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ديدگاه

براي نيل به اهداف كالن كشور در عرصه هاي مختلف نيازمند مديريتي قوي و نظام مند توأم
با اقتصادي پويا هس��تيم و اين بستر فراهم نخواهد ش��د مگر با بهره وري و افزايش توليد داخلي
و حمايت از توليدكنندگان و رفع مش��كالت آنها ،فلذا شعار س��ال «1400توليد ،پشتيبانيها،
مانعزداييها » بايس��تي س��ر لوحه تمامي آحاد جامعه باالخص مديران ،توليدكنندگان و قواي
سهگانه كشور باشد.
دفاتر اسنادرس��مي نيز به عنوان تضمين كننده امنيت وآرامش حقوق��ي درجامعه،ميتوانند
حامي توليدكنندگان و پش��تيبان حقوق آنها باش��ندو همانطوري كه ميدانيم ازويژگيهاي
سندرسمي حمايت از دارنده آن باالخص درمقام ايجاد تعارضها و موانع است.
سردفتران و دفتر ياران و كاركنان محترم دفاتر اسناد رس��مي نيز از قواعد اصلي و مهم مديريت
بر اقدامات و انجام وظايف و مس��ؤوليتها ،مس��تثني نبوده و براي اعمال مديريتي صحيح ،عوامل
مختلفيرادركنارهم،بایستیبهكارگيرندکهازمهمترينآنهاميتوانبهسهمورداشارهنمود:
-1داشتنسعهصدركهامامعلي(ع)درنهجالبالغهميفرمايند«:ابزارمديريت،سعهصدراست».
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 -2تسلط كامل به قوانين و مقررات باالخص درحوزه حقوق ثبت
 -3برخورداري از روحيه مسؤوليتپذيري
البته كه عوامل بسياري در كنار موارد فوق الذكر ميتواند تأثيرگذار باشد ،اما چنانچه سهمورد
فوق ،با نظم و ترتيب صحيح و منطقي اعمال گردد ،ميتوان نتايج مثبت حاصله را در دفاتر اسناد

رسمي شاهد بود.

مديرمسؤول

سخن روز

نقد مختصری بر آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی
براب��ر روزنام��ه رس��می ش��ماره  ۹۰۰/۱۳۰۲/۱۰۰مورخ��ه ، ۱۴۰۰/۱/۱۴رئی��س محترم
قوهقضائیه ،با اس��تناد به ماده  ۷۵قانون دفاتر اسناد رس��می مصوب  ،۱۳۵۴مبادرت به تصویب
آییننامهای بر قانون اخیر الذکر (مش��تمل بر  ۹۳ماده و  ۶۵تبص��ره) نمودهاند که او ًال :تعداد مواد
آن بسیار بیش��تر از خود قانون دفاتر اسناد رس��می بوده و تعداد تبصرههای آن نیز تقریب ًا در حدود
همان مواد قانونی اس��ت !؟ ثانی ًا :آییننامهای در هیأت و قالب یک متن قانونی (ضمن تغییر دادن
خواس��ت قانونگذار و تغییر مفاهیم عناوین قانونی) توسط س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور
تدوین و ممضی به امضای رئیس محترم قوه قضائیه گردیده است.
ماده  ۷۵قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  ۱۳۵۴اش��عار میدارد :وزارت دادگستری مکلف است
کلیه آئیننامههای مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه
و بهموقع به اجرا بگذارد .مادام که آئیننامههای این قانون تصویب نشده باشد ،در هر مورد که اجرای
مقرراتاینقانونبهتصویبآئیننامهمحولشدهاست،آئیننامههایقبلیمجریخواهدبود.
با دقت در مفاد یکایک مواد قانون دفاتر اس��ناد رس��می مصوب  ۱۳۵۴که مشتمل بر ۷۶ماده
و  ۱۸تبصره میباش��د ،به این نکته پی میبریم ک��ه قانونگذار س��ال  ۱۳۵۴او ًال :اجازه تصویب
آیین نامهای را برای کل قانون دفاتر اس��ناد رسمی به وزیر دادگس��تری نظام سابق نداده و صرف ًا
اجرای  ۲۰ماده از قانون مرقوم را موکول به تصویب آیین نامه کرده بود که وزیر دادگستری وقت
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(یعنی وزیر دادگستری نظام سابق) ،با اختیارات حاصله از قانونگذاری آن زمان (یعنی اختیارات
قانونی خود در س��ال  ،)۱۳۵۴برای تمامی موارد فوق ،به اس��تثنای یکی  -دو م��ورد ،مبادرت به
تصویب آیین نامه قانون دفاتر اس��ناد رس��می در  ۳2ماده مینماید (آیین نامه مذکور ،موسوم به
ایین نامه بند  ۴ماده  ۶و تبصره  ۲ماده  ۶و سایر مواد قانون دفاتر اسناد رسمی میباشد).

موضوعات��ی که در قانون دفاتر اس��ناد رس��می مص��وب  ۱۳۵۴نی��از به تصوی��ب آیین نامه
داشتهاست ،اختصارا عبارت بودند از:
بازنشستگی سردفتران و دفتریاران ،وظایف س��ردفتر کفیل ،تحلیف سردفتران و دفتریاران
و چگونگی اجرای آن ،ایداع تضمین حسن انجام کار س��ردفتران و دفتریاران و نحوه اجرای آن،
تعداد دفاتر دفترخانه ،دفتر گواهی امضاء ،نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت سردفتر و دفتریار
 ،م��وارد و نحوه تعیین کفیل دفتری��ار ،ترتیب انجام ام��ور دفترخانه در زمان تعطیلی ،رس��یدگی
مقدماتی و صدورکیفرخواست و رس��یدگی انتظامی در دادگاههای انتظامی ،تخلفات سردفتران
و دفتریاران و طبقه بندی آن ،نحوه ایصال وجوه عمومی مربوط به اس��ناد تنظیمی در دفترخانه،
نحوه پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به کانون س��ردفتران و دفتریاران ،نحوه خرید و نگهداری
اوراق قرضه و اسناد خزانه از محل ده درصد پرداختی ،صندوق تعاون کانون و چگونگی اداره آن،
هیات نظارت بر انتخابات کانون ،حق التحریر و تعرفه آن ،میزان و نحوه تقس��یم سهم سردفتر و
دفتریار از حق الثبت دریافتی.
بر طبق آموزه های حقوقی ،متوجه میش��ویم که با اقدام وزیر دادگس��تری در نظام سابق به
سال  ،۱۳۵۴اختیار عمل تصویب یک آیین نامه بر قانون دفاتر اسناد رسمی (به عنوان یک اقدام
قانونی) به پایان میرسد و پس از این تاریخ ،با چنین اقدامی ،دیگر موردی برای از بین بردن آیین
نامه س��ابق و تصویب یک آیین نامه جدید باقی نمی ماند .مگر اینک��ه قانونگذار ،مجددا چنین
مجوزی را به وزیر مربوطه اعطا نماید که به ادعای بزرگان منصب سردفتری و دفتریاری ،تا قبل
از انقالب ،مفاد آیین نامه مذکور (موس��وم به ایین نامه بند  ۴ماده  ۶و تبصره ماده  ۶و س��ایر مواد
قانون دفاتر اسناد رسمی) بر دفاتر اسناد رسمی حاکم بوده است.
بعد از انقالب ،دو مرتبه آییننامه اصالح میش��ود که در این خص��وص دو اتفاق رخ میدهد:

سخن روز
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الف  -اصل  ۱۳۸قانون اساس��ی نیز به قوه مجریه و مقامات عالیه اجرای��ی اجازه وضع آیین نامه
را میدهد .ب  -اختیارات وزیر دادگستری نظام پادشاهی س��ابق ،بدوا به شورای عالی قضایی و
سپس به رئیس قوه قضائیه تفویض میگردد.
الف  -رابطه اصل  ۱۳۸قانون اساسی با تصویب آیین نامه جدید

اصل  ۱۳۸قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران ،صرفا ناظر بر حق وضع آیین نامه بدون

وجود هر قانون ابتدایی (آنهم به طور کامال استثنائی) است که حق یادشده ،صرفا برای مقامات
قوه مجریه پیش بینی شده است و رئیس قوه قضائیه فاقد چنین اقتداری میباشد .شاید ادعا شود
یا اینگونه به ذهن متبادر گردد که رئیس محترم قوه قضائیه با توجه به تفویض وزیر دادگستری

نظام سابق به وی ،میتوانسته با توجه به اصل  ۱۳۸قانون اساس��ی دارای چنین اقتداری باشد و

ایشان تصویب آیین نامه یادشده را با توجه به اصل  ۱۳۸قانون اساسی انجام داده است.

بر ای��ن دیدگاه ای��رادات اساس��ی وارد اس��ت .زی��را ،اوال :حق یادش��ده ،مخت��ص مقامات

قوه مجریه به معن��ای اخص و واقع کالم اس��ت و رئیس محت��رم قوه قضائیه ،ب��ا توجه به اصل
اس��تقالل و تفکیک قوا ،در این مقام جزو قوه مجریه محس��وب نمی گردند .ثانیا :تفسیر شماره
۹۰/۳۰/۴۳۴۵۸مورخه  ۱۳۹۰/۶/۲شورای نگهبان از اصل  ۱۳۸قانون اساسی در این خصوص

راهگشا نیست .زیرا وفق تفسیر یادش��ده ،رئیس قوه قضائیه فقط میتواند در حدود اختیارات مذ
کور در قانون اساس��ی ،مبادرت به تصویب آیین نامه نماید .ثالثا :از هم��ه مهمتر اینکه ،با دقت در

مقدمه آیین نامه جدید که اش��عار میدارد( :در اجرای ماده  ۷۵قانون دفاتر اس��ناد رسمی و کانون
سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،آیین نامه قانون

دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به شرح مواد آتی است) ،متوجه خواهیم شد که

حتا رئیس محترم قوه قضائیه (به عنوان مرجع تصویب کننده آیین نامه جدید با عنایت به تفویض
اختیارات وزیر دادگستری نظام سابق به ایشان) ،با توجه به مستند قرار دادن ماده  ۷۵قانون دفاتر

اسناد رسمی برای تصویب چنین آیین نامه ای ،خودش��ان هم ادعای استفاده از اصل  ۱۳۸قانون
اساسی را نداشته است.
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ب -تصویب آیین نامه بهواسطه تفویض اختیارات

با توجه به مطالب فوق ،اینک باید ببینیم که آیا رئی��س محترم قوه قضائیه (با توجه به تفویض
اختیارات وزیر دادگستری نظام سابق به وی) میتوانسته است با لغو آیین نامه سابق و سایر آیین
نامه ها  ،قانون ًا مبادرت به تصویب آیین نامه جدیدی بر قانون دفاتر اس��ناد رسمی مصوب ۱۳۵۴
بنماید یا خیر ؟ صرف نظر از ایرادات اساس��ی و ماهوی که بر تعداد زیادی از مواد آیین نامه جدید
وارد است و راقم این س��طور س��عی خواهد نمود که فقط برای نمونه ،آنهم در پایان این نوشته و
به طور کامال اختصاری ،به شش مورد از آن اشاره نماید .نویسنده تا این لحظه نتوانسته است ،به
طور مستدل و قانونی ،پاسخ مثبت و قانع کنندهای را برای سؤال یادشده بهدست آورد.
مع الوصف و قطع نظر از مراتب مذکور ،چنانچه معتقد بر این نظر باش��یم که رئیس محترم قوه
قضائیه با تفویض اختیارات وزیر دادگس��تری نظام سابق به وی ،میتوانسته است در اجرای ماده
 ۷۵قانون دفاتر اسناد رس��می مصوب  ۱۳۵۴مبادرت به تدوین آیین نامهای بنماید .علی القاعده
آیین نامه تدوینی و تصویبی میبایس��ت در چهارچوب قانون مذکور باش��د و اقدام ایشان صرفا
باید ناظر بر اصالح آن دس��ته از مواد آیین نامه قبلی باش��د که قانونگذار چنین اجازهای را به وی
اعطا نموده اس��ت .نه اینکه ایشان بخواهند راس��ا مبادرت به تدوین و تصویب آیین نامه جدیدی
در رابطه با تمام مواد قانون دفاتر اس��ناد رس��می مصوب  ۱۳۵۴بنمایند ک��ه قانونگذار تدوین و
تصویب آیین نامهای را برای آن مواد پیش بینی نکرده است.
با نس��خ آیین نامه های غیر مرتبط با قانون یادش��ده ،حتا ممکن است ش��ائبه ورود ایشان به
محدوده قانونگذاری و حوزه تقنین تقویت گ��ردد و همچنین این امکان وجود دارد که با تحمیل
تکالیف ماالیطاق بر دفاتر اس��ناد رس��می در آیین نامه جدید ،عدول از تع��دادی از اصول قانون
اساسی و نادیده گرفتن تعدادی از مواد قانون عادی نیز برای اقدام ایشان متصور باشد.
لذا راقم این س��طور پاس��خ دادن به س��ؤال منطقی فوق را به ریاس��ت محترم ق��وه قضائیه و
همچنین به مقامات عالیه و محترم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (به عنوان سازمان تدوین
کننده آیین نامه) واگذار کرده و فقط به ذکر ش��ش مورد از موارد متع��ددی از آیین نامه جدید (در
حوزه های مختلف حقوق��ی) که فغان تعداد قابل توجهی از س��ردفتران و دفتری��اران را درآورده
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است ،اشاره مختصری مینماید.
با این قید که در مرداد ماه س��ال ( ۱۳۹۹ح��دود  ۷ماه قب��ل از تصویب آیین نام��ه جدید) ،بنا
به دعوت سرپرست محترم کمیس��یون حقوقی کانون س��ردفتران و دفتریاران مرکز ،تعدادی از
س��ردفتران محترم و دفتریاران معزز ،در قالب کمیته بازنگری آیین نامه پیشنهادی سازمان ثبت

اس��ناد و امالک کش��ور ،ایرادات متعددی را بر آیین نامه مذکور (در حدود  ۲۴صفحه) وارد نموده
و مراتب را با عنوان حضرت آیت اهلل سید ابراهیم رئیس��ی (رئیس محترم قوه قضائیه) ،به رئیس
محترم هیات مدیره کانون مرکز تقدیم داش��تند که راقم این س��طور ،از سرنوشت نامه مذکور و
همچنین از میزان و نحوه پیگیری آن توسط مقامات محترم کانون مرکز و سایر کانونها و جوامع
سردفتری و دفتریاری کشور ،اطالع چندانی ندارد.
مورد اول:

مهم ترین موض��وع حقوقی که آیین نامه جدی��د از آن رنج فراوان میب��رد ،دو بحث زیر (الف
 بحث تغییر دادن خواس��ت قانونگذار و ب  -بحث تغییر مفاهیم عناوین قانونی واحد) اس��ت.اقدامی که متاسفانه در مراحل تدوین و تصویب این آیین نامه رخ داده و دیدگاه تصویب آییننامه
در هیات و قالب یک قانون را تقویت مینماید.
در خصوص تغییر دادن خواس��ت قانونگذار ،میتوان به ماده  ۳۲قانون دفاتر اس��ناد رسمی
مصوب ( ۱۳۵۴که ضمنا مطابق همان قانون نیاز به تصویب آیین نامه ندارد) ،اش��اره داش��ت که
صراحتا اشعار میدارد :رسیدگی مقدماتی به ش��کایات و گزارش مربوط به تخلفات سردفتران و
دفتریاران در اداره امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور انجام خواهد شد.
تدوین کننده آیین نامه جدید (سازمان ثبت اسناد و امالک کشور) با تدوین ماده  ۶۷آییننامه
جدید ،مس��یر قانونی را تغییر داده و ش��روع رس��یدگی مقدماتی به شکایات از س��ردفتران را به
بازرسان سازمان ثبت ،کانون س��ردفتران و دفتریاران و هیأتهای مخصوص مندرج در آن ماده
از آیین نامه واگذار و محول کرده است.
جالب توجه این اس��ت که رئیس محترم قوه قضائی��ه نیز بدون اینکه از مرج��ع تدوین کننده
آییننامه پرس��ش نمایند ،آیا ماده  ۳۲قانون دفاتر اس��ناد رس��می مصوب  ۱۳۵۴از جمله موادی
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اس��ت که نیاز به آیین نامه دارد ی��ا خیر ؟ مب��ادرت به تصویب م��اده  ۶۷تا  ۷۴آیی��ن نامه جدید
مینمایند.
با یک نگاه ساده به بخش آیین دادرس��ی آیین نامه جدید (مواد  ۶۶تا  ،)۷۴متوجه میشویم که
نهادی به نام اداره امور اسناد و س��ردفتران (به عنوان مرجع رسیدگی به ش��کایات از سردفتران

و دفتریاران) که در ماده  ۳۲قانون دفاتر اس��ناد رس��می مصوب  ۱۳۵۴به عنوان مرجع رسیدگی
مقدماتی به تخلفات س��ردفتران و دفتریاران بوده ،با یک اقدام غیر قابل باور ،در آیین نامه جدید
محو و غیب شده است.
به عنوان یک مدرس دانش��کده حقوق که ضمنا دس��تی در حقوق ثبت اس��ناد و امالک دارد،
نمیدانم که نام این اق��دام تدوین کننده و تصویب کننده آیین نام��ه را چه میتوان نامید ؟ همین
یک موضوع ،به راحتی میتواند اثبات کننده فرضیه تصویب آیین نامه جدید در قالب یک قانون
و ورود به حوزه تقنینی توسط رئیس محترم قوه قضائیه باشد.
مورد دوم:

مضافا در خصوص تغییر دادن خواس��ت قانونگذار ،ماده  ۵۲قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
 ۱۳۵۴اشعار میدارد :برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی
برعهده دفاتر اسناد رسمی اس��ت ،دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف
س��ازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهند گرفت ،با مش��خصات الزم قید کنند و حداکثر
پنج روز بعد از امضاء سند ،به حساب یا حسابهایی که معین خواهد ش��د ،واریز نمایند( .آیین نامه
اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد).
قانونگذار در این ماده ،اوال :حداکثر پنج روز به س��ردفتر جهت ایص��ال حقوق دولتی فرصت
داده اس��ت .ثانیا :آیین نامه اجرای��ی این ماده به خواس��ت قانونگذار ،توس��ط دو مرجع (وزارت
دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی توامان) میبایست تصویب گردد.
تدوین کننده آیین نام��ه و به تبع آن رئیس محت��رم قوه قضائیه ،در هن��گام تصویب ماده ۵۶
آیین نامه جدید ،هر دو موردی را که خواست قانونگذار بوده اس��ت (اعطای فرصت پنج روزه به
سردفتر جهت ایصال حقوق دولتی  -مشارکت با وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص تصویب
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آیین نامه موضوع ماده  ۵۶قانون) ،رعایت نفرموده اند.
مورد سوم:

در خصوص تغییر مفاهیم عناوین حقوقی ،به عنوان نمونه ،میتوان به ماده  ۳قانون دفاتر اسناد
رس��می مصوب  ۱۳۵۴اشاره داش��ت که در تعریف دفتریار اینگونه اش��عار میدارد :هر دفترخانه

عالوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار
اول نامیده میش��ود ،میتواند یک دفتریار دوم نیز داش��ته باشد .دفتریار به پیش��نهاد سردفتر و به
موجب ابالغ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میگردد.
همانگونه که مش��اهده میکنیم ،مطابق تعریف واژه دفتریار توس��ط قانونگذار ،در ماده ۳
قانون دفاتر اس��ناد رس��می ،دفتریار دارای دو عنوان (معاون دفترخانه و نماینده س��ازمان ثبت)
اس��ت .در حالیکه تدوین کننده آیین نامه و به تبع آن ،رئیس محترم ق��وه قضائیه ،با تغییر دادن
تعریف دفتریار از قانون مذکور ،تعری��ف جدیدی را مطابق بند (چ) ماده ی��ک آیین نامه جدید ،از
دفتریار ارائه میدهد.
تصویب کننده آیین نامه جدید بر خالف خواست قانونگذار ،با حذف دو صفت یاد شده (معاون
دفترخانه و نماینده سازمان ثبت) ،دفتریار را فقط معاون س��ردفتر میداند .اینکه تدوین کننده یا
تصویب کننده آیین نامه بخواهند از یک اصطالح واحد (اصطالح دفتری��ار) ،تعریف متفاوتی از
تعریف قانونگذار ارائه دهند ،امر بی سابقه و غیر پس��ندیده محسوب میگردد که در هیچ یک از
ادبیات قانونگذاری کشورهای دیگر هم نمی توان نشانی از آن پیدا کرد.
مضافا فراز چهارم از بند (پ) ماده  ۶۵آیین نامه جدید ،ح��ق انتخاب دفتریار را که مطابق ماده
 ۳قانون دفاتر اسناد رس��می مصوب  ،۱۳۵۴از حقوق انحصاری س��ردفتران بر شمرده میشود،
محدود نموده و عنوان داش��ته است که اگر س��ردفتر در ظرف مدت دو ماه از ش��روع به کار خود
مبادرت به معرفی دفتریار واجد شرایط ننماید ،میبایس��ت منتظر تحمل عقوبت انتظامی (از سه
ماه تا شش ماه انفصال) باشد.
توجه به این نکته مهم نیز ضروری است که الزام سردفتر به معرفی دفتریار در یک بازه زمانی
خاص ،نه تنها در قانون دفاتر اس��ناد رسمی مصوب  ۱۳۵۴پیش بینی نش��ده است ،بلکه در هیچ
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قانون دیگری وجود ندارد.
سیاق عبارت قسمت اخیر ماده  ۱۸همان قانون ،مش��عر بر ( ...و ثبت سند ،به امضای اصحاب
معامله و س��ردفتر و دفتر خواهد رس��ید مگر اینکه دفترخانه فاقد دفتریار باش��د) ،نیز موید همین
امر بوده و ضمنا مفهم این معنا اس��ت که قانونگذار فرض وجود دفترخانه بدون وجود دفتریار را

پذیرفته است و منطق درست قانونگذاری به س��ردفتر دفترخانه این اجازه را میدهد که با فراغ
بال و با طیب خاطر و آسودگی خیال ،معاون دفترخانه (فردی را که قرار است به مدت سی سال با
وی در دفترخانه همکار شود) ،بدون هر گونه دغدغهای انتخاب نماید.
قرار دادن هر گونه محدودیت زمانی برای سردفتر بهمنظور انتخاب دفتریار دفترخانه در یک
بازه زمانی دو ماهه (با این قی��د که انتخاب بدون هر گونه محدودیت زمانی دفتریار ،حق مس��لم
سردفتر ،میباشد) سالب حقوق سردفتر بوده و بر خالف مصلحت قانونگذاری میباشد.
بدیهی اس��ت که هر گونه تحدید حقی نیاز ب��ه مجوز قانونی دارد ،عل��ی الخصوص هنگامی
که برای تمرد از چنی��ن محدودیت غیر قانونی ،تصویب کننده آیین نام��ه ،مبادرت به وضع کیفر
انتظامی بنماید.
مورد چهارم:

تدوین کننده آیین نامه جدید ،در ماده  ۳۴خود ،بعضا به موارد هزینه بری اش��اره نموده اس��ت
که نیاز به وجود قانون مصرح در این زمینه دارد .تبصره ذیل م��اده  ۳۴آیین نامه جدید نیز قصور و
تقصیر ناشی از اجرای آن ماده را موجب مسؤولیت سردفتر میداند.
به عنوان مثال ،بند پ م��اده  ۳۴آیین نامه جدید بیان میدارد :ظرف ش��ش ماه از تصویب این
آیین نامه ،صدا و تصویر طرفین س��ند را حین تنظیم اس��ناد ،ضبط و ذخیره نمای��د .به نحوی که
حداقل یک سال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد.
تبصره ذیل ماده یادش��ده نیز اینگونه عنوان میکند :قصور و تقصیر سردفتر در انجام تکالیف
بندهای مذکور که موجب بروز خس��ارت به هر یک از طرفین شود ،موجب مسؤولیت خواهد بود.
همین وضعیت را در خصوص اسکن دفاتر نیز شاهد هستیم.
بر طبق تبصره ماده  ۳۵آیین نامه جدید :سردفتران مکلفند دفاتر دفترخانه تحت تصدی خود را
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در ظرف یک سال مطابق شیوه نامهای که توسط سازمان تهیه میشود ،اسکن و داده آمایی کنند.
همگان مس��تحضرند که ضبط صدا و تصویر متعاملین و نگهداری آنه��ا به منظور بازخوانی
مجدد (آنهم حداقل برای یک س��ال) ،مستلزم صرف هزینه فراوان برای س��ردفتر خواهد بود.
بیتردید تصویب چنین مقررهای (آنهم بدون حکم قانونگذار) باعث تکلیف ماالیطاق و بالتبع
تحمیل هزینه فراوان بر سردفتران خواهد شد.
به عنوان اولین آموزه های حقوق اساس��ی ،میدانیم که وضع هر گونه تکلیف میبایس��ت به
موجب قانون صورت گیرد و آیین نامه (حتی اگر رئیس محترم ق��وه قضائیه بتواند آن را تصویب
کرده باشد) بدون وجود هر قانونی ،اعم از قانون اساس��ی یا قانون عادی ،علی القاعده نباید توان
ایجاد تکلیف بر افراد را داشته باشد.
مورد پنجم:

بدون وجود هر گونه س��ابقه در قانون دفاتر اس��ناد رس��می مصوب  ۱۳۵۴یا آیی��ن نامه قبلی
تصویب ش��ده توس��ط وزیر دادگس��تری نظام س��ابق و حتا آیین نامه های غی��ر مرتبط ،متوجه
میش��ویم که رئیس محترم قوه قضائیه ،مبادرت به تصویب بند  ۱۷فراز (پ) ماده  ۶۵آیین نامه
جدید مینماید که اشعار میدارد:
هر گونه فعالیت غیر مجاز در فضای مجازی و رسانه های گروهی از قبیل تولید و انتشار اخبار
واهی و بی اساس ،موجب انفصال سردفتر و دفتریار از سه ماه تا شش ماه خواهد بود .نظیر همین
موارد قابل مش��اهده در بندهای  ۱۵و  ۱۹ف��راز (پ) ماده  ۶۵آیین نامه جدی��د برای هیات مدیره
کانون سردفتران و دفتریاران میباشد.
راقم این س��طور اعتقاد دارد که اوال :س��ردفتران و دفتریاران ،همانند سایر آحاد جامعه ،از حق
آزادی بیان و همچنین حق آزادی پس از ابراز عقیده برخوردار میباشند .ثانیا :در صورت هر گونه
فعالیت غیر مجاز در فضای مجازی و رس��انه ها ،نامبردگان نیز در صورت اثبات هر گونه جرمی،
همانند مردم عادی قابل محاکمه و عنداللزوم قابل مجازات در محاکم عمومی میباش��ند .ثالثا:
درج چنین مقرره های عام و قابل تفس��یری ،عالوه بر اینکه مغایر با اصول  ۲۵ - ۲۳ -۲۲قانون
اساسی میباش��د ،مضافا میتواند تیش��ه به ریش��ه آزادی بیان زده و از یک نهاد فعال اجتماعی،
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گروهی خاموش ایجاد نماید.
مورد ششم:

در مبحث دوم از فصل شش��م آیین نامه جدید ،با عنوان مقررات مربوط به بازنشستگی ،ذیل
ماده  ۸۳و ماده  ۸۴متوجه میش��ویم که دو ماده مذکور از آیین نامه جدید سردفتران و دفتریاران

را در هنگام استعفا دادن ،به دو گروه تقسیم مینماید  :الف  -س��ردفتران و دفتریارانی که کمتر از
۱۵سال سابقه دارند .ب -سردفتر و دفتریارانی که دارای بیش از پانزده سال سابقه هستند.
به سردفترانی گروه الف (یعنی سردفترانی که دارای سابقه کار کمتر از  ۱۵سال باشند) در صورت
استعفا دادن ،بیمه درمانی و مستمری تعلق نخواهد گرفت .به سردفتران گروه ب (یعنی سردفترانی
که دارای سابقه کار بیش از  ۱۵سال باشند) در صورت اس��تعفا دادن ،بیمه درمانی و مستمری تعلق
میگیرد؛لیکنبرقراریاینتسهیالت،صرفادرسالشصتمزندگیآنانمیسورخواهدبود.
درک عمق مش��کالت فرا روی س��ردفتران ،با ذکر یک نمونه عملی محسوس تر خواهد شد.
میدانیم که مطابق ماده  ۹قانون دفاتر اسناد رس��می مصوب  ،۱۳۵۴سن سردفتران و دفتریاران
در بدو اشتغال ،به ترتیب نباید کمتر از  ۲۴و  ۲۰س��ال باشد .حال در نظر بگیریم سردفتری در سن
 ۲۵س��الگی ش��روع به کار کرده و بعد از  ۱۵س��ال کارکردن (در میانه راه خدمت خود و با داشتن
 ۴۰سال سن) بنا به هر دلیلی ،نخواهد به کار س��ردفتری خود ادامه داده و خواهان استعفا دادن از
منصب سردفتری گردد.
با توجه ب��ه هزینه هایی که س��ردفتر در بدو ش��روع به کار خود متحمل ش��ده ،ب��رای چنین
سردفتری در عمل ،امکان استعفا دادن از منصب سردفتری با دریافت مستمری و برقراری بیمه
درمانی پس از استعفا دادن وجود نخواهد داشت (حق استعفا با دریافت مستمری که در آیین نامه
بیمه و بازنشستگی سابق وجود داشت).
به این دلیل که اوال :به س��ردفتران گروه الف اصال بیمه درمانی و مس��تمری تعلق نمی گیرد
و آنان بازخرید شده و رابطه ش��ان با کانون قطع میگردد .ثانیا :به س��ردفتران گروه (ب) هم اگر
تسهیالتی (از قبیل بیمه درمانی و مستمری) تعلق بگیرد ،برقراری این تسهیالت تا سال شصتم
زندگی این افراد امکان پذیر نخواهد بود و چه بس��ا این افراد نتوانند شصتمین سال حیات خود را
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ببینید .با این قید که در مورد دفتریاران ،وضعیت کمی بغرنج تر از وضعیت سردفتران خواهد بود.
النهایه:

می بایست توجه داشته باشیم که ذکر این شش مورد مطرح شده در حوزه های حقوق اساسی
و حقوق اجتماعی ،صرفا از باب تمثیل میباش��د ،و اال در س��ایر مواد موجود در آیین نامه جدید (و

در سایر حوزه های حقوقی) ،کم و بیش با فراز و فرودهایی روبرو هس��تیم که انشاء اهلل ،بدوا این
موضوعات توسط کانون س��ردفتران و دفتریاران مرکز و استانها ،مورد کنکاش و اطالع رسانی
قرار میگیرد و در صورتیکه این کانونها به رس��الت تاریخی خود عم��ل ننمایند ،یقینا در جای
خود توسط س��ردفتران ،دفتریاران و حقوقدانان گرامی و آگاه کشور مورد بررسی ،نقد و تجزیه و
تحلیل قرار خواهد گرفت.
دکترسلیمانفدوی
وکیلدادگستری وعضوهیأتعلمیدانشکدهحقوق
دانشگاهآزاداسالمی واحدتهرانمرکزیوعضوهیأتتحریریهماهنامهکانون
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صدق اسم موکل بر محجور یا ولی یا قیم در عقد وکالت
دکتر سلیمان فدوی
تاریخ دریافت1396/11/16:

تاریخ ویرایش1396/12/13 :

1

تاریخ پذیرش1399/10/04 :

چکیده:

یکی از موضوعات بس�یار جالب و بحث برانگیز در مقوله وکال�ت ،اهلیت طرفین ق�رارداد (بهویژه اهلیت

موکل) اس�ت .گرچه در هنگام بحث از اهلیت موکل تمامینگاهها بهطور کالس�یک ،معطوف به دو ماده  662و
 682قانون مدنی میگ�ردد ،لیکن بحث اصلی این مقاله (یعنی در هنگام بح�ث از اهلیت موکل) ،فقط ناظر بر
تحلیل اقدامات مربوط به اعطای وکالت از جانب ولی قهری و قیم در خص�وص اموال متعلق به محجور تحت
والیت یا قیمومت است که مشمول چنین نگاه کالسیکی نبوده و از آن خروج موضوعی داشته و بیشتر معطوف
به بحث صدق اسم موکل بر محجور یا ولی قهری یا قیم یا ولی خاص(حسب مورد) خواهد بود .به ولی منصوب
ازقبلاولیایقهری،طیوصیتاصطالحا(،وصی)ولیخاصگفتهمیشود.
حال اگر ولی قه�ری یا قیم یا ولی خ�اص ،بخواهد به والی�ت از جانب محجور تحت والی�ت یا قیمومت

 -1نويسندة مس�ؤول :وکیل دادگس��تری و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانش��گاه آزاد اسالمی وعضو هيأت
تحريريه ماهنامه"كانون".
law4aidin@yahoo.com
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یا وصایت خود ،ف�ردی را ماذون (وکیل) در امور مال�ی صغیر نمایند ،در صورتی ک�ه در اثنای وکالت ،هر یک
از ولی قهری ،قی�م ،ولی خاص یا محجور ف�وت کند ،تکلیف وکال�ت اعطایی چه خواهد ش�د؟ عالوه بر این
موضوعات ،ممکن است این مسئله نیز قابل تحقیق و بررسی باش�د که هرگاه هر یک از طرفین عقد وکالت
(بهویژه موکل) ،قبل از انعقاد عقد وکالت ی�ا در حین آن و بعد از انعقاد عقد وکالت ،بیهوش ش�ده یا به حال
اغماء برود ،تکلیف عقد وکالت چه خواهد شد؟

واژگان کلیدی :صدق اسم موکل ،اهلیت استیفاء ،بقای فیزیکی و حقوقی ،تنفیذ وکالت ،ارتفاع
عقد وکالت
مقدمه:

باید توجه داشت که سردفتران اسناد رسمیدر هنگام تنظیم سند رسمیمربوط به اعطای وکالت
از جانب ولی قهری یا قیم یا ولی خاص ،نسبت به اموال محجور تحت والیت یا قیمومت یا وصایت
خودشان،بهدوصورتمبادرتبهتنظیمسند(بهویژهدرستونمربوطبهموکل)مینمایند.
در حالت اول ،در ستون مربوط به موکل ،بدوا نام و مش��خصات محجور را نوشته و متعاقبا قید
مینمایند که ولی قهری یا قیم یا ولی خاص با مشخصات معین ،سند وکالت را با والیت قهری یا
برابر قیم نامه یا وصایت نامه مشخص (حس��ب مورد) امضاء مینمایند و با این نحوه نگارش متن
وکالتنامه میخواهند اینگونه القاء نمایند که موکل این س��ند محجور اس��ت که ولی یا قیم ،به
نمایندگی قانونی یا حکمی(حسب مورد) از جانب وی مبادرت به امضای سند نموده است.

در حالت دوم که عکس حالت اول اس��ت ،سردفتر ابتدا نام و مش��خصات ولی قهری یا قیم یا
ولی خاص را (حسب مورد) نوشته و متعاقبا در س��تون مربوط به موکل قید میکند که ولی قهری
یا قیم یا ولی خاص یادشده ،س��ند وکالت را با والیت قهری از جانب محجور تحت والیت خود یا
برابر قیم نامه یا وصایت نامه مشخص (حس��ب مورد) امضاء مینماید .این نحوه نگارش ،مفهم
این معنا اس��ت که ولی قهری یا قیم یا ولی خاص ،بهطور اس��تقاللی و حس��ب مورد ،موکل سند
وکالت تنظیمیمیباشند .تمامیاین نگرشهای متفاوت ،ناشی از عدم تعیین صدق اسم موکل
توسط قانونگذار بر موارد فوقاالشعار است.
هر چند در عمل حالت سومینیز مش��اهده شده است که در آن س��ردفتر ،در ستون مربوط به
موکل فقط نام و مش��خصات ولی قهری یا قیم یا ولی خاص را نوش��ته و به جای اینکه در ستون
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مربوط به موکل ،جمله (به والیت یا قیمومت از محجور خاص) را قید نماید ،در س��تون مربوط به
موضوع وکالت ،همان جمله را آورده و با ش��دت بیش��تری اینگونه متبادر به ذهن مینمایند که
گویی ولی قهری یا قیم یا ولی خاص ،به عنوان موکل س��ند ،قطعا ب��رای خودش وکیل گرفته تا
امور خاص محجور تحت والیت یا قیمومتش را با آن وکالت توسط وکیل معینی انجام دهد.
در حال��ت اول ،اینگونه به ذهن متبادر میگردد که موکل ش��خص محجور میباش��د و ولی
قهری یا قیم یا ولی خ��اص ،به نمایندگی قانونی ی��ا حکمییا قراردادی (حس��ب مورد) از طرف
محجور مبادرت به اعالم اراده و انش��اء عقد وکالت نموده اس��ت .پس مطابق عمومات و به حکم
ماده  678قانون مدن��ی ،صرفا فوت محجور باع��ث زوال عقد وکالت بوده و ف��وت ولی قهری یا
قیم یا ولی خاص ،هیچ نقش��ی در ارتفاع وکالت نخواهد داش��ت .اما در حالت دوم و س��وم ،که در
حقیقت موکل س��ند تنظیمی ،ولی قهری یا قیم یا ولی خاص میباش��ند ،در صورت فوت موکل
(ولی قهری یا قیم یا ولی خاص) به حکم م��اده  678قانون مدنی ،وکالت مرتفع میگردد و در این
حاالت ،فوت محجور نباید نقش��ی در ارتفاع وکالت داشته باش��د .البته این فرض نیز قابل تصور
اس��ت که تمامیصور س��ه گانه فوق ،منبعث از یک حقیقت بوده و آن اعطای ماذونیت از جانب
محجور تحت والیت یا قیمومت (به سه سبک نگارش) میباش��د که در تمامیحاالت یادشده،
احکام حالت اول بر آن بار خواهد شد.
به دیگر سخن ،ثمره عملی تفکیک س��ه نوع س��ند تنظیمیفوق الذکر توسط سردفتران این
اس��ت که اگر هر یک از ولی قه��ری یا قیم یا ولی خاص (حس��ب مورد) از جان��ب محجور تحت
والیت یا قیمومت یا وصایت خود ،به ش��خصی در خصوص امور مالی محج��ور وکالت دهد ،آیا
ادامه اذن اعطایی ب��ه وکیل از جانب ولی قهری یا قیم یا ولی خ��اص ،در خصوص تصمیم گیری
نسبت به اموال تحت والیت یا قیمومت یا وصایت خود ،نیاز به بقای فیزیکی ولی قهری یا قیم یا
ولی خاص از یک طرف یا محجور یادشده از طرف دیگر ،تا زمان انجام وکالت دارد یا خیر؟
با توجه به موارد فوق و از لحاظ منطق حقوقی ،سؤاالت گوناگونی نیز در همین زمینه قابل طرح
خواهد بود -1 .چون اعطای اذن باعث بوجود آمدن رابط��ه ماذونیت بین موکل و وکیل میگردد،
پس شخص محجوری که خود فاقد اهلیت اس��تیفاء است و ش��خصا نمیتواند مبادرت به ایجاد
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رابطه حقوقی وکالت بنماید ،چگونه ممکن اس��ت ش��خص محجور بتواند در عالم حقوق ،دارای
عنوان موکل در یک سند وکالت گردد؟  -2آیا ولی قهری یا قیم محجور (حسب مورد) ،که در عمل
با انعقاد عقد وکالت ،مبادرت به ایج��اد رابطه حقوقی با وکیل مینماید ،واقعا موکل س��ند وکالت
اس��ت تا در اثر فوت وی ،وکالت اعطایی مرتفع گردد یا اینکه نامبردگان در عالم واقع ،موکل سند

وکالت محس��وب نمیگردند و وکالت با فوت ولی قهری یا قیم یا ولی خاص (حسب مورد) مرتفع
نخواهد ش��د؟  -3اگر ولی قهری یا قیم یا ول��ی خاص ،رابطه وکالت را ش��خصا (به عنوان موکل)
برای خود برقرار ننمایند ،آیا در این حالت ،سردفتر موظف است بدوا نام محجور را به عنوان موکل
نوشته و اینگونه القاء کند که شخص محجور ،موکل سند وکالت است و متعاقبا قید نماید که ولی
قهری یا قیم یا ولی خاص (با مشخصات یادش��ده) ،به والیت یا قیمومت از محجور تحت والیت
یا قیمومت یا وصایت خود (حس��ب مورد) مبادرت به امضای سند نموده اس��ت و آیا تنظیم چنین
سندی ،افاده موکل بودن محجور را مینماید یا اینکه طرز نوشتن سند ،هیچگونه تاثیری در صدق
اسم موکل نخواهد داشت؟
النهایه ،آثار سه ش��یوه نگارش س��ند وکالت در خصوص انتقال اموال محجور تحت والیت یا
قیمومت یا وصایت (حس��ب مورد) ،در فرضی نمایان خواهد ش��د که در آن ول��ی قهری بخواهد
به والیت از جانب صغیر تحت والیت خ��ود ،فردی را ماذون (یا وکی��ل) در امر خاصی قرار دهد،
در صورتیکه ش��خص صغیر به کبارت برسد یا برای صغیر مذکور حکم رش��د صادر شود و مورد
وکالت تا آن زمان توس��ط وکیل تعیینی انجام نش��ده باشد ،این س��ؤال پیش میآید که تکلیف
وکالت اعطایی از جانب ولی قهری چه ماهیتی خواهد داش��ت؟ آیا صغیرکبیر شده یا صغیری که
حکم رشد گرفته ،همانند یک عقد فضولی ،میبایست بهطور ایجابی وکالت مذکور را تنفیذ نماید
یا اینکه وکالت مذکور کماکان به قوت و اعتبار خود پابرجا خواهد بود و صغیر با مش��خصات فوق،
فقط حق دارد با اعالم مواضع سلبی خود ،آن را رد نماید؟
گفتار اول :مفهوم اهلیت موکل

اکثر حقوقدانان ایران��ی در هنگام بحث از وکال��ت ،بهطور جداگانه مبحث��ی را تحت عنوان
اهلیت موکل ،مورد بررس��ی قرار میدهند .به عنوان مثال مرحوم دکتر سید حسن امامیدر کتب
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ارزش��مند دوره حقوق مدنی خود (حقوق مدنی ،جلد  ،2صص  )217 - 215در هنگام بحث از طرفین
عقد وکالت ،به اهلیت طرفین اشاره داشته اس��ت .همچنین ،مرحوم دکتر کاتوزیان (حقوق مدنی،
عقود اذنی  -وثیقههای دین ،عقود معین  ،4صص  )149 - 142مبحث دوم از فصل اول (انعقاد وکالت)
جلد دوم کتاب خود را به این عنوان اختصاص داده اند.
حقوقدانان بر این امر نیز اتفاق نظ��ر دارند ،اهلیتی که قانونگذار ب��رای طرفین معامله الزم
میداند از دو جنبه مطمح نظر بوده است :الف  -از نظر تحقق قصد انشاء که ماده اصلی و تشکیل
دهنده عقد است .ب -از نطر جواز تصرف در امور مالی (مرح�وم دکتر سید حسن امامی ،حقوق مدنی،
جلد  ،2ص  )216بعضی از حقوقدان��ان نیز اهلیت موکل را با صالحیت انج��ام کاری که به وکیل
واگذار میشود (ماده  662قانون مدنی) پیوند زده اند (مرحوم دکتر کاتوزیان ،حقوق مدنی ،عقود معین
 ،4ص  )142ولی هم اتفاق نظر حقوقدانان و هم پیوند ادعای��ی آنان ،خروج موضوعی از بحث ما
خواهند داشت.
مبحث اول :صدق اسم موکل

قانونگذار در فصل مربوط به عقد وکالت و در تمامیصورتهای مواد 668 ،667 ،666 ،661
 683 ،682 ،681 ،680 ،679 ،678 ،675 ،674قانون مدنی ،از شخصی به نام موکل اسم میبرد.
اولین موضوعی که به ذهن خواننده متن قانون مدنی ایران ،خطور میکند این اس��ت که منظور
قانونگذار از کلمه « موکل» ،در هنگام بحث « تعیین وکیل توس��ط ولی قهری یا قیم ،برای امور
مالی محجور » چه کسی است و اس��م موکل بر کدامیک از آنان (ولی قهری یا قیم یا ولی خاص
از یک طرف و محجور از طرف دیگر) ،صادق و منطبق اس��ت؟ به نتیجهای که از چنین پرسشی
حاصل میشود ،اصطالحا« ،صدق اسم موکل» گفته میش��ود .در چنین وضعیتی ،میخواهیم
ببینیم که با توجه به خواس��ت قانونگذار ،آیا میبایس��ت ولی قهری یا قیم یا ولی خاص را موکل
چنین وکالتنامهای بدانیم یا اینکه بالعکس ،از دید قانونگذار ایران ،این ش��خص محجور است
که موکل عقد چنین وکالتی محسوب میگردد؟
مطابق گفته مرحوم دکتر سید حسن امامی« ،موکل» به کسی اطالق میگردد که نمایندگی
به دیگری در ام��ری میده��د( .حق�وق مدن�ی ،جل�د  ،2ص  .)216از طرف دیگ��ر ،دکتر جعفری
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لنگرودی ،در کتاب فلس��فه حقوق مدنی خ��ود " ،اذن در عقد وکالت را مانن��د رضای یک طرف
عقد وکالت میدانند ک��ه اختیار تصرف در پارهای از امور خود را به طرف دیگر (که ماذون اس��ت)
میدهد ،اذن دهنده را اصطالح ًا «منوب عنه » گفته اند و ماذون را «نائب» خوانده اند .این نیابت
عرفی اس��ت نه اصطالحی و قانون مدنی در ماده  ،656همین نیابت عرفی را در نظر گرفته است
(فلسفه حقوق مدنی ،جعفری لنگرودی ،اصول عامه ،اذن و اذنیات ،ص)128

با چنین مقدمه ای ،آش��کار میشود که بررس��ی صدق اس��م موکل (منوب عنه) ،بی تردید به
این نقطه باز میگردد که منش��اء اذنی که موجب ماذونیت وکیل یا نائب شده ،از ناحیه چه کسی
(محجور) یا (ولی قهری  -قیم  -ولی خاص) ،نش��ات گرفته یا متصادر شده است؟ پس شناخت
منبع و منشاء اذن ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
به دیگر سخن ،اگر منش��اء و مرجع اذن را ش��خص محجور بدانیم و اینگونه بپنداریم که اذن
مذکور توسط ش��خصی به قائم مقامیاز طرف محجور به وکیل اعطا شده است ،در این صورت،
عرفا نام و صفت " موکل یا منوب عنه" بر محجور صادق خواهد بود .لیکن اگر منشاء و مرجع اذن،
به ولی قهری یا قیم یا ولی خاص (حس��ب مورد) اعاده گردد و اذن مس��تقال توسط یکی از آنها
(ولی قهری یا قیم یا ولی خاص) داده شده باشد ،دیگر نمیتوان صدق نام" موکل یا منوب عنه "
را بر محجور حمل نمود و موکل دانستن محجور محل تعمق فراوان خواهد بود.
ادامه این بحث دو فایده عملی ،به ش��رح زیر ،به دنبال خواهد داش��ت :الف  -خروج موضوعی
وکالت فضولی از صدق اس��م موکل بر فضول ،که در ای��ن حالت ،جریان داش��تن وکالت نیاز به
عمل " تنفیذ اقدام فضول توسط موکل " خواهد داش��ت .ب  -تاثیر فوت یا جنون موکل در ارتفاع
وکالت ،به این معنا که اگر صدق اسم موکل بر محجور حمل گردد ،مطابق بند  3ماده  678قانون
مدنی ،فوت یا جنون وی باعث ارتفاع وکالت خواهد شد ولی اگر صدق اسم موکل بر ولی قهری یا
قیم یا ولی خاص (حسب مورد) اصابت نماید ،صرفا فوت ولی قهری یا قیم یا ولی خاص است که
با توجه به بند  3ماده  678قانون مدنی ،میتواند موجب زوال عقد وکالت باشد.
قید این نکته نیز ضروری است که اگر بند  3ماده  678قانون مدنی ،را به عنوان یک ظرف تلقی
نماییم ،مظروف ش��ایع و اصلی آن (یعنی آن چه که در ذهن قانونگذار میگذشته) ،صورتی بوده
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است که در آن ،ش��خص عاقل و بالغی که فاقد هر گونه حجری است ،شخصا به عنوان موکل در
امر معینی به دیگری (وکیل) ،اذن دهد و سپس همان ش��خص در حین دوره وکالت ،دچار جنون
گردیده یا فوت شود .در چنین حالتی ،بی هیچ تردیدی منشاء اذن ،همان موکل (عاری از هرگونه
حجر) اس��ت .در این حالت ،هر گاه موکل ،در دوره وکالت (از بدو الی ختم) فوت نموده یا مجنون

ش��ود ،به حکم صریح بند  3ماده  678قانون مدنی ،وکالت یادش��ده به علت فوت یا جنون موکل
مرتفع خواهد شد.
باید دقت داش��ت که موضوع این مقاله ،بررس��ی مظروف اصلی بند  3ماده  678قانون مدنی
نیس��ت ،بلکه تاکید این مقاله بیش��تر بر روی یک مظروف جدید (یعنی ،تعیی��ن وکیل از جانب
ولی قهری یا قیم ولی خ��اص برای اداره امور مالی محجور تحت والی��ت یا قیمومت یا وصایت)
میباش��د .به دیگر سخن ،در این مقاله س��ؤال اصلی این اس��ت که ببینیم وکیل تعیینی از جانب
ولی قهری یا قیم ،وکیل کدامیک از ای��ن افراد(ولی قهری یا قیم یا ولی خ��اص) از یک طرف و
(محجور) از طرف دیگر است؟
قانون مدنی ایران در تحلیل وضعیت جدید (یعنی در وضعیت تعیین وکیل از جانب ولی قهری
یا قیم یا ولی خاص برای انجام امور محجور) ،در خصوص صدق اسم موکل بر ولی قهری یا قیم
یا ولی خاص از یک طرف و یا محجور از طرف دیگر ،دچار تردید ش��دیدی بوده و یا به بیان بهتر،
اجبارا سکوت اختیار نموده است .باید توجه داش��ت که در مجموعه قوانین و مقررات ایران ،غیر از
بند  3ماده  678قانون مدنی که یکی از طرق ارتفاع وکالت را فوت و جنون موکل دانسته و ناظر بر
مظروف اصلی است ،حکم دیگری وجود ندارد.
این س��کوت قانونگذار را شاید بتوان ناشی از موارد زیر دانس��ت :الف  -شدت ایضاح موضوع
برای قانونگذار به گونهای که نیاز بیش��تری به تفصیل ،بازگویی یا بیان آن نداش��ته است .ب -
قانونگذار در خیلی از موارد نمیتوانسته مبادرت به تعیین صدق اسم موکل نماید یا تعیین صدق
اسم موکل برایش مخاطره آمیز بوده و به همین جهت ،تعیین صدق اسم موکل را به عرف واگذار
نموده است که با توجه به مطالب باال ،بهنظر میرسد ،پذیرش نظریه آخر منطقی تر باشد.
البته منطق قانونگذاری ایجاب میکرد که قانونگذار ب��ه صراحت بیان مینمود ،هر گاه ولی
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قهری یا قیم یا ولی خاص نسبت به اموال محجور تحت والیت یا قیمومت یا وصایت خود ،وکالتی
به دیگری بدهد ،صدق اس��م موکل بر چه کس��ی بار میگردد؟ آیا صدق اسم موکل را میبایست
بر محجور بار نمود تا با فوت یا جنون وی ،وکالت را مرتفع دانس��ت یا اینکه صدق اس��م موکل بر
ولی قهری یا قیم یا ولی خاص (حسب مورد) تحمیل خواهد ش��د که در این صورت ،فوت و جنون

محجور (به لحاظ عدم انطباق صدق اسم موکل بر وی) موجب زوال عقد وکالت نخواهد شد.
عالوه بر عدم چنین اقدامیاز جانب قانونگذار ،متاس��فانه شاهد کم کاری حقوقدانان در این
زمینه نیز میباش��یم ،به نحوی که حتا به ج��رات میتوان گفت ،کمتر حقوقدان��ی در این زمینه
دست به قلم برده است.
بند اول :صدق اسم موکل بر محجور

از توجه به تعریف وکالت در ماده  656قانون مدنی ،مبنی بر " :وکالت عقدی است که به موجب
آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود مینماید " ،در مییابیم ،اولین بحثی
که میتواند در اینجا قابل طرح باشد ،این است که:
او ًال :مقنن در ماده  656قانون مدنی در مقام بیان صدق اسم (یا تعریف) عقد وکالت بوده است
و بر خالف س��ایر تعاریف (نظیر مواد 795 ،771 ،734 ،724 ،684 ،635 ،607 ،562،546 ،466
قانون مدنی) نمیخواسته طرفین عقد وکالت و صدق اسم آنها را نیز بیان نماید .به همین جهت
تعریف و مصادیق آن را به عرف واگذار نموده است.
ثانی ًا :ه��ر گاه ولی قهری یا قیم یا ولی خاص (حس��ب م��ورد) ،وکیلی را جه��ت فروش اموال

محجور تحت والیت یا قیمومت یا وصایت خود تعیین کرده باش��د ،با توس��ل به این ماده قانونی
(ماده  656قانون مدنی) نمیتوان دریافت که موکل این سند چه کسی است.
مطابق منطوق یا وفق مفهوم متص��ادر از متن ماده قانونی فوق یا حتا ب��ر طبق عرف متداول
ایران ،بدوا نمیتوان فهمید که آیا وکیل تعیین ش��ده توسط ولی قهری ،نائب ولی قهری یا قیم یا
ولی خاص است یا اینکه وکیل یادشده ،نائب ش��خص محجور تلقی خواهد شد؟ چون ماده 656
قانون مدنی ،صرفا به صدق اس��م وکالت (به عنوان یک عمل حقوقی) اشاره و بسنده کرده است،
بنابراین در فرض ما (یعنی در وضعیت تعیین وکی��ل از جانب ولی قهری یا قیم یا ولی خاص برای
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انجام امور محجور تحت والیت و قیمومت و وصایت) به هیچ وجه نمیتوان از این ماده قانونی در
جهت احراز صدق اسم موکل استفاده نمود و عنوان داش��ت که در این فرض ،دقیقا لفظ موکل بر
چه کسی اطالق میگردد؟
به دیگر س��خن ،این ماده قانونی بیان نمیدارد که اذن اعطایی در وکالتنامه به وکیل ،توسط

محجور (البته با نمایندگی قانونی یا حکمیولی قهری یا قیم) صورت گرفته است یا اینکه موکل،
ولی قهری یا قیم یا ولی خاص (حسب مورد) محسوب میشوند که بهطور استقاللی با انعقاد عقد
وکال��ت (و البته تحت عنوان موکل) اذن��ی را جهت امری (مثال در راس��تای فروش مال محجور
تحت والیت یا قیمومت یا وصایت خود) به وکیل تعیینی داده و وی را نائب خود (نه نائب محجور)
در انجام آن امر دانسته اند ،تا وکیل موصوف بتواند در حدود اذن موکل خود (که ولی قهری یا قیم
یا ولی خاص میباشند) عمل نماید.
س��ؤال دیگر قابل طرح این است که اگر قرار باش��د وکیل حس��اب دوران وکالت خود را پس
بدهد یا پاس��خگوی تعهدات خود در دوران وکالتش باش��د یا بخواهد اجرت خود را دریافت دارد،
میبایست تعیین نمود این حس��اب را به چه کسی پس داده و پاس��خگوی چه کسی باشد یا از چه
کسی اجرت خود را دریافت دارد؟
به دیگر سخن ،آیا ش��خص محجور ،موکل این وکالت نامه محسوب میشود تا وکیل تعیینی،
در قبال وی متعهد به انجام امور بوده و باید حس��اب دوران وکالت خ��ود را به وی پس دهد یا اینکه
ولی قهری یا قیم یا ولی خاص (حسب مورد) دارای وصف موکل بوده و وکیل با آنان (حسب مورد)
طرف حس��اب خواهد بود؟ مضافا ،در صورت اعسار صغیر یا در صورت اعس��ار ولی قهری ،وکیل
تعیینی دستمزد دوران وکالت خود را میبایست از چه کس��ی طلب نماید؟ آثار عملی پاسخ به این
پرسشها ،بهویژه در هنگام اعسار محجور یا ولی قهری یا قیم یا ولی خاص ،خود نمایی مینماید.
بی تردید ماده  656قانون مدنی ،توانایی پاس��خگویی صریح به هیچیک از سؤاالت یادشده را
نخواهد داشت .عالوه بر این ،س��ایر مواد قانون مدنی مرتبط (نظیر ماده ،668 ،667 ،666 ،661
 )683 ،682 ،681 ،680 ،679 ،678 ،675 ،674نیز کم و بیش ،همین وضعیت را داش��ته و در این
خصوص و موارد مشابه ،ناتوان از پاسخ صریح به این سؤاالت و سؤاالت مشابه آن میباشند.
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بی ش��ک در هنگام بروز چنین وضعیت��ی ،یا باید به دکتری��ن حقوقی مراجعه نم��ود یا اینکه
میبایست از عرف ،اس��تمداد جس��ت .هر چند دکترین صریح حقوقی در این زمینه وجود ندارد.
بهویژه اینکه از فحوای کالم مرحوم دکتر س��ید حس��ن امامی ،مبنی بر " :چ��ون با فوت موکل،
ش��خصیت حقوقی وی نیز در اثر فوت زائل میگردد ،نمایندگی و نیابت نیز از بین خواهد رفت"،

