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آسیبشناسی پاسخهای کنونی نظام عدالت کیفری ایران در جرائم و
تخلفات بانکی
علی عابدزاده

زواره1

چکیده
اهمیت جرائم و تخلفات بانکی بهخصوو

در زمان حاضور و شرایط اقتصادی کنونی ،یکی از مباحث

ضوروری و مورد نیاز جامعه حقوقی میباشد؛ زیرا این جرائم ،تخلفات و پاسخهای کیفری به آنها بهطور
صریح و دقیقی در نظام حقوقی ما مورد بررسی و احصاء واقع نشده است .این جرائم و تخلفات از آنجهت
که سوب تخری امنیت در نظام پولی و بانکی کشوور و بعضاب به یاما رفتن سرمایههای مردم و درنتیجه
بیاعتمادی آنان بهنظام اقتصوادی و بانکی کشوور خواهد شود؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است .در حال
حاضووور علیرغم اهمیت ،پیچیدگی ،ایجاد هزینهها و آسوووی های جبرانناپذیر جرائم و تخلفات بانکی
سیاست جنایی ایران در این حوزه با چالش های متعددی مواجه شده است .هنجارگذاری جنایی پراکنده
و غیر نظاممند ،عدم پیش بینی سوووازوکارهای اجرایی کارآمد ،پاسوووخ دهی کیفری صووورع وعدم اتخا
سیاستهای پیشگیرانه ،ازجمله آسی هایی هستند که در عمل ،سب ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در
حوزه جرائم و تخلفات بانکی شوده است .مقاله پیش رو با استفاده از رو

توصیفی وووو تحلیلی به دنبال

شووناسووایی چالشهای موجود در حوزه جرائم و تخلفات بانکی در زمینههای سوویاسووت جنایی تقنینی،
قضوایی و اجرایی ایران میباشود .یافتههای این مقاله نشان میدهد که برای مقابله کارآمد با این جرائم و
تخلفات ،نیازمند یک سویاست جنایی منققی ،مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی و طراحی یک
نظام پاسخدهی چندگانه (کیفری ،پیشگیرانه و ترمیمی) هستیم.
کلیدواژه ها :نظام عدالت کیفری ،جرائم بانکی ،تخلفات بانکی ،پاسووخهای کیفری ،ضوومانت اجرای
متناس

 -0دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریjustcandoo@yahoo.com-
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مقدمه
نظام عدالت کیفری شامل کلیه مراحل تعقی  ،رسیدگی ،دفاع ،پاسخهای کیفری و شیوه اعمال کیفر
می باشود؛ لذا تحلیل و بررسوی نظام عدالت کیفری در خصو

جرائم و تخلفات بانکی شامل کلیه موارد

فوق اسوت ،اما آنچه در این نوشوتار دنبال میگردد ،صورفاب پیرامون مسائل و مباحث مربوط به پاسخها و
واکنشهای نظام عدالت کیفری ایران به این جرائم و تخلفات است.
اتخا پاسوخهای کیفری متناس با هر جرمی ،جز دشوارترین مباحث حقوق کیفری میباشد؛ زیرا از
طرفی باید اصوول حداقلی بودن حقوق جزا و حفظ حریم خصوووصووی و آزادیهای فردی رعایت گردد و از
طرع دیگر این پاسوخها باید برای مجرمین جنبه بازدارنده داشوته و متناسو با جرائم ارتکابی باشد .به
عبارت اخری جرم انگاری و تعیین کیفر یک لبه دوسویهای است که عدم رعایت تعادل و توازن ،حتی به
میزان اندک در این مسیر ،بعضاب آثار زیانبار غیرقابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت.
جرائم اقتصوادی و بهویژه جرائم و تخلفات بانکی به سب تأثیر مخرب فراوانی که بر نظام اقتصادی و
بانکی کشوور با توجه به وضعیت اقتصادی موجود دارند؛ در میان کلیه جرائم و تخلفات از اهمیت ویژهای
برخوردار هستند .زیرا عالوه بر آنکه نظام اقتصادی و بانکی در اثر این جرائم و تخلفات ناکارآمد و ضعیف
شده است ،نظام سیاسی و اجتماعی نیز دچار نارساییهایی خواهد شد.
بنابراین انتخاب نحوهی واکنشها و پاسووخهای کیفری به جرائم و تخلفات بانکی نیاز بهدقت نظرهای
فراوانی در این زمینه خواهد داشوت؛ که عدم رعایت آنها و یکسووان پنداشووتن پاسووخهای کیفری به این
جرائم و تخلفات و سوایر جرائم ارتکابی ،سب آسی ها ،خألها و نقایص فراوانی در حوزه جرائم و تخلفات
بانکی خواهد شد .یکی از مهمترین مواردی که در این زمینه شایان توجه است؛ تخصصی بودن این جرائم
و تخلفات و درنتیجه متخصوص بودن مجرمین این دسته از جرائم و تخلفات میباشد( .ایراننژاد:0197 ،
 )10توجه به این نکته ،بهکارگیری و وضع پاسخها و ضمانت اجراهای کیفری تخصصی و دقیق را توصیه
مینماید؛ بنابراین اتخا پاسوخهای صحیح کیفری ،نسبت به مجرمین و متخلفین بانکی با سایر مجرمین
و متخلفین باید متفاوت و گوناگون باشد؛ اما متأسفانه این مهم ،بعضاب به دلیل سادهانگاریهای قانونگذار
و سایر مراجع قانونی و قضایی رعایت نگردیده و خود سب آسی های متفاوتی گشته است.
شوناسوایی آسی های موجود در عرصه پاسخهای کیفری به این جرائم و تخلفات ،بخش عمدهای از
مشکالت نظام عدالت کیفری در حوزه جرائم و تخلفات بانکی را مرتفع خواهد نمود.
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آسی های موجود در حوزه پاسخهای کیفری به جرائم و تخلفات بانکی ،سب ناکارآمدی نظام بانکی
و تجری مجرمین این دسوته از جرائم گشووته اسووت؛ زیرا بعضواب آسووی های موجود سووب وجود خألها و
نقایص فراوانی شوده و مجرمین نیز با علم و آگاهی به این نواقص و شناسایی آنها بهطور دقیق بهراحتی
دسووت به جرائم کالن بانکی زده و بیمی از اعمال مجازات و کیفر متناسوو با این جرائم نیز ندارند؛ این
آسی ها به ترتی

یل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت:

 -0فقدان مجموعه قوانین و مقررات مستقل و سازمانیافته در حوزه جرائم و تخلفات بانکی
 -0-0فقدان مجموعه قوانین و مقررات مستقل و سازمانیافته در حوزه جرائم بانکی
قانونگذار ایران بر اساس حمایت از ارز های مهم جامعه در پارهای از مسائل و موارد دست به جرم
انگاری زده اسووت؛ حجم وسوویع قوانین کیفری نشوواندهندهی این اسووت که واکنشهای کیفری بیشووتر
بهعنوان اولین راهکار و نخسوتین پاسوخ از سووی قانونگذار ارائه شوده اسوت .اما صوورعنظر از بحثهای
فلسفی در مورد الزام قانونگذار به استفاده از پاسخهای کیفری بهعنوان آخرین راهکار ،آنچه بیش از این
مباحث اهمیت دارد ،بررسی و ارزیابی عملی مداخالت کیفری قانونگذار است( .روستایی)66 :0166 ،
جرائم بانکی بهعنوان یکی از مهمترین جرائم اقتصوادی در حقوق کیفری ما مقر میباشد و قوانین
مربوط بوه آن نیز انودک و محدود نمیباشووود؛ اما هیچگاه قانونگذار این جرائم و تخلفات را بهصوووورت
مستقل ،دقیق و سازمانیافته در مجموعهای مشخص جمعآوری ننموده است و گویی هرگاه احساس نیاز
به جرم انگاری در حوزه حقوق بانکی در برهه زمانی مشخصی شده است ،به همان موضوع پرداخته و هر
بار این نیاز مجدد احساس شده ،قانونی جداگانه به تصوی رسانده است و همین یکی از مهمترین دالیل
پراکندگی و پیچیدگی قوانین کیفری در حوزه جرائم بانکی میباشد.
این آشوفتگی در حوزه قانونگذاری بهطور طبیعی سوب بینظمی و آشفتگی در مرحله رسیدگی به
این جرائم و همچنین مرحلوه و رونود اجرای آنها خواهد شووود .بنابراین قوانین متعدد و متورم در این
موضوع ،نهتنها سب تحقق عدالت کیفری نشده است بلکه به دلیل نارسایی و عدم رعایت موازین و اصول
حقوقی بهطور دقیق ،سوب اطاله دادرسوی و صدور آراء متعارد در موضوعات واحد گشته است .یکی از
مهمترین ابزارهای موردنیاز جهت قضواوت بهصورت تخصصی و علمی در درست داشتن قوانین و مقررات
صریح ،شفاع و واحد است؛ حالآنکه این ویژگیها در خصو

قوانین مرتبط با جرائم بانکی تقریباب مفقود

اسوت و همین مورد همانطوری که بیان شود ،بعضواب سوب صدور آراء متفاوت از محاکم بدوی و مراجع
عالی شده است که این خود به ضرر فرآیند دادرسی کیفری در دستگاه قضایی میباشد.
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بنابراین تصوی قوانین کیفری نارسا و ناقص در دو حوزه شکلی و ماهوی در اجرای عدالت و انسجام
آراء تأثیر مخربی دارد و همچنین میتواند دیدگاههای منفی فراوانی را نسوبت بهنظام قضایی کشور ایجاد
و افکار عمومی را نسووبت به فرآیند دادرسووی کیفری بدبین نماید .با ارائه یک مجموعه قوانین منسووجم و
دقیق در این خصو

میتوان مشکالت و معای مقروحه را تا حدود زیادی برطرع نمود.

 -2-0فقدان مجموعه قوانین و مقررات مستقل و سازمانیافته در حوزه تخلفات بانکی
مباحث و مسائل کلی این اشکال در قسمتهای قبلی بیان گردید ،لذا اکنون از تکرار آنها صرعنظر
می گردد و صورفاب به مباحث پیرامون موضووع فقدان مجموعه قوانین مسووتقل در خصو

تخلفات بانکی

میپردازیم.
به نظر میرسوود فقدان این مجموعه قوانین و مقررات بهصووورت مسووتقل و سووازمانیافته سووب بروز
اشکاالت زیر در نظام حقوقی و قضایی ما گشته است؛
وو و عدم شفافیت قوانین موجود در خصو

تخلفات بانکی :ازآنجاییکه برای به دست آوردن تخلفات

بوانکی بواید کلیه قوانین و مقررات حوزه بانکی بهطور کامل مورد بررسوووی واقع گردد و از البهالی آنها
تخلفات بانکی استخراج شود؛ نمیتوان ادعای شفافیت تخلفات بانکی در قوانین فعلی را نمود .لذا با توجه
به وضوعیت فعلی این تخلفات دارای وضعیت مبهم و غیرصریح میباشند و نمیتوان بهطور دقیق آنها را
مشوخص کرد .این عدم شوفافیت عالوه بر مبهم نمودن وضوعیت تخلفات بانکی ،سب عدم آگاهی کامل
کارمندان بانکها و حتی برخی افراد جامعه حقوقی نسبت به این تخلفات شده و همچنین موج
و پراکندگی آراء و نظرات در این خصوو

تشتت

شوده و اختالفات نسبتاب فراوانی را در این مورد به وجود آورده

است( .جعفری)60 :0190 ،
ووو متروک ماندن پارهای از تخلفات بانکی :پراکنده بودن قوانین و مقررات در مورد این تخلفات سب
متروک و مافول ماندن پارهای از آنها گشووته اسووت؛ زیرا باوجود قوانین متعدد و پراکنده که هرکدام در
برههای خا

از زمان مورد تصووووی قرار گرفته اسوووت ،نمیتوان انتظار داشوووت که کلیه تخلفات مقرر

موردتوجه واقع شود و مافول نماند.
وووو کاهش رعایت مسووائل اداری ،انتظامی و انضووباطی :اگر کلیه تخلفات بانکی در مجموعهای منظم
گردآوری میشوود ،سووب رعایت آنها به نحو دقیق و درنتیجه ارتقاء سووقح کیفیت انجام مسووائل اداری،
انتظامی و انضباطی میگردید.
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 -2فقدان ضابطهمندی در جرم انگاری جرائم بانکی
ارائهی یک ضابقهی مشخص از سوی قانونگذار در مورد تشخیص جرائم ،امری بسیار ضروری و حائز
اهمیت اسووت؛ زیرا عالوه بر آنکه از اختالعنظرها و تشووتت آراء جلوگیری مینماید؛ در مواقع شووک و
حصوول شوبهه با مراجع به ضوابقه بیانشوده توسوط قانونگذار بهسوادگی میتوان تردید ایجاد شده را
برطرع نمود .اموا در مورد جرائم بانکی چنین ضوووابقهای وجود ندارد و هیچگاه تعریف دقیقی از جرائم
بانکی توسط قانونگذار بیان نشده است( .باقرزاده)65 :0161 ،
ایراد مذکور همچنین سوب شوده اسوت ،حتی نتوان جرائم بانکی را به نحو دقیقی احصاء نمود ،زیرا
هنوز بر سور تعیین مصوادیق آن اتفاقنظری حاصل نشده است .از طرفی ارائه ضابقه مناس در خصو
جرم انگاری جرائم بانکی در اجرای اصووول قانونی بودن جرم و مجازات ،تفسوویر مضوویق و تفسوویر به نفع
متهم نیز کمک مینماید؛ زیرا عالوه بر وجود یک ضوووابقه دقیق و مشوووخص در متون قانونی ،در مواقع
تفسیرپذیری میتوان با تفسیر مضیّق و به نفع متهم ضابقه مربوطه قضیه را تا حدودی فیصله داد .فقدان
وجود چنین ضوابقهای میتواند سب توسعه بیشازحد دایره جرائم بانکی یا تضییق افراطی آن شود که
هردو مذموم و زیانبار است.
در صوورت ارائه ضابقه دقیق برای جرم انگاری جرائم بانکی از سوی قانونگذار ،نیاز به بیان و تعیین
مصووادیق این جرم نمیباشوود؛ زیرا ضووابقه جرم انگاری خود میتواند مبنا و مالک تعیین و تشووخیص
مصوادیق این جرائم باشود0؛ اما در صورت عدم ارائه ضابقه جرم انگاری برای جبران این خأل و شناسایی
مصوادیق یک جرم الزم اسوت قانونگذار مصادیق جرم مربوطه را بهطور کامل ارائه نماید .به نظر میرسد
جرائم بانکی نهتنها ضووابقه جرم انگاری آن بیان نشووده ،بلکه مصووادیق آن نیز از سوووی

در خصووو

قانونگذار تعیین نگردیده است و این ،سختی تشخیص جرائم بانکی را دوچندان میکند.
 -3نامناسب بودن واکنشهای کیفری
همواره قانونگذاران درصودد حمایت از ارز های اساسی و مهم جامعه بوده و هستند؛ طبیعی است
هرچه ارز

نقض شوده از اهمیت باالتری برخوردار باشود ،واکنش و پاسوخ کیفری شدیدتری در انتظار

ناقض این ارز

اجتماعی اسوت؛ همچنین در این خصوو

میتوان به اصل تناس اشاره کرد ،مناسبت

میان جرم و مجازات.

 -0بهعنوانمثال مانور متقلبانه و تحصیل مال دو ضابقه اصلی جرم کالهبرداری میباشند.
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نکته دیگر در این خصو

این مسئله است که بسته به نوع جرائم ارتکابی و جرائم خشونتبار ،جرائم

زیسووتمحیقی ،جرائم اقتصووادی و بانکی و ...باید نوع ضوومانت اجرا و پاسووخ کیفری نیز متفاوت باشوود.
بوهعنوانمثال نمیتوان تمامی مجرمین را به حبس محکوم کرد یا تمامی آنان را به پرداخت جزای نقدی
ملزم نمود .متأسوفانه بعضواب قانونگذار در جرائم بانکی از همان نوع ضومانت اجرایی استفاده کرده که در
خصو

جرم توهین و فحاشی یا ضربوجر یا سرقت ساده و...استفاده کرده است؛ گویی مجرم بانکی با

فحا

یا سوارق سواده دقیقاب یکسوان است .حالآنکه با هر مجرم و در هر جرمی نوع برخورد کیفری باید

متفاوت و متناس با شرایط مربوطه باشد.
تقریباب میتوان گفت قانونگذار ،ضووومانت اجرای کیفری را بهعنوان تنها ضووومانت اجرای موجود در
عرصوووه جرائم بوانکی بهکاربرده اسوووت و ضووومانت اجراهای مرحلهای و تدریجی در این قوانین چندان
جایگاهی ندارد« .مزیت این شکل از ضمانت اجرا امکان متناس ساختن مجازات در هر مرحله از فعالیت
بزهکارانه و از این طریق افزایش کارایی ضمانت اجراهاست» (روستایی)60 :0166 ،
ضووومانت اجرای هرمی مرحلهای و تدریجی مجموعهای از ضووومانت اجراهای کیفری مدنی اسوووت.
تفواوتهای زیادی بین فرآیندهای کیفری و مدنی وجود دارد ،این تفاوتها واقع در نفس این فرآیندها و
نتایجی اسوت که از آنها حاصول میشوود .شاید اصلیترین تفاوت میان این دو ،آثار ناشی از محکومیت
جزایی اسوت؛ زیرا نتیجه محکومیت افراد به کیفر جزایی بسویار شودیدتر است .آثاری مانند محرومیت از
حقوق اجتماعی و رسوایی ناشی از محکومیت کیفری طبیعتاب برای افراد سنگین میباشد.
همچنین ضومانت اجراهای کیفری به تشوریفات بیشوتر و طوالنیتری جهت محکوم نمودن اشخا
نیاز دارد و بعضواب ضرر و زیان کمتری را جبران خواهد نمود .پاسخهای کیفری باید جهت جرائم شدیدتر
تجویز گردد؛ در غیرازاین موارد میتوان به پاسووخها و کنترلهای مدنی متوسوول شوود .در این صووورت با
پتکی بزرگ فندقی را نشکستهایم و عالوه بر آن ابهت ضمانت اجراهای کیفری را نیز از بین نبردهایم.
 -0مشخص نبودن اهداف و ارزشهای مورد حمایت قانونگذار
در حقوق جزا واکنشهای کیفری پاسخی است به نقض ارز های مورد حمایت قانونگذار ،مشخص
بودن این اهداع و ارز ها به صوووورت دقیق فواید و آثار مثبت فراوانی دارد .در این مورد میتوان ا عان
داشوت که این اهداع و ارز های مورد حمایت دولت و قانونگذار باید ضروری بوده ،تنها راه رسیدن به
آنها پاسخ کیفری باشد و این پاسخهای کیفری دقیقاب برای رسیدن به این اهداع و ارز ها طراحیشده
باشد .در غیر این صورت لزومی به استفاده از واکنشهای کیفری وجود ندارد.
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در جرم انگواری اعموالی موانند جرائم بانکی قانونگذار باید اهداع و ارز های مورد حمایت خود را
بیان کند؛ بدینصورت که آیا هدع وی حمایت از منافع دولت است یا منافع افراد جامعه و یا ایجاد پایهها
و اصول بانکداری اسالمی ،یا بهطورکلی اهداع دیگری را دنبال میکند.
پس از تعیین اهداع و ارز های مورد حمایت توسووط قانونگذار ،همچنین باید به تعیین ضوومانت
اجرایی بپردازد که مستقیماب وی را به آن اهداع برساند.
یکی دیگر از فواید مشخص شدن دقیق اهداع و ارز های مورد حمایت قانونگذار در حوزه جرائم و
تخلفات بانکی ،تشووخیص این جرائم و تخلفات در هنگام تردید اسووت؛ بهعنوان نمونه اگر ارز

و هدع

مورد حمایت اعالمی از طرع قانونگذار ،حفظ اصول و پایههای بانکداری اسالمی باشد ،میتوان جرائمی
را که این اصول و پایهها را نقض میکند؛ جرائم بانکی دانست.
 -5فقدان تخصص گرایی متناسب با تحوالت صورت گرفته در عرصه جرائم و تخلفات بانکی
یکی از مهمترین مبواحوث در حوزه جرائم و تخلفات بهطورکلی اثبات وقوع آنهاسوووت؛ زیرا تعداد
جرائمی که به وقوع میپیوندد ولی هیچگاه اثبات نمیشووود ،کم نیسووت .در مورد جرائم و تخلفات بانکی
اثبوات وقوع این جرائم و تخلفات از اهمیت دوچندان برخورداراسوووت ،زیرا احراز و اثبات تحقق آنها به
جهت تخصوصوی بودن این جرائم بسویار امر پیچیده صوورت گرفته و دشوواری اسووت .ارتکاب این جرائم
توسط اشخا

متخصص در این زمینه بر این پیچیدگی و دشواری میافزاید.

بررسوی پروندههای موجود در این زمینه نشواندهندهی ارتکاب جرائم و تخلفات بانکی با استفاده از
فناوری اطالعات ،پیشوورفتهای صووورت گرفته در عرصووه تکنولوژی (فناوری) و جدیدترین راهکارهای
موجود در این حوزه است .طبیعی است شرایط موصوع قضات و ضابقین متخصص و زبده در این زمینه
را میطلبد؛ در غیر این صورت مرتکبین این جرائم و تخلفات با استفاده از اصقالحات و مفاهیم تخصصی
و فنی بهراحتی قادر به ایجاد پیچیدگیهای دشووار درروند رسویدگی به این پروندهها میباشوند؛ که این
امر بیتردید سب سردرگمی و گمراهی قضات و ضابقین غیرمتخصص خواهد شد.
اسووتفاده از نظرات کارشووناسووان متخصووص در حوزه جرائم و تخلفات بانکی نیز علیرغم پذیر

این

موضووع که قضوات نمیتوانند در تمامی مسائل روز متخصص باشند و به استفاده ازنظر کارشناسان زبده
نیاز دارند و استناد به نظرات کارشناسی یکی از ادله قانونی است ،این مشکل را بهطور کامل حل نخواهد
کرد؛ زیرا در این صوورت نیز معایبی وجود دارد؛ مانند اینکه بعضواب کارشوناسان جای قضات مینشینند و
تصومیم میگیرند .عالوه بر این ،ارجاع پرونده به کارشوناسوی در مورد جرائم و تخلفات بانکی در صورتی
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مفید به نظر میرسود که قاضی خود دانش و تخصص کافی در این زمینه را داشته باشد و برای به دست
آوردن اطالعات بیشوتر و مشوورت با متخصوصوین حوزه بانکی ،پرونده را به کارشوناسان ارجاع دهد؛ اما
قاضی رسیدگیکنندهای که هیچ تخصص و دانش خاصی در این زمینه ندارد و صرفاب از نظرات کارشناسان
زبده استفاده میکند ،به موفقیت خاصی دست نمییابد.
بااینحال در قوانین و مقررات ما چندان تأکیدی بر رسوویدگی این جرائم و تخلفات توسووط قضووات و
ضابقین آموز یافته و متخصص در این زمینه نشده است ،همچنین سازوکارهای متناسبی برای آموز
این افراد نیز در قوانین و مقررات مربوطه پیشبینی نشده است.
 -6فقدان سازوکارهای کنشی و فعاالنه در قوانین و مقررات جرائم و تخلفات بانکی
مداخله کیفری قانونگذار ما در عرصه جرائم و تخلفات بانکی ،نوعاب در ارتباط با واکنشها و پاسخهای
کیفری پس از وقوع این جرائم اسوت .حالآنکه ازآنجاییکه ارتکاب این جرائم و تخلفات فنی و تخصوصی
بوده و بزهکار خاصوووی نیز در این جرائم وجود ندارد (خدائیان )00 :0190 ،و همچنین در محیطهای
بسوته و نه درمألعام به وقوع میپیوندد؛ بهسوادگی قابلکشوف نمیباشوند .بنابراین رقم سیاه این جرائم
بسویار باالسوت؛ عالوه بر این حتی اگر این جرائم و تخلفات کشوف شووند ،اثبات تحقق آنها بهوسیلهی
مرتکبین مشوخصی بسیار سخت است زیرا همانطور که بیان شد؛ جرائم بانکی توسط اشخا

متخصص

و آگاه در این زمینه ارتکاب مییابند و غالباب رد پایی نیز از آنها بهجا نمیماند.
با این وصووف یکی از بهترین رو های برخورد با این جرائم و تخلفات ،اتخا سوووازوکارهای دقیق و
تخصصی فعاالنه میباشد .زیرا اگر قانونگذار صرفاب از مواضع منفعالنه و واکنشی استفاده کند از مجرمین
و متخلفین در عرصووه بانکی عق خواهد ماند؛ اما هرگاه قانونگذار و مسووئولین مربوطه بهصووورت فعال
عمل نمایند ،قدرت عمل را به دست گرفته و در این حوزه موفقتر خواهند

بود0.

اما قانونگذار ایران متأسووفانه خیلی از این سووازوکارهای مفید و اثربخش بهره نبرده اسووت و متون
قانونی مرتبط با جرائم و تخلفات بانکی درزمینۀ سووازوکارهای کنشووی و فعاالنه چندان قوی عمل ننموده
اسووت و حتی در قوانینی که این راهکارها پیشبینی شووده ،هنوز بهصووورت کامل و دقیق وارد عرصووه
عملیاتی و کاربردی نگردیده است.برخی از این سازوکارها به ترتی

یل بیان میگردد:

 - 0در این مورد میتوان به تجربیات مثبت سایر کشورها که در ادامه به پارهای از آنها اشاره میشود توجه نمود.
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-0-6سازوکارهای نظارتی
نظارت بر مدیران و مسووئولین فعال در این زمینه عالوه بر آنکه سووب احتیاط آنها در ارتکاب این
جرائم میگردد؛ حتی در صووورت بروز این جرائم نیز ازآنجاییکه باوجود چنین نظارتهایی ،ارتکاب این
جرائم ققعاب سور بزنگاه کشوف خواهد شد اثبات وقوع این جرائم توسط شخص یا اشخا

معین را بسیار

سوادهتر از زمانی میسوازد که جرائم مذکور ارتکاب یابد و مدتها بعد توسط ضابقین یا سایر اشخا

و

نهادهای مقرر در قوانین و مقررات مربوطه کشف گردد.
تشووکیل کمسوویونهای نظارتی متشووکل از افراد آگاه و خبره درزمینۀ جرائم و تخلفات بانکی و انجام
نظارتهای دقیق و تخصصی توسط این کمسیون نسبت به کلیه امور و عملیات بانکی ،بررسیهای بیشتر
در مورد عملیات مشوکوک و معرفی موارد مظنون به مراجع قضوایی صوالحیتدار بسیار راهگشا ،مفید و
مؤثر به نظر میرسد.
امروزه یکی از مهمترین سوووازوکوارهوا و رو های نظارتی ،نظارت الکترونیکی میباشووود؛ «نظارت
الکترونیکی شووامل گردآوری اطالعات از طریق ابزارهای الکترونیکی اسووت» (مهدوی پور)601 :0196 ،
رو هایی مانند استراق سمع ،نظارت بر ارتباطات الکترونیکی ،تفتیش و توقیف در نظام حقوقی بسیاری
از کشوورها به دلیل رعایت مسوائل حقوق بشوری در مراحل اولیه اقدامات قضایی کاربرد چندانی ندارند.
مگر آنکه دالیل و مدارک محکم و متقنی بر ارتکاب جرمی خا

و یا در شووورع وقوع بودن جرم مهمی

وجود داشوته باشد ( .بند  0ماده  07میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی ) نظارت الکترونیکی غالباب در
مواردی انجام می شووود که نمیتوان به دالیلی به وسوویله یک فرد یا افراد خارجی نسووبت به شووخص یا
اشخا

موردبررسی اعمال نفو کرد.

این نوع از نظارت غالباب مشومول نظارت قضوایی شدید و تضمینات قانونی متعددی است تا مورد سوء
اسووتفاده قرار نگیرد .اگر نظارت الکترونیکی بر اسووواس موازین حقوق بشوووری ،مباحث فنی و هزینهای
قابلاجرا باشد؛ عامل بازدارندهی بسیار مناسبی است.
 -2-6فنون حسابداری جنایی
یکی دیگر از این سوازوکارها اسوتفاده از فنون حسوابداری جنایی است .پیشبینی بهکارگیری چنین
فناوریهایی در عرصووه جرائم و تخلفات بانکی از سوووی قانونگذار و تشووکیل نهادهایی با همکاری قوه
قضوواییه و سووازمانهای متخصووص درزمینه فناوری اطالعات ،با توجه به تحوالت صووورت گرفته در نحوه
ارتکاب جرائم بانکی ،امری بسیار ضروری و الزم است.
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این فنون معموالب شووامل ارزیابی سوووابق مالی راجع به الگوهایی میشوووند که یا غیرعادی هسووتند یا
اینکه با الگوها و هنجارهای مصوب در دیگر سوابق ماایرت دارند؛ مواردی مانند توازنهای باالی غیرعادی
در محاسووبات انجامشووده در مصووارع اختیاری ،نوسووانات غیرعادی در توازنها ،پرداختهایی که بهطور
غیرمعمول باال یا مکرر هسوتند و سایر موارد بدین شکل ،ممکن است وجود فساد و جرائم بانکی را نشان
دهد.
حسووابرسووان میتوانند آزمونهای جنایی کاملی را بهعنوان قسوومتی از فرآیندهای دادرسووی کیفری
انجوام دهنود؛ یوا اینکوه موأموران تحقیق از طریق این آزمون هوا ادلوه راجع به افراد یا نهادهای متهم را
جمعآوری نمایند.
 -3-6سیستمهای اطالعاتی هوشمند
کشووف جرائم و تخلفات بانکی مبتنی بر بررسووی اطالعاتی اسووت که دادوسووتد بر اسوواس آن انجام
میشود؛ در این خصو

و برای نمونه میتوان به موارد یل اشاره نمود:

الف ) هویت دادوسوووتد گران و کنش گران ب ) هدع نهایی معامله ج ) چگونگی اجرای قرارداد د )
مبدأ و مقصد پول (همان)600 :
برای کشووف بهتر و آسووانتر جرائم و تخلفات بانکی ،قانونگذار میتواند برای پرداز  ،تجزیهوتحلیل
دقیق دادهها ایجاد و استفاده از برنامههای رایانهای متناسبی را پیشبینی نماید؛ زیرا همانطوری که بیان
شود ،به جهت تخصوصی بودن این جرائم و تخلفات و وقوع تحوالت صورت گرفته در نحوهی ارتکاب این
جرائم بر اسواس پیشورفتهای روز دنیا بدون استفاده از ابزارها و رو های مبتنی بر فناوری اطالعات و
سویسوتمهای هوشمند نمیتوان مبارزه و برخورد جدی در زمینه وقوع این جرائم و تخلفات را آغاز نمود.
اسووتفاده از این برنامهها همچنین ازاینجهت مفید و مؤثر اسووت که با کمک هو

مصوونوعی میتواند از

بین دادههای متمرکز موارد مشکوک را جهت شناسایی بیشتر موردبررسی قرار دهد.
با کمک این ابزار و فناوری میتوان موارد مشکوک را با استفاده از بانک اطالعات با رفتارهای مجرمانه
از یکسووو و رفتارهای عادی از طرع دیگر مقایسووه نمود« .سوویسووتمهای اطالعاتی هوشوومند از دانش و
اطالعات مربوط به انواع رفتارهای مجرمانه تاذیه میکند ،بااینحال این نوع سوویسووتمها جانشووین افراد
مسئول کشف جرم نمیشوند؛ بلکه به آنان در افزایش شانس بررسی موارد مشکوک و مواردی که به نظر
مجرمانه میرسود کمک میکند( ».همان )606 :یکی از مهمترین مزایای اسوتفاده از این سویستمها این
است که بهطور مداوم و در طول زمان که دادههای جدید وارد میشود ،معیارهای تجزیهوتحلیل را روزآمد
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میکند .همچنین این سیستم توانایی شناسایی رفتارهای مجرمانه نوین و برقراری ارتباط بین آنها را که
تاکنون برای کارشناسان ناشناخته بودهاند را دارد.
حوزهای که سویسوتمهای اطالعاتی هوشومند در آن بسویار مفید و امیدوارکننده است؛ حوزه کشف
جرائم پولشوویی میباشود .مزیت این سیستم نسبت به کنترل انسانی البته درصورتیکه صحیح به کار
گرفته شوود این اسوت که میتواند مواردی را که با چشم غیرمسلح شناسایی نمیشود را تشخیص دهد.
به همین دلیل بر اسواس ماده  0قانون مبارزه با پولشویی ،تهیه سیستمهای اطالعاتی هوشمند بهعنوان
یکی از وظایف مهم شوورای عالی مبارزه با پولشوویی در نظر گرفتهشوده اسوت .اما ازآنجاییکه ضمانت
اجرای مناسوبی برای اجرای این مقرره بیاننشوده است ،هنوز آنطور که شایسته و بایسته میباشد؛ وارد
عرصهی عملیاتی نگردیده است.
 -1فقدان قواعد عام جزایی در مورد جرائم و تخلفات بانکی
تصووی مجموعهای از قواعد عام حقوق کیفری که صرفاب شامل جرائم و تخلفات بانکی در موضوعاتی
مانند تخفیف ،تعویق صودور حکم ،تعلیق اجرای مجازات ،معافیت ،محرومیتها ،مرور زمان ،انتشار حکم
محکومیت ،شروع به جرم و...بشود؛ مفید و کارآمد به نظر میرسد.
ازآنجاییکه جرائم بانکی در سقح کالن تأثیر بسزایی در نظام اقتصادی و شاخصهای آن دارد ،وضع
قواعد عام جداگانهای میتواند اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد .در غیر این صورت امکان سوءاستفاده
از قواعدی مانند تخفیف یا تعلیق اجرای مجازت به نفع این مجرمین وجود خواهد داشت.
اما ازآنجاییکه شوورایط مرتکبین و محکومین این جرائم با سووایر جرائم متفاوت میباشوود و مجرمین
جرائم بانکی دارای وضعیت خاصی میباشند ،طبیعتاب قواعد تخفیف ،تعویق و تعلیق و ...نیز باید برای آنان
الاقل در پارهای از موارد متفاوت باشد؛ زیرا مرتکبین این جرائم نوعاب خودشان یا اطرافیان نزدیک به آنها
از نفو و قدرت قابلتوجهی برخوردار هسووتند و در شوورایط عادی نیز محکوم کردن و اعمال مجازات بر
آنان با سختیهایی مواجه است ،چه رسد به اینکه تخفیفاتی ناسنجیده و غیرتخصصی که مربوط به سایر
جرائم اسووت در مورد این جرائم و تخلفات نیز در قانون برای آنان پیشبینی شووود ،در این صووورت آنان
خود را یحق و قاضووی را مکلف به اعمال تخفیفهای مقرر در قانون خواهند دانسووت؛ اما در صووورت
پیشبینی قواعدی عام در خصوو

تخفیف و تعلیق و ...در مورد جرائم و تخلفات بانکی بهصورت دقیق و

تخصصی از این سوءاستفاده جلوگیری خواهد شد.
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 -8فقدان سیاستگذاریهای مرتبط با مشارکت عموم مردم در گزارش جرائم و تخلفات بانکی
«یکی از مؤلفههای محوری در برنامههای مبارزه با فسووواد ،مشوووارکت مردمی اسوووت و از مهمترین
دهی تخلف اسووت که منجر به کشووف اولیه تخلف میشووود .قاعدهی

مصووادیق این نوع مشووارکت گزار

ایجاد انگیزه از مؤلفههای مهم در ترغی مردم به گزار
 )06مردم زمانی که با موقعیت گزار
این گزار

دهی فسوواد اسووت» (قاسوومی و غمامی:0195 ،

یک تخلف یا جرم مواجه میشوووند فرصووتها و خقرات ناشووی از

را سووبکسوونگین می کند و درصووورتیکه تشووویقهای موجود بر خقرات احتمالی غلبه پیدا

نکند ،نوعاب حاضوور به گزار

جرم یا تخلف مربوطه نمیشوووند و خواهان این هسووتند که به زندگی عادی

خود ادامه دهند و برای خود دردسر ایجاد نکنند.
 -0-8سیاستهای سلبی و ایجابی
برای ایجاد بسوتری مناسو جهت گزار

جرائم و تخلفات توسط مردم ،بنابرآن چه بیان شد؛ اتخا

سازوکارهای یل ضروری به نظر میرسد؛ (مهدوی پور)00 :0196 ،
الف :اتخا سیاستهای حمایتی (سلبی) نسبت به مخبرین :بدینصورت که با پیشبینی سازوکارهای
متناس  ،در مقابل خقرات احتمالی از شخص یا اشخا

اطالع دهنده حمایت نماید.

ب :اتخا سیاستهای تشویقی :بدین نحو که برای اطالع دهندگان منافع متناسبی را در نظر بگیرند
تا از این طریق مردم را به گزار

جرائم و تخلفات ترغی نمایند.

در مورد اثربخش بودن سویاسوتهای تشویقی و ترغیبی میتوان به تجربه مثبت دیگر کشورها اشاره
نمود؛ بهعنوان نمونه طبق گزار

سوالیانه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تعداد گزار

تخلف بعد از قوانین انگیزشی ،رشد داشته است؛ بهگونهای که تعداد گزار

دهندگان

دهندگان که در سال 6100

میالدی  110نفر بوده در سال  6106به  1110نفر و در سال  6101بالغبر  1616نفر شده است( .همان:
)06
در این خصوو

کر این نکته ضوروری به نظر میرسد که بهکارگیری واژه "مردم" در گزار

دهی

جرائم و تخلفات نشووان از اطالق این عنوان بر عموم مردم ،همکاران ،کارمندان و مدیران مربوطه را دارد.
لذا در پارهای از کشوورها مدیران و مسوئولین مربوطه و در برخی دیگر حتی مردم عادی در صورت عدم
گزار

جرائم و تخلفواتی کوه از آن اطالع دارنود ،بوه مجوازت مقرر در قوانون محکوم میگردند .در این

خصو

و بهعنوان نمونه به دو مورد یل اشاره میگردد:
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الف :ماده  515قانون مجازات اسوالمی (بخش تعزیرات) جمهوری اسوالمی ایران مصوب  0176مقرر
میدارد« :هریک از روسوا یا مدیران یا مسوئولین سوازمانها و مؤسسات مذکور در ماده  696که از وقوع
جرم ارتشواء یا اختالس یا تصرع غیرقانونی یا کالهبرداری یا جرائم موضوع مواد  699و  511در سازمان
یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مقلع شده و مرات را حس مورد به مراجع صالحیتدار قضایی یا
اداری اعالم ننماید ،عالوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم
خواهد شد».
ب :ماده  56قانون مجازات فرانسووه مصوووب  0960میالدی مقرر میدارد« :اگر شووخصووی از وقوع یا
شووروع به جنایتی اطالع یابد و باوجود داشووتن زمان کافی برای محدود کردن آثار جنایت یا جلوگیری از
ارتکاب جرائم دیگر مرات را به اطالع مقامات مسوئول نرساند ،به مجازات حبس از یک ماه تا سه سال و
جزای نقدی از  1511تا  11هزار فرانک یا یکی از دو مجازات محکوم میشووود( ».دفتر معاونت پژوهشووی
مرکز پژوهشهای مجلس)06:0160،
-2-8مسیرهای گزارش دهی
یکی از مهمترین بحثها در مورد بسووترسووازی مناس و جهت گزار
گزار

دهی جرائم و تخلفات ،مسوویر

دهی ،کیفیت و سهولت استفاده از این مسیرهاست.
در نظام حقوقی ما یکی از مهمترین رو های گزار

اسوت .در این خصوو

دهی ،اطالع به دادستان بهعنوان مدعیالعموم

ماده  56قانون آیین دادرسوی کیفری مصوب  0196مقرر میدارد« :هرگاه کسی

اعالم کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابلگذشت باشد ،درصورتیکه قرائن
و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد ،این اظهار برای شروع به تعقی کافی است؛
هرچند قرائن و امارات دیگری برای تعقی موجود نباشد».
بنابراین اعالم وقوع جرم برای شوهروندان عادی به مقامات یصوال قضوایی و انتظامی ،از مصادیق
اعالمهای غیررسومی اسوت و برخالع مأمورین قانونی که اعالمات آنان جنبه رسمی و تکلیفی دارد ،این
نوع اعالم جرم جنبه رسمی ندارد( .خالقی)00 :0191 ،
-3-8مطالعه تطبیقی حقوق جزای آمریکا
بهعنوان آخرین نکته در مورد این قسمت میتوان به جهت اهمیت موضوع به حقوق جزای آمریکا در
این خصو

اشاره نمود:
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تولد اعالم حقوق جرم را میتوان به قانون مربوط به "اعالم و اظهار بیاساس" مصوب  6مارس 0651
در آمریکا منتس

کرد .اگرچه در عنوان و محتوای آن نامی از واژه اعالم جرم به میان نیامده است؛ این

قانون یکی از مهمترین قوانین دنیا در مورد اعالمکنندگان جرم میباشد .قانون مذکور به ترتی در سالهای
 0901و  0965مورد اصال قرارگرفته است.
بر اساس این قانون یک شهروند میتواند بزه دیدگی دولت توسط مرتک یا مرتکبین متقل را اعالم
نماید ،در این صورت مبالغ تحصیل شده به خزانه دولت مسترد میگردد .جزای نقدی این عمل متقلبانه
علیه دولت معادل دو برابر مال تحصیل شده میباشد.
اعالم کننوده جرم بوا لحاخ خقراتی که متوجه او شوووده و هزینههای اعالم جرم مربوطه میتواند در
اغل اوقات معادل  06تا  66درصد مبلغ مسترد شده را دریافت نماید .این قانون سب شد دولت آمریکا
بین سوالهای  0965تا  6116میالدی نزدیک به  66میلیارد دالر و بین سالهای  6119تا  6106مبلغ
 01/1میلیارد دالر کس نماید .یعنی  0/9میلیارد دالر فقط در سال ( .6106خدائیان )01 :0190 ،توجه
به چنین اثرات مثبتی درنتیجه وضوووع این قبیل قوانین در کشوووورهای دیگر ،یکی دیگر از دالیل مهمی
اسوت که پیشبینی و وضوع چنین قوانینی را در نظام حقوقی ما نیز تجویز مینماید .زیرا در این صورت
عالوه بر آنکه جرائم و تخلفات بانکی و اقتصادی آشکار خواهد شد و هزینههای تحصیل شده از بیتالمال
و منابع عمومی بازخواهد گشت؛ ترس از اطالع دادن جرائم و تخلفات توسط عموم مردم سب جلوگیری
از ارتکاب این قبیل جرائم و تخلفات خواهد شد.
 -9آسیبشناسی تخلفات بانکی
تخلفات بانکی در بخشی از حوزهها و قسمتهای نظام بانکی تقریباب وجود ندارد و در قسمتهایی نیز
بهطور دقیق و تخصوصوی مورد تقنین واقع نشده است .این خأل بهسادگی توسط مدیران متخلف بانکها
قابلشووناسووایی و ارزیابی قرار میگیرد و نتیجهی آن ارتکاب عملی از سوووی آنان اسووت که نه تخلفی
واقعشووده و نه جرمی؛ حالآنکه این عمل درواقع مسووتحق تخلف یا جرم انگاری بوده اسووت .برای نمونه
میتوان به موضووع نظارت در عملیات بانکی اشواره نمود؛ که قواعد خاصی در خصو

آن وضع نگردیده

است ،درحالیکه میتوان با ایجاد قواعد دقیق نظارتی ،عدم نظارت یا غفلت و سهلانگاری توسط اشخا
صوالح به نظارت را تخلف بانکی سونگینی دانسوت و وی را به مجازات انتظامی و اداری متناسو محکوم
نمود .به اهمیت و نقش کلیدی نظارت در کاهش جرائم و تخلفات بانکی در فصل آینده خواهیم پرداخت.
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نوع و میزان ضوومانت اجراهای تخلفات بانکی به جهت اهمیت موضوووع باید با سووایر تخلفات اداری
متفاوت باشود؛ بنابراین تذکر کتبی به مدیران متخلف که در برخی از قوانین بانکی پیشبینیشده است،
مگر در مورد تخلفات بانکی بسیار جزئی و سبک بههیچوجه کارساز و مؤثر نخواهد بود .لذا تجدیدنظر در
خصوو

پارهای از ضمانت اجراهای تخلفات بانکی که در فصل آینده بهطور دقیق بیان میگردد ضروری

به نظر میرسد

0.

برخی از تخلفات بانکی دارای این ظرفیتاند که حتی مورد جرم انگاری واقع شوووند زیرا تأثیر مخرب
آنها در نظام بانکی میتواند فراتر از یک نقض تخلف صورع باشود .بهعنوان نمونه به دو مورد یل اشاره
میشود:
الف :تبصووره ماده  6قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوووب  0156مقرر میدارد« :بانکها بههیچوجه
حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایهگذاری نمایند»
به نظر میرسود چنانچه سورمایهگذاری بانکها در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری ناشی از
یک توافق سووودآور برای آنها و درنتیجه یک رانت و نفو خالع حق باشوود؛ دارای ظرفیت جرم انگاری
میباشود ،زیرا از این طریق جرم انگاری با اعمال ضومانت اجرای مناس سرمایههای کالن بانکها صرع
امور غیرضروری نمیشود و میتواند در امور تولیدی ،بازرگانی و خدماتی مورد مصرع قرار گیرد.
ب :تبصوره  6ماده  06همین قانون نیز ،در خصوو

اشوخاصی است که در قال استفاده از خدمات

بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز اسووتفاده میکنند .این مورد نیز درصووورتیکه سوب
سووءاسوتفاده از منابع کالن بانکها به نحو غیرمجاز گردد ،طبیعتاب ناشی از یک رانت و برنامهریزی دقیق
مجرمانه اسووت؛ بنابراین دارای ظرفیت الزم برای جرم انگاری همراه با ضوومانت اجرای متناسوو به نظر
میرسد.

