يا اقامت اجباريو يک سال حبس جنحه ايز شود، به سه ماه تا     يگالو يکس

قانون لغـو مجـازات   » ج«بند . »خود محکوم خواهد شد   ر از محل اقامت   يغ يک سال در محل   ي

ا يـ چاقو وسيلةا قتل به يکه به اتهام ارتکاب جرح     يکسان ةدربار: ل است يز به شرح ذ   يشالق ن 

ل و قرائن موجود داللـت بـر توجـه    يرند، چنانچه دال يب قرار گ  يگر مورد تعق  يد اسلحةهر نوع   

در . »د شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشـت       د قرار بازداشت صادر خواه    ياتهام به آنان نما   

ـ ا اسـلحه با   يـ مورد بازداشت موقت به خاطر اتهام جرح با چاقو           زان يـ د توجـه داشـت کـه م       ي

هم رخ دهـد،     ين اگر جرح کوچک   يبنابرا. ا اصل آن ندارد   يزان بازداشت   يدر م  يريجراحت تأث 

ـ ا ا يبا چاقو    يياما قدرت نما  . مستلزم باداشت موقت است    رب سـاده بـا آن بازداشـت      راد ضـ  ي

، يقانونةحيک اليةن هستند که با نسخ ماديقائل به اين باب عده ايهر چند در ا. موقت ندارد

د گفت، از آنجا که در بند ج يباشد که در جواب آن با     ياالثر م  يهم خود به خود ملغ    » ج«بند  

ان کرده است، به يرا بنکرده و فقط موضوع آن    يقانون يحهيک ال يةبه ماد  يحيصر ةچ اشار يه

ة بلکه صرفاً مـاد . موضوعات مشابه است، نسخ گردديرندهيرسد حکم آن که در بر گ      ينظر نم 

ن مـاده، فقـط   يـ شده است و طبق صراحت ايملغ) ۷۲۷(يبه صراحت مادهيحه قانون يک ال ي

.هستندين قانون ملغير با اين مغايقوان

يعنصر ماد) الف

ا يـ يا اخاذ ياشخاص   يجاد مزاحمت برا  يا ا يييا قدرت نما  يهر  ن جرم، تظا  يا يعنصر ماد 

يتظاهر به معنا  . گر است   يا هر نوع اسلحه د    يچاقو   وسيلةگران به   يز شدن با د   يا گالو يد  يتهد

ا اسـلحه  يـ خود را مسلح با چاقو ينجا به معنايکردن است و در ا يمعرف يصفت يخود را دارا  

يباب تفاعل، خود را دارا    ياز معان  يکيالبته تظاهر از باب تفاعل است و        . وانمود کردن است  
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ن ممکن است منظور قانونگذار آن باشـد کـه          يبنابرا. وانمود کردن است که وجود ندارد      يصفت

لةوسيکه فاقد آن باشد، اما عبارت به       يچاقو و اسلحه وانمود کند در حال       يخود را دارا   يکس

نجا به ينشان دادن زور و قدرت که در ايعنييينماقدرت. کنديف مين احتمال را تضع يچاقو ا 

ـ با زور و ستم چيبه معناياخاذ. ا اسلحه است  ينشان دادن زور و قدرت با چاقو         يمعنا يزي

دست يز شدن هم به معنايباشد و گالويترساندن ميد به معنايرا از مردم گرفتن است و تهد   

رد يچاقو صورت گوسيلةباشد که هرگاه اعمال مزبور به     يم يختن با کس  يقه شدن و در آو    يبه  

يبه کـار بـردن اسـلحه بـرا    . ا.م.ق)۱۸۳(ي ف مادهيمحاربه برابر تعر . شودين ماده م  يمشمول ا 

ن يـ است که جرم موضـوع ا يعيت مردم است و طبيو امن يجاد رعب و هراس و سلب آزاد      يا

ن جرم و محاربه وجـود  يان ايکه مين فارقيشود، اما مهمتريو هراس م  ماده هم موجب رعب     

ةاسـت و جنـب  يعـداوت شخـص  ةزيـ ن ماده معموالً بـا انگ يدارد، آن است که جرم موضوع ا 

.داشته باشد مشمول محاربه خواهد شديعمومةاگر جنب. ندارديعموم

د خاطرنشان يان شد، بايال به امويکه در باب مزاحمت عل يبا توجه به مطالب    :شروع به جرم  

.نشده استينيبشين نوع مزاحمت در قانون ما پيساخت که شروع به جرم در باب ا

:يمعنويعنصر) ب

از به عنـصر  ي، نيم عمديجرايگر عناصر ماديز همانند د ين ماده ن  يمندرج در ا   يعناصر ماد 

يينماا قدرتيدر تظاهر ، عمد ين عناصر ماديت عام ايسوءن. دارند تا جرم محقق شود    يمعنو

ل جهت مزاحمت يا عمد در بکار بردن آن وسايگر است  يد اسلحةا هر نوع    يچاقو و    وسيلةبه  

رسـد مـورد   يکه به نظر مـ   يت خاص يسوءن. ز شدن است  يا گالو يد  يا تهد ييا اخاذ ياشخاص  

ز شـدن از  يوا گاليد يا تهدييا اخاذيييا قدرت نماين است که به قصد تظاهر    يباشد ا ياز م ين

ل استفاده کند، مـشمول     ين وسا ياز ا  يگرين اگر به قصد اعمال د     يبنابرا. ل استفاده کند  يآن وسا 

که در مقابل سـارق  يا کسيکه در معرض تجاوز قرار دارد      يمثالً اگر زن  . ن ماده نخواهد شد   يا

ا يـ کنـد  يينمـا ا سارق، با چاقو تظاهر و قدرتيمنصرف کردن متجاوز    يقرار گرفته است، برا   

.ن ماده نخواهد شديز شود، مشمول ايا با آنها گالويد کند يآنها را تهد

ه شـماره   يـ وحـدت رو   يکشور در رأ   يوان عال ين ماده، د  يل به کار رفته در ا     يدر مورد وسا  

راد جرح با کارد با توجـه بـه وحـدت مـالک آلـت برنـده بـودن را از              ياتهام ا  ۳۲-۱۶/۱۲/۶۱
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ين رأيـ در ا. واحده قانون لغو مجازات شالق دانـسته اسـت  يماده»ج«ق بارز مفاد بند  يمصاد

ـ اما بهرحال با. سرد قرار گرفته استاسلحةص چاقو و يآلت برنده بودن، مالک تشخ  د اظهـار  ي

ت يـ د بـا رعا يرسد بايوجود ندارد که البته به نظر م    يه واحد يچ رو ينه ه ين زم يداشت که در ا   

.ن ماده قرار نداديرا مشمول ايالهيسق به نفع متهم هر وير مضياصل تفس

:يو معنويتعدد ماد)پ

اطفـال و    يمانند مزاحمت برا  (باشد   يا ماده خاص  يجاد مزاحمت ساده مشمول قانون      ياگر ا 

رد، مشمول يز صورت گيچاقو نوسيلةن مزاحمت به ي، و ا)باشديم۶۱۶مادةبانوان که مشمول 

همچون  يگرين موارد د  يهمچن. شوديمحسوب م  يچون تعدد معنو  . مجازات اشد خواهد بود   

شوند، چنانچه به همراه چاقو باشد، مشمول يمحسوب ميد که خود جرم مستقليا تهديياخاذ

.دتر باشديمجازات شديگر، داراينکه عنوان مجرمانه ديشود، مگر ايم) ۶۱۷(ماده 

م ين مـاده در زمـره جـرا   يام مندرج در   يجرا. ا.م.ق)۷۲۷(نکه با توجه به ماده      ين نکته ا  يآخر

ب و مجـازات مـتهم      يـ در تعق  يريچ تـأث  يه يخصوص يرقابل گذشت هستند و گذشت شاک     يغ

.ندارد

.ا.م.ق۶۱۸مادة) ۱-۲

ا تعـرض بـه   يـ رمتعارف يا حرکات غياهو و جنجال  يهر کس با ه   «: ن ماده آمده است     يدر ا 

کسب و کار باز دارد به حبس ا مردم را از يگردد يش عموميافراد موجب اخالل در نظم و آسا

.»ضربه شالق محکوم خواهد شد۷۴ک سال و تا ياز سه ماه تا 

سرد و يگر اسلحهيقانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع د    ) ۲(ين ماده ناسخ ماده   يا

هـر  «: داشـت ين ماده مقرر م   يا. است ۱۳۳۶مصوب   يش عموم يت و آسا  ياخالل در نظم و امن    

ا تعـرض بـه اشـخاص، نظـم و          يـ رمتعـارف و    يا حرکات غ  يو و جنجال و     اهيه وسيلةکس به   

ـ از دو ماه تا      ياسازد، به حبس جنحه   يرا مختل م   يش عموم يآسا ک سـال محکـوم خواهـد       ي

مرتکـب  «يهـا عبـارت . امده اسـت  ين) ۶۱۸(يان شده که در ماده    ين ماده دو نکته ب    يدر ا . »شد

ش يو آسـا   يآزاد«و  » دينما يدر افکار عموم  ش  يجاد هراس و تشو   يشود که ا   ياعمال و رفتار  

در  ۲يرود که مـاده   ين احتمال م  يبنابرا. امده است ين) ۶۱۸(يدر ماده » ديرا مختل نما   يعموم

در » اشـخاص «كلمـة ) ۲(ين در مـاده يهمچن. باشديخصوص اعمال مزبور به اعتبار خود باق    
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تحـت شـمول   يرسد اشخاص حقـوق  يم به کار رفته که به نظر     ) ۶۱۸(يدر ماده » افراد«مقابل  

.هستنديهمچنان باق) ۲(ماده 

:يعنصر ماد) الف

ـ اد و آشوب بر پا کـردن     يداد و فر   يعنياهو و جنجال    ين جرم، ه  يا يعنصر ماد  ا حرکـات  ي

ا تعرض به افراد مانند جلو راه مـردم      يا الت کردن    يه افراد مست    يرمتعارف مانند خود را شب    يغ

ا بازداشتن مردم از کسب و کـار    ييش عموم يبه اخالل در نظم و آسا      را گرفتن است که منجر    

د بـه اخـالل در   يا تعرض به افراد، مقير متعارف   ياهو، جنجال، حرکات غ   يه يعناصر ماد . شود

ين اعمال مزبـور هنگـام  يبنابرا. ا بازداشتن مردم از کسب و کار هستندييش عمومينظم و آسا 

ا بازداشتن مردم از کسب ييش عموميخالل در نظم و آسان ماده هستند که موجب ا   يمشمول ا 

جه مزبور نـشود،  يندازد، اما عمل او منجر به نتياهو و جنجال به راه بيهياگر فرد. و کار بشوند 

ت مرتکـب   يبه خاطر آن است که شخص      يجه گاه ينشدن به نت   ين منته يست و ا  يب ن يقابل تعق 

يمنتهـ يبه خاطر موانع خارجيندارد و گاه   يتين قابل ياست که چن   يات عمل به گونه   يا ماه ي

ب يـ شود که در صورت دوم ممکن است به عنوان شروع بـه جـرم، قابـل تعق             يجه م ين نت يبه ا 

.باشد

د توجه داشت که منظور از      يبازداشتن مردم از کسب و کار با       يعنين ماده   يدر قسمت دوم ا   

ـ يبنابرا. کسب و کار، امور روزمره است    و يا اداريـ يشـغل و کـسب تجـار   رودين احتمال م

شـود کـه در آنجـا بـه        ي، مـزاحم افـراد    يدر پـارک عمـوم     ينها مراد نباشد و اگر کس     ير ا ينظا

شود، هر چند عنوان کسب و کـار قابـل اطـالق بـه        ين ماده م  ياند، مشمول ا  استراحت پرداخته 

دف قانونگذار اما ه. ق ماده باشد ير مض ين ادعا ممکن است بر خالف تفس      يست و ا  ياستراحت ن 

ح ين توضـ  يـ ن در مورد قسمت دوم ذکر ا      يهمچن. جاد مزاحمت نشود  يمردم ا  ين بوده که برا   يا

ن ماده است که همراه با يمشمول اياست که بازداشتن مردم از کسب و کار در صورت يضرور

را بازداشتن مردم از کـسب و کـار بـه       يز. ا تعرض به افراد باشد    يرمتعارف  يا حرکات غ  ياهو  يه

هر چند از ظـاهر مـاده   . ستيمستقل نياعمال مزبور است و خودش عنصر ماد  يجهينوان نت ع

.هم برداشت شودين احتماليممکن است چن



٢١٨٤و ٢٠مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

به جرم محاربه دارد و هر چند از نظر فقها برهنه کردن يادين جرم شباهت زياياعمال ماد

جرم محاربه ين شرط را برايا ياديمحاربه است، اما قانونگذار در موارد ز      مادي  سالح، عنصر   

ا مقابله با نظام باشـد،  يت يي بر هم زدن امن  زهين اگر اعمال مزبور با انگ     يبنابرا. قرار نداده است  

ـ بـه ا ) قبلمادةمانند (ن قانون يشود و قانونگذار معموالً در مواد ايمحاربه محسوب م  ن نکتـه  ي

.نکرده استيانجا اشارهيکند، اما در اياشاره م

باشد که دادگاه يمين عرفير متعارف بر اساس موازياهو و جنجال و حرکات غيص هيتشخ

محل وقوع جـرم و  يو اجتماعيت فرهنگيت مرتکب، نوع عمل، موقع  يآن را با توجه به وضع     

يعنـ يعمـل مجرمانـه   ةجينجا مهم اسـت نتـ   ياما در هر صورت، آنچه که در ا       . کندين م ييتع... 

در ياگـر کارمنـد  . باشـد يا بازداشتن مردم از کسب و کار مييومش عمياخالل در نظم و آسا 

ا کارگران را از کار باز ير کارمندان ياهو و جنجال کند و سا   يدر کارخانه ه   يا کارگر يمحل کار   

معموالً يش عموميچون نظم و آسا. د وجود داردين ماده به آن ترديدارد، در خصوص شمول ا

رسد منظـور از   يشود و به نظر م     يمزبور اطالق م   يمحل ها به نظم اجتماعي جامعه خارج از       

. شـود ينمـ يباشد و شامل مؤسسات و اشـخاص حقـوق  يميقين ماده، افراد حق يافراد در ا  

مزاحمـت  يا مؤسـسه دولتـ  يـ يک شرکت تجاريکار   يادامه ياهو برا يبا ه  ين اگر کس  يبنابرا

.ن ماده نخواهد بوديجاد کند، مشمول ايا

ز يـ ن نوع مزاحمـت ن يز الزم به ذکر است که قانونگذار در باب ا       ينجا ن يدر ا  :جرم شروع به 

.نکرده استينيبشيپيشروع به جرم

:يعنصر معنو) ب

رسـد  يباشد و بـه نظـر مـ      ين ماده عمد در ارتکاب آنها م      يم مندرج در ا   يت عام جرا  يسوءن

ش يهـم زدن نظـم و آسـا       الزم به ذکـر اسـت بـر       . باشديمدنظر قانونگذار نم   يت خاص يسوءن

ت خاص جهـت تحقـق جـرم    يبه سوءنيعمل ذکر شده است و ربطيجهيبه عنوان نت يعموم

.ندارد

.شوديميرقابل گذشت تلقيم غين جرم از جرايا. ا.م.ق) ۷۲۷(يمطابق ماده
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.ا.م.ق۶۱۹يماده) ۱-۳

ا زنان  يمزاحم اطفال   ا  يا معابر متعرض    ييهر کس در اماکن عموم    «: ن ماده آمده است   يدر ا 

د، بـه حـبس از دو تـا    يـ ن نمايت به آنان توهيثيا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و ح    يبشود  

.»شش ماه و تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهد شد

گر اسـلحه سـرد و   يقانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع د      ) ۳(ين ماده ناسخ ماده   يا

هر کس در  «: داشتياست که مقرر م    ۱۳۳۶مصوب   يش عموم يآسات و   ياخالل در نظم و امن    

ـ ا بـا الفـاظ و   يبشود و يا مزاحم زن يا معابر متعرض و     يو   ياماکن عموم  ا حرکـات مخـالف   ي

همانطور . »د، به حبس از دو تا هشت ماه محکوم خواهد شد       ين نما يت به او توه   يثيشؤون و ح  

امده اسـت و در اصـالحات       يان ن ياز اطفال به م    يمزبور نام ) ۳(يشود، در ماده  يکه مالحظه م  

.ز در کنار زنان قرار گرفتندياطفال ن۱۳۷۵سال 

:يعنصر ماد) الف

يتعرض به معنا . ا زنان است  ين به اطفال    يا توه يا مزاحمت   ين جرم تعرض    يا يعنصر ماد 

جـاد  يايز بـه معنـا  يـ مزاحمـت ن  . مراد اسـت   ياست و احتماالً مزاحمت جسمان     يدست دراز 

ـ با رفتار و کردار خـود اطفـال   ياست و منظور آن است که کسيگريد يزحمت و رنج برا    ا ي

ر يـ تحقين به معنايتوه. اب و ذهاب آنها را محدود سازد   يا يزنان را به زحمت اندخته و آزاد      

ـ ثيرود، مخـالف شـؤون و ح  ين به کار م   يتوه يکه برا  يا حرکات يد الفاظ   يکردن است و با    ت ي

ه يعليت مجنيثي، خالف شؤون و ح   يا عمل ينکه چه لفظ    يص ا يمالک تشخ . اشدزنان و اطفال ب   

ت نوع زنـان باشـد،   يثيد خالف حيا عمل نوعاً باينکه لفظ  ياما عالوه بر ا   . باشدياست، عرف م  

ا يـ ک زن ينسبت به يا عملين ممکن است لفظ   يبنابرا. ستير ن يتأثيز ب يه ن يعليت مجن يشخص

.ن محسوب نشوديتوهيگريا طفل ديه زن ن باشد و نسبت بيطفل توه

از يا اطفـال، نـوع خاصـ   يـ ت زنان يثيالفاظ و حرکات مخالف شؤون و ح      وسيلةن به   يتوه

ن،  مادهيبنابرا. دارديدتريشود و مجازات شد  ينم. ا.م.ق)۶۰۸(ين است که مشمول ماده    يتوه

ن خاص داللت دارد، يتوهکه بر ييهانهياز جمله قر . باشديم) ۶۰۸(ي  مخصص ماده ) ۶۱۹(ي  

ن الفاظ و حرکات شامل الفاظ يرا ايز. است» تيثيالفاظ و حرکات مخالف شوون و ح      «عبارت  

.شودينميو حرکات عاد
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:يعنصر معنو) ب

د وجود داشته يم است، باينگونه جرايبودن ارتکاب اين جرم که همانا عمديت عام ا  يسوءن

د يـ رسـد با  يگر بـه نظـر مـ      ياز طرف د  . است يعمدم  يم از جمله جرا   ين جرا يچرا که ا  . باشد

تعـرض،  يکـه عناصـر مـاد      ياز عوامل  يکيگر  يبه عبارت د  . ت خاص هم موجود باشد    يسوءن

. باشديت خاص آنها ميسازد سوءنينجا جدا ميعام آن در ا    يهان را از نمونه   يا توه يمزاحمت  

مـشمول  يعمال شود، عمل ون ايمرتکب ايگريا مقاصد دييبه قصد اخاذين اگر کس  يبنابرا

.ه ندارنديعليت مجنيثيبه شأن و حين نوع اعمال ربطيچرا که ا. ن ماده نخواهد شديا

:محل ارتکاب جرم) پ

مـشخص شـده     ۱۳۶۴و   ۱۳۶۳مـصوب    يي اماکن عموم  نامهنيدر آئ  يف اماکن عموم  يتعر

تواننـد از آن  يدم مـ است که عمـوم مـر  يي اماکنهيکليمنظور قانونگذار از اماکن عموم    . است

ن جرم آن اسـت کـه در امـاکن         يشرط تحقق ا  . ز محل عبور مردم است    ياستفاده کنند و معابر ن    

. شودين ماده نم يرخ دهد، مشمول ا    ين اگر در اماکن خصوص    يبنابرا. ا معابر رخ دهد   ييعموم

. ق کنددر مورد آنها صديوجود داشته باشد که عنوان عموم ياما ممکن است اماکن محدودتر    

...، اتوبوس و ي، تاکسيتلفن عمومةر باجينظ

. ابنـد يو مالء عـام ارتکـاب   يست اعمال مزبور در انظار عموم     يد توجه داشت که الزم ن     يبا

.کنديت مين که در اماکن و معابر باشد کفايبلکه هم

:فاعل جرم)ت

ن يـ ن اطـالق ا   يبنـابرا . شود ين ماده مطلق است و شامل زن و مرد م         يي هر کس در ا    کلمه

ا يـ گر يديا مزاحم زنيا معابر، متعرض   ييهم در اماکن عموم    يانگر آن است که اگر زن     يماده ب 

.شودين ماده ميبشود، مشمول حکم ايطفل

است کـه  يجنس مؤنثيز زنان و اطفال هستند و زن در لغت به معنا    ين جرم ن  يه ا يعليمجن

گفتـه         يبـه کـس    يود کـه در اصـطالح حقـوق       شـ يطفل به انسان خردسال گفته م     . باکره نباشد 

ن بـوده کـه از   يـ رسد مقصود قانونگذار ايالبته به نظر نم. ده استيشود که به سن بلوغ نرس يم

توان گفت که آنها بـه  يت، مياس اولويچرا که با استناد به ق     . اورديت به عمل ن   يزگان حما يدوش
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ق به نفـع مـتهم   ير مضياز دارند و اصل تفس  يم ن ينگونه جرا يدر قبال ا   يشتريت ب يمراتب به حما  

.ندارديينجا کارآيدر ا

:تعدد جرم) ث

تواننـد مـستوجب   يمتفـاوت هـستند کـه مـ    ين سه عنـصر مـاد  يتعرض و مزاحمت و توه 

ک نفر رخ دهد، چنانچـه    يوسيلةآنها به    يا دو تا  ياما اگر هر سه     . باشند يمتعدد يهامجازات

ـ . د مجازات خواهد بود  يتشد ييز علل قضا  ک نفر باشد، ا   يز  يه ن يعليمجن هم يعلـ ياما اگر مجن

ک يـ ک نفـر بـا      يحال اگر   . باشد ياجداگانه يهامتعدد باشند احتمال دارد مستوجب مجازات     

در . ا.م.ق) ۱۵۲(ن مورد با مـاده  ين کند، وحدت مالک ايا طفل توهيا حرکت به چند زن   يلفظ  

ر باشد، اما اگـر     يک تعز يند، مستوجب   يت نما ياآن است که اگر مجتمعاً شک      يباب قذف مقتض  

امـا بـا توجـه بـه        . است يمتعدد جار  يهات کنند، مجازات  يهر کدام به صورت جداگانه شکا     

يز خالف آن را   ميق به نفع متهم نير مضيتفسةوجود دارد و قاعدينکه در قذف نص خاصيا

.ميجازات بداند ميات از عوامل تشديفهماند، بهتر است مورد را براساس کل

.ا.م.ق۶۲۰ماده ) ۱-۴

ي   جـه يدر نت۶۱۸و ۶۱۷، ۶۱۶م مـذکور در مـواد       يهرگـاه جـرا   «: ن ماده آمـده اسـت     يدر ا 

ن به حـداکثر مجـازات مقـرر محکـوم     يک از مرتکبيواقع شود، هر    يدسته جمع  يي قبل توطئه

گـر  يو انـواع د قـانون راجـع بـه مجـازات حمـل چـاقو       ) ۴(مادةن ماده ناسخ   يا. »خواهند شد 

اسـت کـه مقـرر    ۱۳۳۶مـصوب  يش عمـوم يت و آسـا يـ ي سرد و اخالل در نظم و امن      اسلحه

واقـع  يو دسـته جمعـ   يي قبل ي توطئه جهيم مذکور در مواد فوق در نت      يهرگاه جرا «: داشتيم

الزم به ذکر است اگـر . »ن به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد     يک از مرتکب  يشود، هر   

ن کار را به نحـو کامـل        يمزبور بوده، ا  ) ۴(ماده   يبه جا ) ۶۲۰(ماده   ينيگزيهدف قانونگذار جا  

د يز تـشد يـ ن به زنـان ن يا توهيا تعرض   يمجازات مزاحمت   ) ۴(را در ماده    يز. انجام نداده است  

ن کـه   ين موضوع ا  يبدتر از ا  . ن مجازات نداشته است     يبه ا  يااشاره) ۶۲۰(مادةاما  . شده است 

.د نشده استين اساس تشديرعمد بر ايازات قتل غمج

ز ينيز به سه نفر جمعينياست و دسته جمعيانجام کاريبراينيمقدمه چيتوطئه به معنا

د با هـم محقـق   يبودن بايرسد توطئه و دسته جمعيبه نظر م. شوديشتر گفته م  يبه سه نفر و ب    
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و همزمـان  يگر چند نفر بـه صـورت اتفـاق     ن ا يبنابرا. د مجازات باشند  يشوند تا از عوامل تشد    

نکـرده باشـند، از علـل    ينـ ين کار مقدمـه چ يايند و از قبل برايجاد مزاحمت نمايمردم ا يبرا

.د مجازات نخواهد بوديتشد

ن سه مـاده بعنـوان   يم موضوع ايجرايبودن عمل فقط براينکه توطئه و دسته جمع   يعلت ا 

در نظر گرفته نشده چندان      ين عامل يم چن ير جرا يد مجازات محسوب شده و در سا      يعامل تشد 

قتـل  يگران بـرا رسد که توطئهين به نظر ميگر چنيست و با مالحظه مواد د     يواضح و روشن ن   

. رعمد دارنديگران قتل غد مجازات نسبت به توطئه    يتشد يبرا يشتريعمد به مراتب استحقاق ب    

بـودن  يبر تبان  يو مبتن  يمال دسته جمع  که احت ) ۶۱۹(نکه جرم مندرج در ماده      ياز آن مهم تر ا    

.ن ماده مورد اشاره قرار نگرفته استيرود در ايشتر ميآن ب

ه اشخاصيعل) يکيزيف(يرحضوريمزاحمت غ) ۲

يگـر مزاحمـت مخـابرات     يا بـه عبـارت د     يـ يمزاحمت تلفنـ   ين فصل اختصاصاً به بررس    يا

هم کتاب پنجم قانون مجـازات  در فصل هجد. ا.م.ق)۶۴۱(ن موضوع در ماده    يا. اختصاص دارد 

.ان شده استيب» يم ضد عفت و اخالق عموميجرا«تحت عنوان ياسالم

يعنصر قانون) ۲-۱

وجـود نداشـت و   يدر مورد مزاحمت تلفنيامادهيين جزايدر مجموعه قوان ۱۳۷۵تا سال   

يين جزايانمواجه بودند، مطابق عمومات قوين عمل ناهنجار اجتماعيها که به کرات با ادادگاه

مـورخ  ۵۹۳۳/۷ةشـمار يمـشورت  ةيه در نظر  يقضائقوه يحقوق ةنکه ادار يکما ا . کردندياقدام م 

يرات مجـازات يـ در قـانون تعز يمزاحمت تلفنيا براين سؤال که آ  يدر پاسخ به ا    ۱۹/۱۰/۱۳۶۸

س يسـ قـانون تأ ) ۱۴(مـادة ) ۲(ي ر از آنچه که در تبصرهيغ«:ر؟ پاسخ داده بود   يا خ ين شده   ييتع

مزاحمت يبراياحدهيفر عليرات ک يآمده است، در قانون تعز     ۱۳۵۰شرکت مخابرات مصوب    

.»نشده استيتلفن

رات و يبا عنوان تعزيب کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي، قانونگذار با تصو۱۳۷۵در سال 

وضع به ) ۶۴۱(ماده ين مورد، طيدر ايبازدارنده و احساس ضرورت جرم انگار     يهامجازات

ن يـ مطـابق ا . مبـادرت کـرد   يمخـابرات  يهار دستگاه يا سا يق تلفن   يجاد مزاحمت از طر   يجرم ا 

جاد مزاحمت ياشخاص ايگر برايديمخابراتيهاا دستگاه يتلفن   يلهيبه وس  يهرگاه کس «ماده
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ک تا شـش مـاه محکـوم    يمقررات خاص شرکت مخابرات به حبس از يد، عالوه بر اجرا ينما

.»خواهد شد

س شـرکت  يقـانون تأسـ  ) ۱۴(مـاده  ) ۲(عالوه، براساس ماده واحده قانون اصالح تبصره     به  

در يمخـابرات يلهيهر کـس وسـ  «اصالح شده۱۳۶۶ر يت۹که در  ۱۳۵۰ران مصوب   يمخابرات ا 

بار اول پس از کشف، ارتباط       يد، برا يبار اول نما   يگر برا يي مزاحمت د  لهيار خود را وس   ياخت

د ارتبـاط مـستلزم پرداخـت    يـ قطـع و تجد يفته همراه بـا اخطـار کتبـ   ک هياو به مدت   يتلفن

او به مـدت سـه مـاه    يبار دوم، پس از کشف، ارتباط تلفن يبرا. مربوطه خواهد بود   يهانهيهز

را بـه طـور دائـم قطـع و اقـدام بـه       يويبار سـوم، شـرکت ارتبـاط تلفنـ    يخواهد بود و برا 

ه حساب مـسترد  يمربوط به مشترک را پس از تسويعهيه و ودمنصوبات تلفن نمود يآورجمع

.»خواهد کرد

ر يق سـا  يا مزاحمت از طر   ييجرم مزاحمت تلفن   يب در حال حاضر، عنصر قانون     ين ترت يبد

س شـرکت   يقـانون تأسـ   ) ۱۴(مـاده   ) ۲(و تبـصره    . ا.م.ق) ۶۴۱(، مـاده    يمخـابرات  يهـا دستگاه

م و يتحـت عنـوان جـرا   يمـا موضـوع  يين جزايقواناد شده در ير از موارد   يغ. مخابرات است 

.خورديبه چشم نميتلفنيهامقررات خاص مزاحمت

جرميعنصر ماد) ۲-۲

ـ تلفـن    يلهياشـخاص بـه وسـ      يجاد مزاحمت برا  ين جرم ا  يا يعنصر ماد  يهـا ا دسـتگاه ي

ه باشـد کـ   يمتعدد ياجزا يتواند دارا ين عنصر خود م   يکن ا يل. د شده است  يگر ق يد يمخابرات

:شوديميالً بررسيذ

:فعل مرتکب) الف

جاد مزاحمت اکتفا کرده است و ظاهراً خود ين جرم به ذکر ايايقانونگذار در مورد فعل ماد

يروشـن ين ماده معنايکه کلمه مزاحمت در ا    يدر حال . دانسته است  يح اضاف يرا فارغ از توض   

ـ بـه و . داندگريز مبهم ميجاد مزاحمت را نيايجه معنايندارد و در نت    ژه آن کـه تلفـن معمـوالً    ي

يگـر يتلفـن بـه د    وسـيلة بـه    يمثالً اگر کس  . رديگيز قرار م  ين يگريم د يارتکاب جرا  يلهيوس

ن يچنـ ين اسـت کـه بـه صـورت حـضور     يـ د، ماننـد ا يد به قتل نمايرا تهديا و ين کند   يتوه

ن جـرم مرتکـب   ين در ايرابناب). ن نظر دارنديخالف اياالبته عده(را انجام داده باشد  ييکارها
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اطالق مزاحمت کرد؟ به ياطالق مزاحم و بر عمل ويد انجام دهد تا بتوان به و     يبا يچه عمل 

يک دسـتگاه مخـابرات  يي است که با واسطهيرسد، مقصود از مزاحمت مجموعه اعمال ينظر م 

نگـذار از   گـر، منظـور قانو    يبه عبـارت د   . گردد يگريت کردن و به زحمت افتادن د      يمنتج به اذ  

ارتکاب جرم وسيلةبر آن صدق نکند و تلفن تنها يگرياست که عنوان جرم ديمزاحمت حالت

تماس گرفته و او را    يگريمه شب با د   يبعد از ن   ينکه کس يمانند ا . نتواند محسوب شود   يگريد

يلهيباشد خود وسيگريي جرم دلهيش او را سلب کند، اما اگر وسيا آسايدار کند ياز خواب ب

.در ارتکاب جرم ندارديريتأث

ک يـ عمل مرتکب فقط بـه صـورت   ين است که در مورد مزاحمت تلفن    يمطلب قابل ذکر ا   

توانـد در  يلذا ترک فعـل نمـ  . ابد و صرفاً فعل مثبت مطرح است   ييبروز م  يعمل مثبت خارج  

ـ تلفـن    يلهيبـه وسـ    يفـرد  يستيـ چرا که با  . دا کند ين جرم مصداق پ   يا يرکن ماد  ه ا دسـتگا  ي

ـ را انجام دهد که ا يگر، عمل خارج  يد يمخابرات دسـتگاه و  ين عمـل همـان برداشـتن گوشـ    ي

از . شودين امر با ترک فعل محقق نميا. استيجاد ارتباط تلفنيبه ايي منته ک شماره يگرفتن  

ر که مخاطـب بالفاصـله   يگاميپيهامثل تلفنيمخابراتيهادستگاهيگر در مورد برخ   يطرف د 

نکه يبا توجه به ا. فتديممکن است مدت ها فاصله بيابد و حتيينميزاحمت آگاهاز موضوع م

ام يـ خود منتظـر گـرفتن پ  ينگونه موارد ابتکار عمل در دست مخاطب است تا با اقدام قبل   يدر ا 

جاد مزاحمت موضوع قابل بحث بوده و ين عمل مزاحمت و ايبيشده است، به لحاظ عدم توال

.اردديشترياز به تأمل بين

:ت مرتکبيخصوص) ب

ـ مـاده  يدر ابتدا » يهرگاه کس «قانونگذار با آوردن عبارت      ت مزاحمـت  ياد شـده خـصوص  ي

ن يدر ا. تواند واجد وصف مزاحمت شوديميب، هر کسين ترتيبد. ن کرده است يرا مع  يتلفن

يظـام رنيا غيـ يشـغل آزاد، نظـام  يا داراييا مرد، اداري، زن يا خارجييرانين ا يب يمورد فرق 

تحـت  يتوانـد بـه عنـوان مـزاحم تلفنـ     يميقيک شخص حقين حال، فقط   يبا ا . وجود ندارد 

اسـت و نـه      يقـ يقائم به شـخص حق     ي، مزاحمت تلفن  يبه عبارت . رديب و مجازات قرار گ    يتعق

ـ توان گفت که  يچرا که عمالً و منطقاً نم     . يشخص حقوق  ـ مـثالً اداره  يک شـخص حقـوق  ي ا ي

بـرعکس، طـرف مقابـل کـه مـورد       . شـود  يفرد يبرا يحمت تلفن مرتکب جرم مزا   يامؤسسه
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) ۶۴۱(ي نکه در متن مادهيکما ا. است يا حقوق ييقيرد، اعم از شخص حق    يگيمزاحمت قرار م  

تواند هم به يميقين، شخص حقيبنابرا. اشخاص به کار رفته است     يه واژه يعل يدر مورد مجن  

توانـد بـه   يفقـط مـ  يشخص حقـوق يد، وله مطرح شو  يعل يو هم مجن   يعنوان مزاحمت تلفن  

.رديم مخاطب مزاحمت قرار گييا بهتر بگويه يعليعنوان مجن

:ارتکاب جرميلهيوس) پ

گـر،  يديمخـابرات يهاا دستگاهيتلفن يلهيجاد مزاحمت به وس يا. ا.م.ق)۶۴۱(يمطابق ماده 

يمصداق بارز و فرد اجـال در مورد تلفن که قانونگذار از آن به عنوان . مدنظر قرار گرفته است   

نکه اطالق آن هر دو مورد تلفن ثابت و ياال ا. وجود نداردياديله مزاحمت نام برده بحث زيوس

.رديگيهمراه را در بر م

مـاده مـورد   ياست کـه در ادامـه  » گريديمخابراتيهادستگاه«ق يمشکل در مفهوم و مصاد 

.اشاره قرار گرفته است

آن را اراده کـرده  ياد شـده در مفهـوم خـاص و اصـطالح    ير ير تعب رسد قانونگذا يبه نظر م  

يـي ن و مقـررات جزا يچون در قوانيمنته. آن رفتيبه سراغ مفهوم تخصص  يستيلذا با . است

ق را بـا  ير مـصاد يد سايحاکم است، لذا با  ير منطق ين حال تفس  يق و محدود و در ع     ير مض يتفس

.ن کردييتلفن، تعيعنينونگذار، توجه به قدر جامع و مشترک آنها با مثال قا

در تلفـن  يمزاحم به سادگ  يي، عدم امکانات شناسا   يبودن مزاحمت تلفن   يصرفنظر از صوت  

ـ  يله مخابرات يوع آن به عنوان وس    يو ش  تـوان گفـت کـه منظـور از          ين مـردم، در مجمـوع مـ       يب

ت کـه عـالوه بـر       اس ييهاادشده، آن چنان دستگاه   ي) ۶۴۱(گر در ماده    يمخابرات د  يهادستگاه

از و اشـتراک  يازمند اخذ امتيز نيبر آنها در عرف خاص، استفاده از آنها نياطالق عنوان مخابرات  

هـا  و متعاقب آن کنتـرل و نظـارت مراجـع مزبـور در اسـتفاده از آن دسـتگاه            ياز مراجع رسم  

ـ مـاده مؤ  در مـتن    » مقررات خاص شـرکت مخـابرات      ياجرا«دينکه اطالق ق  يکما ا . باشديم د ي

.ن مطلب استيهم

يهـا ميسـ يقـانون اسـتفاده از بـ   «که مطـابق » يار حرفهيغيهاميسيب«ن، استفاده از   يبنابرا

نامه مخصوص از وزارت پـست و  يازمند اخذ گواهين۱۳۲۵مصوب » يار حرفهيو غ  ياختصاص

مـت شـود،   جاد مزاحياشخاص ايها بران دستگاهيي الهيتلگراف و تلفن است، چنانچه به وس    
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و ييويـ راديهـا بر دستگاه  يرا عنوان دستگاه مخابرات   يز. خواهد بود ) ۶۴۱(مشمول حکم ماده    

.کنديز صدق ميم نيسيب

يهـا ن حال، امروزه ارتباطات مردم در داخـل و خـارج از کـشور عـالوه بـر دسـتگاه                   يبا ا 

ـ نترنـت ن يا يهاگر همچون شبکه  يد يهاله دستگاه يبه وس  يمخابرات جـاد  يا. شـود يمـ ز انجـام ي

شود کـه عنـوان دسـتگاه    يم) ۶۴۱(مشمول ماده   يمزبور هنگام  يهاله دستگاه يمزاحمت به وس  

اختـصاص دارنـد و   يکه به استفاده مخابراتييهاانهينکه رايکما ا. بر آنها صادق باشد    يمخابرات

. گر باشند يد يراتمخاب يهاتوانند مصداق دستگاه  يز م ين يمخابرات يهاتر ماهواره عيدر ابعاد وس  

يتلقـ  يله مخـابرات  يوس ي، هر چند در مفهوم تخصص     )اف اف (ک در بازکن ساده منزل      يکن  يل

ـ ايتوان آن را در جرگـه ياز به اخذ اشتراک و مجوز ندارد، نم    يشود، چون استفاده از آن ن      ن ي

.ل محسوب کرديوسا

:حاصلهيجهينت) ت

از لحـاظ عنـصر   )۶۴۱(موضـوع مـاده   يبراتا مخـا يـ يا جرم مزاحمت تلفنينکه آيدر مورد ا 

ن يـ در ا  يکـسان ييهيا مطلق اختالف نظر وجود دارد و رو       يد است   يم مق ي، از جمله جرا   يماد

جـه  يبه حـصول نت ياجياحتين اعتقاد که درجرم مزاحمت تلفن    يبا ا  ياعده. ستينه حاکم ن  يزم

افته اسـت  يتحقق يلفنجاد مزاحمت کند، جرم مزاحمت ت     ين که شخص ا   يمجرمانه نبوده و هم   

م يست، آن را از جملـه جـرا     يـ در شخص مقابل ن    يجاد وضع خاص  يد به ا  يو به عالوه چون مق    

که وقـوع جـرم   ين معنيبد. کننديد لحاظ ميمقيگر، آن را جرم  يد يکن برخ يل. داننديمطلق م 

جـاد  يا«د  يهمانطور که ق  . جاد مزاحمت است  يجه مجرمانه ا  يمزبور منوط و موکول به حصول نت      

.رساندين معنا را ميدر متن ماده هم» ديمزاحمت نما

:نکته) ث

م بـدون  ينگونـه جـرا  يم قابل گذشت احصاء شـده و ا يآن جرايکه ط. ا.م.ق) ۷۲۷(در ماده   

د يـ گذشـت نما يخـصوص يکه شاکيشوند و در صورتيب نميتعقيخصوص يت شاک يشکا

ب جـرم  ياز تعقين شرعيت موازيا رعاا ب يف دهد و    يتواند در مجازات مرتکب تخف    يدادگاه م 

م ياز جمله جـرا    ين، جرم مزاحمت تلفن   يبنابرا. امده است ين) ۶۴۱(از ماده    يصرفنظر کند، اسم  

نـدارد و در     يخـصوص  يت شـاک  يبه شکا  يازيب آن ن  ياست و تعق  ) يعموم(رقابل گذشت   يغ
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د بـه  هـر چنـ  . شوديب و مجازات مزاحم موقوف نم   يز تعق ين يخصوص يصورت گذشت شاک  

ب يب اقدام به تعقيرد مقامات تعقيصورت نگيشخصياز سويتيرسد در عمل تا شکاينظر م

.کننديمرتکب نم

ک بار انجام عمل مشکل ينکه احراز مزاحمت با يو ايت جرم مزاحمت تلفنيبا توجه به ماه

اسـت  م به عـادت ياز جمله جرايرسد جرم مزبور از نقطه نظر عنصر مادياست، لذا به نظر م   

.استيتحقق آن ضروريکه الاقل تکرار دو بار مزاحمت برا

يضـرور يهـا ا تلفنيدر شب، يبر مزاحمت تلفنيمبنيات مشددهيفيچ کينه هين زميدر ا 

.نشده استينيبشيپ۱۱۰س يو پلير اورژانس، آتش نشانينظ

جرميعنصر روان) ۲-۳

ن حـال، جـرم مزبـور از    يدر ع. استبودن جرم اشاره نکرده  يبه عمد ) ۶۴۱(هر چند ماده    

ن جـرم  يـ ايعنـصر روانـ   . ت دارد ياز به قصد و سـوءن     ين، ن ياست و بنابرا   يم عمد يجمله جرا 

ن که مرتکب بداند عمل او خالف قانون است و آن را انجام دهد يهميعني. ت عام استيسوءن

قصد مزاحمت به يتلفنژه يو به و يا در مزاحمت مخابرات   ينکه آ ياما ا . شودين ماده م  يمشمول ا 

رسد علم به مزاحمت بودن عمل و اختالل ير، به نظر م يا خ يت خاص الزم است     يعنوان سوءن 

