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  مدیر مسئولسخن 
    وکیل پایه یک دادگستري -تبارسیدعلی باقري

  
  توستدرهاي غنچه تو که چون شکنج ورق  حال دل تنگ ما چه شرح دهد     صبا ز

  ان بیهوده گوستـاي کلک بریده زبـ چه ج     زبان ناطقه در وصف شوق ناالنست  
  

و هرجا که توفیق دیدارشان دست  هرگاه ،بارها پیش آمده که همکاران و دوستان
 از نشریه پرسیدند و علت توقف و ،پرسیدرنگ یا بعضاَ حتی قبل از احوال بی،داده

ه از لسان  یا بدون گله و شکوِ،بضاعت نیز باجانب بی. را جویا شدند عدم انتشار آن
  :  مدد جسته، روایتی مصحف شریف14 حافظ الغیب،

  آید سواران را چه شد؟اند      کس به میدان در نمیندهگوي توفیق و کرامت در میان افک
  

 ولی بضاعت اندك است و زبان الکن و عاجز از ،باشدرا شوق بسیار می گرچه ما
جز تعداد (هر و میلی در همکاران مناسبت نیست که گله و گفته شود که مِ اما بی،بیان

  . دادر و توقف روي نمیدیده نشد وگرنه این تاخی) معدودي از اساتید و مهرورزان
 ما را تحمل کنند هرچند خود پوینده و ،این توقع بوده و هست که همکاران

 خاري همنشین گل پذیرا ي از در لطف درآیند و ما را به مثابه،اندخردمند و محقق
  .باشند
و نظر هست که بنویسند و قلم   را آن بصردانان و همکارانن باوریم که حقوقبر ای

که چنان انگاریم که زمانه انشاءاهللا به کام است و اوضاع کاري کامالَ  ر اینبزنند مگ
واپسی از کار و بار و شأن و شغل وجود گونه نگرانی و دلآل و بر وفق مراد و هیچایده
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 شأن و شئونات ،رفتار با آنان مطلوب. ندارد  و همکاران را مشکلی نیست که نیست
هست نوح باشد و یا تو را شان میو زمان در سیطرهمحفوظ و باالخره جهان به کام 

  طوفان چه باك؟  زبانکشتی
که چنان پنداریم که مسائل و موارد حقوقی برخالف نظر فرزانگان و سالکان این االّ

  !!کاو و تحقیق وجود ندارد و اي براي کندباشد و مطلب و زمینهالتعدو التحصی نمی
 متوقع باشیم نداریم و قلمی نزنیم وه قدمی برصورت نشاید و نباید کدر غیراین

 سامان بگیرد یا دیگران از خود ئه نظرات کارشناسانه، بدون اراامور و اوضاع وکالت،
شاید این سخنان موجب رنجش و . مایه بگذارند و ما فقط الف بزنیم و طامات ببافیم

ور هم نداریم که از  با،کنیممالل گردد لیکن ما که خاك ره همکاران را سرمه دیده می
پسندیم  و هم نمی»هنوز آبست تنگ برنجد که عارف« برنجند و شوند ملول حق سخن

  .که خاموش باشیم و بارکشیم
بدون . شایسته است تامل و تعمق را جانشین دلباختگی نسبت به خود بکنیم

ها را که اي را بشناسیم و دشواريها و مشکالت حرفهتعصب بکوشیم که کاستی
اري از آن بر همگان مکشوف است تجزیه و تحلیل کنیم و در بررسی مسائل و بسی

 ينحوه  رفتار و،گرانهمشکالت بیشتر و بیشتر مشارکت داشته باشیم و تحلیل
  . عملکرد و برخوردها را در ترازوي سنجش قراردهیم

اي که مشکالت چیست و  نوشته، سطرياي،به که گوییم و نالیم که دریغ از جمله
  ست؟ اراه حل کدام

چه خوب بود و هست که بیشتر بیاموزیم و بیاموزانیم و مشارکت جویانی با شوق و 
   ذوق باشیم که رویکردهاي صرفاَ برخاسته از دلباختگی یا دلزدگی را به مشارکت 

  . یمیریا و تاثیرگذار تبدیل نمابی
تخصصان ماهر و علت دم سردي و دلسردي کارآموزان و وکالي جوان را بدانیم و م

دلسوزي باشیم که موشکافانه رفتارها و عملکردها و برخوردها و تاثیر بخش بودن آن 
مان ثابت کنیم که مطابق با گفتار و رفتار.  کاري وکال بررسی نماییمامور و روند را بر

ایم قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق سوگندي که یاد نموده
داریم و راستی و پاکدامنی را در کلیه امور شخصی و اداري و کارهاي منظوري ن

عمال نظریات جو نیستیم و از اِورز و انتقامایم و کینهمرجوعه رویه خود قرار داده
  .نماییمسیاسی و خصوصی احتراز نموده و می

 مهمتر از تحقیق و طلب دانش و بررسی موارد و مسائل ،پایبندي به سوگند
و   مانع از چنین رفتار،ست که البته این پایبندي اوکالت و مشکالت آنپیرامون 
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طرف و اصالح  داري به سوگند از یکنخواهد بود بلکه ما را در وفا اعمالی نیست و
  .رساند گفتار و کردار و عامل بودن به اعمال حسنه از طرف دیگر یاري میينحوه

  

س هاي کسل کننده مأیواز برخوردارآموزان وکالت باید و اما همکاران جوان و ک
تفاوتی را رها و عواطف  بینشوند و نهراسند بلکه آن را جزیی از جریان زندگی بدانند،

وار پند گیرند و از اعمال مطلوب مخرب را مهار نمایند از رفتار نامطلوب ما لقمان
یند تا ها را اعالم نمابزرگان و اسالف بهره برند و عبرت گیرند و مشکالت و کاستی

 انتقادات را مطرح تا توجیه شوند یا در حل ،راهکار اصولی آن را بیاموزند و بیابند
 این باشد و نگویند و ننویسند و اعالم  ازمسائل سهیم و دخیل باشند که اگر غیر

  : بدانند و آگاه باشند که،نکنند
  دـوا بکند که را دـو درد در تو نبینـطبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک      چ
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  ت علمی دانشگاه   وکیل پایه یک دادگستري و عضو هیأ/ کارن روحانی دکتر -1
 کار آموز وکالت دادگستري  /محمد مهدي قلی تبار  -2
 
 
  
  

 ریشه هاي آن خواندگی وفرزند
 

ور ی است که تقریبا محجهای از مقوله،پرستیدر ایران نهاد فرزندخواندگی و سر
  . اند به آن پرداختهشمار در پاره هائی  از مباحث،فقط استادانی انگشت. مانده است

خواست ان با وجود فزونی کودکانی بدون سرپرست و ازدیاد دردر این دوره از زم
شود و جـاي  این نیـاز بیش از هر زمـان دیگري حس می،براي سرپرستی این اطفال

  .کند میخـالـی آن بیش از پیش، خودنمایی
  

  معناي فرزند خواندگی 
فرزند خواندگی در حقیقت نوعی رابطه است که با تشریفات خاص قانونی پدید 

تواند بین دو این رابطه صرفاً حقوقی و ساخته طرفین است که حسب مورد می. آیدمی
  .زندي یا مادر فرزندي ایجاد نماید رابطه پدر فر نفر

ه فرزندي صوري ست که موجب پیدایش رابطیک عمل حقوقی افرزند خواندگی، « 
دخوانده و رابطه مزبور را خواه و دیگري را فرزنشود، یکی را فرزندبین دو شخص می

  1 » .خواندگی خوانندفرزند
  



 1387 مهر و آبان/ ره نهم شما/ کانون وکالي دادگستري مازندران  / 11

 

  خواندگی در اسالم ریشه فرزند
بدواً این رابطه یعنی . اسالم مورد قبول قرار نگرفته استخواندگی در فرزند

 در سال 5 و 4اي هکه با نزول سوره احزاب و آیه ول بود تا اینفرزندخواندگی مورد قب
س از آن براي  آن از بین رفت و پحخواندگی به معناي مصطلپنجم هجرت فرزند

  .مسلمانان ممنوع گشت
ها  که از آنـ نداد و زنـانتـان را رخدا براي هیچ مردي دو دل در درون او قرا« 

 ،خواندگان شما را پسران شما قرار ندادداد و پسر مادران شما قرار نـکنید اظهار می
         گوید و او راه گویید و خدا حق را میها سخنانی است که شما به زبان میاین
برادران ) هاآن(را ندانید  شانپدران اگر و بخوانید شانپدران نام هب را هاآن )4(نمایدمی

 از پیش خطا کردید گناهی نباشد و دینی و دوستان شمـا هستند و شما را در آنچه
  2 »!؟)5(، که خدا آمرزگار و مهربان است تان قصد کندهايست که دل اگناه در این

، اگر فرزندي را از سر راه بر زل شد که قبل از آن هر عربیاي نااین آیه در دوره
 اعم از شد؛کرد و کلیه شرایط فرزند را دارا می خود میيخواندهداشت او را فرزندمی

  . حق توارث و حرمت نکاح
 آیه به زمانی است که زید ابن حارث ابن شراحیل کلبی که از صحابی بود و ياشاره

هنگام ازدواج   خدیجه بنت خویلد او را خرید و دردر جاهلیت او را ربودند،در کودکی 
  3!؟ هدیه کردحضرتبه  زید را )ص(با پیامبر

، خود زید را در بازار خریداري ن دارد که پیامبر نیز حکایت از آالبته روایت دیگري
.  به زنی گرفت، دختر عمه خود را براي ويکه پیامبر، زید را آزاد کردپس از این. نمود

ها را به ادامه ، پیـامبر آن اختالف بین زید و همسرش پیش آمدپس از مدتی که
ي بر با دختر عمهدو از هم جدا شدند و پیام نهایت آن  ولی درزندگی تشویق کرد،
که پیامبر از طعن بدخواهانش در امان باشد، این   که خدا براي اینخود ازدواج نمود

  .خواندگی خاتمه دهد تا براي همیشه به فرزند فوق صادر کردياجازه را با نزول آیه
لَ «  عپسران حقیقی ( ابنائکم )پسر خواندگان شما را( ادعیائکم )نگردانید خدا(ما ج
مري اصلی و دعوت صورتی عارضی است، پس با یکدیگر که نبوت ا چه این. )شما

  . مجتمع نشوند
اث ر می بود،نزد اعراب ظهار طالق بوده و پسر خوانده چون فرزند اصلی و صلبی

شود فرزند و جمع نمی که دو دل در یک درون انهمچن: حق سبحانه فرمود. بردمی
هاي لکم بافواهکم سخنی است که به زبانقو« . شوند در یک تن جمع نمیهپسرخواند
  4»گویید و حقیقت نداردخود می

  ، دو رنگی تا به کی     یاحریف کعبه شو یا ساکن میخانه باشیا مسلمان باش یا کافر
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کردند از فان داشتند و فرزند خود میمیهایی که از سر راه برقرآن در خصوص بچه
ها ، آنشناسیدیعنی اگر پدرانشان را نمی. دکنبآبائهم فاخوانکم استفاده می تعلموا

که اگر اطفالی از کفار را اسیر کردند  سوال این. برادران دینی و دوستان شما هستند
و موالیکم : فرمایندها نیز معلوم نیست، که میها چه بگوییم که پدران آندر حق آن

شود قرآن ه می همانطور که مالحظ5.هاي شما هستندیعنی غـالمان یا آزاد کرده
هاي  اما در سوره،پذیردکند و نمیخواندگی را در معناي مصطلح آن رد میفرزند

سرپرست تشویق نموده است و این کار پرستی از اطفال بیدیگري افراد را به سر
 خداوند به 8 تا 6 ضحی آیه يدهد که در سورهخداپسندانه را مورد تقدیر قرار می

  : فرمایدپیامبر خود می
آیا خدا تو را یتیم نیافت که در پناه خود جاي داد و از شر دشمنانت نگهداري « 
پس تو را فقیر یافت، . اهنمایی کرد پس ر ،را در بیابان مکدره گم کرده یافتتو  کرد و

  ».توانگر کرد
  

  التقاط 
پرستی اطفال  که در اسالم با سراحکام آن نباید تصور نمود خواندگی وبا رد فرزند

مراجعه به  ، توهمی بیش نیست بلکه بــا چنین تصوري نه تنها، شده استتفمخـال
 واجب است تا ازطفلی انموارد بر مسلمان گردد حتی در بعضی ازاحکـام مشخص می

  .نگهداري نمایند مواظبت و
سرپرست تواند کودکی را که از خانواده جدا شده است و بیهر فرد مسلمان می

 را از دست داده باشد یا خانواده،  خودي، خانواده اثر حوادث که درمانده اعم از این
  .، تحت اختیار خود بگیردوي را ترك و رها کرده باشند

اولی به منظور احسان و  . برداشتن و نگهداري طفل با فرزندخواندگی تفاوت دارد
 سرپرست و دومی به منظور ایجاد نسب قانونی بین دونگاهداري و تربیت کودك بی

شود و براي او اسالم توصیه کرده که هر کس با نسب واقعی خود شناخته می. استنفر
  6.وجود نیایده نسب قانونی که اختراعی است حقوقی ب

برداشتن طفلی که جانش در معرض خطر باشد و حفـاظت و نگهداري از او بر هر « 
فقه اسالمی این اقدام در ه ب» وسیله او یـا شخص دیگر ه مسلمانی واجب است خواه ب
کند سرپرست مانده لقیط و به کسی که او را نگهداري میالتقـاط و به طفلی که بی

  7.گویندملتقط می

اگر اولیاي واقعی کودك معلوم شوند . توان از ملتقط گرفتزمان بلوغ نمی لقیط را تا
شود و اولیاي او موظفند کودك را تحت اختیار کودك از زیر عنوان لقیط خارج می
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ها از انجام وظایف امتنـاع آن. وظایف والیت و حضانت قیام نمایندد گرفته به خو
  . گرددان به انجام آن میآنمزبور موجب اجبـار 

، نی است و لقیط سرزمین غیر مسلمانلقیط سرزمین مسلمانان محکوم به مسلما
  . از مسلمانی نباشد غیر مسلمان استکه احتمال تولد او  در صورتی

تواند از آن براي هزینه ، ملتقط فقط میهمراه خود مالی داشته باشد لقیط اگر
  8.فاده کندنگهداري و تربیت لقیط است

  

  فرزندخواندگی در قانون ایران متاثر از فقه اسالمی 
 به آن جز در اي همخواندگی در قانون ایران جایی نیافت و حتی اشارهفرزند

  . مواردي نادر نگردید
 اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه نامی از يحدهدر بند سوم ماده وا

ص فرزند شود و هر ایرانی غیر شیعه را در خصوص قواعد فرزند خصوآن برده می
   سازد و وي را تابع مذهب خود قرار ، رهنمون میخواندگی به مذهب خود شخص

  .دهدمی
 دارد این شرط را خواندگی ریشه در مذهب فردرسد در ایران فرزندبه نظر می

ن غیر قانونگذار نه تنها براي ایرانیان شیعه بلکه با توجه به مراتب باال براي ایرانیا
  .شیعه نیز در نظر گرفته است

 در این خصوص 50 تا 47نامه احوال شخصیه در مواد در آیین ایرانیان زرتشتی نیز
فرزند حقیقی است با  تعیین فرزند خوانده که به منزله 47ماده در : قواعدي دارند

  :رعایت مقررات زیر است 
، بـا موافقت یکدیگر کسی از زرتشتیان اوالد در موردي که زن و شوهري بی ـالف

  .، به سمت فرزند برگزیده باشندرا
خوانده اختیار کند آن فرزند خوانده وارث شخص اوست و اگر  هر کسی فرزندـب 
خوانده هم در ردیف یکی از  آید فرزنده وجود ازدواج کند و فرزندي از او ببعداً

  . مانند یک فرزند حقیقی محسوب استو در حقوق مقرراترود میشمار ه فرزندان ب
زرتشتیان محل ثبت و به  پس از تعیین فرزند باید مراتب در دفتر انجمن ـپ 

خوانده و چهار تن گواه برسد و دفتر انجمن محل نیز باید رخوانده یا مادامضاي پدر
ي مبتنی بر هویت و شناسایی فرزندخوانده صادر و به فرزندخوانده تسلیم انامهیگواه
  . نماید

  :رزندي ندارد تعیین تکلیف شده است نیز براي کسی که اصال ف49در ماده 
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 نداشته باشد و وصیتی خوانده هماوالد فوت نماید و فرزنددر موردي که مرد بی
، پسر یا ز چهارم فوت با حضور موبد و حضارتوانند در صبح رو، ورثه مینکرده باشد

ر مردي زرتشتی را به سمت پلگذاري شخص متوفی معین کنند و در این صورت پلگذا
  .سمت فرزند حقیقی را خواهد داشت

ها ین زرتشتیان نیز ریشه فرزندخواندگی در مذهب آنشود که در آیمالحظه می
پرستی نامیده گی وجود دارد که سرقانون ایران نهادي جایگزین فرزندخوانددر . است
.  آمده است1352سرپرست مصوب شود و در لواي قانون حمایت از کودکان بیمی

طبق این قانون در هر حال موجباتی براي ارث نخواهد بود و همچنین حرمت نکاح در 
ر است و هدف تامین این منافع آن راه ندارد و فقط منافع مادي و معنوي طفل مورد نظ

  .است
 از این اطفال ضوابطی را سرپرست براي حمایت بیشترقانون حمایت از کودکان بی

  آورد که ه صورت یک نهاد حقوقی درپرستی اطفال مقرر داشت و آن را ببراي سر
  9.ن دانستتوان آن را منشا نوعی قرابت در حقوق ایرامی

     در اءاهللا آشنایی ابتدایی با این نهاد حقوقی بود که انش،در این مقاله هدف
  .شودهاي موجود در قانون پرداخته میهاي بعد به بررسی و ذکر کم و کاستیشماره

  
  
  
  
  
  هانوشتپی

   .497، ص 1383 ترمینولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم . جعفري لنگرودي، محمدجعفر- 1
   .العابدین رهنما، زینجمع آوري تفسیر.  قرآن-2
   . 612، ص 1339، نشر سیروس 26دا ، جلد  لغت نامه دهخ-3
   .669، ص 1346 تفسیر قرآن حسینی ، نشر اسماعیلیان -4
   .474ـ  5 ـ ص 61، بهار البیان، جلد دهم، انتشارات اسالم، تفسیر طیباله طیب آیت-5
  .11 ، ص 52، مهر 12ـ باقر عاملی، مجله حقوق بشر، سال سوم، شماره 6
   .ـ همان7
  .ـ همان8
  . 268 ص ـ1385، نشر میزان ی، اسداله، مختصر حقوق خانواده، سید حسین امال صفایی ـ9
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   استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران / دکتر سام محمدي
  وکیل پایه یک دادگستري                                 

  
  
  
  
  

   1/10/1383 ـ 672تاملی در راي وحدت رویه شماره 
  هیات عمومی دیوان عالی کشور 

  )نقش سند رسمی در معامالت اموال غیر منقول ( 
 

  گفتار اول ـ سابقه موضوع 
  طرح بحث 

  : دارد قانون ثبت مقرر می22ماده 
 همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالك به ثبت رسید دولت فقط کسی را که «

مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک 
که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او  نیز در دفتر امالك به ثبت رسیده یا این

  ».  مالک خواهد شناخت،رسیده باشد
  : گوید همان قانون می46ماده 

  :د اختیاري است مگر در موارد ذیل ثبت اسنا«
  ».نافع امالکی که قبالً ثبت شده استـ کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا م1

  :  قانون موصوف مقرر داشته47ماده 
 در نقاطی که اداره ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت «

  »: ... بداند ثبت اسناد ذیل اجباري استعدلیه مقتضی
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  :صریح کرده همان قانون ت48و نهایتاً ماده 
وق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از  سندي که مطابق مواد ف«
  ». دارات و محاکم پذیرفته نخواهد شدا

      ، ذهن الی که از زمان تصویب مواد مذکور، سوبا توجه به مدلول مواد فوق
، این است که آیا تنظیم سند رسمی، ن و محاکم را به خود مشغول داشتهداناحقوق

 تنها ، در عرض ایجاب و قبول است یامنقولموال غیر یکی از ارکان تحقق معامله ا
  ؟ براي تسجیل و اثبات معامله، الزم است

توان به ها را میدانان مختلف بوده است که به طور کلی آنپاسخ محاکم و حقوق
  . سه دسته تقسیم کرد

  

  دانان نظریات محاکم و حقوق
 الف ـ نظریه بطالن مطلق

نقل و انتقاالت امالکی که با اسناد عادي صورت « د که داران این نظریه معتقدنطرف
 قانون ثبت در دفتر اسناد رسمی 48و 47 هماددو گرفته مادام که در اجراي مقررات 

 همان قانون در دفتر امالك به ثبت 22رسماً تنظیم نیافته و مطابق مدلول ماده 
، راي ن عالی کشورحقوقی دیواهیات عمومی شعب (» ...، فاقد اعتبار قانونی است نرسیده باشد

  2)31/1/1326 -410شعبه هشتم دیوان عالی شکور، حکم شماره ( نیز  1 ).19/2/1374-4اصراري شماره 
 همان 22در عرض ماده . ث.  ق48 و 47به مواد  ،  که در این نظریهبا توجه به این

، ین حیث از ا، تفاوتیداران این نظریهرسد که طرف، به نظر میاشاره شده استقانون 
  .  سند رسمی و فاقد آن قائل نیستندبین امالك داراي

 در دفتر امالك ثبت نشده و به همین 47مالك موضوع ماده ااین در حالی است که 
  .باشند قانون ثبت نمی22دلیل مشمول حکم ماده 