 - 1البته منظور نگارنده صرفاب شدت بخشیدن به این ضمانت اجراها نمیباشد ،بلکه مهمتر از آن ،دقت در نوع ضمانت اجراست،
بهگونهای که متناس با تخلفات بانکی مربوطه باشد

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی ششم) تابستان 0011

22

نتیجهگیری
امروزه حقوق کیفری اقتصووادی یکی از مهمترین حوزههای حقوق کیفری به شوومار میرود و در این
میان تحلیل و بررسی نظام بانکی از منظر حقوق کیفری از اهمیت ویژهای برخوردار است .اهمیت مذکور
به جهت نقش انکارناپذیر مبادالت و عملیات بانکی در روابط مالی امروزه اسووت؛ زیرا اکنون بدون در نظر
گرفتن نظام بانکی ،مراودات اقتصووادی و مالی تقریباب غیرممکن اسووت .در جامعه کنونی انتقال میلیاردها
ریال در روز ،انجام بسوویاری از معامالت سوونگین تجاری ،تخصوویص وامهای کالن تولیدی و خدماتی و...
فقط از طریق بانکها امکانپذیر است.
این اهمیت بانکها موج جل مجرمین و متخلفین اقتصادی و بانکی به این نهاد مالی شده است و
همین امر سوووب اختالل در نظام بانکی گردیده ،زیرا جرائم و تخلفات بانکی از چرخش کارآمد بانکها
بهطور طبیعی جلوگیری کرده و سب اختالالت و نقایص فراوانی در این زمینه شده است.
ازآنجاییکه فعالیت حرفهای در حوزه و عرصه نظام بانکی به تخصص فراوانی نیاز دارد ،قری بهاتفاق
مجرمین و متخلفین بانکی از متخصوصوان این حوزه محسوب میگردند .بنابراین آنان در ارتکاب جرائم و
برنامهریزیهای خود بسووویار باهو

و زبده عمل مینمایند و نمیتوان بهسوووادگی جرائم ارتکابی آنان را

کشوف و یا رابقه بین ارتکاب جرم و این افراد را اثبات نمود؛ لذا قانونگذاران این عرصه نیز باید بهصورت
تخصوصوی و علمی وارد عمل شوند و با شناخت و آگاهی کامل از نظام بانکی و خألهای موجود در آن به
قانونگذاری بپردازند.
اما متأسوفانه تاکنون علیرغم تال های صوورت گرفته در زمینههای مختلف ،پاسخهای نظام عدالت
کیفری متناس و قدرتمندی درزمینۀ جرائم و تخلفات بانکی در کشور ما تکامل نیافته است .برای نمونه
هنوز ضومانت اجراها و پاسخهای علمی و متناس و رسیدگیهای دقیق و فنی در نظام حقوقی ما کامل
نشده است .بنابراین اختالل مذکور همچنان در نظام بانکی ما رخنه کرده و آن را از کار انداخته است.
البته نتیجه اخیر با توجه به عملکرد نظام عدالت کیفری ما طبیعی و بدیهی به نظر میرسوود؛ زیرا تا
زمانی که درمان مناسبی برای بیماری موجود به کار گرفته نشود ،انتظار بهبود وضعیت ،عبث و بیهوده به
نظر میرسد؛ زیرا گرچه تخلفات بانکی علت عمده نارساییهای نظام بانکی فعلی است ،اما تشخیص صرع
کافی نیست؛ بلکه چارهی کار تنها در مبارزه جدی با این جرائم و تخلفات و ریشهکن کردن آنهاست.
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بنا بر آنچه بیان شد ،تا زمانی که قوانین و مقررات و بهطورکلی نظام قضایی و حقوقی کشور بهصورت
علمی و تخصصی معقوع به جرائم و تخلفات بانکی نگردد و نتایج تحقیقات مفید انجامشده در این زمینه
وارد عرصوه عملیاتی نشوود؛ نظام بانکی سوالمی نخواهیم داشوت .این تخصص گرایی البته در کنار تعهد
محوری باید در حوزه قانونگذاری ،رسویدگی ،تعقی توسوط ضابقین دادگستری ،ضمانت اجرا و اجرای
حکم در حد اعلی ظاهر گردد؛ تا بتوان انتظار رفع مشکالت موجود را داشت.
در این زمینه میتوان بهعنوان یکی از مهمترین نواقص و خألها به پاسووخهای نظام عدالت کیفری در
این حوزه اشاره نمود؛ زیرا این پاسخها در بسیاری از موارد که بهطور دقیق به آنها اشاره شد متناس با
نظام اقتصادی و بانکی کنونی و جرائم و تخلفات بانکی نوین نمیباشد .توجه به این آسی ها و رفع آنها
در اعتالی نظام بانکی و کاهش این جرائم و تخلفات ،نقش بسزایی خواهد داشت.
کوتاه سخن آنکه اتکاء به موازینی مانند تخصصگرایی ،رعایت اصل تناس میان جرائم و مجازاتها،
وارد نمودن دانش محققان جرائم اقتصادی در حیقه عملیاتی برخورد با این نوع از جرائم و اجرای بدون
تسامح قوانین موضوعه میتواند به عنوان راهکارهایی گرچه ساده اما راهگشا در جهت رفع نواقص موجود
در نظام بانکی ارائه و پیشنهاد گردد .که چنانچه موارد مذکور؛ مورد توجه سیاستگذاران کالن در حوزه
مورد بحث قرار گیرد الجرم آثار مفید فراوانی خواهد داشت .طرفه آنکه چنین راهکارهایی که از تحقیقات
صورت گرفته توسط محققین برآمده ،هم چنان پس از گذشت زمان قابل توجه مافول و مورد بیرغبتی
مسئوالن یربط واقع گردیده است .لیکن امید است با ایجاد رویکردهای فسادستیز البته بهدور از فضای
نمایشی در دستگاه قضا موارد پیشگفته نیز مورد توجه واقع شود.
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جانشینی اتوماتیک سازمانهای بینالمللی در حقوق بینالملل
محمدرضا ملت

0

مسعود احسننژاد

2

چکیده
نخستینبار در سال  0970بود که کمیسیون حقوق بینالملل در صدد برآمد تا موضوع جانشینی در
مورد سازمانهای بینالمللی را در زمرۀ برنامۀ بلندمدت تدوینی خود قرار دهد .ولی در نهایت به این نتیجه
رسید که گسترۀ تدوین و توسعۀ مترقیانه حقوق در ارتباط با این موضوع محدود است .لذا هیچ ضرورتی
نمی نمود که بیش از این به موضوع پرداخته شود .محل اصلی رشد بحث جانشینی در سازمانهای
بینالمللی در برخی از نظریات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری بویژه نظریۀ مشورتی  00جوالی
 0961در مورد وضعیت بینالمللی آفریقای جنوب غربی و در دکترین است .سؤالی که در این مقاله در پی
یافتن پاسخی برای آن هستیم ،این است که آیا امکان وقوع جانشینی در روابط میان سازمانهای بینالمللی
وجود دارد؟ و اینکه در صورت امکان وقوع ،آیا مبنای وقوع کما اینکه برخی از قضات دیوان ادعا کردهاند،
میتواند جانشینی اتوماتیک باشد؟ فرضیه مقاله نیز بر ایناساس استوار است که علیرغم امکان وقوع
جانشینی در میان سازمانهای بینالمللی ،مبنای آن را نمیتوان به صورت جانشینی اتوماتیک مقر نمود.
در روابط میان سازمانهای بینالمللی ،جانشینی براساس توافق میان دو سازمان صورت میپذیرد و معاهدۀ
منعقده ،آثار و نتایج جانشینی را معین می سازد.
کلیدواژهها :سازمانهای بینالمللی ،حقوق بینالملل ،جانشینی ،اتوماتیک ،رویه

- 0دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی(نویسنده مسؤول)mrmellat@yahoo.com-
- 6دانشجوی دکتری رشته حقوق بین المللmasoud_ahsannejad@yahoo.com-
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 -0مقدمه :مفهوم ،پیشینه و علل وقوع جانشینی در میان سازمانهای بینالمللی
 -0-0مفهوم
مفهوم جانشینی در حقوق سازمانهای بینالمللی از جمله مفاهیمی است که در کنار دیگر مفاهیم
موجود در این شاخه از حقوق بینالملل عینیت مییابد .کلیدیترین مفهوم در این راستا مفهوم

اشتااالت0

سازمان بینالمللی است که با خود ،مفاهیم فرعی دیگری را نیز به همراه دارد :مفاهیمی از قبیل حقوق،
تعهدات ،اموال و کارمندان .مفهوم جانشینی به عمل حقوقیای اطالق میشود که در دو سوی آن
سازمانهای بینالمللی قرار دارند .هرچند ممکن است که اقدامکنندگان به عمل حقوقی مزبور خود
سازمانها نباشند و دولتهای مؤسس به این عمل اقدام نمایند .قصد اصلی از این عمل حقوقی،

انتقال6

است ،انتقالی که از جمله در حقوق و تعهدات رخ میدهد .برایناساس جانشینی سازمانهای بینالمللی را
میتوان چنین تعریف کرد که عبارت است از« :انتقال اشتااالت ،حقوق و تعهدات تابعه 1از یک سازمان
بینالمللی به سازمان بینالمللی دیگر (Myers, 1992, p. 12) ».جانشینی در اثر انحالل یک سازمان (در
اینجا سازمان پیشین) رخ نمیدهد .گاهی فقط پارهای از اشتااالت یک سازمان است که به سازمان
بینالمللی دیگری منتقل میگردد 0.به عنوان مصداق میتوان به انتقال پارهای از صالحیتها و اشتااالت
اتحادیه اروپای غربی 6به شورای اروپا در سال  0969اشاره کرد.
 -2-0پیشینه
علیرغم وجود نقص و ضعف در عملکرد جامعۀ ملل ،انحالل این سازمان از لحاخ غنا بخشیدن به بحث
جانشینی در سازمانهای بینالمللی مفید واقع شد .چرا که نخستین بار با انحالل این سازمان بود که
مفهوم جانشینی در حقوق سازمانهای بینالمللی مقر گردید .با انحالل جامعۀ ملل نه تنها سازمان ملل
متحد جانشین آن شد بلکه از آنجا که سازمان ملل متحد هم ،مانند جامعۀ ملل همراه با نهادهایی با
کارکردهای عام و مؤسسات تخصصی بود ،الزم مینمود که با جانشینی سازمان ملل بر جامعه ،آنها نیز با
شرایط جدید انقباق پیدا کنند .از آنجا که کارکردهای سازمانهای تازه ایجاد شده با سازمانهای موجود
1

- Functions
- Transfer
3
- Ancillary rights and obligations
انحالل سازمانهای بینالمللی رجوع کنید به :جباری ،منصور و احسننژاد ،مسعود ،تأملی بر انحالل
2

- 0برای مقالعه بیشتر در خصو

سازمانهای بینالمللی ،پژوهشهای حقوقی ،دوره  ،06شماره  ،11پاییز و زمستان  ،0196صفحه 66-61

)- Western European Union (WEU
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یکسان بودند ،جهت جلوگیری از هرگونه دوبارهکاری و بهمریختگی ،سازمانهای قدیمی منحل شدند .از
جمله این سازمانها :فائو ،ایکائو (به جای ایکان) یونسکو(به جای مؤسسه بینالمللی همکاریهای معنوی)0
و سازمان بهداشت جهانی (جانشین سازمان بهداشت عمومی )6بودند(ibid,p.14).

با رشد و توسعه سازمانهای بینالمللی منققهای ،موضوع جانشینی به سازمانهای جهانی منحصر
نماند و در آنها نیز مقر شد .در این خصو

میتوان به جانشینی شورای اروپا 1بر برخی از کارکردهای

اتحادیۀ اروپای غربی و ادغام سازمان تحقیقات اروپایی 0و سازمان توسعه پرتابگر اروپایی 6برای تشکیل
آژانس فضایی اروپا اشاره کرد .در آفریقا و حوزۀ کارائی

هم به علت استعمارزدایی و تاییرات سیاسی،

سازمانهای بینالمللی با مشکالتی مواجه شدند که آنها را ناگزیر از تاییراتی میساخت(ibid, p.15) .

 -3-0علل وقوع جانشینی در میان سازمانهای بینالمللی
حیات سازمانهای بینالمللی ،جریانات و مراحل مختلفی را سپری میکند و در هر کدام از این مراحل
است که بنا به اقتضائات ،اقداماتی انجام میپذیرد .با این حال هر تاییر و تحولی در سازمانهای بینالمللی
نمیتواند لزوماب تعبیر به وقوع جانشینی شود .اصل تداوم مثل دولتها در مورد سازمانهای بینالمللی هم
صدق میکند .بنابراین اساسنامه سازمان ممکن است در معرد اصال  ،5تعدیل 7و جایگزینی 6با یک
اساسنامه دیگر قرار بگیرد بدون اینکه جانشینی مقر گردد (Chiu, 1965, p. 85) .به عبارت دیگر در
صورت جانشینی ،این کارکردهای یک سازمان بینالمللی است که به سازمان بینالمللی دیگر انتقال یافته
و ادامه پیدا میکند ،لذا در این صورت نمیتوان سخن از تداوم سازمان گفت(Hungdah, Jan, 1965, .
)p. 85

جانشینی در سازمانهای بینالمللی معموالب از عوامل فراحقوقی عملی و سیاسی است که ناشی میشود.
با اینحال هنگامی که یک سازمان بینالمللی منحل میشود ،دولتهای عضو بیشتر در پی دوام یافتن
برخی از کارکردهای آن هستند تا بدینوسیله بتوانند از مشکالتی که ممکن است مواجه شوند ،اجتناب

1

- International Institute of Intellectual Co- operations
)- The Office International d'Hygiene Publique (OIHP
3
- Council of Europe (COE.
4
)- European Space Research Organization (ESRO
5
)- European Launcher Development Organization (ELDO
6
- Amendment
7
- modification
8
- Replacement
2
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کنند (Kirsten Schmalenbach, n.d.) .چرا که این کارکردهای سازمانهای بینالمللی است که نیازهای
پایای دولتها را برآورده میسازند؛ لذا به طریقی باید این کارکردها ادامه پیدا کنند که عمدهترین شیوۀ
آن جانشینی است.
در برخی از موارد هم کارکردهایی که یک سازمان بینالمللی ایفا میکرد از چنان اهمیتی برخوردار
میشود که ضرورت تداوم آن را میطلبد .در این خصو

میتوان به استدالل دیوان بینالمللی دادگستری

در نظریه مشورتی سال  0961اشاره کرد که سازمان ملل متحد را با این بیان که سرپرستی نهادی است
بینالمللی با یک هدع بینالمللی که به نفع ساکنان سرزمینها و بشریت در کل ایجاد شده است ،ناگزیر
از اجرای کارکرد نظارت بر نهاد سرپرستی میدانست(International Status of South- West Africa, .
)Advisory opinion, I.C.J. Reports 1950

-2مبنای جانشینی در سازمانهای بینالمللی
سازمانهای بینالمللی طبق اساسنامه و شخصیت حقوقی بینالمللی خود از اهلیتهایی برخوردارند.
در این خصو  ،از جمله میتوان به اهلیت انعقاد موافقتنامه با دیگر شخصیتهای حقوقی بینالمللی و
یا اتخا تصمیم و اجرای آن در راستای کارکردهایشان اشاره کرد.
اهمیت این بحث به ویژه هنگامی آشکار میشود که یک سازمان بینالمللی به مرحله انحالل و یا یک
رکن از یک سازمان بینالمللی به مرحله انفکاک و استقالل میرسد .سؤال این است که بر چه مبنایی
میتوان ادعا کرد که در ارتباط با دو یا چند سازمان بینالمللی ،جانشینی میتواند بوقوع پیوندد .اگر
جانشینی بر مبنای توافق استوار است ،معیار توافق ،توافق دولتهاست یا توافق سازمانهای بینالمللی.
همچنین میتوان به طر این سؤال نیز پرداخت که آیا میتوان گفت که بدون وجود هر توافقی هم امکان
وقوع جانشینی (جانشینی اتوماتیک) هست.
 -0-2جانشینی بر مبنای توافق

0

انتقال کارکردها ،حقوق وتعهدات از یک سازمان بینالمللی به سازمان بینالمللی دیگر هرچند به طرق
مختلفی امکانپذیر است اما مبنای همه آنها جز توافق نیست .جانشینی بر مبنای توافق در برابر بحثی
قرار دارد که در آن مبنایی غیر از توافق برای جانشینی در نظر گرفته میشود ،یعنی جانشینی

اتوماتیک6.

- Conventional Succession
- Automatic Succession

1
2
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در این بند به بررسی نحوه ابراز این توافق پرداخته خواهد شد .که گاهی از سوی دولتهای عضو و گاهی
نیز از سوی سازمانهای بینالمللی ابراز میگردد.
 -0-0-2انعقاد موافقتنامههای رسمی از سوی سازمانهای بینالمللی
سازمانهای بینالمللی با توجه به شخصیت بینالمللی که از آن برخوردارند میتوانند به انعقاد
موافقتنامههای جانشینی اقدام نمایند .با این حال در این خصو

این سؤال مقر

میشود که مبنای

اساسنامهای سازمانهای بینالمللی برای انعقاد چنین موافقتنامهای چیست؟
در این خصو

باید سازمانهای بینالمللی را به دو دسته تقسیم کرد .در دسته نخست سازمانهایی

قرار دارند که اساسنامۀ آنها اختیار انعقاد چنین موافقتنامهای را به آنها میدهد و در دسته دوم
سازمانهایی قرار دارند که در اساسنامۀ آنها چنین مقررهای وجود ندارد .از جمله سازمانهایی که در دسته
اول قرار دارند سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ،0سازمان بهداشت جهانی،6سازمان آموزشی ،علمی و
فرهنگی ملل متحد (یونسکو) 1میباشند که بر طبق اساسنامه ،آنها از اختیار انعقاد موافقتنامههایی برای
انتقال کارکردهایشان برخوردارند .اما در مقابل سازمانهایی هستند که بر طبق اساسنامه از چنین اختیاری
برخوردار نیستند ،با این حال به انتقال و قبول کارکردهای پرداختهاند از جمله جامعه ملل و سازمان ملل
متحد.
در مورد سازمان های دسته دوم با استفاده از نظریه اختیارات ضمنی است که میتوان گفت امکان
اتخا ) (Krzysztof, 1989, p. 857موافقتنامه یا پروتکلی ،به سازمان بینالمللی امکان انعقاد چنین
موافقتنامههایی را میدهند .برای مثال اهلیت موسسه بینالمللی ثبت اختراعات 0برای انعقاد موافقتنامه
با سازمان اروپایی ثبت اختراعات 6از پروتکلی ناشی میشد که همۀ دولتهای عضو آن امضاء کرده
بودند (Patrick R. Myers. Op.cit,. p. 51.).طبق این پروتکل دولتهای عضو ،اقدامات الزم را برای
تضمین انتقال همۀ اموال ،مسئولیتها و کارمندان مؤسسه بینالمللی ثبت اختراعات به اداره اروپایی ثبت
اختراعات اتخا خواهند کرد(Ibid. p. 51.).

1

- Paragraph (6), Article 4 of the FAO Constitution
- Article 72 of the WHO Constitution.
3
- Article 11 (2) of the UNESCO Constitution
4
)- International Patent Institute (IPI
5
)- European Patent Organization (EPO
2
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مبنای انعقاد موافقتنامههای جانشینی هر چه که باشد ،انعقاد این موافقتنامهها یکی از معمولترین
شیوههای انتقال کارکردها ،حقوق و تعهدات در بین سازمانهای بینالمللی بوده است« .به عنوان مثال
برخی از نقل و انتقاالت بین جامعه ملل و سازمان ملل متحد از طریق انعقاد شماری از موافقتنامهها بود
که انجام گرفت .اولین موافقتنامه در  09جوالی  0905منعقد گردید و برای اثر بخشیدن به برخی از
مقررات موافقتنامه مذکور در  10جوالی همان سال بود که ترتیباتی بین دو سازمان اندیشیده شد .در
سال  0907هم چهار پروتکل دیگر در این خصو

منعقد گردید .در میان سازمانهای بینالمللی دیگر

هم موافقتنامههای مشابهی برای برخی از نقل و انتقاالت منعقد گردیده است .به عنوان نمونه میتوان به
موافقتنامههای منعقده بین آژانس امداد و توانبخشی ملل متحد و سازمان ملل متحد ،موافقتنامه مؤسسه
بینالمللی همکاریهای معنوی و سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد و موافقتنامۀ بین اداره
بینالمللی بهداشت عمومی و سازمان بهداشت جهانی و موافقتنامۀ مؤسسه بینالمللی کشاورزی و سازمان
بینالمللی غذا و کشاورزی اشاره نمود(Chiu, Op.cit., p. 92.) ».

 -2-0-2صدور قطعنامههای موازی

0

انتقال کارکردها ،حقوق و تکالیف بین سازمانهای بینالمللی معموالب توسط موافقتنامههای منعقده
بین آنها صورت میپذیرد .با این حال سازمانهای بینالمللی هنگامی که خواستهاند در مورد برخی امور
جزیی یا فرعی هم ،تصمیمی اتخا کنند ،رضایت و اتفاق خود بر این امر را از طریق صدور ققعنامههای
موازی نشان دادهاند.
ققعنامههای موازی عبارت از ققعنامههایی است که از سوی ارکان ی صال دو سازمان بینالمللی
در مورد یک موضوع مشخص صادر میشود به گونهای که از لحاخ موضوع با هم انقباق دارند ،به عبارتدیگر
ابراز اراده دو سازمان بینالمللی راجع به موضوع واحدی هستند.
این شیوه از توافق در امور فرعی و جزئی و به عنوان یک شیوه جنبیِ انتقال اعمال میشود ،حال آنکه
در جانشینی سازمان جهانی آب و هوا شناسی به جای سازمان بینالمللی آب و هواشناسی به عنوان یک
شیوه اصلی مورد استفاده قرار گرفت )Ibid. p. 96.(.هر دو سازمان با تصوی ققعنامههای موازی به انتقال
حقوق و تعهدات مورد نظر اقدام

کردند6.

- Parallel Resolutions
)- Resolution of March 17, 1951, adopted by the Conference of Directors of the IMO; Resolution 3 (1

1
2

adopted
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سؤالی که در مورد اینگونه از ققعنامهها مقر میشود این است که آیا ققعنامه موازی تصوی شده
باید حاوی عین جمالتی باشد که در ققعنامۀ اول استفاده شده است .در این خصو

ریاست کمیته اول

سازمان جهانی آب و هوا شناسی (کمیته اداری و مالی) چنین بیان داشت که عبارات ققعنامه موازی باید
به طور کامل با ققعنامه اول انقباق داشته باشد )Ibid, p. 96.(.کنگره سازمان جهانی آب و هوا شناسی
در نهایت ققعنامهای را تصوی

نمود که اگرچه در کل با ققعنامۀ تصویبی سازمان بینالمللی آب و هوا

شناسی انقباق داشت ولی از جمله بندی متفاوتی برخوردار بود.
 -3-0-2موافقتنامههای منعقده بین دولتها
دو مورد را میتوان تحت این عنوان مورد بررسی قرار دارد .نخست موافقتنامهها یا معاهداتی هستند
که بین دولتها منعقد میشوند و بر اساس آنها سازمانهای بینالمللی طبق کارکردهای خود تکالیفی را
عهدهدار میشوند .دوم اینکه خود دولتها تصمیم به جانشینی یک سازمان بینالمللی به جای سازمان
بینالمللی دیگری میگیرند .که به دو صورت صریح و ضمنی انجام میپذیرد.
الف :تکالیف سازمانهای بینالمللی بر اساس معاهدات :معاهدات منعقده بین دولتها یا
سازمانهای بینالمللی معموالب حاوی مقرراتی هستند که تکالیف اداری و دفتری را بر عهدۀ سازمانهای
بینالمللی مینهند .در این خصو

میتوان به مواد  61و  61عهدنامه  0959وین در مورد حقوق معاهدات

و دیگر مواد مشابه آنها در عهدنامههای مختلف اشاره کرد که برخی از تکالیف ثبت و انتشار و سپردن
اسناد الحاق به عهدنامه را بر اساس ماده  016منشور به عهده دبیرخانه سازمان ملل متحد میگذارند .با
این حال معموالب در هنگام انحالل یک سازمان بینالمللی است که انتقال این نوع از کارکردها و تکالیف به
سازمان دیگر اهمیت مییابد .از جمله عهدنامههایی که در زمان جامعه ملل تکالیفی را بر عهدۀ آن سازمان
گذارده بودند میتوان به عهدنامههای زیر اشاره نمود:
کنوانسیونهای 0910 ،0966 ،0906و 0915در مورد داروهای مخدر 0و کنوانسیونهای ،0960
 0961و  0911در مورد خرید و فرو

زنان ،کودکان و انتشار (کت

و افالم) مستهجن 6.در مورد این

کنوانسیونها ،چند پروتکل به تصوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که به اصال کنوانسیونها

1

- Narcotic Drug Conventions
- The Conventions on the Suppression of Traffic in Women, Children and Abscene publications.

2
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میپرداخت این پروتکلها به امضای دولتها رسیدند و به این ترتی این دست از کارکردهای جامعه ملل
به سازمان ملل متحد انتقال یافت) Patrick R. Myers, Op.cit., p. 56.(.
ب -توافق دولتها بر جانشینی طی درج مفاد آن در اساسنامه سازمان جانشین 0یا جانشینی
صریح :کنوانسیون مؤسس آژانس فضایی اروپا مقرر میدارد که ،با الزماالجرا گشتن این کنوانسیون،
کنوانسیون مؤسس سازمان تحقیقات فضایی اروپایی و کنوانسیون مؤسس سازمان اروپایی توسعه و ساخت
پرتابگر فضایی به خاتمه خواهد رسیدArticle XXI of Convention Establishing European Space (.

 )Agency.همچنین در تاریخ مزبور است که حقوق و تعهدات سازمانهای مزبور به این سازمان انتقال
خواهد یافت)Ibid(.
پیش از این مالحظه شد که آژانس فضایی اروپا با ادغام دو سازمان دیگر مذکور اروپایی که در زمینه
فضا فعالیت می کردند ،ایجاد گردید .این سازمان با اجتماع اعضا دو سازمان تحقیقات فضایی اروپایی و
سازمان اروپایی توسعه و ساخت پرتابگر فضایی و توافق آنها در قال معاهده اساسنامه یک سازمان جدید
تأسیس شد .لذا به نظر میرسد که این شیوه از موافقت بر جانشینی مناس سازمانهایی است که اعضای
یکسانی دارند.
ج -توافق ضمنی بر جانشینی :2این نحوه توافق هم در جانشینی سازمانهایی به وقوع میپیوندد
که از اعضای یکسانی برخوردارند به عبارت دیگر در این نحوه جانشینی مبنا توافق دولتهای عضو هر دو
سازمان بر انتقال کارکردها و تعهدات سازمان پیشین بر سازمان جانشین است.
از این روست که با مادۀ  69عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات انقباق دارد ،این ماده مقرر میدارد:
«وقتی که کلیه طرعهای یک معاهده به انعقاد معاهده مؤخری در خصو

موضوع واحد مبادرت میورزند

معاهده مقدم فسخ شده مفرود خواهد شد اگر :الف -از معاهده مؤخر استنباط شود یا به نحو دیگری
مسلم شود که قصد طرعها این بوده است که موضوع تابع مقررات معاهده موخر باشد ،یا ب -مقررات
معاهده مؤخر به گونهای با مقررات معاهده مقدم غیر قابل انقباق که اجرای همزمان هر دو معاهده غیر
ممکن باشد» .به عنوان مثال سازمان مشترک آفریقایی و ماداگاسکاری که از ادغام سازمان آفریقایی و

1

- Constitutional Provisions
- Implied Succession
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ماداگاسکاری برای همکاریهای اقتصادی با اتحادیه دول آفریقایی و ماداگاسکاری شکل گرفته بود به طور
ضمنی جانشین دو سازمان مزبور گشته بود.
توافق ضمنی دولتهای عضو برای انتقال کارکردها و تعهدات در مواقعی میتواند رخ دهد که اوالب
دولتهای عضو یکسان باشند و ثانیاب اینکه سازمان بینالمللی ،از لحاخ تعداد اعضاء و کارکردها و
مسئولیتهای نسبتاب وسیعی برخوردار نبوده باشد (Patrick R. Myers, Op.cit, p. 42.).لذا همانقور که
برخی از نویسندگان بیان کردهاند جانشینی ضمنی در خصو

سازمانهای بینالمللی با صالحیت عام با

انتقاد مواجه است(Chiu, Op.cit., p. 108.).

 -2-3تئوری جانشینی اتوماتیک
 -0-2-3مفهوم
تئوری جانشینی اتوماتیک بر مبنای الزامات جامعه بینالمللی است که مقر گشته است .و موضوعی
که جانشینی اتوماتیک در مورد آن طر گشته است بهگونهای بود که حکایت از نیازهای این جامعه
داشت .به عبارت دیگر از موضوعاتی بودهاند که منعکس کننده ارز های عالی جامعه بینالمللی هستند.
(موثقی )166 :0169 ،طر این عنوان در مورد آن دسته از سازمانهای بینالمللی بوده است که از
صالحیت های عامی برخوردارند و با انحالل یک چنین سازمانی ،سازمان جانشین بواسقه الزامات ناشی از
هماهنگی در جامعه بینالمللی در مورد تعهدات عینی 0جایگزین سازمان سابق میگردد.
جانشینی اتوماتیک را اینگونه تعریف نمودهاند که به مبنایی از جانشینی اشاره دارد که در وقوع آن
توافق سازمانهای بینالمللی یا دولتها به هر شکلی هم که باشد الزم نیست ابراز شود و هنگامی بوقوع
میپیوندد که یک سازمان بینالمللی مشخص منحل میشود و سازمان بینالمللی دیگری که دارای اهداع،
ا صول ،اساسنامه و نهادهای مشابه آن است ،جای سازمان منحل شده را میگیرد و در حد زیادی همان
کارکردهایی را پیش میگیرد که سازمان منحل شده بر عهده داشت(Patrick r. Myers, Op.cit,. p. .
)69.

برخی از قضات دیوان از این نوع جانشینی در میان سازمانهای بینالمللی به عنوان قاعده حقوق
بینالملل نوین 6یاد کردند(International status of Soulh-West Africa, Advisory Opinion: I.C. .

) J. Reports 1950, No. 10, Dissenting Opinion of Mr. Alvarez , p. 182بر عکس مفهوم جانشینی
1

- Real obligation
- New International Law

2
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با مبنای توافق ،در جانشینی اتوماتیک این کارکردهای سازمانهای بینالمللی است که میتواند موضوع
جانشینی قرار گیرد .نکته حائز اهمیت در این مبنا از جانشینی این است که به جامعه بینالمللی فارغ از
بازیگران آن توجه دارد گویی این جامعه در ضمن خود از قال یا قال های ضروری برخوردار گردیده است
و نهادهای بینالمللی به خاطر پاسخگویی به نیازهای این قال است که شکل میگیرند.
 -2-2-3تحلیل دیدگاه دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص جانشینی اتوماتیک
امکان وقوع جانشینی اتوماتیک برای نخستین بار در نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در
قضیه وضعیت آفریقای جنوب غربی 0و در قضیه نامیبیا 6بود که مورد بحث قرار گرفت(Amerasinge, .

) 2003, p. 474اتحادیه آفریقای جنوبی با اشاره به انحالل جامعه ملل ،ادعا میکرد که تعهدات آن هم
برای سرپرستی آفریقای جنوب غربی به سر آمده است .بر این اساس خواهان شناسایی بینالمللی الحاق
این سرزمین به اتحادیه بود .از این رو بود که مجمع عمومی از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست
نظریه مشورتی نمود .مهمترین سؤال در این خصو

این بود که آیا اتحادیۀ آفریقای جنوبی همچنان بعد

از انحالل جامعه ملل براساس سرپرستی آفریقای جنوب غربی ،دارای تعهدات بینالمللی است ،و اگر چنین
است ،این تعهدات کدام اند؟
برای پاسخ به این سؤال دیوان ،خود را ناگزیر از پرداختن به ماهیت نظام سرپرستی 1مییابد .دیوان
بیان میکند «در نتیجه جن

 0906-0900به حاکمیت برخی از دولتها نسبت به سرزمینهایی که

قبالب در اختیار آنها بود و ساکنان آنها را مردمانی تشکیل میدادند که هنوز قادر به اداره خود نبودند،
خاتمه داده شد .در این خصو

دو نکته از اهمیت واالیی برخوردار بود :نخست اصل رفاه این مردمان و

دوم اصل توسعه آنان که «ودیعه مقدس تمدن» را شکل میدهد .برای اثر بخشیدن به این اصول یک رژیم
بینالمللی ،یعنی نظام سرپرستی بوسیله ماده  66میثاق جامعه ملل ایجاد گردید»(International .

) status of Soulh-West Africa, Advisory Opinion : I.C. J. Reports, 1950, p. 131که در نتیجه
آن سرپرستی این مردمان باید به دولتهای توسعه یافته انتقال مییافت .و این دولتها از سوی جامعه
ملل به عنوان حامیان آنها منصوب میشدند که باید بر اساس شرایط موافقتنامه سرپرستی عمل

1

- Status of South West Africa Case
- Namibia Case
3
- Mandate System
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میکردند .بر این اساس «دولت اتحادیه آفریقای جنوبی یک کارکرد بینالمللی را که همان اداره سرزمین
آفریقای جنوب غربی بود را از جان

جامعه ملل به اجرا در میآورد»(Ibid., p. 132.).

در این قسمت سعی دیوان بیشتر بر این است که ثابت کند نظام سرپرستی اگرچه به وسیله میثاق
مقرر گشته است با این حال یک قال

مستقلی را اکتساب نموده که بواسقه آن نباید تداوم این کارکرد

بین المللی را منوط به وجود یا عدم جامعه ملل نماییم .این امر بویژه در این عبارت دیوان که اظهار میدارد
«نظام سرپرستی به نفع ساکنان سرزمین (تحت سرپرستی) و بشریت در کل ،به عنوان یک نهاد بینالمللی
ایجاد شده است که دارای هدفی بینالمللی یعنی ودیعه مقدس تمدن میباشد » مشهودتر است .بنابراین،
دیوان اعتقاد داشت این تعهدات به پایان نرسیده است .همچنین است حق جمعیت ساکن آن بر داشتن
سرزمینی که طبق این قواعد اداره گردد(International status of Soulh-West Africa, Advisory .
)Opinion: I.C. J. Reports , 1950, p. 133

دیوان برای اثبات اینکه تعهدات اتحادیه آفریقای جنوبی با انحالل جامعه ملل به سر نیامده است فقط
به بیان ماهیت نظام مذکور اکتفاء نکرد بلکه ادله دیگری را نیز بیان داشت که به ترتی مورد بررسی قرار
میگیرد.
الف :بند  6ماده  61منشور سازمان ملل متحد :بر این اساس دیوان معتقد است که نباید اثری قهری
بر انحالل سازمانهای بینالملل قائل شد .بنا به بیان دیوان «پیش فرد این ماده این است که حقوق
دولتها و مردمان نباید به طور اتوماتیک و در نتیجه انحالل جامعه ملل خاتمه یابد .روشن است که در هر
شرایقی قصد تضمین حقوق مردمان و دولتها است تا آنها تحت نظام قیمومت قرار گیرند»(Ibid., p. .
)134.

ب :ققعنامه  06آوریل  0905مجمع جامعه ملل :دلیل دیگری است که دیوان برای خاتمه نیافتن نظام
سرپرستی به آن اشاره کرده است .طی ققعنامه مزبور بیان شده بود که این «کارکردهای جامعه است که
نسبت به سرزمینهای تحت سرپرستی خاتمه مییابد و نه نظام سرپرستی»(Ibid, p. 133.).

در پاسخ به ادعای اتحادیه آفریقای جنوبی مبنی بر الحاق سرزمین آفریقای جنوب غربی به اتحادیه
دیوان چنین بیان داشت که «در صورت پایان سرپرستی اتحادیه (بنا به ادعای آن) ،نمیتوان گفت که
سرزمین مزبور باید به اتحادیه ضمیمه شود بلکه به معنای این است که اختیارات آن دولت نیز در آن
سرزمین خاتمه یافته است»(Ibid, p. 133.).

دیوان ضمن تأکید بر لزوم تداوم نظام سرپرستی بدون توجه به انحالل جامعه ملل ،به تعهدات اتحادیه
آفریقای جنوبی اشاره مینماید .بدین ترتی که «تعهدات بینالمللی که بر عهده اتحادیه آفریقای جنوبی
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بود ،دو نوع بودند  .نوع اول مربوط به اداره سرزمین که در انقباق کامل با ودیعه مقدس تمدن مذکور در
ماده  66میثاق است و نوع دوم به تعهداتی مربوط میشد که (مشخص کننده) مکانیسمهای اجرایی بوده
و در ارتباط نزدیکی با نظارت و کنترل جامعه ملل قرار

داشت»0.

اتحادیه آفریقای جنوبی بر اساس نظام سرپرستی متعهد به ارائه گزار

و قرار گرفتن تحت نظارت

شورای جامعه ملل بود 6.بر این اساس با توجه به آنچه در فوق در مورد به پایان نرسیدن نظام سرپرستی
به موج

انحالل جامعه ملل بیان گردید ،این سؤال مقر میشود که آیا تعهداتی که اتحادیه در برابر

شورای جامعه ملل داشت ،با انحالل رکن مذکور خاتمه یافته است یا نه .نحوه پاسخ به سوال مزبور به
نوعی حاکی از رویکردهایی است که میتواند در مورد جانشینی سازمانهای بینالمللی به طور عام و
جانشینی سازمان ملل متحد بر کارکرد نظارتی شورای جامعه ملل در مورد سرزمین تحت سرپرستی
اتحادیه ،به طور خا

وجود داشته باشد.

علیرغم اینکه دیوان بینالمللی دادگستری در مورد سؤال فوقالذکر با اکثریت آرا قضات تصمیمگیری
کرد ،با این حال اختالعنظر در میان آنها مشهود بود .اختالفات قضات دیوان را در دو دسته میتوان جای
داد .نخست اینکه گروهی بر این باورند که جانشینی اعم از صریح یا ضمنی باید به وسیله توافق و رضایت
انجام گیرد .در داخل این دسته اختالع بر سر وقوع توافق میان سازمان ملل متحد و جامعه ملل و یا
سازمان ملل متحد با اتحادیه آفریقای جنوبی است .دسته دوم هم عقیدهای را دنبال میکنند که بر اساس
آن در همه موارد الزم نیست جانشینی بوسیله توافق انجام گیرد.
ازجمله قضات دیوان که با انتقال کارکرد نظارتی جامعه ملل به سازمان ملل متحد مخالفت ورزید
قاضی رید 1میبا شد .وی در نظر انفرادی خود بر این باور است که کارکرد نظارتی جامعه ملل به مجمع
عمومی انتقال نیافته است .به زعم وی انتقال این کارکرد به سازمان ملل متحد در دو صورت امکانپذیر
بود .نخست اینکه ،یا باید طبق ققعنامه  06آوریل  0905میان دولت سرپرست و سازمان ملل متحد در
این مورد توافقی حاصل شده باشد .که درخصو

حصول چنین توافقی باید موارد و شرایقی را در نظر

گرفت که درواقع ابراز رضایت اتحادیه منوط به آنها بوده است« .الف :تعهد به ارائه گزار

ساالنه جهت

اطالع سازمان ملل متحد (میبایست) بر طبق بند ث ماده  71منشور انجام میگرفت .ب :این اطالعات بر
1

- See also, Christian J, Tams, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law, Cambridge University
Press, 2005, p. 64.
2
- See para (7), Article 22 of the Covenant.
3
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اساس مقررات منشور باید به مجمع عمومی سازمان ارائه شود تا در هر موردی که مربوط به آفریقای
جنوب غربی میشود به اجرای کارکردهایش به موج

ماده  01و دیگر موارد منشور بپردازد»Ibid, .

) )Separate Opinion of Judge Read, p. 171.از سوی دیگر مجمع عمومی به دنبال شرایقی میگشت
تا بتواند مقررات مربوط به قیمومت را در مورد سرزمین مذکور به اجرا گذارد بر این اساس قاضی مذکور
به این نتیجه میرسد که هیچ توافقی مبنی بر ارائه گزار

ساالنه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد از

جان دولت اتحادیه صورت نگرفته است.
یا در صورت فقد چنین موافقتنامهای تنها راهی که به نظر این قاضی دیوان برای انتقال تعهدات
مربوط به ارائه گزار

و نظارت ممکن است ،وجود داشته باشد ،در صورتی است که جانشینی بین جامعه

ملل و سازمان ملل متحد به وقوع پیوسته باشد .در حالی که هیچ نوع توافقی را نمیتوان بین این دو
سازمان مبنی بر انتقال کارکردهای جامعه ملل در خصو

سرزمینها تحت سرپرستی را یافت(Ibid, .

) 172.بر این اساس بود که قاضی مزبور نتیجه گرفت که اتحادیه تحت هیچ نوع تعهدی برای تسلیم و
ارائه گزار

به مجمع عمومی قرار ندارد.

قاضی دیگری که به نتیجهگیری مشابه در مورد انتقال کارکرد نظارتی جامعه ملل به سازمان ملل
رسید ،قاضی مک نر بود 0.استدالل وی مبتنی بر این واقعیت بود که چون مراجع در نظر گرفته شده برای
این منظور دیگر وجود نداشتند ،پس تعهد اتحادیه هم به پایان رسیده است .مک نر برای تحکیم استدالل
خود مبنی بر عدم وقوع جانشینی اشاره میکند که تنظیمکنندگان منشور ملل متحد برعکس اقدامی که
در مورد جانشینی دیوان بینالمللی دادگستری بر دیوان دائمی دادگستری انجام دادند ،نتوانستند به توافقی
در مورد جانشینی بر کارکردهای اداری جامعه ملل برسند(International status of South-West .

) Africa, Advisory Opinion, op,cit., separate opinion of Sir Arnold, McNair , p. 159قضات
فیتز موریس 6و سِر پرسی اسپندر 1در نظریه مخالفی که با هم به رأی  0956دیوان داده بودند هم به
مخالفت با رای  0961دیوان برخاسته و بیان داشتند که ممکن نیست با بررسی کلی موضوع به نتیجهای
غیر از این برسیم که که مجامع هر دو سازمان نسبت به اجرای کلی نظام سرپرستی و موضوع مرتبط با
آن یعنی انحالل جامعه ملل بی خبر بوده باشند .بلکه به طور کامل آگاه بوده و نسبت به موارد مربوط به
مسئله سرپرستی و انحالل جامعه هوشیار بودند .لذا به نظر قضات مزبور رد پیشنهادات انتقال کارکردهای
1

- Sir Arnold McNair
- Fitzmaurice
3
- Sir Percy Spender
2
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جامعه در مورد سرپرستی به سازمان ملل حکایت از عدم تمایل جهت تدارک نتیجهای به هنگام انحالل
جامعه بود(South West Africa Cases, (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), .
Preliminary Objections, Judgment of 21 December 1962, I. C. J. Reports, Joint Dissenting
)Opinion of Sir Percy Spender & Sir Gerald Fitzmaurice,, p. 539

در برابر دیدگاه مذکور در فوق که مبنی بر عدم تداوم کارکرد نظارت بر سرزمین تحت سرپرستی
اتحادیه از سوی سازمان ملل متحد بود ،دیدگاه دیگری نیز در دیوان وجود داشت که حکایت از تداوم آن
داشت .این دیدگاه اگر چه از لحاخ نتیجه با نظر مشورتی دیوان منقبق است با این حال رویکرد متفاوتی
را نسبت به موضوع اتخا کرده است .طبق این رویکرد که در انقباق کامل با مفهوم جانشینی اتوماتیک
است ،توجه ویژهای به نوع تعهدات شده است.
قاضیای که به بیان این رویکرد در نظر مخالف خود به نظریه مشورتی  0961دیوان پرداخته ،قاضی
آلوارز است .بنابر نظر قاضی مذکور ،تصریح به همه تعهدات همیشه ضرورت ندارد ،زیرا از یکسو در بسیاری
از موارد دولت ها متعهد هستند ،بدون آنکه ینفعان تعهدات مذکور کامالب معلوم باشند و از سوی دیگر
حقوق بینالملل مبتنی بر وابستگیهای متقابل جمعی است .به عبارت دیگر برخی از تعهدات در برابر
جامعه بینالمللی وجود دارند(International status of South-West Africa, Advisory Opinion, .
)op,cit. Dissenting Opinion of Mr. Alvarez, p. 177

قاضی آلوارز معتقد است در صورت از بین رفتن یک سازمان بینالمللی نظیر جامعه ملل و ایجاد یک
سازمان جدید بینالمللی مثل سازمان ملل متحد که بدون هر گونه اشارهای جایگاهی مثل سازمان از بین
رفته مییابد ،و نهادی را شبیه آن که سازمان از بین رفته در بر داشت ،ایجاد میکند ،باید گفت که سازمان
جدیدالتاسیس خود به خود0جانشین سازمان از بین رفته میگردد.
با این حال به نظر نمیرسد که دیوان از این تئوری برای توجیه انتقال کارکردهای جامعه ملل در
خصو

سرزمینهای تحت سر پرستی به سازمان ملل متحد استفاده کرد باشد .دیوان با این بیان که

کارکردهای نظارتی جامعه ملل نه صریحاب به سازمان ملل انتقال یافته و نه اینکه صریحاب از سوی این سازمان
مورد پذیر

قرار گرفته است ،به ویژه با توجه به دالیلی که مورد اشاره قرار خواهد گرفت در صدد توجیه

جانشینی ضمنی سازمان ملل بر جامعه ملل برآمده بود.

1

- Ipso facto
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در نظر دیوان بین المللی دادگستری دو دلیل برای انتقال کارکرد نظارتی جامعه ملل به سازمان ملل
متحد از اهمیت باالیی برخوردار است .نخست همانقور که پیشتر نیز اشاره گردید ،ققعنامه  06آوریل
 0905است که بر اساس آن دیوان مقرر میدارد که مجمع جامعه چنین در نظر داشت 0که سازمان ملل
متحد این کارکرد را تحویل خواهد گرفت .دلیل دومی که دیوان به آن اشاره میکند ماده  01منشور
سازمان ملل متحد است که به مجمع عمومی سازمان اهلیت اعمال نظارت و دریافت و بررسی گزارشات
راجع به آن را میبخشد( I. C. J. Reports, 1950, Op.cit., p. 137.)6.