جـاد مزاحمـت بـه عنـوان     يندارد که مرتکب قـصد ا ياست و ضرورت   يکاف يگريدر آرامش د  

. نداشته باشـد ين هدفيچرا که ممکن است شخص مزاحم چن . ز داشته باشد  يت خاص ن  يسوءن

ـ . ش کنـد يرد و از آنان سـلب آسـا  يتماس بگيمرتب با منزل و يازدواج با دختر   يبرامثالً   ا ي

جـاد  يارتبـاط بـا او نـدارد، هـر چنـد او قـصد ا       ادامـة به   يبداند که مخاطب او عالقه ا      يفرد

د توجه يالبته با. استيت کافيتحقق سوءنين مقدار عمل برايکن هميمزاحمت نداشته باشد، ل

ست مرتکـب  يگر، الزم نيبه عبارت د  . ن است ين و نامع  ينجا اعم از مع   ير ا ت د يداشت که سوءن  

.را داشته باشديشخص خاصيجاد مزاحمت برايقصد ا

ت يـ در ماهيريم تـأث ير جـرا يماننـد سـا  يز در جرم مزاحمت مخابرات  يزه ن ياست انگ  يهيبد

. ستيگر مزاحمت ن هيزه هر چند شرافتمندانه باشد، باز هم توج       يچون انگ . مجرمانه ندارد  ةديپد

، يمانند لـذت بـردن، گذرانـدن اوقـات، مـزاح و شـوخ      يزه عمل ممکن است موارديحال انگ 

ن ياما ا. باشديله مخابراتيامتحان کردن وسيا حتيبا طرف مقابل، سرگرم کردن کودک  ييآشنا

.شوديت و آزار مخاطب مياست که باعث اذيعمل او همراه با حاالت
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مجازات ) ۲-۴

يک مجازات اصـل ي. باشديدو نوع مجازات م    ين جرم دارا  يطور که قبالً اشاره شد، ا     همان

و يز مشخص است که مجازات انضباطيمقرر شده و از لحن آن ماده ن       . ا.م.ق)۶۴۱(که در ماده    

. ل گذشـت  يآن بـه تفـص     يد از طرف شرکت مخابرات اعمال شود که نحوه اجرا         يز با ين يادار

يبرايتيرا بکند، ممنوعيگريد خط تلفن ديخرير صاحب تلفن تقاضارسد اگيالبته به نظر م

.ن جهت ناقص استيمزبور از امادةلذا . آن وجود ندارد

به موضوع يدگيدادگاه صالح جهت رس) ۲-۵

، اختالف نظـر وجـود   يبه جرم مزاحمت تلفنيدگيصالح جهت رسيدر خصوص دادگاه ذ 

آن يريرپـذ ير گرفته که محل ارتکاب جرم با محل تأث        ن جهت مدنظر قرا   ين مشکل از ا   يا. دارد

ـ باشـد و از ا     يز متفاوت مـ   يآنها ن  ييمتفاوت است و گاه حوزه قضا      ن مرجـع  يـي ن جهـت تع   ي

ـ نـه دو نظر ين زميتوان گفت در ايميبه طور کل  . ت است يز اهم يصالح حا يذ : ه وجـود دارد ي

ن يايباشد و از طرفيه ميعليحضور مجنر جرم در محلينکه تأثيمعتقدند با توجه به ا    يگروه

جاد مزاحمت شده است، پس دادگاه محل حـضور         يه و ا  يعليمجن يريرپذيد به تأث  يجرم هم مق  

بـه وقـوع   ييگر معتقدنـد کـه جـرم در جـا    يدياما گروه . است يدگيه صالح به رس   يعل يمجن

آن کجـا  يجـه يکنـد کـه نت  ينمـ يوندد که فاعل جرم در آنجا حضور داشته باشد و تفاوت        يپيم

آورد و فـوت شـخص      يضرب و جرح وارد مـ      يگريبه د  يکه شخص  يمثل حالت . حادث شود 

بر وقوع جـرم   يل مبتن يگر، مدارک و دال   ياز طرف د  . وندنديپ يگر بوقوع م  يد يمجروح در جا  

ـ يز تـسه يب جرم را ن  يشتر است و امکان کشف و تعق      يز در محل حضور مجرم ب     ين کنـد و  يل م

ييابت قضاياز موارد خاص است که در قالب نيکيجرم يريرپذيدر محل تأثييقضايدگيرس

.گنجانده شده است
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منابع و مآخذ

.۱۳۷۷، دانشگاه تهران، ي، مقطع کارشناس۲ياختصاصيرات جزايتقر؛ يش، عليآزما. ۱

،)مـوال ه اشـخاص و ا يم عل يجرا(ياختصاص يرات جزا يتقر)۱۳۷۸-۱۳۷۹(؛يش، عل يآزما. ۲

.ارشد، دانشگاه تهرانيمقطع کارشناس

.زان، تهرانيانتشارات م،)اتيجنا(ه اشخاص يم عليجرا)۱۳۸۶(ن؛يا، حسينييآقا. ۳

.زان تهرانيانتشارات م،)يت معنويشخص(ه اشخاص يم عليجرا)۱۳۸۶(ن؛يا، حسينييآقا. ۴

، انتـشارات  يصـدمات معنـو  و يجرائم بر ضد اشخاص، صدمات بـدن      )۱۳۸۲(م،يپاد، ابراه . ۵

.رهام، تهران،

د نظر کامل براسـاس  يبا تجد: يش عموميت و آسايه امنيجرائم عل )۱۳۸۵(ن؛ياءالدي، ض يمانيپ. ۶

.زان، تهراني، انتشارات م۲/۳/۱۳۷۵بازدارنده مصوب يرات و مجازاتهايقانون تعز

.سمت، تهرانانتشاراته اموال،يم عليجرا)۱۳۸۵(ب زاده، محمد جعفر؛يحب. ۷

.، تهرانه اشخاص، انتشارات فکرسازانيجرائم عل)۱۳۸۶(زراعت، عباس؛. ۸

مزاحمت و ممانعـت از حـق در حقـوق    ،  يجرائم تصرف عدوان  )۱۳۸۵(ل؛ي، اسماع يساوالن. ۹

ا، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و ينيين آقايحسيي، به راهنماارشديران، رساله کارشناس يا يفريک

.ياسيعلوم س

،)يمعنـو  يو صدمات  يصدمات بدن (جرائم نسبت به اشخاص     )۱۳۸۵(، هوشنگ؛  ياتيشامب. ۱۰

.انتشارات دانشور، تهران

ـ انتـشارات م ،)يصدمات جـسمان (ه اشخاص يم عل يجرا)۱۳۸۷(؛ي، محمد هاد  يصادق. ۱۱ زان، ي

.تهران

ـ ، امـوال و مالک يت معنـو يشخص،يت جسمانيه تمام يجرائم عل )۱۳۸۵(رج؛يان، ا يگلدوز. ۱۲ ت ي

.، انتشارات دانشگاه تهران، تهران» يکاربرد-يعلم«يش عموميت و آسايامن

.زان، تهراني، انتشارات مه اشخاصيم عليجرا)۱۳۸۶(ن؛ي، حسير محمد صادقيم. ۱۳

ـ ه اموال و مالک   يم عل يجرا)۱۳۸۶(ن؛ي، حس ير محمد صادق  يم. ۱۴ انـت در   ي، خ يکالهبـردار : تي

.زان، تهرانيانتشارات م،)يقيمطالعه تطب(يچک پرداخت نشدنامانت، سرقت صدور
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شه هاينکته ها و اند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

!نيا تفنير يتفس: عالي كشورهيأت عمومي ديوان٭

پناهپرويز علي

اسالمياز قانون مجازات يبه قانون اصالح موادينگاه٭

احسان زررخ

نيات مادر و جنيتعارض حق ح٭

حميد ناصري مقدم

سواالت اختبار٭
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کشوريوان عاليديأت عموميه

!نيا تقنير يتفس

پناهپرويز علي
كيفريوكيل پايه يك دادگستري و كارشناس ارشد حقوق

يفـر يت دادگـاه ک ينـه صـالح  يکشور در زم يوان عال يد ۳۳و   ۲۷به دنبال اختالف شعب     

دادگـاه  ت  يکه در صالح   يمتهم به نحو توأم با جرم      يگر جرائم ارتکاب  يبه د  يدگياستان در رس  

ن يدر سـه بنـد چنـ   ۱/۱۱/۱۳۸۷-۷۰۹شـماره  يکشور در رأ  يوان عال يباشد د ياستان م  يفريک

:انشاء حکم نموده است

د يموضوع اختالف منحصر به جرم لواط به عنوان جرم مستوجب مجازات شد         : يادآوري(

.)ف بوده استيبه عنوان جرم مستوجب مجازات خفيذ و آدم ربائيو تفخ

ت يبه آن در صالحيدگيباشد که رسياز اتهامات متهم از جرائم   يکيه  ک يدر صورت «. ۱

ت دادگـاه  يز کـه در صـالح    يـ گـر او ن   يد به اتهامات د   ين دادگاه با  ياستان است، ا   يفريدادگاه ک 

».دينمايدگياست رسيعموم

۴بـه مـاده      يمندرج در تبصره الحاق    ياز مجازاتها  يکيبه اعتبار ترتب     يچنانچه بزه «. ۲

يفـر يدر دادگـاه ک    ۲۸/۷/۱۳۸۱و انقـالب مـصوب       يعموم يل دادگاهها يقانون تشک  ياصالح

عنـوان مجرمانـه     يص دهـد عمـل ارتکـاب      يتـشخ  يدگياستان مطرح گردد و دادگاه پس از رس       

ين امر موجـب نفـ  ياست ايجزائيت دادگاه عموميبه آن در صالح يدگيدارد که رس   يگريد

».ديصادر نمايو حکم مقتضيدگين بزه رسياد به يت دادگاه نخواهد بود و بايصالح

».کشور هـستند يوان عال يدنظر در د  ياستان در مواد فوق قابل تجد      يفريآراء دادگاه ک  «. ۳

ر غلط و استخراج حکم بدون اتکا بـر  يتوان با تفسيصه قانون را نمين اصل که نق يبا اعتقاد به ا   

ستم تعـدد مراجـع   يـ موجـود در س بر طـرف نمـود و رفـع اشـکاالت            يو قانون  يمقدمات عقل 

ب قانون بـا لحـاظ تمـام جوانـب امـر توسـط          يق تصو يجز از طر   ين به دعاو  ينخست يدگيرس

۷۰۹ه  يـ وحـدت رو   يرأ يعملـ  يرادهـا يان نقاط ضـعف و ا     يست به ب  يمتخصص فن ممکن ن   

:پرازميم
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.کشوريوان عاليديأت عموميار هيمحدوده اخت: الف

در امور . ا.ع.د.د.آ.ق۲۷۰کشور ماده يوان عاليارات دياختدر باب حدوديمستندات قانون

از مواد اضافه شده   ۳و ماده    ۱۳۲۸رماه  يمصوب ت  يه قضائ ي، قانون مربوط به وحدت رو     يفريک

.باشديم۱۳۳۷کم مرداد ماه يمصوب يفريکين دادرسيبه قانون آئ

... ز مواد اضـافه شـده    ا ۳ه و ماده    يا نسخ قانون مربوط به وحدت رو      يصرف نظر از بقاء     

کشور جز در يوان عاليديأت عمومين است که هياد شده اين يت در تمام قوانينکته حائز اهم

!ه حق اظهارنظر ندارديموضوع مختلف ف

و نسبت به يست موضوع مورد اختالف را بررس   يبا يکشور م  يوان عال يگر سخن د  يبه د 

.دينمايخودداريا به نحو کليموارد ر يان حکم در سايد و از بيم نمايآن اتخاذ تصم

ثالـث و  يان حکمـ يا بياز مراجع و يکيد نظر  يتواند به صورت تأئ    يوان م يده د يان عق يب

.باشد که در باب موضوع واحد نظرات مختلف ابراز نموده انديمتفاوت از نظر مراجع

فـه و   يظو. ه اسـت  يـ وحدت رو  يو رأ  يأت عموم يه يگاه حقوق يبر جا  يار مبتن ين اخت يا

تواند در مقام وضع يان مراد مقنن است و هرگز نمين و بير قوانيتنها تفسيأت عموميار ه ياخت

.قانون باشد

در يتوسط تمام مراجع، بر خالف اصل استقالل قاضـ    يأت عموم يرش نظر ه  يف پذ يتکل

بـه موجـب    » در حکم قانون  «ه تحت عنوان    يوحدت رو  ي، به سبب قرار گرفتن رأ     يصدور رأ 

!ن استقانو

خاص نبوده  يکند ضرورتاً قانون به معنا     يآنچه که به موجب قانون اثر قانون را کسب م         

.شودينميز قانونگذار تلقيرا دارد نين حکميان چنيکه حق بيو مقام

ا شـعب   يـ هـا و    ش از آنچه که مـورد اخـتالف دادگـاه         يب يان نظر مقنن در موضوع    يلذا ب 

است و به حکم يأت عموميارات هيف و اختيز حدود وظاکشور بوده است، خارج ايوانعاليد

.ستيبر آن مترتب نيعقل اثر

ان احکـام دوم و     يـ کشور در ب   يوان عال يد يأت عموم يبا وصف موجود مسلم است که ه      

در هر حال و تحت هـر  يدگياستان پس از رس    يفريک يف اظهارنظر دادگاهها  يتکل يعنيسوم  

کـشور در تمـام مـوارد، خـارج از حـدود      يوان عـال يـ ددر يدنظر رأ يـ ت تجد يـ ط و قابل  يشرا
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آن، يا نادرسـت يـ ين دو حکم، صرف نظر از درست  يش اقدام نموده و ا    يار خو يت و اخت  يصالح

!الزم االتباع نخواهد بوديمراجع قضائيبرا

و يداشته و متـضمن حکـم کلـ   يد جنبه کليوان هرگز نبا  يد يأت عموم يه يبه عالوه رأ  

همان مورد اختالف اختصاص داشته و تنها در باب همـان موضـوع باشـد در    د به يعام باشد با  

اصوالً محل اختالف شـعب  يأت عموميهيکه موضوع احکام دوم و سوم مندرج در رأ         يحال

و خارج از يادشده مصداق بارز قانونگذار  يدو موضوع    يبرا يان دو حکم کل   يوان نبوده و ب   يد

!استيأت عموميارات هيحدود اخت

ن بـه جـرائم منـدرج در        ينخـست  يهـا دادگـاه  يدگيدم توجه به اصـل انحـصار رسـ        ع: ب

خواستفريک

يعمـوم  يدادگاههـا  يدگيت رس يار و صالح  ياخت. ا.ع.د.ت.ق ياصالح ۱۴بند ج از ماده     

ـ . منحـصر نمـوده اسـت   » فـر خواسـت  يفقط به جـرائم منـدرج در ک  «و انقالب را     يجزائ ن يآئ

اد شـده  يقانون  ۲۰ماده   ۱تبصره   يانيز بنا بر قسمت پا    ين استان يفريک يدر دادگاهها  يدگيرس

.عنوان شده استيعموميدر دادگاههايدگين رسيهمان آئ

بـه  يدگيحق ورود و رسيچ دادگاهيصادر نشده باشد، هيفر خواست ين مادام که ک   يبنابرا

.را ندارديفريکيدعو

ات و اتهامـات وارده بـر   يکابه شـ يدگيف رسيار و تکل يدادگاه اخت  يگر سخن، زمان  يبه د 

م شـده و حـسب درخواسـت    يتنظـ يه دادسرا ادعا نامـه ا ين باب از ناح  يمتهم را دارد که در ا     

.به دادگاه صالحه ارجاع شده باشديدادستان

.ا، وارد شده است.ع.د.ت.قياصالح۳ماده ۳به شرح تبصره ين اصل استثنائاتيبر ا

آنها تا يکه مجازات قانونيزنا و لواط و جرائمجرائم مشمول حد «ن تبصره  يبه موجب ا  

يماً در دادگاههـا يال و جـرائم اطفـال مـستق   يـ ون ريليک ميتا ينقدييا جزايسه ماه حبس و   

».شوديمربوطه مطرح م

اسـتان  يفريدادگاه ک  ي، به نحو کل   ۷۰۹ه شماره   يوحدت رو  يوان در رأ  يد يأت عموم يه

باشـد صـالح   يت دادگـاه عمـوم  يبر متهم که در صـالح ر اتهامات وارده يبه سا  يدگيرا در رس  

! استيمواجه با اشکال جدياريدر موارد بسين حکم کليدانسته است و حال آنکه عمل به ا

:ن موارد عبارتند ازياز جمله ا
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مختلف ممکن است در زمان واحـد در مراجـع مختلـف اعـم از دادسـرا،               يهاپرونده. ۱

.باشنديدگياستان در حال رسيفريکو دادگاه يجزائيدادگاه عموم

ن شـخص در  يـ است که ايبه اتهام شخصيدگيب و رسيکه دادسرا در حال تعق  يهنگام

اسـتان تحـت   يفـر يز در دادگاه کيگر نيو به اتهام د    يک اتهام در دادگاه عموم    يهمان زمان به    

استان را مکلف به يفريتوان دادگاه کيميب و محاکمه قرار دارد، چگونه و با چه راهکار يتعق

؟!به تمام جرائم نموديدگيرس

، .ا.ع.د.ت.ق ياصالح ۳ماده   ۳فر خواست که حسب حکم تبصره       يبدون ک  يهاپرونده. ۲

ير پرونده هـا يت جمع با سايز قابليشوند نيفر خواست به دادگاه ارجاع مياز از صدور ک   ين يب

ـ توأم، مـستلزم تعط  يدگيرا قائل شدن به رس    يفر خواست را ندارند؛ ز    يمحتاج ک  ل نمـودن امـر   ي

!باشدينامشخص در دادسرا ميم نهائيدر دادگاه تا زمان نامعلوم و اتخاذ تصميدگيرس

ار ياستان به تمام جرائم به سبب امکان تفاوت بـس يفريتوأم دادگاه ک يدگيرس يحکم کل 

اسـتان  يفـر يه کفرخواست و ارجاع پرونده به دادگا   يل پرونده ها، لزوم صدور ک     يدر زمان تشک  

ر يامکـان پـذ  يگر از موارد بـه سـخت  يدياريت اجراء نداشته و در بسياز موارد قابل ياريدر بس 

.است

که يخود به جرائميص قضائيو صدور حکم براساس تشخيدگيار دادگاه در رسياخت. ۳

ص پـس از    ين تـشخ  ياست که ا   يقرار دارند تنها منحصر به مورد      يت دادگاه عموم  يدر صالح 

استان هرگز قادر يفريدادگاه کيرد واال قبل از اعالم ختم دادرسيصورت گيالم ختم دادرساع

.ستيت نيقواعد راجع به صالحيبه نف

ف دادگـاه  يده گرفته و تکل  يصادره ناد  ين موضوع مهم را در رأ     يا يأت عموم يمتأسفانه ه 

ن سابق بـر آن از  يدر قواننموده است و حال آنکه» ...يدگيپس از رس«د به  ياستان را مق   يفريک

ف دادگاه منحـصر بـه زمـان      يتکل ۲و  ۱يفريک يل دادگاهها يقانون تشک  ۷ماده   ۱جمله تبصره   

، دادگاه مکلـف  ير مراحل تا قبل از اعالم ختم دادرسيشده و در سايپس از اعالم ختم دادرس 

.آن بوده استيت ولو از نوع نسبيت قواعد صالحيبه رعا

م، با يت باشيت تمام اصول حاکم بر صالح  يد قائل به رعا   ينکه با يبه ا  در هر حال با توجه    

ن اصل کـه    ين ا يکننده است و همچن    يدگيت با دادگاه رس   يص صالح ين اصل که تشخ   يلحاظ ا 

و . م.د.آ.ق۲۹۵مـاده  (ست يـ ت ممکن نيجز در ماه  يچ اظهارنظر يه يپس از اعالم ختم دادرس    
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ز يـ کشور ن  يوان عال يد يأت عموم يه ه يوحدت رو يمقرر در رأ   ين حکم کل  يا) ک.د.آ.ق ۲۱۲

را معادل پس از اعالم يدگيمخالفت دارد مگر آنکه اصطالح پس از رس يه دادرس يبا اصول اول  

؟!مينمائيتلقيختم دادرس

فر خواست باشـد و نـوع     يبه جرائم بدون ک    يدگياستان در حال رس    يفرياگر دادگاه ک  . ۴

ـ يفر خواست تشخيم ک يجرم را از جمله جرائم مستلزم تنظ       تـوان قائـل بـه    يص دهد چگونه م

!م؟يص خود باشيدادگاه در صدور حکم بر اساس تشخيار و توانائياخت

:مثاليبرا

مستوجب حد رجم در حـال      يکه تحت عنوان زنا    ياستان در پرونده ا    يفريا دادگاه ک  يآ

ـ بطه نامشروع ص و مطابقت اعمال مجرمانه با جرم را  يتواند با تشخ  ياست، م  يدگيرس ا فعـل  ي

بـر  يادادستان ادعانامهيعنيکه مقام صالح   يد در حال  ي، مبادرت به صدور حکم نما     ...ا  يحرام  

؟!م نکرده استين اساس تنظيا

يف قـانون  يـ و تکل  يث ناقض اصل کل   ين ح يه از ا  يوحدت رو  يمندرج در رأ   يحکم کل 

.ستيسازگار نين قانونيوازفر خواست بوده و هرگز با ميبراساس کيدگيدادگاهها در رس

متهم را طبق يفريب کيتواند تعقيصرفاً ميفريدادگاه کين موارديرسد در چنيبه نظر م  

).يفريدر امور ک. ا.ع.د.د.آ.ق۲۰۶ماده . (ريد و الغيدر خواست نمايمقررات از دادستان

اصـطالح  در مقابـل  » يت دادگاه عموم يصالح«دوبار به عبارت     يأت عموم يه يدر رأ . ۵

انشاء شده است کـه فقـط   يابه گونهيح شده و متن رأ يتصر» استان يفريت دادگاه ک  يصالح«

يت دادگاههـا  يبـه جـرائم در صـالح       يدگياستان در رس   يفريدادگاه ک  يت اضاف ين صالح يمب

!استيعموم

ت آن يچنان است که دادگاه انقـالب و جـرائم در صـالح   يگر سخن نحوه انشاء رأيبه د 

:ا از شمول بحث خارج نموده است و حال آنکهدادگاه ر

بـه جـرائم مـواد       يدگيت دادگـاه انقـالب در رسـ       يرش صالح يصرف نظر از اجبار به پذ     

ه شـماره  يوحدت روين اجبار رأ  يا يکه مجازات آنها اعدام و حبس ابد است و مبنا          يمخدر

دادگـاه  !) وجود داردز سخن فراوان يآن نيمفاد و مبنا   يو در نادرست  (بوده   ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲
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هستند که بتوان آنها يتيز فاقد هرگونه خصوصيت آن دادگاه نيانقالب و جرائم داخل در صالح

.توأم خارج نموديدگيرا از شمول قاعده رس

ت دادگـاه  يکـه در صـالح  يان مجرمانـه يبه تمام عنـاو يدنظريتجديدگيبه هر حال رس  

يت دادگاههـا يبه اعتبار صالحيت کلين صالحيايده به نسخ جزئيبا لحاظ عق(انقالب است   

ت يدر صـالح  .) ا.د.ت.ق ۴به مـاده     يبه جرائم موضوع تبصره الحاق     يدگياستان در رس   يفريک

م قائل يتوانيبوده و نميکيادشده ييث سنخ دادگاهها  ين ح يدنظر بوده و از ا    يتجد يدادگاهها

ت آن دادگـاه  يکه در صالحيجرائميجه استثنا يدادگاه انقالب و در نت     يبرا يت ذات يبه صالح 

!مياست از قواعد راجع به تعدد شو

يت دادگاههـا  يان حکم، که موجد تصور خروج جرائم در صالح        يوه ب ين ش يبه هر حال ا   

ث درجه باالتر اما از همان سنخ يکه از ح  ييتوأم در دادگاهها   يدگيانقالب از شمول قاعده رس    

کـه  ييت دادگاههايو ماهيواعد و اصول حاکم بر دادرسشود، لذا با قين است م يدادگاه نخست 

.و انقالب قرار دارند، ناسازگار و مخالف استيعموميل دادگاههايتحت عنوان قانون تشک

يدگيفر خواست توسط دادگاه رسير عنوان مجرمانه مندرج در کييت تغياگر چه صالح. ۶

ن مجرمانـه و صـدور حکـم        ينـاو ص ع يدر تـشخ   يقاض يبر اصل استقالل و آزاد     يکننده مبتن 

استان به يفريدادگاه کياز رأيدنظر خواهيت تجديش است اما اعالم قابل   يه خو يبراساس نظر 

يدگيبر لزوم رس   يمبتن يت اضاف يبراساس صالح  يکه رأ  ي، در موارد  يک قاعده کل  يصورت  

دانـد کـه در    يمـ  يا دادگـاه عنـوان جـرم را از جرائمـ          يگردد و   يتوأم به جرائم متعدد انشاء م     

!استياست، محل اشکال جديت دادگاه عموميصالح

:رايز

ت دادگـاه   يگر متهم که در صـالح     ياستان به جرائم د    يفريدادگاه ک  يدگيت رس يماه :اوالً

.استياز دادگاه عموميقائم مقامياست، نوعيعموم

ب تمام آثار و يه ناياحافته از نياقتضاء دارد تا عمل انجام   يقواعد راجع به قائم مقام    : اًيثان

.ل را داشته باشديافته توسط اصيات عمل انجام يخصوص

ک و دو به صراحت آمده است ييفريکيل دادگاههايقانون تشک۳۲ن موضوع در ماده  يا

اسـت  ۲يفـر يت دادگـاه ک يکـه در صـالح  ييهابه پرونده۱يفريکه دادگاه کيدر موارد «: که
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گـر  يا اقرار صادره به عهـده شـعبه د  ينسبت به حکم    يظردنيتجد يدگيد، رس ينمايم يدگيرس

».خواهد بود۱يفرين دادگاه کيکتريا نزدي... همان حوزه ۱يفريدادگاه ک

کشور  يوانعالياستان در د   يفريدنظر آراء دادگاه ک   يت تجد يت حکم قابل  ين وصف کل  يبا ا 

.مواجه خواهد بوديرش و در عمل با اشکال جديرقابل پذيز غين

:م به ذکر است که الز

عنوان مرجع صـادر    . ا.ع.د.ت.دنظر در قانون اصالح ق    يص مراجع تجد  ياگرچه مناط تشخ  

دنظر و يو انقالب در دادگاه تجدين سبب آراء صادره از دادگاه عموميباشد و بديميکننده رأ

ن ياما ا دنظر اعالم شده است   يکشور قابل تجد   يوانعالياستان در د   يفريآراء صادره از دادگاه ک    

يبـه اتهامـات    يدگيادشده در مقام رس   ييدانست که دادگاه ها    يمختص موارد  يستيحکم را با  

ت آنهـا قـرار گرفتـه نـه در تمـام      يدتر در صـالح يا حداکثر به تبِع جرم شديباشند که اصالتاً و   

!توسط دادگاه يممکنه اعالم رأيصورتها

:  تذکر

کار ساز اسـت کـه قائـل بـر           يک دادگاه زمان  ير  توأم به تمام جرائم د     يدگيده به رس  يعق

تمام اعمال مجرمانه يد مجازات ها برايت مقررات تشديک مجازات با رعايِت اعمال تنها يقابل

!ميمتهم باش

ب به اتفاق محـاکم اعمـال و   يقريجرم شناسيو بدور از مبان ير اصول يه غ ياکنون که رو  

تـوأم بـا     يدگيمانه مختلف است اصرار بـه رسـ       تمام اعمال مجر   يتمام مجازات ها برا    ياجرا

۴۷و۴۶رسد مگر آنکـه محـاکم مـواد    يت چندان موجه به نظر نمينقض اصول راجع به صالح   

.ندير نمايگر تفسيديقانون مجازات را به گونه ا

ع است که قانونگـذار آن را بـه عنـوان           يکشور چنان رف   يوان عال يد يأت عموم يگاه ه يجا

.ه استمفسر قانون قرار داد

برخـوردار  ياز چنـان اسـتحکام  يأت عمـوم ياقتضاء دارد که آراء ه يگاهين جا يشأن چن 

.وارد نشودياستدالل مندرج در رأيبر مبانين خدشه ايباشد که کمتر

ق يـ جـز از طر    ين به دعاو  ينخست يدگيستم تعدد مراجع رس   يرفع اشکاالت موجود در س    

.ستيمتخصص فن ممکن نب قانون با لحاظ تمام جوانب امر توسطيتصو
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قانون اصالح موادي از قانون مجازات اسالميهبنگاهي

)٧٠٣، ٧٠٢، ٦٥١،٦٦٠مواد (
احسان زررخ

و جرم شناسيكارآموز وكالت، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق كيفري

درآمد

هـاي بازدارنـده در   كتاب پنجم از قانون مجازات اسالمي تحت عنوان تعزيرات و مجازات     

اين بخش از قانون كه دربردارنـده عنـاوين مجرمانـه گونـاگوني             . به تصويب رسيد   ١٣٧٥سال  

.باشددر چند ماده دستخوش اصالحاتي گشت كه موضوع اين نوشتار مي١٣٨٧است، در سال 

از فـصل تجـاهر بـه    ٧٠٣و ٧٠٢از فصل سرقت و ربودن مـال غيـر و مـواد      ٦٦٠و   ٦٥١مواد  

ربازي و ولگردي موادي هستند كه به وسيله اين اصالحيه مورد استعمال مشروبات الكلي و قما  

:در دو بخش به بررسي اين مواد مي پردازيمبا اين مقدمه. اندبازنگري قرار گرفته

٦٦٠و ٦٥١بررسي مواد . ١

٦٥١بررسي ماده ) ١-١

ايـن  .نمـوده اسـت  ٦٥١مـاده   ٣در اصالحيه اخيرالذكر مقنن اقدام به الحاق يك تبصره به بند            

:تبصره بيان مي دارد
:باشدميتبصره ـ منظور از سالح مذكور در اين بند موارد ذيل"

.ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك١

.اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكسـ انواع٢

ايـران  ح جمهوري اسالميانواع اسلحه سردجنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسل-٣

.هاي قابل نصب بر روي تفنگيا مشابه آنها و سرنيزه

زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي تفنگهاي ساچمهـ انواع اسلحه شكاري شامل٤

".آبزيويژه شكار حيوانات

:در خصوص اين تبصره موارد زير به نظر مي رسد كه مي بايست بدان ها توجه داشت
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٣اين تبصره همانطور كه از صدر آن نيز به وضوح استنباط مي شود تنها ناظر بـر بنـد                   . ١

چـه آنكـه   . است و نمي توان آن را به ساير مواد قانون مجازات اسـالمي تـسري داد             ٦٥١ماده  

مطابق نص صريح صدر اين تبصره اين امكان وجود ندارد و از سوي ديگر قواعد حقوق جـزا              

ايـن در حـالي   . فسير مضيق قوانين جزايي نيز اين برداشت را نفي مـي كننـد       و از جمله اصل ت    

مانند ماده (است كه در برخي از مواد قانون مجازات اسالمي واژه سالح به كارگرفته شده است 

و به نظر مي رسد معيار تشخيص سالح در آن مـواد، همچنـان              ...) در خصوص محاربه و    ١٨٣

.عرف باشد

.ام تعريف سالح نيست و تنها به بيان مصاديق اكتفا نموده استاين تبصره در مق. ٢

مصاديق مطروحه در اين ماده در چهار دسته كلي ذكر شده انـد و بـه نظـر مـي رسـد                       . ٣

.حصري باشند٤و ٣تمثيلي و بندهاي ٢و ١بندهاي 

با امعان نظر به مورد اخيرالذكر به نظـر مـي رسـد كـه قانونگـذار ديـدگاه خـود را در                   . ۴

خصوص انواع سالح تغيير داده است و حداقل در اين بند به بيان حصري يا تمثيلي آنها اقدام                   

نموده است و از اينرو ايراداتي را كه در ديدگاه عرفي در تعيين مصاديق سالح وجود داشت از      

اين تبصره چاقوها و كاردهـايي     ۲و   ۱ميان برده است، لذا به نظر مي رسد با توجه به بندهاي             

ه در منازل استفاده مي شوند را نيز مي توان به عنوان سالح محسوب نمود، چه آنكه مقنن در    ك

.اين تبصره مطلق چاقو و كارد را مدنظر قرار داده است

با وجود اين تبصره و مصاديق احصاء شده در آن به نظـر مـي رسـد اگـر شخـصي بـا          . ۵

ايـد مـشمول عنـوان سـرقت مـسلحانه      استفاده از مواد منفجره غيرپرتابي اقـدام بـه سـرقت نم          

اين تبصره به نارنجك و مواردي از قبيل آن اشاره نموده ۱شود، چه آنكه قانونگذار در بند       نمي

را كه خاصيت پرتابي دارند، در اين دسته قرار داد، لكن امكان ... است كه شايد بتوان ديناميت و

.ت نگارش اين تبصره، وجود ندارداستناد به ساير مواد منفجره غير پرتابي، با اين كيفي

اين تبصره تنها ناظر به سالح هاي معمولي است كه در دو عنوان كلـي سـالح گـرم و               . ۶

نيز مورد استفاده مجرمين ... هاي بيولوژيك واند در حالي كه امروزه سالحسرد طبقه بندي شده   

مراجع است كه با اين تفسير شايان ذكر. ها اشاره نشده استگيرند كه در اين ماده بدانقرار مي

توانند شخصي را كه با يك كارد ميوه خوري اقدام به سـرقت مـي كنـد را مـشمول            مي قضايي
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عنوان سرقت مسلحانه بدانند و اين در حالي است كه شخصي را كه با گاز اشك آور به سرقت 

!مبادرت مي نمايد نمي توان مشمول اين عنوان دانست ؟

را بـا  ۴و ۳ظر مي رسد آن است كه مصاديق مطروحه در بنـدهاي  مورد آخري كه به ن   . ۷

بدان هـا اشـاره   ۲و ۱اندكي دقت مي توان در زمره مصاديق سالح گرم و سرد كه در بندهاي          

.شده است قرار داد و نيازي به نگارش جداگانه اين بندها نبود

مي بايـست بـه   در مجموع به نظر مي رسد كه اين سبك تقنين صحيح نيست و قانونگذار      

سمت نگارش قواعد كلي در رابطه با تعريف و تعيين مصاديق سالح اقدام مي نمـود، كـه هـم       

جامعيت و هم مانعيت در آن لحاظ مي شد و از سوي ديگر خالءهاي قانون مجازات اسـالمي         

.را نيز در اين بخش پوشش مي داد

٦٦٠بررسي ماده ) ٢-١

اب آب و فاضالب و برق و گاز و تلفن مبـادرت بـه اسـتفاده   هركس بدون پرداخت حق انشعـ ٦٦٠ماده"

پرداخـت  شبكه فاضالب نمايد عالوه بر جبران خـسارت وارده بـه  و غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز    

.جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهدشد

".محكوم خواهدشدحداكثر مجازاتمرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد بهچنانچه

هـا  هايي است كه در ادامه بدان     سابق شده است، داراي تفاوت     ۶۶۰اين ماده كه جايگزين ماده      

:شوداشاره مي

سابق ۶۶۰خورد آن است كه در ماده  اي كه در مقايسه اين دو ماده به چشم مي         اولين نكته 

ر اصـالحيه اخيـر   خـورد و حـال آنكـه د   دو اصطالح حق انشعاب و اخذ انشعاب به چشم مي   

دوم آنكـه در مـاده اخيرالتـصويب مجـازات حـبس            . اصطالح اخذ انشعاب حذف شده اسـت      

نكته سوم اضافه شدن شبكه فاضـالب بـه   . برداشته شده و تنها به جزاي نقدي اكتفا شده است         

نكته چهارم اعمال كيفيات مشدده نسبت به كاركنان        . اين ماده است كه در سابق وجود نداشت       

.رات است كه اين مورد نيز از نوآوري هاي مطروحه در اين ماده استاين ادا

شايان ذكر است كه اين ماده با وجود اصالحي بودنش همچنان دچار ايراداتي است كه مواردي 

:قابل توجه استرا به شرح ذيل 

ايرادي كه در سابق وجود داشت و همچنان نيز به چشم مي خود آن است كه چگونـه                 . ۱

ز شبكه تلفن كه ساختار خاص خود را دارد، استفاده غيرمجاِز پيش از ورود به كنتـور  توان ا مي
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شـود  چه آنكه در اين شبكه خدمات مخابراتي در حساب يك مشترك خاص وارد مي      . را نمود 

و سوء استفاده كنندگان از خدمات موجود بر آن خط خاص كه داراي صاحب مشخصي است، 

در ايـن فـرض   . كان سوء استفاده از شبكه مخـابراتي وجـود نـدارد      كنند و اصوالً ام   استفاده مي 

متخلف از خدمتي كه در اختيار شخص معيني وارد شده است استفاده نموده و نـه از خـدمات     

شركت مخابرات و لذا اين شركت هيچ اختياري در اين خـصوص نـدارد و اصـالً ايـن جـرم                     

تواند رأسـاً  ت مال آن مشترك است كه ميقابليت اينگونه رسيدگي را ندارد؛ چه آنكه اين خدم      

.نسبت به پيگيري حقوق خود اقدام نمايد

نكته جالب ديگر آن است كه مقنن در اين ماده ميزان خـسارت و مرجـع تعيـين آن را                 . ۲

مشخص نكرده است؛ آيا ميزان خسارت صرف ميزان خدمات استفاده شده اسـت و يـا اينكـه                   

ر اين خصوص انجام داده تا از شخص خـاطي ممانعـت بـه          هزينه هايي را كه سازمان متبوع د      

عمل آورد را نيز شامل مي شود؟

آخرين نكته با اهميت در خصوص اين ماده آن است كه در ذيل آن به مطلـق مـاموران       . ۳

اين ادارات اشاره شده است، كه در اين صورت اگر كارمند شركت آب از خدمات شركت برق  

اطالق ذيل اين ماده مي بايست به حداكثر مجازات محكوم شود كـه   استفاده غيرمجاز كند بنابر     

.اين امر، كامالً مغاير اصول كلي حقوق جزاست

٧٠٣و ٧٠٢بررسي مواد . ٢

سابق خريد، حمل و نگهداري مشروبات الكلي را مورد حكم قـرار داده بـود و                 ٧٠٢ماده  

٧٠٢در حالي كه مـاده  . ه بود ضربه را تعيين كرد    ٧٤مجازات سه تا شش ماه حبس يا شالق تا          

يـا   بفروشديا   بخرديا   بسازدالكلي را   ت  هر كس مشروبا  ":اصالحي بدين نحو نگارش يافته است كه      

شش ماه تا يك سـال به در اختيار ديگري قرار دهديا كندنگهدارييا حمليا در معرض فروش قراردهد

زاي نقدي به ميـزان پـنج برابـر ارزش عرفـي     پرداخت جشالق و نيز ضربه) ٧٤(تا هفتاد و چهار    وحبس  

".شودمحكوم ميكاالي يادشده)تجاري(

در اين ماده عالوه بر سه مورد فوق الذكر، ساختن، فروختن، در معرض فروش قرار دادن                

و در اختيار ديگري قرار دادن را نيز جرم انگاري نموده است و نيز مجازات حبس را به شـش          

يش داده است و البته شالق و جزاي نقـدي را نيـز بـراي آن لحـاظ                 ماه تا يك سال حبس افزا     

از سويي به نظر مي رسـد كـه ايـن           . نموده است، كه تمامي آنها مي بايست با هم اعمال شوند          
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نكته بعـدي در  . ناظر بر افراد مسلمان و غيرمسلمان نيز باشد  " هركس"ماده با وجود اطالق قيد      

ت، چه آنكـه قيمـت مـشروبات الكلـي بـا توجـه بـه        خصوص ابهام در تعيين قيمت عرفي اس      

غيرمجاز بودن آنها بسيار متغيير است و به سختي مي توان قيمت عرفي براي آن تعيين نمود و                 

با اين تفسير شايد قضات مي بايست در نقاط مختلـف ايـران بـه دنبـال كـسب قيمـت عرفـي          

سـتخراج كننـد، خـود جـاي     مشروبات الكلي باشند و اينكه چگونه مي بايست اين قيمـت را ا           

سوال است؛ اثر اين موضوع در هنگامي كه ميزان جزاي نقدي مبتنـي بـر آن، مقـدار بـااليي را              

بهتر بود قانونگذار همانند تبصره هفـت قـانون بودجـه         . موجب شود، كامالً مشهود خواهد بود     

زه و يـا حـداقل قيمـت منطقـه را در حـو      (مالك را قيمت جهاني اين محـصوالت         ١٣٨٦سال  

قرارمـي داد و قــوه قـضائيه را ملــزم مـي نمـود تــا همـه ســاله شـاخص را بــراي       ) خاورمينـه 

هاي سراسر كشور ارسال نمايد تا رويه واحدي را در تعيين جزاي نقدي بـه وجـود          دادگستري

.آورد

سابق تنها به بزه قاچاق مـشروبات الكلـي   ٧٠٣اصالحي، برخالف ماده ٧٠٣مقنن در ماده  

اشاره نموده و براي آن به تعيين مجازات پرداخته است؛ چه آنكه ساير شقوق جرايم مرتبط بـا            

مطرح نموده و در اين ماده تنها بـه ايـن مـورد خـاص     ٧٠٢و ٧٠١مشروبات الكلي را در ماده   

. تبسنده كرده اس

ضربه شالق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شـش  ) ٧٤( سه ماه تا يك سال حبس و تا   "مجـازات 

براي قاچـاق مـشروبات   ٧٠٣را كه سابقاً در ماده "ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها  

ضـربه  ) ٧٤(چهار به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و  "الكلي تعيين شده بود در اصالحيه اخير      

افـزايش يافتـه   "كاالي يادشده) تجاري(پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي شالق و نيز

البته شايان ذكر است كه ايراد مطروحه در خصوص قيمت عرفي همچنان در اين مـورد                . است

دن مـشروبات  نكته حائز اهميت ديگر آن كه در اين ماده وارد نمو   . نيز به قوت خود باقي است     

در اين بين . الكلي صراحتاً قاچاق عنوان شده و از اين حيث براي آن مجازات تعيين شده است

يك سوال مطرح مي شود و آن اينكه اگر اين پديده را قاچاق بدانيم آنگاه تعارضـي ميـان ايـن        

ع مجمـ ١٣٧٤ماده و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كـاال و ارِز مـصوب       

توانـد مـصوبات مجمـع      ميتشخيص مصلحت نظام به وجود نمي آيد؟ و آيا مصوبات مجلس          

تشخيص مصلحت نظام را نسخ نمايد؟ به طور خالصه بايـد اظهـار داشـت كـه در ايـن ميـان            
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تعارض اين دو مصوبه قانوني انكار نشدني است و از سويي مطابق نظريه شوراي نگهبان قانون 

بـا ايـن    ١.صوبات مجمع تشخيص مصلحت نطـام را نـسخ نمايـد          اساسي، مجلس نمي تواند م    