،  در مواردي مزبوره به ثبت نرسیدهکه گفته شود نپذیرفتن اسنادي که مگر این« 
 بـاطـل نماید و عقدي که اثر قانونی ندارد در حکمستقیم معامله را بالاثر میغیر م
  3» .باشدحیث با باطل یکسان میاین ، زیرا از است

   نظریه صحت مطلق –ب 
 5 دیوان عالی کشور و برخی از شعب4دانـان، تعدادي از حقوقدر مقابل نظریه فوق
داراي سند رسمی که  اعم از این(نقول معامالت اموال غیر م بر این اعتقـادند که در

، معامله به ایجـاب و قبول محقق و مورد معامله به طرف مقـابل )باشند یا نباشند
بات سند رسمی تاثیري در وقوع معامله ندارد بلکه تنها در اث منتقل می شود و تنظیم
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ها تنها از هدگاا، د قانون ثبت48توجه به مدلول ماده ، با مطابق این نظر. آن موثر است
  .اندپذیرش اسناد عادي براي اثبات وقوع معامله منع شده

اهان قابل گیرند که معامله با دالیل دیگر از قبیل اقرار یا گواهی گولذا نتیجه می
ها به دعواي دارنده سند عادي مبنی بر الزام دارنده دگاها، داثبات است و از این رو

دهند و حتی برخی از محاکم به رغم ثبت میسند رسمی به تنظیم سند رسمی پاسخ م
، اسنـاد عادي را پذیرفته  کردهها را از پذیرش اسناد عادي منع که آن48مدلول ماده 

  . آیندو در مقام رسیدگی به اصـالت آن بر می
. ، ولو اصیل منع کرده استها را از پذیرش اسناد عاديغافل از این که قانونگذار آن

 نیز غیر قابل پذیرش بوده و 47، بدون وجود حکم ماده ي غیر اصیلچرا که اسناد عاد
  . انشاء ماده مستقلی نداشتمنع از پذیرش آن نیاز به 

ت که منهی عنه که رسیدگی به اصالت سند عادي فرع بر پذیرش آن اس  اینمضافاً
  .قانونگذار می باشد

تفاده قانونگذار ، اصل صحت و اسعمده استدالل این گروه، اصل رضایی بودن عقود
  6. در دفتر امالك است   !؟   قانون ثبت قبل از ثبت ملک 22در ماده » انتقال « از واژه 

ر موردي زیرا اوال ً اصل رضایی بودن عقود د. هیچ یک از این دالیل تمام نیست
در حالی که در . ر تشریفاتی بودن آن در دست نباشد دلیلی ب ،کاربرد دارد که در قانون

، دولت فقط دارنده  قانون ثبت که صریحا اعالم داشته22وجود ماده ، با بحثمورد 
، دیگر مجالی براي تمسک به اصل رضایی بودن عقود ناسدشسند رسمی را مـالک می

  . ماندنمی
 که آیا در چون شک در این است.  محلی براي تمسک به اصل صحت نیستثانیاً

تنها براي ی از ارکان تحقق معامله است یا تنظیم سند رسم ،معامالت  امالك ثبت شده
 ؟ در واقع شک در تحقق یا عدم تحقق معامله است که اصوالًاثبات معامله الزم است

  .محل اعمال اصل عدم است نه اصل صحت 
 ،لزوماً مفید تحقق انتقال. ث. ق 22در ماده » انتقال «ثالثاً استفاده قانونگذار از واژه 

زیرا قانونگذار از همین واژه در توصیف معامله مال . می نیستقبل از تنظیم سند رس 
در حالی که معامله مال .  استفاده کرده است1308سال در قانون ) انتقال مال غیر(غیر 
  .از تنفیذ تاثیري در انتقال ندارد، فضولی بوده و قبل غیر



 1387 مهر و آبان/ ره نهم شما/ کانون وکالي دادگستري مازندران  / 18

 

   نظریه حدوسط -ج 
 قانون ثبت از اموال 46و  22در این نظریه امالك داراي سند رسمی موضوع مواد 

اول تنظیم سند رسمی از :  آن ممتاز دانسته شد47وضوع ماده فاقد سند رسمی م
ه وجود ارکان تحقق معامله دانسته شده و بدون تنظیم سند رسمی اساساً معامله ب

  . نخواهد آمد
ه منوط به قبض است و بدون آن معامله  که در عقود عینی، تحقق معاملچنان
شود و سند تنها اما در دسته دوم معامله به ایجاب و قبول واقع می. یابدیتحقق نم

 48در صورت اخیر طبق مدلول ماده . شودبراي تسجیل و اثبات معامله تنظیم می
 را به دالیل دیگر توان آنوقوع این معامالت با اسناد عادي قابل اثبات نیست بلکه می

  7. اثبات کرد
  قانون212ظریه با مدلول مواد قانون ثبت خصوصاً ماده رسد که این نبه نظر می

 فاقد  اشخاص،زیرا در این ماده آمده که دولت. مذکور همخوانی بیشتري داشته باشد
ز ، ابه عبارت دیگر، معامله بدون تنظیم سند رسمی. شناسدسند رسمی را مالک نمی

اي تحقق ، معاملهاًسپس اسا. نظر دولت که نماینده جامعه است، اثر تملیکی ندارد
تحقق بیع مشتري مالک مبیع ، به محض  قانون مدنی362چون طبق ماده . یابدنمی
  . شودمی

  

   1/10/1383 ـ 672گفتار دوم ـ راي وحدت رویه شماره 
   اول ـ آراي دادگاه بدوي 

ها  مشابه که در آنعمومی شهرستان الشتر در دو دعوايشعبه سوم دادگاه 
 یدِِ ي عادي به طرفیت بایع درخواست خلعنامه به یک فقره بیعخواهان با استناد

 اصل صحت با توجه به« مله را کرده بود، راي داده که خوانده و تحویل زمین مورد معا
 قانون مدنی که قراردادهاي خصوصی 10 نامه موضوع ماده {معامالت و لزوم قرارداد

که  اشد نافذ و معتبر دانسته و اینبین افراد را در صورتی که مخالف صریح قانون نب
انعقاد قرارداد بین افراد را در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر 

اساس قرارداد عادي تنظیمی مورد  بین برماکه انعقاد قرارداد بیع فی دانسته و این
 این  قانون مدنی از آثار بیع صحیح362تردید و تکذیب قرار نگرفته به موجب ماده 

 48 و 47نماید و عدم رعایت مواد است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم می
 ثبت کلیه اسناد و معامالت راجع به 26/12/1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 

عین یا منافع امالکی که قبالً در دفتر امالك ثبت شده اجباري است و نیز در نقاطی 
ك و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده ثبت کلیه اسناد و عقود که اداره ثبت اسناد و امال
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 ،منقول که در دفتر امالك ثبت شده و معامالت راجع به عین یا منافع اموال غیر
اجباري است و نیز در نقاطی که اداره ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمی موجود 

 منافع اموال غیر منقول که در بوده ثبت کلیه اسناد و عقود و معامالت راجع به عین یا
 خواهان صرفاً به یک فقره سند  فیه دفتر امالك ثبت نشده الزامی دانسته و در مانحن

ن به لحاظ عدم  استناد نموده و بر این اساس دعواي خواها19/1/1367عادي مورخ 
ستماع ، در حال حاضر قابلیت ارعایت تشریفات ثبت، صرف نظر از صحت و سقم آن

 قانون آیین دادرسی 2ه  قانون ثبت و ماد48 و 47 ،8)46(، 22مستنداً به مواد نداشته 
  9»....گردد، قرار عدم استماع دعوي صادر و اعالم میمدنی... 

  ، به نظر ، قانون ثبت48، 47، 46، 22د با توجه به استناد دادگاه موصوف به موا
او معامله، ه موصوف و از نظر دار نظریه به استناد دادگارسد که قاضی مربوطه طرفمی

  . اد عادي غیر ممکن دانسته شده است، منتها اثبات آن با اسنمنعقد شده 
تناد حقی یا قرار رد دعوا به اسرو قرار عدم استماع صادر کرده نه حکم به بیاز این

در حال حاضر قابلیت استماع ... دعوا « از عبارت . م.د.آ. ق89 و 84 ماده 7بند 
  .  مستفاد است نیز همین معنا»نداشته 
، ظاهراً زمین مورد نزاع  که در دعوا، ذکري از پالك ثبتی نرفته، با توجه به اینضمناً

این اشـاره دادگاه بدوي به   ثبت نشده و فاقد پالك ثبتی بوده، بنابردر دفتر امالك
  .رسد  قانون ثبت موجه به نظر نمی46و  22مادتین 
  د نظر  آراي دادگاه تجدی–دوم 
    دادگاه تجدید نظر استان لرستان  راي شعبه چهارمـالف 

شعبه چهار دادگاه تجدید نظر استان لرستان در مقام تجدید نظر از راي اول دادگاه 
 10وضوع ماده  م}نامه{با توجه به اصل صحت معامالت و لزوم قرارداد ...  «:آورده الشتر

د را در صورتی که مخالف صریح قانون دادهاي خصوصی بین افراقانون مدنی که قرار
مابین طرفین بر اساس قرارداد بیع فی که انعقاد  نافذ و معتبر دانسته و این،نباشد

 قانون 362 به موجب ماده ،قرارداد عادي تنظیمی مورد تردید و تکذیب قرار نگرفته
نماید و یم مدنی از آثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم

 ثبت اسناد و امالك که به جهت رعایت تشریفات صوري 48و  47عدم رعایت مواد 
جام معامله بوده، خللی وارد تواند به اراده طرفین که مبنی بر ان نمی،باشدمعامله می

  .نماید
لذا قرار عدم استماع دعوي به جهت عدم ثبت معامله بر خالف انصاف و عدالت 

  10»  .گرددمی... جدید نظر خواسته نقض راي ت ...ن ای  بنابر،قضایی است
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، این که قضات صادرکننده راي مزبور، با مذکور مستفاد استکه از مفاد راي  چنان
ا سوء استباط از راي دادگاه ، با این حال باندداران نظریه تفریطییز از طرفخود ن
یع دانسته، آن را نقض  بکه تنظیم سند رسمی را از ارکان تحقق ، به تصور اینبدوي
  . اندکرده

ادي باید ، اسناد عشود که به نظر آن قضاتعالوه بر این از راي مزبور استنباط می
، در محاکم مورد پذیرش قرار گیرند و در صورت عدم تردید و براي اثبات وقوع معامله

ذار ونگدر حالی که این نظر مخالف صریح حکم قان. مورد استناد واقع شوند 11تکذیب
   قانون مدنی را مجوز 10مضافاً دادگاه مذکور ماده .  قانون ثبت است48در ماده 
هم . م. ق10خود ماده گرفتن قواعد امري قانون ثبت انگاشته که حتی با انتهاي نادیده

 را تنها براي رعایت تشریفات صوري 48 و 47که حکم مواد  آخر این. مغایرت دارد
 نادیده انگاشتن، قابلیتی جز  این صورت چه فایده ومعلوم نیست که در دانسته و

  .برایش قایل است
  ب ـ راي شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان 

شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان لرستان در مقام تجدید نظر از راي دوم 
  :دادگاه عمومی الشتر آورده

خ دادنامه شود از که اعتراض موجه و مستدلی که موجب فس با توجه به این ... «
دوي ناحیه تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی به عمل نیامده و در رسیدگی ب

، اعتراض تجدید نظر خواهان به نظر دادگاه غیر وارد نیز مقررات قانونی رعایت شده
مدنی ضمن رد اعتراض ....  دادرسی ینی قانون آ358تشخیص و دادگاه به استناد ماده 

  . نمایدید مینامه بدوي را تای داد،واهتجدید نظر خ
خلعِ ید توانند به تقاضاي ضمناً تجدید نظر خواهان پس از اخذ سند رسمی می

  12» ... .اقدام قانونی نمایند 
دار ، قضات این دادگاه طرف است کهی راي مذکور اینقدر متقن از قسمت انتهای

  . ریطی باشندنظریه تفدار اما معلوم نیست که طرفنظریه افراطی نیستند، 
سنی که راي آنان نسبت به راي شعبه چهارم دارد این است که اسناد عادي را ح

.  قانون ثبت است48جهت با ماده دانند که همقابل پذیرش براي اثبات معامله نمی
ها وارد است این است که اوالً علی االطالق تنظیم سند رسمی را ولی ایرادي که بر آن

 .اند دانسته، قانون ثبت نباشد46 و 22 مشمول مواد هک ولو این  ،هقق معاملثر در تحؤم
، به موجب یک  تنظیم سند رسمی همراه با خلعِ یدثانیاً مطرح کردن دعواي الزام به

  . دانندغیر ممکن می دادخواست را ظاهراً
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که در این گونه موارد عالوه بر این که در صورت عدم شمول مقررات  در حالی
م او به باید الزا) جویدمثل مواردي که بـایع به حق حبس استنــاد می(صب بر بایع غ

 حتی در فرض پذیرش امکــان طرح دعواي 13 . ید راتسلیم مبیع را خواست نه خلعِ
؟ چون حتی اگر  را ضمن یک دادخواست مطالبه کردتوان آن، به چه دلیل نمی یدخلعِ

، حداقل  ید نباشده تنظیم سند رسمی و دعواي خلعِارتباط کاملی بین دعواي الزام ب
به صراحت ماده ، لذا بنا »ها رسیدگی کندضمن یک دادرسی به آن« تواند دادگاه می

  . ي براي عدم استماع آن وجود نداردمجوز. م. آ.  ق 65
جا طور یکه ، در موردي که دادگاه نتواند به هر دو دعوا بتوان گفتحتی می

ع دعوي صادر نماید، بلکه مطابق مدلول تواند قرار عدم استما نمی،رسیدگی نماید
دعاوي اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در « باید . م. د. آ.  ق65ماده 

  »   ....صورت صالحیت جداگانه رسیدگی کند 
   نظر دادستان کل کشور-ج 

یراد شکلی که ، پس از بیان دو ا کل کشور در خصوص موضوع مورد بحثدادستان
  :گوید، میی آن خارج از موضوع بحث حاضر استبررس
گردد که در هر یک آیا می به این حیث برت آراوافموضوع بحث و اختالف و ت... « 

اداري صحیح است یا طبق مواد  استناد به اسناد عادي در محاکم و مراجع قضایی و
  اثبات جداگانه در مراجع قانون ثبت استناد به اسناد غیر رسمی نیاز به48و  47

که  با عنایت به حاکمیت قوانین آمره و این ، ...قضایی و حقوقی و کارشناسی دارد 
   ....شود از قوانین آمره و حکومتی محسوب می... قانون ثبت 

که از جمله امور مسلم این است که  ، با توجه به مراتب فوق و اینرسدلذا به نظر می
حق ، زمه با شناسایی آن از طرف شارع ذاتاً یا عنواناً داردموجودیت حقوق افراد مال

، صحت  تصور ندارد و بدین اعتبار اصالتبدون استناد به مبانی قانونی و شرعی قابلیت
ها با قوانین و نظم و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آن
ناد مربوط به عقود و عمومی است که در این صورت و حتی در صورت ثبت اس

ها رسمیت و م مقام قانونی آن قانون ثبت فقط بین طرفین و قائ71 قراردادها طبق ماده
ي آثار قانونی معامالت از جمله معامالت راجع به اموال غیر اعتبار دارد و براي تسرّ

ه شرح فوق، به صراحت منقول به اشخاص ثالث عالوه بر ثبت سند مربوط به معامالت ب
، معامالت مذکور هم باید در دفتر امالك ثبت برسد که عالوه بر  همان قانون72ه ماد
 و مقامات و مراجع قضایی و اداري 22، دولت طبق ماده ي آثار آن به اشخاص ثالثتسرّ

 مالکیت شخص و ه،االشار قانون فوق48 و مفهوم مخالف ماده 73طبق مالك ماده 
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به آن اعتبار دهند و مستنکف از شناسایی سند اسناد مربوطه را به رسمیت شناخته و 
  . قانون ثبت مستوجب کیفر و واجد مسئولیت قانونی است73مرقوم هم طبق ماده 

.  ق47 و 46، رعایت مواد ورداري از این همه مزایاي قانونی بدیهی است الزمه برخ
مرقوم  عدم رعایت مقررات   هر چندالّباشد واِانون ثبت میقبه نحوي که در ماده 

لیکن ترتیب آثار . باشدموجب بطالن سند یا عقد و زوال آثار آن بین طرفین نمی
 قانون 48ها در قبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضایی و اداري طبق ماده قانونی بر آن

.  اعتبار قانونی نخواهد داشتالّثبت مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی است و اِ
منوط به عدم  ...، صحت و لزوم در عقود ار قانونی بر اصـالتحاظ ترتیب آثو بدین ل

، چون راي صادره توسط شعبه بنابراین مراتب . ...ا قوانین آمره است ها بمخـالفت آن
که ثبتی بودن   فوق و اینتبپنجم دادگاه تجدید نظر استان لرستان با لحاظ مرا
ه اشخاص ثالث الزم دانسته معامالت و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعواي علی

  14  ».و موازین تشخیص و مورد تائید استموافق اصول 
 تشخیص محل نزاع راه صواب پیموده، در که ابتدائاً در نویسنده این نظریه با این

  :ادامه مباحث، چندین خطاء مرتکب شده است
، به این  قانون ثبت72مندرج در ماده » اعتبار کامل و رسمیت «   از عبارت - اوالً 

 منقول که در دفتر امالك ثبت نتیجه رسیده است که آثار معامالت راجع به اموال غیر
  .شود، دامنگیر اشخاص ثالث هم میشده

معامالت و عقود فقط درباره طرفین متعاملین « . م.  ق231در حالی که مطابق ماده 
این منظور قانونگذار بربنا» .196ؤثر است مگر در مورد ماده ها مو قائم مقام قانونی آن

کرده، عدول   را انشا. ث.  ق72ماده . م.  ق231 سال پس از انشا  ماده 3که  1310سال 
دادها در خصوص اموال غیر منقول نبوده و کسی تاکنون ادعا از اصل نسبیت آثار قرار

 در ، به نحوي که آثار بیع را اند از اشخاص ثالث،تونکرده که خریدار این قبیل اموال می
.  ق71ظاهراً نویسنده مذکور تحت تاثیر ماده . مقرر است، مطالبه کند. م.  ق362ماده 
  .  اختالط کرده است opposabilite(15(ي آثار و قابلیت استناد بین تسرّ. ث

 22ور از دولت در ماده که منظ در حالی.  استثانیاً ـ دولت را شخص ثالث انگاشته
ت که ناشی از اقتدار جامعه و به عنوان نماینده آن ، کل نظام حاکمیت اسقانون ثبت
  . کندعمل می

، وقتی دولت کسی را مالک نداند به این معنی است که از نظر جامعه آن بنابراین
  . تصور نیست قابل حقی او براي  ،نداند مالک را شخصی جامعه وقتی و نیست  مالک شخص

رو حق را قدرت و از این. استی به اعتبار آن از طرف جامعه کچون وجود حق متّ
براي ) یعنی قواعد وضع شده توسط نمایندگان جامعه(اند که قانون امتیازي دانسته
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به رغم تشویش و اضطراب موجود در نظر مزبور،  16.شخاص به رسمیت شناخته استا
باشد و تحقق معامله را حتی دار نظریه تفریطی می، طرفرسد که نویسندهبه نظر می

  . داندمنوط به تنظیم سند رسمی نمی. ث.  ق22الك موضوع ماده در ام
   راي وحدت رویه –د 

به شرح  17هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه به اتفاق آراء
  :زیر اصدار راي نموده است

بنابراین طرح دعواي خلع ید از .  منقول فرعِ بر مالکیت است ید از اموال غیرخلعِ
بنا به مراتب و با توجه به مواد . و اثبات مالکیت قابل استماع نیست قبل از احراز زمین

 قانون ثبت اسناد و امالك راي شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به 48 و 47،  46
 صحیح ،نظر اکثریت اعضاي هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد

اي هین دادرسی دادگاهی قانون آ270ن راي طبق ماده ای. شودو قانونی تشخیص می
، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و عمومی و انقالب در امور کیفري

  18» .ها الزم االتباع استدادگاه
، راي  سخن رفتهکه در ابتدا از اتفاق آرا و در متن راي از اکثریت آرا قطع نظر از این

  :یا نیست زیرار به اندازه کافی گومذکو
خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت « اره به این نکته که در صدر راي با اش

م را ، این توهدر ادامه آن. ث.  ق46نه فرع بر اثبات مالکیت، و با اشاره به ماده  » است
اً د که از نظر اکثریت اعضـاي دیوان، بدون تنظیم سند رسمی، اساسکنتقویت می
 دیوان به شرح 74ل اري سادنظریه افراطی که در راي اص(شود حقق نمیمـالکیت م

  ). کند، این نظر را تقویت میپیش گفته آمده
اثبات بنابراین طرح دعواي خلع ید از زمین از احراز و «در حالی که از عبارت 
  . قابل استنباط است) نظریه تفریطی(، کامالً نتیجه عکس »مالکیت قابل استماع نیست

، استناد که مربوط به امالك ثبت نشده بوده، با توجه به موضوع دعوا وه بر اینعال
  .  قابل انتقاد است46ن به ماده دیوا

 ، راي شعبه پنجمن که هیات عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به ایمضاف بر این
 نتری، الزم بود در مقام عالی استان لرستان را تائید کرده استدادگاه تجدید نظر

ساخت که اقامه دعواي خلع ی، روشن ممرجع قضایی کشور، از باب ارشاد محاکم تالی
  . پذیرش است که بایع غاصب تلقی شود، در فرضی قابل ید