بر اساس دالیل مذکور بود که دیوان نتیجه گرفت که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به لحاخ
حقوقی جهت اجرای کارکرد نظارتی که قبالب بوسیله جامعه ملل برای ادارۀ سرزمینها انجام میگرفت،
صالحیت دارد (Chiu, Op.cit., p. 105).همچنین اگرچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،کارکرد نظارتی
را به طور صریح نپذیرفته با این حال در واقعیت به اعمال آن پرداخته است (Ibid., p. 105).از نظر دیوان
در نظر گرفتن همه موارد مذکور برای توجیه انتقال ضمنی کارکرد نظارتی به سازمان ملل متحد کفایت
میکند(Ibid., p. 105).

بر این اساس جانشینی سازمان ملل متحد بر جامعه ملل در خصو

کارکرد مذکور بر اساس رضایت

دو سازمان بوده است که انتقال یافته است .این تئوری که به جانشینی ضمنی در سازمانهای بینالمللی
معروع است در انقباق با ماهیت سازمانهای بینالمللی است که مورد توجه میباشد .ماهیتی که در آن
سازمان بینالمللی دارای شخصیت و در عین حال اهلیت است.
 -0امکان وقوع جانشینی میان سازمانهای بینالمللی
در خصو

اینکه آیا جانشینی در سازمانهای بینالمللی امکان وقوع دارد ،با دو دیدگاه مواجه هستیم

که علیرغم اینکه هر دو آنها از درون نظام حقوقی سازمان ملل متحد صادر شدهاند ،با هم متعارد
هستند .بر این اساس در این گفتار به بیان و بررسی دیدگاههای مزبور پرداخته میشود.

1

- Presupposes
- 6با این حال نظر مشورتی دیوان نیز نتوانست اتحادیه آفریقای جنوبی را برای تسلیم گزار

به مجمع عمومی قانع سازد.
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 -0-0دیدگاه کمیسیون حقوق بینالملل
بحث جانشینی در حقوق بینالملل از جمله موضوعاتی بود که از همان نخستین جلسۀ کمیسیون
حقوق بینالملل در سال  0909جهت تدوین مورد توجه قرار داشت ،اگرچه متعلق آن دولتها و حکومتها
بودند .این بحث در آن زمان به شدت تحت تاثیر مسأله استعمارزدایی و شکلگیری دولتهای جدید قرار
داشت .کمیسیون در چهاردهمین جلسه خود در سال 0956و در پی ققعنامه  0556مجمع عمومی و
علیرغم اختالع نظرهایی که در کمیسیون در خصو

نحوۀ شروع موضوع وجود داشت ،نهایتاب توانست با

تشکیل کمیتهای فرعی اقدام به بررسی ابعادی چند از موضوع جانشینی کند(Summaries: Succession .

) of States and Governments, available at: , 2012با این حال جانشینی سازمانهای بینالمللی نزد
کمیسسیون حقوق بینالملل در زمره موارد بحث برانگیز باقی ماند.
نخستین بار در سال  0970بود که کمیسیون خواست تا موضوع جانشینی را در زمرۀ برنامۀ بلند مدت
تدوینی خود قرار دهد ،ولی در نهایت به این نتیجه رسید که گستره تدوین و توسعۀ مترقیانه حقوق در
ارتباط با این موضوع به نظر محدود میرسد .لذا هیچ ضرورتی نمینمود که بیش از این به موضوع پرداخته
شود (Myers, Succession between International Organizations, 1992, p. 1) .منظور کمیسیون
در نتیجهگیری عدم تدوین خیلی واضح نیست ،این امر به ویژه از استعمالی که از واژگان گستره و محدود،
شده است ،استنباط می شود .لذا برای پی بردن به منظوری که کمیسیون از عدم تدوین در سال 0970
داشته ،الزم می نماید در واژگانی که برای بیان این منظور بکاربرده دقیق شده و اندکی هم به پیشینه
جانشینی در سازمانهای بینالمللی پرداخته شود.
نظری که کمیسیون حقوق بینالملل در خصو

جانشینی در سازمانهای بینالمللی در سال 0970

به ارائه آن پرداخته است از برخی جهات قابل انتقاد است .اوالب باید در نظر داشت موضوعی که کمیسیون
ادعای محدود بودن گسترۀ آن را داشته ،مربوط به سازمانهای بینالمللی است که از قرن نوزدهم به بعد
شمار زیادی از آنها ظاهر شدهاند (N & Shaw, 2008, p. 308) .از سوی دیگر چنان هم نبوده که تا آن
زمان هر انحاللی که در سازمانهای بینالمللی رخ داده بود از نوع انحالل -اضمحالل بوده باشد 0.در این

- 0شایان کر است ،گذشته از این که این قسم از انحالل در موارد نادری روی میدهد ،مصادیقی هم که بر آن بار شده همه به دورۀ
بعد از جن سرد مربوط میشود.
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خصو  ،جدای از جانشینی سازمان ملل متحد بر جامعه ملل ،میتوان به جانشین شدن سازمان جهانی
هواشناسی 0بر سازمان بینالمللی هواشناسی 6در سال  0960اشاره کرد.
با این حال ،نظر کمیسیون تنها با توجه به معنی «تدوین» 1میتواند قابل توجیه باشد که در ماده 06
اساسنامه کمیسیون آمده است .در این ماده مقرر شده است که اصقال تدوین حقوق بینالملل که برای
سهولت استفاده شده است به معنی قاعدهسازی دقیق و نظاممند کردن قواعد حقوق بینالملل در
زمینههایی است که قبالب در آن عملکرد دولتها ،رویه قضایی و دکترین به طور گسترده وجود داشته
باشد 0.در این صورت است که میتوان گفت اگر چه جانشینی سازمانهای بینالمللی چندان هم محدود
نبوده ،ولی از رویۀ قضایی چشمگیری برخوردار نبوده و در دکترین هم ،آن چنان به موضوع پرداخته نشده
بود .با این حال به نظر میرسد کمیسیون میتوانست با تهیۀ پیشنویسی به توسعه مترقیانه موضوع
جانشینی در سازمانهای بینالمللی به موازات تدوین موضوع جانشینی دولتها

بپردازد6.

کمیسیون در حدود ده سال بعد از اینکه اظهار کرده بود که نبود رویه عملی ،دکترین و نیز رویه
قضایی کافی ،ضرورت تصمیمگیری در مورد تدوین و توسعه موضوع جانشینی در سازمانهای بینالمللی
را توجیه نمیسازد ،بار دیگر در سال  0960به اظهار نظر در خصو

موضوع پرداخت ،ولی این بار با لحنی

تند و قاطع چنین بیان کرد که هیچوقت امکان وقوع جانشینی در سازمانهای بینالمللی وجود ندارد.
)(Yearbook of International Law Commission, 1982, p. 75

اما این که نظر کمیسیون با دیدگاه دیگری که در دکترین و رویۀ قضایی مبنی بر امکان وقوع جانشینی
وجود دارد ،چگونه قابل جمع است ،بحثی است که مستلزم بررسی نظر کمیسیون و تقبیق آن با تنها رویه
قضایی موجود در این زمینه است.
همانقور که مالحظه شد کمیسیون بیان کرد که در سازمانهای بینالمللی امکانی برای وقوع جانشینی
وجود ندارد .از این رو برای پی بردن به منظور کمیسیون باید به بررسی دالیلی پرداخت که برای آن بیان
داشته است .کمیسیون به این منظور بیان میدارد« :هنگامی که اصقال جانشینی سازمانهای بینالمللی

)- World Meteorological Organisation, (WMO
)- International Meteorological Organisation, (IMO

1
2

1 - Codification

- Article 15 of the Statute of International Law Commission
6

 -طبق همان ماده  06اساسنامه کمیسیون حقوق بینالملل ،توسعه مترقیانه به معنای تهیۀ کنوانسیونهای پیشنویس در زمینه

موضوعاتی است که هنوز توسط حقوق بینالملل قاعدهمند نشدهاند و یا اینکه در مورد آنها رویۀ دولتها به طور کافی توسعه نیافته
است.
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مورد استفاده قرار میگیرد ،معلوم میشود که فاصله زیادی از موارد مربوط به جانشینی دولتها دارد.
اگرچه صحت دارد که بعد از اینکه برخی سازمانها وجودشان خاتمه یافت 0دیگر سازمانها برخی از
تعهدات و اموالشان را تحویل گرفتهاند ،مثل آنچه که در مورد سازمان ملل متحد بعد از انحالل جامعه ملل
رخ داد( Ibid, p.75.)».

آنچه که در بیان فوق از کمیسیون جل توجه میکند به قیاسی است که کمیسیون میان جانشینی
دولتها و سازمانهای بینالمللی انجام داده است .کمیسیون به وجود فاصله زیاد (تفاوت زیاد) بین
جانشینی دولتها و جانشینی سازمانهای بینالمللی اشاره میکند .این نیز در جای خود واقعیت دارد،
چرا که تفاوتهای اساسی در ماهیت دولتها و سازمانهای بینالمللی وجود دارد و نباید تصور شود که
جانشینی به همان ترتیبی که بین دولتها به وقوع میپیوندد در مورد سازمانها هم اتفاق

بیافتد6.

نکتۀ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ،این است که کمیسیون جدا از اینکه جانشینی سازمانهای
بینالمللی را در قیاس با دولتها بیان داشته ،اصالب در مقام بحث جانشینی در سازمانهای بینالمللی هم
نبوده است .با توجه به برنامه کمیسیون در جلسه سی و چهارم آن ،موضوعی که بحث حاضر در آن صورت
گرفته مسائلی پیرامون معاهدات منعقده بین دولتها و سازمانهای بینالمللی و سازمانهای بینالمللی با
یکدیگر است و عمده بحثهایی هم که تا آن جلسه کمیسیون انجام گرفته بوده در خصو

مباحث کلی

حقوق بینالملل و عمدتاب در مورد دولتها بوده است .این امر را میتوان از واکنش اعضای کمیسیون به
گزارشگر ویژه ،آن هنگامی که در صدد تعریف جانشینی سازمانهای بینالمللی بر اساس آنچه که در
دکترین برآمده بود ،متوجه شد .اعضا چنین بیان داشته بودند که اصقال مذکور (جانشینی) نهتنها مبهم
است بلکه نباید چنان استفاده شود که در تعارد با تعریفی قرار گیرد که هم کمیسیون در کارهای سابق
خود به آن اشاره کرده و هم در معاهده  0976در مورد جانشینی دولتها بر معاهدات مورد استفاده قرار
گرفته است (Ibid, 74-75.).لذا در بهترین حالت منظور کمیسیون از عدم امکان وقوع جانشینی در
سازمانهای بینالمللی را میتوان به مفهومی از جانشینی اطالق داد که در مورد دولتها به وقوع میپیوندد.
- Ceased to exist

1

 -6همانقور که در بحث انحالل مورد توجه قرار گرفت ،علت عمده وقوع جانشینی در صورت انحالل دولتها و عدم حتمیت آن در
مورد سازمانهای بینالمللی را باید در تفاوت ساختاری این دو عضو اصلی جامعه بینالمللی دانست؛ دولتها دارای عناصر سازندهای
هستند که عینی بوده و هر یک از فعل و انفعاالتی که در زمینه انحالل ،تجزیه ،وحدت دولتها انجام میگیرد الجرم آنها را نیز متأثر
میسازد .به دیگر سخن همانقور که دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در نظریۀ مشورتی  0967خود در مورد صالحیت کمیسیون
اروپایی دانوب مورد توجه قرار داده است مبانی اهلیتی دولتهای حاکمه برخالع اهلیت محدود کمیسیون اروپایی که ماهیت کارکردی
دارد ،سرزمینی است و خود این مسأله ناگزیر منجر به مقر شدن بحث جانشینی بعد از انحالل دولتها میگردد.
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به عبارت دیگر جانشینی به مفهومی که در مورد دولتها کاربرد دارد در مورد سازمانهای بینالمللی
ممکن نیست .به ویژه که نمیتوان تصور نمود کمیسیون از نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری
در سال  0970و پذیر

جانشینی سازمان ملل متحد بر جامعه ملل بیاطالع بوده باشد.

 -2-0رویه دیوان بینالمللی دادگستری
مجمع عمومی در تاریخ  00ژوئیه  0961از دیوان بینالمللی دادگستری به درخواست نظریهای مشورتی
پرداخت که موضع دیوان را نسبت به موضوع جانشینی در سازمانهای بینالمللی مشخص مینمود .قضیه
مربوط به موضعی می شد که اتحادیه آفریقای جنوبی در مورد مسأله سرپرستی خود بر سرزمین آفریقای
جنوب غربی بعد از انحالل جامعه ملل اتخا کرده بود ،و مجمع عمومی برای اینکه تعهداتش نسبت به
وضعیت ایجاد شده مشخص شود موضوع را با درخواست نظریهای مشورتی به دیوان ارجاع داد .البته
درخواست نظریه مشورتی منحصر به مورد مذکور نماند ،و در تاریخ  0ژوئن  0965و  60ژوئن 0970هم
از دیوان به ترتی

از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت درخواست نظریه مشورتی راجع به آفریقای

جنوبی شده بود .همچنین در تاریخ  60دسامبر  0956اتیوپی و لیبریا دعوایی علیه آفریقای جنوبی اقامه
کرده بودند که به تداوم سرپرستی آفریقای جنوب غربی و تکالیف این کشور و اجرای نظام سرپرستی در
آنجا مربوط میشد.
مهمترین سؤال در این خصو

این بود که آیا اتحادیۀ آفریقای جنوبی همچنان بعد از انحالل جامعه

ملل براساس سرپرستی آفریقای جنوب غربی ،دارای تعهدات بینالمللی است ،و اگر چنین است ،این
تعهدات کداماند؟ (ضیایی بیگدلی و همکاران )69 :0167 ،در این خصو

الزم است نظری اجمالی بر

پیشینه مسأله ،درخواستی از دیوان هم داشته باشیم.
سرزمین آفریقای جنوب غربی یکی از مستملکات ماورای بحار آلمان بود ،که آن دولت طبق مادۀ 009
معاهدۀ ورسای ،از کلیۀ حقوق و امتیازات خود نسبت به آن به نفع متفقین اصلی و قدرتهای هم پیمان
دست کشید .این سرزمین پس از جن

 0900 – 0906تحت سرپرستی اتحادیۀ آفریقای جنوبی درآمد

و این اتحادیه ،اختیار کامل ادارۀ اجرایی و قانونگذاری را بر این سرزمین به منزلۀ بخشی جداییناپذیر از
اتحادیه کس نمود .دولت اتحادیه میبایست وظیفۀ بینالمللی ادارۀ این سرزمین را از جان جامعۀ ملل،
با هدع پیشبرد رفاه و توسعۀ ساکنان اعمال می نمود( .همان )67 ،در سال  0905بعد از انحالل جامعۀ
ملل بود که اتحادیه آفریقای جنوبی ادعا کرد که چون هیچ رکن ناظری بر سرزمین تحت قیمومت وجود
نداشت ،لذا قیمومت اتحادیه هم به سرانجام میرسد(Patrick R Myers, op.cit., p. 60.).
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دیوان بین المللی دادگستری بنا به اختالع نظری که در میان قضات آن در خصو
سازمان ملل متحد بر جامعه ملل در خصو

وقوع جانشینی

مسأله قیمومت وجود داشت نمیتوانست صریحاب به این امر

ا عان کند .بر همین اساس قبل از اینکه نهایتاب در نظریه مشورتی خود در سال  0970صریحاب اعالم کند
که سازمان ملل متحد در خصو

برخی کارکردهای نظارتی بر قیمومت سرزمین آفریقای جنوب غربی،

جانشین جامعه ملل میباشد(Legal consequences for states of the continued presence of ،
South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution

) 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports,, 1971, p. 37با رعایت جوان
جانشینی استفاده نکرده بود .بلکه از عباراتی مثل کارکردهای جامعه ملل را

احتیاط از لفظ

تحویل میگیرد 0و یا جایگزین6

جامعه ملل میشود ،استفاده شده بود(Patrick, R Myers, Op.cit. p. 1.).

آنچه که از نظریات دیوان مشهود است ،این میباشد که جانشینی سازمانهای بینالمللی در دیوان
مورد انکار قرار نگرفته بود و تنها اختالفی که در قضایای مذکور در فوق میان قضات دیوان وجود داشت،
نه به امکان وقوع جانشینی در کلیت آن بلکه به وقوع جانشینی میان جامعه ملل و سازمان ملل متحد در
خصو

کارکرد نظارت بر سرزمین تحت سرپرستی آفریقای جنوب غربی مربوط میشد.

 -3-0نقدهای وارد شده بر تئوری جانشینی اتوماتیک سازمانهای بینالمللی
تئوری جانشینی اتوماتیک جدا از اینکه در رای دیوان مورد پذیر

قرار نگرفته است ،در دکترین هم

از انتقاد مصون باقی نمانده است .از جمله انتقاداتی که بر این نوع از جانشینی وارد شده به ترتی

زیر

است:
-0جانشینی اتوماتیک سازمانهای بینالمللی بر اساس قیاس آنها با دولتها است که طر ریزی شده
است 1.حال آنکه سرزمین که در جانشینی اتوماتیک میان دولتها عامل اساسی محسوب میشود در
سازمانهای بینالمللی وجود ندارد .از سوی دیگر قیاس سازمانهای بینالمللی با دولتها نه تنها صحیح
نیست بلکه از سوی دیوان بینالمللی دادگستری هم رد شده است.

- Taking over
- Replacing

1
2

 -1در توجیه این مقل گفته شده است که عود سرزمین در سازمانهای بینالمللی با کارکردهای آنها مواجه هستیم ،لذا همانقور
که در جانشینی دولتها شاهد انتقال حقوق وتعهدات مرتبط با سرزمین هستیم در سازمانهای بینالمللی هم با انتقال زمینه کارکردی
از یک سازمان به سازمان دیگر هم حقوق وتعهدات مرتبط با آن زمینه هم موضوع انتقال قرار میگیرد .البته این گفته با محتوای دالیل
دیگر مذکور در فوق مورد انتقاد واقع شده است.
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-6اهلیت سازمانهای بینالمللی از اساسنامۀ آنها است که معلوم میشود .بر این اساس همیشه این
احتمال وجود دارد که چند سازمان با صالحیتها و کارکردهای مشابهی وجود داشته باشند و در آن واحد
مشاول کارکردهای مشابه شوند .در حالیکه حاکمیت یک دولت بر سرزمین مشخصی نمیتواند همراه با
حاکمیت دولتی دیگر در آن جمع شود.
 -1یکی از مهمترین دالیل ایجاد سازمان جدید با کارکردها و اهداع مشابه یا یکسان با یک سازمان
قبلی یا حتی موجود ،ضرورتی است که در آغازی تازه 0دیده میشود .لذا قائل شدن به جانشینی اتوماتیک
در تعارد با خط مشی جدید خواهد بود(Chiu, Op.cit., p. 117.).

بر این اساس نتیجهای که میتوان با توجه به ماهیت سازمانهای بینالمللی در مورد جانشینی آنها
گرفت این است که اصوالب جانشینی سازمانهای بینالمللی مستلزم ابراز رضایت از سوی آنها است .حتی
در وضعیت عینی مورد بحث یعنی نظام سرپرستی نیز این امر مشهود است .دیوان بینالمللی دادگستری
هم بر این اساس بود که در جستجوی استنباط رضایت جامعه ملل بر انتقال کارکردهای نظارتی خود ،و
رضایت سازمان ملل متحد بر تقبل جانشینی آن کارکردها از یکسو ،و نیز رضایت دولت اتحادیه آفریقای
جنوبی بر ارائه گزار های راجع به سرزمین تحت سرپرستی ،بود.
نتیجهگیری
جانشینی در حقوق بینالملل از موضوعاتی است که آثار مختلفی را از خود بر جا میگذارد .دولتها
به عنوان اولین تابعان حقوق بینالملل ،مقدم بر سازمانهای بینالمللی این موضوع را تجربه کردهاند؛ به
همین نسبت نیز در کنار قواعد عرفی حاکم بر آن ،از قواعد و مقررات موضوعه هم بیبهره نماندهاند .این
مفهوم در خصو

سازمانهای بینالمللی بنا به ماهیتی که از آن برخوردارند به صورتی غیر از آنچه که

در مورد دولتها اتفاق میافتد امکان تحققا

میرود و خود این مقل صورت دقیقی از تعبیر کمیسیون

حقوق بینالملل میباشد که بیان داشته بود جانشینی در میان سازمانهای بینالمللی امر محالی است.
مخصوصاب با توجه به تاریخ صدور نظر کمیسیون که در سال  0960بوده نمیتوان پذیرفت که کمیسیون
از نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال  0970و پذیر

جانشینی سازمان ملل متحد بر

جامعه ملل بیاطالع بوده باشد.

- Fresh Start

1
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در خصو

امکان وقوع جانشینی اتوماتیک در میان سازمانهای بینالمللی به این نتیجه میرسیم که

گرچه در جامعه بینالمللی برخی نهادهای بینالمللی شکل گرفته و یا در حال شکلگیری هستند ولی
این به معنای توجیه امکان وقوع جانشینی اتوماتیک نمیتواند باشد .زیرا توجه به ماهیت سازمانهای
بینالمللی و اینکه اهلیت سازمانهای بینالمللی از اساسنامۀ آنها است که معلوم میشود و یکی از
مهمترین دالیل ایجاد سازمان جدید با کارکردها و اهداع مشابه یا یکسان با یک سازمان قبلی یا حتی
موجود ،ضرورتی است که در آغازی تازه دیده میشود ،نتیجهای که گرفته میشود این است که اصوالب
جانشینی سازمانهای بینالمللی مستلزم ابراز رضایت از سوی آنها است .امری که به صورت صریح در
مورد دیوان بینالمللی دادگستری و به طور ضمنی در مورد انتقال کارکرد نظارتی شورای جامعه ملل به
مجمع عمومی براساس فحوای ققعنامه  06آوریل  0905و اهلیت گستردهای که ماده  01منشور برای
مجمع عمومی قائل گردیده بود از سوی دیوان احراز گردید.
لزوم وقوع جانشینی بر اساس تراضی در مورد آثار جانشینی نیز به وضو قابل مشاهده است .چرا که
علیرغم آثار متعددی که جانشینی میتواند در مواردی چون عهدنامهها و کارکردها ،اموال ،مسئولیت
بینالمللی ،نهادهای وابسته و فرعی و کارمندان داشته باشد ،نمیتوان قاعده کلی دیگری ،غیر از توافق در
مورد انتقال آنها استنباط نمود.
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مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوق دفاعی در مرحله تحقیقات مقدماتی
امین

جلیلی0

چکیده
کرامت انسوانی به عنوان برترین موهبت الهی بیش از پیش ،احترام و رعایت حقوق افراد را در زیست
جهان کنونی می طلبد .تأمل در واپسین قانون مصوب در حوزۀ آیین دادرسی کیفری در قیاس با قوانین
تدوینی سوووابق ،گرایش هر چه کمی و کیفی تر قانون گذار کیفری به رعایت حقوق دفاعی افراد مظنون و
متهم را در مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی نشووان می دهد .قانون آیین دادرسووی کیفری مصوووب
 0196با برشووومردن حقوقی از جمله حق تفهیم اتهام ،حق اعالم حقوق متهم ،حق داشوووتن وکیل ،حق
مقالعه و دسوترسوی به پرونده ،حق اطالع به خانواده ،حق معاینه پزشووکی و حق سووکوت ،گامی بلند در
جهت رعایت عدالت برداشوووته اسوووت .در این میان ،فقدان ضووومانت اجراهای مناسوووبی همچون بقالن
تحقیقات مقدماتی در فردِ عدم رعایت حقوق دفاعی شووخص متهم توسووط مقامات انتظامی و قضووایی،
سوب گشوته است تا نتوان قوانین حمایتی ایران را همانندِ کشورهای مبتنی بر نظام کامن ال ،حامی فرد
متهم تلقی نمود .نگارنده ،در ابتدا با بر شمردن انواع حقوق دفاعی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری
و قیاس حقوق مزبور با قوانین حمایتی کشوووورهایی همچون آمریکا و انگلیس ،درصووودد آشوووکار نمودن
قوانین حمایتی در نظر گرفته شووده برای شووخص متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی ،بر آمده و در انتها
نیز سوویاسووت حاکم بر مبحث فوق العاده مهم ضوومانت اجراهای حقوق دفاعی مسووتتر در قانون را مورد
واکاوی قرار میدهد.
کلید واژهها :حقوق دفاعی ،تحقیقات مقدماتی ،متهم ،ضمانت اجرا ،عدالت

 - 0دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه شیرازjaliliamin1991@gmail.com-
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مقدمه
حقوق دفاعی متهم به معنای امتیازات و امکاناتی اسوت که در یک دادرسی منصفانه الزم است متهم
از آن برخوردار باشوود تا بتواند در مقابل ادعایی که بر خالع فرد برائت ،علیه او مقر شووده اسووت ،در
شوورایط آزاد و انسووانی از خود دفاع کند (امیدی .)666 :0161 ،در تعریفی مشووابه ،حقوق دفاعی متهم
مجموعه امتیازاتی است که به موج آن برای متهم امکان مؤثر دفاع از خود در فرآیند رسیدگی کیفری
تضمین میشود (ساقیان .)005 :0191 ،مبنای رعایت حقوق دفاعی متهم را باید در اصل برائت جستجو
نمود؛ اصولی که ا عان داشو ته است که تمامی افراد مبرا از هر گونه تهمت و افترا بوده و چنانچه بر علیه
آنان در مراجع قضووایی ،دعوایی مقر گردد ،مدعیان باید گناهکاری و مجرمیت افراد را اثبات نمایند و
اسواسواب بر همین مبنا اسوت که شواکی خصوصی یا دادستان باید عناصر جرم را در صورت ورود اتهام به
دیگر افراد اثبات نمایند .بیشوک اصول برائت که حقوق دفاعی متهم منبعث از آن بوده ،میراث مشوترک
تمامی کشورهای مترقیِ در حوزهی رعایت حقوق افراد است.
تضمینهای دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم ،در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن ال از جمله
آمریکا و انگلیس از اهمیتی واال برخوردارند .این مسوأله بر این اسواس مبتنی است که به زعم حقوقدانان
کامن ال موضووعی مهمتر از دادرسوی ،اجرای عدالت و قواعد شکلی وجود ندارد چراکه اگر اجرای عدالت
ممکن نباشد ،بر حقوق ماهوی فایدهای مترت نیست .به تبع در چنین سیستمی حق افراد به برخورداری
از یک دادرسی منصفانه نیز از اهمیتی ویژه برخوردار میشود (حیدری )11 :0190 ،حقوق دفاعی شخص
متهم در مرحلوه تحقیقوات مقودمواتی بوه ویژه در مقابل مقام دادسوووتانی باید اعمال گردد .تقابل میان
دادسووتان و فرد متهم نباید به نحوی باشوود که دادسووتانی را در مقامی رفیعتر از فرد متهم قرار دهد .به
دیگر سوخن از جمله قواعد یک دوئل منصوفانه ،میتوان به تساوی افراد در اسباب آن مبارزه اشاره نمود.
هیچ تماشواگر منصوفی قائل به این امر نیسوت که از یک سو دادستانی دارای تمامی اختیارات و امکانات
جهت اثبات مجرمیت فرد متهم باشد و از سوی دیگر شخص متهم از هر گونه ابزار دفاعی محروم باشد.
در همین راسووتا ،نگارنده ،در ابتدا با برشوومردن انواع حقوق دفاعی مندرج در قانون آیین دادرسووی
کیفری مصووووب  0196و قیواس حقوق مزبور با قوانین حمایتی کشوووورهایی همچون آمریکا و انگلیس،
درصدد آشکار نمودن قوانین حمایتی در نظر گرفته شده برای شخص متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
برآمده و در انتها نیز سویاسوت حاکم بر مبحث فوقالعاده مهم ضومانت اجراهای حقوق دفاعی مسترر در
قانون را مورد واکاوی قرار می دهد.

مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوق دفاعی در مرحله تحقیقات مقدماتی

53

 -0حق تفهیم اتهام
در کشوور ما اصقال «تفهیم اتهام» که ضرورت آن را قانون آیین دادرسی کیفری به مقامات قضایی
در مراحل مختلف رسویدگی گوشوزد کرده اسوت ،متضومن یکی از اسواسیترین تضمینات حقوق دفاعی
متهمان اسوت .با تفهیم اتهام ،فرد بر این است که متشکیعنه از موضوع اتهام خود ،آگاه گردیده و این
آگاهی به او مجال میدهد که به سوؤاالت مقام قضایی پاسخ گفته و از خود دفاع کند؛ بنابراین آگاهی از
اتهامات ،حق متهم است( .اردبیلی)51 :0166 ،
فیالواقع می توان بیان داشوووت که حق تفهیم اتهام نشوووان از توان پرسوووشوووگری متهم از مقامات
رسویدگیکننده دارد .به تعبیری دیگر ،متهم باید بداند که چه خقایی از او سر زده که سزاوار سرزنش و
تعقی کیفری اسوت .بی شوک ضابقان و مقامات قضایی موظفند که پیش از هرگونه رسیدگی به صورت
صوریح و روشون ،متهم را نسوبت به اتهام و دالیل آن آگاه سازند 0.البته به زعم نگارنده ضمانت اجراهای
مناسوبی در صوورت نقض این حق ،توسوط ضوابقان 6و مقامات قضوایی 1توسط قانونگذار لحاخ نگردیده
است.
در حقوق انگلستان هم به موج بند  0و  6ماده  66قانون پلیس و ادله کیفری ،پلیس موظف است
بالفاصوله پس از دستگیری یا در اولین زمان ممکن ،دستگیری و دالیل آن را به فرد اطالع دهد؛ در غیر
این صورت دستگیری ،قانونی نخواهد بود (طاهری.)06 :0195 ،
 -2اعالم حقوق پیشبینی شده در قانون به متهم
ماده  6قانون آیین دادرسوی کیفری مقرر نموده است که« :متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله
اتهام انتسوابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود».
حق اطالع متهم از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسوترسوی به وکیل و سایر حقوق دفاعی ،خود
محدود به مکان و نزد مقامی نبوده اسوت و در سوریعترین زمان ممکن ،چه نزد ضوابقان باشد و چه نزد
مقامی قضایی باید رعایت گردد (خالقی.)11 :0195 ،
در آمریکا حقوق متهم از طریق هشدارهای میراندا به او اعالم میشود .بدین گونه که به شخص گفته
میشود:
 -0مواد  05 ،66 ،61 ،096 ،169قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 0196
 -6ماده  51قانون آیین دادرسی کیفری 0196
 -1ماده  095قانون آیین دادرسی کیفری 0196
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 شما حق سکوت دارید و میتوانید به پرسشها پاسخ ندهید .متوجه شدید؟ هر چیزی که بگویید ،ممکن است در دادگاه علیه شما مورد استناد قرار بگیرد .متوجه شدید؟ حق دارید پیش از پاسخ دادن به پرسشهای پلیس با یک وکیل مشورت کنید یا یک وکیل همراهداشته باشید .متوجه شدید؟
 چنانچه توانایی انتخاب وکیل را ندارید ،با درخواست شما ،پیش از بازجویی برای شما وکیلی تعیینخواهد شد .متوجه شدید؟
 در صوورتی که بدون حضووور وکیل ،تصوومیم به پاسووخ دادن به پرسووشها بگیرید ،هنوز این حق رادارید که هر زمان بخواهید ،پاسوخ را متوقف کنید تا وکیلی حضوور یابد .متوجه شدید؟ (کوشکی ،مقدم،
)600 :0196
در قانون انگلستان نیز الزام مشابهی برای پلیس وجود دارد .مقابق ماده  a3آییننامه اجرایی  cقانون
پلیس و ادله کیفری وقتی فردی دسووتگیر میشووود ،افسوور بازداشووت باید از تفهیم تمامی حقوق به او
مقمئن شود( .طاهری ،پیشین)05 :
 -3حق دسترسی و مطالعه پرونده
یکی از تضوومینات اسوواسووی برای تحقق توازن طرعهای دعوا که نشووان از حضووور فعال ایشووان نیز
میباشود ،حق دسوترسوی و مقالعه اطالعات تحقیقاتی توسوط طرعها یا وکالی آنها است .حقی که بر
ترافعی شوودن هر چه بیشووتر تحقیقات میافزاید و از بار سووری بودن تحقیقات مقدماتی میکاهد .بر این
پایه ،متهم یا وکیلش باید به اطالعات الزم از جمله اسوووناد و سوووایر ادله و مدارکی که به آنها در ارائه
دفاعیاتشان کمک میکند ،دسترسی داشته باشند؛ زیرا از نظر کمیته حقوق بشر ،چنین اطالعاتی فرصتی
را برای متهم ایجاد میکند که از اظهارنظرهای ثبت شوده و مدارک مورد استناد دادستان آگاه شود و در
مورد آنها اظهار نظر کند (نائینی .)66 :0196 ،حق دسووترسووی و مقالعه پرونده توسووط طرفین دعوا در
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قانونگذار قرارگرفته

است.
با توجه به مفهوم مخالف مواد مذکور میتوان دریافت که چنانچه مقالعه یا دسوترسی توسط طرفین
دعوا منافاتی با کشووف حقیقت نداشووته باشوود یا مربوط به جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرائم
منافی عفت نباشود ،اصل بر آن است که طرفین دعوا میتوانند به مفاد پرونده جهت برپایی یک دادرسی
عادالنه دسوترسی داشته باشند .در این میان ،قانونگذار میان شاکی و متهم در حق دسترسی به پرونده و
مقالعه آن ،قائل به تمایز اسووت .قانونگذار مقابق تبصووره  6ماده  011قانون آیین دادرسووی کیفری 1حق
اعتراد شاکی را تنها در موردی میداند که بازپرس قرار رد درخواست دسترسی یا مقالعه پرونده او را بر
مبنای منافات با کشوف حقیقت صادر نموده باشد و شاکی حق اعتراد را در موارد جرائم منافی عفت یا
جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی به واسقهی ممنوعیت بازپرس به ارائه اسناد و مدارک مربوط به این
جرائم ،نداشته است .این امر در حالی است که متهم به موج ماده  090قانون مذکور توانایی اعتراد به
تمامی مواردی را دارد که بازپرس بر مبنای آن ،او را از دسترسی یا مقالعه پرونده منع نموده است.
بوه زعم نگوارنده ،اقدام قانونگذار کیفری مبنی بر محروم نمودن طرفین دعوا از حق دسوووترسوووی یا
مقالعه پرونده در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ،با توجه به ماهیت این گونه جرائم که اغل شاکی
اصولی ،حکومت یا شوخص حقیقی یا حقوقی وابسوته به حکومت اسوت ،به شودت شائبهی یک دادرسی
جوانبودارانه به نفع حکومت را افزایش داده و به تبع سوووب نارضوووایتی و بیاعتمادی افراد آن حکومت
میگردد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه متهمان این گونه جرائم مقابق بند الف ماده  111قانون آیین دادرسی
کیفری دادگواه انقالب مورد محواکمه قرار میگیرند و «عموماب در این نوع دادگاهها متهم در یک نابرابری

 -0شاکی میتواند در هنگام تحقیقات ،شهود خود را معرفی و ادلها را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد ،صورت مجلس تحقیقات
مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد ،مقالعه کند و یا با هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت
بگیرد.
 -6چنانچه بازپرس ،مقالعه یا دسترسی به تمام ی ا برخی از اوراق ،اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ،یا
موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با کر دلیل ،قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند .این قرار ،حضوری
به متهم یا وکیل وی ابالغ میشود و ظرع سه روز قابل اعتراد در دادگاه صالح است .دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراد
رسیدگی و تصمیمگیری کند.
 -1ارائه اسناد و مدارک طبقهبندی شده و اسناد حاوی مقال مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و
خارجی به شاکی ممنوع است.
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آشوکار در مقایسوه با دیگر مقامات پیگرد قرار میگیرد و در موارد معدودی میتواند از حق داشتن وکیل
به گزینش خود و دسوترسی به مدارک اتهام به طور کامل بهرهمند گردد .ویژگی و طبیعت این دادگاهها
تا کنون موج شووده اسووت که مهمان این دادگاه در دفاع از جان و مال و آزادی خود از یک دفاع کافی
برخوردار نباشند( ».کاشانی)610 :0161 ،
 -0حق سکوت
حق سوکوت حقی تنها و مجزا از سوایر حقها نیست ،بلکه ترکیبی از آنهاست .وقتی از حق سکوت
سووخن گفته میشووود ،فرد بیگناهی ،تکلیف دادسووتان به اثبات رکنهای تشووکیلدهندهی جرم و منع
شکنجه برای گرفتن اقرار و اطالعات به هن متبادر میشود .این حقها را میتوان تضمین کنندهی حق
سووکوت متهم نامید که بر پایهی اصوول آزادی بیان و لزوم رعایت کرامت و شوورافت متهم اسووتوار اسووت.
(رحمدل)066 :0166 ،
قانونگذار در ماده  097قانون آیین دادرسووی کیفری ،صووریحاب مقرر نموده اسووت« :متهم میتواند
سوکوت اختیار کند .در این صورت ،مرات امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات ،در صورتمجلس
قید میشود» .بدین ترتی میتوان پذیر

صریح حق سکوت متهم را در مرحلهی تحقیقات مقدماتی در

قانون جدید ،گامی مثبت در تضوومین حقوق دفاعی متهم دانسووت و نیز با توجه به اینکه «عدم امضووای
اظهارات» نیز در ردیف عدم پاسوخگویی به سؤاالت دانسته شده است ،میتوان قائل به توسعهی گسترده
این حق در قانون آیین دادرسوی کیفری  0196شد .لکن در مورد «حق اعالم» و «تضمین» حق سکوت
متهم همانند قانون آیین دادرسووی کیفری  0176در قانون جدید آیین دادرسووی کیفری تصووریحی دیده
نمیشود و این سؤال مقر است که آیا این دو حق در قانون جدید پذیرفته شدهاند یا خیر؟ در پاسخ ،به
رغم عدم تصوریح دو حق مذکور در ماده  097قانون ،با توجه به شوناسایی «اختیار متهم در سکوت» به
عنوان یک حق در ماده  097از یک سو و «لزوم آگاهی متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی» و «لزوم
رعایت و تضمین این حقوق» در ماده  5قانون یاد شده ،میتوان اظهار داشت که مقامات قضایی مکلفاند
حق متهم در سکوت اختیار کردن را به او اعالم و تفهیم نمایند؛ بنابراین بدین نحو میتوان گفت که حق
اعالم اختیار سوکوت از سووی متهم در قانون جدید شوناساییشده است؛ اما در رابقه با «تضمین رعایت
این حق سووکوت و اعالم آن» در قانون یاد شووده ابهام وجود دارد؛ زیرا از یک منظر میتوان گفت که با
توجه به آنکه برای نقض مقرر در ماده  096قانون که به موج آن بازپرس ملزم اسووت پیش از تحقیق با
توجوه بوه حقوق متهم بوه وی اعالم کند که مراق اظهارات خود باشووود و اقرار و همکاری وی میتواند
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موجبات تخفیف مجازات وی را فراهم آورد و در ماده  095محکومیت انتظامی تا درجه چهار منظور شده
اسوت؛ میتوان به نوعی تضومین حق سوکوت متهم و اعالم آن را استنباط نمود .از سوی دیگر همانطور
که عدهای از حقوقدانان معتقدند ،حق سکوت در ماده  ، 097بالفاصله بعد از ضمانت اجرای نقض حقوق
دفاعی متهم «مندرج در مواد  091تا  »096مذکور در ماده  095آمده اسووت( .قاسوومی مقدم:0190 ،
)017
قانونگذار ،نظری بر تضومین نقض رعایت اعالم حق سوکوت نداشته است .با وجود این ،نظر دیگری
که در رابقه با حق اعالم سوکوت و تضمین آن میتوان بیان داشت آن است که قانونگذار در قانون آیین
دادرسی کیفری  0196هیچ یک از دو حق مذکور را نپذیرفته است ،زیرا در الیحهی اولیه قانون ،در ماده
 066 -11تخلف از مقررات مواد  066 -65تا  066 -69موج محکومیت انتظامی تا درجه چهار دانسته
شووده بود .موادی که از جمله آنها ماده  066 - 69بوده اسووت که طبق آن «بازپرس پیش از شووروع به
تحقیق بوه متهم تفهیم میکنود کوه میتوانود سوووکوت اختیوار کند و در صوووورت سوووکوت ،مرات در
صوورتمجلس قید میشوود» .لذا با توجه به تاییر اساسی محتوای ماده اولیه در ماده  097قانون جدید
که در آن قید «تفهیم» حذع شده است ،باید بر عدم الزام مقام قضایی در اعالم و تفهیم آن به متهم شد.
همچنین از آنجواکه در الیحه اولیه ،این ماده در زمره مواد دارای ضووومانت اجرای محکومیت انتظامی تا
درجه  0بوده ولی در قانون مصووب ،از این شومول خارج شوده اسوت ،میتوان به عدم ضوومانت اجرا حق
سوکوت نیز نظر داد .هرچند که این تحلیل ،با مفاد ماده  0قانون مزبور که صراحتاب اصل برائت را پذیرفته
اسوت ،سوازگار نیسوت (حبی زاده؛ صادقی .)70 :0196 ،از سوی دیگر قانونگذار هیچگونه تکلیفی را بر
دو

ضووابقان در جهت تفهیم حق سووکوت به متهمان نگذاشووته و جداب این امر با توجه به اینکه سوون

بنای اغل پیوندها غالباب در همان بازجوییهای اولیه استوار میشود ،نگرانکننده است.
در حقوق انگلستان ،حق سکوت قبل از قانون اختیارات دادگاه کیفری و تعیین مجازات به این صورت
بود که به متهم هشوودار داده میشوود« :مجبور نیسووت چیزی بگوید اما اگر حرفی بزند ممکن اسووت در
دادگاه علیه او اسوتفاده شوود» .در سوال  0996و پس از بازنگری در نظام عدالت کیفری انگلستان ،برای
جلوگیری از اتالع وقوت ،هزینه و سووووء اسوووتفاده مظنونان و متهمان از حق سوووکوت با امتناع از بیان
پاسخهای ضروری و مناس  ،در حق سکوت تاییرات اساسی ایجاد شد .در حال حاضر حق سکوت به این
نحو اسوت که به فرد هشودار داده میشوود میتواند به پرسشها پاسخ ندهد و سکوت کند ،اما سکوت او
همانند پاسوخش به دادگاه اعالم میشوود و اگر فرد در دادگاه به همان پرسوش پاسخ دهد ،سکوتش در

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی ششم) تابستان 0011

58

مرحلهی بازجویی پلیسوی میتواند به ضورر

تمام شود و تأثیر منفی بر تصمیمات هیأت منصفه داشته

باشد( .طاهری ،پیشین)66 :
بر پایهی اصوالحیه پنجم قانون اسواسی آمریکا ،هیچکس را نمیتوان به ادای گواهی علیه خود اجبار
کرد .متهم باید از حق سکوت خود اطالع یابد و به او گفته شود که هر آنچه که میگوید ،ممکن است به
منزل ه دلیل ،علیه وی اسوتفاده شود .اگر متهمی بدون اعالم این حق ،اقرار به امری کند اقرار مزبور بیاثر
خواهد بود .مهمتر از همه آنکه ،از سووکوت متهمی که این حق به درسووتی به اطالع او رسوویده اسووت،
نمیتوان علیه وی اسوتفاده نمود (رحمدل ،پیشوین .)606 :البته همانطور که پیشتر در باب هشدارهای
میراندا هم توضیح داده شد ،متهم میتواند به استناد هشدار پنجم میراندا حتی در حین بازجویی به حق
سکوت خود استناد نموده و خواستار پایان یافتن بازجویی شود .در واقع هرگاه که متهم احساس کند که
گفتههای او شاید سب خود اتهامی 0شود ،میتواند به بازجویی پایان دهد.
 -5حق داشتن وکیل
نگارنده با سویری در قوانین دریافته است ،الیحه قانونی اصال قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری
مورخ  0116/00/11اولین گام در جهت شوووناسوووایی حق برخورداری متهم از داشوووتن وکیل در مرحله
تحقیقات مقدماتی بوده اسوووت .به گونهای که الیحه مذکور به ماده  006قانون آیین دادرسوووی کیفری،
تبصوره را بدین شور اضوافه نمود که« :متهم میتواند یک نفر از وکال رسومی دادگستری را همراه خود
داشوته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی میتواند مقالبی را که برای
روشوون شوودن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین الزم باشوود به بازپرس تذکر دهد اظهارات وکیل در
صورتجلسه منعکس میگردد» .اگرچه تبصره مذکور تنها حضور وکیل و حق ارائه توضیحات ضروری در
پایان تحقیقات را پیشبینی کرده بود ،اما این اقدام را میتوان اولین گام مثبت در جهت شناسایی حقوق
دفاعی متهم به حساب آورد.
پس از وقوع انقالب ،قانونگذار در اصوول  16قانون اسوواسووی در جهت تأمین حقوق دفاعی متهم بیان
داشت که« :در همه دادگاهها طرفین دعوا حقدارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب

 -0منظور از خود اتهامی ،بی ان اظهاراتی است که ممکن است در حد یک اقرار صریح نباشد اما گوینده را در معرد اتهام قرار میدهد
و میتواند علیه وی مورد استناد قرار گیرد .اصل عدم متهم کردن خود ،الزمه منققی حق سکوت است .از اینرو ،برای پیشگیری از
تحریک به خود متهمسازی مقامات رسیدگیکننده با ید قبل از بازجویی حق سکوت را به متهم تفهیم نمایند زیرا همه افراد به این
حق آگاهی ندارند.
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وکیل را نداشووته باشووند ،باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» .در ادامه ،ماده  0066قانون
آیین دادرسوی کیفری مصوب  0176در باب حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ،عیناب تبصره
ماده  006قانون آیین دادرسووی کیفری  0116را تکرار نمود .البته برخی از حقوق دانان (اردبیلی:0161 ،
 )609فقدان صوووراحت ماده  066مذکور در باب حق داشوووتن وکیل در مرحله تحت نظر نزد ضوووابقان
دادگسوووتری را با لحاخ تنقیح مناط توجیه نموده و ا عان داشوووتهاند که اختیارات وکیل نزد ضوووابقان
دادگستری همان اختیاراتی است که در تحقیقات مقدماتی نزد قاضی تحقیق برای او مقرر گردیده است.
نهایتاب قانونگذار آیین دادرسوی کیفری  0196در ماده  06به صراحت بر حق داشتن وکیل در مرحله
تحوت نظر اشووواره نمود .ماده مذکور بیان میدارد که« :با شوووروع تحت نظر قرار گرفتن ،متهم میتواند
تقاضای حضور وکیل نماید .وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ،با شخص
تحت نظر مالقات نماید و وکیل می تواند در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یک سووواعت باشووود
مالحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد» .بدین ترتی و بر اسوواس ماده  06متهم میتواند
به محض اینکه توسووط ضووابقان دادگسووتری تحت نظر قرار گرفت ،تقاضووای وکیل نماید» .تبصووره ماده
مذکور نیز بیان میداشووت که« :اگر شووخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سووازمان یافته داخلی یا
خارجی کشوووور ،سووورقت ،مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضووووع بندهای (الف)( ،ب) و (پ) ماده
( )116این قانون ،تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شووروع تحت نظر قرار گرفتن امکان مالقات با
وکیل را ندارد» .البته تبصره این ماده در اصالحیه سال  0190بدین گونه تاییر یافت که« :در جرائم علیه
امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سووازمانیافته که مجازات آنها مشوومول ماده  116این قانون
اسوووت ،در مرحلوه تحقیقوات مقودمواتی طرفین دعوی ،وکیول یا وکالی خود را از بین وکالی رسووومی
دادگسووتری که مورد تأیید رئیس قوه قضووائیه باشوود ،انتخاب مینمایند .اسووامی مزبور توسووط رئیس قوه
قضووائیه اعالم میگردد» .از سوووی دیگر ماده  091قانون آیین دادرسووی کیفری در تکمیل حق داشووتن
وکیول در مرحلوه تحقیقوات مقودمواتی برای متهم مقرر میدارد که« :متهم میتواند در مرحله تحقیقات
مقدماتی ،یک نفر وکیل دادگسوتری داشوته باشود .این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به
متهم ابالغ و تفهیم شوود .چنانچه متهم احضوار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابالغ میشود.

