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مژگان زین الدینی میمند

ــى گاه  ــواره تجل ــالمى هم ــوق اس ــه و حق ــم فق ــاز عل از ديرب
دفــاع و حفاظــت از عدالــت و همــراه كــردن قوانيــن بشــرى 
بــا قوانيــن الهــى معرفــى شــده اســت و مــا جهــت رســيدن 
ــوزه  ــتن آم ــه كار بس ــن و ب ــد آموخت ــم نيازمن ــن مه ــه اي ب

ــى هســتيم. ــاى فقهــى و حقوق ه
كســب علــم در دانشــگاه و انباشــت آن در انبــار ذهــن چنانچه 
ــراى دانشــجويان و  ــه و تحقيــق گذاشــته نشــود ب ــه مباحث ب
طالبــان علــم و جوامــع فايده ايــى نخواهــد داشــت. شــكوفايى 
ــق و  ــايه ى تحقي ــه در س ــى جامع ــرفت و ترق ــان و پيش اذه

پژوهــش و نتايــج حاصــل از آن ممكــن خواهــد بــود.
ــد  ــا اســتعانت از خداون ــا ب ــم ت ــر آن شــده اي از ايــن رو مــا ب
اســتصحاب  علمى-تخصصــى  دانشــجويى  نشــريه  منــان 
ــجويان  ــدى دانش ــل بع ــه نس ــيم و ب ــاره بخش ــى دوب را جان
ــترگمان  ــداف س ــه اه ــل ب ــير ني ــاً در مس ــپاريم و حقيقت بس
ــد توجــه  ــا باي ــم. ام ــغ نورزي ــالش و كوششــى دري از هيــچ ت
ــه  ــه ب ــدون همــت دانشــجويان فرهيخت ــن مهــم ب داشــت اي

ــيد. ــد رس ــام نخواه انج
ــته و در  ــاى گذش ــال ه ــجويان س ــه مســير دانش ــا در ادام م
شــماره ششــم ايــن نشــريه بــه بررســى موضوعــات مختلفــى 
ــگرفى  ــاوت و ش ــاب متف ــدام بازت ــر ك ــه ه ــم ك ــه اي پرداخت
ــات  ــك از موضوع ــر ي ــدن ه ــد داشــت. چــه بســا خوان خواه
ــردارد و  ــدگان ب ــن خوانن ــوالت ذه ــات و مجه ــرده از ابهام پ
ــك  ــد كوچ ــر چن ــى ه ــد قدم ــف خداون ــدد و لط ــه م ــا ب م
ــى  ــى و حقوق ــش فقه ــالى ســطح دان ــا و اعت ــت ارتق در جه
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

زی   و «بررسى تقاليد، ابداعات، اشتراكات و تفاوت هاى نظام دادرسى اسالمى»                                     

در نوشــته پیــش رو قصــد داریــم بــه اختصــار اشــرتاکات و تفــاوت هــای آداب دادرســی در مراجــع قضایــی امــروز را بــا آنچــه در ســده 

هــای قبــل در جوامــع اســالمی بــا نــام آداب القضــا اجرایــی بــوده را بررســی کنیــم.

ــای فرانســوی خــود  ــادی از همت ــی ایــران تــا حــد زی ــون بــه گوشــتان خــورده اســت کــه قانــون آییــن دادرســی مدن ــا کن الً ت احتــ

اقتبــاس شــده اســت؛ امــا ایــن مســئله تــا چــه حــدی صحــت دارد؟

 در دین مبین اسالم چه مقدار به روش دادرسی در محاکم پرداخته شده است؟

ود؟ اگر اسالم نسبت به این مسئله ساکت است میتوان به سایر نظام های حقوقی مراجعه 

از آنجــا کــه هــدف از بعثــت پیامــرب(ص) و نــزول دیــن مبیــن اســالم، تدویــن برنامــه ای جامــع بــرای ســعادت ُدنیــوی و اُخــروی جامعــه 

ــی درج شــده و شــارع مقــدس و فرســتاده او، اصــول و نحــوه  ــع فقه ــن موضــوع مهمــی در مناب ــد کــه چنی ای اســت، واضــح می 

رســیدگی در دعــاوی و اجــرای عدالــت را بــرای مکلَفیــن روشــن کــرده و آنــان را بــه حــال خــود رهــا نکــرده اســت.

امــا در بیــان جایــگاه آییــن دادرســی و اهمیتــی کــه ایــن علــم در بَــر دارد بایــد چنیــن گفــت کــه اجــرای عدالــت قضایــی تنهــا بــه 

ل و اجــرای حقــوق ماهــوی در ایــن  وجــود قوانیــن ماهــوی، هرچنــد عادالنــه و مرتقـّـی باشــد، ممکــن نیســت بلکــه روش هــای اعــ

مهــم نقــش برجســته ای دارد.

ــه خــود اختصــاص  ــت را، ب ــن اجــرای عدال ــی از تضمی ــل توجه ــن دادرســی در هــر نظــام حقوقــی ســهم قاب ــه همیــن ســبب آیی ب

می دهــد.

ــع آییــن دادرســی در اســالم، قــرآن اســت کــه مبنــای قضــاوت را بــرای قاضــی، بــر دو اصــل احقــاق حــق و  مهمرتیــن مأخــذ و منب

ــد: ــد و می گوی ــرار می ده ــس ق ــوای نف ــاب از ه اجتن

َ النَّاِس ِبالَْحقِّ َوَال تَتَِّبعِ الَْهَوى»(سوره ص آیه ٢٦) ْ «يَا َداُووُد إِنَّا َجَعلْنَاَك َخلِيَفًة ِيف اْألَرِْض فَاْحُكْم بَ

نان صــدر اســالم در مراعــات اصــول عدالــت و انصــاف بــه کار بــرده می شــد، دســتگاه  م کاملــی کــه مســل گفتنــی اســت کــه اهتــ

د و اعتبــار خــاص و عــام قــرار داده بــود کــه اهــل کتــاب ترجیــح می دادنــد از مقــررات کتــاب  قضــاوت اســالمی را چنــان مــورد اعتــ

دیــن نــو، یــا نبــی بهره منــد باشــند.

نظــام حقوقــی اســالمی، در دوره ای کــه بــروز و ظهــور یافــت بــه نســبت ســایر نظــام هــای جــاری تــا آن زمــان از برتــری چشــمگیری 

برخــوردار بــود تــا جایــی کــه بســیاری از مســائل مهــم در حیــات حقوقــی بــرش حتــی در قــرن حــارض نیــز بــا اســتقرار ایــن نظــام 

مطــرح شــد از جملــه مســئولیت مدنــی برخاســته از جــرم؛ پــس بــه طریــق اولــی در آداب دادرســی نیــز، اســالم حــرف هــای زیــادی 

بــرای گفــ دارد.

ــا از شــاگردان مکتــب رشق شناســی یهــودی بوده انــد، برایــن عقیده انــد کــه  در میــان خاورشناســان غربــی، کســانی کــه یهــودی و ی

پیامــرب اســالم نــه دادرســی کــرده و نــه چیــزی جــز شــیوه داوری جاهلــی بــه کار بــرده اســت.

رانی  بــرگ برنــده آنــان بــرای اثبــات ایــن مطلــب کاربــرد واژه «َحَکــم» و واژگان هــم ریشــه آن در قــرآن اســت و البتــه انگشــت شــ

ن نیــز بــه ایــن لغــزش و نادرســتی فــرو افتــاده انــد. از نویســندگان مســل

ایــن دســته از پژوهشــگران، کاربــرد واژه «َحَکــم» و هــم ریشــه هایــش را در قــرآن نشــانی از بافــت ســاده و ســازمان نیافتــه دادرســی 

در روزگار پیامــرب دانســته اند.

برداشــت آنــان ایــن اســت کــه چــون حــرضت محمــد(ص) نظــام جدیــدی در قانونگــذاری  نیــاورده، از ایــن رو شــیوه تــازه ای هــم 

از دادرســی ارائــه نــداده اســت.