(س�ید حس�ن امامی ،حقوق مدنی ،جلد دوم ،ص  )239نی��ز به هیچ وجه نمیت��وان فهمید که منبع و
منش��اء صدور اذن به وکیل ،کدامیک از اف��راد (محجور ،ولی قهری یا قیم یا ولی خاص) اس��ت
و اگر بخواهیم صرفا به چنین جملهای اتکاء نماییم ،قطعا نمیتوان به این س��ؤال پاس��خ داد که
آیا در تعیین وکیل توسط ولی قهری یا قیم یا ولی خاص (حس��ب مورد) نسبت به اداره امور مالی
محجور ،وکیل تعیینی ،وکیل کدامیک از آنان (محجور از یک ط��رف و ولی قهری یا قیم یا ولی
خاص از طرف دیگر) میباشد؟
اما از جمله بعدی آن مرحوم در همان صفحه ،مش��عر بر " چنانکه م��ورد وکالت راجع به امور
مالی موکل باش��د ،چون به فوت او دارایی اش به ورثه منتقل میگ��ردد ،تصرفاتی که وکیل بعدا
(بعد از فوت موکل) به عمل آورد ،نسبت به مال غیر خواهد بود " از وجود کلمات " امور مالی موکل
"و " به فوت او دارای��ی اش به ورثه منتقل میگردد " مندرج در ای��ن جمالت و همچنین دقت در
موضوع وکالت (اعطای اذن در خصوص امور مالی محجور توس��ط ول��ی قهری یا قیم) اینگونه
اس��تنباط میگردد که در چنین حالتی (یعنی در هنگام تعیین وکیل توس��ط ولی قهری یا قیم یا
ولی خاص برای اداره امور مالی محجور تحت والی��ت یا قیمومت یا وصایت) ،چون مال موضوع
وکالت به محجور تعلق دارد ،بنابراین صدق اس��م موکل ،منطقا به محجور اصابت خواهد نمود.
قرینه قوی تری که اصابت صدق اس��م موکل را به محجور بیشتر مینماید این است که در جمله
فوق فوت چه کسی است که باعث انتقال دارایی اش به ورثه میگردد؟ بی تردید پاسخ این سؤال
کسی جز محجور نخواهد بود .با توجه به جدایی شخصیت محجور از شخصیت ولی قهری ،قیم و
ولی خاص ،بی تردید اگر محجور فوت نماید ،مال موضوع وکالت متعلق حق غیر خواهد شد و به
همین دلیل (فوت محجور به عنوان موکل) ،رابطه بین موکل و وکیل قطع را مینماید.
بنا به همین دالیل است که قانونگذار وفق بند  3ماده  678قانون مدنی ،فوت موکل (در مثال
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مورد بحث ما ،محجور) را باعث ارتفاع وکالت دانس��ته و بر اس��اس مفهوم مخالف چنین فحوای
کالمی ،فوت هریک از ولی قهری یا قیم یا ولی خاص (حس��ب مورد) تاثی��ری در ارتفاع وکالت
نخواهد داشت.
شاید در مبحث فوت موکل ،شناخت صدق اس��م موکل ما را دچار اندک مشکلی بنماید ،لیکن

مس��ئله زمانی بغرنج میش��ود که بخواهیم جنون موکل را (به عنوان عاملی که موجبات ارتفاع
وکالت را فراهم میس��ازد) مورد تجزیه و تحلیل ق��رار دهیم .پذیرش هر ی��ک از این دو دیدگاه
(انطباق صدق اس��م موکل بر ولی قهری یا قیم یا ولی خاص یا انطباق صدق اسم موکل بر مولی
علیه) در هنگام جنون موکل ،ما را با چالشی عجیب روبرو خواهد ساخت.
فرض کنیم که ولی قهری ب��ه والیت از فرزند صغیر خود ،وکالتی راج��ع به اموال صغیر تحت
والیتش به دیگری اعطا نمای��د ،در صورت بروز دو حالت زیر :الف  -اگ��ر صغیر در زمان صغارت
خود و در طول مدت وکالت ،مجنون گردد .ب -اگر در طول همین مدت وکالت ،ولی قهری دچار
جنون گردد ،خواسته یا ناخواسته در هر دو حالت فوق ،با وضعیت بغرنجی روبرو خواهیم شد.
هر چند قس��مت اخیر بند  3ماده  678قان��ون مدنی ،فقط اعالم داش��ته که جن��ون موکل از
موجبات ارتفاع وکالت اس��ت ولی قانونگذار معلوم نکرده که اوال :در فرض مورد نظر ما ،موکل
چه کسی (صغیر یا ولی قهری) اس��ت؟ ثانی ًا :بهواس��طه عدم تعیین صدق اس��م موکل از جانب
قانونگذار ،مشخص نمیباش��د که تکلیف وکالت اعطایی ،در صورت جنون صغیر یا در صورت
جنون ولی قهری چه خواهد شد؟
اگر بخواهیم بر طبق فحوای کالم مرحوم دکتر سید حسن امامی ،شخص صغیر (محجور) را
در این مسئله نیز موکل بدانیم ،باید دقت نماییم که:
اوال :در حالت (الف) ،مس��ئله مطروحه جنون فرد صغیر در طول مدت وکالت اس��ت و در اینجا
فوت ش��خص صغیر مطرح نمیباش��د تا بخواهیم عنوان نماییم با فوت موکل ،رابطه وی با مال
مورد وکالت قطع ش��ده و مآ ًال رابطه بین موکل و وکیل مرتفع میگ��ردد و فحوای کالم مرحوم
دکتر سید حس��ن امامی ،صرفا ناظر بر موت محجور بوده و در عالم حقوق ،جنون ،فوت محسوب
نمیشود تا بخواهیم به زوال شخصیت مجنون نیز حکم نماییم.
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ثانیا :نظر به اینکه شخص صغیر قبال به لحاظ صغر سن خود ،یک بار تحت والیت ولی قهری
خود قرار گرفته ،با توجه به دوام محجوریت تا زمان کبارت یا صدور حکم رشد (حسب مورد) ،چرا
باید وکالتی را که توس��ط ولی قهری اعطاء ش��ده ،به صرف جنون صغیر مرتفع بدانیم .بنیادهای
عقلی و همچنین اصل حس��ن نیت در اجرای قراردادها ایجاب میکند ک��ه علیرغم وجود ولی

قهری برای صغیر ،بروز سایر عوامل تولید حجر در ش��خص تحت والیت (نظیر جنون متصل به
صغر) نتوانند خللی به بنیانهای وکالت اعطایی از جانب ولی قهری وارد سازد.
به دیگر س��خن ،اگر بخواهیم حکم مندرج در بند  3ماده  678قانون مدن��ی (ارتفاع وکالت به
جنون موکل) را به مظروف جدید (یعنی به مس��ئله تعیین وکیل از جان��ب ولی قهری یا قیم برای
اداره امور مالی محجور تحت والیت یا قیمومت) نیز تس��ری و تعمیم داده و ش��خص محجور را
موکل عقد وکالت بدانیم ،پذیرش این مقدمات ،هر چند ش��اید با منطوق بن��د  3ماده  678قانون
مدنی س��ازگار باش��د ،لیکن بنیادهای عقلی (به ش��رح مندرج در پاراگراف قبلی) پذیرای چنین
وضعیتی نیس��ت .به همین جهت ،احتمال ب��روز تناقض (پارادوکس) به وی��ژه در مبحث جنون
موکل ،امری محتوم خواهد بود.
پارادوکس مذکور در باب جنون صغیر ،از تالقی و برخورد دو امر (صدق اس��م موکل بر صغیر
با بند  3ماده  678قانون مدنی) ،حاصل میگردد .با توجه ب��ه مالکیت صغیر بر مال مورد وکالت و
قبول فرض صدق اس��م موکل بر صغیر ،از یک طرف ناچاریم وی را موکل بدانیم .چونکه صغیر
به علت صغر س��ن ،قادر به اعمال حق استیفای خود نمیباش��د و اصوال بهواسطه چنین حجری
اس��ت که تحت والیت ولی قهری قرار گرفته و ولی قهری نیز با والی��ت قانونی از جانب موکل
(یعنی صغیر) مبادرت به اعط��ای اذن به وکیل مینمای��د .از طرف دیگر ،ه��رگاه چنین موکلی
(یعنی صغی��ر) ،در طول دوره وکالت دچار جنون ش��ود ،علی القاعده نباید ب��ه لحاظ جنون صغیر
وکالت اعطایی از جانب ولی قهری را مرتفع ش��ده بدانیم (چونکه جنون حجری میباشد که در
درون حجر دیگر قرار گرفته اس��ت) .به همین دلیل ،نه تنها پذیرش چنین حکمی ،ما را از قواعد
عقل و منطق دور میس��ازد ،بلکه راه را برای سوء استفاده ولی قهری یا س��ایرافراد باز میگذارد.
پارادوکس ناظر بر جنون ولی قهری را نیز در قسمت بعدی مورد توجه قرار خواهیم داد.
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یکی از مواردی که ممکن است شائبه صدق اسم موکل بر ولی قهری یا قیم یا ولی خاص را در
مانحن فیه (یعنی در هنگام تعیین وکیل از جانب ولی قهری یا قی��م یا ولی خاص برای اداره امور
مالی محجور تحت والیت یا قیمومت یا وصایتش) بیش��تر کند ،وجود م��اده  662قانون مدنی و
سایر مواد قانونی مرتبط با این موضوع است.
مطابق ماده  662قانون مدنی ،وکالت میبایس��ت در امری داده ش��ود که خ��ود موکل بتواند
آن را بهجا آورد .اگ��ر قضیه مورد بحث را با م��اده  662قانون مدنی مقارنه نمایی��م ،به این نتیجه
میرسیم که به لحاظ عدم وجود حق استیفاء برای محجور ،از میان صغیر و ولی قهری ،تنها کسی
که میتواند مورد وکالت را خود انج��ام دهد ،ولی قهری یا قیم یا ولی خاص اس��ت .پس با چنین
مقارنهای میبایست حکم نماییم که در قضیه یادش��ده (یعنی در قضیه تعیین وکیل از جانب ولی
قهری برای اداره امور مالی محجور تحت والیتش) ،منطقا صدق اس��م موکل فقط بر ولی قهری
یا قیم یا ولی خاص قابلیت انطباق دارد .زیرا صغیر (بهویژه صغی��ر غیر ممیز) نمیتواند امور مالی
وکالت داده شده توس��ط ولی قهری یا قیم یا ولی خاص را خود شخصا انجام دهد .عالوه بر موارد
فوق ،قرائن دیگری نیز وجود دارد که ممکن اس��ت نش��ان دهد در مواردی نظیر قضیه یادشده،
صدق اسم موکل بر ولی قهری یا قیم یا ولی خاص ،عرفا انطباق بیشتری نسبت به انطباق همان
موضوع بر محجور داشته باشد.
مطابق ماده  668قانون مدنی ،وکیل باید حس��اب مدت دوران وکالت خود را به موکل پس داده
و آنچه را که به جای او دریافت کرده اس��ت ،به او رد کند .در قضیه یادش��ده و در مبحث صدق اسم
موکل ،این سؤال مطرح خواهد شد که موکل چه کسی است تا وکیل بخواهد حساب دوران وکالت
خود را به وی پس دهد؟ آیا ولی قهری یا قیم یا ولی خاص ،به عنوان موکل محسوب خواهند شد یا
اینکه خود محجور ،به عنوان موکل قلمداد میشود و در این حالت ،ولی قهری یا قیم یا ولی خاص
(حسب مورد) صرفا به لحاظ نمایندگی از جانب وی مبادرت به اعطای وکالت نموده است؟
باید توجه داش��ت که برای انطباق صدق اس��م موکل بر مصادیق آن ،در این ماده قانونی ،دو
فرض بیشتر وجود ندارند :الف  -صدق اس��م موکل ،فقط بر صغیر منطبق است .ب  -صدق اسم
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موکل ،فقط بر ولی قهری یا قیم یا ولی خاص انطباق دارد.
هم در عالم حقوق و هم در عرف موجود ایران ،چگونه میتوان تصور کرد که وکیل تعیین شده
از جانب ولی قهری یا قیم یا ولی خاص ،به جای اینکه طرف حساب افراد فوق الذکر باشد ،خود را
طرف حس��اب صغیر (بهویژه صغیر غیر ممیز) قلمداد نموده و بخواهد حساب دوران وکالت خود

را به صغیر (بهویژه صغیر غی��ر ممیز) پس بدهد .نه تنها قوانین موجد ح��ق ،بلکه عرف موجود در
جامعه ایرانی نیز قائل به پذیرش چنین موضوعی نیست.
وضعیت یادشده (تعیین مصداق اس��م موکل) ،در خصوص موارد زیر -1 :مطالبه اجرت وکیل
(موضوع ماده  677و  675قانون مدن��ی) -2 ،تعهدات وکیل (موضوع م��اده  667قانون مدنی)،
 -3خسارت به موکل ناش��ی از اقدامات وکیل (موضوع ماده  666قانون مدنی) -4 ،حضور موکل
در دفترخانه و عزل وکیل (موض��وع ماده  679قانون مدنی) -5 ،انجام امر وکالت توس��ط موکل
(موضوع ماده  683قانون مدنی) و نظایر آن ،نیز قابل تأمل خواهد بود.
مبانی صدق اس��م موکل بر ولی قهری یا قیم یا ولی خاص ،با اضافه ش��دن حکم ماده 1213
قانون مدنی ب��ه این موارد ،تغلیظ و مس��تحکم تر میگ��ردد .زیرا بر طبق ماده قانونی یادش��ده،
"مجنون دائمیمطلقا و مجنون ادواری در حال جن��ون ،نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق
مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود ،لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه
مینماید ،نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد ".
با توجه به مطالب فوق ،اگر بپذیریم که صدق اس��م موکل ،بر ولی قهری منطبق است ،در این
صورت نیز دچار تناقض (پارادوکس) خواهیم ش��د .پارادوکسی که برای جنون ولی قهری یا قیم
یا ولی خاص ،بهمنظور ارتفاع وکالت ایجاد میشود ،ناشی از تالقی و برخورد سه امر (صدق اسم
موکل بر ولی قهری  -جدایی شخصیت ولی قهری از صغیر موجد منشاء اذن  -احتمال وجود ولی
قهری هم عرض) ،حاصل میگردد.
در اینجا چند وضعیت مطرح خواهد ش��د  -1با قبول فرض صدق اس��م موکل بر ولی قهری یا
قیم یا ولی خاص ،از یک طرف ناچاریم نامبردگان را موکل بدانی��م ولی از طرف دیگر ،باید توجه
داشته باشیم که منبع و منشاء اذن ،ش��خص ولی قهری یا قیم یا ولی خاص نمیباشند( .به لحاظ
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مالکیت صغیر بر موضوع وکالت و همچنین جدایی شخصیت حقوقی صغیر از شخصیت حقوقی
ولی قهری و س��ایرین)  -2با توجه به هم عرضی اولیاء قهری صغیر ،در صورتی که یکی از اولیاء
قهری دچار جنون ش��ود ،با فرض وجود ولی قهری دیگر ،هیچ دلیل قانع کننده و ش��رعی برای
زوال عقد وکالت یادشده در دس��ت نخواهد بود .به دیگر س��خن ،نه قانونگذار و نه شرع و حتا نه

عرف ،تاب تحمل ارتفاع وکالت ،در فرض جنون اح��دی از اولیای قهری با فرض زنده بودن ولی
قهری هم عرض را نخواهند داشت.
مبحث دوم :منبع و منشاء زاینده اذن

مطابق نظر بسیاری از فقها ،منجمله صاحب جواهر (محمد حس�ن نجف�ی ،جواهر الکالم ،ج ،27

ص  )362و نیز مطابق نظ��ر آقای دکتر جعفری لنگرودی (فلس�فه حق�وق مدنی ،اص�ول عامه اذن و

اذنی�ات ،ج  ،2ص  )37در هنگام انعقاد عقد وکالت و پس از آن ،باید منبع زاینده اذن وجود داش��ته و
این منبع زایا ،میبایست بهطور استمراری همپای اذن ،ادامه حیات داشته باشد.
پس مطابق اعتقاد این دسته از فقها و حقوقدانان ،اغماء و بیهوشی موکل (نظیر مرگ و جنون
وی) به جهت اینکه باعث قطع منبع زاینده اذن خواهد ش��د ،موجبات ارتف��اع عقد وکالت را فراهم
میسازد .در صورتی که قانونگذار ایران در این خصوص نظری نداشته و سکوت اختیار نموده است.
در فرض مورد نظر این مقال��ه (یعنی در فرض تعیین وکیل توس��ط ولی قه��ری برای انجام
امور مالی صغی��ر تحت والیتش) و همچنین درس��ایر فروضات ،چون قان��ون مدنی ایران اغماء
و بیهوش��ی موکل را در زمره مواردی که موجب��ات ارتفاع وکالت را فراهم س��ازد ،مطرح نکرده
است ،حقوقدانان ایرانی سکوت قانونگذار را حمل بر عدم گرفته اند .با توجه به نقطه نظر قاطبه
حقوقدانان ایرانی (مرحوم دکتر امامی ،حق�وق مدنی ،جل�د  )2و (مرحوم دکتر کاتوزی�ان ،عقود معین،
حقوق مدنی  ،)4از رش��حات حقوقدانان یادش��ده اینگونه بر میآید که هرگاه بع��د از انعقاد عقد
وکالت ،ولی قهری یا محجور تحت والیت وی یا هر دو ،به حال اغماء رفته یا بیهوش گردند ،به
وکالت اعطایی از جانب ولی قهری هیچگونه خللی وارد نخواهد ساخت .لیکن بهنظر میرسد که
پذیرش این دیدگاه (بهویژه در فرض اغماء و بیهوشی طوالنی مدت ولی قهری یا هر دو) محل
مناقشه فراوان بوده و پذیرش آن ،با عرف رایج ایران ناسازگار باشد.
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از زاویه دیگر ،بحث منبع زایای اذن را میتوان از دو دریچه زیر مورد بررسی و مطالعه قرار داد:
 -1اذن ولی قهری ،بهطور مستقل منبع زایای اذن اس��ت -2 .اذن ولی قهری ،به تبع والیتی که
ولی قهری قانونا بر اموال صغیر دارد ،منبع زایای اذن است.
بند اول :اذن ولی قهری ،بهطور مستقل منبع زایای اذن است

موضوع قابل تحلیل در این قسمت ،بحث تئوری مس��تقل بودن اذن ولی قهری یا قیم یا ولی
خاص در هنگام اعطای آن به وکی��ل ،بهمنظور انجام امور مالی صغی��ر تحت والیت یا قیمومت
یا وصایتش میباش��د .ماهیت بحث اس��تقالل و عدم اس��تقالل (تبعی بودن) منبع زایای اذن را
میتوان از دو نقطه نظر -1 :از منظر مقایس��ه حدود اقتدار ولی قهری ی��ا قیم یا ولی خاص  - 2از
منظر جدایی ش��خصیت ولی قهری یا قی��م یا ولی خاص ب��ا صغیر تحت والیت ی��ا قیمومت یا
وصایتش ،مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
الف  -از منظر مقایس��ه حدود اقتدار ولی قهری یا قیم یا ولی خاص :بی تردید س��ه اصطالح
«والیت قانونی» « ،قیمومت حکمی» « ،والیت قراردادی» ،هم از جهت مفهوم و دائره شمول
و هم از جهت آثار حقوقی ،با یکدیگر متفاوت میباش��ند .گرچه ولی قه��ری (بر خالف قیم) ،در
هنگام اعطای اذن به وکیل در جهت انجام امور مالی صغیر ،بسیط الید بوده و غیر از موارد مندرج
در مواد  1183و  1184قان��ون مدنی و در نظر گرفتن مفاد قانون امور حس��بی ،به کس��ی (حتی
دادستان) پاسخگو نیس��ت ،ولی این عدم پاسخگویی را نباید به معنای اس��تقالل وی در اعطای
وکالت دانست .زیرا مرجع سنجش اعطای اس��تقاللی اذن ،حدود اقتدار قانونی ولی قهری یا قیم
تعیینی نیست .بلکه علت عدم استقالل منش��اء اذن ولی قهری را با کمک تجزیه و تحلیل اصل
مندرج در منظر دوم (یعنی جدایی ش��خصیت ولی قهری با صغیر تحت والیت خود) میتوان به
روشنی حدس زد.
ب  -اگر بخواهیم قضیه را از منظر دوم مورد کنکاش قرار دهیم ،قبال خاطر نش��ان نمودیم که
چون مال موضوع وکالت به محجور تعلق دارد ،پس مصداق اسم موکل ،منطقا شخص محجور
میباش��د .دلیل منطقی اصابت صدق اس��م موکل به محجور نیز این اس��ت که چون مال مورد
وکالت به محجور تعل��ق دارد و اگر محجور در حین انجام وکالت توس��ط وکیل ،فوت نماید ،مال
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موضوع وکالت متعلق حق غیر ق��رار میگیرد و به همین دلیل (فوت محج��ور به عنوان موکل)،
منشاء و منبع اذن زائل شده و رابطه موکل و وکیل قطع میگردد.
مطابق آموزههای حقوقی ،ش��خصیت حقوقی ولی قهری از ش��خصیت حقوقی صغیر تحت
والیتش جداس��ت و همین جدایی شخصیت ،باعث میش��ود تا اموال موضوع وکالت ،متعلق به

شخص ولی قهری تلقی نشود و بر همین نحو استدالل ،نمیتوانیم قائل به مالکیت ولی قهری و
مآ ًال اعتقاد به استقالل نامبرده در اعطای وکالت نسبت به اموال متعلق به صغیر داشته باشیم .به
عنوان یک قاعده کلی ،مال موضوع وکالت متعلق به هر کس باش��د ،منشاء و منبع اذن نیز متعلق
به اوخواهد بود .به همین جهت است که از بند  3ماده  678قانون مدنی ،اینگونه برداشت میشود
که فوت موکل (در مثال مورد بحث ما ،محجور) باعث ارتف��اع وکالت اعطایی ولی قهری خواهد
بود .لذا بر همین اساس (چون منشاء اذن اعطایی ولی قهری نمیباشد) ،بنابراین فوت ولی قهری
تاثیری در ارتفاع وکالت نخواهد داش��ت .چنی��ن وضعیتی بر قیمومت و وصای��ت از قبل اولیای
قهری نیز صادق است.
بند دوم :اذن ولی قهری به تبع والیت وی بر اموال صغیر ،منبع زایای اذن است

به عنوان یک قاعده حقوقی مسلم و پذیرفته شده (مندرج در ماده  196قانون مدنی) ،اصل بر این
است که هر عمل حقوقی منتسب به پدیدآورندگانش باشد مگر اینکه در هنگام معامله ،مخالف آن
قیدشدهباشد.عقوداذنی(منجملهوکالت)نیزازاینقاعدهکلیمستثنینیستند.
پس در عقود اذنی ،اصل بر این اس��ت که منش��اء اذن ،همان فردی باش��د که اذن داده است.
تا اینجای بحث ،ظاهراً اینگونه اس��تنباط میش��ود که منبع زایای اذن ،ولی قهری اس��ت ولی
از طرف دیگر ،قاعده مس��لم دیگری نیز وجود دارد که اش��خاص فقط در حیط��ه اموال خود و در
خصوص آن میتوانند اذنی به دیگران بدهند .به مجرد اینکه از این اصل عدول نماییم ،اذن جنبه
استقاللی بودن منشاء خود را از دست میدهد .در صورت برخورد این دو مورد با یکدیگر ،ناگزیر از
ترجیح یکی از آنها خواهیم بود .بعضی صاحبنظران ،تغلیب منشاء اذن را در هنگام برخورد این
دو مورد ،به مالک ملک موضوع وکالت داده و صدق اسم موکل را بر وی بار مینمایند.
به دیگر سخن ،استقالل یا عدم استقالل منشاء اذن ،بستگی تام به رابطه بین موضوع وکالت
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و مالک آن خواهد داش��ت .هرگاه این رابطه مستقیم باشد ،منش��اء اذن مستقل بوده و هرگاه این
رابطه غیر مستقیم باش��د ،یعنی فردی به نمایندگی قانونی از مالک و با داشتن اقتدارهای قانونی
یا حکمییا قراردادی ،بخواهد نس��بت به ام��وال دیگران اذنی به ثالث بدهد ،منش��اء و منبع اذن
اعطایی ،اعتبار استقاللی نخواهد داشت.

مطابق این اس��تدالل ،اگر مالک ملکی مبادرت ب��ه اعطای اذنی به م��اذون در رابطه با ملک
خود بنماید ،در این حالت منبع زایای اذن ،مستقل محس��وب شده و بین منشاء اذن و موضوع آن،
رابطه مستقیمیبرقرار میگردد .ولی هر گاه چنین رابطه مستقیمیبین منشاء اذن و موضوعش
برقرار نگردد ،منبع اذن خصلت اس��تقاللی خود را از دس��ت داده و به ص��ورت تبعی یا بهصورت
فضولی (حسب مورد) خودنمایی میکند .آنچه که در صدق اسم موکل در ذهن قانونگذار وجود
داشته منش��اء اذن مستقیم بوده و منش��اء اذن غیر مس��تقیم مطمح نظر قانونگذار ایران نبوده و
آشفتگیهای موجود نیز ناشی از همین امر است.
از موارد تبعی منبع زایای اذن ،میتوان به دو مورد (اعطای اذن نسبت به اموال دیگران از باب
والیت یا قیمومت یا وصایت) اش��اره داش��ت که به تبع اقتدار قانونی یا اقتدار حکمییا قراردادی
(حس��ب مورد) ایجاد ش��ده اس��ت .اختالف این س��ه مورد ،صرفا در میزان حدود و گس��تردگی
نمایندگی و نحوه پاس��خگویی آنها در قبال مراجع ذیصالح اس��ت .با قید این نکته که این س��ه
مورد ،از مبحث فضولی بودن اذن در هنگام اعطای آن ،خروج موضوعی دارند.
بنا به مطالب ف��وق ،اگر محجوریت صغیر وجود نداش��ت ،با توجه به اصل جدایی ش��خصیت
ولی قهری از ش��خصیت صغیر تحت والیت او ،هیچگاه پدر یا جد پدری مالک ،نمیتوانس��ت در
امور مالی وی مداخله کرده و مبادرت به اعطای اذن نماید و اگر پدر یا جد پدری نس��بت به اموال
فرزند کبیرش اذنی به ماذون��ی دهد ،بی تردید در این حالت ،منبع زای��ای اذن به صورت فضولی
خود نمایی خواهد ک��رد و اذن اعطایی نیز غیر نافذ بوده و به حکم م��اده  247قانون مدنی ،نیاز به
تنفیذ مالک (فرزند کبیر اذن دهنده) خواهد داشت .بدین ترتیب مشخص میشود که دخالت ولی
قهری در اموال صغیر تحت والیتش ،به صورت استقاللی نبوده و به تبع اختیاری است که شارع و
قانونگذار برای ولی قهری قائل شده است.
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گفتار دوم :رابطه صدق اسم موکل با مستمر یا غیر مستمر بودن منبع زایای اذن

پیچیدگی و ابهام در تعیین صدق اس��م موکل در مثال قبلی (یعنی قاب��ل انطباق بودن صدق
اسم موکل بر ولی قهری یا صغیر تحت والیت وی) از یک س��و و تردید در اصالت یا عدم اصالت
منبع زایای اذن از س��وی دیگر ،باعث ایجاد وضعیت بغرنجی در رفتارهای حقوقی (چه از جانب
متعاقدین و چه بوسیله سردفتران ،به عنوان تنظیم کنندگان اس��ناد و چه از جانب حقوقدانان به
عنوان تجزیه و تحلیل کنندگان چنین رفتارهایی) گردیده است.
با توجه به بحثهای س��ابق ،اگر ولی قهری (که اصالت ًا فاقد منبع اصیل و مس��تقل زایای اذن
اس��ت) بخواهد از جانب صغیر یا محجور تحت والیت خود ،به ش��خصی در خص��وص امور مالی
محجور وکالت دهد ،این س��ؤال مطرح خواهد ش��د که آیا ادامه اذن اعطایی به وکیل از جانب ولی
قهری در خصوص تصمیم گیری نس��بت به اموال صغیر تحت والیت خود ،نیاز به بقای فیزیکی
ولی قهری یا صغیر یادش��ده در طول دوره انج��ام وکالت دارد یا خیر؟ به دیگر س��خن ،تالش این
گفتار در جهت پاسخ دادن به این سؤال اس��ت که اگر ولی قهری بخواهد به والیت از جانب صغیر
تحت والیت خود ،فردی را ماذون (وکیل) در امر خاصی نماید ،در صورتی که در اثنای وکالت ،ولی
قهری یا صغیر تحت والیت وی(حسب مورد) فوت کند ،تکلیف وکالت اعطایی چه خواهد شد؟
مبحث اول :رابطه اهلیت موکل و بقای فیزیکی و حقوقی وی

با توجه به اینکه اذن ،مقتضای ذات عقد وکالت است ،حال این س��ؤال مطرح میگردد که آیا
با انقطاع اذن (در هر مرحلهای و بنا به هر دلیلی) عقد وکالت منحل خواهد ش��د؟ پرس��ش به این
سؤال ،مستلزم بررس��ی دو وضعیت زیر اس��ت :الف  -وجود اهلیت و توانایی انجام عمل حقوقی
مورد وکالت توس��ط موکل در لحظه اعطای اذن ،ب  -بقای فیزیکی متعاقدی��ن از بدو الی ختم
و بقای دو خصیصه مذک��ور (اهلیت و توانایی انج��ام عمل حقوقی مورد وکالت توس��ط موکل)
بهصورت استمراری تا انجام مورد وکالت توسط وکیل.
عالوه بر ای��ن ،در حالت (ب) این بحث نیز مطرح خواهد ش��د که ه��ر گاه در عقد وکالت ،ولی
قهری اختیاراتی در خصوص اموال متعلق به صغیر تحت والیتش ،به دیگری تفویض نماید ،آیا
بقای فیزیکی و حقوقی موکل (با توجه به مطالب قبلی) در طی مدت زمان اعطای نیابت ش��رط
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اس��ت؟ و مآ ًال عدم زوال چنین اقتداری (از بین رفتن والیت ،در طی مدت وکالت) نیز میتواند از
زمره اقتضائات ذات عقد وکالت محس��وب گردد یا اینکه این امور از زم��ره اقتضائات ذات چنین
عقدی خارج میباشد؟
همانگونه که میدانیم ماهیت وکالت ،اعطاء نیابت و نمایندگی (استنابه) از جانب موکل است

وموکل با انشای ایجاب خود ،قصد ایجاد عقد وکالت را دارد (بدون اینکه بخواهد کلیه اقتدارهای
خود را از دست بدهد) ،بدین ترتیب موکل ضمن ماذون کردن وکیل ،تمام یا قسمتی از اختیارات
خود را به وی اعطا مینماید تا مش��ارالیه بتواند با چنین اقتداری به قائم مقامیقراردادی از جانب
وی ،مبادرت به افعال مادی و اعمال حقوقی کند.
به همین جهت ،این اعتقاد که موکل میبایس��ت ت��ا پایان مدت انجام وکال��ت ،دارای بقای
فیزیکی بوده و همچنین خودش دارای اهلیت و اختیار همان امر (هم در لحظه انش��ای ایجاب و
هم در طول عقد وکالت) باش��د ،دارای طرفدارانی است .به دیگر س��خن ،فقدان هر یک از موارد
یادشده به منزله قطع اذن (اعم از قطع قهری یا قطع قراردادی اذن) تلقی و با قطع هر یک از آنان،
موجبات ارتفاع وکالت فراهم خواهد شد.
مبحث دوم :استلزام منطقی بقاء منشاء اذن در طول دوره وکالت

بنا به دالیل زیرین ،بقای رضای مس��تمر اذن دهن��ده (منوب عن��ه) در تمامیمدت وکالت،
میبایس��ت هم عرض ماذونیت قرار گیرد و استمرار متعلق رضا (اس��تنابه) ،موجب استمرار اذن
بوده و انقطاع چنین رابطهای (در هر لحظه از وکالت) موجب ارتفاع عقد مذکور میگردد.
 -1تحدید مورد اذن به زمان حی��ات طرفین (به ویژه به زمان حی��ات اذن دهنده) از امور ذاتی
عقد وکالت اس��ت .بنابراین هیچیک از طرفین عقد وکالت (به خص��وص اذن دهنده) نمیتوانند
عدم بقای رضای مس��تمر خود را ش��رط نمایند .مثال طرفین نمیتوانند شرط کنند که در صورت
فوت یا جنون طرفین (به ویژه موکل) ،عقد وکالت حالت اس��تمراری خ��ود را حفظ نموده و وراث
یا قائم مقامهای قانونی متوفی یا محجور ،به جانش��ینی از آنان ادامه دهنده عقد وکالت باش��ند.
اشتراط چنین ش��رطی با جائز بودن عقد وکالت (به عنوان جوهر و ذات عقد وکالت) و با صریح دو
ماده  954و  678قانون مدنی در تعارض آشکار خواهد بود .هر چند بعضی از فقها (سید محمد کاظم
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یزدی ،عروه الوثق�ی ،ج  ،4ص  )124به نقل از مرحوم دکتر کاتوزیان ،سعی کرده اند استثنای موجود
در باب رهن را به عقد وکالت نیز تسری دهند که مرحوم دکتر کاتوزیان با تسری آن به ماده 777
قانون مدنی موافقت ندارند (حقوق مدنی ،عقود معین جلد  ،4ص )213
 -2حقیقت عقد وکالت (استنابه) ،ایجاب میکند که بقای رضای اذن دهنده مستمر باشد ،زیرا

اس��تنابه قائم به اذن موکل اس��ت .با توجه به اینکه در عقود اذنی ،اذن پس از عقد نیز جاری بوده
و استمرار خواهد داشت ،بنابراین اذن دهنده باید اهلیت اس��تیفاء و بقای فیزیکی خود را تا انجام
مورد وکالت توسط وکیل محفوظ بدارد.
به همین جهت ،هر گاه اذن دهنده (منوب عنه) در حال صحت و سالمت ،کسی را وکیل خود
قرار داده و مدت��ی پس از اذن دادن محجور ش��ود ،حتا با فرض وجود ولی قه��ری برای محجور،
نامبرده نمیتواند با والیت از محجور تحت والیت خود ،اذن قطع شده محجور را مجددا استمرار
بخش��د .در چنین حالتی ،وکالت به حکم بند  3ماده  678قانون مدنی مرتفع میگردد .حتا طرفین
عقد وکالت (موکل و وکیل) نیز نمیتوانند ضمن عقد خارج الزمیشرط کنند که اگر چنین اتفاقی
برای موکل رخ دهد ،ولی قهری یا قائم مقام قانونی وی بتواند ادامه دهنده یا حتاخواس��تار بقای
رضای استمراری منوب عنه گردد.
 -3اگر اذن دهنده فوت کند ،با وفات او رش��ته اس��تمرار بین اذن و ماذونیت گسس��ته و قطع
خواهد شد و بالنتیجه عقد اذنی نیز مرتفع میگردد .این موضوع نیز به حکم بند  3ماده  678قانون
مدنی ،مرتفع کننده عق��د وکالت خواهد بود و همچنین اگر ماذون (وکی��ل) نیز فوت نماید ،چون
انجام اذن قائم به ش��خص او بوده ،بنابراین ش��خص دیگری نمیتواند به قائ��م مقامیاز ماذون
(وکیل) ،مبادرت به اجرای وکالت نماید .این مورد نیز همانند سایر موارد اثبات کننده این امر است
که اذن در عقود اذنی پس از عقد نیز میبایست جاری و ساری باشد.
بند اول :اغماء و بیهوشی منشاء زاینده اذن

عالوه بر بحث فوق الذکر ،این موضوع نیز قابل تحقیق و بررس��ی است که هر گاه موکل بعد
از انعقاد عقد وکال��ت ،بیهوش گردد یا به حال اغماء رود ،تکلیف عقد وکالت چه خواهد ش��د؟ آیا
مطابق نظر فقها (محمد حس�ن نجفی ،جواه�ر الکالم ،ج  ،27ص  )362و نی��ز مطابق نظر آقای دکتر
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جعفری لنگرودی (فلس�فه حق�وق مدنی ،اصول عام�ه اذن و اذنیات ،ج  ،2ص  )37اغماء و بیهوش��ی
موکل (نظیر مرگ و جنون وی) به جهت اینکه قاطع منبع زاینده اذن اس��ت ،موجبات ارتفاع عقد
وکالت را فراهم میسازد.
بند دوم :زوال فیزیکی منشاء زاینده اذن

بحثی که شاکله اصلی این مقاله را تشکیل میدهد ،این است که اگر ولی قهری از جانب صغیر
تحت والیت خود ،به ش��خصی در خصوص امور مالی محجور وکالت دهد ،آیا ادامه اذن اعطایی
به وکیل از جانب ولی قهری در خصوص تصمیم گیری نسبت به اموال صغیر تحت والیتش ،نیاز
به بقای فیزیکی (یا عدم فوت) چه کسی دارد؟ (ولی قهری یا صغیر یادشده).
به دیگر س��خن ،اگر در اثنای وکالت ،ولی قهری یا صغیر تحت والیتش (حس��ب مورد) فوت
کنند یا هریک از آنان مجنون گردند ،تکلیف وکالت اعطایی چه خواهد شد؟
الف  -در فرضی که ولی قه��ری در اثنای وکالت فوت کند :چون هر چن��د ولی قهری در مقام
موکل بوده (یعنی ظاهراً صدق اس��م م��وکل بر وی قابل تحمیل اس��ت) لیکن ،ب��ه لحاظ عدم
مالکیت وی بر م��ال موضوع وکالت ،نامب��رده عرفا و قانونا به عنوان منش��اء و منب��ع زایای اذن
محس��وب نمیگردد ،لذا وفق عمومات (بند  3ماده  678قانون مدنی) میبایس��ت حکم به بقای
وکالت داده و وکالت را به قوت و اعتبار خود باقی بدانی��م و در صورتی که برای صغیر ،ولی قهری
دیگری (هم عرض متوفی) وجود داشته باشد ،وی به حکم قانون و با توجه به هم عرضی اولیای
قهری ،به عنوان ولی قهری موجود ،قائم مقام ولی قهری فوت ش��ده قرار میگیرد و اگر وی نیز
در قید حیات نباش��د ولی خاص (ولی منصوب از قبل ولی قهری طی وصایت) و اگر وی نیز وجود
نداش��ت ،تا تعیین قیم ،به حکم قاعده فقهی « الحاکم ولی الممتنع (ولی من ال ولی له) « ،حاکم
شرع ،ولی وی محس��وب خواهد ش��د .بنابراین ،هم عرضی بقای فیزیکی منش��اء زاینده اذن و
ماذونیت در طول مدت وکالت ،صرف نظر از بحثهای نظری در این خصوص ،موید و مثبت قرار
گرفتن ولی قهری بعدی در عرض ولی قهری فوت شده (با وجود و حضور فیزیکی محجور) و نیز
والیت حاکم در صورت فقدان ولی قهری منصوص یا ولی خاص منصوب است.
ب -در فرضی که صغی��ر در اثنای وکالت فوت کند :با توجه ب��ه مالکیت صغیر بر مال موضوع
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وکالت ،وی عرفا و قانونا منش��اء و منبع زایای اذن محسوب میش��ود .چون با فوت صغیر ،اموال
متعلق به وی ،بهطور قهری ب��ه وراث حین الفوت صغیر انتقال مییاب��د ،در این حالت رابطه بین
منشاء اذن و ماذونیت قطع خواهد ش��د و به حکم بند  3ماده  678قانون مدنی ،وکالتی که از جانب
ولی قهری محجور به وکیل اعطاء شده ،مرتفع میگردد.
بند سوم :زوال حقوقی منشاء زاینده اذن

در این بند جنون موکل (به عنوان عامل ارتفاع وکالت) را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .پذیرش
هر یک از دو دیدگاه (انطباق صدق اس��م موکل بر ولی قهری یا انطباق صدق اس��م موکل بر مولی
علیه) به تنهایی وبدون توجه به سایر موارد ،میتواند ما را با چالشی عجیب روبرو سازد.
فرض کنیم ول��ی قهری به والی��ت از فرزند صغیر خ��ود وکالتی راجع به ام��وال صغیر تحت
والیتش به دیگری اعطا نماید ،تحلیل قضی��ه در صورت بروز دو حالت زی��ر دارای اهمیت وافر
اس��ت :الف  -اگر صغیر در زمان صغارت خود و در طول مدت وکالت ،مجنون گردد .ب -اگر ولی
قهری در طول مدت وکالت ،دچار جنون گردد.
پذیرش قس��مت اخیر بند  3ماده  678قانون مدن��ی (جنون موکل از موجب��ات ارتفاع وکالت
اس��ت) در زمان جنون صغیر ما را با تناقضات عجیبی روبرو خواهد س��اخت .سؤاالت مهم پیش
روی ما این است که چون شخص صغیر قبال به لحاظ صغر س��ن خود ،تحت والیت ولی قهری
خود قرار داش��ته ،با توجه به دوام محجوریت ،چرا به صرف جنون صغیر ،اینک میبایست وکالت
اعطایی از جانب ولی قهری نس��بت به اموال صغیر را مرتفع کننده عقد وکالت بدانیم؟ کدام بنیاد
عقلی پذیرای چنین امری است؟ و چگونه میتوان چنین وضعیتی را با اصل حسن نیت در اجرای
قراردادها تلفیق کرد؟
اصل حسن نیت در اجرای قراردادها ایجاب میکند که علیرغم وجود ولی قهری برای صغیر،
بروز س��ایر عوامل تولید حجر در ش��خص تحت والیت (نظیر بروز جنون متصل به صغر) نتواند
خللی به بنیانهای وکالت اعطایی از جانب ولی قهری وارد س��ازد .این امر بهویژه در بحث جنون
ادواری ش��خص صغیر ،محل تامل فراوان خواه��د بود .عدم پذیرش چنین اس��تداللی در بحث
اعطای وکالت از جانب ولی قهری نسبت به اموال صغیر (به ویژه در وکالتهای بالعزل) ،دارای
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آثار زیانباری خواهد بود و همچنانکه قبال ذکر ش��د ،عدم پذیرش چنین اس��تداللی راه را برای
سوء استفاده ولی قهری باز میکند.
به دیگر س��خن ،اگر بخواهیم حکم مندرج در بند  3ماده  678قانون مدن��ی (ارتفاع وکالت به
جنون موکل) را به مظروف جدید (تعیین وکیل از جانب ولی قهری یا قیم یا ولی خاص برای اداره

امور مالی محجور تحت والیت یا قیمومت یا وصایتش) نیز تس��ری و تعمیم داده و از طرف دیگر
ش��خص محجور را منش��اء و منبع اذن در عقد وکالت مذکور بدانیم ،در این حالت پذیرش چنین
بنیادهای عقلی (به ش��رح مندرج در پاراگراف قبلی) به هیچ وجه با منطوق بند  3ماده  678قانون
مدنی سر سازگاری نخواهد داشت و اعتقاد به تولید تناقض (پارادوکس) امری محتوم خواهد بود.
زیرا همچنانکه س��ابق ًا بیان ش��د ،بند  3ماده  678قان��ون مدنی ،صراحتا جن��ون موکل را از
موجبات ارتفاع عقد وکالت دانس��ته و پذیرش چنین حکمی ،م��ا را از قواعد عقلی و عرف منطقی
دور میسازد .مگر اینکه در این مورد خاص ،قائل به تفصیل شده و اینگونه بگوییم که قانونگذار
در مقام بیان جنون موکل در این مقام خاص ،به شخص دیگری غیر از صغیر (مثال به ولی قهری)
نظر داشته اس��ت که هیچگونه قرینهای این نظریه را تایید نمینماید .مضافا در این فرض نیز ،با
حکمیواحد روبرو خواهیم بود که قانونگذار برایش دو موضوع متفاوت و در عین حال متناقض
در نظر گرفته است که اصدار چنین حکمیاز قانونگذار عاقل بعید به نظر میرسد.
مبحث سوم :کبارت صغیر یا اخذ حکم رشد و تاثیر آن در وکالت اعطایی توسط ولی قهری

با توجه به مس��ئله مورد بحث در این مقاله (ولی قهری بخواهد به والیت از جانب صغیر تحت
والیت خود ،فردی را م��اذون در امور مالی صغی��ر نماید) ،هرگاه صغیر مورد بح��ث ما به کبارت
رس��یده یا برای صغیر مذکور حکم رش��د صادر گردد ،این س��ؤال پیش میآید که تکلیف وکالت
اعطایی از جانب ول��ی قهری چه وضعیتی خواهد داش��ت؟  -1آیا اذنی که ول��ی قهری ،در قالب
وکالت به دیگری داده ،همانند عقد الزمینظیر بیع ،برای صغیری که کبیر ش��ده یا حکم رش��د
گرفته ،الزم االتباع اس��ت؟  -2یا اینکه تغییر و تحول وضعیت صغیر (کبارت یا اخذ حکم رش��د)،
باعث بالاثر ش��دن اذن اعطایی ولی قهری اش ،خواهد شد؟  -3آیا صغیری که کبیر شده یا حکم
رشد گرفته ،میتواند مجددا وکالتی با همان مضمون به وکیل اعطا کند یا اینکه وکالت مذکور را

صدقاسمموکلبرمحجوریاولییاقیمدرعقدوکالت

47

تنفیذ نماید یا بالعکس ،وکالت مذکور کماکان استمرار داشته و به قوت و اعتبار خود پابرجا خواهد
بود و صغیر با مشخصات فوق ،فقط حق دارد آن را رد نماید؟
جای تردید نخواهد بود که پاسخ به هر سه س��ؤال فوق و پذیرش هر یک از نظریات فوق (اعم
از نظریه ایجابی یا نظریه س��لبی) ،موید بحث بقای رضای مس��تمر منوب عن��ه در عرض انجام

مورد وکالت توس��ط وکیل ،خواهد بود .بحث بقای رضای مس��تمر منوب عن��ه ،بی تردید رابطه
ناگسس��تنی با هم عرضی بقای فیزیکی  -حقوقی اذن دهنده و ماذونی��ت در عرض یکدیگر (در
طول مدت وکالت) دارد.
در پاسخ به سؤاالت یادش��ده به ویژه به س��ؤال اول ،بعضیها اعتقاد دارند ،ولی قهری همانند
حالتی که میتوانسته مال محجور تحت والیت خودش را بفروشد ،در این حالت (یعنی در حالت
اعطای اذن از جانب ولی قهری به وکیل در خصوص اموال مولی علیه خود) نیز همین رویه جاری
خواهد بود .تفاوت انجام بیع مال صغیر توس��ط ول��ی قهری با اعطای اذن نس��بت به مال صغیر
توسط ولی قهری ،صرفا به لزوم و جواز آن دو عقد (الزم بودن عقد بیع) و (جائز بودن عقد وکالت)
بر میگردد .به عبارت دیگر ،این ماهیت (جواز) عقد وکالت اس��ت که به صغیری که کبیر شده یا
حکم رش��د گرفته ،این اجازه را میدهد که آن را تنفیذ نموده یا آن را رد نماید (تئوریهای ایجابی
بودن یا سلبی بودن عمل صغیر کبیر شده یا حکم رشد گرفته)
بنابراین اگر اذن (وکالت) یا حق عزل وکیل ضمن عقد خارج الزمیش��رط شده باشد ،کبارت
و صدور حکم رش��د از طرف دادگاه ،نمیتواند این حق را به صغیری که کبیر شده بدهد تا بخواهد
وکیل را عزل نماید .مطابق این دیدگاه ،صغیر کبیر شده در این فرض ،با توجه به ماده  683قانون
مدنی ،فقط میتواند خودش م��ورد وکالت را انجام دهد و اگر بخواهد وکی��ل را عزل نماید ،برای
وکیل (به عنوان مش��روط له) ،این حق را بوجود میآورد که عقد الزمیک��ه وکالت در ضمن آن
شرط شده ،را فسخ نماید.
در مقابل این نظریه ،عدهای اعتقاد دارند ،تبدیل و تغییر وضعیت صغیر (به عنوان منشاء اذن)،
باعث زوال والیت و ماال باعث از بین رفتن اذن میگردد .اداره حقوقی قوه قضاییه در نامه شماره
 2065/2307/7مورخه  1388/4/11خطاب به هیات عمومیدیوان عدالت اداری همین دیدگاه
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را اتخاذ نموده است .اداره حقوقی قوه قضاییه در این نامه اشعار داشته است « :مطابق ماده 1193
قانون مدنی همینکه طفل کبیر و رش��ید ش��د ،از تحت والیت خارج میشود .پس والیت ولی و
اختیارات ناش��ی از آن تا زمانی اس��ت که طفل کبیر و رشید نشده باش��د و هرگاه به اعتبار والیت
سابق ،برای بعد از زمانی که طفل کبیر و رشید شده ،معامالتی برای او انجام دهد ،بر این معامالت

اثری بار نیس��ت .بنابراین وقتی نقش ولی و صحت اعمال او به نمایندگی قانونی از باب والیت،
صرفا تا زمانی باشد که طفل کبیر و رش��ید نش��ده ،به طریق اولی نقش وکیل منتخب ولی برای
صغیر نیز تا همان زمان است و بعد از آن مثل والیت ،وکالت هم منتفی میگردد».
بدین ترتیب معلوم میشود که از دید مقامات اداره حقوقی قوه قضاییه ،وکالت وکیل منتخب
ولی قهری (برای صغیر) ،به مجرد رس��یدن صغیر به کبارت و یا اخذ حکم رشد ،منتفی شده و فرد
کبیر یا رشید میبایس��ت در صورت تمایل ،شخصا در دفترخانه حاضر ش��ده و وکالت جدیدی به
وکیل مذکور بدهد یا اینک��ه وکالت اعطایی قبلی (را که توس��ط ولی قهری اعطا ش��ده) مجددا
بهصورت ایجابی ،مورد تنفیذ قرار گیرد.
مبحث چهارم :نکات مه�م در باب ضرورت عدم قطع منبع زاینده اذن و مس�تمر بودن بقای
رضای اذن دهنده در طول مدت وکالت

در قس��متهای قبلی ،دیدیم که ضرورت عدم قط��ع منبع زاینده اذن و اس��تمرار بقای رضای
اذن دهنده در طول مدت وکالت ،جزیی از طبیعت عقد وکالت اس��ت و عالوه بر اینکه منوب عنه
میبایست در طول مدت وکالت و ماذونیت وکیل (نائب) ،دارای بقای فیزیکی (دارا بودن حیات)
باشد ،همچنین وی در این دوره ،میبایست بقای حقوقی (استمرار اهلیت) خود را حفظ نماید ،به
نحوی که از زمان اعطای وکالت تا زمان انجام مورد وکالت ،منبع زاینده اذن قطع نگردد.
به دیگر س��خن ،با توجه به اینکه از دید قانونگذار ایران ،جواز وکال��ت ،جزو ذات عقد وکالت
تلقی میگردد ،ناچارا شرط زنده بودن (بقای فیزیکی) و عدم جنون و محجوریت طرفین ،بهویژه
موکل نیز جزو ماهیت عقد وکالت محسوب ش��ده و بنابراین هر گونه شرط خالف مقتضای این
امر ،مورد پذیرش عرف و همچنین مقررات قانون مدنی ایران قرار نگرفته است.
بند اول :دالیل تمایل قانونگذار به بقای فیزیکی و حقوقی موکل در طول مدت وکالت
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اگر بپذیریم که اس��تمرار بقای رضای اذن دهنده در طول مدت وکالت ،جزیی از طبیعت عقد
وکالت اس��ت و در طول مدت وکال��ت و در دوره ماذونیت وکی��ل (نائب) ،منوب عن��ه باید بقای
فیزیکی و حقوقی داش��ته باشد .حال این س��ؤال مطرح میش��ود که قانونگذار بنا به چه دلیل یا
دالیلی تمایل داش��ته که طرفین عقد وکالت (در طول مدت عقد وکالت و در راس��تای ماذونیت

وکیل) ،دارای بقای فیزیکی و حقوقی باشند؟
به دیگر سخن ،گویا بقای فیزیکی و حقوقی منوب عنه در طول مدت ماذونیت ،به مثابه ظرفی
تلقی شده که علی القاعده میبایست بهدنبال مظروفی برای آن باشیم .پس خواسته یا ناخواسته،
بقای فیزیکی طرفین عقد وکالت (بهوی��ژه منوب عنه) رابطه تنگاتنگی ب��ا بقای حقوقی موکل
خواهد داش��ت ،به گونهای که در طول مدت عقد وکالت ،بقای فیزیک��ی طرفین (بهویژه منوب
عنه) و بقای حقوقی (داش��تن اهلیت اس��تیفاء)  ،به عنوان نوعی ظرف قراردادی تلقی میگردد.
این استدالل به ویژه در حالتی که موکل شخص محجوری بوده که ولی قهری وی به نمایندگی
قانونی (والیت) از جانب نامبرده مبادرت به اعطای وکالت میکند،بیشتر جلوه گری مینماید.
از دید نگارنده این سطور ،مظروف چنین ظرفی ،توانایی انجام مورد وکالت توسط موکل است.
اگر چنین استداللی را پذیرا نباشیم ،در این صورت منوب عنهی که طی عقد وکالت متعهد به عدم
انجام مورد وکالت تا زمان ماذونیت گردیده ،یا حق انجام مورد وکالت را از خود سلب و ساقط کرده
باش��د ،بودن و نبودنش فاقد هر گونه ارزش حقوقی خواهد بود .در چنین وضعیتی گویا قانونگذار
ظرفی را تعبیه کرده اس��ت که مظروفی ندارد و چنین اقدامیاز جانب قانونگذار عاقل ،عملی لغو
محسوب میشود .با ذکر دو مثال ،ظرف بودن بقای فیزیکی و بقای حقوقی را به اثبات میرساند.
الف  -در صورتی که ولی قهری از جانب مولی علیه خود ،به شخصی در خصوص فروش اموال
محجور تحت والیتش وکالتی داده و در آن ش��رط عدم انجام امور وکالت توسط موکل ،اشتراط
گردد .در این فرض ،بدوا این سؤال را مطرح نمودیم که در صورت فوت کدام شخص (ولی قهری
یا صغیر) ،وکالت مرتفع خواهد شد؟ پاسخی که به این سؤال داده شد و این پاسخ با فرض جدایی
شخصیت محجور و ولی قهری از یک طرف و اصاله الظهور ماده  678قانون مدنی از طرف دیگر،
نیز سازگاری داشت ،فوت محجور بود و همانجا اعالم گردیدکه فوت ولی قهری تاثیر و دخالتی
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در استمرار اذن نداشته و فوت وی باعث قطع منبع زاینده اذن و ارتفاع وکالت نخواهد شد.
ب -ه��ر گاه اذن دهنده (منوب عن��ه) که فرد عاقل و بالغی اس��ت بخواهد ش��خصا و در حال
صحت و سالمت ،کسی را وکیل خود قرار دهد ،اگر نامبرده (موکل) ،پس از گذشت مدتی از اذن
دادن ،محجور ش��ود ،در این حالت بیان گردید که منبع زاینده اذن قطع شده محسوب میگردد و

حتا با فرض وجود ولی قهری برای محجور ،نامب��رده نمیتواند با والیت از محجور تحت والیت
خود ،اذن قطع شده محجور را مجددا اس��تمرار بخش��د .در چنین حالتی نیز وکالت به حکم ماده
 678قانون مدنی مرتفع میگردد.
طرفین عقد وکالت (موکل و وکیل) نمیتوانند در دو حالت فوق ،ضمن عقد خارج الزمیشرط
کنند که اگر چنین اتفاقی برای موکل رخ دهد ،ورثه محج��ور (در حالت اول) یا ولی قهری یا قائم
مقام قانونی موکل (در حالت دوم) ،بتواند منبع زاینده اذنی را که قطع ش��ده ،مجددا وصل نموده و
ادامه دهنده بقای رضای استمراری منوب عنه گردند.
بند دوم :الزام به تعیین مظروف از جانب قانونگذار

حال که قبول نمودیم ،ادامه اذن اعطایی به وکیل به عنوان یک ظرف تلقی میشود ،چارهای
نداریم جز آنکه بهدنبال مظروفی برای آن باش��یم .توانایی انجام عمل نیابت داده ش��ده توسط
موکل یکی از مظروفهای این ظرف میباش��د و اس��تلزام عقلی بر این است که بقای فیزیکی و
بقای حقوقی منوب عنه در طول مدت وکالت ،میبایست مالزمه با توانمندی انجام مورد وکالت
توسط موکل در طول مدت زمان انجام وکالت داشته باش��د و برای چنین وضعیتی نباید در مدت
مذکور ،منبع زاینده اذن دچار مشکل گردد.
بر این اس��اس ،در فرضی که ولی قهری از جان��ب مولی علیه خود ،به ش��خصی در خصوص
فروش اموال محجور وکالتی داده و در آن شرط نموده که مورد وکالت توسط موکل انجام نشود،
بهنظر میرس��د که تعهد ولی قهری (به عنوان نماینده موکل) به عدم انجام مورد وکالت در طول
مدت ماذونیت وکیل ،با ذات عقد وکالت منافات داش��ته باش��د .زیرا به هم��ان دالیلی که بقای
فیزیکی و حقوقی منوب عنه در ط��ول مدت ماذونیت از جانب قانونگ��ذار و عرف ،برای مقاصد
خاصی شرط ش��ده و قرار نبوده بقای فیزیکی و حقوقی منوب عنه و مآ ًال منبع زاینده اذن در طول
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مدت عقد قطع و زائل گردد ،بی تردید چنین امری ،نمیتوانس��ته صرف��ا یک موضوعی ذهنی و
فاقد ارزش باشد ،پس چنین بقایی مس��تلزم انجام امور وکالت توس��ط موکل در عرض اقدامات
وکیل میباش��د و تعهد موکل دائر بر ع��دم انجام مورد وکالت توس��ط وی ،ب��ا ذات عقد وکالت
سازگاری نخواهد داشت.