 -0متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد .وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات
مقالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین الزم بداند به قاضی اعالم نماید .اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس
میشود.

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی ششم) تابستان 0011

61

وکیل متهم میتواند با کسووو اطالع از اتهام و دالیل آن ،مقالبی را که برای کشوووف حقیقت و دفاع از
متهم یا اجرای قانون الزم بداند ،اظهار کند .اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود».
حال با توجه به مواد  06و  091قانون آیین دادرسوی کیفری باید اشواره نمود که اوالب وضع ماده 06
قوانون مزبور را بوایود گوامی مثبت در جهت تأمین حقوق دفاعی متهم تلقی نمود .هر چند تبصوووره آن،
شووخص متهم را در برخی جرائم از انتخاب آزادانه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی محروم نموده و به
نوعی قائل به نقض حقوق دفاعی متهم بر مبنای حمایت از منافع جامعه شوده است .ثانیاب قانونگذار تنها
حق مالقات سوواده شووخص تحت نظر با وکیل مدافع را پیشبینی کرده و حقوقی از قبیل مقالعه پرونده،
امکان دخالت در بازجوییها و یا طر سؤال در پایان هر جلسه تحقیقاتی که وکیل در آن شرکت جسته
و همچنین تضمینات ناظر بر این حقوق مورد توجه قرار نگرفته است (ساقیان .)006 :0191 ،ثالثاب از ماده
 06بر نمیآید که ضابقان دادگستری تکلیفی در باب تفهیم این حق بر متهم در مرحله تحت نظر داشته
باشوند و ماده مذکور تنها اشواره دارد به اینکه متهم حق دارد که در مرحله تحت نظر از کمک و مشاوره
وکیول خود بهرهمنود گردد .در حوالی که بازپرس ،مقابق ماده  091مکلف بوده که پیش از تحقیق ،حق
داشوتن وکیل را به متهم ابالغ یا تفهیم نماید .رابعاب با توجه به اینکه ماده  06تحت شومول موضووع ماده
 051که به تعیین ضومانت اجرا برای اقدامات غیرقانونی ضابقان پرداخته است ،نمیباشد و از سوی دیگر
متن ماده  06فاقد هر گونه دلیلی بوده که بتوان تکلیف ضوابقان را به تفهیم حق داشتن وکیل به متهم،
اسوتنباط نمود ،میتوان بیان داشت که عدم تفهیم حق مزبور توسط ضابقان به متهم ،فاقد ضمانت اجرا
میباشود ،در حالی که مقابق تبصوره یک ماده  091چنانچه حق داشوتن وکیل توسووط بازپرس به متهم
تفهیم نگردد یا بازپرس از پذیر

وکیل امتناع نماید ،به ترتی مجازات انتظامی درجه 66و  11در انتظار

بازپرس خواهد بود .البته کر این نکته خالی از وجه نیسووت که تبصووره یک ماده  091نسووبت به قوانین
سابق یک پسرفت تلقی میشود .به جهت آنکه در قوانین سابق از جمله ماده  156قانون اصول محاکمات
جزایی مصوووب  ،0690نقض سوول حق تعیین وکیل ضوومانت اجرایی بقالن حکم را در پیش داشووت .از
سووی دیگر باید دانسوت که تبصوره یک ماده  091قانون آیین دادرسی کیفری  96تا پیش از اصال در
 0190/1/60بدین گونه مقرر میداشووت که« :سوول حق همراه داشووتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به
 -0مقابق ماده  51قانون آیین دادرسی کیفری  0196تخلف از مقررات مواد ،66 ،60 ،05 ،06 ،00 ،01 ،19 ،16 ،17 ،16 ،10 ،11
 69 ،66 ،61و  000این قانون توسط ضابقان ،موج محکومیت به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی است.
 -6انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
 -1کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
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متهم موج بیاعتباری تحقیقات میشوود» .خامساب از متن ماده  06و  091این استنباط بر میخیزد که
مقامات رسویدگیکننده اعم از ضوابقان و بازپرس ،هیچگاه تحقیقات را معقل رسیدن وکیل

نمیکنند0.

البته به نظر میرسووود چنانچه فرضووواب وکیل در حین بازجویی متهم در مرحله تحت نظر ،خود را جهت
مالقوات بوا متهم به ضوووابقان معرفی نماید ،این مقامات موظف بوده ،بازجویی را تعقیل و ترتیبات این
مالقات را آماده نمایند.
در حقوق آمریکا ،اصوالحیه شوشم قانون اساسی این کشور (به سال  )0790مقرر میدارد« :در کلیه
دادرسیهای کیفری ،متهم از حقوق یل برخوردار خواهد بود« :حق محاکمه سریع و علنی توسط هیأت
منصفه بیطرع ایاالت و منققهای که جرم در آن رخ داده است .حق آگاهی از ماهیت و دالیل اتهام ،حق
مواجهه با شوهودی که علیه او شوهادت میدهند ،حق اظهار شهود به نفع خود و حق داشتن وکیل برای
خود» .درست است که حق بهرهمند شدن از وکیل در حقوق میراندا تصریحشده است اما منشاء اصلی آن
اصوالحیه ششم قانون اساسی آمریکا و اصالحیه چهاردهم (مصوب  )0656می باشد .در صورت نقض این
حق داشتن وکیل در آمریکا ،دلیل به دست آمده قابل اعتبار نخواهد بود( .کوشکی؛ مقدم ،پیشین)605 :
در انگلسوووتان حق بهرهمندی از وکیل مدافع در اداره پلیس به موج ماده  66قانون پلیس و دالیل
کیفری سوال  0960به رسومیت شناخته شده است .به موج این ماده و آییننامه اجرایی آن ،متهمین
میتوانند از لحظهای که در اداره پلیس به آنها تفهیم اتهام میشوووود از مشووواوره رایگان وکیل بهرهمند
گردد .در انگلستان ،وکالء توانایی حضور در جلسات بازجویی را هم داشته و چنانچه این حق از آنان سل
گردد تحقیقوات صوووورت گرفته مقابق ماده  76قانون پلیس و دالیل کیفری  0960فاقد ارز

و اعتبار

میشوند؛ بنابراین چنانچه قاضی دریابد که متهم از حق داشتن وکیل محروم شده است ،میبایست حکم
به معتبر ناشوناختن دالیل یک پوستر که حق مشورت با وکیل را اعالم میدارد ،باید به صورت آشکار در
اداره پلیس نمایش داده شود .در ادارات پلیس شهرهای بزرگ ،ممکن است همه وقت ،یک یا چند وکیل
موظف 6یعنی مشواوران حقوقی خصووصوی که با کمیسویون خدمات حقوقی قرارداد بسووتهاند تا در اداره
پلیس حاضر بوده یا آماده فراخوانی باشند ،حضور داشته باشند( .حیدری ،پیشین)01 :

 -0رک :به نظریه شماره  7/91/0661مورخ  0191/7/5اداره حقوقی قوه قضائیه
 -6وکیل موظف در نظام حقوقی انگلستان ،مشاور حقوقی با شال خصوصی است که با کمیسیون خدمات حقوقی قرارداد بسته تا در
اداره پلیس حاضر باشد و یا آماده فراخوانی باشد.
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 -6حق داشتن مترجم یا مفسر
حق داشوتن مترجم یا مفسر ،حقی محدود به حقوق دفاعی متهم نبوده است و تمامی افرادی که در
پرونده به هر علتی حضووور داشووته ،میتوانند از حق مزبور بهرهمند گردنند .در حقیقت هر گاه کشووف
حقیقت متکی بر اظهار شوخصی باشد که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشد ،بازپرس مقابق ماده
 611قانون آیین دادرسی کیفری 0مکلف است مترجمی را جهت فهم بیانات مقروحه نزد خود به دادسرا
فرا خواند و چنانچه شووخص ناشوونوا یا فاقد قدرت تکلم باشوود ،بازپرس مقابق ماده

6610

قانون آیین

دادرسوی کیفری موظف بوده شوخصوی را که توانایی بیان مقصوود این قبیل افراد را داشته باشند ،جهت
کشوف حقیقت به دادسرا فرا خواند .مواد 157

1

و  0156نیز تکلیفی مشابه را بر عهده قاضی در مرحله

رسیدگی در دادگاه قرار داده است .در باب مواد مذکور دو نکته قابل کر است :نخست آنکه قانونگذار در
مواد مذکور تنها اشواره به حق داشتن مترجم یا مفسر و تکلیف مقامات مزبور به اعمال آن داشته است و
هیچگونه اشوووارهای به نحوه پرداخت هزینه و رایگان بودن این حق نکرده اسوووت 6.دومین نکته به غفلت
قانونگذار در گنجاندن این حق در وظایف ضابقان بر میگردد .قانونگذار گویی فرامو

نموده است که

چنین متهمانی ممکن است قبل از مرحله دادسرا تحت نظر ضابقان دادگستری قرار گیرند.
در حقوق انگلستان بر خالع حقوق ایران حق داشتن مترجم یا مفسر در مرحله تحت نظر به رسمیت
شناخته شده است .در قانون پلیس و ادله کیفری انگلستان و آییننامه اجرایی  cپیشبینی شده است که
 -0بازپرس برای شاکی ،مدعی خصوصی ،متهم  ،شاهد و مقلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشد ،مترجم مورد وثوق از
بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی ،مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند .مترجم باید سوگند یاد
کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند؛ عدم اتیان سب عدم پذیر ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
 -6بازپرس برای شاکی ،مدعی خصوصی ،متهم  ،شاهد و مقلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد ،فرد مورد وثوقی که توانایی بیان
مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد ،به عنوان مترجم انتخاب میکند .مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و
امانتداری را رعایت کند .چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند ،منشی شعبه سؤال را برای آنان مینویسد تا به طور کتبی پاسخ
دهند.
 - 1دادگاه برای شاکی ،مدعی خصوصی ،متهم  ،شاهد و مقلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشد ،مترجم مورد موثوق از
بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی ،مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند .مترجم باید سوگند یاد
کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند؛ عدم اتیان سب عدم پذیر ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
 -0دادگاه برای شاکی ،مدعی خصوصی ،متهم  ،شاهد و مقلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد ،فرد مورد وثوقی که توانایی بیان
مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد ،به عنوان مترجم انتخاب میکند .مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و
امانتداری را رعایت کند .چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند ،منشی دادگاه سؤال را برای آنان مینویسد تا به طور کتبی پاسخ
دهند.
 -6اگرچه به موج بند ( )1ماده  00میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،دادگاه باید برای متهمی که قادر به سخن گفتن به زبان
مورد استفاده در دادگاه نیست ،به طور رایگان مترجمی تعیین نماید.
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اگر فرد بازداشوت شوده قادر به تکلم یا فهم زبان انگلیسوی نباشد ،پلیس ترتیبی دهد که فرد از کمک و
حضوور مترجم برخوردار باشود .همچنین در صوورتی که فرد ناشنوا باشد یا مشکل گفتاری داشته باشد،
پلیس ،حضور مترجم زبان اشاره انگلیسی یا مفسر را فراهم میکند( .طاهری ،پیشین)69 :
 -1حق اطالع به خانواده و حق داشتن پزشک
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده  61صراحتاب حق اطالع به خانواده را برای متهم پیشبینی نموده
است .به موج این ماده« :شخص تحت نظر میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ،افراد خانواده یا
آشونایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضوابقان نیز مکلفند مسواعدت الزم را در این خصو

به

عمل آورند ،مگر آنکه بنا بر ضورورت تشوخیص دهند که شوخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده
کند .در این صووورت باید مرات را برای اخذ دسووتور مقتضووی به اطالع مقام قضووایی برسووانند» .به زعم
نگارنده در باب ماده مذکور  6نکته قابل کر اسووت ،نخسووت آنکه در صووورت نقض ماده مذکور توسووط
ضوابقان دادگسوتری هیچ گونه ضومانت اجرایی برای آنها در ماده  51همین قانون در نظر گرفته نشده
اسوووت 0و دوم آنکوه قوانونگذار در ماده  609قانون آیین دادرسوووی کیفری طریقی دیگر از امکان اطالع
خانواده از شووخص تحت نظر را پیشبینی کرده اسووت .این ماده بر خالع ماده  61قانون آیین دادرسووی
کیفری دارای ضمانت اجرای ماده  51میباشد.
حق متهم تحت نظر به درخواسوت معاینه پزشوک در ماده  ،60نوآوری دیگر قانونگذار آیین دادرسی
کیفری  0196اسوت .به موج این ماده « :بنا به درخواسوت شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک
وی ،یکی از پزشوکان به تعیین دادسوتان از شوخص تحت نظر معاینه به عمل میآورد .گواهی پزشک در
پرونده ثبت و ضبط میشود».

 -0مقابق ماده  51قانون آیین دادرسی کیفری  0196تخلف از مقررات مواد ،66 ،60 ،06 ،09 ،00 ،01 ،19 ،16 ،17 ،16 ،10 ،11
 69 ،66 ،61و  000این قانون توسط ضابقان ،موج محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
 -6به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت ،حداکثر ظرع یک ساعت ،مشخصات سجلی ،شال ،نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن
وی ،به هر طریق ممکن ،به دادسرای محل اعالم میشود .دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصو و رایانه ،با
رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ،نظارت الزم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در
پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعالم میکند تا به همان نحو ثبت شود .والدین ،همسر ،فرزندان ،خواهر و برادر
این اشخا میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطالع یابند .پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار
گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخا تحت نظر منافات نداشته باشد ،ضروری است.
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 -8ضمانت اجرای نقض حقوق شخص متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
برای اینکه حقوق بتواند به هدع خود ،یعنی استقرار نظم عادالنه در روابط اجتماعی دست یابد ،باید
اجرای قواعود آن الزامی باشووود .الزامی بودن قواعد حقوقی هم زمانی مفهوم پیدا میکند که دولت برای
تخلف از قواعد الزامی حقوق ،کیفر مناس و پیشبینی کرده باشوود .اثری که دولت بر نقض قاعده حقوقی
مترت میسوازد ،ضمانت اجرا نامیده میشود که به حس نوع قاعده و هدع آن متفاوت است( .حیاتی،
)66 :0169
اصوووالب قاعدهای را که اجرای آن تضوومین نشووده باشوود نباید در شوومار قواعد حقوقی آورد ،زیرا اگر
اشخا

در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند ،نباید انتظار داشت که به آن

پایبند باشند .وسایل اجبار قواعد حقوقی نیز گوناگون است ،مانند بقالن اعمال حقوقی ،مسئولیت مدنی،
اجرای مسوتقیم قاعده توسط قوای عمومی و کیفر متجاوزان که در مجموع میتوان این ضمانت اجراها را
به حقوقی و کیفری تقسیم نمود (کاتوزیان.)66 :0167 ،
بنابراین این امر بدیهی بوده که صوورع اعالم حقوقی برای افراد جامعه از جمله متهم کفایت نمیکند
و پیشبینی ضمانت اجرا برای رعایت آنها ضرورت دارد ،زیرا در نظر گرفتن حق برای متهم از یک طرع
و قرار ندادن ضومانت اجرا برای عدم رعایت آن از طرع دیگر به معنای بیاثر و یا کم اثر بودن تصریح به
حقوق متهم اسوووت ،یعنی اگر تحقیقواتِ همراه با حقوق دفاعی متهم با تحقیقاتِ به دور از رعایت آنها،
مساوی و یکسان باشند ممکن است منجر به تضییع حقوق متهم گردد ،از این رو ضروری است که ضمن
تصوریح به حقوق اساسی اشخا  ،از جمله متهم در جریان دادرسی ،ضمانت اجراهای الزم برای تضمین
آنها در نظر گرفته شود( .باقرپور)10 :0160 ،
بقالن تحقیقات و دالیل ناشوی از آن ،مسئولیت کیفری ،مدنی و انتظامی ،از جمله ضمانت اجراهایی
اسوت که قانونگذار به اسووتناد آنها ،دسوت مقامات انتظامی یا قضووایی را در نقض حقوق دفاعی شووخص
مظنون و متهم در مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی بسته است.
 -9بطالن تحقیقات مقدماتی در صورت نقض حقوق دفاعی شخص متهم
قاعده بقالن دلیل به معنای آن اسوووت که مشوووروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به
دادرس کافی نیسووت و افزون بر آن ،دلیل باید با رعایت قانون تحصوویل و کسوو

شووده باشوود؛ چراکه

مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه ،چنانچه در تحصیل آن ،ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده
گرفته شوده باشود ،فاقد اعتبار تلقی میشود و چه بسا مسئولیت کیفری یا انضباطی برای تحصیلکننده
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آن ،به دنبال داشته باشد .نظریه بقالن دلیل از یک سو ،به دنبال تضمین رعایت قواعد دادرسی به منظور
حمایت از منافع اصوحاب دعوا به ویژه متهم است و از سوی دیگر ،به دنبال پیشگیری از عدم رعایت این
قواعد و وا داشتن مجریان عدالت کیفری به تبعیت از آنهاست( .تدین)75 :0167 ،
قدمت قاعده بقالن در قوانین آیین دادرسووی کیفری ایران بیش از یک قرن اسووت .ماده  156قانون
اصوول محاکمات جزایی مصوب  0690در باب قاعده بقالن بیان میداشت که« :هرگاه خود متهم نتواند
وکیل انتخاب نماید محکمه به اجازه او یک نفر وکیل برای او انتخاب مینماید .سووول حق تعیین وکیل
مدافع از متهم باعث بقالن حکم اسوت» .البته هر چند ضمانت اجرای بقالن در ماده تنها شامل محکمه
بود و مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی را دربر نمیگرفت ،اما بیشوووک اقدام قانونگذار در آن دوران
نویدبخش این تفکر بود که سوایر حقوق دفاعی متهم نیز مانند حق داشتن وکیل مورد توجه قرارگرفته و
نهایتاب حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسوی به خوبی تأمین گردد 05 .سوال بعد از تصوی قانون اصول
محاکمات جزایی ،قانونگذار در الیحه قانونی اصوووال قسووومتی از مواد قانون آییننامه دادرسوووی کیفری
مصوب  0117/6/0در پی اصالحات ساختاری در فصل ششم ،ماده  156قانون اصول محاکمات جزایی را
نسخ نمود و بر همین مبنا دیگر قاعده بقالن ،ضمانت اجرای سل حق وکیل به شمار نمیرفت .این روند
تا سال  0171ادامه داشت تا اینکه ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مجمع تشخیص
نظام مقرر داشوت که« :اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل را دارند و کلیه دادگاههایی که به موج قانون
تشووکیل میشوووند مکلف به پذیر

وکیل میباشووند» و مقابق تبصووره  6ماده واحده مزبور« :هرگاه به

تشوخیص دیوان عالی کشوور محکمهای حق گرفتن وکیل را از متهم سل نماید حکم صادره فاقد اعتبار
قانونی بوده و برای بار اول موج مجازات انتظامی درجه  1و برای مرتبه دوم موج انفصوووال از شوووال
قضوایی میباشود» .بدین ترتی  ،طبق این ماده واحده دوباره سول حق داشتن وکیل در فرآیند کیفری
ضمانت اجرای بقالن را در پی داشت.
پس از کش و قوسهوای فراوان قوانین مرتبط باقاعده بقالن در باب تضووومین حقوق دفاعی متهم،
تبصوره  0ماده  091قانون آیین دادرسوی کیفری  96مقرر داشت که« :سل
عودم تفهیم این حق بوه متهم موجو

حق همراه داشتن وکیل یا

بیاعتبواری تحقیقات میشوووود» .این اقدام قانونگذار را میتوان

رنسوانسوی در حمایت از حقوق دفاعی متهم تلقی نمود .تبصره مذکور در حمایت از حقوق دفاعی متهم،
گوی سووبقت را از ماده  156قانون اصووول محاکمات جزایی ربوده اسووت .تکلیفِ بازپرس به تفهیم حق
داشووتن وکیل و ضوومانت اجرای بقالن در صووورت عدم انجام این وظیفه ،به خوبی نشووان میدهد که
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قانونگذار به درستی متوجه نقش و جایگاه وکال در پروسهی دادرسی شده بود؛ اما این بار نه  05سال که
کمتر از  6سوال از تصووی ضومانت اجرای بقالن نگذشته بود که قانونگذار در پی اصالحیه قانون آیین
دادرسووی کیفری  96در تاریخ  0190 /1/60مجازاتهای انتظامی درجه  6و  1را به ترتی در صووورت
سول حق داشوتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم 0جایگزین ضمانت اجرای بقالن نمود .فیالواقع
اصالحیه مذکور را باید پسرفتی عظیم در تضمین حقوق دفاعی متهم به شمار آورد.
به زعم نگارنده ،عق نشووینی قانونگذار از مواضووع حمایتی که بیش از یک قرن پیش برای رعایت حقوق
دفاعی متهم لحاخ میشده است ،در این برههی زمانی که تمامی نهادهای حقوق بشری اشاره به حقوق و
امتیازات گوناگون برای اشوخا

متهم دارد ،فاقد هرگونه توجیه منققی و حقوقی میباشود .تبصره ماده

 066قانون آیین دادرسوی کیفری 6به همراه بند (ب) ماده  1059این قانون ،به صراحت نشان از آن دارد
که قانونگذار از بقالن قضایی در مقابل بقالن قانونی حمایت کرده است.
حمایت قانونگذار از قاعده بقالن قضایی به معنای آن است که شخص متهم باید اثبات نماید که اوالب
یکی از حقوق دفاعی او در مراحل مختلف دادرسووی نقض گردیده و ثانیاب اثبات نماید که نقض آن حق به
درجهای از اهمیت بوده که بتواند موجبات بیاعتباری تحقیقات یا احکام را سوووب گردد ،در حالیکه در
بقالن قانونی به صورع اثبات نقض حقوق دفاعی ،ما شواهد بیاعتباری تحقیقات میباشیم 0.در حقیقت،
قانونگذار با پذیر

بقالن قضووایی ،بار اثبات بیاعتباری تحقیقات یا احکام را بر دو

متهمین گذاشووته

است.

 -0تبصره اصالحی در سال  0190/1/60مقرر داشت که« :سل
مجازات انتظامی درجه هشت و سه است».
 -6عدم رعایت تشریفات دادرسی ،موج نقض رأی نیست ،مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موج بیاعتباری
رأی شود.
 -1هرگاه رأی مخالف قانون ،یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات
به درجهای از اهمیت باشد که موج بیاعتباری رأی شود ،شعبه دیوان عالی کشور ،رأی را نقض میکند.
 -0تبصره یک ماده  091قانون آیین دادرسی کیفری  96که نا خوشبختانه در سال  90اصال گردید یکی از مواردِ بقالن قانونی به
حساب میآمد .تبصره مذکور پیش از اصال مقرر میداشت« :سل حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موج
بیاعتباری تحقیقات میشود».
حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتی
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در حقوق آمریکوا قواعوده بقالن تحقیقات و دالیل تحت عنوان دو تئوری «بقالن دلیل» و «تئوری
میوه درخت مسوموم »0پیشبینی شوده اسوت .قاعده نخسوت ،بیاعتباری دلیل اولیه و مستقیم ناشی از
نقض مقررات را شووامل میشووود و تئوری دوم به این موضوووع اشوواره میکند که هرگاه دلیل نخسووتین
(درخت) به صوورت غیر قانونی کسو

شوده باشد ،دلیل متعاق (میوه) منبعث از دلیل اول نیز غیرقابل

قبول اسوت (مؤ ن زادگان )600 :0196 ،بدین ترتی در صورتی که فرضاب پلیس ،حقوق متهم را مقابق
«قاعده میراندا» به وی تفهیم ننماید ،دادستان نمیتواند اظهارات به دست آمده از متهم را به عنوان دلیل
مورد اسوتناد قرار دهد و به طور کلی اظهاراتی که با نقض «قواعد میراندا» به دست آمده باشد نمیتواند
در زمره ادله مورد قبول قرار گیرد؛ و در صووورت اسووتناد به آنها ،مراجع تجدیدنظر و به خصووو

دیوان

عالی این کشووور حکم به نقض آرائی صووادر مینماید که صوورفاب مبتنی بر ادلهای اسووت که با نقض تفهیم
حقوق متهم به دست آمده باشند؛ بنابراین در حقوق این کشور ،چنانچه حق داشتن مشاور یا وکیل نقض
شوود ،طبق رأی دیوان عالی فدرال در پرونده «اسوکوبدو» به سوال  ،0950اقرار به دسووت آمده به عنوان
دلیل اصلی پرونده ،رد و ابقال میگردد( .قاسمی مقدم ،پیشین)006 :
در انگلستان نیز به موج مواد  76 ،75و  66قانون پلیس و ادله کیفری در صورتی که طرق تحصیل
دالیل ماایر با حقوق اساسی متهمین باشد و یا با نقض حریم خصوصی یا کرامت انسانی متهمان تحصیل
شده باشند ،قابل پذیر

نیستند( .حیدری ،پیشین)01 :

 -01مجازات انتظامی در صورت نقض حقوق دفاعی شخص متهم
همه جوامع ،متکی به اصوووول و مقرراتی هسوووتند که حافظ نظم و در نهایت بقای گروه یا اتحادیه
صونفی و حرفهای اسوت .نقض این مقررات صنفی یا گروهی که اشخا

به تبع عضویت در گروه آنها را

میپذیرند ،تخلف انتظامی و دارای ضمانت اجرای انتظامی یا اداری خواهد بود .گلدوست جویباری؛ باقری
نژاد )67 :0196 ،واقع امر این است که قانونگذار با وضع مقررات خالفی که عموماب ناظر بر نظم و سازمان

 -0تئوری میوه درخت مسموم اشاره به اینکه هر گاه دلیل نخستین (درخت) به صورت غیرقانونی کس شده باشد ،دلیل متعاق
(میوه) منبعث از دلیل اول نیز غیرقابل قبول میباشد .نظریه مذکور بر پایه این اصل استوار است که دلیل کس شده غیرقانونی
نمیبایست برای کس ادله دیگر استفاده شود؛ زیرا دلیل اصلی و اولیه که به صورت غیرقانونی کس شده است ،تمام ادله متعاق را
«لکهدار» میکند .دلیل دوم لکهدار را ،برخی دادگاهها «دلیل اشتقاقی» یا «دلیل ثانویه» نامیدهاند .قاعده مذکور تنها به رد دالیلی که
نتیجه مستقیم رفتار غیرقانونی پلیس است ،مانند اقرار اجباری یا اشیا ضبط شده در طول تفتیش غیر قانونی محدود نمیشود بلکه به
رد دالیلی که به صورت غیرمستقیم به عنوان نتیجه نقض حقوق اساسی کس شدهاند نیز الزام مینماید .تئوری میوه درخت مسموم
در اصل و منشأ با اجرای قاعده رد دلیل نسبت به تفتیشهای غیرقانونی توسعهیافته است.
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اجتماعی و مربوط به اشتاال بعضی مشاغل است ،بیش از پیشگیری از آثار ناگواری که ممکن است بر اثر
نادیده گرفتن این مقررات پدید آید ،قصوود دارد در مقام انتظام امور و سووامان دادن به روابط و مناسووبات
کاری مردم ،آنان را به تکلیفی که به این منظور بر عهده خواهند داشوووت واقف کند و چون رفتار یا فعل
ناقض مقررات خالفی اغل تجلّی تقصویری است که فاعل در ادای تکلیف خود مرتک شده است ،جز به
دلیل سوول یا اختالل در اراده ،نیاز به اثبات تقصوویر مرتک نیسووت .در حقیقت تقصوویر انتظامی عبارت
اسوت از «نقض قواعد خاصی گروههای کوچک اجتماعی یا حرفهای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب
آن شرط باشد».
فیالواقع تخلف انتظامی به آن دسته رفتارهایی گفته میشود که مقلقاب مجازات در پی داشته و مقید
به اثبات تقصوویر و نتیجه نمیباشوود .به تعبیری دیگر تخلفات انتظامی فیالنفسووه تهدیدی علیه حقوق یا
آزادیهای دیگران به شومار میرود و نیازی نیست که حتماب ضرری مادی یا معنوی در پی داشته باشد و
بر همین مبنا عمد یا حسن نیت یا جهل متخلف به حکم در میزان مسئولیت و مجازات او بیتأثیر است.
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  0196/6/66از جمله قوانینی است که به تخلفاتِ مقامات قضایی
پرداخته و ضمانت اجراهای انتظامی متفاوتی را برای آنها با توجه به نوع تخلفات در نظر گرفته است .از
جمله این تخلفات میتوان به گزار

خالع واقع و مارضوانه قضوات نسبت به یکدیگر (بند  0ماده ،)07

خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضووائی (بند  0ماده  ،)07اسووتنکاع از رسوویدگی و امتناع از وظایف
قانونی (بند  6ماده  ،)05رفتار خالع شووأن قضووایی( 0بند  5ماده  ،)07رعایت نکردن مقررات مربوط به
صوووالحیت رسووویدگی اعم از اتی یا محلی (بند  6ماده  ،)06خارج کردن مسوووتندات و لوایح طرفین از
پرونده (بند  1ماده  ،)07اشاره

نمود6.

یکی از تخلفات اسواسی که ققعاب به زعم نگارنده میتواند به استناد تبصره ماده  066و بند (ب) ماده
 059قانون آیین دادرسی کیفری سب قاعده بقالن قضایی به دلیل عدم رعایت تشریفات اساسی گردد،
محروم نمودن متهم از حق داشتن وکیل توسط بازپرس است .بیشک بر کسی پوشیده نیست که محروم
نمودن متهم از حق داشوتن وکیل میتواند شائبهی عدم رعایت عدالت و انصاع را به شدت افزایش دهد.
به همین جهت ،نگارنده معتقد است که قانونگذار سریعاب باید ضمانت اجرای مناسبی همچون بقالن را در
 -0رفتار خالع شأن قضائی عبارت است از انجام هر گونه عملی که در قانون ،جرم عمدی شناخته میشود و یا خالع عرع مسلم
قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند (تبصره ماده .)07
 -6جهت مشاهده مجازاتها و همچنین سایر تخلفات در نظر گرفتهشده :رجوع نمایید به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب
.0196/6/66
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کنوار مجوازات انتظامی ،جهت رعایت هر چه بهتر حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار
دهد.
 -00مجازات کیفری در صورت نقض حقوق متهم
یکی دیگر از تدابیر تضومین کننده حقوق دفاعی متهم ،اعمال مجازاتهای کیفری است .در حقیقت
قانونگذار به وسوویلهی اهرم فشووارِ کیفر ،قصوود دارد تا از نقض حقوق دفاعی مظنونین و متهمین ،توسووط
ضابقین و مقامات قضایی جلوگیری نماید .در همین راستا قانون اساسی به عنوان پاسدار حقیقیِ ،حقوق
تمامی افراد جامعه در فصووول سووووم خود تحت عنوان حقوق ملت در جهت حمایت از حقوق افراد مقرر
میدارد که« :حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسوکن و شوال اشخا

از تعرد مصون است مگر در مواردی

که قانون تجویز کند ».الزم به کر است که ضمانت اجرای اصل مذکور ،ماده  0)610( 671قانون مجازات
اسالمی مصوب  0196میباشد.
از سوووی دیگر بر اسوواس ماده  51قانون آیین دادرسووی کیفری عدم تفهیم حقوق متهمان از سوووی
ضوابقان دادگستری ،جرم محسوب میشود و آن دسته از ضابقان دادگستری که وظایف قانونی مقرر در
ماده  66این قانون در خصووو

تفهیم حقوق متهمان را انجام ندهند ،به مجازات کیفری سووه ماه تا یک

سووال انفصووال از خدمات دولتی محکوم میشوووند .انفصووال از خدمات دولتی که در ماده فوق به عنوان
ضومانت اجرای تکلیف مقرر برای ضابقان تعیین گردیده ،در قوانین کیفری در شمار یکی از مجازاتهای
کیفری آمده است؛ بنابراین با وجود استفاده از کلمه «تخلف» در صدر ماده  ،51نقض مقررات مندرج در
مواد یاد شوده ،جرم بوده و در صوالحیت مرجع قضوایی اسوت و از آنجا که مرتکبین این تخلفات ،ضابط
دادگسووتری بوده در مقام ضووابط مرتک جرم شوودهاند ،در مراجع عمومی (دادسوورای عمومی و انقالب و
دادگاه کیفری  )6قابل تعقی و محاکمه خواهند بود( .خالقی ،پیشوین )95 :متأسفانه در ماده فوقالذکر
برای آن دسوته از ضابقان دادگستری که عدم تفهیم حقوق متهمان را از سوی آنان همراه با سوء نیت و
قصود اضورار بوده مجازات شودیدتری در نظر گرفته نشده است .همچنین می توان برای رفتاری که عمالب

 -0ماده  671قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده  0176که با توجه به تاییرات صورت گرفته در قانون مجازات اسالمی  96و افزایش
افزایش مواد آن به ماده  610تاییر یافت .ماده بیان میدارد « :هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی
که بر خالع قانون ،آزادی اشخا افراد ملت ر ا سل کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم
نماید عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
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موج ایراد ضرر شده و رفتاری که ضرری را برای متهم در پی نداشته است ،مجازاتهای قانونی متفاوتی
را در نظر گرفت( .قاسمی مقدم ،پیشین)060 :
قانون مجازات اسوالمی  0196هم در فصل دهم از کتاب پنجم موضوع «تقصیرات مقامات و مأموران
دولتی» را مقر نموده اسوت .اغل مواد این فصول از قانون مجازات اسالمی که در بردارندهی تضمینات
حقوق و آزادیهای افراد میباشود و از سووی قانونگذار برای آن ضمانت اجرا تعیینشده است ،عبارتند از
ممانعت یا خوداری از رسوانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح 0بازداشت غیر قانونی ،6اخذ اقرار به
شوووکنجه ،1هتک حرمت منازل ، 0هتک حرمت مراسوووالت و مخابرات ،6تعدیات مالی مأموران ،5حبس یا
توقیف غیر قانونی.7
 -02مجازات مدنی در صورت نقض حقوق دفاعی شخص متهم
مسوئولیت مدنی حربهی دیگر قانونگذار در جهت کنترل قدرت ضابقان دادگستری و مقامات قضایی
میباشوود .در حقیقت هر عقل سوولیمی حکم میکند که هر کس به دیگری ضوورری وارد آورد ،باید آن را
جبران نماید .بی شک ضابقان دادگستری و مقامات قضایی هم در صورت ایراد خسارت بر افراد مظنون و
متهم محکوم به جبران ضرر و زیان وارده می باشند.
قانون اساسی به عنوان پاسدار حقیقی حقوق افراد جامعه در اصل  070در باب جبران ضرر و زیان بر
افراد بیان میدارد« :هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تقبیق حکم بر مورد
خا  ،ضورر مادی یا معنوی متوجه کسوی گردد ،در صوورت تقصویر ،مقصر طبق موازین اسالمی ضامن
اسوت و در غیر این صوورت خسوارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت
میگردد» .همانگونه که مشاهده میشود اصل مذکور تنها اشاره به مسئولیت مدنی شخص قاضی داشته
و در باب ضابقین و مقامات قضایی دادسرا صحبتی به میان نیاورده است.

 - 0ماده  )611( 676قانون مجازات اسالمی 0196
 - 6ماده  )615( 676قانون مجازات اسالمی 0196
 - 1ماده  )619( 676قانون مجازات اسالمی 0196
 - 0ماده  )600( 661قانون مجازات اسالمی 0196
 - 6ماده  )601( 666قانون مجازات اسالمی 0196
 -5ماده  )606( 660قانون مجازات اسالمی 0196
 -7ماده  )600( 661قانون مجازات اسالمی 0196
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عنوان «قاضوی» ،شوامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاههای بدوی ،تجدیدنظر ،دیوان عالی کشور،
قضات دادگاه انقالب ،دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت ،دادستانها و معاونان ایشان و بازپرسها
و دادیاران نیز میگردد و بر همین مبنا مقصوود از کلمه «حکم» ،کلیه تصومیمات و اقداماتی که از سوی
مقامات دادگاه یا دادسرا ،به اعتبار سمت قضایی آنان علیه جان ،مال یا آزادی اشخا

اتخا و عمداب یا در

اثر اشتباه ،موج خسارت مادی یا معنوی میگردد( .صالحی مازندرانی)019 :0160 ،
فارغ از تفسیر اصل در باب مقامات مورد تصریح آن ،در خصو

قیود تقصیر و اشتباه باید دانست که

اوالب تفاوت عمدهی تقصویر و اشتباه ،تخقی همراه با عمد است ثانیاب تقصیر عبارت است از تجاوز و تخقی
عمدی از وظیفهای که در قوانین برای فرد موظف مقرر شوده است .ثالثاب منظور از اشتباه ،خقاهایی است
که بدون قصود اضورار و عمد روی میدهند و ناشوی از بیاحتیاطی یا بیمباالتی فاحش (تقصیر سنگین)
نیسوت و مسئولیت آن بر عهده دولت است .رابعاب عوامل محتملی که قاضی را در رسیدگی و صدور حکم
به اشوتباه میاندازد در دو فرد قابل بحث اسوت :نخسوت ،عوامل مرتبط با نقایص کلی ناشی از قانون یا
سوازماندهی کلی دسوتگاه قضایی ،دوم ،عوامل مربوط به تخلفات و سهلانگاریهای کارمندان و مأمورانی
که اسباب و لوازم و مقدمات پرونده را فراهم کرده و در نتیجه موج اشتباه قاضی میشوند .خامساب اصل
مذکور با مقایسووه با ماده  00قانون مسووئولیت مدنی ،از یک طرع دامنهی مسووئولیت قاضووی را به عنوان
کارمند دولت (به معنای عام) کاهش داده و به جای آنکه قاضی مسئول هر گونه خسارت ناشی از تقصیر
خود باشود فقط در صورت تقصیر عمدی یا در حکم عمد «تقصیر سنگین» ضامن دانسته شده و در غیر
این دو فرد ،مسوووئولیت بر عهده او نیسوووت .از طرع دیگر ،دامنهی مسوووئولیت دولت را افزایش داده و
مسوئولیت اشوتباهات قاضی که تقصیر عمدی یا در حکم عمد نباشد را بر عهدهی دولت قرار داده است؛
زیرا طبق ماده  00قانون مسئولیت مدنی ،هرگاه کار قضایی به عنوان عمل حاکمیت بر حس

ضرورت و

برای تأمین منافع عمومی انجام میشوود ،دولت نباید مسووئول شووناخته میشوود ،ولی برابر اصوول مذکور،
مسوئولیت و اشوتباهات قاضوی که تقصیر عمدی یا در حکم عمد نباشد ،عهدهی دولت است( .رضاوندی،
)006 :0195
ماده  01قانون مجازات اسالمی  96هم در باب مسئولیت مدنی شخص قاضی بیان میدارد« :حکم به
مجوازات یوا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسووو مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا
حکم دادگاه مشوخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود ،در
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صوورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حس مورد موج مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این
صورت ،خسارت از بیتالمال جبران میشود».
ماده  7قانون آیین دادرسووی کیفری 0دیگر هیچگونه جای شووک و شووبهه را از لحاخ مقامات دارای
مسوئولیت مدنی نداشوته و با صراحت تمام ،قائل به وجود این ضمانت اجرا برای حفاظت از حقوق متهم
در کلیه مراحل رسویدگی شوده اسوت .از دیگر قوانین در باب مسئولیت مدنی ضابقین و مقامات قضایی
میتوان به تبصوره ماده  006قانون آیین دادرسوی کیفری 6اشاره نمود که« :در صورتی که در اجرای این
ماده ،خسووارت مادی وارد شووود و به موج تصوومیم ققعی ،قرار منع یا موقوفی تعقی و یا حکم برائت
صادر شود ،همچنین مواردی که امتناع کننده ،شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جل
به دادرسوی یا محکومیت متهم منجر شود ،دولت مسئول جبران خسارت است ،مگر آنکه تقصیر بازپرس
یا سوایر مأموران محرز شوود که در این صوورت ،دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران
مقصر مراجعه مینماید».
از دیگر موادی کوه در جهوت حفظ حقوق دفاعی متهم قائلِ به مسوووئولیت مدنی برای ضوووابقین و
مقامات قضایی شده ،میتوان به ماده  1666البته با رعایت شرایط مقرر در ماده  665قانون آیین دادرسی

 -0ماده  7قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد :در تمام مراحل دادرسی کیفری ،رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام
به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  »0161/6/06از سوی تمام مقامات قضایی ،ضابقان دادگستری و سایر اشخاصی
که در فرآیند دادرسی مداخله دارند ،الزامی است .متخلفان عالوه بر جبران خسارت وارده ،به مجازات مقرر در ماده ( )671قانون
مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب  0176/1/6محکوم میشوند ،مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری
مقررشده است.
 -6ماده  006قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد« :در صورتی که متصرع منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی ،از باز کردن
محلها و اشیای بسته خودداری کند ،بازپرس میتواند دستور بازگشایی آنها را بدهد ،اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موج ورود
خسارت میگردد ،خوداری شود».
 -1ماده  666قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد« :اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت
میشوند و از سوی مراجع قضایی ،حکم برائت یا قرار منع تعقی در مورد آنان صادر شود ،میتوانند با رعایت ماده ( )00این قانون
خسارت ایام بازداشت را از دولت مقالبه کنند».
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کیفری 0اشاره داشت .همچنین ماده  6606قانون فوق ،یکی از مصادیق تقصیر سنگین ،قاضی را که منتج
به بازداشوت بیش از میزان مقرر در حکم گردد بیان کرده و قاضی را ملزم به جبران خسارت ناشی از آن
نموده است.
بند  5ماده  5قانون نظارت بر رفتار قضووات  0191در باب آیین دادرسووی شووکایت از مقامات قضووایی
بیان میدارد« :اظهار نظر در خصوو

اشوتباه یا تقصویر قاضوی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون

اسواسوی و ماده ( )11این قانون در صوالحیت دادگاه عالی اسوت» .در ماده  11قانون مذکور آمده است:
«رسویدگی به دعوای جبران خسوارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم
قانون اسواسوی جمهوری اسوالمی ایران در صالحیت دادگاه عمومی است .رسیدگی به دعوای مذکور در
دادگاه عمومی منوط به احراز تقصویر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است» .اتخا این رویه موج حفظ
شوؤون قضوایی ،صویانت از اسوتقالل قضوات و تأمین آزادی آنان است و افراد جامعه نمیتوانند بدواب و به
سوهولت قضوات را طرع دعوا قرار دهند ،بلکه هر شوخص که نسوبت به اشوتباه یا تقصیر قاضی منجر به
خسارت ادعایی داشته باشد ،باید بدواب حس مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه کند .در صورت احراز
اشوتباه یا تقصویر قاضوی در دادگاه عالی ،مدعی میتواند برای جبران خسوارت ناشوی از تقصیر یا اشتباه
قاضی در دادگاه عالی ،به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طر دعوی

نماید1.