ونــه از دادرســی پیامــرب کــه نشــان می دهــد شــیوه قضــاوت او تــا چــه انــدازه از روش هــای جاهلــی جدایــی و رهایــی  امــا چنــد 

ــم: ــت را بررســی می کنی داش

پیامــرب در دعــاوی می کوشــید ابتدائــاً بــا آشــتی و ســازش، فصــل خصومــت کنــد. گذشــته از ایــن بارهــا فرمودنــد: هــر کــدام می دانیــد 

حــق بــا کیســت، بــه آن گــردن نهیــد، زیــرا مــن هــم ماننــد شــ یــک انســانم و چــه بســا یکــی از شــ در اســتدالل بــر دیگــری تواناتــر 

و رســا زبان تــر اســت. مــن برابــر آنچــه مــی شــنوم میــان شــ دادرســی میکنــم . اگــر بــه ســود کســی دادرســی کــردم و او از حــق 

بــرادرش بــه چیــزی رســید نبایســتی آن را بگیــرد، چــرا کــه پــاره ای از پــاره هــای آتــش را بــرای خــود می بــرد»

آییــن دادرســی پیامــرب(ص) بــر پایــه یکســان نگــری میــان طرفیــن دعــوا، شــکیبایی در شــنیدن گفتــه هــا و ادلــه خواهــان و خوانــده 

یــا شــاکی و مشــتکی عنــه و پرهیــز از دادرســی بــه هنــگام خشــم اســتوار بــود.

با همه این ها، پیامرب از برخی شیوه های داوری عرب مانند قرعه کشی نیز بهره می گرفت.

فرمــان تاریخــی و رسنوشــت ســاز امــام علــی(ع) بــه اســتاندار برگزیــده شــده بــرای حکومــت مــرص یعنــی مالــک اشــرت نخعــی ابعــاد 

گوناگونــی دارد کــه بــه بررســی بخشــی از ایــن فرمــان کــه مربــوط بــه گزینــش قاضــی و شــیوه دادرســی و ویژگــی هــای دادرس اســت 

می پردازیــم و مطالعــه باقــی ایــن ســخنان گران بهــا را بــه خواننــده گرامــی می ســپاریم.

 «[ای مالک!] برای دادرسی در میان مردم کسی را برگزین که از دیدگاه تو، [در دانش] از دیگران افزایش و برتری دارد...» 

تفكيك قوا
از این فرمان درمی یابیم که در آن روزگار استاندار هر استان و ناحیه، قاضی و رئیس قضایی آنجا نبوده است.

بــه بیــان دیگــر، جدایــی قــدرت هــای قضایــی و اجرایــی، در انتخــاب کارگــزاران و اســتانداران وجــود داشــته اســت و بــه عبــارت دیگــر 

ــود پیــدا کــرده اســت. تفکیــک قــوای قضایــی و اجرایــی، دســت کــم از روزگار امیراملومنیــن(ع) بــه بعــد 

*مشورت قاضی با دانشمندان

ــا  ــه بــار مــی آورد، بــه قاضــی ســفارش شــده اســت ت ــی ب ــده و ســنگینی اســت و پیامــد هــای گران از آنجــا کــه دادرســی کار پیچی

بــا دانشــمندان و حقوقدانــان مشــورت کنــد. قاضــی اگــر چــه خــود دانشــمند باشــد میبایســتی بــا اندیشــمندان و دانشــمندان بــه 

ــازوی  ــش اســالم (ص) «مشــورت ب ــاک اندی ــه پیامــرب پ ــه گفت ــه ب ــد؛ چــرا ک ــاب نکن ــر اجتن ــن ام ــز از ای ــردازد و و هرگ مشــورت  بپ

خــرد هاســت».

در نظــر فقــه اســالمی، آییــن دادرســی جــزء «منطقــۀ الفــراغ» قــرار دارد؛ بــدان منظــور کــه بــا توجــه بــه رشایــط زمانــی و مکانــی 

و اوضــاع و احــوال خــاص تعییــن می گــردد و روش هــا، طریقــه هــا و بناهــا از هــر ملتــی کــه باشــد قابــل الگوبــرداری اســت؛ مثــال 

ایــن کــه آیــا درخواســت رســیدگی شــفاهی باشــد یــا کتبــی، در دعــاوی کیفــری وجــود دادرسا الزامــی اســت یــا خیــر و بســیاری از 

مســائل مربــوط بــه ترشیفــات رســیدگی؛ ریشــه نظریــه منطقــة الفــراغ را میتــوان در دیــدگاه فقیهــان پیــش از شــهید صــدر، به ویــژه 

مرحــوم محمــد حســین نائینــی دیــد.

امــا بخــش دیگــری از آییــن دادرســی وجــود دارد کــه رابطــه آن بــا موضوعــات بخــش قبــل، رابطــه جســم و جــان اســت. ایــن اصــول 

و ضوابــط را در هــر چهارچــوب و ســاختار قضایــی کــه متناســب بــا نیــاز هــای روز باشــد بــه عنــوان بنــای عقــال می تــوان پذیرفــت 

و بــرای اجــرای عدالــت اســالمی بــکار بســت.

این اصول و قواعد را میتوان «اصول بنیادین دادرسی در اسالم» نام نهاد.

ــه وجــوب  ــزوم رعایــت تســاوی بیــن اصحــاب دعــوی اشــاره کــرد؛ ایــن اصــل در فقــه ب ــه اصــل ل ــوان ب ــه ایــن اصــول میت از جمل

ــروف اســت. ــن» مع ــن الخصمی «تســویه بی

ــوده و پــس از آن در نــوع ســالم کــردن  طبــق ایــن اصــل قاضــی بایــد حتــی در ســالم کــردن بــه طرفیــن دعــوا تســاوی را رعایــت 

ایــد. نیــز ایــن تســاوی را رعایــت 

در نشســ طرفیــن دعــوا در محــل محکمــه، هــر امکاناتــی بــرای یکــی از طرفیــن وجــود دارد بایــد بــرای طــرف دیگــر نیــز وجــود 

داشــته باشــد.

ایــزی وجــود داشــته باشــد. هــم در اصــل نــگاه کــردن و هــم در کیفیــت نــگاه کــردن  در نــگاه کــردن قاضــی بــه ایشــان نیــز نبایــد 

ایــن مســاله مــورد نظــر اســت.

همچنین در صحبت کردن با طرفین نیز، رعایت تساوی الزم و رضوری است.

ل بــی طرفــی و مســاوات را نــه تنهــا در مــوارد مذکــور بلکــه بــه طریــق  پــس دســتگاه قضایــی و بــه ویــژه شــخص قاضــی بایــد کــ

اولــی در اجــرای قانــون و ترشیفــات مربــوط بــه دادرســی اجرایــی کنــد و فقهــا ایــن نــکات را نــه بــه عنــوان یــک توصیــه اخالقــی 

بلکــه بــه عنــوان یــک واجــب رشعــی بیــان می دارنــد.

در میــان اصــول اساســی دادرســی اســالمی، یــک اصــل بیشــرت از باقــی بــه چشــم می خــورد، کــه امــروزه آن را اصــل لــزوم مســتدل 

ــد. ــودن احــکام می نامن ب

ــوده  آنچــه امــروزه در محاکــم برقــرار اســت آن اســت کــه قاضــی محکمــه بایــد ادلــه ای را کــه براســاس آن حکــم صــادر 

اســت را بیــان کــرده تــا بــرای طرفیــن مشــخص شــود کــه اســتدالل قاضــی بــر مبنــای چــه امــوری بــوده اســت؛ از فوایــد ایــن 

اصــل، آن اســت کــه طرفیــن دعــوا می تواننــد مســتنداتی کــه قاضــی براســاس آن حکــم صــادر کــرده مالحظــه کننــد و در 

صــورت نیــاز بــه تجدیــد نظــر خواهــی بپردازنــد همچنیــن ایــن اصــل برقــراری عدالــت را بیــش از پیــش تضمیــن می کنــد. 