پس خواسته یا ناخواس��ته ،قانونگذار ایران بین اس��تمرار بقای فیزیکی  -حقوقی منوب عنه
و ضرورت عدم قطع منبع زاین��ده اذن موکل (از یک طرف) و توانایی انجام مورد وکالت توس��ط
موکل (از طرف دیگر) ،رابطه غیر قابل گسس��تی را برقرار نموده اس��ت .پذیرش اس��تمرار بقای
رضای اذن دهنده در طول مدت وکالت به عنوان جزیی از طبیعت عقد وکالت ،اس��تلزام عقلی با
انجام مورد وکالت توسط موکل در طول اجرای عقد وکالت خواهد داشت.
به دیگر س��خن ،همانگونه که در طول مدت وکالت و ماذونیت وکیل (نائب) ،منوب عنه باید
دارای بقای فیزیکی (داشتن حیات) و همچنین دارای بقای حقوقی (استمرار اهلیت استیفا) باشد،
بنابراین وی نه تنها میبایس��ت توان و اقتدار الزم برای انجام مورد وکالت را در بادی امر داش��ته
باشد ،بلکه میبایس��ت چنین اقتداری را تا پایان انجام مورد وکالت حفظ نموده و از دست ندهد یا
تعهد به عدم استفاده از چنین اقتداری را ننماید.
همانگونه که ذکر ش��د ،اگر اس��تدالل فوق را پذیرا نباش��یم ،در این صورت ،چارهای جز این
نداریم که بپذیریم بقای فیزیک��ی  -حقوقی منوب عنه در طول م��دت ماذونیت و ضرورت عدم
قطع منبع زاینده اذن ،صرفا نقش یک مترسک و یا نقش یک ظرف بدون مظروف را بازی خواهد
نمود که این امر یا مطایبه است و یا تدارک ظرفی بدون مظروف از جانب قانونگذار خواهد بود که
هیچکدام از آنها از جانب قانونگذار عاقل ،پذیرفتنی نیست.
مبحث پنجم :تراضی طرفین برای بقای وکالت پس از فوت و جنون موکل

سئوالی که بهدنبال مطالب گذشته ممکن است به ذهن خطور کند ،این است که آیا ولی قهری
(به عنوان نماینده موکل) میتواند با وکیل تعیینی توافق نمایند که وکالت اعطایی حتا برای پس
از فوت یا جنون موکل (اعم از صغیر یا ولی قهری) باقی بماند؟ در این صورت ،آیا چنین ش��رطی
نافذ و معتبراست؟
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گروهی از فقها و حقوقدانان چنین شرطی را فقط در باب رهن و صلح پذیرفته اند و قانونگذار
قانون مدنی نیز از همین رویه تبعیت نموده اس��ت( .مرح�وم کاتوزیان ،حقوق مدن�ی ،عقود معین ،4
صص  211تا  )213عدهای نیز به منظور برطرف کردن اش��کال تلویحا بیان داش��ته اند که در این
صورت وکالت به طور مستقل و مستقیم برای ورثه ایجاد شده یا اینکه مرتهن حق فروش عین
مرهونه را پیدا کرده و به محض فوت او به طور قهری ب��ه ورثه وی منتقل میگردد( .دکتر جعفری
لنگرودی ،فلسفه حقوق مدنی ،اصول عامه اذن و اذنیات ،ج ،2صص 141تا )143

ماده  777قانون مدنی به پی��روی از نظر گروه اول مقرر داش��ته اس��ت « :درضمن عقد رهن
یا به موجب عقد علیحده ،ممکن اس��ت راه��ن مرتهن را وکیل کند که اگ��ر در موعد مقرر راهن
قرض خودرا ادا ننموده ،مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را اس��تیفا کند و نیز ممکن
اس��ت قراردهد وکالت مزبور بع��داز فوت مرتهن با ورث��ه او و باالخره ممکن اس��ت وکالت به
شخص ثالث داده شود» .آنچه که مسلم اس��ت ،وکالت موصوف در قسمت اخیرماده  777قانون
مدنی ،وکالت اصطالحی نمیباش��د .زیرا نیابت و نمایندگی موضوع عقد عرفی وکالت از جانب
منوبعنه تا زمانی ادامه مییابد که منوب عنه در قید حیات باشد و نیابت ،فرع بروجود وی است.
بنابراین با فوت وکیل و همچنین فوت او نمایندگی نیز به هم خواهد خورد.

باید توجه داشت که چون منش��اء و منبع اذن ،موکل (صغیر) میباش��د و ولی قهری فعلی ،به
نمایندگی قانونی از جانب صغی��ر مبادرت به اعالم و انش��ای اراده مینمای��د ،بنابراین هر گونه
تراضی بین ولی قهری و وکیل ،به منظ��ور بقای وکالت پس از فوت صغیر (به دلیل قطع ش��دن
منش��اء و منبع اذن و ورود مال موضوع وکالت در مالکی��ت ورثه حین الفوت صغی��ر) ،با توجه به
مغایرت بین تراضی یادشده با عقد وکالت ،تراضی مذکور به حکم مندرج دربند  3ماده  678قانون
مدنی) نیز مرتفع خواهد بود.
بر خالف اس��تدالل فوق ،تراضی بین ولی قهری و وکیل ،به منظور بقای وکالت پس از فوت
ولی قهری فعلی ،نباید خللی به عقد وکالت وارد س��ازد ،زیرا اوال :اذن از جانب منش��اء و منبع آن
(صغیر) متصادر میگردد که ولی قهری فعلی ،منشاء و منبع اذن تلقی نمیگردد ،بلکه در حقیقت
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نماینده قانونی اهلیت استیفای صغیر میباشد .ثانیا :در صورت عدم بقای ولی قهری فعلی ،اراده
ولی قهری هم عرض یا ولی خاص یا حاکم (به عنوان ولی الممتنع) ،میتوانند ادامه دهنده منشاء
اذن (صغیر) باشند.
بند دوم :تراضی طرفین برای بقای وکالت پس از جنون موکل

در مورد جنون موکل میبایس��ت قائل به تفصیل ش��د .اگر صغیر (موکلی ک��ه ولی قهری به
والیت قانون��ی از جانب وی مبادرت به تنظیم س��ند وکالت نموده اس��ت) در ط��ی مدت وکالت
مجنون گردد ،چون نامبرده به لحاظ صغر سن ،قبال فاقد اهلیت اس��تیفا بوده و بروز سایر عوامل
تولید حجر در ش��خص تحت والیت (نظیر جنون متصل به صغر) نباید بتواند خللی به بنیانهای
وکالت اعطایی از جانب ولی قهری وارد س��ازد .بهنظر نگارنده این سطور ،تراضی بین ولی قهری
با وکیل ،بهمنظور بق��ای وکالت پس از جنون صغیر در طول مدت صغ��ارت( ،هر چند با ظاهر بند
 3ماده  678قانون مدنی مغایر اس��ت) ،خالی از هر گونه اش��کال خواهد بود .با چنین تفصیلی ،هر
گونه تراضی بین ولی قه��ری و وکیل ،به منظور بق��ای وکالت پس از جنون یا س��فه ولی قهری
فعلی ،نیز نباید خللی به عقد وکالت وارد س��ازد ،زیرا اوال :اذن از جانب منش��اء و منبع آن (صغیر)
متصادر میگردد که ولی قهری فعلی ،در حقیقت نماینده قانونی اعالم اراده صغیر میباشد .ثانیا:
در صورت حجر ولی قهری فعل��ی ،اراده ولی قهری هم عرض یا حاکم (ب��ه عنوان ولی الممتنع)
میتوانند ادامه دهنده منشاء اذن (صغیر) باشند.
گفتار سوم :نحوه نگارش سند تنطیمیدر خصوص موضوع

سردفتران اسناد رس��میدر هنگام تنظیم سند رس��میمربوط به اعطای وکالت از جانب ولی
قهری یا قیم ،نس��بت به اموال محجور تحت والیت یا قیمومت خودش��ان ،بهطور معمول به دو
صورت مبادرت به تنظیم سند (از طریق درج در ستون مربوط به موکل) مینمایند.
در حالت اول ،در ستون مربوط به موکل ،بدواً نام و مش��خصات محجور را نوشته و متعاقبا قید
مینمایند که ولی قهری یا قیم یا ولی خاص (با مشخصات معین) ،سند وکالت را با والیت قهری
یا برابر قیم نامه یا وصیت نامه مشخص (حسب مورد) امضاء مینمایند و با این نحوه نگارش متن
وکالتنامه قصد دارند اینگونه القاء نمایند که موکل این س��ند محجور است و ولی قهری یا قیم

54

ماهنامة كانون  /شمارة  175و 176

یا ولی خاص ،به نمایندگی قانونی یا حکمییا قراردادی (حس��ب م��ورد) از جانب وی مبادرت به
امضای سند نموده است.
در حالت دوم که عکس حالت اول است ،سردفتر ابتدا نام و مشخصات ولی قهری یا قیم یا ولی
خاص (حسب مورد) را نوشته و متعاقبا در ستون مربوط به موکل قید میکند که ولی قهری یا قیم
یا ولی خاص یادش��ده ،س��ند وکالت را با والیت قهری از جانب محجور تحت والیت خود یا برابر
قیم نامه یا وصیت نامه مش��خص (حس��ب مورد) امضاء مینماید .این نحوه نگارش ،مفهم این
معنا است که ولی قهری یا قیم یا ولی خاص ،بهطور اس��تقاللی و حسب مورد ،موکل سند وکالت
تنظیمیمیباش��ند .تمامیاین نگرشهای متفاوت ،ناشی از عدم تعیین صدق اسم موکل توسط
قانونگذار بر موارد فوقالذکر است.
هر چند در عمل حالت سومینیز مش��اهده شده است که در آن س��ردفتر ،در ستون مربوط به
موکل فقط نام و مش��خصات ولی قهری یا قیم یا ولی خاص را نوش��ته و به جای اینکه در ستون
مربوط به موکل ،جمله (به والیت یا قیمومت از محجور خاص) را قید نماید ،در س��تون مربوط به
موضوع وکالت ،همان جمله را آورده و با ش��دت بیش��تری اینگونه متبادر به ذهن مینمایند که
گویی ولی قهری یا قیم یا ولی خاص (به عنوان موکل س��ند) ،قطعا برای خودش وکیل گرفته تا
امور مربوط به محجور تحت والیت یا قیمومتش را با آن وکالت توسط وکیل معینی انجام دهد.
در حالت اول ،قطعا اینگونه به ذهن متبادر میگردد که موکل شخص محجور میباشد و ولی
قهری یا قیم یا ولی خاص ،ب��ه نمایندگی قانونی یا حکمییا ق��راردادی ،از طرف وی مبادرت به
اعالم و انشاء عقد وکالت نموده اس��ت .پس مطابق عمومات و همچنین به حکم بند  3ماده 678
قانون مدنی ،صرفا با فوت محجور ،زوال عقد وکالت تحقق مییاب��د و از بین رفتن ولی قهری یا
قیم ،نقشی در ارتفاع وکالت نخواهد داشت.
اما در حالت دوم و سوم ،س��ردفتر قصد دارد اینگونه به ذهن متبادر نماید که در حقیقت موکل
س��ند تنظیمی ،ولی قهری یا قیم یا ولی خاص محجور میباش��ند (ولی نگارنده این مقاله چنین
اعتقادی ندارد) و آنان اصالت�� ًا برای انجام والیت قانونی یا قیمومت حکمییا قراردادی (حس��ب
مورد) برای خود وکیل اختیار نموده اند .با چنین القایی ،میخواهند اینگونه به ذهن متبادر نمایند
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که در صورت فوت موکل (ول��ی قهری یا قیم) به حکم بند  3ماده  678قانون مدنی ،میبایس��ت
وکالت مرتفع گردیده و فوت محجور نباید نقشی در ارتفاع وکالت داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق ،ثمره عملیتفکیک سه نوع سند تنظیمیفوق الذکر توسط سردفتران این
است که اگر هر یک از ولی قهری یا قیم یا ولی خاص (حسب مورد) از جانب محجور تحت والیت یا

قیمومت خود ،به شخصی در خصوص امور مالی محجور وکالت دهد ،آیا ادامه اذن اعطایی به وکیل
از جانب ولی قهری یا قیم یا ولی خاص ،در خصوص تصمیم گیری نس��بت به اموال تحت والیت یا
قیمومت خود ،نیاز به بقای فیزیکی ولی قهری یا قیم یا ولی خاص از یک طرف یا محجور یادشده از
طرف دیگر (به عنوان منشاء و منبع اذن) ،تا زمان انجام وکالت دارد یا خیر؟
به عب��ارت بهتر ،اگر ول��ی قهری یا قیم ی��ا ولی خاص (حس��ب مورد) بخواهند ب��ه والیت از
جانب محجور تحت والیت یا قیمومت خود ،ف��ردی را ماذون (وکیل) در ام��ور مربوط به اموال
محجور نمایند ،در صورتی که در اثنای وکالت ،هر یک از ولی قهری ،قیم ،ولی خاص یا محجور
فوت کند ،تکلیف وکالت اعطایی چه خواهد ش��د؟ النهایه ،آثار سه ش��یوه نگارش سند وکالت در
خصوص انتقال اموال محجور تحت والیت یا قیمومت (حس��ب مورد) ،در فرضی نمایان خواهد
ش��د که در آن ولی قهری بخواهد به والی��ت از جانب صغیر تحت والیت خ��ود ،فردی را ماذون
(یا وکیل) در ام��ر خاصی قرار دهد ،در صورتیکه ش��خص صغیر به کبارت برس��د یا برای صغیر
مذکور حکم رش��د صادر ش��ود و مورد وکالت تا آن زمان توس��ط وکیل تعیینی انجام نشده باشد،
این سؤال پیش میآید که تکلیف وکالت اعطایی از جانب ولی قهری چه ماهیتی خواهد داشت؟
آیا صغیرکبیر شده یا صغیری که حکم رش��د گرفته ،همانند یک عقد فضولی ،میبایست بهطور
ایجابی وکالت مذکور را تنفی��ذ نماید یا اینکه وکالت مذکور کماکان به ق��وت و اعتبار خود پابرجا
خواهد بود و صغیر با مشخصات فوق ،فقط حق دارد با اعالم مواضع سلبی خود ،آن را رد نماید؟
نتیجه:

 -1متاسفانه قانونگذار ایران در بیان صدق اس��م موکل در مثال مورد نظر ما ،سکوت اختیار
نموده است .این سکوت قانونگذار را شاید بتوان ناش��ی از موارد زیر دانست :الف  -شدت ایضاح
موضوع برای قانونگذار به گونهای که نیاز بیشتری به تفصیل ،بازگویی یا بیان آن نداشته است.
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ب  -قانونگذار در خیلی از موارد نمیتوانس��ته مبادرت به تعیین صدق اسم موکل نماید یا تعیین
صدق اسم موکل برایش مخاطره آمیز بوده و به همین جهت ،تعیین صدق اسم موکل را به عرف
واگذار نموده است .با توجه به مطالب باال ،بهنظر میرسد ،پذیرش نظریه آخر منطقی تر باشد.
 -2بر شناخت و تبیین صدق اسم موکل ،حداقل دو فایده عملی ،به شرح زیر ،مترتب است:

الف  -خروج موضوعی وکالت فضولی از صدق اسم موکل بر فضول ،که در این حالت ،جریان
داشتن وکالت نیاز به عملی به نام " تنفیذ موکل " خواهد داشت.
ب  -تاثیر فوت یا جنون موکل در ارتفاع وکالت ،به این معنا که اگر صدق اسم موکل بر محجور
حمل گردد ،مطابق بند  3م��اده  678قانون مدنی ،فوت یا جنون وی باع��ث ارتفاع وکالت خواهد
شد ولی اگر صدق اسم موکل بر ولی قهری یا قیم یا ولی خاص (حسب مورد) اصابت نماید ،صرفا
فوت ولی قهری یا قیم یا ولی خاص اس��ت که با توجه به بند  3م��اده  678قانون مدنی ،میتواند
موجب زوال عقد وکالت باشد.
 -3نگارنده این س��طور اعتقاد دارد که تمامیصور س��ه گانه فوق ،منبع��ث از یک حقیقت یا
واقعیت بوده و آن ،اعط��ای ماذونیت از جانب محجور تحت والیت یا قیمومت (به س��ه س��بک
نگارش) میباشد که در تمامیحاالت یادشده ،احکام حالت اول بر آن بار خواهد شد که با توجه به
حکم بند  3ماده  678قانون مدنی ،صرفا با فوت محجور ،زوال عقد وکالت تحقق مییابد و از بین
رفتن ولی قهری یا قیم نقشی در ارتفاع وکالت نخواهد داشت.
 -4در باب مجنون ش��دن صغیر از یک طرف یا ولی قه��ری یا ولی خاص از ط��رف دیگر در
طول مدت وکالت،گرچه منش��اء و منبع اذن جهت برقراری وکالت ،شخص صغیر است که ولی
قهری یا قیم یا ولی خاص (حس��ب مورد) به نمایندگی قانونی یا حکمییا قراردادی از جانب وی
مبادرت به اعطای اذن مینمایند و آنان نیز منبع مس��تقلی برای اعطای اذن از جانب خودش��ان
محسوب نمیگردند ،ولی بنیادهای عقلی و اصل حسن نیت در اجرای قراردادها ایجاب میکند
که علیرغم وجود ولی قهری برای صغیر ،بروز س��ایر عوامل تولید حجر در شخص تحت والیت
(نظیر جنون متصل به صغر) نتواند خللی به بنیانهای وکالت اعطای��ی از جانب ولی قهری وارد
سازد .این امر بهویژه در بحث جنون ادواری ش��خص صغیر محل تامل فراوان خواهد بود و عدم
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پذیرش چنین اس��تداللی در وکالتهای بالعزل ،دارای آثار زیانبار خواهد بود و راه را برای سوء
اس��تفاده ولی قهری باز میکند .لیکن این موضوع با ظاهر بند  3م��اده  678قانون مدنی منافات
دارد ولی به لحاظ عدم تعیین مصادیق اسم موکل ،نمیتوان این استدالل را اجتهاد در برابر نص
دانست.

 -5درخصوص تراضی بی��ن ولی قهری با وکیل ،بهمنظور بقای وکال��ت پس از فوت یا جنون
صغیر ،با توجه به اینک��ه نیابت و نمایندگی موضوع عقد وکالت از جان��ب منوب عنه (صغیری که
ولی قهری از جانب وی اعطای اذن نموده اس��ت) ت��ا زمانی ادامه مییابد که من��وب عنه در قید
حیات باشد و نیابت ،فرع بروجود وی است.
بنابراین با فوت موکل (صغیر ،به عنوان منش��اء ومنبع اذن) نمایندگی وکیل نیز به هم خواهد
خورد .با توجه به جدایی ش��خصیت محجور و ولی قهری ،چون منشاء و منبع اذن ،موکل (صغیر)
میباش��د و ولی قهری فعلی ،به نمایندگی قانونی از جانب صغیر مبادرت به اعالم و انش��ای اراده
مینماید ،لذا هر گونه تراضی بین ولی قهری و وکیل ،ب��ه منظور بقای وکالت پس از فوت صغیر،
به جهت قطع منشاء و منبع اذن و ورود مال موضوع وکالت در مالکیت وراث حین الفوت صغیر ،با
حکم بند  3ماده  678قانون مدنی ،مغایرت خواهد داشت.
در صورتیکه هر گونه تراضی بین ولی قهری و وکیل ،به منظور بقای وکالت پس از فوت ولی
قهری فعلی ،نباید خللی به عقد وکالت وارد سازد ،زیرا اوال :اذن از جانب منشاء و منبع آن (صغیر)
متصادر میگردد که ولی قهری فعلی ،در حقیقت نماینده قانونی اعالم صغیر میباش��د .ثانیا :در
صورت عدم بقای ولی قهری فعلی ،اراده ولی قهری هم عرض یا ول��ی خاص یا قیم یا حاکم (به
عنوان ولی الممتنع) میتوانند ادامه دهنده منشاء اذن (صغیر) باشند.
در مورد جنون موکل میبایس��ت قائل به تفصیل ش��د .اگر صغیر (موکلی ک��ه ولی قهری به
والیت قانون��ی از جانب وی مبادرت به تنظیم س��ند وکالت نموده اس��ت) در ط��ی مدت وکالت
مجنون گردد ،چون نامبرده به لحاظ صغر سن ،قبال فاقد اهلیت اس��تیفا بوده و بروز سایر عوامل
تولید حجر در ش��خص تحت والیت (نظیر جنون متصل به صغر) نباید بتواند خللی به بنیانهای
وکالت اعطایی از جانب ولی قهری وارد س��ازد .پس تراضی بین ولی قهری ب��ا وکیل ،بهمنظور
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بقای وکالت پس از جن��ون صغیر در طول مدت صغارت( ،هر چند با ظاه��ر بند  3ماده  678قانون
مدنی مغایر است) بهنظر نگارنده این سطور ،خالی از هر گونه اشکال خواهد بود.
مضافا هر گونه تراضی بین ولی قهری و وکیل ،به منظور بقای وکالت پس از جنون ولی قهری
فعلی ،نباید خللی به عقد وکالت وارد سازد .زیرا اوال :اذن از جانب منشاء و منبع آن (صغیر) متصادر

میگردد که ولی قهری فعلی ،در حقیقت نماینده قانونی اعالم صغیر میباش��د .ثانیا :در صورت
حجر ولی قهری فعلی ،اراده ولی قه��ری هم عرض یا ولی خاص یا قیم ی��ا حاکم (به عنوان ولی
الممتنع) میتوانند ادامه دهنده منشاء اذن (صغیر) باشند.
با این تفاصیل ،هر گونه تراضی بین ولی قهری با وکیل ،فقط بهمنظور بقای وکالت برای پس
از فوت صغیر ،با ذات عقد وکالت مغایرت خواهد داشت.
 -6همچنین وکالت وکیل منتخب ولی قه��ری (برای اداره اموال صغیر) ،به مجرد رس��یدن
صغیر به کبارت و یا اخذ حکم رش��د ،به بقای خود ادامه داده و اس��تمرار مییابد و تحول منشاء و
منبع اذن ،به طور خودبهخود نمیتواند باعث قطع آن گردد و فق��ط در صورت عدم تمایل موکل
(صغیری که به کبارت رسیده یا حکم رشد دریافت داشته) ،نامبرده میتواند با حضور در دفترخانه
اسناد رسمیتنطیم کننده سند آن را فسخ نماید.
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به رعایت آن میباش�ند .ای�ن تحول که با ه�دف حمایت قضای�ی مؤثر از حق�وق ش�هروندان در این قبیل
رس�یدگیها صورت پذیرفته ،ب�ا در نظر گرفتن برخ�ی معیارها از جمله «ش�باهت کارکردی و س�اختاری»
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مراجع ش�به قضایی با مراجع قضایی و نیز« ،ماهیت و ش�دت ضمانت اجراهای صادره» از س�وی این قبیل
مراجع ،قابل توجیه میباش�د .دادگاههای انتظامی س�ردفتران و دفتریاران از جمله مهمترین مراجع ش�به
قضایی در نظام حقوقی ایران میباش�ند که صالحیت رس�یدگی ب�ه تخلفات س�ردفتران و دفتریاران را بر
عهده دارند .با توجه به اینکه این دادگاهها به لحاظ کارکردی و س�اختاری ش�باهتهای بسیاری با مراجع
قضایی دارن�د و همچنین ،صالحی�ت صدور حکم ب�ه ضمانت اجراهای�ی همچون انفصال موق�ت ،انفصال
دائم و سلب صالحیت س�ردفتر یا دفتریار متخلف را دارا میباش�ند ،بحث لزوم برخورداری از حق دادرسی
عادالنه در فرایند رس�یدگی این دادگاهها از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .بر این اساس ،در این مقاله
تالش شده تا ضرورت برخورداری از حق دادرس�ی عادالنه و میزان رعایت اصول و تضمینات آن در فرایند
رسیدگی این دادگاهها ارزیابی شود.

واژگان کلی�دی :دادگاه انتظامی س��ردفتران و دفتریاران -مراجع ش��به قضایی -دادرس��ی
عادالنه -ش��باهت کارکردی و س��اختاری -ماهیت و ش��دت ضمانت اجرا -انفصال -س��لب
صالحیت.
مقدمه

سردفتران و دفتریاران اسناد رس��می که با توجه به جایگاه و اهمیت مسؤولیت شان در جامعه
دارای نظام حرفهای خاص هستند ،به موجب قوانین و مقررات مختلف ،دارای یک سری تکالیف
و مسؤولیتها میباش��ند .به طوری که هر س��ردفتر یا دفتریار که از این قوانین و مقررات تخطی
نماید ،حسب مورد در معرض سه نوع مسؤولیت مدنی ،کیفری و انتظامی قرار دارد.
در واقع ،با توجه به جایگاه سند رس��می و حساسیت شغل س��ردفتری و دفتریاری ،قانونگذار
به منظور حفظ ش��أن قانونی این حرفه ،حمای��ت از حقوق مردم ،ترغیب افراد ی��ا جامعه به تنظیم
اسناد رس��می و نیز رعایت مجموعه قوانین و مقررات و بخش��نامههای ثبتی از سوی سردفتران
و دفتری��اران ،ضمن انتخاب اف��راد متعهد و متخصص برای این س��مت ،مقررات��ی را نیز وضع و
سردفتران و دفتریاران را موظف نموده تا در هنگام تنظیم اسناد رسمی به این ضوابط قانونی توجه
نمایند و ضمانت اجراهایی را در صورت بی توجهی به این مقررات در نظر گرفته که میتوان حسب
مورد ،سردفتر یا دفتریار را مورد تعقیب قضایی و یا انتظامی قرار داد(شعبانی ،1390 ،ص.)88 .
رسیدگی به آن دس��ته از جرائم و تخلفاتی که مس��ؤولیت مدنی و کیفری س��ردفتر یا دفتریار
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متخلف را به دنبال دارد ،مطابق قاعده کلی در صالحیت مراجع عمومی قضایی بوده و در محاکم
داگستری رسیدگی میش��وند .لکن رسیدگی به آن دس��ته از تخلفاتی که مس��ؤولیت انتظامی
سردفتر یا دفتریار متخلف را به دنبال دارد و معمو ًال به مناسبت حیثیت ،شغل و وظایف حرفهای و
به دنبال نقض تکالیف و مقررات صنفی و قانونی ایجاد میشود ،در صالحیت مرجعی اختصاصی

به نام «دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران» قرار دارد.
این دادگاهها که مطابق ماده  34قانون دفاتر اس��ناد رسمی و کانون س��ردفتران و دفتریاران
مصوب  1354/4/25در دو سطح بدوی و تجدید نظر تشکیل میگردند ،صالحیتهای مهمی را
دارا میباشند .به نحوی که مطابق ماده  38قانون مذکور ،صالحیت صدور رأی به انفصال موقت
و دائم را ،به عنوان ضمانت اجرای انتظامی برای سردفتر و یا دفتریار متخلف ،دارا میباشند.
نظر به اهمیت و ش��دت س��رکوبگری این ضمانت اجراه��ا و تأثیر اعمال آنها بر سرنوش��ت
حرفهای و حتا جایگاه و ش��أن اجتماعی س��ردفتران و دفتری��اران ،بحث ل��زوم رعایت اصول و
تضمینات «دادرسی عادالنه» 1در فرایند رس��یدگی دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران
از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .زیرا ،صرف این استدالل که موضوع مشمول یک دادرسی
انتظامی بوده و مراجع انتظامی ملزم به رعایت اصول و تضمینات دادرس��ی عادالنه نمی باشند،
نمی تواند توجیه مناسبی برای کم توجهی به این اصول و تضمینات و عدم رعایت حقوق دفاعی
در مقررات دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران باشد.
با این حال و از آنجا که دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران از جمله مراجع اختصاصی
شبه قضایی میباشند و مطابق دیدگاههای سنتی و کالس��یک ،این قبیل مراجع ملزم به رعایت
اصول و تضمینات دادرس��ی عادالنه نمی باش��ند ،این س��ؤاالت و پرس��شهای اساسی مطرح
میگردد که او ًال؛ چه ضرورتهایی رعایت اصول و تضمینات دادرسی عادالنه را در دادگاههای
انتظامی سردفتران و دفتریاران ایجاب میکند؟ به عبارتی ،معیارهای تسری اصول و تضمینات
دادرسی عادالنه به رسیدگی این دادگاهها چیست؟ ثانی ًا؛ تا چه میزان در قوانین و مقررات مربوط
1 - Fair trial
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به دادگاههای مذکور این اصول و تضمینات پیش بینی شده است؟
بدین منظور ،در این مقاله س��عی ش��ده اس��ت تا حدی به این س��ؤاالت و ابهامات که به نظر
میرسد از سویی یکی از چالشهای اساسی فرا روی قانونگذار در مقررات دادگاههای انتظامی
سردفتران و دفتریاران میباشد و از سوی دیگر ،یکی از دغدغهها و خواستههای مهم سردفتران

و دفتریاران در زمینه دفاع از حقوق شان در مراجع مذکور به شمار میآید ،پاسخ داده شود.
از این رو ،در نوش��تار حاضر با اس��تفاده از روش توصیفی و تحلیلی ،در گفتار اول تحت عنوان
«فلسفه حق برخورداری از دادرس��ی عادالنه در دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران» به
ترتیب در بند اول به «شباهت کارکردی و س��اختاری» و در بند دوم به «ماهیت و شدت ضمانت
اجراهای صادره» پرداخته شده است .گفتار دوم نیز به «میزان رعایت تضمینات دادرسی عادالنه
در دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتریاران» اختص��اص دارد که به ترتی��ب ،در بند اول به
«تضمینات نهادی و عمومی» و بند دوم به «حقوق دفاعی» اشاره میشود.
گفتار اول :فلس�فه ح�ق برخورداری از دادرس�ی عادالن�ه در دادگاهه�ای انتظامی
سردفتران و دفتریاران

«حق برخورداری از دادرس��ی عادالنه» 1که منطبق با فطرت و سرشت آدمی و مبتنی بر عقل
و خرد انسان میباش��د(فضائلی ،1387 ،ص ،)35 .از جمله مهمترین مصادیق «حقوق بشر» 2به
شمار میآید که در بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه ای 3به آن پرداخته شده است.
رعایت این حق در فرایند رس��یدگی به دعوی ،متضمن حمایت از س��ایر حق��وق و آزادیهای
ش��هروندان در برابر قدرت و س��لطه دولت میباش��د و از این جهت معتقدن��د« ،الزمه یک جامعه
1 - Right to a Fair Trial
2 - Human Rights

 - 3از جمله این اس��ناد میتوان به اعالمیه جهانی حقوق بش��ر (مواد  10 ،8و  ،)11میثاق بی��ن المللی حقوق مدنی و
سیاسی (ماده  ،)14کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (ماده  ،)6کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
(ماده ،)8منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها (ماده  ،)7اعالمیه اسالمی حقوق بشر(ماده  ،)19اساسنامههای دادگاههای
کیفری بین المللی همانند اساسنامه دادگاه یوگسالوی س��ابق (بند  4ماده  ،)21اساس��نامه دادگاه رواندا (بند  1ماده ،)20
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (قسمت ه بند  1ماده  )67و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون (ماده  )17اشاره نمود.
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دموکراتیک ،دسترس��ی اتباع آن به دادرس��ی عادالنه است»(آش�وری ،1383 ،ص .)327 .لذا در هر
جامعهای ،اینکه هر کس حق دارد تا به دادخواهی او عادالنه رس��یدگی ش��ود ،امری ضروری تلقی
میگردد.
با شناس��ایی دادرس��ی عادالنه به عنوان یک حق ،امروزه آیین دادرس��ی واج��د دو بعد جدید

گردیده است .اول آنکه ،با شناس��ایی و احصا مجموعهای از قواعد مشخص در ذیل این عنوان،
وصف انتزاعی عادالنه بودن دادرس��ی که مس��تتر در برخی قواعد ش��کلی و آیینی پراکنده بوده
است ،دارای چهارچوب ،ماهیت و محتوای مستقل و عینی گردیده؛ و دوم اینکه ،رعایت این حق
در کلیه دعاوی اعم از کیفری ،مدنی ،اداری و انتظامی مورد توجه جدی قرار گرفته اس��ت .بدین
ترتیب شاهد ایجاد مدلی عمومی از آیین دادرسی در کلیه دعاوی هستیم که در حال جهانی شدن
است(یاوری ،1383 ،ص.)255 .
در واقع ،با توجه به توس��عه صالحیتهای شبه کیفری مراجع ش��به قضایی (خارج از دستگاه
قضایی در مفهوم کالس��یک) و از می��ان رفتن مرز بندیه��ای کالس��یک مقولههای کیفری
(ماهوی و آیین��ی) در چهارچوب تحوالت سیاس��ت جنایی (قضا زدایی و کیف��ر زدایی در برخی
حوزهها) از یک سو ،و توجه به ضرورت اساسی حمایت مؤثر از حقوق شهروندان ،به ویژه از طریق
پیش بینی و ایجاد س��از و کارهای حمایت قضایی در چهارچوب تح��والت منبعث از نظام حقوق
بشر از سوی دیگر ،سبب شده تا س��خن گفتن از حقوق کیفری در مفهوم مضیق و کالسیک آن،
نتواند در بردارنده تحوالت مزبور و بیانگر وضعیت موجود در تقس��یم بن��دی مقولههای کیفری
باش��د .از مهمترین ابعاد ای��ن تحوالت ،موضوع لزوم گس��ترش تضمینات دادرس��ی کیفری به
رسیدگیهای شبه قضایی است(یاوری ،1394 ،ص.)222 .
در نظام حقوقی ایران نیز ،با توس��عه صالحیتهای شبه کیفری مراجع ش��به قضایی (خارج
از دس��تگاه قضایی در مفهوم کالس��یک) مانن��د مراجع انضباط��ی موضوع قوانی��ن نیروهای
مس��لح ،ش��عب بدوی و تجدید نظر س��ازمان تعزیرات حکومتی ،مراجع حل اخت�لاف مالیاتی،
کمیس��یونهای بدوی و تجدید نظر اختالفات گمرکی ،کمیته انضباطی دانش��جویان و ،...و از
کیفری (ماهوی و شکلی) در بستر تحوالت سیاست
میان رفتن مرز بندیهای کالسیک حقوق
ِ
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جنایی (قضا زدایی و کیفر زدای��ی در برخی از حوزهها) و توجه بر ض��رورت حمایت مؤثر از حقوق
مضیق و کالسیک آن نمیتواند در برگیرنده
شهروندی ،سخن گفتن از حقوق کیفری در مفهوم ّ
این تحوالت و وضعیت موجود در تقسیم بندی مقولههای کیفری باشد(ساقیان ،1394 ،ص.)11 .
از این رو ،گسترش تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگیهای ش��به قضایی در ایران نیز امری

ضروری به نظر میرسد.
در منابع نظام حقوقی ایران نیز همگام با تحوالت در عرصه جهان��ی ،بحث ضرورت رعایت و
گسترش حق برخورداری از دادرسی عادالنه به مراجع ش��به قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
برای نمونه ،منش��ور حقوق شهروندی که در سال  1395توسط ریاس��ت محترم جمهور رونمایی
و اعالم گردید ،با گس��ترش دامنه ش��مول حق برخورداری از دادرس��ی عادالنه ،ب��ه صراحت بر
لزوم رعایت این ح��ق در مراجع انتظام��ی ،اداری و نظارتی ،در کنار مراجع قضای��ی ،تأکید نموده
است(حسنی و محمدی کنگ سفلی ،1396 ،ص .)13 .از جمله ،در ماده  56این منشور آمده است« :حق
شهروندان است که به منظور دادخواهی ،آزادانه و با س��هولت به مراجع صالح و بی طرف قضایی،
انتظامی ،اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند .هیچ کس را نمی توان از این حق محروم نمود».
در اینکه چرا و بر اس��اس چه ضرورتها و معیارهایی میتوان تضمینات دادرسی عادالنه را به
مراجع اختصاصی شبه قضایی تس��ری داد؟ و به گونهای تخصصی تر و موردی ،آیا این ضرورت
در دادگاهه��ای انتظامی س��ردفتران و دفتریاران نیز وج��ود دارد ،تا قائل بر ل��زوم رعایت اصول
دادرسی عادالنه در فرایند رس��یدگی این دادگاهها باش��یم؟ باید گفت که در مجموع ،دو عامل،
یکی «شباهت کارکردی و ساختاری» بین دادگاههای قضایی عمومی با مراجع اختصاصی شبه
قضایی و دیگری« ،ماهیت و شدت ضمانت اجراهای صادره» از س��وی این قبیل مراجع ،بحث
لزوم رعایت تضمینات دادرس��ی عادالنه را در فرایند رس��یدگی مراجع اختصاصی شبه قضایی
ضروری میسازد.
بند اول -شباهت کارکردی و ساختاری

اسناد بین المللی حقوق بشری که به موضوع دادرس��ی عادالنه پرداخته اند ،رعایت این حق و
تضمینات حاکم بر آن را در یک «دادگاه» ضروری و الزم االجرا دانس��ته اند .برای نمونه ،در بند
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 1ماده  14میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس��ی آمده اس��ت ...« :هر کس حق دارد به این که
به دادخواهی او عادالنه ...در یک دادگاه ...رسیدگی بش��ود»(امیرارجمند ،1381 ،ص .)99 .همین
عبارت در سایر اسناد بین المللی و منطقهای نیز به صراحت بیان گردیده است.
اینک ،پرس��ش اساس��ی این اس��ت که منظور از «دادگاه» چیس��ت؟ در بدو امر ،چنین به نظر

میرسد که منظور از «دادگاه» ،مراجع قضایی عمومیو دادگاههای دادگستری میباشد .مطابق
این دیدگاه ،رعایت تضمینات دادرسی عادالنه فقط در این مراجع ضروری میباشد .لکن ،امروزه
تفسیری موسع از «دادگاه» ارائه شده و مفهوم «دادگاه» مطابق با معیارهای کالسیک در حقوق
داخلی نبوده و قلمرو بس��یار وسیع تری را ش��امل میشود و بس��یاری از نهادهای خارج از دستگاه
قضایی را که از نظر حقوق داخلی نوع ًا در زمره مراجع اداری و یا حتا انضباطی و انتظامیقرار دارند،
نیز در بر میگیرد .بدین ترتیب ،حوزه اعمال تضمینات دادرس��ی عادالنه فراتر از رس��یدگیهای
قضایی در مفهوم مضیق آن میباشد(یاوری ،1383 ،ص )255 .و عالوه بر دادگاههای دادگستری و
مراجع قضایی عمومی ،شامل مراجع اختصاصی شبه قضایی نیز میگردد.
در واقع ،ضمانت نهادین اصلی ماده  14میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس��ی و همچنین
س��ایر اس��نادی که حق برخورداری از دادرس��ی عادالنه را پیش بینی نموده اند ،این اس��ت که
حقوق و تعهدات در دعاوی مدنی و کیفری ،نباید توس��ط نهادهای سیاسی یا مراجع تابع دستور
العملها ،رسیدگی شود .بلکه باید توسط یک مرجع قانونی صالح ،مستقل و بی طرف انجام گیرد.
پس ،صرف تعیین مرجعی به نام «دادگاه» کافی نیس��ت ،بلکه بایس��تی واجد ش��رایط استقالل
و بیطرفی نیز باش��د .از این رو ،مراجع اداری که تا حد زیادی مس��تقل و آزاد از دس��تورالعملها
باش��ند ،تحت ش��رایطی میتوانند واجد ویژگیهای یک دیوان و «دادگاه» طبق ماده  14میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب شوند(فضائلی ،1387 ،ص.)69 .
از نظر دیوان اروپایی حقوق بش��ر نیز« ،دادگاه» مفهومیمس��تقل و فرات��ر از تعاریف ملی به
خود میگیرد .از دیدگاه دی��وان مزبور ،یک «دادگاه» باید توانایی فیصل��ه دادن به امری را که به
آن ارجاع شده ،داشته باش��د و بتواند اتخاذ تصمیم نماید .از این رو« ،دادگاه» لزوم ًا به یک مرجع
قضایی صرف ًا از نوع کالس��یک آن اطالق نمیش��ود .از جنبه مادی« ،دادگاه» مشخص ًا آن است
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که بر اساس قواعد حقوقی و در پی یک دادرس��ی منظم ،به مواردی رسیدگی میکند که در حوزه
1
صالحیت وی قرار دارند .پس آنچه مشخصه یک «دادگاه» است« ،کارکرد و عملکرد قضایی»
آن اس��ت .لذا« ،دادگاه» ب��ه معنای اروپای��ی کلمه میتواند ب��ه دادگاههای نظام��ی ،نهادهای
انضباطی زندان یا نهادهای انضباطی حرفهای نیز اطالق ش��ود .چون در م��ورد آنها نیز ،آنچه

م ّدنظر اس��ت عملکرد قضایی این مراجع اس��ت ،بدون توجه به دیگر وظایف و عملکردهایی که
میتوانند دارا باشند(آشوری ،1383 ،ص.)331 .
منظور از رس��یدگی و تصمیم گیری قضایی« ،بررس��ی و سنجش رفتار نس��بت داده شده به
شخص بر اس��اس قوانین و موازین حقوقی و صدور رأی الزام آور دایر بر عدم اثبات انتساب رفتار
مورد بحث به ش��خص خوانده یا مته��م ،و یا عدم مغای��رت آن رفتار با قوانی��ن و موازین حقوقی
(برائت ،رد دعوا) و یا مغایرت آن با قانون و محکومیت او به جبران خسارت (آثار نقض قانون) و یا
تحمل کیفر»(فضائلی ،1387 ،ص )47 .میباش��د .به عبارتی دقیق تر« ،رسیدگی قضایی عبارت
است از تصدیق وصف حقوقی وقایع و تطبیق قاعده حقوقی بر آن واقعه ،و تصمیم قضایی عبارت
از حکمیاست که مرجع رسیدگی کننده بر اساس آن تصدیق انشاء میکند»(همان ،ص.)48 .
بر این اس��اس ،ه��ر مرجعی ک��ه دارای کارک��رد و نقش��ی قضایی باش��د ،مکلف اس��ت در
رس��یدگیهای خود ،تضمینات دادرس��ی عادالنه را رعایت نماید .لذا ،نامگ��ذاری این مراجع با
عناوینی همچون ش��ورا ،دیوان ،هیأت ،سازمان ،کمیس��یون و یا هر عنوان دیگری ،تأثیر تعیین
کننده در اینکه نهاد مزب��ور« ،دادگاه» تلقی گردد یا خیر نخواهد داش��ت .ل��ذا ،تعیین مرجعی به
عنوان غیر قضایی از س��وی قوانین و یا رویه قضایی داخلی بر اس��اس معیاره��ای ارگانیک و یا
نحوه رسیدگی آن ،مالک محس��وب نمیگردد .در واقع ،عدم شناسایی مرجعی که ماهیت عمل
آن قضایی اس��ت به عنوان «دادگاه» به وس��یله قانونگذار داخلی ،ماهیت قضای��ی آن را زایل
نخواهد کرد .همچنین ،وجود توأمان صالحیتهای قضایی با صالحیتهای دیگر (مث ً
ال اداری،
انضباطی ،مش��ورتی) و فرعی بودن کارکرد قضایی نسبت به کارکردهای دیگر یک نهاد ،نه تنها
آن را از شمول عنوان «دادگاه» مستثنی نخواهد نمود ،بلکه در صورتی که وجود سایر کارکردها
1 - Function Judiciairy.
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منجر ب��ه عدم رعای��ت تضمینات مربوط به دادرس��ی (مانند اس��تقالل و بی طرف��ی) در اعمال
صالحیت قضایی گردد ،ای��ن امر میتواند نقض تضمینات دادرس��ی عادالنه تلقی گردد(یاوری،
 ،1383صص 273 .و .)274
همچنین ،برای در نظر گرفتن یک سازمان یا مرجع اداری به منزله یک مرجع قضایی ،عالوه

بر ضروری بودن تش��کیل آن بر پایه قانون ،وجود برخی ارکان و مشخصهها که یک «دادگاه» از
رهگذر آنها متمایز و مش��خص میشود نیز ضروری اس��ت .لذا میبایست از یکسو ،هدف این
مرجع فیصله دادن پایانی و قطعی اختالفها بر اس��اس مقررات قانونی باش��د و از س��وی دیگر،
دارای پارهای تضمینها و شباهتهای ساختاری باش��د تا وجود آنها این تصور را نشان دهد که
قانونگذار به دنبال ایجاد یک مرجع قضایی واقعی بوده است(پرو ،1384 ،ص.)312 .
در واقع ،شباهت کارکردی و س��اختاری بین دادگاههای عمومیقضایی و مراجع اختصاصی
شبه قضایی ،یکی از عواملی است که بر پایه آن میتوان ضرورت رعایت اصول و تضمینات حق
برخورداری از دادرسی عادالنه را در مراجع شبه قضایی توجیه نمود.
کارکرد مراجع اختصاصی ش��به قضایی تا حدی ش��بیه کارکرد دادگاهه��ای عمومیقضایی
1
است تا آنجا که از آنها تحت عنوان «جایگزین دادگاه» یاد میکنند(Hawke N. & Parpworth N,
) .1998, p. 66زیرا همچنان که پیشتر گفته شد ،به لحاظ کارکردی صرف نظر از امور عرضی ،ذات
کار این دو نهاد «تصمیم گیری» در خصوص وضعیتی است که از س��وی یکی از طرفین دعوا یا
اختالف و یا هر دو ،نامطلوب قلمداد ش��ده و قانون به وی اجازه شکایت یا واکنش میدهد .بدین
ترتیب ،قدرت تصمیم گیری و ش��باهت کارکردی بین دادگاهه��ای قضایی و مراجع اختصاصی
شبه قضایی ،عاملی است تا رعایت آن دس��ته از اصول و تضمینات دادرسی عادالنه که مستقیم ًا
برای تضمین تصمیم گیری صحیح و عادالنه تنظیم شده را در مراجع اختصاصی شبه قضایی نیز
ضروری بدانیم(رستمی و دیگران ،1388 ،صص 81 .و .)82
به لحاظ ساختاری یعنی ماهیت مقام تصمیم گیرنده و همچنین وجود طرفین دعوا یا اختالف
و بس��یاری عناصر دیگر نیز ،سبب میش��ود تا هر دو نهاد دادگاه و مراجع اختصاصی شبه قضایی
1 - Court Substitute.
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کام ً
ال شبیه هم باش��ند و به همین خاطر ،آن دس��ته از اصول و تضمینات دادرسی عادالنه که در
دادگاههای عمومی مس��تقیم ًا در ارتباط با طرفین اختالف و یا مق��ام تصمیم گیرنده قابل اعمال
هستند ،در خصوص مراجع اختصاصی ش��به قضایی نیز قابلیت اعمال دارند(هداوند و آقایی طوق،
 ،1389صص 255 .و .)256
دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتریاران که به موجب ماده  34قانون دفاتر اسناد رسمی به

منظور محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران تشکیل میش��وند؛ از جمله مهمترین مراجع شبه
قضایی در نظام حقوقی ایران به ش��مار میآیند .این دادگاهها ،صالحیت «رس��یدگی» و «تصمیم

گیری» در خصوص شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات س��ردفتران و دفتریاران را بر عهده

دارند .بدین ترتیب« ،صالحی��ت ترافعی» و «کارکرد و عملکرد قضایی» که به عنوان مش��خصه
اصلی یک «دادگاه» در نظر گرفته میش��ود ،در دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتریاران نمود

داشته و از این منظر بین این دادگاهها و دادگاههای عمومی قضایی «شباهت کارکردی» وجود دارد.

عالوه ب��ر این ،مؤلفههایی مانند وجود اش��خاصی ب��ه عنوان «قاض��ی» و «تصمیم گیرنده»

(دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتریاران مطابق ماده  35قانون دفاتر اس��ناد رس��می ،از نوع

مرکب بوده و س��ه عضو اصلی و یک عضو علی البدل دارند که از این تعداد یک نفر قاضی ،یک نفر
نماینده اداره ثبت و یک نفر نماینده سردفتران است) و همچنین ،وجود اشخاصی به عنوان طرفین

دعوی و اختالف (یعنی س��ردفتر یا دفتریار متخلف ،ش��اکی و دادس��تان انتظامی) ،در کنار وجود
دادسرای انتظامی و صدور کیفرخواست از س��وی این مرجع (موضوع ماده  33قانون مذکور) و نیز

وجود مرجع تجدید نظر خواهی (مطابق مواد  34و  35قانون مذکور) همگی بیانگر وجود «شباهت

ساختاری» بین دادگاههای عمومی و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران میباشد.
بر این اس��اس ،آنچه در خصوص وجود شباهت کارکردی و س��اختاری بین دادگاههای عمومی
دادگستری و مراجع اختصاصی شبه قضایی بیان گردید ،در خصوص دادگاههایانتظامیسردفتران
و دفتریاران نیز مصداق دارد .از این جهت ،ضرورت رعایت اصول و تضمینات دادرسی عادالنه در این
دادگاههابرمبنایوجود«شباهتکارکردیوساختاری»بینایندونهاد،توجیهپذیرمیباشد.
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اسناد بین المللی و منطقهای حقوق بشر که قواعد دادرسی عادالنه را تعیین و تبیین نموده اند،
تصریح دارند که این قواعد ش��امل «حقوق و الزامات مدنی» و «هر اتهام کیفری» میش��ود .به
عنوان مثال ،بند  1م��اده  14میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس��ی بیان میدارد ...« :هر کس
حق دارد به این که دادخواهی او عادالنه ...در یک دادگاه ...رس��یدگی بش��ود و آن دادگاه درباره
حقانیت اتهامات جزایی علیه او ی��ا اختالفات راجع به حقوق و الزام��ات آن و در امور مدنی اتخاذ
تصمیم نماید(»...امیرارجمند ،همان).
بر همین اس��اس ،برخی معتقدند که به دلیل ع��دم تصریح به دادرس��یهای اداری ،انتظامی
و انضباطی ،این دعاوی مش��مول قواعد و اصول دادرس��ی عادالنه نمی گردند و دامنه ش��مول
حق برخورداری از دادرس��ی عادالنه تنها دو حوزه حقوق مدنی و کیف��ری را در بر میگیرد .لیکن
مضیق از دامنه حق برخورداری از دادرسی عادالنه دستخوش تغییر و تحول
امروزه ،این تفس��یر ّ
گردیده است .به اعتقاد حقوقدانان اروپایی ،شاید بتوان به نوعی این تغییر و تحول را تحت تأثیر
گس��ترش یافتن ضمانت اجراهای اداری و انضباطی با خصیصه تنبیهی و س��رکوبگر دانس��ت
).(Delmas-Marty, 1987, p.820
در حال حاضر ،رسیدگی و حل و فصل بسیاری از اختالفات و دعاوی از حیطه صالحیت مراجع
عمومی دادگستری خارج شده و به مراجع ش��به قضایی واگذار گردیده است .این مراجع در پارهای
موارد ،ضمانت اجراهای س��رکوبگرانهای صادر مینمایند که گاه آثار مستقیم و غیر مستقیم این
ضمانت اجراها میتواند تأثیر بیشتری نسبت به برخی مجازاتها و ضمانت اجراهای نظام کیفری
برای افراد در معرض محکومیت از س��وی این مراجع را به دنبال داشته باشد(محمدی کنگ سفلی،
 ،1394ص .)312 .لذا ،به منظ��ور تضمین نتایج صحیح و همچنین حمایت از حقوق ش��هروندان،
رعایت اصول و تضمینات دادرسی عادالنه در مراجع شبه قضایی نیز امری ضروری میباشد .چرا
که هرگونه بی توجهی در این خصوص ،حقوق و آزادیهای اساسی فردی را به مخاطره میاندازد.
بر همین اساس ،قطعنامه مصوب چهاردهمین کنگره بین المللی حقوق کیفری (وین)1989-
بیان میدارد« :حقوق اداری کیفری در آنجا که ضمانت اجراهای سرکوبگر پیش بینی میکند به
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حقوق کیفری نزدیک میشود .این تش��ابه ایجاب میکند که اصول پایه حقوق کیفری ماهوی و
اصول دادرسی عادالنه ،در حقوق اداری کیفری نیز اعمال شود»(دلماس مارتی ،1381 ،ص.)40 .
در این راستا ،مراجع بین المللی حقوق بشر تفس��یرهایی موسع از اسناد بین المللی حقوق بشر
ارائه نموده اند .از جمله ،شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان مرجع تفسیر میثاق بین المللی

حقوق مدنی و سیاس��ی ،عبارت « »suit at lawرا در ماده  14میثاق به طور موسع تفسیر میکند
و مفهوم ماهوی آن را در نظر میگیرد ،ن��ه وضعیت طرفین (دولتی یا غیر دولت��ی) و نه دادگاه یا
مرجع رس��یدگی کننده را که طبق نظام حقوقی هر کشوری ممکن اس��ت مرجع خاصی باشد .بر
این اساس ،مالک ش��مول تضمینات دادرسی عادالنه بر رس��یدگی به یک اختالف یا دعوا بین
طرفین ،صرف ًا نوع مرجع رسیدگی کننده نیست ،بلکه معیار این است که نتیجه آن رسیدگی ،تأثیر
مس��تقیم بر تعیین حقوق و تعهدات مدنی طرف یا بر حقوق بنیادینی که او به عنوان انس��ان بهره
مند اس��ت ،یعنی حق آزادی ،امنیت و مانند آن ،داشته باش��د(فضائلی ،1387 ،ص .)69 .در نتیجه،
تمامی کشورهای عضو س��ند مذکور از جمله ایران ،مکلف به رعایت اصول و تضمینات دادرسی
عادالنه ،با عنایت به تفسیر مذکور ،در مراجع داخلی خود میباشند.
در تحول��ی دیگر ،این بار در س��طح منطق��های و در قاره اروپا ،کمیس��یون و دی��وان اروپایی
حقوق بش��ر ،با هدف گس��ترده نمودن حوزههای مختلف حقوقی و اعمال نوع��ی نظارت عینی
بر تضمین حق رس��یدگی عادالنه به ویژه در زمینه اقدامات س��رکوبگرانه غیر قضایی و اجرای
آنها در راستای موضوع ماده  6کنوانس��یون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی
) (yavari, 2007, p. 61با ارائه تفس��یری مس��تقل و موسع ،دس��ته بندی حقوقی جدیدی که از آن با
عنوان «قلمرو کیفری» 1یاد میش��ود را اب��داع نمودند .بدین منظور ،مراجع اروپایی ،س��ه معیار
(الف) توصیف یا دس��ته بندی حقوقی داخلی از یک دعوا( ،ب) ماهیت ج��رم و مقرراتی که نقض
شده و (ج) ماهیت و شدت یک ضمانت اجرا )(Delmas-Marty, 1987, p.823را برای ملحوظ داشتن
امری در گس��تره «قلمرو کیفری» مورد بررس��ی قرار میدهند .این معیاره��ا ،بدیل و جایگزین
یکدیگر میباش��ند و صدق یکی از آنها برای تعلق موضوع در گس��تره «قلمرو کیفری» کافی
1 - Criminal Matters - Matière Pénale.
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میباشد(محمدی کنگ سفلی ،1394 ،ص.)92 .
بدین سان ،در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر« ،قلمرو کیفری» عالوه بر اینکه حوزه
حقوق جزای داخلی را در بر میگیرد ،با لحاظ برخي معيارها که مهمترین آنها «ماهیت و شدت
ضمانت اجرا» میباش��د ،بس��یاری از ضمانت اجراهاي انضباطي 1،اداري 2،مالياتي 3،گمركي 4و

رقابتي 5را نیز شامل میگردد و لذا ،اصول و تضمينات دادرسی عادالنه در مورد آنها نیز که اغلب
در مراجع اختصاصی شبه قضایی رسیدگی میشوند ،اعمال مي گردد(همان ،ص.)69 .
در واقع« ،شباهت در ماهیت و ش�� ّدت ضمانت اجراهای صادره» از سوی دادگاههای عمومی
قضایی و مراجع اختصاصی ش��به قضایی ،عامل دیگری اس��ت که بر پایه آن میتوان ضرورت
رعایت تضمینات حق برخورداری از دادرس��ی عادالنه در مراجع شبه قضایی را توجیه نمود .زیرا،
قاعده حقوقی به ویژه از طریق ضمانت اجرا ،قابل شناس��ایی اس��ت .ضمانت اجراهای کیفری از
نظر جنس و ش�� ّدت با ضمانت اجراهای غیر کیفری متفاوت هس��تند .بر این اساس ،میتوان با
ارزیابی نوع و ش�� ّدت ضمانت اجرا ،در خصوص اختصاص یک ضمانت اجرا به «قلمرو کیفری»
نفی ًا یا اثبات ًا نظر داد(قربان�ی ،1390 ،ص )166 .و به تبع آن ،بر رعایت اصول و تضمینات دادرس��ی
عادالنه در رسیدگی به آنها تأکید نمود.
در دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتریاران ،س��ردفتر یا دفتریار متخلف مطابق ماده 38
قانون دفاتر اس��ناد رس��می ،در معرض پنج نوع مجازات انتظامی  -1توبیخ با درج در پرونده -2
جریمه نقدی  -3انفصال موقت از اشتغال به س��ردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه -4
انفصال موقت از شش ماه تا دو س��ال  -5انفصال دائم قرار دارد .همچنین مطابق ماده  42قانون
مذکور ،این دادگاهها از صالحیت صدور رأی به س��لب صالحیت نیز برخوردار میباشند .در این
1 - Engel and others v. Netherlands 8 June 1976.
2 - Ozturk v. Germany21 February 1984.
3 - Bendenoun v. France 24 February 1994.
4 - Salabiaku v. France 17 October 1978.
5 - Skenuit v. France 13 February 1992.