وصف به نظر مي رسد كه اين اصالحيه نه تنها قانون مذكور را نسخ نمي كند بلكه تنهـا دايـره         

زند؛ و اين روش بهترين راه جمـع بـين   شمول آن را در رابطه با مشروبات الكلي تخصيص مي    

. اين مقرره هاي قانوني است

ديگر آن است كه اين ماده صراحتاً بزه قاچـاق مـشروبات الكلـي را در              نكته حائز اهميت  

قـانون تـشكيل   ٥اين درحـالي اسـت كـه مـاده     . صالحيت دادگاه هاي عمومي قرار داده است      

هاي عمومي و انقالب رسيدگي به مطلق جرم قاچـاق را در صـالحيت محـاكم انقـالب        دادگاه

ز نظر قواعـد قـانون نويـسي و تقنينـي صـحيح            ، هرچند كه ا   ٧٠٣حكم ذيل ماده    . دانسته است 

هاي انقـالب  نيست و نبايد يك موضوع شكلي در قانوني ماهوي مطرح شود، صالحيت دادگاه       

را در رسيدگي به جرم قاچاق مشروبات الكلي نسخ نموده و به صراحت اين ماده رسيدگي بـه      

.اين جرم در صالحيت محاكم عمومي است

نيـز نظـارت   ٧٠٢ره يك اين ماده نهفته است كه البته بر مـاده     نكته قابل ذكر ديگر در تبص     

هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كـه بـراي                ..."دارد و آن اينكه   

گيرد چنانچه با اطالع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهدشـد در غيـراين             حمل آن مورداستفاده قرار مي    

آالت و ادواتـي كـه جهـت        . پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهدشـد        صورت مرتكب به    

گيـرد و وجـوه حاصـله از    ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد اسـتفاده قـرار مـي              

به نظر مي رسد اين مجازات كه به نوعي بر معـاون         ."معامالت مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد      

ات الكي بار مي شود، گاه از مجازات جزاي نقدي كه بر مباشر جرم تحميـل              بزه قاچاق مشروب  

.مي شود بيشتر است، كه خود تخطي از اصول صحيح قانون نويسي و سياست كيفري است

تبصره دو اين ماده نيز كيفيت مشدده اي را نـسبت بـه كاركنـان دولتـي و سـازمان هـاي                       

است؛ به گونه اي كه آنها را چه به عنـوان       عمومي در صورت ارتكاب جرم قاچاق لحاظ كرده         

ك سال تا پنج    ي عالوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از         ،كي، معاون يا شر   رمباش

نكته آخر آنكه به استناد تبـصره سـه ايـن مـاده     . نموده استمحكوم نيز سال از خدمات دولتي   

ليف نگارنده، مجله كانوني به جرم قاچاق مشروبات الكلي، تأنگاه: جهت مطالعه بيشتر در اين خصوص رجوع كنيد به    ١

.به بعد۷۸، ص ۱۳۸۶، بهار و تابستان ۱۴-۱۵دادگستري مركز كرمانشاه، شماره وكالي
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صـادر  مـواد ايـن  مجازات مقـرر در   تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء         نميدادگاه

.نمايد

يانينكته پا

در مجموع بايد اينگونه استدالل نمود كه قانونگذار در اين قانون كه به اصالح چهار مـاده            

از مواد قانون مجازات اسالمي پرداخته اسـت نكـات مثبتـي را مطـرح نمـوده، لكـن همچـون                

يراداتي است، كه مي توان منشاء بسياري ادچار اين مصوبه نيز ،بسياري از قوانين اخيرالتصويب

عدم ارائه يك تعريف جـامع  . گرايانه قانونگذار جستجو نمود   از اين ايرادات را در نگاه مصداق      

و مانع و نيز سعي در نخصيص اكثر زدن اين اصالحيه را از مسير واقعي خـود خـارج سـاخته           

.است
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نيتعارض حق حيات مادر و جن

مقدميد ناصريحم

يکارشناس ارشد حقوق خصوصکرمانشاه و يحقوقيس شعبه نهم دادگاه عموميرئ

از سواالت مهمي كه امروزه نمود بيشتري در حوزه زنان يافته است بحث تعـارض حـق                 

در پاسخ بـه  حيات مادر و جنين است و اينكه كداميك را مي بايست بر ديگري مقدم دانست؟     

دهم تا بـه  يقرار م  ين را مورد بررس   يمرتبط با سقط جن   ن  ير قوان يس مي بايست  ن مسئله ابتدا  يا

در بـاب حـق تقـدم    يم و سپس به موضـوع اصـل       يابيين خصوص آگاه  يه قانونگذار در ا   يرو

.ميپردازين ميات مادر بر جنيح

يهاونيسيکميپزشکين نامه انتظاميآئ۱۷سابق و ماده    يقانون مجازات عموم   ۱۸۳ماده  

ات مادر به طور مطلـق  يدر جهت حفظ ح    ۱۳۴۸مجلس مصوب    يو دادگستر  يمشترک بهدار 

نگهبان قانون يشورا يپس از انقالب اسالم   . کرده بود  ينيش ب يپ يطين را تحت شرا   يسقط جن 

ات مـادر  ين نامه مورد اشاره، سقط در مقام حفظ حيآئ۱۷ت ماده يدر خصوص مشروع   ياساس

ده شده باشـد،  يو چنانچه در آن روح دمن فاقد روح بوده يمشروع دانسته است که جن  يرا زمان 

١.اسقاط آن را خالف شرع دانسته است

يبراياگر ضرر و خطر جان": نگونه پاسخ داده انديمشابه ايهم در سوال) ره(ينيامام خم

٢."ز استين، اسقاط جايده شدن روح در جنيمادر دارد، قبل از دم

ات يـ حفـظ ح ين بـرا يجندر خصوص سقط     ۱۳۶۲مصوب سال    يقانون مجازات اسالم  

گـر  يل ديا وسايه يان نکرده بود و در هر حال داللت زن حامله به استفاده از ادو         يب يمادر حکم 

.دانستين را جرم و مستوجب مجازات مياسقاط جنيبرا

ان مراحـل  يـ مينکه تفـاوت يز قانونگذار بدون ا  ين ۱۳۷۰مصوب   يدر قانون مجازات اسالم   

ين اقدام بـرا ينکه ثابت شود ايمگر ا: "... ان نموده است  يب ۶۲۳ه  ن قائل شود در ماد    يتکامل جن 

.۲۲۶-۲۲۷، صص۳حسين مهرپور، مجموعه نظرات شوراي نگهبان، تهران انتشارات کيهان، ج-۱

تحريرالوسيله ، به . ک.، همچنين ر۹۴وق خانواده، صسيد محمد موسوي بجنوردي، به کوشش ابوالفضل احد زاده، حق-۲

.۵۶۸-۵۶۹، صص۲ج
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مـصوب  يت به موجب ماده واحـده قـانون سـقط درمـان           يدر نها ..." ات مادر باشد و     يحفظ ح 

يط خاصـ  يات مادر تحت شرا   يحفظ ح  ين برا ي، سقط جن  ياسالم يمجلس شورا  ۱۰/۳/۱۳۸۴

سه پزشـک    يص قطع يبا تشخ  يقط درمان س"م  يخوانين ماده واحده م   يدر ا . رفته شده است  يپذ

ا نـاقص  يـ ين که به علت عقـب افتـادگ     يجن يماريبر ب  يمبن يقانون يد پزشک ييأمتخصص و ت  

مادر، توأم باشد قبـل  يد جانيمادر که با تهد    يماريا ب يالخلقه بودن موجب حرج مادر است و        

متوجـه پزشـک   يتيلباشد و مجازات و مسئويت زن مجاز ميبا رضا ) چهار ماه (از ولوج روح    

١..." مباشر نخواهد بود

اگـر  . ک شديد قائل به تفکين مقدمه در پاسخ به پرسش مطرح شده با     يان ا يحال پس از ب   

برابـر  ) يچهار ماهگ(ن باشد يده شدن روح در جن  ين قبل از دم   يات مادر بر جن   يتعارض حق ح  

د يـ سـقط با يقدم است ولن ميات جن يمادر بر ح   يقطعاً زندگ  يسقط درمان  يماده واحده قانون  

ن يات مـادر بـر جنـ   يد، چنانچه تعارض حيآن به عمل آ    ييو مصوبه اجرا   يدر چارچوب قانون  

هر دو در معرض خطـر باشـد،     » نيمادر و جن   يزندگ«که   يبعد از مرحله حلول روح و هنگام      

گـر چنانچـه بـه    يبـه عبـارت د  .ندارنديش گفته حکميو ماده واحده پ    يقانون مجازات اسالم  

ين هر دو خطرناک باشد، به نحـو     يات مادر و جن   يح يبرا يص پزشکان استمرار حاملگ   يتشخ

ط خـارج از  ين در محـ  يجنـ  يستيـ ات ز يد به واسطه عدم امکان ادامه ح      يکه اگر مادر فوت نما    

.ف نشده استين تکلييز فوت خواهد شد، تعيرحم او ن

به سـوال پاسـخ   يتا حدود توانديوجود دارد که م    يسوال و جواب   ياز مقام معظم رهبر   

.بدان عمل شوديقانون اساس۱۶۷دهد، البته اگر در مقام اصل 

يبـرا يکه ادامـه بـاردار  يدارد؟ در صورتينفسه چه حکم ين ف يسقط جن  :۱۲۶۵سوال  

ست؟يمادر خطر داشته باشد، حکم آن چيزندگ

اسـتمرار  ست مگـر آنکـه  يـ ز نيجايچ حالتين شرعاً حرام است و در ه  يسقط جن  :جواب

ن قبـل از ولـوج روح   ين صورت سـقط جنـ     يات مادر خطرناک باشد که در ا      يح يبرا يحاملگ

رياسـت محتـرم           ۱۵/۱۰/۱۳۸۴شرايط پذيرش درخواست هاي صدور مجـوز سـقط درمـاني و مرجـع آن در مـصوبه         -۱

۲۹/۶/۱۳۸۵-۷/۴۹۴۴به نظريه شماره . ک.ر. سواي اينکه رضايت پدر الزم است يا خير. شرط آمده است۵قضائيه در قوه

.اداره حقوقي قوه قضائيه
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ات مـادر  يـ حيبـرا ياگر ادامه حاملگيست، حتيز نيدن روح جايبعد از دم يندارد ول  ياشکال

د کنـد و نجـات   ين هر دو را تهديات مادر و جني، حيخطرناک باشد، مگر آنکه استمرار باردار    

ن امکـان  يبا سقط جن   ييمادر به تنها   ينجات زندگ  يچ وجه ممکن نباشد ول    يبه ه طفل   يزندگ

١.داشته باشد

داشـته  ين را در پيمرگ مادر و جنيز اگر ادامه حاملگ يب بعد از حلول روح ن     ين ترت يبد

٢.استيو قانونين مقدم است و سقط آن فاقد منع شرعيات مادر بر جنيباشد، ح

.۲۸۰، ص۱۳۸۲االستفتاآت مقام معظم رهبري، تهران ، شرکت چاپ و نشر بين الملل، چاپ چهارم، سال رساله اجوبه-۱

، ۱۳۸۶، بـا همکـاري حميـد عـسکرپور، چـاپ اول،      ) جرايم عليه اشخاص(اميرخان سپهوند، حقوق کيفر اختصاصي  -۲

.۲۳۹انتشارات مجد، ص 
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کانون وکالء دادگستري ن دوره اختبار کارآموزان وکالتيهمازديسواالت 

هاي کرمانشاه و ايالماستان

شنهادات ي، نظرات، پهامجله آماده چاپ پاسخ؛رددگيناً چاپ ميدوره عسواالت هر ،با توجه به اهميت اختبار

.باشديو انتقادات شما م

حقوق ثبت و امور حسبي□

نسبت به ملکي که با مساحت معـين مـورد معاملـه    : (داشته قانون ثبت مقرر۱۴۹ماده  . ۱

توانـد، قيمـت اضـافي را    قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد، ذي نفع مـي     

براساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال به صندوق ثبت توديع و تقاضاي اصالح سند خود                

...)را بنمايد

اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معين فروخته : (گويدميمدنيقانون۳۵۵و اما ماده ي 

شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتري حق فـسخ معاملـه را خواهـد                 

توانـد آن را فـسخ کنـد، مگـر اينکـه در هـر       داشت و اگر معلوم شود که بيشتر است بايع مـي          

)دصورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نماين

چيست؟۳۵۵نسبت به ۱۴۹حال بفرماييد جايگاه، وضعيت و قلمرو اعمال ماده 

افراز، تقسيم و تفکيک را توضيح داده در صور مختلف مرجع صالح بـراي انجـام هـر              . ۲

.يک از اقدامات مزبور را بيان بفرماييد

ر قانوني پس از فوت متوفي بعضي از وراث ترکه را قبول و برخي نيز رد کرده اند، آثا            . ۳

.اقدام هر يک را بيان نماييد

شـود يـا از زمـان قبـول            به، از زمان مرگ موصـي منتقـل مـي         توضيح دهيد که موصي   . ۴

له؟موصي

تجارتحقوق □

شرکت حمل و نقل توحيد مطابق با قرارداد حمل اقدام به انعقاد قراردادي جهت حمل . ۱

ايد، در زمان تنظيم قرارداد حمل شخص الف با چند محموله از کرمانشاه به مرز بازرگان مي نم  



١١٥شه ها ينکته ها و اند

ارائه برگ نمايندگي از جانب ارسال کننده، محل تحويـل کـاال را مـرز بازرگـان اعـالم و نـام                    

شخص الف به عنوان ارسال کننده دربار نامه قيد مي شود، در حين حمل شخص الف با اعالم        

اال مي بايـست بـه مـرز سـرخس حمـل      اين امر به رانندها که محل تحويل کاال تغيير يافته و ک       

» ب«خواهد که محموله را به مرز سرخس حمل نمايند، حاال اگر بعداً شرکت         گردد، از آنها مي   

به عنوان صاحب کاال و ارسال کننده مدعي عدم تحويل کاال گشته و عليه شرکت حمل و نقـل   

مـسؤل    ياصـ توحيد طرح دعوي نمايد، با توجه به مواد قـانون تجـارت چـه شـخص يـا اشخ        

را قبول نمود؟ در صورتي که به علت چنـين کـاال و تـأخير             » ب«ان ادعاي   توباشند؟ آيا مي  يم

رانندگان در زمان حمل و تقصير ارسال کننـده خـساراتي بـه بـار آيـد، مـسؤليت متوجـه چـه            

شود؟اشخاصي است و مسئوليت چگونه تقسيم مي

ي يک شرکت نسبي و يک شـرکت  به عنوان تاجر حقيقي يکي از شرکا     » الف«شخص  . ۲

» ۵۰۰«به موجب يک قـرارداد مبلـغ       » ب«باشد، در صورتي که شخص      با مسؤليت محدود مي   

دويست ميليون از » ۲۰۰«طلبکار و به موجب قرارداد ديگر مبلغ هاتميليون از هر کدام از شرک

» ب«از صد ميليـون  ۱۰۰» الف«دومي شخص طلبکار باشد و به موجب قرارداد» الف«شخص  

. طلبکار باشد

به عنوان شريک » الف«حق خود به شخص بةتواند براي مطال  آيا طلبکار شرکت مي   : ۲-۱

»     الـف «توقيف و اسـتيفا نمايـد؟ آيـا طلبکـار        شرکت مراجعه و طلب را از اموال شخصي وي          

تواند براي احقاق حق خود به شرکت مراجعه نمايد يا خير؟مي

حقـش از    بـة بـراي مطال  » ب«، آيـا شـخص      »الف«شخص   در صورت ورشکستگي  : ۲-۲

حـق  » ب«، حق مراجعه به شرکتها را دارد يا خير؟ در صورت ورشکستگي شـرکتها آيـا        »الف«

را براي بدهي شرکت دارد يا خير؟» الف«مراجعه به 

»      الـف «هـا و بـدهي خـود بـه          در خصوص طلب خود از شـرکت      » ب«آيا شخص   : ۳-۲

از » ب«در خصوص بدهي خود بـه شـخص         » الف«ستناد نمايد؟ آيا شخص     تواند به تهاتر ا   مي

.شرکت مي تواند به تهاتر استناد نمايد؟ در چه صورتي و با چه شرايطي

بـا  » ب«نمايد و   مي» ب«اقدام به صدور دو فقره چک در وجه شخص          » الف«شخص  . ۳

، حـال اگـر در سـر    شـود منتقل مـي » د«منتقل و در نهايت به شخص     » ج«ظهرنويسي آن را به     

ي مـسؤليت افـراد دخيـل در صـدور و ظهرنويـسي را             رسيد وجه چک پرداخت نشود، نحـوه      
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ها را ندارد؟ در صـورتي کـه چـک در    حق مراجعه به ظهر نويس » د«بنويسيد؟ در چه صورتي     

زمان صدور سفيد امضاء بوده، آيا مسؤلين مي توانند به دليل عدم رعايت شرايط شکلي مدعي                 

در زمـان صـدور فاقـد اهليـت بـوده باشـد،          » الف«ليت خود شوند؟ در صورتي که    عدم مسؤو 

نحوه ي مسؤوليت مسؤولين چگونه است؟

يمدنين دادرسيآئ□

ک فرزنـد دختـر   يـ دو فرزنـد پـسر و   يالف که سـاکن شـهر کرمانـشاه و دارا      يآقا -۱

سرکان را بـه دو  يشهرستان توخود واقع دريک قطعه باغ ملکيات خود يباشد، در زمان ح   يم

ون تومان يليست ميبه مبلغ دوياحمد و ساسان با قولنامه عادينفر از فرزندان پسرش به نامها

ل به خـارج کـشور رفتـه و بـاغ     يان ساسان و احمد جهت ادامه تحص    يآقا. رسانديفروش م ه  ب

ـ نمايدهنـد تـا از آن نگهـدار   يار ب قرار م  يموصوف را در اخت    بـاغ مـذکور را   ب يآقـا . دي

شـود   يدهـد، لکـن متوجـه مـ        يار برادرش به مدت شش ماه قرار مـ        يبصورت امانت در اخت   

بـه  يبه ج فروخته است، لذا شخص ب اقدام بـه طـرح دعـو    يرقانونيبرادرش باغ را بطور غ    

ـ ليلغ سه مبمه د و خواسته خود را ب    ينما يه ج م  يبر عل  يخواسته رفع تصرف عدوان    ال يـ ون ري

ـ بر رفع تصرف از بـاغ مـذکور بـر عل   يرأيدگيپس از رس يدادگاه بدو . دينمايم م يتقو ه ج ي

ـ بعد از صـدور حکـم ب درخواسـت اجرائ         . دينمايصادر م  ه نمـوده و از بـاغ رفـع تـصرف     ي

.گردديم

ـ تواند در مقام اعتراض به حکم صـادره برآ         يا ج م  يآ )الف قابـل   يات اجرائـ  يـ عمل -دي

؟باشد، به چه صورتيف ميتوق

ن پـدر و بـرادرانش    يمـاب  يف يميت قولنامه تنظ  يجعل يالف مدع  يچنانچه دختر آقا  ) ب

. د نموديخواهيرفته و چگونه طرح دعويشان را پذيا وکالت ايد، آيباشد و به شما مراجعه نما     

؟يتحت چه خواسته ا

، احمد و ساسان از خارج از کشور بازگشته و بـه            يچنانچه بعد از صدور حکم قطع      )ج

رفت و چگونه و يد پذي، خواهيميا وکالت آنان را با توجه به قولنامه تنظيند، آيما مراجعه نما  ش

د نمود؟يخواهيطرح دعويبه چه خواسته ا
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شـرکت  يگردد صد تن ماسـه بـرا  يميمدعيميالف در شرح دادخواست تقديآقا -۲

ل ماسه يم تحورغيحمل نموده است، لکن شرکت مذکور عل) خاصيسهام(روان يسيراهساز

نموده است و در سـتون خواسـته   يون تومان خودداريلياز پرداخت ثمن معامله به مبلغ صد م    

ـ ليمقـوم بـه دو م  ينه دادرسـ يآورده است مطالبه ثمن معامله فعالً از نظر تمبر هز  -ون تومـان ي

ليـ ر دفتـر از تحو يروان ارائه، لکن مـد ير عامل شرکت س  يدادخواست و ضمائم آن به دفتر مد      

خوانـده در  -شـود يمـ يأمور ابالغ گـواه ميمراتب از سو . دينمايم يخوددار ياوراق دعو 

شود، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس سـرانجام         يحاضر نم  يک از جلسات دادرس   يچ  يه

ـ ليه کارشناس به پرداخت مبلـغ شـصت م    يروان را بر طبق نظر    يشرکت س  ون تومـان محکـوم   ي

.دينمايخواهان صادر ميحقيبر بي، رأيقد و نسبت به مابينمايم

.صادر شده استيت خوانده به درستيو محکوميرش دعويدادگاه بر پذيا رأيآ)الف

چنانچه خواهان در مقام تجديدنظر خواهي نسبت به حکم صادره بر آيد، چـه مبلغـي    )ب

.بابت هزينه تمبر مرحله تجديدنظر بايد پرداخت نمايد

روز از تاريخ ابالغ حکم بـه شـما مراجعـه    ۲۳ت سيروان پس از در صورتي که شرک    )ج

نمايد، آيا وکالت شرکت را خواهيـد پـذيرفت و در صـورت قبـول وکالـت چگونـه در مقـام                     

اعتراض به حکم بر خواهيد آمد؟

دادخواستي به خواسته مطالبه بهاي زمـين تملـک شـده بطرفيـت اداره دولتـي مطـرح             . ۳

قرار عدم صالحيت به شايستگي ديـوان عـدالت اداري       ) حقوقي(گرديده است، دادگاه عمومي     

ديوان عدالت اداري با توجه به ترافعي بودن موضوع از خود نفي صالحيت -صادر نموده است

شـعبه شـانزدهم ديـوان عـالي     . نموده است و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال مي نمايـد      

قاضي دادگاه عمومي رأي شعبه شـانزدهم  . اندکشور، دادگاه عمومي را صالح به رسيدگي مي د      

ديوان عالي کشور را معارض با رأي وحدت رويـه ديـوان عـدالت اداري مـي دانـد زيـرا رأي        

وحدت رويه در حکم قانون بوده و در خصوص مورد مشابه، ديوان عدالت اداري را صالح بـه     

.رسيدگي دانسته و از رسيدگي به دعوي امتناع مي نمايد

ظر شما آيا تصميم قاضي دادگاه عمومي صحيح بـوده اسـت، چگونـه بايـد بـه               به ن ) الف

دعوي رسيدگي شود؟
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چنانچه رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور با رأي هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت      ) ب

اداري تعارض داشته باشد، بايد از کداميک تبعيت نمود؟

ش ختم نمايند و دادگاه   چنانچه طرفين دعوي در حين رسيدگي دعوي خود را به ساز          . ۴

اقدام به صدور گزارش اصالحي و صدور اجرائيه نمايد، اگر مفاد گزارش اصـالحي بـه ضـرر            

توان به گزارش اصالحي اعتراض نمود، به چه صـورت و از طريـق     شخص ثالث باشد، آيا مي    

چه مرجعي؟

مهلـت  فرق قرار تأمين خواسته با دستور موقـت را از لحـاظ آثـار، نحـوه اعتـراض و         . ۵

تجديدنظر خواهي بنويسيد؟

حقوق مدني □

شخصي که بموجب سند وکالت رسمي نيابت فروش خانه موکله خود را داشته اقـدام      . ۱

به فروش خانه ي او مي نمايد در دو صورت زير حکم قانوني معامله انجام شـده را از سـوي                 

.وکيل مرقوم فرمائيد

.و علم او از عزل خود واقع شده باشدچنانچه معامله پس از تاريخ عزل وکيل-الف

وکيل عليرغم استعفاي از موضوع وکالت عمل به وکالت و خانه را به فروش رسانده -ب

.است

نمايد فروشنده با اعتمادي کـه    خريداري مي » ب«اي را با قيمت مناسب از       خانه» الف«. ۲

خانـه را بـه تـصرف    پـذيرد و به خريدار دارد پرداخت قسمتي از ثمن را بصورت مؤجـل مـي      

نمايـد  دهد با حلول اجل تأديه ثمن عليه وي بخواسته مطالبه ثمن دعوي طرح مـي              خريدار مي 

شود که معامله را براي برادرش انجام داده و وکيل او بـوده و وکالتنامـه هـم از           مدعي مي » ب«

.آوريدبعمل ميدر مقابل ادعاي خوانده چه دفاعياتي » الف«نمايد بعنوان وکيل ايشان ارائه مي

نمايـد مبلـغ ده ميليـون    نويسد از او درخواست مياي که به مهدي مي همايون طي نامه  . ۳

کند تومان به سعيد پرداخت نمايد مهدي درخواست او را اجابت و وجه را به سعيد تسليم مي                 

وجه را  پس از مدتي همايون به مهدي مراجعه وجه پرداختي را مطالبه و با ابالغ اظهارنامه نيز                 

شود که همايون بدهکار او بوده است به نظر شـما دعـوي             خواستار مي گردد مهدي مدعي مي     
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چنانچه همايون به شما مراجعه و مشاوره نمايد چـه راه  . همايون مسموع است يا ادعاي مهدي   

.حلي را براي دفاع از حقوق وي ارائه خواهيد فرمود اين راه حل و دفاع را مرقوم فرمائيد

ن دادرسي کيفري آيي□

قانون مجازات اسالمي جرائم قابل گذشت را بر شمرده    ۷۲۷همانگونه که ميدانيد ماده     . ۱

و مقرر کرده است که با گذشت شاکي در جـرائم قابـل گذشـت دادگـاه مجـازات مرتکـب را         

تخفيف و يا اينکه از مجازات وي صرف نظر مي نمايد، پاسخ دهيـد کـه در صـورت گذشـت         

چگونـه خواهـد بـود؟      ) در مراحـل مختلـف    (گونه جرائم تصميم مراجع ذيربط      شاکي در اين    

مستندات و استدالالت خود را بنويسيد؟

آباد جزء شهرستان اسالم(ليحمکارمند رسمي يکي از ادرات دولتي بخش » الف«آقاي . ۲

دولتي شـده اسـت، دادگـاه    ) وجوه(متهم است که مرتکب تصرف غير قانوني در اموال          ) غرب

لح به رسيدگي اتهام ايشان کدام دادگاه است؟ چرا؟صا

قانون اصالح قانون تشکيل دادگاههاي عمـومي و انقـالب کـه بـه          ۱۸با توجه به ماده     . ۳

قضائيه اجازه تشخيص خالف بين شرع بودن آراء قطعي را داده است، پاسخ دهيد که رئيس قوه

باشد و چه اثـري  قالب حقوقي مياين تشخيص و تصميم از نظر مقررات آيين دادرسي در چه   

تشريفات (نسبت به رأي خواهد داشت و رسيدگي بعد از اين تصميم چگونه انجام خواهد شد 

.با استناد و استدالل پاسخ دهيد) قضائيه تا ختم پروندهرسيدگي از زمان تصميم رئيس قوه

مستدل پاسخ حق داشتن وکيل در حقوق ايران بر چه مستنداتي استوار است؟ مستند و. ۴

.دهيد

يو اختصاصيعموميحقوق جزا□

، به نحو غيابي و بـه شـرح     ۸۶و   ۸۵،   ۸۴هاي  ش در سه پرونده و به ترتيب در سال        . ۱

:زير محکوم شده است

شش مـاه   . ا.م.ق ۵۳۶پرونده کالسه الف به اتهام جعل سند غيررسمي موضوع ماده           : الف

.حبس



٢١١٢٠و٢٠ستري مركز كرمانشاه شماره مجله كانون وكالي دادگ

سـه  ۵۳۳سند رسمي و استفاده از آن موضـوع مـواد         پرونده کالسه ب به اتهام جعل       : ب

.شش ماه حبس . ا.م.ق۵۳۵سال حبس و 

مـاده  ۲پرونده کالسه ج به اتهام معاونت در جعل اسکناس رايج داخلي موضوع بنـد            : ج

که به سبب معرفي مجـرمين و  . ا.م.همگي از ق ۷۲۶با رعايت ماده     ۵۲۵ماده   ۵ناظر بر بند     ۴۳

ماده ۲به طريق تماس تلفني، با رعايت تخيفيف مجازات مستند به بند        کمک به دستگيري آنان   

و بعـد  ۲۵به يک ميليون تومان محکوم شده و اجراي اين مجازات با استناد به مـاده       . ا.م.ق ۲۲

.به مدت شش سال تعليق شده است. ا.م.ق

يـه وي بـه   با در نظر داشتن اين نکته که متهم اکنون دستگير شده و پرونده ديگري نيز عل         

در جريان رسيدگي است و محکوم عليه » جعل دست خط رئيس مجلس شوراي اسالمي«اتهام 

ضمن اقرار به تمام جرائم ارتکابي، به تمام احکام غيابي واخواهي نموده است، به سواالت زير         

:پاسخ دهيد

در فـرض   (آيا دادگاه رسيدگي کننده بـه اتهـام جعـل دسـت خـط رئـيس مجلـس                   : اوالً

هـاي فـوق را     حق اعمال قواعد راجع به تعدد جرم، در تمام پرونـده          ) مجرميت متهم تشخيص  

دارد يا خير؟

حداکثر ميزان مجازات قابل اعمال عليه متهم را در تمام پرونده هاي فـوق تعيـين و         :ثانياً

.بيان نمائيد

آيا امکان تخفيف مجازات وجود دارد چرا؟:ثالثاً

ه اصـولي و صـحيح تعيـين و تخفيـف آن را بيـان         در صورتي که پاسخ مثبت است شـيو       

نمائيد؟

به نظر شما با لحاظ اطـالع دادگـاه از مفـاد احکـام غيـابي صـادره عليـه مـتهم در               : رابعاً

هاي الف و ب، تعليق مجازات، آن هم پس از اعمال تخفيف و تبديل مجازات به جزاي    پرونده

نقدي در پرونده ج صحيح بوده است؟

در (کنـد  دادگاهي که به اتهام جعل دست خط رئـيس مجلـس رسـيدگي مـي      آيا   :خامساً

تواند با استناد به مبحث تکـرار جـرم،   مي) فرض عدم پذيرش واخواهي نسبت به احکام غيابي     

هاي تتميمي بنمايد؟ اقدام به تشديد مجازات يا اعمال مجازات



١٢١شه ها ينکته ها و اند

:فيت استتمام دالئل انتساب يک فقره قتل به متهم، اقرار وي بدين کي. ۲

را كه در کنار برادرش خوابيده بود به قتل برسانم، لحظه شـليک گلولـه،              » الف«خواستم  «

از خواب بيدار شد و ناخودآگاه در مسير گلوله قـرار گرفـت و باعـث مـرگ وي              » الف«برادر  

».شدم

به نظر شما، به فرض صحت اين اقرار، قتل ارتکابي چه نوع قتلي است؟

جرم جعل يک سند عادي به ذي نفع سند با انتـساب جـرم جعـل    به نظر شما انتساب  . ۳

امضاء يک چک به دارنده کنوني چک، از حيث اجراء متشکله عنصر مادي جرم چه تفاوتي بـا      

يکديگر دارند؟



٢١١٢٢و ٢٠مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره

زه هاي حقوقيتا

فتواي مقام معظم رهبري٭ 
قوانين و مقررات ٭ 

).۷۰۳، ۶۶۰،۷۰۲، ۶۵۱مواد(ياز قانون مجازات اسالميقانون اصالح مواد◄
).۹۴۸و ۹۴۶مواد (ياز قانون مدنيقانون اصالح مواد◄
.و انقالبيعموميل دادگاههايقانون اصالح قانون تشک۱۸ر مادهيقانون تفس◄
.يان دادگستريت وکال و کارگشايل صندوق حمايقانون تشک۱۰ماده يين نامه اجرايآئ◄
از ... شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورد خروج تـصميمات و آراء كميتـه هـاي تخصـصي         مصوبه◄

.شمول صالحيت ديوان عدالت اداري
.نقليه موتورين وسائلرندگاقانون اصالح قانون بيمه اجباري مسئوليت دا۱۷امه ماده آئين ن◄
.يم و تخلفات رانندگيبه جرايدگيرسيو شعب تخصصها ل مجتمع يدستورالعمل تشک◄
ات يـ ش از دو بـار در سـال مـشمول مال   يب نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بـ         يتصو ◄

.ميمستقياتهايقانون مال۱۳۱موضوع ماده 
.انه اطالعات امالک و مستغالتل ساميب نامه در خصوص تشکيتصو◄
.هيقوه قضائيبخشنامه ها◄

عالي كشور ديوان٭ راي وحدت رويه اي
کشور در خصوص بـه جـرائم بـا درجـات     يوان عاليد۱/۱۱/۸۷-۷۰۹شماره  ياي وحدت رويه    رأ◄

استان يفريمختلف در دادگاه ک
يوان عدالت اداريدياه يوحدت رويآرا٭

و بانـک  ياتيـ سازمان امور ماليبخشنامه هايابطال بعض. يانتظاميرويعاون نتاد ين بن دبو ير دولت يغ ◄
.شهر مشهدي، مصوبه شوراملت
.يدادگستريحه استقالل کانون وکالين نامه اليآئ۷۱از ماده يابطال قسمت◄
.ياراضيم اسناد مربوط واگذاريدر رفع اشتباهات تنظياصالحات ارضيت شورايصالح◄
يبرايفسخ قرارداد کار کارگر بر احتساب مدت خدمت سرباز        يکارگاه برا  يه شورا يلزوم اخذ نظر   ◄
زان يـ بـه م يو فنيو صنعت  يديتول يه کارگاهها يت کل ي، معاف ين اجتماع ين قانون تأم  يزان سابقه مشمول  يم

.مهيپنج نفر از پرداخت حق ب
يو امالک توسط داستگاههايات تملک اراضيلت از عميبه شکايدگيوان عدالت در رسيت ديصالح◄

يياجرا
هيين قوه قضاين قوانيو تدوياداره حقوقيات مشورتينظر٭ 

نشريتازه ها٭ 
خزرراحسان 

کتابيمعرف٭ 
كيومرث سپهري



١٢٣زه های حقوقیتا

فتواي مقام معظم رهبري

***

۱۴/۱۱/۸۷-۲۴۹۱به نقل روزنامه جام جم شماره 

سهم االرث زناند رهبر معظم انقالب در باب يجديفتوا

االرث زنان در خصوص سهميات اهللا خامنهيد حضرت آيجديد، فتاو يآيم يآنچه در پ  

با  ين فتاو يهفته گذشته براساس هم    ياسالم ياست مجلس شورا   يگفتن. نشان است ااز همسر 

زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد       «: ب کرد يتصو ۱۳۰۷مصوب   يقانون مدن  ۹۴۶اصالح ماده   

مت يک هشتم از قين اموال منقول و يک هشتم از ع يدر صورت فرزنددار بودن زوج،      و زوجه   

يچ فرزنديکه زوج ه  ين در صورت  يهمچن. برديان ارث م  ير منقول اعم از عرصه و اع      ياموال غ 

ندگان با اصالح ينما» .ب فوق استياموال به ترتيک چهارم از تمام ينداشته باشد، سهم زوجه     

توانـد حـق خـود را از        يمت امتناع کنند، زن م    يق يهرگاه ورثه از ادا   . دمصوب کردن  ۹۴۸ماده  

.ن قانون را حذف کردندياز ا۹۴۷ن ماده يندگان همچنينما. فا کندين اموال استيع

ياخامنهيت اهللا العظميحضرت آ

»يمدظله العال«يرهبر معظم انقالب اسالم

کميسالم عل

از بـانوان نخبـه در روز والدت   يريـ دار با جمـع کث يدر د يانات حضرتعال يرو ب ياحتراماً پ 

ل پاسـخ  يـ است به سـواالت ذ يمستدع» ارث زوجه«ها در خصوص ياطهر سالم اهللا عل يزهرا

:دينه اصالح مقررات مرتبط فراهم آيند تا زميفرما

.ندير منقول زوج مرقوم بفرمايراث زوجه از اموال غينظر مبارک را نسبت به م-۱

ن اموال منقـول  يک هشتم از عي؛ زن در صورت فرزنددار بودن شوهر،  يالبسمه تع  :پاسخ

برد و در صورت نداشتن يان ارث مير منقول اعم از عرصه و اعيمت اموال غيک هشتم از قيو 

.باشديک چهارم ميگر سهم او ياز همسر ديفرزند حت

نجا حکم مورد مذکور ير اند، دير منقول به زن امتناع نما   يمت اموال غ  يق ياگر ورثه از ادا    -۲

ست؟ يچ



٢١١٢٤و ٢٠ز كرمانشاه شمارهمجله كانون وكالي دادگستري مرك

.در حکم مسأله ندارديري؛ امتناع آنها تأثيبسمه تعال:پاسخ

زوج نباشد، نظر معظم له نـسبت بـه احتـساب           يبرا ير از زوجه وارث   يکه غ  يدر صورت  -۳

چـه  يشت زوجـه، سـهم االرث و    يق مع يست؟ در فرض باال در صورت ض      يسهم االرث زوجه چ   

دارد؟يحکم

ک چهارم از اموال براساس پاسخ اول، ارث زوجه ي؛ در فرض مرقوم ؛ يه تعالبسم: پاسخ

.از طبقات سه گانه ارث، متعلق به حاکم شرع استيه آن در صورت فقدان وارثيبوده و بق

ـ ادهيعظام وجود دارد و شن   ين فقها يفتوا ب  دون  يمت زم يدر باب ارث زوجه از ق      -۴ م کـه  ي

ـ خواهشمند است بفرما  . بردين ارث م  يمت زم يه زوجه از ق   ن است ک  يا ينظر مبارک حضرتعال   د يي

وجود دارد؟ير تفاوتيا خيت صاحب فرزند باشد ين که زوجه از مين اين مسأله بيا در ايآ

ن يمـت زمـ  يا نباشـد از ق يفرزند از شوهرش باشد  ي؛ زوجه خواه دارا   يبسمه تعال  :پاسخ

.برديباشد ارث ما مزرعه ين باغ يا زميا مغازه ين خانه يخواه زم

ا زوجه يجز زوجه و فرزند نداشته باشد، آيبه جا مانده باشد و ورثه ا   يت منزل ياگر از م   -۵

برد؟ين و ساختمان ، هر دو ارث مياز زم

يمـت سـاختمان رو  ين و قيمت زمي؛ در فرض سوال، زوجه فقط از ق       يبسمه تعال  :پاسخ

.بردين ارث نمين زميآن حق ارث دارد و از ع



١٢٥زه های حقوقیتا

قوانين و مقررات جديد
***

۳/۱۰/۸۷-۱۸۵۹۰شماره يبه نقل از روزنامه رسم

۲/۳/۱۳۷۵مصوب ياز قانون مجازات اسالميقانون اصالح مواد

.گردديالحاق م) ۶۵۱(ماده ) ۳(ر به بند يتبصره ز-۱ماده 

:باشديل مين بند موارد ذيمنظور از سالح مذکور در ا–تبصره 

.ل تفنگ و نارنجکيه گرم از قبانواع اسلح-۱

.ر، کارد، چاقو و پنجه بوکسيل قمه، شمشيانواع اسلحه سرد از قب-۲

ـ متـداول در ن يسـنگر يمـشتمل بـر کاردهـا   يانواع اسلحه سرد جنگـ    -۳ مـسلح  يروي

.تفنگ يزه قابل نصب بر رويا مشابه آنها و سر نيران ياياسالميجمهور

هـوش کـردن   يمخصوص بي، تفنگهايساچمه زنيگهاشامل تفن  يانواع اسلحه شکار   -۴

.يوانات آبزيژه شکار حيويجانداران و تفنگها

:گرددير اصالح ميبه شرح ز) ۶۶۰(ماده -۲ماده 

هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضـالب و بـرق و گـاز و تلفـن        -۶۶۰ماده  

د عالوه بر جبران ياضالب نما ر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبکه ف           يمبادرت به استفاده غ   

.ک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شدياز ينقديخسارت وارده به پرداخت جزا

مذکور باشد به حداکثر مجـازات محکـوم خواهـد           ين شرکتها يچنانچه مرتکب از مأمور   

. شد

:گرددير اصالح ميبه شرح ز) ۷۰۲(ماده -۳ماده 

ـ ا بفروشد يا بخرد يرا بسازد    يهر کس مشروبات الکل    -۷۰۲ماده   ا در معـرض فـروش   ي

ک سال حبس يقرار دهد به شش ماه تا يگريار ديا در اختيکند   يا نگهدار يا حمل   يقرار دهد   

ـ بـه م ينقديز پرداخت جزايضربه شالق و ن   ) ۷۴(و تا هفتاد و چهار       زان چنـد برابـر ارزش   ي

.شودياد شده محکوم مييکاال) يتجار(يعرف

:گرددير اصالح ميبه شرح ز) ۷۰۳(ماده -۴ماده 



٢١١٢٦و ٢٠ز كرمانشاه شمارهمجله كانون وكالي دادگستري مرك

گـردد و وارد  يبه کشور قاچـاق محـسوب مـ       يوارد نمودن مشروبات الکل    -)۷۰۳(ماده  

ضـربه  ) ۷۴(زان آن به شش ماه تا پنج سال حـبس و تـا هفتـاد و چهـار     يکننده صرف نظر از م   

اد شـده   يـ يکـاال ) يتجـار (يزان ده برابر ارزش عرفـ     يبه م  ينقد يز پرداخت جزا  يشالق و ن  

.استيت محاکم عمومين جرم در صالحيبه ايدگيرس. شوديمحکوم م

زان يـ مکشوفه بـه م    ي، هرگاه مشروبات الکل   )۷۰۳(و  ) ۷۰۲(در خصوص مواد    -۱تبصره  

رد چنانچه با اطالع يگيحمل آن مورد استفاده قرار ميکه برا  يليتر باشد، وسا  يست ل يش از ب  يب

ن صـورت مرتکـب بـه پرداخـت معـادل         ير ا يخواهد شد در غ   مالک باشد به نفع دولت ضبط       

ل ارتکـاب  يا تسهيکه جهت ساخت    يآالت و ادوات  . ز محکوم خواهد شد   يه ن يله نقل يمت وس يق

رد و وجوه حاصله از معامالت مربـوط بـه        يگيجرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار م       

.نفع دولت ضبط خواهد شد

ا مؤسـسات وابـسته بـه    يـ و شـرکتها    يدولت يا شرکتها يلت  هرگاه کارکنان دو   -۲تبصره  

ن يسه گانه و همچن يقوا يو به طور کل    يانقالب اسالم  يا نهادها يها  يدولت، شوراها، شهردار  

) ۷۰۳(و ) ۷۰۲(در جرائم موضـوع مـواد        يمسلح و مأموران به خدمات عموم      يروهاياعضاء ن 

ک يمقرر، به انفصال موقت از يمجازاتهاند عالوه بر تحمل   يا مشارکت نما  يمباشرت، معاونت   

.محکوم خواهند شديسال تا پنج سال از خدمات دولت

ق اجـراء مجـازات مقـرر در    يحکم به تعل  يطيچ شرا يتواند تحت ه  يدادگاه نم  -۳تبصره  

