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حریم عشق را درگه بسی باالتر از عقل است
کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

درودی پر از سالمتی به خوانندگان عزیز نشریه عدلیه،
عالم همه محو گل رخسار حسین است

ذرات جهان در عجب از کار حسین است
دانی که چرا خانه ی حق گشته سیه پوش

یعنی که خدای تو عزادار حسین است
 ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین علیه السالم، را خدمت همگی بزرگواران تسلیت عرض می کنم.

خوانندگان عزیز،دانشجویان گرامی،اعضای محترم کانون علمی حقوقی عدلیه ،در این شماره از نشریه علمی حقوقی 
عدلیه شاهد بررسی موضوعاتی از قبیل ابعاد حقوقی برجام، واکاوی مهمترین چالش های ارگان اداره شرکت های 
سهامی در قانون تجارت ) بررسی موردی انتخاب نماینده و اختالفات اشخاص حقوقی و نمایندگان (، بررسی قانون 
جدید چک، اعتبار شهادت در نظام حقوقی ایران، بررسی تحلیلی  فیلم ملی و راه های نرفته اش از منظر روانشناسی 

و حقوقی و در آخر موضع قانون در برابر خشونت خانگی.
عزیزان، همه تالش تیم نشریه عدلیه بر آگاه سازی و گسترش هر چه بیشتر توانمندی ها و آموخته های حقوقی است.

امید داریم بتوانیم در دریای عمیقی از دانش و علم حقوق، دانش و تجربیاتمان را در اختیار شما عزیزان بگذاریم.
از  هم  و  خودمان  دانشگاه  دانشجویان  از  هم  که  عدلیه  نشریه  تیم  محترم   اعضای  همه  از  میکنم  تشکر  آخر  در 
دانشجویان دانشگاه های دیگر قبول زحمت کردند و ما را در این مسیر بزرگ همراهی کردند. کانون علمی حقوقی 

عدلیه همچون گذشته پذیرای پیشنهادات، انتقادات و حتی حمایت های تک تک شماست.
ممنون از همراهی،همکاری و حمایت همگی
مرداد ماه سال هزار و چهارصد و یک شمسی

نرگس اسدی-سردبیر

سخن سردبیر:
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ابعاد حقوقی برجام

         چکیده:
برجام یک سند بین المللی است و نام آن مخفف عبارت برنامه جامع اقدام مشترک است. این سند یک موافقتنامه بین 
المللی است که پس از 22 ماه مذاکرات فشرده در مورد مسایل اتمی ایران در 23 تیرماه 1394 در وین اتریش میان 
نمایندگان جمهوری اسالمی ایران، دولتهای گروه 1+5 و نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مورد توافق قرار 
گرفت و به نوعی خاتمه مناقشات چندین ساله ایران و این کشورها در خصوص برنامه هسته ای کشورمان می باشد. 
برجام در واقع تضمینی است که برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز بوده و یک تغییر بنیادین در نگرش و بینش 
اتحادیه اروپا و کشورهای گروه 1+5 به این موضوع را رقم می زند. تعیین ماهیت برجام، ابعاد و دستاورد های حقوقی 
که برجام برای کشور داشته است، حایز اهمیت بسیار است. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی برجام و بررسی 

ماهیت حقوقی برجام از منظر حقوق بین الملل و دستاورد های حقوقی است که برجام برای کشور در پی داشته است.

کلید واژگان:
ماهیت برجام،ابعاد حقوقی برجام، توافق بین المللی،حقوق بین الملل ، ایران

       نویسندگان: علی جعفری، الهه یاراحمدی، امین عالمی، مهرشاد یعقوبی، محمد حائری
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را  امنیت  قطعنامه شورای  تعهدات مندرج در  نقض  و  شده 
موجب بازگشت پذیری تحریم ها ندانسته است.

   ماهیت برجام:
در خصوص ماهیت برنامه ی جامع اقدام مشترک دو قالب 
کلی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافق بین 
المللی مطرح میباشد. موافقت نامه های حقوقی بین المللی 
یا معاهدات بین المللی نیز به عنوان یکی از مهمترین منابع 

حقوق بین الملل به شمار می آیند. 
توافقی هستند  المللی معاهدات هرگونه  بین  از منظر عرف 
که میان تابعان حقوق بین الملل منعقد می گردد. مؤلفه های 
اصلی یک معاهده حقوقی بین المللی عبارتند از :اول،نیازمند 
میان  از  باید  متعهد  طرفین  دوم،  است.  اراده  یک  از  بیش 
تابعان حقوق بین الملل باشند.سوم،معاهده باید دارای الزام 
حقوقی و بیان تکالیف طرفین معاهده باشد.چهارم، معاهده 
تابع حقوق داخلی کشورها نباشد و مقررات حقوق بین الملل 

برآن حکمفرما باشد.
حقوقی  توافق  سند  اینکه  ارزیابی  در  کننده  تعیین  معیار 
باشد یا غیر آن،قصد طرفین مبنی بر ایجاد حقوق و تعهدات 
حقوقی میان خود است. چنین قصدی از طریق تفسیر اراده 
طرفین و اوضاع و احوال و زمان انعقاد و بررسی سایر نشانه ها 
کشف میشود. انعقاد توافق های نزاکتی در حقوق بین الملل 
بین  ماهیت غیر حقوقی،مقررات  به دلیل  اما  نیست  ممنوع 
المللی به ویژه حقوق معاهدات به طور کامل بر آنها اعمال 
را  ها  دولت  میان  منعقده  توافق  نوع  هر  واقع  در  نمی شود. 
نمی توان معاهده یا حتی یک توافق بین المللی مشمول نظام 
حقوق بین الملل که دارای آثار حقوقی باشد دانست. برجام 
گفت  نمیتوان  و  است  نزاکتی  یا  سیاستی  موافقتنامه  یک 
چون برجام به شورای امنیت برده شده است سند یکجانبه 
وابسته به سازمان ملل متعهد است و ادبیاتی که برای برجام 
پیش بینی شده با ساختار حقوقی تصویب معاهدات متفاوت 
است. شورای امنیت با تصویب قطعنامه 2231 بیان می دارد 
که برجام بخشی از قطعنامه شورای امنیت است و این سند 
بخشی از اعتبار خود را از قطعنامه شورای امنیت می گیرد 
و به همین دلیل الزم نیست آن را معاهده تلقی کرد و به 
تصویب مجلس شورای اسالمی نیز نیاز نیست. در متن برجام 
هیچ کجا از معاهده بودن آن حرفی به میان نیامده و ادبیاتی 
با  کاماًل  که  است  پیش بینی شده  بودنش  الزام آور  برای  که 
ساختار حقوقی تصویر معاهدات متفاوت است. اگر به ساختار 
معاهدات نگاه شود اغلب تاریخ امضا دارند که نشان می دهد 
مذاکره خاتمه یافته و نهایی است و همچنین تاریخ تصویب 
نیز دارند که تاریخ در معاهدات بین المللی ذکر و به آن اشاره 
می شود که چه اقداماتی الزم است تا معاهده اجرایی شود. 
در متن برجام عناصر گفته شده رعایت نشده و به جای امضا 
به روز نهایی اشاره شده است یعنی روزی که دیگر متن قابل 

تغییر نیست.
الملل منعقد شده است.  بین  بر مبنای حقوق  توافق برجام 

   مقدمه:
برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( یکی از اتفاقات حقوقی و بین 
المللی مهم قرن بیست و یکم در حوزه علوم و فناوری هسته ای 
محسوب می شود.مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 که نهایتاً 
پس از 22 ماه مذاکرات فشرده در تاریخ 23 تیرماه 94 در وین 
با رسانه ای شدن متن برجام خاتمه یافت و به صدور قطعنامه 
الملل بررسی  از منظر حقوق بین  امنیت منجر شد،باید  شورای 
و واکاوی شود زیرا که این یک اتفاق نادر و کم سابقه در حوزه 
یک  و  است  اهمیت  حائز  و  آید  می  به شمار  الملل  بین  حقوق 
توافق دو  به شمار می آید.این  الملل  بین  نقطه عطف در حقوق 
ویژگی دارد: نخست نحوه ی الزام آور شدن برجام در حقوق بین 
که  امنیت  شورای  قطعنامه  به  بودن  منضم  دیگر  و  است  الملل 
عمدتا برای همه ی اعضای سازمان ملل الزم االتباع است. متن 
برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت از هر حیث با توافقنامه 
ها و قطعنامه های پیش از خود متفاوت است. در متن برجام در 
خصوص نحوه اجرای تعهدات یا نقض آن به طور مشروح بحث 
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بند ۶ برجام به اصول منشور ملل متحد اشاره می کند و تاکید 
دارد که برجام در چارچوب اصول مشهور است و نتیجه میگیریم 
که برجام موافقتنامه بین المللی نزاکتی است و در نتیجه از لحاظ 
حقوقی الزام آور نیست. در خصوص اعتبار قطعنامه 2231 شورای 
این  و  برجام  که  گفت  باید  برجام  و  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
قطعنامه به واسطه ارتباطی که بین آنها در نظر گرفته شده است 
در یکدیگر تأثیر گذار خواهند بود اما هر یک استقالل وجودی 
و ماهیت متفاوتی دارند و نقض قطعنامه ی موصوف مانند نقض 
مندرجات  نقض  اما  نیست  مشترک)برجام(  اقدام  جامع  برنامه 

برجام ممکن است نقض قطعنامه باشد.
محسوب  المللی  بین  توافق  یک  برجام  شد  بیان  همانطورکه 
می شود و به معنی توافق درمورد برنامه هسته ای  ایران است که 
در 14 ژانویه سال 2015 میان ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، 

انگلیس، فرانسه آلمان و چین در شهر وین منعقد شد. 
بر اساس این توافق ایران متعهد شد ذخایر غنی سازی متوسط 
خود را پاکسازی و ذخیره اورانیوم تا غنای 98 درصد قطع و تعداد 
سانتریفیوژهای خود را به مدت حداقل 15 سال به میزان دو سوم 
کاهش دهد و غنی سازی اورانیوم بیش از 3/۶7 درصد را متوقف 
کرده تاسیسات غنی سازی جدید و راکتور آب سنگین نداشته 
اتمی  انرژی  این محدودیت ها آژانس بین المللی  بر  باشد. عالوه 
برای بررسی و نظارت بر اجرای این تعهدات به تاسیسات هسته ای 
ایران نظارت کند. طرف های مقابل متعهد شدند در ازای اجرای 
و  ملل  سازمان  امنیت  های شورای  تحریم  تعهدات،  این  تمامی 
اتحادیه اروپا و آمریکا را بر علیه ایران متوقف کنند. در 20 جوالی 
2015 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 2231 را منعقد کرد 
و از کشورهای امضاکننده خواست تا به تعهدات خود عمل کنند. 
با وجود تعهد هر دو طرف به پایبند بودن به متن برجام، طرفین 
اروپایی و آمریکایی، از همان ابتدا اقداماتی را انجام دادند که با 
اجرای تعهدات بین المللی برجام متناقض بود “تمدید 10 ساله 
قانون تحریم های ضد ایرانی و فسخ یکطرفه برجام توسط آمریکا” 

نمونه ای از این اقدامات است.

   ابعاد حقوقی برجام:
اولین ، مهمترین و پرچالش ترین ابعاد در خصوص متن نهایی 
برجام بررسی ابعاد حقوقی و بین المللی، نحوه التزام و پایبندی 
است.  داخلی  حقوقی  نظام  و  گرفته  صورت  تعهدات  به  طرفین 
برجام در واقع تضمینی است که برنامه هسته ای ایران منحصرا 
صلح آمیز بوده و یک تغییر بنیادین در نگرش و بینش اتحادیه 
اروپا و کشورهای گروه 5+1 به این موضوع را رقم می زند. تعیین 
از  از جهت نحوه الزم االجرا شدن آن و هم  ماهیت برجام، هم 
جهت آثاری که به جا می گذارد حایز اهمیت بسیار است.توافق 
هسته ای ایران و 5+1 هم از منظر حقوقی و هم سیاسی اهمیت 
بسزایی برای ایران دارد. برجام توسط دولت های ایجاد کننده آن 
دیگر  بسیاری  همانند  اجرایی شد.  کوتاهی  فاصله  در  و  تصویب 
متضمن  خود  های  طرف  برای  برجام  المللی،  بین  توافقات  از 
حقوق و امتیازات از یکسو و تعهد و محدودیت ها از سوی دیگر 

است. حقوق و امتیازات ناشی از برجام برای ایران، موفقیت ها و 
دستاوردهای این توافق بین المللی برای کشور به شمار می آید. 
بین  اقتصادی،  سیاسی،  مختلف  های  زمینه  در  دستاوردها  این 
المللی و حقوقی و ... موضوعیت یافته و تاکنون بخشی از اثرات 

عینی خود را برجا گذاشته اند.
نظامی  ابعاد  موضوع  شدن  بسته  برجام  حقوقی  بعد  دومین 
انرژی  ایران میباشد. آژانس بین المللی  برنامه هسته ای  احتمالی 
برای   1957 سال  در  که  بین المللی است  اتمی  یک سازمان 
ترویج استفاده صلح آمیز، و جلوگیری از استفاده نظامی، از انرژی 
و  نهاد مستقل  عنوان یک  به  آژانس  این  هسته ای تأسیس شد. 
های  برنامه  ماهیت  اواخر2002  از  و  شده   تأسیس  خودمختار 
هسته ای ایران را نگران کننده اعالم کرد. با انعقاد برجام، زمینه 
های  برنامه  ارتباط  احتمال  مسئله  حل  برای  عملی   و  حقوقی 
هسته ای ایران با فعالیت های نظامی رفع و این مسئله از موضوع  
هسته ای ایران و دستور کار شورای حکام اژانس و شورای امنیت 
خارج شد.این اژانس دستاورد حقوقی بزرگی برای ایران بود زیرا 
توانست اتهام ارتباط و انحراف فعالیت های هسته ای صلح امیز 
ایران با فعالیت های نظامی را برطرف کرده و جایگاه حقوقی بین 
المللی ایران را از وضعیت کشور متهم به دست داشتن در فعالیت 
های نظامی هسته ای مخفیانه به کشور با برنامه هسته ای صلح 