72

ماهنامة كانون  /شمارة  175و 176

میان ،صدور حکم به انفصال موقت ،انفصال دائم و سلب صالحیت سردفتر یا دفتریار متخلف ،به
لحاظ شدت و ماهیت ،قابل توجه و تأمل میباشند.
س��لب صالحیت و مجازات انفصال به ویژه انفصال دائم ،تأثیر مس��تقیم بر حقوق بنیادی فرد
یعنی حقوق شغلی او میگذارد .لذا ،با توجه به اینکه اش��تغال مهمترین عرصه فعالیت اقتصادی،

مبنای معیشت و گذران امور زندگی انس��ان میباش��د و محرومیت از آن ،مشکالت عمدهای را
فراهم نموده و عرصه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی را برای انسان محدود مینماید(فاخری،
 ،1388ص )55 .ضمانت اجراهایی شدید و سرکوبگر تلقی میگردند.
س��ابقه اس��تفاده از این ضمانت اجراها (انفصال موقت و دائم) در قوانین متع��دد کیفری نیز،
مؤیدی دیگر بر ارزش کیفر ش��ناختی و سرکوبگرانه آنها میباش��د .به عنوان مثال ،میتوان به
مجازات انفصال پیش بینی ش��ده در ماده  25قانون مبارزه با مواد مخدر اش��اره کرد .در این ماده
آمده اس��ت« :اش��خاص مذکور در ماده  24و تبصره آن در صورتی که بدون ع��ذر موجه از انجام
وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند ،بار اول به ش��ش ماه تا یک س��ال محرومیت از مشاغل دولتی
و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میش��وند .»...همچنین ،در تبصره  1ماده 26
قانون مجازات اسالمی مصوب  1392نیز آمده است « :مس��تخدمان دستگاههای حکومتی در
صورت محرومیت از حقوق اجتماعی ،خواه به عنوان مجازات اصل��ی و خواه مجازات تکمیلی یا
تبعی ،حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل میشوند».
بدین سان ،در جهت حمایت مؤثر از حقوق س��ردفتران و دفتریاران در معرض محکومیت به
این مجازاتها ،پیش بینی تضمینات دادرسی عادالنه و رعایت حقوق دفاعی ،در رسیدگیهای
دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران ،بر اس��اس معیار «ماهیت و شدت ضمانت اجراهای
1
صادره» نیز امری ضروری میباشد.
 - 1الزم به ذکر اس��ت فارغ از تحلیلهای صورت گرفته در گفت��ار اول مقاله حاضر در ذیل بحث «فلس��فه حق
برخورداری از دادرسی عادالنه در دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران» با توجه به دو معیار «شباهت کارکردی
و س��اختاری» و «ماهیت و ش��دت ضمانت اجراهای صادره» در توجیه لزوم تس��ری تضمینات دادرس��ی کیفری به
دادرسیهای شبه قضایی و به طور ویژه دادرس��ی دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتریاران ،باید اشاره داشت که
E

ارزیابی فرایند رسیدگی دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران

73

گفت�ار دوم -میزان رعای�ت تضمینات دادرس�ی عادالن�ه در دادگاهه�ای انتظامی
سردفتران و دفتریاران

بر پایه اس��ناد بین المللی و آموزههای حقوق بشری ،دادرس��ی زمانی به لحاظ شکلی عادالنه
تلقی میگردد که مجموعهای از اصول و تضمینات اساس��ی در فرایند رسیدگی به دعوی رعایت
شود .این اصول و تضمینات را در یک تقس��یم بندی کلی میتوان به دو دسته «تضمینات نهادی
و عمومی» و «حقوق دفاعی» تقس��یم بندی نمود .در این گفتار ،ضمن احصاء و بررسی هر یک
از این اصول و تضمینات ،به بررس��ی می��زان رعایت آنها در دادگاههای انتظامی س��ردفتران و
دفتریاران میپردازیم.
بند اول -تضمینات نهادی و عمومی

-1حق دادخواهی و دسترسی به مرجع رسیدگی کننده صالح
حق دادخواهی و در دس��ترس بودن مرجع رسیدگی کننده صالح ،مس��تلزم آن است که افراد
بتوانند با صرف کمترین زمان و هزینه به مرجع رس��یدگی کننده صالح دسترس��ی داشته باشند و
در آن طرح دعوا نمایند .این حق ،یک حق بنیادی و اساسی در دادرسی عادالنه به حساب میآید
و در واقع ،پیش شرط آن میباش��د .زیرا ،بدون وجود حق اقامه دعوا ،دادرس��ی عادالنه سالبه به
انتفای موضوع خواهد بود و اینکه چه تضمیناتی باید در جریان دادرسی مورد توجه و رعایت قرار

گیرد ،پس از پیش بینی این حق ،مطرح میگردد(یاوری ،1383 ،ص.)272 .
در میان اسناد حقوق بشری که این حق را به رسمیت ش��ناخته اند ،میتوان به بند ب ماده 19

E
در حال حاضر رویه عملی برخ��ی از دادگاههای انتظامی بدوی اس��تانهای مختلف ،حکایت از اس��تناد به نهادهای
مقرر در قانون مجازات اس�لامی مصوب  1392همچون تعویق صدور حکم (م��واد  )45-40و تعلیق اجرای مجازات
(مواد  )55-46در آراء صادره دارد .موضوعی که علیرغم فقدان وجود مس��تند قانونی در قوانین مرتبط با دادگاههای
انتظامی س��ردفتران و دفتریاران ،از س��وی دادگاه تجدید نظر س��ردفتران و دفتریاران نیز با ایرادی مواجه نگردیده و
پس از تجدید نظر خواهی از آراء صادره دادگاههای بدوی که از تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اس��تفاده
نمودهاند ،عین ًا مورد تأیید دادگاه تجدید نظر نیز قرار گرفته اس��ت .این امر به نوبه خ��ود بیانگر رویکرد و نگرش مثبت
قضات و مقامات تصمیم گیرنده در دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتریاران به تس��ری نهادها و تضمینات خاص
کیفری در دادرسیهای انتظامی سردفتران و دفتریاران میباشد.
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اعالمیه اسالمی حقوق بشر اشاره کرد که بیان میدارد« :مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است
که برای همه تضمین شده است».
در نظام حقوقی ای��ران نیز ،اصل  34قانون اساس��ی حاوی این حق اس��ت .اصل مذکور مقرر
م��یدارد« :دادخواهی حق مس��لم هر فرد اس��ت و هرکس میتوان��د به منظ��ور دادخواهی به

دادگاههای صالح رجوع نماید .همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دس��ترس داشته
باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
منشور حقوق ش��هروندی نیز ،در ماده  56در مقام شناس��ایی این حق ،این چنین مقرر داشته
اس��ت« :حق ش��هروندان اس��ت که به منظور دادخواهی ،آزادانه و با س��هولت به مراجع صالح و
بیطرف قضایی ،انتظامی ،اداری و نظارتی دسترس��ی داشته باشند .هیچ کس را نمی توان از این
حق محروم نمود».
در مقام بررس��ی این حق در دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتریاران بایستی گفت که به
منظور رسیدگی به ش��کایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران و محاکمه
انتظامی این افراد ،مطابق ماده  34قانون دفاتر اسناد رس��می ،در هر استان یک دادگاه بدوی در
اداره ثبت اس��تان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاههای بدوی یک دادگاه تجدید نظر
در س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور تش��کیل میشود .از این رو ،حق ش��کایت و اقامه دعوا در
خصوص تعقیب و رسیدگی انتظامی سردفتران و دفتریاران رعایت شده است.
با این وجود ،از آنجا که دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران در مراکز استانها و دادگاه
تجدید نظر در تهران مستقر میباشد ،باید گفت که اصل در دسترس بودن مرجع رسیدگی کننده
در خصوص این دادگاهها رعایت نش��ده اس��ت .زیرا ،پیگیری پرونده و حضور در این دادگاهها با
توجه به قرارگیری آنها در مراکز اس��تانها و تهران ،مشکل بوده و متضمن صرف هزینه و زمان
برای افراد میباشد.
ایراد دیگری که در این خصوص بر قانون دفاتر اسناد رس��می وارد است ،تبصره ماده  42این
قانون میباشد .مطابق این تبصره« :هرگاه وزیر دادگس��تری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه)
رفتار و اخالق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد،
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بدون مراجعه به محکمه انتظامی میتواند تا شش ماه دس��تور انفصال صادر نماید» .اعمال این
چنین تنبیه شدیدی ،بدون مراجعه به محکمه و مرجع رس��یدگی کننده ،مغایر با اصول دادرسی
عادالنه که ابتدایی ترین آن ،دادخواهی و رس��یدگی در مرجع صالح است ،میباشد .الزم به ذکر
اس��ت ،برخی مراجع عالیرتبه قضایی ،اعمال مجازات بدون محاکمه را خالف موازین ش��رعی
اعالم نموده اند.
نکته قابل توجه و تأمل این اس��ت که قانونگذار در ماده  42و  43قانون دفاتر اس��ناد رسمی،
وزیر دادگس��تری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) را مکلف کرده اس��ت تا درخواست خود را به
دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی بدهد تا این مراجع در خصوص س��لب صالحیت س��ردفتر یا
دفتریار(ماده )42و حکم تعلیق آنان(ماده )43تصمیم گی��ری نمایند ،لکن به یکباره در این بین
در تبصره ماده  42به وزیر دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) اجازه داده است تا بدون
مراجعه به محکمه انتظامی تا شش ماه ،دستور انفصال س��ردفتر یا دفتریاری را صادر نماید که به
تشخیص وی «رفتار و اخالقش مخالف با نظم و حس��ن جریان امور دفترخانه» میباشد که این
عنوان نیز بسیار کلی بوده و مغایر اصول کلی حقوقی از جمله اصل قانونی بودن جرائم میباشد.
اختیار صدور دستور انفصال تا شش ماه به وزیر دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه)
با تمام ایراداتی که در باال به آن اشاره ش��د ،با تفسیر ارائه ش��ده از ماده  42قانون مذکور از سوی
مجلس شورای اسالمی بسیار قابل تأمل تر شده اس��ت .چرا که وفق قانون تفسیر ماده  42قانون
دفاتر اسناد رس��می مصوب  ،1375/3/6انجام اقدامات مذکور در ماده  42قابل تفویض به سایر
مقامات قوه قضائیه میباشد.
-2استقالل و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده
یکی از مهمترین اصول و تضمینات دادرس��ی عادالنه این اس��ت که مرجع رس��یدگی کننده
مستقل و بی طرف باش��د .این اصل که هم در اس��ناد بین المللی و منطقهای حقوق بشر و هم در
قانون اساسی آورده شده اس��ت ،دارای دو وجه اساسی ،یکی «استقالل» و دیگری «بی طرفی»
میباشد که هر چند همواره در کنار هم به کار میروند و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند ،لکن دو
مفهوم متمایز از هم میباشند.
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اس��تقالل دادگاه را هم از لحاظ اس��تقالل س��اختاری و هم از لحاظ اس��تقالل آیینی ارزیابی
میکنند .بر این اساس ،دادگاهی مستقل است که از سایر قوای حاکمه و طرفین دعوا یا به عبارتی
فش��ارهای داخلی و خارجی جدا باشد و در این شرایط به پرونده رس��یدگی کند(غمامی و محسنی،
 ،1385ص .)270 .در این راس��تا ،مؤلفهها و عناصر مختلفی همچون ضرورت تفکیک قوا ،شیوه

انتخاب قضات ،امنیت ش��غلی آنان ،استقالل مالی نهاد قضایی ،اس��تقالل در تعیین صالحیت و
همچنین استقالل در صدور رأی(هداوند وآقایی طوق ،1389 ،ص )274 .مورد بررسی قرار میگیرد
که فقدان هر یک از آنها استقالل مرجع رسیدگی کننده را مخدوش کرده و فرایند دادرسی را به
لحاظ شکلی غیر عادالنه میگرداند.
در ارتباط با اصل بی طرف��ی نیز دو معیار ش��خصی و عینی را مورد توجه ق��رار میدهند« .در
ارزیابی ش��خصی ،باید به این نکته توجه کرد که آیا دادرس هنگام رس��یدگی نس��بت به یکی از
طرفها گرایش داشته اس��ت که او را به س��مت خود بکش��اند یا خیر .بی طرفی عینی هم بدین
معناس��ت که دادرس در پرونده مورد نظر ،پیشتر اظهار نظر نکرده باشد»(ناجی ،1385 ،ص.)46 .
از این جهت مقررات مربوط به رس��یدگی باید بهگونهای تنظیم و تصویب شود که نافی هر گونه
شک معقولی در خصوص بی طرفی مرجع رسیدگی کننده و قضات آن باشد.
ماده  57منشور حقوق شهروندی در این خصوص بیان داشته اس��ت« :اصل بر برائت است و
هیچ کس مجرم ش��ناخته نمی ش��ود مگر این که اتهام او در دادگاههای صالح و با رعایت اصول
دادرسی عادالنه از جمله ...استقالل و بی طرفی مرجع قضایی و قضات ...اثبات شود».
دادگاههای بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران از لحاظ ترکیب اعضا ،مطابق
ماده 35قانون دفاتر اسناد رسمی ،هر کدام دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل میباشند
که از این تعداد ،یک نفر قاضی در دادگاه بدوی ،یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان (در حال
حاضر دادگاه تجدید نظر استان) به انتخاب وزیر دادگس��تری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه)
و در دادگاه تجدید نظر ،یکی از رؤس��ای شعب یا مستشاران دیوان عالی کش��ور به انتخاب وزیر
دادگس��تری(در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) ،یک نفر نماینده اداره ثبت (در دادگاه بدوی یکی
از کارمندان مطلع ثبت اس��تان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور و در دادگاه
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تجدید نظر معاون سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور در قسمت امور اس��ناد) و یک نفر نماینده
سردفتران (در دادگاه بدوی یکی از سردفتران مرکز اس��تان به انتخاب کانون محل و در صورت
عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان اس��ناد و امالک کشور و در دادگاه تجدید

نظر یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره کانون س��ردفتران و دفتریاران تهران به انتخاب کانون)
میباش��ند .از این جهت ،با توجه به ترکیب اعضاء و نحوه انتخاب آنها میتوان گفت استقالل و
بی طرفی مرجع رسیدگی کننده تا حدودی تضمین گردیده است.
از لحاظ امنیت ش��غلی ،مقررات قانون دفاتر اسناد رس��می و همچنین آیین نامه قانون دفاتر
اسناد رسمی ساکت است و مطلبی در خصوص تضمین شغلی اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر
انتظامی سردفتران و دفتریاران بیان نکرده است .از این رو ،اعضای این دادگاهها از امنیت شغلی
و حرفهای برخوردار نیس��تند و مقامات نصب کننده مذکور میتوانند هر زمان که بخواهند آنان را
عزل کرده و فرد جدیدی را انتخاب نمایند که این تزلزل و عدم تضمین امنیت شغلی اعضا ،مغایر
با اصول دادرسی عادالنه و استقالل مرجع رسیدگی کننده میباشد.
از جهت تضمین بی طرفی قضات ،ماده 28آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی با سازوکار احاله
به قانونی دیگر ،اعضای دادگاههای بدوی انتظامی و تجدیدنظر و دادس��تان و دادیاران و اعضاء
علی البدل را ملزم مینماید تا در موارد رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرس��ی مدنی ،1از شرکت
در جلس��ات و تصمیم گیری امتناع نمایند .در این موارد ،طرفین دعوی نیز میتوانند افراد مذکور
را رد کنند .لذا از این نظر ،مقررات این دادگاهها مناسب عمل کرده و اصل بی طرفی در آن رعایت
شده ،هر چند بهتر بود موارد رد در خود آیین نامه احصا میشد.
نکته قابل تأمل در مقررات دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتری��اران که به نوعی نقض
اصل بی طرفی در این مراجع میباش��د ،ماده 32قانون دفاتر اسناد رس��می و همچنین مواد 20
و  21و  22آیین نامه قانون دفاتر اس��ناد رس��می اس��ت .مطابق مواد مذکور؛ ه��رگاه از نظر اداره
امور اسناد سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور پس از رس��یدگی مقدماتی صورت گرفته مطابق
 - 1ماده  91قانون ایین دادرسی مدنی موارد رد دادرس را بیان کرده است.

78

ماهنامة كانون  /شمارة  175و 176

این مواد ،وقوع تخلف محرز باش��د ،اداره مذکور پ��س از اظهار نظر خود ،پرونده را نزد دادس��تان
انتظامی ارسال میدارد .با عنایت به اینکه در هر کدام از دادگاههای بدوی و تجدید نظر انتظامی
س��ردفتران و دفتریاران نماینده اداره ثبت حضور دارد ،این اظهار نظر اولیه ناقض اصل بی طرفی
بوده و خود میتواند از جهات رد دادرس باشد .زیرا ،این شائبه وجود دارد که نماینده سازمان ثبت

در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر بر اس��اس مصالح س��ازمانی خود ،تحت تأثی��ر این اظهار نظر
اولیه قرار گرفته و منافع س��ازمان مربوط را مدنظر قرار دهد .از ای��ن رو ،این موضوع ناقض اصل
1
بیطرفی و مغایر با مؤلفههای دادرسی عادالنه میباشد.
-3علنی بودن دادرسی
حق علنی بودن دادرسی ،یکی دیگر از تضمینات بنیادین حق برخورداری از دادرسی عادالنه
میباشد که مورد شناس��ایی جهانی قرار گرفته و در تمامی اس��ناد بین المللی و منطقهای حقوق
بشری پیش بینی شده اس��ت .علنی بودن دادرس��ی به دو معناس��ت :یکی اینکه ،جریان دعوا و
مجادالت اصحاب دعوا اصو ًال علنی و غیر س��ری برگزار ش��ود و هرکس بتوان��د در اتاق دادگاه
حاضر ش��ود و از روند دادرس��ی مطلع گردد .دوم اینکه ،رأیی که صادر میش��ود در اختیار عموم
نهاده ش��ده تا مردم بتوانند از نتیجه کار مرجع رس��یدگی کننده مطلع گردند و به ارزیابی اعتبار و
مشروعیت آن بپردازند(غمامی و محسنی ،1385 ،ص.)282
در نظام حقوقی ایران ،بر طبق اصل 165قانون اساس��ی «محاکمات ،علنی انجام میش��ود و
حضور افراد بالمانع است مگر آنکه به تش��خیص دادگاه ،علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا
نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
ماده  59منشور حقوق شهروندی در این باره بیان میدارد« :اصل ،برگزاری علنی محاکمات
است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند .موارد استثنا صرف ًا
به حکم قانون میباشد».
- 1ش�ورای داوری :نظر بر تاریخ دریافت و ویرایش و پذیرش این مقاله و سپس اصالح آییننامه ق.د.ا.ر .در سال  1400و
نقض آشکار ماده  32ق.د.ا.ر .در ماده  67آییننامه فوق و همچنین توسعه و تشدید مصادیق تخلف انتظامی؛ بهنظر میرسد
ارزیابیرسیدگیدردادگاههایانتظامیبایدمنفیترشدهباشد.
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در مورد دادرسیهای اداری نیز به نظر میرسد باید این اصل را با قیودی جاری ساخت .بدین
منظور ،الزم اس��ت حداقل ش��رایط الزم برای علنی بودن دادرس��ی را رعایت نمود .در نتیجه در
دادرس��یهای اداری باید اسناد و مدارکی که بر اس��اس آن تصمیم گیری صورت گرفته است در
دسترس عموم باش��د .همچنین ،طرفین باید بتوانند در جریان دادرس��ی قرار گرفته و در صورت

تمایل بتوانند حضور پیدا کرده و یا وکیل خود را معرفی کنند(رستمی و دیگران ،1388 ،ص.)87 .
در دادگاهه��ای انتظامی س��ردفتران و دفتری��اران با عنایت ب��ه این که رس��یدگی به صورت
غیرحضوریوکتبیمیباشد(ماده 46قانوندفاتراسناد رسمیوماده 25آییننامه قانوندفاتراسناد
رسمی) و مقرره صریحی در خصوص علنی بودن رس��یدگی در این دادگاهها وجود ندارد ،میتوان
گفتاصلرسیدگیعلنیدردادگاههایانتظامیسردفترانودفتریارانرعایتنشدهاست.
 -4رسیدگی در مدت معقول
این حق یکی از مؤلفههای مهم و اساسی در عادالنه بودن دادرسی به شمار میآید .در اهمیت
این حق همین بس که گفته اند« :تأخیر عدالت ،انکار عدالت است(»1فضائلی ،1387 ،ص.)336 .
لذا ،الزمه یک دادرسی عادالنه این است که رس��یدگی در یک مدت معقول و حتا االمکان سریع
صورت گیرد .میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس��ی با بهکارگیری عب��ارت «محاکمه بدون
تأخیر غیر موجه»(در بند3ماده )14و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با عبارت «محاکمه در مدت
معقول»(در بند 1م��اده )6این حق را پیش بینی نموده اند .در بررس��ی مهلت معقول رس��یدگی،
دیوان اروپایی حقوق بش��ر به پیچیدگی دعوا از لحاظ حقوقی و غی��ر آن ،رفتار دادخواه و اعمال و
رفتار مقامات قضایی صالح توجه مینماید (آشوری ،1383 ،ص.)339 .
ماده  57منشور حقوق شهروندی در این خصوص بیان داشته اس��ت« :اصل بر برائت است و
هیچ کس مجرم ش��ناخته نمی ش��ود مگر این که اتهام او در دادگاههای صالح و با رعایت اصول
دادرسی عادالنه از جمله ...رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی ...اثبات شود».
در قوانی��ن و مقررات مربوط ب��ه دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتری��اران ،هر چند حق
1 - Justice delayed is justice denied.
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رس��یدگی در مدت معقول و بدون تأخیر غیر موجه به طور صریح پیش بینی نش��ده است لکن با
عنایت به تعیین مواعد ابالغ ،مهلت پاسخ به کیفرخواست صادره و نیز مهلت تجدید نظر خواهی
سعی شده است تا ضمن قانونمند کردن زمانهای مزبور از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
در هر حال ،با عنای��ت به اصول کل��ی حقوقی و در جه��ت تضمین یک دادرس��ی عادالنه و

همچنین جلوگیری از نقض حقوق ش��هروندی افراد درگیر در فرایند دادرس��ی این دادگاهها به
ویژه سردفتر یا دفتریاری که ممکن اس��ت حکم تعلیق وی تا خاتمه رسیدگی قطعی صادر شده
باشد(ماده 43قانون دفاتر اسناد رسمی) و نیز اهمیت حکم انفصال و آثار و تبعات آن ،دادگاههای
انتظامی س��ردفتران و دفتریاران ملزم به رس��یدگی س��ریع و بدون تأخیر در یک مدت معقول و
مناسب میباشند.
بند دوم -حقوق دفاعی

-1حق تفهیم اتهام
این حق در س��طح بین المللی از جمله در قس��مت الف بند  3ماده  14میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی و نیز قس��مت الف بند  3ماده  6کنوانس��یون اروپایی حقوق بشر به عنوان یکی از
حقوق دفاعی متهم مورد پذیرش قرار گرفته اس��ت .در پهنه ملی نیز در اصل  32قانون اساس��ی
این حق با این بیان که « ...موضوع اتهام باید با ذکر دالی��ل بالفاصله کتب ًا به متهم ابالغ و تفهیم
شود »...پیش بینی شده است.
حق اطالع دقیق از زمینه اته��ام ،نوع و درجه آن که در ابتدایی تری��ن مراحل تعقیب و تحقیق
باید صورت گیرد برای آن اس��ت که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد و میان او و
مدعی «موازنه قوا» 1صورت پذیرد .ضرورت تفهیم اتهام مستلزم آن است که مواد قانونی ناظر بر
اتهام و همچنین دالیل توجه اتهام نیز به متهم اعالم و ارایه گردد(امیدی ،1379 ،صص56 .و.)55
بنابراین عدم رعایت هر ک��دام از این موارد ،روند دادرس��ی را از آنچه محاکم��ه عادالنه خوانده
میشود خارج میسازد.
1 - Equality of arms
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ماده  63منشور حقوق شهروندی در این خصوص بیان داشته است« :حق شهروندان است که
از تمام حقوق دادخواهی خود از جمله اطالع از نوع و علت اتهام و مس��تندات قانونی آن ...آگاهی
داشته باشند.»...
بررسی مواد قانونی مرتبط با دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران در قانون دفاتر اسناد

رسمی و همچنین آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ،بیانگر این است که مقررهای در خصوص
لزوم تفهیم و اطالع از نوع و علت اتهام در جریان رس��یدگی در این دادگاهها وجود ندارد .هر چند
با عنایت به اینکه اصل بر رس��یدگی غیر حضوری و کتبی در این مراجع میباش��د ،ماده 23آیین
نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ،دادستان انتظامی را مکلف کرده است تا در کیفرخواست ،عالوه بر
مش��خصات کامل متخلف ،جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد را تصریح نماید که این مطلب
به نوعی بیانگر لزوم تفهیم اتهام به س��ردفتر و دفتریار متخلف است .از این رو ،الزم است تا موارد
تخلف ،دالیل و مستندات آن به صورت کامل و دقیق در کیفرخواست ذکر گردد .با این حال ،این
موضوع نمی تواند به طور کامل و دقیق هدفی را که از پیش بینی حق تفهیم اتهام به عنوان یکی
از حقوق دفاعی متهم و تضمینات دادرسی عادالنه مدنظر است ،بر آورده نماید.
-2حق برخورداری از زمان و تسهیالت الزم برای دفاع
حق برخورداری از زمان و تسهیالت الزم برای دفاع به عنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی
متهم از جمله در شق ب بند  3ماده  14میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز شق ب بند 3
ماده  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منعکس شده است.
رعایت عدالت در دادرس��ی ایجاب میکند که مته��م فرصت و امکانات کاف��ی را برای مهیا
کردن دفاع از خود داشته باشد .زمان و فرصت کافی برای دفاع به مسائلی همچون نوع و ماهیت
اتهام ،پیچیدگی اتهام و دالیل توجه آن ،ش��مار اتهامات وارده و اینکه آیا متهم خود ش��خص ًا یا از
طریق اعطای وکالت به دفاع میپردازد(امیدی ،1379 ،ص )56 .بس��تگی دارد .مقصود از امکانات
و تسهیالت کافی نیز به این معناس��ت که متهم یا وکیل مدافع او به اسناد ،مدارک و هر آنچه که
برای تدارک دفاع ضروری است دسترسی داشته باش��د .این حق شامل آزادی ارتباط با وکیل نیز
میشود(فضائلی ،1387 ،ص.)431 .
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ماده  63منشور حقوق ش��هروندی در خصوص این حق بیان داشته اس��ت« :حق شهروندان
است که از تمام حقوق دادخواهی خود از جمله اطالع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و
انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه ش��کایت یا دفاعیات خود ،ثبت
دقیق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسی ...،بهره مند شوند».
بند یک ماده  25آیین نامههای بند  4ماده  6و تبصره  2ماده  6و ...قانون دفاتر اس��ناد رسمی در
راستای رعایت حقوق دفاعی و برخورداری از زمان و تس��هیالت الزم برای دفاع توسط سردفتر
یا دفتریار متخلف بیان میدارد« :مدت پاس��خ متخلف ب��ه کیفر خواس��ت ده روز از تاریخ ابالغ
میباش��د .این مهلت به تقاضای متخلف و تصویب اداره کل منطقه ثب��ت و در تهران با تصویب
مدیرکل امور اس��ناد یکبار برای ده روز قابل تمدید اس��ت» .از این رو ،زمان کافی برای دفاع در
نظر گرفته شده است لکن در خصوص حق دسترسی به اسناد و مدارکی که برای دفاع الزم است
و نیز برخورداری از وکیل مقررات مذکور ساکت است.
-3حق محاکمه حضوری
یکی دیگر از مؤلفههای دادرسی عادالنه و شرط الزم برای تحقق آن ،حق محاکمه حضوری
میباشد .قس��مت چهارم بند  3ماده  14میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این خصوص
مقرر داشته است که «محاکمه با حضور متهم صورت گیرد.»...
حضور متهم در محاکمه ،از یک س��و ،عنصری مهم در حق دفاع ش��خص میباشد و از سوی
دیگر ،مسلم اس��ت که توانایی روبرو ش��دن متهم با قاضی و وارد کننده اتهام ،بر اعتبار دادرسی
میافزاید و به کش��ف حقیقت کمک میکند(فضائل�ی ،1387 ،ص .)349 .از ای��ن رو ،این حق در
تضمین یک دادرسی عادالنه نقش تعیین کنندهای ایفا مینماید.
بررسی مقررات مربوط به دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتریاران بیانگر این است که در
این مراجع اصل بر غیر حضوری بودن جلسات رسیدگی میباشد .مؤید این مطلب بند  2ماده 25
آیین نامه فوقاالشعار میباشد که مقرر داشته اس��ت« :متخلف در پاسخ کیفرخواست باید کلیه
دالیل و اس��نادی را که حاکی از برائت خود میداند همراه الیحه به ثبت محل ،به اداره کل امور
اسناد سازمان تسلیم کند».
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ماده  44قانون دفاتر اس��ناد رس��می نیز تنها زمانی حضور س��ردفتر یا دفتریار متخلف را الزم
دانسته که «حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی الزم باشد» .بر این اساس ،حق حضوری
بودن دادرسی در این مراجع رعایت نشده است و اصل بر رسیدگی غیر حضوری و کتبی از طریق
تبادل لوایح میباشد.

-4حق برخورداری از وکیل
این حق به عنوان یکی از حقوق دفاعی متهم و عناصر اساس��ی دادرس��ی عادالنه محس��وب
میش��ود .حضور وکیل در فرایند رس��یدگی در نهادهای قضای��ی از اهمیت وی��ژهای برخوردار
میباش��د .زیرا ،همان گونه که میدانیم به علت پیچ و خمهای علم حق��وق ،برخی از آن به «فن
حقوق» تعبیر میکنن��د و بنابراین افرادی که با تکنیکهای حقوقی و روش دادرس��ی آش��نایی
کافی نداشته باشند ممکن است مرتکب اش��تباه قضایی شوند(آش�وری ،1383 ،ص .)355 .لذا به
منظور اجتناب از چنین وضعیتی ،اسناد بین المللی حقوق بشری حق بهره مندی از وکیل مدافع و
معاضدت مشاور حقوقی را پیش بینی نموده اند.
اینحقدرقانوناساسیجمهوریاسالمیایراننیزبهصراحتموردتأکیدقرارگرفتهاست.اصل
 35قانون اساسی مقرر میدارد« :در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب
نمایندواگرتواناییانتخابوکیلرانداشتهباشندبایدبرایآنهاامکاناتتعیینوکیلفراهمگردد».
ماده  58منشور حقوق شهروندی در این خصوص بیان میدارد« :حق شهروندان است که از بدو
تاختم فراینددادرسیدر مراجع قضایی ،انتظامیواداریبهصورتآزادانهوکیلانتخابنمایند.»...
مقررات مربوط به دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران در خصوص حق بهره مندی از
وکیل مدافع ساکت بوده و مقررهای در این خصوص ندارد .با این حال ،با عنایت به اینکه شورای
نگهبان طی نامه ش��ماره  6617مورخ  1373/2/29با این مضمون که «اصل سی و پنجم قانون
اساس��ی حق انتخاب وکیل را در غیر دادگاهها نفی نمی کند .از این رو اصل مذکور نیاز به تفس��یر
ندارد»(هاش�می ،1384 ،ص )306 .حق حضور وکیل مدافع را در مراجع اختصاصی ش��به قضایی
مورد پذیرش قرار داده است .لذا به نظر میرسد ،در این خصوص منع قانونی وجود نداشته و افراد
حق انتخاب وکیل مدافع برای خود را در این دادگاهها دارند.
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-5مستند و مستدل بودن رأی صادره
از جمله ضواب��ط دیگری که برای بهره مندی از یک دادرس��ی عادالن��ه ،رعایت آن ضروری
میباشد این است که رأی دادگاه بایستی موجه و مستدل بوده و به استناد قانون صادر شده باشد.
در واقع ،اصل حاکمی��ت قانون الزام میکند که آرای دادگاهها و س��ایر مراجع رس��یدگی کننده،

منطبق با قوانین و مقررات صادر شود .زیرا ،در غیر این صورت ،هر کدام از مراجع رسیدگی کننده
میتوانند با توجه به خواست و اراده خود و مصلحت اندیشیهایی که انجام میدهند نتیجه دعوا را
معین کنند(رس�تمی و دیگران ،1388 ،ص .)101 .از این رو ،به منظور جلوگیری از این خود رأییها،
رعایت این اصل از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
این اصل که یک��ی از اصول کلی حقوقی میباش��د ،موجب تضمین دو نفع اس��ت :یکی ،نفع
خصوصی طرفین و دوم ،نفع جامعه و دادرس .از جانب طرفین این فایده را دارد که آنها احساس
کنند خوب مورد قضاوت قرار گرفته اند و از س��وی جامعه موجب میش��ود ثابت ش��ود که قاضی
جانبدارانه و از روی هرج و مرج رأی نداده اس��ت و موجب اعتماد بیش��تر میگردد که نتیجه آن
مشروعیت قاضی است(غمامی و محسنی ،1385 ،ص.)280 .
اصل  166قانون اساسی در این خصوص مقرر میدارد« :احکام دادگاهها باید مستدل و مستند
به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».
ماده  57منشور حقوق ش��هروندی نیز در این خصوص بیان میدارد ...« :احکام باید مستدل و
مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود».
در این زمینه قانون دفاتر اس��ناد رس��می و آیین نامه قانون دفاتر اس��ناد رسمی ساکت است و
مطلبی در خصوص لزوم مس��تدل و مس��تند بودن احکام صادره از س��وی دادگاههای انتظامی
س��ردفتران و دفتریاران بیان نکرده اس��ت .با این حال ،با عنایت به اینک��ه از نظر هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری «اصل ضرورت توجه به دالیل و مس��تندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در
تصمیمات و آرای صادره از طرف مراجع مختلف قضایی و اداری از جمله اصول بدیهی رسیدگی
و دادرس��ی اس��ت»(آگاه ،1389 ،ص )72 .عدم رعایت این اصل از س��وی دادگاهه��ای انتظامی
سردفتران و دفتریاران موجب نقض آراء صادره از سوی این مراجع در دیوان عدالت اداری خواهد
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ش��د .لذا ،با عنایت به اصول کلی حقوقی و همچنین اصل  166قانون اساسی رعایت این اصل از
سوی دادگاههای مورد بحث الزم است.
-6حق تجدید نظر خواهی
اصل و مبنای این حق در این جمله معروف نهفته اس��ت که «انس��ان موج��ودی جایز الخطا

اس��ت» .بر همین اس��اس حق بر تجدید نظر خواهی از آراء و احکام صادره ب��ه عنوان راه حلی به
منظور جلوگیری از بروز اشتباه در فرایند دادرس��ی و تضمینی بر سالمت و شفافیت رسیدگیها،
مورد شناسایی جهانی قرار گرفته است.
بند  5ماده  14میث��اق بین الملل��ی حقوق مدنی و سیاس��ی و نیز م��اده  2پروتکل ش��ماره 7
کنوانس��یون اروپایی حقوق بش��ر بیانگر حق مزبور میباش��ند .به مقتضای این حق ،هر کس به
خاطر ارتکاب جرم یا تخلفی محکومیت یافته است ،حق دارد محکومیت و مجازات وی از سوی
دادگاهی باالتر ،مطابق قانون مورد رس��یدگی مجدد قرار گیرد .رس��یدگی مجدد ممکن اس��ت
رسیدگی ماهیتی و شکلی یا صرف ًا رسیدگی شکلی باشد.
ماده  65منش��ور حقوق ش��هروندی در این خصوص بیان میدارد« :تجدید نظ��ر خواهی از
احکام دادگاههای کیفری ،حقوقی ،اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی ،حق
شهروندان است».
این حق در مقررات مرب��وط به دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتریاران به صراحت پیش
بینی ش��ده اس��ت .مطابق ماده  34قانون دفاتر اس��ناد رس��می ...« :برای تجدید نظر احکام غیر
قطعی دادگاههای بدوی ،یک دادگاه تجدید نظر در س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور تشکیل
میش��ود» .دادگاه تجدید نظر همچون دادگاه بدوی ،یک دادگاه مرکب بوده و دارای س��ه عضو
اصلی و یک عضو علی البدل میباشد که شامل یکی از رؤس��ای شعب یا مستشاران دیوان عالی
کشور به انتخاب وزیر دادگس��تری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) ،معاون سازمان ثبت اسناد
و امالک کش��ور در قس��مت امور اس��ناد و همچنین یکی از اعضای اصلی هی��أت مدیره کانون
سردفتران تهران به انتخاب کانون میباش��د .این اعضاء باید حداقل پانزده سال سابقه قضایی یا
اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه  4به باال نداشته باشد.
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سردفتر یا دفتریار محکوم به مجازاتهای انتظامی درجه 3و باالتر حق دارد ،ظرف ده روز از ابالغ
حکم دادگاه بدوی ،نسبت به آن در دادگاه تجدید نظر ش��کایت نماید .این شکایت به دادگاه بدوی
تسلیم میشود و مرجع مذکور پرونده را همراه با شکایت صورت گرفته به دادگاه تجدید نظر ارسال
میکند .دادستان نیز میتواند نسبت به حکم صادره ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ شکایت نماید.

همچنین ،س��ردفتر یا دفتریاری که مطابق ماده  42قانون دفاتر اس��ناد رس��می رأی به سلب
صالحیت وی از س��وی دادگاه بدوی صادر گردیده اس��ت ،حق دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ
ابالغ حکم ،نس��بت به رأی صادره به دادگاه تجدید نظ��ر اعتراض نماید .البت��ه ،در مواردی که
رسیدگی به دعوی سلب صالحیت سردفتر یا دفتریار در دادگاه بدوی منجر به صدور رأی برائت
وی گردد ،مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به اینکه مدلول ماده مذکور مفید
حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صالحیت از اشتغال
در سمتهای مذکور به جهات مندرج در آن ماده میباشد و تسری و تصمیم حق اعتراض نسبت
به رأی برائت اش��خاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده اس��ت»(منصور ،1382 ،ص)468 .
دادستان نسبت به رأی صادره حق اعتراض نخواهد داشت.
نکته قابل تأمل دیگ��ر در این زمینه ،ماده  43قانون دفاتر اس��ناد رس��می میباش��د .مطابق
ماده مذکور« :پس از ش��روع تعقیب ،هرگاه به تشخیص وزارت دادگس��تری تصدی سردفتر یا
دفتریار منافی با شئون س��ردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حس��ن جریان امور دفترخانه باشد،
وزیر دادگس��تری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) میتواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر
انتظامی بخواهد .دادگاه باید به این تقاضا رس��یدگی کند و با در نظر گرفتن علل و س��وابق امر در
صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر
قابل شکایت است» .غیر قابل ش��کایت دانس��تن حکم تعلیق صادره مخالف حق بر تجدید نظر
خواهی میباشد و از این جهت اصول دادرسی عادالنه نقض گردیده است.
در نهایت اینکه ،میتوان نسبت به آراء و تصمیمات قطعی دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی
س��ردفتران و دفتریاران منحصراً از حیث نقض قوانی��ن و مقررات یا مخالفت ب��ا آنها در دیوان
عدالت اداری طرح ش��کایت نمود .زیرا همچنان ک��ه در بند  2ماده  10قانون تش��کیالت و آیین
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دادرس��ی دیوان عدالت اداری مصوب  1392آم��ده ،از جمله موارد صالحی��ت و حدود اختیارات
دیوان عدالت اداری «رس��یدگی به اعتراضات و ش��کایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای
رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیس��یونهای مالیاتی ،هیأت حل اختالف
کارگر و کارفرما ،کمیس��یون موضوع ماده ( )۱۰۰قانون ش��هرداریها منحص��راً از حیث نقض
قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» میباش��د .ناگفته پیداس��ت مراجع مذکور در این بند جنبه
حصری نداشته و از باب تمثیل بوده و شامل دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و
دفتریاران نیز میشود.
الزم به ذکر است ،طبق ماده  ۶۳قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،هرگاه
شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رس��یدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ( )۲ماده
( )۱۰این قانون ،اشتباه یا نقصی را مالحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند ،آن را اصالح
و رأی را ابرام مینماید و چنانچه رأی واجد ایراد ش��کلی یا ماهوی مؤثر باش��د( ،که از جمله این
ایرادات میتواند نقض اصول و تضمینات دادرسی عادالنه در روند رسیدگی دادگاههای انتظامی
س��ردفتران و دفتریاران باشد) ،ش��عبه مکلف اس��ت با ذکر همه موارد و تعیین آنها ،پرونده را به
مرجع مربوط (در فرض بررس��ی این مقاله دادگاههای بدوی یا تجدیدنظر انتظامی سردفتران و
دفتریاران) اعاده کند .مرجع مذکور موظف اس��ت مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص
یا ایرادهای اعالمی اقدام و س��پس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا ص��دور رأی نماید .در صورتی که
از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً ش��کایت شود ،پرونده به همان ش��عبه رسیدگی کننده
ارجاع میش��ود .ش��عبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد،
مس��تند به قانون و مقررات مربوط ،آن را نقض و پس از اخذ نظر مش��اورین موضوع ماده ( )۷این
قانون ،مبادرت به ص��دور رأی ماهوی مینماید .طبق تبصره این ماده ،ش��عبه میتواند عالوه بر
نظر مش��اورین موضوع ماده ( ،)۷عنداللزوم از نظر کارشناس��ان و متخصصین هر رشته ،از میان
کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.
-7منع محاکمه یا مجازات دوباره
مفهوم این قاعده این اس��ت که هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که س��ابق ًا به شیوهای
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قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت
قطعی شده است ،برای بار دوم مورد تعقیب ،محاکمه و مجازات قرار داد(امیدی ،1379 ،ص.)65 .
در واقع ،این حق به نوعی همان قاعده سنتی امر مختوم کیفری میباشد.
مقررات نحوه رسیدگی دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران فاقد هرگونه مطلبی در این
باره میباشد .با این حال ،رعایت این نکته ضروری اس��ت که چنانچه سردفتر یا دفتریاری پس از
رسیدگی به تخلفش در این دادگاهها تبرئه شود و یا به هر یک از مجازاتهای انتظامی پیش بینی
شده محکوم گردد ،نمی توان در خصوص همان تخلف فرد را دوباره مورد پیگرد قرار داد .لکن ،در
صورت تحصیل دالیل و حقایق جدید و یا وجود ایرادات اساسی در رسیدگی اولیه به نحوی که در
سرنوشت دادرسی مؤثر واقع شود ،موضوع میتواند مجدداًمورد رسیدگی قرار گیرد.
نتیجه:

عادالنه بودن فرایند دادرسی ،مس��تلزم رعایت مجموعهای از اصول و تضمینات میباشد که
امروزه ،ضمن شناس��ایی آن به عنوان یک حق بنیادی و اساسی بشری از س��وی اسناد و مراجع
بین المللی و منطقهای حقوق بشر ،به نوعی استاندارد جهانی برای کلیه دادرسیها اعم از مدنی،
کیفری ،اداری و انتظامی تبدیل ش��ده و موجب گردیده تا قلمرو اعمال و رعایت حق برخورداری
از دادرس��ی عادالنه فراتر از حوزه مراجع قضایی عمومی و محاکم دادگستری ،نسبت به مراجع
اداری ،انضباطی و انتظامی نیز تعمیم و تسری یابد.
این تحول ،که در جهت حمایت مؤثر از حقوق افراد جامعه در برابر قدرت و س��لطه دولت ایجاد
گردیده ،با در نظر گرفتن برخی معیارها از جمله شباهت کارکردی و ساختاری مراجع شبه قضایی
با مراجع قضایی و نیز ،ماهیت و ش��دت ضمانت اجراهای صادره از س��وی این قبیل مراجع ،قابل
توجیه میباشد.
دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتری��اران که به منظور رس��یدگی و تصمی��م گیری در
خصوص تخلفات انتظامی این حرفه تشکیل ش��ده ،از جمله مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی
ایران میباش��د که به لحاظ کارکردی و ساختاری ،شباهت بس��یاری به مراجع قضایی عمومی
دارد .این موضوع ،در کنار صالحیت صدور حکم به س��لب صالحیت و مجازات انفصال موقت و
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دائم (که دارای خصیصه تنبیهی و س��رکوبگر میباشند) برای س��ردفتران و دفتریاران متخلف،
موجب میشود تا رعایت حق برخورداری از دادرسی عادالنه در این دادگاهها نیز ضروری باشد.
این در حالی است که آیین دادرسی ساده و مختصر حاکم بر دادگاههای انتظامی سردفتران و
دفتریاران و کم توجهی به اصول و تضمینات دادرس��ی عادالنه در مقررات و قوانین مرتبط با این
مراجع ،حقوق و آزادیهای سردفتران و دفتریاران را در معرض تضییع قرار داده است.
احصا و بررس��ی اصول و تضمینات دادرس��ی عادالنه و تطبیق آن با قوانین و مقررات حاکم بر
دادگاههای انتظامی س��ردفتران و دفتریاران نش��ان میدهد هر چند پارهای از اصول و تضمینات
همچون حق اقامه ش��کایت و دعوا ،حق تجدید نظر خواهی ،تعیین مهلت مناسب برای پاسخ به
کیفرخواس��ت ،جهات رد دادرس ،توسط قانونگذار پیش بینی شده اس��ت .لکن ،بسیاری دیگر از
اصول و تضمینات نظیر لزوم در دسترس بودن دادگاه ،اصل برائت و توابع آن ،تضمین امنیت شغلی
قضات ،استقالل و بی طرفی ،ضرورت متمرکز شدن رسیدگی به تحقیقات در دادسرای انتظامی و
خود صنف ،حق محاکمه حضوری ،رسیدگی ترافعی ،اصل برابری سالحها ،حق تفهیم اتهام ،حق
برخورداری از وکیل ،لزوم مستند و مستدل بودن احکام صادره مورد توجه قرار نگرفته است.
از این رو ،با عنایت به معایب مذکور و سبک و س��یاق قدیمی قوانین و مقررات موجود ،اصالح
و بازنگ��ری در آنها ضروری به نظر میرس��د .لذا با توج��ه به مطرح بودن ط��رح اصالح قانون
دفاتر اسناد رس��می در مجلس ش��ورای اس�لامی ،پیش��نهاد میگردد در جهت برطرف کردن
نواقص و کاس��تیهای موجود در قوانین و آیین نامه حاضر ،در راستای تحقق دادرسی عادالنه و
رعایت حقوق دفاعی س��ردفتران و دفتریاران در فرایند رسیدگی دادگاههای انتظامی سردفتران
و دفتریاران ،قانون��ی جامع و کامل تهیه ش��ود .قانونی که ضمن پیش بین��ی اصول و تضمینات
دادرس��ی عادالنه ،ضمانت اجراهای��ی را برای نقض ای��ن اصول و تضمینات از س��وی مراجع و
مقامات رس��یدگی کننده در نظ��ر بگیرد .تا بدین ترتی��ب ،گامی مؤثر در جه��ت رعایت حقوق و
آزادیهای سردفتران و دفتریاران برداشته شود.

ماهنامة كانون  /شمارة  175و 176

90

منابع

 -1آشوری ،محمد ( ،)1383مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،در؛ حقوق بشر و
مفاهیم مساوات ،انصاف و عدالت ،مجموعه مقاالت زیر نظر محمد آشوری ،چ .اول ،تهران ،نشر گرایش.
 -2آگاه ،وحید ( ،)1389حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی در رویه هی�أت عمومی دیوان عدالت اداری ،چاپ
اول ،تهران ،انتشارات جنگل.
 -3امیدی ،جلیل ( ،)1379حق�وق متهم در دادگاه با تکیه بر اس�ناد بی�ن المللی و منطقهای حقوق بش�ر ،مجله
کانون وکال ،زمستان  ،1379ش ،171 .صص.43-70 .
 -4امیر ارجمند ،اردشیر ( ،)1381مجموعه اسناد بین المللی حقوق بش�ر ،ج .اول ،قسمت اول ،چ .اول ،تهران،
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
-5پ��رو ،روژه ( ،)1384نهادهای قضای�ی فرانس�ه ،ترجمه ش��هرام ابراهیمی ،عباس تد ّین ،غالمحس��ین

کوشکی ،چ .نخست ،قم ،انتشارات سلسبیل.

-6حسنی ،ریحانه و احسان محمدی کنگ سفلی ( ،)1396حقوق ش�هروندی و دادخواهي عادالنه در فرایند

دادرسی کیفری ،چ .اول ،تهران ،انتشارات استاد شهریار.
 -7دلماس مارتي ،مي ري ( ،)1381نظامهاي بزرگ سياس�ت جنايي ،ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي،
ج .یک ،چ .اول ،تهران ،نشر ميزان.
 -8رس��تمی ،ولی و دیگران ( ،)1388دادرس�ی عادالنه در مراجع اختصاصی اداری ایران ،چ .اول ،تهران ،نشر
گرایش.
 -9ساقیان ،محمد مهدی ( ،)1394درباره قلمرو کیفری :تسری تشریفات دادرس�ی عادالنه به رسیدگیهای
غیر قضایی ،دیباچه در :محمدی کنگ سفلی ،احسان؛ «دادرس�ي عادالنه در قلمرو کیفری ایران با تطبیقی بر رویه

دیوان اروپایی حقوق بشر» ،چ .اول ،تهران ،انتشارات مجد.
 -10ش��عبانی ،رضا ( ،)1390مرز صالحی�ت دادگاهه�ای انتظام�ی س�ردفتران و دفتری�اران ،ماهنامه کانون
سردفتران و دفتریاران ،سال پنجاه و سوم ،آبان  ،1390ش ،122 .صص.88-105 .
 -11غمامی ،مجید و محسنی ،حس��ن ( ،)1385اصول تضمین کننده عملک�رد دموکراتیک در دادرسی و اصول

ارزیابی فرایند رسیدگی دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران

91

مربوط به ویژگیهای دادرس�ی مدنی ،مجله دانش��کده حقوق و علوم سیاسی ،زمس��تان  ،1385ش ،74 .صص.
.265-296
 -12فاخری ،نریم��ان ( ،)1388ضمانت اجراهای س�الب حقوق اجتماعی و ش�غلی جایگزین مجازات س�الب

آزادی ،در :علوم جنایی(مجموعه مقاالت در تجلیل از دکتر محمد آشوری) ،چ .دوم ،تهران ،انتشارات سمت.
 -13فضائلي ،مصطفي ( ،)1387دادرسي عادالنه ،محاكمات كيفري بينالمللي ،چ .اول ،تهران ،شهر دانش.
-14قرباني،علي(،)1390دادرسيمنصفانهدررويهدادگاهاروپاييحقوقبشر،چ.اول،قم،انتشاراتحقوقامروز.
-15محمدی کنگ سفلی ،احسان ( ،)1394دادرس�ي عادالنه در قلمرو کیفری ایران ب�ا تطبیقی بر رویه دیوان

اروپایی حقوق بشر ،چ .اول ،تهران ،انتشارات مجد.
 -16منصور ،جهانگیر ( ،)1382مجموعه قوانین و مقررات ثبتی ،چ .اول ،تهران ،نشر دیدار.
 -17ناجی ،مرتضی ( ،)1385بی طرفی در دادرس�ی کیفری ،مجله حقوقی دادگس��تري ،سال هفتادم ،پاییز و
زمستان  ،1385ش 56 .و  ،57صص.29-78 .
-18هاشمی ،سید محمد ( ،)1384حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،چ .اول ،تهران ،نشر میزان.
-19هداوند ،مهدی و مس��لم آقایی ط��وق ( ،)1389دادگاههای اختصاص�ی اداری در پرتو اص�ول و آیینهای

دادرسی منصفانه ،چ اول ،تهران ،انتشارات خرسندی.
 -20ياوري ،اسداهلل ( ،)1394از حقوق کیفری تا قلمرو کیفری؛ (تسری تضمینات کیفری در دادرسی منصفانه به

رسیدگیهای شبه کیفری) ،مجله مطالعات حقوقی ،دانشگاه شیراز ،دوره هفتم ،تابستان  ،1394ش .دوم ،صص.
.221-258
-21ياوري ،اسداهلل ( ،)1383حق برخورداري از دادرسي منصفانه و آيين دادرسي نوين ،نشريه حقوق اساسي،
سال دوم ،تابستان  ،1383ش .دوم ،صص.253-290 .

