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  سرمقاله
  
  !به تسلیمند در این بحر مّواج، عالمان نیز محکوم

واهد آمد، سخنی است برخاسته از جان و دل قضات، قضاتی که در مراحـل  آنچه در این اسطوره خ  
های مقدماتی در دادسراهای سراسر کـشور    های بدوی و تجدیدنظر در محاکم و رسیدگی         مختلف رسیدگی 

البته شأن و منزلت قضات دیوان، شأنی اجـل اسـت و مـا را جـرأت سـخن                   . به خدمت ایثارگرانه مشغولند   
  .نیستگفتن از جانب آنان 

  .سخن در باب اطاله دادرسی است، البته نه خطاب به قضات، بلکه از جانب قضات
باشـد؛ امـا بایـد گفـت اگـر            دانند که اطاله دادرسی ناشی از چه عواملی می          کش می   زحمت: قضات

های قضایی به عنـوان یـک واقعیـت،           واقعیتی است موجود، یعنی وجود اطاله دادرسی در تمامی رسیدگی         
برای رفع این چـالش چـه       » ستادی«دهد، متولیان     ز مراجعه کننده به دستگاه قضایی را آزار می        مردم عزی 

  :آیا! اند؟ کرده
  اند یا خیر؟  لوایح متناسب قضایی جهت طی مراحل قانونی پیشنهاد داده-1
مندی از کلیه قوانین و مقررات مصوب که دسترسی قاضی را به آنها آسان کنـد                   در جهت بهره   -2

  اند یا خیر؟ ری اندیشیدهراهکا
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  اند یا خیر؟ های متعدد آزمون و خطا تدبیری اندیشیده  برای پایان دادن به دوره-3
 برای رساندن تعداد کادر قضایی در هر شهرستان و بخش به نصاب الزم و استاندارد مـصوب،                  -4

  اند یا خیر؟ برنامه کوتاه مدت و درازمدت تدارک دیده
نونی منـشاء اطالـه دادرسـی از اندیـشۀ قـضات فاضـل و در قالـب گـروه                     در رفع تنگناهای قا    -5

  تحقیقی، استفاده شده است یا خیر؟
 برای تضمین بهداشت روانی قاضی در محل کار که مؤثر در اطالـه دادرسـی اسـت و تـدبیر و                      -6

ی وجـود دارد یـا   ا اند یا خیر؟ و اساساً برای حفاظت توأم با کرامت از قاضـی، برنامـه            ای تدارک دیده    برنامه
  خیر؟

ای کـه ایجـاد شـبهه مهـارت دارنـد تـدبیری         در جهت حمایت از قاضی در برابر عناصر آلـوده     -7
   شده است خیر؟ اندیشیده

به جای پاسخگویی به سؤاالتش، دیوار اطاله دادرسی را         . شخص قاضی خود صاحب استعالم است     
  نکنیمراب بر سر او خ

هـا   له دادرسی حقیقتی است محدود که فقط در بعضی از پرونـده   در همین ارتباط باید گفت اگر اطا      
  :توان مالحظه کرد،  شایسته است می

هـا     نباید حکم کلی صادر شود و برای ایـن حقیقـت انکارپـذیر کـه تنهـا در بعـضی از پرونـده                       -1
  .گریبانگیر قاضی است، در مجامع عمومی اظهارنظر کلی شود

ها موجب رنجش طـرفین دعواسـت و قاضـی            ی از پرونده   برای این حقیقت محدود که در بعض       -2
قاضی خود از اطاله دادرسـی در بعـضی از        . نیز از آن رنج و مشقت است اختیارات الزم به قاضی داده شود            

  :به عنوان مثال. ها ناراحت است پرونده
ره و  شوند، آیـا ایـن طفـ         اعضای هیأت کارشناسان در ابراز نظریه خود دچار طفره و تعلل می            -الف

  تعلل ناشی از ضعف علمی قاضی است؟
کند مأمور ابالغ در شیوه        با گذشت مدت سه یا چهار ماه از نوبت رسیدگی، قاضی مالحظه می             -ب

صحیح ابالغ دچار خطا شده است، آیا عمل مأمور ابالغ ناشی از ضـعف علمـی قاضـی اسـت؟ و آیـا اگـر                
های   ریزی  ول وقت دادرسی کنترل کند، باغ برنامه      های واصل شده را مدتی قبل از حل         قاضی بخواهد ابالغ  

  !ایم؟ خود مجال و فرصتی برای او گذاشته
نمایـد و وقـت     در روز رسیدگی، قاضی محکمه حقوقی به جانشینی بازپرس انجام وظیفـه مـی           -ج

  توان قاضی را مقصر دانست؟ شود، می ها تجدید و درنتیجه اطاله دادرسی محقق می پرونده
و مه و خورشیدهای داخل و خارج برای اینکه قاضی با قـدرت و صـالبت عمـل کنـد      ابر و باد     -د

گونـه   اند یا خیر؟ و اگر قاضی با صالبت عمل نکرد و از او پرسش شده است که چـرا ایـن                  تدبیری انیشیده 
  عمل نموده است یا خیر؟
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ارد باعـث اطالـه     کند، در بعضی از مو       قانونگذار برای کیفیت بخشی به قوانینی که تصویب می         -هـ
  دادرسی شود، به قاضی چه ارتباطی دارد؟

داند؟ کدام قاضـی اسـت کـه از دسترسـی بـه               کدام قاضی است که مدعی باشد همه حقوق را می         
آخرین اطالعات حقوقی استنکاف کند؟ کدام قاضی است که از علم و دانایی گریزان باشد؟ کـدام قاضـی                   

 که طی مدارج علمی باالتر را اندیشه نکنـد؟ کـدام قاضـی               قاضی است  ماست که از آموزش بهراسد؟ کدا     
است که از نقض رأی خود به علت چالشهای رسیدگی ناراحت نباشد؛ اما به توجه به اشـتیاق وافـر بـرای                      

هایی از متولیان آموزش که در این راسـتا           توسعه بخشیدن به اطالعات علمی، در جمع قضات، چه حمایت         
ز از طریق آموزش تـدارک      بع مؤثر در ارتقای سطح رسیدگیها ج       اندک منا  کنند شده است؟ مگر     حرکت می 
  شده است؟

 شـود؟ آیـا ریاسـت    رو نمی های آموزشی جهت ارتقای تحصیالت تکمیلی چرا با حمایت روبه     برنامه
قضاییه نفرمودنـد کـه یکـی از علـل روی آوردن افـراد بـرای ادامـه تحـصیالت تکمیلـی بـه                         محترم قوه 

آری آمـوزش بـرای همکـارانش در        . ایـم   معتبر این است که راه را بر آنان در داخل بسته          های غیر   دانشگاه
ها بایـد بـه حجـم و گـستردگی اسـتقبال              اما حمایت متناسب با حجم این برنامه      . سطح کشور برنامه دارد   

  .ها باشد گوار از این برنامهرقضات بز
هایی انـع رسـیدگی، بـا چالـش       آری، متولیان آموزش در جهت کمک آموزشی به قـضات و رفـع مو             

وجود عوامل  . شود  دم هماهنگی و عدم استقبال بخشهایی دیگر ستادی قوه ناشی می          اند که عمدتاً آ     مواجه
ها آموزشب و اقبال بـه فراگیـری          مختلف در مسیر اطاله دادرسی دیگر فرصت چندانی برای توجه به جنبه           

نامگی در آموزش یا کمبـود کارشـناس و متخـصص           بر  این همه نه از بی    . گذارد  دانش در قضات باقی نمی    
باشد، بلکه انبوهی از معضالت، چنان قاضی را گرفتار کرده کـه مجـالی بـرای اندیـشیدن بـرای او بـاقی                    

شـود،    گذارند، آیا با آن کسی که در جریان رودخانه خروشان گرفتار آمده و با شدت به جلو رانـده مـی                      نمی
تدالل و رشد و ارتقای آگـاهی و دانـش گفـت؟ اینجـا نـه جـای                  ممکن است درحال سخن از منطق و اس       

آیا نجات وظیفه آمـوز     ! گفتگو که قوت نجات است، واال در این بحر مواج، عالمان نیز محکوم به تسلیمند              
هـای علمـی،      آموزش مبتنی بر پایه   . افزایند  است یا آنان که خود بر تالطم امواج رودخانه بیش از پیش می            

طلبد؛ اما متولیت آموزش با کمترین امکانـات و ضـیق وقـت و کمبـود منـابع مـالی                      زم می زمان و ابزار ال   
  ها و نخبگان را برای همکاری گردآوردند، تا شاید به حداقل نتیجه مطلوب  اند جمعی از بهترین توانسته
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ر هـا و افکـا      دست یابند، و در راه باید همه مسئولین برای دستیابی و تحقق آنچـه کـه در اندیـشه                  
  .گذرد همت نمایند و این بخش از قوه را یاری رسانند می

ای  دانند که آموزش و پرورش مقولـه  آنان که از دور دستی بر آتش تعلیم و تعلم دارند، به نیکی می    
. یک شبه نیست؛ قرص و دارویی نیست که بتوان آن را با یـک نـسخه و بـرای چنـد روزی تجـویز کـرد              

ان است و برای کسب نتیجه مطلوب در این میدان، باید با تکیه بـر همـه           آموزش در امتداد زندگی در جری     
هتی گذشته بتوان عمارتی نـو        ها و امکانات و با یاری همه متولیان امر، راه را هموار کرد تا بر ویرانه                 داشته
  .بنا کرد

 گیـری از    مسئولین آموزش قوه، در طول چندین سال گذشته همیشه و در حد بضاعت خود با بهره               
های متعـدد     ریزی  های مرتبط و با جمعی زیاد از برنامه         کارشناسان، نخبگان، اساتید و متخصصین در زمینه      

ناپذیر و مستمر برای دستیابی به نتیجه مطلوب و در شأن یک سیستم               و متنوع همواره در تالشی خستگی     
آن نیز بـر هـیچ منـصف        ارآمد و تربیت قاضی شایسته عنوان قضای اسالمی، بوده است و نتایج             قضایی ک 

  .خردورزی پوشیده نبوده و نیست
 .اينها آه برمشردم از آه دل برآمد

                           اميدوار بـه روزي    
 نيكو بود پيامد

با وجود این همه سخن، قضات ما را افتخار اشتغال به وظیفه الهی، بـا وجـود رنجهـایی کـه آنهـا                    
  .تانده آنها را بساحاطه کرده است، لبخند مظلوم حق س

  اعضای هیأت تحریریه نشریه
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  وضعیت کشیک در دادسرای جدید
  

  )ییه و مدرس دانشگاهقضا مستشار آموزش و تحقیقات قوه (علی مهاجری،
  

  :چکیده
با احیای مجدد دادسرا تحت عنوان دادسرای عمومی و انقالب، جز در موارد استثنا وظیفه تحقیـق                 

ساعات رسمی کار اداری در کـشور       . ای عمومی به این نهاد محول گردیده است       و تعقیب جرم و اقامه دعو     
از طرفی دیگر، چون ارتکـاب جـرم سـاعت        . گیرد   بعدازظهر را دربرمی   2 صبح تا    8محدود و عمدتاً ساعت     

تواند به ساعت یا ساعات معینی محدود گردد و همین امـر              معینی ندارد پس تحقیق و تعقیب جرم نیز نمی        
  .نماید ناپذیر می یک در دادسرای عمومی و انقالب را اجتنابوجود کش

عملکرد گذشته دستگاه قضایی در این ارتباط نیز بر همین منوال بوده است کـه بـا پایـان یـافتن                     
وقت اداری، انجام وظیفه خاص قضایی مربوط به تحقیق و تعقیب جرم در مـواردی، بـا وقفـه و تعطیلـی                      

 مقاله چگونگی و محدودۀ و موارد اقدام قضایی در خـارج از وقـت اداری بـه                  در این . رو نگردیده است    روبه
  .بحث گذاشته خواهد شد

  
  کشیک در لغت

  معادل » کشیک«. اند دانسته شده» کشیک«نگهبانی، حراست، پاس و قراول معنای لغوی لفظ 
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محـل حـضور نگهبانـان را       . بـوده و کـشیک دهنـده را کـشیکچی گوینـد           » کجیکه«لفظ قدیمی   
گذرانند متعـارف     ممکن است این الفاظ برای قضاتی که سطوره مرقوم را از نظر می            ) 1.(خانه نامند   کشیک

شـود کـه در خـارج از          و مناسب جلوه نکند، اما باید گفت کشیک متعارف به آن دسته اقداماتی اطالق می              
اوت اسـت؛ چـرا کـه       گیرند و این معنا با معنای لفظی کشیک متف          وقت اداری و بنا به ضرورت صورت می       

توانند محدود به وقت معینی شوند، امـا تحقیقـات کیفـری و خصیـصه سـرعت در ایـن                      سایر مشاغل می  
ها اصل بر انجام آنهـا در زمـان           کند و اگر در سایر مسئولیت       روزی بودن آنها را ایجاب می       تحقیقات، شبانه 

قـت اداری اسـت و تنهـا بـرای          محدود اداری است در تحقیقات جرایم، اصل عدم محـدود گردیـدن در و             
  .نامیم تقریب به ذهن است که اقدامات خارج از وقت اداری را کشیک می

 
  تکلیف برقراری کشیک

اگر تحقیقات جرم به فوریت انجام نشود چه بسا در بعشی از موارد آثار و عالیم جرم محو گردیـده                  
بدیهی اسـت بـا تحقـق ایـن     . خفی گرددو یا متهم به جرم نقشه خود مبنی بر فرار را عملی ساخته و یا م               

برای پرهیز از دچار    . فرض، تدارک آثار و عالیم جرم غیرممکن و یا با صعوبت و سختی همراه خواهد شد               
شدن به چنین وضعیتی مقتضی است که تحقیقات مقدمتی به وقت اداری محدود نگردیده و آن دسـته از                   

رای امحای دالیل و آثار را دارند در خارج و وقـت اداری             جرایم یا متهمانی که از استعداد و ظرفیت الزم ب         
پـذیر تلقـی      به همین جهت است که تکلیف برقراری کـشیک توجیـه          . مورد تحقیق و یا تعقیب قرار گیرند      

  .گردد می
  

  مستند قانونی برقراری کشیک
سکوت قانون نسبت به تصریح برقراری کشیک برای خارج از اوقات اداری چه بـسا موجـب ایـن                   

گردد کـه   شود که کشیک قضایی مجوزی ندارد، اما با دقت در مواد قانونی این نتیجه حاصل می                صور می ت
قـانون اصـول محاکمـات جزایـی        ) 58(در مـاده    . عدم برقراری کشیک قضایی موجب مؤاخذه خواهد بود       

تعطیل مانع  تحقیقات مقدماتی باید به قدر امکان سریع باشد و لذا روزهای            «:  مقرر شده بود   1290مصوب  
از آنجایی که در ارتباط با دادسرای عمومی و انقالب به لحاظ نسخ صـریح قـانون                 » .شود  از تحقیقات نمی  

نظـر و بـه سـراغ نـصوص قـانونی موجـود              باشد پس، از آن صرف      ممکن نمی ) 58(مذکور استفاده از ماده     
  .رویم می

ز امحای آثار و عالیم جـرم بـه   دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری ا        «
  ».ندیال جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمآوری اسباب و دالی عمل آورده و تحصیل و جمع

  های عمومی و انقالب در   قانون آیین دادرسی دادگاه)40(جمله یا جمالت فوق نص صریح ماده 
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. قانون اخیرالـذکر اسـت    ) 61(جود دارد ماده    .مستند دیگری که در این ارتباط       . امور کیفری هستند  
تحقیقات مقدماتی باید سریع انجـام شـود و تعطـیالت مـانع از انجـام                «: این ماده چنین مقرر داشته است     

انـد شـکایت      قانون آیین دادرسی کیفری قضات و ضابطین موظف شده        ) 71(در ماده   » .شود  تحقیقات نمی 
  .کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند

انـد دسـتورات قـضایی را فـوری و در              نیز ضابطین موظف شده    )2( قانون مذکور  )42 و   20(در مواد   
آید که تحقیقات امر کیفری تعطیل بردار نیست و به            از مقررات فوق برمی   . اسرع وقت به موقع اجرا گذارند     

توان تحقیـق را متوقـف کـرد و ایـن بـه معنـای ضـرورت                   حتی به عذر تعطیلی نیز می     ) 61(موجب ماده   
کشیک قضایی است؛ چرا که اگر تحقیقات مقدماتی جرم به وقت اداری محدود گردد و در واقـع                  برقراری  

  .قانون آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شده است) 61(حکم ماده 
  

  موقعیت کشیک در نظریان اداره حقوقی
 در دو . قضاییه ضمن سه نظریهریال اصل کشیک قضایی را تجـویز نمـوده اسـت               اداره حقوقی قوه  

صـورت مفهـوم تجـویز کـشیک قـضایی آشـکار              صورت منطوق و در یک نظریه به        نظریه اداره مذکور به   
ای که در آن صریحاً کشیک قضایی تجویز و حتی الزامی دانسته شـده مربـوط بـه                    اولین نظریه . گردد  می

ـ «:  چنین اعالم داشته است    2/7/1365 -1283/7آن اداره ضمن نظریه شماره      . باشد   می 65سال   ا توجـه   ب
کنـد،    قانون آیین دادرسی کیفری که تحقیقات را در اوقات تعطیل هـم تجـویز مـی               ) 58(به مقررات ماده    

 وظیفـه تـابع دادسـتان       ت اداری الزامی اسـت و ترتیـب انجـام         انجام وظیفه قضات تحقیق در خارج از وف       
  )3(».است

باشند؛ چـرا کـه در        را می الزم به ذکر است که منظو ر اداره حقوقی از قضات تحقیق، قضات دادس             
نکته دیگر این کـه مـاده       . های عمومی و و انقالب خلق نشده بود          اصطالح قاضی تحقیق دادگاه    65سال  

الرعایه اسـت     های عمومی و انقالب در امور کیفری که در دادسرا نیز الزم             قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 61(
  .نشده و همان حکم را بیان نموده استقانون سابق آیین دادرسی کیفری ) 58(جایگزین ماده 

 در مورد کشیک اعالم داشته      14/9/1372 -4064/7اداره حقوقی ضمن نظریه دیگری بهد شماره        
تواند بـه   اقدامات دادسرا مقید و منحصر به وقت اداری نیست و دادسرا خارج از وقت اداری هم می   «: است

  )4(».کار خود ادامه دهد
های عمومی و انقالب، در پاسخ به این سؤال که آیا             یت تشکیالت دادگاه  اداره مذور در زمان حاکم    

 چنـین اظهـار   10/8/1373 -5269/7توانند قاضی کشیک باشند؟ طـی نظریـه شـماره     قضات تحقیق می  
  :نموده است
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هـای عمـومی و انقـالب آن اسـت کـه قـضات        نامه دادگـاه  مستفاد از مجموع مواد قانون و آیین  «
دار کشیک باشند مگر در معیت حاکم محکمه؛ زیرا حق اتخاذ             توانند عهده   ن قانون نمی  تحقیق مذکور در آ   

  )5(».تصمیم در امور قضایی را با استقالل ندارند
 در ارتباط با نظریه اخیر باید گفت، اصل کشیک در آن تجویز شده، اما بیان شده است کـه چـون                     

هر چند بعـداً    . دار کشیک باشد    تواند عهده   ین نمی قاضی تحقیق دادگاه عمومی حق صدور رأی ندارد بنابرا        
 به تصویب ریاست قوه رسید، کشیک قـضات         8/3/74نامه شرح و ظایف قضات تحقیق که در تاریخ            آیین

تعیین کشیک برای قـضات تحقیـق در سـاعات غیـر            «: چنین مقرر داشته  ) 5(تحقیق را تجویز و در ماده       
  ». تفویض شده بالمانع استاداری و ایام تعطیل در چارچوب اختیارات

  
  دار کشیک قضایی مرجع عهده

در تشکیالت جدید دادسراهای عمومی و انقالب، جرایمی که تحقیقـات مقـدماتی آنهـا چـه بـسا                   
دسته اول جرایمی هستند که تحقیقات آنها به جسب الـزام           : اند  شود دو دسته    خارجاز وقت اداری اتقضا می    

 و دسته دوم نیز جرایم محدودی هستند که از ابتدای طرح باید در دادگاه               قانونی باید در دادسرا انجام شود     
به عبارت دیگر، در نظام فعلی دادسرای عمومی و انقـالب، اصـل آن اسـت کـه                  . مورد تحقیق قرار گیرند   

گیرد مگر مواردی را که قانونگذار اسـتثنا و تحقیقـات             تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا صورت می       
قـانون اصـالح قـانون      ) 3(بنا به حکم اصل و به اعتبار صدر ماده          . ر را به دادگاه محول کرده باشد      موردنظ

هـای عمـومی و انقـالب در امـور       که قانون آیین دادرسـی دادگـاه  )6(های عمومی و انقالب تشکیل دادگاه 
ست؛ بنابراین دادسـرای  قانون اخیر نیز مجوز کشیک ا  ) 61(الرعایه دانسته و ماده       کیفری را در دادسرا الزم    

این مسئولیت مربوط بـه جرایمـی اسـت کـه           . دار امر کشیک است     عمومی و انقالب در هر هرستان عهده      
  )7(.تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرای مذکور است و بعید نیست این مسئولیت مستثنیات را شامل نشود

  .ت جداگانه بحث خواهد شددار کشیک اس در مورد این که نسبت به مستثنیات چه مرجعی عهده
  

  ترتیب رسیدگی در کشیک
ترتیب و آیین رسیدگی در کشیک همان ترتیب و آیین رسیدگی در وقـت اداری اسـت بـر مبنـای      

گونـه کـه قـبالً بیـان شـد، در       قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین شکلی استوار اسـت؛ امـا همـان      
گیرد که جلوگیری از فـرار و اختفـای           مورد توجه قرار می   کشیک، آن دسته از اقدامات و دستورات قضایی         

  بنابراین، در این دسته از . آنها را اقتضا کند... متهم، تعیین تکلیف متهم؛ جلوگیری از امحای ادله و
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اقدامات، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری همچون شیوه رسیدگی در وقت محـدود اداری بایـد                
  .رعایت گردد

  
  شیکاتخاذ تصمیم ک

  های شعب دیگر  نسبت به پرونده-الف
  های شعب دیگر دادسرا  نسبت به پرونده-1

 ساعت از دستگیری متهم گذشته باشد، قاضی کـشیک الـزام دارد بـرای     24درصورتی که بیش از     
متهم تعیین تکلیف نماید اعم از این که او را بالقید آزاد و یا پس از تفهیم اتهام و دالیـل آن، بـرای وی                         

اما سؤالی که مطرح است، این است که صدور قرار منع یا موقوفی تعقیـب               . ر تأمین کیفری صادر نماید    قرا
در وقت کشیک مجاز است یا خیر؟ درصورت جواز، آیا اقدام دادیار موافقت دادستان را الزم دارد یـا خیـر؟               

دهـد؟ کمیـسیون    ییا اینکه محول شدن کشیک به دادیـار، او را در موقعیـت جانـشین دادسـتان قـرار مـ           
قضاییه، بـه     های آموزشی دادسرا مستقر در معاونت آموزش قوه         ت مطرح شده در دوره    الؤاپاسخگویی به س  

هایی که سابقه ارجاع به شـعب    کشیک نسبت به پروندهاقدام قاضی«سؤال مذکور چنین پاسخ داده است،    
و تعیین تکلیـف اسـت و مجـوزی بـرای           دیگر از عم از بازپرسی یا دادیاری دارد صرفاً در حدود ضرورتها             

در این ارتباط   . الیه منعکس خواهد شد     صدور قرار نهایی نیست و نتیجۀ امر در وقت اداری به شعبه مرجوع            
  )8(».نظر وجود دارد اتفاق

  
  های شعب محاکم  نسبت به پرونده-2

در وقت کشیک   افتد     می اتفاق«: قضاییه چنین سؤال شده است      در این خصوص از اداره حقوقی قوه      
هایی را نزد قاضی کشیک که قاضی دادسـرا اسـت             های نیروی انتظامی پرونه     از سوی کالنتریها و پاسگاه    

نمایند که مربوط به محاکم کیفری است و در آن محاکم مطرح رسـیدگی اسـت و درخـصوص                     ارسال می 
همی را کـه حـسب دسـتور        نمایند و یا مت     کسب تکلیف می  ) ادامه بازداشت متهم  (نظر بودن یا نبودن       تحت

نماینـد و بـا اینکـه پرونـده           اند، در ساعت کشیک نزد قاضی کشیک اعزام مـی           محاکم کیفری جلب نموده   
نیابت از سوی محاکم کیفـری      (نیابتی پس از اجرا از سوی مرجع مجری نیابت به همراه متهم اعاده شده               

در ایـن مـوارد قاضـی کـشیک چـه           . شـود   منظور فوق به نظر قاضی کشیک رسانده مـی          و به ) صادر شده 
  ای دارد؟ وظیفه
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  : در پاسخ اعالم داشته است29/6/83 -5361/7اداره مذکور طی نظریه شماره 
توانـد دسـتور دهـد        باشد در خصوص مورد استعالم فقط مـی         قاضی کشیک که قاضی دادسرا می     «

  ».پرونده به نظر قاضی دادگاه مربوط برسد
ت؛ زیرا وقتی ضابط به همراه گزارش و پرونـده بـه مقـام قـضایی                نظریه اداره حقوقی قابل نقد اس     

از طرف دیگر، در وقت کشیک نبایـد  .  بالتکلیف رها کنیمباشد او را کند و شایسته نمی کشیک مراجعه می  
بنابراین به عنوان چاره، باید گفت اگر پرونده به         . اقدامی که خالف دستور قاضی دادگاه است صورت گیرد        

 نزد قاضی کشیک ارسال شـده و دسـتور جلـب از دادگـاه صـادر شـده،  قاضـی                      -لب شده همراه متهم ج  
قانون آیین دادرسی کیفری متهم تحت حفاظت بـوده و          ) 123(کشیک باید دستور دهد که در اجرای ماده         

بدیهی است درصورتی که پرونـده      .  وقت اداری به همراه گزارش به نزد دادگاه مربوط اعزام شود           در اولین 
  .ارش فاقد متهم باشد، قاضی کشکی مطابق نظریه اداره حقوقی عمل خواهد کردو گز

   فرض حضور دادستان یا معاون-1
در اینکـه  . ممکن است گزارش یا شکایتی در همان وقت کشیک منجر بـه تـشکیل پرونـده شـود     

 اما سؤال    نواقص تحقیق به ضابطین بدهد تردیدی نیست،       تواند دستوراتی جهت رفع     الیه می   جوعقاضی مر 
ها صدور قرار نهایی در وقت کشیک ممکن است یا خیر؟ در پاسخ بـه        این است که آیا در این گونه پرونده       

دار تعیـین تکلیـف       این سؤال، یک استدالل آن است که قاضی کشیک فقط برای امور ضـروی و فوریـت                
 فاقد جنبه ضرورت و فوریت      نماید و صدور قرار نهایی      نماید و صدور قرار نهایی فاقد جنبه ضرورت می          می

استدالل دوم نیز آن است کـه اگـر   . است؛ بنابذابن مجوری برای صدور قرار نهایی در وقت کشیک نیست   
وضعیت پرونده صدور قرار نهایی را اقتضا کند مانعی برای صدور نیست، اما چنانچه صـادرکننده دادیـار زا                   

  .اون او برساندبازپرس باشد باید پرونده را به نظر دادستان یا مع
:  اعـالم داشـته اسـت      31/2/1382 -1168/7قضاییه نیـز ضـمن نظریـه شـماره            اداره حقوقی قوه  

درصورتی که موجبات صدور قرار نهایی مثل مرور زمان در جرایم بازدارنده و یا گذشت شاکی در جـرایم      «
  )9(».قابل گذشت فراهم باشد صدور قرار بالمانع است

صدو قرار نهایی در وقت کـشیک توسـط دادسـتان بالمـانع اسـت؛ زیـرا                 رسد    بنابراین به نظر می   
گونه که قبالً بیان شد، وظیفه و اختیـارات دادسـرا و در رأی آن دادسـتان محـدود بـه وقـت اداری                          همان
 .نیست

  
   فرض عدم حضور دادستان یا معاون و او و رسیدگی توسط دادیار-2

  ت هفتگی یا ماهیانه کشیک قضات دادسرا را رویه آن است که دادستان در هر شهرستان فهرس
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بندی شده، در وقت تعیین شده به         تنظیم و به آنان ابالغ و هر یک از قضات مذکور در برنامه زمان             
سؤال این است که آیا در این فرض قاضی مربوط مجـاز بـه   . نمایند عنوان قاضی کشیک انجام وظیفه می 

ه این سؤال   در پاسخ ب  : سخ به این دو سؤال دو استدالل وجود دارد        باشد یا خیر؟ در پا      صدور قرار نهایی می   
قـانون اصـالح قـانون      ) 3(مـاده   » 5«یک استدالل آن است که مطـابق تبـصره          : دو استدالل وجود دارد   