گذشته از این، . تسلیم مبیع نماید خریدار باید اقامه دعواي  در غیر این صورت 
، افاده عدم یش گفتهدادگاه تجدید نظر پ، راي شعبه پنجم چنان که پیشتر گفته شد
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علی فرض پذیرش امکان اقامه آن در (و دعواي احراز مالکیت و خلع ید امکان جمع د
  . کنددر یک دادخواست می) مورد بحث

  ید هماهنگ نیست و تای. م. آ.  ق65ه چنین برداشتی با حکم ماده در حالی ک
 با هر چند. ت عالی کشور محل اشکال اساالطالق آن توسط هیات عمومی دیوانعلی

  .اي مبرا دانستبهتوان آن را از چنین شائ، میتکیه بر عدم صراحت راي دیوان
  

  نتیجه 
هاي فاقد سند به زمین ، مربوطن که دعواي مطروحه در دادگاه بدويتوجهاً به ای

 خلع ید را ، ابتدا به ساکن دعوايخریداران با استناد به سند عاديرسمی بوده و 
ثبات مالکیت را خواسته الً یا در همان دادخواست ا که قبـاین، بدون مطرح کرده

  :توان نتیجه گرفت که بنابراین میبـاشند، 
است و نسبت به نقش سند . ث.  ق48 تنها تاکیدي بر اجراي ماده ، راي دیوان–اوالً 

) ث .  ق22موضوع ماده (ی در تحقق یا عدم تحقق معامله در امالك داراي سند رسم
  .سابق همچنان سر جاي خود باقی استبنابراین اختالف . اشدبساکت می

کیت و هم ، هم احراز ماللت ندارد که اگر در یک دادخواست راي دیوان دال–ثانیاً 
. باشندها مجاز در صدور قرار عدم استماع دعوا می، دادگاهخلع ید مطالبه شده باشد

با توجه به مطالب مذکور  .باع استهمچنان الزم االت. م. د. آ.  ق65بنابراین حکم ماده 
  .اي نیست و گره از کار فرو بسته محاکم نخواهد گشود هیچ حکم تازهراي دیوان مفیدِ
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 ـ شـعبه   254، شعبه سوم دیوان عالی کـشور، ص  26/3/1316-661ره  ـ متین، همان، حکم شما 5
صـرف قبالـه عـادي و یـا       : ، آورده است  28/8/1326 -1433چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره        

  همـان،   متین،  (  .  طرفین نرسیده است، مثبت وقوع بیع نخواهد بود         نویس سند رسمی که به امضاء     پیش
اي مستفاد است که انشا کننده آن، تنها به عدم امکان اثبات وقوع بیـع از                عبارات ر  از سیاق  ). 83ص  

  . طریق سند عادي نظر داشته است
برخی، سند عادي را به .  به بعد14 به بعد ـ شهیدي، همان، مقاله، ص  42صفائی، همان، ص :  ـ رك 6

 مـورد انتقـاد حقوقـدانان    دانندکهعنوان دلیل وقوع معامله پذیرفته ولی براي اثبات مالکیت کافی نمی         
  .  ، پاورقی43صفایی، همان، ص : رك. قرارگرفته است

، شرکت انتشار با    1371ـ دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چ اول،             7
، ش  1364، انتـشارات  نـشر،       3، قواعد عمومی قراردادها، ج      37، ص 42همکاري شرکت همین برنا، ش      

  .15ـ 14 ، ص 1380، میزان 1 ، چ 1؛ اثبات و دلیل اثبات، ج 1344 ، ص638
روزنامـه رسـمی شـماره    : رك.  ـ دادگاه بدوي در راي دوم خود به این ماده استناد کـرده اسـت   8 

   ، 12/11/1383 مورخ 17460
   .7، ص 1383 روزنامه رسمی، همان ، 8 ـ ص 9

   . ـ روزنامه رسمی، همان10
) 2(امـا بنـد   .) م. د.  ق216به ماده : رك. (  مدنی انکار و تردید و تکذیبـ در قانون آیین دادرسی 11
  .به جاي انکار از تکذیب استفاده کرده است. م.  ق1291ماده 

   .8 ـ روزنامه رسمی، همان، ص 12
 ـ زیرا سبب دعواي خریدار قرار داد بیع است که از آثار آن ملزم بودن بایع به تسلیم مبیع است  13

البتـه اگـر بـایع      . اسـت ) غصب(در حالی که مبناي درخواست خلع ید ضمان قهري          .) م.  ق 362ماده  (
شعبه چهـارم دادگـاه تجدیـد نظـر اسـتان           . مشمول مقررات غصب باشد، مطالبه خلع ید موجه است        

  . لرستان، تفاوت بین دعواي تسلیم مبیع و خلع ید را در نیافته است
   .11، ص 1348، موسسه عالی حسابداري، 2، چ1دنی  ج  ـ دکتر صفائی، دوره مقدماتی حقوق م16
   .9 ـ روزنامه رسمی، همان، ص17
  . ـ روزنامه رسمی، همان 18
   .9 و 8ـ روزنامه رسمی، همان، ص 14
، 1368،  1، انتـشارات نـشر، چ       1دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها ، ج          : ـ رك 15

  . به بعد626ش 
  



 1387 مهر و آبان/ ره نهم شما/ کانون وکالي دادگستري مازندران  / 26

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست منابع
  

فروشی ، کتاب5، چ 1حقوق مدنی، ج . امامی، حسن -1
   .1364اسالمیه، تهران ، 

دایر المعارف حقوق .  جعفري لنگرودي، محمد جعفر-2
   .1357  ، بنیاد راستا، تهران، 1 چ   ،1 ج  مدنی و تجارت،

بدون فورش مال غیر منقول «مقاله . شهیدي، مهدي-3
مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده » تنظیم سند رسمی

، تهران، 12- 11حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 
1371-1372.   

 مورخ 17460 روزنامه رسمی شماره -4
12/11/1372.   

دوره مقدماتی حقوق .  دکتر صفائی، سید حسین-5
 1348، موسسه عالی حسابداري، تهران 2چ  ، 1مدنی، ج 

.  
  دماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، دوره مق-6

   .1382 تهران،  ، نشر میزان،1، چ 2ج 
، 1چ  ، 1ج   دکتر کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات،-7

   .1380میزان، تهران، 
، 3ج  حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،  ... -8

   .1364انتشارات بهنشر، تهران، 
  ،1 ج  ومی قراردادها ،حقوق مدنی، قواعد عم ... -9

   .1368، تهران، 1انتشارات بهنشر، چ 
دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چ  ... - 10

اول، شرکت انتشار با همکاري شرکت بهمن برنا، تهران 
1371.   
قسمت (احمد، مجموعه رویه قضایی   متین، - 11
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  رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران  / دکترکیومرث کالنتري
                                         وکیل پایه یک دادگستري 

  
  

  تحلیلی بر ناکارآمدي تشدید کیفر در مبارزه 
  با جرایم مرتبط با مواد مخدر

  
ی به طور جدي با تصویب قوانین زیر در پـی تـشدید             قانونگذار بعد از انقالب اسالم    

  :مجازات قاچاقچی مواد مخدر و معتادین است
  ). 9/3/1359(الیحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر ) 1
  ). 9/11/1363( قانون مجازات مرتکبین جرائم قاچاق 19قانون اصالح ماده  ) 2
ـ         ) 3 ف شـده مـوارد جـرائم مـواد مخـدر           قانون در خصوص احکـام اعـدام متوق

)14/4/1367.(  
  ).3/8/1367(قانون مبارزه با مواد مخدر  ) 4
ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري              ) 5

  ).1368(اسالمی ایران 
  ).24/9/1370( قانون مبارزه با مواد مخدر 35قانون اصالح ماده ) 6
نوانسیون سازمان ملل بـراي مبـارزه بـا قاچـاق مـواد مخـدر       قانون الحاق به ک   ) 7

)3/9/1370.(  
  ).2/7/1371( قانون مبارزه با مواد مخدر 33قانون اصالح ماده ) 8
  .)6/9/1373( قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1قانون اصالح ماده ) 9



 1387 مهر و آبان/ ره نهم شما/ کانون وکالي دادگستري مازندران  / 28

 

  .)17/8/1376(قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق موادي به آن ) 10
زیرا از یـک    . ز این تشدید حاصل شد، به هیچ روي مطلوب نیست         اي که ا  اما نتیجه 

، موجبـات اعتـراض     پی بزهکاران مرتبط با مواد مخدر     درهاي پی طرف به واسطه اعدام   
 و از طـرف  )1(.حقوق بشر سازمان ملـل فـراهم گردیـد   الملل و کمیته سازمان عفو بین 

زهکاران در خصوص مورد کاهش     ، نه تنها آمار ب    ذاربر خالف امید و انتظار قانونگ     ،  دیگر
هـاي  آمارهاي رسمی ارائه شده در خـصوص جنبـه        . نیافت، بلکه رو به فزونی نیز دارد      

آمار رسمی که در جـدول      مطابق  . کندمختلف مواد مخدر این موضوع را کامال ثابت می        
، رقـم  1370تـادین دسـتگیر شـده کـه در سـال      ، تعداد قاچاقچیان و معنمایان است 

  . نفر رسید105/156، به 1376، در سال  را به خود اختصاص داده بود112/78
 درحوزه انتظـامی  1376 تا 1370 معتـاد از سـال   دستگیر شدگـان قـاچـاقچـی و   

  جمهوري اسالمی ایران 

جمع قاچاقچی و     معتاد  قاچاقچی  سال
  معتاد

1370  282/19  830/58  112/78  
1371  845/26  659/53  504/80  
1372  868/16  2305/46  103/63  
1373  063/39  695/63  758/102  
1374  556/65  078/83  634/148  
1375  000/59  480/83  480/142  
1376  368/64  737/91  105/156  

  . 546 ص ؛1377  و سالنامه آماري456؛ ص1375اري آمـ ؛ سالنـامهمرکز آمار ایران
،  مواد مخدر انتـشار داد     انه ستاد مبارزه با   مطابق آمار دیگري که اداره کل آمار و رای        

 بـه  1377 و 1358تعداد دستگیر شدگان در رابطه مواد مخدر، در کل کشور در سـال         
 یعنی شـمار دسـتگیر شـدگان در سـال           2. 615/191 و   867/9یب عبارت است از     ترت

 است و این در حالی است کـه         1357 برابر دستگیر شدگان در سال       20، بیش از    1377
هـم مطـابق    باز.  است  1357 تقریبا دو برابر آن در سال        1377یت کشور در سال     جمع

 نفـر و در     584/24 ،   1368، شـمار قاچاقچیـان دسـتگیر شـده در سـال             همین آمار 
     نـشان   درصـد را 400کـه رشـدي حـدود      . نفرگزارش شده است     087/81،  1377سال
  .دهدمی
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ان کننده فراوانی وجـود دارد کـه        ، آمارهاي رسمی ولی نگر    به غیر از آمارهاي فوق    
آن و در صورت لزوم توضـیح مختـصر، بـسنده     جهت پرهیز از اطاله کالم فقط به ذکر     

  .گرددمی
 تریـاك  و  هـروئین، مـرفین،  : تعداد مواد مخدر  مکشوفه  شامل انواع آن از قبیـل          

 بـه   1377سـال    کیلوگرم بوده که این رقـم  در        076/11 جمعاً   1358سال   حشیش  در  
  3. ر  رسیده است براب17 کیلوگرم یعنی 026/186
 30 مـا بـا      1357ل  در سا . رسد ساالنه هزار تن مواد مخدر در ایران به مصرف می          -

 ایـن رقـم در ســال جـاري          4 هزار نفر معتـاد بـودیم     170، داراي   میلیون نفرجمعیت 
  5 .دگرد نفر به این جمعیت اضافه می500 میلیون نفر رسیدکه هر روز 2به ) 1380(

، صرف مبارزه با اشرار و کنترل مرزها براي جلـوگیري از             میلیون دالر  200 ساالنه   -
  6 .گرددجرم مرتبط با مواد مخدر می

س ، بر اسا   مصرف و قاچاق مواد مخدر درایران      هاي اقتصادي ناشی از سوء     خسارت -
ـ        480، سالیانه   1373محاسبه صورت گرفته در سال       ده  میلیارد تومـان بـر آورد گردی

  . است 
 میلیـارد تومـان از ایـن    303انـد   توانسته1377در عوض قاچاقچیان فقط در سال     

 درصـد امـوال آنـان را    3 تا 4تجارت مسموم سود ببرند که دولت توانست تنها قریب         
 شـهیدي اسـت کـه در راه مبـارزه بـا             300و این همه غیر از       7شناسایی و ضبط نماید   

  8 .سوداگران مرگ تقدیم کردیم
 نفـر از دانـش      1400،   انجام شـد   1377-78 در سال تحصیلی     طابق تحقیقی که   م -

، ار و سیصد دانش آمـوز   ، دو هز  1379درسال   ... .اندکردهآموزان مواد مخدر مصرف می    
 هـزار دانـش آمـوز در    400اند و در این سـال  به خرید و فروش مواد مخدر اقدام کرده 

کودك دبستانی حامل خرید و فروش مواد        100 نیز   ،معرض جرایم مربوطه به مواد مخدر     
  9 .اند بوده
، در  ها هـزار مجـرم خـارج از زنـدان          هزار مجرم زندانی و ده     100،   در حال حاضر   -

هـاي کـشور مـا را       فضاي زندان  % 60 به طوري که امروزه      10خصوص مواد مخدر داریم     
  11 .دهندبزهکاران مرتبط با مواد مخدر تشکیل می

سن متوسـطه اعتیـاد از       صرف مواد مخدر از تریاك به هروئین و       ، نوع م  مادر کشور   
  12.  سال تغییر یافته است22 سال به37

مخدر در تهـران     هزار تن مواد     5روزانه  « : مسوول یک نهــاد فرهنگی می گوید        -
  مکرر12 .»..مصرف می شود
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 نفر دانش آمــوز در سطــح        1400« :گوید معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش می      -
 هــزار  41، 1375-1376در سـال تحصیلـی . ... کنند  شـور مواد مخدر مصـرف می    ک

 هـزار   98 ، به    1377-1378، که در سال تحصیلی      انددانش آموز والدین معتـاد داشته    
 نفر از دانش    2300 ، بیش از     1377-1378در سال تحصیلی    .  ... نفر رسیده است     500و  

 دانش آموز در خط سوء     2145اند و نیز    خدر کرده آموزان اقدام به خرید و فروش مواد م       
  13» ...اند استفاده جنسی و اعتیاد قرار داشته

 هـزار   307هاي اخیر حدود     در سال  ... «:گوید   دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر می       -
 تن  263،  1378اند و فقط در سال      نفر در سطح کشور در رابطه با اعتیاد دستگیر شده         

سـن  . دهـد که این بیشترین رقم در جهان را نشان مـی          شده است مواد مخدر کشف    
  14 ». سال رسیده است22 سال به 37، از ابتالي به اعتیاد

 بنا به آمار ارائه شده از سوي نیروي انتظــامی در شـش مـاه اول سـال جـاري                    -
انـد کـه    هاي مختلف در ایران دستگیر شده      هزار نفر به دلیل ارتکاب جرم      18) 1381(

بنا به آمـارهاي رسـمی بـیش از        ... عمده آن در ارتباط با مواد مخدر بوده است          بخش  
 هـزار   350سه میلیون نفر از مردم ایران به مواد مخدر معتـادند که دست کم اعتیـاد                

 میلیون نفر در ارتباط بـا مـواد   5/2از بعد انقالب تاکنون   . ... نفرشـان به هروئین است   
  15  ....یلیون کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد  م2/2اند و مخدر دستگیر شده

  . آمار و ارقام فوق نمایانگر شکست و بن بست رسیدن سیاست سرکوبگرانه است
ر توان به وضوح در سـخنان نماینـده رئـیس جمهـور د    شکست این سیاست را می  

ـ     انطـالبـ« :ان گفتند ایشـ. ستاد مبارزه با مواد مخدر یافت      ه ، تریـاك را در مزرعـه ب
در حـالی کـه قیمـت آن در تهـران           . فروشند هزار تومان می   40قیمت کیلویی حدود    

 هزار تن تریـاك تولیـد      5طـالبـــان سـاالنه   .  هزار تومان است     400حدوداً کیلویی   
 در حالی که ما ساالنه چندین برابر         میلیارد تومان،  200یمت آن می شود     می کنند که ق   

  .خدر می نماییمارزه با مواد مآن را صرف مبـــ
ما باید  . سود حاصل از قاچاق آن را کم کنیم       بنابراین براي مبارزه با مواد مخدر باید        

تریاك را از طالبان خریداري کنیم و آن را در اختیار دیگر کشورها بگـذاریم بـه ایـن                 
ـ        ترتیب تا زمانی که سود سـازمان      ، ایین نیـاوریم  هاي مافیایی قاچاق مواد مخـدر را پ

  . یم در این کار موفق باشیمتواننمی
اگر . ایم، هیچ توفیقی کسب نکرده    هاي سنگین در این راه    ما علی رغم صرف هزینه    

هم تریاك تولید شده توسط طالبان را خریداري کنیم و حتـی آتـش بـزنیم بـه نفـع             
  16 .دهیمن انجام می، تا کاري که اآلماست

  :د مفید باشدتوانبراي رهایی از این بحران راهکارهاي زیر می
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 زدایی م جر-1
امـا آنچـه   .  گریزي نیستها،جرم انگاري دالیل مختلف دارد که براي بسیاري از آن    

، قـوانینی   ید کوشید تا با رعایت تمام جوانب      اهمیت دارد این است که حتی االمکان با       
تدوین قانون جزا باید آخرین راه حل باشد        . وضع کرد کمتر موجب جرم انگاري گردد          

در کشور ما تصویب قانون کیفري و تعیین مجازات بـراي رفتارهـا ،              .  اولین راه حل     نه
  . همیشه به عنوان بهترین راه حل براي مبارزه با کج رویها تلقی گردید

 عنوان مجرمانه در قوانین کیفري ، دلیل غیر قابل ردي در ایـن              1200تعیین بیش از    
بـراي دفـاع اجتمـاعی در مقابـل      « ري   در حالی که به قول انریکوف      )17(.خصوص است   

ارتکاب جرم و براي اعتالي سطح اخالق توده هـا ، کـوچکترین پیـشرفت در زمینـه                  
صد بـار   ) تحوالت عمومی و تحوالت پیشگیري فردي       ( تحوالت پیشگیري اجتمـاعی    

   )18(» . بیش از انتشار مجموعه هاي قوانین جزایی ارزش دارد
، موفق نیـست  اي مبارزه با جرمی که انگاشته شدها برتناسب ، نه تن  جرم انگاري بی  

کنـد بـه   که قانونگذار را نـاچار مـی   گردد  هاي جدید نیز می   رويبلکه موجب خلق کج   
  .ها نیز عنوان مجرمانه دهدآن

بدن انسان بـراي  . تعیین ضمانت اجراي کیفري، واکنش اجتماع نسبت به جرم است  
، محتاج اعمال مجـازات   معه نیز براي دفع جرم    بیوتیک و جا  رفع میکروب نیازمندآنتی    

ی آن و تقویت    ، موجب زوال کارای   البته همان طور که استفاده زیاد آنتی بیوتیک       . است
 به کارگیري فراوان ضمان اجراهاي کیفري نیز تاثیر مشابه داشته و             ،گرددمیکروب می 
  . شودمعنی میدر نهایت بی

 قیـاس مناسـب   ـ لند آمریکا  گـاه مري استاد جرم شناسی دانشـالورنس شرمن  
ـ  ولی اگر همین پول    » پول ، شی مطلوبی است      « : گویداو می . ام داده است  دیگري انج

ـ      موجب  تورم  کـه  ،، ارزش آن کاهش پیدا کردهرس مردم باشد به طور فراوان در دست
ـ    گـر  ات ا  مجـاز «: وي اضـافه می کند   . »گرددمیاد است،   پدیده نـامطلـوبی در اقتص

، موجـب تـورم ضـمان       اما اگر بیش از نیاز استفاده شـود       ،  چه فی نفسه مطلوب است    
االمکـان  بنابراین باید حتـی   . گردداجراهاي کیفري و موجب کاهش ارزش مجازات می       

    ، هـاي مجرمانـه   ، از بعـضی از پدیـده      گیري از تورم ضمان اجراهاي کیفـري      براي جلو 
  19 .زدایی گرددجرم

ار و خطرناك است و بایـد    کند یک داروي فرّ   زهکاري را تبیین می   قانون کیفري که ب   
ن منوط به آن است که      کوشش کرد که در کمترین حاالت از آن دارو استفاده نمود و ای            

ـ           . کمتر داراي وصف مجرمانه گردد    ،  اعمال انسان  ه الورنس شرمن معتقـد اسـت کـه ب
ـ ، خشم و مبارزه نـسبت بـه         کارگیري ضمانت اجراهاي کیفري     حقـوق جـزا را      اربردک
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و . کنـد برانگیخته و میل انتقام در مقابل مسئووالن و نهادهاي حقوق جزا را تقویت می     
، دستگاه مـستبد و   مجزات را کاهش داد و دستگاه قضایی نزد افراد فقیر     نیز اثر شدت  

گردد نیز اگر ضمانت اجراي کیفري نسبت به رفتاري باشد که           خالف عدالت معرفی می   
ی حقوق جزا را    ، خطر تضعیف قدرت اخالق    گانی و عرفی محکوم نشده است     همبه طور   

، حد و حصر ضمانت اجراي کیفري     به غیر از موارد فوق استفاده بی       20.نیز به دنبال دارد   
هاي کیفري و نیز افزایش جمعیت کیفري گشته که هر یـک خـود              موجب تورم پرونده  

  . موجب آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی است
 سال قبل تـدابیري در      200ثیر منفی ضمانت اجراهاي کیفري موجب گردید که از          تا