النهایه نگارنده معتقد اسووت که هر چند ضوومانت اجراهای در نظر گرفته شووده جهت حفظ حقوق
دفاعی متهم در دو مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی ،از خودسوری و خودکامگی ضابقین و مقامات
قضایی کاسته و یک دادرسی عادالنه و منصفانه را سب گشته است ،اما عملکرد قانونگذار در برخی موارد

 -0ماده  665قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد« :در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست :الف-
بازداشت شخص ،ناشی از خودداری در ارائه اسناد ،مدارک و ادله بیگناهی خود باشد ،ب -به منظور فراری دادن مرتک جرم ،خود را
در مظان اتهام و بازداشت قرار داده است ،پ -به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد ،ت -همزمان به علت
قانونی دیگر بازداشت باشد.
 -6ماده  606قانون آ.یین دادرسی کیفری مقرر میدارد« :قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم
به حبس را به گونهای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس ،پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت
حبس محکوم علیه ،دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعالم کند .رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت
حبس چنانچه محکوم علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد ،فوری برا ی آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بالفاصله به
قاضی اجرای احکام کیفری اعالم کند .تبصره ماده « :در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد،
قاضی اجرای احکام کیفری عالوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار ،طبق مواد ( )00و ( )666این قانون مسئول پرداخت حبس
اضافی به محکوم علیه است».
 -1ماده  60آییننامهی اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  0191قوهی قضاییه
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به زعم نگارنده خالی از اشووکال نیسووت .به طور نمونه قانونگذار به جز در مواد  651 ،015و  1006قانون
آیین دادرسوووی ک یفری قوائل به بقالن قانونی به عنوان ضووومانت اجرای قوی در دو مرحله تحت نظر و
تحقیقات مقدماتی نشوده است و با تکیه بر بقالن قضایی ،بار اثبات این امر که نقض حقوق دفاعی متهم
سوب عدم رعایت تشوریفات اساسی یک دادرسی عادالنه شده است ،بر عهدهی شخص متهم با توجه به
تبصره ماده  066و بند (ب) ماده  059گذاشته است.
از سووی دیگر در ضمانت اجرای کیفری ما شاهد یک آشفتگی و تعارد در مواد قانونی بوده که این
امر خصووصواب به جهت آنکه با حقوق دفاعی متهم در ارتباط است ،پسندیده نمی باشد .در اثبات این نظر
باید گفت که ماده  7قانون آیین دادرسووی کیفری  0با تکیه بر حقوق شووهروندی ،ضوومانت اجرای نقض
حقوق دفاعی متهم را ماده  671قانون مجازات اسووالمی  96که عبارت از انفصووال از خدمت ،محرومیت
یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال بوده ،در نظر گرفته است .این در حالی
است که ماده  51قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد که « :چنانچه ضابقین برخی از حقوق دفاعی
متهم را نقض نمایند ،به انفصال از سه ماه تا یکسال از خدمات دولتی محکوم میشوند».
حال سوووؤال نگارنده این اسوووت که در صوووورت نقض حقوق دفاعی متهم باید مقابق با کدام یک از
مادتین مذکور قانون آیین دادرسوی کیفری عمل نمود؟ به نظر میرسود قانونگذار در هنگام وضع ماده
 -0ماده  15قانون آیین دادرسی کیفری« :گزار ضابقان در صورتی معتبر است که بر خالع اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد
و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود».
 -6ماده  51قانون آیین دادرسی کیفری« :در بازجوییها اجبار یا اکراه متهم ،استفاده از کلمات موهن ،طر سؤاالت تلقینی یا
اغفالکننده و سؤاالت خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤاالتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از
اجبار یا اکراه است ،معتبر نیست .تاریخ ،زمان و طول مدت بازجویی باید اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم
برسد».
 -1ماده  006قانون آیین دادرسی کیفری« :نوشتن بین سقور ،قلمخوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ممنوع
است .اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او
به عمل میآید  ،آن را امضاء کنند .همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود ،اشخا یاد شده باید زیر آن
را امض اء کنند .هرگاه این ترتی رعایت نشود ،کلمات و خقوط مزبور فاقد اعتبار است» .رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی
از سوی مقامات قضایی و ضابقان دادگستری الزامی است .در صورت قلمخوردگی جزئی ،موضوع باید در یل برگه توضیح داده شده و
به امضای اشخا فوق برسد.
 -0ماده  7قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد :در تمام مراحل دادرسی کیفری ،رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام
به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  »0161/6/06از سوی تمام مقامات قضایی ،ضابقان دادگستری و سایر اشخاصی
که در فرایند دادرسی مداخله دارند ،الزامی است .متخلفان ،عالوه بر جبران خسارت وارده ،به مجازات مقرر در ماده  671قانون مجازات
اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب  0176/1/6محکوم میشوند ،مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده
است.
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 051قانون آیین دادرسی کیفری هیچگونه توجهی به ماده  7همین قانون ننموده است و نگارنده با توجه
به اصول تفسویر به نفع متهم ادعا دارد که در صوورت نقض حقوق دفاعی متهم توسووط ضابقین یا سایر
مقامات قضایی باید قائل به ماده  6671قانون مجازات اسالمی  96شد.
نتیجه گیری
مروارید عدالت بر مبنای عقالنیت و معنویت ،اقتضوووای برابری طرفین دعوا در بر خورداری از حقوق
برابر دفاعی را دارد .بیشوک زیبنده عدالت نمیباشود که یک طرع دعوا تا بنن دندان مسلح باشد و طرع
دیگر مرافعه از ن اچیزترین حقوق دفاعی انسانی محروم باشد .قانونگذار کیفری با بیان برخی حقوق دفاعی
برای اشوووخوا

مظنون و متهم در مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی ،گامی بلند در مسووویر تحقق

عدالت و تسواوی سوال طرفین منازعه برداشوته است .در این میان ،نگارنده معتقد است چنانچه حقوق
دفاعی شخص متهم در صورت نقض ،تحت لوای ضمانت اجراهای قوی همچون بقالن تحقیقات مقدماتی
قرار نگیرد ،بیشوک ناقضوان حقوق دفاعی ،بیمی از اتالع حقوق افراد در روند رسویدگیها نداشته و اگر
خواسووت ایشووان از مسوویر تضووییع حقوق افراد متهم بگذرد ،به سووب فقدان اهرم فشوواری قوی مبنی بر
جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد ،برای متجاوزان ،هدع ،توجیه کننده وسویله تلقی شده و در این کارزار
نزاع ،تنها افراد زیان دیده ،اشخا

فاقد حقوق دفاعی مناس هستند.

 -0تخلف از مقررات مواد ()000( ،)69( ،)66( ،)61( ،)66( ،)60( ،)09( ،)06( ،)00( ،)01( ،)19( ،)16( ،)17( ،)16( ،)10( ،)11
این قانون توسط ضابقان ،موج محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
 -6ماده  671قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده  0176که با توجه به تاییرات صورت گرفته در قانون مجازات اسالمی  96و افزایش
افزایش مواد آن به ماده  610تاییر یافت .ماده بیان میدارد « :هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی
که بر خالع قانون ،آزادی اشخا افراد ملت را سل کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم
نماید عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
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مالکیت مافیالذمه و اثر تحقق آن نسبت به ثالث
سجاد شهباز

قهفرخی0

چکیده
در حالی مالکیت مافی الذمه به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در قال یک ماده در قانون مدنی
به نحو کلی مورد اشاره قرار گرفته که مفهوم و ماهیت آن به خوبی مورد بحث واقع نشده است .اجتماع
دو وصف متعهد و متعهدله در شخص و دارایی واحد و در آن واحد را مالکیت مافی الذمه گویند که اگرچه
اسباب تحقق آن ممکن است قهری یا قراردادی باشد ،اما بعد از تحقق سب  ،مسب

قهراب ایجاد خواهد

شد .هنگامی که سب مالکیت مافیالذمه در عالم اعتبار وجود پیدا کرد ،تعهد موضوع آن ،معدوم خواهد
شد .اگرچه اصوالب تحقق مالکیت مافیالذمه تأثیری در حقوق اشخا

ثالث نمیگذارد ولکن در هر فرد

و حالتی الزم است با توجه به ماهیت و نوع تعهد و شناسایی دقیق رابقهها اثر آن مورد بررسی قرار گیرد.
آثار تحقق مالکیت مافیالذمه نسبت به ثالث از موضوعات مافولی است که دارای فروع متعددی بوده و
شایسته بررسی عمیق و استداللی است .از یک سو نوع تعهد و دین پایه ،در نحوه تحقق مالکیت مافیالذمه
مؤثر بوده و در هر مورد آثار خاصی نسبت به ثالث برجای میگذارد؛ و از سوی دیگر در تعهدات
متعدداالطراع نیز باید در فرود و شقوق مختلف به شناسایی آثار تحقق مالکیت مافی الذمه نسبت به
سایر متعهدین ،پرداخته شود.
کلیدواژه ها :مالکیت مافیالذمه ،اتحاد مه ،ضمان نقل مه ،ضمان تضامنی ،حقوق اشخا

-0دانشآموخته دکترای حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکردsajjadshahbaz@sku.ac.ir-

ثالث
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مقدمه
قانون مدنی مالکیت مافیال ذمه را بدون ارائه تعریف مشخص به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات
نام برده است .مالکیت مافیالذمه را میتوان «اجتماع دو وصف متعهد و متعهدله در شخص و دارایی واحد
و در آن واحد» تعریف نمود .بعد از ایجاد سب مالکیت مافیالذمه ،تحقق آن قهری خواهد بود .برخی از
اسباب مالکیت مافیالذمه ،قهری(ارث)؛ برخی قراردادی(قرارداد) و برخی دیگر قهری_ارادی(وصیت)
هستند .به هرحال بعد از تحقق سب  ،تحقق مسب

تخلفناپذیر خواهد بود و باید مالکیت مافیالذمه را

واقعه حقوقی تلقی نمود .فلذا بعد از تحقق سب  ،منتقلالیه نمیتواند آن را رد کند و رد او اثری ندارد.
فلذا مال مستقر در مه به عنوان قسمتی از دارایی او محاسبه میشود .از ماده  650و  111قانون مدنی
نیز واقعه حقوقی بودن مالکیت مافیالذمه استنباط میگردد.
در مورد اثر تحقق مالکیت مافی الذمه در رابقه بین طرفین تعهد سه نظریه مقر شده است .برخی
آن را سب

سقوط کامل تعهد انگاشتهاند (کاتوزیان ،0191 ،ج،0

انصاری ،0000 ،ج،0

115؛ امامی ،0116 ،ج،0

با تحقق مالکیت مافیالذمه اصل طل

161؛ شهیدی،0165 ،

 100و صفایی،0196 ،

611؛

 )670برخی دیگر گفتهاند

از بین نمیرود بلکه صرفاب مانع عملی در راه اجرای آن به وجود

میآید و اجرای تعهد ناممکن میگردد( .السنهوری ،بیتا،

 651و نخلۀ )117 :6117 ،پیروان نظریه سوم

برآنند که با تحقق مالکیت مافیالذمه تعهد از بین میرود و تضمینهای آن نیز آزاد میگردد ،ولی در عین
حال برخی از آثار دین و طل باقی میماند(.کاتوزیان)50 :0196 ،
نظر به اینکه شناخت مفهوم ،ماهیت و شناخت اسباب تحقق مالکیت مافی الذمه در شناسایی و
تحلیل های بعدی مرتبط با این مفهوم تأثیرگذار است .در این مقاله ابتدائاب این موضوع مورد بررسی قرار
گرفته است و بعد از آن ،اثر تحقق مالکیت مافی الذمه به نحو کلی مورد بررسی واقع میشود و در ادامه
اثر تحقق این عنوان نسبت به ثالث مورد بررسی قرار گرفته و با ترسیم فرود مختلف به صورت استداللی
حکم هر فرد تحلیل میگردد.
 -0تعریف مالکیت مافیالذمه
قانون مدنی ایران در ماده  111بدون ارائه تعریف مشخص بیان داشته است« :اگر مدیون مالک مافی
الذمه خود گردد مه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث،
دین او نسبت به سهماالرث ساقط میشود ».که البته به یل ماده ایراداتی گرفته شده است( .کاتوزیان،

مالکیت مافیالذمه و اثر تحقق آن نسبت به ثالث

80

 )016 :0196قوانین مدنی لبنان ،مصر و عراق مفهوم مالکیت مافیالذمه را با عنوان «اتحاد الذمه» شناسایی
کردهاند( .حکیم ،بیتا)156 ،
ماده  117قانون مدنی لبنان تعریف نسبتاب خوبی از اتحاد الذمه به دست داده است« :هرگاه دو وصف
متعارد دائن و مدیون در دارایی و شخص واحدی جمع شود از اجتماع آن دو ،اتحادی بوجود میآید که
باعث سقوط تعهد به میزان این اجتماع خواهد شد 0».این مفهوم در اسناد بینالمللی حقوقی نیز مقر
شده است .در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی DCFR6و اصول حقوق قراردادهای اروپا PECL1و ترجمه
انگلیسی قانون مدنی فرانسه از مالکیت مافیالذمه با عنوان  Merger of debtsنام برده شده است .در
سند ، DCFRآمده است« :وقتی یک شخص در یک دارایی دو عنوان بدهکار و طلبکار را بیابد تعهد از بین
خواهد رفت 0».تعریف مشابهی در پیشنویس تصوی نامه 6اصال قانون تعهدات فرانسه تحت ماده 0111
آمده5که البته در مصوبه نهایی این ماده نیامده است 7.این مقرره بیان داشته که با تحقق مالکیت مافیالذمه
دین و هرگونه تعهدات و حقوق فرعی مربوط به آن به جز حقوق تحصیل شده له یا علیه شخص ثالث از
بین خواهد رفت .ماده  0111قانون مدنی فرانسه نیز در مقام تعریف مالکیت مافیالذمه جمع شدن دو
عنوان دائن و مدیون را در شخص واحد مالکیت مافیالذمه میداند و آن را باعث سقوط طل

دانسته

است6.

-0عندما تجتمع الصفتان المتعارضتان صفۀ الدائن و صفۀ المدیون فی موج واحد وفی شخص واحد ،ینشأ عن اجتماعهما اتحاد یسقط
الموج على نسبۀ هذا االتحاد.
-6در این زمینه مراجعه شود به :مؤسسه بینالمللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی یونیدورا ( .)0196اصول قراردادهای تجاری
بینالمللی ،ترجمه اخالقی ،بهروز و امام ،فرهاد ،تهران ،انتشارات شهر دانش.
- 1در این زمینه مراجعه شود به :شعاریان ،ابراهیم و ترابی ،ابراهیم( .)0190اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران ،تبریز ،انتشارات
فروز .
4

- An obligation is extinguished if the same person becomes debtor and creditor in the same capacity.
- Ordonnance
6
- Art. 1330. – There is merger where the same person becomes both creditor and debtor. It extinguishes
5

the debt and any ancillary rights and obligations, apart from any rights acquired by or against third parties.

- 7در این زمینه مراجعه شود به :بزرگمهر ،امیرعباس و مهرانی ،غزال( .) 0196اصالحات در قانون تعهدات فرانسه ،تهران ،انتشارات
دانشگاه عدالت.
8

- Where the capacities of creditor and debtor are united in the same person, a merger is made as of right
which extinguishes both claims.
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تعریف مالکیت مافیالذمه را میتوان اینگونه تقریر نمود« :اجتماع دو وصف متعهد و متعهدله در
شخص و دارایی واحد و در آن واحد ،مالکیت مافیالذمه است ».در  civil lawبرای بیان مفهوم مالکیت
مافیالذمه از واژه « »Le confutionاستفاده میشود.
 -2ماهیت مالکیت مافیالذمه
بعد از ایجاد سب مالکیت مافیالذمه ،تحقق آن قهری خواهد بود .برخی از اسباب مالکیت مافیالذمه
قهری(ارث) برخی قراردادی(قرارداد) و برخی دیگر قهری_ارادی(وصیت) هستند .بههرحال بعد از تحقق
سب  ،تحقق مسب تخلفناپذیر خواهد بود و باید مالکیت مافیالذمه را واقعه حقوقی تلقی نمود .فلذا بعد
از تحقق سب  ،منتقلالیه نمی تواند آن را رد کند و رد او اثری ندارد .و از این رو مال مستقر در مه به
عنوان قسمتی از دارایی او محاسبه میشود .از ماده  650و  111قانون مدنی نیز واقعه حقوقی بودن مالکیت
مافیالذمه استنباط میگردد .برای مثال تاجر ورشکستهای که به مورث خود مدیون است در اثر فوت
مورث ،مالک تمام یا قسمتی از دین خود شود .وی نمیتواند این مالکیت را رد کند و خود را همچنان
مدیون دانسته و آن دین را در مجموع دیون خود لحاخ کند .بلکه قهراب دین از بین رفته تلقی خواهد شد
و قاعدتاب با از بین رفتن این دین ،به لحاخ کم شدن از مقدار دیون ،سهم بیشتری از دارایی او به طلبکاران
دیگر برسد .البته فرد فوق ،مربوط به جایی است که ترکه مورد قبول ورثه قرار گرفته باشد؛ حتی اگر
ورثه ترکه را قبول نکنند نیز بعد از تصفیه دیون متوفی به نسبت سهماالرث متعهد اصلی ،از دین وی کسر
خواهد شد و او نمیتواند سهماالرث خود را رد کند .فلذا ولو برای آنی سهماالرث داخل در دارایی وی شده
و او میتواند آن را طبق قانون به دیگری انتقال دهد .وضعیت حقوقی این انتقال تابع مقررات عمومی است.
 -3اسباب تحقق مالکیت مافیالذمه
آنچه سب تحقق مالکیت مافی الذمه خواهد شد را به سه دسته تقسیم نموده اند که در یل به آنها
به نحو مستقل اشاره و تحلیل خواهد شد.
 -0-3از طریق تصرف قانونی
قانون مدنی مصر در بند اول از ماده  059فرضی را مقر کرده است که مالکیت ما فی الذمه از طریق
خرید دین متنازع فیه به مدیون منتقل میشود .در این مقرره آمده است« :هرگاه صاح حق مورد تنازع،
آن را در قبال عود به شخص ثالث منتقل کرده باشد ،مدیونی که این حق به زیان او انتقال یافته میتواند
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با پرداخت ثمن واقعی که انتقال گیرنده پرداخته همراه با پرداخت هزینه ها و بهره متعلقه به ثمن از تاریخ
پرداخت ثمن ،حق انتقال یافته را ساقط کند».
این فرد مربوط به جایی است که بین دو شخص (دائن و مدیون) در مورد اصل وجود حق اختالع
باشد؛ بند دوم همان ماده حق مورد تنازع را حقی دانسته که نسبت به آن دعوایی در دادگاه وجود داشته
باشد و یا در مورد آن خارج از دادگاه اختالع شدید وجود داشته باشد.

بیع دین مسلم ،امکانپذیر و مرسوم است .فرد ماده  059همان قانون راجع به جایی است که اصل
وجود دین مسلم نباشد یا در مورد کیفیت ،میزان و یا سایر عوامل مؤثر در ارز
باشد که در این صورت هنگام نقل و انتقال ،ارز

آن اختالع وجود داشته

اقتصادی کمتری در قبال آن پرداخت خواهد شد.

قانونگذار نیز به مدیون اجازه داده است بعد از انتقال چنین حقی به ثالث ،با پرداخت ثمن واقعی و بهره
متعلقه به ثمن حق انتقال یافته را ساقط کند.
در حقوق مصر با پرداخت سه مورد فوق ،ثالث حق امتناع ندارد و سقوط دین قهری است .اما اگر حق
مورد تنازع به ثالث انتقال ارادی پیدا نکرده باشد ،صاح حق متنازع فیه الزام و اجباری به انتقال دین به
مدیون ندارد و می تواند صبر کند تا بعد از مشخص شدن نتیجه اقدام قضایی و یا رفع اختالع ،اصل دین
را به همراه خسارات دادرسی و بهره متعلقه و سایر حقوقات قانونی مقالبه نماید .برخی گفتهاند در حقوق
مصر مدیون باید با بستانکار جدید به توافق برسند تا با پرداخت مبلای که بستانکار جدید به بستانکار قبلی
پرداخته است مالک دین خود شده و اتحاد مه حاصل شود( .بیگدلی )56 :0165 ،اما این برداشت با
منقوق ماده  059قانون مدنی مصر و نظرات حقوقدانان مصری (السنهوری ،بیتا،

 )010ماایر است.

آنچه از ماده  059استنباط میگردد حق یک جانبه مدیون است که با پرداخت «ثمن واقعی»« ،هزینهها»
و «بهره ثمن» دین خود را ساقط کند و نیازی به توافق و رضایت و قصد بستانکار جدید وجود ندارد.
در حقوق ایران اوالب وجود چنین حقی پیشبینی نشده است و تنها راه ،توافق مدیون با ثالث است ،که
ماهیتاب خرید دین تلقی میشود .ثانیاب حتی اگر پرداخت ثمن واقعی و هزینه ها قابل پذیر

باشد« ،پرداخت

بهره متعلقه به ثمن از تاریخ پرداخت ثمن» توسط ثالث به دائن شبهه ربا داشته و مورد منع فقه امامیه
است .فلذا تنها راه برای انتقال حق از طریق قانونی ،خرید دین است که فروشنده آن میتواند یحق اولیه
و یا منتقل الیه باشد که با مدیون توافق نموده و حق خود را به وی بفروشند که در این صورت در نتیجه
این قرارداد ،حق بر مه وی ساقط میشود.
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حقوقدان مشهور مصری خرید مورد اجاره توسط مستأجر از موجر را یکی از اسباب تحقق اتحاد مه
از طریق تصرع قانونی دانسته است( .السنهوری ،بیتا،
این طریقه نیز در حقوق ایران قابل پذیر

)191

نیست؛ چه اینکه در حقوق ایران اجاره از عقود تملیکی

بوده و با تحقق عقد اجاره ،موجر مالک اجاره بهای تمام مدت میشود و مالک میتواند تمام اجاره بها را
یکجا مقالبه کند ،که البته معموالب با درج شرط ضمن عقد به صورت اقساط ماهانه پرداخت خواهد شد.
فلذا اگر بعد از اجاره ،بیعی واقع شود ،مبیع به نحو مسلوب المنفعه تا مدت مشخصی ،به خریدار منتقل
میشود .پس خریداری که قبل از بیع همان مال را اجاره کرده است باید عالوه بر ثمن ،مال االجاره را نیز
مقابق قرارداد اجاره بپردازد مگر اینکه به نحو دیگری بین طرفین توافق شود؛ که این توافق مثالب میتواند
به صورت اسقاط حق موجر نسبت به دریافت اجاره بها و یا کسر اجاره بهای باقی مانده از ثمن قراردادی
در هنگام تعیین ثمن باشد .فلذا این سب از اسباب مالکیت مافیالذمه ،در حقوق ایران قابلیت طر ندارد.
 -2-3قرارداد
مالکیت مافیالذمه ممکن است نتیجه انتقال طل
مدیون را به او انتقال دهد .در اثر انتقال طل

به مدیون باشد .بدین سان که طلبکار حق بر مه

دو وصف دائن و مدیون در شخص انتقال گیرنده جمع

میشود و طل ساقط میگردد .این انتقال طل ممکن است معود یا غیرمعود باشد( .کاتوزیان:0196 ،
 )010یا نهاد را باید از پرداخت دین تفکیک نمود و وجه افتراق این دو نیز قصد طرفین است.
در مورد گرد

اسناد تجاری گفته شده که با بازگشت سند تجاری در وجه حامل یا دارای ظهرنویسی

عام به ید صادرکننده ،مالکیت مافیالذمه اتفاق میافتد( .کاتوزیان 010 :0196 ،و صقریف )095 :0161
در عین حال مخالفین گفتهاند در این حالت تعهد براتی ساقط نشده و براتگیر باید نسبت به واخواست
برات به طرفیت خود اقدام نماید( .ستوده تهرانی،0166 ،

)116

شاید گفته شود از آنجایی که اسناد تجاری دارای وصف تجریدی بوده و از سوی دیگر حاکی از وجود
دین هستند ،با بازگشت چنین سندی به ید صادرکننده ،مادامیکه سند مزبور از حیث شکلی صحیح بوده
و شرایط شکلی آن معتبر باشد همچنان اوصاع اسناد تجاری را خواهد داشت و قابلیت گرد

مجدد را

دارد .اگرچه میتوان پذیرفت که چنین سندی توسط صادرکننده قابل مقالبه از سایر متعهدین آن نیست
اما این به معنای از دست رفتن وصف تجاری اینگونه اسناد نبوده و چنانچه مجدداب به گرد

درآید تعهد

امضاکنندگان سابق بر رسیدن سند به ید صادرکننده ،پابرجا خواهد بود .این نظریه حتی اگر به مذاق
اساتید حقوق مدنی سازگار نباشد با قواعد حاکم بر حقوق تجارت سازگار است چه اینکه از سویی قواعد
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حقوق تجارت را فرمالیست دانستهاند( .کاویانی )1 :0190 ،و از دیگر سو پذیر
تعداد متعهدین پرداخت سند تجاری شده و بر ارز

این نظریه باعث افزایش

اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت سریع میافزاید.

 -3-3وصیت و ارث
استاد کاتوزیان فرضی را مقر میکند که طلبکاری ،به ثلث مال خود به سود بدهکار وصیت میکند،
وی تصفیه ترکه را سب الحاق ثلث دارایی موصی(و از جمله طلبی که از موصی له دارد) به دارایی موصیله
میداند و نتیجه میگیرد که در این حال ،موصیله مالک ثلث از بدهی خود میشود و دو وصف طلبکار و
بدهکار در یک دارایی جمع میشود و در نتیجه ثلث بدهی او از بین میرود( .کاتوزیان-010 :0196 ،
 0)011بر این مبنا که ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقل است( .کاتوزیان )199 :0196 ،بعد از مرگ
موصی ،بدهکار همچنان به ترکه ،مدیون است و ابتدائاب باید دین خود را ادا نماید و ثلث ترکه نیز از مأخذ
مجموع دارایی مثبت و منفی متوفی محاسبه میشود که این طل
متوفی قلمداد نمود .اگر طل

را نیز باید قسمتی از دارایی مثبت

متوفی کلی باشد و موصیبه نیز جزء مشاع باشد آنگاه تحقق مالکیت

مافیالذمه برای بدهکاری که موصی له واقع شده است قابل تصور خواهد بود واال در فرضی که طل متوفی
از موصیله عین معین باشد و موصیبه کلی بوده یا عینی غیر از عین موضوع دین موصیله باشد ،مالکیت
مافیالذمه محقق نمی شود و دو حق مستقل ،یکی برای ورثه (نسبت به مقالبه عین معین موضوع تعهد)
و دیگری برای موصیله(نسبت به اخذ موصی به) وجود خواهد داشت که هر یک باید بجای خود ایفا شوند.
الزم به کر است که در فرد عکس که بدهکاری به سود طلبکار خود وصیت کرده است ،طلبکار ابتدائاب
می تواند طل خود را از ترکه اخذ نموده و سپس میزان ترکه مثبت باقی مانده محاسبه و ثلث آن تعیین
و به وصیت عمل شود.
با پذیر

شخصیت حقوقی برای ترکه ،مالکیت مافیالذمه بعد از تصفیه دیون متوفی امکان پذیر

خواهد بود و قبل از آن مالکیت مافیالذمه محقق نشده است .برای امکان استناد وارث طلبکار به وجود
طل از مورث مدیون برخالع آنچه گفتهاند (کاتوزیان )019 :0196 ،نیازی به استناد به مالکیت مافیالذمه
نیست بلکه چنین وارثی در برابر موصیلهم و سایر طلبکاران ابتدا میزان دیون متوفی (و از جمله طل
خود را از وی) را محاسبه و سپس از مجموع دارایی مثبت ،ثلث آن را معین خواهد کرد.

- 0همین فرد توسط السنهوری نیز مقر شده است( .السنهوری ،ج،1

)650
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فلذا در فرضی که دیون متوفی مستارق هستند و متوفی نیز تاجر نباشد و دین نیز کلی باشد ،وارثی
که طلبکار نیز هست برای مقالبه حق خود باید همانند سایر طلبکاران اقدام به توقیف اموال متوفی نماید
و طلبکاری مقدم خواهد شد که زودتر اقدام به توقیف کرده باشد و نمیتواند با استناد به اینکه ترکه بعد
از فوت در ید او قرار گرفته اند و بدون داشتن دستور قضایی اقدام به برداشت از ترکه کند .در صورتی که
متوفی تاجر باشد نیز چنین وارثی همچون سایر طلبکاران داخل در غرما خواهد بود و تصفیه این دین نیز
تابع نظام تصفیه دیون تاجر متوفی خواهد بود.
 -0اثر تحقق مالکیت مافیالذمه
هنگامیکه سب

ایجاد و تحقق مالکیت مافیالذمه در عالم اعتبار تحقق مییابد ،دین موجود بر مه

مدیون چه وضعیتی پیدا میکند؟ آیا این دین کالب از بین میرود و در عالم اعتبار معدوم میگردد یا اینکه
دین وجود دارد ولی التزام به تأدیه آن از بین رفته است؟ شاید هم بتوان نظریهای متعادل بین این دو
یافت و قائل به سقوط نسبی دین و بقا برخی از آثار آن شد .سه نظریه در مورد اثر تحقق مالکیت مافیالذمه
ارائه شده است:
 -0-0نظریه سقوط کامل تعهد
صراحت ماده  111قانون مدنی ایران که تحقق مالکیت مافیالذمه را سب

برائت مه مدیون اعالم

نموده بر این مبنا استوار است که با جمع آمدن دو وصف دائن و مدیون در شخص و دارایی واحد ،دو وصف
متعارد جمع شدهاند و جمع متعارضین ،سب سقوط هر دو بوده و تعهد ساقط خواهد شد .همچنین از
قیاس ماده  719قانون مدنی که فقط در فرضی به ضامن ،حق رجوع به مضمون عنه میدهد که دین اداء
شده باشد و ماده  706همان قانون که در فرد فوت مضمون له و وارث بودن ضامن از وی ،حق رجوع
ضامن را به مضمون عنه بدون پرداخت و به صرع وراثت طل

از مورث خود مقرر داشته است ،نتیجه

گرفتهاند که مالکیت مافیالذمه در حکم پرداخت است( .کاتوزیان ،0191 ،ج،0

 )161در تأیید همین

نظر استدالل شده که حق و دین دو مفهوم متضایف 0هستند و تعدد شخص به عنوان دو طرع تعهد از
قیود « ات تعهد» است و علت سقوط تعهد اجتماع دو عنوان در شخص واحد است( .شهیدی:0165 ،
 ) 611شیخ انصاری نیز ظاهرا معتقد به همین نظر بوده است .ایشان در پاسخ به این اشکال که چرا فقها
 -0تضایف از مباحث مهم در منقق و فلسفه ،به مفهوم نسبت مکرر میان دو امر وجودی که هیچ یک بدون دیگری قابل تعقل نیست.
دو امر متضایف ،نسبتی دو جانبه با یکدیگر دارند و مکرر بودن نسبت میان دو امر بدون این که عدیل و همانند هم باشند ،امکانپذیر
نیست .برای مقالعه بیشتر مراجعه کنید :قواعد کلی در فلسفه اسالمی غالمحسین ابراهیمی دینانی ،ج.016 ،1

81

مالکیت مافیالذمه و اثر تحقق آن نسبت به ثالث

بیع دین به خود مدیون را صحیح دانستهاند در حالی که ایشان اصوالب قائل به صحت بیع حق نیستند
فرموده است« :معقول است که مدیون ،مالک مافیالذمه خود شود[در اثر بیع دین به مدیون] و در اثر آن
دین ساقط میشود( 0».انصاری ،0000 ،ج،0

)115

 -2-0نظریه عدم امکان اجرا
این نظریه که از حقوق رومیان به یادگار مانده است و طرفدارانی در حقوق فرانسه و کشورهای عربی
دارد بیان میکند که با تحقق مالکیت مافیالذمه ،اصل طل از بین نمیرود بلکه صرفاب مانع عملی در راه
اجرای آن به وجود میآید و اجرای تعهد ناممکن میگردد .در حقوق لبنان مالکیت مافیالذمه را یل
اسبابی بحث میکنند که دائن حق مقالبه طل را از دست میدهد( .نخلۀ )117 :6117 ،در حقوق مصر
نیز برخی از نویسندگان به مانند حقوق فرانسه چنین تحلیل میکنند که اثر اتحاد مه و طل  ،موقوع
شدن نفو تعهد است نه زوال آن( .السنهوری ،بیتا،

 )651همانگونه که گفتهاند (کاتوزیان:0196 ،

 )019این گروه از اندیشمندان بجای تحلیل حقوقی از اثر مالکیت مافیالذمه به آثار مترت

بر تحقق

مالکیت مافیالذمه پرداختهاند .از جمله این آثار به احتساب طل غیرقابل مقالبه ،به عنوان جزئی از ترکه
متوفی در محاسبه ثلث و قابلیت استناد به وجود دین در برابر اشخا

ثالث اشاره نمودهاند .در حالی که

تعیین مبنا برای این احکام در گرو شناسایی اثر عدم امکان اجرای تعهد برای مالکیت مافیالذمه نیست
بلکه با شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای ترکه و یا تحلیلهای دیگر میتوان این احکام را توجیه
منققی نمود.
 -3-0سقوط ناقص یا نسبی تعهد
پیروان این نظریه برآنند که با تحقق مالکیت مافیالذمه تعهد از بین میرود و تضمینهای آن نیز آزاد
میگردد ولی در عین حال برخی از آثار دین و طل باقی میماند .به دیگر سخن تعهد نسبت به مدیون و
به ضرر وی ساقط شده است لکن نسبت به اشخا

ثالث میتوان به آن استناد نمود .برخی از اساتید

فرانسوی با الهام از نظریه آلمانیها در مورد مفهوم تعهد که آن را به دو عنصر دین ( )Shuldو مسئولیت
یا اجبار ( )Haftungتجزیه کرده اند (به نقل از کاتوزیان )50 :0196 ،و گفته اند مالکیت مافیالذمه «التزام
به تأدیه دین» را ساقط میکند اما «اصل دین» همچنان پابرجاست( .کاتوزیان )000 :0196 ،

-0انه یعقل ان یکون مالکا فی مته فیوثر تملیکه السقوط والیعقل ان یتسلط علی نفسه....
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تعهد ی که طلبکار و بدهکار آن در آن واحد در یک شخص و دارایی جمع آمده باشد را نمیتوان
حقیقتاب تعهد نامید .به نظر میرسد با توجه به صریح ماده  111قانون مدنی ایران و استدالل برآمده از
جمع مواد  719و  706قانون مدنی که مالکیت مافیالذمه را در حکم پرداخت میشمرد باید همگام با
اساتید حقوق مدنی ایران (امامی ،0116 ،ج،0
611؛ صفایی،0196 ،

100؛ کاتوزیان،0191 ،

006؛ شهیدی،0165 ،

 ) 670قائل به سقوط کامل تعهد در موارد تحقق سب

مالکیت مافیالذمه

گردید .به دیگر عبارت هنگامی که سب مالکیت مافیالذمه در عالم اعتبار وجود پیدا کرد ،تعهد موضوع
آن معدوم خواهد شد.
 -5تأثیر تحقق مالکیت مافی الذمه نسبت به ثالث با توجه به نوع تعهد و دین پایه
سخن گفتن از مالکیت مافیالذمه زمانی امکانپذیر است که ابتدا دو شخص متفاوت هر یک وصف
دائن و مدیون را داشته باشند و رابقه تعهدی فی مابین دو طرع ممکن است ناشی از اسباب مختلفی
باشد .گاه موضوع تعهد پایه فعل یا ترک فعل مادی یا حقوقی است که چهار حالت کلی را قابل تصور
میسازد و در هر مورد باید تأثیر تحقق مالکیت مافی الذمه را نسبت به ثالث مورد بررسی قرار داد.
 -0-5تعهد به فعل حقوقی
گاه موضوع تعهد ،انجام فعل حقوقی نظیر انتقال مالکیت است .در این حالت مدیون تعهد به انتقال
مالکیت داده است و دائن ،متعهدله منحصر این تعهد است .در این فرد با تحقق مالکیت مافیالذمه جایی
برای اختالع وجود ندارد.
اما گاه مدیون تعهد به انتقال مالکیت در برابر دو شخص داده است .در این فرد قسمتی از تعهد،
اصالتاب به نفع ثالث ایجاد شده است .مانند جایی که شخص تعهد به فرو

ملک خود به الف و ثالث را داده

است و در اثر فوت الف ،حق او به خود متعهد اصلی به عنوان وارث منحصر منتقل شده ،که در این حالت
حق شخص ثالث به قوت خود باقی است.
گاه نیز تعهد به انتقال مالکیت در برابر یک شخص شده ولی شخص ثالث نیز از اجرای این تعهد،
منتفع میگردد اما ثالث مستقیماب و اصالتاب ینفع این تعهد نبوده است بلکه به تبع ،ینفع بوده است .که
این فرد نیز دارای دو حالت مختلف است:
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الف :جایی که منتقلمنه (متعهدله) در برابر ثالث تعهد داده است که بعد از تملک مال آن را به وی
بفروشد 0و این تعهد الزامآور بوده باشد ،و تعهد منتقلمنه نسبت به ثالث قائم به شخص نباشد ،پاسخ در
گرو شناخت ماهیت تعهدی است که منتقلمنه در برابر ثالث بر مه گرفته است.
اگر ماهیت این تعهد ،عقد معلق باشد به لحاخ وفات منتقلمنه و تحقق مالکیت مافیالذمه ،چون تعهد
منتقلالیه در برابر منتقلمنه ساقط شده است ،منتقلمنه نتوانسته است مال موضوع بحث را تملک کند
و با عدم تحقق معلق علیه (تملک مال خا ) باید با عقد مانند سایر عقود معلقی که معلق علیه آن ایجاد
نشده است تعامل نمود.
ام ا اگر ماهیت این تعهد ،تعهد به انجام فعل در نظر گرفته شود ،سه راه حل متصور است:
-0چون منتقلمنه نتوانسته به تعهد خود جامه عمل بپوشاند ،ثالث صرفاب حق اخذ خسارت عدم انجام
تعهد را از محل ترکه دارد.
-6مرگ منتقلمنه را فورس ماژور شناخته و به لحاخ عدم امکان اجرای تعهد ،ثالث را صرفا مستحق
استرداد مابه ازای پرداخت کرده دانست.
-1علیرغم فوت منتقلمنه ،رابقه تعهدی بین وی و ثالث پابرجا بوده و ثالث میتواند با اقامه دعوی
علیه منتقل الیه ،الزام مدیون را به تملیک مال مشخص به شخصیت حقوقی ترکه و متعاقباب انتقال آن به
خواهان را از محکمه بخواهد.
ب :جایی که ثالث نفع اخالقی یا اجتماعی یا عرفی دارد ولی قراردادی بین ثالث و دائن منعقد نشده
است .در این فرد منتقلالیه هیچ تعهد در قبال وی نخواهد داشت.
 -2-5تعهد به ترک فعل حقوقی
گاهی نیز موضوع تعهد ،ترک فعل حقوقی است .اگر موضوع تعهد ،تعهد به ترک فعل حقوقی باشد و
ینفع این تعهد فقط منتقلمنه باشد؛ در این فرد نیز باید قائل به منتفی شدن تعهد بود و متعهد سابق
حق انجام فعل حقوقی مزبور را خواهد داشت .برای مثال شخص ،متعهد به عدم فرو

ملک خود شده

است و حال با تحقق سببی دو وصف متعهد و متعهدله در وی جمع شدهاند؛ تعهد به ترک فعل حقوقی
ساقط شده و شخص متعهد ،حق سابق خود را باز مییابد .ولی اگر عالوه بر منتقلمنه ،ثالث نیز ینفع این

-0این فرد فرع بر صحت چنین تعهدی است.

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی ششم) تابستان 0011

91

تعهد باشد و قراردادی بین ثالث و متعهدله وجود داشته باشد ،تعهد بوجود آمده له ثالث به قوت خود باقی
خواهد ماند.
 -3-5تعهد به فعل مادی
تعهد به پرداخت وجه مثال رایجی است که حقوقدانان در بحث از مالکیت مافیالذمه مقر میکنند.
در این فرد به لحاخ جمع شدن دو وصف دائن و مدیون در شخص و دارایی واحد اجرای تعهد عقالب قبیح
بوده و تعهد از بین رفته تلقی میگردد .بدیهی است از بین رفتن تعهد لحظه تحقق سب مالکیت مافیالذمه
محقق میشود و چنانچه آثاری قبل از آن بر دین یا طل وجود داشته باشد به قوت خود باقی خواهند بود
و حس

مورد اثر مختص خود را خواهد داشت .در موردی که منتقلمنه ،ی نفع منحصر است محلی

برای بحث وجود ندارد؛ اما اگر عالوه بر متعهدله اصلی ،ثالث نیز ینفع تعهد باشد ،در مورد حقوق ثالث
باید بحث نمود .فرد کنید شخصی متعهد به ساخت باغی تا اول اسفند  97میگردد و متعهدله نیز قبل
از ساخت باغ ،آن باغ را از ابتدای فروردین  96تا شهریور  96به ثالث اجاره میدهد .در فرد صحت چنین
اجارهای ،با توجه به الزم بودن عقد اجاره در صورتی که سب تحقق مالکیت مافیالذمه ارث باشد و متعهد
وارث منحصر متعهدله بوده باشد ،ممکن است گفته شود تعهد به قوت خود باقی است و متعهد باید تعهد
سابق خود را اجرا کند .اما اگر سب تحقق مالکیت مافیالذمه وصیت باشد و ارز

تعهد نیز کمتر از ثلث

اموال باشد و یا مازاد بر ثلث باشد ولی مورد تنفیذ ورثه قرار گیرد آنگاه باید تعهد را از بین رفته اعالم
نمود .نهایت آنکه ثالث میتواند الزام ورثه یا شخصیت حقوقی ترکه را به ساخت باغ بخواهد و یا از ایشان
خسارت عدم اجرای تعهد بگیرد ولی به هرحال متعهد نخست به لحاخ تحقق مالکیت مافیالذمه از ایفاء
تعهد بری شده و الزامیدر برابر ثالث ندارد.
البته چنانچه بین متعهدله و ثالث رابقه قراردادی وجود نداشته باشد ولی در عین حال از رهگذر
اجرای تعهد ،ثالث نیز منتفع شود ،مانند تعهد به نماکاری ملک که موج افزایش قیمت امالک همسایگان
نیز خواهد شد ،با تحقق مالکیت مافیالذمه ،ثالث چون از ابتدا نفع قابل مقالبهای نداشته است هم اکنون
نیز نمیتواند ادعایی مقر کند.
 -0-5تعهد به ترک فعل مادی
ممکن است با پایبندی به تعهد به ترک فعل ،عالوه بر متعهدله اصلی ،ثالث نیز منتفع گردد .چنانچه
نفع ثالث ریشه قراردادی نداشته باشد ،حقی برای وی قابل تصور نیست ولی چنانچه این نفع در اثر قرارداد
به وی رسیده باشد ،در مورد حقوق ثالث باید بحث نمود.
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فرد کنید الف در برابر ب متعهد به عدم تأسیس خواروبارفروشی در ملک خود به مدت  11سال شده
است تا از این رهگذر مشتری بیشتری به ماازه ب مراجعه کند .ج نیز با توجه به وجود چنین قراردادی،
اقدام به خرید ملک دیگر ب مینماید که با عدم تأسیس ماازه توسط الف ،میتواند نصف مشتریان محله
را جذب کند در حالی که با تأسیس ماازه توسط الف ،یک سوم مشتریان آن محله به او رجوع خواهند
نمود .با تحقق مالکیت الف نسبت به این تعهد ،تعهد ب در قبال ج نسبت به عدم اجازه دادن به الف برای
دائر کردن ماازه چه خواهد شد .در این فرد نیز باید بین حالتی که سب تحقق مالکیت مافیالذمه ارث
باشد و متعهد وارث منحصر باشد با فرضی که سب تحقق مالکیت مافیالذمه ،وصیت باشد تفکیک قائل
شد .در فرد اخیر تعهد منتفی میشود و متضرر (ج) میتواند نسبت به مقالبه ضرر اقدام نماید؛ در حالی
که در فرد نخست باید وارث را به تعهدات مورث ،پایبند اعالم نمود .از سوی دیگر ممکن است گفته شود
چنین وصیتی یا حتی ابراء مه متعهد ،سو استفاده از حق بوده و وصیت یا ابراء مزبور غیر نافذ به نحو
مراعی خواهند بود.
 -6اثر تحقق مالکیت مافیالذمه نسبت به ثالث در تعهدات متعدداالطراف
ممکن است دو طرع تعهد یا یکی از دو سوی آن متعدد باشند .این چنین حاالتی را به طور کلی
تعهدات متعدداالطراع نامیدهاند( .کاتوزیان )057 :0196 ،با تفکیک بحث در انواع تعهدات متعدداالطراع
و ترسیم فرود مختلف به ارائه حکم هر مورد نسبت به ثالث باید همت گماشت.
 -0-6تعهدات پیوسته به نحو تسهیم
هرگاه تعهد پیوسته به نحو تسهیم باشد و انتقال مه یکی از مدیونین به طلبکار رخ دهد و طلبکار
مالک مافی الذمه یکی از مدیونین شود ،از آنجایی که در اینگونه تعهدات هر متعهد فقط سهم خود را
میپردازد و وصف پیوسته بودن به خاطر وجود سب مشترک در ایجاد تعهد است ،تاییری در سهم سایر
مدیونین حاصل نمیشود و طلبکار نسبت به سهم منتقلمنه حق رجوع به سایرین را ندارد .در مواردی که
یکی از مدیونین مالک مافی الذمه طلبکار شود ،به نسبت مازاد بر سهم خود حق رجوع به دیگر مدیونین
از باب قائم مقامی از طلبکار را خواهد داشت .ماده  0619قانون مدنی فرانسه 0نیز با تصریح به اینکه

-0اصالحی  9ژوییه 0990
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سقوط دین سهم بدهکار یا بستانکار میگردد همین نظر را ارائه داده

است0.