فرامــوش نشــود کــه وکال نیــز در اجــرای عدالــت بــه نحــو شناســاندن حــق بــه قاضــی نقــش بســیار مهمــی دارنــد و هنــوز 

ــه نحــو احســن اجــرا شــود،  ــت ب ــا عدال ــد ت ــب داری می کنن ــاوی فقــط از حــق جان ــدی کــه در دع بســیارند وکالی ارجمن

امــا بگذریــم...

نکتــه ای کــه در ایــن موضــوع باقــی می مانــد ایــن اســت کــه اصــل لــزوم مســتدل بــودن حکــم در قانــون اساســی جمهــوری 

اســالمی ایــران دارای یــک اصــل مســتقل اســت.

اصــل یکصــد و شــصت وششــم: احــکام دادگاه هــا بایــد مســتدل و مســتند بــه مــواد قانونــی و اصولــی باشــد کــه بــر اســاس 

آن حکــم صــادر شــده اســت.

امــا بــر مبنــای فقــه اســالمی بــرای قاضــی چنیــن تکلیفــی مقــرر نشــده اســت و اصــال او مکلــف نیســت تــا مســتنداتی را کــه 

براســاس آن رای صــادر کــرده را بیــان کنــد، کــه البتــه می تــوان ایــن موضــوع را بــا اصــل عــدم جــواز نقــض حکــم قاضــی در 

دادرســی اســالمی توجیــه کــرد کــه براســاس آن نقــض حکــم محاکــم ممنــوع اســت مگــر در صــورت ظهــور خطــای فاحــش 

از ســوی قاضــی در صــدور رای.

اصل لزوم درخواست ذینفع

ــی،  ــد دادرس ــرای رشوع رون ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــی، اصــل ب ــور مال ــژه در ام ــه وی ــی ب ــاوی مدن ــالمی و در دع ــه اس در فق

فــرد ذینفــع اقــدام بــه طــرح دعــوا کنــد، ولــی عــالوه بــر آنچــه کــه در آییــن دادرســی امــروز معمــول شــده اســت، فقــط 

درخواســت رســیدگی کافــی نیســت بلکــه در ســایر مراحــل رســیدگی نیــز اصحــاب دعــوا و از جملــه خواهــان بایــد نشــان 

ایــل دارد و بــه قــول معــروف پــای حــرف خــود ایســتاده و تــا حکــم صــادر نشــود اجــازه  دهــد کــه بــرای ادامــه دادرســی 

ــود. ــف می ش ــی متوق ــورت دادرس ــر اینص ــد در غی ی ده ــه را  ــد محاکم ــان رون پای

در رشح ملعه به مثال های بسیاری از این مورد بر می خوریم که به اختصار به آن می پردازیم:

ــود، چنانچــه حکــم قضیــه روشــن باشــد الزم اســت قاضــی بــه رشط درخواســت ذینفــع  « هــرگاه خواهــان طــرح دعــوی 

بــه صــدور رأی اقــدام کنــد.»

« اگــر قاضــی خــود بــه خواســته مدعــی علــم نداشــته باشــد، از او بینــه مطالبــه می کنــد، بــه رشط آنکــه مدعــی ندانــد کــه 

وظیفــه اش اقامــه بینــه اســت. در غیــر ایــن صــورت ســکوت می کنــد.»

امــا یکــی از آداب و اصــول رســیدگی بــه دعــاوی کــه در نظــام حقوقــی اســالم و شــاید در ســایر نظــام هــای تاریخــی دیــده 

شــده اســت، موضــوع رســیدگی مســتقیم قضــات بــه دعــاوی مطروحــه، آن هــم بــدون وجــود یــک ارگان مهمــی بــه نــام 

دادرسا اســت.

ــن اســالم، شــخص پیامــرب(ص) مســئولیت رفــع خصومــات در بســیاری از  نطــور کــه مطلــع هســتید، در روزهــای آغازی ه

دعــاوی را برعهــده داشــتند بدیــن گونــه کــه طرفیــن دعــوا بــا مراجعــه بــه محــرض پیامــرب(ص) و بیــان موضــوع مــورد اختــالف 

خــود، از ایشــان صــدور حکــم مقتضــی را تقاضــا می کردنــد.

یــت مــردم بــرای حــل اختالفــات بــه طــور مســتقیم بــه  ــدن اســالمی در خاورمیانــه اک در ادامــه نیــز بــا گســرتش دیــن و 

ــد. قاضــی مراجعــه می کردن

ــام شــواهد تاریخــی بدســت آمــده بــه ایــن موضــوع پــی می بریــم کــه وجــود دادرسا و یــک نظامــی کــه ایــن دعــاوی را  از 

بــه محکمــه صــادر کنــد پیــش بینــی نشــده بــود.

ــر آن در  ــا نظی ــه عــدم وجــود دادرسا و ی ــا اســتدالل ب ــران، ب ــی انقــالب اســالمی ای ــر همیــن اســاس در دوره هــای ابتدای ب

امــی مراحــل رســیدگی آن بایــد بــه  نظــام حقوقــی اســالم، دادرسا از چرخــه دادرســی حــذف و خیــل عظیــم پرونــده هــا و

ــد. ــپرده می ش ــا س ــات دادگاه ه قض

بــه همیــن دلیــل بــا کُنــد شــدن هــر چــه بیشــرت رونــد دادرســی در محاکــم روبــرو شــدیم و حتــی تاریــخ جلســه رســیدگی بــه 

پرونــده هــا در بعضــی شــعب دادگاه هــا تــا دو ســال بــه تعویــق می افتــاد.

امــا ســوال ایــن اســت کــه آیــا مقایســه نظــام حقوقــی ســده هــای ابتدایــی اســالم بــا جوامــع امــروزی آن هــم در ایــن مــورد 

خــاص، کار صحیحــی اســت؟

آیا درست است که جامعه کم جمعیت آن روزها را با جوامع پرجمعیت امروز مقایسه کنیم؟

در آن روزگار بــا عــدم رشــد بــرش در زمینــه کشــاورزی، پزشــکی، صنعــت و... واضــح اســت کــه جمعیــت شــهرها در آن دوران 

ــه تناســب جمعیــت و تعــداد دعــوی هــای  ــا توجــه ب ــا جمعیــت حــال حــارض جوامــع نیســت، و ب اصــال قابــل مقایســه ب

ی شــد. ــه اختالفــات مشــاهده  مطروحــه نیــازی بــه وجــود دادرسا بــرای تســهیل در رســیدگی ب

ــا وجــود گســرتش جوامــع، جمعیــت و اختالفــات هــر فــرد بــرای  ــا ایــن صحیــح و معقــول بــه نظــر می آیــد کــه ب ولــی آی

شــکایت و طــرح دعــوی خــود بــه شــخص قاضــی مراجعــه کنــد؟

پــس نبایــد بــه رصف عــدم وجــود دادرسا در تاریــخ دادرســی اســالمی، لــزوم وجــود آن را در عــرص حــارض منکــر شــویم؛ پــس 

بــا توجــه بــه مقتضیــات جوامــع پــر جمعیــت و امــروزی بــرش، لــزوم وجــود ایــن ارگان عقــالً ثابــت شــده اســت.

حــال بــا مــرور مطالبــی کــه از نظــر گرامیتــان گذشــت، می تــوان گفــت کــه دیــن مبیــن اســالم در نظــام حقوقــی خــود آنچــه 

ــوده. را کــه بــرای برقــراری یــک نظــام عادالنــه حقوقــی الزم اســت پیــش بینــی 

حــال اگــر مســائلی کــه بــه اقتضــای هــر زمــان و مکانــی بــرای برقــراری هرچــه بهــرت عدالــت الزم اســت را می تــوان بــا توجــه 

ــود و اســالم در ایــن مــوارد  بــه عقالیــی و مفیــد فایــده بــودن آن البتــه بــه رشطــی کــه مخالــف مبانــی نباشــد، اســتفاده 

بــه قولــی دســت مــا را بــاز گذاشــته اســت.