های عمومی و انقالب، با ارجاع دادستان، دادیار دارای اختیارات اوسـت؛ و تنظـیم فهرسـت                   تشکیل دادگاه 
بنابراین، .  در واقع به منزله ارجاع امور حادث در روز کشیک به شخص دادیار است              کشیک توسط دادستان  

از آنجایی که اگر چنین ارجاعی در وقت اداری آن را به نظر دادستان برساند، پس در وقـت کـشیک هـم                       
کـه  استدالل دوم آن اسـت      . اگر چنین قرار را صادر کند باید در وقت اداری آن را به نظر دادستان برساند               

بنـابراین  . مطابق تبصره مورد استناد، در غیاب دادستان یا معاون، دادیار دارای همان اخیارات آن دو اسـت            
ایـن کـه    . تواند قرار نهایی صـادر کنـد          بدون نیاز به کسب بعدی نظر دادستان، دادیار در وقت کشیک می           

بیـشتری بـه امـور قـضایی و         رسد اسـتدالل اول نظـم         تر است به نظر می      کدام یک از دو استدالل موجه     
بخشد اما استدالل دوم با طبع کار کشیک سازگارتر است؛ چـرا کـه                نظارت دادستان بر اقدامات دادیار می     

توان این ضرورت و تعیین تکلیـف را          یابد و نمی    با صدور قرار نهایی بعضاً تعیین تکلیف متهم ضرورت می         
کند؛ اما برای دادستان نیز ایـن حـق           دوم را پیشنهاد می   به روز بعد موکول نمودو نگارنده، اجرای استدالل         

را قابل است که در وقت اداری نتیجه اقدامات انجام شده در وقت کشیک را برای اعمال نظـارت قـضایی    
  .خواستار شود

  
   فرض عدم حضور دادستان یا معاون و رسیدگی توسط بازپرس-3

کشیک شود یا خیر؟ این استدالل وجود دارد کـه          دار    تواند عهده   در مورد این که اساساً بازپرس می      
نمایـد و   روز، تعطیل یا غیرتعطیل، ساعت اداری و غیر آن انجـام وظیفـه مـی    بازپرس در کلیه اوقات شبانه 

شروع به تحقیقات بازپرس منوط به ارجاع دادستان است مگر در موارد فوری که دسترسـی بـه دادسـتان                    
بنـابراین، بـازپرس    . ود که بازپرس شخصاً ناظر به وقوع جرم باشد        ممکن نباشد و همچنین در جرایم مشه      

توان گفت،     در مقابل نیز می    )10(.ای رسیدگی کند    تواند به پرونده    در وقت کشیک بدون حضور دادستان نمی      
تنظیم فهرست کشیک و درج نام بازپرس مربوط در آن به منزله ارجاع بـه بـازپرس اسـت و بـازپرس در                       

ها رسیدگی و جز در مواردی که تصمیم او مستلزم کـسب نـشر دادسـتان                  ند به پرونده  توا  وقت کشیک می  
  نهایی نیز جزء آن موارد است باید در وقت اداری نظر است، رأساً اتخاذ تصمیم و در آن موارد که قرارهای 



 ١٦

 در  اما تعیین تکلیف متهم حتی با صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس           . دادستان را اخذ نماید   
وقت کشیک فاقد اشکال است؛ چرا که بازپرس حتی در وقت اداری نیز اجازه دارد با صدور قرار بازداشت،                   

) 3(ماده » ح«این قاعده به شرح صدر بند  .  ساعت پرونده را به نظر دادستان برساند       24آن را اجرا و ظرف      
تر اسـت بـه       ز دو استدالل موجه   این که کدام یک ا    . الرعایه است   قانون اصالحی در وقت کشیک نیز الزم      

  .تر باشد رسد استدالل دو صحیح نظر می
  

  طرح موارد مربوط به رسیدگی مستقیم دادگاه در کشیک
هـای عمـومی و انقـالب، در مـواردی اساسـاً دادسـرا          مطابق قانون اصالح قانون تـشکیل دادگـاه       
قـانون  ) 3(مـاده   » 3« در تبـصره     گونـه جـرایم     ایـن . شایستگی ورود به تحقیقات بعضی از جرایم را ندارد        

وقت کشیک بـه چـه       سؤال این است که تعیین تکلیف نسبت به این موارد در             )11(.اند  مذکور مشخص شده  
یک اسـتدالل آن اسـت کـه        : صورت ممکن است؟ در پاسخ به این سؤال دو استدالل متفاوت وجود دارد            

ند مراتب را فوری به مرجع صالح گـزارش         چون عدالت تعطیل بردار نیست و این که مراجع انتظامی مکلف          
شـود، بنـابراین       به بعضی از جرایم مستقیماً در دادگاه مربوط انجام می          تنمایند بویژه اینکه رسیدگی مقاما    

  )12(.را به رغم مشکالت عملی آن را فراهم نمایند باید ترتیب کشیک اه دادگاه
به عهـده دادسـتان اسـت و مـسئولیت          استدالل دوم نیز آن است که ریاست و نظارت بر ضابطین            

» 3«های موضوع تبصره      داری کشیک کلیه جرایم است و در پرونده         دادستان در خارج از وقت اداری عهده      
توانـد    های عمومی و انقالب، دادستان در وقـت کـشیک مـی             قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) 3(ماده  

قضاییه با نظر مخالف ضمن نظریـه شـماره            حقوقی قوه  در همین ارتباط اداره   . دستورات الزم را صادر کند    
قاضی کشیک حق تحقیق درباره جرایم منافی عفت را نـدارد؛           «:  اعالم داشته است   7382/2/31 1168/7

هـای عمـومی و انقـالب در امـور کیفـری؛              قانون آیین دادرسـی دادگـاه     ) 43(زیرا طبق تبصره ذیل ماده      
بصره، منحصراً تحقیق به عهده قاضـی دادگـاه اسـت و قاضـی              درصورت وجود جهات قانونی مذکور در ت      

  )13(».تواند دستور بدهد پرونده به نظر قاضی دادگاه مربوط برسد کشیک فقط می
اداره مذکور در ادامه همان نظریه اضافه نموده است کـه در مـورد جـرایم اطفـال، قاضـی دادگـاه                      

توان چنین نتیجه گرفـت کـه از          از این عبارت می   . تواند به قضات کشیک نمایدگی اعطاء نماید        اطفال می 
نظر اداره حقوقی، در جرایم قابل طرح مستقیم در دادگـاه جـز در جـرایم اطفـال، قاضـی دادگـاه اطفـال                        

توان چنین نتیجـه گرفـت از نظـر اداره            از آن عبارت می   . تواند به قضات کشیک نمایندگی اعطاء نماید        می
ربـط    هـای ذی     در دادگاه جز در جرایم مشمول حد را و لواط، دادگـاه            حقوقی، در جرایم قابل طرح مستقیم     

  توانند به دادسرای محل، نمایندگی اعطاء تا در وقت خارج از وقت اداری، اقدامات فوری و ضروری را  می
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برای جلوگیری از امحای دالیل انجام دهند؛ ولی درصورت عم تفویض چنـین نماینـدگی، قاضـی                 
توان گفت، حتی اگر دادگـاه         در نقد نظریه اداره حقوقی می      )14(. به پرونده را ندارد    کشیک دادسرا حق ورود   

نداده باشد به اقتضای نقش دادستان در حفاظت از منـافع عمـومی             در همین جرایم به دادستان نمایندگی       
ه قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی کشیک که توسط دادستان تعیـین شـد            ) 23(جامعه و مستفاد از ماده      

توان اقدامات مقدماتی را انجام داده و با تعیین تکلیف مـتهم، پرونـده را بـرای دادگـاه مربـوط ارسـال            می
  .نماید

  
  کشیک دادگاه عمومی جزایی

. شود  گونه که بحث شد، دادسرا به عنوان مرجع اصلی برقراری کشیک در جرایم شناخته می                همان
هـای عمـومی و       قانون اصالح قانون تشکیل دادگـاه     » 3«اما اگر قایل باشیم که در جرایم مشمول تبصره          

بعـضی از اسـاتید، تنهـا راه چـاره را برگـزاری       . ای اندیشیده شود    باید چاره . انقالب، دادسرا حق ورود ندارد    
 امـا اداره حقـوقی در پاسـخ بـه اسـتعالم معـاون قـضایی                 )15(.اند  های مربوط دانسته    کشیک توسط دادگاه  

مقرراتـی در مـورد اینکـه       «:  اعالم داشـته اسـت     13/3/82 -1834/7ه شماره   دادگستری قم، ضمن نظری   
های جزایی در جاهایی که دادسرا پیاده شده بتوانند به عنان قاضی کشیک دستوراتی صـادر                  قضات دادگاه 

  ».هایی که بازپرس و دادیار و یا شخص دادستان حضور نداشته باشند نمایند وجود ندارد، مگر در محل
اول اینکه که آن اداره بـه وجـود دادسـرا اشـاره             : ظریه اداره حقوقی تأمالتی مطرح است     در مورد ن  

اند، و قطعاً وجود دادسرا برای تحقیقات مقدماتی کلیه جـرایم جـز در مـوراد استثناسـت و نظـر اداره                        کرده
  .نداردحقوقی محمول بر این مفهوم است که در موراد قابل طرح در دادسرا، کشیک قضات دادگاه معنا 

گونـه کـه در ابتـدای         دوم اینکه همـان   .  بنابراین، نظریه مذکور فقط از این جهت قابل دفاع است         
بحث و تحت عنوان مستند قانونی برقراری کشیک بیان شد، خصیصه سـرعت در تحقیقـات مقـدماتی و                   

قیقـات در مـواردی     الزام قانونی به انجام آن تحقیقات در روز تعطیل، دلیل الزام قانونی بـه انجـام تح                  حتی
بنـابراین، بـه همـان دلیـل کـه کـشیک دادسـرا              . است که آن موارد فقط قابل طرح مستقیم در دادگاهند         

  موقعیت منطقی و پشتوانه قانونی دارد، کشیک دادگاه در موارد مربوط به طرح مستقیم پرونده نیز قابل 
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بنابراین، دادگـاه   . پذیر است   شهتواند کشیک باشد خد     دفاع است و این که قاضی دادگاه جزایی نمی        
باید کشیک دادشته باشد، و اگر دادگاه کشیک نداشته باشد، کشیک دادسرا نسبت به اقدامات فـوری ایـن               

  .تفاوت بماند تواند بی جرایم نمی
  

  کشیک دادگاه عمومی بخش
  :روست حوزه قضایی بخش با سه دسته از جرایم روبه

در این دسـته از جـرایم چـون اقـدام           . اه کیفری استان است    جرایمی که دادرسی آنها با دادگ      -الف
گیرد، پس در خارج از وقت اداری نیز          البدل آن دادگا به جانشینی بازپرس صورت می         رئیس یا دادرس علی   

بنابراین، اقـدامات   . شود  نظر دادستان شهرستان مربوط انجام می       همچون وقت اداری تحقیقات الزم تحت     
 در این دسته از جرایم در خارج از وقت اداری بـه عنـوان جانـشینی بـازپرس                   قضات دادگاه عمومی بخش   

البته این اقدمات باید    . گیرد، نه دادگاه بخش؛ پس، تابع ضوابط و مقررات مربوط به دادسراست             صورت می 
  .شوند مربوط به جرایمی باشد که با کیفرخواست در دادگاه کیفری استان مطرح می

در این دسته از جرایم، دادگاه عمـومی  . ها با دادگاه عمومی بخش است    جرایمی که دادرسی آن    -ب
در امور فوری و ضـروری در خـارج از   ) نه قانون اصالحی(با حاکمیت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری      
  .وقت اداری اقدام الزم را معمول خواهد داشت

  . جرایمی که دادرسی آنها با دادگاه انقالب است-ج
رایم چون صالحیت تحقیقات با دادسرای عمـومی و انقـالب بـه حـوزه شهرسـتانی                 گونه ج   در این 

است که بخش تابع آن از حوزه است، پس قاضی کشیک دادگاه عمـومی بخـش وظیفـه خواهـد داشـت                      
  .بدون ورود به تحقیقات پرونده، آن را به کشیک دادسرای عمومی و انقالب آن شهرستان ارسال نماید

  
  ستانکشیک دادگاه کیفری ا

گردد، مگر آنکه در موردی خاص تـشکیل آن در   دادگاه کیفری استان در مراکز استانها تشکیل می     
  )16(.شهرستان محل وقوع جرم مقرر شود

شـوند مـشکلی وجـود نـدارد؛      در آن دسته از جرایمی که با کیفرخواست در دادگاه مزبور مطرح می        
اما در دو جرم مستوجب حد      . ایم استفاده خواهد کرد   زیرا دادسرای حوزه از ضوابط کشیک مزبور به این جر         

زنای محصنه و لواط که باید مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح شوند این مشکل ایجاد خواهـد شـد                    
  طرح موضوع در اعم از اینکه (که چنانچه محل وقوع جرم از مرکز استان باشد چه اقدامی متصور است؟ 
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توانـد در     از یک طرف، دادگاه کیفری استان عمالً نمی       .)  اداری باشد   از وقت  وقت اداری و یا خارج    
 و از طرفی دیگر دادسـرا حـق وورد بـه تحقیقـات ایـن                تمام شهرستانهای آن استان کشیک برقرار نماید      

رسد تنها راهکار آن است که از قاعده نماینـدگی اسـتفاده شـود؛ یعنـی رئـیس                    به نظر می  . جرایم را ندارد  
هـای شهرسـتانهای غیـر مرکـز اسـتان، ایـن               استان در قالب نمایندگی قبلی بـه دادسـتان         دادگاه کیفری 

نمایندگی را تفویض نموده باشد تا درصورت طرح این موارد و ضـرورت اتخـذ تـصمیم مقـدماتی فـوری،                     
 از این راهکار هر چند عملـی اسـت، انـا   . تحقیقات الزم را انجام و پرونده را به دادگاه مذکور ارسال نمایند       

لحاظ قانونی قابل نقد است؛ زیرا در این جرایم اساساً دادسرا صـالحیت ورود و استحـضار نـدارد، اعـم از                       
اما این شبهه و خدشه به این صورت قابل رفـع اسـت کـه در اینجـا                  . اینکه باال صالۀ باشد یا با نمایندگی      

جع تحقیق به نمایندگی از دادگاه      اقدام تحت نظارت دادگاه کیفری استان است و دادسرا تنها به عنوان مر            
قانون آیین دادرسی کیفری، ارجاع کلی بـه ضـابطین تجـویز            ) 19(گونه که در ماده       کند؛ و همان    عمل می 

. شده، ارجاع کلی دادگاه به استان نیز در این دو مورد برای اتخاذ تصمیم در موارد فوری فاقد اشکال است                   
شـود؛ چـرا کـه عـدم          وزی برای دخالـت دادسـرا محـسوب مـی         نیز مج ) 3(ماده  » 3«مضافاً، ذیل تبصره    

تواند یکی از جهـات موجـه ورود کـشیک دادسـرا بـرای تحقیقـات                  دسترسی به دادگاه کیفری استان می     
  .پیرامون موضوع باشد

  :نتیجه
گردد، کشیک دادرسرای عمومی و انقـالب         از مجموع مباحثی که مطرح شد این نتیجه حاصل می         

در ارتبـاط بـا     .  اتخاذ تصمیم نهایی تحت شـرایطی کـه بیـان گردیـد ممکـن اسـت                امری قانونی است و   
های عمومی جزایی نیز در جرایم مشمول طرح مستقیم در دادگاه، برقراری کـشیک توسـط دادگـاه            دادگاه
پذیر بوده و تنها چالش در ارتباط با دادگاه کیفری استان است که قانونگذار بایـد در ایـن خـصوص                       توجیه
  .ی بیاندیشندا چاره

  
  :هاپی نوشت

، 11336جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چـاپ اول، جلـد چهـارم، واژه شـماره                    -1
  .1378، انتشارات گنج دانش، 3033صفحه 

  :شوند مواد مذکور نقل می -2
  :های عمومی و انقالب در امور کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه) 20(ماده 

نماید نسبت به انجام دستورات و        ین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می             ضابط«
  »...تکمیل پرونده اقدام کنند

  :های عمومی و انقالب در امور کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه) 42(ماده 
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. ق را فوری به موقـع اجـرا گذارنـد         مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقی          
  ».متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهد شد

ینه مسائل کیفری، جلد اول،     قضاییه در زم     شهری، غالمرضا و توده جهرمی، سروش، نظرهای اداره حقوقی قوه          -3
  .1377، انتشارات روزنامه رسمی، 111م، صفحه چاپ دو

  .1375، بهار 199ع قبل، جلد دوم، چاپ اول، صفحه منب -4
قـضاییه    شهری، غالمرضا و ستوده جهرمی، سروش و صمدی اهری، محمد هاشم، نظریات اداره حقوقی قـوه                – 5

  .1374، انتشارات گنج دانش، 129های عمومی و انقالب، صفحه  در رابطه با قانون تشکیل دادگاه
  :28/7/81های عمومی انقالب مصوب  شکیل دادگاهقانون اصالح قانون ت) 3(ماده  – 6
تـشکیالت، حـدود    . گردد  های آن حوزه تشکیل می      در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه          «

شـود تـا زمـان تـصویب آیـین            نامیـده مـی   » دادسرای عمومی و انقالب   «صالحیت، وظایف و اختیارات داسرای مذکور که        
 کمیـسیون   28/6/1378های عمومی و انقالب در امـور کیفـری مـصوب               قانون آیین دادرسی دادگاه    دادرسی مربوطه، طبق  

  ».باشد می... حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی و
  :28/7/1381های عمومی و انقالب مصوب  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 3( ماده 3تبصره  – 7
د زنا و لواط است، همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا             هایی که موضوع آنها جرایم مشمول ح        پرونده«

شـود    های مربوط مطرح مـی      باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه        سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می           
  ».مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد

، نـشر قـضا،     29قضاییه، پاسخ به سؤاالت قضایی مربوط به دادسرا، صفحه            ش ضمن خدمت قوه    اداره کل آموز   -8
1383.  

  .162، صفحه 82، مهر و آبان 4قضاییه، پیام آموزش، شماره   معاونت آموزش قوه-9
  .58 اداره کل آموزش خدمت، منبع قبل، صفحه -10
  :28/7/1381ای عمومی و انقالب مصوب ه قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 3( ماده 3 تبصره -11
هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرایمی که مجازات قانونی فقط تا سه                     پرونده«

  »...شوند های مربوط مطرح می باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه سال حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می
  .106موزش ضمن خدمت، منبع قبل، صفحه  اداره کل آ-12
  .قضاییه، منبع قبل، همان صفحه  معاونت آموزش قوه-13
 خطاب به دادستان عمومی و انقالب سـمنان         29/6/82 -5361/7قضاییه طی نظریه شماره        اداره حقوقی قوه   -14

دستور دهد پرونده به نظـر قاضـی        تواند    گونه موارد فقط می     اعالم داشته است قاضی کشیک که قاضی دادسرا است در این          
  .دادگاه مربوطه برسد

  .اند قضاییه به این اره چاره نظر داده  اکثریت اعضای کمیسیون آموزشی دادسرا مستقر در معاونت آموزش قوه-15
  :های عمومی و انقالب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 20( ماده 3 تبصره -16
تواند موقتاً امر به تشکیل دادگاه کیفـری اسـتان در             سی، رئیس قوه قضاییه می    برای تسهیل یا تسریع در امر دادر      «

یـاران آن حـوزه وظـایف       ن محل یا معاون او یـا یکـی از داد          در این صورت دادستان هما    . شهرستان محل وقوع جرم بدهد    
امی مستـشاران رسـمیت     دادگاه کیفری استان با حـضور رئـیس و تمـ          . دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت        

  ».یابد می
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  ارز تصمیمات مرجع قضایی غیرصالح
  

  )عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان(دکتر عباس زراعت 
  

. شـود   تقسیم مـی  ) محلی( صالحیت مراجع قضایی به صالحیت ذاتی و صالحیت نسبی           -مقدمه
د و تبـصره دوم مـاده       صالحیت ذاتی در مورد مراجعی است که از نظر صنف یا درجه یا نوع متفاوت هستن               

صـالحیت مراجـع    «: کنـد   قانون آیین دادرسی کیفری مصادیق این صالحیتها را چنـین بیـان مـی             ) 249(
های عمومی نسبت به دادگاه انقالب        قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری و صالحیت دادگاه        

هـای    دنظر از جمله صـالحیت    های نظامی همچنین صالحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدی           و دادگاه 
صالحیت نسبی درحال حاضر منحصر در صالحیت محلـی اسـت؛ یعنـی بعـد از آنکـه                  » .ذاتی آنان است  

. صالحیت ذاتی مرجع قضایی مشخص شد باید دید مرجع قضایی کـدام محـل صـالحیت رسـیدگی دارد                  
 عهـده همـان   قانون آیـین دادرسـی مـدنی بـر       ) 26(تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت به موجب ماده         

دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است و خوانده دعوا نیز حق دارد به صالحیت دادگاه ایـراد کنـد                      
اما گاهی ممکن است مرجع قضایی متوجه عدم صالحیت خود نشده           )  قانون آیین دادرسی مدنی    84ماده  (

شد دادگاه به آن توجهی نکرده باشـد و    و خوانده پرونده نیز معترض آن نشده باشد و یا اگر او ایراد کرده با              
  . درنتیجه، به رسیدگی ادامه داده و رأی صادر کرده باشد
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حال سؤال اینجاست که آیا تصیمات اتخاذ شده اعتباری دارد یا خیـر؟ البتـه تـصمیمات در اینجـا                    
را نیـز شـامل   آوری شـده   منحصر در آراء و احکام نیست، بلکه تمام اقدامات از جمله تحقیقات و ادله جمع            

در این مقاله درصدد پاسخ به سؤال مزبور هستیم و برای یافتن پاسخ باید میان عـدم صـالحیت                   . شود  می
های کیفری و حقوقی و دادسراها و نیز حالت اعتراض و طرح پرونده در                ذاتی و صالحیت محلی در دادگاه     

  .مرجع باالتر و عدم طرح آن تفکیک کنیم
  

  .های حقوقی با فرض طرح پرونده در مرجع باالتر اه عدم صالحیت ذاتی دادگ-1
ها موظفند به آن توجه کنند، هرچند اصحاب          صالحیت ذاتی جزء قواعد آمره است؛ بنابراین، دادگاه       

دعوا معترض آن نشده باشند و اگر دادگاهی به عدم صالحیت ذاتی خود توجهی نکرد و به رسیدگی خـود                    
قانون آیـین  ) 352(أی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت، به حکم ماده ادامه داد و رأی صادر کرد و این ر       

هرگاه دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صـالحیت  «: دادرسی مدنی، رأی صادر شده نقض خواهد شد 
این حکـم در مـاده      » .دارد  محلی یا ذاتی تشخص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می               

. اند بیان شـده اسـت       خواهی نیز قرار گرفته     ین دادرسی مدنی در مورد آرایی که مورد فرجام        قانون آی ) 371(
تواند   شود این است که اقدامات انجام شده از سوی دادگاه غیرصالح می             حال سؤالی که در اینجا مطرح می      

ثالً بر اساس اقـرار     الیه قرار گیرد یا خیر؟ یعنی اگر دادگاه بدوی م           گیری دادگاه صالح مرجوع     مبنای تصمیم 
الیه نیز این تصمیمات را       علیه یا ادله دیگر مانند شهادت شهود تصمیم گرفته باشد و دادگاه مرجوع              محکوم

تواند براساس همـان ادلـه        الیه می   صحیح تشخیص دادگاه صادر کننده رأی مخدوش باشد، دادگاه مرجوع         
می بگیرد یـا بایـد محتویـات پرونـده قبلـی را             موجود در پرونده و بدون اینکه طرفین را دعوت کند تصمی          

رسد دادگاه صـالح بایـد رسـیدگی را از نـو شـروع              نادیده گرفته و تحقیقات را از نو شروع کند؟ به نظر می           
علیـه در پرونـده قبلـی اقـرار           و حتی اگر محکوم   شود تصمیم بگیرد      ای که حاصل می     کرده و براساس ادله   

توان به اقرار وی در پرونده قبلی به عنـوان دلیـل               به اقرار نباشد نمی    کرده باشد و در دادرسی جدید حاضر      
نظریه مخالفی نیـز    . مستقل استناد کرد، بلکه نهایت آن است که به عنوان اماره قضایی به آن استناد شود               

نچـه  االتباع است، لکن آ     آور  و الزم     اگرچه قواعد صالحیت ذاتی الزام    : گوید  در این زمینه وجود دارد که می      
اند صـدور رأی اسـت و رسـیدگی درحـد انجـام  اقـدامات                  که محاکم فاقد صالحیت ذاتی از آن منع شده        

ضروری و تفهیم و صدور قرار تأمین جایز است و پس از ان پرونده باید با صدور قرار عدم صـالحیت بـه                       
  )1(».صالح ارسال گردد مرجع ذی
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  .رح پرونده ر مراجع باالترهای کیفری با فرض ط  عدم صالحیت ذاتی دادگاه-2
های کیفری نیز صـادق اسـت؛ زیـرا     های حقوقی گفته شد، در مورد دادگاه     آنچه که در مورد دادگاه    

فرض بر آن است که دادگاه هرگاه صالحیت ذاتی نداشته باشد هر اقـدامی را انجـام دهـد اساسـاً باطـل                       
ـ        ) 249(قسمت نخست ماده    . است چنانچـه رأی  «: ن امـر تـصریح دارد   قانون آیین دادرسی کیفـری بـر ای

توسط دادگاهی که صالحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صـالح        
عـالی    کنـد کـه در دیـوان        این قانون همین حکم را در مورد آرایی بیان مـی          ) 265(ماده  » .نماید  ارجاع می 

 کـه میـان آرای کیفـری و آرای حقـوقی مقـدماتی از               تفاوتی. گیرند  کشور مورد تجدیدنظرخواهی قرار می    
سوی دادسرا انجام شده باشد پرونده پس از نقض رأی نباید به دادگاه کیفری صالح ارجاع شود، بلکه بایـد   

کند ارجاع گـردد؛ زیـرا فـرض بـر آن اسـت کـه           دار فعالیت می    به دادسرایی که در معیت دادگاه صالحیت      
باشد و دادسرای صالح باید تحقیقـات الزم را مجـدداً             اعتبار می   سرا نیز بی  تحقیقات انجام شده از سوی داد     

تواند مبنای تصمیم دادگـاهی باشـد         انجام دهد و کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای غیرصالح نمی          
  .کند که دادسرای دیگری در معیت آن فعالیت می

  
  .رجع باالتر عدم صالحیت محلی دادگاه حقوقی با فرض طرح پرونده رد م-3

  )2(.باشد یک نظر آن است که صالحیت محلی جزء قواعد آمره نیست، بلکه جزء قواعد تکمیلی می
قـانون  ) 27(ها حالت آمره دارد؛ زیرا مـاده          رسد که صالحیت محلی نسبت به دادگاه        اما به نظر می   
کننده خود را صالح بـه  درصورتی که دادگاه رسیدگی «: دارد صورت تکلیفی بیان می   آیین دادرسی مدنی به   

  ».نماید دار ارسال می رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به دادگاه صالحیت
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حال اگر دادگاه بدوی به عدم صالحیت خود توجهی نکرد و رأی صادر نمود و این رأی در دادگـاه                    
یـین دادرسـی مـدنی، رأی       قـانون آ  ) 352(تجدیدنظر مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت، بـه حکـم مـاده            

تجدیدنظر خواسته نقض خواهد شد و اطالق این ماده شامل صورتی هـم کـه طـرفین پرونـده در زمـان                      
امـا  . شـود   دادرسی به آن ایراد نکرده باشند و نیز آن را جزء جهات تجدیدنظرخواهی قرار نداده باشند، مـی                 

کنـد کـه خوانـده در اولـین جلـسه              مـی  دیدگاهی وجود دارد که دادگاه تجدیدنظر درصورتی رأی را نقض         
ترین استدالل ایـن نظریـه آن اسـت کـه              مهم )3(.دادرسی نسبت به عدم صالحیت دادگاه ایراد کرده باشد        

قانون آیین دادرسـی مـدنی،   ) 371(خواهی از چنین رأیی قیاس کرد؛  زیرا ماده  مورد مزبور را باید با فرجام 
دانـد کـه     غیرصالح محلی صادر شده باشد درصورتی قابل نقض میخواسته را چنانچه از دادگاه      رأی فرجام 

توانـست    رسد که این قیاس صحیح نیست؛ چرا که قانونگذار مـی            به نظر می  . نسبت به آن ایراد شده باشد     
در هـر حـال   . باشـد  در مبحث تجدیدنظرخواهی همین تفکیک را انجام دهد و اطالق او در مقانم بیان می     

توانـد درصـورتی کـه        الیـه مـی      خواسته یا فرجام خواسته نقض شود دادگاه مرجوع        چنانچه رأی تجدیدنظر  
تحقیقات دادگاه قبلی را کامل یافت بدون رسیدگی، همان رأی قبلی را صـادر نمایـد؛ زیـرا اقـداماتی کـه              
دادگاه قبلی انجام داده است از سوی دادگاهی بوده که صـالحیت ذاتـی داشـته اسـت و عـدم صـالحیت                      