.ديصادر نما) ۷۰۳(و ) ۷۰۲(مواد 

و دوم آبـان    ست  يروز چهارشنبه مورخ ب    يقانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علن        

بـه  ۱۳/۹/۱۳۸۷ب و در يتـصو ياسـالم يصد و هشتاد و هفت مجلس شـورا     يکهزار و س  يماه  

.دينگهبان رسيد شوراييتأ

***

۲۱/۱۲/۸۷-۱۸۶۵۱شماره يبه نقل از روزنامه رسم

ياز قانون مدنيقانون اصالح مواد

ر اصـالح   يبه شرح ز   ۱۸/۲/۱۳۰۷مصوب   يقانون مدن ) ۹۴۸(و  ) ۹۴۶(مواد   -ماده واحده 

:گردديآن حذف م) ۹۴۷(و ماده 
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برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يزوج از تمام اموال زوجه ارث م: ۹۴۶ماده 

ان يـ رمنقول اعـم از عرصـه و اع  يمت اموال غيک هشتم از ق  ين اموال منقول و     يک هشتم از ع   ي

ـ نداشته باشد سهم زوجـه   يچ فرزند يکه زوج ه   يبرد در صورت   يارث م  ه يـ چهـارم از کل ک ي

.باشديب فوق مياموال به ترت

ن امـوال  يتواند حق خود را از عـ   يمت امتناع کنند زن م    يهرگاه ورثه از اداء ق     -۹۴۸ماده  

.فاء کندياست

کـشنبه مـورخ شـشم بهمـن مـاه          يروز   يقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن        

مقـرر  يهـا ب و در مهلـت  يوتـص  ياسـالم  يصد و هشتاد و هفت مجلس شـورا       يکهزار و س  ي

ـ اياسـالم يجمهـور يقانون اساس) ۹۵(و نود و پنجم   ) ۹۴(موضوع اصول نود و چهارم       ران ي

.ديمحترم نگهبان واصل نگردينظر شورا

***

و انقالبيعموميل دادگاههايقانون اصالح قانون تشک) ۱۸(مادهر یتفسقانون 
۱۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۱شماره يبه نقل از روزنامه رسم

:هيموضوع استفسار

س ين آراء مـورد اعتـراض بـا شـرع توسـط رئـ             يرت بـ  يص مغـا  يا تـشخ  يآ-ماده واحده 

ه يـ ه شـعب مرجـوع ال  يـ محـسوب و کل    يز اعـاده دادرسـ    يقبـول و تجـو     يه به معنـا   يقضائقوه

بـه  يمـاهو يدگيمکلف به رس) يکشور و نظاميوان عاليد نظر و د ي، تجد يعموم يدادگاهها(

ر؟يا خيباشند يمياء رأموضوع و انش

: نظر مجلس

ياست و پرونده در مورد آرائـ     يز اعاده دادرس  يتجو يه به معنا  يقضائس قوه يص رئ يتشخ

ر مـوارد بـه   يکشور و در سايوان عاليده به شعب د يص صادر گرد  يکه در سابق از شعب تشخ     

.گردديارجاع ميمقتضيو صدور رأيماهويدگيمرجع صالح جهت رس

کهزار و يکشنبه مورخ دهم آذرماه يروز يوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن      قانون ف 

ـ بـه تأ   ۲۰/۹/۱۳۸۷خ  يب و در تـار    يتـصو  ياسـالم  يصد و هشتاد و هفت مجلس شورا      يس د يي

.دينگهبان رسيشورا
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حمايت وکال و قانون تشکيل صندوق ۱۰اجرايي ماده نامهناصالح آيينامهنآيي

۱۳۵۵دي ماه ۲۹مصوب کارگشايان دادگستري 
۲۸/۱۲/۱۳۸۷-۱۸۶۵۶يبه نقل از روزنامه رسم

دفـاع از  يبـرا يفرياست که از طرف دادگاه در امور ک        يوکالت يريوکالت تسخ  -۱ماده  

هر اسـتان بـه کـانون    يس کل دادگستر يق رئ يل از طر  ياز به وک  ين. شوديمتهم به وکال ارجاع م    

.ل اقدام کنديوکين و معرفييکور نسبت به تعشود تا کانون مذيوکالء مربوطه اعالم م

طبـق  ياست که از طرف کـانون وکـال در امـور حقـوق     يوکالت يوکالت معاضدت  -۲ماده

بـه وکـال   ۱۳۱۶خرداد ۱۹نامه قانون وکالت مصوب نييت مقررات فصل دوم آيقانون و با رعا   

.شوديارجاع م

مبلغ يا معاضدتييريد وکالت تسخهر موريزان حق الوکاله قابل پرداخت برايم-۳ماده 

.ال استيون ريليدو م

مرکز بـا مـشورت بـا    يکه توسط کانون وکالينحوه پرداخت برابر دستورالعمل–تبصره  

.شود معمول خواهد شديه ميگر تهيديوکاليهاکانون

شتر از دو جلـسه بـشود   يـ بيچنانچه تعداد جلسات دادرسـ   يريدر وکالت تسخ   -۴ماده  

ش از يک پرونده وکالـت بـ  يکه در يال و در صورتيمبلغ پانصد هزار ر    يلسه اضاف هر ج  يبرا

ال يـ ون ريـ ليک ميـ هر متهم از نفر دوم به بعد مبلـغ  يبرا. ل ارجاع شوديوکيدو نفر متهم برا 

.گردديل پرداخت ميبه وک۳عالوه بر مبلغ مذکور در ماده 

ادگـاه مجبـور بـه مـسافرت بـه      شرکت در جلسات ديکه برا  ينه سفر وکالئ  يهز -۵ماده

نـه سـفر قـضات      ينامـه هز  نيـي اند براساس آ  ر کرده يکه اشتغال داشته و دفتر دا      يخارج از محل  

.گردديپرداخت ميدادگستر

با  يدادگاه و وکالت معاضدت    يبا گواه  يرينه سفر وکالت تسخ   يحق الوکاله و هز    -۶ماده

.شوديد کانون وکال پرداخت ميياداره معاضدت و تأيگواه

از يـ ه موظف است همه ساله اعتبار مـورد ن ييقضاالت قوه ياداره کل بودجه و تشک     -۷ماده

مرکـز   يدادگـستر  يرا که توسـط کـانون وکـال        يو معاضدت  يريتسخ يهاحق الوکاله وکالت  

ب براسـاس  يه منظـور تـا پـس از تـصو    ييحه بودجه قوه قـضا يگردد در اليشنهاد م يبرآورد و پ  
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يحــسابيق ذيـ مرکــز از طريمــصوب و درخواسـت کــانون وکـال  يجـار موافقتنامـه بودجــه  

.رديمرکز قرار گيار کانون وکاليدر اختيدادگستر

ک بار بـا توجـه بـه    يسال ۵نامه هر نيين آين شده در اييزان حق الوکاله تع   يدر م  -۸ماده

.ل خواهدشديدنظر و تعديشاخص تورم تجد

اسـت محتـرم    ير ۲۱/۴/۱۳۷۴نامه مصوب   نييآ ينامه اصالح نيين آ يب ا يبا تصو  -۹ماده  

.گردديميکن تلقيه وقت کان لم ييقضاقوه

قـانون  ۱۰ر مـاده   يـ قـسمت اخ   يدر اجـرا   ۲۱/۱۲/۱۳۸۷خ  ينامه در تار  نيين آ يا -۱۰ماده

ـ مـاده و  ۱۰در   ۱۳۵۵مصوب سال    يان دادگستر يت وکال و کارگشا   يل صندوق حما  يتشک ک ي

.ديه رسييس قوه قضايب رئيمرکز به تصويدگستردايشنهاد کانون وکاليتبصره به پ

***

۲۴/۱۱/۸۷-۱۸۶۳۱شماره يبه نقل از روزنامه رسم

ـ يتخصـص يهـا تـه يها و کمأتيمات و آراء صادره از هيخروج تصم « ماده واحده  ن يوزارت

يو پژوهش  ير مراکز آموزش  يو سا  يو بهداشت، درمان و آموزش پزشک      يقات و فناور  يعلوم، تحق 

و يوان عـدالت ادار يت د ياز شمول صالح   يو پژوهش  ي، آموزش يامور و شئون علم   در خصوص   

»ير مراجع قضائيسا

)يانقالب فرهنگيعاليشورا۱۲/۶/۱۳۸۷مورخ ۶۳۰مصوب جلسه (

ـ ، بنـا بـه پ     ۱۲/۶/۱۳۸۷مورخ   ۶۳۰در جلسه    يانقالب فرهنگ  يعال يشورا شنهاد مـورخ   ي

، مـاده واحـده   يوان عدالت ادار يه و د  يه قضائ قو ييو توسعه قضا   يمعاونت حقوق  ۱۲/۵/۱۳۸۷

يقات و فناورين علوم، تحقيوزارتيتخصصيهاتهيها و کمأتيمات صادره از ه يخروج تصم «

در امـور و شـئون   يو پژوهـش ير مراکـز آموزشـ  يو سـا  يو بهداشت، درمان و آموزش پزشک     

را » ييمراجع قـضا ريو سايوان عدالت اداريت دياز شمول صالحيو پژوهش  ي، آموزش يعلم

:ب نموديل تصويبه شرح ذ

يهاتهيها و کمأتيصادره در هيو قطعيمات و آراء نهائيآن دسته از تصم-ماده واحده«

و بهداشـت، درمـان و آمـوزش         يقـات و فنـاور    يعلوم، تحق  يهافعال در وزارتخانه   يتخصص

مات و آراء يه، تـصم  مـصوب؛ از جملـ     يو پژوهش  ير مراکز آموزش  يها و سا  و دانشگاه  يپزشک

ـ امنـاء، مم   يهاأتيه يينها ـ يدانـشجو يتـه انـضباط  يد و کمياسـات يزه و انتظـام  ي ن يان و همچن
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ـ ، ارتقـاء، ارز يدر خصوص بازنشـستگ   يينهامات و آراء  يتصم ، بـورس  يرش علمـ يو پـذ يابي

و ي، آموزشـ يعلميکه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصص  يان و فرصت مطالعات   يدانشجو

ر مراجـع  يو سـا  يوان عـدالت ادار   يـ در د  يدگيت و رس  يصادر شده باشد، قابل شکا     يهشپژو

.نخواهد بوديقضائ

و بهداشـت، درمـان و       يقات و فنـاور   يعلوم، تحق  يهاک از وزارتخانه  يدر هر    –تبصره  

ـ بـه منظـور تجد  يبه عنوان مرجع نهائ    يأتيه يآموزش پزشک  ات يبـه شـکا  يدگيدنظر و رسـ ي

مذکور در ماده واحده فـوق کـه   يهاتهيها و کمأتيمات هيان از آراء و تصم    يد و دانشجو  ياسات

ن به منظور نظارت بـر نحـوه   يصادر شده و همچنيو پژوهش  ي، آموزش يدر امور و شئون علم    

ـ ترک. شـود يل م يها تشک تهيها و کم  أتين ه يدر ا  يدگيرس ارات يـ ف و اخت يب اعـضاء و وظـا     ي

.ديخواهد رسيانقالب فرهنگيعاليشوراب ين تبصره، به تصويأت موضوع ايه

***

۲۱/۹/۸۷-۱۸۵۸۱شماره يبه نقل از روزنامه رسم

دارندگان وسائل يت مدنيمسووليمه اجباريقانون اصالح قانون ب    ۱۷ن نامه موضوع ماده     يآئ

ـ کم۱۶/۴/۱۳۸۷در مقابل شـخص ثالـث مـصوب       ينيزم يه موتور ينقل مجلـس  يون اقتـصاد يسي

ياسالميشورا

قانون اصـالح قـانون   ۱۷، موضوع تبصره ، ماده يون حل اختالف تخصص  يسيکم -۱ماده

ـ يزم يه موتور يل نقل يدارندگان وسا  يت مدن يمسوول يمه اجبار يب در مقابـل شـخص ثالـث        ين

» ونيسيکم«ن نامه ين آئيکه در اياسالميمجلس شورايون اقتصاديسيکم۱۶/۴/۱۳۸۷مصوب 

قابل پرداخت در صـورت عـدم   يزان خسارت مالين مييتعويدگيشود به منظور رس  يده م ينام

:گردديل مير تشکيب زيمه به ترتيده و شرکت بيان ديتوافق ز

شهرسـتان،   يس حوزه قـضائ   يرئ يک نفر از قضات با معرف     يت  يون با عضو  يسيکم -۱-۱

مـه  يد بييـ ران و تأيـ گـران ا  مـه يب) يکايسـند (ه  ياتحاد يمه با معرف  يک نفر کارشناس مجرب ب    ي

با ) ن خسارتييکارشناس تع(به تصادفات يدگيک نفر کارشناس با تجربه رسيران و  يا يمرکز

. ل خواهد شديعضو، تشکياست قاضيشهرستان، به ريو رانندگييس راهنمايس پليرئيمعرف

ـ البـدل ن يعلياعضا فوق اعضا  ين و معرف  ييهمزمان با تع   -۱-۲ شنهاد مراجـع  يـ ز بـه پ ي

.خواهند شدين و معرفييمذکور تع
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۲۳/۷/۱۳۸۷مـورخ    ۶۴۶۴/۸۷/۱که براساس دستورالعمل شـماره       يدر حوزه قضائ   -۱-۳

ل شـده   يتـشک  يبه جرائم و تخلفات راننـدگ      يدگيرس يتخصص يهاه مجتمع يس قوه قضائ  يرئ

يو راننـدگ ييژه راهنمايحل اختالف و  يشوراها يان اعضا يها از م  ونيسين کم ياست اعضاء ا  

س يص رئيل نشده است با تشخ   يها تشک ن مجتمع يکه ا  يدر حوزه قضائ   انتخاب خواهند شد و   

ل   يون تـشک  يسيـ گـر، کم  يا محل مناسـب د    ييو رانندگ  ييدر محل ادارات راهنما    يحوزه قضائ 

.گردديم

. ون دو سال است و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع استيسيت در کميمدت عضو-۱-۴

ت منـاط  ياکثريابد و رأييت م يرسم يااعض يون، با حضور تمام   يسيجلسات کم  -۱-۵

.اعتبار است

ا قائم يده يان د يمه مربوط و ز   ينده مطلع شرکت ب   يون، با حضور نما   يسيجلسات کم  -۱-۶

يدگيرسـ ين بـرا يون حضور طرفيسيص کميمگر به تشخ. ل خواهد شد يتشک يو يمقام قانون 

.الزم نباشد

را دارد، کـه بواسـطه      ييهاخسارتزان  ين م ييبه تع  يدگيت رس يون صالح يسيکم -۲ماده  

يمـه اجبـار  يقـانون اصـالح قـانون ب    ۱ه مذکور در مـاده      يل نقل ياز تصادف وسا   يحوادث ناش 

ـ يزم يه موتـور  يـ ل نقل يدارنـدگان وسـا    يت مدن يمسوول در مقابـل شـخص ثالـث مـصوب          ين

شود، ويبه اموال اشخاص ثالث وارد مياسالميمجلس شورايون اقتصاديسيکم۱۶/۴/۱۳۸۷

.نامه قابل پرداخت استمهيتا سقف تعهدات ب

ل پرونده خـسارت در شـرکت       يون محل تشک  يسيدرخواست حل اختالف به کم     -۳ماده  

.شوديل ميمه مربوط تحويب

ا شـرکت  يـ ده يان ديحل اختالف، توسط زيون با وصول، درخواست کتب   يسيکم -۴ماده  

ب ورود، در دفتـر  يـ الف بـه ترت حـل اخـت  يد، درخواست هـا   ينمايم يدگيمه، شروع به رس   يب

ون موظف بـه نظـارت      يسيس کم يقرار خواهد گرفت، رئ    يدگيمخصوص، ثبت و در نوبت رس     

.رخانه استيق بر عملکرد دبيدق

ون بـدون  يسيـ ت اعضاء کميص اکثريبا تشخ  يو اضطرار  يفور يهادرخواست –تبصره  

.خواهد شديدگينوبت رس



٢١١٣٢و ٢٠ز كرمانشاه شمارهمجله كانون وكالي دادگستري مرك

له ممکن انجام خواهد شـد،  يا هر وسييحضورا يين به صورت کتبيابالغ به طرف  -۱-۴

ده،  واال بـه  ينان حاصل شود به مخاطب ابالغ گرد   يون اطم يسياعضاء کم  ينکه برا يمشروط بر ا  

.ون ابالغ کتباً انجام خواهد شديسيس کميدستور رئ

.قات الزم را انجام دهدياز تحقيتواند در صورت نيون ميسيکم-۲-۴

خواست حداکثر دو هفته خواهد بود مگر به لحاظ انجـام      به هر در   يدگيمهلت رس  -۳-۴

.د گردديد بطور مستدل در پرونده قير که علت آن بايو اجتناب ناپذياقدامات ضرور

يون در صورت حـصول سـازش مبـادرت بـه صـدور گـزارش اصـالح                يسيکم -۵ماده  

باشد، اقدام به صـدور  ييانهمير موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصميد و در غ   ينمايم

.ل پرونده اقدام خواهد نموديواال نسبت به تکم. کنديميرأ

د يـ زان خسارت قابل پرداخت مورد اختالف باشـد با        يکه م  يون در موارد  يسيکم -تبصره

ن جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورت مجلـس          يا در آغاز اول   يبالفاصله، در وقت فوق العاده      

د و سپس نـسبت بـه مبلـغ مـورد     ين دستور پرداخت آن را صادر نما    يرفد و پس از امضاء ط     يق

ـ ان ديـ نکه زيمگر ا. دينمايدگين ماده رسيب مقرر در اياختالف به ترت  مـه  يا شـرکت ب يـ ده و ي

.خسارت را داشته باشنديکجا نسبت به تماميم يو اتخاذ تصميدگيدرخواست رس

ا در صـورت  يـ در مهلت مقرر و ن يون در صورت عدم اعتراض طرفيسيکم يرأ -۶ماده  

صـالح و ابـالغ حکـم، الزم االجـرا اسـت و              يتوسط دادگاه عمـوم    يدگياعتراض، بعد از رس   

.گردديمه مربوط به اجراء ميباالفاصله توسط شرکت ب

ا پـنج بـار متنـاوب در        ييسه بار متوال   ير موجه اعضاء برا   يبت غ يدر صورت غ  -۷ماده  

لغـو و باالفاصـله   يت ويتوسـط دسـتگاه مربـوط عـضو       يئس حوزه قضا  يکسال، با اعالم رئ   ي

.گرددين ميينامه تعنين آئيب مقرر در اين او به ترتيگزيجا

ـ به تخلفات و جرائم اعضاء مطابق مقررات موجود در مرجع ذ -۸ماده   يدگيصالح رسـ ي

ن يحقـوق طـرف  يع عمـد ييا تض يون  يسيچنانچه تخلف موجب خدشه در امور کم      . خواهد شد 

صالح عـالوه  ياستفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذا سوءيا اعمال نفوذ به ناحق ياختالف  

ون عزل خواهـد  يسين کم يت ا ياز عضو  ييس حوزه قضا  ي، مرتکب توسط رئ   يبر مجازات قانون  

.شد
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س حـوزه  يون به عهده رئيسين نامه و عملکرد کمين آئياينظارت بر حسن اجرا-۹ماده  

.گردديه، اعالم ميقضائس قوهيانه آن جهت اطالع به رئيگزارش سالمحل خواهد بود و يقضائ

مـه  يبيبا همکـار ير دادگستريماده و سه تبصره توسط وز۱۰ن نامه با ين آئ يا -۱۰ماده  

ه يس قـوه قـضائ   يب رئـ  يبـه تـصو    ۱۰/۹/۱۳۸۷خ  يه و در تار   يته يانتظام يرويران و ن  يا يمرکز

.ديرس

***

۱۳/۸/۸۷-۱۸۵۴۹ره شمايبه نقل از روزنامه رسم

يم و تخلفات رانندگيبه جرايدگيرسيها و شعب تخصصل مجتمعيدستورالعمل تشک

يان بـار خـسارتها  يبزرگ و آثار ز يه در شهرها  يل نقل يبا توجه به حجم روزافزون  وسا      

ياز تـصادفات و پراکنـدگ      يناشـ  يهـا و کثـرت پرونـده     يم و تخلفات راننـدگ    ياز جرا  يناش

از عـدم  يو مـشکالت ناشـ   يم و تخلفـات راننـدگ     يکننده به جـرا    يدگيسر ييقضا يواحدها

، مـاده  ييقـضا يکلـ يهااستيس۴ن واحدها، به استناد بند يمرتبط در جوار اياستقرار نهادها 

اهداف ۳، بند   ييچشم انداز پنج ساله برنامه توسعه قضا       ۱قانون برنامه توسعه کشور، بند       ۱۳۰

و انقـالب،  يعمـوم يهـا ل دادگاهيه قانون تشکياصالح۴به ماده   کالن برنامه مزبور و با توجه     

بـه  يم و تخلفـات راننـدگ  يبه جرا  يدگيرس يتخصص يهال مجتمع يتشک ييدستورالعمل اجرا 

.گردديابالغ ميشرح مواد آت

:اهداف

بـه  ياهـداف يدارايم و تخلفـات راننـدگ    يبه جـرا   يدگيرس يل مجتمع تخصص  يتشک) ۱

.باشدير ميشرح ز

.يم و تخلفات رانندگيبه جرايتخصصيدگيرس-الف

ـ (يانتظـام يرويمرتبط، از جمله ن يت نهادها يظرف ياستفاده از تمام   -ب ، )س راهـور يپل

مناسـب در  يها به منظور ارائه راهکارهـا يو شهرداريران، وزارت راه و ترابريا يمه مرکز يب

.يم و تخلفات رانندگياز وقوع جرايريشگينه پيزم

ـ به پرونده ها به لحـاظ مـسائل مع      يدگيرعت توأم با دقت در رس     س -ج يو درمـان يشتي

.ده از تصادفاتيان ديافراد ز
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مات مربـوط  يه در آراء و تصميجاد وحدت رويمتمرکز ايزيو برنامه ر   ياستگذاريس -ه

.يم و تخلفات رانندگيبه جرا

يل پزشـک ياز قبيرانندگميمرتبط با جرا يبا استقرار نهادها   يدگيند رس يسهولت فرآ  -و

مـه، باجـه  بانـک و        ي، ب يو رانندگ  ييژه راهنما يحل اختالف و   ي، شورا يانتظام يروي، ن يقانون

.ثبت اسناد

:التيساختار و تشک

در مراکـز اسـتانها و      يم و تخلفـات راننـدگ     يبـه جـرا    يدگيرس يتخصص يهامجتمع) ۲

ن امـر  يـ گردد و ا  يل م يمربوط تشک يهابزرگ حسب اقتضا و با مالحظه آمار پرونده        يشهرها

ر مناطق به صورت يت مراکز استان به صورت مجتمع و در سايپرجمعيدر تهران و شهرستانها 

.گردديل ميتشکيشعبه تخصص

يو شـعب دادگـاه عمـوم       يو بازپرس  ياريمزبور از شعب داد    يهاهر کدام از مجتمع   ) ۳

ر ضوابط موجـود در   يو سا  يفات رانندگ م و تخل  يگردد که براساس آمار جرا    يل م يتشک ييجزا

ـ ييت از محل شعب مصوب موجود تعيپرجمع يتهران و شهرستانها   ـ . گردنـد ين م ن در يهمچن

اختـصاص  يم خاص رانندگيدنظر در هر استان به جرا   يتجد يهااز دادگاه  يصورت لزوم شعب  

.ابدييم

راه با آمـوزش  هميتجربه کافيد دارايمزبور بايو مجتمع هايقضات شعب تخصص ) ۴

کارشناسـان و مـشاوران   ينامه الزم از معاونت آموزش بوده و از نظرات کارشناس        يو اخذ گواه  

ه موظـف اسـت     ييمعاونت آموزش قوه قـضا    . ندياستفاده نما  يو رانندگ  ييمتخصص در راهنما  

م و تخلفـات    يالزم در ارتبـاط بـا جـرا        يآموزشـ  يهـا دوره يو برگـزار   يزيرنسبت به برنامه  

.ديقضات در سراسر کشور اقدام نمايبرايگرانند

مـرتبط  يشتر واحدهاي، امکان تعامل بيدگيند رسيبه منظور، سهولت و سرعت در فرآ    ) ۵

:شونديمزبور مستقر ميهار در مجتمعيزياز واحدهايندگانيم، نماين نوع جرايبا ا

و  يپزشـک  يهـا يد گـواه  ييه و تأ  ينات اول يجهت انجام معا   يقانون يسازمان پزشک ) ۵-۱

.با توجه به سوابقينه مجدد و صدور گواهيز معايپاسخ به استعالمات و ن



١٣٥زه های حقوقیتا

ق مفاد  يدق يده، به منظور اجرا   يان د يخسارت ز  يم فور يدر جهت ترم   يمه مرکز يب) ۵-۲

يه موتـور يل نقليدارندگان وسايت مدنيمسووليمه اجباريقانون اصالح قانون ب۱۶و ۱۵مواد  

.ياسالميمجلس شورا۳۱/۲/۱۳۸۷ص ثالث مصوب در مقابل شخينيزم

استعالمات و يريگيو پيبه استعالمات ثبتيفورييسازمان ثبت به منظور پاسخگو) ۵-۳

.ييمکاتبات قضا

م يه به اعتراض قبوض جراياوليدگيجهت رسيو رانندگييات راهنمايواحد اجرائ) ۵-۴

.گر امور محولهيو ديو رانندگييراهنما

ان، يمربـوط بـه زنـدان      ييه ها و اوراق قضا    يمان زندانها به منظور ارسال احضار     ساز) ۵-۵

.انيربط در خصوص مشکالت زندانيبه مقامات ذياطالع رسان

.يياوراق و احکام قضايژه ابالغ و اجرايويل واحدهايجهت تشکيانتظاميروين) ۵-۶

دارنـدگان  يت مـدن يمسئوليمه اجباريقانون اصالح قانون ب  ۱۷تبصره ماده    يدر اجرا ) ۶

، ياسالميمجلس شورا۳۱/۲/۱۳۸۷در مقابل شخص ثالث مصوب ينيزميه موتوريله نقليوس

ل يک از مجتمع تـشک يب مذکور در تبصره، در هر يبا ترکيحل اختالف تخصص  يهاونيسيکم

ـ  ياالمکان قاض  يحت. گردديم ون از قـضات مـستقر در شـعب         يسيـ کم يشـده بـرا    ينـ يبشيپ

.مه انتخاب خواهند شديگر قضات متخصص در امور بيمذکور و ديهامجتمعيتخصص

ها، موظفند ضـمن ارشـاد و   ن مجتمعيمستقر در اييارشاد و معاضدت قضا   يواحدها) ۷

يانجام امـور آنهـا در دعـاو     يسهل و ساده برا    يافراد، مراجعه کننده با ارائه روشها      ييراهنما

.ندين به صلح و سازش اقدام نمايبا دعوت از طرفاتيو مراجعات مربوط به شکاييجزا

مـذکور  يهـا ک از مجتمـع يـ در هر يو رانندگ ييژه راهنما يحل اختالف و   يشوراها) ۸

نـد و مقامـات     ينماياقدام مـ   يت خود به حل و فصل دعاو      يده و در حدود صالح    يمستقر گرد 

يقابل طرح در شـوراها يهاه پروندهيمذکور با دقت کل يمسوول ارجاع در مجتمع ها     ييقضا

از ين شعبييتع. نديمزبور ارجاع نما يو مصالحه به شوراها    يدگيحل اختالف را در جهت رس     

ت يت و صـالح يمسوولي، نافيو رانندگ  ييژه راهنما يحل اختالف به عنوان شعب و      يشوراها

.باشدينميم رانندگيبه تخلفات و جرايدگيحل اختالف در خصوص رسير شعب شورايسا

:اراتيف و اختيظاو
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ـ  ۷۱۴م و تخلفـات مـذکور در مـواد          يه جرا يبه کل  يدگيرس) ۹ قـانون مجـازات     ۷۲۵يال

.را به عهده دارنديم و تخلفات رانندگين و مقررات مربوط به جراير قوانيو ساياسالم

که صدمات وارده با گذر يبه جرح، در صورتيمنتهيتصادف رانندگيهادر پرونده) ۱۰

ت يقـانون مـسوول  ۵ش گذارد، قضات ضمن توجه به فراز آخر ماده         يا افزا يکاهش   زمان رو به  

ممکن نباشد، به يبه طور قطعين عواقب صدمات بدنييچنانچه در موقع صدور حکم تعيمدن

دنظر نسبت يخ صدور حکم تا دو سال حق تجديم نموده و دادگاه از تار   يقن اتخاذ تصم  يقدر مت 

.به حکم خود را دارد

دارنـدگان  يت مدنيمسووليمدنيمه اجباريقانون اصالح قانون ب ۲۱ماده   ير اجرا د) ۱۱

موظفنـد  يدر مقابل شخص ثالث، قضات مستقر در شعب تخصص     ينيزم يه موتور يل نقل يوسا

د قرار گرفتـه  ييربط کتباً مورد تأيمه ذيشرکت ب يرا که اصالت آن از سو      ينامه شخص ثالث  مهيب

.نديقه قبول نمايمه نامه به عنوان وثيبزان مندرج در ياست تا م

اعمال مجازات، يو اثربخشياز وقوع جرائم و تخلفات رانندگ    يريشگيپ يدر راستا ) ۱۲

، يت از حقوق اجتماعيو اقدامات بازدارنده مقرر مانند محروميميتتميهادادگاهها از مجازات

.ندينماياستفاده م. ..نامه و يا موقت، ضبط گواهيبه صورت دائم يسلب حق رانندگ

ـ له نقل يدارندگان وس  يت مدن يمسوول يمه اجبار يمفاد قانون اصالح قانون ب    ) ۱۳ ـ يه زمي ين

ن بخشنامه شماره   يو همچن  ياسالم يمجلس شورا  ۳۱/۲/۱۳۸۷در مقابل شخص ثالث مصوب      

ع در پرداخـت خـسارات   يه منضم بـه دسـتورالعمل تـسر    يس قوه قضائ  يمصوب رئ  ۶۲۵۶/۸۶/۱

يدگيده است در تمام مراحـل رسـ  يابالغ گرد۵/۶/۱۳۸۶خ يشخص ثالث که در تار     مهيب يجان

ها احکام مدنظر خواهد بود و مسووالن مجتمع    ي، صدور آراء و اجرا    يقات مقدمات ياعم از تحق  

.کامل آن را به عهده خواهند داشتيدادسرا و دادگاه، اجرايو شعب تخصص

يتخلفات رانندگم وياز وقوع جرايريشگيپيون تخصصيسيکم

در تهران و مراکز » يم و تخلفات رانندگياز وقوع جرا  يريشگيپ يون تخصص يسيکم«) ۱۴

:گردديل مير تشکيت کشور با اهداف زيپرجمعياستانها

۱۵۶سته بنـد پـنجم از اصـل         يشا يموجود جهت اجرا   يقانون يتهاياستفاده از ظرف  ) الف

.يم و تخلفات رانندگياز وقوع جرايريشگيدر جهت پيقانون اساس

.هاپروندهياست کاهش وروديسيانجام اقدامات الزم در جهت اجرا) ب
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س يپل(يانتظام يرويو ن  ييق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضا      ير الزم از طر   ياتخاذ تداب ) ج

ـ نـه پ  يمناسـب در زم    يبه منظور ارائه راهکارهـا    ) راهور م و تخلفـات  ياز وقـوع جـرا  يريشگي

.يرانندگ

م ياز بروز جرايريشگيربط در جهت پيذير دستگاههايسايقانونيتهايستفاده از ظرفا) د

.يو تخلفات رانندگ

بـه جـرائم و      يدگيرسـ  يتخصـص  يالزم جهت ابالغ به مجتمع هـا       ين خط مش  ييتع) ه

.يتخلفات رانندگ

است يدر تهران با رياز وقوع جرائم و تخلفات رانندگ يريشگيپ يون تخصص يسيکم) ۱۵

ر يـ ز يت اعـضا  يکل کـشور و بـا عـضو        ياز وقوع جرم دادستان    يريشگير کل دفتر امور پ    يمد

:گردديل ميتشک

.کل کشورينده سازمان بازرسينما-

.يم و تخلفات رانندگيبه جرايدگيرسيياز سرپرستان مجتمع قضايکي-

.استان تهرانيس کل دادگستريرئييمعاون قضا-

.انس راهور استان تهريس پليرئ-

.نده وزارت کشورينما-

.ينده وزارت راه و ترابرينما-

.تهرانينده شهردارينما-

.نده سازمان ثبت اسناد و امالک ينما-

.يانتظاميروينده نينما-

.رانيايمه مرکزينده بينما-

.رانياياسالميجمهوريماينده صدا و سينما-

قابـل اسـتفاده، موضـوعات    يتهاير ظرفموجود د يون با مالحظه ضوابط قانون    يسيکم) ۱۶

، يي، قـضا يانتظـام ير الزم در محورهـا يگذارده و پس از اتخاذ تداب      يمهم را به بحث و بررس     

يبـه مبـاد    يم و تخلفات رانندگ   ياز وقوع جرا   يريشگي، مراتب را جهت پ    يو اجتماع  يفرهنگ

.دينمايربط جهت اجراء ابالغ ميذ
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ـ پ يتخصـص  يرعون ف يسيدر مراکز استانها کم   ) ۱۷ از وقـوع جـرائم و تخلفـات        يريشگي

مرکز استان کـه جلـسات آن بـا          ياز وقوع جرم دادستانها    يريشگياست معاون پ  يبا ر  يرانندگ

، يندگان ادارات کل بازرسياستان و نما   يس کل دادگستر  يرئ ييت معاون قضا  يشرکت و عضو  

يما و اداره کل راه و ترابـر يو سمه ، صدا   ي، ب يانتظام يروي، ن ي، شهردار يثبت اسناد، استاندار  

پـس از    ياسـتان  يونهايسيمات متخذه توسط کم   يتصم. گردديل م يباشد، تشک ياستان مربوط م  

.باشدياستان الزم االتباع ميس کل دادگستريب رئيد دادستان مرکز استان و تصوييتأ

ل يق دولت، بودجـه تـشک    يناجا و از طر    يموظف است با همکار    يوزارت دادگستر ) ۱۸

ا طـرق   يـ و   يو راننـدگ   ييم راهنما يرا از محل جرا    يو رانندگ  ييراهنما يتخصص يهامجتمع

.دين نمايگر تأميديقانون

ن دستورالعمل در مراکز به عهده دادستان کـل کـشور و در        يق ا يدق يت اجرا يمسوول) ۱۹

.باشدياستان ميس کل دادگسترياستانها بر عهده رئ

س قـوه  يب رئيبند به تصو۲۰ک مقدمه و يبا ۲۳/۷/۱۳۸۷خ ين دستورالعمل در تار يا) ۲۰

.ديه رسيقضائ

***

۴/۱۱/۸۷-۱۸۶۳۱شماره يبه نقل از روزنامه رسم

ش از دو بار در سال مشمول يب نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بيتصو

ميمستقياتهايقانون مال) ۱۳۱(ات بر موضوع ماده يمال

مورخ ه ۴۰۰۰۱ت /۲۹۲۳۸ب نامه شماره   يتصو» الف«موضوع بند   ران عضو کار گروه     يوز

ـ اياسـالم يجمهوريو هشتم قانون اساس  يکصد و س  يبه استناد اصل     ۱۹/۳/۱۳۸۷ ران و بـا  ي

:ب نمودنديادشده تصوينامه بيت تصويرعا

ش از دو بـار در سـال   ينقل و انتقال ملک توسط افراد ب۱۳۸۷خ اول اسفند ماه    ياز تار  -۱

در ) ن و مـستحدثات  يزم(از محل فروش آن      يو حقوق  يقيوب شده و اشخاص حق    شغل محس 

ات بـر موضـوع مـاده    يت، مشمول ماليش از پانصد هزار نفر جمعيبا بيمراکز استانها و شهرها 

.م قرار خواهد گرفتيمستقياتهايقانون مال) ۱۳۱(

کلـف اسـت از     م م يمـستق  ياتهـا يقانون مال ) ۶۴(م امالک موضوع ماده     يون تقو يسيکم -۲

مـت امـالک   ي، ارزش معامالت امالک را به هفتاد و پنج درصد ق        ۱۳۸۸ن ماه   يخ اول فرورد  يتار
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ر، موضـوع  يبـا يات بر اراضيمحاسبات ماليمذکور مبنا  يمتهايق. ر دهد ييتغ ۱۳۸۷ور  يدر شهر 

ات نقل و   يمال -۱۳۸۷مصوب   –د و عرضه مسکن     يت ازتول يو حما  يقانون سامانده ) ۱۵(ماده  

و –۱۳۸۰مـصوب  -ميمـستق ياتهايقانون مالياصالح) ۵۹(امالک، موضوع ماده   يقال قطع انت

قرار خواهـد  ) ۱(ش از دو بار در سال موضوع بند     يات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد ب        يمال

ـ ا. معامالت امالک، مالک عمل خواهد بود      يدفترچه فعل  يمتهاير موارد، ق  يسا يبرا. گرفت ن ي

.ده استيرسياست جمهوريد مقام محترم رييبه تأ۲۰/۱۱/۱۳۸۷خ يدر تارنامه بيتصو

يز داوديپرو-س جمهوريمعاون اول رئ

***

۲۴/۱۰/۱۳۸۷مورخه ۱۸۶۰۶شماره يبه نقل از روزنامه رسم

ل سامانه اطالعات امالک و مستغالتيتصويب نامه در خصوص تشک

-يـي و دارا  يور اقتـصاد  وزارت امـ   -يوزارت مسکن وشهرسـاز    -يوزارت بازرگان 

.يوزارت دادگستر-اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور-وزارت کشور-رويوزارت ن

مـورخ  ه۴۰۰۰۱ت /۲۹۲۳۸ب نامه شـماره  يران عضو کار گروه موضوع بند الف تصو    يوز

ـ اياسـالم يجمهوريو هشتم قانون اساس  يکصد و س  يبه استناد اصل     ۱۹/۳/۱۳۸۷ ران و بـا  ي

:ب نمودندياد شده تصويامه ب نيت تصويرعا

اطالعـات  يکپارچـه سـاز  يو ين و مسکن و جمـع آور يبازار زميبا هدف سامانده -۱

سـامانه اطالعـات امـالک و    «امالک و مستغالت و صدور شناسنامه هوشمند،         يمربوط به تمام  

.شوديل ميتشک» مستغالت

، ي، دادگـستر  يان، بازرگـ  يمـسکن و شهرسـاز     يهامتشکل از وزارتخانه   يکار گروه  -۲

ان بهمـن مـاه سـال    يـ ر نظر کار گروه مسکن حـداکثر تـا پا  يز ييو دارا  يکشور و امور اقتصاد   

ن يـي ز تعيـ و ن) ۱(اد شـده در بنـد  يـ ل سـامانه  يو تـشک يراه اندازي، اقدامات الزم را برا ۱۳۸۷

. تمـام امـالک و مـستغالت کـشور انجـام خواهـد داد      يضوابط صدور شناسنامه هوشمند بـرا    

.شوديل ميتشکيرخانه کار گروه در وزارت دادگستريدب

سامانه مذکور را از ياجرايهانهيموظف است، هزيوزارت مسکن و شهرساز-۱تبصره

-د و عرضه مسکنيت از توليو حمايقانون سامانده) ۱۸(موضوع مادهياارانهيمحل اعتبارات 

.دين نمايتأم۱۳۸۷مصوب 
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سراسر کشور، شرکت پست، يهايمالک کشور، شهردارسازمان ثبت اسناد و ا-۲تبصره 

ييران و همه نهادها و سـازمانها ياياسالميجمهور يانتظام يرويسازمان ثبت احوال کشور، ن    

و يراه انـداز يبرايت دارند، مؤظف به همکاريو امالک فعاليدر ارتباط با اراضيکه به نوع  

.باشنديت سامانه مذکور ميفعال

که صدور شناسنامه هوشمند امالک و مـستغالت آنهـا بـه         يرها و مناطق  در شه  -۳تبصره

.ه شناسنامه هوشمند ملک مورد نظر خواهد بوديه هرگونه خدمات منوط به اراياتمام برسد، ارا

، سـامانه ثبـت معـامالت    ۱۳۸۷ماه يان ديمکلف است حداکثر تا پا   يوزارت بازرگان  -۳

ل و ياست را تـشک ) ۱(مالک و مستغالت مذکور در بنداز سامانه ايامالک و مستغالت که جزئ 

به بانک يپروانه کسب و دفاتر اسناد رسم   ين امالک دارا  يدفاتر مشاور  ينسبت به اتصال تمام   

معـامالت امـالک و     يريـ که رهگ  يريگيکه امکان اختصاص و پ     ياد به گونه  يمذکور اقدام نما  

.آنها فراهم شوديمستغالت برا

ع، اجـاره،   يا منفعت امالک و مستغالت اعم از ب       ين  يمالت راجع به ع   ثبت هرگونه معا   -۴

ممنوع بوده و دفاتر مـذکور  يدر دفاتر اسناد رسميريره بدون کد رهگيوکالت، هبه، صلح و غ  

له يکـه بـه وسـ   يو حقـوق يقيت اشخاص حقيموظفند در زمان ثبت معامالت ضمن احراز هو     

کـد اشـخاص    (ن ثبـت اسـناد و امـالک کـشور           و سـازما  ) يکد مل (سازمان ثبت احوال کشور     

.نديز ثبت نماياد شده را نيمعامالت ) شناسه(يريرد، کد رهگيگيار قرار ميدر اخت) يحقوق

خ اتصال به سـامانه ثبـت معـامالت    ين امالک موظفند از تار   يه دفاتر مشاور  يکل -۱تبصره  

بـه آنهـا     يريـ و کـد رهگ   امالک و مستغالت تمامي معامالت را در سامانه مذکور ثبت نمـوده             

.ص دهنديتخص

که معامالت فوق در دفاتر مشاوران امالک يموظفند در صورتيدفاتر اسناد رسم -۲تبصره

اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و بـه آن             افت نکرده يدر يريکد رهگ 

.ص دهنديتخصيريکد رهگ

يو ارتباطـات و فنـاور  يـي و داراير اقتـصاد رو، نفـت، امـو  يکشور، ن يهاوزارتخانه -۵

ه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز ، تلفـن، مفاصـا حـساب    ياطالعات مکلفند از ارا  



١٤١زه های حقوقیتا

مـاه  يان ديـ خ قرارداد آنها پس از پايکه تارييا وکال ير آن به مالکان، مستأجران      يو نظا  ياتيمال

.ندينمايباشد، خودداريريبوده و فاقد کد رهگ۱۳۸۷

بـه صـورت     يريـ رهگ يموظف است امکان اسـتعالم کـدها       يوزارت بازرگان  -۱بصرهت