امیز و بی ارتباط با موضوعات نظامی هسته ای، متحول کند.
فصل  مقررات  از  کشور  خروج  برجام  حقوقی  مهم  بعد  سومین 
هفت منشور سازمان ملل متحد است. براساس این فصل هرگاه 
یا  اقدام  که  برسد  تشخیص  این  به  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
اقدامات یک یا چند دولت، صلح و امنیت بین المللی را تهدید 
یا آن را نقض کرده است می تواند برای حفظ یا استقرار صلح و 
امنیت بین المللی توصیه هایی را به دولت یا دولت های تهدید یا 
نقض کننده کرده یا اقداماتی را بر اساس مواد 42 و 41 منشور 
علیه آنها به عمل آورد .با انعقاد برجام در 23 تیر 1394 و پس 
از آن تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت شرایط حقوقی برای 
خروج ایران از چارچوب مقررات فصل هفت منشور فراهم گردید 
قلمداد  کشور  برای  بزرگ  دستاورد حقوقی  یک  باید  را  این  که 

نمود.
است.  المللی  بین  تحریم های  لغو  برجام  بعد حقوقی  چهارمین 
بر  نظارت  و  راستی آزمایی  درباره  اروپا  اتحادیه  از  ای  بیانیه 
قطعنامه  به  توجه  با  ایران  اسالمی  جمهوری  اتمی  فعالیت های 
شورای  در   )2015( متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای   2231
و  شد  صادر   )IAEA( اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام 
کشورهای اروپایی بر لغو تحریم ها به عنوان بخش مهمی از توافق 
تاکید کردند. قطعنامهٔ 2231 شورای امنیت پس از 12 سال گفت 
 5+1 گروه  اعضای  با  ایران  هسته ای  فعالیت های  مورد  در  گو  و 
امنیت  تیرماه 1394 در شورای  تیرماه 1394  در  29  در 23 
سازمان ملل به رأی گذاشته شد که با تصویب آن هر ۶ قطعنامهٔ 
پیشین را که علیه ایران صادر شده و منجر به تحریم های وسیع 
در رابطه با موضوع هسته ای علیه این کشور شده بود، ملغی کرد 
و تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا لغو گردید و زمینه همکاری 

بین المللی با برخی از کشورهای پیشرفته هسته ای فراهم امد.
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تمدید کرد. دونالد ترامپ )رئیس جمهور وقت آمریکا( سعی کرد 
جایگاه برجام را که یک ضمانتنامه بین المللی محسوب می شد را 
به یک تعهد دوطرفه بین ایران و آمریکا کاهش دهد و این تعهد 

دوجانبه را فسخ کند.
اتحادیه اروپا و کشورهای روسیه و انگلیس و فرانسه و تیم وزارت 
خارجه آمریکا با این اقدام ترامپ مخالفت کردند و ترامپ مجبور 
شد از تصمیم خود مبنی بر فسخ یکطرفه قرارداد عقب نشینی 
برجام  مخالف  اقدامات  به  کاخ سفید همچنان  مقامات  اما  کند. 
ادامه می دهند، درحالی که ماده 1 قطعنامه شورای امنیت برجام 
را تأیید می کند و لزوم اجرای کامل آن را خواستار است،شورای 
امنیت همچنین در ماده 2 از دولت ها و سازمان های بین المللی 
خواسته تا فعالیت هایی را انجام دهند که برای حمایت از برجام 
مناسب است، در ماده 25 منشور که در خصوص همکاری دولت 
ها با شورای امنیت صادر شده است بر اینکه تأکید دارد که دولت 
را  برجام  از طرفین  یکی  که  ادعا  این  با  نمی توانند  متعهد  های 
نقض نموده، برجام را بصورت متقابل نقض نمایند و راهکارهای 
ماده  و طبق  است  ارائه کرده  را  برجامی  اختالفات  و فصل  حل 
باشند  داشته  ادعایی  از طرفین  یک  هر  که  درصورتی  3۶برجام 

مراتب به کمیسیون مشترک واگذار میشود.
برجام  به  عمل  در  را  خود  تعهدات  آمریکایی  و  اروپایی  طرفین 

نقض کرده اند و به تحریم های خود علیه ایران ادامه داده اند.
ایران معتقد است نقض معاهده و عدم تعهد یک طرف به انجام 
بین  توافق  و  نمی شود  آن  اختتام  و  نقض  موجب  ها  مسئولیت 
همچنان  طرفین  از  یکی  سوی  از  نقض  رغم  به  برجام  المللی 

پابرجاست .
المللی  بین  های  مسئولیت  اجرای  مورد  در  الملل  بین  حقوق 
قرارداد  این  ماده1  اساس  بر  است.  برده  کار  به  را  روشی  چنین 
طرفین  از  یکی  سوی  از  چندجانبه  معاهده  یک  اساسی  نقض 
بعنوان  مزبور  نقض  به  تا  اجازه می دهد  دیگر  به طرف  معاهده 
مبنای فسخ یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد کند. باتوجه 
به نقض موارد منعقد در برجام توسط آمریکا به سایر طرفین این 
امکان را می دهد که در حقوق و تعهدات خود تجدید نظر کنند یا 

تعهدات خود را در برابر آمریکا به حالت تعلیق درآورند.

   مرجع حل اختالف برجام:
پس از توافق برجام مقرر شد در قبال تمامی تعهدات ایران کلیه 
تحریم های وضع شده توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپا وآمریکا 
شورای  توسط   2231 قطعنامه  توافق  این  تبع  به  که  شود  لغو 
المللی،جنبه  بین  وجاهت  بر  و عالوه  ملل صادر  امنیت سازمان 
ای الزام آور نیز به آن داد. وفق مفاد برجام چهار مرجع بعنوان 
:شورای  از  عبارتند  که  شده  بینی  پیش  اختالف  حل  نهادهای 
امنیت، کمیسیون مشترک )اعضای برجام(،کارگروه حل اختالف 
رفع تحریم ها و هیأت وزیران طرفین برجام که زیر نظر مرجعی 
به نام کمیسیون مشترک بعنوان مهمترین داور فعالیت می کنند.

بایدن  ترامپ و روی کار آمدن دولت  پایان دولت دونالد  از  بعد 

تحقق کامل ابعاد و دستاوردهای حقوقی برجام در عمل مستلزم 
گذشت زمان است و قطعا در این مسیر با مشکالتی نیز مواجه 
خواهد شد، همانگونه که اکنون مواجه شده است. کشور می تواند با 
مدیریت مناسب پسابرجامی، ضمن فائق آمدن بر مشکالت اجرای 
عملی برجام، بیشترین بهره مندی ها را از شرایط بین المللی به 

وجود آمده در جهت پیشرفت و مصالح ملی به عمل آورد.

   اثر حقوقی و اجرای سند برجام:
برای اینکه پی ببریم برجام تحت حاکمیت حقوق بین الملل است 
یا نه، باید بپرسیم که آیا طرفین واقعا قصد داشته اند در حقوق 

بین الملل برای خودشان الزاماتی ایجاد کنند یا نه.
نداشته  این است که چنین قصدی وجود  مؤید  قرائن و شواهد 
است. از جمله اینکه هیچ اشاره ای به تشریفاتی که در ماده 11 
شده،در  بینی  پیش  حقوق  در خصوص  وین   19۶9 کنوانسیون 
اینجا وجود ندارد؛ چون برجام را امضا نکرده اند که در مجالس 
قانونگذاری به تصویب برسد. هر چند که بعدا آن را در مجلس 
تصویب کردند. بعالوه در متن برجام همواره تعهدات بطور کلی، 
شفاف کننده، منعطف و در راستای اعتماد سازی بیان شده اند 
و فاقد ترمینولوژی متعارف حقوق معاهداتی هستند و اینکه در 
ای  قرینه  هیچ  کننده  مذاکره  های  دولت  نمایندگان  نظر  اعالم 
معاهداتی  نوع  از  حقوقی  تعهدات  ایجاد  قصد  وجود  بر  مبتنی 
موجود نیست. بلکه بر عکس،عمدتا سخنی از یک برنامه مشترک 
جهت عادی سازی برنامه هسته ای ایران است و نه یک چارچوب 
های  روش  طریق  از  حقوقی  معضل  یک  فصل  و  حل  حقوقی 

متعارف حقوقی بین المللی.
پس متوجه می شویم با این تفاسیر، چون برجام یک توافق سیاسی 
است اگر طرفی نقض تعهد کند آثارش این نیست که منتهی به 
یک اختالف حقوقی شود و یک مرجع حقوقی به آن رسیدگی و 
حکم صادر کند. بلکه ضمانت اجرای آن فقط برگشت به وضعیت 
نظر گرفتن  بدون در  و  است.  پیشین  و شرایط سیاسی  گذشته 
معاهدات  و مختصات  ها  ویژگی  برجام  امنیت،  قطعنامه شورای 
را ندارد. با این حال، گام اول در جهت اعتماد سازی نسبی بین 
طرفین برجام را شورای امنیت سازمان ملل متحد برداشت. شورا 
به  تعهد  تکرار  ضمن  تا  کرد  تالش   2231 قطعنامه  تصویب  با 
ضمانت  نوعی  به  برجام،  سند  خصوص  در  ها  دولت  همکاری 
اجرای این سند را از منظر اختیارات منشوری شورا افزایش دهد. 

   برجام و مسئولیت های بین المللی طرفین متعهد:
برجام تعهد بین المللی است که در آن مسئولیت طرفین مشخص 
شده است. اصل ماهیت برجام هم تعهد به همکاری است.طبق 
متن برجام، ایران متعهد شده که از روز اجرای توافق با تصویب 
مجلس شورای اسالمی به موارد ذکر شده در پروتکل الحاقی عمل 
در هشت  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  اینکه  به  توجه  ،با  کند 
گزارش پایبندی ایران را به توافق هسته ای تأیید کرده است. در 
سال 1395 مجلس سنا قانون 10 ساله تحریم های ضد ایرانی را 
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جمهوری  بین  مذاکرات  شروع  برای  فرصت 
اسالمی و قدرت های جهانی در دولت دکتر 
روحانی برگزار شد اما تصمیم نهایی به دولت 

جناب رئیسی موکول شد . 
دالیل برپایی مذاکرات به شرح زیر است :

های  قدرت  سایر  و  ایران  و  امریکا  دولت   )1
خواهان  که  کردند  برجام اعالم  عضو  جهانی 

احیای برجام هستند  .
کننده  مذاکره  تیم  و  قبل  دولت  برعکس   )2
سابق که فاقد حمایت های داخلی و ملی بود 
در دولت جدید پیش بینی میشود همه جناح 
های سیاسی و ملی کامال از این امر حمایت 

کنند .
 خروج یک جانبه ی ایاالت متحده از برجام 
بوده  بسیاری  سیاسی  و  حقوقی  اثار  دارای 
خروج  که  بدانیم  باید  آن  از  قبل  اما  است 
امریکا از برجام ناقض قوانین بین المل است ؟ 

باتوجه به مواد 3۶ و 37 برجام عدم پایبندی 
به مفاد ان در فرضی مقرر شده است که طرف 
مقابل به تعهدات برجامی خود عمل نکند در 
این صورت طرف مقابل میتواند تخلف انجام 
شده را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد در 
این صورت این کمیسیون بعد از پایان مهلت 
اختالف  حل  برای  پیشهناد  به  اقدام  مقرر 
مشترک  کمسیون  که  صورتی  .در  میکند 
وزرای خارجه عضو  به  نباشد موضوع  کارامد 
ارجاع میشود چناچه انان هم کارامد نبودند به 
هیئت مشورتی در صورت بدون نتیجه ماندن 
و برجا ماندن شکایت شاکی میتواند شکایت را 
مصداق عدم پایبندی اساسی بداند و میتواند 
امنیت سازمان ملل  به شورای  را  مراتب  این 

متحد اطالع دهد .
بنابراین هیچکدام از طرف قرارداد حق خروج 
از برجام را ندارند و تنها تحت شرایط خاصی 
میتواند از انجام تعهدات خود ،خودداری کنند 
. با این حال خروج دولت ترامپ میتواند رکن 
شرط  .اما  باشد  برجام  برای بازگشت  مهمی 
اسالمی  جمهوری  بازگشت  برای  مهم  بسیار 
برجام  نقض  از  بعد  که  دارد  وجود  برجام  به 
توسط ترامپ و کنار کشیدن و تبعیت اروپا و 
ارائه تحریم های فراتر از برجام ایا دولت بایدن 
و تیم مذاکره کننده ایشان قادر به رفع بخشی 
از تحریم های غیر اتمی و هسته ای میباشید 
یا خیر تبعا پاسخ صریح به این سوال میتواند 

موضع ایران را مشخص تر کند .