 قبل تدابیري در جهت جرم زدایی اتخـاذ شـده          ها سـال .ودزدایی اتخاذ ش  جهت جرم 
ـ       1960و از سـال     گویـا انریکـوفري      21.رح گردید  به صورت جدي در محـافل علم مط

 :گویـد او می . ی پرداخت زدایله جرم نخستین کسی است که به زبان علمی به بیان مسا         
         شناسـان کالسـیک و قانونگـذار و مـردم نوشـدارویی            مجازاتی که بـه نظـر جـرم       « 

  22.دود دارد، قدرتی محشودالوصول براي مبارزه با جرم تلقی میسهل
در ) استاد سابق حقوق جنایی دانشگاه تولـوز فرانـسه        (رل  در عصر حاضر باید از مِ     

امـروز در محافـل     « : گویدمی» توبه و کیفر    « م برد که در ابتداي کتاب       این خصوص نا  
ر آن      ، مرگ بر سرکوب   د که مرگ بر کیفر    آورنمیي فریاد بر  روشنفکر ـوتحت تمـام ص  ،

  . ، مرگ بر حقوق کیفريشدید یا مالیم
امروز جریـانـات فکري متعددي وجود دارد که مایل به الغـاي سیستم کیفري و به              

) اندیـشمند معـــاصر هلنـدي   ( لوك هولـسمن   23 . کیفري است  ن حقوق خاك سپرد 
 میان  ، از  یک تئاتر جزایی نیست    سازمان کیفري را که چیزي جز      باید... « : معتقد است 

  24 .»برچید
زدایی را در دستور کار خود      در اکثر کشورهاي اروپـایی، سیاستگذاران جنایی جرم      

در کـشور    25 .ضی از جرائم برداشته شده    ف وصف بع  هاي اسـاسی در حذ   داشته و قدم  
گـردد،  ولـی     زداي مـی  ، مانع جرم  اردوم در اکثر    ی چند، به ویژه مذهب    ، مـالحظـات ما
ـ            ، بدون ایـن   توان در بعضی امور   می      ، از  اشدکـه ایـن مـالحظــات وجـود داشـته بـ

  .رد اعتیاد نام بتوان اززدایی کرد که در این مورد میهاي مجرمانه جرمپدیده
، مجمع تشخیص مصلحت     1377 قانون اصالح قـانون مبارزه با مواد  مخدر          15ماده  
داند که خود جهـت     ها را قابل تعقیب نمی    داند  و تنها وقتی آن     ، اعتیاد را جرم می    نظام

  . درمان مراجعه نمایند 
چـون رکـن    . تواند جرم باشد  در حالی که مطابق اصول کلی حقوق جزا، اعتیاد نمی         

 جا مفقود است و پـر     ، در این  شود جرم که در جرایم عمدي سوء نیت نامیده می         معنوي
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) که اعتیـاد منـصرف از آن اسـت        (واضح است که به جز در موارد جرایم مادي صرف           
، از   صرف نظـر از اشـکال حقـوقی        .ابل تحقق نیست  بدون وجود رکن معنوي جرمی ق     

بیمار دانستن یا مجرم دانـستن      بدیهی است که    . دگاه پزشکی  نیز معتاد بیمار است      دی
مـا  اگر. معتاد، باعث اتخاذ سیاست کامـال متفاوت در مبارزه با مواد مخدر خواهد بود            

 نـسبت بـه وي روا       ، اعمال مجازات شالق را    توانیم دیگر نمی   معتــاد را بیمـار بدانیم،   
  .بلکه ناچار خواهیم بود سیاست پزشکی را در پیش گیریم نه جنایی. بدانیم

  

  زدایی  کیفر-2
زدایی ناقص  زدایی را جرم  کیفر. راهکار دیگر براي رهایی از بحران، کیفرزدایی است       

 یا ترك فعل    زدایی منظور این نیست که خاصیت جرم بودن فعل         در کیفر  26 .انددانسته
 تاریخچـه   27 . جـرم و کیفـر اسـت       ، موزون سـاختن   بلکه هدف . را از آن سلب نمایند    

:     کـه گفتـه اسـت     ) جرم شناس معروف   ( ایرینگ ن در جمله کوتاه   تواکیفرزدایی را می  
  . خالصه نمود28»، تاریخ مداوم حذف کیفر استتاریخ حقوق کیفري« 

بـال آن جنـبش      به بعد به ویژه بعد از نهضت فکري بکار یـا و بـه دن               18 اما از قرن    
 بـین   ، به این موضوع جنبه علمی داده شده و ایـن فکـر در             مکتب تحققی حقوق جزا   

متفکرین و مصلحان اجتماعی تقویت گردید که هدف مجازات صـرفا یـک تعـذیب و                
 بلکه مجازات یک وسـیله      اعد و مقررات حاکم بر جامعه نیست،      تنبیه در قبال نقض قو    

  .  عمومی با هدف اصالح و درمان استگیري فردي وپیش
، نشناسـا بر مبناي این تفکـر، کیفرهـاي سـخت و خـشن، مـورد انتقـاد جامعـه                 

هـاي  آنـان بـه زودي دریافتنـد کـه مجـازات          . شناسان قرار گرفت  حقوقدانان و جرم  
  . سازدتاثیر میمدت ناتوان و بی، اهرم سیاست کیفري را در درازناموزون

بایـست بـراي هـر رفتـار     ، مـی شناسان در یک سیاست کیفري کارآمداز نظر جرم 
تی متناسب با لطمه و خـساراتی       ، مجازا هاي پذیرفته شده جامعه   نابهنجار و ضد ارزش   

به عبارت دیگـر مجــازات بـه    . کند، در نظر گرفته شودکه به صیانت اجتماع وارد می    
هـاي بازگـشت و     ، زمینـه  ي حکم مجازات  نحوي تعیین و اعمـال گردد که توام با اجرا        

، راه را براي جبران رفتـار تبهکارانـه و خـسارات    اصالح مجرم فراهم شود و در نهایت    
 وگرنه وجود مجـازات سـخت، تحمـل ناپـذیر و     ، از اقدام مجرمانه تسهیل نماید     ناشی
، بلکـه   جاد نخواهد کرد  ، ای گیري از وقوع جرایم   ، نه تنها سد دفاعی در پیش      دهنسنجی

 امید به   چرا که کیفرهاي سخت و خشن       . اهد بست راه بازگشت مرتکبین آن را نیز خو      
یت موجب گرایش بزهکار بـه ارتکـاب جـرم          رهاي را در بزهکار افزایش داده و در نها        

  :چنانچه بکار یا گفته است. گرددمی
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ها چه بـراي خوشـی و   توان انسان. رحمی کیفرهاستکیفر نیافتن خود زاییده بی   « 
است و یک نمایش بیش از حـد دردنـاك، بـراي            چه براي ناخوشی به حدودي محدود       

داري کـه  جلی آن چنان نظام پای    شود، نه ت  ، تظاهر خشمی زودگذر تلقی می     انسان تنها 
، یا خیلی زود تغییـر      رحمانه باشد زیرا اگر قوانین واقعـاً بی    . باید شایسته قوانین باشد   

  .گذاردد یا ناگزیر کیفر را بال اجرا مییابمی
تـاثیري آن آشـکار      ولی خیلـی زود بـی      ،تشدید کیفر، شاید در بدو امر موثر باشد       

رتـشا، اخـتالس و     رگذاري قانون تـشدید مجـازات اِ      نمونه عینی آن، تاثی   . خواهد شد 
 1367قانونگذار مجازات ارتشا و اختالس و کالهبرداري را در سـال          . کالهبرداري است 

 ولی آمار گویاست که این قانون فقط تا دو سـال بعـد از تـصویب                 ،تشدید کرده است  
 س و ارتـشا موثر بوده و بعد از آن رشد دو فقره جرم اخـتال    ) 1369 و   1368هاي  سال(

   30 .رو به فزونی داشته است
  هاي مختومه در خصوص اخـتالس، ارتـشا و جعـل از            مطـابق آمـار موجود پرونده   

 ولـی   ، کاهش داشته است   1369فقره در سال     16 646 به   1367فقره در سـال     19394
ـ    163 667 بـه    1378 فقره و در سـال      21 724 به   1370این رقم در سال      الغ  فقـره بـ

  31 .ستشده ا

ی ایران در خصوص مبارزه با جرائم مرتبط با مـواد           یباتوجه به شکست سیاست جنا    
  . کیفرزدایی در این گونه جرائم به ویژه در خصوص اعدام یک ضرورت است،مخدر

هاي مختلف سیاست جنایی در قبـال   کاربردي  جنبه–المللی علمی در همایش بین 
ها ي داخلی و خارج از کشور و نیز با          دانشگاهمواد مخدرکه با حضور اساتید بسیاري از        

ن تـشکیل شـد،    در تهـرا 1379حضور گروه کثیري از قضات و وکـال در اردیبهـشت          
، مخالفت خویش را نـسبت بـه        اکثریت قریب به اتفاق، اندیشمندان حاضر در همایش       

را سد راهی بـراي رسـیدن بـه وضـع مطلـوب              سیاست سرکوبگرانه ابراز داشته وآن    
  . انددانسته

 استاد دانشگاه از پاکستان  ضمن انتقاد به نظر رئیس قوه قـضائیه              ،پرفسور بروافت 
من معتقدم که افراد وقتی به دنیا می آینـد ،  . من مخالف شدت مجازات هستم   « :گفت

کامالً بی گناه هستند و این تمایزات اجتماعی است که افراد را به سوي جرم و ارتکاب                 
تـوانیم  ، نمـی  شرایط اجتماعی من را تغییر نـدهیم       زمانی که    به آن سوق می دهد و تا      

 هـزار  8 همان  ،اگر بخواهیم قیاس بکنیم.  کنیم، اصالحافراد را بر اساس مجازات صرف    
ال ژنـر . آیت اهللا شاهرودي طبق آمار گفتند، در پاکستان هم اتفـاق افتـاد            اعدامی که   

ن فراد زیـادي را تحـت عنـوان آ         سال ، ا   11 به مدت     ،ضیاءالحق که بر سر قدرت بودند     
امـا  . ت و اعدام کردنـد  مجازا  تشخیص می دادند ،    ،چیزي که خودشان به عنوان اسالم     
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مـان را  مـا اول باید شرایط اجتماعی. ي در نظام ما نتوانست ایجاد بکند   این هیچ تغییر  
 1988در سـال    . عنوان آخرین راه حل استفاده کنیم      از مجازات به      ،تغییر بدهیم و بعد   

ولی بعـد   .  هزار معتاد داشتتیم     5، فقط   وع به برخورد با مواد مخدر کردیم      وقتی ما شر  
 میلیـون نفـر   2، این تعداد حاال به رزه و مجازات کردن معتادان کردیم    که شروع به مبا   

 32 .رسیده است 
شناسی و استاد دانشگاه آلمـان      در این همایش پرفسور کروزر رئیس موسسه جرم       

 و نیز یکی از سـخنرانان کـه        33.نگین را موجب افزایش جرم دانسته است      ، کیفر س  نیز
، نه تنها تعـداد    اعدم حامالن مواد مخدر    «: سمتی در نیروي انتظامی داشته گفته است      

هایی که سرپرست خود را در اثر ارتکاب بـه          این اشخاص را کاهش نداده بلکه خانواده      
گونه یا حداقل   بهکاران اضافه کرده و هیچ    اند به خیل ت   جرایم مواد مخدر از دست داده     

  34 .ها موثر بوده است، اثرات ارعابی مجازات در آنبسیار کم
ط با مواد مخدر عیـان و آشـکار         توالی فاسد مجازات اعدام در خصوص جرایم مرتب       

تاثیر منفـی بـر وضـع          بیوه شدن زنان غالباً جوان،        ،سرپرست شدن خانواده  بی. است
فاهی و اجتماعی و اقتصادي و نیز وضع تحصیل افـراد تحـت تکفـل               ، ر روحی و روانی  

  .بار مجازات اعدام استنتایج زیاناز کمترین ...  و  معدوم ،
  ـ راهکارهاي دیگر 3

ائم مربوط  تواند در کاهش بزهکاري جر    عالوه بر دو مورد فوق راهکارهاي زیر نیز می        
  :به موا مخدر مفید باشد

ي معتــادین فعلی و کسانی کـه در آینـده بـه دلیـل              مصرف مواد مخدر برا   ) الف  
. ز دیگر، نیـازمند مصرف مـواد مخـدر هـستند، قــانونی گـردد             پزشکی و یا هر چی    

 کـه   –منظـور این است که  دولت توزیع مواد مخدر را در دست گیرد و همانند توتون                 
م همانند   مواد مخدر و القل مواد مخدر مالی       –در برخی کشورها در انحصار دولت است        

طرفداران این راه حل عقیده دارند کـه چـون بـه            .  انحصار دولت باشد     در  »کانابیس«
، مصرف کنندگان مواد مخدر ممکن اسـت تـا          »االنسان حریص علی ما منع      « داق  مص

توزیع مواد مخدر از سـوي دولـت        . لت همین ممنوعیت به آن روي آورند      حدودي به ع  
کننـدگان از انـگ آزار دهنـده     که مصرف   و هم این   هم این جاذبه را از بین خواهد برد       

تواند آنان را الاقل از نظر ذهنی از سایر شـهروندان و            ، که می  ناشی از مصرف  بزهکاري  
       ، خالصـی   هـاي دیگـر سـوق دهـد        و به سوي جرایم و انحـراف       جامه بزه ناکرده جدا   

،  توسل به چنین اقـدامی ین نظرند که، طرفداران این راه حل بر ا     افزون بر آن  . یابندمی
  .در خواهد شدمنجر به از بین رفتن قاچاق مواد مخ
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دانسته و براي درمان او از کلیه       ) نه مجرم (نکته مهم دوم این که معتاد را بیمار         ) ب  
، مجرم بودن معتاد بر بیمـار بـودنش غلبـه           در کشور ما  . ت کشور استفاده گردد   امکانا

 150وجود فقط   . هاي اساسی برداشته نشده است    م، قد ن او کرده و در نتیجه براي درما     
 112 و اختـصاص فقـط دو درصـد از درآمـد             36تخت براي درمان معتاد در کل کـشور       

 بـه   37پروري معتادان   گیري و باز  میلیارد تومانی ستاد مبارزه با مواد مخدر به امر پیش         
ـ      ن کافی نیست  نه تنها درما  . یتگر این امر است   نیکی حکا  ه تـازه از    ، بلکـه معتـادي ک

سـه دوسـتان   چنگ اعتیاد رهایی پیدا کرده، به واسطه نیاز داخلی بدن وي و یـا وسو         
  .مواره در معرض اعتیاد دوباره است، هسابق و فروشندگان مواد

رئـیس قـوه    . بسیار نگران کننـده اسـت     ،   در این خصوص وجود دارد     آماري نیز که  
ف سیاست جهـانی در     اي مختل ه کاربردي جنبه  –المللی علمی   قضائیه در همایش بین   

                 درصـد معتـادین درمـان شـده بـه اعتیـاد روي              96، گفـت کـه      قبال مـواد مخـدر    
 درمـان   معتاد تـازه ، کنترل و نظارت مستمر بر     براي رهایی از این معضل     38 .آوردندمی

، وادار نمـودن او بـه مراجعـه بـه           نواده براي وي و حل مساله اشتغال      شده، تشکیل خا  
  .از ضروریات است.... رتی و اراکز فرهنگی و نظم
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  وکیل پایه یک دادگستري/ الدین صادقی کمال

  
  

  محدودیت به رغم آزادي
، عذر اتفاقی بودن فعل سـرزده     . قطعی است ،  وي اعمال حقوقی از اراده کارگزار     پیر

سـوي   ، آن چه ممکـن اسـت آثـار      اگر. داردهیچ کس را از تحمل عواقبش مصون نمی       
شـمول قـانون و نهایتـاً حکـم          ، جز به آنچـه در     دارلیکن عهده . بینی ظاهر شود  پیش
ـ مصونیتی بر؛ گیرد مجاب نیست قرار ردم بـه دولـت و اقتـدار    آمده از تفویض قدرت م

  . حقوق نوشته
  ،و رسـم حدود معیِّن مرزهاي ممنوع بـوده و حـد    ، در امور کیفري نیز کلمات قانون 

  .یقندمقطوع و مضّ
 دلخوشیم که رسم او چـون رسـم رفیقـان نیمـه راه               ،ما از سپردن آزادي به دولت     

ی داریـم  پس اگر ادعاي حقّ. عهد قانون پایدار است  ، عهدي فرو شکندنیست و اگر هر  
این قاعده چـه    . ایم پشت گرم به حقوق نوشته      ،گوییمیا اگر به ادعاي دیگري پاسخ می      

  .نماید، اطمینان بخش میو چه در مقررات شکلی و آیینیق ماهوي در حقو
 ، مطالبه اسـت و حقـوق تـضمین کننـده          ، نخستین ضرورت،  براي دستیابی به حق   

 از پیچ   مملو ،؛ راهگذاري که از ابتدا تا انتها1اندتربیت دستیابی به حقوق تعیین کننده 
تحصیل حق را، اگـر نـه       تواند  هاي پر مخافت بوده و لغزش در هر گذرگاهش می         و تاب 
  .ایل سازددست کم با دشواري همراه ساخته و شهد مقصود را ز ، ناممکن

خواسـته در ایـن     . گام نخست دعواي حقوقی، تکمیل دادخواست و تقویم آن است         
، تعیین کننده   شودسند دست و پا گیري که بر مبناي آن حقوق خوانده نیز صیانت می             

االصول حکایت از اقدام سنجیده و حساب شـده         حدود تقاضاي مکتوبی است که علی     
       » تعیـین خواسـته و بهـاي آن       « انگیـز   راقم آن داشته و به اختصار در سـتون بحـث          

  .نشیندمی
، تکلیف دیگري است که بـه مـدعی توجـه یافتـه و در     پس در دعاوي مالی، تقویم    

تلطیـف شـده    ، ر آمرهان واگذار و به این شکل ام به اختیار خوا ،2دعاوي مالی غیر پول  
امـر و   شگفت است که در میان آن همـه او        . داستانندکه گویی آن دو هم       چنان. است
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آیا . انداي را به خواهان واگذارده و به اعالم او اعتماد کرده          ، تقویم چنین خواسته   نواهی
طلـل  هـا مع  ، در پیچ و تـاب ارزیـابی       اند تا دادرسی و دستیابی به حق      بر این نظر بوده   

سـایه  اي دیگر از اند تا مدعی را در گوشه یا سر آن داشته  تد یا بکلی متوقف نماند؟    نیف
  .چنانچه خود کرده را تدبیري نباشد؛  اقرار خود قرار دهندمات ها درینو روشن آی

 ، آن را از     61به بهاي خواسته اختصاص یافته و ماده        . م.د.آ.فصل دوم از باب سوم ق     
تجدید خواهی، همان مبلغی دانسته کـه در دادخواسـت          نظر هزینه دادرسی و امکان      

رسی و امکـان تجدیـد      ، تعیین کننده هزینه داد    ي خواهان براین اراده بنا. شودقید می 
دو گواه صـادق بر تقـاضـاي رسیدگی، جـزم بـه ادعــا و اعــالم           . نظر خواهی است  

، دعوي  چرا که بدون پرداخت هزینه    . ايهاشتیـاق به برخورداري از رسیدگی دو مرحل      
ید به جریان نیفتاده و چنـانچه خواهان مبادرت به تقویمی کمتر از نصـاب نمـاید، بـا             

  .یدگی دو مرحله اي منصرف بوده است، از رسچنین تعبیر رود که هم از نخست
ن یم خواسته خواهان چـو داند آزادي تقو نمی  ،نده غافل از مزایاي جلسه اول اما      خوا

آتش افروخته مدعی را به خرمنش آورده و سرنوشت دفاع او را بـه یـک    ،بادي مساعد 
یا اگر بداند و از مزّیـت جلـسه افـسونگر اول اسـتفاده     . ه محدود خواهد ساخت مرحل
 چـون    حتمـاً   ، صاحب حق باشد   گویی مقهور همان پندار کهن است که اگر واقعاً           ،نبرد

  . اي سر افراز بیرون خواهد رفتسیدگی یک مرحله، از ورطه رنجات یافتگان اوردالی
  3، خدا بکند  که رحم اگر نکند مدعی    تو با خداي خود انداز کار و دل خوش دار

سوتر از  حتی اگر تصور کنیم به تقویم خواهان اعتراض کرده و خواسته را قدري آن             
ب ، بـر شـورا    رنوشتی بهتر از ناخداي کشتی دعوي     باز هم س  . مرز قطعیت تقویم نماید   

ـ     ،زیرا ممکن است در اثنـاي کـار       . تحوالت قانونگذاري نخواهد داشت    صاب  یکبـاره ن
  .تجدید نظر خواهی افزایش یابد

، مـستعجل   ن به تقویم  تجربه نشان داده است که اقتدار دولت آزاد و دلخواه خواها          
ین  آی اند مقررات مگر نه این است که گفته     .  آزادي عمل او چندان پاینده نیست      است و 

ین دادرسی به معنی اخـص      ه ویژه در قسمت مربوط به آی      دادرسی از حیث محتوي و ب     
اند و اقتضاي دخالت نظم عمومی و اثر سریع قـوانین بـراي دسـتیابی بـه                 اصوال آمره 

 جز این نیست که به گذشته سرایت کرده و دعـواي غیـر              4حقوق تضییع یا انکار شده    
، چندان شامل وجیه جذاب فوق با همه استواري ه ت ک حقیقت این . قطعی را قطعی سازد   