ای از اهمیت نیست که تصمیمات اتخاذی را به کلی بالاثر سازد، برخالف دادگاهی که                 در درجه محلی نیز   
ممکن است دو دایر نـسبت بـه   . باشد صالحیت ذاتی نداشته است؛ زیرا اقدامات آن به مزنله عدم اقدام می      

ادر نماید که   تواند رأی ص    یک ایراد آن است که قاضی صادرکننده رأی درصورتی می         : این ادعا مطرح شود   
اقناع وجدان حاصل کند و اقناع وجدان جز از راه رسیدگی به دالیل و انجـام تحقیقـات از سـوی قاضـی                       

ای جـدا از قابلیـت    این ایراد وارد نیست؛ زیرا مسئله اقاع وجـدان مـسئله     . شود  صادرکننده رأی حاصل نمی   
ات انجام شده اقناع وجـدان پیـدا کنـد          استناد به تحقیقات انجام شده است و در اینجا اگر قاضی از تحقیق            

تواند به آن استناد نماید و اگر اقناع وجدان پیدا نکند باید تحقیقـات را دوبـاره انجـام دهـد یـا آنهـا را                            می
ایراد دیگر آن است که اگر استناد به تحقیقات انجام شده و دالیـل موجـود در پرونـده مؤیـد                     . تکمیل کند 

ادرکننده رأی ایراد داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی را تأیید کنـد            صحت صدور رأی باشد و فقط رأی ص       
این ایراد نیز وارد نیست؛ زیرا وقتی مـسئله         . ای خواهد بود    و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی کار لغو و بیهوده         

  شود دادگاه تجدیدنظر مرجع تشخیص این امر نیست که اقدامات تحقیقات و  عدم صالحیت مطرح می
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کند که دادگـاه بـدوی صـالحیت           موجود در پرونده صحیح است یا خیر؛ بلکه فقط بررسی می           ادله
رسیدگی داشته است یا نه و در مورد صحت اقدامات دادگاه بدوی صالح باید این امر را احراز کند و دادگاه                     

  .تجدیدنظر آن را بررسی کند
  
  .ع باالتر عدم صالحیت محلی دادگاه کیفری با فرض طرح دعوا در مرج-4

به موجب  . های کیفری نیز جز در موارد خاص در عداد قواعد آمره است             صالحیت محلی در دادگاه   
قانون آیین دادرسی کیفری، فقط دادگاهی صالحیت رسیدگی به جرم را دارد که جرم در حـوزه                 ) 51(ماده  

دگی کنـد و رأی  حال اگر دادگاهی که صالحیت محلی ندارد بـه جرمـی رسـی   . قضایی آن واقع شده است 
صادر شده مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادگاه تجدیـدنظر آن رأی را نقـض خواهـد کـرد؛ امـا مـاده           

هـای    ای تدوین یافته است که گویی صالحیت محلـی دادگـاه            قانون آیین دادرسی کیفری به گونه     ) 249(
تی که از دادگـاهی کـه صـالحیت         درصور... «: دارد  این ماده مقرر می   . باشد  کیفری حزء قواعد تکمیلی می    

محلی نداشته صادر شود و هر یک از طرفین دعوا را تجدیدنظرخواهی به این موضوع ایراد نماینـد مرجـع                   
قانون آیـین  ) 352(و این درحالی است که ماده       » .نماید  تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می         

نظـر از  مـسئله        درهرحال، صـرف  . نقض دانسته است  دادرسی مدنی به صورت مطلق رأی حقوقی را قابل          
رسد در اینجا هم نیازی نیست پرونده بـه دادسـرای صـالح     باشد، به نظر می   مزبور که خراج از بحث ما می      

تواند به اقـدامات انجـام شـده از سـوی       شود، و دادگاه صالح می      ارجاع شود بلکه به دادگاه صالح ارجاع می       
اد نماید؛ زیرا گرچه قواعد صالحیت محلی در آیین دارسی کیفـری جـزء قواعـد     دادسرا و دادگاه قبلی استن    

اعتبـار   باشد، اما عدم صالحیت دادسرا و دادگاه به این معنا نیست کـه تـصمیمات اتخـاذی را بـی        آمره می 
  .سازد

  
   عدم صالحیت دادگاه کیفری یا حقوقی با فرض قطعیت رأی-5
   کیفری یا حقوقی که صالحیت ذاتی یا محلی نداشته اهین فرض ناظر بر موردی است که دادگا
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رسد، اعم از اینکه دادگاه بـدوی آن را           کند و این رأی به مرحله قطعیت می         است، رأی را صادر می    
صورت قطعی صادر کرده باشد یا در مرحله تجدیدنظر قطعی شده باشد، یا از آن تجدیدنظرخواهی نشده                   به

توان این رأی ر اجـرا کـرد؟ در مقـررات موضـوعه، راه                 نشده باشد، آیا می    باشد، یا از آن تجدیدنظرخواهی    
االجرا بودن آرای قطعیت      بنابراین، با عنایت به اصل الزم     .  بینی نشده است    حلی برای چنین مواردی پیش    

) هقـضایی    قانون اختیار رئیس قوه    2مانند اعمال ماده    (یافته تا زمانی که رأی مزبور از طریق مقامات صالح           
فسخ نشده یا دستور توقف عملیات اجرایی صادر نشده باشد رأی مزبور باید اجرا گـردد، هـر چنـد دادگـاه                      

  .کننده رأی صالحیت ذاتی هم نداشته باشد
 رأی قطعـی بدهـد و       ارد آن است که هرگاه دادگاه غیرصـالح       ابهام جدی که در این زمینه وجود د       
لح حق رسیدگی دارد یا رأی قبلی در هر حال امر مختومـه را              مجدداً همان دعوا مطرح شود، آیا دادگاه صا       

قاعده اعتبار امـر قـضاوت      «: یک پاسخ آن است که    : دو پاسخ متفاوت به این پرسش داده شده است        . دارد
شده بر حکم مربوط به عدم صالحیت ذاتی دادگاه حاکم است؛ زیرا بنا بر قاعده نخست، دادگاه همیشه در                   

 )4(».گـذارد   کند و محترم شناختن آن جایی برای اعمال حکم دوم بـاقی نمـی               میحدود الحیت خود عمل     
هـای نظـامی حـق رسـیدگی و اظهـارنظر درخـصوص مـواردی کـه در                    دادگاه«: پاسخ دیگر آن است که    

به هر صـورت   . صالحیت آن مرجع نباشد را ندارند و باید در این خصوص قرار عدم صالحیت صادر نمایند               
 باید بـه جمـع طرفـداران گـروه دوم           )5(».م در چارچوب قانون و مقررات موضوعه است       اعتبار احکام محاک  

پیوست؛ زیرا حکمی که مثالً دادگاه انقالب در مورد تخلیه ملک صـادر کـرده اسـت از نظـر قـانون هـیچ         
 توان این رأی را دارای اعتبار مختومه        اعتباری ندارد و گویی به این جرم هرگز رسیدگی نشده است و نمی            

البتـه ممکـن اسـت ایـن        . دار حق رسیدگی به آن را نداشته باشـد          ای که دادگاه صالحیت     دانست؛ به گونه  
داند متعارض به نظر برسد؛ زیـرا وقتـی    برداشت با برداشت قبلی که حکم دادگاه غیرصالح را قابل اجرا می          

تفکیک کرد و اجـرای آن را       توان میان آثار مختلف       شود و نمی    حکمی اعتبار داشت همه آثار بر آن بار می        
پاسخ این ایراد آن است که اعتبار امـر مختومـه           . ممکن دانست، اما اعتبار امر مختومه برای آن قایل نشد         

  .باشند االجرا بودن رأی، دو اثر متفاوت هستند و الزم و ملزوم هم نمی داشتن و الزم
  
   عدم صالحیت دادسرا-4

شود؛ یعنی    کننده در مورد دادسراها نیز اعمال می      قاعده تشخیص صالحیت توسط مرجع رسیدگی       
  پردازد و این تصمیم قابل اعتراض نیست مگر اینکه  اگر دادسرا خود را صالح بداند به تعقیب و تحقیق می
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) 3(مـاده   » ح«میان بازپرس و دادستان در این زمینه اختالف شود که در این صورت براساس بند                
 و انقالب، دادگاه حل اختالف خواهد کرد؛ و درصورت توافق دادستان و             های عمومی   قانون تشکیل دادگاه  

قـانون  ) 3(ماده  » ن«بند  » 2«بازپرس بر عدم صالحیت، متهم حق اعتراض دارد؛ زیرا به موجب قسمت             
های عمومی و انقالب، هرگاه بازپرس قرار عـدم صـالحیت صـادر کنـد و دادسـتان بـا آن                       تشکیل دادگاه 

حال اگر دادسرایی که صالحیت تعقیـب و        . ار قبل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود       موافقت کند این قر   
تواند بـه اقـدامات       تحقیق نداشته است به تعقیب و تحقیق بپردازد و کیفرخواست صادر کند، آیا دادگاه می              

. ه اسـت دادسرا ترتیب اثر بدهد؟ پاسخ به این سؤال منفی است؛ زیرا صالحیت دادسرا تابع صالحیت دادگا            
حـال اگـر تحقیقـات انجـام شـده از سـوی دادسـرای               . بنابراین، دادگاه اساساض نباید وارد رسیدگی شود      

کنـدو اگـر تحقیقـات را کـافی           غیرصالح برای دادگاه صالح ارسال گردد، آن دادگاه به پرونده رسیدگی می           
اند به تحقیقات انجام شـده  تو نیافت پرونده باید برای دادسرای صالح گردد و دادسرای صالح درصورتی می           

استناد کند که دادسرایی که تحقیقات را انجـام داده اسـت فقـط صـالحیت محلـی نداشـته باشـد و اگـر                         
  .صالحیت ذاتی نداشته تمامی تحقیقات را مجدداً انجام دهد

در مواردی که قانونگذار به دادسرایی که صالحیت ندارد اجازه داده است تحقیقاتی را انجام داده و                 
تبصره . (پرونده را نزد دادسرای صالح ارسال دارد، تحقیقات انجام شده برای مرجع صالح معتبر خواهد بود               

  ) قانون آیین دادرسی کیفری53 و ماده 23ماده 
  
  

  :هاپی نوشت
  .103، ص 1های قضایی، مسائل آیین دادرسی کیفری  مجموعه نشست – 1
  .440، ص 1عبداهللا شمس، آیین دادرسی مدنی، ج  – 2
  442همان، ص  -3
  .110 ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، کانون وکالی دادگستری، ص -4
  91 مجموعه نشست های قضایی، همان، ص -5
  . ناصر کاتوزیان، همان-6
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  .العمل اخالقی دستور
  

  توکل و اطمینان به خدا
  :گوید اهللا مصباح می آیت

ای کـه صـدای دم در حیـاط را            روزی داخل اتاق نشسته بودم بـه گونـه        : فرمودند  آقای بهجت می  «
تـان چیـزی بـرای مـن          برو از خانـۀ   : کرد فقیری آمد و به او گفت        نشیدم، بچه همسایه دم در بازی می        می
  .خوب، برو از مامانت بگیر: بچه رو به فقیر کرد و گفت. بیاور

  .بیگر و بیاورمن مامان ندارم، تو برو از مامانت : فقیر جواب داد
من از این گفتگوی بچه با فقیر یک نکته دستم آمد، با خـود گفـتم ایـن                  : فرمودند  آقای بهجت می  

  .تواند بگیرد کند هر چه بخواهد از او می بچه آن قدر به مامانش اطمینان دارد که فکر می
مینـان دارد بـه     گرفتند که اگر ما به همین اندازه که این بچه به مـادرش اط               ایشان چنین نتبجه می   

کـردیم، هـیچ مـشکلی نداشـتیم و           های خود را از تو درخواست می        خداوند اطمینان داشتیم و تمام خواسته     
  ».شد همه کراهایمان درست می

  
  . کتاب داروهای معنوی، ابراهیم خانه زرین:مأخذ*
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  عالی کشور لهای پنهان در آرای هیأت عمومی دیوانالاستد
  

  )دادیار عمومی تهرانف داسنجوی دوره دکتری حقوق خصوصی(ی عبداهللا خدابخش شلمزداد
  
  : مقدمه-1

در سالهای اخیر رشد تألیف و تدوین کتابهای حقوقی، نسبتاً قابل توجه بوده و در این میان توجه به                  
  . جایگاه مهمی را در این کتابها به خود اختصاص داده است)1(رویه قضایی،

 زمینه شناسایی رویه قـضایی و نـشان دادن حقـوق واقعـی کـه                یکی از اقدامات شایسته و مفید در      
در زمینـه   » عـالی کـشور     دفتر مطالعات و تحقیقـات دیـوان      « اقدامی است که     )2(باشد،  همانا در محاکم می   

تـاکنون  . باشـد  انجام داده اسـت، مـی  » عالی کشور مذاکرات و آرای هیأت عمومی دیوان  «انتشار مجموعه   
ایی در حقـوق ایـران   ترین مجموعه رویـه قـض   توان آن را مهم     به جرأت می   عه که شش جلد از این مجمو    

بدیهی است  . ، به چاپ رسیده است و مطالعه آنها، نکات علمی و عملی بسیاری را سبب شده است                ستندا
گیـرد، علـت      وقتی نظریات قضات محترم باالترین مرجع قضایی کشور مورد مراجعه و بررسـی قـرار مـی                

شود و اجـرا و اعمـال آنهـا روشـنتر و در محـل                  وحدت رویه و اصراری مشخص می      صدور احکام و آرای   
تر اینکه راه و فرصت برای استفاده جامعه علمی کشور نقد و بررسی این                مهم. آید  مناسب خود به عمل می    

عالی کشور، در طبـق       آرا و نقطه نظرات قضات محترمی که حاصل زحمت خود را در هیأت عمومی دیوان              
   حقوق کند که در کشورهای با آید و نقطۀ امیدی را در دلها روشن می گذارند فراهم می یاخالق م
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رویه قضایی   پیشرفته، سابقاً روشن شده است و آن پیشرو بودن و هدایت دکترین حقوقی به وسیله              
 عـرض    در حقوق فرانسه، گذشته از حقوقی که ساخته و پرداخته رویه قـضایی بـسیار زیـاد و هـم                    )3(.است

عـالی کـشور متوقـف نـشود و انتقـادات             امیـدواریم ایـن حرکـت دیـوان       . کنـد   دکترین حقوقی حرکت می   
های به چاپ رسـیده، سـبب متوقـف شـدن ایـن تـالش                 نویسندگان از آراء یا نظرات مکتوب در مجموعه       

  .نگردد
عـالی   در این گفتار، ما به بررسی و تحلیل روانشناختی یکی از آرای اصراری هیأت عمـومی دیـوان                 

بـرای  . شـویم  صـورت اجمـالی متـذکر مـی      رسید به   پردازیم و نکاتی را که به نظر قابل توجه می           کشور می 
ای که رأی اصـراری مـوردنظر در آن صـادر             جلوگیری از اطاله کالم، بدون اشاره به جریان مفصل پرونده         

مـده بحـث را بـر نکـات     گردد و قـسمت ع  های تالی اشاره می     شده، به مضمون دعوا و نتیجه آرای دادگاه       
  .نماییم علمی رأی متذکر می

  
عـالی کـشور، منـدرج در جلـد            هیأت عمومی دیوان   13/5/1377 مورخ   9رأی اصراری شماره    
  .270 تا 255 صفحات عالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوانچهارم مجموعه مذاکرات و 

   جریان پرونده و دعوا تا زمان صدور رأی اصراری-2
واستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه یـد و مطالبـه وجـه التـزام                 دادخ) الف(شخص  

بدین شرح کـه در     . نماید  تقدیم دادگاه عمومی کرج می    ) ب( علیه شخص    23/11/3ناشی از قرارداد مورخ     
منعقد نموده است و به رغم پرداخـت قـسمت          ) ب(تاریخ یاد شده، قرارداد واگذاری ملک معینی را با آقای           

کند، ضمن اینکه برای امتناع از تحویل مبیـع نیـز بایـد       ظم ثمن معامله، از تنظیم سند رسمی امتناع می        اع
 دادگاه عمومی   11قرارداد پرداخت کند و شعبه      » 7«التزام طبق بند      هر روز پنجاه هزار ریال به عنوان وجه       

سند رسـمی، بـه صـدور حکـم         و عدم تنظیم    ) تخلیه ملک (کرج به استناد تأخیر فروشنده در تحویل مبیع         
التزام    ریال بابت وجه   000/500/31الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تحویل مبیع و پرداخت مبلغ              

عـالی کـشور،      پس از ارسال پرونده به دیـوان      . کند  ناشی از قراداد به علت تأخیر در تحویل مبیع، اقدام می          
ز آنچـه ا  «کند؛ لیکن با اسـتدالل کـه          یل مبیع ابرام می   شعبه دهم، رأی در مورد تنظیم سند رسمی و تحو         

التزام مزبور هنگامی قابل مطالبه است که کل ثمن توسط            ن است که وجه   آید ای   قراردادهای استنادی برمی  
خریدار تأدیه شده باشد؛ در حالی که حسب محتویات پرونـده و مفـاد دادنامـه تجدیـدنظر خواسـته هنـوز                      

  .نماید التزام اظهارنظر می  به نقص رأی در قسمت وجه)5(» . استقسمتی از ثمن تأدیه نشده
   این دادگاه با این 8ه عمومی کرج، این بار هم شعبه عرض دادگا با ارسال پرونده به شعبه هم
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التـزام    از متن قراردادهای تنظیمی بین متداعیین نیز چنین مطالبی دایر بر اینکه وجه            «استدالل که   
 و مطالبه است که کل ثمن توسط خریداران تأدیه شده باشد و هیدت محترم شـعبه    هنگامی قابل پرداخت  

 مجـدداً بـه صـدورحکم بـه پرداخـت مبلـغ             )6(».گـردد   اند استنباط نمی    عالی کشور اعالم نموده     دهم دیوان 
بـا ارسـال مجـدد بـه شـعبه دهـم            . کنـد   التزام عدم انجام تعهـد اقـدام مـی           ریال بابت وجه   000/400/44
شـود و رأی     الی کشور و عدم پذیرش استدالل دادگاه، موضوع به هیأت عمومی اصراری ارجاع می             ع  دیوان

  .نماییم شود که ما در انتهای این مقال آن را ذکر می موردنظر صادر می
  
  13/5/1377 مورخ 9 هدف از بررسی رأی اصراری شماره -3

آیـد؛ امـا نظریـات و         دسـت نمـی   با مطالعه رأی مذکور، نکات علمی قابل توجهی از خود مـتن بـه               
باشد   ای می   عالی کشور حاوی مباحث متنوع، جذاب و در نوع خود کم سابقه             اظهارات قضات محترم دیوان   

  .نماییم تا به سبک و شیوه عملی، آن را آرایش دهیم که ما این نکات را در عناوین جداگانه بررسی می
  
   حرکت از نتیجه به استدالل-4

رود، نتیجـۀ بـسیار مهـم و قابـل            ، وقتی از منطق حاکم بر حقوق سخن مـی         در درس فلسفه حقوق   
طرف آن به سـوی حقیقـت    رنگ توجیهی و اقناعی استدالل دادگاه برحرکت بی      «آید    توجهی به دست می   

خمیر مایۀ تصمیم دادگـاه، احـساسی اسـت کـه            «)7(»کند  چیره است و روانشناسی قضایی آن را تأیید می        
 بـرای دادرس و قاضـی   )8(»کنـد   برخورد با جو دادرسی و اوضاع و احـوال پیـدا مـی          قاضی در اثر نخستین   

کند؛ وصول به نتیجه است کـه باعـث           درپی او را به نتیجه هدایت نمی        های پی   استدالل حقوقی و قیاس   «
 یکـی از اسـباب      )9(».های آن با استفاده از قواعـد حقـوقی اسـت            جهت کشیدن به استدالل و تهیه مقدمه      

عـالی کـشور در توجیـه         یکی از قـضات محتـرم دیـوان       . ی موردنظر ما دقیقاً همین نگرش است        أصدور ر 
ای کـه بـا آن مشخـصات االن حـدود سـی               بحث این است که بابت خانه     «: گوید  استدالل خود چنین می   

ای هـم از      میلیون تومان حداقل ارزش دارد و حکم تخلیه آن هم اجرا و تحویل خریداران شـده و مـسئله                  
ن جهت دیگر وجود ندارد فروشنده چهار میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان هم، دستی به خریـداران         ای

بدهد؛ یعنی از بابت بهای خانه سی میلیون تومانی تنها پنج میلیون تومان عادیش شود و چنانچـه جریـان     
 بابت بهـای خانـه      کشید فروشنده عالوه بر آن که چیزی از         رسیدگی به پرونده دو سه سال دیگر طول می        

کند   آورد یک چیزی هم باید دستی به خریداران بپردازد؛ که نه با انصاف و عدالت تطبیق می                  به دست نمی  
  )10(».و نه عاقالنه است



 ٣٢

به ایـن   ) 268 الی   261صفحات  (اگر مشروح نظریات قضات محرتم در هیأت عمومی مطالعه شود           
انـد کـه    ه نقض رأی دادگاه بدوی بسته اند و اساسـاً آمـده  آییم که بدون تردید کمر همت ب نتیجه نائل می  

صـورت مطلـق اسـت،        رأی دادگاه را نقض کنند و هیچ کاری نیز به استدالل آن و ظاهر قـرارداد کـه بـه                   
این همان حرکت از نتیجه به استدالل است که روانشناسی قضایی آن را ثابـت کـرده اسـت و در                     . ندارند

بحـث تفـصیلی آن محـل دیگـری         . باشـند وجـود دارد       قضاوت مشغول می   وجدان تمام کسانی که به امر     
  )11(.طلبد می

  
   اثر انصاف- ذبح ظواهر قانون و قرارداد در قربگاه انصاف-5

طور مستقیم به انـصاف       تواند در تفسیر و تکمیل قراردادها به        دادرس نمی «در حقوق موضوعه ایران     
اگـر پـس از وضـع یـک     «: کند ارسطو از انصاف چنین یاد می      )12(».یا اجرای با جسن نیت عقد استناد کند       

قاعدۀ عام، موردی پیش آید که به نحوی در چهارچوب الگوی عام نگنجد، در این صورت چنانچه اجـرای    
فرمان مصوب قانونگذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که کاستی مزبـور را طـوری                    

اضر بود و یا اگر بـه هنگـام وضـع قـانون از ایـن مـورد آگـاهی داشـت،                      اصالح منیم که اگر قانونگذار ح     
اجـرای  «: کـرد   ای به این مضمون بـه انـصاف اشـاره مـی              در حقوق روم قاعده    )13(».گونه عمل کرد    همین
  )14(«.عدالتی بیشتری را به دنبال دارد گیرانه قانون، بی سخت

ین ایده را در تصمیمات قضایی بـه مثابـه    توان ا   بدون ورود به مباحث فلسفی و اخالقی انصاف، می        
 آنهـا  )15(.»دهند دادرسان با پوشیدن لباس قضا تغییر جسم نمی«روح آنها نامید و علت آن نیز روشن است      

دانند امر منصفانه چیست و شاید خود را روزی در جای طرفین یک دعوا قرار دهند و انتظـار                     انسانند و می  
بـه  «در رأی اصراری مورد بحث، ایـن عامـل دخالـت بـسیاری داشـت                . قضاوت با انصاف را داشته باشند     

عالی کشور مطابق با محتویات و مستندات         جهاتی که به عرض آقایان رسید، نتیجتاً رأی شعبه دهم دیوان          
عـالی کـشور هـم     به نظر حقیر رأی شعبه محتـرم دیـوان  « یا )16(»پرونده و قانون و عدالت و انصاف است     

  )17(.»مطابق انصاف است
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فروشنده متعهد و ملـزم اسـت       «قرارداد طرفین را مبنی بر      » 7«این انصاف چیست که صراحت بند       
چنانچـه مـورد معاملـه را در موعـد     . مورد معامله را صحیح و سالم در قبال اخذ رسید تحویل خریدار نماید      

 نادیـده » بپـردازد  خریـدار ریال به   مقرر تخلیه و تحویل ننماید مکلف است بابت هر روز تأخیر پنجاه هزار              
اگـر  «آورد کـه      گیرد و یکی از قضات محترم هیأت عمومی در اهمیـت آن، چنـان داد سـخن بـر مـی                      می

طـور کـه فرمودنـد، واقعـاً خـالف       بخواهیم جمود کنیم به ظاهر قانون و به این جهات توجه نکنیم، همان           
ـ                اش را    ه انـصاف و اگـر کـسی خانـه         انصاف است و حال آنکه ما هم مأمور به عدل هستیم و هم مأمور ب

چنانی را که در مدت       پس از مدتها بگیرد و التزام آن      اش را خیلی کمتر از قیمت واقعی          بفروشد و ثمن خانه   
چند سال روز پنج هزار تومان باید بپردازد به عنوان خسارت محکوم شـود و از او بگیرنـد، حقیقتـاً خـالف         

  .کنیم  ما فقط شعف و خشنودی را از این سخن اعالم میپاسخ خوانندگان است و »)18(.انصاف است
  
   استفاده از حقوق تطبیقی-6

های حقوق تطبیقی خـالی اسـت و    الی کشور، جای استفاده از یافته در مذاکرت هیأت عمومی دیوان  
هـای    بررسـی یافتـه   . باشد، اما ناکافی است     عمدۀ مراجعات به کتابهای فقهی است، که هرچند مناسب می         

نماید و این مهم بـا        منصفانه و کارآمد می   دانان کشورهای دیگر کمک بسیاری به اتخاذ یک راه حل           حقوق
در عین حال، در رأی موردنظر، عبارات یکی از قضات محترم           . کمک گرفتن از حقوق تطبیقی میسر است      

ان جریمه و ضـمانت  التزام عمدتاً به عنو در حقوق روم، وجه«: باشد گویا استفاده از حقوق سایر کشورها می      
. تواند باشـد   گشایی برای ما می     اجرایی بوده برای تعهد، نگاهی به حقوق بعضی کشورها از نظر تطبیقی راه            

 تـصویب شـده، بـه قاضـی حـق تعـدیل             1975 قانون مدنی فرانسه که در سـال         1152ماده  » 2«در بند   
  .را داده) اگر منظور جریمه نباشد(التزام  وجه
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. التزام یش از حد متعارف قابلیت اجـرا نـدارد           وجه) 163 و   161(سویسس در مواد     تعهدات   در قانون 
در . التزام به عنوان جریمه را داده        به دادگاه اجازه مداخله در وجه      1384در قانون مدنی ایتالیا برطبق مادده       

 ایـن  )19(».داردالتزام اگر شرط جزایی باشـد را   قانون تعهدات روسیه نیز قاضی حق تعدیل وجه     ) 142(ماده  
  .حرکت باید استمرار یابد و تقویت شود

  
  التزام با ماهیت خسارت و شرط جزایی  تفکیک وجه-7

عالی کشور    قرارداد طرفین، یکی از قضات محترم هیأت عمومی دیوان        » 7«برای تعیین ماهیت بند     
صـوت    ی در قـرارداد بـه     طرفین قرارداد و یا متعاملین برای جلوگیری از نقض عهد، گاه          «: گویند  چنین می 

خاطر عهدشکنی به طـرف دیگـر    نمایند که در صورت عدم انجام تعهد، وجهی را متعهد به   شرط توافق می  
باشد   برای عنوان این عمل تعابیر مختلفی ذکر شده، آنچه بیشتر مورد اتفاق حقوقدانان می             . قرارداد بپردازد 

التزام همیشه مبنای خسارت ناشـی        م که ماهیت وجه   باید توجه داشته باشی   . التزام و شرط جزایی است      وجه
از عدم اجرای تعهد نیست بلکه در قراردادها گاهی ماهیت جریمـه و یـا شـرط جزایـی را طـرفین درنظـر            

در زمانی که هدف متعـاملین      . شود  ها می   عدم تفکیک این دو باعث ابهام و اشتباه در احکام دادگاه          ... دارند
صـورت مقطـوع      التزام به   ولت امر تأمین خسارت باشد وجهی را به عنوان وجه         در قراردادها گاهی برای سه    

قانون مدنی این وجه به عنوان خسارت قـراردادی         ) 230(معین که درصورت عدم انجام تعهد مطابق ماده         
التزام به عنوان جریمـه و مجـازات تخلـف            ولی اگر هدف طرفین در قراردادها وجه      ... باشد  قابل وصول می  

رعایـت  ... باشـد  التزام دیگر خسارت نیست بلکه به عنوان شرط جزایـی مطـرح مـی     نجا مبنای وجه  باشد ای 
صورت جزایـی باشـد قاضـی         نماید در مواردی که منظور طرفین پرداخت وجه تخلف به           انصاف ایجاب می  