پــس هــر چنــد کــه بعضــی از قوانیــن موضوعــه کشــور اســالمی مــا از قوانیــن دیگــر نظــام هــا کــه بعضــا غیــر اســالمی انــد 

ــم کــه اوالً بســیاری از اصــول  ــای اســالمی درمــی یابی ــا دقــت نظــر در فقــه پوی ــا ب ــاس شــده اســت، ام مثــل فرانســه اقتب

اساســی دیگــر نظــام هــای حقوقــی ســابقا در منابــع اســالمی وجــود داشــته اســت.

ثانیــاً اگــر پیرشفــت جوامــع و اداره آنهــا مســائل جدیــدی را می طلبــد درصورتــی کــه در داوری عقــل پیــروز شــود و مخالفتــی 

ــن بابــت منعــی  ــن از ای ــه شــود و دی ــکار گرفت ــه صــورت قواعــدی در جامعــه ب ــد ب ــی دیــن نداشــته باشــد میتوان ــا مبان ب

نســبت بــه آن نــدارد.

ــام تــالش و  گذشــته از اینهــا بایــد تــا زمــان ظهــور آن امــام غایــب از انظــار، در هــر کجــا از ایــن دایــره وســیع کــه هســتیم 

کوشــش خــود را بــکار بریــم تــا از ایــن زنجیــره ی نظــام قســط و عــدل دانــه ارزنــی در ایــن تــرازو بــه ناحــق جابجــا نشــود.

آيا به عنوان يك حلقه از اين زنجيره نقش خود را به درستى ايفا كرده ايم؟



ر یا ی  ع با ی -  با كرونا و آثار حقوقى آن در قراردادها                        رضا 

ــه طــور  ــراد را ب ــی شــک ســبک زندگــی اف ــذرد ب ــران مــی گ ــش از ٧ مــاه از شــیوع آن در ای ــه بی ــا ک ــروس کرون وی

ــرده اســت. ــر ک محسوســی دســتخوش تغیی

بــا افــول تجــارت و کســب و کارهــا، عــدم ایفــای تعهــدات قــراردادی افزایــش چشــم گیــری داشــته اســت و در پــی آن 

اختالفــات فراوانــی در مــورد تفســیر محــدوده قــوه قاهــره (فــورس مــاژور) و تاثیــر کرونــا بــر اعتبــار تعهــدات میــان 

اشــخاص پدیــد آمــده اســت کــه در ایــن ســتون از نرشیــه اســتصحاب بــه بررســی آثــار کرونــا در قراردادهــا باتوجــه 

بــه تعاریــف فــورس مــاژور، رویــه قضایــی و ابالغیــه هــای ســتاد کرونــا می پردازیــم.

امــی مفــاد آن می باشــند امــا ایــن  مطابــق اصــول مســلم حقوقــی اشــخاص پــس از انعقــاد قــرارداد ملــزم بــه رعایــت 

اصــل ماننــد دیگــر اصــول دارای اســتثنائاتی اســت کــه یکــی از آن اســتثناءات بــروز رشایــط خــارج از اراده متعهــد کــه 

ایفــای تعهــد را غیــر ممکــن کنــد، می باشــد و اصطالحــاً بــه آن فــورس مــاژور یــا قــوه قاهــره می گوینــد.

فــورس مــاژور اصطالحــی فرانســوی اســت و معــادل فارســی آن قــوه قاهــره می باشــد. معنــای لغــوی آن نیــرو بــزرگ 

و خــارج از اراده اســت و در اصطــالح بــه معنــی بــروز حادثــه ایــی بــا منشــاء خارجــی، غیــر قابــل اجتنــاب و پیــش 

بینــی کــه موجبــات عــدم ایفــای تعهــد را فراهــم ســازد مــی باشــد.

در حقــوق موضوعــه در چندیــن مــورد بحــث قــوه قاهــره پیــش بینــی شــده اســت کــه اهــم آنهــا مــواد ٢٢٧ و ٢٢٩ 

قانــون مدنــی مــی باشــد. بــا بررســی مــواد مربــوط و نظــر دکرتیــن حقــوق بــه ضابطــه ایــی بــرای تشــخیص مصادیــق 

قــوه قاهــره می رســیم کــه وجــود ســه رکــن خارجــی بــودن غیــر قابــل اجتنــاب بــودن و قابــل پیــش بینــی نبــودن بــرای 

بــار شــدن آثــار قــوه قاهــره بــه یــک حادثــه نیــاز می باشــد.

ل قــوه قاهــره هســتند بــه بررســی وجــود ارکان  ــام و کــ پــس از گــذر مثــال هــای ســیل و زلزلــه کــه حقــاً مصــداق 

قــوه قاهــره در ویــروس کرونــا و رشایــط حاصــل از آن می پردازیــم.

امــی مــردم جهــان خارجــی می باشــد و ظاهــراً ناشــی از فعــل  ــا بــرای  بــدون تردیــد بــه طــور کلــی ویــروس کرون

انــد کــه بــرای حمــل آثــار قــوه قاهــره بــر یــک قــرارداد، خارجــی بــودن حادثــه نســبت  افــراد نیســت البتــه ناگفتــه 

بــه متعهــد کافــی اســت و وجــود ایــن رکــن در متعهــد بررســی می شــود امــا در مــورد غیــر قابــل پیــش بینــی بــودن 

ــود و در صورتــی کــه شــخص بــا علــم بــه وجــود رشایــط کرونــا اقــدام  کرونــا بایــد بــه زمــان انعقــاد قــرارداد توجــه 

ــودن خــود کــرده باشــد حمــل آثــار مــواد ٢٢٧ و ٢٢٩ بــر وی خــالف صــواب و قاعــده  بــه انعقــاد قــرارداد و متعهــد 

امــی  اقــدام می باشــد و نهایتــاً در مــورد غیــر قابــل اجتنــاب بــودن نیــز، مقابلــه بــا ایــن ویــروس تــا کنــون از عهــده 

انســان هــا خــارج بــوده امــا توجــه موضوعــی بــرای تشــخیص، کامــل تــر و دقیــق تــر خواهــد بــود و بــه طــور کلــی 

در یــک جملــه؛ کرونــا از مصادیــق قــوه قاهــره محســوب می شــود البتــه مــرشوط بــه بررســی رشایــط ســه گانــه در 

موضــوع مطروحــه کــه در ادامــه بــا تفصیــل بیشــرتی بــه آن توجــه می کنیــم.

مطابــق رای و نظــر دکــرت یحیــی عباســی رئیــس شــبه ٢١٧ دادگاه عمومــی و حقوقــی تهــران بــرای تعییــن کرونــا بــه 

عنــوان قــوه قاهــره در یــک قــرارداد عــالوه بــر توجــه بــه تاریــخ انعقــاد قــرارداد بایــد بــه محــل قــرارداد و موضــوع 

ــود؛ مثــال در قراردادهایــی کــه موضــوع آنهــا انجــام امــوری کــه نیــاز بــه حضــور شــخص نیســت مثــل  آن نیــز توجــه 

طراحــی ســایت و امثــال آن کرونــا قــوه قاهــره نیســت. در حــال حــارض ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا بــا توجــه بــه 

میــزان خطــر آفریــن بــودن فعالیــت هــای شــغلی و وضعیــت مبتالیــان هــر شــهر اجــازه فعالیــت هــر صنفــی را فقــط 

در رشایــط اعــالم شده(ســفید،زرد و قرمــز) مجــاز می دانــد و مــالک تصمییــم گیــری محاکــم جهــت قهریــه محســوب 

کــردن کرونــا همیــن تقســیم بنــدی اســت.