   نتیجه گیری
هسته ی اصلی هر توافق بین المللی از دست دادن چیزی در مقابل بدست 
ممکن  توافق  ازای  مابه  طرفین  شرایط  است.برحسب  دیگری  چیز  آوردن 
به  نیز  برجام  باشد.  نامتوازن  دیگر  مواردی  در  و  متعادل  موقعی  در  است 
عنوان یک توافق بین المللی از همین اصل تبعیت کرده و از یکسو حقوق 
و امتیاز و از سوی دیگر تعهد و مسئولیت و محدودیت برای کشور در پی 

داشته است.
با توجه به موضوع برجام و اقدامات ایران و آمریکا، در می یابیم که برجام 
می کند  تصریح  برجام   ۶ بند  و  شده  منعقد  الملل  بین  حقوق  اساس  بر 
که منحصرا مربوط به فعالیت های هسته ای ایران است و حقوق طرفین 
مذاکره در مسائل خارج از موضوعات هسته ای جایگاهی در برجام ندارد و 
با توجه به اینکه برجام یک توافق سیاسی محسوب می شود طرفین مذاکره 
با این ادعا که یکی از طرفین موارد مذکور  در برجام را نقض  نمی توانند 
به  مواردی  وجود چنین  در صورت  و  نماید  متقابل  نقض  به  اقدام  نموده، 
کمیسیون مشترک برجام رجوع کنند. با توجه به ماده 1 قطعنامه شورای 
امنیت مبنی بر الزم االجرا بودن موارد ذکر شده در متن برجام، اقدامات 
ایرانی جدید، نه  آمریکا در فسخ یکطرفه برجام و اعمال تحریم های ضد 
بلکه  باشد،  برجامی می  تعهدات  به  این کشور در عمل  بیانگر تخلف  تنها 
بیانگر این است که آمریکا ماده 1 و 2 قطعنامه 2231 شورای امنیت را که 
از دولت ها می خواهد به تعهداتشان عمل کنند و اقدامات متناسب با برجام 
را اتخاذ کنند، نقض نموده است. درنتیجه موانع و مشکالت بسیاری برای 
اجرای برجام از سوی طرفین مقابل مخصوصا دولت آمریکا وجود دارد، آنها 
رابطه ایران را با با سایر قدرت های جهانی تحریم می کنند و ایران را در 
وضع دشواری قرار می دهند، بنابراین دستگاه های اجرایی باید بکوشند تا 
در برابر این اقدامات مقاومت کنند. اکنون برجام، با معایب و مزایایش اجرا 
شده و در این مقطع زمانی، آنچه مهم می باشد، استفاده از جوانب مثبت 

آن برای تحقق اهداف عالی کشور است.
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   مقدمه

امروزه شرکت های تجاری به عنوان یکی از مهمترین نیرو محرکه 
های تولید، رشد و شکوفایی اقتصادی کشور از اهمیت بسزایی 
تنها  نه  تا  شوند  اداره  نحوی  به  باید  فلذا   هستند  برخوردار 
به  رو  روند  بلکه  نشده  اقتصادی  و  مدیریتی  مخاطرات  دچار 
رشدی را هم داشته باشند از این رو باید توجه ویژه ای به نهاد 
ممکن  جای  تا  و  باشیم  داشته  تجاری  های  شرکت  مدیریت 
و مرتفع  تهدید می کنند، شناسایی  را  نهاد مذکور  عواملی که 

نماییم. یکی از چالش های مربوط به ارگان اداره شرکت های 
سهامی، خالءهای قانونی موجود در قانون تجارت می باشد که 
شرکت را در مواجهه با آنها دچار سردرگمی می کند. این مقاله 
در مقام شناسایی مهمترین چالش های موجود در ارگان اداره 
از   حاصله  های  چالش  خاص  طور  به  و  سهامی  های  شرکت 
و  مدیره  هیات  عضو  از طرف شخص حقوقی  نماینده  انتخاب 
مدیریت شرکت  روند  در  که  تاثیری  و  آن  از  ناشی  اختالفات 
می گذارد و ارائه راه حل هایی جهت رفع ای چالش ها در این 

زمینه، می باشد. 

واکاوی و ارزیابی »نهاد« اداره شرکت  سهامی 
مطالعه موردی چالش های موضوع ماده 110 قانون تجارت

          چکیده
شرکت های تجاری توسط هیات مدیره ای از میان صاحبان سهام اداره شده و اعضای این هیات می تواند از اشخاص 
حقیقی و حقوقی باشد. در صورتی که شخص حقوقی به عضویت هیات مدیره شرکت در آید بایستی نماینده ای جهت 
انجام وظایف مدیریتی خود معرفی نمایند لکن قانون تجارت در خصوص نحوه و سازگار انتخاب چنین نماینده ای سخنی 
به میان نیاورده است. همچنین مطابق نص قانون، نماینده مذکور دارای همان شرایط، تعهدات و مسئولیت های دیگر اعضا 
و در حکم اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره می باشد. در این زمینه در رابطه با جایگاه و رابطه حقوقی مدیر با شرکت 
حقوقی، همچنین اختیارات مدیرعامل و هیات مدیره در شرکت تجاری پژوهش هایی صورت گرفته است. این پژوهش 
با استفاده از مبانی موجود و باتوجه به خالء قانونی به بررسی نحوه انتخاب نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره و 
همچنین شیوه تعامل نماینده مذکور با شخص حقوقی عضو هیات مدیره در صورت بروز اختالف می پردازد. در این راستا 
ضمن بیان ماهیت رابطه حقوقی مدیران در شرکت های سهامی و حدود اختیارات انها با روش تحلیلی- توصیفی به ارائه 

راه حلی مناسب در جهت رفع چالش های مذکور، پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی: مدیر عامل، هیات مدیره، نماینده شخص حقوقی،  شرکت سهامی، اداره، مسئولیت نماینده

        امیرحسین معتمدی نژاد- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السالم 
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با توجه به اهمیت ارگان اداره در شرکت های سهامی تعیین 
سازوکاری برای اداره هرچه بهتر این شرکت ها الزامیست از این 
 رو مواد مختلفی از جمله ماده 17 الیحه اصالح قانون تجارت

 تعیین مدیران را برای تشکیل شرکت الزم برشمرده است و بیان 
می دارد که شرکت تنها زمانی تشکیل شده محسوب می شود که 
مدیران انتخاب شده باشند. چهاردیدگاه در مورد جایگاه مدیران 
در شرکت های تجاری و رابطه حقوقی انان با شرکت مطرح شده 
تجارت 1311 قانون  ماده 51  به  استناد  با  اول   است؛ دیدگاه 

 مدیران را به عنوان وکیل شرکت معرفی می کند همچنین در 
دیدگاه دوم مدیران به عنوان نماینده شرکت و در دیگاه سوم مدیران 
مستخدم شرکت و درنهایت در دیگاه چهارم مدیران به عنوان 
 رکنی از ارکان شرکت محسوب می شوند. مطابق مواد 3  و 107

توسط  سهامی  شرکت  تجارت،  قانون  اصالحی  الیحه   
سهام  صاحبان  از  که  می شود  اداره  ای  مدیره  هیات 
124 ماده  مطابق  همچنین  می باشند  شرکت   آن 

 الیحه اصالحی قانون تجارت هیات مدیره بایستی حداقل یک 
شرکت  امور  تا  برگزیند  شرکت  مدیرعامل  عنوان  به    را  نفر 

110 ماده  مطابق  اینکه  مضافا  شود  اداره  او  توسط   مباشرتا 
می توانند  نیز  حقوقی  اشخاص  تجارت  قانون  اصالحی  الیحه   
نمایندگی  به  را  نفر  یک  باید  لکن  باشند  شرکت  مدیران  از 
به  باتوجه  نماید.   معرفی  مدیریتی  وظایف  انجام  جهت  خود 
ماده اخیرالذکر  شخص حقوقی عضو هیات مدیره واجد همان 
مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره می باشد و از 
این حیث تفاوتی ندارد عالوه بر آن نماینده شخص حقوقی نیز از 
جهت تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی همانند اشخاص 
انچه که  به  توجه  با  مدیره می باشد. حال  حقیقی عضو هیات 
بیان شد اولین سوالی که مطرح می شود این است که نماینده 
حقوقی  وکیل شخص  تنها  مدیره  هیات  عضو  حقوقی  شخص 
موکل  دستورات  محوله  اختیارات  در حدود  باید  و صرفا  بوده 
خود یعنی شخص حقوقی را اجرا کند لذا چگونه می تواند در 
قبال دستورات شخص حقوقی دارای مسئولیت شخصی، آن هم 
مسئولیتی هم ردیف و همسان با سایر اعضای هیات مدیره باشد. 
عالوه بر آن، قانون در مورد تشریفات و نحوه انتخاب نماینده 
توسط شخص حقوقی عضو هیات مدیره با این توضیح که اساسا 
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مرجع انتخاب نماینده مذکور چه کسی است. همچنین پس از 
مطابق  محوله،  وظایف  انجام  راستای  در  وی  نماینده،  انتخاب 
تصمیماتی  و  اقدامات  تجارت  قانون  اصالح  الیحه   110 ماده 
لکن سوال دومی که مطرح  اتخاذ می کند  مدیره  در هیات  را 
می شود اینکه در صورت اختالف نظر میان شخص حقوقی عضو 
هیات مدیره و نماینده او و ظهور و بروز این اختالفات در هیات 

مدیره چه کسی مسئول خواهد بود.

در این زمینه پژوهش های متعددی در خصوص جایگاه حقوقی 
و  مدیران  اختیارات  حدود  سهامی،  های  شرکت  در  مدیران 
مواردی از این قبیل صورت پذیرفته است اما این پژوهش پس 
از تبیین ماهیت حقوقی مدیران در شرکت های سهامی و حدود 
اختیارات مدیران و مدیرعامل به نحوه انتخاب نماینده توسط 
شخص حقوقی، همچنین بررسی و ارائه راه حلی در خصوص 
رخ  وی  نماینده  و  حقوقی  شخص  بین  ما  فی  که  اختالفاتی 
می دهد می پردازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی باجنبه های 
توصیفی به صورت کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام 
شده است. با توجه به سکوت قانون گذار برای پاسخ به سواالتی 
که مطرح شد و دیگر چالش های موجود، ابتدا ترکیب هیات 
مدیره و جایگاه حقوقی مدیران شرکت و همچنین رابطه انان 
با شرکت را بررسی کرده و سپس به حدود اختیارات مدیران 

شرکت  علی الخصوص دامنه اختیارات مدیرعامل بپردازیم.

   ۱-مفهوم مدیر و اداره 
مدیر از ریشه )د . و . ر( و صفت فاعلی اداره، به معنای»گرداننده، 
کند« می  اداره  را  کاری  که  کسی  کننده.  اداره  گرداند،  می   آنکه 
  همچنین به معنای »اداره کننده و کسی که کاری را اداره می کند.«

جلوگیری  و  قانون گذار  اراده  دقیق  فهم  برای  راه  بهترین    
ارائه  متعارض،  بسا  چه  و  متشتت  و  متفاوت  های  برداشت  از 
خاصتا  سهامی،  شرکت  اداره  ارگان  از  جامع  و  دقیق  تعریفی 
لکن  می باشد  مدیر عامل  و  مدیره  هیات  در  مدیران  مفهوم 
به  سهامی  های  مدیران شرکت  از  تعریفی  صراحتا  قانون گذار 
عمل نیاورد است که این خود می تواند فتح بابی برای چالش 
شرکت  مدیر  تعریف  مقام  در  حال  هر  »در  باشد.  بعدی  های 
سهامی شاید بتوان گفت : مدیران اشخاصی هستند که بوسیله 
اداره شرکت  برای دوره ی معینی جهت  یا شرکا  سهام داران 
تعیین میشوند«)پاسبان و نیک نژاد،1390( مطابق ماده 107 
به  سهامی  های  شرکت  اداره  تجارت،  قانون  اصالح  الیحه 
الیحه  در  فلذا  می شود  انجام  مدیران  توسط  و  جمعی  صورت 
اصالحی قانون تجارت هرکجا که از لفظ مدیران استفاده شده 
تعریف  این صورت  در  است  مدیره  هیات  اعضای  منظور  است 
از مفهوم مدیران خارج می گردد و مصداق مدیران  مدیرعامل 
متوجه  گذشت  که  آنچه  از   . نمی باشد  گذار  قانون  نظر  مورد 
می شویم که برخالف باور عامه از نظر قانون گذار هیات مدیره 
ایفای نقش می کند و  ارکان و مدیر شرکت  از  به عنوان یکی 
مدیرعامل صرفا متصدی و کارگزار هیات مدیره می باشد. بنا به 
تلقی اکثر حقوقدانان رابطه مدیر عامل با هیات مدیره از نوع 

وکالت و نمایندگی است و این برداشت را می توان از مواد 124 
و 125 الیحه اصالح قانون تجارت هم داشت)صفی نیا، 1381(

   ۲- ماهیت رابطه حقوقی مدیران با شرکت 
برای اینکه بتوانیم چالش های ناشی از انتخاب هیات مدیره و 
مدیر عامل را بهتر بررسی کنیم اساسا  ابتدا باید درک عمیقی از 
رابطه حقوقی مدیران با شرکت و جایگاه حقوقی آنان در شرکت 
سهامی  داشته باشیم . وقتی صحبت از جایگاه حقوقی مدیران 
در شرکت های سهامی می کنیم منظور ماهیت و قالبی است که 
حدود اختیارات و مسئولیت های مدیران در آن تعریف می شود 
)پاسبان و نیک نژاد،1390(  در این رابطه چهار دیدگاه وجود 

دارد که به اختصار به آن ها می پردازیم.

۲-۱- نظریه وکالت 

سهامداران   ناحیه  از  مدیران  وکالت  صورت  دو  به  نظریه  این 
می نماید.  جلوه  شرکت  ناحیه  از  مدیران  وکالت  همچنین  و 
تجارت  قانون   51 ماده  مطابق  حقوق دانان  از  برخی 
اند  کرده  بیان  شرکا  وکیل  را  شرکت  مدیر   1311 مصوب 
جمله  از  نیست  اشکال  از  خالی  نظر  این  که  )فروحی،1388( 
فوت هریک  و  فوت،حجر  با  و  جایز  است  عقدی  وکالت  اینکه 
از طرفین عقد نیز منفسخ میشود اما در شرکت های سهامی 
شرکت  مدیریتی  روند  در  خللی  سهامداران  از  یک  هر  فوت 
۶۶2 ماده  وفق  اینکه  مهمتر  همه  از  و  نمی آورد  وجود   به 

 قانون مدنی در عقد وکالت، باید در امری باشد که خود موکل 
هم قادر به انجام ان باشد اما امروزه می بینیم در شرکت های 
سهامی هیچ  یک از سهامداران قادر به انجام وظایف تخصصی 

مدیران نمی باشند.