 -2-6تعهدات تجزیهناپذیر
هرگاه تعهد تجزیه ناپذیر باشد و انتقال مه یکی از متعهدین به متعهدله رخ دهد ،مانند فرضی که
چند شخص از الف کفالت میکنند و تعهد به احضار وی را در برابر مکفول له واحد میدهند ،علیرغم
انتقال مه یکی از کفیالن به مکفول له ،همچنان موضوع عقد (تعهد به احضار) در عالم خارج محقق نشده
است ،فلذا باید گفت در چنین فرضی از آنجایی که مکفول له حق مراجعه به هر یک از متعهدین را داشته
(کاتوزیان )067 :0196 ،حق رجوع وی به خود

به لحاخ تحقق مالکیت مافیالذمه ساقط شده ولی وی

همچنان حق رجوع به سایرین را دارد چه اینکه تعهد هر کدام از متعهدین صرعنظر از تعهد سایرین قابل
مقالبه است.
هرگاه که مه متعهدله به یکی از متعهدین منتقل شود ،آنکه مالک مافی الذمه شده از باب قائم مقامی
حق رجوع به سایر متعهدین را دارد و سایر متعهدین نیز با توجه به تجزیه ناپذیر بودن تعهد باید تمام آن
را ایفا کنند .البته چنانچه تعهد از قبیل کفالت باشد و به دلیلی از تعهد به احضار تن تبدیل به پرداخت
وجه الکفاله شود مازاد بر سهم خود را میتواند مقالبه کند.
 -3-6تعهدات تضامنی
بند اول ماده  0109قانون مدنی فرانسه اصالحی سال  6105مقرر نموده« :در تمامی صوری که بین
مدیونین یا دائنین ،تضامن وجود داشته باشد و مالکیت مافی الذمه در مورد یکی از افراد محقق شود ،این
امر موج

سقوط تعهد باقی افراد جز به میزان سهمشان نخواهد بود ».اطالق این مقرره را نمیتوان

پذیرفت بلکه باید بین صور مختلف قائل به تفکیک شد و در هر مورد باید اثر این واقعه حقوقی را نسبت
به ثالث سنجید.
 -0-3-6تعدد طلبکاران و بدهکار واحد
گاه یک شخص (متعهد) در برابر دو یا چند شخص دیگر (متعهدلهم) تعهدی دارد .این حالت را
«تضامن مثبت» یا «تضامن طلبکاران» یا «تضامن طل » نامیدهاند .برای تدقیق در بحث ،چند حالت

-0ماده  666قانون مدنی مصر نیز مقرر داشته« :إ ا اتحدت الذمۀ بین الدائن واحد مدینیه المتضامنین ،فان الدین ال ینقضی بالنسبۀ
إلى باقی المدینین ،إال بقدر حصۀ المدین الذی أتحدث مته مع الدائن».
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مختلف فرد و هر فرد بر اساس مبنای انتخابی مورد تحلیل قرار میگیرد .در تعهد تضامنی مثبت 0یعنی
جایی که دو یا چند متعهدله و یک متعهد وجود دارد 6فرود یل قابلیت تصور دارد:
فرض اول؛ هرگاه متعهدلهم دو شخص باشند و متعهد مالک مافیالذمه یکی از ایشان شود:
در این فرد اگر تحقق مالکیت مافیالذمه را سب سقوط تعهد بدانیم ،متعهد فقط تعهد به پرداخت نصف
کل تعهد را دارد؛ اما اگر مالکیت مافی الذمه را سب

سقوط ندانیم ،مدیون از باب متعهد بودن باید تمام

دین را بپردازد و بعد از باب قائممقامیاز یکی از متعهدلهم به نسبت سهم وی به شریک قابض رجوع کند.
فرض دوم؛ هرگاه متعهدلهم بیش از دو شخص باشند و متعهد مالک مافیالذمه یکی از ایشان
شود :بر این مبنا که تحقق مالکیت مافیالذمه را سب سقوط تعهد بدانیم ،اوالب رجوع بین خود طلبکاران
تضامنی نیست ،زیرا با پرداخت دین از سوی مدیون (به لحاخ تحقق مالکیت مافیالذمه) وصف تضامن از
بین میرود؛ ثانیاب سایر طلبکاران فقط نسبت به سهم خودشان به صورت غیر تضامنی حق رجوع به شریک
قابض را دارند .منظور از شریک قابض ،همان متعهد است که در اثر تحقق مالکیت مافیالذمه مالک
مافیالذمه یکی از متعهدلهم شده است .چنانچه تحقق مالکیت مافیالذمه را سب

سقوط کامل تعهد

ندانیم ،نمیتوان پذیرفت که در اثر تحقق مالکیت مافیالذمه ،متعهد دین خود را پرداخته است بلکه باید
گفت وی صرفاب عالوه بر عنوان اعتباری متعهد ،عنوان اعتباری متعهدله را نیز یافته است و به عبارت دیگر
سایر طلبکاران به وی به عنوان مدیون بودن وی با وصف تضامن مثبت حق رجوع دارند؛ بدین معنا که
سایز متعهدلهم میتوانند عالوه بر سهم خا

خود با استفاده از وصف تضامن ،سهم بقیه طلبکاران را نیز

مقالبه نمایند.
فرض سوم؛ هرگاه متعهدلهم دو شخص یا بیشتر باشند و ذمه متعهد به لحاظ تحقق مالکیت
مافیالذمه به یکی از ایشان منتقل شود :در مورد حکم آن باید گفت صرعنظر از مبنای انتخابی ،باید
گفت که از آنجایی که در حقوق مدنی ما مالکیت ورثه بر ترکه بعد از ادای دیون مستقر میشود و در واقع
برای ترکه قبل از تصفیه شخصیت حقوقی مستقل اعتبار میشود ،هر یک از متعهدلهم میتوانند نسبت به
کل دین به ترکه مراجعه نمایند .چه بسا دین مستارق بوده و ترکه تکاپوی دیون را نکرده باشد که در این

- Solidarite active

1

-6تضامن مثبت را اینگونه تعریف کردهاند« :هرگاه دو یا چند نفر طل های متعددی از یک نفر داشته باشند ،سپس در ضمن یک
قرارداد با بده کار شرط نمایند که هر کدام بتوانند برای دریافت تمام طل به او مراجعه نمایند ،تضامن مثبت خواهد بود(.جمال:0969 ،
)06
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صورت به میزانی از ترکه که "طلبکار مالک مافی الذمه شده" به عنوان طل خود برداشت نماید به منزله
در یافت از مدیون بوده است و سایر طلبکاران صرفا به همان میزان به وی حق رجوع دارند .الزم به کر
است که در این فرد وصف تضامن مثبت از بین نخواهد رفت زیرا دلیلی بر اضمحالل آن وجود ندارد.
 -2-3-6تعدد بدهکاران و طلبکار واحد
گاه دو یا چند شخص در برابر یک شخص ،تعهدی بر مه پذیرفتهاند .این مورد را تضامن منفی ،تضامن
دین و تضامن بدهکاران 0نامیدهاند .تعهد زمانی تضامنی که همه متعهدین ملزم به اجرای تعهدی واحد و
یکسان باشند و متعهدله میتواند تا زمانی که اجرای کامل را دریافت ننموده است ،از هر یک از متعهدین
اجرای کامل آن را درخواست نماید 6.در اینجا نیز فرود یل قابلیت تصور دارد که اثر هریک از آنها نسبت
با ثالث باید مورد بررسی قرار گیرد:
فرض اول؛ هر گاه دو شخص یا بیشتر بدهکار بوده و یک شخص طلبکار باشد و طلبکار مالک
مافی الذمه یکی از مدیونین گردد :نظر به اینکه طلبکار حق مقالبه و اخذ طل

خود را از هر یک از

مدیونین داشته است با تحقق مالکیت مافی الذمه در صورت وجود ترکه ،طلبکار میتواند حق خود را از
محل ترکه برداشت نماید و در صورت تکاپوی ترکه از این بابت حق رجوعی به بدهکار دیگر برای وی باقی
نمیماند و دین ادا شده تلقی میشود ولکن اگر به موج قانون یا قرارداد هر یک از بدهکاران حق رجوع
به دیگری را به نسبت سهم یا میزان مقرر قراردادی یا قانونی به دیگری داشته باشند ،طلبکاری که مالک
مافی الذمه شده از باب قائم مقامی ممکن است حق رجوع به دیگر مدیون را داشته باشد.
فرض دوم؛ هرگاه دو شخص یا بیشتر بدهکار بوده و یک شخص طلبکار باشد و یکی از
مدیونین مالک مافی الذمه طلبکار شود :در واقع چنین مدیونی مالک طل شده است و نباید تحقق
این امر را به منزله پرداخت دین دانست بلکه چنین مدیونی قائم مقام طلبکار در مقالبه طل شده و البته
نسبت به سهم سایر مدیونین منهای سهم خود حق رجوع به ایشان را دارد.

- 0در متون حقوقی معاصر معموال تضامن به صورت مقلق بکار رفته و مراد همین قسم از تضامن است.
2

- Article 10:101- (1): Obligations are solidary when all the debtors are bound to render one and the same
performance and the creditor may require it from any one of them until full performance has been received.
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بند دوم ماده  DCFR00:016مقرر داشته است که« :در صورت تحقق مالکیت مافیالذمه نسبت به دین
یکی از بدهکاران متضامن ،دین فقط نسبت به سهم دینی خود او ساقط میشود و سایر بدهکاران به میزان
سهم خود همچنان مدیون هستند».
بند دوم ماده  01:017اصول اروپایی حقوق قراردادها نیز بیان نموده است که حصول مالکیت مافیالذمه
میان یکی از متعهدین تضامنی و متعهدله ،متعهدین دیگر را صرفاب به میزان سهم مربوط به متعهد مزبور
بری الذمه میکند .این قاعده در جایی اعمال میشود که یکی از متعهدین ،وارث متعهدله باشد و از وی
ارث ببرد یا در موردی که شرکت های متعلق به متعهد و متعهدله در هم ادغام شوند .در مواردی که بین
دیون متعهدله و یکی از متعهدین اتحاد مه روی دهد ،به میزان اتحاد مزبور ،دین سایر متعهدین نیز به
نسبت سهم متعهد کاهش مییابد .این مقرره راجع به تعهدات تضامنی است که در این سند با عنوان
 Solidary Obligitionمعرفی

شدهاند6.

چنانچه یکی از متعهدین معسر شود ،سهم وی باید به سهم سایر متعهدین به صورت مساوی اضافه
شود .در این حالت ،سهم متعهدی که در مورد سهم وی اتحاد مه رخ داده است نیز افزوده خواهد
بند دوم از ماده  DCFR 5:610اعالم داشته است تحقق مالکیت مافیالذمه نمیتواند اشخا
حقوق خود محروم

شد1.

ثالث را از

کند0.

 -1اثر تحقق مالکیت مافیالذمه در موارد ضمان نقل ذمه
آنگاه که ضمان به نحو نقل مه محقق شده باشد ،فرد این است که با تحقق ضمان ،مه مضمونعنه
بری شده و مه ضامن به دین مشاول گردیده است .در این وضعیت نیز به حصر عقلی ،شش فرد قابل
تصور است که اگرچه از نظر حکم متحد هستند اما بررسی هر مورد از نظر تحلیلی سودمند خواهد بود:
فرض اول :هرگاه ضامن مالک مافی الذمه مضمونله شود یا به دیگر عبارت متعهد (ضامن) از باب
ضمان نقل مه ،متعهد پرداخت به مورث خود باشد و مالک مافی الذمه متعهدله شود ،بر هر دو مبنا امکان

1

- Merger of debts between a solidary debtor and the creditor discharges the other debtors only for the
share of the debtor concerned.
-6در برابر این نوع تعهدات ،در ماده  010از فصل دهم همین سند ،تعهد مجزا  Separate Obligationو تعهد اشتراکی Communal
 Obligationنیز معرفی شده است.

- Lando Ole, Clive Eric, Prum Andre and Zimmermann Reinhard (eds), The Principles of European Contract

3

Law Part III, prepared by the Commission on Contract Law, Kluwer Law International, The Hague, London,
Boston, 2003. P .71.
4
- Paragraph (1) does not, however, apply if the effect would be to deprive a third person of a right.
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رجوع به مضمون عنه را دارد .اگر بنا را بر سقوط کامل تعهد بگذاریم ،تحقق مالکیت مافیالذمه در حکم
پرداخت است (ماده  706قانون مدنی) و با ادای دین توسط ضامن ،وی حق رجوع به مضمونعنه را دارد؛
این تحلیل هنگامی تقویت میشود که گفته شود مالکیت مافی الذمه از حیث آثار در حکم ایفای تعهد
است نه از قبیل ابراء (شهیدی )097 :0191 ،و اگر قائل بر سقوط نباشیم نیز ،ضامن به عنوان قائممقام
مضمونله حق رجوع به مضمونعنه را دارد .پذیر

نظریه در حکم پرداخت بودن مالکیت مافی الذمه با

این ایراد مواجه میشود که در مواردی که ضمان بدون ا ن مضمونعنه بوده باشد ضامن حق رجوع به
مضمونعنه را ندارد و اطالق ماده  706از بین میرود( .محمدی .)065 :0170 ،در فرضی که ضامن با ا ن
مضمونعنه دین را بر مه گرفته باشد با تحقق مالکیت مافی الذمه بر دو مبنای قائممقامی و پرداخت حق
رجوع دارد ولی در فرضی که بدون ا ن دین را پذیرفته باشد حق رجوعی برای وی نمیتوان تصور کرد
چه اینکه با تحقق ضمان ،دین از عهده مضمونعنه برداشته شده و بری الذمه شده و با تحقق مالکیت
مافی الذمه طل مضمونله پرداخت شده و ضامن مبنایی برای رجوع به مضمونعنه ندارد .برای حل این
مشکل گفتهاند مبنای ماده  706را باید بر قائممقامی گذارد تا در فرد اخیر نیز ضامن حق رجوع به
مضمونعنه را بیایبد( .عدل ،بیتا،

)061

فرض دوم :هرگاه ضامن مالک مافی الذمه مضمونعنه گردد ،از اموال شخصی خود در قبال مضمونله
باید ادای دین نماید و اثری در عقد ضمان ندارد .بدیهی است رجوع چنین ضامنی به اموال مضمون عنه
منوط به وجود ا ن در ضمان بوده و تابع قواعد عمومی حق رجوع ضامن است .فلذا در مثالی که فرزندی
ضامن پدر خود شده است ،پس از فوت پدر ،ضامن (فرزند) طبق قواعد عمومی باید دین (که با تحقق
ضمان بر عهده وی مستقر شده است) را بپردازد و سپس در صورت وجود سایر شرایط حق رجوع به اموال
مضمونعنه (پدر) را دارد.
فرض سوم :هرگاه بعد از تحقق ضمان ،مضمونعنه مالک مافی الذمه مضمونله گردد ،نمیتوان مه
ضامن را بری شده دانست زیرا با تحقق عقد ضمان مه مضمونعنه قبالب بری شده بوده و محلی برای
تحقق مالکیت مافی الذمه باقی نمانده است .با تحقق ضمان نقل مه ،مضمونعنه حکم بیگانه را یافته و
دینی ندارد تا در پی سقوط آن باشیم( .کاتوزیان ،0190 ،ج،0

 )091مفهوم نقل مه و مواد  717و

 697قانون مدنی نیز موئد این استنباط هستند .این نظر اگرچه از نظر تحلیلی صحیح است اما در یک
فرد مشکل ایجاد میکند؛ آنجایی که ضامن بدون ا ن مضمونعنه ضمانت را پذیرفته باشد ،مضمونعنه
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برای دینی که اصالتاب بر عهده وی بوده ،از باب قائم مقامی مضمونله حق رجوع به ضامن را مییابد .نتیجه
ایی که منصفانه به نظر نمیرسد و عقالب آن را ظالمانه میانگارند.
فرض چهارم :هرگاه مضمونعنه مالک مافی الذمه ضامن گردد ،مکلف است از محل ترکه ضامن
همانند سایر دیون دین وی را پرداخت کند واال به این دلیل که خود روزی مدیون اصلی بوده ،دینی بر
عهده ندارد چه اینکه حس

فرد ضمان از نوع نقل مه بوده است .در تأیید این نظر میتوان از مالک

ماده  591قانون مدنی که اعسار متعاق

ضامن را بی اثر در عقد ضمان میداند بهره برد؛ بدین بیان که

فوت ضامن باعث ایراد خلل به صحت عقد ضمان سابق نمیشود و نهایتاب چنانچه متوفی (ضامن) مالی برای
ادای دیون نداشته باشد ،ورثه تکلیفی به پرداخت دین از اموال خویشتن ندارند و در واقع چنین متوفایی
معسر تلقی میشود.
فرض پنجم :چنانچه مضمونله مالک مافی الذمه مضمونعنه شود ،باز هم دین ضامن به قوت خود
باقی است و ضامن نیز در مقام رجوع به ترکه مضمون عنه تابع مقررات عمومی رجوع ضامن به مضمون
عنه است.
فرض ششم :در فرضی که مضمونله مالک مافی الذمه ضامن شود ،وی صرفاب میتواند از محل ترکه
ضامن استیفای دین نماید .البته ورثه ضامن پس از ادای دین مقابق مقررات عمومی حق رجوع به مضمون
عنه را دارند.
نتیجه گیری
پاسخدهی به مسائل متعدد پیرامون مالکیت مافیالذمه به دلیل عدم تصریح قانونی نیازمند تحلیل
دقیق ماهیت این نهاد و جمع بین مواد مختلف قانونی است .با اجتماع دو وصف متعهد و متعهدله در
شخص و دارایی واحد و در آن واحد ،مالکیت مافیالذمه به صورت قهری رخ خواهد داد .تحقق این نهاد از
طریق قرارداد و یا ارث و وصیت قابل تصور است .تعهدی که طلبکار و بدهکار آن ،در آن واحد در یک
شخص و دارایی جمع آمده باشد را نمیتوان حقیقتاب تعهد نامید و با تحقق مالکیت مافیالذمه ،تعهد به
طور کامل ساقط میگردد .مالکیت مافیالذمه واقعه حقوقی است که بین طرفین تعهد آثار متعددی برجای
میگذارد .تحقق مالکیت مافیالذمه اصوالب اثری در حقوق و تعهدات اشخا
در برخی فرود ،اصل و حدود حقوق و تعهدات ایشان را دستخو

ثالث ایجاد نمیکند ولیکن

تاییراتی قرار میدهد.
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منابع
 .0ابراهیمی دینانی ،غالمحسین( )0191قواعد کلی در فلسفه اسالمی ،تهران ،انتشارات پژوهشگاه علوم
انسانی و مقالعات فرهنگی.
 .6امامی ،سیدحسن( )0116حقوق مدنی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .1انصاری ،شیخ مرتضی( .)0000المکاسب ،طبعه القدیمه ،ج اول ،به تصحیح رحمتی ،محمدجواد و
حسینی ،سیداحمد ،قم ،نشر منشورات دارالذخائر.
 .0بزرگمهر ،امیرعباس و مهرانی ،غزال( .)0196اصالحات در قانون تعهدات فرانسه ،تهران ،انتشارات
دانشگاه عدالت.
 .6بیگدلی ،عقاءاهلل( .)0165مالکیت مافیالذمه در حقوق ایران ،فرانسه ،مصر و فقه امامیه .معارع اسالمی
و حقوق ،سال هشتم ،شماره دوم ،صفحات .06-60
 .5حکیم ،عبدالمجید(بیتا) .الموجز فی شرح القانون المدنی العراقی ،ج دوم ،باداد ،بینا.
 .7جعفری لنگرودی ،محمدجعفر( .)0176مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ ج  ،6چاپ اول ،تهران ،گنج
دانش.
 .6جمال ،مصقفی ( .)0969احکام االلتزام ،بیجا ،نشر دارالجامعیه.
 .9کاتوزیان ،ناصر( .)0165الزام های خارج از قرارداد ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .01کاتوزیان ،ناصر( .)0191قواعد عمومیقرادادها ،ج اول ،تهران ،نشر شرکت سهامیانتشار.
 .00کاتوزیان ،ناصر( .)0196نظریه عمومیتعهدات ،تهران ،نشر میزان.
 .06کاتوزیان ،ناصر( .)0190نظریه عمومیتعهدات ،تهران ،نشر شرکت سهامیانتشار.
 .01کاویانی ،کورو ( .)0190حقوق اسناد تجاری ،تهران ،نشر میزان.
 .00عدل ،منصورالسلقنه(بیتا) .حقوق مدنی ،تهران ،بینا.
 .06صفایی ،سیدحسین( .)0196حقوق مدنی ،تهران ،میزان.
 .05صقری ،محمد( .)0161حقوق بازرگانی اسناد ،تهران ،شرکت سهامیانتشار.
 .07ستوده تهرانی ،حسن( .)0166حقوق تجارت ،ج سوم ،تهران ،نشر دادگستر.
 .06السنهوری ،عبدالرزاق احمد (بیتا) .انتقال و سقوط تعهد ،ترجمه :علیرضا امینی ،محمد حسین
دانشکیا ،منصور امینی ،تهران ،نشر مرکز ترجمه و نشر کتاب.
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 .09شعاریان ،ابراهیم و ترابی ،ابراهیم( .)0190اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران ،تبریز،
انتشارات فروز .
 .61نخلۀ ،موریس( .)6117الکامل فی شرح القانون المدنی دراسه المقارنه ،بیروت ،منشورات الحلبی
الحقوقیه.
 .60محمدی چوزدانی ،عبدالعلی( .)0170مالکیت مافی الذمه؛ پایاننامه کارشناسی ارشد؛ تحت راهنمایی
دکتر ناصر کاتوزیان؛ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،تهران.
 .66موسسه بینالمللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی یونیدورا ( .)0196اصول قراردادهای تجاری
بینالمللی ،ترجمه اخالقی ،بهروز و امام ،فرهاد ،تهران ،انتشارات شهر دانش.

مداخلة کیفــری در حوزة حقوق زن در خانواده با رویکــرد جرمشناسی
فمینیستی
محمدجواد

عبدالهی1

سمیه رئیسی

وانانی2

چکیده
جریان فمینیسم ،مجموعهای از ایدئولوژیها ،تفکرات ،جهتگیریها و استراتژیهای خا

است که با توسعه

جنبش های زنان ،درصدد ایجاد ساختارهای جدید برای زنان است تا بتواند پاسخگوی نیازهای آنان بوده و
ارز های تازهای را به آنان القا نماید .این پژوهش بر اساس رو

توصیفی نگاشته شده و سعی بر آن بوده است

تا ضرورت مداخلۀ کیفری در حوزۀ زنان در خانواده مورد بررسی قرار گیرد .شاید نگاه دقیق جامعهشناسان به
ساختار سنتی خانواده در جامعۀ ایران و کمک به تاییر و اصال نگاه متعصبانه و مردانه به جامعۀ زنان ،بتواند
زمینه ساز تثبیت حقوق زنان در جامعه باشد و به نحوی راهی برای عدم نیاز به مداخلۀ همهجانبۀ کیفری در
حوزۀ خانواده باشد .در حقوق داخلی ،قانون حمایت خانواده جدید نسبت به پارهای از جرایم حوزۀ زنان در
خانواده ،ضمانت اجرای کیفری وضع شده است .به نظر میرسد مداخلۀ کیفری جهت حمایت از حقوق زنان در
خانواده ،به عنوان آخرین راهحل و تنها در مواردی که دیگر راهکارها مؤثر واقع نشوند ،ضروری میباشد.
کلیدواژهها :جرم شناسی فمینیسم ،حقوق اسالم ،خانواده ،حقوق زنان ،مداخلۀ کیفری

 - 0استادیار گروه حقوق ،دانشکده حقوق و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر ،اصفهان ،ایرانe_m_abdollahi@yahoo.com
 - 6کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسیso_re60@yahoo.com-
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مقدمه
خانواده به عنوان واحد ا جتماعی بنیادین اهمیت فراوانی در حفظ ساختار سالم اجتماع دارد؛ به نحوی که
وصول انسان به آرمانهای اخالقی با رشد در کانون خانوادهای سالم محقق می شود .خانواده نقش مهمی در
سعادت فرد و اجتماع ایفا می کند؛ محیقی است که در آن امکان تجاوز به آزادی افراد و ارتکاب اعمال
برهمزنندهی نظم عمومی وجود دارد .زنان به عنوان عضو اصلی نهاد خانواده ،نقشی غیر قابل انکار را در سعادت
فرزندان ایفا می نمایند .این وضعیت ،دولتها را به تکاپو در راستای کنترل چنین اقداماتی به اندیشیدن تدابیری
جهت حمایت از زنان وا می دارد .از جملهی این تدابیر ،استقاده از کیفر و جرم انگاری رفتارهای متعارد با
اعضای خانواده است .موافقان مداخلۀ کیفری معتقدند اختیار دولت در مداخله محدود است و باید از کیفر به
عنوان آخرین راهکار استفاده شود .مداخلۀ کیفری از رهگذر جرمانگاری ،خالع اصل بوده ،اجرای آن نیازمند
توجیه است( .یزدانی و مقدسی)005 : 0197،
فمینیسم ،اصقالحی است که برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی زنان در سال ( )0966در پاریس
استفاده و توسط یکی از نظریهپردازان فرانسوی به نام "شارل فوریه" تبیین شد .فمینیستها ریشه فرودستی
زنان را کانون خانواده میدانستند و تال

کردند این کانون مهم و حیاتی زندگی بشر را با توهم اینکه عامل ستم

بر زنان است ،از میدان بیرون کنند .غافل از اینکه نگاه تک بعدی و جزئینگر آنها ،زنان را در گردابی سهمگین
انداخته به گونهای که ستمی که امروزه در نظام سرمایهداری بر زنان روا داشته میشود ،هرگز با میزان ظلم و
ستمی که گمان میرود خانواده بر زنان وارد میکند ،قابل مقایسه نیست .از این رو ،بسیاری از فمینیستها در
دهه  0961به نقش مثبت خانواده نیز توجه نشان دادند ،و این نکته مورد تأکید قرار گرفت که نباید خانواده به
عنوان کلیتی یکپارچه نفی شود و باید در کنار ابعاد منفی ،به ابعاد مثبت آن نیز توجه شود .می توان گفت جریان
فمینیسم ،هرچند با ادعای دفاع از حقوق زنان پا به عرصۀ مبارزه با ستم علیه زنان نهاد ،اما بدون توجه به ابعاد
گوناگون زندگی بشری و بدون آگاهی از نیازهای واقعی هر دو جنس ،به نظریهپردازی و سپس تال
سیاست های عملی خا

برای اعمال

درباره زنان و مردان پرداخت .از این راه ،نه تنها ستم علیه زنان را محو نکردند ،بلکه

خود زمینهساز ظلمی مضاعف بر زنان شدند(.معظمی)667 :0161 ،
در این پژوهش که با رو

توصیفی نگاشته شده است ،از منظر جرم شناسی فمینیستی به بررسی جواز یا

عدم جواز وضع کیفر در مسائل مربوط به حقوق زنان خواهیم پرداخت.

مداخلة کیفری در حوزة حقوق زن در خانواده با رویکرد جرمشناسی فمینیستی
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-0فمینیسم
واژه فمینیسم را «اوبرتیناوکلر» بنیانگذار نخستین انجمن حق رأی زنان در دهه 0661میالدی در فرانسه
وضع نمود .این واژه در نخستین سالهای سده بیستم به انگلستان و ایاالت متحده راه یافت و پس از دهۀ
0951میالدی و بر آمدن موج دوم فمینیسم ،استفاده از آن برای کسانی که حامی بهبود وضعیت زنان در جامعه
بودند ،متداولتر گشت( .لیپست )0105 :0161،فمینیسم با دیدگاه زنباورانه و برافراشتن بیرق مبارزه با تبعیض،
از خرمن هر دانش خوشهای میچیند ،در نهایت مشخص نمیشود که فمینیسم چیست؟ مکت  ،دانش یا جنبش.
بیدلیل نیست که «ربکا وست» از فمینیستهای معروع میگوید« :من خودم هیچگاه نتوانستم درست بفهمم
فمینیسم یعنی چه؟ فقط میدانم هر وقت احساساتی را بیان میکنم که مرا از زنی «شل وول» یا یک روسپی
متمایز میکند ،به من میگویند فمینیسیت»( .مرجع فمینیسم)69 :0176 ،
بیتوجهی به زنان در حوزۀ نظریهپردازی جرم ،به عنوان یکی از شاخههای مقالعات حقوقی ،فمینیستها را
به انتقاد واداشت و باعث شروع مقالعاتی در مبانی نظری جرمشناسی شد که بخش عمده مقالعات جنسیتی
درباره جرم را تشکیل میدهند  .در خصو

مداخلۀ کیفری در حقوق خانواده نیز جرمشناسی فمینیستی

صاح نظر می باشد .از جمله ضمانتهای اجرایی کیفری در راستای حمایت از خانواده ،سیاست کیفری اتخا
شده در جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی (مواد  506-507قانون مجازات اسالمی) است که شامل ترک
انفاق ،ازدواج با زن شوهردار و معتده ،به عقد درآوردن زن شوهردار و معتده ،عدم ثبت ازدواج ،طالق ،رجوع،
ازدواج قبل از بلوغ و تدلیس در نکا که میتواند در بوتۀ نقد و بررسی قرار گیرد که این مداخالت برای حمایت
از زنان تا چه میزان کافی و ضروری میباشد؟ و اساساب پیامدهای ناشی از مداخلۀ کیفری در حوزۀ خانواده موج
حفظ کیان خانواده است یا فروپاشی؟ و اگر نیاز به مداخله باشد چه جرائمی در اولویت قرار دارد؟
فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعی برای دفاع از حقوق زنان ،یا آنچه این پنداشته شده ،عموماب به
مکات و جریانهای مسلط فکری همعصر خود متکی بوده است .فمینیستها استراتژی محوری خود را بر مبنای
برابری زن و مرد ،جلوگیری از ظلم و ستیز علیه زنان و تولید قواعد فراملیتی به منظور ایجاد اتحاد بین زنان قرار
دادند که با هنجار شکنیهای خاصی چون خلعیت والیت و سرپرستی مرد بر خانواده ،ازدواج همجنسگرایان زن
(لزبین ها) ،اشتاال زنان در تمامی سقو شالی و نکوهش نقشهای همسری و مادری زنان همراه بود .به اعتقاد
فمینیستها احساس برتری مردان ،مربوط به "نقش های جنسیتی" است و مفهوم جنسیت ،منشأ تبعیض علیه
زنان می باشد ،لذا در صدد تاییر ه ویت زن برآمدند تا با رشد عواملی چون آگاهی ،ایجاد اعتماد به نفس و
تشکیل هویت های موجود برای آنان ،پارادایم اجتماعی را فراهم کنند که به زعم خویش ،بستر مناسبی برای
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آزادی و برابری زنان با مردان در تمامی سقو بود" .ژنویو فرس" از فیلسوفان و مورخان فرانسوی عصر حاضر
در این زمینه می نویسد « :برابری یک مسأله مرکزی در اندیشه فمینیستی است ،این مسأله در واقع بیانگر ایدهها
و آمال فمینیستی در نقد تسلط مردان و خواست یک تعادل پایاپای میان مردان و زنان است .در حقیقت
فمینیست مردان را در جایگاه مسلط دیده و ارتباط با آنان را انقیاد زنان تلقی مینماید ،لذا سیستمهای متعامل
زنان و مردان ،به طور نمونه خانواده ،به شدت مورد تاخت و تاز فمینیستها قرار میگیرد( .دوانی)69 :0161 ،
-2نظریات نظریهپردازان فمینیستی
در جهان نظریهها و پیشتر از آن در دنیای واقعی ،یعنی در زمین مبارزات اجتماعی زنان ،نمیتوان یک
تعریف واحد از فمینیسم ارائه داد .فمینیسم به مجموعه متکثری از نظریهها و سیاستورزیها اشاره دارد .گرچه
همه فمینیستها به فرودستی زنان آگاه و خواهان رهایی آنان هستند[ ،اما] بر سر علل این فرودستی یا راههای
رهایی توافق کاملی ندارند .در واقع ،جنبشِ فکری فمینیسم ،انواع گوناگونی دارد .هر کوششی برای طبقهبندی
نظریههای فمینیستی انبوهی از مشکالت به همراه دارد .هر نوع نظام طبقهبندی میتواند دلبخواهی و ناقص از
کار درآید .با این وجود ،برای رسیدن به تعاریف و کس شناخت ناگزیر از مقولهبندی هستیم .بنابراین ،نظریههای
مقر فمینیستی در دو دسته «کالسیک» و «معاصر» مرور شده اند .فمینیسم لیبرال ،فمینیسم مارکسیستی و
فمینیسم رادیکال ،سه گرایش سنتی فمینیستی هستند که می توان آنها را شاخههای اصلی نظریههای
فمینیستی دانست .این سه گرایش فمینیستی از آغاز جنبش زنان در اواخر قرن نوزدهم ،همواره در ادبیات
فمینیستها قابل ردیابی هستند( .زینلی )006 :0171 ،در واقع ،میتوان این گرایشها را نظریههای کالسیک
فمینیستی دانست که سایر نظریه های معاصر بر مبنای نقد ،تعدیل یا ترکی

آنها ساخته شدهاند .کوششهای

فکری زنان در کمتر از دویست سال گذشته چشماندازهای تازهای به روی دانش بشر گشوده و پرسشهای مهم
بسیار به میان آورده است .اما تنوع و تضارب شگفت آور اندیشهها ،خود به سدی در برابر درک چند و چون آنها
بدل شده است( .تان  ،رزماری)0195 ،
به طور کلی ،نظریههای کالسیک و نظریههای معاصر فمینیستی عبارتند از :فمینیسم لیبرال ،فمینیسم
مارکسیستی ،فمینیسم رادیکال ،فمینیسم روانکاوانه ،پسافمینیسم حقیقتگرا (عریانیسم) ،فمینیسم
سوسیالیستی ،فمینیسم پستمدرن ،فمینیسم سیاه ،فمینیسم پسااستعماری ،فمینیسم اسالمی
-3فمینیسم اسالمی
«فمینیسم اسالمی» اصقالحی است که عمدتاب در غرب و توسط دانشگاهیان و روزنامه نگارانی که بر
روی جوامع مسلمان کار میکردند ،مقر شد .هدع این محققان از به کار بردن این اصقال  ،توضیح تال های
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حقخواهانه و اصال طلبانهای است که از طرع عدهای از زنان تحصیلکرده و مدرن مسلمان در چارچوب دینی
صورت می گیرد .به تعبیری ،فمینیسم اسالمی گفتمان و عملی فمینیستی است که از درون به یک پارادایم
اسالمی متصل است .فمینیسم اسالمی فهم و قدرتش را از تفسیر مترقی قرآن و سنت میگیرد و در جستجوی
حقوق و عدالت برای زنان و مردان در تمامیت وجودشان است .اصقال فمینیسم اسالمی طی سالهای دهه
 0991به تدریج در چندین منققه جهان ،پدید آمد و ابتدا در حوزه آکادمیک و دانشگاهی مقر شد( .کشاورز،
)15 :0167
از نظر زنان دانشگاهی ایرانی ،همچون افسانه نجمآبادی ،پروین پایدار و نیره توحیدی ،منشاء ایجاد این
مفهوم در ایران است .دانشگاهی سعودی در سال  0995این اصقال را در کتابی به نام «فمینیسم و اسالم» به
کار برده است .همچنین ،اصقال یا واژه فمینیسم اسالمی در ترکیه و کشورهای مسلمان آفریقایی ،در دهه 91
در مقاالت دانشگاهی به کار رفته است .در مجموع ،اصقال فمینیسم اسالمی از اواسط دهه  91در چهار گوشه
امت اسالم منتشر شده است .البته ،فمینیستهای مسلمانی هستند که تمایلی به صفت اسالمی ندارند ،چرا که
امروزه این صفت مبین موافقت با نقش «سیاسی» خاصی برای اسالم است که الزاماب مورد قبول همه مسلمانان
نیست .باید توجه داشت که واژههای «مذهبی» و «الییک» اصقالحاتی کامالب متضاد نیستند ،بلکه همیشه
پیچیدگی هایی بین این دو وجود دارد .به همین علت ،فمینیسم اسالمی از دوگانه «مذهبی – الییک» فراتر
می رود .فمینیسم اسالمی از حقوق زنان ،برابری دو جنس و عدالت اجتماعی از طریق دادن یک جایگاه محوری
به استداللهای اسالمی ،دفاع میکند .گرچه این استداللها یگانه نیستند .به بیان دیگر ،بیش از آنکه در فمینیسم
اسالمی ،اندیشههای مذهبیمحور باشد ،گفتمانِ زنان مسلمان در دفاع از حقوقشان مرکزیت دارد .در مجموع،
فمینیسم اسالمی نتیجه تالشی است که زنان در داخل بافتهای مذهبیشان انجام میدهند .فمینیسم اسالمی
در کشورهایی با اکثریت مسلمان و نیز در کشورهای که در آنها اقلیت مسلمانی وجود دارند ،پدید آمده است.
فمینیسم اسالمی در میان مهاجران مسلمان در اروپا در حال گستر

است .از زنانی که در جهان به نظریهپردازان

فمینیسم اسالمی شهرت دارند ،می توان به فاطمه مرنیسی اشاره کرد( .کشاورز)06 :0167 ،
بهطور کلی فمینیسم اسالمی در ارتباط با نقش زنان در اسالم بحث میکند که به نحوی خواستار برابری
کامل همه مسلمانان در وجوه زندگی عمومی و خصوصی بدون هیچ نوع تبعیض جنسیتی میباشد .به عبارت
دیگر فمینیستهای اسالمی از حقوق زنان ،برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی بر پایه و اساس یک چارچوب
اسالمی ،دفاع میکنند .فمینیسم اسالمی فهم و قدرتش را از قرآن میگیرد و در جستجوی حقوق و عدالت برای
زنان و مردان در تمامیت وجودشان است .برهان اساسی فمینیسم اسالمی این است که قرآن بر اصل برابری تمام
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افراد بشر تأکید میکند؛ بنابراین مردساالری و تبعیض جنسی را مردود دانسته و خواستار برابری زن و مرد
(همچون دیگر برابریها در اجتماع) است .فمینیسم اسالمی به عنوان یکی از قویترین جریانات فمینیستی در
دنیای مدرن ،نقش مؤثری در ارتقابخشیدن به سقح زندگی زنان در جوامع اسالمی و نیز آگاهی بخشی به آنان
داشته است .شناخت فمینیسم اسالمی که به طور همزمان هم از ایدههای فمینیستی و هم اسالمی تاذیه
میکند ،جز با درک اجمالی از وضعیت فمینیسم و رابقه آن با اسالم در جوامع اسالمی قابل فهم نیست.
فمینیسم اسالمی آگاهی انتقادی از حاشیهنشینی ساختاری زنان در جامعه است و با فعالیتهای هدایت
شده به سوی تاییر روابط قدرت جنسیتی درگیر است تا جامعهای ایجاد کند که تمامیت انسانی را برای همه بر
اساس عدالت جنسیتی ،برابری انسانی و آزادی از ساختارهای ستم فراهم آورد .در واقع ،فمینیسم اسالمی عمل
و گفتمان فمینیستی است که در درون پارادایم اسالمی مقر میشود و میخواهد نسخه جدیدی از جامعه
اسالمی ایده آل ایجاد کند که نقش زنان در آن متفاوت است .ایدهآلسازی جامعه اسالمی آینده ،نقد گذشته و
آینده را مجاز میداند .نظریه فمینیسم اسالمی درباره ظلم به زنان و آزادی ،در مخالفت با اسالم سنتی مقر
شده است .اسالم حقیقی از این منظر ،متعالیتر از اسالم استعماری و سنتی و تحریف شده است.
هدع آن برابری کامل مسلمانان صرع نظر از جنسیت ،در حوزۀ عمومی و خصوصی است .فمینیستهای
اسالمی از حقوق زنان ،برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی دفاع میکنند که ممکن است در چهارچوب اسالم
نباشد ،گرچه در اسالم ریشه دارد .پیشگامان جنبش همچنین از گفتمانهای فمینیستهای غربی و سکوالر
استفاده کردهاند و نقش فمینیسم اسالمی را به عنوان بخشی از جنبش فمینیستی جهانی منسجم به رسمیت
میشناسند .از این روست که میتوان مدعی شد فمینیسم اسالمی پدیدهای جهانی است و در مناطق مختلف
پراکنده دنیا توسط زنانی ایجاد شده است که در کشورهای خودشان جای دارند ،چه آنها از کشورهایی باشند
با اکثریت مسلمان و یا از اجتماعات کوچک قدیمی ،آنچه که در غرب در حال گستر

است.