ر بتواند در کم و زیاد کردن آن و یا رد قبول این شرط محدودیت نداشـته باشـد و حـسب مـورد بـا درنظـ            
التـزام بـا ماهیـت         به عبارت دیگر، ایشان یسن وجه      )20(».گرفتن شرایط هم قرارداد تصمیم مقتضی بگیرد      

البته این نگرش صحیح و منطقی است، لیکن        . شوند  التزام با ماهیت جزایی تفاوت قائل می        خسارت و وجه  
 ماهیـت جزایـی     التـزام را درصـورت دارا بـودن         برخالف استدالل ایشان کـه امکـان تعـدیل شـرط وجـه            

دقیقـاً در زمـانی اسـت کـه هـدف           ) التزام  تعدیل وجه (آن پذیرفته است، باید گفت این اختیار        ) اصطالحی(
تواند از حداقل و حداکثر خسارت محاسبه کند اما اگـر             جبران خسارت باشد؛ زیرا دادرس در این هنگام می        

  قانون ) 230( عالوه بر آن، ظاهر ماده )21(.التزام جزایی باشد اختیار دادرس منتفی است ماهیت و هدف وجه
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اسـتدالل قاضـی محتـرم    . پذیرد، هر چند حمایت از این اختیار ضروری اسـت        مدنی این اختیار نمی   
  .دارای انتقاد است، لیکن صحیح و منصفانه حاصل آمده است

  
   تبدیل تعهد، اصالح قرارداد و تکمیل آن-8

عالی کشور درخصوص قراردادی بود که فروشنده و          یوانهای قضات محترم د     یکی دیگر از استدالل   
 11/2/74در مـورخ    «: ایـن قـرارداد بـدین صـورت اسـت         . خریدار پس از قرارداد اول، منعقد نموده بودنـد        

 تنظیم گردیده بود مبلع کل ثمن معامله از         23/11/73 که در تاریخ     2945عطف به قولنامه شماره     ... آقایان
 به مبلغ کل نود و هفت میلیون و پانصد هزار ریـال اصـالح گردیـد کـه مبـالغ                     هشتاد و پنج میلیون ریال    

پرداخت شده طی شرایطی قبلی محفوظ و مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال الباقی مقرر گردید طـی                   
 11/2/74 روز از تـاریخ      45 پرداخت و فروشنده متعهد گردیـد ظـرف          10/3/74 مورخ   74904چک شماره   

  )22(». ملک فوق را تخلیه و تسلیم خریداران نماید26/3/74الی 
طبق قرارداد الحق و تغییر و افزایش کل ثمن معامله و تـاریخ تخلیـه،               «: استدالل بدین شرح است   

 تـا روز    26/3/74التزام و ضمانت اجرایی بـرای تخلیـه از            اثر شده و در قرارداد الحق وجه        قرارداد سابق بی  
لذا . بینی و شرط نشده است       طبق قرارداد اخیر برای خریدار چنین حقی پیش        ...بینی نشده است    تخلیه پیش 

  )23(».اند التزام تأخیر در تخلیه نبوده خریداران مستحق مطالبه وجه خواسته به عنوان وجه
  :برای رد این استدالل باید گفت

تعرض اصل قـرارداد    پس از انعقاد قرارداد و درج شرایط قراردادی، هر توافق بعدی طرفین یا م             : اوالً
درخصوص شروط، اصالح یا اضافه یا تغییر آنها هرگز         . باشد یا متعرض شروط آن      است که همان اقاله می    

  .به معنای حذف شروط سابق نخواهد بود مگر اینکه در تعارض با شروط جدید باشد
توافـق جدیـدی    هرگاه دو طرف قرارداد دربارۀ مفاد و چگونگی اجرای تعهدهای ناشی از آن              «: ثانیاً

کنند و برای مثال، بر میزان دستمزد در قرارداد بیفزایند یا موعدی برای پرداخـت بهـای کـاالی فروختـه                     
  )24(».توان توافق جدید را از شروط قرارداد پیشین دانست شده معین سازند، می

و انحـالل   تـوان تبـدیل تعهـد         با فرض تغییر در تعهد و موضوع آن، هر تغییر تعهدی را نمـی             : ثالثاً
در تبدیل تعهد سقوط تعهد سابق را سـقوط عقـدی کـه منـشأ آن                «عالوه بر آن    . قرارداد سابق تلقی کرد   
حقیقت ایـن اسـت   . توان از لغو قرارداد سابق حمایت کرد  بنابراین، چگونه می   )25(»تعهد است مالزمه ندارد   

ه دلیل رعایت انصاف قـضایی،      عالی کشور صحیح نیست و باز هم ب         که این استدالل هیأت عمومی دیوان     
  .اعالم شده است
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  جه به روح و فلسفه قانون تو-9
شود، برخی از این اسـتدالل آگاهنـد و           استدالل به روح و فلسفۀ قانون در بسیاری نظریات ذکر می          

رسد استدالل یکـی از قـضات هیـأت عمـومی از نـوع                به نظر می  . کنند  ی اظهارنظر می    برخی رسم القباله  
همیشه نباید به ظاهر قوانین جمود کنیم بلکه باید مقداری هم بـه             «: بوده است، آنجا که می گوید     آگاهانه  

روح و فلسفه قانون در بعضی موارد توجه کنیم مثالً در مورد بحث قراردادی که اساساً بسته شده اسـت و                     
 را در نظـر  انـد  ای کـه درنظـر داشـته    شرطی که شده است روی چه حـسابی بـوده و مقـدمات آن و ایـده      

 البته تمسک به روح و فلسفه حقوق، شمشیری دو لبه است کـه اگـر صـحیح اسـتفاه نـشود،        )26(».بگیریم
مشکل فلسفه حقوق این است که باید به طغیانگران         «گردد برای پایمال کردن حقوق اشخاص         ابزاری می 

نی نشان دهد که بتواند با گریز       نهیب زند که قانون را اجرا کنند و از خودکامگی بپرهیزند و به خاصان فنو              
 در موضوع رأی اصراری مورد نظر ما        )27(«ای تفسیر کنند که عادالنه باشد       از ظاهر الفاظ، قانون را به گونه      

  !به خوبی از فلسفه حقوق استفاده شده است، هرچند موارد نقض آن نیز در سایر موضوعات کم نیست
  

   تفکیک انصاف از احساس زودگذر-10
طـور کـه اتفـاق افتـادخ اسـت            نصاف و عدالت به معنای نادیده گرفتن وقـایع خـارجی، آن           رعایت ا 

فقط عاطفۀ مجرد عدالت یا بی عدالتی نبودهـف بلکـه مفهـومی از              «منظور از انصاف و عدالت      . باشد  نمی
عدالت است که به علت نظمی که در مجتمع انسانی ایجاد کرده، از هر مفهوم دیگـری بـاالتر تـشخیص                     

  )28(» شده استداده
مبنای این سخن و تمایز عدالت از احـساس زودگـذر در اسـتدالل هیـأت عمـومی دیـوان کـشور                      

رأی شعبه محترم دیوان عالی کشور هم مطابق با انصاف است هم با عنایت بـه مطـالبی                  «منعکس است   
  عنوان یک که عرض کردیم منطبق با قانون است؛ یعنی این گونه نیست که بخواهیم فقط ترحماً و به 
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 اگر کسی به ایـن تمـایز در عمـل برسـد در سـطوح      )29(»امر عاطفی به نفع این شخص رأی دهیم 
  .عالی فلسفه حقوق قدم گذاشته است

  
  یی در حقوقاگر  واقع-11

گاه پایان ندارد؛ زیرا خود این نزاع برخاسـته           جدال حقوقدانان طرفدار حقوق طبیعی و موضوعه هیچ       
اما ما مفهوم دیگری از حقـوق       .  اما ما مفهوم دیگری از حقوق طبیعی درنظر داریم         .از طبیعت انسانی است   

انـد در ذهـن بـاقی         ای که برخی طرفداران حقوق فطری مطرح کـرده          بحثهای گزافه . طبیعی درنظر داریم  
مانده و وارد حوزه عمل نشده است، حال آنکه چنان نظری مفید اسـت کـه بـا واقـع منطبـق باشـد و بـه            

برای رسیدن به این واقعیت باید به اصل هر چیزی پی برد و راه رسـیدن                .  منجر نشود  )30( حقوقی نهیلیسم
بـه  . ها باید بازتاب بهترین نظم حقوقی طبیعت انـسانی باشـد            آرای دادگاه . به واقع را بر خود مسدود نکرد      

ر کردن خأل واقعـی و    عبارت دیگر، منعکس کننده واقعیتی باشد که تحقق یافته است، و تفسیر نیز برای پ              
تعـدی  «در این راه حتی در مـواردی بایـد از نـصوص گذشـت و بـه عبـارتی                    . عینی و به کار گرفته شود     

قـسمتی از   . هـای معـروف محبـوس نـساخت          نمود و خود را در زنجیر منطـق لفظـی و شـهرت             )31(»نص
اید بـدون توجـه بـه جهـات     ما نب«گیردغ   استدالل هیأت عمومی دیوان کشور ظاهراً از این ایده ابهام می 

مذکور و مسائل جنبی قضیه به ظاهر قوانین جمود کنیم و مورد را با ماده قانون منطبق کنـیم کـه چـون                       
گفتنـد پولـت را       شرط عمل شود، بلکه باید به واقعیت موضوع هم توجه کنیم یعنی اگر آن روز بـه او مـی                   

ا تخیه نکنـی روزی پـنج هـزار تومـان بایـد      محل است؛ در عین حال اگر خانه ر  دهیم و چکها هم بی      نمی
هـا محکـم      کرد پس نباید مـا روی ایـن مـاده قـانون، مثـل دادگـاه                 بدهی حتماً چنی شرطی را قبول نمی      

  )32(».بایستیم
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   نتیجه-12
عالی کشور ذکر شده است کـه         های دیوان   الی استدالل   برخی از مباحث عالی فلسفه حقوق در البه       

آنهـا کـه معمـاران وقتـی حقـوق          . رد و باید از پیشگامان این حرکت قدردانی کرد        جای امیدواری بسیار دا   
  .اند باشند و آنها که عمر پر برکت خود را وقف خدمت به این علم کرده می

  
  13/5/1377-9 مفاد رأی اصراری شماره -13

ین موجـب  اعتراض تجدینظرخواه وارد است؛ زیرا عالوه بر اینکه تنظیم قرارداد ثنوی بین متعـامل   «
فیـه مـستلزم      التزام خواهد بود اصوالً تخلیه خانـه متنـازع          سقوط شرح مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه        

پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده که با توجه به محتویات پرونده، متن رأی صـادر شـده                    
. ه براسـاس قـرارداد فـراهم گـردد        چنین وجهی از طرف خریدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخلی           

  ». شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج مخدوش است24/8/76 مورخه 360بنابراین، رأی شماره 
  
  :ها نوشت پی

  . منظور، مفهوم عام رویه قضایی یعنی مجموع عملکرد و آرای دادگاههاست-1
  .554 دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد دوم، ص -2
فلسفه حقوق، استاد دکتر ناصر کاتوزیان، دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، نـیم   تقریرات درس در     -3
  .1382 -1383سال دوم، 
در ... حقوق مسئولیت مدنی در فرانسه نمونه بارزی از حقوق ساخته قضات در یک کـشور رومانیـستی اسـت                   «-4

ای کـه آقـای دکتـر سیدحـسین صـفایی در             دیباچـه رجوع شود به    . »کند  این مبحث، رویه قضایی نقش نخستین را ایفا می        
  .اند ابتدای کتاب اصول مسئولیت مدنی اثر پاتریس ژوردن، ترجمه مجید ادیب مرقوم داشته

عالی کشور مندرج در جلـد چهـارم مـذاکرات و              شعبه دهم دیوان   15/4/76 مورخ   85/10 بخشی از رأی شماره      -5
  .258 ص ،1377عالی کشور سال  آرای هیأت عمومی دیوان

  .259 شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج، همان مجموعه، ص 24/8/76 مورخه 360 بخشی از رأی شماره -6
  .52 دکتر کاتوزیان، فلسفه حقق، جلد سوم، منطق حقوق، چاپ اول، ص -7
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  .1377و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال 

  .شناسی قضایی اثر فرانسوگورف، ترجمه محمدحسین سروری  رجوع شود به کتاب روان-11
قـانون تجـارت الکترونیـک      ) 3(براسـاس مـاده     . 55 دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سـوم، ص           -12

الملی، ضرورت توسعه هماهنگی بـین کـشورها در           در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین        «: 17/10/82مصوب  
قـانون تجـارت، در مـورد اعـاده اعتبـار           ) 571(همچنـین براسـاس مـاده       » .کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد        

  »دهد بداند حکم میطوری که مقتضی عدل و انصاف  محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به«
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 ٣٩

  .05 همان، ص -14
  .66 دکتر کاتوزیان، فلسفه، جلد سوم، ص -15
  .264 قسمتی از استدالل آقای صفرزاده، قاضی محترم دیوان کشور در همان مجموعه، ص -16
  .267ل آقای مفید، قاضی محترم دیوان کشور در همان مجموعه، ص  قسمتی از استدال-17
  .265 بخشی دیگر از استدالل همان شخص، ص -18
  .265 قسمتی از استدالل آقای اشراقی، قاضی محترم دیوان کشور رد همات مجموعه، ص -19
  .265 همان شخص، ص  بخش دیگر از استدالل-20
  .736 تا 727 اول، صفحات  دکتر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد-21
  . بخشی از قرارداد الحق طرفین دعوا-22
  .264 بخش دیگر از استدالل آقای صفرزاده قاضی محترم دیوان کشور، همان مجموعه ص -23
  .129 دکتر کاتوزیان، قواعد عممی قردادها، جلد سومف ص -24
  .154 دکتر مهدی شهیدی، سقوط تعهدات چاپ چهارم، ص -25
  .266عالی کشور، همان مجموعه، ص  اهللا مفید، رئیس محترم دیوان گر از استدالل حضرت آیت بخش دی-26
  .157گامی به سوی عدالت، جلد اول، ص   دکتر ناصر کاتوزیان،-27
  )مقدمه ژرژ استاد نامی فرانسوی (6 ژرژدل و کیو، فلسفه حقوق، ترجمه مرحوم دکتر جواد واحدی، ص -28
  .268ل آقای مفید، قاضی محترم دیوان کشور، همان مجموعه، ص  بخش دیگر از استدال-29
  .22 دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودیف فلسفه حقوق مدنی، جلد اول، ص -30
  .359 همان نویسنده، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، ص -31
  .267 بخشی دیگر، از استدالل آقای مفید، قاضی محترم دیوان کشور، همان مجموعه، ص -32
  
  



 ٤٠

ع توسعه موارد رد دادرسمن  
  )سوار و مدرس دانشگاه اسالمی رئیس دادگستری شهرستان بیله(صدیار عطالو 

  )قسمت اول(
  مقدمه

اهمیت صالحیت رسیدگی در قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی در امر رسیدگی بـه                
عـم از  باشـد و کلیـه مراجـع قـضایی ا     دعاوی مطرح شده برای اهل فن و قضاء پوشیده نمـی     

اند قبل از ورود به ماهیت دعوا در مورد صـالحیت رسـیدگی خـود                 ها مکلف   دادسرها و دادگاه  
صالحیت از نظر حقوقی، عبارت است از شایستگی و اختیار و           . تفحص کافی را معمول نمایند    

توانایی که قانون برای مرجع قضایی اعطاء نموده است و مقررات ناظر بـه صـالحیت مراجـع                 
ر موارد خاص و استثنایی از قوانین شکلی و آمره و واجد جنبـه عمـومی بـوده و                   قضایی جز د  

تواننـد بـرخالف آن       اراده و تصمیم اصحاب دعوا وکال قضات تـأثیری در آن نداشـته و نمـی               
توافق نمایند، و فقط قانون است که درباره صالحیت و عدم صالحیت مراجع قـضایی تعیـین                 

 قضایی قبل از ورود به ماهیت عمومی با مطالعه دقیق پرونده            بنابراین، مراجع . نماید  تکلف می 
و تأمل در نوع دعوای مطرح شده، ابتدا باید درباره صـالحیت رسـیدگی خـود اتخـاذ تـصمیم         

  نمایند و از صالحیت ذاتی، محلی، نسبی و شخصی نوع دادگاهی که در آن انجام وظیفه 



 ٤١

ه را صالح به رسیدگی تشخیص دادند  وارد رسیدگی شده           نمایند اطمینان حاصل نمایند و چنانچه دادگا        می
ضـمناً، بـه موجـب مـاده        . واال با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع صالح قانونی ارسال نمایند             

و تـشخیص   «: 1379هـای عمـومی و انقـالب در امـور مـدنی مـصوب                 قانون آیین دادرسی دادگـاه    ) 26(
زمـانی کـه قاضـی      » ...نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است        صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه       

دادگاه پس از تفحص الزم از صالحیت ذاتی، محلی، نسبی و شخصی دادگاهی کـه در آن انجـام وظیفـه      
نماید مطمئن گردید باید از صالحیت شخص خود نیز از حیث وجود قرابت و خویشاوندی بـا اصـحاب                     می

ر دعوای مطرح شده و یا سبق رسیدگی خود در همان دعوای مزبور و یـا از                 دعوا و یا ذی نفع بودن خود د       
ربـط    وجود و مطرح بودن دعوای حقوقی یا جزایی بین اصحاب دعوا بـا وی و غیـره مطـابق قـوانین ذی                     

نظر خاصی داشته باشد که این امر در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی تحـت عنـوان مـوارد رد                       امعان
موارد رد دادرس، اسـباب و جهـاتی        .  مدنی تحت عنوان موارد رد دادرس مطرح گردیده        دادرسی کیفری و  

نماید؛ در این گونه  هستند که قاضی را ممتنع از مداخله و رسیدگی و صدورحکم در دعوای مطرح شده می              
توانند به صالحیت قاضی ایراد نمایند و هم خود قاضی باید به محـض اطـالع                  موارد هم اصحاب دعوا می    

از وجود اسباب و جهات قانونی رد از رسیدگی به دعوا امتناع نماید؛ زیرا قاضی که صالحیت رسیدگی وی                   
نماید که با صدور قرار امتناع        گیرد ایجاب می    به اعتبار جهات رد مندرج در قانون در معرض شبهه قرار می           

ف ارجـاع داده شـود و اصـل         طر  از رسیدگی به دعوای موردنظر خودداری نماید و پرونده به یک قاضی بی            
هـای صـحیح و بررسـی عادالنـه دالیـل           های دادرسی و پشتوانه رسیدگی      ترین وثیقه   طرفی که از مهم     بی

  .باشد، مورد خدشه قرار نگیرد اقامه شده از ناحیه اصحاب دعوا می
 

  :بخش اول
  جهات رد دادرس

یـت آن در امـور دادرسـی از         استثنایی بودن موارد رد دادرس و عدم امکان توسعه یا کاهش و اهم            
  :مواردی است که از چشم حقوقدانان بزرگ ایرانی نیز مخفی نمانده است

مراجع رسیدگی و اصحاب دعوا حق ندارند ایـن مـواد را            . کند  موارد رد دادرس را قانون تعیین می      «
 )1(».تنـاع ورزد  تواند در غیر موارد مذکور در قـانون از رسـیدگی ام             دادرس نیز نمی  . کاهش یا افزایش دهند   

 و هـم در قـانون       1378های عمومی و انقالب مصوب        موارد رد دادرس هم در قانون آیین دادرسی دادگاه        
طـور دقیـق       به وسیله قانونگذار به    1379های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب           آیین دادرسی دادگاه  

  .احصاء شده است
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  :بند اول
ای عمـومی انقـالب در امـور           دادگـاه  جهات رد دادرس در قانون آیین دادرسـی       

  1378کیفری مصوب 
  :دارد االشعار مقرر می  قانون فوق) 46(ماده 

طـرفم دعـوا نیـز      . دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند             «
  :توانند آن را رد کنند می

ین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از         وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ب            -الف
  .طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند

 دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشـد یـا یکـی از طـرفین مباشـر یـا                        -ب
  .متکفل امور قاضی یا همسر او باشد

صی باشد که در امر جزایی       دادرس یا قضای تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخا             -ج
  .دخالت دارند

 دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبالً اظهارنظر ماهوی کرده و یـا شـاهد یکـی از                     -د
  .طرفین باشد
 بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی                    -هـ

  . تاریخ صدرو حکم قطعی دو سال نگذشته باشدمطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از
 دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطرح شـده داشـته                   -و

  ».باشند
  

  :بند دوم
های عمـومی و انقـالب در امـور           جهات رد دادرس رد قانون آیین دادرسی دادگاه       

  1379مدنی مصوب 
  :رددا قانون  مذکور مقرر می) 91(ماده 

  .توانند او را رد کنند دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می«
هر طبقه بین دادرس با یکی از اصـحاب دعـوا وجـود              قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از          -الف
  .داشته باشد
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ا متکفل امـور دادرس   دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر ی           -ب
  .یا همسر او باشد

  . دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد-ج
هـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشـد و یـا                  

  .در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد
  ».مسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع باشند دادرس یا ه-و
  

  :بخش دوم
  فلسفه منع قانون توسعه جهات رد دادرس

» هـای بازدارنـده     بخش تعزیرات و مجـازات    «قانون مجازات اسالمی    ) 597(با توجه به اینکه ماده      
، قـضات   ضمانت اجرای بسیار سنگینی برای قاضی مستنکف از رسیدگی منظور نموده است 1375مصوب  

شود رسیدگی نماینـد      ها مکلفند به شکایت و تظلمی که مطابق قانون نزد آنان اقامه می              دادسراها و دادگاه  
توانند از قبول شکایت یـا رسـیدگی بـه آن امتنـاع کننـد یـا صـدورحکم را                      ای نمی   و به هیج عذر و بهانه     

 سال و درصورت تکرار بـه انفـصال         برخالف صریح قانون رفتار کنند واال برای بار اول از شش ماه تا یک             
دایم از شغل قضایی محکوم و در هر صورت به تأدیه خسارت وارد شده نیز محکوم خواهند شد و نظر بـه                     

طـور روشـن در قـانون بیـان           اینکه جهات رد دادرس یک امر بسیار استثنایی و برخالف اصل بـوده و بـه               
را توسـعه یـا کـاهش بدهـد و بـه عبـارت دیگـر                تواند جهات مذکور      گردیده است، هیچ مقام قضایی نمی     

رغم وجود جهات مزبـور ولـی         تواند به عللی غیر از جهات مذکور در قانون از رسیدگی امتناع و یا علی                نمی
  اقدام برخالف قانون محسوب شده بدون درنظر گرفتن آن به دعوای مطرح شده رسیدگی نماید، واال این 
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باشد؛ و فلسفه این نهی نیـز         قانون مجازات اسالمی می   ) 597(و مستوجب مجازات مذکور در ماده       
اگر چنین نهیی نبود ممکن بود از قاعـده رد          ... «: از ناحیه یکی اساتید حقوق ایران چنین توجیه شده است         

اصحاب دعوا به منظور اینکه دادرسان سـخت        . دادرس، هم اصحاب دعوا و هم دادرسان سوءاستفاده کنند        
د جلـب دادرسـان مـساعدی تـالض         ] و[دار خـود دور کـرده         یدگی به دعاوی وسوسه   و موشکاف را از رس    

میـل    کـاری دارنـد و بـی        نمایند؛ اما دادرسان برای اینکه در بین آنها هستند عناصری که عاده به محافظه             
نیستند از مداخله در دعاوی که اصحاب آن اشخاص متنفذ و متشبث باشند پرهیـز نماینـد و ایـن تمایـل                      

ست به جایی برد که دادرسان هر یک نسبت به دعـوایی محظـورات و جهـات رد تراشـیده، کنـار            ممکن ا 
  )2(»...بروند و امر قضاوت دچار تعطیل و اختالل بشود

و بدیهی است که امروزه اصحاب دعوا از نظر وضع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی، انـسانی،                
 تعدادی از اصحاب دعوا افراد آرام و معتدل و متین بـا             در سطح یکسان نیستند و ممکن است      ... اخالقی و 

وقار و دارای منش و متصف به کماالت اخالقـی، انـسانی و مـذهبی بـوده و تعـدادی از آنهـا هـم افـراد                         
دار باشند و طبیعی هم هست که رفتار،          ای، شرور، گستاخ و سابقه      اندیش، حرفه   ناهنجار، کجرو، مجرم، کج   

 این دو دسته از افراد مذکور، در مقابل قضات دادسراها و دادگاه یکـسان نبـوده و                  گفتار و کردار و عملکرد    
بـه عبـارت    . تواند به هر دو دسته به یک روش اعمال گـردد            نه این که رفتار و کردار و برخورد قضات می         

 یـا قطـاع الطریـق یـا         حتوان گفت یک قاضی دادسرا یا دادگاه دیدگاهی که به یک سارق مسل              دیگر، نمی 
محارب یا شبکه اختالس، ارتشاء و کالهبرداری دارد همان دیدگاهی است که به پیرمـرد کـشاورزی کـه                   

ا زیر کـشت گنـدم      ش خویش ان ر   دادی خود پنداشته و برای امر معا      نیم هکتار از مراتع دولتی را ملک اج       
ضایی هـم از نظـر   در دستگاه قـ  این نیز یک واقعیت انکارناپذیر است که قضات موجود برده است، دارد؛ و  

طعیت، صالبت، شجاعت، توانایی و سطح دانش و آگاهی و تیزهوشی و تیزبینی کـامالً                شهامت، قا  روحیه،
دار و  ها و تهدیـدهای افـراد شـرور و سـابقه     متفاوت بوده و میزان و مقدار و مقاومت آنها در مقابل تخویف     

باشـد و در خیلـی مـوارد          نی برخوردار نمی  اوباش و اراذل و منتفذین و صاحبان قدرت و قلم از سطح یکسا            
دیده شده که برخی از آنان با اندک تهدید از ناحیه افراد شرور احساس خطر کرده و بالفاصله کوتاه آمـده                     
و میدان را خالی نموده؛ ولی برخی از آنان کمترین اعتنایی به امور نداشته تا با نهایت به خاطر احقاق حق                     

برای اثبـات ادعـای مزبـور، وجـود و          . اند  تکلیف قضایی خود را به پایان رسانده      و ابطال باطل ایستادگی و      
  قضاییه به برخی از جرایم خاص کافی است و محتاج به  تشکیل شعبات ویژه رسیدگی در داخل قوه
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عـالی کـشور و    در هر حال قانونگذار و تعـداد زیـادی از شـعبات دیـوان          . باشد  استدالل خاصی نمی  
ه قضایی به این نکته واقف بوده و برای جلوگیری از فرار قضات محافظه کار از رسـیدگی                  مقامات بلند پای  

دار با تراشیدن جهات رد، حساسیت خاصی در رعایـت مـوارد رد دادرس                به دعاوی پردردسر و افراد مسئله     
: نمایـد  عالی کشور مقرر مـی   صادر شده از هیأت عمومی دیوان524رأی وحدت رویه شماره  . اند  نشان داده 

قانون آیین دادرسی کیفـری تـصریح شـده و رسـیدگی            ) 332(جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده         «
یـک از جهـات مزبـور تطبیـق        عالی کشور مبنی بر نفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ               دیوان
ر عقیده در مورد موضوع     اظها. کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد             نمی

قانون آیین دادرسی مـدنی از مـواد رد دادرس محـسوب شـده              ) 208(ماده  » 7«دعوای حکم به شرح بند      
شود که قـبالً مطـرح نـشده و سـابقه       منصرف از این موارد است؛ زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می           

« ...حیح و منطبق با موازین قـانونی اسـت        عالی دادرسی ص     دیوان 20بنابراین، رأی شماره    . رسیدگی ندارد 
نظر دادرس دادگاه کافی بـر قابـل        «:  نیز اشعار داشته   18/11/68 -517همچنین رأی وحدت رویه شماره      

تعقیب بودن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ارائه شـود اظهـار عقیـده در موضـوع                      
عـالی کـشور در رأی شـاره          شـعبه هـشتم دیـوان     »  ...باشد اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی        

) 208(یـک از مقـررات مـاده          شکایت انتظامی از دادرس، مشمول هـیچ      «: دارد  مقرر می ) 3/6/27 (-1056
شود کـه مقـصود       از هیچ راهی استفاده نمی    ) دادرسی مدنی (قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ چه از جمله         

 -1144بـه موجـب حکـم شـماره         » .امل شـکایت اداری نیـز بـشود       از دعوای مدنی مفهومی است که ش      
برای ممنوع بودن دادرس از مداخله باید بین یکـی  «: عالی کشور مقرر شده است       شعبه اول دیوان   3/7/25

از اصحاب دعوا با دادرس، دادرسی جنایی یا جنحه موجو باشد و صرف شکایت جزایـی یکـی از اصـحاب                     
نمایـد و موجـب رد دادرس         آیین داردسی مـدنی نمـی     ) 208(ق پنج ماده    دعوا از دادرس، مورد مشمول ش     