شرکای  از  فارغ  را  مدیران  نیز  حقوقدانان  از  دیگر  برخی 
نموده  معرفی  سهامی  شرکت  خود  وکیل  عنوان  به  شرکت، 
تجارت  قانون   51 ماده  به  خود  نظر  توجیه  در  ایشان  اند. 
وکیل  را  مدیران  صراحتا  که  می کنند  اشاره   1311 مصوب 
قانون  اصالح  الیحه  تصویب  با  و  بود  کرده  معرفی  شرکا 
از  وکالت  مقام  در  مدیران  امر،  این  به  تصریح  عدم  و  تجارت 
این  اما  )نصیری،1383(  میکنند  نقش  ایفای  شرکت  خود 
118 ماده  مطابق  که  چرا  نیست  اشکال  از  خالی  هم   نظر 

 الیحه اصالح قانون تجارت حدود اختیارات مدیران را جز در 
موارد صالحیت خـاص مجـامع و آنچه خارج از موضوع شرکت است 
به  کلیه اختیارات قانونی توسعه داده است که خود بیانگر تعارض ان 
با نظریه وکالت می باشد چراکه وکیل صرفا در حدود اختیارات تعیین 

شده از سوی موکل حق اقدام دارد)پاسبان و نیک نژاد،1390(

۲-۲- نظریه نمایندگی قانونی 

قائالن به این نظریه، شرکت تجاری را  به مثابه شخصی فاقد اهلیت 
می دانند که توسط نماینده قانونی خود یعنی مدیران ادراه می شود 
این نظر هم با اینکه برخی اشکاالت نظریه وکالت را مرتفع میکند اما 
باز هم دارای اشکاالتی اساسی از قبیل تفاوت نصب و عزل مدیران 
اساسا نصب  قانونی می باشد چرا که  نمایندگی  نظریه  با  در شرکت 
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قضایی  صالح  مقام  دستور  یا  قانون  توسط  قانونی  نماینده  عزل  و 
صورت می گیرد در صورتی که مطابق ماده 107 الیحه اصالح قانون 
تجارت،در شرکت های سهامی، صاحبان سهام به عنوان اصیل قادر 

به نصب و عزل مدیران هستند.) کاتوزیان،1388(

۲-۳-نظریه مستخدم بودن مدیران

شرکت  مستخدمان  و  کارگران  مثابه  به  مدیران  دیدگاه  این  در 
را  محوله  وظایف  و  ها  مسئولیت  الزحمه،  ازای حق  در  و  می باشند 
که  تعارض شدیدی  به  باتوجه  ایران  در  نظریه  این  می دهند.  انجام 
با قانون تجارت دارد عمال در مقام یک تئوری باقی مانده است لکن 
قرارداد  ماهیت  و  نوع  به  دیدگاه  این  اشکاالت  مهمترین  از  می توان 
کارگر  روابط  در  قراردادی که  اشاره کرد چرا که  با شرکت  مدیران 
و کارفرا حاکم است قرارداد کار می باشد که عقدی الزم بوده و در 
عقود الزم، طرفین حق برهم زدن قرارداد را جز در مواردی که قانون 
اجازه داده است ندارند اما مدیران در شرکت سهامی هرزمان توسط 

صاحبان سهام قابل عزل می باشند.)پاسبان و نیک نژاد،1390(

  ۲-۴-نظریه رکن بودن مدیران 

بیان  )صفار،1373(  المانی  مبتکران  توسط  ابتدا  که  دیدگاه  این  در 
شد، مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت ایفای مسئولیت می کنند 
و اساسا نمی توان بقای شرکت را بدون مدیران متصور شد. در این 
دیدگاه مدیران به عنوان یکی از ارکان شرکت دارای دامنه اختیارات 
اساسا گویی  و  پیشین می باشند  دیدگاه های  به  نسبت  تری  وسیع 
فعل مدیر، فعل شرکت و تصمیم مدیر همان تصمیم شرکت می باشد. 
در تایید این نظر از منظر قانون تجارت می توان به ماده 17 الیحه 
اصالح این قانون اشاره کرد که بیان می دارد شرکت تنها در زمانی 
تشکیل می شود که اولین مدیران انتخاب شده باشند. .لذا » بابررسی 
و تحلیل نظریات مطرح شده به نظر می رسد، از برخی جنبه ها 
اعمال نظریه های وکالت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی 
می باشد اما امروزه اعمال این دیدگاه ها نسبت به رابطه حقوقی 
مدیران با شرکت سهامی، از تمام زاویا به عنوان یک نظریه ی 

کامل محل تردید جدی میباشد.«)پاسبان و نیک نژاد،1390(

   ۳- انتخاب مدیران
۳-۱- ترکیب هیات مدیره

همانطور که بیان شد شرکت های سهامی مطابق مطابق ماده 
توسط  و  جمعی  صورت  به  تجارت  قانون  اصالح  الیحه   107
هیات مدیره اداره می شود که در ماده 107 الیحه اصالح قانون 
تجارت حداقل تعداد اعضای هیات مدیره شرکت سهامی عام 
اعضای  تعداد  بیان حداقل  به  اما  اعالم کرده است  نفر  پنج  را 
شرکت سهامی خاص نپرداخته است. در ماده 3 الیحه اصالح 
قانون تجارت به صورت مطلق بیان میکند که تعداد شرکا در 
شرکت سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد و بالفاصله در ماده 
4 قانون مذکور شرکت های سهامی را به دو نوع عام و خاص 
بنابراین می بایستی هر دو نوع شرکت سهامی  تقسیم می کند 
خاص و عام از ماده 3 الیحه اصالح قانون تجارت تبعیت کنند 
اما همانطور که پیش تر بیان شد قانون گذار در ماده 107 الیحه 
اصالح قانون تجارت، حداقل تعداد اعضای هیات مدیره شرکت 

سهامی عام را پنج نفر اعالم کرده است فلذا سوالی که در این 
زمینه مطرح می شود این است که چگونه ممکن است شرکت 
سهامی عام که مطابق ماده 3 قانون اخیرالذکر می تواند با سه 
نفر تشکیل شود باید حداقل پنج مدیر داشته باشد. برای پاسخ 
به این تعارض می توان گفت که ماده 107 الیحه اصالح قانون 
تجارت وارد بر ماده 3 الیحه اصالح قانون تجارت و در نتیجه 
اطالق ماده 3 را در خصوص شرکت های سهامی عام، از بین 
تخصیص  را  تجارت  قانون  اصالح  الیحه   3 ماده  و  است  برده 
به  مختلف  مواد  در  قانون کذار  شد  مشاهده  چنان که  میزند.( 
تعیین حداقل تعداد مدیران در شرکت های سهامی پرداخته 
است اما حداکثر تعداد مدیران را پیش بینی نکرده است که این 
امر میتواند نظم شرکت را دچار اختالل نماید. )صفی نیا،1381(

هیات  اعضای  تجارت  قانون  اصالح  الیحه   107 ماده  مطابق 
شوند.  انتخاب  ان شرکت  سهامداران  غیر  از  نمی توانند  مدیره 
که این خود نیز می تواند ابتدائا برای شرکت مشکالتی به وجود 
تبدیل  تخصصی  کامال  امری  به  مدیریت  امروزه  که  چرا  اورد 
تعلق  و  دلسوزی  نهایت  فرض  با  سهام  صاحبان  و  است  شده 
فلذا  باشند  موفقی  مدیران  لزوما  نمی توانند  هم  باز  به شرکت 
پسندیده نیست شرکت را از مدیران متخصص خارجی به دلیل 
سهام دار نبودن انها محروم کنیم. اما در عمل برای برون رفت از 
این مشکل تعدادی سهام از طرف شرکت  به مدیران متخصص 
خارجی تملیک می شود تا واجد شرایط عضویت در هیات مدیره 
اتمام  از  تعهد گرفته می شود که پس  انها  از  شوند و همزمان 
دوره مدیریت، سهام تملیک شده را به شرکت برگردانند )صفی 
نیا،1381(  لکن به نظر می رسد می توان با اصالح های جزئی 
مدیرانی  انتخاب  در  را  ها  شرکت  تجارت،  قانون  مواد  برخی 
متخصص بدون هیچگونه دغدغه ای همراهی کرد  و اما نکته 
دیگری که باید به ان اشاره کرد اینکه مطابق ماده فوق الذکر 
به  یا  سهام  صاحبان  توسط  هرزمان  در  مدیره  هیات  اعضای 
می باشند.  عزل  قابل  عمومی  مجمع  توسط  دقیق تر  عبارت 
برخی از حقوقدانان در توجیه این امر بیان داشته اند که رابطه 
از نوع رابطه وکالت است فلذا  با مجمع عمومی  ‘هیات مدیره 
موکل یعنی همان صاحبان سهم )مجمع عمومی(  هرزمان که 
عزل  را  مدیره(  هیات  ) اعضای  خود  وکیل  می توانند  بخواهند 

نمایند )صفی نیا،1381(

اما در مقام نقد این رویکرد قانون گذار در خصوص عزل اعضای 
هیات مدیره توسط مجمع عمومی باید گفت که مدیر رکنی از 
ارکان شرکت بوده و همان طور که نمی تواند بدون دلیل و در 
هرشرایطی استعفا دهد نباید هم تحت هر شرایطی قابل عزل 
باشد چرا که همان طور که استعفای اعضای هیات مدیره در هر 
شرایطی موجبات ضرر و زیان به شرکت را فراهم می دارد، عزل 
مدیران هم توسط مجمع در هر زمان، مقدمات و اسباب ورود 
ضرر و زیان به شرکت را فراهم می نماید و نظم عمومی شرکت 

را مختل می کند. )صفی نیا, 1381(

۳-۲-  اختیارات مدیران

بودن مدیران در شرکت  های سهامی  نظریه رکن  به  توجه  با 
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مدیران  تجارت  قانون  اصالحی  الیحه   118 ماده  مطابق  و 
امور شرکت می باشند  اداره  برای  شرکت واجد کلیه اختیارات 
مگر در مواردی که به موجب قانون ان عم از اختیارات مجامع 
بودن  رکن  نظریه  با  قانون گذار  رویکرد  این  که  باشد  عمومی 
با  رابطه  در  اما  دارد.  بیشتری  سازگاری  و  مطابقت  مدیران 
الیحه   125 ماده  در  قانون گذار  مدیرعامل  اختیارت  حدود 
از نمایندگی شرکت طبق تفویض  قانون تجارت سخن  اصالح 
اختیارات اعطایی از جانب هیات مدیره در حدود مشخص زده 
مدیره  هیات  نماینده  را  مدیرعامل  می توان  نوعی  به  که  است 
نظریه  مطابق  اما  دانست  شده  تفویض  اختیارات  حدود  در 
نمایندگی و وکالت و همچنین  نهاد  قواعد  وکالت و همچنین 
مطابق ماده ۶۶2 قانون مدنی، هیات مدیره می توانند در امور و 
اختیاراتی که به مدیرعامل اعطا کرده اند مداخله نمایند که در 
این صورت باتوجه به تشتت اراده های ابرازی از طرف شرکت، 
های  زمینه  در  ثبات  عدم  از  اعم  هایی  چالش  دچار  شرکت 
مختلف من جمله مشکالت اقتصادی و مدیریتی می شود چرا 
اراده  بایستی  منافع شرکت  و  اهداف  پیش برد  برای  اساسا  که 
شرکت توسط یک نفر ابراز شود لکن نکته ای که حائز اهمیت 
است واژه تفویض و معنی ان در ماده 125 الیحه اصالح قانون 
از  بایستی به درستی تفسیر بشود. برخی  تجارت می باشد که 
نویسندگان بیان داشته اند که مراد از واژه تفویض در ماده 125 
الیحه اصالح قانون تجارت باتوجه به واژه نمایندگی ذکر شده 
در ماده،همان توکیل می باشد )تفرشی, 1378( اما انچه که به 
خود  اصلی  معنای  همان  تفویض  واژه  از  منظور  می رسد  نظر 
کننده  تفویض  اختیار  زوال  با  دیگری  به  اختیار  اعطای  یعنی 
می باشد)معتمدی, 139۶( از آنجا که امروزه برای تامین ثبات 
و امنیت اقتصادی شرکت ها باید ابراز اراده شرکت به واسطه 
وکالت  نظریه  برخالف  است  واضح  لذا  پذیرد  صورت  نفر  یک 
که مدیران حق مداخله در حیطه اختیارات مدیرعامل را دارا 
می باشند، مدیران در حیطه اختیارات تفویض شده حق مداخله 
نداشته و صرفا مدیرعامل است که  را  امور اجرایی شرکت  در 
به عنوان نماینده شرکت امور اجرایی شرکت را به پیش برده و 
گویی زبان شرکت در ابراز و اعالم اراده شرکت به اشخاص ثالث 
قانون گذار در  اینگونه برداشت کرد که  می باشد فلذا می توان 
عین اینکه مدیرعامل را به نوعی نماینده هیات مدیره می نامد 
برای او شخصیتی ویژه فرای چارچوب و قالب وکالت قائل شده 
اداره  از  مدیره سخن  هیات  مورد  در  ماده  در  دلیل  همین  به 
الیحه   125 و   124 مواد  در  اما  اورده  است  میان  به  شرکت 
اصالح قانون تجارت، مدیرعامل را نماینده هیات مدیره و به تبع 

نماینده شرکت معرفی می  کند)معتمدی, 139۶(

هیات  عضو  حقوقی  شخص  نمایندگان  انتخاب   -۳-۳
مدیره

تجارت،  قانون  در  مدیران  از  مراد  شد  بیان  که  آنچه  مطابق 
هیات مدیره ای است که مطابق نظریه رکنیت، یکی از ارکان 
اینکه  به شمار می رود مضافا  اداره شرکت های سهامی  ارگان 
مطابق ماده 110 الیحه اصالح قانون تجارت، اشخاص حقوقی 
هم امکان عضویت در هیات مدیره را دارند اما باید یک نفر را به 

عنوان نماینده جهت انجام وظایف مدیریتی خود معرفی کند اما 
قانون گذار چیزی در مورد نحوه انتخاب نماینده توسط شخص 
حقوقی عضو  هیات مدیره بیان نکرده است از این رو سوالی که 
در این زمینه مطرح می شود اینکه مرجع انتخاب شخص حقوقی 
عضو هیات مدیره شرکت سهامی هیات مدیره شخص حقوقی 
است یا مجمع عمومی آن یا مدیرعامل. پر واضح است که این 
چالش زمانی پدید می آید که یک شرکت تجاری)سهامی( عضو 

هیات مدیره شرکتی دیگر باشد. 