22- Delmas-Marty M.(1987 ), La matière pénale au sens de la CESDH comme flou du
droit pénal, RSC.
23-Hawke N. & Parpworth N.)1998(, Introduction to Administrative Law, London:
Cavendish Pub.
24- Yavari A. (2007), Le régime des sanctions administrative en droit français au regard
des dispositions de l’article 6 de la Convention EDH, Thèse de doctorat, Université de
Nantes.

92

ماهنامة كانون  /شمارة  175و 176

پژواک

تسجيلاسنادعادي
در آينه آراي دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران
محمد عظيميان
تاریخ دریافت1396/05/18:

1

تاریخ پذیرش1400/01/08 :

«تسجيل» در لغت بهمعني ثابت و استوار كردن ،به كرس��ي نشاندن ،حكم دادن ،عهد كردن
و نيز «مهر كردن قباله» بهكار رفته است (فرهنگ فارس�ي دكتر معين) و در معناي خاص« ،نوشتن
س��ند» را گويند (ترمينولوژي حقوق ،دكت�ر جعفري لنگرودي ،ش�ماره  )2823و ام��ا معناي موردنظر
مقررات ثبتي آنرا ميتوان در تعريف «سجل اعترافي» و «سجل وقوعي» جستجو و پيدا نمود.
دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در تعريف «س��جل اعترافي» و «س��جل وقوعي» چنين
بيان داشته است:
س��جل اعترافي :در حاش��يه اس��نادي كه فقها قبل از تش��كيل ثبت اس��ناد و امالك تنظيم
* .نويسندة مسؤول :سردفتر دفتر اسناد رس��مي شماره  648تهران ،نایب رییس كانون س��ردفتران و دفترياران و

				
عضو هیأت تحريريه ماهنامه «كانون».

Daf648@yahoo. com
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ميكردند ،جمعي از علماي بلد و شخصیت های موجه و مقبول ش��هر ،اقرار متعاملين را به وقوع
معامله شنيده و در حاشيه سن ِد معامله ،گواهي بر اقرار آنها ميدادند.
سجل وقوعي :در حاشيه اس��ناد عادي كه محاضر قديم (قبل از تش��كيل ثبت اسناد و امالك
در ايران) و فقها مينوشتند ،صاحب محاضر (و معتمدان حاضر در جلسه) وقوع معامله را نزد خود

گواهي نموده و اين گواهي كتبي كه ممهور به مهر آنان ميشد ،سجل وقوعي ناميده ميشد.
خسرو عباس��ي داكاني در كتاب "حقوق ثبت اس��ناد" ،در تعريف تسجيل رس��مي اسناد بيان
داشته اس��ت :منظور از تسجيل رسمي آناس��تكه نوش��ته عادي يا امضاي ذيل ورقه عادي را
در رديف اسناد رسمي در دفتر س��ردفتر كه مخصوص ثبت اسناد رس��مي ميباشد ،وارد نموده و
ش��مارهاي براي آن در نظر گرفته و بهعنوان يك نوشته و سند رسمي مس��جل نمايد بلكه اوراق
مزبور كه نوش��تههاي عادي میباش��ند ،بر طبق مقررات تنها قابل تصديق امضا هستند( .حقوق
ثبت اسناد ،خسرو عباسي داكاني ،ص)146 .

برای نخس��تين بار ،در ماده  56ق.ث .مصوب سال  ، 1310عبارت «تس��جيل» وارد ادبیات
حقوقی ش��د و قانون گذار در ماده قانونی مرقوم بیان داشت« :اس��ناد بايد حرفبهحرف از اول تا
آخر متن و حاشيه سجل و ظهر ،ثبت شود ».س��پس ،آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317
تسجيل اسناد غيررسمي را ممنوع اعالم و ماده  6آن مقرر داشت« :مسؤولين دفاتر اسناد رسمي
نميتوانند در ضمن انجام امور اربابرجوع ،اسناد غيررسمي اصحابمعامله را هم بهطور رسمي
تسجيل نمايند و همچنيناس��ت در مورد امضاهايي كه ذيل اوراق عادي بوده و براي تصديق به
آنان مراجعه ميشود».
پس از آن ،با اس��تناد به مفاد بند  90م.ب.ث ،.عالوه بر تسجيل ،تأيي ِد اسناد عادي هم ممنوع و
تاكنون نيز اين ممنوعيت تداوم داشته و بعض ًا مس��تند به مقررات اشارهشده ،اقدا ِم سردفتر تحت
عنوان «تس��جيل اس��ناد عادي» مورد اعتراض مراجع نظارتي و متعاقب آن با انتس��اب تخلف،
متخلف مورد تعقيب قرارگرفته و احيان ًا حس��ب مورد ،چه بسا منجر به صدور حكم محكوميت نيز
ميشود.
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به عنوان مثال ،در پروندهای ،س��ردفتر ازدواج و ط�لاق مبادرت به اج��راي صيغه عقد نكاح
موقت بين دو نفر بهعنوان زن و ش��وهر نموده و س��پس مب��ادرت به تنظي��م صيغهنامه عادي و
تصديق اوراق س��ند نكاح موقت غيررس��مي نموده كه مراتب مورد اعت��راض احدي از زوجين و
سپس بازرس��ي و نهايت ًا مورد بررسی دادستان انتظامي س��ردفتران و دفترياران واقع شده و پس

از صدور كيفرخواست و درخواست دادس��تان به اعمال مجازات انفصال سردفتر ،با اين اعتقاد كه
تنظيم سند برخالف مقررات و دس��تورالعملها و بخشنامهها صورت پذيرفته است؛ نهايت ًا دادگاه
انتظامي سردفتران و دفترياران بهشرح ذيل مبادرت به صدور دادنامه نموده است:
با استعانت از خداوند متعال در تاريخ  1395/03/26دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران
به تصدي امضاكنندگان ذيل تشكيل و پرونده كالس��ه  ...تحتنظر است .دادگاه با بررسي اوراق و
محتويات پرونده و مش��اوره ،نظر به اينكه تحقيقات و بررس��ي الزم جهت كشف واقع انجام شده
است ،ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مينمايد.
درخصوص تخل��ف انتس��ابي ب��ه ...س��ردفتر ازدواج و طالق ش��ماره ...بهش��رح مندرج در
كيفرخواست شماره  ...صادره از دادسراي انتظامي س��ردفتران و دفترياران استان ...مشعر بر1 :ـ
مبادرت بالوجه سردفتر به ثبت واقعه ازدواج موقت موضوع گزارش 2ـ مبادرت بالوجه سردفتر
به تس��جيل و تأييد تصوير دفترچه عادي عقد موق��ت ،با نگرش در مجم��وع اوراق و محتويات
پرونده در مورد بند يك كيفرخواس��ت ،قطعنظر از فقد ممنوعيت قانوني ثبت واقعه ازدواج موقت
و حتي تكليف سردفتر به ثبت واقعه مذكور در صورت «باردار ش��دن زوجه»« ،توافق طرفين»،
«ش��رط ضمنالعقد» مطابق ماده  21قانون حمايت خان��واده ،بهلحاظ عدم ثب��ت نكاح موقت
موضوع گزارش بازرس��ي در دفتر ازدواج و نهايت ًا فقد عنصر قانوني و در مورد بند  2كيفرخواست با
عنايت به تعريف تس��جيل كه تأييد مراتب وقوع معامله يا تأييد اقرار ديگران به وقوع معامله نزد
سردفتر ميباش��د و در مانحنفيه توجه ًا به عبارات درجشده ذيل سند عادي واقعهي نكاح موقت
مراتب برابر با اصل بودن تصوير سند را گواهي
كه اشاره به وقوع عقد نداشته بلكه سردفتر ازدواج،
ِ
نموده اس��ت ،بهلحاظ فقد عنصر قانوني تخل��ف ،دادگاه رأي بر برائت مش��ا ٌراليه صادر و اعالم
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ميدارد .رأي صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر انتظامي سردفتران
و دفترياران ميباشد».
نتايج رأي؛

1ـ «تسجيل» عنوان حقوقي خاصي است كه با توجه به تاريخ تصويب مقررات مربوط به آن،

ناظر به «سجل اعترافي» و «سجل وقوعي» است و جز مصاديق دوگانه مذكور ،شامل مواردي
همچون تصديق اوراق عادي و يا گواهي امضاي اوراق و يا حتي اش��اره به س��ند عادي در تنظيم
سند وكالت ،نميشود.
2ـ قرائت صيغه عقد نكاح موقت و تنظيم ورقه مربوطبه واقعه نكاح از طرف س��ردفتر ازدواج
مصداق «تسجيل» اسناد عادي نيست.
3ـ تصديق ورقه ع��ادي و گواهي نمودن براب��ري فتوكپي با اصل س��ند ،نميتواند بهعنوان
تسجيل سند عادي ،مورد اعتراض و تخلف تلقي گردد.
4ـ «تسجيل» يا «تأييد» اس��ناد عادي در دادگاههاي انتظامي بهعنوان تنظيم سند برخالف
مقررات و بخش��نامههاي ثبتي مورد بررس��ي قرار ميگي��رد ،هرچند در مانحنفيه (تس��جيل)
س��ندي بهمعناي خاص تنظيم نگرديده اس��ت ولي تأييد اس��ناد عادي ميتواند مصداق تنظيم
سند برخالف بخش��نامههاي ثبتي تلقي گردد؛ مث ً
ال سپردن تعهد درخصوص انتقال يكدستگاه
آپارتمان موضوع قولنامه عادي یا مث ً
ال در سند ش��ماره  ...دفتر اسناد رسمی شماره « :...باتوجه به
اینکه مقر ،شش دانگ پالک ثبتی شماره  ...را طی مبایعه نامه ش��ماره  ...مشاور امالک  ...به نام
خود خریداری کرده است و س��پس به نام  ...انتقال قطعی نموده اس��ت »...یا تنظیم تعهدنامهای
بدین ش��رح« :با عنایت به وقوع بیع ع��ادی فی مابین طرفی��ن به موجب مبایعه نامه ش��ماره ...
مورخ  ...درخصوص یک باب مغ��ازه واقع در  ...طرفین اختالف خود را به ش��رح ذیل حل و فصل
نمودند »...که در هر دو مورد تخلف سردفتر تحت عنوان تایید اسناد عادی قابل تعقیب است.
5ـ وفق م��اده  21قانون حمايت خانواده ،ثب��ت واقعه ازدواج موقت در صورت «باردار ش��دن
زوجه»« ،توافق طرفين» و «شرط ضمنالعقد» ،الزامي است.

نقش دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از پولشویی
علی رضایی
تاریخ دریافت1399/09/29:

تاریخ ویرایش1399/10/19 :

1

تاریخ پذیرش1399/12/13 :

چکیده

پژوهش حاض�ر با هدف نقش دفاتر اس�ناد رس�می در پیش�گیری از پولش�ویی صورت گرفته اس�ت.

اعتباربخش�ی به اس�ناد غیررس�می در دادگاهها با اقبال عمومی کالهبرداران مواجه و موج�ب بروز تبعاتی
همچ�ون پولش�ویی و ناتوانی در شناس�ایی اموال محکومان ش�ده اس�ت و تنه�ا راهحل ای�ن موضوع نیز
بیاعتباری معامالت غیررس�می و اعتباربخشی به اس�ناد رسمی نزد حاکمیت اس�ت .همچنین اولين ايراد
و اشكال موجود اجرا نش�دن كامل طرح كاداس�تر در ايران اس�ت ،دومين ايراد اينكه در س�الهاي گذشته
قوانيني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده که متاس�فانه به س�ند عادي به اندازه سند رسمي ارزش
و بها داده شده است .س�ومين ايراد هم نوشته نش�دن بهاي واقعي مورد معامله در اسناد رسمي است .سند
رسمي داراي امتيازات ويژهای است اما متاسفانه در برخي قوانين اين امتيازات را براي اسناد عادي نيز قائل

* .نويسندة مسؤول :سردفتر اسناد رسمی  209مشهد و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

mr.rezaee52@gmail.com
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ش�دهاند ،به عنوان مثال قراردادي كه ش�خص با بانك منعق�د مینماید ،در مقام الزماالجرا بودن ،ارزش�ي
برابر با سند رس�مي دارد .همچنين قانون در اجاره اموال غيرمنقول ،همان ضمانت اجرايي را كه براي اسناد
رسمي قائل است ،براي اس�ناد عادي هم به كار ميبرد ،درخواس�ت تخلیه در مورد اجاره برای اسناد مالی به
مراتب راحت تر از سند رسمي است .مزایای ثبت الکترونیکی اسناد این است که باعث شفافسازی مالی
در نظام اقتصادی کشور ،جلوگیری از پولشویی و س�رعت و دقت در معامالت میشود .دفاتر اسنادرسمی
تنها نهادی است که از چهار مرجع رسمی کشور از جمله سازمان بازرس�ی کل کشور ،سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور ،کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی مورد بازرسی قرار میگیرند.

واژگان کلیدی :دفاتر اسناد رسمی ،پولشویی ،شفافسازی مالی ،جرائم پولشویی.
مقدمه

تحصیل پولهای کثیف و تطهی��ر آن ،عملی خالف و غیرقانونی ب��وده و دارای تبعات منفی

بسیاری بر نظم و اقتصاد کش��ور میباشد .به همین دلیل مبارزه با پولش��ویی مورد توجه جامعه

جهانی قرار گرفته اس��ت و برخی کش��ورها نیز برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و
مقررات ویژهای نمودهاند .در ایران هر چند برخی مخالف قانون پولش��ویی هس��تند و معتقدند

که با وجود اصل  49ق.ا .نیازی به قانون پول ش��ویی نیس��ت و در ضمن با نظام پولی مالی ایران

همخوانی ندارد ولی باید گفت که کش��ور ما هم با توجه به این که در مع��رض ارتکاب رفتارهای
مجرمانهای نظیر خرید و فروش مواد مخدر ،قاچاق کاال و جرایم دیگر میباشد که به دلیل فقدان
الزامات قانونی ،به س��ادگی در قالب فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری تطهیر میگردد؛ بنابراین
قوانین موجود برای مبارزه با این جرم کافی نیست.

آنچه مشخص است که در نظام مالیـحقوقی کشور ما ،دفاتر اسناد رسمی یکی از مهمترین

موسس��ات و از مجاری مهم نقل و انتقال اموال و مالکیت و رد و بدل ش��دن پ��ول نقد ،چکپول

و ساير اس��ناد تجاری در وجه حامل میباش��ند .وجود نواقص و ايراداتي در سیستم نقل وانتقال

امالک و ثبت معامالت ناش��ی از آنها به لحاظ اثباتی و دیوانس��االری نظام اجرایی و تناقض
در مقررات حقوقیـثبتی و اعمال س�لایق ش��خصی در اجرای آنها ،س��از و کار صحیحی را ب ه
منظور شناس��ایی و کنترل متعاملين آن معامالت ،به دس��ت نمیدهد؛ بنابراين باید در راس��تای
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انجام تکالیف مبارزه با پولش��ویی س��ازوکار مناس��ب و قوانين و مقررات جدیدی را برای ثبت
نقلوانتقاالت ام��وال و امالک وضع و یا مقررات جاری ،اصالح ش��ود که اص��وال توجه مراجع
قانونگذاری و قوهمجریه را به خود معطوف داش��تهاند .علي هذا نظ��ر قانونگذار به این موضوع
جلب و با لحاظ آن ب��هموجب مقررات مص��وب ،در آینده تکالیفی برای دفاتر اس��ناد رس��می و
سردفتران ایجاد خواهد نمود.
سران دفاتر اسناد رسمی نیز در محدوده وظایف سازمانی خود موظف به اجرای تکالیف ناشی
از مقررات مندرج در اين قوانين خواهند ش��د .در ماده  6قانون مبارزه با پولش��ویی ،دفاتر اس��ناد
رسمی را ازجمله مؤسساتی شناخته که حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی مکلف
ن جهت س��ران دفاتر با درک اهمیت آن میتوانند و
به ارائه اطالعات درخواس��تی میباشند .بدی 
باید در مجموعه نهادهای ذيربط موضوع مواد  5و  6قانون مبارزه با پولش��ویی ایفاگر نقش��ی
مؤثر در مبارزه با پولشویی و ریشهکنکردن معضل مزبور باشند .البته بايد درنظرداشت كه عدم
اطالع رس��اني و اگاهي دادن و آموزش همگاني و برنامهريزي دول��ت در بخشهای مختلف و
عدم شناسايي راهكارهاي مبارزه با معضل پولشویی ،باعث رشد فزاينده و پايداري اين معضل
گرديدهاست كه هدف از اين تحقيق ،آگاهي و شناس��ایی راهکارها و بررسي مجموعه اقدامات و
وظايف قانوني سران دفاتراسناد رسمي درپيشگيري از وقوع جرم مذكور است.
 -1تعریف و مفاهیم جرم پولشویی

امروزه پولش��ويي به دليل افزايش ارتكاب جرايم به يكي از معضالت جدي اقتصاد در سطح
جهان تبديل شده است .به همين علت ،بررس��ي اثرات منفي و نحوی مبارزه با آن ،در دستور كار
سياستگذاران اقتصادي و مورد توجه دستگاههای قضايي كشورهاي مختلف قرار گرفته است.
با توجه به متنوع بودن روشهاي كسب سود حاصل از اعمال مجرمانه ،شيوههاي پولشويي نيز
متنوع بوده و به عواملي همچون سيس��تم اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه در آن جرايم
صورت ميگيرد بستگي دارد.1
 - 1شمس ناتري ،محمد ابراهيم ،1382 ،سياس��ت كيفري ايران در ق َِب ِل تطهير پول با رويكرد به اسناد بينالمللي،
مجموعه سخنرانيها و مقاالت همايش بينالمللي مبارزه با پول شويي ،نشر وفاق ،تهران.
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واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد اس��تفاده قرار میگیرد که در آن پول غیرقانونی
یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر ،قاچاق اس��لحه و کاال ،قاچاق
انس��ان ،رش��وه ،اخاذی ،کالهبرداری و ...اس��ت ،در چرخهای از فعالیتها و معامالت ،با گذر از
مراحلی ،شس��ته و به پول قانونی و تمیز تبدیل میش��ود .به عبارت دیگر منش��أ و منبع وجوهی
که به صورت غیرقانونی به دس��ت آمده است از طریق رش��تهای از نقل و انتقاالت و معامالت به
گونهای پنهان میشود که همان وجوه به صورت درآمد قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیتها و
مجاری قانونی میشود .پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی قابل توجهی
برای جوامع ب��ه همراه دارد ک��ه از آن جمله میتوان به آلوده ش��دن و بیثبات��ی بازارهای مالی،
بیاعتمادی مردم به نظام مالی ،تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول و تغییر شدید در نرخ
بهره و در نتیجه انتقال پیشبینی نشده سرمایه بین کشورها ،تضعیف بخش خصوصی ،شکست
برنامههای خصوصیسازی کش��ورها ،کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی ،کاهش
درآمد دولتها ،فاسد کردن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولتها و نهادهای اقتصادی کشورها
و ...اشاره کرد.1
 -2جرمانگاری پولشویی در مقررات بینالمللی

عملی��ات قانونی جل��وه دادن درآمدهای غی��ر قانونی یا ب��ه عبارت دیگر«،پولش��ویی» در
صورتیکه با موفقیت روبهرو شود ،آثار منفی فراوانی در زمینههای اقتصاد ،امنیت ،تعادل سیاسی
وحتی دس��تگاه عدالت قضایی به جای میگ��ذارد .بنابراین برای جلوگی��ری از این عملیات باید
راهکارهایی را در پیش گرفت .از جمله این راهکارها میتوان ب��ه باال بردن هزینه ارتکاب جرم در
مقابل سود ناش��ی از ارتکاب جرم اشاره نمود .بدیهی اس��ت غالب مجرمینی که دست به ارتکاب
جرایم سودآور میزنند مجرمین حسابگری هستند که با محاسبه هزینه ارتکاب جرم نظیر خطر
کشف جرم ،دستگیری ،تعقیب و نوع و میزان مجازات از یک سو و محاسبه سود ناشی از ارتکاب
 - 1خسروی فارسانی ،داریوش ،تطهیر پول در اس��ناد بینالمللی و حقوق ایران ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق
جزا و جرمشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،سال  ،1381ص .37
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جرم از س��وی دیگر ،یکی از دو را ِه ارتکاب جرم یا صرف نظر ک��ردن از آن را انتخاب میکنند .از
س��وی دیگر ،جرمانگاری و تعیین کیفر برای عمل غیر قانونی ،هزینه ارت��کاب آن عمل را تا حد
زیادی افزایش میدهد؛ زیرا اگ��ر در برابر یک عمل غیر قانونی ،پاس��خ غیر کیف��ری در قوانین
پیشبینی شده باشد ،هزینه ارتکاب جرم چندان باال نبوده ولی چنانچه واکنش در برابر آن عمل،
انگاری
کیفری و به صورت مجازات باشد هزینه ارتکاب جرم باالتر میرود .بنابراین مسئله جرم
ِ
عمل غیر قانونی ،عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب میگردد و جرمانگاری پولشویی
یک ِ
نیز از این قاعده مستثنا نمیباشد.1
 -3جرمانگاری پولشویی در حقوق ایران

در راس��تای اجرای اص��ل  49قانون اساس��ی ،قانون نحوه اج��رای اصل  49قانون اساس��ی
جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  17مرداد ماه  1363به تصویب قانونگذار عادی رسیده است.
همچنین در ماده یک «مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» ،2پولشویی این
گونه تعریف شده است:
الف  -تحصیل و نگهداری یا اس��تفاده از مالی كه به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم در نتیجه
ارتكاب جرم حاصل شده است.
ب  -معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور:
ب -1-تبدیل یا انتقال مالی كه به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم حاصل
شده است با قصد پنهان كردن یا تغییر شكل دادن منش��أ غیرقانونی آن مال یا كمك به شخصی
كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب كیفری وی.
 - 1مركز پژوهشهاي مجلس ،1382 ،طرح مطالعاتي مبارزه با جرم پولشویي ،بخشهايي از يافتههاي تحقيقات
پولشويي در ايران ،كد گزارش  .6752دفتر بررسيهاي اقتصادي.

 - 2این بخش نامه كه توس��ط بانك مركزی به موسسات مالی كش��ور ابالغ گردیده است ،در جلسه  987شورای
پول و اعتبار مورخ  1381/8/18به تصویب رس��یده اس��ت .این متن با الهام از مقررات كمیته بال در مورد شناس��ایی
مشتری ،روش افتتاح حساب برای مش��تریان ،عدم ارائه خدمات به مشتریان مش��كوك و خودداری از انجام عملیات
مشكوك ،رهنمودهایی به سیستم بانكی كشور داده است.
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ب  -2-پنهان كردن یا تغییر ش��كل دادن ماهیت واقعی ،منش��أ ،محل وق��وع ،نقل و انتقال،
جا به جایی یا مالكیت مالی كه به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم در نتیجهی ارتكاب جرم حاصل
1
شدهاست.
ماده یک الیحه پیشنهادی مبارزه با پولشویی در سال  1381چنین مقرر میداشت:

«جرم پولش��ویی عبارت اس��ت از :هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملك
دارایی با منشأ غیرقانونی ،به طور عمدی و یا علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده».
متأسفانه بهدلیل س��هولت نس��بی ارتکاب برخی جرایم در ایران (به دلیل وسعت سرزمینی و
داشتن مرزهای بس��یار طوالنی) از قبیل قاچاق مواد مخدر ،قاچاق کاال و امثال آنها ،درآمدهای
قابل توجهی از جرایم مزبور برای مجرمان حاصل می شود که بخش گستردهای از این درآمدها
مشمول پولشویی میگردد .همانگونه که قبال اشاره شد در سال ۱۳۷۹ -۸۰تنها بخشی از این
درآمدها حدود ۳ /۱۱میلیارد دالر بوده است که رقم بسیار باالیی میباشد .این مطلب نشانگر این
نکته است که در ایران ارتکاب جرایم منشاء ،درسطحی گسترده امکان پذیر است که درآمدهای
ناشی از این جرایم عمدتأ مشمول پولشویی میگردد.2
بر اس��اس یافتههای پروژه تحقیقاتی پولشویی در ایران که در س��الهای  ۱۳۷۹و  ۱۳۸۰از
محل اعتبارات س��ازمان ملل صورت گرفت ،عوامل مختلفی در گس��تردگی پولشویی در ایران
موثر بودهاند که در واقع اوال امکان ارتكاب جرایم منش��اء را تس��هیل کردهان��د و ثانیا راه را برای
اخفاء ،انتقال ،تبدیل و دیگر صور پولش��ویی هموار س��اختهاند.این عوامل بعضا عبارتند از تعدد
مراکز تصمیمگی��ری و سیاس��تگذاری اقتصادی و بازرگانی و مالی کش��ور ،فع��ال بودن دهها
اسکله به صورت ش��خصی و خارج از نظارت گمرکات کشور ،گس��ترش روزافزون صندوقهای
قرضالحسنه و موسسههای اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و
 - 1در تبصره بند  1مادهی  1این قانون ،تامین مالی فعالیتهای تروریستی حسب اعالم مراجع ذیربط شامل این
تعریف میگردد.
 - 2حیدری ،علی مراد ،1382 ،تطهیر پول در اس��ناد بین المللی و حقوق جزای ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
مجتمع آموزش عالی قم.

نقش دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از پولشویی

103

دارایی؛ این عوامل به نوبه خود موجب گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد تا حدود  ۴۵تا ۵۲درصد
تولید ناخالص داخلی کشور ،گسترش ارتشاء و فساد اداری ،رش��د سرطانی قاچاق سازمان یافته
1
کاال ،ارز و طال ،فرار سرمایه ،فرار مالیاتی و کالهبرداریهای اقتصادی شده است.
عالوه بر موارد فوق عوامل دیگ��ری از قبیل عدم ش��فافیت و بروز نب��ودن قوانین مربوط به

امور اقتصادی و مالیات��ی ،عدم نظارت صحیح در اج��رای قوانین مربوطه ،خأله��ای قانونی در
خصوص جرم انگاری برخی از فعالیتهای نامشروع ،عدم کارایی ابزار پلیسی و اطالعاتی مبارزه
با پولشویی به سبب بروز نبودن آنها و عدم هماهنگی میان دس��تگاههای ذیربط را باید در این
2
امر دخیل دانست.
 -4روشهای جرم پولشویی

تنوع روشهای کسب سود از اعمال خالف سبب میشود تا شیوههای تطهیر پول نیز پیچید ه
و متنوع گردد ،به عبارت دیگر ،ش��یوههای پولش��ویی به عواملی چون نوع خالف انجام ش��ده،
نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کش��وری که خالف در آن صورت گرفته و نوع مقررات
کشوری که در آن ،پول شستوش��و گردیده است بس��تگی دارد 3.از طرف دیگر جرم پولشویی
مانند هر یک از مفاسد اجتماعی دیگر ،صرف نظر از جرایم اقتصادی که جایگاه گستردهای برای
خود دارد پدیده تازهای نیس��ت .پولش��ویی میتواند روشهای مختلفی را به خود گیرد ،اگرچه
بس��یاری از این روشها میتوانند به انواع مختلفی تفکیک ش��وند؛ که شامل روشهای بانکی،
4
مبادالت ارزی و صورتحسابهای دوگانه و غیره میشوند.
 -5وظیفه و اصول التزامی دفاتر اسناد رسمی در مبارزه با پولشویی

«مبارزه با پولش��ویی با کنترل دسترس��ی به سیس��تم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به

 - 1صحرائیان ،س��یدمهدی ،1382 ،فرازهایی از یافتههای تحقیقات پولشویی در ایران ،مجموعه سخنرانیها و
مقاالت همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ،ستاد مبارزه با مواد مخدر.
 - 2صحرائی��ان ،س��یدمهدی؛  ،1382بخشهایی از یافتههای تحقیقات پولش��ویی در ای��ران ،مجله مجلس و
پژوهش ،سال دهم ،شماره .37
 - 3نجفی علمی ،مرتضی ،1382،ابعاد پولشویی و روشهای مبارزه با آن ،فصلنامهی دانش انتظامی شماره ،2ص.99
4 - Lawrence M. Salinger, Encyclopedia of white-collar & corporate crime
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سیستم مالی آغاز می شود 1».و در این راستا با عنایت به تجربیات بین المللی در زمینه برنامههای
مبارزه با پولشویی ،کلیه دفاتر اسناد رسمی ،به منظور مبارزه با پولشویی ملزم به رعایت مصوبه
ش��ماره /33852ت 56650هـ مورخ  98/3/25هیأت وزیران ،هس��تند که مورد توافق عمومی
سازمانهای فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و کلیه کش��ورهایی است که دارای قانون مبارزه با

پولشویی بوده و برنامههای مبارزه با پولشویی را فعاالنه دنبال میکنند .2این اصول عبارتند از:
 -5-1شناسایی مشتری

شناس��ايي مش��تري عبارت اس��ت از ش��ناخت و تاييد هويت مش��تري با اس��ـتفاده از منابع
اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مســتقل ،معتبر و قابل اتكاء؛ شناسايي مشــتري به دو گروه از
اقدامات شــامل «شناسايي اوليه» و «شناسايي كامل» تقســيم میشود.3
شناسایی مشتری به معنی احراز هویت مشتری توسط دفاتر اس��ناد رسمی در هنگام مراجعه
و ارائه خدمات است .با راه اندازی سامانه ساها (سامانه احراز هویت اشخاص) توسط وزارت امور
اقتصاد و دارایی با هدف شناسایی کامل مش��تریان ،از طریق ارتباط پایگاههای ذیربط (از قبیل
سازمان ثبت احوال کش��ور ،سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور ،شرکت پس��ت و سازمان امور
مالیاتی) پاسخ استعالم اش��خاص تحت نظارت در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی
4
آنها تسهیل میگردد.
 -5-2طبقهبندی مش�تریها برمبنای ریس�ک و اجرای ضوابط دقیق برای مش�تریهای
پرخطر

در خصوص ریسک مشتریان ،منظور ریسکی است که از ناحیه مشتریان و به واسطه عواملی
چون موقعیت اجتماعی و شغلی ،وضعیت مالی ،نوع و ماهیت حرفهای ،پیشینه مشتری ،اقامتگاه
 - 1ميرسپاسي ،علي ،1384 ،تأملي در مدرنيته ايراني ،مترجم :جالل توكليان ،انتشارات طرح نو ،چاپ اول،ص .21
 - 2سلیمی ،صادق ،1384 ،آش��نایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مبارزه با آن ،مجموعه علوم جنایی ،جلد ،1
انتشارات سلسبیل ،بهار ،ص .370
 - 3براي اطالعات بيش��تربه «دس��تورالعمل چگونگي شناسايي مش��تريان ايراني موسس��ات اعتباري» ضميمه
بخشنامه شماره ٩٠/ ٤١٤٧٨مورخ  ١٣٩٠/٢/٢٦بانك مركزي ج.ا.ا مراجعه شود.
 - 4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه ،مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی ،مورخه 1390/7/19
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اصلی و حسابهای مرتبط با آن میباشند .بر اس��اس توصیههای گروه ویژه اقدام مالی ضوابط
شناسایی مش��تری باید مبتنی بر ریسک باش��د .بر این اساس س��ختگیری و دقت در پذیرش
مشتری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفهای وی باش��د 1.در این راستا کنترلهای مورد
نظر از سوی دفاتر اسناد رسمی باید براساس انواع ریسک باشد :ازجمله ریسک مشتری ،ریسک
محصول یا خدمتی که به مشتری ارائه میشود و ریس��ک منطقه فعالیت دفاتر اسناد رسمی ارائه
2
دهنده خدمت به مشتری.
 -5-3نظارت سیستمی بر گردش عملیات مشتری به منظور تشخیص موارد مشکوک

«به منظور شناسایی موارد مشکوک به پولشویی الزم اس��ت دفاتر اسناد رسمی دارای یک
سیستم نظارت بر خدمات مشتری باشند 3».در این راس��تا و از آنجا که شناسایی و کنترل گردش
عملیات مشتری ،فرآیندی مستمر است ،الزم اس��ت مؤسسات مزبور با نصب نرم افزارهای ویژه
مبارزه با پولشویی ،اطالعات اخذ ش��ده از مش��تریان را مدیریت کنند .ازجمله ویژگیهای نرم
افزارهای فوق ،قابلیت جمع آوری ،تجزیه و تحلیل ،نمایش و عرضه اطالعات و شناسایی موارد
مش��کوک اس��ت .4در طراحی نرم افزارها امکان بررسي و کنترل حس��ابها و گردش عمليات
بانکي مشتريان به صورت مستمر و در کوتاه ترين زمان فراهم شده است .در موارد مشکوک زیر
بررسی دقیق تر و کسب اطالعات بیشتر از مشتری ضروری است:
وجوه انتقالی فاقد اطالعات متقاضی (نام ،نش��انی و ش��ماره حساب) در س��ند انتقال وجه(حواله)باشد.
معامالت کالن ،پیچیده وغیر متعارف و فاقد توجیه اقتصادی و قانونی.عملیات بانک��ی و معامالت انجام ش��ده در مناطق فاقد قوانین اس��تاندارد ب��رای مبارزه باپولشویی
 - 1تجلی ،سید آیت ا ،1390،..مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها ،تهران ،انتشارات آراد ،ص.67
 - 2صفدری ،1395،آموزش مبارزه با پولشویی ،تهران ،انتشارات ثنای دانش
 - 3تذهیبی ،فریده ،1384 ،پولشویی و سیستم بانکی ،انتشارات زعیم ،چاپ اول ،ص.21
 - 4کش��تکار ،مريم ،1389 ،پديده پول ش��ويي ،اقدامات بينالمللي و راه کارهاي ضدپول ش��ويي ،تهران ،گروه
بينالملل اداره مبارزه با پو لشويي ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
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نگهداری غیر منطقی حساب از طریق اتباع خارجی-معامالت انجام شده از طریق روابط کارگزاری

1

 -6موارد مشکوک به پولشویی در دفاتر اسناد رسمی

معامالت و عملياتي كه اش��خاص (در این فرض ،دفاتر اس��ناد رس��می) با در دس��ت داش��تن

اطالعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معامالت به منظور پولشويي

انجام ميش��ود .از جمله موارد مشکوک به پولش��ویی از طریق دفاتر اسناد رس��می که بایستی
درصورت ظن و احتمال وجود پولشویی به مراجع ذی صالح گزارش داده شود عبارتند از:
وجود انواع حساب به نام مشتری در بانک یا مؤسسه اعتباری واحد در یک منطقهگردش عملیات بسیار باالی حساب که تناسبی با حرفه مشتری نداشته باشد-سپرده گذاری به دفعات و برداشت یکجا و عمده

ارائه چکهای ظهرنویسی شده متعدد به بانک برای وصول به حساب مشتری-مراجعات متعدد

-كش��ف جعل ،اظهار كذب و يا گزارش خالف واقع از س��وي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه

معاملهاي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.

-معامالتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن

شخص يا اشخاص ديگري بودهاند.

-معامالت تجاري بيش از س��قف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رج��وع و اهداف تجاري

شناخته شده از وي مغاير باشد.

-معامالتي كه اقامت��گاه قانوني طرف معامل��ه در مناطق پرخطر (از نظر پولش��ويي) واقع

شدهباشد.

 - 1دستورالعمل شناسایی معامالت مش��کوک و ش��یوه گزارش دهی آن ،1389،تهران ،بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران.
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پیشنهاد رشوه برای انجام عملیات مشکوکامتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتیبروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت2
تغییر ناگهانی الگوی مبادالت ارزی مشتری و عدم تطابق آن با فعالیتهای معمول وی1

 -7راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در دفاتر اسناد رسمی

«جرایم اقتصادی به شیوههای متفاوت ،نظام اقتصادی را هدف قرار میدهند ،تنوع این جرایم
نیز به طور عمده با این شیوهها مرتبط است .از جمله پیامدهای متنوع جرایم اقتصادی جرم انگاری
پولشویی می باشد .وجود ارتباط نظام پولی و بانکی با جرائم اقتصادی سبب شده است که بانکها
و مؤسسات مالی و اعتباری ،مرکز شستش��وی پولهای نامش��روع قرار گیرد 3».از این رو فرآیند
پولش��ویی در نظام پولی و بانکی یکی از گزینههای اصلی مرتکبین جرم پولش��ویی است .این
فرآیند می تواند تأثیر بسیار منفی و گاه جبران ناپذیری را برای نظام پولی و ارزی بگذارد.
ازجمله راهکارهای اصلی برای پیشگیری با پولشویی در نظام بانکی کشور ایران عبارتند از:
کنترل بیرونی از طریق بانک مرکزی ،استفاده از سامانههای نظارتی الکترونیکی و تصویب آیین
نامههای مورد نیاز و ابالغ آنها به سیستم دفاتر اسناد رسمی.
 -7-1اطلاع رس�انی عموم�ی درب�اره تم�ام قوانی�ن ،آیی�ن نامهه�ا ،دس�تورالعملها و
بخشنامههای مربوط به پولشویی:

طبق ماده  10قانون انتش��ار و دسترس��ی آزاد به اطالعات مصوب  1388 /5/31مؤسس��ات
عمومی موظفند با هدف احترام به حقوق شهروندی اطالعاتی را که نفع عمومی دارند ،در اختیار
مردم بگذارند .بانک مرکزی در این مرحله ،فهرس��ت بانکهایی را که به آنها مجوز داده است،
 - 1ذبیح اله نژاد ،وحید ،1397 ،بررس��ی راهکارهای پیش گیری از جرم پولش��ویی و اقدامات ملی و بین المللی
مبارزه با جرم ،فصلنامه دانش انتظامی ،سال نهم ،شماره دوم.
 - 2ذبیح اله نژاد ،وحید ،1397 ،همان.
 - 3ابراهیمی ،ش��هرام ،صادق نژاد نائینی ،مجید ،1392،تحلیل جرم شناس��ی جرائم اقتصادی ،فصلنامه پژوهش
حقوق کیفری ،دوره دوم ،شماره ،5ص.155
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منتش��ر میکند ،تا از وقوع جرائم پولی و بانکی جلوگیری نماید ،زیرا مؤسسات بیمجوز ،محلی
4
مناسب برای اختفای فعالیتهای پولشوییاند.
 -7-2پولشویی به صورت آنالین در خدمات دفاتر اسناد رسمی

آن دسته از ش��هروندانی که دارای کارت اعتباری هر یک از بانکهای عضو شتاب میباشند،

امکان نقل و انتقال وجوه در محل دفترخانه به حسابهای مختلف را به صورت الکترونیکی یا از

طریق دستگاه کارتخوان دارند.

«با توجه به تفاوتهای عمدهای که در خدمات الکترونیکی با خدمات سنتی وجود دارد ،روش

ارتکاب پولشویی در هر مورد با دیگری متفاوت میباش��د .پول در حجم باال و با سرعت زیادی

در خدمات الکترونیکی در حال جابجایی میباشد و نیازی به حمل فیزیکی پول نیست .بنابراین
فضای مجازی این امکان را فراهم نموده است که نقل و انتقال کنندگان پول گمنام باقی بمانند.

5

همچنین در زمان کوتاهی انتقاالت پیاپی انجام میش��وند .مبالغ درش��ت به واحدهای کوچکتر
تقسیم میشوند ،حسابهای واسط متعددی درگیر میش��وند و نهایت ًا وجوه به حسابهای مورد
نظر پولش��ویان منتقل میش��وند تا به عنوان درآمدهای مشروع معرفی ش��وند .از طرف دیگر،

خدمات الکترونیکی فرصتی را فراهم کرده اس��ت تا بزهکاران با س��و اس��تفاده از ماشینی بودن
فرآیند ،مرتکب جرائم منشا جدید پولشویی ش��وند و از این طریق به صورت غیر قانونی اقدام به

تحصیل وجه نمایند.

6

 -7-3اجرای مصوبات شوراهای تخصصی

معیارها و شاخصهایی برای ارزیابی و مؤثر بودن برنامه ضد پولشویی کشورها توسط گروه

 - 4محسنی ،وجیهه؛هاش��می ،س��یدمحمد؛ جاوید ،محمدجواد و عباس��ی ،بیژن ،1398 ،تحلیل حقوقی نسبت

سنجی حق دسترس��ی عموم به اطالعات با تحقق حقوق ش��هروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران ،فصلنامه حقوق
عمومی ،دوره  ،20شماره .62
- 5علیخان زاده،امیر ،1387 ،بانکداری الکترونیکی ،تهران ،انتشارات علوم یارانه ،ص .32
 - 6مهرنوش ،مینا ،عباسی نژاد ،حسین ،1394،بانکداری الکترونیکی ،تهران ،انتشارات سمت ،ص.23
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کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی عنوان شده اس��ت که کشورهای مختلف برنامههای
1
ضد پولشویی با شرایط خاص خود را با این معیارها تطبیق میدهند.
در این خصوص به موجب ماده  4قانون مبارزه با پولشویی ،شورای عالی مبارزه با پولشویی
مرکب از وزرای بازرگانی ،اطالعات ،کش��ور و رئی��س بانک مرکزی و طب��ق آییننامه اجرایی

قانون مبارزه با پولش��ویی مصوب  ،1388/9/11اقدام به تدوین دس��تورالعملهایی مطابق با
2
استانداردهای بین المللی نمودهاست.
-7-4ثبت امالک نوین و آنالین

ثبت آني امالك و صدور س��ند مالکیت کاداس��تری (تک برگ) را هم ميتوان گامي بهسوي
ثبت نوين دانس��ت چرا كه با پيشرفتهايي كه هر روز حاصل ميش��ود امكان تسهيل ،سرعت و
امنيت بخشيدن به ثبت امالك قابل پيشبيني است.
با اجرايي شدن ثبت نوين وارسال خالصه معامالت از طريق سيستم ،كه از سوي سازمان ثبت
براي دفاتر اسناد رسمي تعريف شده است ،خالصه معامالت پس از ثبت در دفاتر اسناد رسمي به
وسيله پورتال و فقط در عرض چند ثانيه به ادارات ثبت ارسال و پيش از تاييد بوسيله مسؤول دفتر
امالك ادارات ثبت ،به روي بانك جامع امالك مينشيند.
ميتوان گفت به اين وس��يله يكي از دغدغههاي مسؤولين س��ازمان ثبت كه همان ثبت آني
معامالت ميباش��د تا حدود زيادي مرتفع ميگردد و امكان سوءاستفادههاي احتمالي به حداقل
ممكن ميرس��د وديگر نگراني از اين بابت كه ممكن اس��ت معامالت در اداره ثبت ،با تاخير ثبت
شود ،وجود ندارد و هرچه شفافیت بیشتر باشد ،پولشویی کاهش خواهد یافت.
 -7-5شفافیت اطالعات امالک اشخاص حقیقی و حقوقی

اش��خاص حقیقی و حقوقی با عنایت به نقص سیستم و بررسی و جس��تجو و استعالم آنالین
در گذش��ته راهکارهایی برای پولش��ویی و پنهان نمودن درآمدهای ناش��ی از جرایم اقتصادی
 - 1جاللی فراهانی ،امیرحسین ،1380،پولشویی الکترونیک ،تهران ،انتشارات مجد ،ص.49
 - 2ماده  4قانون مبارزه با پولشویی
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داشتهاند اما با اجرای ثبت نوین و آنی و شفافیت معامالت امالک ،امن ترین راه پولشویی برای
مجرمین مسدود گردیده و با یک استعالم مرجع قضایی یا گزارش ساده براساس کد ملی ،تمامی
امالک ثبت ش��ده به نام متهم یا مجرمین جرایم اقتصادی و پولش��ویی مشخص خواهد شد .با
اجرایی شدن ثبت نوین این حاشیه امن که روزگاری بهترین راه اختفا و سرمایهگذاری مجرمین
بود ،هم اکنون مسدود گردیده است و در حال حاضر مجرمین مانند سابق نخواهند توانست اموال
غیر منقول خود را از دید نهادهای نظارتی و دستگاه قضا پنهان نمایند.
 -8اقدامات انجام گرفته درخصوص مبارزه با پولشویی در ایران
 -8-1تصویب قانون و آییننامه اجرایی مبارزه با پولشویی

« قانون مبارزه با پولش��ویی در ایران در دوم بهمن  1386به تصویب رسید .بر اساس ماده 2
قانون فوق ،پولش��ویی جرم تلقی میش��ود .به موجب ماده  4قانون مذکور ،به منظور هماهنگ
کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمعآوری ،پردازش و تحلیل اخبار ،اسناد و مدارک ،اطالعات
و گزارشهای واصله ،تهیه سیستمهای اطالعاتی هوش��مند ،شناسایی معامالت مشکوک ،به
منظور مقابله با جرم پولشویی ،ش��ورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاس��ت وزیر امور اقتصاد
و دارایی و با عضوی��ت وزرای بازرگانی ،اطالعات ،کش��ور و رئیس کل بانک مرکزی تش��کیل
میشود .بر اس��اس ماده  9این قانون ،مرتکبین جرم پولشویی عالوه بر استرداد درآمد حاصل از
1
ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند.
آییننامه اجرایی این قانون نیز ،شامل  8فصل و  49ماده ،در  14آذر  1388ابالغ شد .بر اساس
ماده  18آییننامه فوق ،تمامی اشخاص مشمول قانون ،مکلفاند با توجه به وسعت و گستردگی
سازمانی خود ،واحدی را به عنوان مسؤول مبارزه با پولشویی معرفی کنند .در ماده  33آییننامه
اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ،تمامی مؤسسههای پولی و مالی مشمول این قانون موظفاند
مدارک مربوط به سوابق معامالت و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال را حداقل تا  5سال بعد از
پایان عملیات نگهداری کنند.
 - 1ارجمندنژاد ،عبدالمهدی و کاظمیان ،مهدی،1392،مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پولشویی ،اداره مبارزه
با پولشویی.
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 -8-2تشکیل اداره مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز در راس��تای ایفای مطلوب مسؤولیتها و تکالیف
مقرر در آیین نام��ه مذکور و حصول اطمینان از حس��ن اجرای امور و همچنی��ن تجمیع و تمرکز
فعالیتها و اجتناب از هرگونه موازی کاری و ناهماهنگی احتمالی ،در ابتدای س��ال 1389اقدام
به تش��کیل ادارهای تحت عنوان «اداره مبارزه با پول ش��ویی» ،در این بانک نموده اس��ت .این
اداره مشتمل بر سه گروه بازرس��ی ،مطالعات حقوقی و گروه بین المللی میباشد .کلیه وظایف و
مسؤولیتهای بانک مرکزی در زمینه مقابله با پولشویی به صورت متمرکز تحت مدیریت واحد
فوق انجام میگیرد .اداره مبارزه با پولش��ویی هماهنگ با واحد اطالعات مالی مستقر در وزارت
اقتصاد و دارایی ،با شبکه بانکی کشور در ارتباط است و بازرس��ان اداره مذکور با مراجعه مستقیم
به بانکها ،نحوه عمل سیستم بانکی کش��ور در خصوص اجرای آییننامه مبارزه با پولشویی را
1
مورد بررسی قرار داده و در این خصوص مراقبتها و توصیههای الزم را اعمال می نمایند.
نتیجه

اصلیترین عامل موفقیت کش��ورهای پیش��رو در امر مبارزه با فعالیتهای ناسالم اقتصادی
مانند پولشویی ،راهاندازی سیستمهای پیش��رفته ثبتی بهویژه در حوزه اموال غیرمنقول است،
برای نمونه در کش��ور آلمان ،انتقال مالکیت اموال غیرمنقول منوط به ثبت رسمی و دریافت سند
رسمی است ،در واقع با این اقدام ،دولت آلمان یک ابزار مهم نظارتی را در رابطه با نقل و انتقاالت
اموال غیرمنقول در اختیار گرفته است.
نظام ثبت امالک در ای��ران نهتنها نمیتواند ب��هعنوان بازوی نظارتی حاکمی��ت در مبارزه با
فعالیتهای ناس��الم اقتصادی عمل کند بلکه در موارد بس��یاری باعث بیاعتم��ادی مردم نیز
میش��ود؛ زیرا این نظام با یک مس��یر دوگانه روبهرو اس��ت که ایجادکننده آن نیز خود سیستم
حقوقی است.
قانون ثب��ت ایران ،مص��وب  1310در ماده  22تأکید میکند که تنها اس��ناد رس��می در احراز
 - 1آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی(مصوب )1388/9/11
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مالکیت افراد معتبر اس��ت .این ماده بیان میکند« :همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر امالک
بهثبت رس��ید ،دولت فقط کسی را که ملک به اس��م او ثبت شده یا کس��ی را که ملک مزبور به او
منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر امالک بهثبت رسیده باشد ،مالک خواهد شناخت».
ماده فوق ،توسط شورای نگهبان رد شده است و به همین دلیل نیز نزد محاکم قضائی ،عالوه
بر اسناد رسمی ،اس��ناد غیررس��می (قولنامه) نیز معتبر اس��ت .این اعتبار ب ه قدری زیاد است که
محاکم قضائی با استناد به اسناد غیررسمی (قولنامه) ،اسناد رسمی را ابطال میکنند.
همین اعتبار نزد دس��تگاههای حاکمیتی مانند محاکم قضائی سبب شده است تا افراد سودجو
بتوانند بهراحتی دس��ت به اقداماتی مانند پولش��ویی بزنند ،حتا متخلفین نیز برای فرار از نظارت
حاکمیت بر اموال و عدم شناس��ایی آنها ،معامالت ملکی خود را از طریق اس��ناد غیررسمی که
دس��تگاههای حاکمیتی توانایی رصد آن را ندارن��د ،انجام میدهند ،درواقع ای��ن افراد میتوانند
پولهای خود را برای تطهیر از طریق معامله با اسناد غیررسمی وارد حوزه اموال غیرمنقول مانند
زمین کنند.
در واقع اس��ناد غیر رس��می ،هم انتقال مالکیت انجام میدهند و هم در قبال اش��خاص ثالث
قابلیت اس��تناد دارند و مهمتر از همه اینکه راه گریزی برای متخلفین قرار میدهند و نهادهای
قضایی و امنیتی نمیتوانند بهس��هولت ،اموال غیر منقول این افراد را شناس��ایی کنند و از سوی
دیگر آنان بهراحتی میتوانند برای فرار از پرداخت دین ،اموال خود را به افراد دیگر انتقال دهند.
اینها همه امتیازات جذابی هس��تند که معامله با اس��ناد غیررس��می در اختیار ای��ن قبیل افراد
و س��وداگران قرار میدهد و آنها را از ثبت رس��می اموال غیرمنقول بینیاز میکند ،بس��یاری از
اوقات ،افراد بهعلت داشتن س��وءنیت ،اموال را به نام خودشان نمیکنند لذا شناسایی اموال آنها
سخت است یا زمانی که این افراد میخواهند از مسؤولیت کیفری و یا دین فرار کنند ،قبل از اینکه
پروندهای برای این قبیل افراد تشکیل ش��ود ،بهصورت صوری (با استفاده از قولنامه) اموال را به
نام فرد دیگری منتقل میکنند.
بنابراین اعتباربخش��ی به اس��ناد غیررس��می در دادگاهها با اقبال عمومی متخلفین مواجه و
موجب بروز تبعاتی همچون پولش��ویی و ناتوانی در شناس��ایی اموال محکومان ش��ده است و
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تنها راهحل این موضوع نیز بیاعتباری معامالت غیررس��می و اعتباربخشی به اسناد رسمی نزد
حاکمیت است.
پیشنهادات

براساس تجربه کش��ورهاي مختلف در زمينه مبارزه با پولش��ويي ،ايجاد سيستمهاي مؤثر

شناسايي مشتري توس��ط دفاتر اس��ناد رس��می و برنامههاي کنترل فعاليتهاي مالي مشتري
مؤثرترين اس��لحه براي مقابله با پولش��ويان و تأمين کنندگان مالي تروريس��م و جلوگيري از
سوءاستفاده آنها اس��ت .شناسايي مشتريها ش��امل شناسايي س��پردهگذاران و ساير استفاده
کنندگان از خدمات دفاتر اسناد رسمی ميباشد.
اتصال نظام بانكي ،دفاتر اسناد رس��می و نظام مالياتي و سایر دستگاههای اجرایی به یکدیگر
نيز قادر خواهد بود ،قانون مبـارزه بـا پـول ش��ويي را با موقعيت قابل انتظار در اجرا رو به رو سازد.
اين اتصال و شـبكه سـازي چنانچـه در فرآينـد مقابله با پولشويي لحاظ نشود ،اجراي موفقيت
آميز آن را تضمين نخواهد كـرد .رس��ـيدگي قضـايي و اداري توسط قوه قضاييه ،دولت و وزارت
امور اقتصادي و دارايي ،شرايط مناسب و ضمانت اجراي الزم براي اين قانون را فراهم ميكند.
سيستم بانكي كه در ايران به عنوان محور مبارزه با پولشويي مطرح شده است محلي نيست
كه پولشويان فقط از طريق آن سوء اس��تفاده كنند ،بلكه در ايران پولش��ويي بيشتر در جريان
مبادله چك پول و يا طال و مسكن و یا در دفاتر اس��ناد رسمی روي ميدهد .بنابراين ،ابزار كنترلي
بايد در اين بازارهـا مـورد اس��ـتفاده قرار گي��رد .اما مهـم تـر از آن اس��ـتفاده از مكـانيزمهـاي
شفاف كردن معامالت و حذف معامالت غیر رسمی و تنظیم اسناد رسمی با قیمت واقعی و مورد
معامله و توافق طرفین است.
در رابطه با پولش��ويي الكترونيك نيز بايد بيان داش��ت اكنون كه جامعـه مـ��ا در مجمـوع
در ابتـ��داي راه بهرهبـرداري از فـ��نآوري اطالعـ��ات و ارتباطـات قـرار دارد ،بهتـر اس��ـت
قانونگذاران هرچـه س��ـريعتـر نسـبت بـه قاعده مندس��ازي آن اقدام كنند .از طرفي ،مباحث
اين حوزه چنـان در هـم تنيـدهانـد كـ��ه باالجبـار بايـد مجموع ش��رايط و اوضاع و احوال را در
تصميمگيري آن در نظر گرفت .بديهي است وضع مقررات راجع به نحوه فعاليت و بهرهبرداري از
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شبكههاي اطالع رساني رايانهاي ،نحوه حمايت از حـريم خصوصـي و دادههاي شخصي افراد
در اين ش��بكهها ،مقررات حاكم بر تجارت الكترونيك و مبادالت مالي آنالين و مس��ائلي از اين
قبيل ،ارتباط مستقيمي با وضع مقررات ضـد پـولشـويي الكترونيكـي دارد و ضـروري است در
ابتدا يك بسترسازي اساسي در اين رابطه صورت گيرد.
منابع:

1-1ابراهیمی ،ش��هرام؛ صادق نژاد نائینی ،مجی��د ،1392،تحلیل جرم شناس�ی جرائم اقتص�ادی ،فصلنامه
پژوهش حقوق کیفری ،دوره دوم ،شماره.5
2-2ارجمندنژاد ،عبدالمه��دی و کاظمیان ،مهدی،1392،مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پولش�ویی ،اداره
مبارزه با پولشویی.
3-3تجلی ،سید آیت ا ،1390،..مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها ،تهران ،انتشارات آراد.
4-4تذهیبی ،فریده ،1384 ،پولشویی و سیستم بانکی ،انتشارات زعیم ،چاپ اول.
5-5جاللی فراهانی ،امیرحسین ،1380،پولشویی الکترونیک ،تهران ،انتشارات مجد.
6-6حیدری ،علی مراد ،1382 ،تطهیر پول در اس�ناد بین الملل�ی و حقوق جزای ایران ،پایان نامه کارشناس��ی
ارشد ،مجتمع آموزش عالی قم.
7-7خسروی فارسانی ،داریوش ،1381 ،تطهیر پول در اس�ناد بینالمللی و حقوق ای�ران ،پایاننامه کارشناسی
ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
8-8دستورالعمل شناسایی معامالت مشکوک و ش�یوه گزارش دهی آن ،1389،تهران ،بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران.
9-9ذبیح اله نژاد ،وحید ،1397 ،بررس�ی راهکارهای پیش گیری از جرم پولش�ویی و اقدام�ات ملی و بینالمللی

مبارزه با جرم ،فصلنامه دانش انتظامی ،سال نهم ،شماره دوم.
1010س��لیمی ،صادق ،1384 ،آش�نایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مبارزه ب�ا آن ،مجموعه علوم جنایی،
جلداول  ،انتشارات سلسبیل.
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1111ش��مس ناتري ،محمد ابراهيم ،1382 ،سياس�ت كيف�ري اي�ران در قبل تطهير پ�ول با رويكرد به اس�ناد

بينالمللي ،مجموعه سخنرانيها و مقاالت همايش بينالمللي مبارزه با پول شويي ،نشر وفاق ،تهران.
1212صحرائی��ان ،س��یدمهدی ،1382 ،فرازهای�ی از یافتهه�ای تحقیق�ات پولش�ویی در ای�ران ،مجموعه
سخنرانیها و مقاالت همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ،ستاد مبارزه با مواد مخدر.
1313صحرائیان ،سیدمهدی ،1382 ،بخشهایی از یافتههای تحقیقات پولش�ویی در ایران ،مجله مجلس و
پژوهش ،سال دهم ،شماره .37
1414صفدری ،اکبر ،1395 ،آموزش مبارزه با پولشویی ،تهران ،انتشارات ثنای دانش
1515علیخانزاده ،امیر ،1387،بانکداری الکترونیکی ،تهران ،انتشارات علوم رایانه.
1616قانون مبارزه با پولشویی
1717آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
1818کشتکار ،مريم،1389 ،پديده پول ش�ويي ،اقدامات بينالمللي و راه کارهاي ضدپول شويي ،تهران،گروه
بينالملل اداره مبارزه با پو لشويي ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
1919محسنی ،وجیهه؛هاشمی ،سیدمحمد؛ جاوید ،محمدجواد و عباسی ،بیژن ،1398 ،تحلیل حقوقی نسبت

سنجی حق دسترس�ی عموم به اطالعات با تحقق حقوق ش�هروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران ،فصلنامه حقوق
عمومی ،دوره  ،20شماره .62
2020مركز پژوهشهاي مجلس ،1382 ،طرح مطالعاتي مبارزه با جرم پولش�ویي ،بخشهايي از يافتههاي
تحقيقات پولشويي در ايران ،دفتر بررسيهاي اقتصادي.
2121مهرنوش ،مینا؛ عباسی نژاد ،حسین ،1394،بانکداری الکترونیکی ،تهران ،انتشارات سمت.
2222ميرسپاسي ،علي ، 1384 ،تأملي در مدرنيته ايران ،مترجم :جالل توكليان ،انتشارات طرح نو ،چاپ اول.
2323نجفی علمی ،مرتضی ،1382 ،ابعاد پولشویی و روشهای مبارزه با آن ،فصلنامه دانش انتظامی شماره .2
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ارتكابجرايمعليهامنيتملیازطريقمطبوعات
و ويژگيهاي اختصاصي آن در حقوق ايران

علیجمال علیبخشی

1

دکتر زهرا عليبخشي

2

دکتر زهرا یوسفی

3

تاریخ دریافت1396/07/13:

تاریخ ویرایش1399/09/30 :

تاریخ پذیرش1399/10/15 :

چکیده:

مطبوعات با توج�ه به اهمیت زایدالوص�ف خود ،مورد توجه همیش�گی قانونگذار ب�وده و در خصوص
تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری ،جرم انگاریهای بسیاری صورت گرفته است؛
یکی از این م�وارد ،ارتکاب جرای�م علیه امنیت داخل�ی و خارجی به واس�طه مطبوعات میباش�د؛ لذا
به دلیل اهمیتی که مس�أله امنیت ملی داراس�ت ،نه تنها قانون مجازات اسلامی ،بلک�ه قانون مطبوعات
نیز جرم مورد نظر را مورد توج�ه قرار داده و در خصوص آن تعیین تکلیف نموده اس�ت .ح�ال با توجه به
اینکه جرایم مطبوعاتی واجد ش�رایط ارفاق�ی خاصی در رس�یدگی قضایی ،نظیر علنی ب�ودن و حضور
هیأت منصفه میباش�ند ،این س�ؤال مطرح میگردد که آیا در صورتی که جرمی علیه امنیت ملی از طریق
- 1وکیل پایه یک دادگستری ،دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی (نویسنده مسؤول)
alijamalalibakhshi2020@gmail.com

 - 2دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه
 - 3دکترای فقه و مبانی حقوق و مدرس دانشگاه

zahraalibakhshi2010@gmail.com
yousefiz@ymail.com

118

ماهنامة كانون  /شمارة  175و 176

مطبوعات ارت�کاب یابد جرمی مطبوعات�ی تلقی میگردد یا خی�ر؟ و چنانچه جرمی مطبوعاتی باش�د،آیا
مشمول ارفاقات و تضمینات دادرسی مطبوعاتی قرار خواهد گرفت؟
با بررس�ی این موض�وع در مقاله حاضر ،بی�ان خواهیم داش�ت هر جرمی ک�ه قابلیت ارتکاب توس�ط
مطبوعات را دارا باش�د ،ج�رم مطبوعاتی تلقی گردی�ده و تابع آیین دادرس�ی خاص جرای�م مطبوعاتی
خواهد بود و این شیوه رس�یدگی ،در صورتی که وس�یله ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی مطبوعات باشند
نیز مجری خواهد بود.