  ».شود نمی
  

  :بخش سوم
  استفاده ناروا از موارد رد دادرس

، مطرح بودن   1378های عمومی و انقالب مصوب        قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 26(ماده  » هـ«بند  
ـ               ا فرزنـد او را از جهـات رد دادرس          دعوای حقوقی یا جزایی بین دادرس و یکی از طرفین دعوا با همسر ی

   چنین حکمی نداشته، ولی قانون 1290قرار داده است؛ درحالی که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
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وقتی کـه دادرس بـا      «: مقرر داشته بود  ) 208(ماده  » 5« در بند    1318 مدنی مصوب    آیین دادرسی 
سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی   یکی از اصحاب دعوا یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا             

ای از زمان صدور      ند و هنوز پنج سال درصورت جنایی و دو سال درصورت جنحه             ای داشته   جنایی یا جنحه  
اما این جهت از جهات رد دادرس در شرایط فعلی به پایگـاهی تبـدیل شـده                 » .حکم قطعی نگذشته است   

ها گردیده؛ زیرا تعداد زیـادی از         ای در دادسرا و دادگاه      حرفهاست که موجب سوءاستفاده شکات و متهمین        
اند که در دعـاوی مطـرح شـده بـه نتـایح       دار همیشه قصد بر آن داشته    ای و سابقه    شکات و متهمان حرفه   

مطلوب خویش هرچند از راه غیر قانونی نایل آیند، ولی بعضاً با صالبت و قاطعیت و نفوذناپذیری برخی از                   
و در چنین ) اند و یا قبالً با روحیه این دسته از قضات آشنایی داشته  (شوند      کننده مواجه می  قضات رسیدگی   
گردند کـه یـا    های الزم و احیاناً با اخذ تصمیمات الزم از اهل فن و حقوق متوجه می            بینی  شرایطی با پیش  

ا مـانع و سـد راه       شوند و قاضی رسیدگی کننـده ر        وجود چنین قضاتی به اهداف موردنظر خویش نایل نمی        
نمایند قاضی رسیدگی کننده را با جهات رد مواجه کرده و پرونده امر را بـه یـک                 خویش دیده و تالش می    

کار و یا قاضی موردنظر خویش هدایت نمایند و درنتیجه، برای رسیدن به اهداف نامـشروع                  قاضی محافظه 
ربط با طرح یـک       در مرجع قضایی ذی   های مختلف علیه دادرس رسیدگی کننده         خویش بالفاصله به بهانه   

اساس و با تمسک به آن مانع ادامه دادرسـی بـه              ای بی   عنوان جزایی اقامه دعوا نموده و با تشکیل پرونده        
قـانون  ) 46(مـاده   » هــ «گردند و بدین ترتیب، دقیقاً از ظاهر حکم بند            وسیله دادرس رسیدگی کننده می    

زنند و بعضاً در شهرهای کوچک کـه بـیش از             قاضی را دور می   فوق سوءاستفاده نموده و به عبارت دیگر،        
یک یا دو و یا سه نفر قاضی ندارد با این اقدامات مکرر خویش به گزینش قاضی موردنظر خویش مبادرت                    

برنـد، و در حقیقـت    نموده و یا ممتنع ساختن کلیه قضات یک حوزه، پرونده را به حوزه قضایی دیگری می      
ت که به گزینش قاضی مـوردنظر خـویش بـا توسـل بـه حیـل قـانونی مبـادرت                     این شاکی این متهم اس    

این نکتـه ظریـف از چـشم تیـزبین اداره حقـوقی نیـز دور نمانـده اسـت و بـه موجـب شـماره                           . نماید  می
مطـرح بـودن    ... «: سوار اظهارداشـته اسـت       در پاسخ رئیس دادگستری شهرستان بیله      4502/13827/6/2

. زمان دادرس، کافی برای رد دادرس است و الزم نیست که از قبل مطرح باشـد پرونده مدنی یا جزایی در      
شود که اگر محرز شود که یکی از اصحاب دعوا فقط به منظور استفاده از ایراد رد دادرس اقـدام         اضافه می 

  به شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی علیه دادرس نموده است، با توجه به مفاد مقررات مذکور و 
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توانند به رسیدگی ادامه دهد مگر اینکه         ای جلوگیری از سوءاستفاده از افراد، قاضی مورد ایراد می         بر
هـا   طرفی مصلحت در عدم رسیدگی باشد که در این صورت پرونده به نظر رئیس کـل دادگـاه               از لحاظ بی  

تمهیـدات و تـدابیر الزم      بنابراین، جا دارد که قانونگذار برای جلوگیری از این مواد،           » .مصلحت اقدام نماید  
منـد    باشند نتوانند از ضعف قانون بهره       را اتخاذ نماید تا کسانی که در فکر تقلب و سوءاستفاده از قانون می             

گردند و همچنین از سرگردانی صاحبان حق و احاله پرونده از مرجعی به مرجـع قـضایی دیگـر خـودداری        
  .گردد

  ادامه دارد
  
  :ها نوشت پی

، سـازمان چـاپ و انتـشارات    1373محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ سوم، زمستان         آخوندی، دکتر    -1
  .298 و 297وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ص 

 به نقل از آیین دادرسی مدنی و بازرگـانی و ارشـاد اسـالمی دکتـر احمـد                   پاورقی 298 و   297 همان منبع، ص     -2
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  مل اخالقیدستورالع
  !به آقا بگویید نیاید

آبـاد در     از یکی از دوستان ایمانی شنیدم، در جریان صفر مقام معظمر رهبری به اصـفهان و نجـف                 
اهللا ناصـری از بابـت        شمسی که برکات و عنایات فراوانی را به همراه داشت، حـضرت آیـت              1380مهرماه  

ل از آمدن ایشان به اصفهان اصرار داشتند کـه          تشریف فرمایی مقام معظم رهبری بسیار نگران بودند و قب         
آقـا  : اهللا ناصری گفتنـد     اما از آنجا که آقا قصد سفر کرد بودند، آیت         !  مقام معظم رهبری به اصفهان نیایند     

حتماً باید دو گاو قربانی کنند و به فقرا تصدق نمایند و بنده نیز بـه محـض رود ایـشان بـه محـض ورود                          
این مطلب در افواه بزرگان بود؛ و دو        . گاه حاضر شده و دعایی را به ایشان بدهم        ایشان به اصفهان در فرود    

گاو برای آمدن ایشان قربانی شد، اما یـک روز قبـل از سـفر مقـام معظـم رهبـری بـا اصـفهان، ایـشان                           
شـود و     افتد، این قضیه فراموش می      کنند و سفر ایشان یک هفته به تأخیر می          سرماخوردگی شدید پیدا می   

یکـی از نزدیکـان و      . گویـد   اهللا ناصری نیز از بحث دادن دعا بـه مقـام معظـم رهبـری چیـزی نمـی                   آیت
آقـا، حـضرتعالی خیلـی    : کنـد  رسد و عرض می اهللا ناصری بعد از سفر آقا خدمت ایشان می    ارادتمندان آیت 

ا که این کـار را  اصرار داشتید که لدی الورود مقام معظم رهبری در فرودگاه، به ایشان دعایی بدهید اما چر 
یکی از اهل دل اصفهان قبل ا سفر مقام معظم رهبری مرتب در گوشش صدایی               : ایشان فرمودند . نکردید

؟ تا این که یک هفته صفر به تأخیر افتاد، پس از تأخیر افتـادن، آن صـدا   ...شنید که به آقا بگویید نیاید    می
همراه کردن دعا با ایشان منصرف شدم و دیدم       لذا بنده چون فهمیدم خطر رفع شده است از          . نیز قطع شد  

  .الزم نیست، زیرا حضرت ایشام مؤید به تأییدات خداوندی هستند
  های عارفان، محمدجواد نورمحمدی، دفتر دوم، انتشارات آفتاب خوبان کتاب ناگفته: مأخذ* 
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  نقد و برسی قانون احیای دادسرها
  

  )رکزیهای تجدیدنظر استان م مستشار دادگاه(رضوانی 
  )قسمت دوم(

  
  : تداخل صالحیت دادگاه اصفال با دادکاه کیفری استان در برخی موارد-11

 سال سن داشته باشند وفق تبصره ذیـل مـاده           18متهمان به ارتکاب جرایم درصورتی که کمتر از         
 کمیـسیون حقـوقی و      78های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب           قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 220(

از سوی دیگر، به اتهـام کلیـه        .  در دادگاه اصفال مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت        )1(قضایی مجلس شورا  
و تبصره یک مـاده     ) 4(، وفق تبصره ذیل ماده      ...متهمان مرتکب جرایم مستوجب مجازاتی قانونی اعدام و       

  .نامه اجرایی آن، در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد آیین) 20(
دارای کمتر از هجـده سـال       ...  متهم به ارتکاب زنای محصنه یا زنای به عنف و یا لواط و             حال اگر 

  سن باشد، در کدام دادگاه باید مورد رسیدگی قرار گیرد، دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری استان؟
هـای    تداخل صالحیت دادگاه  (برخی اساتید محترم آیین دادرسی کیفری معتقدند در چنین مواردی           

بـه  ) دادگاه کیفـری اطفـال    (های خاص     باید با محدود نمودن دایرۀ صالحیت دادگاه      ) اصی و عمومی  اختص
موضوع را حل نموده و درنتیجه، رسیدگی بـه چنـین اتهـامی را در صـالحیت                 ) دادگاه کیفری استان  (نفع  

  کند و  بار میاعت الحق، عام سابق را در مورد تعارض بی ضمن اینکه عام. دادگاه کیفری استان قرار دهیم
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زند درنتیجه، ادامه صالحیت دادگاه اطفال با آمـدن قـانون جدیـد، محـل تـرددی               یا تخصیص می  
ای دیگر به نظر       ولی رویه عملی در محاکم کشور، به گونه        )2(.توان آن را استصحاب نمود      خواهد بود و نمی   

  )3(.رسد می
  

 عـدم صـالحیت      عدم تعیین تکلیف دادگاه کیفری استان در صورت احـراز          -12
  :پس از رسیدگی

قانون اصالحی و یا تبصره یک مادۀ       ) 4(درصورتی که دادگاه کیفری استان در اجرای تبصره ماده          
رسد در صالحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان اسـت،           همان قانون در جرایمی که ابتدائاً به نظر می        ) 20(

 متهم یا زنای به عنف متهم وارد رسیدگی شده          وارد رسیدگی گردد، و به عنوان مثال به اتهام قتل عمدی          
ولی پس از انجام تحقیقات اولیه و یا پس از ختم دادرسی به این نتیجه برسد کـه قتـل واقـع شـده عمـد          

ای و غیرمحصن است که در این صورت          نبوده و غیرعمدی است یا زنای انتسابی به عنف نبوده و مطاوعه           
ی جزایی شهرستان خواهد بود، در چنین فرضی تکلیـف دادگـاه            رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه عموم      

عمومی جزایی شهرستان خواهد بود، درچنین فرضی تکلیف دادگاه کیفری استان چیست و چگونـه باشـد                 
تصمیم بگیرد، آیا به رسیدگی ادامه داده و انشای رأی نماید یا قرار عدم رسیدگی به شایـستگی رسـیدگی                

مومی جزایی شهرستان صادر نماید؟ قـانون احیـای دادسـراها تکلیـف دادگـاه               های ع   به موضوع در دادگاه   
  .نامه اجرایی آن نیز در این رابطه ساکت است کیفری استان را در این فرض مشخص نکرده و آیین

 صادر کند دادگـاه عمـومی جزایـی شهرسـتان      چه بسا اگر دادگاه کیفری استان قار عدم صالحیت      
فی ندانسته و مجدداً شروع به تحقیقات طوالنی نماید که موجب اطاله رسیدگی             تحقیقات انجام شده را کا    

گردد و چه بسا دادگاه عمومی جزایی شهرستان نیز خود را صالح ندانسته و اخـتالف در صـالحیت پـیش                     
آید؛ زیرا ممکن است گفته شود دادگاه عمومی جزایی شهرستان ملزم بـه تبعیـت از نظـر دادگـاه کیفـری            

نمایـد نـسبت بـه دادگـاه عمـومی جزایـی        باشد و  دادگاه کیفری استان که رسیدگی بدوی می  استان نمی 
باشند   شود؛ هر چند که قضات آن از قضات دادگاه تجدیدنظر استان می             شهرستان دادگاه عالی شمرده نمی    

  و به هرحال در صورت حدوث اختالف در صالحیت، مرجع حل اختالف، کدام خواهد بود؟
کـه برخـی از      ()4()2 و 1(هـای کیفـری       قانون تشکیل دادگـاه   ) 7(جه به تبصره یک ماده      البته با تو  

اساتید اعتقاد به اعتبار آن در موارد عدم تعارض با قوانین بعدی دارند؛ زیرا در هیچ یک از قـوانین بعـدی،                      
 تـشکیل    نسخ نگردیده، بلکه صـرفاً بـا تـصویب قـانون           2 و   1های کیفری     بالصراحه قانون تشکیل دادگاه   

  ها  بندی دادگاه ، این قانون قابلیت اجرایی خود را به لحاظ تقسیم73های عمومی و انقالب در سال  دادگاه
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بنـدی مجـدد      از حیث درجه، از دست داده بود کـه بـا تـصویب قـانون احیـاء دادسـراها و تقـسیم                     
ابلیت اجرایـی خـود را در       های کیفری به دادگاه عمومی جزایی شهرستان و دادگاه کیفری استان، ق             دادگاه

، در چنین موردی تعیین تکلیف شده بود و         )موارد عدم تعارض با قوانین الحق مجدداً به دست آورده است          
ولی در قانون موسوم به احیاء دادسـرا و         . تر را مکلف به ادامه رسیدگی و انشاء رأءی نموده بود            دادگاه مهم 

  . نشده استای نامه اجرایی آن به این موضوع اشاره آیین
  

 عدم وجود صریحی در قانون احیاء دادسراها نسبت به رسیدگی به اتهامات             -13
متعدد متهم درصورتی که یکی از آن اتهامات در صـالحیت رسـیدگی دادگـاه کیفـری                 

  :استان باشد
گـردد کـه برخـی از آنهـا در         ) 2 و 1از درجـه    (به عبارت دیگر اگر شخصی مرتکب جـرایم متعـدد           

های عمومی جزایی شهرسـتان و برخـی دیگـر در صـالحیت رسـیدگی دادگـه                    دادگاه صالحیت رسیدگی 
کیفری استان باشد، نحوۀ رسیدگی به این اتهامات و ترتیب رسیدگی و مرجع صالح کدام خواهد بـود؟ آیـا     
دادگاهی که صالح برای رسیدگی به جرم مهمتر است صالح برای رسیدگی به همۀ اتهامات خواهد بـود و                   

های عمـومی     شود؟ قانون اصالحی تشکیل دادگاه      ام به تفکیک در مرجع صالح خود رسیدگی می        یا هر کد  
نامه اجرایـی آن نیـز در ایـن رابطـه             آیین. و انقالب در این رابطه ساکت بوده و تعیین تکلیف ننموده است           

صره یـک   این که گفته شود ترتیبات رسیدگی در این قانون نیز براساس ذیـل تبـ              . روشنگری ننموده است  
 کمیـسیون حقـوقی و قـضایی        78، وفق قانون آیین دادرسی کیفری مـصوب         )5(قانون اصالحی ) 20(ماده  

تواند راهگشا باشد، زیرا قـانون آیـین دادرسـی کیفـری مزبـور مربـوط بـه                    باشد، نیز نمی    مجلس شورا می  
انون احیاء دادسـرا،  های عمومی با صالحیت عام رسیدگی به جرایمی بوده در حالی که در تصویب ق     دادگاه
 78بندی شده اسـت لـذا ایـن مـورد در قـانون آیـین داردسـی کیفـری مـصوب                    های کیفری درجه    دادگاه
  .)6(قانون مزبور نیز ناظر به وقوع جرم در حوزه های قضایی مختلف است) 54(ماده . بینی نشده است پیش

این رابطه تعیین تکلیف شده و      در   2 و 1های کیفری     قانون تشکیل دادگاه  ) 12(درحالی که در ماده     
داند که صالحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و کلیه جرایم در آن دادگاه رسـیدگی                   دادگاهی را صالح می   

  )7(.خواهد شد
  

 ابهام در مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قـرار بازداشـت               -14
  :موقت صادر در دادگاه کیفری استان

   کیفری استان اتی و در جرایم مستوجب حد لواط و حد زنا که در دادگاهدر جرایم سیاسی و مطبوع
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شود، اگر دادگاه کیفری استان قرار بازداشت موقت صادر نماید و متهم نـسبت بـه ان                   رسیدگی می 
اعتراض داشته باشدف مرجع رسیدگی به این اعتراض کدام است؟ آیـا دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان مرجـع                    

عـالی    اعتراض است یا این قرار نیز همانند آرای دادگـاه کیفـری اسـتان در دیـوان                صالح رسیدگی به این     
  کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؟

 که آرای دادگاه کیفری استان را قابـل         )8(قانون اصالح   ) 21(ممکن است گفته شود براساس ماده       
ار بازداشت موقت در دیـوان مـورد        فیه نیز اعتراض به قر      عالی کشور دانسته در مانحن      تجدیدنظر در دیوان  
از سوی دیگر نیز ممکن است در این رابطه درحال رسیدگی بدوی و انجام تحقیقـات                . رسیدگی قرار گیرد  

مقدماتی است، لذا قرار بازداشت موقت صادر شده در این مرحله نیز هماننـد قـرار مـشابه صـادر شـده در                       
بـه هرحـال قـانون      . باشد  دادگاه تجدیدنظر استان می   دادگاه عمومی جزایی شهرستان، قابل تجدیدنظر در        

هر چند براساس قواعد کلی حاکم و موارد مشابه آن در قانون            . احیاء این مورد را نیز مبهم رها نموده است        
توان به دست آورد و معتقد شد کـه دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان                 ، حکم قضیه را می    )9(آیین دادرسی کیفری  

باشد ولی بهتر این بود که حکم این مورد نیز در قـانون احیـاء بیـان        عتراض می صالح به رسیدگی به این ا     
  .گردید می

  
ا در  . م. ق) 47( ابهام در چگونگی اعما قاعده تعـدد جـرم موضـوع مـاده               -15

  :برخی موارد
درصورتی که دادگاه عمومی درحال رسیدگی به اتهام متهمی باشد، با تشکیل دادسرا در آن حـوزه                 

نامه اجرایـی     آیین) 2(و ماده   ... )10(قانون اصالح ) 3( ماده   4گی به این پرونده براساس تبصره       قضایی رسید 
حال اگر قبل از اینکه پرونده مزبور منتهی بـه حکـم در آن              . )11(آن توسط همان دادگاه ادامه خواهد یافت      

ضوع اتهـام دوم آن  دادگاه گردد، همان متهم مرتکب جرم دیگر و جدیدی شود، وفق همان تبصره باید مو  
جرم درحال رسیدگی در (در این فرض، قاعده تعدد جرم    . متهم، در دادسرا مورد تعقیب و تحقیق واقع شود        
چگونه اعمال خواهد شد؟ تکلیـف اخـذ تـأمین کیفـری            ) دادگاه و جرم موضوع تعقیب و تحقیق در دادسرا        

ذ نمـود؟ رسـیدگی توأمـان بـه اتهامـان           جدید برای جرم جدید چیست؟ آیا باید با تأمین کیفری مجدداً اخ           
  متعدد متهم چگونه قابل اجراء خواهد بود؟

اگر پس از تشکیل دادسرا، کشف شود همان متهم در زمان وقع جرم سابق، که در حال رسـیدگی                   
در دادگاه بوده و تاکنون منتهی به صدورحکم نشده، جرایم متعدد دیگری نیز مرتکب شده است رسـیدگی    

ر کجا و چگونه انجام خواهد شد؟ در دادگاه یا دادسرا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفـت؟ در                  به آن جرایم د   
  ...چگونه عمل خواهد شد؟ و) درصورتی که موضوع جدید در دادسرا تعقیب شود(تعیین مجازات 
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 چگونگی اجرای حکم دادگاه کیفری اسـتان و ابهـام در صـالحیت اسـتانی          -16
  :دادستانی مرکز استان

، اجـرای احکـام     )13(نامـه اجرایـی آن      آیین) 36(و ماده   ... )12(قانون اصالح ) 20( ماده   6تبصره  وفق  
حال اگر محل وقـوع جـرم       . دادگاه کیفری استان توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام خواهد شد          

ر دادسـرای  نیـز د ... در شهرستان غیرمرکز استان بوده، و تشکیل پرونده مقدماتی و تنظیم کیفرخواسـت و    
انجام شده باشد، آیا دادستان شهرستان مرکز استان برای اجرای حکـم            ) غیر مرکز استان  (شهرستان تابعه   

دادکاه کیفری استان در چنین فرضی، صالحیت استانی خواهد داشت و برای اجـرای حکـم و دسـتگیری                   
رای شهرستان مزبور نخواهـد     علیه و سایر اقدامات اجرایی، نیازی به اعطای نیابت قضایی به دادس             محکوم
  داشت؟

، اجرای حکم بـا دادگـاه صـادرکننده حکـم اسـت و              78ک مصوب   . آ. ق) 281(هرچند طبق ماده    
مشارالیه نیز دادسرای شهرستان مرکز استان مجـری حکـم دادگـاه کیفـری اسـتان                » 6«براساس تبصره   

تان نسبت به اجرای حکم دادگـاه       توان گفت دادستان و دادسرای شهرستان مرکز اس         درنتیجه می . باشد  می
  .کیفری استان صالحیت استانی خواهند داشت ولی این امر در عمل، اشکاالت اجرایی خواهد داشت

  
بینی حق تجدیدنظرخواهی برای شاکی نسبت به جنبـۀ عمـومی              عدم پیش  -17

  :جرم
 و خـصوصی     عمومی  در جرایمی که دارای دو جنبۀ      )14(قانون اصالحی ) 20(ماده  » 5«وفق تبصره   

یا ضرر و زیان ناشی از جرم است، درصورتی که متهم از جهت جنبۀ عمومی جرم در دادگاه کیفری استان                   
تبرئـه  (رسد شاکی حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت  به این قسمت از حکم                تبرئه گردد، به نظر می    

 ضرر و زیان ناشی از جرم       را ندارد، بلکه صرفاً نسبت به حکم صادر شده از جهت جنبۀ خصوصی و             ) متهم
باشـد؛    حق تجدیدنظرخواهی دارد و این امر موجب تضییق اختیارات شاکی است هر چند به نفع مهم مـی                 

 )15(های عمومی و انقالب در امـور کیفـری          قانون آین دادرسی دادگاه   ) 239(مادۀ  » ب«درحالی که در بند     
 نسبت به هـر دو جنبـۀ حکـم اعتـراض            توانست   این حق برای شاکی محفوظ بود و شاکی می         78مصوب  
  .نماید

ک . د. آ. ق) 239(اطـالق بنـد ب مـاده    ... قانون اصالح) 20(ماده » 5«رسد تبصره  لذا به نظر می 
  . را تخصیص زده است78مصوب 

  
  : افزایش اختیارات دادگاه تجدیدنظر استان در تشدید مجازات-18

دیدنظر حق تشدید مجازات مقرر در دادنامـه         دادگاه تج  78ک مصوب   .د. آ. ق) 258(براساس ماده   
  )16(بدوی را ندارد مگر اینکه دو شرط ذیل توأماً با هم وجود داشته باشد؛
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علیه کمتر از حـداقل مقـرر قـانونی            مجازات مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته برای محکوم       -الف
ا اسـتناد   .م. ق) 22(ففـه و مـاده      البته آن هم درصورتی که دادگاه محترم بدوی بـه کیفیـات مخ            . باشد  می

 نـسبت بـه ایـن    78ک مصوب . د. آ. ق) 235( شاکی خصوصی یا مقامات مذکور در ماده -2. نکرده باشد 
  .حکم اعتراض نموده باشد

شرط اول حـذف شـده و درصـورتی کـه           ... )17(قانون اصالح ) 22(ماده  » 3«درحالی که در تبصره     
یـت مـتهم از حیـث کـم ودن مجـازات مقـرر، اعتـراض و        شاکی خصوصی یا دادستان نسبت بـه محکوم  

تجدیدنظرخواهی نماید؛ هر چند مجازات مقرر در دادنامـه بـدوی کمتـر از حـداقل قـانونی آن نباشـد یـا                       
ا و صحیحاً صادر شـده باشـد، بـا ایـن حـال دادگـاه                . م. ق) 22(براساس مقررات قانونی و با اعمال ماده        

این امر برخالف   . دادستان، حق تشدید آن مجازات را خواهد داشت       تجدیدنظر به صرف اعتراض شاکی یا       
  .باشد قواعد حقوقی حاکم بر مقررات آیین دادرسی کیفری و مغایر با حقوق متهم می

قـانون  ) 20(مـاده   » 5«مضافاً، ابهام دیگر در همین رابطه اینکه، چگونه است که براساس تبصره             
می جرم، تبرئه گردد شاکی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی        اصالح درصورتی که متهم از جهت جنبۀ عمو       

و اعتراض به این قسمت از رأی بدوی را ندارد، ولی اگر مجازات تعیین شده برای متهم را کمتـر از آنچـه          
نویـسی چگونـه      باشد بداند، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد؟ این تهافت در قـانون             که در نظرش می   

  قابل تفسیر و توجیه است؟
رسد دادگاه تجدیدنظر فقط      ، به نظر می   78ک مصوب   . د. آ. ق) 258( سوی دیگر، براساس ماده      از

) مگر بـا تحقیـق دو شـرط       (های تعریزی حق تشدید مجازات مقرر در دادنامه بدوی را نداشت              در مجازات 
دو شـرط   دون تحقـق    (طور مطلـق را       حق تشدید مجازات به   ) بازدارنده، دیه (ولی نسبت به سایر مجازاتها      

قانون اصـالح، ایـن محـدودیت در تـشدید          ) 22(ماده  » 3«درحال که در تبصره     . داشته است ) اشاره شده 
مجازات به مجازات بازدارنده نیز تسری نموده و دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات بازدارنـده مقـرر در                  

رخواهی شاکی خصوصی یـا     نیزخواهد داشت مگر درصورت تجدیدنظ    ) عالوه بر تعزیرات  (دادنامه بدوی را    
  .دادستان

، از دو ...قـانون اصـالح  ) 22(مـاده  » 3«و تبـصره   » 2«به هرحال، هنگام تدوین و تنظیم تبـصره         
 دادگـاه تجدیـدنظر حـق    )18(مزبـور » 2«دیدگاه حقوقی متفاوت پیروی شده است؛ زیـرا براسـاس تبـصره       

  مزبور علیه  د، هرچند که محکومعلیه را دار تخفیف مجازات مقرر در دادنامه بدوی برای محکوم
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همان ماده، دادگاه تجدیـدنظر حـق تـشدید         » 3«تجدیدنظرخواهی ننموده باشد؛ ولی وفق تبصره       
مجازات مقرر در دادنامه بدوی را به شرط اعتراض شاکی یا دادسـتان دارد، هرچنـد کـه مجـازات مزبـور                      

  .نباشدبراساس قانون و صحیحاً تعیین شده و کمتر از حداقل قانونی 
  

های موجود در دادگاهی که پس از تـشکیل            عدم تعیین تکلیف برای پرونده     -19
  :دادسرا منحل شده است

ای از دادگاه پس از تأسیس دادسرا غیـرالزم           درصورتی که شعبه  ... )19(قانون اصالح ) 13(وفق ماده   
 رسـیدگی قـرار خواهـد    هایی موجود در آن دادگاه، چگونه مـورد  تشخیص داده شده و منحل گردد، پرونده      

گرفت؟ آیا به دادسرا ارجاع خواهد شد تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد؟ در این صورت کیفرخواست بـه                    
  چه نحوی تنظیم خواهد شد؟ آیا به دادگاه عمومی حقوقی یا جزیی شهرستان ارسال خواهد شد؟

کیفـری اسـتان باشـد      اگر جرم موضوع پرونده کیفری مطرح شده، در صالحیت رسـیدگی دادگـاه              
  .در این رابطه مبهم است و تعیین تکلیف ننموده است... قانون اصالح... چگونه عمل خواهد شد؟ و

  
  : ابهام در مصادیق قرارهایی که باید به تأیید دادستان برسد-20

ـ          که  ... )20(قانون اصالح ) 3(ماده  » ز«با توجه به بند      ا اعالم داشته کلیه قرارهـای دادیـار بایـستی ب
  باشد که کدام دسته از قرارها باید به تأیید دادستان برسد؟ موافقت دادستان باشد، مشخص نمی

ایا شامل هم قرارهای صادر شده توسط دادیار اهم از قرارهای ماهوی مانند قرار منع تعقیب و قرار              
ماع شهادت شهود،   و نیز قرارهای اعدادی مانند قرارهای کارشناسی، معاینه محل، است         ... موقوفی تعقیب و  

... و همچنین قرارهای تأمین کیفری مانند قرار بازداشت موقت، قرار وثیقه، قرار کفالـت و  ... ایتان سوگند و  
  گردد؟ می

  
  : عدم تصریح به قابل اعتراض بودن قرارهای دادیاران-21

شـده  ، فقط سخن از قابل اعتراض بودن قرارهای شـمارش           )21(قانون اصالح ) 3(ماده  » ن«در بند   
) ح و ط  (در بنـدهای    . بازپرس است و تکلیف قرارهای مشابه صادر شده توسط دادیاران روشن نشده است            

نیز فقط چگونگی اختالف عقیده و حل آن میان بازپرس و دادستان نسبت به قرار تـأمین کیفـری تبیـین                     
  .شده است

تـر اسـت، قرارهـای وی        توان گفت از آنجا که دادیار، جانشین بازپرس در جرایم سبک            هر چند می  
  .طور مبهم بیان شده است باشد؛ ولی در قانون احیای دادسراها این امر به نیز همانند قرارهای بازپرس می
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ک . د. آ. ق) 37(با ذیل ماده    ... قانون اصالح ) 3(ماده  » ط« تضاد ظاهری بند     -22
  :78مصوب 

شـت موقـت مـتهم در جـرایم موضـوع      ، مهلـت قـرار بازدا     ...)22(قانون اصالح ) 3(مادۀ  » ط«در بند 
صالحیت دادگاه کیفری استان را چهار ماه و در سایر جرایم، دو ماه دانسته و درصورتی که طی این مدت،               
پرونده متهم در دادسرا منتهی با اخذ تصمیم نهایی شود مرجع صادرکننده قرار را مکلف به فک یا تخفیف             

انونی برای ابقای تأمین صارد شده وجود داشته باشد کـه در            قرار تأمین صادر شده نمود مگر آنکه جهات ق        
بینـی    را پـیش  ) ابقای قرار ( روز پس از ابالغ قرار مزبور        10این صورت نیز برای متهم حق اعتراض ظرف         

که طی آن قاضی مکلف گردیده که نـسبت          ()23(ک. د. آ. ق) 37(ابهام این است که آیا ماده       . نموده است 
قت پس از پایان هر یـک مـاه از صـدور و ابقـای آن، اظهـارنظر نمـوده و درصـورت                       به قرار بازداشت مو   

اشاره شده  » ط«نیز در بند    ) طور مستدل و مستند، قرار بازداشت مزبور تجدید شود          ضرورت و ابقای آن، به    
جاری است و بازپرس مکلف است هر ماه در این رابطه اظهارنظر نماید؟ درصورت مثبـت بـودن پاسـخف                

ت چهار ماه و دو ماه و صدور قرار ابقاء پس از چهار ماه یا دو ماه با ذکر علل و جهات قانونی، چـه                   ذکر مد 
گرفت درصـورت وجـود جهـات         خصوصیتی خواهد داشت، درحالی که در پایان هر ماه این اقدام انجام می            

  گیرد؟ قانونی با ذکر علل و جهات قانونی، این اقدام انجام می
مزبور موجب محدود شدن حقوق متهم و سلب آزادی وی حـداقل            » ط«ند  رسد وضع ب    به نظر می  

گردد و طی این مدت درصورت تأیید قرار بازداشت صادر شده، حـق اعتـراض           برای چهار ماه یا دو ماه می      
، قرار بازداشت موقت صادر شده فقط تا یک مـاه           78ک مصوب   . د. آ. ق) 37(درحالی که وفق ماده     . ندارد

  .در پایان هر ماه نیز به تجدید آن با ذکر دالیل و مستندات بوداعتبار داشت و 
  

23-....   
  