در پاسخ به این چالش باتوجه به سکوت قانون گذار و مطابق انچه 
که بیان شد باید حالت های مختلفی متصور شویم تا بتوانیم 
شخص  نماینده  انتخاب  مرجع  تعیین  برای  مناسبی  حل  راه 
حقوقی عضو هیات مدیره ارائه بدهیم: حالت اول این است که 
اساسنامه شرکت به انتخاب نماینده در صورت انتخاب شرکت 
سازگار  و  نحوه  و  باشد  پرداخته  مدیره،  هیات  عضو  عنوان  به 
انتخاب نماینده را مشخص کرده باشد که در اینصورت مطابق 
آنچه که در اساسنامه شرکت مقرر شده است عمل خواهد شد 
اما در صورتی که در اساسنامه به این امر توجهی نشده باشد 
مطابق ماده 118 الیحه اصالح قانون تجارت، باید هیات مدیره 
به  مدیره  هیات  که  چرا  دانست  نماینده  انتخاب  متصدی  را 
عنوان یکی از ارکان مدیریتی شرکت، امر اداره شرکت را عهده 
تفویض  به مدیرعامل  نماینده  انتخاب  اختیار  اگر  اما  دار است 
شده باشد باید مدیرعامل را مسئول انتخاب و معرفی نماینده 
این صورت  بیان شد در  نکاتی که  به  باتوجه  و  دانست  شرکت 
ندارد.  امر  این  در  مداخله  هیچگونه حقی جهت  مدیره  هیات 
علی ای حال می توان حاالت مختلف را به صورت منقح و منظم 

تری در جدول زیر بیان کرد.

پس از آن که نماینده از طرف شخص حقوقی) شرکت تجاری( 
انتخاب و معرفی شد، نماینده مذکور جهت انجام وظایف محوله 
به عضویت هیات مدیره شرکت درآمده و مطابق تبصره ماده 
حکم  در  نماینده  شخص  تجارت،  قانون  اصالح  الیحه   119
هیات مدیره ایفای نقش خواهد کرد مضافا اینکه مطابق ماده 
110 الیحه اصالح قانون تجارت چنین نماینده ای، دارای تمام 
هیات  عضو  جزایی  و  مدنی  های  مسئولیت  و  شرایط،تعهدات 
مدیره بوده و همچنین وی از جهت مدنی با شخص حقوقی که 
او را به نمایندگی تعیین نموده است مستولیت تضامنی دارد. 
عضو  حقوقی  و شخص  شرکت  وکیل  نوعی  به  نماینده  اصوال 
هیات مدیره می باشد و مطابق قواعد عام وکالت، ید وکیل در 
اینکه  مگر  نمی باشد  اصوال ضامن  و  بوده  امانی  وکالتش  زمان 
تعدی یا تفریط کرده باشد و یا اینکه خارج از حدود اذن موکل 
موکل  تنفیذ  نیازمند  نیز  این صورت  در  که  باشد  کرده  عمل 
می باشد اما رویکرد قانون گذار در ماده 110 الیحه اصالح قانون 
تجارت به گونه ای است که گویی نماینده نیز به عنوان رکنی از 
ارکان مدیریتی شرکت و فراتر از چارچوب قواعد وکالت دارای 
مسئولیت های شخصی همسان با اعضای حقیقی عضو هیات 
می توان  می کنند  تایید  را  نظر  این  که  موادی  از  است.  مدیره 
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به تبصره ماده 119 الیحه اصالح قانون تجارت اشاره کرد که 
نماینده را در حکم عضو هیات مدیره تلقی کرده است لذا در 
تحلیل عملکرد و حدود اختیارات نماینده باید این این چنین 
ملحوظات قانونی را هم مدنظر بگیریم بنابراین با توجه به نکته 
برای  شخصی  های  مسئولیت  وضع  فلسفه  به  می توانیم  اخیر 
نماینده به عنوان وکیل شخص حقوقی از طرف قانون گذار پی 
 ببریم اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه  باتوجه به ویژگی 
ها و مسئولیت های خاص نماینده، این سوال مطرح می شود که 
در صورت بروز اختالف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او 
و ابراز این اختالفات در هیات مدیره چه کسی مسئول خواهد 

بود.)صفی نیا, 1381(

درصورتیکه  داشته اند  اظهار  وکالت  نهاد  قواعد  بنابر  برخی 
از  و  باشد  داده  انجام  را  حقوقی  شخص  دستورات  نماینده 
خط مشی شرکت تبعیت کرده باشد می تواند بعد از پرداخت 
خسارت ناشی از عمل خود در هیات مدیره به شخص حقوقی 
اما   )139۶ نماید)اسکینی،  خسارت  مطالبه  و  نموده  مراجعه 
فرض سوال حالتی بود که بین نماینده و شخص حقوقی عضو 
نماینده  اگر  که  چرا  آید  وجود  به  نظر  اختالف  مدیره  هیات 
صرفا دستورات شخص حقوقی را انجام داده باشد دیگر اختالف 
نظری وجود نخواهد داشت لذا به نظر می  رسد  در صورت بروز 

اختالف نظر میان نماینده و شخص حقوقی با توجه به جایگاه 
را  او  تصمیمات  و  اقدامات  نمی توان  مدیره  هیات  در  نماینده 
نادیده گرفت چرا که او بهتر از هرکسی نسبت به مسائل شرکت 
و  او  میان  نظر  اختالف  خصوص  در  می توان  لذا  است  آگاه تر 
این  با  تفصیل شد  به  قائل  مدیره  هیات  شخص حقوقی عضو 
توضیح که با توجه به دو بعدی بودن شخصیت نماینده شخص 
حقوقی از این جهت که در عین حال که وکیل شخص حقوقی 
مدیریتی شرکت هم  ارکان  از  رکنی  است ،  مدیره  عضو هیات 
از این منظر می توان وضع مسئولیت  محسوب می شود و تنها 
به  لذا  کرد  توجیه  قانون گذار  جهت  از  نماینده  شخصی  های 
نظر می رسد که با دو رویکرد می توان به این سوال پاسخ داد 
که در صورت بروز اختالف میان شخص حقوقی و نماینده اش 
کدام یک مسئول خواهند بود. رویکرد اول اینکه نماینده در مقام 
وکیل شخص حقوقی بوده و به واسطه همین وکالت است که 
عضو هیات مدیره و رکنی از ارکان مدیریتی محسوب می  شود و 
گویی که نماینده قبل از اینکه رکنی از ارکان مدیریت شرکت 
محسوب شود در مقام وکیل شخص حقوقی ایفای نقش می کند 
و چنانچه وکالتش را از دست بدهد به تبع مدیر هم نخواهد بود 
انجام وظیفه  اختیارات محوله  و  بایستی در حدود وظایف  لذا 
کند و چنانچه در خارج از حدود اختیارات، اعمالی انجام دهد 



مرداد 1401      شماره 5      نشریه علمی حقوقی عدلیه     
دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

16

باید توسط شخص حقوقی تنفیذ  نافذ بوده و  او غیر  اقدامات 
شود اما اگر این اختالف نظر در حدود اختیارات محوله، بین 
شخص حقوقی و نماینده او ایجاد شود باید به ابتدا به این سوال 
پاسخ دهیم که آیا شخص حقوقی همزمان با انتخاب نماینده 
به  خیر.  یا  اختیاراتش  در حیطه  کند  دخالت  اعمال  می تواند 
نظر می رسد می توان با وحدت مالک از ماده 125 الیحه اصالح 
قانون تجارت اختیارات محوله را تفویض شده در نظرگرفت که 
حق  حقوقی  شد شخص  بیان  که  انچه  مطابق  این صورت  در 
مداخله در اموری که تفویض کرده است را ندارد لذا در صورت 
اختالف نظر میان او و نماینده اش نیز باید نظر و اقدام نماینده 
را صائب دانست و در صورت پرداخت خسارت توسط نماینده 
او می تواند جهت مطالبه خسارت پرداختی به شخص حقوقی 
بروز چنین  نیز در صورت  نماید لکن شخص حقوقی  مراجعه 
داشته  تاکید  دستوراتش  شدن  انجام  بر  چنانچه  اختالفاتی 
تجارت  قانون  اصالح  الیحه   110 ماده  مطابق  می تواند  باشد 
نماینده اش را عزل کرده و نماینده جایگزین را به هیات مدیره 
باشد  صورت  این  به  می تواند  دوم  رویکرد  اما  نمایند.  معرفی 
که نماینده درعین حالیکه وکیل شخص حقوقی است، با توجه 
رویکرد  و  تجارت  قانون  اصالح  الیحه   119 و   110 مواد  به 
حقوقی  نماینده  حقوقی  شخصیت  به  نسبت  قانون گذار  ویژه 
قرار  نماینده،  برای  شخصی  های  مسئولیت  وضع  جمله  من 
دادن وی در حکم عضو حقیقی هیات مدیره و همسان نمودن 
مسئولیت های وی با سایر اعضای هیات مدیره رکنی از ارکان 
مدیریتی شرکت محسوب می شود و به نوعی شخصیتی فراتر از 
نهاد وکالت داشته و به نظر می رسد با توجه به همین شخصیت 

جدید و بدیعش، در صورت بروز اختالف چنانچه این اختالف 
شد   بیان  که  همانطور  باشد  شده  محول  اختیارات  حیطه  در 
این امکان برای او فراهم است تا برای مطالبه خسارت پرداخت 
اما در  شده به شخص حقوقی به عنوان موکلش مراجعه کند 
حالتی که او اقداماتی فراتر از حیطه اختیاراتش انجام می دهد 
این سوال مطرح می شود که آیا اقدامات این چنینی او نیازمند 
تنفیذ شخص حقوقی است یا خیر. به نظر می رسد می توان با در 
نظر گرفتن در رویکرد دوم و با توجه به پذیرش شخصیتی فراتر 
از وکیل برای نماینده و وضع مسئولیت های شخصی و تضامنی 
برای او می توان اقدامات خارج از حیطه اختیارات محوله را هم 
در صورتی که انجام آن اقدامات برای شرکت الزم و حیاتی بوده 
باز هم می تواند به شخص حقوقی مراجعه نماید چراکه هرچند 
نماینده وکیل شخص حقوقی بوده اما درعین حال مدیر شرکت 
هم بوده و اساسا او آگاه تر از هر کسی به مسائل شرکت بوده 
نباید  انجام دهد  اختیاراتش  از  اقدامی خارج  و در صورتی که 
ای  علی  تفسیر شود.  وکالت  قواعد  در چارچوب  عملش صرفا 
تنها  نه  و  این خصوص ساکت می باشد  قانون تجارت در  حال 
معین  حقوقی  شخص  توسط  را  مذکور  نماینده  انتخاب  نحوه 
ما  فی   مسئولیت  و  اختالفات  بروز  مورد  در  بلکه  است  نکرده 
 بین هرکدام از انها نیز اشاره ای نکرده است اما به نظر می رسد 
اتخاذ رویکرد اول سازگاری و مطابقت بیشتری با مبانی حقوقی 
وکالت و نمایندگی داشته لذا در صورت بروز اختالفات حاصله 
در این زمینه می توان با اتخاذ هر یک از رویکرد های دوگانه 

فوق، به حل اختالفات مذکور پرداخت. 

   نتیجه گیری
باتوجه به انچه که در قالب خالء های قانونی حوزه شرکت های تجاری و چالش های ناشی از آن بیان شد قانون گذار 
سازگاری در خصوص نحوه انتخاب نماینده توسط شخص حقوقی در حالتی که شخص حقوقی از اعضای هیات 
مدیره شرکتی دیگر باشد جهت انجام وظایف هیات مدیره شرکت تعیین نکرده است لکن به نظر می رسد اگر در 
اساسنامه شرکتی که عضو هیات مدیره است در این خصوص مقرره ای وجود داشته باشد الزم التباع بوده و باید 
مطابق آن عمل شود اما اگر در اساسنامه شرکت به نحوه انتخاب نماینده مذکور اشاره ای نشده باشد باید هیات 
مدیره را بعنوان رکن اداره شرکت مسئول انتخاب نماینده بدانیم و اگر هم در حالتی پسینی، هیات مدیره این اختیار 
را به مدیرعامل شرکت تفویض کرده باشد، انتخاب نماینده توسط مدیرعامل انجام خواهد و مطابق معنا و منظور 
واژه تفویض از منظر قانون گذار و آنچه که بیان شد در صورت تفویض این اختیار به مدیر عامل، دیگر هیات مدیره 
حق هیچگونه مداخله ای در این خصوص ندارد. در صورت اختالف نظر میان نماینده انتخاب شده و شخص حقوقی 
باید عالوه بر قواعد عام وکالت به جایگاه ویژه نماینده از منظر قانون گذار هم دقت کرد تا بتوانیم راه حل مناسبی 
اتخاذ کنیم علی ای حال به نظر می رسد در صورت بروز اختالف، عالوه بر حالتی که نماینده صرفا مجری دستورات 
شخص حقوقی بوده در صورتی هم که افعال و اقداماتش خالف دستورات شخص حقوقی بوده باشد چنانچه مشخص 
شود اقدامات وی برای شرکت الزامی و حیاتی بوده است و مطابق صالح شرکت انجام شده باشد باز هم می تواند اگر 

خسارتی پرداخت کرده باشد به شخص حقوقی جهت مطالبه این خسارت مراجعه کند.
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َملی  
و راه های نرفته اش

موضوع مقاله:
تحلیل حقوقی فیلم ملی 

و راه های نرفته اش
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به نام خدا 
برای  فیلم  دیدن  با  که  چیزی  اولین   : کوتاه  ای  مقدمه  ابتدا 
اینجانب محرز بود  آزار زنان توسط شوهرانشان ؛ خوب بگذارید 
اول از دید دیگری وارد بحث بشویم اولین چیزی که هر انسانی 
به آن نیاز دارد برقراری ارتباط با دیگران است انسان موجودی 
اجتماعی است و همیشه خواهان این است که با همنوع خود 
ارتباط برقرار کند این ارتباط می تواند شامل یک مرد با مرد 
دیگر ارتباط دوستانه یک زن با زن دیگر بازهم ارتباط دوستانه 
اما وقتی ابعاد این رابطه کمی گسترده تر می شود مثال رابطه 
یک اقا با یک خانم ابتدا می تواند دوستانه به نظر بیاید اما با 
ایجاد عشق و عالقه ای که بین این دو شخص ایجاد می شود 
این رابطه دوستانه خیلی جدیتر و عمیق تر می شود و رابطه 
زوجیت ایجاد می شود و عقد نکاح بین آنها شکل می گیرد پس 
در این جا یک خانواده شکل می گیرد متشکل از اقا و خانم یا 
با  شوهر و همسر به مرور این خانواده گسترده تر می شود و 
تولد فرزند یا فرزندان دیگر خانواده به معنی واقعی شکل می 
اما سوالی که به  اینگونه بود  ابتدای امر نیز  گیرد هر چند در 
ارتباط بین اعضای این خانواده  : ) آیا  ذهن میرسد این است 