واژگان کلیدی :امنیت ملی ،جرایم مطبوعاتی ،دادرسی علنی ،هیأتمنصفه.

 .1مقدمه
 1-1بیان مسأله

با توجه به اهمیت بسیار زیاد مس��أله ،هرگونه فعل و ترک فعل علیه امنیت کشور به صورت
دقیقی توس��ط قانونگذاران جرم انگاری و برای هر یک مجازات متناسبی در نظر گرفته شده
اس��ت؛ از طرف دیگر با توجه به اینکه رس��انههای ارتباط جمعی نظی��ر مطبوعات عالوه بر
آثار مثبت و مؤثری که در انتش��ار اطالع��ات و اعم��ال آزادی عقیده و بیان دارن��د ،در برخی
موارد سبب مخدوش ساختن امنیت در س��طح ملی و بینالمللی میگردند ،اینگونه که برخی
مواقع ،جرایمی نظیر جاسوس��ی ،فعالیتهای تبلیغی علیه نظام ،اهانت به مقدس��ات مذهبی
و ...از طریق مطبوعات ارتکاب مییابند؛ بنابراین با توجه ب��ه اینکه جرایم علیه امنیت ملی و
بینالمللی تهدیدی جدی برای کشور و همچنین سبب ایجاد تشویش عمومی خواهد گردید؛
در این مقاله تالش ب��ر آن خواهد بود تا جرایم ارتکابی علیه امنیت ملی از س��وی مطبوعات را
مورد بررسی قرار داده و آیین ویژه رس��یدگی به اینگونه جرایم و نقیصههای قانون مطبوعات
در این خصوص را بیان نماییم.
 2-1سؤال و فرضیه

با توجه به توضیحات باال س��ؤال پیش رو عبارت اس��ت از اینکه ج��رم مطبوعاتی ،جرایم
ارتکابی علیه امنیت ملی از طریق مطبوعات را نیز ش��امل میش��ود یا خی��ر؟ و در صورتی که
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جرمی علیه امنیت ملی ،مطبوعاتی تلقی گردد آیا رسیدگی به آن جرایم نیز تابع آیین دادرسی
خاص رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است یا خیر؟
فرضیه اتخاذی نویسندگان عبارت از این است که با توجه به فحوای مواد قانونی که جرایم
مطبوعاتی را ارتکاب جرایم از طریق مطبوعات بیان کرده اس��ت ،لذا ارتکاب جرم علیه امنیت
ملی نیز در صورت ارتکاب توس��ط مطبوعات ،جرمی مطبوعاتی تلقی گردیده و با مد نظر قرار
دادن نفع متهم و اینکه بالذات ،هدف دس��ت اندرکاران مطبوعات تنویر افکار عمومی بوده و
اصو ًال دارای انگیزه شرافتمندانه میباشند ،حاکم ش��دن آیین دادرسی ارفاقی در رسیدگی به
این جرایم مقرون به عدالت خواهد بود.
 3-1مفاهیم
 1-3-1مفهوم جرایم علیه امنیت

مفهوم امنیت یکی از مفاهیم کلی و مبهم در علم حقوق و سیاس��ت اس��ت و دارای تعریف
خاصی در قوانین و مقررات نیس��ت اما نظریهپردازان و حقوقدانان تعاریف متعدد و متنوعی را
در اینخصوص ارائه دادهاند که از جمله این تعاریف عبارت اس��ت از« :اطمینان خاطری که بر
اساس آن ،افراد در جامعهای که زندگی میکنند در حفظ جان ،حیثیت و حقوق مادی و معنوی
خود بیم و هراسی نداش��ته باش��ند» (هاش�می )276 :1384 ،دیگر تعریفی که به نوعی مفهوم
حقوقی امنیت را بازگو میکند ،بیان داشته« :امنیت عبارت از موقعیت خاصی است که به یک
کش��ور امکان میدهد تا با تکیه بر قدرت ملی خود ضمن در امان بودن از تهدیدهای گوناگون
نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی دیگران ،فعالیتهای بنیادی خود را برای پیشبرد توسعه
اقتصادی ،اجتماعی ،انس��انی و تأمین وحدت ملی و س��ازندگی کش��ور دنبال نماید(».ولیدی،
 )10 :1377برخ��ی متفکرین عقی��ده دارند امنیت یعن��ی فراهم آوردن امکان��ات ،مقدورات و
شرایطی که بتوان به خوبی از منافع حیاتی کشور حراست نمود (روحانی.)17 :1380 ،
در خصوص اهمیت امنیت و استقالل در کشور ،اصل نهم از قانون اساسی جمهوری اسالمی
ي
ت ارض 
ت و تمامي 
ل و وحد 
ي و اس��تقال 
ن آزاد 
ي ايرا 
ي اس�لام 
ایران مقرر داشته« :در جمهور 
چ فرد يا گرو ه
ت است .هي 
ت و آحاد مل 
كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيف ه دول 
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يو
ل سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي ،نظام 
ق ندارد ب ه نا م استفاد ه از آزادي ،ب ه اس��تقال 
يح 
يا مقام 
لو
ق ندارد ب ه نا م حفظ استقال 
يح 
چ مقام 
ي وارد كند و هي 
ن خدشها 
ن كمتري 
ي ايرا 
ت ارض 
تمامي 
ب كند».
ن و مقررات ،سل 
ي مشرو ع را ،هر چند با وضع قواني 
ي كشور ،آزا ديها 
ت ارض 
تمامي 
بنابراین میتوان حفظ جان م��ردم ،حفظ تمامیت ارضی ،حفظ نظام اقتصادی و سیاس��ی و

همچنین حفظ استقالل و حاکمیت کشور را جوهره امنیت ملی قلمداد کرد(علیبخشی و بیات،
.)73 :1387

امروزه در دکترین حقوقی کشورمان ،مفهومی که بیشتر از دیگر مفاهیم امنیت ملی متبادر به
ذهن میگردد ،فعالیتها و تمهیداتی است که از سوی حکومت به منظور استقرار امنیت در ابعاد
مختلف (در کشور) صورت میگیرد؛ اما به نظر میرسد که عالوه بر این موارد ،دیگر فعالیتهایی
که ملت و نظام را برای حفاظت از ارزشهای داخلی در مقاب��ل تهدیدات بالفعل و بالقوه خارجی
توانا میس��ازد را نیز میتوان اضافه نمود؛ لذا الزمه تحقق امنیت ملی ،تحقق و استواری امنیت
ن دو ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند( .امیدوار)79 :1379 ،
داخلی و خارجی است و ای 
بنابراین جرایم علیه امنیت را میتوان به دو دس��ته جرایم علیه امنی��ت داخلی و جرایم علیه
امنیت خارجی (صنیعی و هم�کار )167 :1390 ،تقسیم نمود که در ذیل این بند به ارائه تعریفی در
این خصوص مبادرت خواهیم نمود.
 1-1-3-1جرایم علیه امنیت داخلی

در جرایم علیه امنیت داخلی ،اگر به دولت به عنوان قدرتی که وظیفه آن اداره جامعه اس��ت
بنگریم؛ کس��ی که علیه این حاکمیت تعرض کند مرتکب جرم علیه امنیت داخلی شده است؛
به عبارت دیگر در اینگونه جرایم ،اعمال مجرمانه ،به قصد بر هم زدن امنیت و اخالل در نظم
عمومی و تخریب مراکز عمومی و دولتی و نظامی و صدم��ه به حیات اعضاء دولت و ضدیت با
دولت اعمال میگردد .قلمرو اینگونه جرایم ،به داخل کش��ور محدود میشود و اصو ًال بدون
توسل به قدرتهای خارجی است؛ (جنیدی )235 :1382 ،به عنوان نمونه تبلیغ علیه نظام که در
ماده  500از قانون مجازات اسالمی ،جرم انگاری گردیده اس��ت ،در صورتی که بدون دخالت
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بیگانگان ارتکاب یابد ،از مصادیق اینگونه جرایم میباشد؛ لکن در صورت دخالت و همکاری
قدرتهای خارجی در ارتکاب این جرم علیه نظام جمهوری اس�لامی ایران ،جرم علیه امنیت
خارجی که ذی ً
ال بیان خواهد گردید ،محقق شده است.
 2-1-3-1جرایم علیه امنیت خارجی

اگر دولت را به عن��وان نماینده و مظهر قدرت و حاکمیت یک کش��ور در س��طح بینالمللی
تلقی کنیم ،این دولت واجد یک سلس��له حقوقی اس��ت ک��ه باید مورد احترام ق��رار گیرند؛ لذا
به نظر میرس��د تجاوز به این حقوق که موجب از بی��ن رفتن اعتبار و حیثی��ت این نماینده در
س��طح جهانی میش��ود ذیل تعریف جرایم علیه امنیت خارجی قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر
«در جرایم علیه امنیت خارجی ،اعمال مجرمانهای مد نظر اس��ت که ب��ه قصد صدمه زدن به
استقالل و تمامیت ارضی کش��ور یا ضدیت با حکومت و براندازی صورت میگیرد و معمو ًال با
توسل به قدرتهای خارجی است»(.جنيدي ،پیشین)
 2-3-1مفهوم جرم مطبوعاتي

در زمینه تعری��ف جرم مطبوعات��ی و تعیی��ن مصادی��ق آن ،اختالفنظرهای وس��یعی بین
حقوقدانان و صاحبنظران علوم ارتباطات وج��ود دارد .برخي صاحبنظران بهطور كلي مفهوم
جرم مطبوعاتي را نفي ميكنند و عقيده آنها بر این میباش��د كه «امکان ندارد هیچ نشریهای
مرتکب جرمی ش��ود که خارج از محدوده مقررات و قوانین موجود یا بع��دی درباره جرایم عادی
باش��د ،بنابراین اگر جرمی بهوس��یله مطبوعات روی دهد ،در حقیقت نش��ریه آلت جرم است نه
فاعل آن ...و برای آلت جرم در هیچ کجای دنیا و در هیچ زمانی س��ابقه نداش��ته که قانون خاص
بنویسند؛ مث ً
ال قانون چاقوی ضامندار یا دادگاه ویژه قلوهسنگ بیمعناست» 1اما به اعتقاد برخی
دیگر از صاحبنظران حقوقی ،نميتوان اين نظر را پذيرفت ،چرا كه در عین درستی این موضوع
 - 1صالحیار ،غالمحس��ین( ،آبان و آذر«)1373مطبوعات ایران و مش��کل مطبوعات در ایران» ،دنیای س��خن،
ش��ماره  ،62ص 24به نقل از معاونت آموزش قوه قضاییه ،بررس��ی تحلیلی جرایم مطبوعات��ی ،)1387( ،چاپ اول،
انتشارات جاودانه ،تهران ،ص .20
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که قانونگذار براي آلت جرم قانون نمينويس��د ولیکن «با توجه ب��ه اينكه جرایم مطبوعاتی از
جمله جرایمی هستند که وسیله ،در تحقق رکن مادی آن شرط است و جرم با وسیله خاصی بهنام
مطبوعات تحقق پیدا میکند لذا قانونگذار براي فاعلی (نویسنده یا ناش��ر و )...که از این وسیله
خاص استفاده مجرمانه کرده است ،قانون مینویسد و این بالاشکال است» (معاونت آموزش قوه

قضاییه .)20 :1387 ،در مقابل برخي ديگر از انديشمندان با پذیرش ضرورت جرمانگاری تخلفات
مطبوعات ،تعاريفي مضيق و موسع از جرم مطبوعاتي ارائه دادهاند.
 1-2-3-1تعريف عام جرايم مطبوعات�ي :موافقان اين دسته از جرايم مطبوعاتي ،جرم مطبوعاتی
را در مفهوم موسعی بهکار برده و آن را ش��امل هر جرم ارتکابی از طریق مطبوعات دانستهاند.
لذا ویژگی مهم این جرایم ،ارتكاب آنها از سوي مطبوعات ميباشد و انتشار ،خصیصه اصلی
اینگونه جرایم است« .بنابراین جرایم مطبوعاتی ،جرایمی اس��ت که بهوسیله درج مطالب یا
تصویری در یک نشریه روی میدهد و خود ،جرم مس��تقلی نیست بلکه جرم عمومی است که
عم ً
ال وقوع آن بهوسیله درج مطلب در نشریه ممکن اس��ت» (نوروزی .)285 :1377 ،بر اساس
این تعریف ،جرم مطبوعاتی در موس��عترین معنای خود ،یعنی عمل خالف قانون کیفری که
بهوسیله مطبوعات تحقق مییابد ،بهکار برده شده است.
 2-2-3-1تعريف خاص جرايم مطبوعاتي

اين دس��ته از افراد صاحبنظر ،معناي��ي مضيق و محدودت��ر از جرايم مطبوعات��ي را بيان
ميدارند .در محدودترین تعریف از جرم مطبوعاتی ،آن را تنها ش��امل جرایمی دانس��تهاند که
ارتکاب آن فقط از ناحیه مطبوعات جرم تلقی ش��ود .در این خصوص عدهای اعتقاد به محدود
کردن جرایم مطبوعاتی به جرایم حرفهای دارند .به این معنا که اساس جرم مطبوعاتی عبارت
از این است که روزنامهنگار بهخاطر نظر و عقیده و رأی و مس��لکی که در روزنامه عنوان کرده
است مورد تعقیب واقع شود 1.ش��ایعترین روش تحدید جرایم مطبوعاتی ،محدود کردن آن به
 - 1عس��گری ،محمدرضا ،جزوه درس�ی حق�وق مطبوعات ،مؤسس��ه عال��ی ارتباط��ات اجتماعی ،نیمس��ال دوم
 ، 1349-1350ص  65به نقل ازشيخاالس�لامي ،عباس ،جرايم مطبوعاتي بررسي تطبيقي سياست جنايي جمهوري
اسالمي ايران و انگلستان)1380(،چاپ اول،مشهد ،انتشارات جهاد دانشگاهي ،صص  20و .21
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جرایمی است که تنها در قانون مطبوعات هر کشور ذکر شده است.

1

 -2مقایسه جرایم علیه امنیت از طرق عادی و از طریق مطبوعات

همانطور که اش��اره گردید اصل نهم از قانون اساس��ی که در خص��وص حفاظت و صیانت
از امنیت و اس��تقالل حاکمیت سخن گفته است ،نشان از اهمیت این مس��أله دارد؛ بنابراین در

راس��تای پیروی از این اصل از قانون مذکور ،قانونگذار با بصیرت در قانون مجازات اسالمی
نیز به جرمانگاری مصادی��ق جرایم علیه امنیت مل��ی پرداخته و برای هر ی��ک از این جرایم،
مجازات مناسبی را در نظر گرفته است و همچنین در قوانین آیین دادرسی نیز طریقه رسیدگی
به اینگونه جرایم مورد بررسی و قانونگذاری قرار گرفته است.
قانون مطبوعات نیز به دلیل اهمیت زیاد اینگونه جرایم ،در فصل چهارم (حدود مطبوعات)
و در فصل ششم از این قانون به جرم انگاری در این خصوص پرداخته است.
با توجه به اینکه جرایم علیه امنیت ،طیف وسیعی از اعمال مجرمانه نظیر خیانت ،سوء قصد
به مقامات سیاسی ،توهین به مقدس��ات و ...را شامل میشود و هر یک از این عناوین مجرمانه
دارای مصادیق متعدد و متنوعی میباش��د ،لذا از پرداختن به تک تک این مصادیق خودداری
نموده و صرف ًا جرایمی را مورد بررس��ی قرار میدهیم که قابلیت ارتکاب توس��ط مطبوعات را
داشته باشند.
فصول چهارم و شش��م قانون مطبوعات نی��ز در برخی مواد به جرایم علی��ه امنیت داخلی و
خارجی پرداخته اس��ت .بنابراین در گفتار اول به موارد مش��ترک جرم انگاری در این دو قانون
پرداخته و در گفتار دوم موارد اختصاصی در قانون مطبوعات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 1-2موارد مشترك در قانون مطبوعات و قانون مجازات اسالمي

بخش��ی از جرایم علیه امنیت در کتاب دوم از قانون مجازات اس�لامی تحت عنوان جرایم

 - 1پس از پيروزي انقالب اس�لامي ،قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي ايران بدون بيان تعريفي از جرم مطبوعاتي،
تضميناتي خاص از جمله علنيبودن و حضور هيأتمنصفه را در اصل 168براي اينگونه جرايم در نظر گرفته است .اين اصل
ت
ي صور 
ت و با حضور هيأتمنصف ه در محاك م دادگستر 
ي اس�� 
ي علن 
ي و مطبوعات 
ي ب ه جراي م سياس 
مقرر ميدارد« :رسيدگ 
نميكند.
يمعي 
ناسالم 
سموازي 
نبراسا 
يراقانو 
فجر مسياس 
تهيأتمنصف هوتعري 
ميگيرد.نحوهانتخاب،شرايط،اختيارا 
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مش��مول مجازات حدود از مواد  279تا 288و بخش دیگر این جرای��م ،در کتاب پنجم قانون
مذکور تحت عنوان جرایم مش��مول مجازات تعزیر از مواد  498تا  517مورد توجه قانونگذار
واقع شده است .نکته قابل توجه این است که به نظر میرسد جرایم علیه امنیت مندرج در مواد
 279الی 288که مشمول مجازات حدود میباش��ند ،قابلیت ارتکاب توسط مطبوعات را ندارند
لذا در این مقاله مورد بحث قرار نمیگیرند.
از جمله جرایم علیه امنیت که به نوعی قابلیت ارتکاب توس��ط مطبوعات را دارا میباش��ند
عبارتند از:
1-1-2تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام

ماده  500قانون مجازات اس�لامی در این باره مقرر داش��ته« :هركس عليه نظام جمهوري
اسالمي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به
حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد ش��د ».با توجه به این ماده ،هر گونه فعالیت تبلیغی
علیه ارکان تشکیلدهنده نظام که موجب صدمه به کلیت نظام جمهوری اسالمی ایران شود،
تبلیغ علیه نظام محسوب میش��ود .بند  1از ماده  6قانون مطبوعات نیز نشر مطالب الحادی و
مخالف موازین اسالمی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسالمی لطمه وارد میکند را
جرم تلقی کرده است.
البته نکتهای که بایس��تی مورد توجه قرار گیرد ،تش��خیص و تفکیک انتق��اد و ارائه نتیجه
فعالیتهای علمی و تحقیقات توس��ط مطبوعات از تبلیغات علیه نظام میباشد؛ چرا که انتقاد،
سبب ش��کوفایی و پیش��رفت گردیده و اصو ًال همراه با دلس��وزی و ارائه راهکار برای ارتقای
س��طح س��ازمانهای دولتی و حمایت از آنها به عمل میآید؛ برخی حقوقدانان در خصوص
این ماده عقیده دارند تصویب این ماده در بسیاری از موارد سبب جلوگیری از انتقادات سازنده
1
خواهد گردید و دس��ت مقامات دولتی را برای س��رکوب کردن منتقدین باز خواهد گذاش��ت.
رفتار فیزیکی و رکن مادی این جرم ،فعل مثبت مادی میباش��د که هم��ان تبلیغ علیه نظام یا
 - 1میرمحمد صادقی ،حسین ،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،انتشارات میزان ،چاپ سوم ،سال  ،1380ص .65
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به نفع گروههای مخالف نظام است و اجزاء رکن معنوی ،عمد و همچنین علم و آگاهی درباره
ممنوعیت عمل ارتکابی میباشد.
شایان ذکر است که ارتکاب این جرم توسط مطبوعات را نباید تفسیر موسع کرد ،به صورتی
که اگر مطبوعهای که پیامی تبلیغی را درج نموده اس��ت ،ذیل تعریف تبلیغ علیه نظام گنجاند
بلکه در صورتی اینگونه رس��انههای نوش��تاری مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام خواهند گردید
که در جهت پیام علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام ،اظهارات مس��تمر و فعالیت داشته
باشند؛ بنابراین به صورت کلی بایستی ،دی ِد ارفاق آمیزی نس��بت به مطبوعات و ارباب جراید
داشته باشیم.
 2-1-2جاسوسی

مواد  501و  505قانون مجازات اس�لامی به ترتیب در خصوص جاسوس��ی بیان داشتهاند:
«هركس نقشهها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالم ًا
و عامداً در اختيار افرادي كه صالحيتدسترس��ي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع
كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ،نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال
حبس محكوم ميش��ود ».و «هر كس با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطالعات
طبقهبندي شده را با پوشش مس��ؤولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگرجمعآوري كند
چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن ش��ود به حبس از دو تا ده
سال و در غير اين صورت به حبس از يكتا پنج سال محكوم ميشود» .
برخی عقیده دارند هر وسیلهای که به واس��طه آن بتوان دیگران را از سیاستهای کشوری
مطلع نمود ،میتوان نقشه قلمداد کرد (ولیدی ،پیش�ین)63 :؛ بنابراین میتوان اینگونه استنباط
کرد که مطبوعات نیز میتوانند وس��یلهای برای در اختیار قرار دادن اطالعات و اس��ناد مربوط
به امنیت داخلی و خارجی کشور محسوب گردند ،با توجه به اینکه مطبوعات وسیلهای جهت
انتشار اطالعات میباش��ند ،لذا دسترس��ی به اس��ناد حکومتی جزئی از حقوق آنان میباشد و
در صورتی که این اس��ناد ،توس��ط مقامات صالح ،محرمانه معرفی نگردیده باشند ،دسترسی
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اصحاب رسانه به این اسناد بال اشکال اس��ت؛ بنابراین جرم جاسوس��ی توسط مطبوعات ،در
اختیار قرار دادن اس��ناد س��ری و محرمانه مربوط به امنیت داخلی و خارجی در رسانه و انتشار
آنها میباش��د .بند  6از ماده  6و همچنین ماده  24قانون مطبوعات مؤید همین مطلب است.
این مواد به ترتیب بیان داشتهاند« :فاش نمودن و انتش��ار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه،

اسرار نيروهاي مس��لح جمهوري اس�لامي ،نقش��ه و اس��تحكامات نظامي »...،و همچنین:
«اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشههاي قالع و
استحكامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح به وسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به
دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود».
رفتار فیزیک��ی و رکن مادی در این خص��وص ،فعل مثبت خارجی میباش��د که همانا دادن
اسناد ،اسرار یا نقشهها و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور به افراد غیر صالح
است .جرم جاسوسی در زمره جرایم مطلق میباشد و در صورتی که این نقشه یا سند یا تصمیم
عالم ًا و عامداً در اختیار فرد فاقد صالحیت قرار گیرد ،جرم محقق شده است.
 3-1-2تحریک نیروهای مس�لح به تم�رد و فرار و عدم انج�ام وظایف و تحریک ب�ه جرایم علیه
امنیت کشور

ماده  504قانون مجازات اس�لامی مقرر میدارد« :هركس نيروهاي رزمنده يا اش��خاصي را
كه به نحوي در خدمت نيروهاي مس��لح هس��تند تحريك مؤثر به عصيان ،فرار ،تسليم يا عدم
اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در
مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب ميش��ود واالچنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود
به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم ميشود».
رفتار فیزیکی رکن مادی در این جرم ،تحریک مؤثر است که علیرغم واحد بودن آن موجب
تحقق سه جرم میگردد :او ًال محاربه و آن در صورتی که انگیزه مرتکب ،براندازی حکومت یا
شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد .ثانی ًا جرم تعزیری مستلزم مجازات حبس از دو
تا ده سال؛ و آن در حالتی است که مرتکب فاقد انگیزه مذکور بوده ولی در عین حال تحریکات
صورت پذیرفته توسط وی در طرف مقابل مؤثر واقع و منجر به نتیجه که همان عصیان ،فرار،
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تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی است ،شده باشد .ثالث ًا جرم تعزیری موجب مجازات حبس
شش ماه تا سه سال و در فرضی قابل تحقق است که عالوه بر فقدان انگیزه مذکور ،تحریکات
وی منجر به نتیجه نشده و عقیم مانده باشد (ساالری.)128 :1387 ،
در خصوص رکن معنوی نیز باید گفت که در این م��ورد بین جرم محاربه و غیر محاربه قایل

به تفکیک میش��ویم؛ لذا رکن معنوی در صورتی که ارتکاب این ج��رم در حکم غیر محاربه
باشد ،عبارت است از اراده ارتکاب به عالوه سوء نیت عام یعنی علم و توجه و آگاهی در اعمال
تحریک و همچنین س��وء نیت خاص یعنی حصول نتیجه .اما در فرض محاربه عالوه بر اراده
ارتکاب و سوء نیت عام و خاص ،انگیزه ارعاب مردم هم که ناشی از همان حالت محاربه است
باید وجود داشته باشد به طوری که موجب نا امنی در محیط گردد (همان 129 :و .)130
ماده  512قانون مذکور نیز در خصوص جرایم علیه امنیت مقرر داشته« :هر كس مردم را به
قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اين
كه موجب قتل و غارتبشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم ميگردد».
بند  5از م��اده  6و ماده  25قان��ون مطبوعات نیز به ج��رم انگاری در خص��وص تحریص و
تش��ویق به ارتکاب جرم علیه امنیت از طریق مطبوعات به عنوان ی��ک جرم مطلق پرداخته و
بیان میدارند« :تحريص و تش��ويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمال��ي عليه امنيت ،حيثيت و
منافع جمهوري اسالمي ايران در داخل يا خارج ».و همچنین« :هر كس به وسيله مطبوعات،
مردم را صريح ًا به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياس��ت خارجي كشور كه در
قانون مجازات عمومي پيشبيني شده اس��ت ،تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر
آن مترتب ش��ود ،به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتي ك��ه اثري بر آن مترتب
نشود ،طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد» .بنابراین با توجه
مطالب محرک ،مؤثر
به ماده  25قانون مطبوعات میتوان اینگونه اس��تنباط کرد که چنانچه
ِ
واقع شود ،مس��ؤول یکایک مطالب منتشر ش��ده در مطبوعات یعنی مدیر مس��ؤول ،در خطر
معاونت در ارتکاب جرم مباش��ر قرار میگیرد؛ به ای��ن معنا که با وقوع جرم از ناحیه مباش��ر و
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اثبات رابطه سببیت بین انتشار مطالب و ارتکاب جرم از ناحیه مباشر ،مدیر مسؤول به مجازات
معاون جرم مطابق ماده  127قانون مجازات اس�لامی مصوب  1392محکوم خواهد شد .البته
مصادیق خاصی از معاونت ،یعنی تحریص و تش��ویق ب��ه ارتکاب جرم علی��ه امنیت از ناحیه
مطبوعات از عنوان عام معاونت خارج و به عنوان یک جرم مس��تقل بدون نیاز به ارتکاب عمل

از ناحیه مباشر قابل مجازات اس��ت .در مورد رکن معنوی این جرم نیز باید بیان کرد که جرمی
عمدی است و قصد تحریص و تش��ویق خوانندگان به ارتکاب جرم علیه امنیت ،شرط تحقق
آن است( .معاونت آموزش قوه قضاییه ،پیشین)73 :
 4-1-2توهین به مقدسات

ماده  513از قانون مجازات اسالمی مقرر داش��ته« :هر كس به مقدسات اسالم و يا هر يك
از انبياء عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم
سابالنبي باشد اعدام ميشود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد
شد» .بنابراین مقدس��ات عبارتی عام است و کلیه اماکن و اش��خاص و اشیایی که در باورهای
دینی جنبه تقدس دارند و افراد به آن احترام میگذارند و به وسیله آنها به خدا تقرب میجویند
را در بر میگیرد.
رفتار فیزیکی رکن مادی این جرم ،اهانت به مقدس��ات اس�لام ،انبیاء عظام ،ائمه و حضرت
زهرا (س) اس��ت .البته نکته قابل تأمل در این است که توهین بایس��تی به صورتی باشد که از
نظر عرف یا شرع یا قانون قابل تعقیب باش��د و نباید طوری باشد که یک کالم یا فعل یا نوشته
از نظر تعداد قلیلی توهین تلقی گردد( .زراع�ت )87 :1382 ،رکن معنوی این جرم عالوه بر سوء
نیت عام ،قصد تحقیر و کوچک شمردن مقدسات و ائمه و پیامبران است.
قانون مطبوعات نیز در بن��د  7از ماده  6در مورد توهین به مقدس��ات ،اینگونه جرم انگاری
نموده اس��ت« :اهانت به دين مبين اس�لام و مقدس��ات آن و همچنين اهانت به مقام معظم
رهبري و مراجع مس��لم تقليد ».ماده  26نی��ز از قانون مطبوعات مقرر م��یدارد« :هر كس به
وسيله مطبوعات به دين مبين اسالم و مقدس��ات آن اهانت كند ،در صورتي كه به ارتداد منجر
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ش��ود حكم ارتداد در حق ويصادر و اجرا و اگر به ارت��داد نيانجامد طبق نظر حاكم ش��رع بر
اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد».
با توجه به این که هر انسانی دارای کرامت ذاتی است و انس��انها دارای باورها و اعتقاداتی
هستند که نباید به آن باورها توهین شود .توهین به مقدسات ،توهین به باورهای انسانی است

و نباید فقط راجع به یک مذهب و مرام خاص جرم انگاری ش��ود ،بلکه نس��بت به کلیه ادیان
و مذاهب الزم اس��ت در یک مقررات حقوقی ،جرم انگاری صورت گی��رد .در قانون مجازات
اسالمی و قانون مطبوعات ایران فقط توهین به دین اس�لام و مقدسات آن جرم شناخته شده
اس��ت در حالی که بایس��تی توهین به تمامی ادیان جرم انگاری ش��ود؛ به دلیل اینکه قانون
اساسی که در رأس قوانین دیگر قرار دارد و در اصل سیزدهم ،مذاهب شناخته شده را در ایران
به رسمیت شناخته بنابراین شایس��ته بود که در قوانین کیفری از این مذاهب حمایت میشد و
توهین به آنها جرم تلقی میگردید.
 5-1-2توهین به مقامات

در قانون مجازات اسالمی و قانون مطبوعات توهین به امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
از جمله توهینهای مش��دد در نظر گرفته ش��ده اس��ت .ماده  514قانون مجازات اسالمی بیان
داشته« :هر كس به حضرت امام خميني ،بنيانگذار جمهوري اس�لامي رضوانا ...عليه و مقام
معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبساز شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد».
بند  7از ماده  6قانون مطبوع��ات نیز در این باره مق��رر میدارد ...« :اهان��ت به مقام معظم
رهبري و مراجع مس��لم تقليد» و ماده  27نیز که اینگونه توهین را جرم انگاری کرده اس��ت
بیان میدارد« :هرگاه در نش��ريهاي به رهبر يا ش��وراي رهبري جمهوري اس�لامي ايران و يا
مراجع مس��لم تقليد اهانت ش��ود ،پروانه آن نش��ريه لغو و مديرمسؤول و نويس��نده مطلب به
محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد».
رفتار فیزیکی رکن مادی در این جرم ،به صورت فعل مثبت قابل ارتکاب است .رکن معنوی
نیز در این جرم ،عالوه بر عمد عام مرتکب در توهین ،قصد تحقیر و کوچک شمردن آنها که
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در واقع عمد خاص مرتکب را آشکار میسازد نیز مالک قرار میگیرد.
 2-2موارد اختصاصي در قانون مجازات اسالمی

با بررسی موارد جرم انگاری در قانون مجازات اس�لامی ،در مییابیم تنها جرمی که قابلیت
ارتکاب توسط مطبوعات را داراس��ت و فقط در قانون مجازات اس�لامی جرم انگاری گردیده

است ،جرم جاسوسی میباشد که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.
جاسوسی علیه دولت بیگانه و به نفع دولت بیگانه دیگر در ایران
یکی از جرایمی که فقط در قانون مجازات اسالمی پیشبینی گردیده و در قانون مطبوعات
جرم انگاری نشده است ،اما قابلیت ارتکاب توسط مطبوعات را داراست ،جاسوسی علیه دولت
بیگانه و به نفع دولت بیگانه دیگر در ایران میباش��د .ماده  502قانون مجازات اسالمی در این
خصوص مقرر داشته« :هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو
ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوس��ي ش��ود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به
يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد».
عنصر مادی در این جرم ،جاسوس��ی علیه یک کش��ور بیگانه و به نفع کشور بیگانه دیگر در
قلمرو دریایی ،زمینی و هوایی ایران است.
در خصوص عنصر معنوی در این جرم نیز بایس��تی بیان کرد این جرم از جمله جرایم عمدی
اس��ت و عالوه بر س��وء نیت عام ،قانونگذار احراز قصد مرتکب یعنی س��وء نیت خاص را نیز
مالک مجرمیت جاسوس قرار داده است ،اعم از اینکه مرتکب به منظور نهایی خود دسترسی
پیدا بکند یا خیر؛ بنابراین جاسوس��ی در این ماده جرمی مطلق است یعنی همین که جاسوسی
به نفع یک کشور و بر علیه کشور دیگر انجام گیرد ،جرم تحقق یافته است (همان.)69 :
 3-2موارد اختصاصي در قانون مطبوعات

اهانت به مراجع مسلم تقلید ،انتش��ار مطالب علیه قانون اساسی و انتشار مذاکرات غیر علنی
مجلس شورای اسالمی ،محاکم دادگستری و مراجع اطالعاتی و قضایی عناوین مجرمانهای
اس��ت که تنها در قانون مطبوعات جرم انگاری گردیده اس��ت که به تفصیل مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
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 1-3-2اهانت به مراجع مسلم تقلید

یکی از موارد جرم ان��گاری در قانون مطبوعات که در قانون مجازات اس�لامی ش��اهد آن
نیستیم ،اهانت به مراجع مسلم تقلید میباش��د .انتهای بند  7از ماده  6قانون مطبوعات ،اهانت
به مراجع مس��لم تقلید از جمله موارد محدودیت آزادی مطبوعات میباش��د و در ماده  27این
قانون نیز مقرر داشته« :هر گاه در نش��ريهاي به ...مراجع مس��لم تقليد اهانت شود ،پروانه آن
نشريه لغو و مديرمسؤول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد».
 2-3-2انتشار مطلب علیه قانون اساسی

بند  12از م��اده  6قانون مطبوعات نیز نمونهای دیگر از مقرراتی اس��ت ک��ه قانون مجازات
اس�لامی در خصوص آن جرم انگاری نکرده است .البته به نظر میرس��د جرم انگاری در این
خصوص تا حد زیادی سبب محدود ساختن آزادی مطبوعات و در نتیجه خود سانسوری توسط
ن قبی��ل مقررات ،راه هرگونه نق��د و انتقاد از قانون
ارباب جراید میگردد؛ چرا که به وس��یله ای 
اساسی توسط مطبوعات بسته میگردد .لذا شایس��ته است که قانونگذار در قوانین و مقررات،
باالخص قانون مطبوعات که در خصوص رسانههایی وضع میگردد که او ًال و بالذات بایستی
دارای آزادی بیان و عقاید بوده و ثانی ًا و بالعرض مجاز در انتش��ار اطالعات و انتقاداتباشند ،به
گونهای به وضع قوانین و مقررات مبادرت ورزد که در هیچ ی��ک از متون این قانون ،انتقاد که
سبب رشد و پیشرفت نیز میگردد ،جرم انگاری نشود.
 3-3-2انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسالمی ،محاکم دادگستری و مراجع اطالعاتی
و قضایی

ذیل بند  6از ماده  6قانون مطبوعات «انتش��ار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسالمي و
محاكم غير علني دادگس��تري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني» را جرم در نظر
گرفته است .ماده  29قانون مطبوعات نیز در این خصوص بیان میدارد« :انتشار مذاكرات غير
علني مجلس شوراي اس�لامي و مذاكرات غير علني محاكم دادگس��تري يا تحقيقات مراجع
اطالعاتي و قضايي كه طبققانون افش��اء آن مجاز نيس��ت ممنوع اس��ت و در صورت تخلف
طبق نظر حاكم شرع قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد».

132

ماهنامة كانون  /شمارة  175و 176

نکته مهم اینجاس��ت که در صورتی که جرمی فقط در قانون مطبوعات پیشبینی شده باشد،
بدون ش��ک اعمال مجازات متناس��ب نیز با رجوع به همان قانون خواهد بود .حالت دیگر نیز به
این صورت اس��ت که فعلی در قانون مجازات اسالمی جرم انگاری ش��ده باشد و قابلیت ارتکاب
توسط مطبوعات را دارا باش��د اما در قانون مطبوعات به آن اشاره نشده باش��د ،در این حالت نیز

جرم ارتکابی ،جرمی مطبوعاتی قلمداد شده و مجازات آن مطابق قانون مجازات اسالمی خواهد
بود .اما حالت سوم که حالتی پرسش برانگیز است اين است كه در صورتي كه جرمی علیه امنیت
ملی توسط مطبوعهای ارتكاب يابد و در هر دو قانون یعنی قانون مجازات اسالمي و مطبوعات،
مجازات انگاری شده باشد اما مجازات آنها با يكديگر متفاوت باشد و به نوعي با تعارض مجازات
در قوانین مواجه شویم ،مجازات كدام قانون در خصوص آن جرم مجري است؟ دو نظر وجود دارد
او ًال اینكه معتقد باشیم اينگونه جرايم طبق قانون مطبوعات رسيدگي ميشود؛ چرا كه به لحاظ
زمانی ،قانون مطبوعات قانون مؤخر نسبت به قانون مجازات اسالمي مي باشد؛ ثانی ًا اینکه طبق
اصل الجمع مهما امکن اولی من الطرح ،این دو مجازات را قابل جمع بدانیم و مرتکب جرایم علیه
امنیت را ،ملزم به تحمل مجازات کیفری مندرج در قانون مجازات اس�لامی و قانون مطبوعات
بدانیم .البته این نظر ممکن اس��ت مغایر با ه��دف قانونگذار مطبوعات تلقی ش��ود و اعمال دو
مجازات متف��اوت از دو قانون برای یک فع��ل را تکلیفی ماالیطاق ب��رای مرتکبین جرایم علیه
امنیت ملی بدانیم .این استدالل در زمانی که مجازاتهای اعمالی از ماهیت یکسانی برخوردارند
قابل پذیرش است و مشمول ماده  131قانون مجازات اسالمی 1میشود .بنابراین به نظر میرسد
عادالنهترین و نیز منطقیترین روش این اس��ت که در این حالت ،قان��ون مطبوعات که قانون
مؤخرالتصویب میباش��د مجری گردد؛ مضاف ًا با توجه به اینکه جرایم مطبوعاتی دارای کیفیات
ارفاق آمیز میباشند ،باید تفسیر به نفع متهم گردد.
 -3مقایسه شکلی جرایم علیه امنیت ملی از طرق عادی و از طریق مطبوعات

در این قس��مت از پژوهش ،به مقایسه مقررات آیین دادرس��ی در جرایم علیه امنیت از سایر
 - 1ماده  131قانون مجازات اس�لامی« :در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واح��د دارای عناوین مجرمانه متعدد
باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود».
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طرق و همچنین از طریق مطبوعات خواهیم پرداخت.
 1-3آيين دادرسي مشترك در ارتکاب جرایم علیه امنیت از سایر طرق

صالحیت محاکم و علنی بودن دادرسی ،آیین رسیدگی مشترک جرایم علیه امنیت از طریق
مطبوعات و سایر روشهای ارتکاب این جرم میباشد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 1-1-3صالحیت محاکم

در خصوص صالحیت محاکم رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ،ماده  5قانون
اصالح تش��کیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  1381/7/28مق��رر ميدارد« :به تعداد
مورد نياز دادگاههاي انقالب ،در مركز هر اس��تان و مناطقي كه ضرورت تش��كيل آن را رئيس
قوه قضاييه تش��خيص ميدهد تحتنظارت و رياس��ت اداري حوزه قضايي تشكيل ميگردد
و به جرایم ذيل رس��يدگي مينمايد .1 :كليه جرایم عليه امنيت داخل��ي و خارجي و محاربه يا
افساد فياالرض  .2توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اس�لامي ايران و مقام معظم رهبري
 .3توطئه عليه جمهوري اسالمي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور
مقابله با نظام  .4جاسوس��ي به نفع اجانب  .5كلي��ه جرایم مربوط به قاچ��اق و مواد مخدر .6
دعاوي مربوط به اصل  49قانون اساس��ي» .بنابراین با توجه به اهمیت��ی که قانونگذار برای
امنیت ملی قائل شده است ،هر جرمی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد را در
صالحیت دادگاه انقالب قرار داده است.
اما از س��وی دیگر تبصره ماده  4قانون مذکور مقرر داشته« :رس��یدگی به جرایمی که مجازات
قانونی آنها ...اعدام یا حبس ابد اس��ت و همچنین رس��یدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ...در
دادگاه کیفری اس��تان به عمل خواهد آمد» .همچنین تبصره  1ماده  20همین قانون بیان داشته:
«رس��یدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا
صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائ ًا در دادگاه تجدیدنظر
استان به عمل خواهد آمد و در این مورد ،دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان» نامیده میشود»...
بنابراین از فحوای مقرراتی که در خصوص جرایم علیه امنیت تدوین گش��ته است ،میتوان
اینگونه اس��تنباط کرد که به نوعی با تعارض قوانین مواجه هس��تیم؛ چرا که از سویی ماده 5
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قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ( ،)1381کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
را در صالحیت دادگاه انقالب قرار داده اس��ت اما از س��ویی دیگر در تبصره ماده  4و همچنین
تبصره  1ماده  20این قانون ،دادگاه کیفری اس��تان را در خصوص بسیاری از مصادیق جرایم
علیه امنیت داخلی و خارجی ،صالح به رس��یدگی معرفی نموده اس��ت؛ به این معنا که مجازات
بسیاری از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ممکن است اعدام یا حبس ابد و نظایر آن باشد،
بنابراین بایستی دادگاه کیفری اس��تان به این جرایم رسیدگی نماید .البته شاید بتوان گفت که
صدور تبصرههای مؤخرالتصویب به جهت در نظر گرفتن نفع متهم خواهد بود؛ به این دلیل که
هنگامی که مجازات جرمی علیه امنیت داخلی و خارجی ،اعدام یا حبس ابد باشد ،این امکان را
1
برای متهم فراهم میآورد که در محاکماتش از امتیاز تعدد قضات بهرهمند گردد.
عالوه بر این استثنائات در خصوص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ،در موارد دیگر ،نظیر
ارتکاب اینگونه جرایم توسط نظامیان و روحانیون ،اصل صالحیت دادگاه انقالب تخصیص
میخورد؛ ب��ه طوری که اصل  172قانون اساس��ي 2محاک��م نظامی را صالح به رس��یدگی در
خصوص جرایم نظامیان معرفی نموده 3و دادگاه ویژه روحانیت نیز در مورد رسیدگی به جرایم

 - 1تبصره  1ماده  20قانون تش��کیل دادگاههای عمومی و انقالب ...« :دادگاه کیفری اس��تان برای رس��یدگی به
جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باش��د از پنج نفر (رییس و چهار
مستشار یا دادرس علیالبدل دادگاه تجدید نظر استان)...تشکیل میشود»...
 - 2اصل  172قانون اساس��ی مقرر داش��ته« :برای رس��یدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی
اعضاء ارتش ،ژاندارمری ،شهربانی و سپاه پاسداران انقالب اس�لامی ،محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد.
ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگیمیشود».
 - 3ماده  1قانون مجازات جرايم نيروهاي مس��لح جمهوري اس�لامي ايران ( )1382بیان داش��ته« :دادگاههاي
نظامي به جراي��م مربوط به وظايف خاص نظام��ي و انتظامي كليهاف��راد زير كه در اين قانون ب��ه اختصار «نظامي»
خواندهميشوند رس��يدگي ميكنند :الف .كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اس�لامي ايران و سازمانهاي
وابسته ب .كاركنان ارتش جمهوري اسالمي ايران و سازمانهاي وابسته ج .كاركنان سپاه پاسداران انقالب اسالمي
ايران و س��ازمانهاي وابسته و اعضايبسيج س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامي د .كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح و س��ازمانهاي وابس��ته هـ  .كاركنان مش��مول قانون نيروي انتظامي جمهوري اس�لامي ايران و.
كاركنان وظيفه از تاريخ ش��روع خدمت تا پايان آن ز .محصالن ،موضوع قوانين اس��تخدامي نيروهاي مسلح ،مراكز
E
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ارتکابی از سوی روحانیون صالح میباشد.
بنابراین با توجه به ضوابط قانونی مذکور ،هرگاه ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
توس��ط فردی نظامی و به س��بب وظایف خاص نظامی و انتظامی صورت پذی��رد ،در محاکم
نظامی رسیدگی خواهد ش��د؛ همچنین کلیه جرایم روحانیون ،حتا در صورتی که جرمی علیه
1

امنیت داخلی و خارجی مرتکب گردند نیز در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد.
حال ممکن است این س��ؤال متبادر به ذهن گردد که در صورتی که فردی نظامی و در عین
حال روحانی باشد و مرتکب جرمی گردد ،کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ دادگاه نظامی
یا دادگاه ویژه روحانیت؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ  76/8/10رسیدگی
به جرایم خ��اص نظامی و انتظام��ی روحانیون ش��اغل در دفاتر نمایندگی ولی فقیه در س��پاه
پاسداران و س��ازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مس��لح را در صالحیت دادگاههای
2
نظامی دانسته است.
ن مباحث بایس��تی اینگونه نتیجه گرفت ک��ه در خصوص جرایم علیه
بنابراین ب��ا توجه به ای 
امنیت داخلی و خارجی ،میان محاکم قضایی اختالف در صالحیت حادث نخواهد ش��د ،چرا که
در خصوص صالحیت هر یک از مراجع ،نص قانونی وج��ود دارد؛ اما در صورتی که در خصوص
مصداقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی میان محاکم ،اختالف در صالحیت به وجود آید ،به
E
آموزش نظام��ي وانتظامي در داخل و خارج از كش��ور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهايمس��لح
ح .كس��اني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي ايرانهس��تند و طبق قوانين استخدامي
نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضای نيروهاي مسلحمحسوب ميشوند».
 - 1ماده  13آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت اشعار میدارد« :دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
در موارد ذیل صالح به رسیدگی میباش��ند :الف .کلیه جرایم عمومی روحانیون ب .کلیه اعمال خالف شأن روحانیون
ج .کلیه اختالفات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختالف روحانی باشد د .کلیه اموری که از سوی
مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده میشود».
 - 2اس��تعالمات قضایی قضات س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح از اداره حقوقی قوه قضاییه ،معاونت سازمان
قضایی نیروهای مس��لح ،چاپ اول ،س��ال  ،1378ص  103به نقل از مجیدی ،محمود ،حق��وق کیفری اختصاصی،
جرایم علیه امنیت ،انتشارات میزان ،چاپ اول ،سال  ،1386ص .248
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دلیل اینکه اختالف در صالحیت ذاتی است ،مرجع رفع اختالف ،دیوان عالی کشور خواهد بود.
نکته قابل توجه این است که قوانین جزایی در خصوص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
فقط محدود به قلمرو سرزمینی یک کشور نشدهاند و طبق ماده  5قانون مجازات اسالمی 1که
به اصل صالحیت واقعی ش��هرت یافته اس��ت ،هر ایرانی یا بیگانهای که حتا در خارج از قلمرو

حاکمیتی ای��ران جرم علیه امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی کش��ور را مرتکب ش��وند،
در ایران مورد محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت؛ چرا که ش��كوفايي اقتصادي ،س��رمايه
گذاري ،طرح ريزي براي رش��د و هر برنامه ديگر نياز به آرامش و بس��تر مطمئن در س��طوح
مختلف جامعه دارد كه همگي در گرو برقراري امنيت ملي است .در واقع امنيت در زمره اهداف
و ارزشهاي اصولي و پايدار هر جامعه است( .علی بخشی ،پیشین 69 :و )70
 2-1-3اصل علنی بودن دادرسی

در خصوص اصل علنیبودن محاکمات در قوانین اساس��ی ،قوانین عادی و آیین نامههای
مختلف ،مقرراتی وضع گردیده است .با توجه به اینکه قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات
در طول یکدیگ��ر قرار دارند ،به ای��ن معنا که قوانین ع��ادی را یارای مقابله با قانون اساس��ی
نیس��ت .قانونگذار در قانون اساس��ی ،با در نظر گرفتن مقرراتی در مورد علنیبودن دادرسی
سعی داشته که راه تقابل دیگر قوانین را با این اصل مس��دود سازد؛ بهطوری که در اصل 165
قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران مقرر داشتهاس��ت« :محاکمات علنی انجام میشود
و حضور افراد بالمانع اس��ت مگر آنک��ه به تش��خیص دادگاه ،علنیب��ودن آن منافی عفت
عمومی یا نظم عمومی باش��د ،یا در دعاوی خصوصی ،طرفین دعوا تقاض��ا کنند که محاکمه
علنی نباشد» .از س��وی دیگر ماده  188قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در
 - 1ماده  5قانون مجازات اسالمي مقرر می دارد« :هر ش��خص ايرانی يا غیر ایرانی كه در خارج از قلمرو حاكميت
ايران مرتكب يكی از جرايم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد ،طبق قوانین جمهوری اسالمی ايران محاکمه و
مجازات میشود و هر گاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود،
دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری ،میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه میکند .1 :اقدام عليه نظام ،امنيت
داخلی یا خارجی ،تماميت ارضی يا استقالل جمهوری اسالمی ايران»...
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امور کیفری ( )1378اس��تثنائات علنی بودن را بیان داشته اس��ت 1.بنابراین اینگونه استنباط
میگردد که امکان علنی برگزار شدن جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وجود ندارد؛ چه این
جرایم توس��ط افراد عادی ارتکاب یافته باش��د ،چه روحانیون و چه نظامیان؛ بنابراین به دلیل
حساسیت اینگونه جرایم ،امکان رسیدگی علنی وجود ندارد.
 2-3آيين دادرسي ویژه در ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات

با توجه به مباحث پیش��ین ،میتوان گفت در صورتی که جرایم علیه امنیت ملی به واس��طه
مطبوعات ارت��کاب یابند ،جرم مطبوعاتی تلقی خواهند ش��د .لذا با توجه ب��ه اصل  168قانون
اساسی جمهوری اس�لامی ایران که مقرر داشته« :رس��يدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي
علني اس��ت و با حضور هيأتمنصفه در محاك م دادگس��تري صورت ميگيرد ،»...درمییابیم
که ش��رایط دادرس��ی عادالنه ،در رس��یدگی به جرایم مطبوعاتی عالوه بر برگزاری دادگاهی
مستقل ،قانونی و بی طرف ،علنی بودن جلس��ه دادگاه و حضور هیأت منصفه مطبوعاتی است
(غفاری و همکار)135 :1385 ،؛ بنابراین در این قس��مت به بررس��ی آیین رس��یدگی مختص
جرایم مطبوعاتی ،نظی��ر صالحیت محاکم ،علنی بودن و حضور هی��أت منصفه در محاکمات
مطبوعاتی خواهیم پرداخت.
 1-2-3صالحیت محاکم در جرایم مطبوعاتی