  : ها نوشت پی

 سال تمام نیـز در دادگـاه      18به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از        «: 78ک مصوب   . د. آ. ق) 220( تبصره ماده    -1
  ».شود اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می

تاد محترم دانشکاه و مستـشار عـالی ادارۀ کـل حقـوقی و تـدوین قـوانین        پاسخ آقای دکتر محمود آخوندی اس      -2
  .82قضاییه در جلسه پرسش و پاسخ قضات محترم دادگستری استان قم، بهار  قوه

هرگاه رسیدگی به موضوع بزهی کـه در  «: قانون دادرسی و کیفر ارتش آمده است) 99( به عنوان مثال در ماده     -3
با رسیدگی به بزه دیگـر کـه در         ) مالزمه(ست نظر به اوضاع و احوال و کیفیات ارتکاب عمل           های نظامی ا    صالحیت دادگاه 

های عمومی است داشته باشد رسیدگی به کلیه بزه های متهم در دادگـاه نظـامی بـه عمـل خواهـد                      حدود صالحیت دادگاه  
  ».آمد

ل ترتب یکی از کیفرهـای مـذکور        هرگاه جرمی که ادعا شده احتما     «: 2 و   1ک  . د. ت. ق) 7( تبصره یک ماده     -4
بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور است، دادگاه کیفری یک مبـادرت بـه انـشاء                           

  ».حکم خواهد کرد
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تشکیالت، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه          «... قانون اصالحی ) 20( تبصره یک ماده     -5
 کمیـسیون   28/6/1378های عمـومی و انقـالب در امـور کیفـری مـصوب                تا تصویب آیین دادرسی دادگاه    ) ستانکیفری ا (

  »...قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی خواهد بود
اگر شخصی مرتکب چند جـرم در جاهـای مختلـف شـود در دادگـاهی          ... «: 78ک مصوب   . د. آ. ق) 54( ماده   -6

  «...م در حوزه آن واقع شدهرسیدگی خواهد شد که مهمترین جر
هرگـاه کـسی    «: 1368عالی کـشور مـصوب         و شعب دیوان   2 و   1های کیفری     قانون تشکیل دادگاه  ) 12( ماده   -7

شـود کـه صـالحیت     های محاکمه می متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع محتلف باشد با رعایت صالحیت ذاتی در دادگاه        
  ».رسیدگی به مهمترین جرم را دارد

آرای دادگاه کیفری استان از آرای تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد، ظـرف     ... «... قانون اصالح ) 21 ( ماده -8
  ».عالی کشور است مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان

 دادگـاه    درصورتی که برای متهم به قتل عمدی قرار بازداشت موقت صادر شود این قـرار قابـل تجدیـدنظر در                    -9
باشد هرچند رسیدگی به تجدیدنظرخواهی حکم صادر          می 78ک مصوب   . د. آ. ق) 35 و   33(تجدیدنظر استان براساس مواد     

  ). همان قانون233براساس ماده (عالی کشور انجام گردد  شده در این رابطه، در دیوان
انون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است جرایمی که تا تاریخ اجرای این ق «... قانون اصالح ) 3( ماده   4 تبصره   -10

در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی در دادسرا، رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقـات و یـا                 
  .»اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند

نظـر از     هایی که قبالً به آن ارجاع شده اسـت صـرف            لکن هر شعبه به پرونده    . ..«... نامه اجرایی   آیین) 2( ماده   -11
  ».نوع آنها رسیدگی خواهد کرد

اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان توسـط دادسـرای شهرسـتان         «... قانون اصالح ) 20( ماده   6 تبصره   -12
 28/6/1378می و انقالب در امور کیفری مـصوب         های عمو   مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه         
  ».کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی خواهد بود

اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان یا دادسرای شهرستان مرکزی استان           «: نامه اجرایی   آیین) 36( ماده   -13
  »...است و

وانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیـدنظر  ت اشخاص ذیل می«... قانون اصالح) 20( ماده 5 تبصره   -14
 مدعی خصوصی یا نمایندۀ قانونی وی از حیـث ضـرر و             -ج.  دادستان -ب. علیه یا نماینده قانونی وی       محکوم -الف: نمایند
  .زیان

  :اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند«: 78ک مصوب . د. آ. ق) 239( ماده -15
 رئـیس حـوزۀ   - شاکی خصوصی یا وکیل نمایندۀ قـانونی او ج       - و نماینده قانونی او، ب     علیه یا وکیل     محکوم -الف

  ».قضایی درخصوص جرایمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است
تواند مجازات تعریـزی مقـرر در حکـم بـدوی را                دادگاه تجدیدنظر نمی  «: 78ک مصوب   . د. آ. ق) 258( ماده   -16

اید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و ایـن امـر            تشدید نم 
ایـن قـانون قـرار گیـرد کـه در ایـن مـوارد مرجـع                 ) 235(مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه و یا مقامات مذکور در ماده           

  .ه قانونی مقرر داشته اقدام خواهد نمودمجازاتی ک) تعیین(تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به 
هـای تعریـزی و بازدارنـده، مرجـع           در امـور کیفـری موضـوع مجـازات        «... قانون اصالح ) 22( ماده   3 تبصره   -17

خواسـت  تواند مجازات مقرر در حکم بـدوی را تـشدید کنـد مگـر اینکـه دادسـتان یـا شـاکی خـصوصی در            تجدیدنظر نمی 
  ».تجدیدنظر کرده باشد
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علیـه را مـستحق       هرگاه دادگـاه تجدیـدنظر پـس از رسـیدگی محکـوم           «... قانون اصالح ) 22( ماده   2ره   تبص -18
علیـه تقاضـای      تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم          تخفیف مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدالً می        

  ».تجدیدنظر نکرده باشد
منحـل  . ها را که با تأسـیس دادسـرا غیـرالزم تـشخیص دهـد               ادگاهشعبی از د  ... «... قانون اصالح ) 13( ماده   -19
  «...خواهد کرد

نظر   کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختالف          «... قانون اصالح ) 3( بند ز ماده     -20
  ».بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود

قرارهای بازپرس که دادسـتام بـا آنهـا موافـق باشـد در مـوارد ذیـل قابـل           «... قانون اصالح ) 3(  بند ن ماده      -21
  »...اعتراض دادگاه صالحه بوده

هرگاه در جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفری استان تـا چهـار مـاه و در                «... قانون اصالح ) 3( بند ط ماده     -22
به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهـایی در             سایر جرایم تا و ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت              

باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل         دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می              
روز از تاریخ ابالغ    شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده             موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده مزبور قرار بقاء می          

  »...به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقالب محل شکایت نماید
  :78ک مصوب . د. آ. ق) 37( ماده -23
کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دالیل آن و حق اعتراض متهم در مت                     «

موارد پس از مهلـت یـک مـاه درصـورت ضـرورت بـا ذکـر دالیـل و                    همچنین قاضی مکلف است در کلیه       . قرار ذکر شود  
  ».مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید
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  کاربرد علم اصول فقه در حقوق
  )قسمت نهم(

  )گاهمعاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح و مدرس دانش(محمدصادق 
  

  توان عام را با مفهوم تخصیص زد یا خیر؟ آیا می: پنجاهم
مفهوم موافـق و مفهـوم مخـالف؛ و         :  مفهوم بر دو نوع است     )1(ایم،  گونه که قبالً توضیح داده      همان

  :مفهوم موافق خود نیز بر دو قسم است
بحث اکنون درخصوص تخصیص همه اقسام مفاهیم       .  به طریق مساوات   -2 به طریق اولویت؛     -1

  .کنیم می
  :مفهوم موافق به طریق اولویت یا به طریق مساوات) الف

همۀ اصولیین معتقدند مفهوم موافق خواه به طریق اولویت باشد یا مساوات، درصورت تعـارض بـا                 
هیچ فاسـقی را احتـرام نکـن مگـر اینکـه خـدمتکار              «:  مثالً هرگاه بگویند   )2(زند؛  عام، آن را تخصیص می    

» مگـر اینکـه   «عـام اسـت و جملـۀ        » هیچ فاسقی را احترام نکن    «در این مثال، جملۀ     » .دانشمندان باشد 
دانـشمندان را بـه طریـق اولـی         «مخصص است و منطوق این مخصص، مفهوم موافقی دارد و آن اینکه             

   تعارض دارد و آن در موردی است که این مفهوم موافق در بعضی موارد یا جملۀ عام» احترام کن
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: گوینـد   اشد، در این صورت به کدام یک باید عمل کرد؟ دانشمندان اصولی مـی             دانشمندی فاسق ب  
هیچ فاسقی را احترام نکن مگـر  «: شود چنین می زند و معنای کالم این مفهوم موافق، عام را تخصیص می    

  )3(».اینکه خدمتکار دانشمندان باشد یا خودش دانشمند باشد
مواظبـت شـخص   «: دارد ان یک عـام مقـرر مـی   قانون مدنی به عنو  ) 1235(ماده   :مثال حقوقی 

  ».علیه و نمایندگی قانون او در کلیۀ امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است مولی
توانـد امـوال غیرمنقـول        قـیم نمـی   : دارد  همان قانون به عنوان مخصص مقـرر مـی        ) 1241(ماده  

علیه شود مگر بـا       رنتیجۀ آن خود، مدیون و مولی     علیه را بفروشد و یا رهن بگذارد یا معامله کند که د             مولی
  »...العموم علیه و تصویب مدعی لحاظ غبطۀ مولی

توانـد امـوال غیرمنقـول     شود که قیم به طریق اولی نمی از مفهوم موافق این مخصص استفاده می   
افـق ایـن   به عبارت دیگر، مفهـوم مو . علیه را به کسی هبه کند مگر اینکه همان شرایط موجود باشد       مولی

  .زد قانون مدنی را تخصیص می) 12358(مخصص، عموم ماده 
  تواند عام را تخصیص بزندیا خیر؟ آیا مفهوم مخالف نیز می) ب

را تخـصیص   ) منطـوق (تواند عـام      درصورتی که مفهوم مخالف را حجت بدانیم، آیا این مفهوم می          
  بزند؟

توانـد عـام را       مفهـوم مخـالف نمـی      معتقدنـد کـه      )4(االصـول   برخی از اصولیین مثل صاحب کفایۀ     
تـر از آن اسـت بنـابراین، دلیـل ضـعیف              تخصیص بزند؛ زیرا مفهوم دلیلی است ضـعیف و منطـوق قـوی            

توانـد عـام را تخـصیص         ولی اکثر اصولیین معتقدند این مفهوم می      . تواند دلیل قوی را تخصیص بزند       نمی
و مالک تخصیص، جمع عرفی بـین دو دلیـل          بزند؛ زیرا مفهوم مخالف نیز مانند عام، دلیل و حجت است            

به عبارت دیگر، خاص چه مفهـوم باشـد         . تواند عام را تخصیص بزند      رو مفهوم مخالف نیز می      است؛ از این  
القرینه است و بـر آن        رود و قرینه، مفسر قرینه مراد از ذی         چه منطوق، عرفاً قرینه بر مردا از عام بشمار می         

تر باشد یا نباشد؛ چرا که تقدیم خاص بر عام در اینجـا از بـاب تقـدیم                    گردد، خواه ظهورش قوی     مقدم می 
  .القرینه است اظهر بر ظاهر نیست، بلکه از باب تقدیم قرینه بر ذی

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک        «: دارد  قانون مدنی مقرر می   ) 1287(ماده  : مثال حقوقی 
رسمی در حدود صالحیت انها بر طبق مقررات قانونی تنظـیم           و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین          

  ».شده باشند رسمی است
سند والدت اشخاصی که والدت آنها در مدت قانونی بـه           «: دارد  همان قانون مقرر می   ) 999(ماده  

  ».دایرۀ سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد شد
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این مخصص مفهوم مخالفی دارد و آن       .  آن است  در این مثال، ماده اول عام و ماده دوم مخصص         
سند والدت اشخاصی که والدت آنها در مدت قانونی به دایرۀ سجل احوال اظهار نشده باشد سـند           «اینکه  

  )5(.زند این مفهوم با عموم ماده اول تعارض است و آن را تخصیص می» .رسمی نیست
  

  تعارض عام و خاص: پنجاه و یکم
ض عام و خاص، چند اصطالح اصولی را که در این بحـث موردنیـاز اسـت                 پیش از بیان حکم تعار    

  :دهیم توضیح می
تعارض در اصطالح اصولیین و اساتید حقـوق عبـارت اسـت از اینکـه دو دلیـل در                   :  تعارض -1

طوری که نتوان به هر دو عمل کرد مانند اینکه گفته شود مجازات               عرض هم و در برابر هم قرار گیرند، به        
  .م مانند مباشر جرم است سپس گفته شود که مجازات معاون جرم مانند مبار جرم نیستمعاون جر

  :البته باید توجه داشته باشیم که تعارض ممکن است به یکی از دو صورت ذیل باشد
تعارض مستقر درصـورتی اسـت کـه بـین دو دلیـل             . تعارض غیرمستقیم ) تعارض مستقر؛ ب  ) الف

  وجه قابل جمع نباشند ی که به هیچطور تباین وجود داشته باشد، به
شـود، کـه      تعارض غیرمستقر درصورتی است که با کمی تأمل در هر دو دلیل، تعارض برطرف می              

های رایج در بین قانونگذاران و دانـشمندان حقـوق محـسوب              ای در سخن گفتن، خالف شیوه       چنین شیوه 
، جمع کردن میان آن دو دلیل اولی است         ای بین آنها رایج است و در این فرض          شود، بلکه چنین شیوه     نمی

  )6(»الطرح الجمع مهما امکن، اولی من«: و به همین دلیل گفته شده است
بـه ایـن   . منظور ار جمع بین دو دلیل، جمعی است که از نظر حقـوق و قـانون مـورد قبـول اسـت                

» جمع عرفـی « را صورت که یکی از دو دلیل قرینۀ تصرف و توجیه دلیل دیگر باشد و اصطالحاً این جمع         
  .گویند می» جمع شاهد«یا 

اصولیین، جمع عرفی را در این بحث تحـت عنـوان تخـصص، ورود، حکومـت و تخـصیص ذکـر                     
  .اند که بعداً توضیح خواهیم داد کرده

است و در اصطالح هرگاه دو حکم برای یکدیگر زحمـت و            » زحمت«تزاحم از ماده    :  تزاحم -2
   .گویند» تزاحم«ه نتوان به هر دو عمل کرد این وضع را طوری ک مزاحمتی فراهم نمایند به
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مثالً هرگاه شخصی پدر و مادر فقیری دادر که باید مخارج هر دو را بدهد ولی او تنها بـرای یـک                      
گویند بین حکم وجوب انفـاق بـه پـدر و حکـم               تواند تأمین مخارج نماید در این صورت می         نفر از آنها می   

  . وجود داردوجوب انفاق به مادر تزاحم
توان گفت، گرچه در هر یک از تعارض و تـزاحم، تحقـق               بنابراین، درخصوص تعارض و تزاحم می     

دو دلیل با هم ممتنع است و در این جهت با هم مشترک هستند، اما تفاوتشان در این است که این امتناع                 
 اجـرای حکـم و قـانون        گذاری است، ولـی در تـزاحم در مقـال امتثـال و              در تعارض در مقام تشریع قانون     

  )7(.است
معامله با اشخاصی که بـالغ یـا عاقـل یـا            «: دارد  قانون مدنی مقرر می   ) 212(ماده  : مثال حقوقی 

معاملۀ محجـورین   «: گوید  همان قانون می  ) 213(و ماده   » .رشید نیستند به واسطۀ عدم اهلیت باطل است       
تواند بگوید معاملـۀ غیررشـید        که قانونگذار نمی  بدین معنا   . این دو ماده با هم تعارض هستند      » .نافذ نیست 

نافذ نیست یعنی معامله صحیح است ولـی        (باطل است و از طرف دیگر بگوید معامله غیررشید نافذ نیست            
شود که تعارض بـین آنهـا از نـوع              البته با کمی تأمل در دو ماده فوق معلوم می         ) نیاز به تأیید و تنفیذ دارد     

  . بل جمع استتعارض غیرمستقر است وقا
دانـد نجـات غریـق        در عین حالی که مـی     (اما اگر دو نفر درحال غرق شدن باشند و نجات دهنده            

گویند؛ یعنی در مقام تشریع       فقط بتواند یکی از آنها را نجات دهد این تزاحم می          ) عقالً و شرعاً واجب است    
  )8(.آید  اجرای قانون تزاحم پیش میگونه تنافی و تعارضی وجود ندارد، بلکه در مقام امتثال تکلیف و هیچ

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که        «: دارد  قانون مدنی مقرر می   ) 120(ماده  : مثال حقوقی 
توان از اذن خـود رجـوع کنـد مگـر      به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هروقت بخواهد می              

حال اگر کسی با اذن همسایه، دیوار طبقۀ دوم         » . باشد اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده          
خانۀ خود را روی دیوار خانۀ همسایه بنا کند و خانه بسازد و بعد همسایه بخواهد از اذن خود رجوع کند در                      

جا بر خودش و این دو با هـم       این صورت، رجوع او مستلزم زیان و خرابی خانۀ او زیان و تحمیلی است بی              
  )9(.در تزاحمند

هایی که ذکر شد، در تزاحم درصـورتی کـه یکـی از دولیـل نـسبت بـه                     با توجه به مطالب و مثال     
  .تر باشد آن مقدم است وگرنه مکلف مخیر است که به یکی از دو دلیل تمسک یابد دیگری مهم

 تخصیص عبـارت اسـت از بیـرون بـردن           )10(ایم،  گونه که قبالً توضیح داده      همان:  تخصیص -3
قـانون مجـازات    ) 25( که برای همۀ افراد عام گفته شده است؛ مثالً قانونگـذار در مـاده                افرادی از حکمی  
تواند اجرای تمام یا قسمتی       میهای تعریزی و بازدارنده، حاکم        در کلیه محکومیت  «: دارد  اسالمی مقرر می  

  .معلق نماید.. از مجازات را
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  :یی زیر قابل علیق نیستاجرای احکام جزا«: همان قانون می گوید) 30(سپس در ماده 
و یـا معاونـت     ...  مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یـا فـروش موادمخـدر اقـدام                  -1

  .نمایند می
 مجازات کسانی که به جرم اختالس یا ارتشاء یا کالهبرداری یـا جعـل و بـا اسـتفاده از سـند                       -2

  .دشون مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست می
  ».نمایند  مجازات کسانی که به نحوی از انحاء و با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می-3

  .در این مثال، ماده دوم نسبت به ماده اول مخصص است؛ یعنی آن را تخصیص زده است
طور خالصه عبارت است از        و به  )11(این اصطالح نیز قبالً توضیح داده شده است،       :  تخصیص -4

شامل نـشده   ) فرد(به عبارت دیگر، لفظ عام از اول بر آن موضوع           . واقعاً از عام خارج باشد    اینکه موضوعی   
زنان . رسد باید خدمت نظام را انجام دهد        باشد، مثالً هرگاه بگویند هر مردی که به سن بیست سالگی می           

  .این وظیفه را ندارند؛ زیرا واقعاً از موضوع خارجند و به اصطالح خروجی موضوعی دارند
  
حکومت آن است که یک دلیل بر دلیل دیگر از باب سیطره در داللت مقدم گـردد          :  حکومت -5

  )12(.و از باب تخصیص یا ورود نباشد
حکومت گرچه از یک جهت مانند تخصیص است؛ یعنی عبـارت اسـت از بیـرون بـردن فـردی از                     

این است کـه در تخـصیص       حکمی که برای موضوع صادر شده است ولی از جهتی با آن فرق دارد و آن،                 
شوند بدون تصرف و دخالت در موضـوع؛ ولـی در حکومـت بـا تـصرف و                    فرد یا افرادی از حکم خارج می      

  )13(.شود دخالت در موضوع، فرد یا افرادی از حکم خارج می
به عبارت دیگر، در تخصیص، اخراج تنزیلی است و ظهـور ذاتـی بـرای عمـوم در مـشمول بـاقی                      

 دلیل حاکم، تعیین کردن دایرۀ موضوع دلیل محکوم، از باب تنزیل و ادعاسـت؛ مـثالً                 ماند؛ زیرا لسان    نمی
  :پس از امر به احترام همۀ علماء گفته شود

فاسـق، عـالم    «: عالم فاسق را احترام نکنید این باب تخصیص خواهد بـود ولـی اگـر گفتـه شـود                  
ـ           از باب حکومت می   » نیست ضییق در موضـوع حکـم، در آن        باشد البته ممکن است دلیل حاکم به جای ت

  : توسعه دهد که در این صورت، نتیجۀ عکس تخصیص خواهد بود مانند اینکه در مثال باال گفته شود
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  )14(»المتقی عالم«
ورود عبارت است از اینکه موضوعی واقعاً از عموم خارج نباشد، ولی قانون آن را خارج                :  ورود -6

 عموم خارج است ولی قانون آن را داخل دانسته است؛ مـثالً اگـر       دانسته است یا برعکس، موضوع واقعاً از      
هرگـاه  » رسد باید خدمت نظام وظیفه را انجـام دهـد           هر مردی که به سن بیست سالگی می       «: گفته شود 

 1360 مشمولین نظام وظیفه را احضار نمایند بایـد مـشمولین متولـد اول سـال                 1379خواهد اول مهرماه    
حال، هرگاه مقررات نظام وظیفه داللت      .  بیست سالشان تمام شده باشد     79 مهرماه   باشند تا اینکه روز اول    

 به خدمت نظـام برونـد در اینجـا افـراد     1379 باید روز اول مهرماه 1359کند بر اینکه همۀ متولدین سال   
 چنـین  اند درحالی که واقعاً از موضوع دلیل اول خارجند ولی مقررات        کمتر از بیست ساله را مشمول دانسته      

و دلیل » ورود«این را هم از آن موضوع دانسته است، چنین وضعی را        » تبعداً«داللت داشته و به اصطالح      
  )15(.گویند» مورود«و دلیل اول را » وارد«دوم را 

ورود از جهتی شبیه تخصص است؛ زیرا هر دو شیء حقیقتاً از دایرۀ موضوع حکم بیرون است، بـا                   
خروج، تکوینی و بدون اعمال تعبد از سوی شارع اسـت، ولـی در ورود بـه    این تفاوت که در تخصص این   

واسطه تعبد است دلیل دال بر این تعبد، بر دلیل دیگر وار خواهد بود، مثالً دلیل اماره بر دلیل برائت عقلی                     
 .گـردد  است، حقیقتاً منتفی مـی » عدم بیان« چون با بودن اماره، موضوع برائت عقلی که همان     وارد است؛ 

شود و آن اینکـه در ورود، تعبـد شـارع موجـب خـروج                 از همین جا تفاوت ورود با حکومت نیز دانسته می         
  )16(.گردد، اما در حکومت، خروج حکمی و تنزیلی آن است حقیقی شیء از دایرۀ موضوع حکم می

نسخ در اصطالح علم اصول، فقه و حقوق عبارت است از اینکه قـانون مـؤخر، حکـم                  :  نسخ -7
  . مقدم را برداردقانون

فرق نسخ و تخصیص این است که نسخ جلـوگیری از امتـداد زمـانی قـانون اسـت، درحـالی کـه                       
بنابراین، تخصیص باسد پـیش     . تخصیص محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن است            

ار بـستن عـام   از فرارسیدن زمان عمل به عام باشد، ولی نسخ برعکس باید پس از فرارسیدن زمان بـه کـ                  
  .باشد

پس از توضیح اجمالی پیرامون برخی از اصطالحات اصولی که در این بحث موردنیاز بوده اکنـون                  
  :کنیم حکم تعارض خاص و عام را به شرح ذیل بیان می

  
  حکم تعارض عام و خاص

  هرگاه عام و خاصی به ظاهر با هم متعارض باشند و نتوان از طریق ورود، حکومت، تخصص و 
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رسد؛ یعنی بایـد قائـل    حم راه حل و وجه جمعی بین آنها پیدا کرد نوبت به تخصیص و نسخ می    تزا
زند و بدین طریق بین آنها جمع کرد و هر دو را به کـار بـست و                    شد به اینکه خاص، عام را تخصیص می       

  .ستدرصورتی که شرایط تخصیص هم نباشد باید قایل به نسخ شد؛ یعنی دلیل دومی ناسخ دلیل اولی ا
  ادامه دارد

  
  :ها پی نوشت

  .51، صفحه 1382 نشریه پیام آموزش، شماره شش، بهمن و اسفند -1
  .139الدین العاملی، صفحه  الدین الحسن نجل الشهید الثانی زین الدین، جمال  معالم-2

راسـانی، صـفحه    االصول، جلد اول، آخوند محمدکاظم خ      كفاية. 498اهللا خویی، صفحه        اجواد التقریرات نائینی، آیت   
363.  