-0حقوق خانواده از منظر جرمشناسی
جرم شناسی علم تقریباب جدیدی است که مرتبط با علوم دیگر بوده و به بررسی عوامل جرمزا از طرق مبارزه
برای پیشگیری از بزه و اجرای رو های اصالحی و تربیتی و یا درمانی برای جلوگیری از تکرار جرم میپردازد.
قانونگذار کشورمان به تأسی از آموزههای اسالم ،در قال

قوانین و مقررات گوناگون ،تدابیری را درخصو

جرمانگاری در حوزۀ خانواده مقرر داشته است .در کنار حقوق داخلی کشورمان در سقح بینالملل نیز به این نهاد
مقدس پرداخته شده و خانواده ،نققه اتکای جامعه تلقی و دولتها موظف به حمایت از آن شده اند .به عالوه،
همواره بر عدم تبعیض جنسیتی زن و مرد تأکید شده است.
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از اینرو در طول مدتی که از تأسیس سازمان مللمتحد میگذرد اینسازمان اعالمیهها ،بیانیهها
وکنوانسیونهای متعددی در موضوعات مختلف حقوق بشری صادر کرده است .جرایمی که ارتکاب آنها تهدیدی
برای خانواده است ،متنوع اند .برخی از این جرائم علیه قداست خانواده رخ میدهند ،مثل عدم ثبت واقعه نکا و
برخی دیگر ،علیه تحکیم مبانی و بنیانهای نهاد خانواده واقع میگردند ،نظیر خشونت علیه زنان و کودکان و برخی
دیگر نیز همچون ترک انفاق ،مستقیماب اعضای خانواده را هدع میگیرند .بدیهی است جرمانگاری این رفتارها،
حمایت کیفری از نهاد خانواده را در قوانین و مقررات داخلی کشورمان رقم خواهد زد؛ زیرا اعتقاد بر این است که
حمایت کیفری متناس بدون آسی زدن به بنیان خانواده میتواند سب استحکام این نهاد و مجری نظم باشد و
صرعنظر از معیارهای مهم جرمانگاری و نیز فارغ از اهداع و آثار کیفر ،مسلماب توسل به ضمانت اجراهای کیفری،
فقط در صورت فقدان ابزارهای غیرکیفری یا عدم کارآیی آنها ،به عنوان آخرین حربه ،قابل توجیه است ،البته به
شرطی که آثار اجرای آن ،زیانبارتر از اصل عمل نباشد( .غالمی)05 :0190 ،
-5جرایم علیه زنان در بستر خانواده
امروزه جرایم خانوادگی ،به یک پدیده جهانشمول مبدل گردیده است .جرایم خانوادگی ،تأثیرات ناگواری را
بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانیهای اجتماعات مختلف در جهان گردیده است .برخی از محققین به این باور
هستند که جرایم خانوادگی ،راه را برای خشونت در ساختارهای اجتماعی باز کرده و باعث ایجاد خشونتهای
اجتماعی گردیده است .جرایم خانوادگی به عمل و یا برخوردی اطالق میگردد که بر اساس آن ،شخصی بر شخص
دیگری ،عمداب ،در حومه و یا چارچوب خانواده ،صدمه فیزیکی و یا اخالقی وارد مینماید .این نوع برخورد ،که از دید
حقوقی ،صدمۀ فیزیکی یا معنوی تعریف شده است ،میتواند به گونههای مختلفی تبارز نماید( .کی نیا:0171 ،
 )60چند گونه مختلف جرایم علیه زنان در بستر خانواده در ادامه بررسی میگردد:
-0-5همسر آزاری
مفهوم «همسر آزاری» تعریفی عام و گسترده دارد و در واقع هرگونه آزار فیزیکی یا روانی زن به وسیلۀ
همسر

میتواند در این محدوده قرار بگیرد .برخی عواملی که موج

زنآزاری توسط مردان میشود عبارتند

از :اعتقاد به اقتدار مردانه ،ناتوانی نسبی اقتصادی زن ،اعتقاد به اینکه نقش زن فقط خانهداری است ،خودپنداره
منفی زنان ،اعتقاد به اینکه زن مانند کودک است ،اعتقاد به اینکه نظام قضایی جان مردان را میگیرد .همسرکشی
آخرین حد همسر آزاری است که در آن همسر و شریک زندگی خود را به هر دلیل به قتل میرساند و به شیوههای
ضربه زدن ،پرت کردن ،آتش زدن ،دار زدن ،مسموم کردن ،و خفه کردن روی داده است .خشونت مردان عمدتاب
تهاجمی و خشونت زنان عموماب دفاعی است.
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بدیهی است که زنآزاری پدیدهای مرضی بوده و باید آن را از اختالفات خانوادگی که ممکن است در
خانواده های بسیاری وجود داشته باشند ،تفکیک نمود .اگرچه حاد شدن یک اختالع خانوادگی گاه میتواند
منجر به آزرده شدن طرع ضعیف اختالع که اغل زن خانواده است بشود ،ولی این امر معموالب مققعی و موقتی
است .حال آنکه قربانیان زنآزاری به صورت مزمن و دائمی مورد ا یت و آزارهای بیدلیل شوهران خود قرار
گرفته و یا شوهرانشان به هر بهانه کوچکی آنها را مورد ضرب و جر قرار میدهند .این آزارها به حدی است
که گاهی اوقات باعث پناه بردن زن به مراجع قانونی میشود.
زنان به دلیل تمایز قوای فیزیکیشان نسبت به مردان ،در معرد خشونت و آسی های فراوان قرار دارند.
نیرومندی مردان نسبت به زنان باعث می شود در هر شرایقی امکان ایراد آسی توسط آنان بر زنان وجود داشته
باشد .خصوصی بودن نهاد خانواده که سب پنهان ماندن اعمال خشونتآمیز میشود نیز مرد را در ارتکاب خشونت
مصممتر خواهد کرد .در چنین مواردی نمیتوان به بهانه خصوصی بودن نهاد خانواده یا ابتنای آن بر پایه عاطفه،
ورود آسی های گوناگون به زن را تجویز کرد .در نتیجه ،لزوم جرمانگاری افتراقی در مورد خشونتهایی که توسط
مردان بر زنان تحمیل میشود ،از رهگذر اصل آسی ضروری است؛ امری که قانونگذار تاکنون بدان توجه نداشته
است .شاید برخی با این استدالل که ارتکاب ضرب و جر به دیگران جرم انگاری شده است ،بر نظر بیان شده ایراد
گیرند؛ اما باید گفت تساوی در مجازات مرتکبان خشونت علیه همسر خویش در مقایسه با سایر مرتکبان ضرب و
جر  ،دور از انصاع است؛ زیرا عالوه بر وضعیت فیزیکی وجه نسبت به همسر ،وی همیشه (حتی پس از وقوع
جرم) در موقعیتی دور از انظار عموم ،در دسترس همسر خویش است و زمینه برای ایراد آسی بیشتر فراهم است.
در نتیجه ،قانونگذار میتواند با استفاده از اصل آسی  ،به جرم انگاری افتراقی خشونت علیه وجه اقدام کند.
بحث همسر آزاری به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیتهای جنبش فمینیسم در دهه های 0961
و 0991با حرکت موج دوم فمینیسم و با متمایل کردن رویکرد این جنبش به سمت مسائل جهانی و بینالمللی
زنان ،نقش پررن

تری پیدا کرد .در واقع بسیاری از فمینیستهای غربی در این دهه بر این امر تأکید داشتند

که مسائ ل و مشکالت جهانی زنان از جمله مصادیق مختلف خشونت مثل تجاوز ،آزار جنسی خویشاوندی،
روسپیگری و غیره باید بیش از پیش در دستور کار این جنبش قرار گیرد .در واقع آنها بر این باور بودند که
همسر آزاری به عنوان یک مسأله مبتال به جهانی بهترین نمونه نابرابری جنسی است که می تواند نه تنها به
عنوان یک مقالبۀ حقوقی زنان بلکه به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر مورد بررسی و درخواست قرار گیرد.
در راستای همین فعالیتها در سال  0991مجمع عمومی سازمان ملل در اعالمیه "حذع هرگونه خشونت علیه
زنان" این مسأله را به عنوان یک قانون بینالمللی مقر کرد و از آن پس فعالیتهای بسیاری در این زمینه در
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کشورهای مختلف صورت گرفت .در سال های  0961-0971و با شعار محوری جنبش فمینیسم مبنی بر اینکه
"امر شخصی خود یک امر سیاسی است"  ،زنان ،تجربیات شخصی خویش را از مسائلی چون خشونت ،به مرکز
تحلیلهای تحقیقاتی خود کشاندند و خواستار تاییر رویکردهای فمینیستی از مرکزیت حوزۀ خصوصی به حوزۀ
عمومی شدند .در واقع این امر سب

شد تا زنانی که تا پیش از این مجبور به پنهان کردن و یا عدم بازگویی

رفتارهای خشونت آمیز بر علیهشان بودند ،فرصت پیدا کنند تا از تجربیات شخصی خویش در مجال فراهم آمده
سخن به میان آورند( .السان)16 :0166 ،
-2-5عدم ثبت واقعه نکاح و طالق
بر اساس قواعد اسالمی و ماده  0156قانون مدنی« :نکا واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاب
داللت بر قصد ازدواج کند ».بنابراین ،نکا تشریفات خاصی را نیاز ندارد .چنین امری موج خواهد شد تا اثبات
رابقه زوجیت دشوار و زمینه برای سوءاستفاده فراهم شود .در نتیجه ممکن است برخی از این وضعیت در مسیر
منفی استفاده کرده ،پس از انعقاد نکا و تحقق تمایالت نفسانیشان ،رابقه زوجیت را انکار کنند .این موضوع
سب ورود ضرر به زوجه و به تبع آن به فرزندان ناشی از آن نکا میشود( .حاجی ده آبادی )00 :0169 ،در
نتیجه پیشگیری از آسی هایی که ممکن است در اثر عدم ثبت نکا بر زوجه و فرزندان وارد شود ،عاملی برای
مداخلۀ دولت است .حتی این امکان فراهم است تا با توسل به اصل آسی  ،مداخلۀ کیفری صورت گیرد .امری که
قانونگذار نیز بدان توجه داشته و در مادۀ  09قانون حمایت خانواده ( )0190اقدام به جرم انگاری عدم ثبت نکا
کرده است.
ثبت ازدواج و طالق ،از حیث حمایت از خانواده و اعضای آن ،میتواند راهکار بسیار مهمی در برابر مقابله با
پیامدهای ناخوشایند احتمالی در زندگی مشترک باشد .این اقدام ،به ویژه از آن جهت که گاه با وقایعی همچون
لزوم اثبات زوجیت ،انکار زوج یا زوجه ،اثبات یا انکار نس و غیره روبرو هستیم ،ضرورتی غیرقابل انکار مییابد .در
همین راستا مقنن در قانون حمایت خانواده مصوب  0190ابتدا در ماده  ،61ثبت نکا دائم ،فسخ و انفساخ آن،
طالق و رجوع و اعالم بقالن نکا یا طالق را الزامی نمود سپس در ماده  09با جرمانگاری عدم ثبت وقایع مذکور
از نهاد خانواده حمایت کرده است .به موج این ماده« :چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم،
طالق یا فسخ نکا اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکا موقت الزامی
است از ثبت آن امتناع کند ،ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه
هفت محکوم میشود .این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکا و اعالم بقالن نکا یا طالق استنکاع
کند نیز مقرر است».
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از دیگر موارد الزامی بودن نکا موقت به موج ماده  60قانون حمایت خانواده ،توافق طرفین و نیز شرط
ضمن عقد است .ضرورت ثبت واقعه ازدواج ،وجهۀ بینالمللی نیز دارد؛ به نحوی که مادۀ سوم کنوانسیون مصوب
سازمان ملل متحد درباره رضایت در ازدواج ،حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج که براساس ققعنامۀ شماره
 0751مجمع عمومی این سازمان و با احترام کامل به ماده  05اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،تصوی گردیده اعالم
میدارد« :همه ازدواج ها باید به وسیلۀ مقامی صالح در یک دفتر اسناد رسمی مناس به ثبت برسند».
-3-5ازدواج با زن شوهردار
ازدواج با زن شوهردار و یا زنی که در عدۀ دیگری است ،عالوه بر منع قانونی ،جرم نیز محسوب شده است .در
ماده  501قانون مجازات اسالمی ،مصوب  0176مقرر شده« :هرگاه کسی عالماب زن شوهردار یا زنی را که در عدۀ
دیگری است ،برای مردی عقد نماید ،به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال
جزای نقدی و تا  70ضربه شالق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طالق و یا اسناد رسمی باشد برای
همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید».
همچنین زنی که در قید زوجیت یا در عدۀ دیگری است ،در صورت نکا با فرد دیگر ،مرتک فعل مجرمانه
شده است .بدین ترتی  ،مقنن با جرمانگاری ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عدۀ دیگری است ،از قداست
خانواده حمایت کیفری به عمل آورده است .هرچند به مواد  501و  500مورد اشاره ،نقدهایی نیز وارد است؛ یکی
اینکه مبلغ جزای نقدی مقرر در این مواد بسیار نازل است و باید آن را بر اساس وضعیت اقتصادی امروز اصال کرد
تا بتوان حمایت کیفری مؤثرتری از رهگذر اعمال جزای نقدی به عمل آورد .نکته دیگر آنکه این دو ماده در مورد
دیگر افرادی که ممکن است در جلسه اجرای صیاه عقد نکا حضور داشته و شاهد عقد نکا مرد باز زن در قید
زوجیت یا عده دیگری باشند ،حکمی ندارد( .رهبر)09 :0166 ،
-0-5ازدواج با طفل
اهمیت سن در تشکیل خانواده با توجه به ایجاد نقشهای جدید با وقوع ازدواج قابل مالحظهتر است .ازدواج
منجر به ایجاد نقشهای جدیدی برای طرفین عقد میگردد ،مثالب نقش شوهر یا پدر بودن برای مرد و نقش مادر
یا همسر بودن برای زن .بر اساس این نقشها نیز انتظاراتی از هر یک از طرفین عقد نکا میرود .زوجین باید
در سنی قرار داشته باشد که بتوانند اهمیت نقشها و انتظاراتی را که از آنها میرود درک نماید .در صورتی که
طرفین عقد نکا در سنی قرار داشته باشند که نتوانند اهمیت نقشها و انتظاراتی را که از آنها میرود ،درک
نمایند و یا بدون آگاهی از این نقشها و انتظارات ازدواج نمایند ،ممکن است در زندگی زناشویی نتوانند آن
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و گسیختگی مبدل

سازند.
سازمان ملل متحد ،ازدواج کودکان را به هر نوع ازدواج در زیر سن هجده سال ،قبل از اینکه دختر به لحاخ
جسمی و روانی آمادگی پذیر

مسئولیت های زناشوئی و بچه داری را داشته باشد ،اطالق می کند و بر همین

مبنا در مواردی که کودک در زیر این سن ازدواج کند ،ازدواج زود هنگام رخ داده است (.بابانژادو همکاران،
) 06 :0199
عالوه بر این ،ازدواج در سنین پایین ممکن است اثرات جسمانی مضر بر فرد داشته باشد .از این رو ازدواج
در سنین پایین نهی گردیده است .اتخا سیاستهایی جهت حمایت از اطفال بسیار ضروری است و الزم است
در اصالحات قانونی مورد لحاخ قرار گیرد ،چیزی که تاکنون نه تنها محقق نشده بلکه با تاییرات نامناس قانون
در سالهای اخیر ،متأسفانه ازدواج دختران در سنین پایین شایعتر هم شده است .در آخرین اصالحات ،در سال
 0160ازدواج اطفال زیر  01و  06سال به طور کلی منع نشده است بلکه قانونگذار به منظور تأمین نظر شورای
نگهبان ،متن ماده  0010قانون مدنی را اینچنین تنظیم نموده است« :عقد نکا دختر قبل از رسیدن به 01
سال تمام و پسر قبل از رسیدن به  06سال تمام شمسی منوط است به ا ن ولی به شرط رعایت مصلحت و با
تشخیص دادگاه صالح ».همانقور که مالحظه میشود در حال حاضر به سه شرط میتوان دختران و پسران زیر
 01و  06سال را آماده ازدواج دانست .امری که از دید بسیاری از صاح نظران غیر منققی مینماید .ماده 61
قانون حمایت از خانواده به عنوان ضمانت اجرای ماده  0100قانون مدنی در نظر گرفته شده است که بر اساس
آن ،هرگاه مردی برخالع مقررات ماده  0100قانون مدنی ازدواج کند ،به حبس تعزیری درجه شش محکوم
می شود .هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرد دائم زن منجر گردد ،زوج عالوه بر پرداخت
دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود ،زوج عالوه بر پرداخت دیه به
حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود .همچنین بر اساس تبصره این ماده از قانون حمایت از خانواده ،هرگاه
ولی قهری ،مادر ،سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده
تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند .این حکم در مورد عاقد نیز مقرر
است.

تال

برخی از نمایندگان مجلس برای اصال ماده  0100قانون مدنی که راه را برای ازدواج کودکان از طریق

"ا ن پدر" باز گذاشته تاکنون بی نتیجه بوده است .طر ممنوعیت ازدواج کودکان یا افزایش حداقل سن ازدواج
نیز که به طر "کودک همسری" معروع شد از طر های مهمی است که در سال  0197از سوی فراکسیون
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زنان مجلس تدوین شد و با مخالفت و در پایان رأی اکثریت کمیسیون قضایی مجلس ] که همگی اعضای آن
مرد بودند! [ رد شد و به تصوی نرسید .الیحهای که در صورت تصوی  ،ماده  0100قانون مدنی را بدین شکل
تاییر می داد" :عقد نکا دختران قبل از رسیدن به سن  05سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به 06
سال تمام شمسی ،منوط به رعایت مصلحت کودک ،ا ن ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی
است".
تبصره  -ازدواج دختران قبل از رسیدن به  01سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به  05سال تمام
شمسی ممنوع است.
-5-5فریب در ازدواج
جوهر روابط سالم میان زن و شوهر ،صداقت است .صداقت اعتماد را بنیان مینهد .زوج یا زوجهای که در
بدو تشکیل زندگی با همسر خود صادق نیست ،با رفتار خود کانون خانواده را دچار تزلزل میکند .امروزه سالمت
جامعه در معرد آسی های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره میباشد .این آسی ها هر دو جنس
مرد و زن را شامل میشود اما گاه یکی از این دو را در معرد خقر قرار میدهد .از جملۀ این آسی ها میتوان
به رواج فری

در روابط افراد با یکدیگر به ویژه زن و شوهر اشاره کرد .تدلیس در نکا به مفهوم اثبات صفات

مقلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین ،از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده و تیرگی روابط زوجین است.
اساساب ساحت خانواده ،بسیار با ارز تر از آن است که با رفتارهای فری کارانه و دروغ ،لکهدار گردد( .ولیدی،
)16 :0161
اما عالوه بر این ،توسل به فری در عقد نکا موج آثار کیفری نیز هست .در این باره ،ماده  507قانون مجازات
اسالمی مصوب  0176مقرر نموده« :چنانچه هر یک از زوجین ،قبل از عقد ازدواج طرع خود را به امور واهی از
قبیل داشتن تحصیالت عالی ،تمکن مالی ،موقعیت اجتماعی ،شال و سمت خا  ،تجرد و امثال آن فری دهد و
عقد ،بر مبنای هر یک از آنها واقع شود ،مرتک به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد» .نکته
الزم به کر اینکه از منقوق ماده بر میآید؛ فری در ازدواج فقط با فعل مثبت مادی به صورت یک اقدام متقلبانه،
نظیر آنچه در جرم کالهبرداری اتفاق می افتد رخ میدهد( .صفار)66 :0166 ،
-6-5ترک انفاق
نهاد خانواده بدون وجود حقوق متقابل قابل تصور نیست زیرا برای منضبط کردن هر رابقهای ،هنجارها و
قواعدی الزم است تا از تشتّت و از همگسیختگی آن جلوگیری شود .از جمله روابط مهم میان اعضای خانواده،
روابط مالی است که در قال پرداخت نفقه به دو صورت نفقه زوجه و نفقه اقارب جلوه مییابد .افراد واج النفقه
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عب ارتند از :زوجه ،اوالد و اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی .تفاوت مبنای لزوم پرداخت نفقۀ
زوجه در عقد ازدواج دائم و موقت ،موج

شده که سیاست اتخا شده در این زمینه متفاوت باشد .در حالی که

الزام به پرداخت نفقه در ازدواج موقت مبتنی بر قرارداد فی مابین طرفین است .لذا برخالع آنکه در عقد دائم
عدم پرداخت نفقه موج

اعمال ضمانت اجرای کیفری میگردد ،در عقد موقت این امر فاقد عنوان مجرمانه

است .مسأله نفقه یکی از مباحث مهم حقوق خانواده است که در عمل نیز آرای قابل توجهی از دادگاه های خانواده
بدان اختصا

مییابد .بر اساس ماده  16قانون حمایت خانواده مصوب « :0190هر کس با داشتن استقاعت مالی

نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد ،یا از تأدیه نفقه سایر اشخا

واج النفقه امتناع نماید ،دادگاه او را از

سه ماه و یکروز تا پنج ماه حبس محکوم مینماید».
در این ماده دو جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واج النفقه غیر از زن ،مورد جرمانگاری قرار گرفته
است .نفقه به تصریح ماده  0017قانون مدنی عبارت است از« :مسکن ،البسه ،غذا و اثاث البیت که به طور متعارع
با وضعیت زن متناس

باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسقۀ مرد یا نقصان اعضا» .بر اساس

مقالعات بزهدیده شناسانه ،جنسیت و سن از عوامل بزهدیدگی است به طوری که آسی پذیری فرد را در مقابل
جرائم و کژرویها افزایش میدهد .به همین دلیل ،اگرچه نفقه دادن به زن و فرزند ،از مفاهیم حقوق مدنی است
اما در اغل کشورها صباه کیفری یافته و عدم پرداخت آن با حصول شرایط ،جرم انگاری شده است .هدع از جرم
انگاری این رفتار ،حمایت هر چه بیشتر از زنان و کودکان در خانواده به صورت کیفری است به نحوی که تارک
انفاق در خانواده ،با حصول همه شرایط ،مجازات میشود( .کاتبی )66 :0166 ،در نظام حقوقی کشور ما نیز ترک
انفاق جرمانگاری شده و رکن قانونی آن در حال حاضر ،مادۀ  61قانون حمایت خانواده مصوب  0190است .ماده
مرقوم مقرر میدارد« :هر کس با داشتن استقاعت مالی ،نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه
سایر اشخا

واج النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود ».بدین ترتی  ،رکن مادی

جرم ترک انفاق براساس این ماده عبارت است از :الف -استقاعت مالی زوج ،ب -تمکین زوجه ج -عدم پرداخت
نفقه.
حال این سؤال مقر است که آیا امکان مداخلۀ کیفری برای دریافت نفقه ،رابقۀ زوجین را بهتر میکند
یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید چنین گفت که از جمله حقوق مالی مهم زنان حق دریافت نفقه میباشد .در
مواد قانونی متعدد پس از تبیین مفهوم و میزان نفقه ،تکلیف شمردن نفقه ،کر شرایط وجوب (همچون :تمکین،
زوجیت ،ریاست مردان) و موارد سقوط (همچون :انحالل نکا  ،عیوب زنان ،فسخ نکا  ،طالق ،جنون دائمی ،ارتداد
و  .)...پرداخت نفقه زنان را متقدم بر نفقه اقارب و دیون شخصی مرد دانسته و ضمانتهای اجرایی (حقوقی و
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کیفری) مناس تأدیه نموده است .به عالوه اهمیت تأمین نفقه و هزینههای زندگی زنان تا حدی است که قانونگذار
در اصل  60قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به نحو اطالق حمایت از زنان بی سرپرست (که از مصادیق آن
پرداخت نفقه می باشد) و فراتر از آن بیمۀ آنان را بر عهده دولت اسالمی میداند تا زنان با آرامش و امنیت خاطر
با به کارگیری استعداد ،ویژگیها و خصوصیات منحصر به فرد خود ضمن انجام تکالیف شرعی و قانونی خود و
پرور

نسلی کریم و شریف موجبات سعادت و سالمت جامعه گردند( .محمدزاده)06 :0169 ،

لذا حذع این حق مسلم زنان نه تنها کمکی به بهبود شرایط و استقالل مالی زنان نمیکند ،بلکه به دلیل
اشتاال اجباری زنان فروپاشی بنیان خانواده ،تضییع حقوق کودکان و عدم مسئولیت مردان ،تضییع حقوق فردی
و سل هویت ،نقش مادری و همسری زنان و تبدیل به همسفره موج ظلم آشکار به حقوق زنان است .همچنین
باید این نکته را مدنظر داشت که تعیین مجازات حبس برای زوج در مورد ترک نفقه نمیتواند کمکی به رفع
مشکل زوجه در تأمین هزینههای زندگی بنماید .وقتی شاکی ،خواهان رسیدگی به ترک نفقه است ،با ارائه راهکار
برای پرداخت نفقه میتوان گفت به درخواست شاکی رسیدگی شده است ،نه با فرستادن متهم به زندان و از بین
بردن زمینه پرداخت نفقه که منققاب نمیتواند از طرع شاکی درخواست گردد .اصوالب وقتی دادگاه میتواند از
راههای جایگزین مثل اجبار کارفرما به پرداخت نفقه از مال کارگر یا کارمند اقدام کند و ضمن تأمین نفقۀ زن و
فرزند ،از آمار زندانیان کاسته و زمینۀ استحکام خانواده را فراهم آورد ،نمیتوان از سودمندی مجازات حبس
برای رفع این مشکالت سخن گفت.
-1-5سقط جنین
سقط جنین از جمله پدیدههایی است که جوامع بشری ،پیوسته با آن درگیر بوده و در ادیان مختلف نیز
همیشه مقر بوده است .برخورد کشورها با این پدیده ،یکسان نیست به طوری که در طول تاریخ در برخی از
کشورها ،گاه آن را جرمانگاری کرده و گاه با آن برخورد کیفری نداشتهاند .اصوالب سقط جنین به دلیل انتظارات
مذهبی و اجتماعی ،منع شده و گذشته از آن ،راهکارهایی نیز برای پیشگیری و مقابله با وقوع آن توسط اندیشمندان
ارائه شده است( .مظفری)66 :0176 ،
ماده  706قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد« :هرگاه زنی جنین خود را ،در هر مرحله ای که باشد ،به عمد،
شبه عمد یا خقا از بین ببرد ،دیه جنین ،حس مورد توسط مرتک

یا عاقلۀ او پرداخت میشود» .معموالب در

نظامهایی که حکم به ممنوع بودن سقط جنین صادر کردهاند چه با رضایت والدین و چه با رضایت یکجانبه مادر،
به جهات زیر توجه شده است؛ ممنوعیت سقط جنین از یکسو الزمۀ بقای خانواده و اصل حمایت از رکن اساسی
جامعه تلقی و از سوی دیگر ،توجه و تأکید بر جنبههای شرعی ،اخالقی و قانونی ارز های حاکم بر جامعه است.
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لذا با وجود نظرات فراوان در مورد جرمانگاری و یا عدم جرمانگاری رفتارهایی که توسط مقنن در حوزۀ خانواده
صورتگرفته است همواره تأثیرات مقلوب مداخله کیفری در جهت حمایت و تحکیم بنیان خانواده را شاهد بوده
ایم .این راهکار مناس نه تنها در حقوق داخلی بلکه در اسناد بین المللی نیز متبلور شده است.
برای افزایش زمینههای حمایتی در این حوزه ،همواره باید به نیازها و مقتضیات جامعه توجه نمود .خالء قانونی
در برخی از زمینهها که مداخلۀ کیفری در آنها نقش بسزایی در حفاظت از قداست این نهاد و اعضای آن به خصو
زنان و کودکان را دارد از مشکالت اساسی در این حوزه است .با وجود همۀ جرمانگاریها در قوانین داخلی ،جای
برخی از حمایتهای اساسی به ویژه نسبت به زنان و کودکان از جمله حمایتهای حیثیتی و شخصیتی خالی
است؛ چرا که تمام اسناد بینالمللی مربوط به حمایت از زنان و کودکان به این نوع حمایتها اشاره داشته و اعمال
آنان را تکلیفی برای دولتهای عضو دانستهاند( .شمشیری میالنی)616 :0166 ،
حال این سؤال مقر است که آیا جرم انگاری سقط جنین در تضاد با حقوق زن است یا خیر؟ در پاسخ به
این سؤال باید چنین گفت که سقط جنین یکی از جرایم خامو

اما در عین حال وافر که به عنوان معضلی برای

تمامی کشورهایی که با تورم جمعیت انسانی و فقر و مشکالت سیاسی و اقتصادی ،دست و پنجه نرم میکنند و
هم در کشورهای مترقی برای پرداخت بهای احترام به حقوق فردی و حفظ حریم خصوصی ،روابط جنسی میان
افراد را آزاد گذاردهاند ،موجد دغدغه حقوقدانان و جرمشناسان گردیده است( .مهاجرین)006 :0167 ،
در کشور ما به منظور کاهش تولد نوزادان با معلولیت های خا  ،با تصوی

ماده واحده سقط درمانی در

سال  ،0160امکان دریافت مجوز برای سقط قانونی جنین ایجاد شده بود .بر اساس قانون سال  0160که به
طر کشوری غربالگری مشهور بود ،تمامی زنان باردار میتوانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری ،برای
جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند ،گزینه سقط جنین را انتخاب
کنند .این رو

در مدت  06سال در ایران مانع به دنیا آمدن کودکانی شد که یا زندگی مادر را به خقر

میانداختند یا عمرشان کوتاه و پرمشقت بود و یا نقص کروموزومی داشتند .اما در سال  0199نمایندگان مجلس
با ارائه طرحی موسوم به "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده " تصمیم به تاییر در قوانین موجود گرفتند.

مجلس این طر را برای اجرای آزمایشی به مدت هفت سال به تصوی رساند .در صورت تصوی نهایی قانون"
جوانی جمعیت و حمایت خانواده" در شورای نگهبان و طبق ماده  65آن  ،قانون قبلی مربوط به سقط جنین
که در سال  0160به تصوی

رسیده بود نسخ خواهد شد .با اجرایی شدن این قانون ،امکان سقط های درمانی

به شدت محدود خواهد شد و رنج نگهداری از نوزادان با معلولیت های خا
مادری ،ناخواسته در موقعیتی نامقلوب و ناگوار قرار می گیرند.

به دو

زنانی است که در جایگاه
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-6دیه و فمینیسم
امروزه یکی از مسائل مهمی که بحثبرانگیز است و شبهات زیادی را در ا هان مردم ایجاد کرده است و از
مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصا
در قانون مجازات اسالمی ،پیروی از فقه امامیه در قصا

و دیه بین زن ومرد است.

و دیه بین زن و مرد تفاوت است .در صورتی که امروزه

در بسیاری از کنوانسیونها و اسناد بینالمللی تأکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن و مرد و
عدم تبعیض براساس جنس میباشد .فمینیسم یا زنگرایى به عنوان حرکت و جنبشى فکرى و اجتماعى که
اهمیتى به سزا دارد و اندیشمندان بسیارى را به خود مشاول ساخته است ،در دهههاى اخیر شدت و شتاب
بیشترى یافته و اندیشمندان مسلمان را به چالش کشیده و موضعگیریهاى مثبت یا منفى را از سوى ایشان
موج شده است .چنان که تعاملها و تقابلهاى نظرى و عملى این نهضت با اندیشههاى اسالمى حوزههایى نو
در پژوهشها و کنکا هاى اسالمى و قرآنى پدید آورده است.
از جمله مهمترین مباحث حقوقى که در این میان شایسته است ،نگاهى تقبیقى بدان بیفکنیم ،مسأله دیه
زن و نابرابرى آن با دیه مرد است .بحث فمینیستی برابری دیه زن و مرد با مقر شدن قانون جدید مجازات
اسالمی بسیار داغ است .تفاوت هایی که بین حقوق زنان و مردان در ایران وجود دارد سالهاست فعاالن حقوق
زنان را به واکنش واداشته و باعث شده آنها به رو های گوناگون از مسئولین مختلف تقاضای برداشتن گامی
برای رفع این تفاوتها داشته باشند .این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان ،میتوان و باید امروزه
این مشکل را برطرع کرد و به برابری دیه میان زنان و مردان حکم داد .چراکه به نظر میرسد تاکنون دلیل نصف
بودن دیه زن نسبت به مرد بار اقتصادی عنوان شده بود که طبق قوانین شرعی بر عهده مرد گذارده شده است.
در زمان کنونی در بسیاری از موارد زنها همانند مردان مسئولیت اقتصادی دارند و زنانی هستند که سرپرست
خانوار محسوب میشوند .بنابراین نصف بودن دیه زنان نمیتواند توجیه منققی داشته باشد .نابرابرى دیه زن با
مرد در نگاه فمینیسم ،نشان از زن ستیزى ،جنسیت گرایى ،ناقص الخلقه و نیمهشهروند و نیمهانسانى بودن زن
دارد .براى نمونه در مقاله (فمینیسم اسالمى) ماده  111و  110قانون مجازات اسالمى که دیه زن مسلمان در
قتل عمد و غیرعمد و دیه اعضا را نصف مرد معرفى مىکند در شمار قوانینى قرار گرفته که زن را نصف مرد جلوه
مىدهد .در کتاب (فمینیسم و دموکراسى) نیز مىگوید« :بسیارى از مواد قانون قصا  ،نقص در آفرینش و
جنس دوم بودن زن را در پى دارد .بر این اساس ،این گروه خواستار قرائت جدیدى از دیه زن در اسالم هستند
و بر این باورند که با تفسیر متفاوتى از آیات و روایات مىتوان به برابرى حقوق زن و مرد رسید و تصور زنستیزى
و فرودستى زنان در اسالم را از میان برد( ».بهرامی)65 :0161 ،
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در ایران تا پیش از تصوی قانون جدید مجازات اسالمی ،قانون دیه زن و مرد در تدوین سیاست جزایی تا
حدی مورد ایراد قرار گرفت .طبق مادۀ  111قانون مجازات اسالمی مصوب  0171دیه قتل زن مسلمان اعم از
عمدى و غیر عمدى ،نصف دیه مرد مسلمان است .هر چند دیه به قتل یا جر غیر عمدى تعلق مىگیرد ،ولى در
صورت عمد هم وفق مادۀ  667ممکن است ولى دم یا مجنىعلیه از قصا
دیه تبدیل گردد .همچنین قصا

بگذرد و با تراضی بر دیه ،قصا

به

و دیه عضو زن و مرد با هم برابر است؛ مگر این که دیۀ عضوى که ناقص شده،

ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت ،زن هنگامى مىتواند قصا

کند که نصف دیه آن عضو را به

مرد بپردازد.
ماده  07قانون جدید مجازات اسالمی مصوب  ،0196دیه را مالی میداند که از طرع شارع برای ایراد جنایت
غیرعمدی بر نفس ،اعضا و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصا

ندارد ،به موج قانون

تعیین شده است .بر اساس مادۀ  609همین قانون ،موارد پرداخت دیۀ کامل همان است که در شرع تعیین شده و
میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعالم میشود.
طبق قانون جدید مجازات اسالمی مصوب ( )0196با اصال بخش حدود ،قصا

و دیات قانون مجازات اسالمی،

طی یک قانون پنجساله و پس از تأیید شورای نگهبان مابهالتفاوت نرخ دیۀ زن تا دیۀ مرد از محل صندوق جبران
خسارتهای بدنی بیمه مرکزی پرداخت میشود که با این تعریف ،بدون تاییر در حکم فقهی این قانون ،دیه زن
و مرد برابر میشود .باتوجه به تأکید قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر تساوی افراد اعم از زن و مرد و
صدور حکم مشابه در خصو

تساوی دیه غیر مسلمان با مسلمان با استناد به حکم حکومتی مقام معظم رهبری

توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال  ،0160قانونگذار میتواند بر اساس مصالح عمومی و ضروری
جامعه با توجه به معیارهایی مانند نظم عمومی ،مذه  ،آداب ،فرهن

و اخالق ،دیۀ زن را برابر با دیه قانونی

مرد تعیین نماید( .عباسی)09: 0195،
نتیجهگیری و پیشنهادها
خانواده رکن اساسی جامعۀ انسانی است و شرط پویایی و استواری آن ،وجوب روابط صحیح و پایدار میان زن،
شوهر و فرزندان است .اسالم به عنوان عالیترین راهنمای حیات بشری 0011 ،سال پیش بهترین هدایتگری و
نظریهپردازی در مورد خانواده را انجام داده ،تمامی دستورهای اسالم به نوعی ناظر بر صیانت از خانواده است .جامعۀ
کنونی ایران به عنوان مهمترین کشور شیعی ،سعی در پیاده کردن اصول و راهکارهای اسالم در زمینههای مختلف
کرده ،ولی این امر تحت تأثیر عوامل متعددی ،از جمله ورود فرهن

غرب به کشور به خصو

آثار جنبش
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فمینیسم ،بازمانده فرهن

پدرساالری سنتی و غیره است که آموزههای اسالمی را در مواردی کم رن

نموده است.

به همین دلیل مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و نظریهپردازان مسائل اجتماعی قرار گرفته است.
جریانهای فمینیستی با داعیه دفاع از حقوق زنان در مقابل ستمی که در طول تاریخ بر آنها روا داشته
شده ،به حوزۀ خانواده وارد گشته و درباره کارکردهای آن به نظریهپردازی پرداختهاند .نقش خانواده در وضعیت
عمومی زنان و تأثیر آن در روابط قدرت میان دو جنس ،خشونت خانوادگی ،کنترل مردان بر زنان در خانواده،
نقش کار زنان در اقتصاد و تأثیر آن در نظام اقتصادی جامعه ،استفادۀ مردان از کار زنان ،نقش دولت در تنظیم
روابط درون خانواده ،نقش خانواده در بازتولید زنانگی و مردانگی و تقسیم کار مبتنی بر جنسیت ،از جمله مسائلی
هستند که در مقالعات خانواده و به خصو

در نگر های فمینیستی مورد توجه قرار گرفتهاند.

اگرچه فمینیسم در غرب به دالیل مورد قبول و پذیر

آن جوامع متولد گردید ،اما همانند سایر امواج فرهنگی

ساطع شده از غرب ،مرزهای فیزیکی و جارافیایی سایر جوامع ،از جمله جامعه ایران را درنوردیده ،آن را نیز مورد
تأثیر قرار داده است .هستۀ نظریههای فمینیستی ناظر بر آن است که تاکنون جهان را مردان تعریف کرده و زنان
در این تعریف مردانه نادیده انگاشته شدهاند .از این رو ،مبانی اصلی تمامی نظریههای فمینیستی ،مبتنی بر تساوی
زن و مرد در همۀ زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ....است .آنچه مسلم است ،ایدئولوژیها ،نمادپردازیها
و ترتیبات ساختاری -اجتماعی مشخص مرتبط با زنان ،از فرهنگی با فرهن

دیگر به شدت متمایز است .امروزه

در غرب بر اثر تأکید جنبش فمینیسم بر آزادی جنسی و حذع نقش مادری ،مشکالت عدیدهای ،از جمله خانواده
تک والد ،خانواده چند والد ،رواج همجنس بازی ،سقط جنین ،کودکان نامشروع ،بارداری در سنین کودکی ،تجاوز
به محارم ،تجاوز به کودکان و  ...از مشکالت اساسی جامعه غربی شده است.
به طور خالصه ،میتوان گفت که در غرب تحت تأثیر جنبش فمینیسم ،خانواده سه وظیفۀ حیاتی خود را از
دست داده؛  -0ارضای نیازهای جنسی در چارچوبی مشخص؛  -6خانواده به عنوان مرکز تولید نسل و تعلیم و
تربیت؛  -1خانواده به عنوان پشتوانه اقتصادی .این در حالی است که اسالم در  0011سال پیش زن و مرد را
کامل کنندۀ یکدیگر میداند و تنها عامل برتری را تقوا اعالم کرده و نشان داده است که زن و مرد در جایگاه
انسانی برابر ایستادهاند و با توجه به این برابری ،برای هر کدام نقشی متناس با خصوصیاتش تعریف کرده که در
آن چارچوب از گزند آفات در امان میمانند .ایران به عنوان یک جامعه اسالمی و مخصوصاب شیعی ،میکوشد موازین
اسالمی را در جامعه اجرا کند؛ ولی در سالهای اخیر نفو تفکرات فمینیستی در برخی حوزهها غیرقابل انکار است.
به نظر میرسد ضروریترین نیاز امروز جامعه برای تدوین قوانین حمایتی و متناس با شرایط روز کشور در
حوزۀ زنان ،داشتن فقهائی با دانش حقوقی و شجاع است تا بتوانند در جهت تفسیر قواعد دینی متناس با شرایط
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امروز زنان ،راهگشای حل تقابل حقوق و فقه در حوزۀ وضع قوانین باشند .آنچنان که وقتی در مباحث متون
فقه ،به بررسی قوانین دین مبین اسالم پیرامون مسأله بردهداری میرسیم ،با توجه به منسوخ شدن بردهداری از
پرداختن به مسائل مربوط به آن اجتن اب می شود ،الزم است فقهای فهیم و شجاعی باشند تا تاییرات و
گرهگشایی های الزم در این خصو

را انجام دهند تا جامعه حقوقی و قانونگذار ،آزادی عمل بیشتری برای

حمایت حقوقی از زنان در جامعه داشته باشند.
محدودیتهای تحقیق
هر تحقیقی از ابتدای امر یعنی انتخاب موضوع تا مراحل اجرا و تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری دارای
محدودیتهایی است .بیان محدودیتها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زمینههای مختلف را دارند
کمک میکند تا با دیدی باز و آگاهی از موانع ،کمبودها و محدودیتهای تحقیق به امر پژوهش در زمینههای
مشابه بپردازند .این تحقیق نیز دارای موانع و محدودیتهایی است که به آنها اشاره میکنیم:
 با توجه به جدید بودن و به روز بودن موضوع مورد پژوهش ،علیرغم جستجو در کلیه منابع علمی ،محققنتوانست موضوعی مرتبط با عنوان پژوهش به دست آورد.
 در این زمینه مشکالتی وجود داشت که موج شده خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کت  ،مجالت،آمار ،بانک0های اطالعاتی و غیره در کتابخانهها به راحتی ممکن نباشد .بخشی از این مشکل ناشی از فقدان یا
کمبود هر یک از منابع تحقیقات فوق بود.
انتقادهای وارد بر جرمشناسی فمینیستی و مختلط شدن تمایل به دیدگاههای فمینیستی با باورهای مذهبیدر جامعه ،باعث محدود بودن منابع جهت پرداختن به موضوع مورد بحث بوده است.
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چکیده
حقوق مالکیت صنعتی با تشویق به نوآوری ،نقش بسزایی در شوکوفایی اقتصواد دارد و کشورهای در
حال توسعه همچون ایران باتصوی قوانین کارآمود مویتوانند به پیشرفت صنعت و تولید کموک نماینود
و واضوح اسوت کوه صرع وجود مقررات مناس بدون اجرای صحیح آنها در دادگاههوا مثمر نبوده و اگرچه
نظریههایی همانند لزوم گرد

آزاد اطالعات ،توسعه تعاون اجتماعی و آراء فقهی نظیر عدم مقابقت

حمایت از مالکیت فکری با نظامات اسوالمی ،حمایت از مالکیت فکری را موجه نمیدانند ولی به جهوت
نقوش بنیوادین این حمایوت در باال بردن شاخص پیشرفت علمی ،اجتماعی و اقتصادی جواموع ،شوناخت
حقوق برای پدیدآورندگان اموال فکری و حمایت از آنها چه در سقح جهانی ،چه داخلوی و نیز حوزۀ
فقهی مورد پذیر

قرار گرفته و بتدریج حوزۀ آن گسوتر

یافته است .با اندکی تسامح می توان گفت

کوه امروزه حمایت از حقوق پدیدآورندگان اموال فکری یک اصل مسلم است و اما ایون که در جهت
حمایت ،چه راهکارهای حمایتی اتخا گردد و نحوۀ حمایوت چگونوه باشود محول مناقشه بین حقوقدانان
می باشد و از جمله این مناقشات ،بحث در موورد لوزوم یوا عودم لوزوم حمایت کیفری و در فرد لزوم
چگونگی آن است .در این مقاله پس از بررسی مفهوم مالکیت صنعتی و اقسام آن بوه بررسوی ضمانت
اجراکیفری ناشی از نقض حقوق مالکیوت صنعتی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیونهای بین المللی و
قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی پرداخته
و می بینیم کوه چوه ضومانتاجراهای کیفری در حمایت از مالکیت صنعتی بنیان نهاده شده است.
کلیدواژه ها :مالکیت صنعتی ،نقض حقوق ،ضمانت اجرای کیفری ،حقوق ایران ،کنوانسیونهای
بینالمللی

- 0دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ثبت (نویسنده مسؤول)mahdimohseni896@gmail.com-
- 6دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل/دانشگاه شهید بهشتیmohseni.e@outlook.com-

مسئولیت کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران

023

مقدمه
مالکیت ،اساس گرد

چرخه زندگی انسان ها محسوب می شود که به جورأت موی تووان ا عوان

داشوت نزدیک ترین علقه ای که بشریت از همان ابتدای تاریخ داشته ،با موال بووده اسوت و اهمیوت
مالکیوت توا آنجاست که آن را در زمره حق و از ارکان عدالت نیز دانسته اند و در واقع مالکیت یکی از
مؤ لفه های حق و همچون آزادی و دموکراسی جزء حقوق اساسی و اولیه انسان به شمار می رود و در
نتیجه جامعوه هوا مجبورند که در تعهد خود برای حفظ حق مالکیت در برابر اهداع دیگر توازن برقرار
کنند و بوه هموین دلیل ماده  0اعالمیه جهانی حقوق بشر ،حق مالکیت را در زمره حقوق اولیه انسان ها
دانسته اسوت و به موج این ماده« :هر شخصی منفرداب یا به طوور اجتمواع حوق مالکیوت دارد و احودی
را نموی تووان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».
دراصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،هر چند مالکیت به عنوان حقوق ملت کر
نشده اما در مقابل ،اصل چهل و چهارم ،مالکیت خصوصی را از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسالمی
شوناخته و دو اصول چهل و ششم وچهل و هفتم به صراحت آن را مورد حمایت قرارداده اند.
به موج اصل چهل و ششم« :هر کس مالک حاصل کس

و کوار مشوروع خویش است و هیچ کس

نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کس و کار خود امکان کس و کار را از دیگری سل کند ».و طبق
صدر اصل چهل و هفتم قانون اساسی نیز« :مالکیت شخصی کوه از راه مشوروع باشد ،محترم است؛ مالکیت
فکری بخشی از مالکیت است که حاصل فکر و اندیشه انسان بوده و دولتهوا مبادرت به پیشبینی حقوق
انحصاری ،اختصاصی و البته موقتی برای آفریننده آن در قووانین و مقوررات نموده اند».
حقوق مالکیت فکری بر دو قسم است :حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری .به نظر،
مالکیت صنعتی عبارت است از مالکیت انسان بر آنچه که اندیشه وی در حوزه صنعت و تجارت آفریوده و
یا به طریق قانونی یا به صورت اعتباری از آن خود کرده ،که از انوواع مالکیتهوایی اسوت کوه در یول
مالکیت خصوصی ،مورد حمایت عام قانون اساسی قرار گرفته است .مالکیت ادبی و هنری نیز شاخه دیگری
از مالکیت معنوی است که به حقوق ناشی از کپویرایوت وحقوق مرتبط با آن میپردازد.
در ادامه به بررسی مفهوم مالکیت صنعتی خواهیم پرداخت و با این نهاد حقوقی آشنا خواهیم شد ،و
بعد از آن به بررسی مسؤولیت کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران خواهیم
پرداخت و خوواهیم دیود کوه قوانونگوذار ایوران چوه ضومانت اجراهای کیفری در حمایت از مالکیت
صنعتی پیشبینی نموده و این نهاد حقوقی را مورد حمایت خود قرار داده است.
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 -0مفهوم مالکیت صنعتی و مبانی حمایت از آن
در این قسمت ابتدا مفهوم مالکیت صنعتی به عنوان شاخه ای از مالکیت فکری موورد بررسوی قورار
خواهد گرفت و متعاقباب مبانی حمایت از این دسته از اموال فکری ارزشمند مورد تحلیل واقوع خواهود شد.
 -0-0مفهوم مالکیت صنعتی
امروزه نقش مهم حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بین الملل ،تجارت الکترونیک ،سورمایهگوذاری و
روابط اقتصادی روبه رشد بر کسی پوشیده نیست .به طور کلی نظام حقوق مالکیت صنعتی بوه عنووان
یکی از مسائل بنیادین سیاست نوین اقتصادی در سقح ملی و بین المللی و ابزاری مهم برای توسوعه
پایودار برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته معرفی شده است ،به اضافه این که حمایوت
قووی و مؤثر از حقوق مالکیت صنعتی عامل بسیار مهم و تعیینکننده در تسهیل موجبات انتقوال فنواوری
و نیز در جل

سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای معین اقتصادی است که برای توسعه پایودار

امری حیاتی تلقی می شود و در کشورهایی که در روند آزادسوازی ،سیاسوت های اقتصوادی و صونعتی
را تجربه می کنند ،وجود نظام مالکیت فکری قوی و نیرومند ،یکوی از مهمتورین عوامول ضوروری بورای
تضمین روند آزادسازی است که یکی از نتایج مهم آن می تواند تجدیود سواختار بخشهای صونعتی و
تجاری و در نهایت تشویق و ترغی

سرمایهگذاری کوچک و متوسط برای اسوتفاده از نظوام مالکیوت

فکری به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و فناوری ملی باشد .در تعریف و مفهوم مالکیت صنعتی به
طور کلی میتوان گفت :مالکیت صونعتی ،مجمووع حقووق و سولقه اقتوداری اسوت کوه بور موضوعات
مختلف صنعتی ،نظیر اختراعات و هرگونه پدیده خلقشده ای کوه خصوصویات صونعتی یوا تجارتی داشته
باشد ،بار می شود و به مالک آن حق می دهد تا به طوور انحصواری ،ولوی مووقتی از آن استفاده و
بهرهبرداری نماید( .امامی)15 :0191 ،
از مالکیت صنعتی ،تعریف قانونی در نظام حقوقی ایران و در نظام حقوقی بسیاری از کشورهای جهان
از جمله فرانسه ،انگلیس ،و… مالحظه نمیگردد و به نظر میرسود علوت خوودداری قوانونگوذاران از
تعریف قانونی مالکیت صنعتی ،تنوع موضوعات آن باشد کوه هوریوک از موضوعات مالکیوت صونعتی،
اوصاع و ویژگی های مخصو

خود را دارد و جمع کردن خصوصیات مختلف موضوعات متعدد مالکیت

صنعتی در یک تعریف قانونی که بتواند جامع و مانع باشد چندان آسان نیست و به فرد امکان نیز در
عمل مشکالت فراوانی در پی خواهد داشت و شاید به همین دلیل در کنوانسیونهای بین المللی از جمله
کنوانسیون پوواریس بوورای حمایووت از مالکیووت صوونعتی مورخ  61مارس  0661و اصالحات انجام
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شده در این کنوانسیون نیز ،مالکیوت صونعتی تعریوف نشوده اسوت و بعضوی از حقوقدانان هم از تعریف
مالکیت صنعتی خودداری کرده اند( .جعفرزاده)616 :0167 ،
اما همانقور که گفته شد در تعریف مالکیت صنعتی به طور کلی می توان گفوت :مالکیوت صونعتی،
مجمووع حقوق و سلقه یا اقتداری است که بر موضوعات مختلف صنعتی ،نظیر اختراعات و هرگونه پدیده
خلق شده ای که خصوصیات صنعتی یا تجارتی داشته باشد ،بار می شود و به مالک آن حق می دهد توا
بوه طور انحصاری ولی موقتی از آن بهره برداری کند.
 -2-0مبانی حمایت از مالکیت صنعتی
مبانی و علل حمایت از مالکیت صنعتی ،همانند سایر اموال میتواند در قال قاعده احترام موال قورار
گیرد و مقصود از آن مصونیت اموال مردم از تجاوز و تعدی و نگهداشتن احترام مال آنوان اسوت؛ بوا این
حال عالوه بر قاعده کلی فوق ،دالیلی ویژه ،حمایت از مالکیت صنعتی را توجیه مینماید و این دالیل که
برخی جنبه عمومی دارند ،صرع نظر از ایرادهای برخوی از نویسوندگان بور اصول حمایت از مالکیت
صنعتی می باشد و توضیح این که برخی معتقدند حس اصول جریوان آزاد اطالعات ،مردم باید آزادانه به
اطالعات دسترسی داشته باشند و حمایت از مالکیت صنعتی ضمن تأثیر نامقلوب بر ارتقا سقح نوآوری،
در نهایت اصل رقابت آزاد را در نقفه خفه می نماید و این ادعا هیچگاه نمیتواند صوحیح باشد و کر
دالیل حمایت از مالکیت صنعتی نیز میتواند این ادعا را در مبدأ از حرکت باز دارد و این دالیل نیز به
شر