مستحکم یا عمیق است ؟ ( 
پاسخ : برای پاسخ به این سوال باید ابتدا به داخل این خانواده 
بشویم ؛ ذهنیات و تفکرات آقا و خانم را ببینیم و حرف های آنها 
را بشنویم و اگر فرزندی بود حتی رابطه والدین با فرزندان را 
هم بررسی کنیم ؛ گذشتگان همیشه یک ضرب المثلی داشتند 
:)دعوا نمک زندگی است ( ؛ خوب بله در هر خانواده ای ممکن 
است اختالفاتی پیش آید که معموال طبیعی است و بعد از یک 
قهر کوتاه یک یا دو ساعته با عذرخواهی از طرف خانم یا آقا 
ختم به خیر می شود ؛ اما همین اختالفات و مشاجرات ممکن 
، جر و بحث های  فریاد کشیدن  ؛  تر شود  است کمی عمیق 
مکرر ؛ کم شدن عالقه طرفین ، زد و خورد و سرانجام پایان 
رابطه زوجیت و تیر خالص به یک زندگی که در ابتدا تز محکم 

بودنشان را می دادند اما حیاتش به پایان رسید 
چه   (  : است  این  رسد  می  ذهن  به  که  دیگری  سوال  خوب 
عواملی باعث می شود چنین حادثه تلخ و شومی به وجود آید 

؟ ( 
این سوال داد در یک جواب کوتاه و  به  توان  پاسخی که می 
از  بتوان یکی  اما شاید  مفید نمی گنجد عوامل مختلفی دارد 
آگاهی  نا  از روی  تفاهم های  برخی سوء  را  اساسی آن  دالیل 
بیرون  به  با ماشین  برای خرید  : خانم  به عنوان مثال  دانست 
می رود و همچنین آقا یک کارمند اداره است که به سنت ها و 
اعتقادات پایبند است و بسیار سختگیر است خوب وقتی کمی 
این خانم دیر می کند شکی غیر معقول و دیوانه وار تمام ذهن 
این جا شروع  از  به خود درگیر می کند و جنجال  را  آقا  این 

می شود ؛ درگیری و الفاظ رکیک و آزار رسانیدن به خانم چه 
روحی و چه جسمی .

مشکالت  آیا  ؛  گیرد  می  نشات  کجا  از  این شک  ریشه  خوب 
اما  باشد  این  تواند  می  دلیل  یک  بله  ؟  است  روانی  و  روحی 
عمده ترین دلیل آن سستی رابطه و عدم عالقه و عشق کافی 
خانم و آقا به یکدیگر است ؛ چرا که اگر چنین ارتباط و عالقه 
ترین شرایط و سر سخت  بود در سخت  آنها  بین  مستحکمی 
ترین شک ها چنین اتفاقی را رقم نمی زد ؛ اگر دو انسان دیوانه 
وار عاشق همدیگر باشند و با تمام وجود به یکدیگر اعتماد و 
عالقه داشته باشند ؛ هیچ چیزی این طناب محکم را نمی برد 

حتی تیز ترین شمشیر . 
اما مسئله دیگر اعتقادات و سنت های پوچ و بی منطقی است 
خانواده  اصطالح  مثال  و  دارد  رواج  ها  خانواده  بعضی  بین  که 
قرار  مرکب  جهل  در  کامال  که  کشند  می  دوش  به  را  سنتی 
دارند و اتفاقا به هیچ عنوان نمی توان نام خانواده سنتی را بر 

آنها قرار داد . 
بلکه خانواده ای کم خرد و بدون منطق و فکر هستند 

مثال : تا در دوره هایی حتی در بعضی از خانواده های االن مرد 
ساالری حاکم است یعنی تمام قدرت حول محور مرد خانواده 
می چرخد و زن حق هیچگونه کاری را ندارد به جز زنده ماندن 

و زندگی کردن که آن هم با اجازه مرد است .
خوب چنین تفکری هیچ نتیجه و سودی ندارد به جز اختالف 

و تفرقه و حوادثی ناگوار دیگر 
بار  اتفاقا  خیر  ؛  باشد  کاره  هیچ  هم  مرد  گویم  نمی  بنده  بله 
زندگی بر دوش مرد است ؛ تامین معاش و آرامش و آسایش 
خانواده با مرد است اما زن هم بی تاثیر نیست زنی که وظیفه 
خطیری چون تربیت فرزندان و ایجاد محیط آرام برای مرد را 
دارد پس مرد و زن در کنار یکدیگر یک خانواده را تشکیل می 

دهند 
به  اما  هستم  این  نظیر  اتفاقی  و  باری  و  بند  بی  مخالف  بنده 
تر  وحشتناک  و  ناگوارتر  بسی  کردن  دربند  و  کشیدن  زنجیر 

است و همین دربند بودن بی بند و باری می آفریند ؛
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       امیرحسین داداشی- فارغ التحصیل مقطع کاشناسی پیوسته رشته حقوق

       گالره یزدانی- مقطع کارشناسی پیوسته علوم قضایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
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میتوان  مختلف  های  وجه  به  فیلم  این  در 
پرداخت که در نگاه اول میتوان به خشونت 
و  روانی  های  بیماری  از  نشات  که  های 
همچنین نبود ارتباط خوب فرزند با خانواده  
میشود  نادرست  های  تصمیم  باعث  که 

پرداخت.

 )Paranoid Personality Disorder( سیامک مبتال 
اختالل  یک  اختالل  این  بود،  پارانوئید  شخصیت  اختالل  به 
درباره  همیشه  پارانوئید  اختالل  به  مبتال  افراد  است.  رایج 
دیگران شکاک هستند و به آنها اعتماد ندارند. آنها حرف های 
و  یابند  آور می  اضطراب  و  ترسناک  را  بدون منظور دیگران 
به اختالالت  تلقی می کنند. مبتالیان  را بدخواهانه  نیاتشان 
پنهان جستجو  تهدیدی  رویدادی  هر  در  پارانوئید  شخصیت 
می کنند وعدم اعتمادشان به دیگران فراگیر و غیرقابل تغییر 
است. افراد مبتال به پارانوئید از دوستیهای نزدیک اجتناب می 
کنند، ناگهان از دست دیگران خشمگین می شوند و نسبت به 
آنها پرخاش می کنند و آنقدر به دیگران بدبین و بی اعتماد 
می شوند که نمی توانند کار خود را به خوبی انجام دهند. این 
افراد اغلب فکر می کنند که دیگران به آنها خیانتی عمیق و 
برگشت ناپذیر مرتکب شده اند، هرچند برای اثبات آن هیچ 
سند عینی ندارند، این اختالل با همکاری فرد مبتال، تشخیص 
به موقع و حضور رواندرمانگر و روانپزشک درمان خواهد شد 
که متاسفانه ملی از ان نا اگاه بود و دلیل اصلی این مشکالت 

نا اگاهی ملی بود.
شما در ابتدا فیلم مشاهده میکنید که ملی درخانواده ای رشد 
کرده بود که مخالف پیشرفت تحصیلی و شغلی زن بودند، به 
همین خاطر تمام فعالیت خارج از منزل ملی محدود به حضور 
در یک خیاط خانه بود و بس، حضور محدودی که به او اجازه 
ی شناخت افراد مختلف از فرهنگ های مختلف را نداده بود، 
خانواده ی ملی برای حفظ امنیت او نادرست ترین راه یعنی 
انسان محدودی  بودند، هر  انتخاب کرده  را  او  محدود کردن 
به دنبال راهی برای رهاییست، هرچند اگر این راه به ضرر او 

تمام شود.
)حساسیت  سیامک  اجتماعی  های  خشونت  وجود  با  ملی 
عالئم  متوجه  و...(  گوشی  کردن  چک  و  پوشش  در  افراطی 
خفیف اختالل پارانوئید در سیامک نشده بود، همچنین پیش 
از ازدواج تحقیقات کافی در شناخت از خانواده سیامک صورت 
نگرفته بود چرا که خانواده ملی معتقد بودند شناختی که در 
صورت  باید  عقد  از  قبل  های  صحبت  و  آمد  و  رفت  خالل 

میگرفت، آبروریزی است.
بر  که  است  موجود  کارهایی  راه  قانون  در  راستا  همین  در 
طبـق قـوانین جزایـی، زوجـه هرگـاه بـا تهدیـد و تخویـف 
زوج مواجـه گـردد از حمایتهاي قانونی الزم برخوردار خواهد 
شد و در گام نخست میتواند علیه شـوهر اقامـه دعوا نماید 
قانون مجازات اسالمی  به استناد ماده ۶۶9  را  و شوهر خود 
محکـوم نمایـد کـه چنین مقرر میدارد: »هرگاه کسی دیگري 
را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهاي نفسـی یـا شرفی یا 
مالی و یا به افشاي سّري نسبت به خود یا بستگان او نماید، 
اعم از این که به ایـن واسطه تقاضاي وجه یا مال یا تقاضاي 
انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننمـوده باشـد بـه مجازات 
شالق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد 

شد.«
یا در خصوص توهین و فحاشی های خانگی چون لفظ توهین 
اسالمی(  مجازات  شده)839  یاد  قانون  موجب  به  است  عام 
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فحاشی و استعمال الفاظ رکیک به افراد نیز، جز مصادیق توهین 
الفاظ  با  فحاشی  مخاطب  که  کند  نمی  فرقی  و  است  اهانت  و 

رکیک و ناموسی، همسر باشد یا اشخاص دیگر. 
گرچه هر زوجی ممکن است در طول زندگی مشترک خود به 
نقاط دشوار و سختی در زندگی برخورد کنند و همین مسائل 
موجب ایجاد درگیری هایی میان این دو شود، اما رعایت شأن و 
احترام یکدیگر یکی از اصولی است که هرگز نباید زیر پا گذاشته 

شود.
از رویدادهای ناگواری  اما متاسفانه فحاشی و تهمت زدن یکی 
همین  و  دهد  می  رخ  زوجین  میان  کّرات  به  امروزه  که  است 
مسئله باب اختالفات و مشکالت بزرگ تری از جمله جدایی و 

طالق عاطفی را باز خواهد کرد..
مسئله،  این  به  مربوط  انسانی  و  اخالقی  مسائل  از  نظر  صرف 
فحاشی به همسر جنبه ای حقوقی و قانونی نیز دارد که می توان 
به کمک یک وکیل پایه یک دادگستری نسبت به حل و فصل 
این رفتار  اقدام نمود در واقع ممکن است اختالف و تکرار  آن 
به حدی باشد که هیچ راهی به جز شکایت قانونی برای زوجین 

باقی نماند که البته در نهایت احتمال طالق نیز وجود دارد.
یکی از نکاتی که باید در نظر گرفت این مسئله است که فحاشی 
نسبت به همسر بیشتر مواقع از سوی مرد نسبت به زن انجام می 
گیرد و قانون گذار، این مورد را از مصادیق عسر و حرج زوجه در 
نظر گرفته است و می توان با استناد به این مسئله، طالق گرفت.

عموما مجازات فحاشی، حکم شالق یا جزای نقدی می باشد که 
البته اثبات این مسئله ، کار ساده و راحتی نیست و بدون کمک 

یک وکیل؛شاید قادر به انجام آن نباشید.
همسرش  توسط  ملی  های  شتم  و  باب ضرب  در  همچنین  و   
قانون های وجود دارد اعم ازاگر اقدام به ضرب و شتم ثابت شود 
و آثار آن مشهود باشد، بنا بر گزارش پزشکی قانونی حکم شامل 
از 91 روز تا شش ماه و همچنین شالق تعزیری  دیه و زندان 
میشود. چنانچه اقدام به ضرب و شتم با سالح سرد مانند چاقو 
و یا حتی کمربند باشد، میتواند از ۶ تا یک سال حبس داشته 

باشد.
بیشترین و باالترین مجازات مربوط به ضرب و شتمی است که 
مضروب را دچار نقص عضو کرده باشد و یا پیامدهای روانی آن 
یا جنون کرده  و  روانی  اختالل  را دچار  و شتم مضروب  ضرب 
باشد. در این حالت به غیر از پرداخت دیه حکم به قصاص نیز 

داده میشود و 2 تا 5 سال حبس دارد.
     نتیجه گیری در باب موضوع فیلم ملی و را های نرفته اش:

به  هستیم؛  عقلی  قبح  و  به حسن  قائل  ما  متکلمان،  تعبیر  به 
افعال دارای ارزش های ذاتی هستند و نیکو بودن  عبارت دیگر 
فعل محصول شرع و قانون نیست. در مقابل این نظر به عقیده 
اشاعره، نیکویی و ناپسندی امری است که شرع می گوید بکن یا 
مکن. به هر حال به نظر شیعه، شریعت دنباله رو حسن و قبح 
افعال است؛ یعنی نیکو و ناپسند بودن افعال علت تشریع است 
الشرع«؛  به  حکم  العقل  به  حکم  ما  »کل  که:  می گویند  لذا  و 
بپندارد، شرع می گوید مکن.  ناپسند  یعنی هرآنچه عقل عملی 

که  آنجا  از  بنابراین  داریم  اعتقاد  آن  به  ما  که  است  اصلی  این 
خشونت نزد عقل یک امر ناپسند تلقی می شود، اسالم نیز آن را 
نمی پذیرد؛ چه نسبت به زن و چه نسبت به مرد و به طور قطع 
باید گفت که اسالم هیچ وقت قبحی را که موجب خشونت باشد 

یا حرفی که نتیجه آن خشونت باشد، قبول نمی کند.
و همچنین در کشور ایران چهار شرط اساسی برای امکان ازدواج 

وجود دارد که عبارتند از:
   اختالف جنس )ازدواج زن و مرد(

ازدواج  مدنی،  قانون   1059 ماده  طبق   ( مسلمان  با  ازدواج 
مسلمان با غیرمسلمان در ایران جایز نیست(