در خصوص صالحی��ت محاکم در جرایم مطبوعاتی بایس��تی بیان نمود ک��ه صدر ماده 34
 - 1ماده  188قان��ون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انق�لاب در امور کیف��ری ( )1378اش��عار میدارد:
«محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه .1 :اعمال منافی عفت و جرایمی که برخالف
اخالق حسنه است  .2امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین  .3علنیبودن محاکمه مخل امنیت یا
احساسات مذهبی باشد .تبصره  .1منظور از علنیبودن محاکمه ،عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه میباشد
لکن انتشار آن در رسانههای گروهی قبل از قطعی ش��دن حکم ،مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات
مفتری محکوم میشود .تبصره  .2اخالل نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه
نیست و باید بهگونه مقتضی نظم برقرار ش��ود ،رییس دادگاه میتواند کسانی را که باعث اخالل نظم میشوند از یک
تا پنج روز توقیف نماید .دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد .دادگاه پیش از شروع به رسیدگی
مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور میشود».
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اصالح قانون مطبوع��ات ( ،1)1379مبهم ب��وده و به صراحت محکمهی صالح رس��یدگی به
جرایم مطبوعاتی را مشخص ننموده اس��ت؛ پس از دو سال ،در س��ال  1381با اصالح قانون
تش��کیل دادگاههای عمومی و انقالب ،طی تبصره ماده  4این قانون 2،دادگاه کیفری اس��تان
صالح به رس��یدگی به جرایم مطبوعاتی معرفی گردی��د؛ لذا از قواعد فوق اينگونه اس��تنباط
ميشود که با توجه به قانون مؤخرالتصویب ،اصل بر صالحیت دادگاه کیفری استان میباشد؛
اما این مسأله نافی صالحیت دادگاه انقالب یا نظامی یا ویژه روحانیت در رسیدگی به برخی از
جرایم مطبوعاتی نیست.
حال با توجه به مطالب پیشین که جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی را در صالحیت دادگاه
انقالب قرار میداد ،این س��ؤال به ذهن متبادر میگردد که اگر این جرایم توس��ط مطبوعات
ارتکاب یابند دادگاه انقالب صالح به رس��يدگي به اين جرايم ميباش��د ي��ا دادگاه مطبوعات؟
و در نهايت اينكه اگر دادگاه انقالب صالح به رس��يدگي اس��ت بايس��تي تضمينات رسيدگي
به دعاوي مطبوعاتي از جمل��ه علنيبودن رس��يدگي و حضور هيأتمنصف��ه را مد نظر قرار
دهد يا خير؟ با توج��ه به اینکه دكترين حقوقي و رويه قضايي جرمي كه به وس��يله مطبوعات
ارتكاب ياب��د را جرم مطبوعاتي تلقي كردهان��د اما در خصوص اين مس��أله اگرچه دادگاههای
انقالب جزئی از محاکم دادگستری هستند و طبق بند  1و  2ماده  5قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقالب ( )1381صالحیت رس��یدگی به کلیه جرایم علی��ه امنیت داخلی و خارجی و
توهین به مقام بنیانگذار جمهوري اسالمي ایران و مقام معظم رهبری را دارا هستند ،بنابراین
به نظر ميرس��د با توجه به نص ماده  34قان��ون مطبوعات ( )1379در م��وارد خاص ،دادگاه
انقالب صالحیت رس��یدگی به جرایم مطبوعاتی را دارد ولی باید تضمینات جرایم مطبوعاتی
در این دادگاهها نیز لحاظ گردد؛ (معاونت آموزش قوه قضاییه ،پیشین )95 :در حالی که به نظر
 - 1ماده  34اصالح قانون مطبوعات مصوب  1379بیان داشته« :رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين
مربوط به صالحيت ذاتي ميتواند در محاكم عمومي يا انقالب يا ساير مراجع قضايي باشد.در هر صورت علنيبودن
و حضور هيأتمنصفه الزامي است».
« - 2رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياس��ي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر ميشود در دادگاه كيفري استان به
عمل خواهد آمد.»...
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میرس��د اگر رس��یدگی به جرایم مطبوعاتی از هر قبیل اعم از جرم علیه امنیت و توهین و ...و
توسط هر ش��خص اعم از روحانی ،نظامی و ...که ارتکاب یافته باش��د در دادگاه مطبوعات و با
وجود قضات متبحر و متخصص در حوزه مطبوعات رسیدگی ش��ود ،و به نظر میرسد که این
رسیدگی به عدالت نزدیکتر بوده و احکام منصفانهتری صادر خواهد شد.
در مورد دادگاه نظامی نیز ب��ا توجه به اصل  172قانون اساس��ی و همچنین م��اده  1قانون
مجازات جرایم نیروهای مس��لح ،جرایمی را که افراد نظامی در حین خدمت و به سبب خدمت
نظامی و انتظامی مرتکب ش��وند ،در صالحیت دادگاه نظامی قرار داده اس��ت ،حال این سؤال
مطرح میگردد که اگر جرمي كه قابليت ارتكاب بهوس��يله مطبوعات را دارد از طرف يك فرد
نظامي انجام شود كدام محكمه صالح به رسيدگي ميباشد؟ و در صورت صالح بودن محكمه،
آيا بايستي آن مرجع ،آيين خاصي كه در رس��يدگي به جرايم مطبوعاتي در نظر گرفته ميشود
را اجرا كند يا اينكه مل��زم به اجراي آن نميباش��د؟ در خصوص رس��يدگي دادگاه نظامي به
جرايم مطبوعاتي كه از س��وي فردي نظامي ارتكاب مييابد دو نظر وج��ود دارد .1 :يك نظر
اين است كه دادگاههای نظامی ،بدون شک صالحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را ندارند
زیرا با توجه به تعریف جرم نظامی که شامل جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی
میشود 1،این تعریف اصو ًال نمیتواند شامل جرایم مطبوعاتی گردد ،و از طرف دیگر با مراجعه
2
به مشروح مذاکرات مجلس شورای اس�لامی در خصوص تصویب قانون مطبوعات ()1364
مشخص میش��ود که نمایندگان با حذف صالحیت محاکم نظامی (در خصوص رسیدگی به
جرم افشای اس��رار نظامی توس��ط مطبوعات) از مصوبه کمیسیون ارش��اد و طرح اولیه قانون
مطبوعات ( 14آبان ماه  )1364نظر به انحصار محاکم دادگستری مندرج در اصل  168قانون
اساس��ي به محاکم عمومی (غیر اختصاصی) داشتند( .شیخاالس�لامی 147 :1380 ،و )148
 .2نظر ديگري كه در اين مورد مطرح ش��ده اس��ت بيان ميدارد كه جراي��م مربوط به وظايف
خاص نظامي و انتظامي كه در ماده  1قانون مجازات جرايم نيروهاي مس��لح مندرج ميباشد،
 - 1اصل  172قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و نیز ماده  1قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوري
اسالمي ايران (.)1382
 - 2مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي ،روزنامه رسمي ،شماره  ،11873جلسه  ،188سال  ،1364ص .27
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جرايمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليتهاي نظامي و انتظامي
كه طبق اصول و قانون و مقررات بر عهده آنهاس��ت ،مرتكب ميشوند .از سوی دیگر مطابق
تبصره الحاقي ماده  4قانون تش��كيل دادگاههاي عمومي و انقالب 1،رسيدگي به كليه اتهامات
افس��ران نظامي و انتظامي از درجه س��رتيپ و باالتر در صالحيت دادگاه كيفري استان تهران
قرار گرفته و با توج��ه به اينكه تبصره مذكور رس��يدگي به جرايم مطبوعات��ي را در صالحيت
دادگاه كيفري استان دانسته اس��ت بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه چنانچه اشخاص نظامي
و انتظامي تا درجه سرتيپ مرتكب بزه مطبوعاتي ش��وند صرف نظر از محل وقوع جرم ،دادگاه
كيفري استان مربوطه صالحيت رسيدگي به بزه ايشان را دارد و در صورتي كه از درجه سرتيپ
و باالتر مرتكب هر جرم عمومي و طبع ًا مرتكب جرم مطبوعاتي ش��وند ،دادگاه كيفري اس��تان
تهران صالح به رسيدگي ميباشد ،در نتيجه چنانچه جرم مطبوعاتي در ارتباط با شغل نظاميان
باشد ،به علت ارتباط شغلي دادگاه نظامي صالحيت رسيدگي به جرم را دارد.
با توجه به نظ��ر نگارندگان كه موافق با نظر دوم ميباش��د شايس��ته اس��ت ك��ه به جرايم
مطبوعاتي كه از س��وي نظاميان در ارتباط با ش��غل آنه��ا ارتكاب ميياب��د در دادگاه نظامي
رسيدگي شود و در محاكمات مطبوعاتي كه توسط دادگاه نظامي صورت ميگيرد اصول  24و
 168قانون اساس��ي مد نظر قرار گيرد به طوريكه آيين دادرسي خاصي از جمله علنيبودن و
حضور هيأت منصفه مالك رسيدگي باشد.
همان طور که در قس��مت قبل در خصوص دادگاه ویژه روحانیت بی��ان نمودیم ،مطابق ماده
ن نامه دادس��راها و دادگاههای ویژه روحانی��ت ،کلیه جرایم روحانی��ون در دادگاه ویژه
 13آیی�� 
روحانیت رس��یدگی خواهد ش��د ،بنابراین باید اینگونه اس��تدالل کرد که در صورتی که مدير
 - 1تبصره الحاقي ماده 4قانون تش��كيل دادگاههاي عمومي و انقالب« :رس��يدگي به جرايمي كه مجازات قانوني
آنها قصاص نفس يا قصاص عضويا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي
وسياسي ب ه نحوي كه در مواد بعدي ذكر ميشود در دادگاه كيفري استان به عمل خواه د آمد .رسيدگي به كليه اتهامات
اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شوراي نگهبان ،نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي ،وزراء و معاونين آنها،
ي سهقوه ،س��فرا ،دادس��تان و رئيس ديوان محاس��بات ،دارندگان پايه قضايي ،استانداران،
معاونان و مش��اوران رؤسا 
فرمانداران و جرايم عمومي افس��ران نظامي و انتظامي از درجه س��رتيپ و باالتر و مديران كلاطالعات اس��تانها در
صالحيت دادگاه كيفري استان تهران ميباشد به استثناء مواردي كه درصالحيت ساير مراجع قضايي است».
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مسؤول مطبوعهای ،فردي روحاني باشد و مرتكب جرمي علیه امنیت داخلی و خارجی از طريق
مطبوعات گردد ،دادس��راها و دادگاههاي ويژه روحانيت براي رس��يدگي صالحيت دارند .اما در
مورد اينكه آيا حضور هيأتمنصفه در خصوص رسيدگي به جرايم مطبوعاتي روحانيون الزامي
اس��ت يا خير؟ بايد گفت كه با توجه به تصريح قانون اساس��ي و قانون مطبوعات ،حضور هيأت
منصفه در دادگاههاي ويژه روحانيت الزامي اس��ت و اين الزام يك تكليف قانوني است زيرا اگر
جز اين باشد ،دادگاه رسميت پيدا نخواهد كرد و تصميمگيري چنين دادگاهي نيز اعتبار قانوني
نخواهد داشت و استفس��اریهای که دادس��را و دادگاه ویژه روحانیت در تاريخ  ،1370/7/7پیرو
اعتراض وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامی از این دادگاه ،از رهبر معظم انقالب اسالمی کردند و
خواستار تعیین تکلیف در این باره شدند ،1مؤید همین مطلب است.
با توجه به اينكه امروزه اين استفس��اريه و پاس��خ آن مورد عمل دادگاه وی��ژه روحانیت در
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است اما با اين اوضاع و احوال به نظر ميرسد مسايلي كه در اين
استفساريه بيان گرديد به نوعي با اصول قانون اساسي مغايرت دارد؛ چرا که در خصوص هيأت
منصفه بايس��تي بيان داش��ت كه مطابق اصل  168قانون اساس��ی و همچنین ماده  43قانون
« - 1محضر مبارک حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اس�لامی دام ظلهالعالي :پس از سالم و آرزوی
سالمت و توفیق برای وجود مبارک به اس��تحضار میرس��اند :اخیراً گزارش��اتی در مورد تخلفات برخی از روحانیون
شاغل یا مسؤول در مطبوعات واصل شده اس��ت که با نوشتن یا انتش��ار مطالبی حاوی توهین یا خالف واقع ،موجب
بروز تشنج در جامعه میگردند؛ لذا استدعا میش��ود نظر مبارک را در موارد زیر اعالم فرمایید :سؤال  .1آیا رسیدگی به
تخلفات و جرایم روحانیون در رابطه با مسایل مطبوعاتی در صالحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت میباشد یا خیر؟
پاسخ :بس��مه تعالی .کلیه جرایم و تخلفات سیاسی روحانیون و آنچه موجب خدش��ه در حیثیت روحانیت است باید در
آن دادگاه ویژه رسیدگی ش��ود .سؤال  .2در صورت رس��یدگی در این مرجع قضایی ،آیا حضور هیأتمنصفه در دادگاه
ضرورت دارد؟ پاس��خ :اگر ترکیب هیأتمنصفه از روحانیون مورد تأیید دادستان و رییس دادگاه باشد ،حضور آن مفید
است .سؤال .3آیا تشكیل جلس��ات دادگاه ویژه بایستی با حضور وکیل مدافع باش��د یا با توجه به هدف تشکیل دادگاه
که حفظ شئونات روحانیت اس��ت ،دادگاه میتواند از پذیرش وکیل خودداری نماید؟ پاس��خ :حضور وکیل مفید ،بلکه
الزم است .دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مش��خص کند تا از میان آنان به انتخاب متهم ،وکیل
تعیین شود .سؤال .4در بعضی موارد درخواست تشکیل دادگاه علنی میش��ود که به نظر دادگاه احتمال ایجاد تشنج و
جوسازی از طریق حضور افراد غیرالزم وجود دارد ،تش��خیص علنی یا مخفی بودن دادگاه با چه مرجعی است؟ پاسخ:
تشخیص علنی بودن دادگاه با رییس دادگاه است .خداوند شما را مشمول کمک و هدایت وثواب خود قرار دهد».
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مطبوعات بهعنوان نماينده افكار عموم��ي و عصاره آحاد ملت با ش��ركت در محاكمه عالوه
بر اينكه بر حس��ن جريان امر محاكمه نظارت عمومي دارد ،اين وظيف��ه اصلي را نيز بر عهده
دارد كه درباره مجرميت يا برائت متهم و اس��تحقاق تخفيف وي تعيين تكليف نمايد .در واقع
ت منصفه به عنوان پاس��داران منفعت و مصلحت عمومي در مقابل
در جرایم مطبوعاتي ،هيأ 

قاضي كه از نظم عمومي ناش��ي از قواعد آمره تبعيت ميكند ،به تعيين تكليف درباره متهم ،از
حيث توجه يا عدم توجه بزه انتس��ابي ميپردازد تا به اين وس��يله احتمال دستبُرد به عرصه
ت منصفه
حقوق سياسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي را به حداقل رسانده باشد ،زیرا اگر هيأ 
به واقع نماينده افكار عمومي باش��د ،خود را در مقابل افكار عمومي پاسخگو ميداند و هرگز در
جهت مقابله با افكار عموم��ي گام برنميدارد .ولي چنانچه منتخب حاكميت باش��د ،خود را در
مقابل حاكميت پاس��خگو ميداند و توجهي به افكار عمومي نخواهد داش��ت كه اين با فلسفه
وجودي هيأت منصفه در تعارض قرار ميگيرد.
از طرف ديگر برگزاري جلس��ات رس��يدگي به جرايم مطبوعاتي در دادگاه ويژه روحانيت به
صورت علني يا غيرعلني به نظر ریيس دادگاه واگذار ش��ده اس��ت كه اين مسأله مخالف نص
اصل  168قانون اساسي در برگزاري جلسات رس��يدگي به جرايم مطبوعاتي به صورت علني
است .از آنجايي كه جرايم مطبوعاتي عموم ًا از قبل و به صورت آشكار در منظر و معرض افكار
عمومي قرار گرفته است ،بنابراین برگزاري جلسات محاكمه اين جرايم به صورت غيرعلني به
هيچوجه توجيهبردار نميباشد.
با توجه به مطالب بیان ش��ده دریافتیم که محاكمه مطبوعاتي برخي از افراد به لحاظ شأن و
شخصيتشان در دادگاههاي خاصي نظير دادگاه نظامي و دادگاه ويژه روحانيت انجام ميشود.
از طرف ديگر محاكمه مطبوعاتي برخي جرايم خاص نظیر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
كه مندرج در قانون تش��كيل دادگاهه��اي عمومي و انقالب ميباش��د ني��ز در دادگاه انقالب
رسيدگي خواهد ش��د .حال س��ؤال اينجاس��ت ،در صورتيكه جرمي مطبوعاتي توسط افراد
عادي ارتكاب يابد و آن جرم ،مصرح در قانون تش��كيل دادگاههاي عمومي و انقالب نباش��د
كدام محكمه صالح به رس��يدگي به اين جرم ميباش��د؟ در پاسخ به اين س��ؤال بایستی بیان
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کرد که از جمع م��واد  34اصالح قانون مطبوع��ات ( 1)1379و تبصره ماده  4قانون تش��کیل
دادگاههای عموم��ی و انقالب ( 2)1381و همچنين تبصره  1م��اده  20قانون مذكور 3ميتوان
اينگونه اس��تنباط كرد كه مواد قانوني ك��ه در خصوص جرايم مطبوعاتي در قانون تش��كيل
دادگاههاي عمومي و انقالب ذكر ش��ده و همچنين تاريخ تصويب قانون مذكور كه نس��بت به
تاريخ تصويب قانون مطبوعات ،مؤخر ميباش��د ،اراده مؤخر قانونگذار ،در رسيدگي به جرايم
مطبوعاتي ميباش��د كه دادگاه كيفري استان را صالح به رسيدگي دانس��ته است .لذا با استناد
به اين مواد قانوني ميتوان گفت ك��ه در حال حاضر دادگاه كيفري اس��تان محل وقوع جرم،
صالحيت رس��يدگي به جرم مطبوعاتي را دارا ميباش��د؛ به عبارت دیگ��ر اصل بر صالحیت
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی میباش��د اما برخی مواقع در صالحیت
دادگاه رسیدگی کننده به اینگونه جرایم بر اساس معیار ش��خصی و یا ذاتی و محلی اختالف
حادث میش��ود که بس��ته به درجه و نوع دادگاه ،حل اختالف ب��ا دادگاه تجدیدنظر و یا دیوان
عالی کشور خواهد بود( .علی بخشی 147 :1390 ،الی )157
 2-2-3علنی بودن جرایم مطبوعاتی

علنیبودن دادرس��ی یکی از تضمین��ات مهم رس��یدگیهای کیف��ری و همچنین یکی از
معیارهای رعایت حقوق بش��ر در دادرسیها اس��ت .اما همانطور که پیشتر نیز بیان کردیم،
طبق اصل  165قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران 4و همچنین م��اده  188قانون آیین
« - 1رس��يدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مرب��وط به صالحيت ذاتي ميتوان��د در محاكم عمومي يا
انقالب يا ساير مراجع قضايي باشد.در هر صورت علنيبودن و حضور هيأتمنصفه الزامي است».
 ...« - 2رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر میشود در دادگاه کیفری استان به
عمل خواهد آمد.»...
« - 3رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائ ًا در دادگاه تجدیدنظر استان بهعمل خواهد آمد و در این مورد،
دادگاه مذکور «دادگاه کیفری اس��تان» نامیده میش��ود ...دادگاه کیفری استان در رس��یدگی به جرایم مطبوعاتی و
ت منصفه تشکیل خواهد شد».
سیاسی با حضور هیأ 
 - 4این اصل بیان داش��ته« :محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بالمانع اس��ت مگر آنکه به تشخیص
دادگاه ،علنیبودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باش��د ،یا در دعاوی خصوصی ،طرفین دعوا تقاضا کنند که
محاکمه علنی نباشد».
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دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق�لاب در امور کیف��ری ( ،1)1378در برخ��ی مواقع ،امکان
رس��یدگی غیر علنی وج��ود دارد؛ به عبارت دیگر اصل علنی بودن رس��یدگی ب��ه محاکمات،
اس��تثناپذیر اس��ت .حال س��ؤالی که مطرح میگردد این اس��ت که آیا علنی بودن محاکمات
مطبوعاتی نیز مانند س��ایر جرایم استثناپذیر اس��ت یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا امکان رسیدگی

به جرایم مطبوعاتی در برخی مواقع به صورت غیرعلنی وجود دارد یا خیر؟ در پاس��خ بایس��تی
بیان کرد که به لح��اظ اهمیتی که مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراس��ی و وس��یلهای
برای اعمال آزادی بیان دارا میباش��ند ،اصل  168قانون اساس��ی بیان داش��ته« :رسیدگی به
جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأتمنصفه در محاکم دادگستری صورت
میگیرد »...بنابراین در این اصل ،علنی بودن به صورت مطلق و بدون هیچ گونه قیدی در نظر
گرفته شده اس��ت .از س��وی دیگر نیز ماده  34اصالحی قانون مطبوعات ( )1379نیز در تأیید
اصل 168در خصوص رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی بیان داش��ته است« :رسیدگی به جرایم
مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صالحیت ذاتی میتوان��د در محاکم عمومی یا انقالب
یا سایر مراجع قضایی باش��د .در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است».
بنابراین چنانچه موضوع اتهام از جرایم سیاس��ی و مطبوعاتی باش��د دادگاه نمیتواند جلس��ه
رس��یدگی را به صورت غیرعلنی برگزار نماید؛ چرا که اصل  168به گونهای مطلق بیان ش��ده
و فاقد استثنایی بر اصل علنیبودن رسیدگی در این جرایم اس��ت .بنابراین میتوان اینگونه
استنباط کرد که قانونگذار نخواسته اس��ت تا رسیدگی به جرایم سیاس��ی ومطبوعاتی بدون
هیچگونه عذر و بهانهای به صورت غیرعلنی و محرمانه برگزار گردد.
عالوه بر اطالق اصل  168قانون اساس��ی ،مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی
در خصوص تصویب ای��ن اصل نیز مؤید این مطلب اس��ت؛ به طوری که در ای��ن زمینه نایب
 - 1این ماده از قان��ون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق�لاب در امور کیفری در خص��وص علنی بودن و
استثنائات آن مقرر داشته« :محاکمات دادگاه علنی است به اس��تثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه .1 :اعمال منافی
عفت و جرایمی که برخالف اخالق حسنه اس��ت  .2امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین  .3علنی
بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد».
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رییس مجلس خبرگان 1اظهار داشتند« :در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی خود اینکه جرم
سیاس��ی و جرم مطبوعاتی علن ًا محاکمه بش��ود ،این جلوی بسیاری از مفاس��د و مضیقهها و
دیکتاتوریه��ا را میگیرد .بنابراین اگر بخواهند دس��تش بزنند و بگوین��د هر وقت که خالف
نظم تشخیص دادند ،س��ری انجام دهند ،واقع ًا مثل این اس��ت که این اصل را ما اص ً
ال نداشته

باشیم 2».بنابراین دادگاه حق ندارد از علنیبودن آن جلوگیری کند.
نظر دیگری نیز در تقاب��ل با این نظر که بیان داش��ته دادرس��یهای مطبوعاتی در هر حال
علنی است و تحت هیچ ش��رایطی امکان برگزاری محاکمه مطبوعاتی غیرعلنی وجود ندارد و
با فحوای قوانین و مقررات نیز سازگار اس��ت ،وجود دارد که بیان میدارد ،پذیرش اصل علنی
بودن رسیدگیهای مطبوعاتی به نحو اطالق منطقی نیس��ت؛ زیرا در بعضی پروندهها مصالح
کش��ور ،غیرعلنی بودن اینگونه محاکمات را ایجاب میکند .بهطور مثال ممکن است جرمی
علیه امنیت ملی توس��ط مطبوعات ارتکاب یابد ،بنابراین علنی برگزار ش��دن این محاکمه ،به
مصلحت جامعه نخواهد بود ،بنابراین جهت جلوگیری از مخدوش س��اختن امنیت و آس��ایش
3
عمومی ،بهتر است که محاکمه غیرعلنی باشد.
نتیجهای ک��ه در پایان این مبح��ث با توجه به اصل  168قانون اساس��ی و م��اده  34قانون
مطبوعات میتوان گرفت این است که جرایم مطبوعاتی به دلیل اینکه یکطرف مخاطبین
عموم مردم میباش��ند و حکومت نیز طرف دیگر است ،برای جلوگیری از اعمال نفوذ حکومت
در دادرس��یهای مطبوعاتی باید محاکمات به صورت علنی برگزار گردد .همچنین قانونگذار
آگاه و با بصیرت تمامی جوانب موجود را س��نجیده و با توجه به آن ،به تدوین قواعد و مقررات
مبادرت ورزیده اس��ت .از طرف دیگر نیز به نظر میرس��د با توجه به اینک��ه هیأتمنصفه در
رس��یدگی به جرایم مطبوعاتی حضور دارند لذا این مس��أله خود ،به نحوی گویای علنیبودن
 - 1در آن زمان مرحوم شهید بهشتی بودند.
 - 2امور فرهنگ و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،)1364(،مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد سوم ،تهران ،ص.1681
 - 3مستنبط از معاونت آموزش قوه قضاییه ،پیشین ،ص .103
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محاکمات مطبوعاتی اس��ت که خود این مس��أله س��بب مصون ماندن اصحاب مطبوعات از
تعرضات احتمالی خواهد شد.
 3-2-3هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی

مس��لم ًا با حاکمیت مردم س��االر ،نقش مردم در تمام امور ،از جمله قض��اوت و کنترل جرم

نیز باید پر رنگتر ش��ود .ایجاد نهادهایی نظی��ر داوری،ش��وراهای داوری،خانههای انصاف،
ش��وراهای حکمیت و هیات منصفه ،ت�لاش در تحقق این فکر اس��ت .از مش��ارکت مردمی
در قضاوته��ای کیف��ری و کنترل ج��رم ،گاه به سیاس��ت جنایی مش��ارکتی یاد میش��ود
(شیخاالسلامی )35-56 :1380،پیشنهاد سیاس��ت جنایی مشارکتی یا سیاس��ت جنایی توام با
مشارکت وسیع جامعه؛یعنی در نظر گرفتن ضرورت آثار حیاتی ایجاد اهرمهای تقویتی دیگر،
به غیر از پلیس یا قوه قضاییه؛ به منظور اعتبار بخش��یدن به سیاست جنایی است که یک طرح
در این مورد به وسیلهی قوای سهگانه تهیه،تدوین و اجرا میگردد .پیبردن به اهمیت موضوع
و توجیه آن ،در عمل باید به ش��رکت دادن مردم در سیاست جنایی با کلیه تغییراتی که این کار
به دنبال میآورد ،منجر شود( .الزرژ ،ترجمه نجفی ابرندآبادی)124 :1375،
بنابراین حضور هیات منصفه و س��پردن سرنوش��ت یک پرونده به تصمیمات مردم عادی و
نمایندگان جامعه ،یکی از مهمترین مصادیق سیاس��ت جنایی مش��ارکتی اس��ت .ازآنجا که به
حق ،نویسندگان،روزنامه نگاران و عامالن مطبوعاتی به عنوان مصلحان اجتماعی در مطبوعه
خود به عنوان یک تریبون مردم��ی در پی نقد و اصالح جامعه خود می باش��ند ،مس��لم ًا وجود
قضاوت مردمی در خصوص اتهامات منتس��ب به آنها ،امری طبیعی و شایسته به نظر میرسد.
در مورد هیأتمنصفه بایس��تی بیان نمود که این نهاد قضایی مردمی 1از جمله نهادهایی است
که علیرغم اهمیت فراوان و مؤثرآن در تأمین حقوق و آزادیهای شهروندان و حراست آنان از
هرگونه تعرض ،تنها در دو مورد از محاکمات یعنی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی (به
دلیل اینکه جزء جرایمی میباش��ند که با وجدان عمومی جامعه ارتباط دارند) پیش بینی شده و
در بقیه محاکمات ،حضور این هیأت ،مورد نظر و اشاره قانونگذار واقع نگشته است.
1 - Popular Jurisdiction
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متأس��فانه قانون هیأت منصفه ( )1382با حذف تبصره  2ماده  43قانون مطبوعات ()1379
در ماده  13خود 1دس��ت قاضی را برای تصمیم گیری نهایی حتا بدون امعان نظر به رای هیأت
منصفه بس��یار باز گذاش��ته بود و این س��ؤال را مطرح می نمود که چنانچه رای هیأت منصفه
بر برائت باش��د آیا قاضی امکان صدور رای بر مجرمیت را داراس��ت؟ چراکه با وجود تبصره2

م��اده 2 43آنچه به ذهن متبادر می ش��د ،این بود ک��ه تنها در صورت تصمی��م هیأت منصفه
بر بزهکاری به عنوان یک اس��تثنا ،قاضی ام��کان صدور رای برائ��ت دارد و خالف آن صادق
نمیباش��د که با حذف این تبصره ،تصمیمگی��ری نهایی چه بزهکاری و چ��ه برائت ،بر عهده
قاضی پرونده اس��ت که این موضوع با روح اصل  168قانون اساس��ی و حضور هیأت منصفه
به عنوان یک نهاد تصمیم گیر و نه مش��ورتی منافات دارد که البته قانون گذار در س��ال1387
قانون هیأت منصفه ( )1382را منسوخ اعالم کرد و مجدداً به روش قانون مطبوعات اصالحی
( )1379بازگشت نمود.
هر چند به عقیده برخی صاحبنظ��ران ،در قانون اصالحی س��ال  1379نیز ،دخالت و نقش
ت منصف��ه در جرای��م مطبوعاتی و سیاس��ی در حد کارش��ناس تنزل داده ش��ده و ماهیت
هیأ 
تصمیمات آنها جنبه مشورتی به خود گرفته اس��ت؛ چرا که در مدل انتخابی ایران ،تشخیص
 - 1ماده  13این قانون در مورد نحوه تصمیمگیری تصریح میکند« :پس از اعالم ختم رسيدگي بالفاصله اعضای
هيأتمنصفه به شور پرداخته ونظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعالم ميدارند:
الف .متهم بزهكار است يا خير؟
ب .درصورت بزهكاري ،آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
ت منصف��ه ،دادگاه درخصوص مجرميت يا برائت متهماتخ��اذ تصميم نموده و طبق
تبصره :پس از اعالم نظر هيأ 
قانون مبادرت به صدور رأي مينمايد»
 - 2ماده  43قانون اصالح مطبوعات مصوب « :1379/1/30پس از اعالم ختم رسیدگی بالفاصله اعضای هیات
منصفه به ش��ور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد ذیل اع�لام دارند :الف -متهم بزهکار اس��ت یا خیر؟ ب – در
صورت بزهکاری آیا مس��تحق تخفیف اس��ت یا خیر؟ تبصره :1پس از اعالم نظر هیأت منصف��ه دادگاه در خصوص
مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمی��م نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای م��ی نماید.تبصره  :2در صورتیکه
تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رای به برائت صادر کند.»...
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موضوع با هیأتمنصفه است لیکن تطبیق موضوع با حکم قانونی و انشای رأی و تعیین میزان
مجازات و احیان ًا میزان برخورداری مرتکب از کیفیات مخففه در انحصار قاضی دادگاه میباشد.
نکته دیگری که به نظر میرس��د در خصوص جرایم مطبوعاتی ،بایس��تی بیشتر و پیشتر از
موضوعات دیگر مورد نظر ،بررسی و کنکاش قانونگذار قرار گیرد مسأله اعضای هیأت منصفه

اس��ت؛ باالخص در مورد جرایمی که حکومت نقش مس��تقیم در آن دارد؛ بر اس��اس ماده 36
اصالح قانون مطبوعات ،1طریقه انتخاب اعضای هیأت منصفه سبب انتقادات بسیاری گشت؛
چرا که فلسفه تش��کیل هیأتمنصفه و حضور آن در دادرس��یها ،انعکاس افکار عمومی است
تا بدین وس��یله به مردم این اطمینان خاطر داده ش��ود که بدون هیچگون��ه جانبداری و بدون
هیچ حب و بغضی ،رسیدگیها صورت میگیرد و مردم احساس کنند که در محاکمات شریک
ت انتخابکننده میباش��ند ،خود از افرادی
هستند ،اما متأسفانه اکثر کس��انی که به عنوان هیأ 
هس��تند که در حکومت نقش عمده دارند و همین مسأله س��بب میگردد تا استقالل این نهاد
مردمی مخدوش گردد (هاش�می« )144 :1371 ،لذا بهتر بود که انجمنها و نهادهایی مدنی نظیر
انجمن صنفی روزنامه نگاران ،نظام پزش��کی و ...اش��خاص متقاضی برای عضویت در هیأت
2
منصفه را به قید قرعه انتخاب کرده و برای شرکت در محاکمات به دادگاهها اعالم میکردند».
ت منصفه در تهران به دعوت
 - 1این ماده بیان میدارد« :هر دو سال يكبار در مهر ماه جهت تعيين اعضای هيأ 
وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي و با حضور وي و ریيس كل دادگسترياستان ،ریيس شوراي ش��هر ،ریيس سازمان
تبليغات و نماينده شوراي سياس��تگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز اس��تان به دعوت مدير كلفرهنگ و
ارشاد اسالمي استان و با حضور وي و ریيس كل دادگستري اس��تان ،ریيس شوراي شهر مركز استان ،ریيس سازمان
تبليغات و امام جمعه مركزاستان يا نماينده وي تشكيل ميش��ود .هيأت مذكور در تهران ( )21نفر و در ساير استانها
( )14نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماعی (روحانيون ،اس��اتيددانش��گاه ،پزش��كان،
مهندس��ان ،نويس��ندگان و روزنامه نگاران ،وكالي دادگس��تري ،دبيران و آموزگاران ،اصناف ،كارمندان ،كارگران،
كشاورزان ،هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضای هيأتمنصفه انتخاب ميكند».
 - 2افتخار جهرمی ،گودرز« )1380( ،هیأتمنصفه» ،ارایه ش��ده در همایش هیأت پیگی��ری و نظارت بر اجرای
قانون اساس��ی ،ص  303به نقل از صب��ری ،نورمحمد )1384( ،هیأتمنصف��ه؛ مطالعه تطبیقی ،چ��اپ اول،تهران:
انتشارات میزان،ص .53
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برای رفع این نقیصه در س��ال  1382قانونی تحت عنوان قانون هی��أت منصفه به تصویب
رسید که به موجب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر ،ملغی گردید .ماده  1این قانون به پیروی از
اصل  168قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان میدارد« :رسيدگي به جرایم سياسي و
مطبوعاتي علني اس��ت و با حضور هيأتمنصفهدر دادگاه صالحه صورت ميگيرد» .بنابراین

از اطالق اصل  168و م��اده  1قانون فوقالذک��ر نتیجه میگیریم که کلی��ه محاکمات جرایم
مطبوعاتی ،اع��م از اینکه جرایم علی��ه حریم خصوصی افراد باش��د یا علی��ه امنیت داخلی و
خارجی کشور و ...بایس��تی با حضور هیأت منصفه صورت گیرد .ش��ایان ذکر است که قانون
هیأتمنصفه مصوب س��ال  ،1382برخی از مهمترین اشکاالت و نارس��اییهای نهاد هیأت
منصفه از قبیل انتصابی بودن اعضای هیأتمنصفه را طبق ماده  3این قانون 1،برطرف نموده؛
به این معنا که انتخابی بودن اعض��ای هیأت منصفه ،تحت نظارت اف��راد منتخب ،جایگزین
انتصابی بودن گردیده است.
ماده  2این قانون گروههای مختلفی که حق ش��رکت در این انتخابات را داش��ته و میتوانند
تقاضای عضویت در هیأت منصفه دهند را مش��خص س��اخته و طی این م��اده مقرر میدارد:
«اعضاي هيأتمنصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظيرروحانيون ،اس��اتيد
دانشگاه ،دانشجويان ،پزشكان ،مهندسان ،كارگران ،كشاورزان ،نويسندگان ،روزنامه نگاران،
معلمان ،وكالي دادگس��تري ،كارمندان ،هنرمندان ،پيش��هوران وتجار براي مدت چهار سال
انتخاب ميگردند» .اما به نظر میرس��د که طیف انتخاب ش��وندگان به اقشار مختلف جامعه
 - 1ماده  3این قانون مقرر میدارد« :انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيأتمنصفه هر اس��تان از بين اقش��ار و
صنوف مختلف از طريق اعالم عمومي و جمعآوري تقاضاهاي داوطلب��ان عضويت در هيأت منصفه به قيد قرعه و به
صورت علني خواهد بود .هيأت منصفه هر استان در اولين جلسه خوديكي از اعضا را براي مدت دو سال بهعنوان دبير
هيأت منصفه انتخاب خواهد كرد .دبير،مس��ؤوليت اداره دبيرخانه را به عهده دارد .حداقل ي��ك ماه قبل از اتمام دوره
مسؤوليت دبير ،دبير جديد به وسيله هيأتمنصفه استان انتخاب خواهد شد.
امور اجرایي اين ماده در هر اس��تان زير نظر رییس قوه قضایيه يا فردي كه ايش��ان تعيينميكند و با حضور ریيس
شوراي اسالمي استان و دو نفر از نمايندگان آن استان به انتخابمجلس بهعنوان ناظر انجام ميشود .قرعهكشي با
حضور حداقل دو نفر از ناظرين معتبراست».
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بایس��تی توس��عه داده ش��ود و طبقاتی که دارای اطالعات حقوقی و قضایی هس��تند از جمله
وکالی دادگستری از جمع انتخابشوندگان حذف گردند.
البته همانگونه که در سطور گذشته نیز ذکر گشت قانون مطبوعات سال  1382به دالیلی از
جمله عدم وجود بودجه کافی در راستای انتخاب اعضای هیأت منصفه موضوع مواد  3و 5قانون
مطبوعات سال  ،82در سال  1387از طرف مجلس ش��ورای اسالمی نسخ گردید و قانون قابل
اعمال در خصوص نهاد هیأت منصفه مجدداً قانون اصالحی  1379محسوب گردید.
نتیجه

یکی از موارد جرم انگاری در بس��یاری از قوانی��ن از جمله قانون مجازات اس�لامی ،جرایم
علیه امنیت در نظر گرفته ش��ده اس��ت و در فصول مختلفی از این قانون ،مصادیقی از جرایم
علیه امنیت ،جرم انگاری گردیده اس��ت .بنابراین این جرم به دلیل حساس��یت و اهمیت آن در
دادگاه انقالب که یکی از محاکم اختصاصی اس��ت ،رسیدگی خواهد ش��د .از دیگر سو در گذار
شتابان جامعه ما ،رسانههاي ارتباط جمعي نظیر مطبوعات ،چه در قالب ملي و چه در قلمرویی
وس��یعتر ،یعنی س��اخت بينالمللي ،ميتوانند كارآيي و ناكارآمديهايي داش��ته باشند كه در
برخی موارد در تقويت يا تضعيف پايهه��اي امنيت ملي تجلي مييابد؛ ب��ه همین علت قانون
مطبوعات ،بس��یاری از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که قابلیت ارتکاب
توسط مطبوعات را داشته باشند ،جرم انگاری نموده است و برای آن مجازاتهای متناسبی در
نظر گرفته شده است.
مخاطره انگیز بودن این جرم در جهت تضعیف امنیت داخلی و خارجی کش��ور سبب گردیده
که قانونگذار صالحیتی فراتر از صالحیت ملی را برای محاکم در نظر بگیرد؛ به عبارت دیگر
در صورتی که جرمی علیه امنیت ملی توسط فردی ایرانی یا بیگانه در خارج از قلمرو حاکمیتی
ایران ارتکاب یابد ،محاکم صالح در ایران ،صالحیت رسیدگی به این جرم را خواهند داشت.
نکته اساس��ی که بایس��تی مدنظر قرار گیرد و به نوعی ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی را به
صورت کلی با ارتکاب جرایم علیه امنیت توس��ط مطبوعات متمایز نماید ،آیین رس��یدگی به
این جرایم اس��ت؛ به این معنا که در صورت��ی که جرمی علیه امنیت مل��ی از طریق مطبوعات
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ارتکاب یابد ،در محکمه صالح رس��یدگی و اصل علنی بودن و حضور هیأت منصفه مطبوعاتی
الزامی میباش��د؛ در حالی که این ارفاقات در رس��یدگی به جرایم علیه امنی��ت از طرق عادی
مجری نمیباشد؛ چرا که اصحاب مطبوعات تالشش��ان در جهت تنویر افکار عمومی است و
دارای انگیزه ش��رافتمندانه میباش��ند ،بنابراین نمیتوان تصور کرد جرایمی که در مطبوعات

ارتکاب مییابد با س��وءنیت همراه بوده اس��ت ،پس عدالت اقتضا میکند که اینگونه جرایم
واجد ارفاقات خاصی در رسیدگیشان باشند.
با عنایت به علنیب��ودن محاکمات که یکی از مس��ائل بس��یار مهم و مناقش��هبرانگیز در
رسیدگیهای کیفری اس��ت بایس��تی بیان کرد که علنیبودن در جرایم مطبوعاتی برخالف
دیگر جرایم که استثناپذیر است ،با اس��تناد به اصل  168قانون اساسی مطلق ًا به صورت علنی
برگزار خواهد ش��د؛ لذا در صورتی ک��ه جرمی علیه امنی��ت داخلی و خارجی کش��ور از طریق
مطبوعات ارت��کاب یابد نیز ،محاکماتش به ص��ورت علنی برگزار خواهد ش��د؛ به این معنا که
دادگاه نمیتواند جلسه رس��یدگی به اینگونه جرایم را غیرعلنی برگزار کند؛ لذا علنی بودن در
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی استثناناپذیر است.
در نهایت نیز الزم به ذکر است که به منظور اجرای بند «ب» ماده  116قانون برنامه چهارم
توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران ( )1383و با توجه به رش��د
و پیش��رفت روز افزون تکنولوژیهای ارتباط��ی و فقدان قوانینی مناس��ب در این خصوص و
همچنین به جهت جلوگیری از اجرای مقررات حقوق��ی گوناگون و پراکنده در مورد مطبوعات
و سایر وس��ایل ارتباط جمعی ،متن قانونی واحدی تحت عنوان الیحه نظام جامع رسانههای
همگانی توس��ط پژوهش��گاه فرهنگ و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در سال
 1389در مورد تمامی رسانههای قدیم و جدید نگاشته ش��د اما متأسفانه به جهت موانع پیش
روی آن ،در مجلس ش��ورای اس�لامی به تصویب نرس��ید در حالی که برای جلوگیری از آرا
و نظرات متش��تت بایس��تی اقدامات الزم در خصوص تصویب قانون نظام جامع رس��انههای
همگانی انجام پذیرد .این الیحه در زمینههای متفاوت و در خصوص تمامی مس��ایل رسانهها
مقرراتگذاری کرده بود که به طور کلی میتوان این مقرراتگذاریها را به چند دسته تقسیم
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نمود .1 :مقررات کلی در زمینه آزادی رس��انهها  .2مقررات مربوط به تأسیس و اداره آنها .3
مقررات راجع به محتوای رسانهها و طرز انتشار آنها از طریق چاپ ،امواج ،کابلها ،ماهوارهها
و .4 ...مق��ررات مربوط به پیش بین��ی قانونی اس��تثناها ،محدودیتها و جرایم رس��انهای .5
مقررات حاکم بر رسیدگی و دادرسی جرایم رس��انهای در دادگاههای عمومی دادگستری و با

حضور هیأتمنصفه و مقررات استقالل حرفهای روزنامه نگاری.
نکته مفید و قابل توجهی که در پیش نویس این الیحه وجود داش��ت ،در نظر گرفتن هیأت
منصفه استانی رس��انه برای رس��یدگی بدوی و تجدیدنظر به جرایم رس��انهای ارتکاب یافته
ش بینی هیأت منصفه کش��وری برای رس��یدگی بدوی و
در رس��انههای محلی و همچنین پی 
تجدیدنظر به جرایم رس��انهای ارتکاب یافته در رسانههای سراسری و بینالمللی بود؛ بنابراین
در صورتی که جرمی علیه امنیت خارجی توس��ط مطبوعات ارتکاب یابد ،شایس��ته اس��ت که
در رس��یدگی به این جرم ،هیأت منصفه کش��وری در نظر گرفته ش��ود و این نهاد شبه قضایی
که نماین��ده قاطبه افراد جامعه اس��ت در اینگونه محاکمات حضور داش��ته باش��د؛ اما به نظر
نگارندگان ایرادی که بر این الیحه و پیش از آن ،بر دیگر قوانین مطبوعاتی وارد است ،حضور
افرادی در هیأت منصفه اس��ت که اشراف کامل بر مس��ائل و علوم حقوقی و قضایی دارند .در
این الیحه از اقش��ار مختلف جامع��ه برای عضویت در هی��أت منصفه اس��تفاده گردیده که از
آن جمله دو وکیل ب��ه انتخاب اتحادیه کانونهای وکالی سراس��ر کش��ور ،دو نفر به انتخاب
کانون وکال ،مش��اوران و کارشناسان رس��می قوه قضاییه و همچنین دو نفر به انتخاب کانون
س��ردفتران و دفتریاران را برای عضوی��ت این نهاد در نظ��ر گرفتهاند؛ لذا به نظر میرس��د با
انتخاب اینگونه افراد به نوعی از هدف اصلی که حمایت و حفاظت از آزادی بیان و مطبوعات
و حراست از مدیرمسؤول و سایر دست اندرکاران جرایم مطبوعاتی میباشند ،دور خواهیم شد.
ماده  213این پیش نویس ،ش��رایط اعض��ای هیأت منصف��ه را چنین بیان داش��ته بود که
در بند  7آن یکی از ش��رایط را اینگونه بیان کرده« :نداش��تن س��مت مدیرکل یا معادل آن و
باالتر در دس��تگاههای اجرایی» .به نظر میرسد در نظر گرفتن این ش��رط برای عضویت در
هیأت منصفه باالخص در خصوص رس��یدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از نکات
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مثبت این الیحه است؛ چرا که این شرط س��بب میگردد اعضای هیأت منصفه به دلیل عدم
وابس��تگی به دولت ،مخصوص ًا در جرایم علی��ه امنیت داخلی و خارجی که ارتباط مس��تقیم با
دولت و حکومت به معنای اعم دارد ،بدون هیچگونه ترس و واهمهای نظر خود را ارائه دهند و
قطع به یقین این رأی مقرون به عدالت است.
در خصوص علنی بودن رس��یدگی به جرایم مطبوعاتی در این الیحه نیز بایس��تی بیان کرد
که برای جلوگیری از اعمال سالیق متفاوت در حوزه رس��یدگی به جرایم مطبوعاتی ،شایسته
بود که نص صریحی مبنی بر علنی بودن رس��یدگی وجود داشت؛ در حالی که جز در ماده 207
این الیحه که آن هم در خصوص مسأله هیأت منصفه میباشد ،در جای دیگری از اصل 168
قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران در مورد علنی بودن محاکمات مطبوعاتی سخنی به
میان نیامده اس��ت؛ از طرف دیگر نیز در ماده  233این الیحه بیان ش��ده که از تاریخ تصویب
این قانون ،قانون مطبوعات ( )1364و کلیه اصالحات و الحاقات بعدی آن نسخ خواهد گردید؛
بنابراین این مس��أله س��بب ایجاد ابهامات زیادی برای علنی بودن محاکم��ات مطبوعاتی در
آینده خواهد گردید.
به نظر میرس��د با در نظر گرفتن قوانینی ش��فاف و بدون ابهام در زمینه جرایم مطبوعاتی،
تحولی عظیم حاصل خواهد شد و سبب خواهد گردید که قوانین جدیدالتصویب ،نقیصههایی
که در قوانین سابق وجود داشتهاند را برطرف س��اخته و در نهایت سبب استحکام آرای نهایی
محاکم قضایی در خصوص جرایم رسانهها خواهد شد.
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The Commission of Crimes Against National Security through
the Press and Its Specific Characteristics in Iranian Law
abstract
Given the importance that the press is unutterable, Always been considered by lawmakers And the offenses committed This rule has been
written by the media; One of the cases in this regard crimes Committing crimes against internal and external security is through the press;
Therefore, the importance of national security has Not only the Islamic
Penal Code, The press law also alleged negligence in this regard is to
engage. However, given that press crimes Certain leniency in dealing
with such public and jury are, These are questions that If you commit
a crime against national security through the press crimes are not considered? Also if you are press crimes, Leniency and guaranteeing due
process are not covered by the press?
So this issue is examined in this article And we will say that any crime
committed by the press has the ability to be press crimes have been
considered And press offenses will be subject to special procedure And
handling practices If you are a crime against national security, the press
will run.
Keywords: National Security, Press crimes,public procedure , jury.
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پرسش و پاسخ

پرسشوپاسخ()23
محمد عظيميان

*

تاريخ دريافت1397 /08/15 :

تاريخ پذيرش1400/01/08 :

وكالت انجام وظايف از طرف مديرعامل شركت به شخص ثالث اعطا گرديده است .با مراجعه
شخص ثالث جهت انجام مورد وكالت و مطالبه اساسنامه مشخص گرديد كه در اساسنامه صرفاً
حق واگ�ذاري اختيارات مديران به ش�ركا تجويز گرديده اس�ت .آيا به اس�تناد وكالت ارائه ش�ده
ميتوان نسبت به فروش اموال شركت مبادرت نمود؟

پاسخ  :قطع نظر از صالحيت عام مديران ش��ركت در اداره امور شركت وفق ماده  118اليحه
اصالحي قس��متي از قانون تجارت و باطل بودن محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا
به موجب تصميمات مجمع عمومي در مقابل اشخاص ثالث و اعتبار اين گونه تصميمات فقط در
مديريت عاملي ،امري است مباشرتي و مديرعامل
روابط بين مديران و صاحبان س��هام ،اصو ًال
ِ
حق ندارد اختيارات مديريتي خود را به ديگران تفويض كند مگر اينكه در اساس��نامه يا بهوسيله
* .نويسندة مسؤول :سردفتر دفتر اسناد رس��مي شماره  648تهران ،نایب رییس كانون س��ردفتران و دفترياران و

				
عضو هیأت تحريريه ماهنامه «كانون».

Daf648@yahoo. com
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هيأت مديره اين اختيار اعطا گرديده باش��د كه در اين فرض همان گونه كه در بخش��نامه وحدت
رويه شماره 68/656مورخ  91/2/3كانون سردفتران و دفترياران تصريح گرديده« ،تنظيم سند
وكالت داير ب��ر اعطاي اختيارات مديران بالمانع اس��ت» .لكن در فرض س��ؤال ،مفهوم مخالف
«تجويز واگذاري اختيارات مديران به شركا» ،عدم جواز واگذاري اختيارات مديران به اشخاص
ثالث ميباش��د كه در نتيجه تفويض اختيار مديرعامل به كيفيت مذكور ب��دون رعايت مقررات
انجام پذيرفته و تا تنفيذ هيأت مديره قابليت ترتيب اثر در دفاتر اسناد رسمي ندارد.

دریچه

وظيفهسردفتردرمواجههبابخشنامههايخالفقانون
دکتركاميارشيبت زاده

1

تاریخ دریافت1399/07/09:

تاریخ ویرایش1399/10/16 :

تاریخ پذیرش1400/01/08 :

اشاره:

بعض ًا شاهد اصدار بخشنامههايي هس��تيم كه با موادي از قانون در تعارض هستند و از طرفي

میدانيم كه بخشنامه عبارت از تصميماتي اس��ت كه از جانب مقامات اداري جهت ارشاد يا عمل
و نحوه اجراي صحيح قوانين ،كتب ًا به مرئوس��ين صادرمي ش��ود و نبايد مخال��ف باقانون ياحتي
آييننامه باشد ،حال سؤال اينجاست كه چنانچه سردفتر با بخشنامهای خالف قانون مواجه شود
تكليف چيست؟آيا میتواند رأس ًا اجتهاد نموده و يا حق اجتهاد دارد يا خير؟
اگر نتيجهی اجتهاد اين باشدكه بخشنامه خالف قانون است ،میتواند ازعمل به آن سرپيچي
كند؟ چنانچه عمل به بخش��نامه باعث ايجاد مس��ؤوليتي براي س��ردفترگردد ،آيا مسؤوليت آن
برعهده صادركننده بخشنامه است يا س��ردفتر؟آيا سردفتري كه بخش��نامهای را خالف قانون
-1نويسندةمسؤول:سرپرستاجراییماهنامهکانون ،سردفتردفتراسنادرسمیشماره1023تهران،دکتریحقوقخصوصی

notary_1023@yahoo. com
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تش��خيص دهد وحتي به آن عمل ننمايد و در نتیجه حقوق شخص ديگري هم تضييع نگردد ،آيا
مستوجب مسؤوليت انتظامي به نسبت عمل ننمودن به بخشنامه میباشد؟ اگر بعداً خالف بودن
اين بخش��نامهها ،در مرجع صالح (مث ً
الديوان عدالت اداري ،صدور بخش��نامه مجدد يا اصالحي
و )...اثبات گردد ،چه تبعاتي میتواند براي ارباب رجوع يا سردفتر ودفتريار مربوطه داشته باشد؟
موضوعات فوقاالشعار ،نمونهای ازمسائلي اس��ت كه میتواند گريبانگيرسردفتر يا دفتريار
درطول س��نوات خدمت وي باش��د ؛با اش��اره به اين م��وارد ،نظراتي كه درجلس��ه مجله كانون
س��ردفتران و دفترياران مطرح و س��پس نظرات ذيل الذكر كتب ًا به دفتر مجله كانون سردفتران
و دفترياران واصل شده است منعكس میگردد ،بديهي اس��ت كه ديدگاههاي ذيل جنبه نظري
داشته و جهت تشحيذ اذهان ذكر میگردد :
ديدگاه اول: 1

او ًال-مخالفت بخش��نامه با قانون صريح وروشن باشد ،بنابراين بخش��نامههايي كه مفاد آن
صرف ًا با تفسير و يا قرائتي خاص از قانون مغاير اس��ت يا به موجب قانون مؤخرنسخ شده ،موضوع
بحث نيست.
ثاني ًا-تجويز بي اثر كردن و عدم انجام بخش��نامه اداري از طرف سردفتران و يا هر مقام ذيربط
در حقيقت تجاوز به صالحيت عام ديوان عدالت اداري است( .اصل 173ق .ا) .
ثالث ًا-عمل نكردن به بخش��نامه ولو اينكه از نظر سردفتر اين بخش��نامه برخالف قانون باشد
موجب بي نظمي و اختالل در نظام اداري اس��ت ،همان طوركه قاض��ي محكمه با توجه به وجود
ش��وراي نگهبان ،حق ندارد بنا بر مخالفت قوانين موضوعه ،با قانون اساسي و شرع از اعتبار دادن
به قانون س��رپيچي كند ،س��ران دفاتر نيز نمي توانند ازاجراي بخش��نامههايي كه به زعم خود،
برخالف قوانين صادر شده سرپيچي نمايند.
رابع ًا-بس��ياري ازمتون و بخش��نامهها و قوانين قابليت تفس��يردارند ،بنابراين ادعاي مخالفت
بخشنامه با قانون به راحتي قابل قبول نيست ،همچنان كه وجود ثبت روزانه دهها دادخواست ابطال
 - 1نظر جناب آقاي پرويز رضايي ،سردفتر دفتر اسناد رسمي  695تهران
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بخشنامههاي خالف قانون دردفتر ديوان عدالت اداريو رد بسياري از آنها مؤيد اين مدعاست.
ديدگاه دوم: 1

ابتدائ ًا بايستي اين موضوع روشن شودكه منظور از تنظيم سند برخالف"مقررات وبخشنامهها
و دس��تورالعملها" ،موضوع فراز  8بند ج ماده 29آيين نامههاي بند  4م��اده 6و تبصره  2ماده6

و م��واد 37-28-24-20-19-17-14و 53ق .د .ا .ر .مص��وب 1354/10/17چيس��ت؟به
نظرميرس��د منظور ،تنظيم سند بر خالف مقررات ماهوي اس��ت نه امور شكلي ،كه امور شكلي
در بندهاي ديگراحصا ش��ده و حتي وضع مجازات انتظامي شده است؛ مث ً
الدرموارد ماهوي نظير
محاسبه سهم االرث كه در قانون مش��خص شده اس��ت ،اداره ثبت حق ورود يا صدور بخشنامه
ندارد بلكه س��ردفتر طب��ق اص��ول 9و 138و 170ق .ا .و م��اده 60ق .ث .و م��اده 1288ق .م .و
ماده 29و30ق .د .ا .ر ، .حق تنظيم س��ند بر خالف قوانين را ندارد و الاّ س��ندش به صراحت ماده
 1288ق .م .بي اعتبار است و تشكيالت دفاتر اسناد رس��مي براي توليد اسناد بي اعتبار به وجود
نيامده اس��ت؛ اما برعكس عدم رعايت امور شكلي ،سند را ازرس��ميت نمي اندازد وحتي مادام كه
بخشنامهای شكلي در ديوان ابطال نشده باشد ،مي توان به آن عمل نمود.
سند تنظيمي س��ردفتران به مثابه حكم قطعي دادگاه تجديد نظر ،الزم االجرا است و سردفتر
جهت ايجاد بهداشت حقوقي منصوب و انجام وظيفه مینمايد ،فلذا نبايد به بهانهی تفسيرهاي
متفاوت از قوانين از عمل به بخشنامهها سرپيچي گردد اما چنانچه بحث ناظر به امور شكلي سند
باش��د (مث ً
العدم رعايت مقررات حق تمبر) مقررات و ضمانت اجراي خود را داش��ته و بايستي از
طريق ديوان عدالت اداري ابطال بخشنامه را درخواست نمود.
ديدگاه سوم:2

هدف از وضع قوانين ايجاد نظمي بر پايه عدالت اس��ت و صدور بخش��نامه نيز بايستي راهي
براي رس��يدن به عدالت را بر مبناي قوانين به ما نش��ان ده��د ،حال تصور بفرمايي��د كه اقدامي
برخالف بخش��نامه انجام ش��ده باش��د ،آيا تخلفي رخ داده اس��ت يا خير؟ در قانون دفاتر اسناد
 - 1نظر جناب آقاي احسان معدوليت ،سردفتر دفتر اسناد رسمي  858تهران
 - 2نظرجناب آقاي محمد زارعي ،سردفتر دفتر اسناد رسمي  23قم.
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رسمي و كانون س��ردفتران و دفتر ياران تعريفي از تخلف ارائه نشده اس��ت ودر مواد گوناگون به
"تخلفات"و "محاكمه انتظامي "و"مجازات انتظامي "و "طبقه بندي تخلفات " اش��اره شده است و
قانونگذارخود را بي نياز از تعريف دانسته است .تخلف اداري هرگونه اقدام عمدي يا غير عمدي
اس��ت كه بر خالف ضوابط و مقررات اداري توسط عوامل انساني وابس��ته به اداره صورت گيرد.
ماده  8قانون رسيدگي به تخلفات اداري تخلف را نقض عمدي قوانين و مقررات اداري وكوتاهي
غيرعمد در اجراي وظايف اداري اعالم داشته ومصاديق وموارد تخلف را درماده 9برمي شمارد.
تخلف در لغت ب��ه معني خالف وعده و عهد وپيمان كردن اس��ت و در اصط�لاح فقه و قانون
مدني به معني عدم انجام تعهد ي��ا تأخير در انجام تعهد به كار م��یرود و در حقوق اداري به معني
تجاوزمأمور دولت از مق��ررات اداري در حين انجام وظيفه میباش��د ،در ماده دو دس��تور العمل
رس��يدگي به تخلفات اداري مصوب هيأت عالي نظارت ،تخلف اداري چنين تعريف ش��ده است:
"تخلف اداري عبارت است از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم
و انضباط اداري كه منحصر به موارد مذكور در قانون رس��يدگي به تخلفات اداري میباش��د" .در
حقوق اداري نیز ،به تجاوز مأمور دولت از مقررات اداري در حين انجام وظيفه میگويند .به همين
معني در حق��وق جزا تخلفات انتظامي ،فعل ی��ا ترک فعل خالف قانون اس��ت كه در اين صورت
تخلف مترادف با جرم است (جعفري لنگرودي ،ترمينولوژي حقوق ،ص)143
همانگونه كه اشاره شدقانون گذارتخلف انتظامي راتعريف ننموده است ودرماده  40ق.د.ا.ر،.
طبقه بندي تخلفات انتظامي وتطبيق آنها با هريك ازمجازاتهاي مذكور در ماده  38را به آيين
نامه واگذار نموده اس��ت كه آيين نامه آن به تصويب رس��يده و چندين بارمورد اصالح قرارگرفته
است .بنابراين به منظور اين كه عملي تخلف انتظامي محس��وب گردد نيازمند تصريح به چنين
عملي به عنوان تخلف میباشد .به طور مثال قانون گذار در ماده  45قانون بيمه اجباري ،عدم درج
شماره بيمه را تخلف محسوب نموده است ،بنابراين فرض تخلف به صرف عنوان كلي درقوانين
ومقررات تخلف محسوب نمي شود.