یل هستند( :میر حسینی)065 :0196 ،

-0-2-0ترغیب خالقیت
تقریباب کلیه حقوق مالکیت صنعتی از ویژگی های نو و مبدعانه برخوردارند و برای تحصیل آن ها تال
های فراوانی شده است وحمایت از این دسته ازمقالعات ارزشمند ،آنالیزهای الزم را برای پدیود آورنودگان
آن به منظور خلق مجدد آثار ارائه می دهد و زمینه های داشتن امنیت الزم برای سرمایهگذاری را فراهم
می آورد .برای مثال در دعوای  cov Bicron corp oil Kewaneeکه در دادگاه بخش رود ایلنود مقور
شود دادگاه به صراحت بر حمایت از مالکیت صنعتی بر مبنای فوق الذکر تأکید نمووده اسوت و ترغیو
بوه خالقیت را از جهات مهم حمایت دانسته است(.نظام الملکی)100 :0197 ،

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی ششم) تابستان 0011

026

 -2-2-0ممانعت از رویه های ضد رقابتی
در اقتصاد امروز اصل بر رقابت آزاد میان عالم تجاری و اقتصادی است .این اصل ،مقتضی آن است که
هر کس در گستره بازار آزاد رقابتی می تواند با رعایت قواعد قانونی وارد شبکه تولید و توزیع شده و بوا
ارائه کاالها و خدمات بیشتر ،تال

هر چه مضاعف برای جل مشتری نماید وحقوق رقابت ،مبنا اصلی این

رویه های بازاری است و در عین تنظیم و ممانعت از ایجاد انحصار سعی بر آن دارد تا از رویه هوا و رقابت
غیرمنصفانه جلوگیری نموده و اشاعه دهندگان و مرتکبان آن را مجازات نماید و یکی از مهمترین
مصداقهای جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه و ناعادالنه ،جلوگیری از سووء اسوتفاده از حقووق مالکیوت
صنعتی از طریق تحصیل متقلبانه آنها می باشد و در صورتی که رقبا بتوانند به هر طریق از اسرار تجاری
رقی خود آگاه شوند ،می توانند با پیشبینی آینده کاری رقی خود ،به راحتی اقداماتی را به عمل آورنود
کوه باعوث جلوافتادن ایشان و حذع رقی مقابل و در نهایت ورود ضرر به مال اسرار تجاری شود و به نظر
میرسد که قانونگذار ما با لحاخ این دلیل ،در مورد اسرار تجاری در بستر فضای مجازی اقدام به وضع
ماده  50قانون تجارت الکترونیک مصوب 0166نموده که اشعار می دارد« :به منظور حمایت از رقابتهای
مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الکترونیکی ،تحصیل غیرقانونی اسرارتجاری و اقتصادی بنگاه ها و
موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخا

ثالث در محیط الکترونیک ،جرم محسوب و مرتک

به

مجوازات مقرر در این قانون خواهد رسید .و به موج این قاعده ،تحصیل و سوء استفاده از حقوق مالکیت
صنعتی متعلق به دیگری ،سب

نقض قواعد حقوق رقابت و گستر

عدم امنیت و ربا در معامالت می

گردد( ».شیخی)066 :0195 ،
 -3-2-0حق انحصاری اشخاص بر حقوق مالکیت صنعتی خود
تمام اشخا  ،دارای حق انحصاری نسبت به تراوشات هنی خود می باشوند کوه بوه اسوتناد آن،
حوق نظارت بر انتقال ،فرو  ،استفاده و ممانعوت از هرگونوه سووء اسوتفاده تجواری و اقتصوادی و افشای
غیرمجاز را دارند و این حق ،شبیه به حق مالکیت است اما تفاوت آن بوا حوق مالکیوت آن اسوت کوه
ایرادهایی نظیر لزوم ماد ی بودن موضوع مالکیت را در خود ندارد و لذا ،در صورتی که هر شخص بتوانود
به راحتی حقوق مالکیت صنعتی دیگری را فا

نماید ،این حق بنیادین وی مورد نقض قرار می گیرد و

دیگر جایی برای اعمال این حق باقی نمیماند و هر سری که افشا شود مالکیت خود را از دسوت داده است
و همه می توانند به راحتی از آن استفاده نمایند ،بدون این که بتواننود موانع یکدیگر در تجواریسازی
شوند و البته برخی از نویسندگان معتقدند آن دسته از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی مالک تلقی میشوند
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که بر داشتن سایه حمایتی قانون و اجازه دسترسی آزاد به آنها معادل جواز تجاوز بوه حقووق مالکیت و
به بیانی صریحتر اتالع مال دیگران باشد و به نظر می رسد ایون دیودگاه صوحیح نباشود ،زیورا حقوق
مالکیت صنعتی همواره ارزشمند است و به دارنده آن مزیوت رقوابتی برتور موی دهود و هموین ارزشمندی
به طور ضمنی داللت بر مالکیت داشتن مالکیت صنعتی موی نمایود ،وانگهی هومچنانکوه برخی نویسندگان
همچون دکترامامی به درستی ا عان داشتهاند ،در علم اقتصاد به جای لفظ مال از اصوقال ارز

و بوه

جای لفظ مالیت از اصقال ارزشمندی استفاده مینمایند و بنابراین باید ابراز نظر نمود که در گستره
مالکیت صنعتی ،مالک ،حقوق شبه مالکیت را بر مال خود دارد و می تواند هر تصورع موادی و حقووقی
نسبت به آن اعمال نماید.
 -0-2-0منع دارا شدن بالجهت
یکی دیگر از دالیلی که برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند مورد نظر قرار گیرد ،قاعده عقلی
منع دارا شدن بالجهت است و توضیح این که در صورت پذیر

مالکیت حقوق ناشی از مالکیوت صونعتی

بوه عنوان یک مال منتقل و ارزشمند ،هرگاه کسی بدون احراز هر یک از اسباب کر شده در مواده
001قانون مدنی بر این حقوق استیال یابد و در آن ها تصرع نماید ،به صورت ناعادالنه بر آنها مستولی
شوده است و در صورت وضع ید ،ضامن بوده و باید اجرت المثل منافع استیفاء شده را به مالوک آن بپردازد
و البته این امر در صورتی اتفاق می افتد که شخص ثالث بدون ا ن بر این حقوق دست یافته باشد وگرنه
هنگامی که شخص ،خود مبادرت به آفرینش این دسته از اموال فکری ارزشمند نمایود ،حس

قاعوده

حیازت ،دارنده تلقی شده و می تواند انحاء تصرفات مادی و حقوقی را در مالکیت صنعتی خود بوه عمول
آورد .حس آنچه کرگردید میتوان دریافت حمایت از مالکیت صنعتی اموری الزامی و ضوروری بوه نظر
می رسد و نظر کسانی که بر عدم امکان حمایت از این دسته اموال فکری ارزشمند به استناد اصل دسترسی
آزاد به جریان اطالعات استدالل می نمایند ،موجه نمی باشد و میتوان گفت پوذیر

نظوریه لزوم حمایت

از مالکیت صنعتی و به طور کلی مالکیت معنوی به عنوان مال ،چه در قالو حمایت هوای قراردادی ،چه
حمایت های غیرقراردادی ،منافع بسیاری در جهوت رشود اقتصوادی جامعوه در بوردارد و مضرات اندکی
را که منتقدین حمایت از مالکیت صنعتی مقر می نمایند ،را رفع میکند.
-2بررسی مختصرکنوانسیونها وقوانین مرتبط با مالکیت صنعتی
درخصو

مالکیت فکری که مالکیت صنعتی نیز خود قسمتی از آن می باشد کنوانسیونها و قوانین

مختلفی ازقبیل کنوانسیون تریپس ،کنوانسیون پاریس ،موافقتنامه الهه ،معاهده لوکارنو ،توافقنامه
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مادرید ،کنوانسیون برن ،قانون الحاق ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب
 ، 0161قانون ثبت اختراعات ،طر های صنعتی و عالئم تجاری و غیره وجود دارد که درزیر به دلیل
جلوگیری ازاطاله کالم تنها به دو مورد اشاره شده و بررسی می گردد.
-0-2کنوانسیون پاریس
کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درتاریخ 60مارس0661میالدی در شهر پاریس به
امضا رسید .این معاهده که از کلیدیترین توافقنامه های بین المللی در حوزه مالکیت فکری به شمار می
رود ،ناظر بر"مالکیت صنعتی" بوده که گستره وسیعی از موضوعات ،شامل ثبت اختراعات ،عالئم و
نشان های تجاری ،طراحی های صنعتی ،یوتیلیتی مدل ها ،اسامی تجاری ،نشانههای جارافیایی(نشانی ها
واسامی مبدأ) ،و جلوگیری ازرقابت غیرمنصفانه را در برمی گیرد.
ازلحاخ تشکیالتی نیز کنوانسیون پاریس ،دارای یک مجمع و یک کمیته اجرایی است و تمامی دولتها
که سقح حداقلی از مقررات اجرای توافق استکلهم(0957میالدی) را پذیرفته باشند ،میتوانند عضوی از
این مجمع باشند .در این میان ،کشور سوئیس یک استثناء محسوب شده و همواره در کمیته اجرایی
عضویت دارد .اما سایراعضا مجمع را ،کشورهای عضوکنوانسیون برمیگزینند.گفتنی است که ایران نیز برای
نخستین بار ،درسال(0117قانون مصوب00اسفند)0117به این کنوانسیون ملحق گردید و در ادامه،
درآ رماه  ،0117الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به آخرین اصالحات این کنوانسیون نیز رسمی گشت.
الزم به کراست که مقررات ودستورالعمل های اصلی کنوانسیون پاریس به سه دسته اصلی موضوعات
ملی ،حق اولویت و قوانین مشترک تقسیم می شوند که بررسی آن در این مقال نمیگنجد.
 -2-2قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت
معنوی مصوب 0381
درجمهوری اسالمی ایران مقابق ماده واحده مصوب 0161/7/0مجلس شورای اسالمی ،به دولت اجازه
داده شده است که به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضاء شده در استکلهم به تاریخ
چهاردهم جوالی0957میالدی با اصالحات بعدی بپیوندد.
درخصو

سابقه تشکیل سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز باید گفت که پس ازتصوی

پاریس درسال 0661برای حمایت ازحقوق مالکیت صنعتی وتصوی

کنوانسیون

کنوانسیون برن درسال0665برای

حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری ،هریک از این دو کنوانسیون برای اداره امور خود ادارهای را
پیشبینی کردند و در سال0691میالدی نیز یک دفتر بین المللی مشترک بنام دفتر بین المللی متحد
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برای حمایت ازحقوق مالکیت معنوی جهت انجام امور اتحادیه های فوق تأسیس گردید و این دفتر نیز تا
سال0957میالدی زیر نظر دولت کنفدراسیون سوئیس اداره می شد .درسال0957نیز کنوانسیون سازمان
جه انی مالکیت معنوی دراستکلهم به تصوی رسید و از جمله وظایف آن نیزتأیید خدمات اداری اتحادیه
های پاریس و برن و دیگراتحادیه های مخصو

که در رابقه با اتحادیه های مزبور تأسیس شده اند ،می

باشد .این سازمان درسال0970به عنوان یکی ازسازمان های تخصصی سازمان ملل متحد پذیرفته شده
است.
 -3مسئولیت کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی
در بخش نخست دیدیم که هم اخالق و هم نظم عمومی و نیز بعضاب مصلحت و دگرگونی های اجتماعی،
اقتضای این را دارند تا در برابر نقض حقوق مالکیت صنعتی از شدیدترین حربه حقوقی یعنوی کیفور بهره
گیری شود و بنابراین با توجیه جرم انگاری ،دستهای از جرایم شکل می گیرد به نوام جورایم علیوه حقوق
مالکیت صنعتی .حال پرسش بنیادین و اولیه این اسوت کوه رفتارهوای نواقض حقووق مالکیوت صنعتی
در زمره چه دسته ای از جرایم قرار می گیرد؟ جرایم مالی ،جرایم اقتصادی یا اینکوه ایون گونوه رفتارها
خود دسته ای مستقل به شمار میروند؟ پاسخ به این سوال ایون نتیجه را خواهود داشوت کوه جرایم ضد
حقوق مالکیت صنعتی را از دریچه چه موضوعی بررسی کنیم؛ مالی ،اقتصادی ،تجاری یوا چیز دیگر؟
در ادامه سعی در پاسخ به سوال باال خواهیم داشت تا پی به ماهیت این جرایم ببریم و یافته های خود
را بر اساس نوع ،دسته بندی کنیم تا به نتیجه ای مناس برسیم.
 -0-3نوع جرایم علیه مالکیت صنعتی
عنوان «جرایم مالی» ناظر به جرایمی است که مرتبط با مال هستند اعم از اینکوه موال موضووع جورم
باشد یا وسیله جرم و در کنار این عنوان گاه عنوان «جرایم علیه اموال» نیز مقر می گردد که متناظر به
رفتارهای مجرمانه بر ضد مال یا به طور دقیق تر حق مالی است؛ به عبارت دیگر مال در جرایم علیه اموال
موضوع جرم است و این ادعا را می توان از قرینه علیه یا ضد دانست و با این حال غالباب جرایم مالی و
جرایم علیه اموال یکی دانسته می شود و به جای هم نیز بوه کوار بورده می شود ،در حالی که میتوان
بین این دو جدایی انداخت و به این صورت که جرایم مالی ناظر به جرایم مرتبط با مال است؛ خواه مال
نقش موضوع را داشته باشد مانند کالهبرداری وسرقت و خواه مال نقش وسیله جرم را داشته باشد مانند
ارتشاء و ربا که در این دو جرم عمل مجرمانه بر ضد مال نیست؛ اما اگر مالی در میان نباشد جرم نیز واقع
نمی گردد و در واقع وسیله ضروری ارتکاب جورم اسوت و از ایون رو ارتشاء و ربا در زمره جرایم مالی
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محسوب می شوند هر چند آنها را از حیث اعتباری و انتزاعی می توان در دسته جرایم علیه آسایش
عمومی نیز قرار داد و در این دو جرم مال الرشا و مال الربوا هور دو وسویله ارتکاب جرم به شما می روند
نه هدع اصلی که جرم به خاطر آن ارتکاب یابد ،زیرا در این دو جرم قبل از اینکه به مال و صیانت از آن
و احترام به علقه مالکیت توجه شود ،به سالمت روابوط اداری و صوحت روابط معاملی و تجاری پرداخته
می شود و جنبه عمومی و دولتی داشتن مال و شخصویت مرتکو

نیوز می تواند از معیارهای تفکیک

جرایم علیه اموال و جرایم مالی شود ،به عنوان مثال جرم اختالس اموال عمومی و دولتی در زمره جرایم
مالی به حساب می آید و حال آن که آن را در یل جرایم علیوه امووال قرار نمی دهند و البته قسمتی از
جرم اختالس که برداشت و تصاح اموال اشخا
زیرا موضووع جورم در ایون جوا امووال اشوخا

است موی توانود بوه عنوان جرم علیه اموال تلقی شود،
اسوت نوه دولوت و شخصیت مرتک یعنی کارمند بودند

نیز تأثیری در ماهیت آن نخواهد داشت و همچنین رضایت یا عدم رضایت نیز می توانود در برخوی عنواوین
مجرمانه به عنووان معیوار نسبی تفکیک جرایم مالی از جرایم علیه اموال گردد و در جرایم علیه اموال،
عدم رضایت صاح یوا متصورع قانونی مال از عناصر الزم برای تحقق عنوان مجرمانه است و حال آن که
در برخی از جرایم موالی ماننود رشا ،ربا و اخذ پورسانت؛ رضایت صاح مال از اجزای الزامی برای تحقق
رکن مادی جرم به حساب می آید( .میر محمد صادقی)065 :0190 ،
به سخن دیگر در رکن مادی جرایم علیه اموال ،عدم رضوایت و بوه عکس در رکون موادی برخوی
جرایم مالی ،رضایت ،شرط تحقق جرم است که بدون آنها عناوین مجرمانه محقق نمیگردد و با توجه به
این معیار که جرایم مالی به جرایمی گفته می شود که در تحقق آن ها ممکون اسوت موال از یک سو به
عنوان هدع یا موضوع جرم مقر شود و از سوی دیگر به عنوان وسیله جرم ،بوین جورایم مالی و جرایم
علیه اموال رابقه عموم و خصوو

مقلوق اسوت و عنووان «جورایم موالی» در بردارنوده مصادیق جرایم

علیه اموال نیز خواهد بود و برخی اصقال جرایم علیه امووال ،ایورادپوذیر دانسته شده و معتقدند که به
جز جرم تخری

در سایر جرایم علیه اموال ،ضرری به خود مال زده نموی شوود بلکوه صدمه به حقوق

مالکانه اشخا

وارد می آید و به این دلیل شاید اصقال جرایم علیوه حقووق موالی ،اصقال صحیح تری

نسبت به اصقال «جرایم علیه اموال» می باشد اما باید گفت حق مالی با مال تفاوتی ندارد و از ریشوه
حوق موالی ،موال محسووب موی گوردد زیوراهمیشه مال تعبیر عاری از وجود حق مالی است ،یعنی رابقه
اعتباری که شخص را بوه موال مربووط می کند و مفهومی جدای از آن ندارد .زیرا اشیاء مادی به این
اعتبار که مال اشخا

قرار موی گیورد ،مال محسوب می شود ،اگر می گوییم :این شیء مال ما می باشد
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در حقیقت تعبیر از این است کوه بور آن حق مالکیت داریم و لذا حقوق ناشی از مالکیت صنعتی به عنوان
قسمتی از حقوق مالی نیاز به حمایت دارد و یکی از این نوع حمایت ها ،حمایت کیفری می باشد و در
ادامه به بررسی حمایت کیفری از حقوق ناشی از مالکیت صنعتی خواهیم پرداخت و بعد از بررسی مراجع
قضایی صالح به بررسی ضمانت اجراهای کیفری که قانونگذار برای نقض حقوق ناشی از مالکیت صنعتی
معین نموده خواهیم پرداخت.
 -2-3نهادهای قضایی صالح
نهادهای قضایی صالح نهادهایی هستند که بر اساس قانون ،شایستگی رسیدگی به دعاوی و پروندهها
را دارا هستند؛ پس نهادهای قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم حوزه حقووق مالکیوت صونعتی مراجعوی
هس تند که به حکم قانون صالحیت و شایستگی رسیدگی به این اعمال سرزنش آمیز را دارند و از زموان
کشف آثار غیرقانونی و سرزنش آمیز تا پایان اجرای واکنش های قانونی مراجع قضایی متعدد ،صالحیت و
تکلیف رسیدگی به امر کیفری را دارند و هر یک به نوبه خود امر تعقی  ،دادرسی و اجرای کیفور را هدایت
مینمایند و بدین منظور اولین رسالت آنها احراز صالحیت و توانایی رسیدگی به جرایم علیه حقووق مالکیت
صنعتی است و طبیعت خا

موضوعات مالکیت صنعتی ،ضرورت پویشبینوی و ایجواد دادگواه های

تخصصی مالکیت صنعتی را اجتناب ناپذیر می نماید و محاکم تخصصی منافع و مزایوای فراوانوی دارند و
قضات این گونه محاکم به دلیل تخصص و تجارب باال در موضوعات حقوق مالکیت معنوی نسبت بوه قضات
محاکم عمومی تصمیمات کاربردیتر اتخا کرده و آراء مستندتر و مفیدتری در جهت حمایوت از دارندگان
حقوق مالکیت معنوی و جلوگیری از نقض حقوق آن ها صادر مینمایند و صدور آراء متحد الشکل و
منسجم و جلوگیری از صدور آراء متشتت و پراکنده از فواید دیگر این محاکم است که خود در نهایت
میتواند منجر به شکل گیری دکترین حقوقی مستحکم و یکپارچه در زمینوه حقوق مالکیت صنعتی گردد
و این محاکم در مقایسه بوا محواکم عموومی در پوذیر

موضوعات حووزه حقووق مالکیوت معنووی از

توانمندی باالیی برخوردارند و استفاده از کارشناسان و وکالی متخصص ،این توانمندی را هر چه بیشوتر
افزایش میدهد و نحوه تفسیر و اسوتنباط محواکم تخصصوی در مقایسه بوا محواکم غیرتخصصوی بوا
ضروریات حقوق مالکیت معنوی هماهن

تر است .آشنایی قضات بوا الگوهوای رسویدگی محودود و تکراری

بودن موضوعات باعث افزایش سرعت عمل آنها میگردد و عالوه بور آن احتموال بوروز خقوا در تصمیم
گیری نیز کاهش مییابد و کاهش رسیدگی عالوه بر صرفه جویی در وقت موج
محاکم و کارمندان اداری آنها می گردد( .شیخی)605 :0195 ،

کواهش هزینه های
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در کشور ما ،اگرچه با توجه به رویه قضایی موجود و ماده  69قانون ثبت اختراعات ،طر های صنعتی
و عالئم تجاری و ماده  01قانون حمایت از نقشه های جارافیایی شع

خاصی از دادگواههوای عموومی

تهران به این دعاوی رسیدگی می کنند ،ولی باید گفت سایر دعاوی کیفری حقوق مالکیت صنعتی کوه
خارج از قوانین مزبور است در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می شوند که به تفصیل به آن خواهیم
پرداخت.
 -0-2-3نهادهای تعقیبی
پس از کشف جرم ،دادسرا تحقیقات مقدماتی را تا پایان اظهار نظر نهوایی در خصوو

اقودام ضود

حقوق مالکیت صنعتی عهده دار میگردد و همانقور که بیان گردیود ،در صورت تخصصوی بوودن نهواد
تعقی  ،مزایای ایجاد محاکم تخصصی بر امر تحقیق نیز حاکم خواهد بود و با توجه به بند الحاقی مواده
 61اصالحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  0196با اصالحات و الحاقات بعودی ،دادسورا عهوده دار
تعقی جرایم به ریاست دادستان می باشد و از آنجایی که رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرای قواعد به
خصو

در صالحیت شع

خاصی از محاکم عمومی تهران است و در حوزه قضایی هر شهرستان یک

دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه انجام وظیفه می نماید و لذا تحقیقات مقدماتی جرایم علیوه حقوق
مالکیت صنعتی بر عهده دادسرای عمومی و انقالب تهران است که یکی از نوواحی ایون دادسورا برای
تعقی

جرایم حوزه مالکیت صنعتی تعیین گردیده است .البته کر این نکته ضروری می باشد که در

دکترین حقوقی و رویه قضایی حاکم نظریه مخالفی نیز وجود دارد و معتقدند که مقابق ماده 101قانون
آیین دادرسی کیفری که مؤخر بر قانون ثبت اختراعات ،طر های صنعتی و عالئم تجاری و ماده  69آن
می باشد و مقابق مقررات آیین دادرسی کیفری که آخرین اراده قانونگذار نیز می باشد جرم در هر محلی
که به وقوع پیوسته در آن محل تعقی

بزه صورت می پذیرد و جرایم مالکیت صنعتی نیز به مانند

سایرجرایم باید در محل وقوع بزه رسیدگی شود و لذا در هر محل و شهری که بزهی در این خصو

به

وقوع بپیوندد ،دادسرای محل وقوع بزه صالح به رسیدگی می باشد؛ اگرچه تخصیص جرایم حووزه مالکیوت
صنعتی به دادسرای ویژه در مقایسه با سایر شع و نواحی بهینه می باشد ولیکن با توجه به اینکه قضات
دادسرای ویژه در حوزه مالکیت صنعتی فاقد تخصص و تجربه کافی بوده و به سایر جرایم دیگر حوزه های
حقوقی کیفری نیز رسیدگی می کنند ،ولذا می تووان گفوت توا زموان تخصصی بودن نهاد تعقی در کشور
ما مسیر طوالنی باقی مانده است و از آنجا که نظام حقوق کیفوری طی آیین دادرسی ویژه برای نحوه
رسیدگی به جرایم علیه حقوق مالکیوت صونعتی تودوین نگردیده است و مقام تعقی با رعایت قواعد عام
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آیین دادرسی کیفری به تحقیقات مقدماتی مبادرت میورزد و اقداماتی از قبیل :استماع شکایت متضرر از
بزه ،احراز صالحیت ،اقدامات کافی برای جلوگیری از امحاء آثار جرم ،جمع آوری ادله و مدارک ارتکاب
بزه ،اتخا تودابیر احتیواطی هماننود :صودور قورار توأمین خواسته ،قرار اناطه ،دستور توقیف کاالهای
تقلبی و تقلیدی و جلوگیری از ادامه اعمال سرزنشآمیوز متجاوز از طریق تعقیل کردن موسسه ،شرکت
یا تجارتخانه غیرقانونی ،جلوگیری از فرار متجاوز ،اخوذ توأمین متناس از متهم و صدور قرارهای نهایی
منع تعقی یا جل

به دادرسی و نهایتاب کیفرخواست ،مراحل تحقیقات مقدماتی است که نهاد تعقی به

منظور حمایت از حقوق مالکیت صنعتی بوه آن موی پردازد .جورایم حوزه حقوق مالکیت صنعتی از جرایم
غیرقابل گذشت می باشند و در صورت رضایت و گذشت شواکی خصوصی ،تعقی موقوع نمیگردد و مقام
تعقی مکلف به تعقی

ناقض از حیث جنبه عمومی بزه می باشد و شروع به تعقی نیز منوط به شکایت

دارنده حقوق مالکیت صنعتی نیست بلکوه بوا اعالم و گزار

ضابقین دادگستری یا اشخا

مورد اطمینان

هماننود اداره مالکیوت صونعتی و یوا در جورایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر بر وقوع جرم باشد،
تعقی آغاز میشود.
 -2-2-3نهادهای دادرسی
مهمترین موضوع راجع به نهادهوای رسویدگی کننوده ،پیرامون صوالحیت آنهاست .در واقع پوس از
صودور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری ،امر دادرسی بر عهده محکمه جزای محل وقوع جرم
می باشد(مواده 101قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  0196با اصالحات و الحاقات بعودی) .لیکون در
حوزه حقوق مالکیت صنعتی بر این اصل استثناء وارد شده است .در واقع ماده  05قانون ثبت اختراعات
مصوب  0101رسیدگی به دعاوی حقوقی یا کیفری مربوط به اختوراع یوا عالمت تجوارتی در محواکم
تهران به عمل خواهد آمد و اگرچه در مورد دعاوی کیفری جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم
در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع جرم یا کشوف
جرم ،دستگیری متهم به عمل آمده و برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می شود و بر اسواس مواد 69
قانون ثبت اختراعات ،طر های صنعتی و عالئم تجاری مصوب  0165رسیدگی به اختالفات ناشی از
اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صالحیت شعبه یا شع خاصی از دادگواه هوای عموومی تهران
می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصوی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد
و ماده  01قانون حمایت از نشانه های جارافیایی نیز مقرر میدارد« :رسیدگی به اختالفات که به موج
این قانون و آی ین نامه اجرایی آن باید به دادگاه ارجاع شود در صالحیت دادگواه عموومی و انقالب تهران
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می باشد و همچنین ماده  061آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،طر های صنعتی و عالئم تجاری
مصووب  0167چنان چه در ضمن رسیدگی کیفری متهم برای دفاع از خوود موضووع مالکیوت اختوراع،
طور صنعتی ،عالمت و نام تجاری را مقر کند؛ دادگاه صالح مقرر در مواده  69قوانون خوود بایود بوه
ایون موضوع رسیدگی نماید و با توجه به اینکه مواده 60قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  0196با
اصالحات و الحاقات بعودی ،رسویدگی به امری را که اتخا تصمیم در خصو

آن منوط به امری که

رسویدگی بوه آن در صوالحیت دادگواه دیگری است را از موارد صدور قرار اناطه دانسته است و ماهیت
مالکیت حقوق مالکیت صونعتی اموری مدنی و خارج از صالحیت محکمه جزاء است و لذا مقرره آیین نامه
مزبور برخالع ماده  01قواعد آمره است .بنابراین نه تنها محاکم باید از اجرای آن خودداری کنند بلکه هر
ی نفع نیوز حوق دارد از دیووان عدالت اداری ابقال آن را بخواهد و دارنده حقوق مالکیت صنعتی یا ی
نفع می تواند توقیف کاالهای موضوع نقض را از نزدیکترین دادگاه محل وجود کاال درخواست کند و
همچنین در هر مرحله از مراحل رسیدگی درخواست صدور قرار تأمین دلیل ،دستور توقیف محصوالت
ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صودور دسوتور موقوت نسبت بوه عودم سواخت آن شویء یا از ورود آن
محصوالت را بنماید و مراجع قضایی موظف به قبول تقاضای مذکور می باشند و می توانند قبل از صودور
قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کاال بخواهند و در صورتی که محصوالت در گمورک باشوند اجورای
دستور فوق توسط مأمورین گمرک و ضابقین خواهد بود (ماده  061آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،
طر های صنعتی و عالئم تجاری مصوب  .)0167باید توجه داشت که دادسرا می تواند رأساب دسوتور
توقیف کاالهای دارای عالمت تقلبی را صادر نماید .پس از اجورای تودابیر احتیواطی مرحلوه تعیوین
ضومانت اجراهای کیفری اعم از تعیینی و تأمینی است که در قسمت بعد به آن می پردازیم.
 -3-3ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی
در پیشینه قانونی و قانونگذاری کیفری ایران در برابر نقض حقوق مالکیوت صونعتی نموی تووان از
تنووع و رشد کیفر که با این دسته از جرایم تناس داشته باشد ،سخن گفت .در قانون ثبت عالئم تچاری
و اختراعات مصوب  0101قانونگذار اساساب رویکردی کیفری به نقض حقوقی مالکیت صنعتی ندارد و تنها
در ماده  05به امور شکلی کیفری میپردازد و طبق این ماده رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط
به اختراع یا عال مت تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد و اگر چه در مورد دعاوی جزایی ،جورم
در خوارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که ،در این موارد تحقیقات
مقودماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به محاکم
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تهران ارجاع می شود و با این حال حمایت کیفری از سوی قانون مجازات عمومی ،آنهم نوه در سوال
تصووی یعنی  0110بلکه در سالی که قانون ثبت عالئم تجاری و اختراعات وضع گردید؛ صودور گواهی
در پویش از انقالب ،حمایت کیفری توسط قانون عمومی راجع به جرایم و مجازات ها پیش بینی شده بود
و منحصر به حبس بود و پس از انقالب ،حوزه حمایت کیفوری از مالکیوت صونعتی توا ابتودای دهوه
هشوتاد قورن چهاردهم شمسی همانند رویکرد قبل از انقالب بود ولی پس از تحوالت بنیادی در حقوق
مالکیت فکری و نیز ایجاد رشته های دانشگاهی در این زمینه ،قانونگذاری کیفری نیز در این زمینه متنوع
شد و با این حال اثری از رشد و تنوع کیفر در میان نبود و حتی رشد کیفری کاسته شده و نوع کیفر را
هم عمومواب بوه جزای نقدی یا قاضی را میان جوزای نقودی و حوبس مخیر سواخته اسوت و در مواده 50
قوانون ثبت اختراعات ،طر های صنعتی و عالئم تجاری برای نقض حقوق مالکیت صنعتی ،پرداخت جزای
نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یوا هور دوی
آنهوا تعیین شده است در حالی که نه مجازات نقدی برای برخی نقض های این نوع حقوق که مرتک ،
سوود زیادی به دست آورده مناس

است و نه حبس آن قدرت بازدارندگی دارد؛ ضمن این که این دو

مجازات در نهایت اختیاری هستند و هرچند قانونگذار جمع آن ها را هم در اختیوار قاضی نهاده ولی
قاضی می تواند پرونده را با جزای نقدی ده میلیون ریوال ببنودد و جالو آنکوه دقیقواب همین رویکرد در
ماده  5قانون حمایت از نشانه های جارافیایی مصوب بهمون  0161نیوز دیوده موی شود و طبق این ماده
هر شخصی که مرتک اعمال مندرج در ماده  6این قانون شود عالوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از
ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد و در قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب  0166عمل ارتکابی
شخص را تخلف شمرده نه یک جرم ،با این حال برای ایون تخلف کیفر نقدی پیشبینی کرده است .طبق
تبصره ماده  7این قوانون ،مراجوع قضوایی کشوور مکلفند بر اساس شکایت مؤسسه و سایر اشخا
و گزار

ینفع

کارشناسی مؤسسه یا سایر مؤسسات همتراز به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز تخلف،

مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی معادل یک الی سه برابر ضرر و زیان وارده و همچنین به پرداخت
ضررو زیان وارده به شواکی مربوط در زموان صدور حکم محکوم نماید و در حقوق ایاالت متحده ،برای
جعل عالمت تجاری ،حبس تا ده سال و جزای نقدی تا دو میلیون دالر پیشبینی شده است که اگر این
عمل از سوی سازمان ها ارتکاب یابد ،حداکثر جوزای نقودی بوه پونج میلیون دالر افزایش خواهد یافت.
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نتیجهگیری
مالکیت ،اساس گرد

چرخه زندگی انسانها محسوب می شود که به جرأت موی تووان ا عوان

داشوت نزدیکترین علقه ای که بشریت از همان ابتدای تاریخ داشته با موال بووده اسوت و اهمیوت
مالکیوت توا آنجاست که آن را در زمره حق و از ارکان عالمیت نیز دانسته اند و در واقع مالکیت یکوی از
مؤلفوه هوای حق و همچنین آزادی و دموکراسی جزء حقوق اساسی و اولیه انسان بوه شومار موی رود و
در نتیجوه جامعه ها مجبورند که در تعهد خود برای حفظ حق مالکیت در برابر اهداع دیگر ،توازن برقرار
کنند و به همین دلیل ماده  07اعال میه جهانی حقوق بشر حق مالکیت را در زمره حقوق اولیوه انسانها
دانسته است و به موج

این ماده« :هر شخص منفرداب یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد و احودی را

نموی تووان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود ».و در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز هر
چند مالکیوت در حقوق ملت کر نشده ،اما در مقابل اصل چهل وچهارم مالکیت خصوصی را از پایه های
نظام اقتصادی جمهووری اسالمی شناخته و دو اصل چهل و ششم و چهل و هفتم به صراحت آن را مورد
حمایت قرار داده اند و به موج اصول چهل و ششم؛ هور کس ،مالک حاصل کس و کار مشروع خویش
است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت بوه کس و کار خود ،امکان کس و کار را از دیگری
سل کند و طبوق صودر اصول چهول و هفوتم قوانون اساسی نیز مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد
محترم است و مالکیت فکری بخشی از مالکیت است که حاصل فکر و اندیشه انسان بوده و دولت ها
مبادرت به پیشبینی حقوق انحصاری ،اختصاصی و البته موقتی برای آفریننده آن در قوانین و مقررات
نموده اند و حقوق مالکیت فکری نیز بر دو قسوم اسوت :حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و
هنری .مالکیت صنعتی یا مالکیت انسان بر آنچه که اندیشوه ا

در حوزه صنعت و تجارت آفریده یا به

طریق قانونی یا به صورت اعتبواری از آن خوود کورده ،از انوواع مالکیتها است که در یل مالکیت
خص وصی ،مورد حمایت عام قانون اساسی قرار گرفته است .در واقع حقوق مالکیت صنعتی با تشویق و
ترغی

ابداع و نوآوری نقش به سزایی در رشد و شوکوفایی اقتصواد دارد و کشورهای در حال توسعه

همچون ایران با تنظیم و تصوی قوانین و مقوررات کارآمود مویتوانند به رشد و پیشرفت صنعت و تجارت
و افزایش تولید و اشتاال کموک نماینود و واضوح اسوت کوه صرع وجود قوانین و مقررات مناس بدون
اجرای صحیح آنها در دادگاه هوا مثمرثمور نخواهود بوود و بنابراین اگرچه برخی نظریه ها همانند لزوم
گرد

آزاد اطالعات ،لزوم توسعه بیشتر همکاری و تعاون اجتماعی و برخی آراء فقهی نظیر عدم مقابقت

حمایت از مالکیت فکری با احکوام و نظامات اسوالمی ،حمایت از مالکیت فکری را موجه نمیدانند؛ امّا به
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جهوت نقوش بنیوادین حمایوت از حقووق مالکیوت فکری در باال بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی،
اجتماعی ،اقتصادی و صونعتی جواموع ،شوناخت حقوق برای پدید آورندگان اموال فکری و حمایت از آنها
چه در سقح جهانی ،چه در سوقح داخلوی و چه در حوزه فقهی مورد پذیر
مصداقی و مفهومی آن در حوال گسوتر

قرار گرفته و به تدریج حوزه

است .هر چند با استناد به مقال پیش گفته میتوان با اندکی

تسامح ایون ادعوا را مقور نموود کوه امروزه حمایت از حقوق پدیدآورندگان اموال فکری یک اصل مسلم
پذیرفته شده است و باید تمام امکانات موجود در راستای حمایت از این حقوق به کارگرفته شود.

038

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی ششم) تابستان 0011

منابع
 .0امامی ،اسداهلل ( ،)0191حقوق مالکیت صنعتی ،چاپ هشتم ،تهران ،نشر میزان.
 .6امامی ،اسداهلل ( ،)0191حقوق مالکیت صنعتی ،تهران ،نشر میزان.
 .1اصالنی ،حمیدرضا ( ،)0195حقوق مالکیت صنعتی در ازای سایبر ،چاپ چهارم ،تهران ،نشر میزان.
 .0امیری ،حسینعلی ( ،)0196اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و
حقوق اییران ،چاپ سوم ،تهران ،نشر میزان.
 .6میرحسینی ،سیدحسین ( ،)0196مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ،چاپ نهم ،تهران ،نشر میزان.
 .5نظام الملکی ،جعفر ( ،)0197حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی ،چواپ
سوم ،تهران ،نشر میزان.
 .7شیخی ،مریم ،)0195( ،راهبردهای قانونگذاری در حقوق مالکیت صنعتی ،چاپ چهارم ،تهران،
نشر خرسندی.
 .6جعفرزاده ،قاسم ( ،)0169مبانی فقهی مشروعیت حقوق فکری ،چاپ ششم ،تهران ،نشر مجد.
1. Chavanne, Burst J(1998), Droit de la Propriété Industrielle, Litec, Dalloz,
Français, N. 645ets .
2. Correa, Carlos E(2000), IP and the WTO and Developing Countries, Zed Books,
England.
3. Dean, Robert(2000), The Law of Trade Secrets and Personal Secrets, Law Book
co, Australia.
4. Ezjak, Scott(2009), Protecting Trade secrets through Copyright, Duke Law
Journal, V981.1987
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Pathology of the current answers of the Iranian criminal
justice system in banking crimes and violations
Ali Abedzadehzavareh
Abstract
The importance of banking crimes specially in the present time and the
current economical condition, is one of the essential discussions and required by
the law society since these crimes and violations and reacting them criminally
are not considered in our law system exactly and clearly.These crimes and
violations are significantly important since they destroy the security in the
banking system and sometimes plundering the people’ capitals and in result
cause their distrust to the country’s banking and economical systems.In the
present time, despite importance, complication, imposing costs and vulnerable
damages of banking violations and crimes, criminal policy of Iran in this regard
has been faced various challenges.Scattered and unsystematic criminalization,
lack of anticipation of effective enforcement mechanisms, mere criminal liability
and failure to adopt preventive policies are of thedamages that in practice have
led to the inefficiency of the criminal justice system in the field of banking crimes
and violations. The current article using the descriptive-analytic method follows
identification of the available challenges in the banking crimes and violations in
the fields of Legislative, judicial and executive criminalpolicy . Findings of this
article shows that to resist these crimes and violations, a logical criminal policy
relying on social and economic realities and planning a multiple responding
system( criminal, preventive and repair) is required.
Key words: criminal justice system, banking crimes, banking violations,
criminal responses. Proportional performance guarantee
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Automatic Succession of International Organizations in
International Law
Mohammadreza Mellat
Masuood Ahsannezhad
Abstract
It was first in 1971 that the international law commission sought to include
the issue of succession in international organizations in its long-term agenda. But
finally, concluded that the scope of codification and progressive development of
the law on this subject is limited. Therefore, there was no need to address this
issue further. The main focus of the growth of the issue of succession in
international organizations is in one of the advisories of the international court
of justice, especially the advisory theory of july 11, 1950 on the international
situation in south africa and in the doctrine. The question we seek to answer in
this article is the possibility of substitution in the relations between international
organizations. If so, the basis for the occurrence, as some of the judges of the
court have claimed, could be automatic substitution. The hypothesis of the
article is also based on the fact that despite the possibility of a split in
international organizations, its basis can not be considered as an automatic
replacement. In relations between international organizations, the succession is
based on an agreement between the two organizations, and the treaty concludes
the effects and results of the succession.
Keywords: International Organizations, International Law, Succession,
Automatic, procedure
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Comparative Study of Guaranteeing the Implementation of
Defense Rights in the Preliminary Investigation Stage
Amin Jalili
Abstract
Human dignity, as the supreme divine gift, demands more and more respect
and observance of the rights of individuals in the living world today. Reflection
on the latest law in the field of criminal procedure in comparison with the
previous drafting laws shows the tendency of the criminal legislator to observe
the defense rights of the suspects and the accused as much as possible and in
the stages under preliminary investigation.The Code of Criminal Procedure
adopted in 1392, enumerating the rights of the accused, the right to inform the
accused, the right to declare the rights of the accused, the right to have a lawyer,
the right to study and access the case, the right to inform the family, the right to
medical examination and the right to remain silent. It has taken a big step
towards justice. In the meantime, the lack of guarantees for proper
performances, such as the invalidity of the preliminary investigation on the
assumption of non-compliance with the defense rights of the accused by law
enforcement and judicial authorities, has made it impossible to consider Iranian
protectionist laws as defendant of the accused. The author, by first enumerating
the types of defense rights contained in the Code of Criminal Procedure adopted
in 1392 and comparing these rights with the protection laws of countries such as
the United States and Britain, seeks to reveal the protection laws intended for
the accused in the preliminary investigation stage and Finally, the policy on the
extremely important issue of guaranteeing the implementation of the defense
rights of the master in the law is examined.
Keywords: Defense Law, Preliminary Investigation, Defendant, Enforcement
Guarantee, Justice
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Merger of Debts and its Effects on the Third Party
Sajjad Shahbazeghahfarrokhi
Abstract
While “Merger of Debts” has generally been addressed as one of the grounds
behind collapse of obligations in the form of a single article in the civil code, its
real concept and nature is still far from clarity. The assemblage of the two terms
of “Obligor” and “Obligee” in unitary person and asset and at the same time is
referred to as “Merger of Debts”, which although its realization might be either
inherent or conventional, causative is automatically releted after realization of
cause. Once the cause of the ownership of “Merger of Debts” happen in
authenticity, the obligation of its topic is collapsed. Although “Merger of Debts”
does not affect the third party’s rights, its effects should be addressed in any case
regarding the nature, type of obligation, and identification of the legal
relationships between persons. The effects of Merger of Debts on the third party
are among those neglected subjects with different variations that call for deeper
investigation and reasoning. On one hand, the type of obligation and the original
debt affect the appearance of Merger of Debts and, in each case, specially affect
the third party. On the other hand, the effects of Merger of Debts on the plural
obligors/obligees should be similarly identified with respect to their obligations.
Keywords: Merger of Debts, Joint Guarantee, Contractual Guarantee, Third
Party’s Rights
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Critique of Criminal Intervention in the Field of Women
Based on Feminist Criminology
MohammadJavad Abdolahi
Somayeh Raeisi Vanani
Abstract
The term feminism was first coined at the international conference of women
in paris in 1982 by a french theorist named charles fourier. Feminism means a
set of specific ideologies, thoughts, orientations and strategies that seek to build
and develop women's movements for the rights of this human population. With
its three waves, this movement seeks to create new structures for women so
that it can meet their needs and instill new values in them. Feminism in the
context of society became a movement that, following the establishment of
certain social contracts, was accompanied by approaches such as the struggle
against patriarchy, gender supremacy, and propaganda controversy. This
research has been written based on a descriptive method and an attempt has
been made to examine the necessity of criminal intervention in the field of
women and family according to the necessity of today's society. In iranian law,
according to the family protection law, some crimes in the field of women in the
family are guaranteed criminal execution. It seems that criminal intervention to
protect women's rights in the family is necessary as the last resort and only in
cases where other solutions do not work. Sociologists' careful view of the
traditional structure of the family in iranian society and helping to change and
reform the fanatical and masculine view of women's society, can pave the way
for the consolidation of women's rights in society and a way to avoid the need
for comprehensive criminal intervention in the family.
Keywords: Women, Family , Punitive Interference , Criminology , Feminism
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Liability of Criminal Due to the Violation of Industrial
Property Rights in the Iranian Legal System
Mahdi Mohseni
Mohammad Mohseni
Abstract
Industrial property rights play an important role in the economic growth and
prosperity by encouraging innovation, and developing countries such as Iran can
contribute to the growth and development of industry and trade and increase
production and employment by regulating and enacting effective laws and
regulations. It is clear that the mere existence of appropriate laws and regulations
without their proper implementation in courts may not be useful. Intellectuals do
not justify the protection of intellectual property based on Islamic rules and systems,
but because of the fundamental role of protection of intellectual property rights in
raising the index of scientific, social, economic and industrial development of
societies, recognizing the rights of creators of intellectual property and protecting
them. At the global level, both domestically and in the field of jurisprudence, it has
been accepted and its area of application and concept is gradually expanding .
However, based on the above, it can be argued with a little tolerance that today the
protection of the rights of intellectual property creators is accepted as an
indisputable principle, but Advocacy is a source of controversy among legal thinkers,
and among these disputes is the debate over the necessity or non-necessity of
intellectual protection and, if necessary, criminal protection .In this article, after
examining the concept of industrial property and its types, we will examine the
guarantee of criminal enforcement due to the violation of industrial property rights
in the Iranian legal system and international conventions, the Paris Convention and
the Law of Accession of the Islamic Republic of Iran to the Convention establishing
the World Intellectual Property Organization. We will see what guarantee of criminal
enforcement is based on the protection of industrial property.
Keywords: Industrial Property, Violation of Rights, Guarantee of Criminal
Enforcement, Iranian law, International Conventions