وجدان ساده عمـومی را متقاعـد      و فراگیر نیست تا بتواند با همه موارد منطبق شده و            
  .سازد
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 331ده  ، موارد استثنایی تجدید نظر خواهی را در مـا         فصل دوم از باب چهارم قانون     
ـ   ، دعاوي مالی که خواسته یا ارز      بر شمرده و برابر بند الف      یش از سـه میلیـون      ش آن ب

  . ریال باشد را قابل تجدید نظر شناخته است
ش از مبلـغ  ، احکامی را کـه خواسـته آن  بـی   367همچنین حسب بند یک از ماده  

 کـه وفـق     خواهی معرفی کرده؛ مشروط بر ایـن      ، قابل فرجام  بیست میلیون ریال باشد   
ي از رسـیدگی    منـد ، خواهان از رسیدگی دادگاه تجدید نظر به سود بهـره          همین ماده 

  .چشم فرو پوشیده باشد ،  وظیفه رسیدگی شکلی داردماهیتی مرجعی که اصوالً
اي با این وصف ممکن است خواهانی که به اعتبار برخورداري از رسیدگی دو مرحله             

، ناگهان بـا افـزایش       ریال تقویم کرده   000/100/3 مبلغ   ، دعوي خود را به    و با اذن قانون   
ـ (یلیون ریال مواجه شده     ش از ده م   آن مثال به بی    ویـژه هنگـامی کـه راي دادگـاه         ه  ب

خود را به ضرورتی کـه      )   وي را ذیحق تشخیص ندهد      متضمن حکم باشد و دادگاه نیز     
هوت اعتبار قضیه محکـوم بهـا       ، مب  است قانونگذار در تاثیر فوري قواعد آمره خواسته      

، پـیش از    قـانونی وش اقبال نیست که تغییـرات       قدر خ زیرا خواهان همیشه آن   . ببیند
  . حادث شوداش نخستین جلسه دادرسی

توان به فرضی اندیشید که ضیافت نخستین جلـسه را در حکومـت قـانون               لذا می 
.  پس از صدور حکم از دادگاه عمومی، میهمان سور قانون تازه شـود       قدیم گذرانده و یا   

راض و تجدید نظـر  بلیت اعتآراي صادره از حیث قا«  بیان داشته  . م . د .آ. قانون   9ماده  
، مـستند   این لحن قـاطع   » ... باشند  ، تابع قانون مجري در زمان صدور آن می        و فرجام 

  5!تقانونی تسرّي مقررات به قلمرو اراده آزاد و نادیده گرفتن حقوق مکتسب اس
قدر بدیهی است که لفـظ مکتـسب را         ، احترام به حق ایجاد شده آن      در میان ملل  {

، ه وجود آمـد گویند همین که حق ب  می. انداه کننده دانسته  وصفی زائد و توضیحی گمر    
ایـن  . سـازد تشخیص حق فردي را دچار ابهـام مـی        » مکتسب است و قید مکتسب      «

اعد روح اندیـشمندان و     شتر خوشایند طبـایع پـر شـور باشـد مـس           چه بی اعتقاد اگر 
 در حـال  هـاي هاي انجام شده با پدیدهاینان در مقایسه میان پدیده  . کنجکاوان نیست 

دانند تا   تفکیک قائل شده و آثار آینده قراردادها را تابع روز عقد و تراضی می              ،جریان
یـروي عقـد از قـصد دچـار         ، پایدار ماند و پ    ل بین تعهدات طرفین بر هم نخورده      تعاد

نشین برجـی   اما در عین حال قراردادهاي حقوق عمومی و اداري را عاج          . آسیب نگردد 
همـه  زیرا در این رشته از حقـوق  . دانندن قاعده را شامل آن نمی   دیگر دانسته اند و ای    

  .چیز فداي نفع عمومی خواهد شد
ت ، بـه قـو    دشواري تعیین مـصداق      چرا که . پذیرد، مشکل پایان نمی   با این تفکیک  

هـاي  آیا تغییر نصاب تقویم و تجدید نظر خواهی را باید یکی از جلوه            . خود باقی است  
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عمومی دانست یا قـراردادي میـان خواهـان و دادگستري که         ضرورت اعمــال نفـع    
ـ    ن قانونگذار را از أو آیا چنین تعبیري ش    ؟را نیز در بر دارد    ) خوانده(ی  سود و زیان ثالث

  ؟د قرارداد خصوصی تنزل نخواهد دادمعمار اجتماع به نویسنده سن
موضـعی کـه حـق      ، در   توان بر این نکته پاي فشرد     ، می از وراي تمامی این تردیدها    

رساند، احترام ؛ به جریان افتاده و رعایت آن به نفع و نظم عموم زیانی نمی         شکل گرفته 
، بعیـد نیـست   گر جز این باشد ا6. را قربانی هیچ مصلحتی نباید کرد حقوق مکتسب به  

 ، همانطور که دعاوي مقـوم گر یا تغییر نصاب در اصالحی تازه در قانون دی 9تکرار ماده   
اوي با نـصاب فعلـی را دگرگـون         ، یکباره سرنوشت دع   ی را قطعی ساخت   به نصاب قبل  

  .سازد
، خواسته را اندکی بـیش از       نصابی که مقنن خود مقرر کرده است      به حکم قانون و با      

لیکن .  دو مرحله رسیدگی برخوردار باشیم     ایم تا از مزیت   سه میلیون ریال تقویم کرده    
، ازحاصـل   به نظم عمـومی   سریع مقررات مربوط    ؛ به بهانه اثر   راده تاجگذارتازه فردا به ا  

  .مانیماراده خود بی بهره می
، غلبه قانون بر اصـل اراده آزاد اسـت یـا سـزاي آزادي قمـار       ه راستی نمونه فوق   ب

  ؟دادرسیخواسته بر نرد 
توان با منظور داشتن خواسته و عبور از طرق عادي اعتراض بـه             رسد می به نظر می  

تـرین راه  ترین و کوتاهخواسته است براي احقاق حق مطمئناحکام همانطور که مدعی   
. طرق استثنایی یا دشوار عبور نـداد      را، بر او باز گذارد و دادخواه را بر خالف میلش از             

شاید چاره کار در این باشد که دعاوي مطروحه یا خاتمه یافته در زمان حکومت قانون                
.  تابع زمان دادخواست بدانیمر و فرجام  بلیت اعتراض و تجدید نظ    تازه را از نقطه نظر قا     

  .بلکه به عدالت نزدیکتر شویم
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  استادیار دانشگاه  ـ وکیل پایه یک دادگستري /دکتر علی محمد نوري اصفهانی
  
  
  
  
 

  تصرفات ناقل ملکیت نسبت به مال مرهونه
 

اي از تقال دیرین بـین بـدهکار و طلبکـار    ن و مرتهن در واقع چهره  رابطه میان راه  
ـ              . است ، و حتـی اصـل      هبه طور معمـول آنچه که راهـن را وادار بـه گــذاردن وثیقـ

بـراي   چه در غیر این صورت دیگـر دلیلـی           ،، می نماید نیاز اقتصادي اوست     مدیونیت
امـروزه بـه    . واهد داشـت   نخ دادن وثیقه نزد دیگري وجود    ایجاد دین و به تبع آن قرار      

ها دویدن و انتظار کـشیدن موفـق   کنیم آنانی که پس از روزها و ماهکرّات مشاهده می 
، شادمان و خرسند از فیـضی       شوندها یا موسسات مالی می    به دریـافت وامی از بـانک    

 امضاء نموده   ،، ذیل اوراق تجاري را براي تضمین      به سرعت ! ها شده است    که نصیب آن  
شوند تا اسـناد رهنـی را   ترین زمان ممکن در دفاتر اسناد رسمی حاضر می  یعو در سر  

شود موجب  عقد رهنی که منعقد می    . دهنددهنده قرار نیز امضاء کرده و در اختیار وام        
وجود آمدن حقوق و تکالیفی براي هر یک از طرفین شده و از جمله باعـث خواهـد      به  

زیرا بـراي مـرتهن     . هایی مواجه شود  دیت، نسبت به عین مرهونه با محدو      شد تا مالک  
باید حقوق  او محفـوظ      حال می  هر حق عینی نسبت به مال مورد نظر ایجاد شده و در          

  .  بماند
:  چنین مقرر نموده است کـه 793ماده رده بر انون مدنی نیز براین نکته پاي فش  قــ

» .اذن مرتهن  حق مرتهن باشد مگر به       تواند در رهن تصرفی کند که منافی      راهن نمی «
 با حقوق مرتهن دارد منـع شـده          راهن از تصرفاتی که منـافات     ، مزبور بنابر حکم ماده  

 مصادیق تصرفات منــافی بـا      1. مادي باشد یا حقوقی    ؛ اعم از اینکه تصرف مزبور     است
ذکر توان  هاي فراوانی براي آن می     لیکن نمونه  ،حقوق مرتهن هر چند قابل احصا نیست      
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حقوقی  و قـراردادن مـال در معـرض          اره طوالنی مدت براي تصرفات      از قبیل اج  . نمود
، براي تصرفات مادي که هر یک از این موارد مسلماً در تعارض بـا حقـوق مـرتهن     تلف
  . کاهد زیرا از رغبت براي خرید مال و ارزش آن می.است

رض یا عـدم تعـرض       وجود دارند که تردید در خصوص تع       اما در عین حال تصرفاتی    
، تـصرفات ناقـل     هـا  با حقوق مرتهن وجود دارد و از جمله بحث برانگیزترین آن           هاآن

 با حقوق مرتهن    ملکیت است و در واقع این سوال اساسی که آیا تصرفات ناقل ملکیت            
شود که در عقد    ؟ بدیهی است که سوال مزبور در فرض طرح و بررسی می           منافات دارد 

  . حق انتقال از راهن سلب نشده باشدرهن 
، شود این است کـه ایـن تـصرفات        اسخی که به طور معمول به این سوال داده می         پ

منافات با حقوق مرتهن داشته و شرط نفوذ آن اجازه مرتهن است و این پاسخ از نگـاه                  
گونه تردیدي در خـصوص آن روا  رسید که هیچ  چنان قاطع به نظر می    برخی اساتید آن  

در « مزبور سوالی مطـرح شـده اسـت کـه      در عین حال در راستاي بحث    2.اندنداشته
کـه ملـک   شود ، پس از استعالم از ثبت مشخص می       رسمیدعواي الزام به تنظیم سند      
توانـد بـا حفـظ      آیا دادگاه در صورت احراز وقوع بیع مـی        . متنـازع فیه در رهن است    

  3.»صادر کند؟حقوق مرتهن حکم به نفع خواهان 
ي که سـوال مزبـور در   انویسنده مقاله. تین سوال با اختالف مواجه شده اسپاسخ ا 

آن مطرح شده با قاطعیت به سوال پاسخ منفی داده و البته مستنداتی نیز براي پاسـخ      
 نیـز مـورد   12/12/76 ـ  21اري شـماره  ددر عین حال راي اص. ستخود عنوان نموده ا

اشاره قرار گرفته که به موجب این راي در چنین مواردي فروشنده ملکـف اسـت کـه                  
بدواً مبادرت به فک رهن نموده و سپس سند رسمی را به نام خریدار تنظـیم نمایـد و                   

. نمایـد گیري نویسنده محترم مقاله را به نوعی تائید مـی         در واقع راي مزبور نیز نتیجه     
 آید که تا قبل از فک رهن امکان انتقـال رسـمی وجـود             میزیرا از مفهوم آن چنین بر     

  4.ندارد
، در ارتباط با پرسش مزبور و پاسخ آن نکـاتی           سنده مقاله حاضر  ته به اعتقاد نوی   الب

در متن سوال چیست؟    » حفظ حقوق مرتهن  «که منظور از     از جمله این  . قابل ذکر است  
   که منظور ایـن اسـت کـه دادگـاه           آیا منظور فک رهن از سوي فروشنده است یا این         

ه تنظیم سند رسمی به حقـوق       ک این باید با مالحظه مرهونه بودن مال و با تاکید بر         می
که در مـتن     ؟ نکته دیگر این   به صدور حکم مبادرت نماید    ،  کندمرتهن خللی وارد نمی   

نوان شـده کـه چنـین بیعـی نافـذ      سوال وقوع بیع محرز دانسته شده اما در پاسخ ع      
شود که بیع غیر نافذ چگونه از سوي دادگـــاه          ؟ و آنگاه این سوال ایجــاد می      نیست

  5ک عقد صحیح تلقـی شده است ؟ی به عنوان
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آید که امکان  نیز چنین بر می13/5/76 ـ  7 /783ي1در عین حال از نظریه شماره 
  . تنظیم سند رسمی تا قبل از فک رهن وجود ندارد

ـ     طلبد که موضوع مقاله حاضر    اي را می  ، خود بحث جـداگـانه   اتپرداختن به این نک
  . نیست
مــــال   ز دیدگـاه آنانی کـه هرگونـه تـصرف در     ، صرف نظر ا    میان فقیهان نیز   در

گروهی است که انتقال مال مرهونـه بـدون اجـازه            اند، اکثریت با  مرهونه را منع نموده   
  6.اندنافذ دانسته غیر مرتهن را

، مشخص است که شهرت با آنانی است که انتقال         تاکنون گفته شد  چه  با توجه به آن   
د یا دست کم تنظیم سند رسمی به نـام خریـدار را             داننمال مرهونه را اساساً نافذ نمی     

  موکل به فک رهن از مال مرهونه نموده و چنین اقدامی را قبـل از فـک رهـن مجـاز                     
شمارند و تردیدي نیست که این نظر ضمن داشتن مزایا و نقاط قوت خـاص خـود،                 نمی

  . است  اصالحی قانون ثبت34ها ماده ترین آنمویداتی نیز دارد که از جمله مهم
؟ توان نظر مخالفی را عنوان نمود    ندیشیم که آیا می   احـال در چنین وضعی به این بی      

 را مجاز    توان دیدگاهی را تقویت کرد که به موجب آن بتوان انتقال مال مرهونه            آیا می 
و خالی از اشکال تلقی نمود و آیا اساساً طرح چنین نظـري ممکـن بـوده و بـا قـانون             

   مخالفت صریح ندارد؟
ي مقالـه   نگارنـده ـ آقـاي دکتـر کاتوزیـان،     ستین بار نظر استاد ارجمند جنابنخ

ین مرهونه منافی حقوق مـرتهن       را به تامل واداشت که آیا به راستی انتقال ع          مذکورـ
   7.است

، یک حق عینی است      عین مرهون  حق مرتهن بر  «: انداستاد در این خصوص نگاشته    
حدود به رابطه راهـن و      و استناد است و اعتبار آن م      که در برابر همه کس قابل احترام        

  . مرتهن نیست
، حـق تعقیـب دارد و   اره استیفاي طلب خود از مورد رهـن به بیان دیگر مرتهن درب    

بـا انتقـال از بـین       مال نیز اعمال کنـد و      نتهرتواند این حق را در برابرخریدار یا م       می
ـ   و درجاي دیگر پس از این      8.»رودنمی ، مـورد   ول را در مـورد منقـوالت      ه دیـدگاه ا   ک

       دهند در خصوص زمانی که مـال رهنـی غیـر منقـول اسـت چنـین                 پذیرش قرار می  
 توان پنهان کرد نه محل آن را تغییر داد و         در مورد امالك که نه ملک را می       «: گویندمی

 خریـدار   شـود و در برابـر     حق مرتهن نیز به طور معمول در دفتر امــالك ثبـت مـی             
زیان مرتهن پنداشـت و در نفـوذ   ، چرا باید این تصرف را به ی قابل استناد است احتمال

   9»ن تردید کرد؟آ
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 قـانون   34که خود استاد نیز علیرغم تحلیل مزبور بر مبنـاي مـواد              قابل توجه این  
رسـند کـه    ، سرانجام به این نتیجه مـی       قانون امور حسبی و دیدگاه فقها      229ثبت  و    

ی کـه   ن اذن مرتهن غیر نــافذ است و در واقع بر همـان قـول             معامله مال مرهونه بدو   
  10.زندد میییطرفداران فراوان دارد مهر تأ

ا وجـود شـهرتی کـه ایـن         با تمام احترامی که نگارنده براي نظر فوق قائل بوده و ب           
رسد که نگاه دیگري نیز قابل طرح و تقویت است با این            می ، چنین به نظر   دیدگاه دارد 

اي طرح و تقویت دیدگـاه مخـالف نباید سوال اسـاسی این باشدکه چه            توضیح که بر  
توان یافت بلکه سوال ایـن اسـت   اي میمستندي براي اثبـات عدم نفوذ چنین معامله     

که آیا انتقال مال مرهونه ضرري به حال مرتهن دارد یا خیر؟ اگر به این سوال پرداخته                 
 زیـرا   .نیاز خواهیم بود  تون پراکنده بی  جستجو در م   شده و به پاسخ آن دست یابیم از       

 قانون مدنی در دسترس است و تنها تصرفات مضر به حـال مـرتهن را                 793متن ماده   
  نتیجه برسیم که انتقال مال مرهونه منافاتی  سازد و چنانچه به اینمنع می

  .ختالف نظر و مناقشه در میان نیستبا حق مرتهن ندارد دیگر دلیلی براي ا
اي براي طلب خود داشته و چنانچه مدیون        ن این است که طلبکار وثیقه     هدف از ره  

در موعد مقرر اداي دین ننماید، طلبکار بتواند از طریق مرجع صـالح بـه طلـب خـود             
که رهن مال غیر، با اجازه مالـک، در حقـوق      با توجه به این    صورتدر این   . دست یابد 

 در  کـه مـال مرهونـه الزامـاً        اي این ، ضرورتی  بر   ایران مورد پذیرش قرار گرفته است     
؛ چرا که حق طلبکار نسبت به مال مرهونه در هر حال          ملکیت مدیون باشد وجود ندارد    

  . واند به این حق خود استناد نمایدتمحفوظ بوده و او در برابر هر شخصی می
سند رسمی ملکـی کـه در       صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم        «ه گفته شود  ک این

 11»، حکم ابطال رهن و اسقاط حقوق مرتهن را در خود و بـا خـود دارد                استرهن غیر   
توانند با یکدیگر تراضـی نماینـد کـه حـق            زیرا نه راهن و خریدار می      .صحیح نیست 

تواند بدون مستند،  بر ایـن مبنـا صـادر           مرتهن را نادیده بگیرند و نه حکم دادگاه می        
  . گردد

 این دید به مسئله نگریست کـه انتقـــال مـال    بنابراین نگاه را باید عوض کرد و با    
 405مـاده   (که این مال که همچنان در رهن اسـت          گیرد  قید صورت می   مرهونه با این  
رسـد کـه نفـس      صورت چنین به نظر مـی        در این   12) قانون دریایی  45 قانون مدنی و  

  ضرري براي مـرتهن بـه  ، دست کم در خصوص اموال غیر منقول،  هیچ       مالکیت انتقال  
 زیرا این مال در ملکیت هر شخصی که باشد در رهن            .)جز در موارد خاص   (دنبال ندارد 

حـق اقـدام قـانونی را    ،  طلب او در موعد مقرر وصـول نگـردد  طلبکار است و چنانچه 
  .خواهد داشت
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خصوص در امــوال غیر منقـول که امـروزه عمـدتاً امـوال مرهونـه را               ه  این نظر ب  
، نـه    که گفته شـد    ؛ همچنان زیرا. ز مواجه نخواهد شد   دهند با مشکلی نی   تشکیـل می 

سـند  در  را دارند و نمودنی دیگر حمل کرد و نه قابلیت پنهان       ها را به جای   توان آن می
  13.شود که مال در رهن استمالکیت و دفتر امالك اداره ثبت نیز صراحتـاً قید می

ـ  از جمله این  . اشکاالتی مطرح گردد  ممکن است در این میان       ه گفتـه شـود کـه       ک
 .توان پاسخ داد  اما این گفته را به سادگی می      . الیه در این میان ضرر خواهد نمود      منتقل

اگر عالم باشـد کـه      . یا جاهل الیه نسبت به مرهونه بودن مال، یا عالم است          زیرا منتقل 
  . است  زیرا خود او مـال را با چنین وضعیتی قبول کرده.دیگر بحثی در میان نیست

  )م. ق235ماده . (هد داشتجاهل باشد مسلماً حق فسخ معامله را خواو اگر 
داند چون خود را مدیون نمی الیه جدیدممکن است این ایراد مطرح گرددکه منتقل

 ، درحفظ آن دقت الزم را ننموده و مالکیت خود نسبت به مال مرهونهو باتوجه به
  . سازدموجبات تلف آن را فراهم می

، مالک زیرا به طور معمول(نظر مبانی ضعیف است  که از بر ایناین اشکال عالوه 
زیرا . راه حلی ساده دارد) دهدنسبت به حفظ مال خود دقت و سختگیري به خرج می

تواند براي حفظ حقوق خود، مالک را از تعدي و تفریط نسبت به مال باز مرتهن می
  ).سی و قاعده الضرر قانون اسا40صل ا(. رد و منع او را از دادگاه بخواهددا

 قانون ثبـت و مـاده       34اي همچون ماده    ممکن است گفته شود که با متون پراکنده       
 قانون اجراي احکام مدنی چه باید کرد؟ پاسخ این سوال دشوارتر از دو سوال قبلی              56
  . ، این سوال نیز بدون پاسخ نیست اما به اعتقاد نگارنده،است

ین نامه اجراي مفـاد  آی 96 احکام مدنی و ماده   قانون اجراي  56موادي همچون ماده    
، توسط مقـام عمـومی      مربوط به مواردي هستند که مال     .... االجرا و   اسناد رسمی الزم  

در واقـع   . ال اسـت  توقیف شده و اثر اصلی این توقیف مصون داشتن مال از نقل و انتق             
ک حق انتقال   شود به این معنی است که مال      وقتی مال از سوي مقام عمومی توقیف می       