وظيفه سردفتر در مواجهه با بخشنامههاي خالف قانون
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نظرگردآورنده و نتيجه گيري :

او ًال :بخشنامه بايستي توس��ط باالترين مقام صادرش��ده باشد و بخش��نامههايي كه توسط
رياس��ت محترم قوه قضائيه ويا با تفويض اختيار ايشان به رياست محترم س��ازمان ثبت اسناد و
امالك صادر شده باشد ،را ميتوان بخشنامه تلقی نمود.
ثانياً:اين كه س��ردفتر مکلف اس��ت بخش��نامهها يا مقررات يا قوانين را مطالعه ومورد مداقه
قراردهد واز تكاليف آنها مطلع و س��پس در ذهن خود حف��ظ و در تنظيم اس��ناد و امور روزمره،
تمامی آنها را با سند تنظیمی یا اقدام جاری تطبيق دهد ،خودنوعي اجتهاد است وتكليف سؤال
ابتداي بحث كه سردفتر اجتهاد مینمايد ياخيرمشخص اس��ت ولي با اينكه سردفتر بايد اجتهاد
نمايد حال اگر تشخيص دهد بخشنامه خالف قانون اس��ت به نظر میرسد به خاطر رعايت نظم
عمومي جامعه نتواند ش��خص ًا ازآنها سرپيچي كند و بايس��تي موضوع را درديوان عدالت اداري
پيگيرينمايد.
میتوان گفت كه س��ردفتر در عمل به بخشنامه ،مسؤوليتي نداش��ته و تمامي مسؤوليتهاي
احتمالي وقانوني وحتي شرعي ناظر به مقام مسؤولي اس��ت كه مبادرت به صدور بخشنامه نموده
اس��ت .در پايان بايس��تي عنوان نمود كه آيا میتوان به تمامي قوانين و مق��ررات و آيين نامهها و
بخشنامهها و دس��تور العملها و شيوه نامهها و ...كام ً
الاشراف داش��ت ونسخ صريح يا ضمني هر

كدام از موارد فوق و تكاليف و مسؤوليتهاي مربوطه را در حين تنظيم اسناد تطبيق داد و درصورت
اشتباه ،مسؤوليت آن تا چه ميزان اس��ت؟اينكه در موضوعي تفسير سردفتر درست است يا ديوان
عدالت اداري ،و در مواردي كه طبق قانون ،نظر ديوان عدالت اداري فصل الخطاب موضوع است،
آيا همواره نظر و تفسير ديوان به درستي صادر شده اس��ت يا خير ،و يابراي هر بخشنامهای وقت و
انرژي و هزينههاي مربوط به مراجعه به ديوان از جانب هم��کاران محترم وجود دارد يا خير؟جاي
بسي تأمل است !
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50

حرف ماه

1

نمونه اي چند از دغدغههاي دفاتر اسناد رسمي

از آنجايي كه آيين نامه قانون دفاتر اس��ناد رس��مي و کانون س��ردفتران و دفتری��اران در مورخه
1400/1/14در روزنامه رسمي منتشر گرديد،مواردي مشاهده شده اس��ت كه از ق.د.ا.ر.فراتر رفته
و مس��ؤوالن و كارشناس��ان محترمي كه دروضع و تصويب اين آيين نامه زحمات بسياري را تقبل
فرمودند،چنانچه از دغدغهها و مش��كالت دفاتر اسناد رسمي مطلع بودند ش��ايد به نحوي ديگر و با
رويكردرفعمعضالتجامعهبزرگدفاتراسنادرسمي،آنراتنظيموتصويبمینمودند،فلذاذ ً
يالوبه
صورت اختصار به چند نمونه از دغدغههاي دفاتر اسناد رسمي اشاره میشود كه بهتر بود در آيين نامه
بهآنهاپرداختهشودوياپيشنهادمیگردددراصالحيههايآتييامقرراتتقنينيمدنظرقرارگيرند:
-1موضوع ازدیاد تعداد دفاتر اس��ناد رسمی و جذب س��ردفتران و دفتریاران یکی از چالشهای
موجود دفاتراسنادرسمی است که به علت ازدیاد جمعیت و خیزش جمعیتی کشور و ازدیاد تعداد فارغ
التحصیالن حقوق و الهیات و حوزوی و افزایش آمار متقاضیان شغل سر دفتری و دفتریاری در کشور
و نحوه انطباق تقاضا و درخواستهای شغل سردفتری و دفتریاری با ظرفیتهای موجود و موازین
مقرر قانونی درکش��ور وایجاد تناس��ب الزم و عادالنه بین آنها  ،به نحوی که از چهارچوب قوانین
مصوب و منطق و تعادل بین مس��ئولیت و درآمد و تناس��ب هزینههای افزاینده و ،...عدول نگردد و
همزمانشئوناتسردفتریرعایتگردد.
-2درخصوص حق التحریر دفاتر اسنادرس��می و چگونگی مدیریت آن ،نحوه دخالت مراجع
تصمیمگیری در ازدیاد و کاهش مبالغ آن ،میزان نقش سازمانها و وزارتخانههای تحت تصدی
دولت در کاهش و افزایش مبالغ ح��ق التحریر دفاتر در چهارچوب موازین مقرر و بررس��ی نحوه
1عملکرد سازمان ثبت ومسؤولین قوه قضاییه وکانون سردفتران ودفترياران دراین خصوص.
 -1گردآورنده :كيوان شهبازي ،سردفتردفتر اسناد رسمی  500تهران و دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرمشناسی

keyvanshahbazi_500@yahoo. com
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-3جایگاه نهاد جدیدی بنام« :شورای عالی سردفتری ونقشی که این نهاد » در اعتالء علمی و
بالندگی و رشد این صنف و کاهش مشکالت صنفی سردفتری و دفتریاری می تواند داشته باشد و
این که تا چه میزان تاثیر و کارایی و اثر بخشی در رفع چالشها و مشکالت سردفتری خواهد داشت.
-4موضوع استقالل دفاتراسنادرسمی همچون کانون وکالی رسمی دادگستری و طرح این

موضوع که موجودیت دفاتر با استقالل ومستقل ش��دن به رشد و بالندگی بهتری خواهد رسید یا
این که با همین وضعیت موجود واصالح اشکاالت و رفع موانع می ش��ود به راهکارهای بهتری
دسترسی پیدا نمود.
-5در خصوص شرکتهای سردفتری که در ساير کش��ورها ایجاد و راه اندازی گردیده است
(همانند کشور فرانسه) تا چه حد میتواند در ایران به طورجدی مطرح و مورد بررسی حقوقی قرار
بگیرد و آیا احتمال ایجاد و تشکیل شرکتهای سردفتری در ایران وجود دارد؟ موانع و مشکالت
فرا روی این ایده چه خواهد بود؟ آیا نیازها و مطالبات دفاتر اس��ناد رسمی دراین قالب ،جامه عمل
بهتری به خود خواهد گرفت؟
-6الحاق به اتحادیه بین المللی س��ردفتران و انطباق معیارهای بین المللی سردفتری با نهاد
سردفتری درایران تا چه حد قابل اعمال و پذیرش است ؟
آیا نظام س��ردفتری ایران با دیگرکشورها(باس��اختارحقوقي مشابه يا غيرمش��ابه ) می تواند
هماهنگ شود؟درجه این تطابق وهماهنگی تا چه میزان و مقداری و با چه معیارهایی قابل قبول
است؟ مدارک و ابزار کار برای الحاق به اتحادیه مزبور چه می تواند باشد؟
-7بحث کاربرد حقوق تطبیقی در نهاد سردفتری چه جایگاهی دارد؟ معیار و مدارک تطبیق با
نظام سردفتری دیگر کشورها چه می تواند باشد؟ مزايا و معايب مقایسه و تطبیق با سيستمهاي
سردفتری درکشورهای دیگر چه می تواند باشد؟
مطمئن ًا غیر از موارد مشروحه ،دغدغههای فراوان و متعددی وجود داشته و دارد و جوابگویی
به هریک از این سؤاالت میتواند معضلی بزرگ از مشکالت فراروی دفاتر اسناد رسمی را رفع و
در نهایت منجر به ایجاد سیستم حقوقی منسجم و نظاممند گردد ،که سود حاصله به آحاد مردم و
جامعه برخواهد گشت.

اخبار،قوانین،مقررات،
آراءوگزارشها
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نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائيه

1

(بخش بیستم)

شماره پرونده  99-162-1034 :ع
82ـ سؤال

چنانچه احد از کارکنان دستگاه قضایی ملک خود را به مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران
خانوادهقوهقضاییهبهفروشبرساندآیامشمولقانونمنعمداخلهکارمنداندرمعامالتدولتیاست؟
شماره نظریه1399/08/21 - 7/99/1034 :
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضائیه

با توجه به بند «ب» ماده  29قانون برگزاری مناقصات مصوب  1383و لحاظ معامالت موضوع

تبصره  3ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت
 .1گردآورنده :دکترکامیار شیبتزاده

notary_1023@yahoo. com
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دولتی و کش��وری مصوب ( 1337به ویژه بند  17ذیل تبصره مذکور) در فرض استعالم خرید مال
غیرمنقول توسط مرکز وکالء ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از کارمند دولت
از شمول محدودیت مقرر در قانون اخیرالذکر خارج و فاقد منع قانونی است.

شماره پرونده  99-1118-1078:ح
83ـ سؤال

الف) چنانچه بطالن نقل و انتقال قبلی سهام در ش��رکتهای سهامی (شرکت سهامی خاص)
و همچنین بطالن صورتجلسات بعدی شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر
عامل به موجب رأی قطعی دادگاه اعالم شده باش��د؛  -1آیا قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل
وقت (که در حقیقت فاقد سمت تلقی میشود) به تقاضای ذینفع قابل ابطال است؟  -2در صورت
مثبت بودن پاس��خ ،آیا این بطالن در قبال اشخاص ثالث قابل استناد اس��ت؟ به عبارت دیگر آیا از
موارد مندرج در صدر ماده  270الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  1347است؟
چنانچه اقدامات مدیری که فقدان س��مت قانونی او به موجب حکم قطع��ی مبنی بر بطالن نقل و
انتقال سهام و صورتجلس��ات انتخاب مدیران کشف شود ،از موضوع ش��رکت نیز خارج باشد ،آیا
میتوان به بطالن قرارداد به نحو قابل اس��تناد علیه شخص ثالث نظر داش��ت؟ ب) در صورتی که
اقدامات و تصمیمات مدیریتی مدیران شرکتهای سهامی متضمن تخلف از حدود موضوع شرکت
باشد -1 :در فرض سکوت اساسنامه شرکت آیا مدیران شرکت سهامی حق انتقال دارایی و فروش
اموال شرکت سهامی را دارند؟  -2در فرض سکوت اساسنامه آیا اعمال مزبور باطل تلقی میشود؟
در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا این بطالن در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است یا آنکه مشمول
قسمت اخیر ماده  118الیحه قانونی یادشده است؟  -3آیا اطالع ش��خص ثالث نسبت به خارج از
موضوع شرکت بودن این اقدامات ،در اس��تنادپذیری بطالن اقدامات و تصمیمات مزبور نسبت به
وی (شخص ثالث) مؤثر است؟
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نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه1399/08/21 - 7/99/1078 :
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضائیه

الف -1 -با توجه به اطالق م��اده  135الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون تجارت مصوب

 ،1347اعمال و اقدامات مدیرعاملی که بر خالف تش��ریفات مقرر انتخاب ش��ده اس��ت ،در مقابل
اشخاص ثالث نافذ و معتبر است .بنابراین ،در فرض سؤال ،قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل

وقت قابل ابطال نیس��ت .الف -2 -با توجه به بند فوق ،پاسخ به این س��ؤال منتفی است .ب -او ًال،
انتقال دارایی و یا فروش اموال شرکت ،فینفسه خارج از موضوع تلقی نمیشود و احراز این که اقدام

یا تصمیم مدیران شرکتهای سهامی خارج از موضوع شرکت است ،امری قضایی بوده و بر عهده

مرجع قضایی رسیدگیکننده است .ثانی ًا ،چنانچه به تشخیص مقام قضایی ،انتقال و فروش دارایی

شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد ،با توجه به مواد  588و  589قانون تجارت مصوب 1311

و ماده  118قانون الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون تجارت مصوب  ،1347نسبت به شرکت
نافذنیستوعلموجهل اشخاصثالثنیزدروضعیت معامالتانجامشدهتأثیریندارد.
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نظريههاي مشورتي كميسيون حقوقي
1
كانون سردفتران و دفترياران
(بخش هشتم)
 :26آيا با توجه به بندهاي  110و  114و  151مجموعه بخشنامه هاي ثبتي و آراي وحدت رويه
ش�ماره هاي -26804/49و-ر مورخ  1386/6/18و -10440/40و-ر مورخ  1384/11/30و
-51061/36و-ر مورخ  1383/12/19آن كانون محترم ،حق الثبت اقرار نامه بذل (ابراء) مهريه
زوجه مالي است يا غير مالي؟

ج :با توجه به رأي وحدت رويه ش��ماره  37/51059مورخ  83/12/19كانون س��ردفتران كه

 - 1توضيح :ماهنامه «كانون» با همكاري دفتر حقوقي و حمايت قضايي ،قصد دارد در هر ش��ماره از اين نش��ريه،
تعدادي از پرسشهاي دفاتر اسناد رسمي يا جوامع سردفتري را كه در كميس��يون حقوقي مطرح و درخصوص مورد،
پاسخ مقتضي داده شده و زير عنوان «نظريههاي مشورتي كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران» ازسوي
دفتر حقوقي و حمايت قضايي جهت اطالعرساني و تقويت بنية علمي ـ كاربردي سردفتران و دفترياران در اختيار اين
ماهنامه قرار گرفته ،درج نمايد.
يادآوري :هرچند بديهي اس��ت ليكن تأكيد ميشود كه نظريههاي مشورتي كميس��يون حقوقي كانون سردفتران و
دفترياران ،همانگونه كه از نام آن مستفاد ميگردد صرف ًا مش��تمل بر نظريههاي مشورتي اعضاي محترم كميسيون
حقوقي كانون س��ردفتران و دفترياران ميباش��د و بهمنظور ارتقاي س��طح علمي و دانش حقوق��ي عالقهمندان درج
ميش��ود .لذا از حيث اجرا جنبهي الزامآور نداشته و مس��قط يا موجد الزامات قانوني براي سردفتران و دفترياران دفاتر
اسناد رسمي سراسر كشور نميباشد.
زيرنظر؛ عظيميان ،محمد ،سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره  648تهران ،جناب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
و عضو كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران و هيأت تحريريه ماهنامه «كانون»؛ دکتر شیبتزاده ،کامیار،
سرپرست اجرایی ماهنامه «كانون».
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طبق نامه ش��ماره  34/21199مورخ  1383/12/11اداره كل امور اسناد سازمان ثبت مورد تاييد
قرار گرفته است و تحت رديف  132در مجموعه بخش��نامه هاي ثبتي چاپ شده است ،كاهش يا
ابراء ذمه زوج از مهريه مشمول حق الثبت اسناد مالي نمي باش��د و حق التحرير آن ها شامل حق
التحرير اقرارنامه بوده و ارتباطي به ميزان مهريه ندارد.
 : 27سردفتر از ارباب رجوع چگونه احراز هويت مي كند و آيا احراز هويت عرفي كفايت مي كند،
يا ملزم است اثر انگش�ت مراجعه كننده با دارنده كارت ملي تطبيق داده ش�ود يا خير؟ خواهشمند
است در اين خصوص بهصورت مبسوط توضيحاتي مستدل و مستندا ًارائه گردد؟

ج:سامانه ثبت احوال با امكان نشان دادن تصوير اش��خاص متقاضي ثبت سند در دفاتر اسناد
رس��مي از تاريخ  1392/6/26بارگذاري كه در ص��ورت درج كد ده رقمي مربوطه در س��امانه و
مش��روط به عدم وجود اختالل ،با توجه به اتصال س��امانه هاي ثبت آني يا ثبت احوال ،عالوه بر
تصوير و چهره اشخاص متقاضي ثبت س��ند ،اقالم مربوطه به اطالعات هويتي افراد شامل نام و
نام خانوادگي -نام پدر -شماره شناسنامه -محل صدور  -تاریخ تولد و کد ملی ،وضعیت حیات و
یا ممات افراد نیز از طریق اتصال به سامانه مذکور بررس��ی و بههنگام تنظیم سند در سامانه ثبت
آنی اعالم می گردد.
در خصوص تطبیق اثر انگش��ت ارباب رجوع يا دارنده كارت ملي با سوابق مضبوط در سامانه
ثبت احوال كه متاسفانه بهجهت عدم اتصال دفاتر اس��ناد رسمي به سامانه مذكور (ثبت احوال) و
عدم برخورداري از چنين امكاناتي سرويس تطبيق اثرانگشت اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمي
با اثر انگشت ثبت ش��ده در كارت هوش��مند ملي بهصورت عموم راه اندازي نش��ده است و بعض ًا
دفاتري بهصورت پايلوت و آزمايشي از چنين امكاناتي اس��تفاده مي نمايند ،لذا در وضعيت فعلي
دفاتر اسناد رسمي صرف ًا از سامانه ثبت آني كه سازمان ثبت اسناد و امالك كشور براي تطبيق اثر
انگشت در اختيار دفاتر گذارده است ،بهره برداري مي نمايند .به اينصورت كه اگر شخص براي
اولين بار سندي در دفترخانه ثبت نمايد ،اثر انگشت وي اسكن و در سامانه ثبت آني سازمان ثبت
اس��ناد و امالك كش��ور بارگذاري مي گردد و در موارد بعدي در صورت مراجعه همان شخص به
هر يك از دفترخانه هاي سطح كشور و تقاضاي ثبت سند ،اسكن اثر انگشت قابل استفاده است،
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ليكن از آنجا كه بسياري از دس��تگاه هاي اسكن اثر انگش��ت داراي كيفيت پايين و نازلي است و
از اعتبار س��نجي كاملي برخوردار نيست ،محتمل اس��ت با مراجعه مجدد همان شخص سيستم
اخطار ارور(خطا) بدهد كه ناچار س��ردفتر با توجه به عدم تطبيق اثر انگشت متقاضي با سابقه اثر
انگشت اسكن شده مضبوط در س��امانه ثبت آني سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور مي تواند با

مسؤوليت خود احراز هويت نمايد.

 : 28س�ند وكالت با اخذ اس�تعالم بر خط از ثبت احوال و ب�دون اعالم فوت موكل توس�ط ثبت
احوال و صدور شناسه ،تنظيم و ثبت گرديده اس�ت ،بعد از مدتي با اعالم ذينفع متوجه فوت موكل
شديم .خواهشمند است با توجه به ش�يوه نامه ،اگر اس�تعالم بر خط انجام نمي گرفت امكان اخذ
شناسه براي تنظيم سند وجود نداش�ت و در ما نحن فيه اس�تعالم انجام و فوت موكل توسط ثبت
احوال انجام نگرفته و شناس�ه براي تنظيم سند داده ش�ده است .اس�تدعا دارم اعالم فرماييد با
توجه به مطالب فوق ،آيا مسؤوليتي متوجه سردفتري میباشد يا خير؟

ج :از تاریخ  92/6/26شمسی با توجه به اتصال س��امانه ثبت آنی با سامانه ثبت احوال ،عالوه
بر تطابق اقالم مرب��وط به اطالعات هویتی افراد ،ش��امل نام و نام خانوادگی -نام پدر -ش��ماره
شناسنامه -محل صدور  -تاریخ تولد و کد ملی ،وضعیت حیات و یا ممات افراد نیز از طریق اتصال
به سامانه مذکور بررسی و بههنگام تنظیم سند در سامانه ثبت آنی اعالم می گردد ،لیکن چنانچه
در نتیجه وقوع اختالل در سامانه و تشخيص آن كه مستلزم اظهارنامه كارشناسان سازمان ثبت
اسناد و امالك كشور و سازمان ثبت احوال كشور مي باش��د ،وضعیت حیات و یا ممات فرد اعالم
نگردیده باشد ،بهشرط رعایت تکالیف قانونی سردفتر در خصوص احراز هویت ،مسؤولیتی از این
حیث متوجه سردفتر نخواهد بود.
 : 29آيا مي ش�ود كس�ي كه مالك  3دانگ يك واحد آپارتمان اس�ت ،مالك  6دان�گ يك واحد
پاركينگ گردد؟آيا از طريق تنظيم س�ند انتقال اجراي�ي جديد انتقال  3دان�گ باقيمانده پاركينگ
امكان پذير است يا از طريق اصالح سند قبلي و تسليم اقرارنامه اصالحي؟

ج :صرفنظر از اينكه مطابق مفهوم و منطوق هيچيك از فروض مختلف بند  16دستورالعمل
تفكي��ك آپارتمانها ،انتقال ش��شدانگ يكباب پاركينگ به احدي از مالكين مش��اعي (س��ه
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دانگ)يك واحد آپارتمان منع نگرديده ،بنا به دليل اصل تسليط و همچنين با عنايت به حكم آمره
مندرج در ماده  8قانون آيين دادرس��ي مدني كه مقرر ميدارد :هيچ مقام رس��مي يا مرجع قضائي
نمي تواند حكم دادگاه را تغيير يا از اجراي آن ممانعت نمايد مگر دادگاه صادر كننده حكم يا مرجع
قضائي باالتر آنهم در ش��رايطي كه قانون مطرح كرده اس��ت ،لذا انتقال قهري سه دانگ مشاع
ديگر از پاركينگ بر اس��اس دادنامه صادره مرجع قضايي به مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ
همان پالك بالمانع است .
 : 30آيا اس�تعالم آني كه جهت احراز هويت اش�خاص از طري�ق اداره ثبت اح�وال براي دفاتر
اسناد رسمي راه اندازي شده است،آيا تصوير و چهره مشخصات دارنده شماره ملي براي سردفتر
اس�ناد رس�مي بارگذاري مي گردد يا خير؟در ص�ورت عدم مطابقت اثر انگش�ت طرفين س�ند با
شخص جاعل ،آيا در كليه موارد سيستم خطا مي دهد يا خير ؟

ج :با فرض عدم وجود اختالل در س��امانه ،در صورت درج کد ده رقمی در کارت هوشمند ملی
جدید و همچنين کد ده رقمی مندرج در رس��يد موقت در س��امانه مرتبط ،تصویر و چهره شخص
برای سردفتر اسناد رسمی بارگذاری می گردد.
در مورد تطبیق اثر انگشت با سوابق مضبوط در سامانه ثبت آنی ،چنانچه متقاضی تنظیم سند
قب ً
ال در همان دفترخانه یا دفتر خانه دیگری س��ندی تنظیم نموده باشد ،تطبیق يا عدم تطبیق اثر
انگشت متقاضی ،با آخرین اثر انگشت وی در سامانه ثبت الكترونيك اسناد اعالم می گردد.
ضمن ًا چنانچه فردی قبال و در زمان اجرای سامانه ثبت آنی س��ندي در دفترخانه دیگر تنظیم
نموده باش��د ،حتا در صورت عدم تطبی��ق اثر انگش��ت در دفترخانه بعدی ،با توجه ب��ه اینکه هر
سردفتری شخص ًا مسؤول احراز هویت متقاضی تنظیم س��ند می باشد ،بر فرض عدم تطبیق اثر
انگشت می تواند با توجه به عدم ممانعت سامانه بدون اعتنا به این موضوع مبادرت به تنظیم سند
نماید .با این توجیه که عدم تطبیق اثر انگش��ت متقاضی با س��ابقه اثر انگشت مضبوط در سامانه
ثبت آنی ،الزاما داللت بر اش��تباه در احراز هویت س��ردفتر دفترخانه موخر و صحت احراز هویت
توسط سردفتر دفترخانه مقدم نمی نماید.
 :31در اس�نادي که بر اس�اس صورتجلس�ه اجرایی اداره ثبت در دفتر خانه تنظی�م می گردد و
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نماینده ثبت بع�د از مزایده ،مورد خواس�ته را به نام دائن (بانک) انتقال میدهد ،و س�ند کاداس�تر
به نام دائن (بان�ك) صادر می گردد .اگر بان�ک (منتقل اليه) بخواهد اقاله کند چه کس�ی باید جهت
امضای س�ند در دفترخانه حاضر گردد؟ نماین�ده اداره ثبت يا مالك اولیه؟ (با توج�ه به اینکه بعد از
مزایده و عدم حضور مالک ،انتقال حكمي صورت ميگيرد و مالک اولیه نقشی ندارد).

ج :با توجه به اینک��ه اداره ثبت به قائ م مقام��ی از مدیون (مالک قبلی) مبادرت به امضای س��ند
انتقال اجرایی می نماید و پس از ختم عملیات اجرایی و امضای س��ند انتق��ال اجرایی ،اداره ثبت به
عنوان نماینده حاکمیت ،سمتی در سند رس��می تنظیمي ندارد ،بنابراین در صورت تراضی مدیون
(مالک اولیه) و انتقال گيرنده (مالک فعلي) اقاله و تفاس��خ سند تنظیمی وفق ماده  283قانون مدنی
امکانپذیرمیباشدونیازیبهحضوروامضاینمایندهادارهثبتجهتاقالهسندتنظیمینمیباشد.
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معرفي كتاب

بايستههاي حقوق خانواده در ايران
ديري اس��ت كه حقوق خان��واده به عنوان
يك��ي از مهمترين مس��ايل روز حقوقدانان و
جامعهشناسان و دانش��مندان علوم اجتماعي
مطرح اس��ت و هميش��ه پرداختن به اين مهم
از حيث قانون��ي ،حقوقي و كاربردي ،بس��يار
حائز اهميت بوده است كه كتاب« بايستههاي
حقوق خان��واده در ايران» از اي��ن منظر ،به آن
پرداخته است.
اين كت��اب در هفت فصل نگاش��ته ش��ده
اس��ت كه؛ «نقد و نگاه��ي حقوقي ب��ر قانون
حمايت از حق��وق خانواده»« ،نظ��ام حقوقي
مهريه در ايران»« ،نظ��ام حقوقي جهيزيه در اتباع خارجي»« ،نظام حقوقي رحم جايگزين
ايران»« ،ازدواج موقت از منظر قانون و از نگاه در ايران» و «كودك و حقوق كودك در ايران
عموم»« ،نظام حقوق��ي ازدواج زنان ايراني با و جهان» ،عنوانهاي اين فصلها میباش��د.
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نقطة ق��وت كتاب حاض��ر ،داش��تن مقدمه و
نتيجه براي هر فصل است كه نويسندة كتاب،
محمدرض��ا زمان��ي در م��زاري (فرهنگ) به
خوبي در گفتارهايي موجز و مفيد تبيين نموده
اس��ت .عالوه بر اين ،از آنجا كه تقريب ًا تمامي
گفتارهاي مورد بحث اين كتاب ،خاس��تگاهي
در حقوق كارب��ردي دارد و پيش از انتش��ار آن
به صورت كت��اب ،در قالب مقاله و يادداش��ت
حقوقي از س��وي پايگاههاي خبري و نشريات
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تخصصي به چاپ رس��يده ،مبتن��ي بر ديدگاه
روز نويس��نده اس��ت و از اين جه��ت ،اهميت
بس��ياري دارد و ميتواند مورد توجه محققان
و پژوهشگران حقوقي باشد.
اين كتاب  280صفحهاي ب��ا ارزش ريالي
 16هزار تومان در ش��مارگان  100نس��خه از
سوي انتشارات كلك س��يمين در سال 1395
با قطع وزيري ،چاپ و در دسترس عالقمندان
كتابهاي حقوقي قرار گرفته است.
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برگ اشتراک

ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد

ﺑﺮگ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺘﺮاك ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛﺎﻧﻮن«
..........................

ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛﺎﻧﻮن« را از ﺷﻤﺎره

.............................................................

ﺑﺮاي اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  ...................................................................................ﻛﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ□ دﻓﺘﺮﻳﺎر□ ﻛﺎرﻣﻨﺪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ□

وﻛﻴﻞ□ ﻗﺎﺿﻲ□ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﻲ□ داﻧﺸﺠﻮ□ ﻳﺎ  ........................................................................................................................ﻫﺴﺘﻢ،
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ

............................................................................................................................................................................................................................................. .................

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚE-mail: ............................................................................................ :

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس:

..........................................................................

ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك ﻃﻲ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﻤﺎره

ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ:

............................................................................................................................................

ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ............................................................ﺑﺮاي  6ﻣﺎه□ ﻳﻜﺴﺎل□ ﻛﻪ اﺻﻞ آن ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،وارﻳﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

شود.
* توجه :هزینه اشتراک برای سردفتران و دفتریاران با تخفیف ویژۀ پنجاه درصدی اعمال می
* ﺗﻮﺟﻪ :ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮاي ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋة ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪي اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.

1-1هزینه اشتراک  6شماره  360000ریال و  12شماره  760000ریال است( .با احتساب هزینه پستی)

اﺣﺘﺴﺎب
اﺳﺖ.
0104282808005رﻳﺎل
سیبا 12ﺷﻤﺎره 760000
رﻳﺎل و
360000
اﺷﺘﺮاك 6
ﭘﺴﺘﻲ(شیرازی کد 169
ﻫﺰﻳﻨﻪمیرزای
خیابان
ملی)ﺑﺎشعبه
بانک
حساب
ﺷﻤﺎرهبه شماره
اشتراک را
ﻫﺰﻳﻨﻪهزینه
2--12لطف ًا
 -2ﻟﻄﻔﺎً ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺳﻴﺒﺎ  0104282808005ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮزاي ﺷﻴﺮازي
به نام ماهنامه کانون واریز فرمایید.
ﻛﺪ  169ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻧﻮن وارﻳﺰ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

(لطفاً عنایت فرمایید؛

) ﻟﻄﻔﺎً ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ؛  -ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺷﻮد.

 -فیش واریزی در همان روز به دفتر ماهنامه نمابر شود.

 -در ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﻧﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪه ،ﻫﻤﺎن ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺷﺘﺮاك ﺑﺎﺷﺪ(.

باشد).
اشتراک
متقاضی
همان
کننده،
 -3ﻟﻄﻔﺎً -در
ﭘﺴﺘﻲ ﺗﻬﺮان 14335-419
ﺻﻨﺪوق
ﻧﺸﺎﻧﻲ؛
عنوانﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
نام وﺑﻪ دﻓﺘﺮ
وارﻳﺰي
ﻓﻴﺶ
پرداخت اﺻﻞ
بانکی ،رانامﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﺎ
فیش اﺷﺘﺮاك
اﻳﻦ ﺑﺮگ

ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
3-3لطف ًا
ب��رگ اش��تراک را تکمیل و با اص��ل فیش واری��زی به دفت��ر ماهنامه نش��انی؛ صندوق پس��تی تهران
ارﺳﺎلاین
فرمایید .ﭘﺎﻳﺎن دوره اﺷﺘﺮاك ،ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.
وارﻳﺰي را ﺗﺎ
14335-419ﻓﻴﺶ
 -4ﻟﻄﻔﺎً ﻛﭙﻲ
ارسال

 -5در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ ،در اﺳﺮع وﻗﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ،واﺣﺪ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

4-4لطف ًا کپی فیش واریزی را تا پایان دوره اشتراک ،نزد خود نگه دارید.

● ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺷﺘﺮاك ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﻛﻮر ،ﻋﻠﺎوه ﻣﻲ ﺷﻮد.

5-5در صورت تغییر نشانی ،در اسرع وقت ،به صورت کتبی ،واحد امور مشترکین ماهنامه را مطلع فرمایید.

●● ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛﺎﻧﻮن« ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  www.notary.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

عالوه میشود.
کشور ،حسب مورد ،هزینه پستی به مبالغ مذکور،
خارج از
 گفتنی است جهت
Kanoon.notary@gmail.com
ﻣﻘﺎﻟﻪ:
اشتراکارﺳﺎل
متقاضیان ﺟﻬﺖ
ﻧﺸﺎﻧﻲ راﻳﺎﻧﺎﻣﻪ
 برای استفاده الکترونیکی ماهنامه «کانون» نیز میتوانید به پايگاه اینترنتی  www. notary. irمراجعه فرمایید.
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ''ﻛﺎﻧﻮن'' در ﺗﻠﮕﺮام@kanoonnotary :
نشانی رایانامه جهت ارسال مقالهKanoon. notary@gmail. com :

ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﺎ ''ﻛﺎﻧﻭﻥ'' ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ

نشانی ماهنامه «كانون» در تلگرام@kanoonnotary :

هميشه با «كانون» همراه باشيد

ﺗﻠﻔﻥ ﻭ ﻧﻣﺎﺑﺭ٠٠٩٨٢١ _ ٨٨٧٢٧٨٨١ :
ﺗﻠﻔﻥ ﮔﻭﻳﺎ ٠٠٩٨٢١ _ ٨٨٧٠۵١٩٠ :ﺳﺭﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻡ ﺁﻗﺎﻳﯽ :ﺩﺍﺧﻠﯽ ٢١٩
 009821ﻳﺎ
14335
ﺗﻬﺮان – 419
ﭘﺴﺘﻲ:
ﺻﻨﺪوق
ﻧﺸﺎﻧﻲ دﻓﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ''ﻛﺎﻧﻮن'':
- 88727881
نمابر:
تلفن و

ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ1586717311 :
ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران
،009821ﻛﺎﻧﻮن
- 88705190ﺷﻤﺎره 273
گویا:ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻨﺎﻳﻲ -
روﺑﺮوي
ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي،
سرکارخانم آقایی
داخلی 1262
تلفن

نشانی دفتر ماهنامه«كانون» :تهران ،صندوق پستي14335 – 419 :
تهران ،خیابان شهید مطهری ،روبروی خيابان سنایی  -شماره  273کانون سردفتران و دفتریاران
كدپستي1586717311 :
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قابلتوجهنويسندگانمحترممقاالت

ماهنامه «كان��ون» در بخشهاي مقاالت و ترجمه ب��ه نكات مهم زير درخصوص ش��يوه تهيه
و تنظيم و تدوين مقاالت ارس��الي اهتم��ام دارد .صد البت��ه رعايت اين مهم در جهت حفظ ش��أن
علمي ـ پژوهشي ماهنامه «كانون» ضروري است.
عالوه بر اي��ن ،فقط مقالههايي ك��ه مورد تأييد و پذيرش «ش��وراي داوري مق��االت» ماهنامه
«كانون» باشد ،به چاپ خواهد رسيد.
از همين رو ،خواهشمند است «شيوهنامه تدوين مقاالت» در اين خصوص دقيق ًا رعايت شود.
شيوهنامه تدوين مقاالت

1ـ موارد زير بهطور دقيق و كامل و خوانا حتم ًا ضميمه مقاله باشد؛
1ـ1ـ نام و نامخانوادگي ،ميزان تحصيالت ،رش��ته تحصيلي ،رتبه علمي ـ پژوهشي يا دانشگاهي،
گروه آموزشي ،نام دانش��كده ،نام دانشگاه ،نام ش��هر واحد دانشگاهي (هم فارس��ي ،هم انگليسي يا
فرانسه).
2ـ1ـنشاني ،كدپستي ،شمارهتلفنثابت ،نمابروموبايل ،نشانيرأيانامه(ايميل)نويسندهمسؤول.
3ـ1ـ ارس��ال س��وابق علمي ـ پژوهش��ي و مطالعات علمي ـ تحقيقي نويس��نده يا مترجم براي
اولينبار ضروري است.
4ـ1ـ دقيق ًا نام مسؤول مقاله قيد و امضا شود.
2ـ عنوان مقاله كام ً
ال گوياي موضوع باشد (هم فارسي ،هم انگلیسي يا فرانسه).
3ـ نوشتن چكيده مقاله حداكثر در  10سطر ضروري است (هم فارسي ،هم انگليسي يا فرانسه).
4ـ واژگان كليدي ترجيح ًا  5واژه نوشته شود (هم فارسي ،هم انگليسي يا فرانسه).
5ـ ترجيح ًا مقالههاي تايپ شده در نسخه  wordبا فونت ( mitraيك نسخه از مقاله به عالوه CD
يا فلش) اولويت دارند.
6ـ مقاله ارسالي نبايد قب ً
ال چاپ شده باشد و همچنين نويس��نده نبايد بدون اجازهنامه كتبي دفتر
ماهنامه «كانون» ،جهت چاپ در ديگر مطبوعات اعم از مجازي ،اقدام نمايد.
7ـ مقاله نبايد بيش از  30صفحه ( A4تايپ شده) باشد.
1ـ7ـ ماهنامه از پذيرش و چاپ مقالههاي چند قسمتي معذور است.

شیوهنامه تدوین مقاالت
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8ـ ماهنامه از مقالههاي تنظيمي به روش استناد «درون متني» استقبال ميكند.
1ـ8ـ پس از آوردن متن نقل قول اعم از مستقيم يا غيرمستقيم كافي است داخل پرانتز به ترتيب
آورده شود؛ الف ـ نام خانوادگي نويسنده اثر .ب ـ سال نشر اثر .ج ـ شماره صفحه مورد استناد .مث ً
ال:
(كاتوزيان ،1383 ،ص.)27 .
2ـ 8ـ در صورت تعدد آثار نويسنده در يك سال ،منبع مورد استناد را با حروف ابجد (الف ،ب ،ج ،د)...،
مشخص نماييد .مث ً
ال( :كاتوزيان] 1383 ،الف[ ،ص )39.و (كاتوزيان] 1383 ،ب[ ،ص.)245 .
9ـ منابع مورد استناد اعم از فارسي يا غيرفارس��ي ،در پايان مقاله به ترتيب الفبايي نامخانوادگي
نويسنده آورده شود؛
1ـ9ـ كتاب :الف ـ نام خانوادگي نويس��نده ،ب ـ نام نويس��نده ،ج ـ سال نش��ر كتاب ،د ـ عنوان
كتاب ،هـ ـ نام مترجم ،و ـ شماره جلد ،زـ ش��ماره چاپ ،ح ـ محل نشر كتاب ،ط ـ نام يا عنوان ناشر؛
مث ً
ال :امامي ،سيدحسن ( ،)1373حقوق مدني ،ج ،6 .چ ،4 .تهران ،كتابهفروشي اسالميه.
2ـ9ـ مقاله :الف ـ نامخانوادگي نويسنده ،ب ـ نام نويس��نده ،ج ـ تاريخ انتشار نشريه ،د ـ «عنوان
مقاله» ،هـ ـ نام مترجم ،وـ نام يا عنوان نش��ريه ،زـ نام يا عنوان صاحب امتياز نش��ريه ،ح ـ دوره و
سال انتشار نشريه ،ط ـ ترتيب انتشار نشريه؛ ي ـ شماره نشريه ،ك ـ صفحات شروع تا پايان مقاله
در نشرية مورد اس��تناد؛ مث ً
ال :فدوي ،س��ليمان( ،مهرماه « ،)1388نگاهي جديد به بندهاي اول تا
پنجم مادة  976قانون مدني ايران» ،ماهنامه «كانون» ،كانون سردفتران و دفترياران ،سال پنجاه
و يكم ،دورة دوم ،ش ،97 .صص63 .ـ.29
10ـ محور اصلي مطالب قاب��ل درج در ماهنامه مس��ايل حقوقي عموم ًا و به ط��ور اخص حقوق
ثبتي ،نظام سردفتري ،حقوق ثبت اسناد و امالك و امور دفاتر اسناد رسمي است .از اين رو مقاالت
ارسالي بايد به نحوي با موضوعات مذكور پيوند داشته باشد.
11ـ هيأت تحريريه در ويرايش ادبي ،فني ،نگارشي و علمي مقالهها ،آزاد است.
نشانی دفتر ماهنامه :تهران ،خیابان استاد مطهری ،روبهروی خیابان سـنایی ،شماره  ،273کانون سردفتران و دفـتریاران
کدپستی1586717311 :
		
تلفن و دورنگار021 - 88727881 :
صندوق پستی14335 - 419:
						
www. notary. ir
پایگاه اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران:
kanoon. notary@gmail. com
نشانی الکترونیکی ماهنامه:
@kanoonnotary
نشاني ماهنامه «كانون» در تلگرام:

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ ﻛﺎﻧﻮﻥ  /ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎ＾ ⅛ ۱۲ﻭ ۱۲۷
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ ﻛﺎﻧﻮﻥ  /ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎ＾ ⅛ ۱۲ﻭ ۱۲۷
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ ﻛﺎﻧﻮﻥ  /ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎ＾ ⅛ ۱۲ﻭ ۱۲۷
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ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ »ﻛﺎﻧﻮﻥ« ﺗﻼﺷ∂ ﺑﺮﺍ＾ ﺩﺳﺖﻳﺎﺑ∂ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ »ﻛﺎﻧﻮﻥ« ﺗﻼﺷ∂ ﺑﺮﺍ＾ ﺩﺳﺖﻳﺎﺑ∂ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺩﺳﺖﻳﺎﺑ∂ ﺑﻪ
ﺑﺮﺍ＾
»ﻛﺎﻧﻮﻥ« ﺗﻼﺷ∂
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔
ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ
ﺁﮔﺎﻫ∂ﻫﺎ＾
ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺑﺮﺩﻥ
§ ﺑﺎﻻ
§ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫ∂ﻫﺎ＾ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤ∂
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﺁﮔﺎﻫ∂ﻫﺎ＾ ﻣﺎﺩ↓ ⅛⅛
ﺍﺟﺮﺍ＾ ﺑﻨﺪ ﻳ−
ﺳﻄﺢﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻛﺮﺩﻥ
§§ﺑﺎﻻﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶ ﻭ
ﺑﺮﺩﻥ ґ
ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ＾ ﺑﻨﺪ ﻳ −ﻣﺎﺩ↓ ⅛⅛ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤ∂
§
ﻓﺮﺍﻫﻢﺭﻭﻳﻪ ґ
ﺭﺳﻤ∂ﻗﻀﺎﻳ∂
ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ
ﺩﺭﺝ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺩﺭ ﻃﺮﺯ
ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ＾ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﻣﺎﺩ↓ﺑﺎ ⅛⅛
ﺍﻋﻤﺎﻝﻳ−
ﺍﺟﺮﺍ＾ ﺑﻨﺪ
ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻛﺮﺩﻥ
ﻓﺮﺍﻫﻢ
§§
ґ
§ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﻳﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ＾ ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ ﻗﻀﺎﻳ∂
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ＾ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳ∂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻋﻤﺎﻝﺣﻘﻮﻗ∂
ﻃﺮﺯﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺩﺭ ﺩﺭ
ﺗﺤﻘﻴﻘ∂
ﺍﻳﺠﺎﺩﻋﻠﻤ∂
§ ﻧﻘﺪ
ﻋﻠﻢﻭ ﻗﻀﺎﻳ∂
ﺣﻘﻮﻗ∂
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦﻭﺑﺎ ﺩﺭﺝ
ﺭﻭﻳﻪﻭﻭﺍﺣﺪ
§
§ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤ∂ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘ∂ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ ﻗﻀﺎﻳ∂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭﻗﻀﺎﻳ∂
ﻗﻀﺎﻳ∂ ﻭ ﺭﻭﻳ↔
ﺗﻄﺒﻴﻘ∂ ﺁﻥﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌ↔
ﺧﺎﺭﺟ∂ ﻭ
ﻋﻠﻤ∂ﻗ ﻭﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺑﺤﺚ ﺩﺭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ
ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ
ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘ∂ ﺩﺭ
§ ﻧﻘﺪ
§
§ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺭﺟ∂ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌ↔ ﺗﻄﺒﻴﻘ∂ ﺁﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﻳ↔ ﻗﻀﺎﻳ∂ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺭﻭﻳ↔ﻭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺁﻥﻫﺎ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﻄﺒﻴﻘ∂ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ
§ ﺩﺭﺝ
ﻗﻀﺎﻳ∂ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ＾ﻣﻄﺎﻟﻌ↔
ﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺭﺟ∂ ﻭ
ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﻗﻮ
§
§ ﺩﺭﺝ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ＾ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻤ∂،
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ،
ﺩﺭﺝﺑﺮﺧ∂ ﺍﺯ
§ ﻧﺸﺮ
ﺭﻭﻳﻪﻭﻭﺟﻬﺎﻥ
ﻭﺣﺪﺕﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺁﺭﺍﺀ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ＾
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ
§
§ ﻧﺸﺮ ﺑﺮﺧ∂ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻤ∂ ،ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ
ﺁﺭﺍﺀ ﺣﻘﻮﻗ∂
ﻋﻠﻤ∂ ﻭ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ＾
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ∂ﻫﺎ ﻭ
ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ
ﺭﺳﻤ∂،
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺑﺮﺧ∂ ﺍﺯ
§ ﻧﺸﺮ
§
§ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ∂ﻫﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ＾ ﻋﻠﻤ∂ ﻭ ﺣﻘﻮﻗ∂
ﺣﻘﻮﻗ∂ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
ﺣﺮﻓﻪﺍ＾
ﺷﻐﻠ∂ ﻭ
ﻃﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺭﺍﻩﺣﻞ ﺩﺭ
§ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻋﻠﻤ∂ ﻭ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ＾
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ∂ﻫﺎ ﻭ
§
§ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻐﻠ∂ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍ＾ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
§ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻐﻠ∂ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍ＾ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
© ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﭘﺲﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘ∂ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
© ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﭘﺲﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘ∂ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
© ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
© ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﭘﺲﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘ∂ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
© ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ  Ґﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
© ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻴﺎﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﻧﻈﺮﻫﺎ＾ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
© ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ  Ґﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻴﺎﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﻧﻈﺮﻫﺎ＾ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
© ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺫﻛﺮ Ґ
ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺄﺧﺬ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
© ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ
© ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻴﺎﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﻧﻈﺮﻫﺎ＾ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
© ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺄﺧﺬ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
© ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺄﺧﺬ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.

عناوین محتویات العدد  175و 176

من مجلة «کانون» الشهریة

قسم «رؤية»يبحث عن شعارهذه السنة و أدوات االدارة في كتاب العدل ،بقلم المديرالمسؤول
السيد الدكتورمحمدرضا دشتي اردكاني.
مقال في قسم «حديث الس��اعة» بقلم الدكتور السيد سليمان فدوي و بعنوان «نقد موجزلهذه
اللوائح الجديدة من كتاب العدل».
عناوين من المقاالت :

«هل يتطابق اس��م الموكل في الوكال��ة عن المحجور عل��ي المحجور ام ولي المحج��ور»؛ بقلم
الدكتور السيد سليمان فدوي.
«تقیيم إجراءات المحاكم التأديبية للكتاب العدل و الكتبة (مع التأكيد علي ضرورة احترام الحق

في محاكمة عادلة»؛ بقلم السيد احسان محمدي كنك سفلي ،و السيد محمدرضا غالم بور و السيد
علي جنكي سالمي.
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و يتضمن قس��م «الصدي» في هذا العدد« ،تس��جيل المس��تندات العادية في مرآة المحكمة

التأديبية للكتاب العدل و الكتاب»؛ بقلم السيد محمد عظيميان.
«دور كتاب العدل في منع غسل االموال»؛ بقلم السيد علي رضايي.
«ارتكاب الجرائ��م ضد األ م��ن القومي من خ�لال الصحاف��ة و خصائصها الخاصة ف��ي القانون

االيراني»؛ بقلم السيدعلي جمال علي بخشي ،والسيدة زهراعلي بخشي و السيدة زهرا يوسفي.
فيالجزء ثالثةوعشرونمن«أسئلةوأجوبة»؛يجيبالسيدمحمدعظيميانعليسوالمهم.
وفي قس��م «النافذة» ،المالحظة؛ «واجب كاتب العدل في مواجهة التوجيهات غيرالقانونية»؛
بقلم الدكتور السيد كاميار شيبت زاده.
و في الخت��ام ،هن��اك حديثالش��هر ،األخبار ،الفت��اوى م��ن الس��لطةالقضائية ،النظریات
االستشارية للجنة القانونیة لنقابة مدراء و مس��اعدي مكاتب التوثیق الرسمي و ترجمة عناوین
الموضوعات باللغات االنجليزية و الفرنس��ية .و المؤمل أن تحظى باهتمام الباحثين القانونيين و
الطلبة و اصحاب الرأي.

خالصه انگلیسی ،عربی و فرانسه
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« Le rôle des études notariales dans la prévention du
blanchiment d’argent », par M. Ali Rezaee.
« Commission des crimes ayant porté atteinte à la sécurité
nationale dans la presse et leurs spécificités dans le droit
iranien », par M. Ali Jamal Ali Bakhshi, Dr.Mme. Zahra Ali

Bakhshi et Dr.Mme. Zahra Youssefi.

« Questions-Réponses »: Mohammad Azimian.
« Fenêtre » : « L’obligation du notaire lorsqu’il se trouve
confronté aux circulaires contraires à la loi», par Dr. M.

Kamyar Shaibatzadeh.

« Suppression de l’article (50) n’en est qu’un exemple
des préoccupations des études notariales », par M.Keivan

Shahbazi.

Théories consultatives du Département pour les Affaires
juridiques du Pouvoir judiciaire (la partie 20).
Théories consultatives de la Commission juridique de la
Chambre des Notaires et Clercs de notaire (la partie 8).
Présentation du livre
Extrait de la traduction en langues, arabe, français et anglais.

Titres des articles du mensuel
Kanoun n° 175 & 176
« Point de vue » : par Dr. M. Mohammad Reza Dashti

Ardakani.

« Propos du jour » : par Dr. M. Kamyar Shaibatzadeh.
« Conformité du nom du client à celui de l’incapable, du parent
ou du tuteur dans le mandat», par D
ِ r. M. Soleiman Fadavi.
« Évaluation de la procédure des tribunaux disciplinaires des
Notaires et Clercs de notaire» (avec l’accent mis sur le droit
d’accès à un procès équitable), par M. Ehsan Mohammadi

Kang sofla &, Dr.M.Mohammad Reza Gholampoor et M.Ali
Jangi Salami.
« Echo » : « Authenticité des actes sous-seing privés dans le
miroir des jugements rendus par le tribunal disciplinaire des
Notaires et Clercs de notaire », par M. Mohammad Azimian.
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In the part of “Echo”, Mr.Mohammad Azimian, subtitled

“confirm informal documents in the mirror of the votes of the
disciplinary courts of notaries and clerks”.
“The role of thenotaries in preventing money laundering” by
Mr.Ali Rezaee.
“The Commission of Crimes Against National Security

through the Press and Its Specific Characteristics in Iranian Law” by Alijamal Alibakhshi & Dr.Zahra Alibakhshi &

Dr.Zahra yousefi.

In the Twenty-three part of “Questions-Answers” Mr. Mohammad Azimian answers an important question.
In the part of “window”, the note, “duty of the notary public
in the face of illegal circular” by Dr. Mr. Kamyar Shaibatzadeh.
Finally, in addition to word of the month, the news, Judicial
decisions, Consultative theories of the legal committee and
a summary of the articles is provided in Arabic and French
languages, which we hope to attract the attention of legal
scholars, students and researchers.

Summary of Issue No. 175 & 176 Kanoon
Monthly Magazine
Kanoon monthly magazine, issue no. 175 & 176:
“The Point of view” by the managing editor, Dr.Mr.Mohammad Reza Dashti Ardakani, about the role of notaries in the
realization of the slogan of 1400.
In the editorial of this issue, “Word of the day”, by Dr.
Mr.Soleiman Fadavi “Brief critique of the new regulation of the
Notaries Law”.
In the part of “Articles” the article, “the validitly of the cli-

ent’s name on the incapable or parent or guardian in the power
of attorney contract” by Dr.Mr.Soleiman Fadavi.

“Evaluate the process of hearing the disciplinary courts of
notaries and clerks with respect to the right to a fair trial” by
Ehsan Mohammadi Kang sofla & Dr.Gholampoor Mohammad
Reza & Ali Jangi Salami.
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