   رضایت قلبی
اهلیت )بلوغ و سالمت عقلی( که اصلی ترین مساله در این فیلم 
که به تصویر کشیده شد عدم اهلیت)نداشتن سالمت عقلی (از 
جانب سیامک بود که باید قبل از ازدواج ملی از طریق مشاوره 

های قبل از ازدواج به ان میپرداخت و اگاه میشد.
و دیگر مساله مهم شناخت  ویا کسب اگاهی از پیشینه همسر 
خود که در این فیلم سیامک در خانواده ای رشد کرده بود که 
پدر با رفتاری خشونت بار، مادر را مورد ضرب و شتم قرار میداد؛ 
دلیل  مادر  و  بود  الگوپذیرفته  خود  پدر  از  سیامک  حقیقت  در 
ماندن در این زندگی را فرزندان خود میدانست، در حالی که او 
با عقده ی حقارتی که سال ها با آن درگیر بود، هرگز موفق به 
برای فرزندان  تربیت فرزندان سالم نشده و خود آسیبی جدی 
بودهمچنین مادر به دلیل تحمل شرایطی که خود انتخاب کرده 
خشونتی  ها  آن  به  نسبت  و  میدانست  مقصر  را  فرزندان  بود، 
از عقده ی فشار های دوران جوانی سرچشمه  داشت که خود 
گرفته بود و تمام این اتفاقات سرچشمه در عدم اگاهی از اهلیت 

در زمان ازدواج رخ میدهد . 
به امید روزی که زنان و دختران کشورم دارای حقوق و قانون 

های منحصر به فرد خودشان باشند .
سوره مبارکه الروم آیه 21

َوِمن آیاتِِه أَن َخلََق لَُکم ِمن أَنُفِسُکم أَزواًجا لَِتسُکنوا إِلَیها َوَجَعَل 
روَن ًة َوَرحَمًة ۚ إِنَّ في ذٰلَِک َلیاٍت لَِقوٍم یََتَفکَّ بَیَنُکم َمَودَّ

ترجمه:
برای شما  از جنس خودتان  اینکه همسرانی  او  نشانه های  از  و 
آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان موّدت و رحمت 
قرار داد؛ در این نشانه هایی است برای گروهی که تفّکر می کنند.

پایان
فهرست منابع:

مقاالت روانشناسی درباره بیماری پارانویید 
تفسیر قانون مجازات اسالمی به همراه متن ماده 

همچنین سعی شد تا بیشتر مطالب با دانش شخصی خودمان و 
نظرات خودمان نوشته شود 

آیاتی از قرآن کریم 
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بررسی قانون چک و تغییرات آن در سال های متمادی و 
بررسی تطبیقی قانون سابق و حال حاضر و ضمانت اجرای آن

گسترده  و  متنوع  چنان  ایران  اقتصاد  در  چک  از  استفاده 
است که تقریبا می توان گفت که راه اندازی و انجام فعالیت 
بانکی غیر ممکن  بدون داشتن دسته چک  اقتصادی  های 

است.
تراکنش  از  زیادی  حجم   ، کشور  رسمی  آمارهای  طبق   
نشان دهنده  که  انجام می شود  از طریق چک  مالی   های 
ی اهمیت باالی چک به عنوان سهل الوصول ترین و ارزان 
کشور  اقتصادی  نظام  در  دار   مدت  ی  معامله  ابزار  ترین 
بسیاری  است که  مترقی  انقدر  قانون چک  است. اصالحیه 
یک  عنوان  به  را  آن  بانکی  نظام  فعاالن  و  اقتصاددانان  از 
ویژگی  ترین  دانند. مهم  بانکی می  نظام  جهش در اصالح 
بانک مرکزی  الزام ثبت چک در سامانه صیاد   ، قانون  این 
)صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک( با هدف یکپارچه 
سازی فرایند صدور دسته چک های بانکی راه اندازی شده 
صدور چک  است.  پرداخت  سند  یک  به عنوان  است. چک 

لزوما یک عمل تجاری محسوب نمی شود و برخالف برخی 
از اسناد که صدورشان یک عمل تجاری است و تجار از آنها 
استفاده می کنند، در مورد چک وضعیت فرق می کند و همه 
که  است  نیاز  پس  می کنند.  استفاده  چک  از  جامعه  افراد 
کارآیی چک با کارکرد های آن و نیاز جامعه متناسب باشد. 
امروزه جابه جایی پول نقد به حداقل رسیده و بیشتر خریدها 

اعتباری هستند.
اقتصاد مقاومتی مبنی  بند 19 سیاست  در راستای اجرای 
از فعالیت های زمینه  اقتصاد و جلوگیری  بر شفاف سازی 
ساز فساد در حوزه های پولی ، تجاری، ارزی و غیره پس از 
کارشناسی های دقیق و با توجه به قوانین موجود در دنیا 
مجلس شورای  نمایندگان  قاطع  رای  با  قانون جدید چک 
اسالمی به تصویب رسید که یک جهش بزرگ و رو به جلو 

می باشد.

قانون جدید چک 

       الهه یاراحمدی- مقطع کارشناسی پیوسته رشته حقوق 
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بسیاری  نوآوری های  و  دارای مزیت ها  قانون جدید چک 
است از جمله: نظارت و اعتبار سنجی در صدور چک توسط 
بانک مرکزی، کاهش چک برگشتی و افزایش اعتبار چک، 
اختصاص کد یکتا به هر برگ از چک های صیاد، ممنوعیت 
صدور چک در وجه حامل و ثبت ذی نفع چک در سامانه 
صیاد توسط صادر کننده ی چک، امکان استعالم ذی نفع 
چک از طریق سامانه جهت اعتبار چک ، صدور چک از زمان 
چاپ حداکثر تا سه سال، ثبت آنی چک برگشتی و رفع سو 

اثر آن در بانک مرکزی.
معامالت  به سمت  اقتصادی  بنگاه های  اخیر  های  سال  در 
مدت دار از طریق چک حرکت کرده اند که متاسفانه عدم 
ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهم 
ترین ابزار خرید مدت دار  باعث ایجاد مشکالتی برای فعالین 

اقتصادی و وخیم شدن اوضاع کسب و کار شده است.
از ویژگی های مهم قانون جدید چک الزام احراز هویت هر 
دو سوی فرایند صدور یک چک است به این معنی که مبدا 
کننده  صادر  هویت  و  است  مشخص  نهایی چک  مقصد  و 
و گیرنده نهایی نیز مشخص است.همچنین برای دارندگان 
تا  شده  گرفته  نظر  در  اعتباری  سقف  بانکی  چک  دسته 
دارندگان دسته چک بی حساب و کتاب چک صادر نکنند.

 ، چک  صدور  فرایند  بر  کنترل  و  نظارت  ضعف  همچنین 
اتکای صرف به الشه کاغذی چک و اطاله دادرسی در پرونده 
باعث  اقتصادی  فعاالن  به  باال  هزینه  تحمیل  و  های چک 

ایجاد بازنگری و اصالح قانون صدور چک شده است.
در  تضمینی  چک  صدور  امکان  که  است  این  مهم  نکته 
نهایی  ذی نفع  وجه  در  باید  صرفا  پس  نیست،  حامل  وجه 
صادر شود، از طرفی در حال حاضر امکان ظهرنویسی چک 
معمولی در وجه حامل دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر، 
نمی توانند در وجه حامل  هر دو چک معمولی و تضمینی 
و  انتقال  قابلیت  اساسا  تضمینی  اما چک های  صادر شوند، 
ظهرنویسی ندارند، با اینکه چک های عادی قابلیت انتقال و 
ظهرنویسی در وجه شخص معین را به شرط ثبت در سامانه 

بانک مرکزی خواهند داشت.

   تغییر عمده در قانون جدید چک:
اللکترونیکی  چک های  درباره  چک  مقررات  و  قوانین   .1
درخواست  بر  بنا  است  مکلف  بانک  است.2.  الزم الرعایه 
سامانه  در  را  آن  بودن  غیرقابل پرداخت  فوراً  چک  دارنده 
یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.3. در صورتی که موجودی 
حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، 
موجودی  مبلغ  است  مکلف  بانک  چک  دارنده  تقاضای  به 
در حساب را به دارنده چک بپردازد.4. جلوگیری از افتتاح 
حساب و انسداد تمام حساب های صادرکننده چک در تمام 
از  ساعت   24 گذشت  از  پس  اعتباری  موسسات  بانک هاو 

ثبت غیرقابل پرداخت بودن5. بانک ها مکلفند سقف اعتبار 
یکتا  برگه چک شناسه  به هر  و  را محاسبه  مجاز متقاضی 
اعتبار چک  مدت  حداکثر  دهند.  اختصاص  اعتبار  مدت  و 
راه اندازی  است.۶.  سه سال  چک  دسته  دریافت  زمان  از 
تا  ندارند  دسته چک  که  اشخاصی  برای  موردی  چک های 
بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از 
برای  اشخاص  این  حساب  از  برداشت  امکان  چک،  دسته 
ذینفعان معین فراهم شود.7. بانک مرکزی و مراجع قضایی 
برای  را  الزم  اطالعات  به  دسترسی  امکان  شدند  موظف 
از دریافت دسته چک و  یکدیگر فراهم کنند.8. جلوگیری 
ورشکسته،  افزاد  برای  صیاد  سامانه  در  جدید  چک  صدور 
معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده9. 
از  پرداخت،  عدم  گواهینامه  ارائه  با  می تواند  چک  دارنده 
به کسری مبلغ چک و  اجرائیه نسبت  دادگاه صالح صدور 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.10. 
مجازات بانک ها یا مؤسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی 
و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط توسط 

بانک مرکزی
با وجود این مزایا کار کردن با این چک ها بسیار راحت تر و 

قابل اعتماد تر می باشد.
به  چک  جدید  قانون  در  برگشتی  های  چک  بودن  کمتر 
دلیل محرومیت هایی است که برای صادر کننده ی چک 
از  از جمله محرومیت  به وجود می آورد. محدودیت هایی 
تمام خدمات پایه ی بانکی از قبیل افتتاح حساب، اعطای 
تسهیالت و صدور ضمانت نامه، مسدود سازی تمام حساب 
اتصال سامانه ی صیاد   ، بانکی صادر کننده ی چک  های 
و  در رسیدگی  تسریع  قضاییه  جهت  قوه  با  مرکزی  بانک 
اعمال مجازات های پیش بینی شده، پرداخت وجه چک از 
هر  در  کننده چک  صادر  هر حساب  در  بانکی  هر حساب 
بانک ، اقدام قانونی از طریق دفاتر خدمات قضایی و حداکثر 

زمان رسیدگی بیست روز بعد از ثبت شکایت.
این  از  کنندگان  استفاده  سو  اقدامات دست  این  تمامی  با 
ایجاد  معامالت  برای  امنی  بستر  و  شده  کوتاه  مالی  حوزه 

می شود.
  

اجراهایی  ضمانت  و  مجازات  چه  جدید  قانون  در     
برای صادرکنندگان چک های بالمحل و فاقد موجودی 

کافی در نظر گرفته شده است؟
در قانون جدید چک، بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن 
یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، تمام 
وضعیت  از  آنالین  صورت  به  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها 

صاحب حساب بانکی اطالع می یابند.
پس از گذشت 24 ساعت، تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری 
حسب مورد مکلفند تا زمانی که از چک برگشتی رفع سوء 



اثر نشده است، محدودیت هایی را به عنوان مجازات 
برگشتی  چک  کننده  امضا  و  حساب  صاحب  برای 
محدودیت ها،  و  مجازات  این  جمله  از  کنند.  اعمال 
و صدور  افتتاح هرگونه حساب  امکان  از  محرومیت 
کارت بانکی جدید، حتی صدور المثنی، تمدید تاریخ 
و تسهیالت خرد  اعتباری  بانکی،کارت  اعتبار کارت 

می شود.
یکی از نکات مهم، مجازات ها و محرومیت هایی است 
که برای افرادی که چکشان برگشت خورده در نظر 
گرفته شده است. به محض اینکه چک فرد برگشت 
می خورد از دریافت تسهیالت بانکی، افتتاح حساب 
بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات 
تا  و  شد  خواهد  محروم  بانکی  ضمانت نامه  و  ارزی 
زمانی که رفع سوءاثر برای چک فرد صورت نگیرد، 
فرد هیچ کدام از خدمات بانکی را نمی تواند دریافت 
 5 ماده  در  که  هستند  محدودیت هایی  این ها  کند. 
این  از  بند مهمی دیگر  آمده اند. همچنین در  مکرر 
قانون آمده است که حساب های فرد و موجودی های 
بانکی  شبکه  در  چک  مبلغ  میزان  به  فرد  بانکی 
در  فرد  که  میزانی  به  یعنی  شد؛  خواهد  مسدود 
حسابش برای پاس شدن چک کسری داشته باشد، 
کلیه دارایی ها و موجودی حساب های متعلق به فرد 
بانک  سامانه های  از طریق  بانکی  در سیستم شبکه 

مرکزی مسدود خواهد شد.
بحث دیگر در مورد افراد ورشکسته و معسر از پرداخت 
محمول به مطرح است. این دو اصطالح، یعنی تجاری 

که دیونشان بیشتر از دارایی هایشان است و خودشان 
یا یکی از طلبکارانشان در دادگاه حکم مرجع قضایی 
مبنی بر ورشکستگی گرفتند. عالوه بر این افرادی نیز 
هستند که در دادگاه حکمی علیه شان صادر شده 
در  پس  کنند،  پرداخت  را  حکم  مبلغ  نتوانستند  و 
خواست اعسار داده و اعسارش و عدم تمکن مالی او 

در دادگاه پذیرفته شده است. 
دسته سومی نیز وجود دارد که شامل افرادی است 
که دارای چک برگشتی هستند و چکشان هنوز رفع 
سوء اثر نشده است. این سه دسته افراد و وکالی آنها، 
امکان صدور چک جدید و دریافت دسته چک جدید 
محدودیت های  از  یکی  هم  این  داشت.  نخواهند  را 
اعمال شده در قانون جدید است. نکته آخر در بحث 
محدودیت ها، رفع سوء اثر است. با توجه به این بخش 
می توان گفت قانون گذار تا حدودی رفع سوء اثر از 
چک را آسان تر کرده است. در گذشته چک ها پس 
حال  در  می شدند.  اثر  سوء  رفع  سال   7 گذشت  از 
حاضر این مدت زمان به سه سال کاهش پیدا کرده، 
این  به  را  البته شرط عدم شکایت حقوقی و کیفری 
مورد اضافه کرده است. همچنین اگر فرد هیچ کدام از 
راه های رفع سوء اثر را نداشته باشد می تواند با واریز 
در خواست مسدودی  در حساب خودش  مبلغ چک 
کند.  اثر  سوء  رفع  خود  حساب  از  و  بدهد  را  مبلغ 
در گذشته این مبلغ دو سال در حساب فرد مسدود 
پیدا  کاهش  سال  یک  به  مدت  این  االن  و  می شد 

کرده است.
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اعتبار شهادت 
در نظام حقوقی ایران

25

ماده 1258 قانون مدنی پنج مورد از دالیل اثبات دعوی را ذکر کرده 
که عبارتست از اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت ،  امارات و قسم .  این 
مقاله قصد دارد به بررسی ارزش شهادت و  اعتبار آن در ادله اثبات 

دعوی  بپردازد .
شهادت به معنای اظهارات یک فرد خارج از دعوی  است که موضوع 
مورد اختالف را دیده یا شنیده و یا شخصا از آن آگاه شده باشد به 
از طرفین دعوی و به ضرر طرف  نفع یکی  به  عبارت دیگر شخص 

دیگر اعالم اطالع از وقوع امری می کند . 
این نحو تشریح شده  به  قانون مدنی شرایط شاهد  در ماده 1313 
است » در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط 
است و شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق 
رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود 

قرار دهند پذیرفته نمی شود.«
اگر وسیله آگاهی شاهد قوه بینایی او باشد ، گواه را شاهد عینی و 
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گواهی وی را مشاهده می نامند و اگر وسیله آگاهی قوه شنوایی 
باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی وی را اسماع می نامند.