ــود  ی ش ــوب  ــره محس ــوه قاه ــده باشــد ق ــالم ش ــی ســفید اع ــوی ســتاد مل ــه از س ــی ک ــا در مناطق ــن کرون بنابرای

امــی کســب و کار کارهــا بــا رعایــت دســتورالعمل هــای اعالمــی وزارت بهداشــت برقــرار اســت و در مقابــل  زیــرا 

نیــز در مناطــق قرمــز ایــن ویــروس قــوه قاهــره محســوب می شــود امــا در ایــن میــان در مناطــق زرد رصفــاً نســبت 

بــه فعالیــت هایــی کــه بــه طــور مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم موجــب تعطیلــی آنهــا شــده اســت از مصادیــق قــوه 

قاهــره اســت.

حــال کــه مفهــوم و مصــداق قــوه قاهــره مشــخص شــد و تطبیــق آن بــا ویــروس کرونــا انجــام گرفــت بــه بررســی آثــار 

ناشــی از شــیوع کرونــا در قراردادهــا می پردازیــم.

اولیــن اثــر دربــاره قــرارداد هایــی کــه مشــمول قــوه قاهــره شــده انــد، عــدم امــکان دریافــت خســارت تاخیــر تادیــه 

ــوده اســت. بدیــن ترتیــب امــکان دریافــت ســود  ــاً بــه آن اشــاره  مــی باشــد کــه مــاده ٢٢٩ قانــون مدنــی رصاحت

پلکانــی ناشــی از تاخیــر در پرداخــت اقســاط بانــک، خســارت ناشــی از تاخیــر تحویــل مبیــع و یــا دریافــت هــر گونــه 

وجــه التــزام قــراردادی در صورتــی کــه قــرارداد مشــمول قــوه قاهــره شــده باشــد منتفــی می باشــد.

ــی اســت و یــا قابــل رفــع  امــا بــرای تصمیــم گیــری در مــورد قــرارداد بایــد توجــه کــرد کــه آیــا قــوه قاهــره از نــوع دا

و یــا پیــش بینــی رفــع آن وجــود دارد زیــرا هــر یــک از فــرض هــای بــاال نتایــج متفاوتــی را در پــی دارد.

در فــرض اول در صورتــی کــه قــوه قاهــره قابــل رفــع اســت و یــا رفــع آن پیــش بینــی مــی شــود اولیــن راهــکار بــرای 

اجــرای قــرارداد، ترمیــم و تعدیــل بــا توجــه بــه رشایــط جدیــد اســت. البتــه ایــن راهــکار مبنــی بــر تســامح اســت و 

در قوانیــن کشــور مــا الزامــی بــرای تعدیــل قــرارداد وجــود نــدارد.

بایــد توجــه داشــت در مــوردی کــه رفــع مشــکالت ناشــی از قــوه قاهــره پیــش بینــی می شــود، امــکان فســخ قــرارداد 

وجــود نــدارد مگــر آنکــه مطلــوب مــا در قــرارداد واحــد و ایفــای تعهــد پــس از رفــع قــوه قاهــره بــی فایــده و خــالف 

توافقــات باشــد.

گاهــاً برخــی از تعهــدات متعهــدی کــه مشــمول قــوه قاهــره شــده اســت قابــل انجــام و برخــی غیــر قابــل انجــام 

می باشــد کــه در ایــن صــورت طبــق قاعــده «املیســور ال یســقط باملعســور» متعهــد نســبت بــه بخــش قابــل ایفــا، 

ــد. ــد از انجــام آن بخــش خــودداری کن ی توان ــه اســتناد قــوه قاهــره  ــه انجــام تعهــد دارد و ب تکلیــف ب

ل عقالئــی نســبت بــه رفــع آن وجــود نداشــته  ــی می باشــد و یــا احتــ ــاً در مــوردی کــه قــوه قاهــره دا امــا نهایت

باشــد اصــل لــزوم متزلــزل شــده و موجبــات انفســاخ  قــرارداد بــه حکــم عقــل، عــدل و انصــاف و قواعــد فقهــی چــون 

قاعــده ال رضر، نفــی عــرس و حــرج و تعــذر وفــا فراهــم می گــردد.

ی باشد:  در پایان بیان چند نکته خالی از لطف 

در عقــود معاوضــی در صورتــی کــه یــک طــرف بــرای ایفــای تعهــدات خــود مشــمول قــوه قاهــره شــود طــرف دیگــر 

ایــد. مطابــق اصــل همبســتگی قراردادهــا می توانــد از انجــام تعهــدات خــود خــوداری 

در صورتــی کــه در یــک قــرارداد متعهــد دچــار قــوه قاهــره شــود و از ایفــای تعهــدات بــاز مانــد بــرای متعهدلــه حــق 

ی شــود زیــرا حــق فســخ ناشــی از خیــار اســت. فســخ ایجــاد 

پیش بینی رشط تضمین برای مواقع بروز قوه قاهره در قرارداد معترب و نافذ می باشد.

ــه  ــم، پرداخــت هزین ــه آراء محاک ــرتاض ب ــع نقــص از شــکوائیه و دادخواســت، اع ــوی، رف ــی طــرح دع ــد قانون مواع

کارشناســی، اعــرتاض بــه نظــر کارشــناس، حضــور در جلســه رســیدگی بــرای وکیــل، لــزوم حضــور در جلســه رســیدگی 

ــف می شــود. ــروز قــوه قاهــره منقضــی و رفــع تکلی ــه حضــوری و... در زمــان ب جهــت مواجه

ی دخا چهره ماندگار                                                            ز و

امیرنــارص کاتوزیــان (زاده ۲ اردیبهشــت ۱۳۱۰ تهــران - درگذشــته ۱۱ شــهریور 

۱۳۹۳ تهــران) حقوقــدان، اســتاد ممتــاز دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران، قاضــی 

دادگســرتی، وکیــل دادگســرتی و از نویســندگان و تدویــن کننــدگان پیش نویــس اولیــه 

قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران بــود و همچنیــن از وی بــه عنــوان پــدر علــم 

ــاد می شــود. ــران ی حقــوق ای

امیــر نــارص کاتوزیــان، حقــوق را رســوب تاریخــی اخــالق و جوهــر حقــوق را عدالــت 

ــچ  ــت هی ــت عدال ــدون رعای ــون ب ــه: «قان ــود ک ــده ب ــن عقی ــر ای می دانســت. وی ب

رشافتــی نــدارد و عدالــت واالتریــن ارزشهاســت». حقوقــدان را بنــده و مطیــع 

ــم  ــو می زنی ــت زان ــه: «در پیشــگاه عدال ــرد ک ــد می ک ی دانســت و تأکی ــذار  قانونگ

نــه در برابــر قــدرت».

بخشی از خاطرات ایشان:     

«پــدرم ارصار داشــت کــه مــن وارد دانشــکده حقــوق شــوم و رشــته علــوم سیاســی بخوانــم و در وزارت خارجــه 

ایــل وارد دانشــکده حقــوق شــدم، امــا دانشــجوی ســال دوم  مشــغول بــه کارشــوم؛ مــن هــم بــر اثــر همیــن 

بــودم کــه، متاســفانه پــدرم فــوت کــرد. آن روزهــا در وزارت خارجــه کســانی را کــه آشــنا یــا قــوم و خویشــی 

ــتگی  ــت و شایس ــه لیاق ــم ک ــدر ه ــه ق ــر چ ــه ه ــراد متفرق ــا ورود اف ــد و غالب ــتند می پذیرفتن ــا داش در آنج

ــته  ــروم. در رش ــی ب ــوق قضای ــته حق ــه رش ــه ب ــم ک ــم گرفت ــن رو، تصمی ــود. از همی ــند دشــوار ب ــته باش داش

ــد  ــه می بای ــه مســائلی ک ــا ب ــات و اســتدالل بیشــرت توجــه داشــت ت ــه ریاضی ــزم ب ــوق قضایــی چــون مغ حق