.دياد شده را فراهم نماييو بر خط، توسط دستگاه هايکيالکترون

نقـل و  يبـرا  يند استعالم دفاتر اسناد رسـم     يموظفند در فرآ   ياتيه ادارات امور مال   يکل -۶

مانه ثبت معامالت امالک و مستغالت ثبت معامله مذکور در سايريملک، کد رهگيانتقال رسم

.نديکشور را مطالبه نما

ـ ا يمکلفند بـر حـسن اجـرا       يو دادگستر  يبازرگان يهاوزارتخانه -۷ ب نامـه  ين تـصو  ي

.ندينظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کار گروه مسکن اقدام نما

ده يرسـ يجمهـور اسـت يد مقام محتـرم ر ييبه تأ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷خ  ينامه در تار  بين تصو يا

.است
يز داوديپرو-س جمهوريمعاون اول رئ

***
۱۴/۹/۸۷مورخ يبه نقل از روزنامه رسم

سراسر کشورييبخشنامه به مراجع قضا

مـصوب  يمـال  يهـا تيـ محکوم يک قـانون نحـوه اجـرا      يـ عموم و اطالق مـاده       نظر به 
ـ ، حکم ماده يقانون مجازات اسالم  ۱۱قانون مزبور و ماده      ۵و توجهاً به ماده      ۱۰/۸/۱۳۷۷ ک ي

و تبصره آن شـامل محکومـان قاچـاق مـواد مخـدر و               يمال يهاتيمحکوم يقانون نحوه اجرا  
ـ ن يرات حکـومت  يـ ن محکومـان سـازمان تعز     ينـ دات دولت و همچ   يقاچاق اموال موضوع عا    ز      ي

.باشديم
کـصد و پنجـاه هـزار    يت حبس مبلـغ  يهر روز تحمل محکوم    ين الزم است به ازا    يبنابرا

.مورد حکم محکومان مزبور کسر گرددينقدياز جزا) الير۰۰۰/۱۵۰(ال ير
ازمان سـ  يو انقـالب و رؤسـا      يعمـوم  يهـا استان، دادستان  يهايکل دادگستر  يرؤسا

.ن بخشنامه خواهند بوديايمسلح مسوول نظارت بر حسن اجرايروهاينييقضا
يشاهروديد محمود هاشميس- هيس قوه قضائيرئ
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***
۱۴/۹/۸۷مورخ يبه نقل از روزنامه رسم

سراسر کشورييبخشنامه به مراجع قضا
به عمل آمده، اغلـب     يهاينظر به بررس   با توجه به کثرت محکومان جرائم قاچاق کاال و        

کرده و بنا بر عـرف از فروشـندگان      يداريخر يداخل يمزبور را از بازارها    يمحکومان، کاالها 
حـامالن و  ين افراد کااليز در برخورد با ا  ين ييمراجع قضا . اندمطالبه ننموده  يبرگ سبز گمرک  

ـ از تعق يان اصـل  يـ گان و قاچاقچ  ند، حال آنکه فروشند   ينمايداران را ضبط و محکوم م     يخر ب ي
و ارشاد الزم به نحو      يضمن اطالع رسان   ييدارد، مراجع قضا  ين مقرر م  يبنابرا. ماننديمصون م 

ب فروشندگان و يو تعق  يين را به شناسا   ين و کاشف  يضابط ييم قضا ي؛ قبل از اتخاذ تصم    يمقتض
.نديقاچاق موظف نمايوارد کنندگان کاالها

يشاهروديد محمود هاشميس-هيس قوه قضائيرئ

***
۱۶/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۵شماره يبه نقل از روزنامه رسم

احکامير اجرايه دادگاهها و دوايبخشنامه به کل
ها از ل در وصول مطالبات بانک    ين تسه يو همچن  يابياحکام غ  يع در اجرا  يبه منظور تسر  

و يمدنين دادرسيقانون آئ۳۰۶ماده ۲تبصره  ياجرا ير راستا و د  يو حقوق  يقياشخاص حق 
نـان از  يو نظـر بـه اطم  يابيـ احکـام غ ياجراياز براين مورد نيتأميبا توجه به نوع و چگونگ     

توانند تعهـد  يحکم ميمجريوارده در صورت نقض حکم دادگاهها   يجبران خسارت احتمال  
.نديماده مزبور اخذ نما۲موضوع تبصرهن ياز بانک محکوم له به عنوان تأميانامه

.باشنديبخشنامه مياستانها مکلف به حسن اجرايهايکل دادگستريرؤسا

يشاهروديدمحمود هاشميس-هيس قوه قضائيرئ
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عالي كشورديوانايراي وحدت رويه

***
۱۲/۱۲/۸۷-۱۸۶۴۳ه به نقل از روزنامه رسمي شمار

کشوريوان عاليد۷۰۹شماره ايرأي وحدت رويه

مقدمه: الف

ه، يـ وحـدت رو ۸۶/۲۸ف يـ کشور در مـورد پرونـده رد    يوان عال يد يأت عموم يجلسه ه 

س يد رئيت اهللا مفياست حضرت آ  يبه ر  ۱/۱۱/۱۳۸۷بامداد روز سه شنبه مورخ       ۹رأس ساعت   

دادستان کل کشور و شرکت ينجف آباديهللا درت ايکشور و با حضور حضرت آ    يوان عال يد

ل و پـس از  يتـشک يکشور در سـالن اجتماعـات دادگـستر        يوان عال يشعب مختلف د   ياعضا

ـ نظر يد و قرائت گزارش پرونده و طـرح و بررسـ          ياز کالم اهللا مج    ياتيتالوت آ  ات مختلـف   ي

کشور که بـه  دادستان کليه جناب آقايشرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر     ياعضا

۱/۱۱/۱۳۸۷-۷۰۹شـماره  ييه قـضا  يـ وحدت رو  يگردد، به صدور رأ    يل منعکس م  يب ذ يترت

.ديگرديمنته

گزارش پرونده: ب

دادگـاه   ۱۰۳اسـت محتـرم شـعبه       ير ۲۴/۹/۱۳۸۶طبق گزارش   : دارد ياحتراماً معروض م  

در کـشور  يوان عـال يـ و سـوم د يست و هفـتم و سـ  يزد از شعب بيشهرستان   ييجزا يعموم

ين دادرسـ يـي قـانون آ ۱۸۳و ۵۴بـا اسـتنباط از مـواد    ۷۸۷/۳۳/۱۵و  ۷۶۹/۱۰/۲۷يهـا پرونده

ده است که يآراء مختلف صادر گرد۱۳۷۸مصوب يفريو انقالب در امور کيعموميدادگاهها

.گرددياد شده گزارش مييهاان پروندهير خالصه جريبه شرح ز

-م«يکـشور آقـا  يوان عاليست و هفتم د يشعبه ب  ۷۶۹/۱۰/۲۷ات پرونده   يطبق محتو  -۱

يع لـواط بـا و  يو انجـام عمـل شـن   » ب-الف«ساله بنام ۱۱به اتهام ربودن طفل    » ح«فرزند» غ

مربـوط بـه عمـل لـواط         يقرار گرفته است، پرونده در مورد اتهـام انتـساب          يگرد قانون يتحت پ 

ن استدالل که چون بـا توجـه   يزد با اياستان ) يفريک(دنظر يک و در شعبه اول دادگاه تجد يتفک

بلحـاظ فقـدان ادلـه     ۱۰/۴/۱۳۸۶-۳۸۴دادنامه   يافته، ط يتحقق ن  يقابيلواط ا  يبه اظهارات شاک  

يفـر يمرقـوم در امـور ک  يدادگاههـا ين دادرسييقانون آ۱۷۷بر وقوع آن به استناد ماده   ياثبات
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نظر از صحت و سـقم  ذ صرفير بر تفخيگر متهم دايگرد صادر و در خصوص اتهام ديقرار منع پ  

زد صـادر نمـوده و متقـابالً شـعبه     يييجزا يمحاکم عموم  يستگيت به شا  يآن قرار عدم صالح   

در  ين دادرسـ  ييقانون آ  ۱۸۳و   ۵۴ن استدالل که طبق مواد      يز با ا  ين ييجزا يدادگاه عموم  ۱۰۳

ت يصـالح يشود از خود نفيدگيکجا رسيد به اتهامات متعدد متهم تواماً و يکه با  يفريامور ک 

ل بـه  يـ کشور مطرح و به شـرح ذ يوان عاليد۲۷نموده که با حدوث اختالف پرونده در شعبه       

.ده استيگرديمنته۲۱/۸/۱۳۸۶-۸۸۰صدور دادنامه 

شـعبه  يدگيت رسيبا اعالم صالحييجزايمحاکم عموم۱۰۳د استدالل شعبه ييضمن تأ «

ب صـادره  يـ ن ذکر است قرار منع تعق   ايشا. گردد يزد حل اختالف م   ياستان   يفرياول دادگاه ک  

است چرا که در صورت فقـد ادلـه          يهم مخدوش و فاقد وجاهت حقوق      يقابيدر مورد لواط ا   

».بر برائت صادر شوديد رأيباياثبات

بـه  » ح -م«يکـشور آقـا    يوان عـال  يـ وسـوم د   يشعبه س  ۷۸۷/۱۵ت پرونده   يبه حکا  -۲

ـ اسـتان  يفـر يدادگاه کشعبه اول   ۲۸/۵/۱۳۸۶-۶۱۵و   ۶۱۴موجب دادنامه    زد از اتهـام لـواط   ي

يدادگـاه عمـوم  يستگيـ ذ به شايو تفخييدائر به آدم ربايو در خصوص اتهام ويمبر يقابيا

يز طـ  يـ زد ن يـ ييجزا يدادگاه عموم  ۱۰۳ده، شعبه   يت صادر گرد  يزد قرار عدم صالح   يييجزا

شـود و  يدگيکجا رسيد يم بانکه به اتهامات متعدد متهيبا توجه به ا۱۲/۸/۱۳۸۶-۱۰۴۷دادنامه  

م يبه جـرا يدگيبه جرم اهم را دارد و صالح به رس       يدگيت رس ياستان که صالح   يفريدادگاه ک 

ت نمـوده  يصـالح يقانون فوق الذکر از خود نف۱۸۳و ۵۴ز هست، لذا به استناد مواد      يمرتبط ن 

۵/۹/۱۳۸۶-۵۶۹دادنامـه    يو طـ   يدگيکـشور رسـ    يوان عال يو سوم د   يکه پرونده در شعبه س    

:شده است کهين شرح اعالم رأيبد

اسـتان   يفـر يت محـاکم ک   يصـالح  يات پرونده و لحاظ محدوده قانون     يبا توجه به محتو   «

و  يعمـوم  يل دادگاههـا  يقانون تـشک   ياصالح ۲۰ک ماده   يو تبصره    ۴مصرح در تبصره ماده     

نظـر بـه    . گردديزد حل اختالف م   يييجزا يدادگاه عموم  ۱۰۳ت شعبه   يد صالح ييانقالب با تأ  

قانون ۱۸۳و ۵۴کشور با استنباط از مواد يوان عال يو سوم د   يست و هفتم و س    ينکه شعب ب  يا

ن يمابيت فيدر موارد تحقق اختالف در صالح يفريدر امور ک   يعموم يدادگاهها يدادرسنييآ

مـستقر در حـوزه    ) اسـتان  يفـر يک(دنظر  يـ ک شهرستان با دادگـاه تجد     يييجزا يدادگاه عموم 

طرح يقانون مرقوم تقاضا۲۷۰اند، لذا به استناد ماده صادر کرده  يآن استان آراء متفاوت    ييقضا
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ييه قـضا يـ وحـدت رو يکـشور جهـت صـدور رأ   يوان عـال يـ ديأت عموميموضوع را در ه  

يرينينعليحس–ر کشويوان عاليدييمعاون قضا.دينمايدرخواست م

ه دادستان کل کشورينظر: ج

کشور راجع به    يعالوانيد يأت عموم يه ۱/۱۱/۱۳۸۷با احترام در خصوص جلسه مورخ       

وان يـ د ۳۳و   ۲۷ن شعب   يمابيموضوع اختالف نظر ف    ۲۸/۸۶ف  يه رد يطرح پرونده وحدت رو   

و انقالب در يعموم يدادگاه ها  ين دادرس ييقانون آ  ۱۸۳و   ۵۴کشور در استنباط از مواد      يعال

ه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهـت  يالً نظريدر دو بخش ذ  ۱۳۸۷مصوب   يفريامور ک 

.مينمايو قضات محترم شرکت کننده در جلسه اعالم مياستحضار حضرتعال

از ۲۰و مـاده ۴استان بر اساس مفاد مـاده  يفريک يهارساند دادگاه يمقدمتاً به استحضار م   

يپـس از انقـالب و بـرا   ۲۸/۷/۱۳۸۱يو انقـالب اصـالح    يعمـوم  يل دادگاههـا  يقانون تشک 

پا به عرصه يستم تعدد قاضياز سيريگران با بهرهياياسالميجمهورييبار در نظام قضانياول

از ياها هستند که به پارهدنظر استانياز محاکم تجدياستان شعبيفريکيهادادگاه. وجود نهاد

ـ بـه ا   يارجـاع  يدر پرونده هـا    يبا بررس . ندينماين م ينخست يدگيم رس يجرا ن نـوع محـاکم     ي

ا يـ عفت مستوجب مجـازات اعـدام        يمناف يهاپرونده -۱.ميشويمواجهه با دو دسته پرونده م     

ا حبس ابـد    يپرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام            -۲. رجم

.است

يو مرحله دادرسـ  يقات مقدمات يارجاع و مرحله تحق    هام به دادگاه  يدسته اول بطور مستق   

نمودن ياستان انجام و دسته دوم با ط  يفريم قضات محترم دادگاه ک    يماً تحت نظر و تعال    يمستق

اسـتان ارجـاع          يفـر يفر خواست بـه دادگـاه ک      ياز دادسرا و صدور ک     يقات مقدمات يمرحله تحق 

.گردديم

، سـرقت،   ييل آدم ربـا   ياز قب  يگريم د يته اول جرا  دس يمالحظه شده بعضاً در پرونده ها     

در جهـت اجـراء   ير متهم به حد نصاب شرعيموارد اقاريضرب و جرح هم مطرح و در برخ     

ا تحققات به عمل آمده اثبـات بـزه         يو  ) يقانون مجازات اسالم   ۶۴موضوع ماده   (رسد يحد نم 

ـ ا تعز يـ که مستوجب حدشـالق    يگريد بلکه جرم د   ينمايمستوجب حدقتل را نم    رات اسـت   ي

و يم خـاص نظـام  يا جـرا يـ ل مواد مخدر ياز قبيز اتهاماتياز موارد نيدر برخ . گرددياثبات م 

موارد هم که    يدر برخ . گرددياست مطرح م   يگر محاکم اختصاص  يت د يکه در صالح   يانتظام
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قـات  يحقر قتل عمد، تيگردد نظياستان ارجاع ميفريفر خواست به دادگاه ک   يم ک يپرونده با تنظ  

قضات . گردديا خطا محض اثبات م    يشود و قتل شبه عمد      يدادگاه منجر به اثبات قتل عمد نم      

بـه اسـتناد   ياند برخـ ش گرفتهيرا در پيمختلفيه ها يل موارد رو  ين قب يمحاکم در مواجهه با ا    

يدگيت در رسـ يم متعدد را به لحاظ صالحيجرايفريک ين دادرس يياز قانون آ   ۱۸۳و   ۵۴مواد  

اسـتان را صـرفاً در   يفـر يت دادگـاه ک يصـالح يند و برخـ  ينمايم يدگيکجا رس يه جرم اهم    ب

ت منـصوص بـوده   يص داده و نسبت به آنچه خارج از صالح     يدر قانون تشخ   يمحدوده استناد 

کـشور    يوان عـال  يند و در شعب محترم د     ينمايت صادر م  يننموده و قرار عدم صالح     يدگيرس

توامـان را قبـول داشـته امـا مرجـع            يدگيشـعب رسـ    يبرخـ . دهيـ صادر گرد  يز آراء مختلف  ين

ـ داننـد و قائـل بـه تفک       يکشور نم  يوان عال يدنظر را به صورت واحد و در د       يتجد ک شـده و    ي

به اعتراض به محـاکم      يدگيرس ياستان نبوده را برا    يفريت دادگاه ک  يرا که در صالح    يميجرا

اسـتان را صـرفاً در مـوارد    يفـر يمحاکم کتيصالح يبرخ. ها ارجاع داده اند   دنظر استان يتجد

و انقالب دانسته و آراء صادره نسبت       يعموم يهال دادگاه يقانون تشک  ۲۰و   ۴مصرح در مواد    

از  يو برخـ  . ندينمايارجاع م  ييجزا يعموم يرا به دادگاهها   يدگيم نقض و رس   ير جرا يبه سا 

ح و يم متعـدد مـتهم را صـح   يتوامان بـه جـرا  يدگياستان در رسيفريکيدادگاههايشعب رأ 

وجود دارد که يهاتيدر همه موارد توج . اندبه اعتراض به عمل آمده نموده      يدگيمبادرت به رس  

ضـمن آنکـه قـضات محتـرم حاضـر در      . ستير نيپرداختن به آنها در فرصت موجود امکان پذ 

شتر از هر يبآنچه. اندنسبت به آراء هر گروه صحبت فرموده    يل استناد يل به دال  يجلسه به تفص  

يدر بعـض يعنيها به صورت دو گانه به پرونده يدگيمتفاوت شده، رس   يه ها يز موجب رو  يچ

کـه  . باشـد يفر خواسـت مـ  يموارد با صدور کيفر خواست و در برخ يم و بدون ک   يموارد مستق 

ـ توامـان ن  يدگيا عدم رس  يتوامان   يدگيم در مورد رس   يرسد اتخاذ تصم   يبنظر م  ز رافـع همـه   ي

ا يـ عفت مستوجب حد، اعـدام  يست اتهام مناف  يبايرا قضات م  يز. باشد يموجود نم  مشکالت

، ضـرب و  يير آدم ربـا يـ گـر نظ يديکنند و نسبت به ادعاهـا يدگيم رس يرجم را به طور مستق    

حال اگر . قرار دهنديدگيفر خواست مورد رسيم کيل  را، پس از تنظين قبيجرح، سرقت و از ا

ا خواف در اسـتان خراسـان باشـد    يستان و بلوچستان و ير استان سرانشهر ديمحل وقوع جرم ا  

ـ کنند و اين بار طيتا مرکز استان را چنديلومترين پرونده مجبورند فاصله چند صد ک يطرف ن ي

ت در جهـت اصـالح وضـع    اسد  يرا به دنبال خواهد است و ام       يو زحمات  ير چه مشکالت  يمس
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ر يتـداب يهمه جانبه از قانون فعلـ يابيد و با ارزريصورت پذياستهيشايموجود اقدامات قانون 

.رديانجام پذيانت از حقوق مردم و عفاف عموميل و صيتسهيبرايالزم

توامـان بـه     يدگيرسد رسـ   يع جهات مذکور به نظر م     يحال با توجه به جم    يا يعل: هينظر

بـول و  ج قابـل ق يبه صـورت واحـد منـشا آثـار و نتـا     ييک مرجع قضايم متعدد متهم در  يجرا

مختلـف و  يهـا رغم وجود مشکالت، ارجح آن است که پرونده به قسمتياست و عل   يمطلوب

ن توجه به نظرات مخـالف مـع الوصـف بـا            يدر ع . رديقرار نگ  يدگيدر مراجع متعدد مورد رس    

يو مصالح عمـوم يشرعيت به روح قانون و مبان  يرفته و با عنا   يانجام پذ  يهايتوجه به بررس  

اسـتان دارنـد   يفـر يکيت اعـم کـه دادگاههـا   يو صالحين حقوق يو دکتر  ييقضا يهاهيو رو 

ز يـ ک نيـ يفرين حکم وجود داشته و در دادگاه کيز هميگذشته ن ييجنا يچنانکه در دادگاهها  

توامـان بـه     يدگيبـر رسـ    يکشور مبن  يوان عال يد ۲۷نظر شعبه محترم    . ه مذکور مجرا بوده   يرو

.مينمايد ميين را ارجح دانسته و تأاستايفريم متعدد در دادگاه کيجرا

يأت عموميه هيوحدت رو۱/۱۱/۱۳۸۷-۷۰۹شماره يرأ: د

و يعموميدادگاههاين دادرسييقانون آ۱۸۳و  ۵۴و مواد    يحقوق يمستفاد از اصول کل   

ي، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلـف باشـد دادگـاه             يفريانقالب در امور ک   

ـ بـا ا . ن جـرم را دارد يبه مهـم تـر  يت رسيدگيد که صالحينما يدگياو رس  د به اتهامات  يبا ن ي

از اتهامـات    يکيکه   يکشور در صورت   يوان عال يد يأت عموم يت اعضاء ه  يب به نظر اکثر   يترت

ـ استان است، ا   يفريت دادگاه ک  يبه آن در صالح    يدگيباشد که رس   يميمتهم از جرا   ن دادگـاه  ي

ـ نمايدگياسـت رسـ    يت دادگاه عمـوم   يه در صالح  ز ک يگر او ن  يد به اتهامات د   يبا ـ .دي ن يهمچن

ياصالح۴به ماده يمندرج در تبصره الحاقياز مجازات هايکيبه اعتبار ترتب يچنانچه بزه 

استان مطـرح  يفريدر دادگاه ک  ۲۸/۷/۱۳۸۱و انقالب مصوب     يعموم يهال دادگاه يقانون تشک 

دارد کـه    يگـر يعنوان مجرمانـه د    يتکابص دهد عمل ار   يتشخ يدگيگردد و دادگاه پس از رس     

ت دادگاه يصالحين امر موجب نفياست، اييجزا يت دادگاه عموم  يبه آن در صالح    يدگيرس

اسـتان  يفـر يآراء دادگاه ک. ديصادر نمايو حکم مقتض يدگين بزه رس  يد به ا  ينخواهد بود و با   

.کشور استيوان عاليدنظر در ديدر موارد فوق قابل تجد

يفـر يو انقالب در امور کيعموميدادگاههاين دادرسييقانون آ۲۷۰بق ماده طين رأ يا

.ها الزم االتباع استکشور و دادگاهيوان عاليشعب ديدر موارد مشابه برا
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اي ديوان عدالت اداريآراء وحدت رويه

۲۵/۷/۸۷-۱۸۵۳۵يبه نقل از روزنامه رسم۴۶۷دادنامه شماره 

يأت عموميهيرأ

ست و يـ شـعبه ب ۲۳/۱۲/۱۳۸۵مـورخ  ۲۱۶۲شـماره  يرض در مدلول دادنامه قطع   اوالً تعا 

ست و دوم محـرز بنظـر             يـ شـعبه ب   ۱۰/۱۲/۱۳۸۲مـورخ    ۱۸۰۷شـماره    يهشتم با دادنامه قطعـ    

يدولتـ يف شرکتهايدر تعر ۱۳۶۶کشور مصوب    يقانون محاسبات عموم   ۴اً ماده   يثان. رسديم

واحـد  يشـرکت دولتـ  «نکـه  يف آنها مصرح است بـه ا انواع مختل  يات حقوق ين خصوص ييو تب 

ا به حکم قـانون و  يجاد شود و ياست که با اجازه قانون به صورت شرکت ا   يمشخص يسازمان

ش يشناخته شده باشد و بيا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتيشده و   يا دادگاه صالح مل   ي

يگـذار هيق سـرما يـ که از طريره آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجايدرصد سرما ۵۰از  

يدولتـ يدرصد سهام آن متعلـق بـه شـرکتها   ۵۰ش از يجاد شود، مادام که ب يا يدولت يشرکتها

ف يـ ز در تعريـ نيت خدمات کـشور   يريقانون مد  ۴و ماده   » شوديم يتلق ياست، شرکت دولت  

يرااست که بـه موجـب قـانون بـ    ي، بنگاه اقتصاد  يمقرر داشته که شرکت دولت     يشرکت دولت 

از يابالغـ يقانون اساس۴۴اصل يکلياستهايدولت به موجب س   يهاياز تصد  يانجام قسمت 

۵۰ش از   يجـاد شـده و بـ      يگـردد، ا  يف دولت محسوب مـ    يجزء وظا  يمقام معظم رهبر   يسو

ـ اد تعـاون ن يـ نکـه بن ينظـر بـه ا    . ه و سهام آن متعلق به دولت باشد       يدرصد سرما  يانتظـام يروي

پرسـنل  يهايازمنـد ين نيحسب مقررات اساسنامه مربوط به منظور تـأم       ران  يا ياسالم يجمهور

۴س و طبق مـاده  يران در ابعاد مسکن و وام تأسياياسالميجمهور يانتظام يرويکادر ثابت ن  

کـل قـوا اهـداء    يو فرمانده  ياد مزبور از طرف مقام معظم رهبر      يه بن يه اول يآن اساسنامه، سرما  

اد متعلق به مقام يبن يهايه و دارائ  يه سرما يز کل يسنامه مذکور ن  اسا ۲۳ده و به صراحت ماده      يگرد

آن يهـا يملک و دارائيه مايه، کلياد، پس از تسويه بوده و در صورت انحالل بن   يت فق يمعظم وال 

واجد اوصـاف و   يت حقوق يت از نظر ماه   يفين ک يار معظم له قرار خواهد گرفت و با ا        يدر اخت 

مــورخ ۱۸۰۷ن دادنامــه شــماره يبنــابرا. ستيــنيولتــديشــرکتهايط و ضــوابط قــانونيشــرا

۱۳مقـرر در مـاده   يدولتـ ياد مزبور را در زمـره واحـدها    يوان که بن  يد ۲۲شعبه   ۱۰/۱۲/۱۳۸۲

ـ ا. باشـد يح و موافق قانون مـ  يندانسته است، صح   ۱۳۸۵مصوب   يوان عدالت ادار  يقانون د  ن ي
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ر يوان و سـا يـ شـعب د يبرايالت اداروان عديقانون د۴۳و ماده ۱۹ماده   ۲به استناد بند     يرأ

.ربط در موارد مشابه الزم االتباع استيذيمراجع ادار

***

۲۶/۹/۸۷-۱۸۵۸۵شماره يبه نقل از روزنامه رسم۶۱۸دادنامه شماره 

يات عموميهيرأ

د يـ ضمن تأک۱۳۸۰م مصوب يمستقياتهايقانون مال  ياصالح ۲۴۲قانونگذار به شرح ماده     

ـ افـت شـده و      يکه به لحاظ اشتباه در محاسـبه، اضـافه در          ياتيمالبر ضرورت استرداد     ا طبـق   ي

بـه  ياتيـ ان ماليـ مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارت وارده به مؤد  

ات به هر عنـوان را مـشمول        يان بابت مال  ياز مؤد  يافتيل آن ماده مبالغ اضافه در     يشرح تبصره ذ  

خ ير ماه و مبـدأ احتـساب خـسارت مزبـور را بالـصراحه از تـار           درصد د  ۵/۱به نرخ    يخسارت

قانون فوق االشـعار  ۲۷۳نکه مفاد ماده ينظر به ا. ن و اعالم کرده استييتعيافت مبالغ اضاف  يدر

ح مقنن در باب اسـتحقاق  يحکم صريناف۱/۱/۱۳۸۱قانون از يخ اجراين تارييدر خصوص تع  

افـت خـسارات   يم و تبصره آن بـه در  يمستق ياتهايلقانون ما  ياصالح ۲۴۲ان مشمول ماده    يمؤد

ن يست، بنـابرا يـ ات اضـافه تـا زمـان اسـترداد آن ن    يافت ماليخ درين تارين شده در فاصله ب   ييتع

خ احتساب خـسارات مـورد نظـر    يکه تار۲۶/۸/۱۳۸۲مورخ ۲۱۱-۵۹۰۹/۴۹۰۹بخشنامه شماره  

ر قـانون و خـارج از حـدود        ين و اعالم کـرده اسـت، مغـا        ييتع ۱۳۸۱ن  يمقنن را از اول فرورد    

شود و مـستنداً    يص داده م  يتشخ يکشور در وضع مقررات دولت     ياتيارات سازمان امور مال   ياخت

و ۱۹ک ماده يک و بند يران و ماده ياياسالميجمهوريقانون اساس۱۷۰به قسمت دوم اصل 

.گردديابطال ميوان عدالت اداريقانون د۴۲ماده 

***

۲۶/۹/۸۷-۱۸۵۸۵شماره يبه نقل از روزنامه رسم۶۱۵دادنامه شماره 

يأت عموميهيرأ

ن و مقررات مگر به حکم قانونگذار يت به اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانيبا عنا

ط و ير شـرا ييـ ح شده است، وضع قاعده آمره در بـاب تغ    يبه آن تصر   يقانون مدن  ۴که در ماده    

ـ القاعده متضمن سـلب  ين اشخاص که عليبمنعقدهيضوابط عقود و معامالت و قراردادها    ا ي

۵۵۵۱/۲ه شـماره  ياطالع۲ن بنديبنابرا. ندارديت قانونيمکتسب است، موقعيق حق قانون ييتض
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الت يزان تـسه  يـ و کـاهش م    يگذارش مدت سپرده  يبانک ملت موضوع افزا    ۱۹/۱/۱۳۸۷مورخ  

خ يبماسبق شده و از تار  نکه عطف يمذکور در آن بند از جهت ا       يد کاالها يبه منظور خر   يبانک

شـود و  يص داده مـ   ير حکـم قانونگـذار تـشخ      يده است، مغا  يقابل اجراء اعالم گرد    ۱/۱/۱۳۸۷

ک يـ ک و بنـد    يران و ماده    يا ياسالم يجمهور يقانون اساس  ۱۷۰مستنداً به قسمت دوم اصل      

.گردديابطال ميوان عدالت اداريقانون د۴۲و ماده۱۹ماده 

***

۳۰/۱۱/۸۷-۱۸۶۳۵يبه نقل از روزنامه رسم۸۰۱دادنامه شماره 

يأت عموميهيرأ

نظر بـه تبـصره   -ب. رسديفوق الذکر محرز بنظر م    يهاتعارض در مدلول دادنامه    -الف

۹۵قانون مذکور و ماده      ۱۴ه قانون اصالح تبصره ماده    يقانون کار و قانون استفسار     ۱۴ک ماده   ي

ـ قانونگذار، مدت خـدمت ز ر احکام متعدد    يو سا  ين اجتماع يقانون تأم  ر پـرچم اشـخاص بـا    ي

متعلقه قابل ياياز مزاياطالق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداريت مقررات مربوط عليرعا

۹۰۱شعبه نهم و دادنامـه شـماره         ۴/۳/۱۳۸۷مورخ   ۷۰۱ن دادنامه شماره    يبنابرا. احتساب است 

نه موافق اصول و ين زميدر ايت شاکيبر ورود شکا يوان مبن يشعبه دهم د   ۱۲/۱۰/۱۳۸۶مورخ  

يوان عدالت اداريقانون د۴۳و ماده ۱۹ماده ۲به استناد بند     ين رأ يا. باشد يم ين قانون يمواز

.االتباع استربط در موارد مشابه الزميذير مراجع اداريوان و سايشعب ديبرا

***

۳۰/۱۱/۸۷-۱۸۶۳۵شماره يبه نقل از روزنامه رسم۸۰۵دادنامه شماره 

يأت عموميهيرأ

. رسديفوق الذکر محرز بنظر ميهاتعارض در مدلول دادنامه-الف

يکه شورايدر موارد«۱۳۴۳مصوب ينامه اصالحات اراضنييآ۳۸به صراحت ماده -ب

م شده يتنظيمقررات اصالحات ارضيکه در اجرايص دهد در اسناديتشخ ياصالحات اراض 

دفـاتر  يمزبور برايرأ. ا ابطال سند خواهد داديا اقاله يح به اصاليرخ داده است، رأ  ياشتباه

مزبـور   يکه رأ  ياالجراء خواهد بود و در صورت     ر ثبت اسناد و امالک الزم     يو دوا  ياسناد رسم 

ک قانون مربوط به ير ماده ينفع طبق قسمت اخيذيبرساند، حسب تقاضا  يگريبه حق د   يخلل

از ملـک  ينکه قسمتينظر به ا» .عمل خواهد شد  ۱۳۳۳و اسناد معارض مصوب      ياشتباهات ثبت 
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يقانون اصالحات ارضيرزا موسوم به ملوده صحرا در اجرايمبخش خان  ياصل ۷۱يپالک ثبت 

ات پرونده نام مالـک آن ملـک قبـل از    يپور واگذار شده و حسب محتو      يتق ياروجعل يبه آقا 

د يـ قيد مراد ادنـان   يس يتباهاً آقا بوده که اش   يسادات يمراد صالح دالهيس يآقا ياصالحات اراض 

ن اشـتباه  يمرکز که در مقام رفع ا  ياصالحات اراض  يشورا ۵/۳/۱۳۸۷مورخ   ين رأ يشده بنابرا 

مـورخ  ۲۵۵۸جـه دادنامـه شـماره    يالذکر بوده است و در نتصادر شده منطبق با ماده فوق   يقلم

آن شـورا  يت بـه رأ نـسب يت و اعتراض شـاک يبر رد شکايوان مبنيشعبه هفتم د   ۲۹/۷/۱۳۸۷

وان عدالت يقانون د ۴۳و ماده  ۱۹ماده   ۲به استناد بند     ين رأ يا. باشديح و موافق قانون م    يصح

.االتباع استربط در موارد مشابه الزميذير مراجع اداريوان و سايشعب ديبرايادار

***

۳۰/۱۱/۸۷–۱۸۶۳۵يبه نقل از روزنامه رسم۸۰۷دادنامه شماره 

يأت عموميهيرأ

مطـابق مـاده     -ب. رسـد يفوق الذکر محرز بنظر مـ      يهاتعارض در مدلول دادنامه    -الف

نفر کارگر دارند مـصوب  ۵که حداکثر   يانيمه کارفرما يت از پرداخت سهم ب    يواحده قانون معاف  

کـه از خـدمات   يو فن يو صنعت  يديتول يه کارگاهها يان کل يکارفرما ۱۳۶۲از آغاز سال    «۱۳۶۱

مه ينفر کارگر از پرداخت حق ب ۵زان  يند تا م  ينمايل برق، آب، تلفن، راه استفاده م      ياز قب  يدولت

مـه را خواهنـد    يسهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به باال نسبت به مـازاد پـنج نفـر حـق ب                    

و يديـ توليگاههاه کاريان کلينظر به عموم و اطالق حکم قانونگذار درباره کارفرما      » .پرداخت

فعـال در  يص حکم مقنن به واحـدها ينکه تخصيمشمول ماده واحده مذکور و ا    يو فن  يصنعت

مـورخ  ۱۲۷۱ن دادنامـه شـماره     يست، بنـابرا  يـ ح قانونگـذار ن   يمحدوده شهرها موافق حکم صر    

ـ ا. شـود يص داده م  يح و موافق قانون تشخ    يوان صح يشعبه دوازدهم د   ۱۲/۷/۱۳۸۵ بـه   ين رأ ي

ر مراجـع  يوان و سـا يـ شعب د  يبرا يوان عدالت ادار  يقانون د  ۴۳و ماده    ۱۹ماده   ۲ند  استناد ب 

.االتباع استربط در موارد مشابه الزميذيادار
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***

۳/۱۲/۸۷-۱۸۶۳۷شماره يبه نقل از روزنامه رسم۸۱۴، ۸۱۳دادنامه شماره 

يأت عموميهيرأ

مـشمول مـاده   ياتيان ماليم، مؤديمستق ياتهايقانون مال  ۱۰۰قانونگذار به شرح ماده      -الف

خـود را در سـال   يشغل يتهايمربوط به فعال   ياتيمذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مال        

رماه سال بعـد بـه اداره امـور    يم و تا آخر تيت مقررات تنظيبا رعايهر واحد شغل يبرا ياتيمال

نظر . نديتعلقه طبق قانون اقدام نماات ميم و نسبت به پرداخت مال     يمحل شغل خود تسل   : ياتيمال

نامـه مربـوط بـه    نيـي ب آيم و تـصو يقانون مزبور متضمن جواز تنظـ  ۹۵ماده   ۲نکه تبصره   يبه ا 

اسـت و  يدر دفـاتر تجـار  يع ماليدفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقا       ينگهدار يروشها

يکه به منظور ثبت و نگهداريانيموديف برايجاد تکليبر ايبا وضع قاعده آمره مبن    يامالزمه

ات مذکور  يم خالصه عمل  يکنند به تسل   ياستفاده م  يکيالکترون يهاستمياز س  يات معامالت يعمل

ينامه اصـالح نييآ۱۷ر ماده ين قسمت اخيندارد، بنابراياتيک بار به اداره امور مال    يهر سه ماه    

خـالف قـانون و خـارج از    ن خصوصيم در ايمستق ياتهايقانون مال  ۹۵ماده   ۲موضوع تبصره   

. استيدر وضع مقررات دولتيو دارائير امور اقتصاديارات وزيحدود اخت

م، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت يمستقياتهايقانون مالياصالح۹۵در مورد ماده -ب

مربـوط بـه منظـور    ياسناد و مدارک و دفاتر تجـار يم و نگهداريه و تنظيات موظف به ته يمال

ط و ضـوابط مقـرر در       يات براساس شـرا   يص درآمد مشمول مال   يو تشخ  يتجار يهاتيثبت فعال 

آن مـوارد    ۲قـانون و تبـصره       ۹۷اند و به شرح ماده      ماده مذکور شده   ۲نامه موضوع تبصره  نييآ

معتبـر  يالرأس به واسطه رد دفـاتر قـانون  يات به طور عل   يص درآمد مشمول پرداخت مال    يتشخ

م خالصـه   ينامه مورد اعتراض کـه عـدم تـسل        نييآ ۲۰ماده ۱۲بند   نيبنابرا. ده است ين گرد ييتع

اعالم ياتيماليدر مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مؤد۱۷ات موضوع ماده يعمل

گردد، خالف يالرأس ميات به طور عليص در آمد مشمول ماليجتاً سبب تشخيداشته است و نت   

ر مـاده  يلذا قسمت اخ  . باشديم يو دارا  ير امور اقتصاد  يارات وز يقانون و خارج از حدود اخت     

يقـانون اساسـ  ۱۷۰نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصـل     نييآ ۲۰ماده   ۱۲و بند    ۱۷

ـ قـانون د ۴۲و مـاده   ۱۹ک ماده يک و بند    يران و ماده    يا ياسالم يجمهور يوان عـدالت ادار ي

.شوديابطال م
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***

۲۴/۱۲/۸۷-۱۸۶۵۳شماره يبه نقل از روزنامه رسم۸۱۴دادنامه شماره 

يأت عموميهيرأ

وان، اعتراض نسبت   يد يأت عموم يه ۲۷/۲/۱۳۸۳مورخ   ۶۶به شرح دادنامه شماره      -الف

قبالً يدادگستريکانون وکالاستقالليحه قانونينامه النييآ۷۶و تبصره ماده ۶و ۵يبه بندها

ص داده  يمربوط تـشخ   يارات قانون يقرار گرفته و وضع آنها خارج از حدود اخت         يدگيمورد رس 

م به اعتراض نسبت به يو اتخاذ تصميدگيرسيبراين مورديبنابرا. ده استيشده و ابطال گرد

. موارد مذکور وجود ندارد

م          ي، تنظــيدادگــستريکــانون وکــالاســتقالل يحــه قــانونيال۲۲بــه موجــب مــاده -ب

بـه تخلفـات و نـوع تخلفـات و     يدگيل و طرز رسـ يمربوط به امور کارکنان از قب   يهانامهنييآ

يت قـانون بـه عهـده کـانون وکـال      يو پروانه وکالت با رعا     يع و کارآموز  يمجازات آنها و ترف   

ـ نظر به اخت  . محول شده است   ير دادگستر يب آنها به عهده وز    يو تصو  يدادگستر ار مقـرر در   ي

قانون وکالـت  ۵۱ت به ماده ين نوع تخلفات و مجازات آنها و عناييماده مذکور در خصوص تع  

در باب ي، مواد مورد اعتراض شاکيمتخلف دادگستريوکال يانتظام يموضوع انواع مجازاتها  

ـ  يرتيمغـا ) الف(مقررات مربوط به مجازاتها به استثناء موارد مذکور در بند            ا قـانون نـدارد و      ب

.ب آنها نبوده استيوقت در تصوير دادگستريوزيارات قانونيخارج از حدود اخت

ـ نـه ضـرورت اعـالم تغ   ين نامه در زمييآ۷۰مقررات مربوط به ابالغ از جمله ماده  -ج ر يي

ت ابالغ در صورت عـدم اطـالع   يفيو کيدادگستريآدرس محل سکونت وکال به کانون وکال      

بـا  يرتياالشـعار مغـا  فوقيحه قانونيال ۲۲ماده   يارات قانون ين با توجه به اخت    مذکور و نحوه آ   

. باشديمربوط نميارات قانونيقانون ندارد و خارج از حدود اخت

دن اوراق ارسـال شـده از   يف اثبـات نرسـ    ينامه مورد اعتراض که تکل    نييآ ۷۱در ماده    -د

نه يدر زمير اصول مسلم حقوقيقرار داده مغا  کانون و دادسرا و دادگاه را به عهده مخاطب آنها           

ا وجود امر خـاص اسـت و   يوقوع يل و مدرک از طرف مدع يت ابراز و ارائه دل    يتوجه مسوول 

ـ يـ کفايرا نفينکه نافيکه واقع نشده به اعتبار ايف اثبات امريل تکل يتحم کنـد، خـالف   يت م

از ماده مـذکور کـه اثبـات    يقسمتنياعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود وقوع آن است، بنابرا 

ن جهـت  ياست و بديدن اوراق مزبور را بعهده مخاطب آنها قرار داده فاقد وجاهت قانون ينرس
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ک يـ ک و بنـد  يـ ران و ماده ياياسالم يجمهور يقانون اساس  ۱۷۰به استناد قسمت دوم اصل      

ـ «عبـارت    ۱۳۸۵مـصوب    يوان عدالت ادار  يقانون د  ۴۲و ماده    ۱۹ماده   ـ نماا ثابـت ي د اصـالً  ي

.شودينامه حذف و ابطال منييآ۷۱از متن ماده » .شوديد مين صورت ابالغ تجديده در اينرس

***

۲۶/۱۲/۸۷-۱۸۶۵۴شماره يبه نقل از روزنامه رسم۸۵۱دادنامه شماره 

يأت عموميهيرأ

ره شـما يهـا از دادنامـه ين قـسمت يبا توجه به مفاد آراء فوق الذکر وجود تناقض بـ    اوالً،

۱۳۳۹شعبه اول با دادنامه شـماره        ۲۲/۷/۱۳۸۷مورخ   ۱۷۴۹و شماره    ۲۳/۶/۱۳۸۷مورخ   ۱۵۶۷

ان از يت شاکيبه شکايدگيوان در رسيت ديصادره از شعبه سوم در باب صالح۲۳/۷/۸۷مورخ 

ت ينکـه شـکا  ي، نظر به ااًيثان. ت محرز استيطرف شکايدولت يمات و اقدامات واحدها   يتصم