توقیـف مزبـور را   ، مبـادرت نمایـد  دادن آن به دیگري را ندارد و  چنانچه به این امـر             
 قـانون اجـراي احکـام مـدنی     56به همین دلیل است که در ماده     . نادیده گرفته است  

اي باطل اعالم شده در حالی که اگر اثر توقیف فقط حفظ حقـوق               چنین معامله  صراحتاً
  .فذ باشدله بایستی غیر نا این معامهطلبکار بود

زیرا متن مزبور مالک را ملـزم       .  قانون ثبت نیز قابل تفسیر است      34حتی متن ماده    
را تودیـع   .. .کلیه بدهی اعـم از اصـل و اجـور و            ،  ال مال مرهونه  که براي انتق   نمایدمی

نگاهی دقیق به این ماده نـشان خواهـد داد کـه            . ي معامله کند  نماید تا بتواند با دیگر    
 ماده مزبور، ناظر به فرضی است که مالک بخواهد مال را از قید رهن آزاد نمـوده و آن                  
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اما اگر مالک قصد آزاد کـردن ملـک را نداشـته باشـد و بـا             . را به دیگري انتقال دهد    
، انتقـال   خریدار نیز توافق حاصل شده باشد که او مال را همچنان که در رهـن اسـت                

تـوان گفـت    ؟ در واقع با این تفسیر می      الغ الزم است  ب، آیا باز هم پرداخت این م      بگیرد
 قانون ثبت این نیست که انتقال مال تا قبل از پرداخت دین             34که مفهوم مخالف ماده     

تـا قبـل از پـرداختن دیـن         ممکن نخواهد بود، بلکه این است که آزادي و انتقال مال            
  .ممکن نیست

ماده ین است که وقتی صراحت      رسد ا در عین حال آنچه به ذهن نگارنده متبادر می        
، چه لزومی در بـین اسـت کـه مـا حتمـا بـه دنبـال                   قانون مدنی در میان است     793

، حفـظ حقـوق     زیـرا هـدف   . درست خواندن چنین معامالتی باشیم    دستاویزي براي نا  
       ، موجـب ایجـاد خللـی در آن         شـود و انتقـال    طلبکار است و اگر حقوق او حفظ مـی        

 قـانون  25قانونگـذار در مـاده   نگـرش  . دید را باید نادیده گرفت گونه تر هر،  گرددنمی
زیرا در ماده مزبور معامله کشتی که در رهن دیگري          . کندی این نظر را تقویت می     دریای
 اما چنانچه حق مرتهن به نحـوي تـامین شـده            ، صراحتا ً غیر نافذ تلقی گردیده      ،است
، حفـظ حقـوق      اصـلی  هـدف پس مشخص است که     .  همین معامله صحیح است    ،باشد

. براي نادرستی معاملـه در بـین نیـست         دلیلی   ،مرتهن است و اگر این حق حفظ شود       
ـ  منقول بوده و دائما در حال جابجای      که فراموش نشود کشتی که مال        ضمن این  ت ی اس

، با اموال غیر منقول که ثابت بوده و دسترسـی بـه             رودو از کشوري به کشور دیگر می      
نظر داشت که معاملـه مـال        قیاس نبوده و چنانچه قانونگذار در     ها ساده است قابل     آن

رد ، این امکان وجود داشت کـه هماننـد مـو           را در هر حال غیر نافذ تلقی کند        مرهونه
 قانون مـدنی    793 ماده   که چنین صراحتی در    حال این . مزبور بر این امر تصریح نماید     

  .وجود ندارد
  :  دیگري نیز دارداین نظر مویدات

در این ماده فرضی پیش بینی شده که شخصی مالی را :  قانون مدنی455ماده  ـ  الف  
  ، عقـد بیـع فـسخ    پس از ایـن . دهدخریداري نموده و بالفاصله آن را در رهن قرار می  

در این حال فسخ عقد بیع و بازگشت مال به ملکیـت بـایع،  موجـب از بـین      . شودمی
 است از ملکیت خریدار به ملکیـت        رفتن حق مرتهن نشده و مال همچنان که در رهن         

  14.گرددبایع باز می
این راي که فروش قفلی مال مرهونـه        : 20/8/76 -620اي وحدت رویه شماره      ر ـ  ب  

زیرا وقتـی سـر قفلـی ملـک      . مرتهن دانسته به حق صادر شده است      را منافی حقوق    
 ، مـرتهن متـضرر    بمانـد تجاري از آن دیگري گردد و فقط عین مـال در رهـن بـاقی                

 و بـا   زیرا به طور معمول ارزش سر قفلی بسیار بیشتر از ارزش عـین بـوده        .شدخواهد
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تـوان  اي آمده که از آن مـی اما در متن همین راي جمله  . یکدیگر قابل مقایسه نیستند   
معامالت ... « :در راي مزبور آمده است    . کردیدي بر نظر ارائه شده استفاده       به عنوان تای  

 ... نافذ نخواهد بود     ،نه درصورتی که منافی حق مرتهن باشد      مالک نسبت به  مال مرهو     
ا حق مرتهن نداشته باشـد،      ، چنانچه معامله منافاتی ب    توان نتیجه گرفت  که از آن می   » 

  .نافذ است
 آنـانی که معـامله بر مـال رهنی را غیر نــــافذ دانسته و نفوذ آن را منوط به   ـ  ج  

دهند که اجازه مـرتهن چـه چیـزي را        پاسخ نمی دانند به این سوال     اجـازه مرتهن می  
مله را موکـول بـه اجـازه مـرتهن          دانیم حتی در فرضی که نفوذ معا      کند؟ می عوض می 

 در این   15.سازدرا از رهن خارج نمی     یم اجازه او تنها باعث نفوذ معامله شده و مـال         نمای
الـک جدیـدي را     که مال مرهونه م    کند؛ جز این  صورت اجازه مرتهن نقشی را ایفا نمی      

ی الزم اسـت کـه       که به طور معمول اجازه شخص در جـای         در حالی . بیندبراي خود می  
بحـثِ اجـازه    ،   فرض چنینن دخالتی منتفـی باشـد       شود و اگر  دخالتی در حقوق او می    

 که گفته شود از این جهت که مـرتهن بـا مـالکی جدیـد                مگر این . مطرح نخواهد شد  
رو شـدن  هزیرا روب. م است، که این گفته نیز منطقی نیست  اجازه او الز  ،  شود می روهروب

که حق   چرا. فی نفسه ضرري به حال مرتهن ندارد      ) جز در موارد خاص   (با مالک جدید    
  .ل مرهون در این امر تاثیري ندارداو حقی است عینی و شخصیت مالک ما

توانـد  مـی گذرد و نیاز مردم به چنین معامالتی نیـز          چه امروزه در جامعه می     آن ـد
چـه کـه در   تواند نسبت به آن  دان نمی چرا که حقوق  . دلیلی براي تقویت این نظر باشد     

گذرد بدون توجه بوده و نظریات خود را در اطاقی در بسته و بدون توجـه            اطراف او می  
  .به نیازهاي اجتماع بیان سازد

، انتظـار   ر اول با توجه به شهرت نظ    :  که  این ،دانماي را ضروري می   درپایان ذکر نکته  
امـا  .  چه گفته شد به سرعت مورد پذیرش خواننـدگان محتـرم قـرار گیـرد        ندارم آن 

باشد که رفته رفته . أملی در این خصوص بسازد  امیدوارم که دست کم آنان را وادار به ت        
  .جایی براي خود در دل اهل نظر بگشاید
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  هانوشتپی
  
 ایـن راسـتا عـالوه بـر        مال مرهونـه را نـدارد و در        گونه تصرفی بر   هیچ ـ بیشتر فقها اعتقاد دارند که راهن حق       1

      ،4نقـل از اسـتاد دکتـر ناصـر کاتوزیـان، عقـود معـین، ج                 به  . (، ادعاي اجماع نیز شده است     استناد به حدیث نبوي   
  . وي ننموده استواضح است که قانون مدنی از قول مزبور پیر). 374ش 

 به راي   :ش.  همچنین از نگـاه رویه قضــائی، ر      .370، ص   2ی، حقوق مدنی، ج     مـ مرحوم دکتر سید حسن اما     2
  . کندید می که همین نیتجه را تای12/8/66 ـ 42اري شمــاره داص
 کانون وکــالي دادگستري ، خبرنـامهفظ حقوق مرتهن، الزام به تنظیم سند رسمی با حخـانیـ دکتر بهروز تقی3

 . 3اصفهـان، ش 
توانـد  اداره حقوقی نیز گرفته شده که دادگـاه مـی    6/3/82 ـ  7 /532ي1 نتیجه در نظریه شماره این. ـ همان4

  . نظیم سند رسمی به نام خریدار کندفروشنده را ملزم به فک رهن و ت
  . رسد ـ البته شاید منظور احراز بیع توسط دادگاه به همان صورت غیر نافذ بوده باشد که بعید به نظر می5
عـه  معه ، کتاب الرهن ـ شـهید ثـانی ل   م، لـ شهید اول324، ص 4الکـالم، ج ، حراممحمد حسن نجفی ـ شیخ  6

  )206معه، دکتر اسداهللا لطفی، ص به نقل از ترجمه مباحث حقوقی شرح ل(
کند به چه نگارنده مقاله حاضر به عنوان نظر مخالف با مشهور عنوان میتوان چنین گفت که آن صادقانه می-7
  .استبرداشتی از دیدگاه این استاد فرزانه واقع 
   .376، ش 4ج  ، عقود معین-8
  . همان-9

   .ـ هما10
  . همان منبع خانی  دکتر بهروز تقی-11
  حتی ایجاد حق براي ثالث بدون موافقت او جزء استثنائات است چه رسد بـه اسـقاط حـق ثالـث و مـسلماً         -12

  .الث باشدواند در بردارنده زیان ثتتوافق اشخاص نمی
 باز هـم جـاي نگرانـی از بابـت     ، حتی در خصوص منقوالت نیز اگر مال مرهونه در تصرف خود مرتهن باشد       -13

   .تضییع حقوق او وجود ندارد
که مال بـا همـان    ایشـان ضمن تصریح بر این . 548، ص1کتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج مرحوم د  -14

  .بعدا نسبت به فک رهن اقدام نمایداند که ي را ملزم دانسته مشتر،گرددوضع به ملکیت بایع باز می
   .، همان منبعاستاد دکتر ناصر کاتوزیان. 15
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  وکیل پایه یک دادگستري ـ عضو هیأت علمی دانشگاه  /دکتر مجید داودي
  
  

  
 شهرداري و تملک اراضی و ابنیه اشخاص

                                                                         
داشتن یک شهر مطلوب که در آن پراکندگی جمعیت به طـور منطقـی و متـوازن                 

دسترسی به اماکن عمومی به سهولت انجام گرفته و فـضاي سـبز در دسـترس                  ،  بوده
اما در شـرایطی کـه شـهرها رشـد نامتناسـب و             . حق تمامی شهروندان است   ،  1باشد

  .باشدایجاد چنین شهر کار چندان آسانی نمی، اندناموزونی یافته
، براي ایجاد   هر شهر ترین نقش را در کنار شهروندان       ، مهم هاان شهرداري یدر این م  

هـا داراي وظـایف     به همین دلیل شـهرداري    . کنندیک شهر مطلوب و مناسب ایفا می      
ـ   . باشندبسیار مهمی می   ها و  و کوچه ها  ، به ایجـاد و ساخت خیابان     ایفاز جمله این وظ

، نوسـازي و عمـران و اصـالحات اساسـی و            2هاي عمومی و حفاري آب    ها و باغ  میدان
هـا و   تامین نیازمندیهاي شهري و احداث و اصـالح و توسـعه معـابر و ایجـاد پـارك                 

ها و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسـازي          و میدان ) توقفگاه(ها  پارکینگ
  .توان اشاره کردمی3ناسب و موزون شهرهامحالت و مراقبت در رشد مت

، انجام وظـایف مـذکور،   ر شهرهاي موجودبدیهی است با توجه به وضعیت فعلی اکث      
  .باشدمستلزم تملک و تصرف امالك و ابنیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می

، تواند براي انجـام ایـن امـور مهـم    بنابراین محل پرسش است که آیا شهرداري می     
 کـه بـا توافـق مالـک و          ؟ البته در این   شخاص را تملک نماید    ابنیه متعلق به ا    اراضی و 

، تردیدي  توان اقدام کرد  ها می ابنیه آن ، نسبت به تملک و تصرف اراضی و         صاحب حق 
 اما سخن و نکته اساسی این است که در صورت عـدم حـصول رضــایت          ،وجود ندارد 

  ؟توان کردچه می) توافق(مـالک 
زیرا از یـک  . شویمست که در این موارد با تزاحم دو حق مواجه میبه خوبی روشن ا 

، شهروندان از امکانات مطلوب رفـاهی     ي آباد و براي برخورداري      طرف براي ایجاد شهر   
، ناپذیر بوده و از طرف دیگـر      ، اجتناب و تصرف امالك اشخاص در حدي محدود      تملک  
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 ابنیه همین تعداد از اشـخاص       واحترام به حقوق مـالکانه اشخاص مانع است تا اراضی          
؛ حرمـت مـال     شـکی نیـست   چرا کـه    . ها، تصرف و تخریب گردد    ، بدون رضاي آن   نیز

  .هاستها مانند حرمت خون آنانسان
  

   ضرورت تملک امالك و ابنیه اشخاص :اول
 تزاحم حقوق اشخاص با حقـوق عمـومی، برتـري از آن حقـوق               همواره در تقابل و   

د حقوق عمومی حمایت از منـافع جامعـه اسـت لـیکن         هدف قواع « زیرا .عمومی است 
  4.» استهدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص
هاي شهري و احداث و اصالح معـابر و ایجـاد      بنابراین چنانچه براي تامین نیازمندي    

 و ابنیه اشخاص وجود     اي جز تصرف و تملک اراضی     ، چاره ها و میادین و مانند آن     پارك
؛ اما در عین حـال بایـد        بت به تملک و تصرف آن اقدام کرد       ستوان ن ، می نداشته باشد 

بر همین مبنا   .  جبران شود  ترتیبی اتخاذ شود تا حقوق مالکانه اشخاص به نحو مطلوبی         
هـا بـه     راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان        ی قانون 1312براي نخستین بار در سال      

در این قانون امکان خرید     . ت نیز مورد اصالح قرار گرف     1320ل  تصویب رسید که در سا    
،  طرح توسعه خیابان و گذر و میـدان        و تملک اراضی اشخاص و حتی موقوفات واقع در        

تعیـین قیمـت    « ،1334چنین در قانون شهرداري مـصوب       هم. پیش بینی گردیده بود   
ر باشد و پرداخت آن بـه       عادالنه اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شه          

 بدین ترتیب سعی    5 .مورد تصریح قرار گرفت   » معیت تصرف و تملیک   صاحبان حق، ج  
یعنی ضـمنن رعایـت     . االمکان این دو ضرورت با یکدیگر جمع شود       شده است تا حتی   

  . حقوق اشخاص در جهت توسعه و عمران شهري نیز اقدام گردد 
  

  شرایط و چگونگی تملک: دوم
 1347 عمران شهري مصوب سـال     سازي و قوانین یاد شده و ایضاً قانون نو      چه در   اگر

بر تعیین قیمت عادله و ارزیابی اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص و پرداخت نقـدي آن                 
غلب موارد تاکیـد    هاي نوسازي و عمران شهري توسط شهرداري در ا        براي اجراي طرح  

الذکر اعم از ترکیب اعضا و نحوه انتخاب        در قانون اخیر  ، اما ترتیبات موجود     شده است 
هـاي  هاي ارزیــاب و کمیسیون رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ارزیابی          هیات

وق اشخاص به طور کامل موجود      اي بود که معموالً امکان رعایت حق      ، به گونه  انجام شده 
چرا که ملک و صاحب حق در ارزیابی حقوق قانونی خـود در اراضـی و ابنیـه و                   . نبود

  . نداشتحقوق مربوط هیچ نقشی
الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضـی و         « دلیل بود که با تصویب       شاید به همین  

، نقیـصه   »1358 بهمـن    27 و نظامی دولت مصوب      اي عمومی امالك براي اجراي برنامه   
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، با تـصویب ایـن قـانون، خریـد و تملـک اراضـی و مـستحدثات       . گذشته مرتفع شد 
  :پذیر شد کهانتاسیسات و سایر حقوق اشخاص در این اراضی و ابنیه هنگامی امک

یا از طرف سـازمان برنامـه و بودجـه،          به وسیله دستگاه اجرایی       اعتبار آن قبالً   اوالً
  .تامین شده باشد

 مقام برنامه و بودجـه،      یید و تصویب باالترین   أ ضرورت اجراي طرح نیز باید با ت       ثانیاً
  .تامین شده باشد

  6 . قرار گیرد بهاي عادله امالك و ابنیه مالك تقویم و ارزیابیثالثاً
، نسبت به ملک ابنیـه و امـالك شـهروندان           تواندبدین ترتیب شهرداري زمانی می    

 و اعتبار آن نیز     اقدام نماید که قبالً ضرورت اجراي طرح به تصویب وزیر کشور رسیده           
  7 .تامین شده باشد

  گذاري  نحوه تعیین قیمت: سوم
ه خریـد و تملـک مـصوب سـال      نحوبه موجب الیحه قانونیِ   ،گونه که گذشته  همان

، تاسیـسات و    گذاري بهاي عادله اراضی، ابنیـه، مـستحدثات       ، اوالً مبناي قیمت   1358
 ثانیاً تعیین بهاي عادله نیز بدواً از طریق         .سایرحقوق و خسارات وارده قرار گرفته است      

اما در  . پذیردتوافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق صورت می            
در  این قانون،    4 علت به موجب ماده      به همین . شوداري از موارد توافق حاصل نمی     بسی

هیاتی مرکب از سـه نفـر کارشـناس            ،  ق بین مالک و دستگاه اجرایی     صورت عدم تواف  
ناسان نیز یک نفـر از طـرف        کارش. نمایندرسمی دادگستري اقدام به تعیین قیمت می      

ب حق و نفر سوم بـه انتخـاب طـرفین و در             ، یک نفر از طرف مالک یا صاح       شهرداري
شـوند کـه راي     صورت عدم توافق توسط دادگاه صالح محل وقوع ملک انتخـاب مـی            

  .االجرا استاکثریت این هیات قطعی و الزم
بدین ترتیب و به منظور رعایت حقوق طرفین در تعیین قیمت و بهاي عادله طرفین               

عین حال ایـن قـانون مزیـدهاي دیگـري        در  . گیرندبه نسبت در شرایط برابر قرار می      
اراضـی      ه جاي قیمت عادلـه،    توان ب ، می  که در صورت توافق طرفین     از جمله این  . دارد

، ا به عنوان معـوض اراضـی تملیـک شـده          مشابه ملی یا دولتی متعلق به شهرداري ر       
، پس از انجام طـرح      اي پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت       که به ج    و یا این   8داقرارد
  9 . همان حدود به صاحب حق واگذر شود کسبی درمحل

 بهـاي  گیرد و معموالً جا که بهاي عادله روز، مالك ارزیابی قرار می        با این وجود از آن    
 اشخاص به طـور     توان گفت که حقوق   ، نمی باشده روز از بهاي واقعی روز کمتر می       لعاد

ـ رد توجه مقـن  مو1370ه مهم در سال خوشبختانه این نکت . شودکامل تامین می   رار ن ق
  . گرفت و ایراد مزبور مرتفع شد
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ورد نیاز شهرداري مـصوب     ، امالك و اراضی م     ابنیه زیرا به موجب قانون نحوه تقویم     
ها، مجاز به تملک ابنیـه، امـالك و   ، در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداري       1370آبان  

لـک، قیمـت ابنیـه،    در صورت عدم توافق بین شـهرداري و ما      . باشنداراضی مردم می  
  .امالك و اراضی، نسبتی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود

توسط کارشناسـان تعیـین     )روز(واقعی  بدین ترتیب با حذف وصف عادله از قیمت         
  .شودشده که به صاحب یا صاحبان آن پرداخت می
ـ  :مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد      النهایه دو نکته مهم در همین ارتباط باید          ه نکت

، این ماده واحده تنها ناظر به تملک  اراضـی و ابنیـه اشـخاص توسـط                   که نخست آن 
هاي اجرایـی  باشد و بر خرید و تملک این اراضی توسط سایر دستگـاه    ها می شهرداري
 مربوطـه غیـر از   بنابراین در صـورتی کـه دسـتگاه اجرایـی    . کند نمی  داللت حکومت

 نحوه خریـد و تملـک مـصوب سـال           ونی، به دلیل حاکمیت الیحه قان     شهرداري باشد 
موارد  البته در این  . باشد، قیمت عادله روز مالك ارزیابی کارشناسان منتخب می        1358
، عـالوه بـر بهـاي عادلـه،           اعاشه مالک باشد   ، محل سکونت یا ممر    چنانچه ملک  «نیز

  ».زده به قیمت ملک افزوده خواهد شدصدي پان
کـه ملـک     کسب و پیشه به صاحب حقـی         که این قانون در مورد پرداخت حق       این

، سکوت اختیار کرده    باشدي وي می  ، محل کسب و پیشه    مورد معامله توسط شهرداري   
چون مقررات قـانون نحـوه تقـویم ابنیـه و امـالك مـورد نیـاز            «: ، اما باید گفت   است

 از حیـث ترتیـب      7/11/58، ناسخ الیحه قانونی مصوب      28/7/70ها مصوب   شهرداري
 5 مـاده  3باشد لذا در این موارد بــاید بر اساس تبصره      و پیشه نمی   تعیین حق کسب  