حفــظ می شــد، توفیــق بیشــرتی پیداکــردم و در دانشــکده حقــوق دوبــاره صاحــب رتبــه اول شــدم. در همیــن 

زمــان قــرار شــد کــه محصلیــن برتــر ایرانــی را بــرای ادامــه تحصیــل بــه خــارج بفرســتند. در آن دوران، مرحــوم 

دکرتمصــدق بــه عنــوان نخســت وزیــری بســیار محبــوب کــه در دل غالــب مــردم و عمدتــاً جــوان هــا جــای 

خاصــی داشــت، بــر رس کار بــود و شــاه هــم بــا مصــدق رس ســتیز داشــت. روزی کــه قــرار بــود شــاه بــه مــن 

مــدال درجــه یــک علمــی بدهــد، بــه عنــوان اعــرتاض بــه رفتــار شــاه نســبت بــه مصــدق، در آن جلســه اهــدای 

اینــد و مــن از تحصیــل در خــارج  مــدال حــارض نشــدم، و همیــن باعــث شــد کــه بــورس تحصیلــی ام را حــذف 

محــروم شــوم. در دوره لیســانس، عالقــه فــوق العــاده ای بــه فقــه و اصــول پیــدا کــردم، بــه طــوری کــه ورقــه 

ــام  امتحانــی اصــول فقــه مــرا کــه مرحــوم اســتاد محمــود شــهابی مالحظــه کــرد، از ایــن کــه دانشــجویی از 

کتــب فقهــا و اصولییــن شــاهد و مثــال مــی آورد و ادلــه و براهیــن بــرای اثبــات موضــوع ذکــر می کنــد، بســیار 

متعجــب شــد. پــس از آن، ورقــه مــرا مهــر و مــوم کردنــد و گفتنــد کــه آن را بــه قــم مــی فرســتیم تــا آقایــان 

مراجــع و طــالب ببیننــد کــه مــا در دانشــکده حقــوق چــه جــور دانشــجویانی داریــم.

اً در حوزه آموزش دانشگاهیان به کار می روند. از ایشان ٥٧ جلد کتاب به یادگار مانده است که اک

و از کتابهای ایشان میتوان عدالت قضایی، قرارداد و ایقاع، عقد معین و... را نام برد.

ــه تــداوم وجــود و ترمیــم  باشــد کــه اســاتیدی ایــن چنیــن در دنیــای علــم حقــوق همچنــان رشــد یابنــد و ب

عدالــت در جامعــه کمــک کننــد.

ی و  معرفى كتاب                                                                                   

نام کتاب: پرهیزگاری در بیان پیشوای پرهیزگاران

نویسنده: حجت االسالم سید احمد میرحسینی

انتشارات احمدیه
ــه  ــه و تفســیر خطب ــت نحــج البالغ ــر محوری ــزگاران» ب ــان پیشــوای پرهی ــزگاری در بی ــاب «پرهی موضــوع کت

هــای آن میباشــد.

ایــن کتــاب اثــر دکــرت ســید احمــد میرحســینی دانشــیار و مدیــر گــروه رشــته فقــه و مبانــی حقــوق اســالمی 

پردیــس فارابــی دانشــگاه تهــران مــی باشــد.

ــه هــر کــدام پرداختــه  ــاره پرهیــزگاران تقســیم شــده و مفصــل در هــر فصــل ب ــاب بــه چهــار بخــش درب کت

می شود.

بخش های کتاب عبارتند از:

ی پرهیزگاران بخش اول: سی

بخش دوم: شب پرهیزگاران

بخش سوم: رند پرهیزگاران

بخش چهارم: نشانه های پرهیزگاران

ــه  ــا را ب ــد و آنه ــرا می خوان ــزگاری و تقــوا ف ــه پرهی ــی(ع) در آن مــردم را ب ــه حــرضت عل ــی ارزشــمند ک کتاب

ــا و تفکــر در عــا آخــرت تشــویق مــی کنــد؛ بــه راســتی کــه نهــج البالغــه  پارســایی و دوری از زخــارف دنی

ــای مــوال علــی(ع) اســت. ــام  آینــه 

کالمی که از عمق وجود برمی خیزد الجرم تا دورترین نقطه ضمیر خوانندگان نیز نفوذ می کند.

امیراملومنیــن(ع) ایــن شــخصیت بــزرگ در امتــداد خطبــه هــا چنــان مــردم را بــه زهــد و پرهیــز از دنیــا طلبــی 

ــه  ــد ک ــور می گوین ــان از اداره ام ــال چن ــن ح ــد در عی ی اندیش ــرت  ــه آخ ــی جزب ــه گوی ــد ک ــب می کن ترغی

نــا کــه قلــب مومــن مجمــع اضــداد اســت... ی کننــد ه گویــی جــز بــه دنیــا و اداره امــور فکــر 

Contracts     and



یان د  حق بر مسكن به مثابه يك حّق اساسى                       

گــران شــدن مســکن یکــی از مشــکالت و معضــالت جــدی جامعــه ی امــروز مــا اســت و ایــن گرانــی تقریبــاً گریبــان 

گیــر همــه ی اقشــار جامعــه می باشــد.

تاثیــر گرانــی مســکن بــر همــه ی مــردم امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت امــا از ایــن بیــن آثــار زیانبارتــری بــر جوانــان 

ــده می باشــیم  ــی ح ــه مســکن عل ــه تهیّ ــد ب ــرای ازدواج نیازمن ــه ب ــم ک ــی دانی ــا م ــرا همــه ی م خواهــد داشــت زی

امــا امــروزه بدلیــل مشــکالت اقتصــادی یــک جــوان بــه تنهایــی قــادر بــه فراهــم کــردن مســکن بــه عنــوان یکــی از 

ــد. ی باش ــواده،  ــکیل خان ــات ازدواج و تش مقدم

گرانــی روز افــزون مســکن در چنــد ســال گذشــته تاثیــرات فراوانــی بــر ســطح معیشــت مــردم داشــته؛ مســکن کــه 

یکــی از نیازهــای اولیــه مــی باشــد بــه آرزویــی دور بــرای مــردم تبدیــل شــده اســت و کــوچ صعــودی مــردم از تهــران 

و کالن شــهرها بــه ســمت حومــه  و زاغــه نشــینی هــای اطــراف شــهر از نتایــج تاســف بــار گرانــی مســکن می باشــد.

دولــت باتوجــه بــه ایــن وضعیــت نابســامان در طــی ایــن چنــد ســال کوشــش هایــی در مســیر مقابلــه بــا ایــن بحــران 

داشــت تــا بتوانــد بــه وظیفــه خــود عمــل و ایــن نیــاز اولیــه را بــرای مردمــش تامیــن کنــد؛ طراحــی پــروژه مســکن 

ــه دالیلــی چنــد از جملــه  ــود کــه بخــش عظیمــی از آن اجرایــی شــد امــا باتوجــه ب ــن تــالش هــا ب مهــر یکــی از ای

ری نتوانســت  ضعــف مدیریتــی، کمبــود منابــع مالــی و برنامــه ریــزی هــای نادرســت و عــدم رعایــت ضوابــط معــ

چــاره ایــن بحــران و راه نجــات مــردم از ایــن معضــل باشــد.

حــال مــا در ایــن بخــش از "اســتصحاب" بــر آنیــم تــا گرانــی مســکن را از نــگاه قانــون اساســی بررســی کــرده و حقــوق 

مــردم، وظیفــه دولــت و مســئله مغایــرت گرانــی مســکن بــا قانــون اساســی را بررســی کنیــم.

اصول
 قانون

 اساسى
اصل دهم:

از آنجــا کــه خانــواده واحــد بنیــادی جامعــه اســالمی اســت، همــه قوانیــن و مقــررات و برنامه ریزی هــای مربــوط بایــد در 

ــواده، پاســداری از قداســت آن و اســتواری روابــط خانوادگــی بــر پایــه حقــوق و اخــالق  جهــت آســان کــردن تشــکیل خان

اســالمی باشــد.