آنـان براسـاس   يدر خصوص تملک اراضـ     يدولت يت و اقدامات واحدها   ماياشخاص از تصم  

ـ يبرنامـه عمـوم  ياجـرا يو امـالک بـرا  يد و تملک اراضينحوه خريحه قانون يال و ي، عمران

قـرار  يوان عـدالت ادار يـ شعب ديت اختصاصيدر صالح۱۷/۱۱/۱۳۵۸دولت مصوب    ينظام

نـده دادسـتان در     ين حـضور نما   يو، همچنـ  نده ا يا نما يدارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان        

ـ ۹و ۸ن يطرح در موارد مصرح در مادت    يتصرف و اجرا   يقانون فوق الذکر از نوع امور اجرائ

بـه موضـوع   يدگيست تـا رسـ    ين يت قضائ ينفسه واجد ماه   يشود و ف  يامر تملک محسوب م   

۲۳/۷/۱۳۸۷مـورخ  ۱۳۳۹ن دادنامـه شـماره   يوان نباشـد، بنـابرا   يت شعب د  يت در صالح  يشکا

وان عـدالت  يـ ت ديان را در صـالح يت شـاک يبه شکا يدگينکه رس يوان از جهت ا   يشعبه سوم د  

بـه اسـتناد   ين رأيا. شوديص داده م يتشخ ين قانون يدانسته است، موافق اصول و مواز      يادار

ير مراجـع ادار يوان و سـا   يـ شعب د  يبرا يوان عدالت ادار  يقانون د  ۴۳و ماده    ۱۹ماده   ۲بند  

.ر موارد مشابه الزم االتباع استربط ديذ

***

۱۸/۱/۸۸-۱۸۶۶۶شماره يبه نقل از روزنامه رسم

يأت عموميهيرأ

بـه صـراحت   -ب. رسـد يفوق الذکر محرز بنظر مـ يهاتعارض در مدلول دادنامه -الف

ت حق کارفرما در خصوص فسخ قرارداد کار با کارگر در يتثب۱۳۶۹قانون کار مصوب    ۲۷ماده  
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کارگاه پـس از  يانضباط يهانامهنييا نقض آ  يف محوله و    يکارگر در انجام وظا    صورت قصور 

نه حق فسخ قـرارداد کـار و   يکار در زمياسالميتذکرات مکرر منوط به اعالم نظر مثبت شورا 

ين فسخ قرارداد کار بدون اعالم نظر مثبت شـورا يبنابرا. کارگر استيپرداخت مطالبات قانون  

۲۷/۷/۱۳۸۷مورخ   ۲۱۹۶ح مقنن است و دادنامه شماره       يف و حکم صر   کار خالف هد   ياسالم

ماده ۲به استناد بندين رأيا. باشديمين قانونياست، موافق اصول و موازين معنيکه متضمن ا

ربط در يـ ذير مراجـع ادار يوان و سـا يـ شعب د يبرا يوان عدالت ادار  يقانون د  ۴۳و ماده    ۱۹

.موارد مشابه الزم االتباع است

***
۱۸/۱/۸۸-۱۸۶۶۶شماره يبه نقل از روزنامه رسم۸۷۲دادنامه شماره 

يأت عموميهيرأ

ـ ، فعال ۱۳۶۶طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشـکان مـصوب            پزشـکان و   يت شـغل  ي

باالمانع اسـت و بـه    يو اجار  يملک يو تجار  يمسکون يصاحبان حرف وابسته در ساختمانها    

ر کردن مطب توسـط مالـک   يدايقانون شهردار۵۵اده م۲۴ل بند   يموجب قسمت آخرتبصره ذ   

محسوب نشده است و حـسب  ياز نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجار    يدر محل مسکون  

جـاد  يز کـه در مقـام ا  يکشور نيوان عاليديأت عموميه۱۴/۷/۱۳۷۱مورخ ۵۷۶دادنامه شماره   

و يعرضه خدمت علميبرامطب پزشکان کهيجاريه انشاء شده است، اماکن است   يوحدت رو 

ا تجـارت  يشه يشود، محل کسب و پ يماران مورد استفاده واقع م    يو معالجه ب   يپزشک يتخصص

ياسـالم يشـورا ۱۱/۷/۱۳۸۵ش مـورخ  /۳۶۱۰/۲ن مصوبه شـماره   يبنابرا. گردد يمحسوب نم 

که مقـرر    ۲/۶/۱۳۸۵ش مورخ   /۳۰۶۵/۲مصوبه شماره    ۴شهر مشهد موضوع اصالح تبصره بند       

ت خود، واحـد مـذکور بـه لحـاظ     يدر صورت عدم سکونت پزشک در محل فعال   «ه است   داشت

و يبـردار ر بهـره ييـ محسوب و بابـت تغ    ي، درمان يبه عنوان استفاده بهداشت    يضوابط شهرساز 

محاسـبه و اخـذ             ي، درمـان  يبهداشـت  يبهـره بـردار    يبـر مبنـا    يصدور مجوز، حقوق شهردار   

يآمره در خصوص الزام پزشک به پرداخـت حقـوق شـهردار            به لحاظ وضع قاعده   » .گردديم

در صورت عدم سکونت در آن    ياز محل مسکون   ي، درمان يبهداشت يبرداربابت استفاده و بهره   

قـانون  ۱۷۰شود و مستنداً بـه قـسمت دوم اصـل    يص داده ميخالف هدف و حکم مقنن تشخ 

ـ قانون د۴۲و ماده  ۱۹ک ماده   يک و بند    يران و ماده    يا ياسالم يجمهور ياساس وان عـدالت  ي

.گردديابطال م۱۳۸۵مصوب يادار
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يات مشورتي اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييهنظر

۲۴/۱۱/۸۷-۱۸۶۳۱شماره يبه نقل از روزنامه رسم

که يفيگردد و تکليص تصرفات متصرف بر م ين و تشخ  ييضوابط متعارف محل، به نحوه تع     «

ست که ينين معنيبرعهده سازمان ثبت اسناد و امالک قرار گرفته به ا          يع رسان اطال يدر قانون برا  

».ستنديمواجه نيفين خصوص با تکليمربوط در ايهاونيسيبا گذشتن مدت مقرر، کم

قـانون  ينامـه اجرائـ  نيـي آ۱۳مـاده  ۱در تبصره » ضوابط متعارف محل«منظور از   -سؤال

ـ ا هيـ ست و آياز قانون ثبت چ يحذف مواد قانون اصالح و     ۳و   ۲و   ۱اصالح مواد    يهـا أتي

کـه در  ييتواننـد بـه تقاضـاها    يز مـ  ياعالم شده ن   يهاان مدت يموضوع قانون مذکور پس از پا     

ند؟ينمايدگيم شده رسيتسليمهلت قانون
۴/۱۲/۱۳۸۶- ۸۱۰۹/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر

و ۲و۱قانون اصالح مـواد  ينامه اجرائنييآ۱۳ماده ۱عبارت تبصره   اق  يبا توجه به س    -۱

رش آن يمفروز از ملک مشاع باشد پذياهرگاه تقاضا بابت قطعه  «: قانون ثبت که مقرر داشته     ۳

ضـوابط متعـارف محـل    يبـر مبنـا  يمفروزيمشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرف      

. گـردد يص تصرفات متصرف بر مـ   ين و تشخ  ييتع ضوابط متعارف محل، به نحوه    » .خواهد بود 

توان به ضوابط معمول و مرسوم محل بـسنده  يص حدود تصرفات ميتشخيکه برا  ين معن يبد

معمول است، همـان     يوار کش يجدا کردن حدود تصرفات د     يبرا يالمثل اگر در محل   يف. نمود

ماننـد سـنگ،   ييهـا شانهگر با قرار دادن نـ     يکه در محل د   يت شود و در صورت    يد رعا يضابطه با 

.رديها مورد توجه قرار گشود، آن نشانهين مييز و امثال آن حدود و تصرفات تعيچوب، خاکر

قـانون اصـالح و   ۳و ۲و  ۱قانون اصـالح مـواد       ۷ماده   ۲نکه در تبصره    يبا توجه به ا    -۲

مکلفند ادارات ثبت «: آمده است۱۳۷۰از قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال        يحذف مواد 

استان و نـشر  يويق رادين قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طر      ياالجرا شدن ا  خ الزم ياز تار 

يدر اماکن و معابر عموميک به محل و الصاق آگه   يا نزد يراالنتشار محل   يدر روزنامه کث   يآگه
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مه رونوشت يکسال درخواست خود را به ضميمراتب را به اطالع مردم برسانند که ظرف مدت 

و براساس ماده واحـده  » .نديم ثبت محل وقوع ملک نمايد تسليصدق مدارک در قبال اخذ رس   م

قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب سال ) ۱۴۸(و ) ۱۴۷(يد مدت مواد اصالحيقانون تمد

ن يخ الزم االجرا شدن ايگر از تاريبه مدت پنج سال د     ۷ماده   ۲، مهلت مذکور در تبصره      ۱۳۷۸

موضوع قانون پـس  يأتهايست که هيده است، انقضاء مدت مذکور مانع از آن ن      د ش يقانون تمد 

را يـ ز. نـد ينمايدگيم شده رسيتسليکه در مهلت قانون  ييز به تقاضاها  يادشده ن يان مدت   ياز پا 

ن يکه در تبصره ماده واحده مذکور بر عهده سازمان ثبت اسناد و امالک قرار گرفته به ا           يفيتکل

مواجه يفين خصوص با تکليمربوط در ايون ها يسيذشتن مدت مقرر، کم   ست که با گ   ين يمعن

.ستندين

***
۱۶/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۵شماره يبه نقل از روزنامه رسم

يم سـند رسـم    يالزام ورثـه بـه تنظـ       يت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعو      يبا احراز مالک  «

».ت استماع دارديقابل

م سند يتنظيانحصار وراثت براياها گويدر صورت فروش ملک از جانب ورثه آ-سؤال

د به نام وراث در دفتر امالک ثبت شده باشد؟يبايا ملک موروثياست يانتقال کاف
۱۶/۸/۱۳۸۶-۵۴۲۴/۷ه شمارهينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر

نامـه  نيـي آ۱۰۵ده و مـاده  يقانون ثبت اسناد و امالک مقرر گرد    ۲۲همان طور که در ماده      

د بعد از احراز انحصار وراثت و       يدر مورد انتقال ملک به ورثه با      « : ح نموده يقانون مذکور تصر  

نامه دادگاه راجع به حـصر وراثـت در   يسمت ورثه نسبت به مورث خالصه مفاد و شماره گواه 

ـ از وراث ثبـت و سـهام بق  يکيه ملک سهم ير ثبت اوليد و در زيمالحظات دفتر ق  ه وراث در ي

الزام ورثـه بـه      يت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعو      يو با احراز مالک   » .ثبت شود  ير جار دفت

ياست و فروش ملـک مـوروث  يرا انتقال به ورثه قهريت استماع دارد زيقابليم سند رسم  يتنظ

بـر  يانحصار وراثت کـاف يباشد و ارائه گواهيموکول به ثبت آن بنام وراث در دفتر امالک نم        

.باشديتقال مم سند انيتنظ
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***
۱۹/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۷يبه نقل از روزنامه رسم

ت در آن، يريا سـمت مـد  ييک شرکت تجارتير تاجر به صرف داشتن سهم در   ياشخاص غ «

».شونديواجد عنوان تاجر نم

ت يريا سمت مـد يبه صرف داشتن سهم      يران شرکت تجارت  يا مد يا سهامداران   يآ -سؤال

شوند؟يمي، تاجر تلقيک شرکت تجارتيدر 
۲۴/۷/۱۳۸۶- ۴۸۶۹/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر

ز يمـستقل و متمـا     ياز شرکت تجـارت    يسهامداران شرکت تجارت   يت حقوق يشخص اوالً،

رتاجر باشند، همانطور   يا غ يممکن است تاجر     يکه سهامداران شرکت تجارت   يرا در حال  ياست ز 

ين قـانون، دارا   يـ مـذکور در ا    يتجـار  يانون تجارت اشاره شـده، شـرکتها      ق ۵۸۳که در ماده    

. ه شرکت هستنديا سرمايت صاحبان سهام يمستقل از شخصيت حقوقيشخص

گر، اشـخاص   يبه عبارت د  . ز صادق است  يران شرکت ن  يت در مورد مد   ين وضع يهم اً،يثان

ر آن، واجـد عنـوان   ت د يريا سمت مد  ييک شرکت تجارت  يرتاجر به صرف داشتن سهم در       يغ

ا شخص يشرکت يندگيران شرکت، به لحاظ نمايکه مدياست معامالت يهيبد. شونديتاجر نم 

.شوديميتلقيشرکت است، تجارين معامالت برايدهند، چون ايانجام ميحقوق

***
۱۹/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۷شماره يبه نقل از روزنامه رسم

».شده استيسياو ظهر نواست که چک به ناميطبق قانون دارنده چک کس«

نکه صادر  يا ا يرد و   يقرار گ  يگريار د يدر اخت  يسيکه چک بدون ظهرنو   يدر صورت  -سؤال

يسلب نموده باشد، وليصادر و حق انتقال چک را از وينيکننده چک را در وجه شخص مع

نون که چک به او واگذار شده، طبق قـا يا شخص يد، آ يواگذار نما  يگريدارنده چک آن را به د     

جه حق مراجعه به بانک و وصول وجه چک را يشود و در نتيميصدور چک دارنده چک تلق

دارد؟
۲۹/۱۱/۱۳۸۶- ۸۰۰۲/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر



١٥٩زه های حقوقیتا

ـ تواند با ظهرنو يصادر شده م   يکه چک در وجه و     يکس يگـر يآنـرا بـه شـخص د   يسي

ـ ي(سلب نکـرده باشـد   يدر کننده حق انتقال چک را از و   که صا  يد، بشرط يواگذار نما  در يعن

ن صـورت دارنـده چـک بـا توجـه بـه       يدر ا) قلم نزده باشد» حواله کرد«کلمه   يمتن چک رو  

ـ اسـت کـه چـک بـه نـام او ظهرنو     يقانون صدور چک، کس۲ر ماده  يقسمت اخ  شـده و  يسي

ـ بـدون ظهرنو   ين چکـ  يگر چن ا يد، ول يتواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نما       يم در  يسي

در متن چک را قلم زده » حواله کرد«کلمه ينکه صادر کننده رويا ايرد و يقرار گيگريار دياخت

از ي، دارنده بعديگريو حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به د           

گـردد و در  يحـسوب نمـ  قانون صدور چک، م۲ر ماده   يجمله دارندگان مذکور در قسمت اخ     

.جه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را نداردينت

***
۱۹/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۷شماره يبه نقل از روزنامه رسم

د هم به دادگاه و هم به موکل ابالغ شود و اگر فقط به دادگاه اعالم شـده         يل با يوک ياستعفا«

».دهديباشد دفتر دادگاه مراتب را به موکل اطالع م

ل در پرونده از وکالت استعفا کرده و موکل از آن اطالع نـدارد  يکه وکيدر موارد  -سؤال

وجود دارد؟يا امکان توقف دادرسيست؟ آيف چيتکل
۱/۳/۱۳۸۷-۱۲۴۶/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر

و انقالب در امـور  يعموميدادگاههاين دادرسيياالجراء شدن قانون آ  ب و الزم  يبا تصو 

ـ ا۵۲۹ند و طبـق مـاده   ين قانون عمل نمايد طبق مقررات ا  يمحاکم با ) ۱۳۷۹در سال   (يمدن ن ي

۱۳۵۶مصوب ين دادگستر ياز قوان  يان و مقررات از جمله قانون اصالح پاره       ير قوان يقانون سا 

۳۷ه و منـسوخ اسـت طبـق مـاد         يرت دارد ملغ  يب مغا يکه با قانون مؤخر التصو     ييدر قسمتها 

ل خـود را عـزل   ياگر موکل وکيو انقالب در امور مدن يعموم يدادگاهها ين دادرس ييقانون آ 

يان دادرسـ يـ ل مـانع از جر    يل معزول اطالع دهد عزل وک     يد به دادگاه و وک    يد مراتب را با   ينما

ابد، ييد ادامه ميل جديا توسط وکيبا حضور موکل   يل دادرس ين با عزل وک   يبنابرا. نخواهد بود 

ل به دادگاه اعالم يوکيا به دادگاه، اگر استعفايل ممکن است به موکل اعالم شود يوک يستعفاا

اطـالع  يقانون مذکور، چون ممکن است موکل از اسـتعفاء بـ  ۳۹شود با توجه به مقررات ماده      



٢١١٦٠و ٢٠ز كرمانشاه شمارهمجله كانون وكالي دادگستري مرك

ـ ا توسـط وک يکند که شخصاً يدادگاه به موکل اخطار م   يحفظ حقوق و   يباشد برا  د يـ ل جدي

ک يد حداکثر به مدت يل جديوکيا معرفيتا مراجعه موکل يد و دادرسيب نمايقرا تعيدادرس

ل به دادگاه اعالم نشود بلکـه بـه موکـل اعـالم شـود،      يوکيگردد اما اگر استعفايماه متوقف م 

.ندارديقانون مذکور و توقف دادرس۳۹ه موضوع ماده يدر صدور اخطاريافهيدادگاه وظ

***
۱۹/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۷يسمبه نقل از روزنامه ر

ر يبـه اعـالم مراتـب بـه سـا        يازيشود ن يص داده نم  يکه ملک قابل افراز تشخ     يدر موارد «

».ستين نيمالک

ص داده     يرقابـل افـراز تـشخ   يص اداره ثبـت غ يکه ملک بـه تـشخ    يا در موارد  يآ –سؤال  

ن ابالغ گردد؟يد به همه مالکيم باين تصميشود ايم

۱۸/۷/۱۳۸۶-۴۷۶۰/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر

مات يتـصم يقانون افراز و فروش امـالک مـشاع  ۲و ماده يهر چند براساس مقررات کل    

۶لکن با التفات به ماده . نفع ابالغ گردديد به اشخاص ذيمسؤل ثبت که قابل اعتراض باشد با

ن بنظر يچن» که ملک قابل افراز اعالم شود  يصورتدر  «قانون مذکور و عبارت      ينامه اجرائ نييآ

بـه اعـالم مراتـب بـه     يازيشود نيص داده نميکه ملک قابل افراز تشخيرسد که در موارد يم

کـه  يکـس يم مـسؤول ثبـت و در مـورد رد تقاضـا      ين نباشد و معتـرض بـه تـصم        ير مالک يسا

م دادخواست بـه مراجـع      يدد با تق  ينمايدرخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک م         

ن يريسـا يوست نمودن مدارک دعـو يگر و پين ديت مالکيبطرف) يحقوقيدادگاه عموم (صالح  

ن با وجود اعـالم  يبنابرا. دهديمات متخذه قرار ميافراز و تصميبه دعو  يدگيان رس يرا در جر  

و م اداره ثبـت بـوده   ين معتـرض بـه تـصم      ياز مـالک   ين چنانچـه احـد    ير مـالک  يمراتب به سـا   

قرار گرفته يدگيم نموده باشد هر دو پرونده توأماً مورد رس      يدادخواست اعتراض به دادگاه تقد    

.م خواهد شديو اتخاذ تصم
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***
۱۵/۱۰/۱۳۸۷-۱۸۶۰۰يبه نقل از روزنامه رسم

ـ به تخلف قـسمت اخ     يدگيرس ياقتضاء دارد که برا    ياوالً سرعت در دادرس   « ۲۱۲ر مـاده    ي

ـ اً، ارسال پرونـده در ا     يثان. ل شود يتشک ياپرونده جداگانه  ينمد يدادرسنييقانون آ  ن مـورد بـه     ي

».ديم نمايو اتخاذ تصميدگيد رسيندارد و همان دادگاه بايدادسرا و جاهت

در همـان  يمدنين دادرسييقانون آ۲۱۲ر ماده يبه تخلف قسمت اخ   يدگيا رس يآ -سؤال

يي مربـوط بـرا  د پرونـده ياست و با   يانهل پرونده جداگا  يا مستلزم تشک  يپرونده ممکن است    

، به دادسرا ارسال شود؟يدگيرس
۲۵/۷/۱۳۸۵- ۵۶۸۱/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيه اداره کل امور حقوقينظر

يدادگاههـا ين دادرسـ يـي قـانون آ ۲۱۲ر مـاده  ياق عبارت قسمت اخ يبا توجه به س    اوالً،

ت عـدم  يکـه مـسؤول  يرر داشته، کسکه مق۱۳۷۹مصوب سال يو انقالب در امور مدن  يعموم

ن دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از    يدر هم  يدگيارائه سند متوجه او است پس از رس       

ن تخلف  يبه ا  يدگيرسد رس يبنظر م . کسال محکوم خواهد شد   ياز شش ماه تا      يخدمات دولت 

معمـوالً بـا موضـوع      ن تخلف   يرا، ا يز. باشدين مورد م  يدر ا  يال پرونده جداگانه  يمستلزم تشک 

ن مـوارد بـه   ياقتضا دارد که هر کدام از ايندارد و سهولت و سرعت در دادرس   يارتباط يدعو

.نشوديرد تا باعث اطاله دادرسيقرار گيدگيصورت مستقل مورد رس

ح قـرار داده، بـا احـراز    ين دادگاه را مورد تـصر يدر هم يدگينکه قانون رس  ينظر به ا   اً،يثان

و اتخـاذ  يدگيد رسيندارد و همان دادگاه با   يارسال پرونده به دادسرا وجاهت     تخلف در دادگاه  

.ديم نمايتصم

***
۱۵/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۰يبه نقل از روزنامه رسم

حکـم،   يا عدم اجـرا   ير در اجرا    يدادگاهها است و تأخ    ياحکام قطع  يفور ياصل بر اجرا  «

يقانون نحوهيواحدهقررات مادهت مياست که رعا  ياست که محتاج مجوز قانون     يياستثنا يامر

».موارد استينا، از جملهيف اموال دولتين و توقيپرداخت محکوم به دولت و عدم تأم
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ـ باشـند، آ ياعتبـار کـاف  يدارايا مؤسـسات دولتـ  يها که وزارتخانهيدر صورت  -سؤال ا      ي

ن و  يبه دولـت و عـدم تـأم       پرداخت محکوم    يقانون نحوه  يواحده توانند با استناد به ماده    يم

ند؟ي، از مهلت مقرر در قانون مذکور استفاده نمايف اموال دولتيتوق

***
۲۱/۵/۱۳۸۵- ۳۷۵۸/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيه اداره کل امور حقوقينظر

ف يـ ن و توقيبا توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم بـه دولـت و عـدم تـأم         

ا يـ هـا  کـه وزارتخانـه  ين مـورد ين قـانون بـ  يـ راساس مقـررات ا   توان گفت، ب  يم ياموال دولت 

باشند با  يه م يمفاد اجرائ  يپرداخت محکوم به و اجرا     يبرا ياعتبار کاف  يدارا يمؤسسات دولت 

ـ يبد. ک شديد قائل به تفکيوجود ندارد، باين اعتبار يکه چن  يمورد کـه در مـورد اول   ين معن

امـا در  . نـد ياحکام دادگاهها اقـدام نما يسبت به اجرامکلفند ن  يا مؤسسات دولت  يها  وزارتخانه

. نـد ياسـتفاده نما ياحکـام اعـالم و از مهلـت مقـرر قـانون         يد مراتب را به اجرا    يمورد دوم، با  

ه است، يهم که اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائ     يحکم در مورد   ين، چون اجرا  يبنابرا

ا مؤسـسه  يـ ه به منزلـه الـزام وزارتخانـه    يجرائرا، صدور ا يز. ه ضرورت دارد  يصادر کردن اجرائ  

ه يه صادر نشود، چون محکوم عليه است به پرداخت محکوم به چنانچه اجرائيمحکوم عليدولت

ه ملزم به پرداخت محکوم به نشده اسـت، در صـورت وجـود اعتبـار و عـدم      يبه موجب اجرائ 

ا يـ ن وزارتخانـه  يسؤولحکم را متوجـه مـ  يت عدم اجرا  يتوان مسؤول يپرداخت محکوم به، نم   

ر در يدادگاهها اسـت و تـأخ  ياحکام قطعيفوريبه عالوه، اصل بر اجرا . نمود يمؤسسه دولت 

ـ اسـت کـه رعا  ياست کـه محتـاج مجـوز قـانون    يياستثنايحکم، امر  يا عدم اجرا  ياجرا   ت ي

ه، حـق اجـرا   ياست در صورت صدور اجرائ  يهيبد. ن موارد است  ين ماده از جمله ا    يمقررات ا 

.قابل وصول خواهد بودياحکام مدنيبق قانون اجراط

***
۱۵/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۰يبه نقل از روزنامه رسم

ـ داشته باشـد، دادگـاه با  ينه دادرسياعسار از پرداخت هز   يکه خواهان ادعا   يدر صورت « د ي

ن مورد، بر حسب يدادگاه در ايت رأيقرار دهد و پس از قطع    يدگين ادعا را جداگانه مورد رس     يا
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افـت در صـورت قبـول    يدر صورت رد اعسار و عدم در    ينه دادرس يافت هز يبا در  يجه دادرس ينت

».ابديادامه ياصليبه دعوايدگياعسار، رس

وجاهـت  ياصـل يو دعـوا ينـه دادرسـ  ياعسار از هز يتوأم به ادعا   يدگيا رس يآ -سؤال

شود؟يدگياعسار خواهان، رسيا ابتدا به ادعايدارد، يقانون
۴/۵/۱۳۸۵- ۳۲۹۱/۷ره ه شماينظر

هيقوه قضائيه اداره کل امور حقوقينظر

مـصوب  يو انقـالب در امـور مـدن     يعموم يدادگاهها ين دادرس ييقانون آ  ۵۳طبق ماده   

افتـد و در صـورت   يان نمـ  يبه جر  ينه دادرس يبدون پرداخت هز   يچ دادخواست يه ۲۱/۱/۱۳۷۹

همـان   ۵۴ظرف مهلت ده روز پس از اخطار دفتر دادگاه، طبق مـاده              ينه دادرس يه هز يعدم تأد 

ينـه دادرسـ  ياعـسار از پرداخـت هز   يکه خواهان ادعا   ين، در صورت  يبنابرا. شوديقانون رد م  

م قرار دهد و پس از    يو اتخاذ تصم   يدگين ادعا را جداگانه مورد رس     يد ا يداشته باشد، دادگاه با   

قـانون مـذکور و   ۳۳۱از آن تابع مـاده     يدنظر خواه يکه تجد  ن مورد، يدادگاه در ا   يت رأ يقطع

اگرچـه  (باشـد  يکشور ميوان عاليديأت عموميه۲۹/۷/۱۳۸۲-۶۶۲ه شماره يوحدت رو  يرأ

ـ تواند مورد توجه و رعا يراجع به اعسار از محکوم به است اما مالک آن م           ين رأ يا ت قـرار  ي

افت يدر صورت رد اعسار و عدم در       يدرسنه دا يافت هز يبا در  يجه دادرس ي، بر حسب نت   )رديگ

د يباياصليب، به دعواين ترتيبد. ابديادامه ياصليبه دعوايدگيدر صورت قبول اعسار، رس

.ندارديتوأم وجاهت قانونيدگيشود و رسيدگياعسار رسيبه ادعايدگيپس از رس

***
۲۲/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۴يبه نقل از روزنامه رسم

محـل اقامـت   يتوان در هر کدام از دادگاههاياز قرارداد را ميشبه اختالفات نا  يدگيرس«

».ا اقامتگاه خوانده مطرح نموديتعهد و يا اجرايم قرارداد ين شده در قرارداد، محل تنظييتع

از قرارداد، دادگـاه محـل اقامتگـاه    يبه اختالفات ناشيدگيرسيدادگاه صالح برا   -سؤال

ا قرارداد در حوزه آن منعقد شـده    يکه عقد    يجمله دادگاه  گر از يد يا دادگاهها يخوانده است   

باشند؟يميدگيز صالح به رسيست در آنجا انجام شود نيبايا تعهد مي
۱۵/۵/۱۳۸۵- ۳۶۳۷/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيه اداره کل امور حقوقينظر
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يو انقـالب در امـور مـدن   يعمـوم  يدادگاههـا  ين دادرس ييقانون آ  ۱۱اگرچه طبق ماده    

آن  يشـود کـه خوانـده در حـوزه قـضائ          ياقامه م  يد در دادگاه  يبا ي، دعو ۱۳۷۹مصوب سال   

يأت عموميه۲۶/۳/۱۳۵۹مورخ ۹ه شماره يوحدت رويت به مفاد رأياقامتگاه دارد، اما با عنا    

راجع به امـوال  ييو هر دعوايبازرگانيبه دعاويدگينکه، در رسيبر ا يکشور مبن  يوان عال يد

انتخـاب دادگـاه در   يدگيل در رسـ يشده باشد از نظـر تـسه  يز عقود و قرارداد ناشمنقول که ا  

يدر دعـاو «: قانون مزبور که صراحتاً مقـرر داشـته     ۱۳ن ماده   يار خواهان قرار داد و همچن     ياخت

خواهـان      . شـده باشـد    يراجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشـ           يو دعاو  يبازرگان

ـ ا قـرارداد در حـوزه آن واقـع شـده اسـت      يـ رجوع کند که عقد يدگاهتواند به دا يم ا تعهـد         ي

همـان قـانون، در فـرض اسـتعالم     ۲۳و با توجه به مالک ماده      » .ست در آنجا انجام شود    يبايم

ن ييمحل اقامت تعيتوان در هر کدام از دادگاههاياز قرارداد را ميبه اختالفات ناش   يدگيرس

.ا اقامتگاه خوانده مطرح نموديتعهد و يا اجرايم قرارداد يمحل تنظشده در قرارداد، 

***
۲۲/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۴يبه نقل از روزنامه رسم

است نـه  يقين، شخص حقيات د يدر مقررات مربوط به مستثن    » هيمحکوم عل «منظور مقنن از    «

».يشخص حقوق

ـ ،  اسـت  يقين ناظر به شخص حق    يات د يا مقررات مربوط به مستثن    يآ -سؤال ا در مـورد    ي

هم قابل اعمال است؟ياشخاص حقوق
۹/۳/۱۳۸۵-۱۶۸۶/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيه اداره کل امور حقوقينظر

احکام يقانون اجرا۶۵ن در ماده يات ديکه از مستثنيقياق عبارات و مصاديبا توجه به س

ين دادرسـ يـي و مقررات مذکور در فصل سوم از بـاب نهـم قـانون آ       ۱۳۵۶مصوب سال    يمدن

اء يل لباس و اشيان شده از قب  يب ۱۳۷۹مصوب سال    يو انقالب در امور مدن     يعموم يدادگاهها

ه و خانواده او الزم است، آذوقه موجود بـه       يمحکوم عل  يرفع حوائج ضرور   يکه برا  يو اسباب 

ه و يـ از محکـوم عل يه و اشخاص واجب النفقه، مسکن مورد ن   يک ماهه محکوم عل   ياج  يقدر احت 

از و متناسب با شأن محکـوم  يه مورد نيله نقلي، وسيت شؤون عرفيبا رعا يد تحت تکفل و   افرا

ن تـا زمـان   يات ديح نموده، مستثنيرالذکر که تصريقانون اخ۵۲۶خصوصاً مقرره ماده    ... ه و   يعل
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در » هيـ محکـوم عل  «شود که منظور مقنن از      ين استنباط م  يچن. است يه جار يات محکوم عل  يح

ق ين از مـصاد يـ ات دي، به عالوه مستثن ياست نه شخص حقوق    يقيشخص حق  مقررات مذکور، 

ت بـه  يـ است و بـا عنا يقيقانون تجارت است که راجع به اشخاص حق۵۸۸ر ماده  يقسمت اخ 

ز و مـستقل اسـت،   يل دهنده آن متماياز اشخاص تشکيشخص حقوقيت حقوق ينکه، شخص يا

.ستيقابل اعمال نيقن در مورد اشخاص حقويات ديمقررات مربوط به مستثن

***
۲۲/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۴يبه نقل از روزنامه رسم

از عمل محکوم له است،      يف آن ناش  يله درآمد و امرارمعاش است، و توق      يوس يچون تاکس «

».ديتواند خسارت زمان عدم امکان استفاده را مطالبه نمايميمالک تاکس

ـ لـه   حکـم، محکـوم    يدر مرحلـه اجـرا     -سؤال را بـه عنـوان مـال          يک دسـتگاه تاکـس   ي

اما شـخص  . ف آن را صادر کرده استيجه دادگاه دستور توقينموده و در نت  يه معرف يعلمحکوم

، يدگيم اعتراض نموده و دادگاه پـس از رسـ         ين تصم يبوده به ا   يت تاکس يمالک يکه مدع  يثالث

در . سـت ف آن را صادر کرده ا     يص داده و دستور رفع توق     ياعتراض شخص ثالث را وارد تشخ     

از عدم امکان استفاده از آن را در زمـان           يتواند خسارات ناش  يم يا مالک تاکس  ين صورت، آ  يا

د؟يله مطالبه نماف، از محکوميتوق

***
۲۲/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۴يبه نقل از روزنامه رسم

باشد مقررات فصل سـوم      يت شخص، استرداد وجوه حاصل از کالهبردار      يچنانچه محکوم «

».ستيه نين الزم الرعايدات يدر مورد مستثن

کـه  ين در مـوارد يـ ات ديدر مـورد مـستثن     يمدن ين دادرس يا مقررات قانون آئ   يآ -سؤال

ه است؟يباشد، الزم الرعايت شخص استرداد وجوه حاصل از کالهبرداريمحکوم
۳/۳/۱۳۸۵-۱۴۵۰/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيه اداره کل امور حقوقينظر

مـصوب  يو انقالب در امور مدن     يعموم يدادگاهها يدادرسن  ييقانون آ  ۵۲۳گرچه ماده   

ه را ممنوع اعالم داشته، اما بـه صـراحت   ين اموال محکوم عل يات د ياز مستثن  ي، اجراء رأ  ۱۳۷۹

از امـوال  يا بخـش يبر استرداد کل يصالح مبنيدادگاههاييل همان ماده، احکام جزا يتبصره ذ 
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۵۲۷همان طور که طبق ماده . شده استير مستثنا ضبط آن از شمول ماده مذکو      يه  يمحکوم عل 

ن فـصل  يـ ن مال باشد مشمول مقـررات ا يدادگاه بر استرداد عيکه رأ يز مورد يقانون مذکور ن  

باشد مقررات  يت شخص، استرداد وجوه حاصل از کالهبردار      ين چنانچه محکوم  يبنابرا. ستين

ن، مـاده  يگر چون در مورد عـ يت دبعبار. ستيه نين الزم الرعايات ديفصل سوم در مورد مستثن 

ن است و بـه طـور   يمنصرف از مورد ع۵۲۳ل ماده يف نموده است، تبصره ذ  ين تکل ييتع) ۵۲۷(

.شوديه را شامل ميبر استرداد، اموال محکوم علي، احکام مبنيکل

***
۲۲/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۴يبه نقل از روزنامه رسم

قانون ۴۷و ۲۲ثبت شده باشد، طبق ماده پالک است چنانچه در دفتر امالک  يکه دارا  يملک«

ـ ت منتقـل ال يب اثر نبوده و در قبال محکوم يقابل ترت  يثبت اسناد و امالک انتقال آن با سند عاد         ه ي

».ستيف نيقابل توق

ا يـ مورد معامله قرار گرفته باشد، آيدر مورد امالک ثبت شده چنانچه با سند عاد       -سؤال

ف است؟يتوقه قابل يت منتقل اليدر قبال محکوم
۵/۲/۱۳۸۵-۶۵۹/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيه اداره کل امور حقوقينظر

ف آن به عنوان مـال    ينداشته باشد توق   ير منقول سابقه و پرونده ثبت     يکه مال غ   يدر صورت 

ز خواهد بود که يجايدر صورتياحکام مدن يقانون اجرا  ۱۰۱ه طبق ماده    يعلمتعلق به محکوم  

اما . مالک شناخته شده باشدينهائا به موجب حکميصرف مالکانه داشته و ه در آن ت   يعلمحکوم

ن صورت طبـق مـواد      يپالک است چنانچه در دفتر امالک ثبت شده باشد در ا           يکه دارا  يملک

ـ قابل ترت  يقانون ثبت اسناد و امالک انتقال آن با سند عاد          ۴۷و   ۲۲ ب اثـر نبـوده و در قبـال       ي

ثبـت نـشده   يست و چنانچه در دفتر امالک به نام شخـص       يف ن يقه قابل تو  يت منتقل ال  يمحکوم

يمذکور ثبت سند انتقال اجبار    ۴۷ن صورت هرگاه مطابق ماده      يان ثبت باشد در ا    يدر جر  يول

ت يـ ب اثـر نبـوده و ملـک در قبـال محکوم    ياست قابل ترتيباشد انتقال مربوط که با سند عاد   

۴۱نکه مورد منطبق با موارد مندرج در مـواد   ير ا ست، مگ يف ن يچ وجه قابل توق   يه به ه  يمنتقل ال 

قـانون مـذکور اقـدام نمـوده     ۴۱ن صورت اگر ناقل مطابق ماده يقانون ثبت باشد که در ا  ۴۳و  

ق نمـوده  يمعامله را تـصد يمزبور در فرجه قانون۴۳فات مندرج در ماده   يا بعد از تشر   يباشد و   
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ف خواهد بود و چنانچه ملک اساسـاً    يبل توق ه قا يالت منتقل يباشد ملک مربوط در قبال محکوم     

ن يـ ز نباشـد در ا    يـ ان ثبـت ن   يـ سابقه ثبت در دفتر امالک به نام شخص نداشته باشـد و در جر             

.د اقدام گردديبا۱۳۵۶مصوب ياحکام مدنيقانون اجرا۱۰۱صورت بر طبق ماده 

***
۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸يبه نقل از روزنامه رسم

ـ ق رونوشت و ي، مجاز به تطبيو خصوصيعم از دولتاالطالق، ا يدانشگاهها عل « يا فتـوکپ ي

».با اصل هستند 

مبـادرت بـه   يمـدن ين دادرسـ ييقانون آ۵۷توانند براساس ماده يا دانشگاهها ميآ -سؤال

ند؟يدانش آموختگان خود نمايمدارک دانشگاهيا فتوکپيق رونوشت يتصد
۳۱/۳/۱۳۸۵-۲۲۳۱/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيامور حقوقه اداره کل ينظر

ق ين جهـت از مـصاد     يستند و به همـ    ين ين کمتر از ادرات دولت    يقيبه   يدولت يدانشگاهها

روند يبه شمار ميو انقالب در امور مدنيعموميدادگاههايدادرسنييقانون آ۵۷ح ماده يصر

س و  ي، تأسـ  يقـات و فنـاور    يهم، چون با مجـوز وزارت علـوم تحق         يخصوص يو دانشگاهها 

يدولتـ  يدانشگاهها يليآنها طبق مقررات، همان اعتبار و ارزش مدارک تحص         يليدارک تحص م

ـ ، مجاز بـه تطب يو خصوصياالطالق، اعم از دولتين دانشگاهها عليبنابرا. باشنديرا دارا م  ق ي

.ستيهمانند اصل نياعتبار فتوکپين امر بمعناياما ا. با اصل هستنديا فتوکپيرونوشت و 

***

۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸يل از روزنامه رسمبه نق

ل همانست که در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه              يحق الوکاله وک  «

ـ يشود در صـورت   ين م يخواسته مع  يبها ياز رو  يمال يشود در دعاو  يمحاسبه م  ـ ن وکيکه ب ل و ي

خواسـته  يمـت واقعـ  يه قموکل در مورد حق الوکاله اختالف حاصل شود حق الوکاله با توجه بـ     

».شودين مييتع

ل و موکل اختالف حاصل ين وکيشود و اگر بين مييزان حق الوکاله چگونه تع    يم -سؤال

ف يـ ت خود از بابت حق الوکاله معترض باشـند تکل يا اشخاص ثالث نسبت به محکوميشود و  

ست؟يچ
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۲۲/۳/۱۳۸۷-۱۵۹۳/۷ه شماره ينظر

هيقضائو اسناد قوهيه اداره کل حقوقينظر

ل همان است که در قـرارداد  يم حق الوکاله وک يمستق ياتهايقانون مال  ۱۰۳با توجه به ماده     

در هـر حـال تمبـر    . د ابطال و الصاق گـردد يباياتيآن تمبر مال% ۵ده و معادل   يد گرد يوکالت ق 

ر قرارداد زان حق الوکاله ديا مين نباشد يدر ب يهرگاه قرارداد . د کمتر از تعرفه باشد    ينبا يالصاق

ز در ارتباط با اشخاص ثالث مطـابق تعرفـه عمـل         يا کمتر از تعرفه اعالم گردد و ن       يطبق تعرفه   

نامه نييآ۳ن حق الوکاله با توجه به مقررات ماده ييمحاسبه و تعيمبنا يمال يدر دعاو . شوديم

در دادخواست خواسته مذکور يهمان بها... يدادگسترينه سفر وکاليتعرفه حق الوکاله و هز  

يدادگاههـا  ين دادرسـ  يـي ز تـابع مقـررات آ     ين يمال يم خواسته در دعاو   ياست و موضوع تقو   

يچگونـه ارتبـاط  يهيمدنين دادرسييقانون آ۶۳است و ماده     يو انقالب در امور مدن     يعموم

خواسـته  يکه خوانده به بهاين حق الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتييتعيعنين موضوع  يبه ا 

گـردد آن هـم در   ين مـاده اعمـال مـ     يم شده معترض باشد مقررات ا     ياز طرف خواهان تقو    که

نامـه تعرفـه       نيـي آ۱۲مقـررات مـاده   . باشـد يکه اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعد       يصورت

ن      يـي زمـاني قابـل اجراسـت کـه در خـصوص تع         ... يدادگستر ينه سفر وکال  يالوکاله و هز  حق

خواسته در يز اگر بهاين صورت ن  يل و موکل اختالف حاصل شود که در ا        ين وک يالوکاله ب حق

ه کارشناس مالک حکم يباشد پس از کسب نظر کارشناس نظر      يش از مبلغ واقع   يدادخواست ب 

.رديگيقرار م

***

۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸يبه نقل از روزنامه رسم

ـ که وکيلياز کارمندان دستگاه مورد نظر مقنن است و با وک    ينده حقوق ينما« يل دادگـستر ي

نـده  يدارد نـه بـه عنـوان نما       يل حق طرح دعـو    يل فقط به عنوان وک    يرا وک يز. کندياست فرق م  

».يحقوق

ا يـ يازطـرف شـهردار    ينده حقـوق  يتوانند به عنوان نما   يم يدادگستر يا وکال يآ -سؤال

ت نموده و دفاع نده به دادگاهها هستند، در دادگاهها شرک     ينما يکه مجاز به معرف    ير مراجع يسا

ند؟ينما
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۲۹/۱۲/۱۳۸۱-۱۹۱۲/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر

و انقالب در    يعموم يدادگاهها يدادرسنيآئ ۳۲ماده   ۲ط مذکور در بند     يبا توجه به شرا   