  11 .قانون اخیر نسبت به تعییین و پرداخت حق کسب و پیشه اقدام شود
  مهلت خرید و تملک : چهارم

یکی از مشکالتی که براي شهروندان و مالکین در خصوص خرید و تملک اراضـی و                
، عدم خریـد و تملـک       باشدم گریبانگیرآنان  می   آید و هنوز ه   وجود می ه  ها ب ابنیه آن 

     هـاي ها از سوي دستگاه اجرایی مجـري طـرح از جملـه شـهرداري             اراضی و ابنیه آن   
هاي عمرانی و عمومی به      که اگرچه شهرداري براي ارجاي طرح      با این توضیح  . باشدمی

ـ  نیاز داردخرید و تملک اراضی و ابنیه و تاسیسات اشخاص     د و تملـک  ، لـیکن از خری
انجامـد و یـا   ها به طول مـی نماید و چه بسا این تعلل  واستنکاف سال        ها امتناع می  آن
چه ممکن اسـت    اگر.  خرید و تملک مشاهده نشود      هیچگاه تمایلی براي   که اساساً  این

  علت عدم خرید و    ، را  یا کافی نبودن اعتبار تامین شده      ها عدم تامین اعتبار   شهرداري
، اما این علت و یا حتی هر علت دیگري بایـد سـبب          اعالم نمایند  تملک از جانب خود     

 لذا این پرسش مهم مطرح       امالك و اراضی نادیده گرفته شود؟      شود که حقوق صاحبین   
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هلتـی هـم در نظـر       می شود که آیا مقنن براي خرید و تملک امالك و ابنیه اشخاص م             
  ؟گرفته است یا خیر

قانون نحوه خرید و تملک سـال       برابر  : موددر این خصوص باید به نکات ذیل توجه ن        
، چنانچه بین مالک یا صاحب حق و شهرداري در مورد بهاي ملک توافق حاصل               1358

، حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملـک و پرداخـت             موظف است شود، شهرداري   
 بایـد   ،حقوق یا خسارات اقدام نماید و چنانچه از انجام طرح و خریـد منـصرف شـود                

هر حال عدم اقـدام بـه       ه  ب.  به مالک یا مالکین اعالم نماید      صراف خود را کتباً   مراتب ان 
   12 .شودانصراف در این مدت به منزله انصراف قطعـی تلقی می خریدیا عدم اعالم

 مهمترین ایراد این مقرره آن است که مهلتی براي اعالم شهرداري به مالـک بـراي               
امله و مذاکره بـراي   بدین ترتیب انجام معانجام مذاکره و معامله مشخص نکرده است و   

  .باشد، تابع میل و اراده شهرداري میمدت نامعلومی
ت کارشناسی ارجاع   أ، موضوع به هی   اما در فرض که بین طرفین، توافق حاصل نشود        

ملـک و   ، مهلتی را براي خرید و ت      ن وضعیت قانون مذکور به طور صریح       در ای  .گرددمی
  .ستیا انصراف اعالم نکرده ا
 ماده همین قانون که بر اساس آن هیـات کارشناسـی بایـد              5اما با توجه به تبصره      
توان گفت که مهلـت   ، می نظرات خود را دقیقاً اعالم نماید     ماه   حداکثر ظرف مهلت یک   

  .أت کارشناسی محاسبه خواهد شدسه ماه مذکور از تاریخ اعالم نظر هی
، اما ناظر به مواردي اسـت     ن کرده است  ت انجام معامله را بیا    چه مهل این مقررات اگر  

 ولی در پیگیـري     ،که شهرداري با مالک نسبت به اصل انجام معامله توافق نموده باشد           
می و پرداخـت قیمـت،      مراحل بعدي مربوط به تنظیم معامله قطعی و انتقال اسناد رس          

  . ورزدتعلل می
املـه بـه عمـل         دامی در جهـت انجـام مع      ، هیچ اق  فلذا مواردي که اصوالً شهرداري    

  .گیردآورد، را در بر نمینمی
، ضمانت اجراي عدم قبول و تمکین مالـک          بر آن، در الیحه قانونی مورد بحث       عالوه

بدین . نی شده است  به معرفی کارشناس و خودداري از انجام معامله توسط وي پیش بی           
ـ                  ت ترتیب که در صورت عدم تعیین و معرفی کارشناس از سوي مالـک در ظـرف مهل

 15، حـداکثر ظـرف      ، دادگاه صالح محل وقوع ملک     )ماه از تاریخ اعالم شهرداري     یک(
، نسبت به تعیین کارشناس اقدام نمـوده و در       تاریخ مراجعه شهرداري به دادگاه     روز از 

، رزش تقویمی ملک به صـندوق ثبـت محـل         ، ا  از انجام معامله   صورت استنکاف مالک  
  .نمایده وي سند انتقال را امضاء میپرداخت شده و دادستان محل یا نمایند
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، قاطعیتی از خود بـروز نـداده        اما متاسفانه مقنن در حمایت از مالک و صاحب حق         
،  از انجام معاملـه را اعطـا نمـوده         که به شهرداري حق انصراف      زیرا عالوه بر این    .است

سـه  در مهلت مقرر ) شهرداري(استنکاف و عدم انجام معامله از سوي دستگاه اجرایی       
  .ي از انجام معامله تلقی کرده استماه را صرفا به منزله انصراف شهردار

. شوندمواجه می  با بالتکلیفی  حق صاحب و مالک مذکور موارد که در اکثر   نتیجه این 
ـ       اري از انجام معامله خود    چه شهرد زیرا اگر  ا انـصراف او    داري نموده و انصراف داده و ی

 امکان بهره برداري و استفاده از ملـک بـه      ،الک، لیکن براي م   مفروض اعالم شده است   
دتاً در مـورد امالکـی بـه    البته این محدودیت عم . حو مطلوب و دلخواه او وجود ندارد      ن

هـا  هـا و حـریم اسـتحفاظی آن       ، که در داخل محدوده شهرها  و شهرك        آیدوجود می 
 و طرح جامع    هاي عمرانی و عمومی در نقشه     ، معموال طرح  هادر این محدوده    زیرا .باشد
، داراي  ر واقع اراضی  و ابنیه موضـوع طـرح         یلی شهر پیش بینی شده است و د       صو تف 

بـه همـین دلیـل      . باشـد کاربري اعالم شده بر اساس طرح عمومی و یا عمرانـی مـی            
ها با ممانعت و مخالفت خود در صدور پروانه سـاختمانی متناسـب بـا نیـاز                 شهرداري

  .نمایندیجاد می، مشکالت را براي مالکین امالک
 قـانون تعیـین   1367 آبـان سـال      29ایراد و اشکال اساسی مذکور سبب شد تا در          

به موجب  این    . برسدها به تصویب    هاي دولتی و شهرداري   وضعیت امالك واقع در طرح    
هاي عمومی یا   ، شهرداري و هر دستگاه اجرایی دیگر مکلف شدند در طرح          ماده واحده 

یی با رعایت   ها توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرا       نعمرانی که ضرورت اجراي آ    
ـ                   ضوابط مربوط  نونی ا، تصویب و اعالم شـده باشـد و در اراضـی و امـالك شـرعی و ق

هـا  ها و حریم استحفاظی آن    كه و در داخل محدوده شهرها و شهر       اشخاص قرار داشت  
بـه  انجـام    مـاه نـسبت   18، حداکثر ظرف مدت باشد، پس از اعالم رسمی وجود طرح   

معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبـق قـوانین مربوطـه                  
کـه اجـراي طـرح و تملـک          و اگر از اجراي طرح منصرف شوند و یا این         . اقدام نمایند 

بعد موکول شـده    ) 1( سال   5بندي مصوب به حداقل     امالك واقع در آن به موجب زمان      
، مانند احداث یا تجدید بنا یا        طرح از کلیه حقوق مالکانه     اقع در ، مالکین  امالك و    باشد

ند و اگر زمان اجراي  طرح       و رهن و غیره برخوردار    افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره         
ز حقوق مالکانه را به مالکین       سال موکول شود باز هم باید اجازه استفاده ا         5به کمتر از    

 سـال  5، هر گاه اجراي طرح قبل از نمایدمیولی مالک در هنگام اخذ پروانه تعهد   . داد
فانه باید گفت که این متاس.  حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد         ،شروع شود 
شـود و  هـا رعایـت نمـی   ، در بسیاري از موارد توسط اجرایی و شـهرداري    ماده واحده 
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مانی نائـل   مالکین بسیاري علیرغم انتظار چندین ساله هنوز به دریافت پروانه سـاخت           
  .اندنیامده
  تصرف قبل از تملک : پنجم

 ید مالک قبل از انجـام معاملـه و پرداخـت            ، ابنیه و تاسیسات و خلعِ     اگرچه اراضی 
در اثـر   « .  اما در عین حال ممکن اسـت       13»باشدقیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی      

جهـول بـودن    م  ،  ، اختالفـات مالکیـت    موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله       
، انجام معامله قطعی ممکن نگردد      مانند آن ، فوت مالک و     مالک، رهن یا بازداشت ملک    

اي چاره  باید 14» خیر در اجراي طرح     أکه در این صورت به منظور جلوگیري از وقفه یا ت          
یع ت کارشناسی و تود   أ، طبق نظر هی   یهی است رابطه راهکار تعیین قیمت      بد .اندیشید

سپس امضاء سند انتقال توسط دادستان یا نماینده وي و تخلیـه و  ،  آن درصندوق ثبت  
 قانون  8هم پس از طی تشریفاتی که در ماده          ، آن  ماه خلع ید از ملک ظرف مهلت یک      

، راه حل مناسـبی اسـت کـه حقـوق      پیش بینی گردیده58د و تملک سال     نحوه خری 
  .کندمین میأطرفین را ت

ـ         اما آیا می   از انجـام معاملـه و معرفـی         ضور دارد و  توان در صـورتی کـه مالـک ح
ح، بدون انجـام  ي طررزد، نسبت به تصرف ملک او و اجرا    وکارشناس استنکاف هم نمی   

  ؟معامله اقدام کرد
، وضعیتی را   ون مذکور اما قان . شک در نگاه نخست، پاسخ این پرسش منفی است        بی

برابر . ده است ا تحت شرایط خاصی تجویز کر     پیش بینی کرده است که چنین اقدامی ر       
توان تحت شرایط زیر قبل از انجام معاملـه قطعـی و بـا تنظـیم                ، می  این قانون  9ماده  
، با حضور مالک یا نماینده وي و نماینده دادسـتان و            وضع موجود ملک  مجلس    صورت

  : به تصرف و اجراي طرح اقدام نمودکارشناس رسمی نسبت
  .اجراي فوري طرح ضرورت داشته باشد ـ1
  .د ضرر و زیان جبران ناپذیري گردد، موجب وروتسریع در اجراي طرحـ عدم 2
  .، تشخیص به اجراي فوري طرح دهد)وزیر کشور(وزیر دستگاه اجرایی ـ 3
ل موجه اجراي فوري  طـرح و ورود و ضـرر و زیـان               ی، دال  وزیر دستگاه اجرایی   -4

  .تسریع در اجراي طرح را ذکر نمایدناپذیر در صورت عدم جبران
، ود نداشته باشد و یا رعایـت نگـردد        براین چنانچه هر یک از  شرایط مذکور وج        بنا
، البته در این موارد هم     .توان به تصرف و ارجاي طرح، قبل از تملک مبادرت ورزید          نمی

شهرداري مکلف به پرداخت قیمت،  ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ تـصرف و بـا                  
باشـد و در  ارزیابی به مالک و صاحب حـق مـی    رعایت مقرات قانونی در نحوه تقویم و        

تواند بـه دادگـاه     ، مالک یا صاحب حق می     رت عدم پرداخت قیمت در مدت مذکور      صو
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مان پرداخت بها را درخواسـت      صالح مراجعه نموده و توقیف عملیات اجرایی طرح تا ز         
  . نماید

□  
□□  

ـ         همانگونه که گفته شد    ه شـهروندان،   ، مبناي نیاز شهرداري به تملک اراضی و ابنی
ـ       صرفاً براي اجراي طرح    ایف قانونی ایـن نهـاد      هاي عمومی و عمرانی و در راستاي وظ

، ها، پارك ا، میادین ه، کوچه ها، شهرداري براي ایجاد خیابان    به بیان دیگر  . عمومی است 
ها و تامین سایر تاسیسات عمومی شهري به تصرف و تملک اراضی و ابنیـه     و پارکینگ 

  .رداشخاص نیاز دا
، در  د چنین تاسیساتی از جانـب شـهرداري       معهذا باید توجه داشت که معموال ایجا      
، اجـراي کامـل و دقیـق طـرح          عالوه بر آن  . طرح تفصیلی شهر پیش بینی شده است      
  .ر یک زمان طوالنی امکان پذیر استتفضیلی شهر نیز با هزینه بسیار زیاد و د

ـ  نکته ـ   اره شد اي که اش زیرا از یک طـرف     . هروندان است الت ش ، مبناي اصلی مشک
منـدرج و منطبـق بـا طـرح         در همه مـوارد     ) هاي اجرایی و دیگر دستگاه  (شهرداري  

، توانایی مالی خرید و تملک اراضی و ابنیه شهروندان را ندارد و از طرف               تفضیلی شهر 
دیگر به مالکین نیز اجازه استفاده بـا کـاربري مناسـب را نـداده و از صـدور پروانـه                     

  .نمایدداري میقدان کاربري مسکونی یا تجاري ملک، خودنی به دلیل فختمااس
، تقاضـاي تغییـر     شـود شود که به مالک پیشنهاد      سفانه در مواردي مشاهده می    أمت

، مبـالغ هنگفتـی را نیـز از         د و البته بابت این تغییر کاربري      کاربري ملک خود را بنمای    
. پـذیرد ، ناچاراً می و حقوق قانونی خودخبر از قانون نمایند و مالک بی   مالک مطالبه می  

 است با وجود شرایط مقـرر در قـانون تعیـین وضـعیت               که شهرداري مکلف   در حالی 
 کـه شـرح آن      1367  آبـان  29ها مـصوب    هاي دولتی و شهرداري   امالك واقع در طرح   

  .دور پروانه ساختمانی اقدام نماید، نسبت به صگذشت
هـا بـا    ویـژه شـهرداري   ه  هاي اجرایی و ب   تگاه، تمامی دس  روددر هر حال انتظار می    

، اراضـی و ابنیـه    وق شرعی و قانونی اشـخاص در امـالك        رعایت دقیق قانون براي حق    
، احترام بیشتري قائل شوند و شهروندان نیز براي داشـتن یـک شـهر               هامتعلق به آن  

  .   بشتابندهاتمامی امکانات رفاهی و عمومی به یاري شهرداري ، سالم و برخوردار ازآباد
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  هانوشت پی

  .انتشار ات مجد. 37ص ،، غالمرضا کامیار حقوق شهري و شهر سازي ـ 1
  . 1334 مصوب ، قانون شهرداري55 ماده 25و 1بندهاي ) 2(
  . 1347 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1ماده ) 3(

   .84ص65 مقدمه علم حقوق شماره ،دکتر ناصر کاتوزیان) 4
  . قانون شهرداري 55 ماده 17بند ) 5(
، قوانین دیگري نیز راجع به خرید 1358قانون نحوه خرید و تملک سال ه بعد از ک ـ الزم به ذکر است  6

توان بـه  تملک اراضی اشخاص در داخل شهر و محدوده شهري به تصویب رسید از جمله این قوانین می  
 اشاره کـرد کـه ایـن        1366شهري مصوب    قانون زمین    9 و ماده    1361قانون اراضی شهري مصوب سال      

، اعتبار و قدرت اجراي خود را از دست    سال 5ها براي مدت     آن يقوانین به دلیل موقتی بودن زمان اجرا      
  .ر خودرا باز یافته است اعتبا1358اند و لذا مجدداً قانون سال داده

  . 1358 قانون نحوه خرید و تملک مصوب سال 6 ـ ماده 7
  .ن یاد شده  قانو7  ماده  ـ8
  . 58 قانون سال 5 ماده 1تبصره  ـ 9

   .ت عمومی دیوان عدالت اداريأ هی25/7/73 مورخ 41 ـ راي وحدت رویه شما از 11
   .58 قانون سال 3 ماده 2 تبصره  ـ12 

   . سال کاهش یافت5 سال به 10مدت  22/1/1380در اصالحیه این قانون به تاریخ  ـ 13
  . 58حوه خرید و تملک سال  قانون ن8 ماده  ـ 14، 13
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  شعر و ادب
  
  
  

  محمدرضا روحانی
  وکیل پایه یک دادگستري

  
سیف فرغانی شاعر آزاده و غنی الطبع ایرانی را به طورکامل باید از کشفیات استاد             

یعنـی سـیف    . دکتر ذبیح اهللا صفا دانست که در کار خود و تحقیق خود بی نظیر بـود               
  .انکه بود آن استاد معرفی کردفرغانی را آن چن

او معاصر سعدي بزرگ و مجد همگرو و شاعران دیگر بود و معروف است کـه بـین                  
  .آنها اشعار و اخوانیاتی  به طنز و جد رد و بدل می شد

من شخصاً ادبیات را باغ دلگشاي خود مـی دانـستم و ضـمن تحـصیل حقـوق و                   
 ترجمه زیبا و جامعیت  عرفـی و         دلبستگی به مباحث آن بخصوص قانون مدنی و نثر و         

دینی آن که از لحاظ ترجمه روان و جامعیت مورد اعجاب همگان بـود گاهگـاهی بـه                  
دانشکده ادبیات هم نظري داشتم و سري می زدم و کتابهاي بعضی از اساتید را مطالعه             
می کردم و دار تربیت قضایی و آن فرهنگ و حرکت که معاصـران مـن مـی داننـد و                     

بودند، این شعر را سرودم و این داستان را ساختم که بسیار مورد اسـتقبال               پایبند آن   
  .واقع شد

سیف فرغانی از صوفیان پاك نهادي بود که عهد خـود را در       « دکتر صفا می نویسد   
تربیت خانقاهی وعظ و اندرز اجتماعی و اخالقی گذرانیده و در شعر خود به نحو بسیار                

فاسد اجتماعی دوران خود پرداخته و سـخنان ریـز و   روشنی به بیان انتقادات و ذکر م  
  » .درشت خود را بر ضد طبقات مختلف با بی پروائی خاص بیان نموده است

در این شعر پاسخ او به مجد همگر بیان همین خلقیات می باشد که آخر پیوند بـه                  
  .شعر بلند باال و دل انگیز ساالر سخن استاد خانلري دارد
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  سیف فرغانی  و مجد همگر                                       

  مجد همگر به سیف فرغانی                                    نـامه اي بر نوشت پنهانی
  !گـرچه استاد نیک آئینـی                                      لیک در کار شعر کژ بینی

            روي بر تافتی زمنگوشه اي بر گزیده اي مسکن                       
  بی خبر زانکه ما و من گاهی                                    می نماید به خوشدلی راهی
  جز تجرد جز آسمان نگري                                      زندگی راست جلوه دگري

  الفاظ کاشتن نیکوستپا بر افالك داشتن نیکوست                                    بذر 
  لیک در کارگاه انسانی                                            اندکی الزم است شیطانی

  زهد وتقوي و بی نیازي ها                                       خوب باشد ولی نه در هرجا
  نی در این نمط سفتن اندکی مدح این و آن گفتن                                     در مع

  می کند سور و سات دنیا جور                                 می شود فقر و مسکنت محجور
  صحبت خان و لذت دربار                                       دارد آثار نیکوي بسیار

   مال و جاه شوندزن و فرزند در رفاه شوند                                       صاحب پول و
  آري آري به سلک انسانی                                      اندکی الزم است شیطانی

****  
  سیف فرغانش این جواب نوشت                             نامه اي با دو صد عتاب نوشت

   خواهدزهد و تقوي کجا نمی خواهد                                  ناظري جز خدا نمی
  همه جا جلوه گاه یزدانی است                                همه جا آزمون انسانی است 

  یک دم آزادي به از صد سال                                  در تقید سپردن احوال
  روز وشب مدح عالی و دانی                                    گفتی و غیر از این نمی دانی

   رهایی چه عالمی دارد                                        رخش فکرت چگونه می تازدکه
  تو دربار و خان و مدح و ثنا                                     من و آزادگی رهاي رها

  داستان من و تو در این باب                                    شد همان داستان زاغ و عقاب
   به اعلی همی کند پرواز                                     وان دگر با لجن شود دمسازآن

  گند و مردار مدحت ارزانی                                      نیست این در سلوك فرغانی
  »رویانی« محمدرضا روحانی 
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  زارشـگ
  
  
  

   20/4/1387گزارش جلسه عمومی مورخ 
  مازندراناستان ي دادگستري کانون وکالاعضاي 

  
کانون وکـالي   جلسه عمومی اعضاي    ) 20/4/87(در تاریخ بیستم تیرماه هشتاد وهفت       

 با حضور میهان گرامی آقاي بهمـن کـشاورز ریاسـت اتحادیـه              دادگستري  مازندران  
و آقاي محمـدهادي صـفاري      ) اسکودا(سراسري کانون هاي وکالي دادگستري کشور       

دگستري مازندران و جمع کثیري از اعضاء در سالن اجتماعـات           رئیس کانون وکالي دا   
  .کانون این استان تشکیل شد

مجید تالوت شد آنگاه آقاي دکتـر کـارن روحـانی ضـمن             ... ابتدا آیاتی چند از کالم ا     
خوشامدگویی به حاضرین اظهار امیدواري نمود که به کمک و یاري همکاران محترم و              

کشور این کانون بتواند نقش سازنده خود را در تبیـین           مسئولین کانون وکالي استان و    
مسائل حقوقی و تعامل اندیشه و آراي همه حقوق دانان و وکالي دادگستري به خـوبی             