تحلیل مبانی اصل دهم قانون اساسی از دید شورای نگهبان:

ــوع  ــای ن ــت و موجــب اســتمرار و بق ــي اس ــات جمع ــالوده ي حي ــ ش ــه و اول ــن جامع ــايس و بنيادي ــواده از اركان اس خان

عــي را بــر عهــده دارد. اهميــت خانــواده و  بــرش می شــود و وظايــف متعــددي ماننــد فعاليتهــاي اقتصــادي، تربيتــي و اجت

عــي بــرش همــواره بــه گونــه اي بــوده اســت كــه هيــچ يــك از مكاتــب ســيايس،  ي زندگــي اجت محوريــت آن در شــكل گــ

عــي، فلســفي و نيــز بنيادهــاي فكــري از پرداخــ بــدان دريــغ نورزيده انــد و در هيــچ عــرصي انســان از انديشــيدن در  اجت

اصــول و قواعــد و نحــوه ي اســتحكام بخشــيدن بــه اركانــش  نيــاز نبــوده اســت. خانــواده در طــي تاريــخ بــرش كاركردهــاي 

ــا و  ــها، هنجاره ــال ارزش ــي انتق ع ــه ي اجت ــواده در عرص ــم خان ــاي مه ــت و از كاركرده ــته اس ــو داش ــاوت و گوناگ متف

عــي اســت. اث فرهنگــي جامعــه اســت و همچنیــن خانــواده در زمــره ي عمومــي تريــن و مهــم تریــن ســازمان هــاي اجت مــ

 از مشــكالت تشــكيل خانــواده و ازدواج، موانــع اقتصــادي اســت؛ از ایــن رو در راســتای اجــرای اصــل دهــم قانــون اساســی 

دولــت تعهــدات ویــژه ای را در قبــال ایــن نهــاد مهــم و حیاتــی بــر عهــده دارد کــه تامیــن نیــاز هــای اساســی خانــواده هــا 

عــی و اشــتغال از جملــه وظایــف دولــت خوانــده شــده اســت. از جملــه مســکن، تامیــن اجت

اصل سی ویکم:

 داشــ  مســکن  متناســب ، حــق  هــر فــرد و خانــواده  ایرانــی اســت . دولــت  موظــف  اســت  بــا رعایــت  اولویــت  بــرای  آنهــا کــه  

نیازمندترنــد بــه  خصــوص روستانشــینان  و کارگــران  زمینــه  اجــرای  ایــن  اصــل  را فراهــم  کنــد.

در ایــن اصــل از قانــون اساســی رصاحتــاً بــه نیــاز اساســی هــر فــرد کــه داشــ مســکن مناســب اســت اشــاره شــده اســت و 

دولــت را موظــف بــه فراهــم کــردن مســکن بــرای هــر فــرد و خانــواده ایرانــی مــی دانــد.

اصل سوم قانون اساسی بند ٩ و ١٢:

دولــت جمهــوري اســالمي ايــران موظــف اســت بــراي نيــل بــه اهــداف مذكــور در اصــل دوم، همــه امكانــات خــود را بــراي 

امــور زیــر بــه كار بَــرَد:

ام زمينه هاي مادي و معنوی. بند نهم: رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه، در 

بنــد دوازدهــم: پــي ريــزي اقتصــاد صحيــح و عادالنــه برطبــق ضوابــط اســالمي جهــت ايجــاد رفــاه و رفــع فقــر و برطــرف 

ســاخ هــر نــوع محروميــت در زمينــه هــاي تغذيــه و مســكن و كار و بهداشــت و تعميــم بيمــه.

تحلیل مبانی اصل سوم قانون اساسی از دید شواری نگهبان :

یکی از مسائلی که معموال در قوانین اساسی کشور ها بیان می شود، بحث از وظایف دولت است. 

اصــل ســوم قانــون اساســی نیــز بــه وظایــف دولــت جمهــوری اســالمی ایــران اختصــاص داده شــده و طــی 16 بنــد آن هــا 

را برشــمرده اســت.

ــادی از  ــان از مواهــب م ــدی آن ــه ی اقتصــادی و بهرمن ــزی عادالن ــی ری ــود زندگــی مــردم و پ ــع فقــر و محرومیــت و بهب رف

وظایــف مهــم دولــت اســالمی اســت. فقــر در لغــت بــه معنــای شکســته شــدن مهــره هــای پشــت بــدن اســت اکــ لغــت 

شناســان فقــر را بــه معنــی نیــاز و حاجــت معنــا 

کــرده انــد. در قــرآن کریــم رفــع فقــر و محرومیــت و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

اســت و تدابیــر مختلفــی بــرای توســعه ی اقتصــادی و نابــودی فقــر و محرومیــت دیــده شــده اســت.

اصل بیستم:

، ســيايس، اقتصــادي،  يــت قانــون قــرار دارنــد و از همــه حقــوق انســا همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد يكســان در ح

عــي و فرهنگــي بــا رعايــت موازيــن اســالم برخوردارنــد. اجت

اصل چهل وسوم:

بــرای تامیــن اســتقالل اقتصــادی جامعــه و ریشــه کن کــردن فقــر و محرومیــت و بــرآوردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد، 

بــا حفــظ آزادی او، اقتصــاد جمهــوری اســالمی ایــران بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار می شــود:

ــرای  ــات الزم ب ــرورش و امکان ــوزش و پ ــان، آم ــای اساســی: مســکن، خــوراک، پوشــاک، بهداشــت، درم ــن نیازه ــد-1 تامی  بن

ــرای همــه. ــواده ب تشــکیل خان

ــل مبانــی ایــن اصــول بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه دولــت موظــف اســت بــرای  ــه اصــول فــوق الذکــر و تحلی ــت ب باعنای

همــه ی افــراد جامعــه مســکن تهیــه کنــد و قیمــت مســکن در جامعــه بــه صورتــی باشــد کــه همــه بتواننــد بــه آن دســت 

یابنــد.

رشایــط فعلــی بــازار مســکن مغایرتــی جــدی بــا قانــون اساســی و اصــول نامــربده دارد و اجرایــی شــدِن اصلــی و مبنایــی تریــن 

قانــون کشــور در ایــن موضــوع ملموس نیســت.

ــی داشــ مســکن  ــه و اساســی خــود یعن ــاز اولی ــن نی ــه ای ــد ب ــراد جامعــه بتوانن ــه امیــد ایجــاد رشایطــی کــه همــه ی اف ب

ــد. دســت یابن

ی و  ی ری -  تبيين و تحليل راى محاكم                    ز 
ع را دارد کــه فــردی بــدون اینکــه  چکیــده: دعــوی رفــع مزاحمــت از حــق در صورتــی قابلیــت اســت

ل حقوقــی وی شــود. مــال را از تــرصف مالــک خــارج کنــد مزاحــم اعــ
رای دادگاه بدوی:

ــه خواســته رفــع  ــه طرفیــت خانــم ش.ط ب ــم م.ط ب ــت از خان ــه وکال در خصــوص دادخواســت آقــای س.ک ب

ــود مــوکل  مزاحمــت از یــک بــاب پارکینــگ مســکونی کــه بــا توجــه بــه اوراق پرونــده وکیــل خواهــان اظهــار 

ره ٤٣١٠٨ فرعــی از ٣٥٢٦ اصلــی و مفــروز و مجــزّی  ــان بــه پــالک ثبتــی شــ ــده مالــک یــک واحــد آپار بن

ــور از  ــی مذکــور بخــش ٣ تهــران اســت و در ســند مالکیــت خواهــان، حــق عب ــالک ٦٨٦٧ فرعــی از اصل از پ

ره ٣ کــه متعلــق بــه خوانــده می باشــد درج شــده اســت ولــی ایشــان مانــع عبــور هســت. آقــای  پارکینــگ شــ

ــگ  ــا خواهــان از پارکین ــدارد و حــارض اســت ت ــی ن ــی و پاســخ داد مــوکل مزاحمت ــده معرف ــل خوان م.پ وکی

خــود اســتفاده کنــد.