ا ييه حقوقد از کارمندان ادار  يبا ينده حقوق ينکه نما يو نظر به ا    ۲۱/۱/۱۳۷۹مصوب   يامور مدن 

يکـه وکـال  يطيدستگاه مورد نظر مقنن باشـد تـا بتوانـد فـارغ از شـرا               ير کارمندان رسم  يسا

دخالت کند، يدر دعاو... م وکالتنامه و الصاق تمبر و      يل تنظ يت کنند از قب   يد رعا يبا يدادگستر

فقط داشته باشد،يمورد نظر مقنن همکار    يبه عنوان مشاور با دستگاهها     يل دادگستر ياگر وک 

.ينده حقوقيدخالت کند نه نمايتواند در دعويميل دعاويبه عنوان وک

***

۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸يبه نقل از روزنامه رسم

ـ ل چنانچه ضمن صدور حکم منظـور نـشده باشـد ن           يمطالبه حق الوکاله وک   « م ياز بـه تقـد    ي

».دادخواست دارد

ينه سفر وکـال يلمشاوره و هزل حق اينه ها از قبير هز يل و سا  يا حق الوکاله وک   يآ-سؤال

ر؟يا خيم دادخواست دارد ياج به تقدياحتيدادگستر
۲۳/۲/۱۳۸۷-۱۰۱۸/۷ه شماره ينظر

هيو اسناد قوه قضائيه  اداره كل حقوقينظر

نکه حـق الوکالـه   يو ا۱۳۵۶مصوب ياحکام مدنيقانون اجرا۱۵۸ماده ۲با توجه به بند     

حکـم  ياجـرا  يکـه بـرا    ييهـا نـه يل در عـداد هز    يوکاب و ذهاب    يا يهانهيمرحله اجرا و هز   

ـ الزحمه خبره و کارشناس و ارز     ضرورت داشته باشد مانند حق     اب و حـق حفاظـت امـوال و    ي

اب و يـ ايهـا نـه ين وصول حق الوکالـه مرحلـه اجـرا و هز   يشود، بنابراينظائر آن محسوب نم  

نـه سـفر   يق المـشاوره  هز   نامه تعرفه حق الوکاله، حـ     نييآ ۱۷و   ۱۳موضوع مواد   (ل  يذهاب وک 

ران ياياسالميقانون برنامه سوم توسعه جمهور۱۸۷موضوع ماده يو وکاليدادگستريوکال

م دادخواست و   يه، محتاج به تقد   ياز محکوم عل  ) هيقضائاست محترم قوه  ير ۲۷/۴/۱۳۸۵مصوب  

نشده باشـد  د يدادگاه قيل در رأيگر چنانچه حق الوکاله وکيدادگاه است به عبارت د    يدگيرس

.م دادخواست داردياز به تقديست موضوع نينياجرائيهانهيف هزيچون در رد



٢١١٧٠و ٢٠ز كرمانشاه شمارهمجله كانون وكالي دادگستري مرك

***
۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸يبه نقل از روزنامه رسم

».استيدادگستريمختص وکاليوکالت در دادگستر«

سانس حقوق يليکه دارايبه شخصيض وکالت در دفترخانه اسناد رسم     يا تفو يآ -سؤال

است؟يکافيدر دادگستروکالت ياست برا
۱/۱۰/۱۳۸۶- ۶۵۳۷/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيه اداره کل حقوقينظر

است وکال هـم مطـابق قـانون اسـتقالل        يدادگستر يمختص وکال  يوکالت در دادگستر  

فـه         يوکالتنامـه انجـام وظ     يم فـرم چـاپ    يآن با تنظـ    ينامه اجرائ نييو آ  يدادگستر يکانون وکال 

ر آن، يـ رنـد نـه غ  يپذين کرده آنها را م  يکه قانون مع   يفاتيهم با تشر   يمراجع قضائ ند و   ينمايم

ل بـود  يد اصيا باييجهت مراجعه به دادگستريکار قضائين موضوعه براين از نظر قوان يبنابرا

ن در فـرض اسـتعالم   يباشـد، بنـابرا  يکه مجاز به دخالت در امر دادرسـ      يل دادگستر يا وک يو  

وکالـت  ينکه در دفترخانه بـه و  يولو ا  يوکالت در دادگستر   يبرا يق کاف سانس حقو يداشتن ل 

ا وکالـت  يـ شود و يتواند وارد دعويل ميشان فقط به عنوان اص   يست و شخص ا   يداده باشند ن  

کـه در اسـتعالم آمـده    يانجـام کـار  يبـرا يل دادگستريل داشته باشد که بتواند به وک  يدر توک 

.وکالت بدهد

***
۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸يامه رسمبه نقل از روزن

اسـت و  يمجاز بـه دخالـت در امـر دادرسـ        يل دادگستر يا وک يل و   يا اص ييدر دادگستر «

».ديتواند مداخله نماين مربوط ميدر حدود قوانييهم در موارد استثناينده حقوقينما

ن ييتعيل کاريبه عنوان وکيکه از جانب موکل در دفتر اسناد رسميا اشخاصيآ–سؤال 

ند؟يمداخله نمايتوانند در امر دادرسياند، مشده
۳/۹/۱۳۸۶-۵۷۶۸/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيه اداره کل حقوقينظر

است و وکال هم مطابق قـانون اسـتقالل    يدادگستر يمختص وکال  يوکالت در دادگستر  

فـه       يم وظ وکالتنامـه انجـا    يم فـرم چـاپ    يآن با تنظـ    ينامه اجرائ نييو آ  يدادگستر يکانون وکال 
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ن ير آن، اما ايرند نه غيپذين کرده آنها را ميکه قانون معيفاتيبا تشر  يند و مراجع قضائ   ينمايم

تواند يميم نشود بلکه هر شخصيتنظيقرارداديست که در دفترخانه اسناد رسم     ين يبدان معن 

د کـه شـخص   يـ دام نما اقـ  يليم وکالتنامه تـوک   يا تنظ يم قرارداد و    يبه دفترخانه مراجعه و با تنظ     

گر يبه عبارت د  ير قضائ يانجام کار غ   يا برا يوکالت بدهد و     يل دادگستر يمذکور بتواند به وک   

فاقـد اشـکال   ين وکالتنامه ها در دفاتر اسناد رسـم ين چنيم ايد که تنظيم نمايتنظ يوکالت کار 

ا يـ يادگـستر جهت مراجعه به ديکار قضائين موضوعه برا  يگر از نظر قوان   يبه عبارت د  .است

نـده  يرش نمايپـذ يو حتـ يمجاز به دخالت در امر دادرسيل دادگستريا وک يل بود و    يد اص يبا

از ين مربـوط از جملـه اسـتفاده بعـض         يکـه در حـدود قـوان       يياست اسـتثنا   يهم امر  يحقوق

قــانون           ۳۲ز مــاده يــو نيبــا اصــالحات بعــد۱۳۷۴مــصوب ينــده حقــوقيدســتگاهها از نما

.شوديانجام م۱۳۷۹مصوب يمدنيدرسدانييآ

***

۲۶/۱۰/۱۳۸۷-۱۸۶۰۸يبه نقل از روزنامه رسم

ا دفـاع و  ييدر امر اقامه دعويدادگستر يمانند وکال  يندگان حقوق ينکه نما يت به ا  يبا عنا « 

ـ بايدادگستريز مانند وکاليارات آنان نيف و اخت يند، حدود وظا  ينمايمداخله م  يب دعاو يتعق د ي

».اشدمشخص ب

و انقـالب در  يعموميدادگاههاين دادرس ييقانون آ  ۳۵ت مقررات ماده    يا رعا يآ -سؤال

ه است؟يالرعاز الزمينيندگان حقوقياز جانب نمايامور مدن
۲۶/۶/۱۳۸۶- ۴۱۹۱/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيه اداره کل حقوقينظر

ـ قـانون آ   ۳۲موضوع مـاده     يندگان حقوق ينکه نما يت به ا  يبا عنا  يدادگاههـا  يدادرسـ نيي

يدر امر اقامه دعويدادگستريمانند وکال۱۳۷۹مصوب سال يو انقالب در امور مدن يعموم

يز ماننـد وکـال  يـ ارات آنان ن يف و اخت  يند، حدود وظا  ينمايمداخله م  يب دعاو يا دفاع و تعق   ي

از جانـب  قانون مـذکور ۳۵ت ماده ين، همان طور که رعايبنابرا. د مشخص باشديبا يدادگستر

ـ ن يندگان حقوق ين ماده از جانب نما    ياست، مقررات ا   يالزام يدادگستر يوکال ـ الرعاز الزم ي ه ي

.است
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***

۱/۱۱/۸۷-۱۸۶۱۲شماره يبه نقل از روزنامه رسم

م آن است که عـدم      يمستق ياتهايقانون مال  ۱۰۳ک ماده   يمنظور از عبارت مذکور در تبصره       «

جب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلکه اصـوالً وکالتنامـه   ا ناقص بودن آن، مويابطال تمبر  

».باشديرش نميمذکور قابل پذ

ها و مراجع مزبور قابل قبول ک از دادگاهيچ يل در هيمنظور از عبارت، وکالت وک-سؤال

ست؟يم چيمستقياتهايقانون مال۱۰۳ک ماده ينخواهد بود، در تبصره 
۲۶/۶/۱۳۸۶- ۴۱۸۹/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيه اداره کل حقوقينظر

م مـصوب سـال   يمـستق ياتهـا يقانون مال۱۰۳ک ماده يمنظور از عبارت مذکور در تبصره     

ا ناقص بودن آن به وکالتنامه، موجب صـدور اخطـار رفـع    يآن است که عدم ابطال تمبر   ۱۳۸۰

در . باشـد يرش نميذه دفتر دادگاه نخواهد بود بلکه اصوالً وکالتنامه مذکور قابل پ        ينقص از ناح  

ر مدارک ين صورت مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده باشد و لذا چنانچه سا    يا

ـ نمايدنظر خواه اخطار رفع نقص م  يناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجد       د و اگـر مـدارک   ي

يدفتر دادگاه براياز سويا دعوت به جلسه دادرسيح  يکامل باشد تبادل لوا    يدنظرخواهيتجد

.رديگيدنظر خواه انجام ميشخص تجد

***
۱/۱۱/۸۷-۱۸۶۱۲شماره يبه نقل از روزنامه رسم

ل خواهـان بـه دادگـاه    يدر قرارداد وکالت آمده قبل از آنکه به عنوان وک    يکه نام و   يليوک«

».شرکت کنديتواند در دادرسيشود، نميمعرف

توانـد در  يتعرفـه نـشده، مـ      ل خواهان يکه در دادخواست به عنوان وک      يليا وک يآ -سؤال

شرکت کند؟يدادرس
۴/۶/۱۳۸۶- ۳۷۳۶/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيه اداره کل حقوقينظر

يو انقـالب در امـور مـدن    يعمـوم  يدادگاههـا  ين دادرسـ  يقانون آئ  ۳۱با توجه به ماده     

نفـر  خود حداکثر تا دويتوانند براين مييک از متداعيهر «: که مقرر داشته ۱۳۷۹مصوب سال   
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ه به دادگاه يمستلزم آن است که مشاراليل در دادرسيدخالت وک» ندينمايل انتخاب و معرفيوک

همان قانون دادخواست را به وکالت از خواهـان بـه دادگـاه     ۳۹ا براساس ماده    يشود و    يمعرف

اسـت  در قرارداد وکالت آمده اما در دادخويکه صرفاً نام و  يلين، وک يبنابرا. م نموده باشد  يتقد

شود، يل خواهان به دادگاه معرفيل خواهان تعرفه نشده، قبل از آنکه به عنوان وک         يبه عنوان وک  

.شرکت کنديتواند در دادرسينم

***

۱/۱۱/۸۷-۱۸۶۱۲شماره يبه نقل از روزنامه رسم

ـ دنظر صادر ننمـوده باشـد، ا      يدنظر حكم به حق الوکاله مرحله تجد      يچنانچه دادگاه تجد  « ن ي

ـ ييقانون آ۳۰۹ق ماده يصادمورد از م   يو انقـالب در امـور مـدن   يعمـوم يدادگاههـا ين دادرس

».ستين

دادگاه يدنظر را مطالبه کرده باشد، وليل حق الوکاله مرحله تجد    يکه وک يدر صورت  -سؤال

مـذکور در   يق اصالح رأ  يدنظر حق الوکاله را مورد حکم قرار نداده باشد، مورد از مصاد           يتجد

است؟يو انقالب  در امور مدنيعموميدادگاههاين دادرسييآقانون ۳۰۹ماده 
۲۱/۱/۱۳۸۶- ۱۳۸/۷ه شماره ينظر

هيقوه قضائيه اداره کل امور حقوقينظر

، ياصـل يبا داشتن حق مطالبه حق الوکاله ضمن طرح دعـو يل ويا وکيچنانچه خواهان   

ياصـل ينسبت به دعو  ضمن صدور حکم   يز کرده باشد و دادگاه بدو     يمطالبه حق الوکاله را ن    

ن مرحلـه صـادر   يـ دنظر حکم به حـق الوکالـه ا  يدادگاه تجديداده باشد ول   يبه حق الوکاله رأ   

و انقـالب  يعمـوم يدادگاههاين دادرسييقانون آ۳۰۹ق ماده ين مورد از مصاد   يننموده باشد ا  

ـ فتـاده و  ياز قلم نيارا کلمهيست زينيدر امور مدن  ـ اضـافه نـشده   ياا جملـه ي در ياشـتباه ا ي

لـذا محکـوم لـه    . داده نشده استيمحاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حق الوکاله رأ     

م يدنظر دادخواست جداگانـه تقـد  ير است مجدداً نسبت به مطالبه حق الوکاله مرحله تجد    يناگز

.دينما
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***

۳/۱۱/۸۷-۱۸۶۱۴به نقل از روزنامه شماره 

محکوم به پرداخت آن   يخوانده به عنوان خسارت دادرس     که يازان حق الوکاله  ين م ييدر تع «

».ستيخواهان قانوناً مؤثر نيشود، تعداد وکاليم

که يازان حق الوکالهين مييل از جانب خواهان، در تعيک وکيش از   يا انتخاب ب  يآ -سؤال

شود، مؤثر است؟يمحکوم به پرداخت آن ميخوانده به عنوان خسارت دادرس
۷/۱۲/۱۳۸۵- ۹۲۱۸/۷ه شماره ينظر

هيه اداره کل امور حقوقي قوه قضائينظر

يو انقـالب در امـور مـدن        يعمـوم  يدادگاهها يدادرسنييقانون آ  ۵۱۹ت به ماده    يبا عنا 

ينـه سـفر وکـال     ينامه تعرفه حق الوکالـه، حـق المـشاوره و هز          نييو مقررات آ   ۱۳۷۹مصوب  

ـ اياسـالم يوسـعه جمهـور  قـانون برنامـه سـوم ت   ۱۸۷موضوع ماده يو وکال يدادگستر ران ي

ـ نامـه  نيـي آ۱۳و ۱۲، ۸تا ۵، ۳، ۱ل طبق مواد  يحق الوکاله وک   ۲۷/۴/۱۳۸۵مصوب   اد شـده  ي

ض وکالت به موجب يشتر و تفويا بيل داشته باشد يک وکينکه خواهان يشود، اعم از اين مييتع

زان     يـ ن ميـي گـر، در تع يبـه عبـارت د  . جداگانه انجام شـده باشـد  يهاا وکالتنامهيک وکالتنامه   ي

شـود، تعـداد   يمحکوم بـه پرداخـت آن مـ   يکه خوانده به عنوان خسارت دادرس   ياالوکالهحق

.ستنديخواهان قانوناً مؤثر نيوکال

ـ توانند بر عليسمت نميز همانند وکال بعد از انتفا    ين يدگان حقوق نينما« ه سـازمان مربـوط   ي

».ندينمايطرح دعو

بعد از آنکه بـه هـر علـت از    يدولتيهادولت و سازمان   يان حقوق ندگينما يآقا -سؤال

ه دولت و سازمان مربوط طـرح      يکردند، حق دارند در همان دعوا بر عل        يريگسمت خود کناره  

ند؟يدخالت نماينده در آن دعويا نمايل ينموده و به عنوان وکيدعو
۱۸/۵/۱۳۸۲- ۳۷۹۳/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل امور حقوقينظر

ين دادرسـ  يـي قـانون آ   ۳۲کـه مـاده      ياريت با توجه به اخت    يواجد صالح  ينده حقوق ينما

يب دعاويا دفاع و تعق  ييطرح هرگونه دعو   يبرا يو انقالب در امور مدن     يعموم يدادگاهها
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ياز منتفـ د بعد يقانون وکالت، نبا   ۳۷بر طبق ماده     يدادگستر يداده است، همانند وکال    يبه و 

ا قائم  يه دولت   ي، بر عل  يا مشاور حقوق  يل و   يشدن سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وک        

دولـت، همـان   يندگان حقوقيارات نمايد، چه آنکه حدود اخت   يا وکالت نما  يمقام او، دخالت و     

ن يـ در ايدادگـستر ين جهت ماننـد وکـال  ياست و به هم    يدادگستر يارات وکال يحدود اخت 

.روديردود به شمار مموارد م

***

۱۲/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۱يبه نقل از روزنامه رسم

ـ ليش از سه م   يکه ب  يمال يه احکام در مورد دعاو    يچون در حال حاضر کل    « ـ ون ر ي ال باشـد  ي

دنظر استان بوده لذا کـارآموزان وکالـت، حـق قبـول وکالـت در        يدنظر در دادگاه تجد   يقابل تجد 

».ال باشد را دارنديون ريليست ميش از بيکه خواسته آنها بيخصوص دعاو

ون يليست ميش از بيکه خواسته آنها بييتوانند در دعاو يا کارآموزان وکالت، م   يآ -سؤال

ند؟يال باشد قبول وکالت نماير
۱۰/۱۰/۱۳۸۴- ۷۱۹۳/۷ه شماره ينظر

هيه اداره کل حقوقي قوه قضائينظر

، کارآموزان وکالت حـق     يسترت اخذ پروانه وکالت دادگ    يفيقانون ک  ۶ماده   ۳طبق تبصره   

کشور باشد، ندارد، با توجه بـه  يوانعاليدنظر از، احکام آنها ديکه مرجع تجد يوکالت در دعاو  

دنظر يـ که مرجـع تجد (۱۳۷۳و انقالب مصوب يعموميقانون تشکيل دادگاهها۲۱نسخ ماده   

يوانعـال يدال باشـد يون ريليست ميش از بيکه خواسته آن ب يياحکام صادره در خصوص دعاو    

يدادرسـ نيـي ب قانون آيز تصويو ن۱۳۸۱قانون مذکور در سال  ۲۱ب ماده   يو تصو ) کشور بود 

ـ ا۳۳۴و ۳۳۱مـستنداً بـه مـواد    ۱۳۷۹در سـال  يو انقالب در امور مدن  يعموم يدادگاهها ن ي

ال باشـد قابـل   يون ريليش از سه ميکه بيماليه احکام در مورد دعاويقانون در حال حاضر کل   

دنظر اسـتان بـوده لـذا کـارآموزان وکالـت، حـق قبـول وکالـت در                  يدنظر در دادگاه تجد   يدتج

.ال باشد را دارنديون ريليست ميش از بيکه خواسته آنها بييخصوص دعاو
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***

۱۲/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۱يبه نقل از روزنامه رسم

ـ بـه تجد گر اقـدام  يل ديله وکيا بوسياگر دادنامه به موکل ابالغ شده و موکل شخصاً    « دنظر ي

».د اقدام مذکور منشاء اثر استينمايا فرجام خواهييخواه

ل حق وکالت در مرحله باالتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به يکه وکيدر موارد-سؤال

ا فرجام ييدنظرخواهيگر اقدام به تجديل ديله وکيا بوسيموکل ابالغ شده باشد و موکل شخصاً 

است؟يدام فاقد اثر قانونن اقيا ايد آينمايخواه
۳۰/۷/۱۳۸۴- ۵۳۹۰/۷ه شماره ينظر

هيو اسناد قوه قضائيه اداره کل امور حقوقينظر

و انقـالب در امـور   يعمـوم يدادگاههاين دادرسييقانون آ ۴۷هر چند طبق تبصره ماده      

بـه  ديـ ل حق وکالت در مرحله باالتر را داشته باشد دادنامه صـادره با يکه وکي، در موارد  يمدن

ل محـسوب  يخ ابالغ به وک   ياز تار  يا فرجام خواه  ييدنظرخواهيل ابالغ شده و مهلت تجد     يوک

ا يـ ست که اگر دادنامه به موکل ابالغ شده و موکـل شخـصاً   يآن نين امر به معن يا يشود ول يم

د اقـدام مـذکور منـشاء اثـر     ينمايا فرجام خواهييدنظرخواهيام به تجددگر اقيل ديله وک يبوس

نکه چنانچه يد کما ايرا ابالغ نمايل قبليو دفتر دادگاه مکلف باشد دادنامه را مجدداً به وکنبوده

ا نقـض دادنامـه صـادره شـود طـرف مقابـل            يـ ب فوق موجب فـسخ    يبه ترت  يدنظرخواهيتجد

ابالغ نـشده در خواسـت      يه دادنامه بدو  يل محکوم عل  ين علت که دادنامه به وک     يتواند به ا  ينم

.ديدنظر را بنمايودن دادنامه صادره در مرحله تجدبالاثر ب

***
۱۲/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۱يبه نقل از روزنامه رسم

و انقـالب  يعمـوم يدادگاههايدادرسنيقانون آئ۵۱۹الوکاله با توجه به ماده خسارت حق «

را دارنـد،     ينـده قـضائ   ينما يکه حق معرفـ    يندگان سازمانها و ارگانهاي   يشامل نما  يدر امور مدن  

».شودينم

در يو انقالب در امور مدنيعموميدادگاههاين دادرسيقانون آئ  ۵۱۹طبق ماده    -سؤال

ه را بـه پرداخـت آن   يـ علمحکـوم يد دادگـاه ضـمن رأ    يصورت مطالبه خسارت حق الوکاله با     
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توانـد هماننـد وکـال    يشود و دادگاه ميز مينيندگان قضائين امر شامل نما  يا ا يآ. ديمحکوم نما 

د؟ين نماييندگان مذکور حق الوکاله تعينمايابر
۶/۱۰/۱۳۸۲- ۷۴۱۰/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر

يو انقالب در امـور مـدن   يعموم يدادگاهها ين دادرس يياز قانون آ   ۵۱۹با توجه به ماده     

ل يارات حق الوکاله وکرد خسيگيکه مورد حکم قرار م     ياز جمله خسارات   ۲۱/۱/۱۳۷۹مصوب  

ا دفاع الزم بوده ياثبات دعوا يو برايم مربوط به دادرس   يکه به طور مستق    يگريد يهانهيو هز 

نـدگان  يباشـد و چـون نما  يره مـ  يـ قات محـل و غ    ينه تحق يل حق الزحمه کارشناس و هز     ياز قب 

قـانون  ۳۲اده که بـه اسـتناد مـ   ... و وابسته به دولت و      يها و مؤسسات دولت   وزارتخانه يحقوق

ل محسوب يند وکينمايمطروحه دولت را م يا دفاع از دعاو   يو   يمذکور مبادرت به طرح دعو    

نـدگان  ينما يهـا نهيبنا به مراتب هز   . ستنديالذکر ن از قانون فوق   ۵۱۹شوند لذا مشمول ماده     ينم

نـدگان  يانه مـسافرت نم ياست که هزيهيباشد بد ينه وکال قابل مطالبه نم    يمطابق با هز   يحقوق

يباشد و قابل مطالبه از خوانده دعو    ينده م يدر حدود متعارف بعهده سازمان متبوع نما       يحقوق

.ستين

***

۱۴/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۳شماره يبه نقل از روزنامه رسم

ـ تحويه نموده وليمدت اجاره چنانچه مستأجر مورد اجاره را تخليبعد از انقضا  « ل مالـک  ي

».د اجرت المثل بپردازديندهد با

شده و مستأجر مـورد     ي، چنانچه مدت اجاره منقض    يدر مورد اجاره محل مسکون     -سؤال

ـ آنرا بـه مالـک تحو      يه کرده ول  ياجاره را کالً تخل    ا مالـک مـستحق مطالبـه        يـ ل نـداده باشـد آ   ي

ن مدت خواهد بود؟يالمثل ااجرت
٢٤/٢/١٣٨٧ـ ١٠۶۶/٧نظريه شماره

هيقوه قضائن ين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر

، و بـا  يو انقالب در امور مدنيعموميدادگاههاين دادرسييقانون آ۱۹۸مستفاد از ماده   

شـود و  يمدت برطرف مي، عقد اجاره به محض انقضايقانون مدن  ۴۹۴توجه به مقررات ماده     

در تصرف خود نگاه    ين مستأجره را بدون اذن مالک مدت      يمدت ع  ياگر مستأجر پس از انقضا    
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فا منفعـت  يالمثل خواهد بود اگر چه مـستأجر اسـت  مدت مزبور مستحق اجرت   يوجر برا دارد م 

د اجرت المثل بدهـد کـه    يبا ينکرده باشد و اگر با اجازه مالک آنرا در تصرف داشته باشد وقت            

يد که هر چند مستأجر بعد از انقـضا يآين بر ميمنفعت کرده باشد از مفاد استعالم چن يفاياست

ل نداده و بـدون  يچون آنرا به مالک تحويمنفعت نکرده وليفايمورد اجاره است مدت اجاره از    

شود و لذا اصل بـر  يز بوده است، مستأجر کماکان متصرف مورد اجاره شناخته مياجازه مالک ن 

نکه تصرف مـذکور بـدون اجـازه مـوجر صـورت گرفتـه طبـق                يادامه تصرف است و نظر به ا      

.لبه اجرت المثل خواهد بودموجر مستحق مطا۴۹۴مقررات ماده 

***

۱۴/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۳يبه نقل از روزنامه رسم

انحصار يمستلزم ارائه گواهين متوفين جانشيي، تعياز اصحاب دعو يکيدر صورت فوت    «

».ستيوراثت ن

يمـستلزم ارائـه گـواه      يدگي، ادامه رسـ   ياز اصحاب دعو   يکيدر صورت فوت     -سؤال

کند؟يت مينفع کفايو درخواست ذين متوفيشن جانييا تعيانحصار وراثت است 
۲۱/۹/۱۳۸۶-۶۳۲۳/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر

مـصوب  يو انقالب در امـور مـدن  يعموميدادگاههاين دادرسييقانون آ ۱۰۵طبق ماده   

ر موقت متوقف را به طويدگيد، دادگاه رسيفوت نماياز اصحاب دعويکيهرگاه ۱۳۷۹سال 

ـ نفـع، جر ين و درخواسـت ذ   ين جانش ييدارد، پس از تع   يگر اعالم م  يو مراتب را به طرف د      ان ي

، يباشد نـه وراث متـوف  يميف متوجه طرف دعوين تکلين چون ا يابد بنابرا ييادامه م  يدادرس

کند و الزام طـرف بـه   يت ميکفايدگيادامه رس  ينفع برا يو درخواست ذ   ين متوف ين جانش ييتع

.ندارديانحصار وراثت وجاهت قانونيارائه گواه

***
۲۷/۱۱/۸۷-۱۸۶۳۳شماره يبه نقل از روزنامه رسم

ـ يو قانون منـع فـروش و واگـذار   يم اسناد در دفاتر رسم يل تنظ يقانون تسه « فاقـد  ياراض

هر يو حقوقيقير اشخاص حقيمسکن و سايتعاونيامر مسکن به شرکتهايبرايمسکونيکاربر

».با هم ندارنديخود قابل اعمال و اجرا است و تعارضيجاک دري
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يقانون منع فروش و واگـذار   يم اسناد در دفاتر اسناد رسم     يل تنظ يا قانون تسه  يآ -سؤال

را نسخ نکرده است؟... امر مسکن به يبرايمسکونيفاقد کاربرياراض
۱۶/۵/۱۳۸۷- ۲۹۱۴/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائيقوانن يو تدويه اداره کل حقوقينظر

مـصوب سـال   يم اسناد در دفـاتر اسـناد رسـم       يل تنظ يب قانون تسه  يهدف مقنن از تصو   

ندارد بـا سـرعت و سـهولت        يکه منع قانون   يدر موارد  يم اسناد رسم  يآن است که تنظ    ۱۳۸۵

امـر  يبـرا يمـسکون يفاقد کـاربر ياراضيکه قانون منع فروش و واگذار  يدر حال . انجام شود 

، ۱۳۸۱مـصوب سـال   يو حقـوق يقـ ير اشـخاص حق يمسکن و سا يتعاون يرکتهامسکن به ش  

ن ين قانون را ممنوع اعالم نموده و بد       يموضوع ا  يو نقل وانتقال اراض    ياساساً هرگونه واگذار  

بالمانع بـودن احـداث   ينگونه اراضيرا مکلف نموده تا در خصوص ا  يلحاظ دفاتر اسناد رسم   

ند و ين قانون استعالم نماين شده در ايينظر را از مراجع تع  مورد   يدر اراض  يمسکون يواحدها

ـ اعـالم شـده و ا     ير ملغـ  ين و مقررات مغا   يه قوان يب کل يقانون مؤخر التصو   ۸چون در ماده     ن ي

.ه استيهر کدام در حدود موضوعات مربوط معتبر و الزم الرعا. ندارنديرتين با هم مغايقوان

***
۳۰/۱۱/۸۷-۱۸۶۳۵شماره يبه نقل از روزنامه رسم

ا افراد تحت تکفل او پرداخت      يمه عمر و آنچه پس از فوت کارمند به بازماندگان           يه ب يسرما«

م آن تابع مقـررات    يست و تقس  يفه جزء ما ترک ن    يا حقوق وظ  ييل حقوق بازنشستگ  يشود، از قب  يم

».باشديخاص مربوط م

بع مقررات ارث است؟تايکارمند متوفيمه عمر و مقرريه بيم سرمايا تقسيآ-سؤال
۹/۱۲/۱۳۸۵- ۹۲۶۲/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر

اگـر  . ست و لذا از شمول مقررات ارث خارج است    يمه عمر جزء ماترک ن    يه ب يسرما :اوالً

ح شده باشد پس از فـوت  يه مزبور تصريمه عمر مشخصات استفاده کننده از سرما    يدر قرارداد ب  

که در قـرارداد مـشخص شـده اسـت پرداخـت                 يمه عمر به کس   يه ب يگذار تمام مبلغ سرما   مهيب

.گردديم ميتقسين ورثه متوفيبيشود واال وجه مذکور به نسبت مساويم
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ـ يمطالبات کارمند از سازمان متبوع تا زمان فوت، از جملـه حقـوق مـال      :اًيثان از يو جزئ

م شود و آنچه پس از ين وراث تقسيرات مربوط به ارث بد طبق مقرين فوت است و بايترکه ح

ل حقـوق  يـ شـود از قب يا افراد تحت تکفل او پرداخت مـ يفوت کارمند برقرار و به بازماندگان       

ـ نه فوت، جزء مـاترک ن     يا کمک هز  يفه  يا حقوق وظ  ييبازنشستگ د طبـق مقـررات     يـ ست و با  ي

به عهـده اداره متبـوع مربـوط        ص افراد تحت تکفل کارمند      يتشخ. خاص مربوط پرداخت شود   

.است

***

۲۸/۱۲/۸۷-۱۸۶۵۶يبه نقل از روزنامه رسم

ن در يثبت ازدواج زوجيشود، برايم ميت که در دفتر اسناد تنظيزوجيرسميهااقرار نامه «

».استيآنان کافياسناد سجل

ـ آنان آ  ين در اسناد سجل   يثبت ازدواج زوج   يبرا -سؤال ر ا ثبـت همـان ازدواج در دفتـ        ي
شـود  يم ميتنظيت که در دفتر اسناد رسم   يزوج يرسم يهاا اقرارنامه يازدواج هم الزم است     

کند؟يت ميکفا
۱۹/۱۲/۱۳۸۶- ۸۴۶۷/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر

قـانون ثبـت احـوال    ۳۲مـاده  يت کـه در اجـرا     يـ زوج يرسم يهااالصول اقرارنامه يعل
در دفتر اسناد يط قانونين واجد شرايبا مراجعه و توافق زوجيبا اصالحات بعد۱۳۵۵مصوب 

زان و يـ ه و ميـ ط ضمن عقـد و مهر     يشود، شامل زمان و مکان وقوع عقد نکاح و شرا         يم م يتنظ
، ين اقرارنامـه رسـم  يباشد به استناد چنيندارد، م يگرينکه مرد همسر د   ينحوه پرداخت آن و ا    

شود و موضوع ثبت همان ازدواج با وصف يآنان ثبت ميدر اسناد سجلن يمراتب ازدواج زوج
.استيمذکور بشرح باال، در دفتر ازدواج منتف

***

۲۸/۱۲/۸۷-۱۸۶۵۶شماره يبه نقل از روزنامه رسم

کـه   يل در محل  ين، فروش موبا  يبنابرا. عرفاً مشابه هستند   يوتر فروش يو کامپ  يل فروش يموبا«

».ستير شغل نييق تغياره شده از مصادوتر اجيفروش کامپيبرا

وتر اجـاره شـده از    يفروش کـامپ   يکه برا  ي، در محل  يل فروش يا اشتغال به موبا   يآ -سؤال

ر شغل است؟ييق تغيمصاد
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۲۸/۶/۱۳۸۶- ۴۲۵۷/۷ه شماره ينظر

هين قوه قضائين قوانيو تدويه اداره کل حقوقينظر

ـ ندارد، زيوتر فروشيبا شغل کامپي، منافات يل فروش ياشتغال به موبا   را در عـرف جامعـه   ي
ند اکثراً در کنار آن به فروش تلفن همراه        ينمايانه و خدمات آن م    يکه اقدام به فروش را     يکسان

ن اساس با توجـه بـه   يت عرفاً با هم مشابه هستند و برايهر دو فعال   يپردازند و بطور کل   يز م ين
چنانچه مـورد اجـاره   ۱۳۵۶مصوب سال    قانون روابط موجر و مستأجر     ۱۴ماده   ۷مقررات بند   

.ه نخواهد بودين قانون باشد موضوع استعالم از موارد تخليمشمول ا



٢١١٨٢و ٢٠ز كرمانشاه شمارهمجله كانون وكالي دادگستري مرك

ر ی  زه 
احسان زررخبه کوشِش

تازه انتشار يافته و نيز سايت با توجه به نياز عموم خوانندگان به آگاهي از کتاب ها و مجله هاي           

هاي اينترنتي فعال در موضوعات حقوقي، به نظر مي رسد جاي اين رخدادها در مجله خالي است، بر  

بنـابر ايـن   . اين اساس مجله قصد دارد در هر شماره در راستاي اطالع رساني به اين مهم اقدام نمايـد    

چاپ و در هر شماره تعدادي از سايت هاي   فهرست مهمترين کتابها و مجله هاي حقوقي در هر فصل           

لذا از خوانندگان فاضل تقاضا داريم نظرات و ديدگاههاي خود را جهت . حقوقي نيز معرفي مي گردد

.پر بارتر شدن مجله، منعکس فرمايند

هاي حقوقيكتاب) الف

۱۳۸۷فروردين ماه 

روابـط عمـومي    ،  مـدي مرتـضي مح  ،  نيـا اهللا هـدايت  فرج,مريم احمديه ،  حقوق مالي زوجه  . ١

.تومان١٣٠٠: ، چاپ اول، قيمتشوراي فرهنگي اجتماعي زنان

قوه قضاييه، دادگـستري كـل اسـتان        ، نشر   مقدممحمد موسوي ،  راهنماي دعاوي خانوادگي  . ٢

.تومان٣٠٠٠: چاپ اول، قيمت، قم

، اييهمعاونت آموزش قوه قـض    ،  حقوقيهاي عمومي رويه قضايي ايران در ارتباط با دادگاه      . ٣

.تومان٣٥٠٠: نشر جنگل، چاپ اول، قيمت

، نـشر شـهر   مـاني زقاسـم ، شخصيت، مسووليت،مـصونيت : الملليهاي بين حقوق سازمان . ٤

.تومان٤٥٠٠: دانش، چاپ دوم، قيمت

، نـشر  معاونت آموزش قـوه قـضاييه  ، دادياررويه قضايي ايران در ارتباط با وظايف شغلي  . ٥

.تومان٤٢٠٠: اپ اول، قيمت، جلد اول، چجنگل, جاودانه

١٣٨٧بهشت ماه اردي



١٨٣زه های حقوقیتا

.تومان٧٠٠٠، نشر دادگستر، چاپ اول، قيمت پژمان محمدي، قراردادهاي حقوق مؤلف. ١

محمد عيـسي  ، شركتهاي سهامي عام و خاص  :مباحثي تحليلي از حقوق شركتهاي تجاري     . ٢

.تومان٤٠٠٠: ، قيمتدانشگاه تربيت مدرس، نشر تفرشي

٧٠٠٠: حسين مير محمـد صـادقي، نـشر ميـزان، چـاپ دوم، قيمـت           ليه اشخاص،   جرايم ع . ٣

.تومان

١٣٨٧خرداد ماه 

ره پيـك، نـشر خرسـندي، چـاپ دوم،          ) سـيامك (حسن  ،  )حقوق قراردادها (حقوق مدني   . ١

.تومان٣٢٠٠

.تومان٥٩٠٠: ناصر رسايي نيا، نشر آواي نور، چاپ دوم، قيمتحقوق تجارت، . ٢

: محمد صفري، نـشر شـركت سـهامي انتـشار، چـاپ دوم، قيمـت      ،  "اسناد"يحقوق بازرگان . ٣

.تومان٤٥٠٠

: حسن حسني، نـشر ميـزان، چـاپ شـشم، قيمـت           حقوق تجارت مشتمل بر كليه مباحث،       . ٤

.تومان٩٠٠٠

١٣٨٧تيرماه 

.تومان٥٥٠٠: اصغر احمدي موحد، نشر ميزان، چاپ سوم، قيمتاجراي احكام كيفري، . ١

: ، نشر مجد، چاپ اول، قيمتيفخاراميرحسين، )تجارتحقوق(٣يحقوقيهاشهياند. ٢

.تومان٢٥٠٠

بررسي علمي و حقوقي بازاريابي شبكه اي، جمشيد اصـغري، نـشر مجـد، چـاپ اول،                 . ٣

.تومان٣٣٠٠قيمت 

رجبعلـي  ، مـشابه جـرائم ومحاربـه يحقـوق ويفقهيبررسکشورامنيتعليهجرائم. ٤

.٢٦٠٠ر جنگل و جاودانه، چاپ اول، قيمت گلدوست جويباري، نش

، چـاپ  جاودانهوجنگل، نشرپيرانحسين: آنتونيوآسسه؛مترجم، يالمللبينيکيفرحقوق. ٥

.تومان٨٧٠٠: اول، قيمت

: نـشر مجـد، چـاپ اول، قيمـت    ، منشالهيمحمدرضا، يپزشکتخلفاتويکيفرحقوق. ٦

.تومان٣٥٠٠



٢١١٨٤و ٢٠ز كرمانشاه شمارهمجله كانون وكالي دادگستري مرك

:متـرجم ؛يکيساوئن، )نترنتياوهاانهيرايقانونعلم(ياانهيراجرمويجيتاليدليدال. ٧

.تومان٤٠٠٠: ، نشر سلسبيل، چاپ اول، قيمتيفراهانيجاللاميرحسين

.تومان٣٣٠٠: محمد غفوري، نشر سمت، چاپ اول، قيمتهاي بين المللي، سازمان. ٨

١٣٨٧مردادماه 

جنگـل و  ، نـشر  ميرعباسـي ربـاق سـيد ، بـشر حقـوق ازحمايـت وارزيابيجهانينظام. ۱

.تومان۵۰۰۰: قيمتچاپ اول،جاودانه،

٢٠انـضمام بـه المللـي بينبشرحقوق: دولروابطاصولوعموميالملبينحقوق. ۲

: ، نـشر پايـدار، چـاپ اول، قيمـت    مدنيالدينجاللسيد،)جلد۵(بشرحقوقجهانيسند

.تومان٤٠٠٠

.، چاپ اولآيندهطرح، نشر قائممنتظرمهدي،ايراندرجرحوضرب. ٣

، اميرحسن نياز پـور، نـشر فكرسـازان،    گيريپيشتاشناسيعلتاز:عادتبهاريكبزه. ٤

.تومان٣٠٠٠: چاپ اول، قيمت

علـي مهـاجري، نـشر فكرسـازان، چـاپ اول،      ، )جلد٢(يفريكدادرسيآييندرمبسوط. ٥

.تومان٧٣٠٠: قيمت

مهدي جوهري، نشر فكرسازان، چاپ اول، ، يدخلعياوانيعدتصرفرفعدعوايمقايسه. ٦

.تومان٢٠٠٠: قيمت

بهـروز ابوالحـسيني، نـشر جنگـل و     ، يفريكآرايازتجديدنظرخواهيدردادستاننقش. ٧

.تومان٢٩٠٠جاودانه، چاپ اول، قيمت 

چـاپ  ، بهنـامي صابريون،نشر ،ميرزاييعليرضا،شهرداريهاودولتتوسطاراضيتملك. ٨

.تومان٦٥٠٠: قيمتاول،

وحيـد زرينـي، نـشر    ، تـشريحي پاسخباالكوانونكاختباريفريكوحقوقيمسأله۵۴. ٩

.تومان٢٠٠٠: خرسند، چاپ اول، قيمت

، چـاپ  ناجـا آموزشيمعاونتآموز،بهنشر ،گيسورشجيعيمجيدكاال، قاچاقبامبارزه. ١٠

.اول



١٨٥زه های حقوقیتا

: شهرام سلطاني، نشر خرسـندي، چـاپ اول، قيمـت   ، ياربردكهاياظهارنامهيمجموعه. ١١

.تومان٢٢٠٠

١٣٨٧شهريورماه 

.تومان٤٠٠٠: عباس كريمي، نشر ميزان، چاپ اول، قيمت،دعوااثباتادله. ١

.تومان١٨٠٠: منصور رحمدل، نشر سمت، چاپ اول، قيمتبار اثبات در امور كيفري، . ٢

حسين قائم مقام فراهاني، نشر ميـزان، چـاپ   محمدبررسي مسائل حقوقي و كيفري چك،     . ٣

.تومان٣٠٠٠: اول، قيمت

٤٥٠٠: قيمـت ، نـشر ميـزان، چـاپ اول،    معـين انـصاري پرويز، المللبينتجارتحقوق. ٤

.تومان

ـ گمرتخلفاتوتعهداتحقوق،:برمشتمليكگمرحقوق. ٥ نـشر  عبـداهللا احمـدي،   ،يك

.تومان٦٠٠٠: قيمتميزان، چاپ اول، 

آقـايي حسين:مترجمنفيوآرواين، آمريكامتحدهاياالتآيفرينظامدرقتلوسببيت. ٦

.تومان٤٥٠٠: قيمت، نشر ميزان، چاپ اول، نيا

دلمـاس ميريلد دوم، ج)جناييسياستهايجنبش(جناييسياستبزرگهاينظام. ٧

.تومان٤٠٠٠: قيمتابرندآبادي، نشر ميزان، چاپ اول، نجفيحسينعلي:مترجممارتي

نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، چـاپ  ت نيا، حكممحمود، فكريمالكيتمباني. ٨