  .ایفا کند
سپس آقاي محمدهادي صفاري ریاست کانون وکـالي دادگـستري مازنـدران ضـمن              

کـه رنـج راه را      تشکر و قدردانی از حضور مدعوین محترم بویژه آقاي بهمن کـشاورز             
تحمل کردند و به این منطقه آمدند گزارشی از فشرده عملکـرد کـانون را بـه اطـالع                   
رسانده و با سپاسگزاري از اعضاء محترم هیأت هاي مدیره مـدیره قبلـی کـانون کـه                  
زحمات زیادي کشیدند تا خیمه این کانون همچنـان گـشوده و پابرجـا بمانـد اظهـار             

سعی داریم تا در قالب این کانون و از طرق مختلف، احترام            داشتند که ما با تمام وجود       
وقداست سزاوار حرفه وکالت دادگستري محفوظ مانده و روز به روز گسترش یافتـه و               
ابعاد بیشتري پیدا کند، خوشبختانه اکنون یک وکیل دادگستري بـراي هـر خـانواده               
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شود و این فرهنگ باید     ایرانی می تواند بعنوان یک محرم اسرار و رازدار مطمئن تلقی            
موکل باید وکیـل را ماننـد یکـی از          . در جامعه ما عمیق تر، نهادینه شده و رشد یابد           

اعضاي خانواده بداند و کلیه جزئیات و واقعیات مربوط به دعوي مطروحه را بـا وکیـل                 
در بخـش دیگـر     . خود در میان گذارد و این امر فقط با فرهنگ سازي محقق می شود             

بطوري که دوستان استحضار دارند کانون مازندران     :  کانون بیان داشتند   ریاست محترم 
 کـانون وکـالي دادگـستري    7/4/86و گلستان قبالً در هم ادغام بـود امـا در تـاریخ         

گلستان مستقالً تشکیل شد و از کانون مازنـدران منتـزع گردیـد و اینـک بـصورت                  
 576ستري حوزه مازنـدران     جداگانه فعالیت می کند در حال حاضر تعداد وکالي دادگ         

بوده که از ایـن  )  نفرزن3 نفر مرد و 14) (مهمان( نفر اشتغال موقت 17نفر ثابت باضافه    
 نفـردر  26در ضـمن تعـداد   .  نفر داراي سابقه قضایی می باشـند 121تعداد کل حدوداً  

  . الیحه قانون استقالل، جزء کارشناسان حقوق می باشند8اجراي بند د ماده 
 نفـر   25نین افزودند تعداد وکالئی که عضو هیأت علمی دانشگاه هـستند            ایشان همچ 

) به عنوان مهمـان   (می باشند و نیز تعداد کارآموزان مازندرانی که در کانون هاي دیگر           
  . نفر اعالم کردند5مشغول کارآموزیند را 

آقاي صفاري در پایان گزارش و سخنرانی خود پیشنهاداتی در جهت گسترش فعالیت             
 در ابعاد مختلف ارائه نمودند و اظهار امیدواري کردند که بـا همکـاري اتحادیـه                 کانون

کانون هاي وکالي دادگستري کشور و نیز همکاران گرامی و مسولین استان گام هـاي               
  .مؤثري در اجراي این پیشنهادات برداشته شود و از قوه به فعل درآید

زندران، انتشار مرتـب و مـنظم   یکی از پیشنهادات ریاست کانون وکالي دادگستري ما   
همین خبرنامه داخلی کانون مـی باشـد ایـشان ضـمن تـشکر از هیـأت تحریریـه و              
گردانندگان این نشریه که براستی فعالیت و تالش دارند تا این خبرنامه به شکلی کـه                
در مجوز آن قید شده چاپ و منتشر گردد از کلیه وکالي محترم همکـاران عالقمنـد                 

رد که با ارسال مقاالت و مطالب علمـی خـود در مـسائل حقـوقی و                 جداً درخواست ک  
حیطه کاري خویش بر ارزش و غناي علمی خبرنامه افزوده و به این ترتیب دست یاري                

در ضمن خوشبختانه اکنون بطوریکه عنوان شـد شـماره ایـن            . به دوستان خود دهند   
  .این ماه منتشر شودخبرنامه نیز بزودي زیر چاپ می رود و امیدوارم که تا پایان 

تشکیل کمیته هاي ورزشی از دیگر پیـشنهادات رئـیس کـانون وکـالي دادگـستري            
مازندران بود ایشان افزودند بمنظور ایجاد روحیـه شـاد و بانـشاط در هرشهرسـتان                
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کمیته ورزشی تشکیل و فعال شود تا با برقراري مسابقات مختلف در حوزه این کـانون    
آقاي صـفاري  . ي کشور زمینه گسترش ورزشی فراهم گرددو بین کانون هاي استان ها 

دراین مورد تأکید کردند که باید به کمیته هاي ورزشی بهاي بیشتري بـدهیم و آن را                 
  .جدي بگیریم

آقاي صفاري در ادامه مطالب خویش از شروع کـار سـاختمانی اضـافه بنـا و توسـعه                   
یت مناسـب و قابـل قبـول        ساختمان فعلی کانون ونیز احداث سالن اجتماعات با ظرف        

ایشان در پایان سـخن  . خبرداد و اعالم داشت که بزودي کار ساختمان شروع می شود       
باردیگر ازهمکاري اعضاي محترم و همکاران این کانون تـشکر وسپاسـگزاري نمـود              

  .واظهار امیدواري کرد که بزودي شاهد اجراي پیشنهادات ذکر شده باشیم
تحادیه سراسري کـانون هـاي وکـالي دادگـستري          سپس آقاي بهمن کشاورز رئیس ا     

کشور، پشت تریبون قرارگرفت و ضمن اظهار تشکر و امتنان از مهمان نوازي همکاران              
مازندرانی و قدردانی از تالش هاي کانون وکالي دادگستري مازندران، مطالبی پیرامون            

و حـسن   مسئولیت خطیر وکالي دادگستري در احقاق حقوق موکلین و ایجاد اعتمـاد             
ظن در جامعه باطالع حضار رسانده و در پایان وعده دادند  هر نوع همکاري و همراهی                 
که در توان اتحادیه باشد نسبت به پیشبرد برنامه هاي کانون ها بویژه کـانون اسـتان                 

  .مازندران که به حق بسیار کوشا و پرثمر فعالیت دارد دریغ نخواهدشد
  :یادشده عنوان شد بشرح زیراستخالصه آمارهایی که در جلسه عمومی 

تعـداد کـل    . بار آزمون ورودي وکالت برگزار شـد       10در مجموع در حوزه مازندران     - 1
 7714 نفر، شرکت کنندگان در طول سال هـاي برگـزاري            9390شرکت کنندگان   

  . نفر می باشد720نفر، تعداد کل پذیرفته شدگان 
نفر تعیـین   ) 50 (87 سال سهمیه موردنیاز کانون وکالي دادگستري مازندران براي       -2

 .شده است
  . پایان یافت4مراسم جلسه عمومی پس از پذیرائی مختصر از مدعوین درساعت  - 3
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  اخبار کانون
  

کانون وکالي دادگستري مازندران در تب و تاب انجام انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره 
رج باي الشکی، علی صـفري و       باشد و در همین راستا آقایان امیرحسین اسالمی، ای        کانون می 

کیانوش لطفی به عنوان اعضاي اصلی و اسمعیل یوسفی و محمدعلی باقري آستانه به عنـوان                
زاده نسبت بـه انجـام      البدل تعیین شده تا با ریاست و نظارت آقاي عباس مقدس          اعضاي علی 

 . وظایف قانونی در امر انتخابات اقدام نمایند
 نامزد بـه ترتیـب آقـاي احمـد      12ت مدیره قبلی از میان    این درحالی بوده که اعضاي هیأ     

راي، آقاي  102زاده  راي، آقاي عباس مقدس   109راي، آقاي علی شهاب     130زاده با کسب    حسن
 77 راي، خانم فخـري هریـسچی  90الدین حسینیسیدکمال راي، آقاي101ابراهیم تیمورزاده 
اعضاي   راي به عنوان 75کالئیطی راي و آقاي احمد ابراهیمی وس76اصغر فرخراي، آقاي علی

زاده بـه سِـمت ریاسـت        آقاي عباس مقدس   31/12/84 و سپس در جلسه      البدل انتخاب علی
رئیس، آقاي ابراهیم تیمورزاده بـازرس، آقـاي   هیأت مدیره و آقاي علی شهاب به عنوان نایب     

 سه نفـر    زاده عضو اصلی برگزیده شدند و     الدین حسینی منشی و آقاي احمد حسن      سیدکمال
     بـه وظـایف خـویش عمـل        بمدت دو سال    ا  هالبدل در کنار آن   بعدي نیز به عنوان اعضاي علی     

  .  نمودند
نفـر داوطلـب عـضویت در        13 انتخابات انجام شده و از میان      29/1/1387سرانجام در تاریخ    

،  احمـد حـسن زاده  ،  سیدعلی باقري تبار  ،  محمدهادي صفاري هیئت مدیره به ترتیب آقایان      
  ابراهیم تیمورزاده بابلی   ،عزیز یانوق   و آقایان     خانم فخري هریسچی   ،   بهرام ولی پور ابوخیلی   

 که پنج نفر اول بعنوان اعضاء اصلی و سه نفـر بعـدي بعنـوان    احمد ابراهیمی وسطی کالئی  و  
 30/2/1387 که در تاریخ     در اولین جلسه    دنباله آن   انتخاب گردیدند و در     اعضاي علی البدل    

 رئـیس هیئـت     بسمت  محمدهادي صفاري  آقاي شده انتخابات داخلی صورت پذیرفته       منعقد
  بـازرس  بـسمت  خانم فخري هریـسچی     نایب رئیس  بسمت  سیدعلی باقري تبار   آقاي مدیره

 و  عـضو انتخـاب     بعنوان    احمد حسن زاده   قاي و    منشی بسمت آقاي بهرام ولی پور ابوخیلی    
  . گردیدنداعالم 
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  کانون وکالي دادگستري استان مازندرانیئت مدیره اعضاي پنجمین دوره ه
  هیئت مدیرهرئیس   محمدهادي صفاري               آقاي .1
 نایب رئیس آقاي سیدعلی باقري تبار                 .2
  بازرس   خانم فخري هریسچی                     .3
   منشی   بهرام ولیپور ابوخیلی           آقاي  .4
   هیئت مدیرهعضو                      احمد حسن زادهآقاي  .5
 ضو علی البدل       آقاي عزیز یانوق                           .6
 ضو علی البدل   عابراهیم تیمورزاده بابلی           آقاي  .7
    آقاي احمد ابراهیمی وسطی کالئی    عضو علی البدل .8

 
  دگستري  مازندرانوکالي داکانون اعضاي هیئت تحریریه و مسئول محترم نشریه 

 آقاي سید علی باقري تبار                       مدیر مسئول   .1
 آقاي دکتر کیومرث کالنتري درونکال      عضو هیئت تحریه  .2
 آقاي دکتر مجید داودي                          عضو هیئت تحریه .3
 آقاي دکتر علی محمد نوري اصفهانی      عضو هیئت تحریه .4
 ن روحانی                         عضو هیئت تحریه                 آقاي دکتر کار .5
 آقاي دکتر سیدابراهیم قدسی                عضو هیئت تحریه .6
 آقاي دکتر منوچهر شکرائی                    عضو هیئت تحریه .7

 آقاي دکتر کمال الدین صادقی                عضو هیئت تحریه .8
  ی کانون وکالي دادگستري  مازندراناعضاي دادگاه  انتظام

  شعبه اول
     عضو اصلی دادگاه انتظامی       حسین صدیق تنکابنیآقاي  .1
   سید کمال الدین حسینی      عضو اصلی دادگاه انتظامیآقاي .2
                  عضو اصلی دادگاه انتظامیآقاي مراد حسین اعرابی .3
  شعبه دوم

 عضو اصلی دادگاه انتظامی    آقاي عباس مقدس زاده              .1
                            عضو اصلی دادگاه انتظامیآقاي محمد  نظري .2
 آقاي علی اصغر حق شناس گتابی   عضو اصلی دادگاه انتظامی .3

  عضو علی البدل
  آقاي رجبعلی پورنظمی .1



 1387 مهر و آبان/ ره نهم شما/ کانون وکالي دادگستري مازندران  / 68

 

  اعضاي دادسراي انتظامی کانون وکالي دادگستري  مازندران
  دادستان   آقاي علی اصغر  اسالمی .1
 دادیار                  حاجیخانم صفیه کیانی .2
 دادیار                  آقاي سید جواد فرزادي .3
   دادیار                        محمد ارزانیآقاي  .4
   دادیار                رورآقاي عباسعلی مهرپ .5
 دادیارآقاي رشید ساالر                             .6
            دادیاربیبی سرخکالئی   آقاي سیف اله ح .7

  
  اعضاي کمیسیون آموزش و اختبار کانون وکالي دادگستري  مازندران

 سرپرست کمیسیونعلی شهاب                 آقاي  .1
 عضو      آقاي علی اکبر  اربـابی  .2
 آقاي حسن محلوجیان        عضو .3
  عضو   آقاي احمد  حسن زاده      .4
 عضو            عزیز یانوق      آقاي  .5

 
  مسئول انفورماتیک کانون وکالي دادگستري  مازندران

  آقاي دکتر کارن روحانی

 کارآموزان وکالت  شعبه سخنرانی سرپرست

  آقاي دکتر کارن روحانی
  

   وکالي دادگستري  مازندراناعضاي واحد هاي معاضدت کانون
 ستان ساري  واحد معاضدت شهرسرپرستخانم فخري هریسچی                    .1
      عضو معاضدت  شهرستان ساري آقاي مسعود تیرگري               .2
   عضو معاضدت  شهرستان ساري      علی صفري                         " .3
  عضو معاضدت  شهرستان ساري  احمد علی نژاد ساروکالئی      " .4
       عضو معاضدت  شهرستان ساري  محمود درویش ترابی            " .5
  محمدعلی باقري آستانی           نماینده واحد معاضدت  بهشهر" .6

  محمدرضا رائی مکاري              نماینده واحد معاضدت  بهشهر" .7
  سعادت مقیمی                          نماینده واحد معاضدت  قائمشهر" .8
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 هر علی طالبی قادیکالئی               نماینده واحد معاضدت  قائمش" .9
   حسن محلوجیان                     نماینده واحد معاضدت  بابل" .10
 نماینده واحد معاضدت  بابل  کارن روحانی                           " .11
  نماینده واحد معاضدت  آمل  علی اصغر اسالمی                  " .12
 مل نماینده واحد معاضدت  آ   کیاوش لطفی                         " .13
 نماینده واحد معاضدت  بابلسر  محمدرضا رئیسی                    " .14
  کاظم قاسم زاده                       نماینده واحد معاضدت  بابلسر" .15
  عبدالعظیم درویش                  نماینده واحد معاضدت  چالوس" .16
 نماینده واحد معاضدت  چالوس   رحمت اله نوروزي فیروز       " .17
  سید کمال الدین حسینی       نماینده واحد معاضدت  نوشهر" .18
 نماینده واحد معاضدت  نوشهر  سیدرضا موسوي                    " .19
  داود دیوساالر                         نماینده واحد معاضدت  نور" .20
 عباسعلی مهرپرور                      نماینده واحد معاضدت  نور .21
 یخیان                  نماینده واحد معاضدت  تنکابن و رامسر و عباس آبادعلی اکبر مشا .22
   آبادحسین شهاب                            نماینده واحد معاضدت  تنکابن و رامسر و عباس .23

   وکالي دادگستري  مازندرانکمیسیون استفتائاتاعضاي 
 آقاي علی اکبر اربـابی    .1
 درونکال  دکتر کیومرث کالنتري آقاي .2
  اصفهانی دکترعلی محمد نوريآقاي .3
  حسن محلوجیانآقاي .4
 عزیز  یانوق آقاي .5
  احمد ابراهیمی وسطی کالئیآقاي .6
  دکتر سام محمديآقاي .7
  ناصر حداد الریجانیآقاي .8
  منوچهر شکرائیآقاي .9

 اعضاي کمیسیون نقل وانتقال کانون وکالي دادگستري  مازندران

  سرپرست کمیسیون بهرام ولی پور ابوخیلی      آقاي  .١
               عضو جواد فرزاديآقاي سید  .٢
                  عضو  آقاي عادل طهماسبی .٣
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 اعضاي کمیسیون حقوق بشر کانون وکالي دادگستري  مازندران

   بابلیآقاي ابراهیم تیمورزاده .1
 آقاي دکتر کارن  روحانی .2
  آقاي عباسعلی پورالشریعه .3

  
  دگستري  مازندرانوکالي داکانون اعضاي هیئت ممتحنه 

  آقاي دکتر سام محمدي .1
 آقاي دکتر کیومرث کالنتري درونکالء      .2
 آقاي دکتر مجید داودي     .3
  آقاي دکتر علی محمد نوري اصفهانی      .4
  آقاي دکتر حمید  ابهري  .5
 آقاي دکتر فخرالدین اصغري آقمشهدي .6

  
   در دانشگاهوکالي دادگستري  مازندراننمایندگان کانون 

 شهاب آقاي علی  .1
  آقاي دکتر کارن روحانی .2

  

  
   در اسکوداکانون وکالي دادگستري استان مازندراننماینده شوراي اجرائی 

   بابلیآقاي ابراهیم    تیمورزاده .1
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  84آراء محکومیت صادره وکالي عضو کانون در سال 
 

کالسه   نام نام خانوادگی  ردیف
  پرونده

  شماره و تاریخ 
  صدور رأي

  نوع محکومیت

  کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   27/1/84-1  83/16  ناصر الدین قوامی           .1
 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   8/4/84-10  83/20سید مهدي امامی                     .2

 کانون وکالا درج در روز نامه رسمی و مجلۀ توبیخ ب  27/1/84-1  84/2منصور فرزادي                                .3

  کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   8/4/84-12  84/3  احمدرضا پور عسگري          .4
 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   2/7/84-16  84/9کاظم بابایی                                      .5

 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   2/7/84- 15  84/8  المشیريوبی محمدعلی یعق   .6

  کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   4/7/84-17  83/6  محمدعلی یعقوبی   .7
 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   27/1/84-18  84/6حسین رنجبر                                      .8

  کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   14/9/84- 23  84/14  ابوالقاسم مسلمی   .9
 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   14/9/84-24  84/10امید مقدسی فر                                .10

 
  85آراء محکومیت صادره وکالي عضو کانون در سال 

 
کالسه   نام نام خانوادگی  ردیف

  پرونده
  شماره و تاریخ
   صدور رأي

  نوع محکومیت

  کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   23/2/85-2  84/15  سیدشفیع حسینی         .1
 ن وکالکانوتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   6/2/85-8  84/34یداله روحی الریجانی                        .2

 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   16/2/85-19  84/43  محمدعلی یعقوبی المشیري .3

  کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   11/6/85-21  85/16جواد جوادمنش                                .4
 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   15/5/85-24  85/10ابراهیم غفرانی                                 .5

  کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   25/7/85-32  85/17  اکبر حسینی .6
 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   25/7/85-33  85/20  علی آزاده .7
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  86انون در سال آراء محکومیت صادره وکالي عضو ک
  

کالسه   نام نام خانوادگی  ردیف
  پرونده

  شماره و تاریخ
   صدور رأي

  نوع محکومیت

 و کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   3/10/85-2  82/28  جان محمد ایزدي  .1
  ماه3نیز ممنوعیت موقت از وکالت به مدت 

 کانون وکالر روز نامه رسمی و مجلۀ توبیخ با درج د  29/2/86-8  85/32  امید مقدسی فر   .2

 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   3/3/86-16  86/26  علیرضا صمدایی   .3

 تعلیق موقت از شغل وکالت  7/4/86-19  86/24  ناصرالدین قوامی   .4

 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   27/6/86-31  85/31  حسین کریمی محله   .5

 تنزل درجه وکالتی از پایه یک به پایه دو  2/8/86-32  85/22  محمدهاشم مسلمی   .6

 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   27/6/86-33  84/40  داراب رستگار   .7

 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   30/8/86-43  86/13  مرتضی اسماعیلی آزاد   .8

  کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   22/8/86-45  85/1  علیرضا همتی   .9
  کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   6/10/86-50  85/39  محمود جان شکر   .10

 
  

  87آراء محکومیت صادره وکالي عضو کانون در سال 
  

کالسه   نام نام خانوادگی  ردیف
  پرونده

  شماره و تاریخ
   صدور رأي

  ومیتنوع محک

 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   24/1/87-6  86/32  محمد محمدیان .1

 کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   24/1/87-8  86/43  منصوره کاوه حقیقی .2

  کانون وکالتوبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجلۀ   23/3/87-11  86/49  احسان اسالمی .3
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  :ه فراوان که همکاران زیر را دیگر در میان خود نداریماندو
  

 عباس شجاعی چراتی  .1
 دکتر پرویز سعیدي .2
 سیدسعیدجمالی  .3
 علی فرزامی  . 4
 علی مهرگان  .5
 احمدمردانی .6
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      :یادآوري
  

از همکاران محترمی که مطالب و مقـاالت علمـی خـود را بـه               ضمن تشکر و قدردانی     
منظور غناي هر چه بیشتر این نشریه، جهت چاپ براي این کانون ارسـال مـی دارنـد          

آن به دبیرخانه    C.Dدرخواست می شود، مقاالت خود را حتماً تایپ نموده و همراه با 
  . ارسال دارند48175 – 879. پ. ن مازیار، صدرساري خیابانشریه واقع 

  .بدیهی است، نظریات و آراء نویسندگان لزوماً دیدگاه نشریه این کانون نیست
 