وکیــل خواهــان پاســخ مذکــور را خــالف واقــع دانســت لــذا دادگاه از کالنــرتی محــل در خواســت تحقیــق محلــی 

ــود. ــود و مامــور اعزامــی بــه نقــل از همســایه طرفیــن، عــدم اذن خوانــده در تــردد خواهــان را تصدیــق 

دادگاه پــس از بررســی نظــر بــر حــق حــق العبــور خواهــان در ســند مالکیــت بــه اســتناد مــاده ١٦٢ قانــون 

ره ٣  ــ ــگ ش ــور از پارکین ــان و عب ــردد خواه ــده از ت ــت خوان ــع مزاحم ــه رف ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آیی

متعلــق بــه خوانــده صــادر و اعــالم مــی گــردد. رای صــادره حضــوری اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ 

قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان تهــران می باشــد و تجدیــد نظــر خواهــی مانــع از اجــرای 

ــردد. ی گ ــم  حک

رییس شعبه ٣٨ دادگاه عمومی و حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر:

در مــورد تجدیــد نظــر خواهــی خانــم ش.ط بــا وکالــت آقــای م.پ بــه طرفیــت خانــم م.ط نســبت بــه دادنامــه 

١١٩٤ مــورخ ٩١/١٢/٢٠ صــادره از شــعبه ٣٨ دادگاه عمومــی و حقوقــی تهــران مبنــی بــر صــدور حکــم بــه رفــع 

ره ٣ متعلــق  مزاحمــت تجدیــد نظــر خــواه از تــردد خواهان(تجدیــد نظــر خوانــده) و عبــور از پارکینــگ شــ

بــه خوانده(تجدیــد نظــر خــواه) دادگاه رصف نظــر از جهــات اعــرتاض وکیــل تجدیــد نظــر خــواه کــه ناظــر بــه 

ماهیــت دعــوی می باشــد بــا توجــه بــه اینکــه دعــوی خواهــان بــه ایــن مبنــا طــرح شــده کــه وی بــه موجــد 

مفــاد ســند رســمی مالکیــت پــالک ثبتــی ٤٣١٠٨ جهــت دسرتســی و اســتفاده از پارکینــگ خــود، حــق عبــور از 

ره ٣ تفکیکــی متعلــق بــه خوانده(تجدیــد نظــر خــواه) داشــته لیکــن نامــربده مانــع  عبــور از پارکینــگ بــا شــ

ره ٣ و اســتفاده از پارکینــگ خــود گردیــده و بــا عنایــت بــه اینکــه  اســتفاده از حــق عبــور وی از پارکینــگ شــ

نعــت از حــق ارتفــاق یــا انتفــاع خــود  بــه موجــب مــاده ١٥٩ قانــون آییــن دادرســی مدنــی کســی کــه رفــع م

ــه اینکــه دعــوی  ــا توجــه ب ــوده و ب نعــت از حــق طــرح  ــک دیگــری بخواهــد بایســتی دعــوی م را در مل

مزاحمــت طبــق مــاده ١٦٠ قانــون یــاد شــده دعوایــی اســت کــه بــه موجــب آن متــرصف مــال غیــر منقــول در 

ایــد کــه نســبت بــه ترصفــات او مزاحــم اســت بــدون اینکــه  خواســت جلوگیــری از مزاحمــت کســی را مــی 

ــع مزاحمــت  ــوان رف ــن دعــوی مطروحــه تحــت عن ــرده باشــد بنابرای ــارج ک ــرصف متــرصف خ ــال او را از ت م

ع را نداشــته دادگاه مســتنداً بــه تبــرصه مــاده ٣٤٨ و صــدر مــاده ٣٥٨ قانــون مذکــور دادنامــه  قابلیــت اســت

ــوده و بنــا بــه جهــات و دالیــل مذکــور قــرار رد دعــوی نخســتین خواهــان را  تجدیــد نظــر خواســته را نقــض 

ایــد. ایــن رای قطعــی اســت. صــادر و اعــالم می 
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جریان پرونده:

باتوجــه بــه آرا مذکــور موضــوع دعــوی مطــرح شــده از ایــن قــرار اســت کــه خوانــده مانــع از انتفــاع خواهــان 

ره ٣ شــده اســت کــه خواهــان بــا توجــه بــه داشــ ســند رســمی مالکیــت بــا قیــد حــق انتفــاع  از پارکینــگ شــ

ره ٣ اقــدام بــه طــرح شــکایت بــه خواســته رفــع مزاحمــت از حــق می کنــد. از پارکینــگ شــ

در دادگاه بــدوی وکیــل خواهــان رفــع مزاحمــت را از خوانــده مطالبــه می کنــد در حالــی کــه وکیــل خوانــده 

ــه  ــد ک ــی می ده ــق محل ــتور تحقی ــل دس ــرتی مح ــه کالن ــود. دادگاه ب ــود می ش ــوکل خ ــت م ــر مزاحم منک

ــت داشــ  ــه جه ــان ب ــدوی خواه ــه در رای ب ــد ک ــد می کن ــان را تایی ــه خواه ــن گفت ــایه مشــرتک طرفی همس

ســند رســمی مالکیــت کــه دلیــل بــر ســبق تــرصف اســت(ماده ١٦٢ ق.آ.د.م) دادگاه بــدوی خواهــان را ذی نفــع 

ــد. ــردد خواهــان را صــادر می کن ــع مزاحمــت از ت دانســته و حکــم رف

در مرحلــه تجدیــد نظــر خواهــی وکیــل خوانــده بــدوی کــه در ایــن مرحلــه تجدیــد نظــر خــواه می باشــد طــرح 

نعــت از حــق  ایــراد شــکلی مبنــی بــر اینکــه بــا عنایــت بــه دفاعیــات خواهــان خواســته وی تحــت عنــوان م

نعــت را مطــرح  ع را نــدارد زیــرا بــه اســتناد مــواد ١٥٩ و ١٦٠ آ.د.م وی مــی بایســت رفــع م قابلیــت اســت

می کــرد در صورتــی کــه مزاحمــت بــه معنــی اخــالل جزئــی در تــرصف صاحــب حــق می باشــد بــدون اینکــه 

از ســوی مزاحــم ترصفــی صــورت گیــرد کــه قضــات پــس از بررســی ایــراد، عنــوان خواســته بــدوی را صحیــح 

ندانســته و نظــر بــه دفاعیــات وکیــل خواهــان و مســتنداً بــه مــواد ١٥٩و١٦٠ آ.د.م قــرار رد دادخواســت بــه 

ع دعــوی مطروحــه تحــت عنــوان مزاحمــت را صــادر می کننــد. دلیــل عــدم قابلیــت اســت

نعــت از حــق، فاعــل و یــا خوانــده بــدوی بایــد بــه طــور کلــی مانــع از اســتفاده خواهــان از پارکینــگ  در م

وی شــود کــه در پرونــده فــوق الذکــر خوانــده بــه طــور کلــی مانــع از حــق ارتفــاق خواهــان شــده و نتیجتــاً 

نعــت از حــق مطــرح می شــد. دعــوی بایــد تحــت خواســته رفــع م

نعــت از حــق، فعــل فاعل  نعــت از حــق و مزاحمــت از حــق در ایــن اســت کــه در م نتیجه:تفــاوت دعــوای م

بــه طــور کلــی مانــع اســتفاده کننــده از حــق مــی شــود در حالــی کــه در دعــوی مزاحمــت، عمــل فاعــل اخــالل 

جزئــی در تــرصف ایجــاد کــرده بــی آنکــه انتفــاع متــرصف را بــه طــور کلــی غیــر ممکــن ســازد.
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