در تمامی ادوار تاریخ و سیستم های قضایی ملل جهان شهادت 
شهود به عنوان یکی از مهمترین دالیل اثبات دعوی به کار می 
رود و تنها تفاوت در شدت تاثیر و درجه اعتبار آن است. اهمیت 
شهادت شهود در گذشته به دلیل تفکر صادق پنداری افراد در 
انسان ها و  فقدان دستاوردهای علمی جهت اتکا به آن، بسیار 

ویژه و حیاتی بوده است. 
افراد حاضر  ایجاب می کند که  مسئولیت اجتماعی و اخالقی 
و  یا درخواست طرفین دعوی  مواقع ضرور  در  در یک جامعه 
دستگاه های قضایی در محاکم حاضر گردیده و جهت احقاق 

حق متضرر اقدام و عمل نمایند.
و  شهادت  اعتبار  تبیین  مقاله  این  اصلی  موضوع  که  آنجا  از 
حجیت آن در اثبات دعاوی می باشد، ضمن مقایسه آن با سایر 
ادله های اثبات دعاوی ارزش و اعتبار آن را  در صورت تقابل و 

تعارض مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم 
اینگونه شرح می دهد که »  را  اقرار  قانون مدنی  ماده 1259 
اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود « در 
این  اقرار  مورد  در  نیز  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   202 ماده 
چنین گفته می شود که » هرگاه کسی اقرار به امری نماید که 
دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن 

الزم نیست « با استناد به این دو ماده در ابتدای امر این چنین 
به نظر می رسد که اقرار مستحکم ترین ادله و موثرترین است 
و جای هرگونه مصابرت را برطرف می نماید و قاضی را ملزم 
به صدور حکم مطابق اقرار می کند اما با تامل در شرایط اقرار 
نبوده و  اعتبار مطلقعه  مشخص می گردد دلیل مذکور دارای 
مانند دالیل دیگر قابل شبهه است زیرا اقرار از جنس اخبار می 
باشد  و احتمال صدق و کذب بودن در آن موجود است چنانکه 
در خصوص  گذارد.  آن صحه می  بر  مدنی  قانون  ماده 1277 
تعارض اقرار با شهادت می توان گفته که در عمل تعارضی میان 
اند چرا  قرار داشته  یکدیگر  نبوده و همواره در طول  این دو  
که پس از اقرار مقر چنانچه دادگاه اقرار را مورد پذیرش قرار 
قانون 202 آیین دادرسی مدنی، دادگاه به سراغ  دهد مطابق 
دالیل دیگر نمی رود. بنابراین دامنه اعتبار شهادت با وجود اقرار 
محدود می شود و صریحا می توان گفت که در صورت وجود 
برای  قانونی، دیگر جایگاهی  با شرایط  بر تطابق  اقرار مشروط 

شهادت وجود ندارد.
ماده 1321 قانون مدنی اماره را به این صورت وصف می کند 
که » اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا 
در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود « بنابراین گاهی 
قرار می  مبنا  احوالی  و  اوضاع  موضوع  اثبات یک  در خصوص 
یا در نظر  ادعا هستند و  بر  قانون دلیل  یا به حکم  گیرند که 
قاضی چنین امری را ایجاب می کنند. اماره قضایی اغلب مبتنی 
بر استنتاج است زیرا قضات به طور معمول از روی قرائن موجود 
در پرونده به حقیقت پی می برند. در صورت وقوع تعارض بین 
اماره و شهادت باید گفت که اماره بر شهادت مقدم است زیرا 
اوال همانگونه  که در ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر 
گردیده » تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است « ثانیا 
شهادت حاصل ظن به مشهود است اما اماره حاصل علم قضایی 
است در نتیجه ظن تاب مقابله با علم را ندارد. در نهایت می 
توان گفت امارات بر شهادت مقدم است و دارای اعتبار بیشتری 

می باشد.
ماده 1284 قانون مدنی سند را عبارت از هر نوشته که در مقام 
دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، می نامد. استفاده از سند به 
عنوان ادله در تاریخ ید طوالیی داشته و مبنای معامالت و امور 
محاکم قضایی بوده است. با استناد به ماده 128۶ قانون مدنی 
می توان اسناد را به دو نوع  عادی و رسمی تقسیم بندی کرد. 
سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود اختیارات و صالحیت 
می  تنظیم  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  و  سند  تنظیم  در  وی 

گردد .
در بررسی تعارض بین شهادت و اسناد رسمی می توان گفت 
که فی مابین شهادت و اسناد رسمی هیچ دست باالیی وجود 
ندارد و قاضی در مقام رفع تعارض باید به میزان ارزش و اعتبار 
در  قاضی  است  بنابراین ممکن  نماید  توجه  و کیفیت هر یک 
و  موازین شرعی  و  اصول  با  را منطبق  مواردی شهادت شهود 
قانونی بداند و با استناد به آن ادله مبتنی بر سند رسمی را رد 
نماید . در اینجا  در میابیم که مواجه شهادت و اسناد رسمی 
قطعیت حاکم نیست و قاضی بر اساس اوضاع و احوال و شرایط 

پرونده احکام را صدور می نماید. 
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متعصبانه  عقاید  و  سنتها  از  گرفته  نشأت  فرهنگی  الگوهای 
است، که به طور کلی از مهمترین عوامل زمینه ساز خشونت 
های خانواگی، انواع جرایم و جنایت ها به شمار می روند، اما 
»قوانین« یک جامعه هستند که وضعیت موجود را تقدس می 
کم  گذارند.  می  صحه  افراد  میان  موجود  روابط  بر  و  بخشند 
نیستند پیشداوریها، عقاید و باورهایی که اعمال خشونت آمیز 
علیه زنان را توجیه می کنند و حتا به آن مشروعیت سنتی می 
های  نابرابری  جمله  از  عوامل  سایر  کنار  در  عامل  این  دهند. 
اساسی قدرت میان زن و مرد، دکترین پنهان کاری، روشهای 
رایج حل و فصل اختالفات و درگیری ها، سستی و عدم تحرک 
حکومت ها و... موجبات تداوم خشونت های مبتنی بر جنسیت 
را فراهم می سازد و به نوعی ضامن دوام و بقای خشونت است. 
به جرأت می توان گفت تنها عامل بازدارنده ای که می تواند در 
مقابل گسترش فرهنگ خشونت خانوادگی بایستد و با تحریم 

ها و مجازات ها و ممانعتها، سد راه شود، قانون است.

نمای  تمام  آیینه ی  و  کننده  بیان  بهترین  دورکیم  عقیده  به 

است«  آن  در  موجود  حقوق  و  قوانین  جامعه،  هر  ساختار 
در  موجود  اجتماعی  های  واقیعت  ی  کننده  بیان  »حقوق،  و 
زمان  نیازهای  با  قانونی  اگر  بنابراین  است.«  اجتماعی  ساختار 
تناسب نداشته و با اصول و قواعد و نظام حقوقی ناسازگار باشد، 
مرور  به  نشود،  اجرا  به صورت صحیح  نیز  مجریان  از سوی  و 
هرچند  می شود.  تاریخ سپرده  و  اذهان  بایگانی  به  و  متروک 
تغییر و یا وضع چند قانون به نفع زنان، شاید در کوتاه مدت 
نتواند در دگرگونی وضعیت و موقعیت آنان در خانواده و جامعه 
از  این تغییرات نشان  اما بدون تردید  چندان مؤثر واقع شود، 

تحول در نظام فکری و بینش قانونگذاران یک جامعه دارد.

تصویب الیحه منع خشونت علیه زنان از گام های مثبتی است 
این  است.  مجلس  تائید  مهر  و  تکمیل  اصالح،  انتظار  در  که 
از کیان خانواده،  بانوان، حفاظت  امنیت  تامین  با هدف  الیحه 
افزایش آگاهی های عمومی، توسعه دانش و فناوری و آموزش 
ارتقاء شاخص های  خانگی،  با خشونت  مقابله  برای  اختصاصی 

دادرسی اسالمی و پیشگیری از وقوع این بزه تصویب شد.

موضع قانون در برابر موضع قانون در برابر 
خشونت خانگی

       امیرحسین آراسته- مقطع کارشناسی پیوسته رشته حقوق

       علیرضا کیارخ - مقطع کارشناسی پیوسته رشته حقوق
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یا  پذیر  آسیب  موقعیت  به جهت  و  عمدا  که  رفتاری  هر  الیحه  این  در 
اتکا بر جنسیت موجب آسیب جسمی، روانی، شخصیتی و حقوق قانونی 
جسمانی،  تمامیت  علیه  جنایت  عناوین  از  یکی  موضوع  تحت  شود  زن 
و  حقوق  عمومی،  اخالق  و  عفت  علیه  جرائم  روانی،  و  معنوی  حیثیت 
تکالیف خانواده یا آزادی هالی مشروع بانوان جرم انگاری شده و مجرم 
مطابق مقررات همین الیحه مجازات خواهد شد مگر اینکه در قانون دیگر 
اصالح  برای  پیشنهاد  باشد.  بینی شده  آن پیش  برای  مجازاتی شدیدتر 
مقررات مرتبط با موضوع این الیحه از وظایفی است که به کمیته ملی 

صیانت از کرامت و تامین امنیت بانوان سپرده شده است.

راجع به قتلی که موضوع قوانین این الیحه است، درصورتی که خانواده 
مقتول خواستار قصاص باشند و از عهده تامین هزینه تفاضل دیه برنیایند 
این تفاضل از طرف دولت پرداخت می شود و قاتلی که به هردلیل قصاص 
نشود به حبس تعزیری درجه 4 محکوم خواهد شد. اگر عمل مجرم منجر 
به نقص، از کارافتادگی یا قطع دائمی عضو، بیماری صعب العالج، آسیب 
دائمی به زیبایی، سقط جنین و زوال عقل شود مجرم به حبس درجه 5 
و اگر این لطمات غیر دائم باشد به حبس درجه ۶ محکوم خواهد شد. 
موارد  رعایت  بدون  خود  جنسی  بیماری  به  علم  با  زوج  که  صورتی  در 
بهداشتی، آگاهی و رضایت زوجه اقدام به برقراری رابطه کند در صورتی 
که عملش مشمول تعریف جنایت عمدی شود به قصاص محکوم می شود. 
در غیر این صورت اگر رابطه منجر به فوت زن شود به حبس درجه 5 و 
در صورت انتقال بیماری یا تشدید آن در زوجه به یکی از مجازات های 
درجه ۶ محکوم می شود. مصادیق ذکر شده از مجازات هایی هستند که 
قانونگذار در این الیحه برای حمایت از زنان در نظر گرفته است. مکلف 
کردن مراکز درمان به پذیرش و معالجه فوری بزه دیده موضوع این قانون 
و تهیه مستندات از آسیب های وارد شده و معاف کردن قربانی از پرداخت 
هزینه درمان، توسعه اماکن تفریحی برای زنان؛ مشروط کردن ثبت ازدواج 
به گذراندن دوره های آموزشی الزم، طرح شکایت، دخالت، دفاع و ... از 
بزه دیده ای که تمکن مالی ندارد با توجه به ظرفیت ماده 33 قانون ایین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی از مواد بر جسته مطرح 

شده در این الیحه است.

البته در الیحه مذکور بسیاری از هدف ها و وظایف به طور کلی و اجمالی 
بیان شده است. برای نتیجه بخشی این گونه الیحه ها باید به طور دقیق و 
خاص تمام جوانب موضوع بررسی شود بر این اساس مصادیق دقیق جرم، 
راهکار پیش گیری از وقوع آن، مجازات بازدارنده، اقدامات تامینی و نحوه 

جبران آسیب به دقت و وضوح بیان شود.

قانونگذار  و  است  شوهر  و  زن  اصلی  ستون  دو  از  متشکل  خانواده  نهاد 
دو  بر سر هر  را  باید چتر حمایت خود  و سیاستگذاران  امور  متولیان  و 
و  تضعیف  سرکوب،  تحقیر،  با  که  داشت  انتظار  میتوان  آیا  بگسترانند. 
نادیده انگاشتن یکی از ارکان و اجزای اصلی آن نهاد، باز هم کیان خانواده 

حفظ و بنیان های آن متزلزل نشود؟
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باشگاه خبرنگاران جوان - الیحه منع خشونت علیه زنان
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