  .161اصول الفقه، شیخ محمدرضا مظفر، جلد اول، صفحه 
  .83 مبانی استنباط حقوق اسالمی، دکتر ابوالحسن محمدی، صفحه -3
  .304االصول، جلد اول، آخوند مالمحمدکاظم خراسانی، صفحه  كفاية -4
  .85 و 84 مبانی استنباط حقوق اسالمی، دکتر ابوالحسن محمدی، صفحه -5
  3410اهللا جعفر سبحانی، صفحه   ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه، آیت-6
  .279 تحریر اصول فقه، علی شیروانی، صفحه -7
  .87 مبانی استنباط حقوقی اسالمی، تألیف دکتر ابوالحسن محمدی، صفحه -8
  .13 جلد اول حقوق مدنی، دکتر امامی، چاپ دانشگاه، صفحه  همان، به نقل از مقدمه-9

  .59، صفحه 8 نشریه پیام آموزش، شماره -10
  .60، صفحه 8 نشریه پیام آموزش، شماره -11
  .282 تحریر اصول فقه، علی شیروانی، صفحه -12
  .88 مبانی استنباط حقوق اسالمی، دکتر ابوالحسن محمدی، صفحه -13
  .283 تحریر اصول فقه، علی شیروانی، صفحه -14
  .88 دکتر ابوالحسن محمدی، صفحه  مبانی استنباط حقوق اسالمی،-15
  .284 تحریر اصول فقه، علی شیروانی، صفحه -16
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  *اخالقیدستورالعمل 
  

  دعای اَلّلهُم عَرّفنی نَفسَکْ
السالم نشسته،    ای بود که در مسجد باالسر حضرت رضا علیه          عصر روز جمعه  : شخص مؤمنی گوید  

را از دستم گرفت،    » الجنان  مفاتیح«ایین آمد و کتاب     مشغول دعا بودم که یک دفعه دستی از باالی سرم پ          
این دعا را بخـوان، دیـدم بـرای مرتبـه دوم و سـوم دسـتور                 : دعایی را از مفاتیح به من نشان داد و فرمود         

در این حال یک دفعه به خود آمدم که این          . خواندن همان دعای مخصوص که چند مرتبه خواندم را دادند         
کند؟ نگاه کـردم، دیـدم در          این سید که باالی سر ایستاد امر به خواندن می          چه دعایی است که سه نوبت     

وای بـر مـن     : سربلند کردم تا از او تشکر کنم، کسی را ندیدم، به خود گفـتم             . است) عج(غیبت امام زمان    
  .امام خود را دیدم و نشناختم

  :و آن دعا این بود
اَللهْم عَرَفّنْی رَسُولَکْ فَاِنَّـک     . تُعرَفِّنی نفْسَک لَمْ اَعْرِفْ رَسُولَکَ    اَللهم عرَفّنِْی نَفْسَک فَاِنَّکَ اَنْ لَمْ       «

اِنْ لَمْ تعُرَفّنِی رَسُولُک لَمْ اَعْرِفْ حُجْتِک اَللُهم عَرَّفِنْی حُجَتَّک فّاِنَّکَ أنْ لَمْ تَعُرَفِّنی حجّتک ظَلَلْمُـت عَـنْ                    
  »دینی

  
  

  .هیم خانه زرینکتاب داروهای معنوی، ابرا: مأخذ* 
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  *نامه نگارش فارسی شیوه
  )دوازدهمقسمت (

  
  میان اجزای فعل فاصله نیندازیم-28

گـاه دیـده    . الزم است که همواره اجزای فعل در کنار یکدیگر بنشینند و میان آنهـا فاصـله نیفتـد                 
. افتد  له می شود و میان جزء معین و جزء اصلی آن فاص           شود که در فعل مستقبل، این اصل رعایت نمی          می
  :مثال

  .های عاشورا جهان را خواهند نور بخشید عبرت
  :شکل صحیح جمله

  .های عاشورا جهان را نور خواهند بخشید عبرت
در . همچنین در فعل های مرکب که دارای جزء معین نیستند، باید پیوستگی میان اجزا حفظ شـود                

قیـد  » بسیار«در جملۀ یکم،    . »کند  رف می ص«و  » گیرد  اوج می «های مرکب عبارتند از       دو جملۀ زیر، فعل   
پس مناسب است که این دو کلمه بیرون از فعـل           : متمم فعل است  » ها  انسان«فعل است و در جملۀ دوم،       

  :قرار گیرند و میان اجزای فعل فاصله نیندازند
  .گیرد ، گاندی اوجِ بسیار می1931در سال * 

  :صحیح
  .گیرد ، گاندی بسیار اوج می1931در سال 

  .کند ها می اش را صرف انسان  معظم زندگی*
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  :صحیح
  .کند ها صرف می اش را برای انسان معلم زندگی

فهمیدن «صفت است و    » الزم«. »سعی نکرده است  «در جمل زیر هر فعل مرکب عبارت است از          
  :حرف نشانه هم زیاد است؛ زیرا مفعولی وجود ندارد. متمم» مطالب کتاب

  .همیدن مطالب کتاب نکرده استخواننده سعی الزم را در ف
برای آن که میان اجزای فعل مرکب فاصله نیفتد، باید در جملۀ بـاال قـدری تـصرف کـرد، یعنـی                      

  :متمم را زودتر آورد و صفت را ضمن یک قید
  .خواننده در فهمیدن مطالب کتاب به قدر الزم سعی نکرده است

  .را در جای مناسب قرار دهیم» فعل های غیرشخصی «-29
هـای متفـاوت      فعلی است که ساخت واحد دارد و همراه فعل اصـلی، سـاخت            » فعل غیر شخصی  «

 امـا خـوب     الزم نیست که فعل غیرشخصی به فعل اصلی بیپوندد،        . »توان  می«و  » باید«یابد؛ همچون     می
یـد و   مثالً هر سه جملۀ زیر درستند و باید متناسب بـا نـوع تأک             . ای زیاد با آن نداشته باشد       است که فاصله  

  :آهنگ جمله، گزینش گردند
  …توان گفت  در این مورد، چنین می-
  …توان چنین گفت  در این مورد، می-
  :توان در این مورد، چنین گفت  می-

  بیاوریم» مفعول مُؤول« درصورت لزوم، -30
، بـه   هـای رفـع ایـن عیـب         از راه . کند  یابد و جمله را بدنما می       مفعول نیز، همانند نهاد، گاه دراز می      

در این حال، یعنی مفعول را به شکل یک جمله پس از حرف ربط و بدون                . است» مفعول مؤول «کاربردن  
  : مثال. بریم حرف نشانه به کار می
  :مفعول صریح

  .توان مسلم دانست  ق را می1027نگارش این اثر به قلم میرزایی بزرگ در سال 
  :مفعول مؤول

  . ق نگارش یافته است1027م میرزای بزرگ در سال توان مسلم دانست که این اثر به قل می
  زاید نیاوریم» را «-31

گاه   دهد؛ معموالً این عیب آن      گاه زاید است و نوشته را سست و ابتدایی نشان می          » را«حرف نشانه   
نهاد مفعولی، رکنی از جمله است که از لحاظ دستوری          . باشد» نهاد مفعولی «کند که جمله دارای       جلوه می 

در مثـال زیـر،     . عل جملۀ پایه، نهاد به شمار آید و از لحاظ معنا برای فعل جملۀ پیرو، مفعول باشـد                 برای ف 
  :»بودند«است و از لحاظ دستوری نهاد » فرستاد«از لحاظ معنا مفعول » پیامبران«

  .پیامبرانی که خدا فرستاد، هادیان بشر بودند
» را«اسـت و نهـاد هرگـز     » نهـاد « حقیقـت    نـدارد، زیـرا نهـاد مفعـولی در        » را«این جمله نیاز به     

  .پذیرد نمی
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  :پس این جمله نادرست است
  .پیامبرانی را که خدا فرستاد، هادیان بشر بودند

  :این اشتباه از اینجا ناشی شده که اصل جملۀ مزبور چنین بوده است
  .پیامبرانی که خدا فرستاد، هادیان بشر بودند
» ها  آن«اما باید دقت داشت که وقتی       . اقی مانده است  سپس مفعول جمله حذف شده، ولی نشانه ب       

شود، نه آنکه جابه جا شود و پـس           گردد، قاعدتاً حرف نشانۀ آن نیز حذف می         حذف می ) »فرستاد«مفعول  (
  .بیابد» پیامبرانی«از 

پذیرد، هرچند مفهوماً بـرای       نمی» را«ای برای جملۀ پایه، نهاد باشد         توان گفت که هرگاه کلمه      می
می پذیرد، اگرچه ظاهراً به جای نهـاد        » را«ۀ پیرو، مفعول باشد؛ اما اگر برای جملۀ پایه، مفعول باشد،            جمل

» را«رو    با این که در آغاز آمده، مفعول جملـۀ پایـه اسـت؛ از ایـن               » پیامبرانی«در جملۀ زیر،    . نشسته باشد 
  :پذیرد می

  .شناسیم که بر قوم خود نفرین کردند پیامبرانی را می
البته زیر جمله،   . در جملۀ زیر الزم است یا خیر      » را«توانید دریابید وجود      پایۀ آنچه گفته شد، می    بر  

  :ایم پاسخ را نوشته
  .االجرا است الزم. گرایانه، هرچه را مردم بپسندند و به آن رأی دهند در نگرش ملی

 نکنیـد کـه مفعـول       فرامـوش . به مفعول نیاز ندارند   » است«این جمله نیز غلط است؛ زیرا       : توضیح
ولـی جملـه زیـر      ]. هرچه مـردم آن را بپـسندند      [= که حذف شده است     » آن«عبارت است از    » بپسندند«

  :صحیح است
  .در نگرش ملیژ گرایانه، هر چه را مردم بپسندند و به آن رأی دهند، باید اجرا کرد

  
  در جای مناسب استفاده کنیم» را« از -32

د در جای درست و شایسته بنشیند تا هم مفهوم ب درستی انتقال             بای» را«واسطه    نشانۀ مفعول بی  
پس از مفعول است و هرگز نباید به بهانۀ مرکب بودن مفعـول، در              » را«مکان  . یابد و هم جمله زیبا گردد     

  . میان آن جای گیرد
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بـارت  در مثال زیر، مفعول ع    . ای دیگر اندیشید    باید برای آن چاره   البته هرگاه مفعول طوالنی شود،      
  .اند شهادت یکایک یاران امام حسین علیه السالم در عاشور را تأیید نکرده«است از 

برای آن که مفعـول     . السالم بیاید   امام حسین علیه  «پس از   » را«سازی مفعول،     نباید به بهانۀ کوتاه   
  :توان آن را به صورت مؤول آورد جمله دراز نشود، می
الـسالم در عاشـورا شـهید         ه یکایک یاران امام حسین علیه     های تاریخی این ادعا را ک       همۀ گزارش 

  .اند اند تأیید نکرده شده
پس نباید  . دهد، نه آن که جزء مفعول باشد        است و جملۀ عد آن را توضیح می       » ادعا«یعنی مفعول   

  :نوشت
الـسالم در عاشـورا شـهید         های تاریخی این ادعا که یکایک یاران امام حـسین علیـه             همۀ گزارش 

  .اند د را تأیید نکردهان شده
مفعول است و آنجـه پـس از آن آمـده وابـستۀ مفعـول بـه شـمار                   » ابتکار شما «در حملۀ زیر نیز،     

  :»داشته باشد«یا » نشریه«قرار گیرد و نه پس از » ابتکار شما«پس از » را«پس باید حرف نشانۀ . رود می
تحـسین  . یقات نقشی بسزا داشته باشـد     تواند در رشد تحق     ابتکار شما را در انتشار این نشریه که می        

  .کنیم می
خواهید دید که شکل صحیح جمله      . باشد  می» را«ای از مکان نادرست حرف نشانۀ         مثال زیر نمونه  

  :شود تر فهیمده می خوب
هایی که رنگ و مدل آنها شبیه رنگ و مدل ماشینی             ها کلیۀ دارندگان ماشین     این موج بازداشت  * 

  .به کار گرفته شده را شامل شداست که در حادثۀ ترور 
  :صحیح

هایی را شامل شد ه رنگ و مدل آنها شبیه رنگ و مـدل                ها کلۀ دارندگان ماشین     این موج بازداشت  
  .ماشینی است که در حادثۀ ترور به کارگرفته شده است

   قید را در مکان مناسبت بیاوریم-33
د، سبک مقاله، و نوع تأکیـد نویـسنده         مکان قید در جمله، تایع قاعدۀ خاصی نیست و به مفهوم قی           

  :به این حال، معموالً. بستگی دارد
  .آیند  قیدهای زمان و مکان و تأکید و نفی در آغاز جمله می-1
  .گیرند  قیدهای حالت و چگونگی پیش از فعل قرار می-2
  .دنشینن بخشند، پیش از همان کلمه می ای جز فعل را توضیح و تقیید می  قیدهایی که کلمه-3
  .آیند های قیدی در آغاز جمله می  قیدهای مرکب و گروه-4
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  :قید زمان، در آغاز جمله
  .در آغاز نهضت، شعارهای عاشورایی نقشی مؤثر داشتند

  :قید حالت، پیش از فعل
  .حماسۀ کربال را باید عاشقانه تحلیل کرد
  :قید توضیح دهندۀ مسند، پیش از مسند

  .م برای حکیمان کامالً  آشکار استالسال رمز پیروزی امام حسین علیه
  :قید مرکب، در آغاز جمله

  .جویان اعتبار حر به معرفت اوست نزد همۀ حق
  .ها را به دست به کار بریم  صفت-34

مخـصوصاً هنگـام    . شـوند   های حالیه، مشبهه، مبالغه، و مطلق یافت مـی          در زبان پارسی نیز صفت    
  :فاوت باید عنایت داشتهای مت ترجمۀ آیات و روایات، به این ساخت

  .جویان: مثال. ا+ بن مضارع): گذران(های حالیه   صفت-
  .مثال جویا. ا+ بن مضارع): پایدار( صفت مشبهه -
  . جست و جوگر-جستگر: مثال. کار/ گار/ ار+ بن ماضی یا اسم ): فراوان( صفت مبالغه -

  .جوینده: مثال. نده+ بن مضارع: صفت فاعلی مطلق
گانۀ اول موجود نباشد، به ناچار در همان مبلغی معانی نیز از ساخت چهـارم       ای سه ه  چنانچه ساخت 

  .شود استفاده می
  :چنین است» اهللا سیمع علیمٌ«رو، مثالً برگردان صحیح عبارت  از این

  .خداوند شنوای داناست
  :و نه

  .خدواند شنوندۀ داننده است
  را درست به کار بریم» صفت برترین «-35

بایـد عنایـت    . برنـد   را نادرست به کار مـی     ) صفت عالی (= » صفت برترین «ویسندگان  بسیاری از ن  
های هم شـمار در داشـتن وصـفی ممتـاز      کنیم که صفت برترین، موصوف خود را نسبت به همۀ موصوف          

  :یابد سازد و معنا و کاربرد آن در سه الگوی زیر سامان می می
  :ع؛ مثالموصوف جم+ دار صفت برترین کسره:  معنای مفرد-

  پاکبازترین شهیدان 
  :موصوف مفرد؛ مثال+ صفت برترین ساکن:  معنای مفرد-

  پاکبازترین شهیدان
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بنابراین، جملۀ نادرست است؛ زیرا با آن که نهادش جمع است، دارای الگوی اول است که معنـای                  
  :مفرد دارد

  .اند ترین شاگردان شیخ مفید، سید مرتضی و سید رضی و شیخ توسی بوده معروف
  :صحیح

البته وجه اخیر هنگامی صحیح است که هر سه موصوف از حیث معروفیت در یک رتبـه باشـند و                    
  :اما اگر این همرتبگی حاصل نباشد باید نوشت. نسبت به دیگران برتر به شمار آیند

  ...تر شیخ مفید شاگردان معروف
  

   ضمیر را بجا و مناسب آوریم-36
هرگاه اسمی تکرار گردد، درحالی ضمیر بتوانـد        . ناسب از ضمیر است   گیری م   از راههای ایجاز، بهره   

  .جایگزین آن شود، جمله آسیب می بیند
  :بینید که ضمیر نامناسب چگونه به جمله لطمه زده است در دو مثال زیر، می

  !خواهیم که ما را در دولت مهدی، در زمرۀ خوانندگان به سوی اطاعت تو قرار دهی از تو می* 
  :صحیح

  ! خواهیم که ما در دولت مهدی، در زمرۀ خوانندگان به سوی اطاعت خود قرار دهی ز تو میا
  .کوشند دشمنان انقالب اسالمی در تبلیغ اسالم همسو با منافع خود می*

  :صحیح
  .کوشد دشمنان انقالب اسالمی در تبلیغ اسالم همسو با منافع آنان می

  
   از تکرار ضمیر بپرهیزیم-37

در موارد تکرار   . روی نشود   گیری از آن نیز زیاده      میر باید دقیق صورت پذیرد و در بهره       استفاده از ض  
به تنـاوب اسـتفاده   » ها آن «یا » آنان«یا » ایشان«و » وی«و » او«مثالً از   . ضمیر، به تنوع باید روی آورد     

ده کنـیم، هـم     ی دوم اسـتفا   » ها  ن  آ«به جای   » شان«همچنین گاه به جای ضمیر منفصل از ضمیر،         . کرد
  :شود آید و هم جمله زیباتر می تکرار پیش نمی

  .ها مانعی ندارد های ظاهری را که اظهار کردن آن ها زینت کند از آن سپس استثنا می
تـوان بـه جـای ضـمیر دوم، از ضـمیر متـصل        می. تکرار شده است» شما«در مثال زیر نیز ضمیر    

  :استفاده کرد» تان«
  .کند ها، عقاید شما نیز تکامل پیدا می  سلیقۀ شما در برگزیدن کتاببه موازات بهتر شدن ذوق و

  ادامه دارد
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  خودآزمایی
  : اصالح کنید- اگر الزم است-ارزیابی و» را« جملۀ زیر را از لحاظ وجود حرف نشانۀ -1

توان چنین نهاد قانونی را که پشت سـر همـۀ قـوا بـه ویـژه نهـاد رهبـری بـرای حـل              چگونه می 
  ونی جمهوری اسالمی ایران به وجود آمده است را زیر سؤال برد و در آن ایجاد تردید نمود؟مشکالت قان

  .ای اصالح کنید که ساده و کوتاه شود  در همان جمله، فعل آخر را به گونه-2
  :را نیازمند ارزیابی است» را« در جملۀ زیر، تعداد و مکان حرف نشانۀ -3

های آخر عمر حضرت رسول ایمان آورد و یا           وهریره که سال  خلیفۀ سوم و معاویه کسانی را مثل اب       
  .را رسماً برای جعل حدیث استخدام کرده بودند... کعب االحبار یهودی و

  : مکان قیدهای گوناگون را در جملۀ زیر ارزیابی و درصورت لزوم، جمله را اصالح کنید-4
د سی سـال پـس از واقعـۀ فیـل و            السالم، چهارمین پسر ابوطالب، در حدو       امیرالمؤمنین علی علیه  

بیست و سه سال پیش از هجرت در مکۀ معظمه از مادری بزگوار و با شخصیت، به نام فاطمه دختر اسـد                      
  .بن عبدمناف، روز جمعه سیزده رجب در کعبه به دنیا آمد بن هشام
  
 قـضایی نیروهـای     اداره کل آموزش و امور فرهنگـی سـازمان        : مروری بر آیین نگارش فارسی، گردآوری     : مأخذ* 

  مسلح
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های  های مشروع در رسیدگی صیانت از حقوق شهروندی و آزادی
  کیفری

  )قضاییه مستشار قضایی معاونت آموزش قوه(شهرام محمدزاده 
  

  :مقدمه
هـا در     نظر از اختالفاتی که در تعریف آزادی و تعیین حدود آن وجود دارد، اصل آزادی انسان                 صرف

م به ارزشها و باورها امـری اسـت اجمـاعی کـه بـا حمایـت حکومـت و نظـارت                      پرتو کرامت افراد و احترا    
انـد    های فردی و اجتماعی از مفاهیم بنیادین حقوق اساسی          آزادی. شود  نهادهای مدنی پیدا کرده و باور می      

با نگـاهی بـه قـانون       .  اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از آنها نام برده شده است            که بارها در  
هـای تـاریخی مـا ایرانیـان          آید که یکی از دغدغه      ی بویژه اصول نوزدهم تا چهل و دوم به دست می          اساس

هـای    های فردی همراه بـا رعایـت اصـول و ارزش            حفظ کرامت و ارزش واالی انسانها و احترام به آزادی         
  .اسالمی بوده است
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هـای    سـی در زمینـه    خوب بخاطر داریم که پس از پیروزی انقالب اسـالمی و بـروز تحـوالت اسا               
های دولتی تـضمین کننـده        اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اداری، به واسطه نوپا کردن نهادها و سازمان             

ای خود احکامی صادر کردند که پس از بیست و            در فرمان هشت ماده   ) ره(حقوق شهروندی، حضرت امام     
هـای    های دولتـی و دسـتگاه        و سازمان  به رغم تثبیت نهادها   . باشد  اندی سال هنوز قابل دفاع و استناد می       

ای از مـوارد شـاهد نقـض          های اخیر، در پـاره      رسانی در سال    ای و اطالع    نظارتی و پیشرفت در علوم رسانه     
های مشروع و تعـرض غیرقـانونی بـه حقـوق             ترین اصول و باورهای جامعه، یعنی احترام به آزادی          اساسی

قضاییه در فروردین ماه سال جـاری          راستا رئیس قوه   در همین . شهروندان از سوی برخی اشخاص هستیم     
ای نکات مهم و اصولی را به مراجع قضایی، اطالعاتی و انتظامی جهت احتـرام  بـه حقـوق                      طی بخشنامه 

احتـرام  «افراد و رعایت موازین قانونی ابالغ کرد که این بخشنامه مبنای تصویب قانونی موسوم به قانون                 
قـضاییه موظـف      این قانون، رئیس قـوه    ) 15(درماده  . شد» حقوق شهروندی های مشروع و حفظ       به آزادی 

 یکی از وظایف این هیأت، به کار گـرفتن          )1(.شد تا هیأتی را برای نظارت برحسن اجرای قانون تعیین کند          
ای از مـوارد      در این مقاله به بررسی پاره     . باشد  ها و انطباق آن با قانون می        مساعی الزم برای اصالح روش    

هایی در عمل موجب تضییع حقـوق اشـخاص در            های کیفری و روش     ض حقوق شهروندی در رسیدگی    نق
  .شود خواهیم پرداخت های کیفری می پرونده

  
  کشف جرم

دار   ای عهده   های جدید، از زمان کشف جرم تا هنگام اجرای حکم، مراجع و مقامات ویژه               در سیستم 
دیده و هم مرتکب بـزه و هـم جامعـه در ایـن                 هم بزده  .باشند  انجام هر یک از مراحل دادرسی کیفری می       

اند که نادیـده گـرفتن آنهـا یکـی از مـوارد مهـم تحدیـد و تهدیـد حقـوق                        مرحله دارای حقوق و تکالیفی    
  .های مشروع شهروندان است آزادی

دانیم، در کشور ما کـشف جـرم بـه عهـده ضـابطین دادگـستری اسـت؛ یعنـی،                      طور که می    همان
 نظارت و تعلیمات مقامات قضایی در کـشف و تحقیـق مقـدماتی جـرم، حفـظ آثـار و                     مأمورینی که تحت  

  .کنند دالیل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم اقدام می
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هایی از موارد نقض حقوق شهروندان و تعرض غیرقانونی بـه حیثیـت و کرامـت                  در اینجا به نمونه   
  :پردازیم اشخاص در مرحله کشف جرم می

 )2(،1378هـای عمـومی و انقـالب در امـور کیفـری مـصوب        نون آیین دادرسی دادگـاه     برابر قا  -1
ماننـد  (و ضـابطین خـاص      ) نیـروی انتظـامی   (توان ضابطین را به دو دسته کلی، یعنی ضـابطین عـام               می

های کیفری چـه آنهـایی کـه بـا            بیشتر پرونده . تقسیم کرد ...) زیست در امر شکار و صد و         محیط مأمورین
 و چه آنهایی که با اعالم شکایت تشکیل شده معموالً توسـط مـأمورین کالنتـری بـه مراجـع                     اعالم جرم 

  .دانیم طور که می و همان. شوند قضایی ارسال می
به موجب قانون، وظایفی بر عهده نیروی انتظامی قرار گرفته که یکی از آنها ضابط یودن دسـتگاه                  

یگر سازمانی، که مسلماً عالوه بـر فقـدان یـا نقـصان              است؛ یعنی در کنار بیست و پنج وظیفه د         )3(قضایی
آموزش تخصصی برای ایفای وظیفه به عنوان ضـابط، بـه لحـاظ عـدم تفکیـک پلـیس اداری از پلـیس                       

اند کـه ثمـره آن کـم دقتـی، اعمـال              ها مواجه   قضایی، در عمل مأمورین انتظامی با حجم زیادی از پرونده         
  .تشاء و در یک کالم پایمال شدن حقوق اصحاب پرونده استاعتمادی، فراهم شدن زمینه ار نفوذ، بی
ای از موارد، ابهام یا نقص قانون نیز موجب فراهم شدن زمینـه تعـرض غیرقـانونی بـه                      در پاره  -2

  های  قانون آیین دادرسی دادگاه) 123(مادۀ برای مثال، قانونگذار در تبصرۀ . شود آزادی اشخاص می
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  :ری آورده استعمومی و انقالب در امور کیف
تواننـد    مأمورین مکلفند متهم جلب شده را بالفاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی مـی               «

وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار و امحای آثار جرم باشد و درهر صـورت حـق نگهـداری                       
  ». ساعت بدون اجازه مقام قضای ندارند4وی را بیش از 

 سـاعت   24توانند بیش از      ارت آن است که ضابطین با اجازه مقام قضایی می         مفهوم مخالف این عب   
اگرچـه قـضات   ! متهم را در توقیف نگهدارنده، آن هم در کالنتـری نـه در زنـدان    ) تا هر زمان  (ساعت نیز   

  .شوند محترم در عمل با نظارت بر فتار و عملکرد ضابطین مانع تحقیق چنین تفسیری توسط آنان می
طور خـاص     ه، به لحاظ عدم تبیین جایگاه و مقام قاضی برای عموم و برای ضابطین به              سفان   متأ -3

بـرای  ) خواسته یا ناخواسته از سوی داخل تـشکیالت یـا خـارج از آن             (و تعرض به استقالل فکری قاضی       
ایـن  . ده که حق دارند که مقابل دستورات قضایی مقاومت کننـد          ی از ضابطین این شائبه به وجود آم       ا  عده

هـای  نگاهی به آمار پرونده   .  و برخورد قانونی نیز انجامیده است      صور و باور نادرست گاه به تقابل فیزیکی       ت
اخالل در نظم دادگاه، عدم انجام دستور قضایی، توهین به قاضی درحین انجام وظیفـه               «کیفری با عنوان    

قـالب و اعطـای اختیـارات       هـای عمـومی و ان       در بایگانی دادگستریها خصوصا پس از تشکیل دادگاه       » ...و
  .قضایی به ضابطین، مؤید این مطلب است

 ای از مأمورین انتظامی بـا حقـوق و آزادیهـا فـردی و عـدم                 واقعیت آن است که عدم آشنایی عده      
  تسلط آنها بر انجام امور محوله از یک سو و اعطای اختیارات زیاد حتی تا حد ضابط دادگستری به 
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های کیفـری از سـوی دیگـر و در کنـار فقـدان                قدمات تشکیل پرونده  نیروهای انتظامی و انجام م    
در عمل باید نشان داد و نیـز        . های تخصصی، زمینه را برای بروز این ناهنجاری فراهم کرده است            آموزش

حکیمانه و انجام دستورات قـضایی      پذیرفت که قاضی نقش والیی بر ضابطین دارد و رفتارش با مأمورین             
طرفانـه قـضات در    مـسلماً رفتـار بـی   . عت از اوامر پدر تـوأم بـا احتـرام قلبـی اسـت          از سوی ضابطین اطا   

ها و حراست و حفاظت واقعی از کیان دستگاه قـضایی و قاضـی در راسـتای اسـتقالل واقعـی از                        رسیدگی
  .قضاییه و سایر نهادهای خارج از آن به این باور کمک خواهد کرد سوی تشکیالت ستادی قوه

سی منزل و اماکن و اشـیایی کـه گـاه در پوشـش دسـتور قـضایی نیـز صـورت                     تفتیش و بازر   -4
به رغم رأی   . کند  گیرد، یکی دیگر از موارد است که در مرحله کشف جرم، آزادی اشخاص را تهدید می                 می

های ایست و بازرسی و تفتیش اتومبیـل اشـخاص در     باز شاهد پست)4(هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، 
ها هستیم و با وجود تأکید مقتت در تفتـیش و بازرسـی منـازل و امـاکن و اشـیاء بـا                         ادهداخل شهرها و ج   

بینیم که حریم خصوصی افراد بدون دستور قضایی و یا با دسـتور قـضایی                 رعایت ترتیبات قانونی، گاه می    
  .گیرد نارسا و ناقص مورد تعرض ضابطین قرار می

 دستورات قضایی نیز هنوز از رویه و اسـلوب          باید اذعان داشت که همانند آرای قضایی درخصوص       
کنیم و با انشای عباراتی که قابلیت تفسیر دارند دست ضابطین را بـرای تعـرض بـه     مشخصی پیروی نمی 

  :انشای عباراتی چون. ایم های مشروع و حریم خصوصی اشخاص بازگذاشته آزادی
یا مـتهم   . به دادسرا اعزام شود   با هدایت شاکی محل اختفای متهم شناسایی و نامبرده دستگیر و            «

باشـد بـه موجـب ایـن          اش نیاز به حکم ورود به منزل مـی          به محض رؤیت دستگیر و اگر برای دستگیری       
  »...حکم وارد منزل شوید و