.تومان۵۵۰۰: دوم، قيمت

زماني، نشر شـهردانش،  قاسمسيد، فلكديتر،مسلحانهمخاصماتدربشردوستانهحقوق. ۹

.تومان١٢٠٠٠: چاپ اول، قيمت

.تومان٣٥٠٠: ، نشر شهردانش، چاپ اول، قيمتصابريالهروح، ليسانسقراردادهاي. ١٠

نشر گواهان، چاپ اول، حقوق زندانيان،ازدفاعانجمن،مقدماتيتحقيقاتدفاع،يل،كو. ١١

.تومان٣٥٠٠: قيمت

١٣٨٧مهرماه 

.تومان٣٥٠٠: ، نشر جنگل، چاپ اول، قيمتپوربافرانيحسن،المللبينجزايحقوق. ١



٢١١٨٦و ٢٠ز كرمانشاه شمارهمجله كانون وكالي دادگستري مرك

جـواد ، )الكترونيكـي تجـارت بـستر درايرايانـه جرايم(الكترونيكيتجارتجرايم. ٢

.تومان٦٠٠٠: ، نشر خرسند، چاپ اول، قيمتجاويدنيا

رهحـسن ،)صـلح قـرض، جعاله،اجاره،معاوضه،بيع،(١معينعقود:٦مدنيحقوق. ٣

.تومان٢٥٠٠: ، نشر خرسند، چاپ اول، قيمتپيك

.تومان٦٠٠٠: ، نشر شهردانش، چاپ اول، قيمتقيخالعلي، يفريكدادرسيآيين. ٤

نقـش ، نـشر  شـكري نـادر ، ايـران ورزشيحقوقبرمكحانظمبررسي:ورزشيحقوق. ٥

.تومان٥٠٠٠: ، چاپ اول، قيمتبهارگستران

: رجبعلي گلدوست جويباري، نشر جنگل، چاپ دوم، قيمـت ، فريكيدادرسيآئينلياتك. ٦

.تومان٣٠٠٠

، چـاپ اول،  دانـش گـنج ، نشر لنگروديجعفريمحمدجعفر، مدنيحقوقدرارادهتأثير. ٧

.تومان٤٠٠٠قيمت 

.تومان٣٥٠٠، چاپ دوم، قيمت دانشگنجعلي حقيقت، نشر ، ايراندرامالكثبت. ٨

.تومان٥٥٠٠:ستار زركالم، نشر سمت، چاپ اول، قيمت، هنريوادبيمالكيتحقوق. ٩

، نشر گـنج  نهرينيفريدون، تطبيقيحقوقدرپژوهشيونايراحقوقدرموقتدستور. ١٠

.تومان٨٠٠٠: قيمتدانش، چاپ اول،

.تومان٥٥٠٠: چاپ اول، قيمت، نشر پيشبرد،مسعوديعليرضا، بانكيحقوق. ١١

١٣٨٧آبان ماه 

، محمـد آخونـدي، وزارت فرهنـگ و ارشـاد     چهارمجلدها،انديشه:يفريكدادرسيآيين. ١

.تومان٦٢٠: اول، قيمتچاپ اسالمي،

نشر دادگـستر، چـاپ   ،هريسياسماعيليابراهيم، مناقصاتبرگزاريقانونتفسيروشرح. ٢

.تومان١٠٠٠٠: اول، قيمت

، نشر كارا، چاپ آسامحمدي...اسدا، مسافرواالكداخلينقلوحملمقرراتوقوانين. ٣

.اول

١٣٨٧آذر ماه 



١٨٧زه های حقوقیتا

: قيمـت حسن ره پيـك،  نـشر خرسـندي، چـاپ اول،    ، اهجبرانومدنيمسؤوليتحقوق. ١

.تومان٣٢٠٠

سيد قاسم زماني، مهناز بهرام لو، نـشر شـهردانش،   : ، مترجمواالساكربه، المللبينحقوق. ٢

.تومان٧٠٠٠: قيمتچاپ دوم،

سـيد حـسين صـفايي، نـشر     ، المللـي بـين بيعنوانسيونكبررسي:الملليبينبيعحقوق. ٣

.تومان٧٨٠٠: ت و چاپ، چاپ دوم، قيمتموسسه انتشارا

حسن اژدري، نشر كوشا مهـر،      خسارت معنوي در نظام قضايي ايران و حقوق بين الملل،           . ٤

.تومان٢٨٠٠: چاپ اول، قيمت

١٣٨٧دي ماه 

، نـشر دراك، چـاپ اول، قيمـت    شـمس ...عبدا، شكليوماهويحقوق:دعوااثباتادله. ١

.تومان٤٢٠٠

، نـشر دراك، چـاپ   حامدقاسميعباس، قراردادگيريشكلاساسيايطشرمدنيحقوق. ٢

.تومان٣٠٠٠اول، قيمت 

٦٩٠٠:، نشر كمـال الملـك، چـاپ اول، قيمـت    شريفاحمد، حقوقوفقهآئينهدرشرط. ٣

.تومان

٣٥٠٠:، نـشر نيكتـاب، چـاپ اول، قيمـت    مرتـضوي عبدالحميد، قراردادهاعموميقواعد. ٤

تومان

، نـشر  زاهـدي عاطفـه ، مـرتبط مقـررات وقوانينآيينهدراختالفحلراهايشوقانون. ٥

تومان٢٥٠٠:خرسندي، چاپ اول، قيمت

١٣٨٧بهمن ماه 

، نـشر  فرشـادفر محمـدعلي ، غيردولتـي ودولتيعمرانيطرحهايدرقرارداداملكمتن. ١

.تومان٢٠٠٠: قيمتنوآور، چاپ اول،

٢٦٠٠: ، نـشر دادگـستر، چـاپ اول، قيمـت    نيـا جبمنترسول، معامالتدرصفقهتبعض. ٢

.تومان

.تومان٤٠٠٠: ، نشر مجد، چاپ اول، قيمتگرجيابوالقاسم، اسالميحقوقمباني. ٣



٢١١٨٨و ٢٠ز كرمانشاه شمارهمجله كانون وكالي دادگستري مرك

: ، نـشر مجـد، چـاپ اول، قيمـت    گرجيابوالقاسم، جزاييومدنيحقوقبنيادينمفاهيم. ٤

.تومان٤٠٠٠

٢٠٠٠: جاودانـه، چـاپ اول، قيمـت   كي، نـشر  سـا محمدرضـا ، شوييپولجرمباآشنايي. ٥

.تومان

، نـشر ميـزان، چـاپ اول،    فيـروز نـوروزي ... ارحمـت ، )صالحيت(يفريكدادرسيآيين. ٦

.تومان٦٠٠٠: قيمت

.تومان٦٥٠٠: ، نشر ميزان، چاپ اول، قيمتميرحسينيسيدحسن، اختراعاتحقوق. ٧

: دراك، چـاپ اول، قيمـت  عبـداهللا شـمس، نـشر   ، مدنيقانوندرمستأجروموجرروابط. ٨

.تومان٢٠٠٠

، ناصـر  ٣جاسـالمي؛ وخـصوصي حقـوق مقـاالت مجموعـه : عـدالت سويبهگامي. ٩

.تومان١٣٠٠٠: كاتوزيان، نشر ميزان، چاپ اول، قيمت

ناصـر  ، تطبيقـي حقـوق يفري،كحقوقحقوق،فلسفهها،نظريه:عدالتسويبهگامي. ١٠

.تومان١٢٠٠٠: متكاتوزيان، نشر ميزان، چاپ اول، قي

وحقـوق شناسـي جامعـه هاينظريهدرجستاري:حقوقبهاجتماعيرويكردمباني. ١١

.تومان٤٥٠٠: ، نشر سمت، چاپ اول، قيمتعليزادهعبدالرضا، ايرانقحقوبنيادهاي

٤٠٠٠: ، نشر ميزان، چاپ اول، قيمتعالمهسيدمهدي، عقوددرآنتأثيروباطلشروط. ١٢

.تومان

١٣٨٧دماه اسفن

رضـا مـسعودي فـر، نـشر نـسل نـوين،       حدود و نحوه اجراي آن در محاكم قضائي ايران،  . ١

.تومان٣٢٠٠: چاپ دوم، قيمت

: عباس شيخ االسالمي، نشر جاودانه، چـاپ اول، قيمـت         بررسي تحليلي جرايم مطبوعاتي،     . ٢

.تومان٢٧٠٠

، نـشر ميـزان، چـاپ    الريسـا مهديكشور، امنيتعليهجرائم:اختصاصييفريكحقوق. ٣

.تومان٥٠٠٠: اول، قيمت
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هاي حقوقيمجله) ب

دو فصلنامه پژوهشهاي حقوقي
١٣٨٧، بهار و تابستان ١٣سال هفتم، شماره 

دكتر بهروز اخالقي............................مالحظاتي پيرامون بهينه سازي قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت ايران

دكتر نادر ساعد ................................................زمينه و دورنما در برداشتي حقوقي: راي امنيتشو١٨٣٥قطعنامه 

محمدرضا منوچهري ....................................................................موارد عدم تعهد بيمه گر در بيمه هاي اشخاص

محمد قربان پور.........................................................مطابق يا مغاير حقوق بشر؟: جرم انگاري انكار هولوكاست

فيض اهللا جعفري ......................................................................................حوادث اتمي و اصول مسؤوليت مدني

گروه پژوهش مؤسسه حقـوق     ..وابط بين الملل پس از بحران اخير اوستياي جنوبي        قاعده منع توسل به زور در ر      

بين الملل پارس 

دكتر سيدمحمد قاري سيدفاطمي ..........حق ها و آزادي هاي معلوالن در آئينه حقوق بشر معاصر: تحول گفتماني

ق اشـخاص داراي   تأملي بر قـانون جـامع حمايـت از حقـوق معلـوالن در پرتـو مقـررات كنوانـسيون حقـو                     

الهام يوسفيان .........معلوليت

، مصطفي السانعلي رضائي....ضرورت همگامي با تحوالت بين المللي: كودكان معلول در ايرانحقوق آموزشي

سازوكارهاي حمايت از حق اشتغال اشخاص داراي معلوليت در حقـوق ايـران و اسـناد بـين المللـي حقـوق                    

شهرام زرافشان .....بشر

پوريا عسكري ........................................................از اشخاص داراي معلوليت در درگيري هاي مسلحانهحمايت

دكتر سيدقاسم زماني ...................................نگاهي به حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت در جامعه اروپا

دكتر حسن مرادزاده ............................زنداني از منظر ديوان اروپايي حقوق بشربازداشتگاه مناسب براي معلوالن 

قاسم محمدي ............................................آسيب شناسي اليحه قانون مجازات اسالمي از منظر عقالنيت گفتاري

مهرداد رايجيان اصلي ..........ه شناسانه باب كلياتنقد بزه ديد: جايگاه بزه ديده در اليحه قانون مجازات اسالمي

وحيد اشتياق ................................................مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي در اليحه قانون مجازات اسالمي

دكتر محمدجواد شريعت باقري.........................................................................واكاوي لزوم استيذان در قصاص

نشريه حقوق اساسي
١٣٨٧، تابستان ٩سال پنجم، شماره 

دكتر مهدي هداوند  .................................................................تحليل مفهومي ، تحوالت اساسي: نظارت قضايي 

بخش ويژه نظارت قضايي  

مسلم آقايي طوق  ....................................................ت اداري در آفريقاي جنوبي و ايرانبررسي تطبيقي نظام عدال

آرمان سيف اللهي آذرنمين :اوشا آنتارودي مترجم..................اصول و اقدام هاي اداري: بازنگري قضايي در هند 
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و طرح دعاوي منفعت عمومي در آيـاالت متحـده          كاوشي در نظريه سمت     : دسترسي به عدالت زيست محيطي    

فرهاد جم .آمريكا

: زهير شكر مترجم......................آزادي ها و حقوق عمومي يا اساسسيدادرسي اساسي ، (دادرسي قانون اساسي 

خيراله پروين 

دكتر علي اكبر گرجي :لويي فاورو  مترجم....................................................................ديوان قانون اساسي ايتاليا

دكتر جواد تقي زاده :پروفسور ميشل فرومون  مترجم..........................................ديوان قانون اساسي فدرال آلمان

كتر علي اكبر گرجي د...........................حاكميت قانون و محدوديت هاي حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري

اردشير ارجمند : مترجمريكاردو گواستيني....................تاملي پيرامون ضمانت هاي حقوق اساسي و نظريه تفسير

الحافظي  ر، دكتر سيدنصراهللا صددكتر متين دفتري....................................از شوراي دولتي تا ديوان عدالت اداري

، هدا غفاري جواد محمودي....................................................ر اداره در نظام حقوقي مشروطيتنظارت قضايي ب

دكتر مهدي هداوند ........................................................................نظارت قضايي در حقوق اداري اياالت متحده

ه  مقاله و ترجمه هاي متفرق

مجتبي همتي :سام بروكه مترجم..............................................................ايجاد قانون اساسي و اصول تغيير ناپذير

محمدجعفر ساعد :مترجمسيموس بريت ناچ.................................، جرم و مجازات از نظرگاه اميل دوركيمدولت

، علي تاريكي نژاد كيومرث رس:مترجماستفان ويت..............................................وق اساسيتحليل اقتصادي حق

مجتبي همتي............................................................................................................................آموزش شهروندي

ي بين الملليمجله حقوق
١٣٨٧، پاييز و زمستان٣٩شماره 

دكتر علي قاسمي.............نگاهي بر موضوع تفسير معاهدات در رويه ديوان داوري دعاوي ايران ـ اياالت متحده

منصور فرخ سيري .....................................محدوديت هاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم هاي اقتصادي

اميرساعد وكيل:مترجمگرهارد ورله...........................................ايات عليه بشريت در حقوق بين الملل معاصرجن

روناك خاك  .................................................................جرم انگاري خشونت جنسي در حقوق بين الملل كيفري

روح الدين كردعليوند:مترجم..................................ميشل مسهالمللي شدن حقوق كيفريشكل هاي نامتقارن بين

يجواد كاشاندكتر....................................................وضعيت حقوقي منابع نفت و گاز واقع در مرز بين كشورها

ابراهيم گلعليرضا...............................................................................پيش شرط تحقق ساير حقوق: حق بر غذا

جنت مكانيآقاينيحسدكتر................................نظارت قضائي بر تشخيص دادستان ديوان بين المللي كيفري 

يرستماهيهاجر سدكتر....................................................................................حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي

اسـتوفله    ژان..........................تقلب در اعتبار اسنادي تجاري، اعتبارنامه تضميني و ضـمانتنامه مـستقل بـانكي             

ماشاءاهللا بناء نياسري:مترجم

مسعود كمالي اردكاني :مترجمگاال چراسكاتي...........موافقتنامه عمومي تجارت خدمات سازمان جهاني تجارت
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ميرحسين كاويار: مترجم....انعقاد قراردادهاي الكترونيكي بين المللي در جديدترين كنوانسيون سازمان ملل متحد

مجله حقوقي دادگستري

١٣٨٧تابستان ، ٥٩، شماره و يكمسال هفتادم

مقاله  

ستار زركالم.............................................................................ادي نرم افزارقراردادهاي مرتبط با انتقال حقوق م  

بهزاد پورسيد....................................................................................قانون تجارت الكترونيك و نوآوري هاي آن 

ي فــضاي ســايبر درحــوزه آزادي بيــان، آزادي اطالعــات و حــريم      مزيــت هــا و محــدوديت هــا   

نياميرحسين جاللي فراها..........خصوصي

مصطفي السان........................................................................................مفهوم و ماهيت حقوقي پول الكترونيكي  

جواد جاويدنيا.........................................................نون تجارت الكترونيكينقد و بررسي جرم هاي مندرج در قا

ترجمه  

اميرحسين جوانبخت...............................ق كيفري بين المللياجراي هماهنگ حقو: كنوانسيون جرم هاي سايبري

ماهنامه دادرسي
١٣٨٧ند ، بهمن و اسف٧٢سال دوازدهم، شماره 

سام سوادكوهي فر ردكت.........................................................تحليلي از نظام دادرسي بر محور حقوق شهروندي

رحمان عمرواني  ..............................................................قانون آيين دادرسي مدني) ٢٤١( بررسي تحليلي ماده 

دكتر عليرضا حسيني   ..................................................................قد و بررسي ماهيت فقهي و حقوقي فسخ نكاحن

جعفر صادق منش  ..........................................................بررسي دگرگوني هاي اصل استقالل قاضي در دادرسي 

علي مظفر   ......................................عنداالستطاعت مالي زوج در پرداخت مهريه مناسب است ؟آيا وجود شرط

سيدمحمدباقر حسيني   ....................................................................................نقش تقصير در مسئوليت قراردادي 

عطااله پورحسين  ........................................................ي به جرايم ضابطين قوه قضاييهدادگاه صالح جهت رسيدگ

احسان زررخ   ...........................................................نگرشي نو در جايگاه ارش البكاره در فقه و حقوق موضوعه

غالمرضا ابائيان  ...................................................................................ايرانماهيت حقوقي قراردادهاي اداري در

تبار   علي اميري...............................................................................................................................تعليق مراقبتي

محمدرضا يزدانيان ..............................................................................شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

علي فرخشه..............................................................................................حقوق متهم در فرآيند دادرسي كيفري

ماهنامه دادگستر
١٣٨٧، زمستان ٣٢سال پنجم، شماره 

نوين زدكتر پروي..........................................................»قانون مدني ١٢١٣ماده « مسئله اهليت و جنون ادواري 
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امير شريفي خضارتي ............................................................جرم مشهود در نظام حقوقي برخي كشورهاي جهان

علي اصغر شفيعي خورشيدي.......................................................پولشويي ، مفهوم ، آثار و سياست جنايي ايران

علي دلداري ....................................................................................................................................تعليق تعقيب

عليرضا فايضي ...............................................................................................................احكام قاچاق كاال و ارز

مينا حسيني  ..........................................................................................نكتاريخچه ، ماهيت و تحوالت پول و با

حبيب نيكخواه بهرامي  ...................................................................................................دادورزي در ايران باستان

سيدحامد اكبري .................................................................................................ي بر شناخت دولت رفاهمقدمه ا

رسول كشكولي ..........................................................مسئوليت اعضاي جوينت وينچر قراردادي در قبال كارفرما

محمدحسن پيرزاده    ..........................................................................وعيت صدور پروانه مشروط شهرداري هاممن

محسن رضايي   .............................................................درنگي بر اعتبار يا بطالن قراردادهاي مهريه با مبالغ گزاف

علي اصغر فرقدان :مترجم................................................................قوانين حاكم بر بازداشت افراد تحت محاكمه

)الهيات و حقوق(مجله تخصصي دانشگاه علوم اسالمي رضوي 

١٣٨٧، تابستان ٢٨سال هشتم، شماره 

دكتر ابراهيم بيگ زاده .....................................................................................................در تكاپوي صلح پايدار

دكتر فرهاد خمامي زاده.............................................................تعريف و جايابي عامل ارتباط-تعارض قوانين 

دكتر اميرحسين فخاري.............................................نقل جاده اي مسافرلزوم تصويب مقرراتي در مورد حمل و

عليرضا قرجه لو..................................................................شهادت بر شهادت در حقوق كيفري ايران و انگليس

عبداهللا خدابخشي ، نيره عابدين زاده شهري...........................................نقش بيمه در حل و فصل دعاوي كيفري

سيدمحمدحسن موسوي خراساني...................................................مباني حق شرط در حقوق بين الملل و اسالم

سعيد صفيان   ................................................................بحثي پيرامون حق تقدم دولت در وصول مطالبات مالياتي

دكتـر  :مترجم...................توسط ديوان بين المللي دادگستريبررسي تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل متحد  

محمدعلي صلح چي

فصلنامه حقوقي گواه

)ع(دانشگاه امام صادق آموزشي–اطالع رساني -فصلنامه پژوهشي 

١٣٨٧تابستان و پاييز ،١٣شماره 

احمد اختياري ......................................................................................آزاد انديشي و تجليل از بزرگان: سرمقاله

عبدالكريم احمدي قوهكي  ..............................................................................................تحليلي از ضمان عقدي

عباس كاظمي نجف آبادي  ...................................ماهيت حق خريدار در تايم شيرينگ و نهادهاي حقوقي ايران
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، مرضـيه  دكتـر ابوالقاسـم نـوري   ................كاربردهاي روان شناسي در شناسايي مجرمين توسط شاهدان عينـي  

جادي نژادسادات س

حقوق ارتباطات  : بخش ويژه 

دكتر محسن اسماعيلي ............................................................................................مقدمه اي بر حقوق رسانه ها

محمدصالح مفتاح ......................................................رسانه ها و حق دسترسي آزاد به اطالعات در حقوق ايران

مجيد اديب:مترجم...................................................................................................نظام حقوقي سينما در فرانسه

استاد معتمدنژاد .........................................................................................................نظام هاي حقوقي ارتباطات

مجتبي جاويدي .........................................بررسي پاسخ هاي غير كيفري استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره

احسان زررخ  .................................................................................................................جرم و ارتباط از راه دور

مجيد اديب :مترجم......................................................................................حقوق حرفه اي خبرنگاري در فرانسه

نجمه رزم خواه :مترجم........................................دولت هانگرش حقوق بين الملل در مورد توسل به زور توسط 

سميه سادات ميري لواساني ....................كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و مقايسه آن با برخي اسناد حقوق بشري

هادي طحان نظيف ....................................................مصاحبه با حضرت آيت اهللا استاد عباس علي عميد زنجاني

سيدمحمدمهدي غمامي  ..............................................................................تحليل شركتهاي دولتي و تحوالت آن

فرخ هدائي ...............................................................قاعده تعليق و تخفيف مجازات در دادگاه تجديد نظر استان

سيدرضا احسان پور:مترجم................................................................صالحيت تكميلي دادگاه كيفري بين المللي

ياسسين سعيدي :مترجم............................................................مسووليت كيفري مطلق در حقوق كيفري انگلستان

ولي ساجدي  ...............................................................قوانين و مقررات حاكم بر موسسات و شركت هاي دولتي

ود دهقاني وردنجانيمحم..........................................................................فسخ نكاح در موازنه حقوق زن و مرد

حميدرضا حميدي....................................................................................................تغيير قوانين در نظام وكالت

فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
١٣٨٧، زمستان )٨پياپي (٤سال سي و هشتم، شماره 

مصطفي السان...............................................................................................................جرايم عليه اسرار تجاري

مديمحمد رضا امير مح...............................اثر تجاوز مديران دولتي ازحدود اختيارات خود در انعقاد قراردادها

محسن ايزانلو.................................................................................نقد و تحليل قانون اصالح قانون بيمه اجباري

حسن باديني ......................................................................جستاري نقادانه در نظام حقوقي تامين اجتماعي ايران

علي رضا باريكلو......................................................................................................وضعيت شرط تضمين سود

خيراله پروين.............................................................................حقوق بشر و تاثير آن بر حاكميت ملي دولت ها

لعيا جنيدي.................................................................................................مسئله اجراي آراي داوري ابطال شده

اسديمحمد جعفر حبيب زاده ، فرشته ......مصونيت قضايي دادرسان و وكالي دادگستري در نظام حقوقي ايران
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سعيد حبيبا ، زهرا شاكري.........................چالش هاي حقوقي دكترين استيفاء حق در نظام حقوق مالكيت فكري

، محمـد جـواد رضـائي زاده   ..................نقد و بررسي شوراهاي حل اختالف تخصـصي ديـوان عـدالت اداري        

ابوالفضل درويش وند

سيد ..........)٢٠٠٨آوريل ٤(اجتماعي و فرهنگي المللي حقوق اقتصادي، پيش نويس پروتكل اختياري ميثاق بين

علي سادات اخوي

صادق سليمي.......................................................................................مجرمين يقه سفيد و سياست كيفري ايران

مجيد شايگان فرد................................................جنايت تجاوزديوان بين المللي كيفري و صالحيت رسيدگي به

بيژن عباسي  ...........................................................بررسي وظايف و اختيارات شوراهاي شهر و روستا در فرانسه

مرتضي مرديها...............................................................................................................جنس فلسفي حقوق بشر

عليرضا محمد زاده وادقاني ، سيدنجما خوشرو........................................................كنوانسيون جهاني حق مؤلف

جمشيد ممتاز .................حقوق بين الملل بشردوستانهانطباق تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت با حقوق بشر و

فصلنامه فقه و حقوق

١٣٨٧، بهار ١٦سال چهارم، شماره 

سيدعباس موسويان ........................................................................حقوقي تعيين نرخ سود بانكي-ررسي فقهي ب

احمد حاجي ده آبادي ..............................................................................................اجراي حدود در زمان غيبت

ناصر قربان نيا ...................................................................نقض حقوق فلسطيني ها در نتيجه ساخت ديوار حائل

نسرين مهرا ...........................................................هاسياست ها و رويه : ي در انگلستان و ولز نظام عدالت كيفر

عباس تدين ................................................مطالعه تطبيقي مشروعيت تحصيل دليل از طريق ضبط صدا و تصوير

محمود روح االميني ..............................ص حقوقي در نظام حقوقي فرانسهدگرگوني هاي مسئوليت كيفري اشخا

رحمان عمرواني .......................................................................................روابط حقوقي طرفين اعتبارات اسنادي

سايت هاي حقوقي) پ

سايت حقوق

راستي اولين سايت فارسي حقوقي در معناي واقعي آن است توسط دكتر اين سايت كه به 

ايجـاد شـده و بـه ارائـه      ) كه داراي دكتري حقوق عمومي از سوربن هـستند        (علي حاجي پور    

اهميت اين سايت . اي به جامعه حقوقي كشور اقدام نموده استمقاالت و مطالب علمي سازنده

در تاالر گفتگوي اين سايت مطالب مورد نظـر خـود   تواندبدان جهت است كه بازديدكننده مي  

از لينك وبالگ هاي اين سايت بهره بـرده  . هاي ديگران نيز آگاه شود را مطرح كند و از ديدگاه     



١٩٥زه های حقوقیتا

توانند در اين سـايت  و وبالگ شخصي خود را تحت اين وب سايت ايجاد نمايد؛ مراجعان مي       

ايران و جهان و نيز اساتيد برجسته        با آخرين اخبار حقوقي موسسات حقوقي موجود در سطح        

.حقوق آشنا شوند

:جهت مراجعه به اين سايت از آدرس زير استفاده نمائيد

http://hoqouq.com
سايت حقوق ايران

اين سايت كه بيش از دو سال از عمر آن نمي گذرد به سرعت جاي خود را ميان جامعـه      

اين وبگاه توسط موسـسه حقـوقي كـورس سـلطان محمـدي      . ين پيدا كرده است  حقوقي آن ال  

ايجاد شده است و به چهار بخش كلي تقسيم مي شود كه در صفحه اول سايت مي توانيـد بـه         

وكـال و  . ۴قوانين و مقررات  . ۳مقاالت حقوقي   . ۲اخبار حقوقي   . ۱: آنها دسترسي داشته باشيد   

.كارشناسان

ار داشت كه اين سايت تمامي نيازهاي اوليه جـستجوگران مطالـب           توان اظه به جرأت مي  

سازد و از نكات مثبت اين سايت ارائـه        را در شبكه جهاني اينترنت برطرف مي       فارسي حقوقي

تواننـد بـا   نرم افزارهاي حقوقي قابل اجرا بر روي رايانه و تلفن همراه است كه عالقمندان مـي    

.اين بسته نمايندمراجعه به اين سايت اقدام به تهيه 

:جهت مراجعه به اين سايت از آدرس زير استفاده نمائيد

http://www.irbar.com

سايت حقوقي داخواهي

سايت حقوقي دادخواهي در زُمره قديمي ترين و فعال ترين سايت حقوقي فارسي زبـان               

اين وب سايت در ابتـدا  . عه حقوقي ايران نموده استاست كه به راستي خدمت بزرگي به جام   

به صورت يك وبالگ شروع به فعاليت نمود و پس از مدتي به وب سايت قدرتمندي بدل شد 

هاي اصـلي ايـن وب سـايت داشـتن       از ويژگي . دهدهاي حقوقي را پوشش مي    كه تمامي جنبه  

. يز طرح مسائل مستحدثه اسـت  تاالر گفتگوي قدرتمند جهت تبادل نظر با ساير حقوقدانان و ن          

توانند از كليه مقـاالت،   دسترسي به مطالب اين سايت نيازمند عضويت در آن است و اعضا مي            
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آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و نيز قوانين و مقررات جديد بهـره    

ت كه پس ار تأئيـد  بيني شده اس مند شوند و حتي امكان ارسال مقاالت از سوي اعضا نيز پيش           

ويژگي بارز سـايت دادخـواهي خبرنامـه الكترونيكـي آن      . آيندمديريت سايت، به نمايش درمي    

براي اعضا ارسال مي شود ) E-Mail(است كه به صورت مستمر و از طريق پست الكترونيك     

ها و نيز آخرين مقاالت و ريال قوانين و آراي وحدت    و آخرين موضوعات مطروحه در انجمن     

.دهديه را در خود جاي ميرو

:جهت مراجعه به اين سايت از آدرس زير استفاده نمائيد

http://www.dadkhahi.net
سايت قوانين

توسط معاونت كل دادگستري استان تهران و با همكاري دكتر علي مكرمي راه       اين سايت   

بانك مقاالت. ۲بانك قوانين . ۱: مده دارداندازي شده است و دو قسمت ع

در اين سايت موتور جـستجوي قدرتمنـدي بـراي يـافتن قـوانين و مقـاالت مـورد نيـاز               

از . كنـد مراجعان تعبيه شده است كه امكان دسترسي متن كامل آنها را براي مخاطب فراهم مي               

ه مقاالت منتشره بعد از اي كايرادات اين سايت به روز نبودن در قسمت مقاالت است، به گونه         

توان در آن يافت لكن خود سـايت گنجينـه عظيمـي از مقـاالت در      را به ندرت مي    ۱۳۸۵سال  

.باشدموضوعات مختلف است و مجموعه قوانين آن نيز بسيار كامل مي

:جهت مراجعه به اين سايت از آدرس زير استفاده نمائيد

http://www.ghavanin.ir
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تابی
يک دادگستريه يل پايوک؛يومرث سپهريکبه کوشِش

www.sepehrilawyer.com

» يت مـدن يمه مسوولي، جلد سوم، بيت مدنيمسوول«ن شماره، کتاب بـا ارزش    يا يبرا

زانلـو  يو دکتر محـسن ا » استاد ممتاز دانشگاه تهران  (ان  يان دکتر ناصر کاتوز   ياف آق ين تأل يدتريکه جد 

ن کتـاب جلـد    يا. باشد، انتخاب شده است    يم) دانشگاه تهران    ياسيار دانشکده حقوق علوم س    ياستاد(

ن کتاب به مباحث يدر ا. باشديان ميدکتر کاتوزيجناب آقا» يت مدنيمجموعه حقوق مسوول «سوم  

ـ باشد، پرداخته شده است و در واقـع تکم يمرتبط ميت مدنيمه که با مسووليمربوط به ب   ل کننـده و  ي

.باشديم) ده انديح گرديو دوم تشراوليجلدهايکه ط(يت مدنيادامه مباحث مسول

توسط انتشارات دانشگاه تهـران     ) نگوريبا جلد گال  (ال  ير ۰۰۰/۷۵صفحه و بهاء     ۴۱۶ن کتاب در    يا

.شده استور طبع آراستهيبه ز

ـ ده عليانديم زيمستقياز مطالب کتاب که در مورد امکان طرح دعوا      يکيشتر  يب يآگاه يبرا ه ي

*.گردديل نقل ميباشد به شرح ذيمه گرميب

تيمه مسووليم در بيمستقيدعو

ان يـ شـود؛ ز  يمه گر بسته مـ    يگذار و ب  مهيان ب ياست که م   يقرارداد جةي، نت تيمسوول مةيب

. کندياز او اقدام نميندگيمه گذار به نمايندارد و ب يدخالت ين تراض يدر ا ) شخص ثالث (ده  يد

در صـورت بـروز حادثـه و وقـوع       : ن اسـت کـه    يرسد، ا يکه به ذهن م    ين پرسش يپس، نخست 

جـه، از  يکنـد و، در نت  يدا م يي جبران خسارت پ   هيبر پا  يگر حق مهيده بر ب  يان د يا ز يخسارت، آ 

ا نه؟ در نگاه نخست و بنا ين طلب، برخوردار است يمنظور وصول اار طرح دعوا بر او، به ياخت

:است، به دو جهتيبر قواعد مرسوم، پاسخ آن پرسش مقدر منف

به موجب  . بودن قراردادها است   ينسب يگر خالف اصل  مهيده به ب  يان د يامکان رجوع ز  . ۱

اسـت  آنهـا يمقام قـانون ن و قائم ين متعاملي، اثر عقود فقط نسبت به طرف   يقانون مدن  ۲۳۱ةماد

.نديمالحظه آن به کتاب رجوع فرمايمندرج در کتاب نقل نشده است خوانندگان محترم برايس هايرنويز٭ 
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نـدارد؛ قـائم   يمه سـهم يده، در قرارداد بيان ديز). تعهد به نفع ثالث(۱۹۶ي مگر در مورد ماده  

چ کدام به او منتقل نـشده اسـت؛      ياز ه  يرا حق يست؛ ز يک از دو طرف هم ن     يچ  يمقام خاص ه  

ده را يـ ان ديجاد تعهد به سود ز    ين قصد ا  يرا طرف يست، ز يمنتفع تعهد به نفع شخص ثالث هم ن       

جاد حـق  يشند نه ايحفظ منافع خويمه، تنها در پيگذار، به هنگام انعقاد ب مهيگر و ب  مهيب. ندارند

ت استناد عقد ياز قابلياگر چهرهمهيده بر بيان ديزين امکان اقامه دعوا از سويقيبه . ريغيبرا

عقـد و تعهـد   ير اصلده اثيان دين دعوا، ز يرا، به موجب ا   يست، ز يشخص ثالث هم ن    ياز سو 

.کنديمه را به نفع خود اجرا مياز بيناشياساس

در . طلبکـاران اسـت  يگر مخالف اصل تـساو مهيده بر بيان ديم ز يمستق يحق و دعوا  . ۲

ر طلبکـاران   يم دور از دسـترس سـا      يدهياجازه م ) دهيان د يز(م به طلبکار خاص     يمستق يدعوا

يگر دارد بـه نـام و حـساب شخـص    مهيرا که او از بيباو، طلييگذار و بدون گذر از دارا    مهيب

ل     يـ حـق تقـدم قا  ير طلبکـاران نـوع   يده نسبت به سـا    يان د يز ين، برا يبنابرا. خود وصول کند  

نشود، به هر حـال مخـالف   يتلقينيک حق عيياگر به منزله   ين حق تقدم، حت   يم و ا  يشويم

.طلبکاران استياصل تساو

ست و يـ طلب ممتاز جز به حکم مقـنن ممکـن ن       يو برقرار  طلبکاران ينقض اصل تساو  

ت طلب ممتـاز محـسوب نکـرده    يمه مسووليده را در ب يان د يطلب ز  يچ مورد يقانونگذار در ه  

.است

يت شناختن دعوايت، مستلزم به رسميمه مسوول يبه ب  ين، نه تنها نگاه اجتماع    يبا وجود ا  

م را يمـستق يتواند جواز دعوايت هم ميولمه مسوياز بيده است، برداشت سنتيان د يم ز يمستق

:به دست دهد

گذار در مقابل خطر    مهيت از ب  يحما) تيمه مسوول يب(ن نهاد   ين ا يهر چند هدف آغاز    -)۱

ن يده غالب آمده و هدف نخستيان ديت از زيج فکر حمايت بوده است، به تدر يمسوول ياحتمال

. ت، مـشهود اسـت    يمسوول ياجبار يهامهيژه در ب  ين هدف، به و   يا. ت، شده است  يمه مسوول يب

ن يدگان و تـضم يـ ان ديـ ت از زيـ روشن است که قانونگذاران در درجه نخست به جهـت حما     

گر مهيمه گذار و بياند و انعقاد آن را بر ب      ساخته يت را اجبار  يمه مسوول يجبران خسارت آنها، ب   

.اندل کردهيتحم
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ان يـ ن جبران خسارت زيهم، فکر تضميارياختيمه هايدر ب  ي، حت يکنون يهاشهياما اند 

ل يـ ن دليبـه همـ  . رنديپذين هدفها، مياز مهمتريکيا دست کم ييده را به عنوان هدف اصل     يد

يتواند مبنايآورند که ميبه شمار ميريت را تقصيمسوولياريي اختمهيدر انعقاد بيهم، کاهل

.رديت قرار گيمسوول

مه يک سو هدف بيتوان از ينم. د خود باشندد در خدمت مقصويبايگمان فنون حقوقيب

افـت  ينـان را از حـق در      يگـر، ا  يد يگناه دانـست و، از سـو      يان ب يت از قربان  يت را حما  يمسوول

ده، ابـزار   يان د يم ز يمستق يجه دعوا يم و، در نت   يحق مستق . مه گران محروم شمرد   يخسارت از ب  

.ن هدف استيدن به ايرسيبرايضروريفن

م يمه گذار، بدانيت از منافع ب  يت را حما  يمه مسوول يب يناروا، هدف تنها  اگر، به    يحت -)۲

:ت شناختيده را به رسميان ديم زيمستقيد حق و دعوايباز هم با

. متوجه او شده باشـد يکند که خسارت  يدا م يمه استحقاق پ  يبر وجه ب   يگذار تنها زمان  مهيب

ده را جبـران کـرده      يان د ياو خسارت ز  شود که   يگذار م مهيب ييمتوجه دارا  ين خسارت زمان  يا

او نشده ييمتوجه دارايا آنچه در حکم آن است، خسارت فعل      ي،  »پرداخت«ن  يش از ا  يباشد؛ پ 

استفاده کـرد  يقانون مدن۷۰۹ةت، از مادياس اولويبه قي، حتيتوان به خوبيدر واقع، م  . است

ـ از پرداخت و تا همـان م داند، مگر پس يکه ضامن را مجاز در مراجعه به مضمون عنه نم          زان ي

:اندن گفتهيل آن را چنيکه پرداخته است و استادان دل

ـ ا. ده است ياست که به او رس     يرجوع ضامن به مضمون عنه به منظور جبران خسارت        « ن ي

زان پرداخـت  يـ ز معـادل م يـ ن را ادا کند و مبلـغ آن ن يشود که ضامن د  يواقع م  يخسارت زمان 

».است

گـر تنهـا بـه      مـه يب. خسارت اسـت   يهامهيت در شمار ب   يمسوول مةيبم که   يشويادآور م ي

اگر بنا باشـد  . کنديده است، ضرر او را جبران ميگذار خسارت دمهيو تا آن اندازه که ب     يشرط

گر را داشـته باشـد،      مهيده، حق وصول وجه از ب     يان د يگذار، قبل از پرداخت خسارت به ز      مهيب

ده يـ ان د يـ ن وجـه را بـه ز      يـ چون ممکن است ا   (شود  يذار م گمهيت سبب انتفاع ب   يمه مسئول يب

گـذار  مـه يتواند موجب انتفاع بيکه ابزار جبران خسارت است نم  يامهيکه، ب  يدر حال ) نرساند

گذار قبل از   مهيب يافت خسارت از سو   يد توجه داشت که اعتقاد به امکان در       يبه عالوه با  . شود

نـد ورود  يبيکـه مـ  يگـذار مـه يرناک اسـت، چـه ب  خطيده به لحاظ اخالقيان ديپرداخت به ز  
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سازد، ممکن است به داشتن     يگر سزاوار م  مهيافت وجه از ب   يده او را در در    يان د يخسارت به ز  

.له انتفاع خود قرار دهديان را وسيراد زيق شود و ايت تشويسوءن

بران مه گذار قادر به جيده، ممکن است ب   يان د ي، پس از ورود خسارت به ز      گريد ياز سو 

.محروم بمانديامهين بيحادثه از تضميخسارت او نباشد و قربان

وارد آورد که قادر بـه جبـران آن   ين امر که ممکن است خسارتياينيش ب يگذار، با پ  مهيب

مـه     يت خـود را ب ياو جبران خـسارت کنـد، مـسئول   يگر به جامهين منظور که بينباشد و به هم 

مه گـر و وصـول   ي، اگر به شخص ثالث اجازه طرح دعوا بر ب   يعن وض ين، در چن  يبنابرا. کنديم

را ممکـن اسـت          يـ گـردد؛ ز  يت نـاممکن مـ    يمـسئول  مـة يقرارداد ب  يمه داده نشود، اجرا   يوجه ب 

.ناتوان باشد» پرداخت«گذار از انجام شرط مهيب

م يمـستق يگذار هـم مـستلزم شـناختن حـق و دعـوا     مهيت از منافع بيب، حماين ترتيبه ا 

.استيربانق

مـه  يده حق وصول وجه ب   يان د يم که، پس از وقوع حادثه، نه تنها ز        ييفزايز ب ين نکته را ن   يا

ده يـ ان ديـ ش از جبـران خـسارت ز  يگذار پمهيدارد و بين حق ياو چن » تنها«گر را دارد،    مهياز ب 

آن احتـراز  د از يـ د کـه با  يآيبه بار م   يفاسد ين باشد، توال  ياگر جز ا  . مه ندارد يبر مبلغ ب   يحق

:کرد

.افت کنديمه را دريق شود تا وجه بيان تشويمه گذار ممکن است به ورود زيب) ۱

گر را کـه  مهيگذار از بمهيگذار حق دارند طلب بمهيپس از تحقق خسارت، طلبکاران ب    ) ۲

!بابت طلب خود بازداشت کنند-جاد شدهيان و به هدف جبران آن ايبه مناسبت ورود ز

. ل کننديمه گذار را تسهيبيةان از ناحيق شوند تا ورود زينها هم تشوممکن است آ) ۳

دارد؟ و اگـر طلبکـار         يگـذار چـه مـوقع     مـه ين صورت ب  يراد شود که در ا    يممکن است ا  

در يده بـه او مراجعـه کنـد؟ ولـ    يـ ان ديست، چرا حق دارد پس از جبران خسارت زيگر ن مهيب

مه گر  يمه گذار در برابر ب    يطلب ب » سبب«ا خسارت،   يار  انبيبا وقوع فعل ز   : توان گفت يپاسخ م 

ان يـ گـر ز ين شرط فراهم شـود، د  يکه ا  يزمان. ديآ يجاد شده است که به او خسارت وارد م        يا

گـذار  مهيگر رجوع بيافت کرده است و ديگر ندارد؛ چرا که طلب خود را در      مهيبر ب  يده حق يد

م وا       يمـستق يدعـوا ينـه را بـه قـسمت مبنـا        ين زم يـ شتر در ا  يبحث ب . ندارد يگر خطر مهيبه ب 

.ميگذاريم
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