  .های راکد و بایگانی دادگستری مثبت این مدعاست در پرونده
  

  تحقیقات مقدماتی و دادرسی
  های عمومی و انقالب در امور کیفری و قانون  دادگاهبا نگاهی به قانون آیین دادرسی مدنی 
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 کـه شـروع بـه تحقیقـات         )5(آیـد   های عمومی و انقالب، به دست می        اصالح قانون تشکیل دادگاه   
  .مقدماتی یا ناشی از اعالم جرم است یا اعالم شکایت

بـه آن   درخصوص اعالم شکایت غالباً مراجع انتظامی از پذیرش شکایت به بهانه آنکـه رسـیدگی                
کنند و این درحالی است که قانون بـه قـضات و              مستلزم ارجاع تظلم از سوی مقام قضایی است امتناع می         

 قـانون آیـین دادرسـی       71ماده  . (ضابطین تکلیف کرده همه وقت شکایت کتبی و حتی شفاهی را بپذیرند           
ع، بـا مـشکل دیگـری نیـز          البته گاهی اوقات در کنار این تساهل و امتنا         )ریفعمومی  انقالب در امور کی     

آوری و یـا ارائـه دلیـل کـافی،      رو هستیم و آن اینکه به صرف شکایت شاکی بـدون تحقیـق و جمـع               روبه
بایـد توجـه داشـت کـه        . شـود   عنه جایز دانسته می     دستگیری یا جلب و یا حتی اعمال خشونت بر مشتکی         

نونی بـرای شـروع بـه رسـیدگی     مقصود مقنن از رسیدگی به شکایت و پذیرش آن در همه وقت، مجوز قا        
  .های فردی است، نه مجوز تعرض به آزادی

ای با هدف رسیدگی سریع و یا سوءاستفاده از مزایای قانونی، در تعقیـب                بینیم که عده    در عمل می  
ها، در    کیفری دعاوی مدنی خود را با رنگ و بوی کیفری و با افزودن عناوین مجرمانه به تعهدات و بدهی                  

کنند و معموالً با ارجـاع مقـام قـضایی راه بـرای ناعادالنـه                 یفری به مقام قضایی ارائه می     قالب شکایت ک  
آیـا  . شـود   توسط تحقیقات ضابطین و دور کردن طرف مقابل از دسترسی به رسیدگی عادالنه همواره مـی               

دقـت  واقعاً وقت آن نرسیده که با به کارگیری قضات مجرب و افزودن تعدادشان در هر حوزه قـضایی بـا                     
  بیشتری به شکایت بپردازیم و از همان ابتدای کار راه را بر هرگونه سوءاستفاده و اطاله رسیدگی ببندیم؟

باشـد، نحـوه و ترتیـب فراخوانـدن      نکته دیگری که در مرحله تحقیقات مقدماتی حایز اهمیت مـی          
. لقب مـتهم داد   توان به دیگران      به صرف شکایت اشخاص نمی    . اشخاصی است که در مظان اتهام هستند      

  باید با وجود دلیل کافی باشد، به طریق اولی انتساب اتهام مستلزم  احضار )6(هنگامی که مطابق قانون
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آید و علـت آن بایـد در بـرگ            برابر قانون، احضار به احضاریه به عمل می       . داشتن دلیل خواهد بود   
این استثناء را مـشخص نکـرده و آن را          احضار آورده شود مگر در موارد استثنایی که متأسفانه مقنن حدود            

ای را بـه ارمغـان        که این امر شائبه استبداد قاضی و تصمیم سـلیقه          )7(به عهده مقام قضایی گذاشته است؛     
 درخصوص جلب اشخاص به لحاظ عدم آمـوزش و عـدم ارائـه تعلیمـات الزم بـه ضـابطین                     .خواهد آورد 

د بویژه مواردی که قرار است با همکاری شاکی، مـتهم    گیر  هنگامی که برگه جلب در اختیار مأمور قرار می        
جلب شود، مأمورین قبل از دعوت از متهم برای حضور نزد قاضی بدواً رد صـددد دسـتگیری او هـستند و                     
این درحالی است که مطابق قانون، مأمور جلب پس از ابالغ برگ جلب از متهم دعوت کـرده، در صـورت           

  )8(.آورد الحفظ نزد قاضی می امتناع از حضور، او را جلب و تحت
از سوی دیگر، پس از جلب، متهم باید سریعاً نزد قاضی آورده شود که معموالً این امر با توسل بـه       

شـود، و     معاذیر غیرموجه و غیرقانونی صورت نگرفته و یا دست کم متهم مدتی در کالنتری بازداشت مـی                
گاه آوردن متهم نزد قاضی کـشیک نیـز بـه           معلوم نیست که قاضی کشیک و فلسفه حضور او چیست؟ و            

شود   واسطه نبودن نوع اتهام در برگ جلب و عدم دسترسی قاضی کشیک به پرونده اصلی، مفید واقع نمی                 
  .و تنها پوششی به ظاهر موجه برای استمرار حضور متهم در بازداشتگاه کالنتری است

ف است بالفاصـله از او تحقیـق        پس از حضور متهم یا حاضر کردن او توسط مأمورین، قاضی مکل           
متهم با ضـامن معتبـر در   «:  اما در عمل به لحاظ کثرت ارجاع یا پایان وقت اداری، با عباراتی چون )9(کند؛

اگـر  . شـود  که کامالً با آنها آشنا هستیم، موجبات توقیف متهم در کالنتری فراهم مـی » ...دسترس باشد و 
لی صدور چنین تصمیماتی بیشتر ناشی از عدم تأمین بودجه کافی           بینانه به مسئله نگاه کنیم، علت اص        واقع

و فراهم نبودن بسترهای الزم از حیق تدارکات و پشتیبانی است و اگـر پـای صـحبت همکـاران قـضایی                   
  بنشینیم متوجه خواهیم شد که در اکثر موارد تمایل باطنی به صدور چنین تصمیماتی وجود ندارد، و به 
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  .شوند رافت و تعهدات شغلی ناگزیر به صدور چنین دستوراتی میرغم خواسته قبلی و ش
طرفی و فراهم کردند شـرایط        در تحقیق از متهم همواره یک اصل باید درنظر گرفته شود و آن بی             

برای دسترسی آسان به عدالت و تحقق دادرسی عادالنه است، که در این خصوص قانونگذار تالش کرده                 
  .وانین عادی شکلی و ماهوی به آن توجه کندتا در اصول قانون اساسی و ق

قـانون آیـین دادرسـی      ) 128(گرچه در برخی موارد تبصره ماده       . شکلی و ماهوی به آن توجه کند      
 در باب حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصـالح           )8(های عمومی و انقالب در امور کیفری،        دادگاه

  .آید قانون ضروری به نظر می
طرفـی و      رعایت مقررت آیین دادرس در این خصوص و رعایت اصـل امانـت و بـی                تفهیم اتهام و  

انـد   همی اصـولی ... صدور قرار تأمین متناسب و استماع شهادت گواهان تعرفه شده، علنی بودن دادرسی و  
دهند و رعایت آن از سوی قاضی و حمایت او از اجرای این               که نوید یک رسیدگی عادالنه را به جامعه می        

  .گامی مؤثر در برپایی قسط و عدالت خواهد بوداصول 
  

  :نتیجه
ها خاصه امر تقنـین نیـاز         گرچه برای حفظ حقوق ملت و احترام به آزادیهای مشروع در تمام زمینه            

های فعلی با توجه به نقـش ضـابطین و مقامـات      به نظارت، اجرا، پاالیش و اصالحاتی است، ولی با داشته         
 دوبـاره پلـیس قـضایی و        رسد که تأسیس    های کیفری به نظر می       پرونده قضایی در تشکیل و رسیدگی به     

تعیین حدود مداخله نیروی انتظامی و سایر ضابطین و آموزش مأمورین و تجهیز پلـیس بـه ابـزار و ادوات         
تر ترویج فرهنگ حقوقی      علمی و نظارت مستقیم مقامات قضایی بر امور محوله با ضابطین و از همه مهم              

هـای کیفـری، چـه بـه عنـوان            شان در برخورد بـا پرونـده         برای آشنایی مردم با حقوق اولیه      به زبان ساده  
و تبیین حدود اختیارات و وظـایف       ...) مانند کارشناس و گواه   (اصحاب دعوا و چه عنوان مرتبطین با پرونده         

روع هـای مـش     هـای غیرقـانونی و خودسـرانه بـه آزادی           ضابطین و مقامات قضایی برای مردم، از تعـرض        
  .جلوگیری خواهد کرد
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  :های مشروع توجه به موارد زیر ضروری است رو برای صیانت از حقوق شهروندی و آزادی از این
  . پاالیش و اصالح قوانون ماهوی و شکلی و ایجاد ثبات منطقی و نسبی در وضع مقررات-1
  .ای آنان نش حفره احترام به مقام شغلی قضات و کارمندان اداری دستگاه قضایی و ارتقای دا-2
ترین هسته جامعه یعنی خانواده تا         ترویج حقوق شهروندی و آموزش همگانی حقوق از کوچک         -3

  .های عمومی دولتی و غیردولتی بزرگترین نهادها و سازمان
  
  :ها نوشت پی

  :های مشروع و حفظ حقوق شهورندی مقرر داشته قانون احترام به ازادی) 15( ماده -1
هـایی    کلیه دستگاه . ه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرا موارد فوق تعیین کند              رئیس قوه قضایی  «

آن هیأت وظیفه دارد که     . که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأت همکاری الزم را معمول دارند                  
 و انطباق آنها با مقـررات بـا متخلفـان نیـز از طریـق                ها  صورت مشاهدۀ تخلف از قوانین، عالوه بر مساعی در اصالح روش          

  ».قضاییه گزارش نماید مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه
ضـابطین دادگـستری مـأمورانی      «: های عمومی و انقالب در امور کیفری        قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 15( ماده   -2

ات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دالیل جرم و جلـوگیری از  هستند که تحت نظارت و تعلیم   
 نیروی  -1: نمایند و عبارتند از     فرار و مخفی شدن متهم و ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدلم می                

  »... و-3...  رؤسا و معاونین زندان-2انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
  . رجوع شود1369قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب ) 4(به ماده  -3
  .عدالت اداری  هیأت عمومی دیوان28/5/1380 -408 -79 رأی شماره -4
قـانون  ) 3( بنـد دال مـاده       -1378های عمومی و انقالب در امور کیفری          قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 65( ماده   -5

  .های عمومی و انقالب اهاصالح قانون تشکیل دادگ
  .1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه) 124( ماده -6
  .1378های عمومی و انقالی در امور کیفری مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه) 113( تبصرۀ ماده -7
  .1378امور کیفری مصوب های عمومی و انقالب در  قانون آیین دادرسی دادگاه) 120( ماده -8
  .1378ب .های عمومی و انقالب در امور کیفری مص قانون آیین دادرسی دادگاه) 127( ماده -9
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  *العمل اخالقی دستور
  

  کند ها را زیبا می ه وض چهر
روز قیامت از بین جمعیـت انبـوهی کـه از    : پرسید) اهللا علیه و آله صلی(روزی مردی از پیامبر اکرم  

امت مـن   : شناسی؟ آن حضرت فرمود     اند چگونه امت خود را می       وح تا عهدش اجتماع کرده    زمان حضرت ن  
کـس    شـود و هـیچ      های تابنده و درخشانی دارند که  بر اثر وضو این زیبایی در سیمای آنان دیده می                  چهره

  )1(.دیگر چنین ویژی و نشانی ندارد
  

  الهی است بیماری رحمت
اری برای مؤمن پاک کننده است از گناهان، و رحمت الهی اسـت             بیم: فرمود) السالم  علیه(اما رضا   

کند،  یک شب دردسر هر گناهی را برطرف می       : نسبت به او، و از برای کافران عذاب و لعنت است و فرمود            
  )2(.مگر گناهان کبیره را

  
  :ها نوشت پی

  .1 وسائل الشعه، ج -1
  .415المتقین، ص  حيلة -2

  . ابراهیم خان زرینکتاب داروهای معنوی،: ماخذ* 
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  در نظام قضایی ایران نظارت انتظامی
  )عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات(زاده  احمد کریم

  )قسمت یازدهم(
  
  . آرای قضات باید ستدل صادر شود-1

هـا بایـد مـستدل و         احکـام دادگـاه   «: دارد  اصل یک صد و شصت و ششم قانون اساسی مقرر مـی           
  ».صولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده استمستند به مواد قانونی و ا

قرارها و  «: دارد  های عمومی و انقالب نیز همین امر را چنین بین می            قانون تشکیل دادگاه  ) 9(ماده  
ها باید مستدل و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکـم صـادر شـده                        احکام دادگاه 

  .است
  ».أی دون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بودتخلف از این امر و انشای ر

 مقـرر   1378های عمومی و انقالب در امـور کیفـری مـصوب              قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 3(ماده  
کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مـستدل و موجـه بـوده و مـستند قـانونی و دالیـل آن و حـق                        : داشته

  »...اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود
رأی دادگاه باید مستدل و موجه بـوده و مـستند بـه مـواد            «: دارد  قانون مرقوم بیان می   ) 214 (ماده

  »...قانونی و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است
: دارد   هیدت وزار، مجازات عدم استدالل رأی را چنـین بیـان مـی             9/12/1306ماده واحده مصوب    

  ».ند به مجازت درجه دو الی درجه شش محکوم خواهند شدقضاتی که احکام خود را کامالً مدلل ننمای«
 عـالی انتظـامی قـضات درخـصوص مـورد           3/10/82 -486با توجه به مقررات فوق، رأی شـماره         

  :شود تشریح می
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نماید که به اتفاق دو نفر دیگر حساب بانکی افتتاح که حق برداشـت از                 شاکی پرونده شکایت می   «
شـده کـه پـس از       اعالم شده، لیکن بدون حضور او از حساب برداشـت           موجودی با امضا و حضور سه نفر        

عدم تطبیق امضای شاکی در دو سـند برداشـت          «انجام تحقیقات مقدماتی و اعام نظر کارشناسی مبنی بر          
دادگاه بـدون هیچگونـه اسـتداللی، رأی برائـت متهمـین صـادر نمـوده، ولـی دادگـاه                    » از حساب بانکی  

ام جعل و استفاده از سند مجعول به حبس محکـوم و مـسئول باجـه بانـک را            تجدیدنظر متهمان را به اته    
  ».تبرئه نموده است

دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از تنظیم گزارش جریان پرونده کیفری اجماالً چنین اظهارنظر              
  :کرده است
 جلسات و نحوه انشای رأی و صـدور حکـم           کیفیت دستورها و تصمیمات متخذه و تنظیم صورت       «

برائت با وجود ادله کافی بر توجه اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به متهمان که درنهایت رأی مذکور                    
لـذا بـه   . دقتی و قصر دانش قضایی رئیس دادگاه عمومی دارد در تجدیدنظر نقض شده است حکایت از بی     

ن اساس کیفرخواسـت صـادر و       نظامنامه، عقیده به تعقیب انتظامی ایشان داردم که بر ای         ) 19(استناد ماده   
درنهایت دادگاه  » .ای از سوی وی واصل نشده است        پس از ابالغ آن به قاضی مشتکی عنه، الیحه دفاعیه         

 منطبق و چنـین رأی صـادر        1306عالی انتظامی قضات در این خصوص موضوع را با ماده واحده مصوب             
  .کرده است
  
  3/10/82 -486ی شماره رأ
صدور رأی غیرمستدل متضمن برائت متهمان پرونـده امـر از اتهـام جعـل        اقدام رئیس دادگاه در     «

منتهی به محکومیت متهمین گردیـده بـه        . سند و استفاده از آن که درنهایت دادنامه در دادگاه تجدیدنظر            
  .ترتیب مذکور در گزارش مبنای کیفرخواست که بالدفاع مانده تخلف است

 بابت تخلف مذکور بـا انطبـاق عملـش بـر مـاده واحـده                رل... بنا به مراتب، رئیس دادگاه عمومی     
رأی صـادرع   . نمایـد    هیأت وررا به کسر ربع حقوق ماهیانه به مدت چهار مـاه محکـوم مـی                1306مصوب  

  ».قطعی است
  
مورد عنوان شکایت و صدور حکم به حبس کمتر از سه مـاه و یـک                   تغییر بی  -2

  .روز تخلف است
عنه   اند که ملک مورد شکایت در اجاره آنهاست، لکن مشتکی           ودهدر پرونده امر، دو نفر شکایت نم      «

قاضی تحقیق پس از انجام تحقیقات، اتهام تصرف عدوانی را بـه مـتهم              . آن را تصرف عدوانی کرده است     
  تفهیم و قرار کفالت صادر و سپس به دادرسی دادگاه منصوب و کماکان پرونده را ادامه رسیدگی داده و در 
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هر دو پرونده که تـوأم      . عنه نیز علیه شکایت دایر بر مزاحمت طرح شکایت نموده           این بین مشتکی  
عنه را به اتهام مزاحمت به ماه حـبس و رفـع مزاحمـت محکـوم نمـوده                    شده و درنهایت دادرس، مشتکی    

  ».است
دادسرای انتظامی قضات اعالم نموده که شکایت شکات تصرف عـدوانی بـوده و دادرس خـود در                  

این موضوع اشاره نموده، لکن اتهام متهم را مزاحمت تلقی و به رفـع مزاحمـت حکـم داده                   صدور رأی به    
در مزاحمت، ملک از یـد و تـصرف مالـک       . درحالی که بزه تصرف عدوانی با مزاحمت کامالً متفاوت است         

ز گردد، ولی در بزه تصرف عدوانی، ملـک ا       برداری از ملک می     عنه مزاحم بهره    شود لکن مشتکی    خارج نمی 
قانون وصول برخی از درآمدهای     ) 3(ماده  » 2«مضافاً با توجه به مقررات بند       . شود  تصرف مالک خارج می   

دولت، تعیین مجازات یک ماه حبس، ناقض مقررات مزبور است و نیز دادرس درخصوص شکایت متقابـل                 
نظامنامـه، قابـل تعقیـب      ) 20 و   14(به همین لحاظ به اسـتناد مـواد         . نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نکرده است     

عنه و وصل الیحـه       بر این اساس کیفرخواست صادر و پس از ابالغ آن به قاضی مشتکی            » .انتظامی است 
  :ایشان، دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی صادر کرده است

  9/10/82 -494رأی شماره 
 یک ماه حـبس     عنه نسبت به صدور رأی بر محکومیت متهم پرونده امر به            عملکرد قاضی مشتکی  

» 2«تعریزی به اتهام مزاحمت و رفع مزاحمت از ملک مورد شکایت بدون رعایت و اعمـال مقـررات بنـد                  
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، با وجودی که شـکایت مطـرح شـده درخـصوص مـورد                   ) 3(ماده  

ه و همچنـین عـدم      تصرف عدوانی بوده و دادرس دادگاه هم در صدور رأی خود به این مسئله اشاره نمود               
اظهارنظر ماهوی پیرامون شکایت متقابل در رأی صادر شده به ترتیبی که در گزارش مبنای کیفرخواسـت      

را از ایـن بابـت     ... لذا دادرس دادگاه عمـومی    . اشعار و مورد اذعان قاضی موصوف قرار گرفته، تخلف است         
 تقصیرات انتظـامی قـضات، بـه کـسر          نظامنامه راجع به تشخیص انواع    ) 20(و صدر ماده    ) 14(طبق ماده   

  ».رأی صادر شده قطعی است. نماید عشر حقوق ماهیانه به مدت شش ماه محکوم می
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مـصرف آن در مـوارد معـین               ) 3(ماده  » 2«در اینجا بند    

ز حبس و حـداقل      رو 91هرگاه حداکثر مجازات بیش از      «: شود  ، برای مالحظه درج می    28/12/73مصوب  
 هزار و یم    70آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از                     

  ».ریال بدهد) 000/000/3(ریال تا سه میلیون ) 7001(
  
   قاچاق کاال-3
   کاال وارد و در انبار بازارچه مرزی تخلیه تا نسبت به رئیس گمرک مرزی گزارش کرده مقداری«
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کند که کاال را به بازارچه مرزی کشور          ترخیص آن اقدام شود، ولی صاحب کاال بعداً درخواست می         
این امر مورد موافقت گمرک قرار گرفته ولی به علت تعطیلی بازارچه آن کشور، کـاال                . مجاور مرجع نماید  

عـه و درخواسـت     سرانجام صاحب کاال بـه ارزیـاب گمـرک مراج         . در گمرک نگهداری تا بعداً مرجوع شود      
نماید و عـوارض و حقـوق متعلقـه گمرکـی را پرداختـه و هنگـام        ترخیص کاال را با کارتهای مسافری می   

جلـسه و     ترخیص در محوطه گمرک کامیون حامل کاال توسط مأمورین انتظـای متوقـف و کـاال صـورت                 
دادگاه . شود  ب اعالم می  قانون امور گمرکی، مرات   ) 29(ماده  » 7«لذا به استناد بند     . شود  تحویل گمرک می  

انقالب پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه، متهم را به جریمه معـادل دو برابـر ارزش کـاال و بـدل از                         
دادگاه تجدیدنظر اعتراض دارد و بـا تقاضـای اعـاده           . دارد  شالق محکوم و رأی قابل تجدیدنظر اعالم می       

  :ده استعالی چنین رأی صادر کر علیه، دیوان دادرسی محکوم
متقاضی اعاده دادرسی کاالیی را از بازارچه مرزی وارد و به لحاظ توقیف طـوالنی دسـتور اعـاده       «

شود صاحب کاال برای اعاده اقدام، لکن به علـت مـوانعی کـه از قـدرت او                    آن به خارج از کشور صادر می      
 مجـوز عـوارض کـه تعیـین         متعاقباً مأمورین صالحیتدار گمرک با دریافت     . شود  خارج بوده کاال خارج نمی    

در چنـین   . انـد   اند اجازه ترخیص صادر اما مأمورین انتظامی مانع خروج کـاال از داخـل گمـرک شـده                   کرده
ثانیاً اگر  . کاال ترانزیت یا وورد موقت نبوده و از گمرک خارج تا ورود به کشور محسوب گردد               : موردی اوالً 

یت آن متوجه صـاحب کـاالیی کـه بـا مجـوز مـأمور          اقدمات مأمورین گمرک مغایر با ضوابط باشد مسئول       
قانون امور گمرکـی،    )29(ماده  » 2«به موجب بند    : ثالثاً. نماید نیست   صالحیتدار کاالی خود را ترخیص می     

درخواسـت اعـاده    ... بیرون بردن کاال از گمرک قاچاق است و در این مورد کـاال از گمـرک خـارج نـشده                   
شـعبه  » .نمایـد   ادامه رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه انقـالب اعـاده مـی           دادرسی پذیرفته و پرونده را برای       

  .الیه دادگاه انقالب بزه قاچاق کاال را محقق ندانسته و پرونده بایگانی شده است مرجوع
قـانون آیـین    ) 193(برخالف مـاده    : دادیار انتظامی پس از پایان گزارش اظهارنظر کرده است الف         

دسـتورالعمل نحـوه رسـیدگی بـه        ) 11( مطالق ماده    - دفاع اخذ نشده؛ ب    دادرسی کیفری، از متهم آخرین    
 کاال مکشوفه در تـاریخ      -های قاچاق، رأی صادر شده قطعی بوده که قابل تجدیدنظر تلقی شده؛ ج              پرونده

 مـاه کـاالی   4قانون امور گمرکی مجاز بوده تـا  ) 19 و 22( اظهار شده و صاحب کاال وفق مواد    24/3/80
) 29(لـذا مـورد از شـمول مـاده          . ریخ مانیفست یا اظهارنامه اجباری در گمرک نگهداری کنـد         خود را از تا   

  .قانون فوق خارج بوده است
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عالی کشور نیز اشاره کرده، کاال از گمرک خارج نشده تا ورود بـه کـشور و       طور که دیوان     همان -د
ارض اجـازه تـرخیص کـاال را        از طرفی، مأمورین صالحیتدار با گرفتن عـو       . قاچاق گمرکی محسوب گردد   

بنابراین، محکوم کـردن مـتهم بـا معیارهـای قـانونی            . صادر کرده و مسئولیتی متوجه صاحب کاال نیست       
عنه و انجـام تـشریفات قـانونی          پس از ابالغ کیفرخواست به قاضی مشتکی      » .منطبق نبوده و تخلف است    

  :دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است
  

  3/5/83 -3257/7رأی شماره 
صدور حکم بر محکومیت متهم پرونده امـر بـه جـرم قاچـاق کـاال علیـرغم تـرخیص آن توسـط                       
مأمورین صالحیتدار گمرک، به ترتیب مذکور در گزارش مبنای کیفرخواست توسط رئیس دادگـاه و ایـضاً                 

وردنظر موجوعی و   کاالی م «عدم اخذ آخرین دفاع از متهم، تخلف است و مدافعات مشارالیه اجماالً اینکه              
الورود بود صاحب کاال با ترفند آن را وارد کرده و ارزیاب بدون سـند و مـدرک حرفهـای مـسئولین                        ممنوع

های موضوع قانون نحوه اعمـال تعزیـرات حکـومتی تـابع              گمرک را قبول نموده و نیز رسیدگی به پرونده        
  .وارد تشخیص داده نشدتشریفات آیین دادرسی نبوده و اخذ آخرین دفاع نیز جزء آن است، 

نظامنامه راجع به تشخیص انواع     ) 20( بنابر به مراتب، رئیس دادگاه انقالب را به استناد صدر ماده            
  .نماید تقصیرات قضات، به کسر ثلث حقوق ماهیانه به مدت سه محکوم می

 ایرادات دیگر دادسرای انتظامی قضات با توجه به مـدافعات قاضـی موصـوف و اوضـاف و احـوال                   
  ».این رأی قطعی است. پرونده وارد به نظر نرسید

درخصوص قابل تجدیدنظر بودن آرای صادر شده راجع به قاچاق، اخیراً نظریـه مـشورتی               : یادآوری
  :قضاییه به شرح ذیل اعالم شده است اداره کل حقوقی قوه

  
  3/5/83 -3257/7نظریه شماره 

های قاچاق کـاال و ارز در تـاریخ           گی به پرونده  با توجه به اینکه اصالحیه دستورالعمل نحوه رسید       «
دسـتورالعمل  ) 13 و 12 و 11(قضاییه رسیده است که حسب آن مواد        ه تصویب ریاست معظم قوه     2/8/79

که اشاره به قطیت آراء داشت حذف شده است و چنین اعالم گردیده که احکام صادره از لحاظ قطعیت یا                    
لذا آرای  . جدیدنظرخواهی و مرجع آن مانند سایر احکام جزایی است        عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت ت       

صادر شده درصورت اعتراض متهم نسبت به تصمیمات ادارات گمرک در چارچوب قـانون آیـین دادرسـی         
   ». قابل تجدیدنظرخواهی هستند1378کیفری مصوب 

  
   تجدید جلسه دادرسی بدون عذرموجه موجه تخلف است-4
 -650 و   649های انتظامی شماره      ظامی قضات در گزارش مستند کیفرخواست     دادیار دادسرای انت  «

 چنین اعالم نظر کرده است که گرجه قانونگذار در فصل نهـم قـانون آیـین دادرسـی مـدنی،                     18/10/82
توانـد از داداه   مقـرر نمـوده کـه هـرکس مـی     ) 186(سازش متنازعین را در دادگاه تجویز کرده و در مـاده           
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 طرف خود نماید، لکن این درخواست مستلزم رعایت تشریفات قانونی نظیـر تقاضـای               درخواست سازش با  
کتبی و پرداخت هزینه دادرسی است؛ ولی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بدون رعایـت تـشریفات مقـرر                   
قانونی بین طرفین، قرارداد تنظیم نموده که منطبق با موازین قـانونی نیـست و شـأن و منزلـت دادگـاه و                   

قضا مغایرت داشته و پیامد آن همین است که شکات تلویحاً نامبرده را متهم بـه تبـانی بـا طـرف                      منصب  
  .اند مقابل نموده

همچنین رئیس شعبه دوم که بدون عذرهای قـانونی دو نوبـت جلـسه رسـیدگی را تجدیـد کـرده         
ور طرفین تجدیـد    ها به طرفین صرفاً به لحاظ عدم حض          را با وجود ابالغ اخطاریه     22/12/80جلسه مورخ   (

درحـالی کـه    )  را به لحاظ عدم ابالغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده تجدید کرده            19/3/81نموده، وقت   
بایـست در جلـسه       جلسه اخیر، جلسه دوم بوده و اگر نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ابالغ نشده بود مـی                

  ».شد اول به این امر توجه می
  :ی انتظامی قضات به شرح ذیل رأی صادر کرده استپس از تشریفات قانونی، دادگاه عال

  
  31/5/83 -231 -230رأی شماره 

 تجدید دو بار جلسه دادرسی در پرونده امر از جانب رئیس دادگاه بدون عذرموجه قـانونی بـه                   -1«
  .نحو مذکور در گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است

نظامنامه راجع به تـشخیص     ) 7(ش بر ماده    لذا با رد دفاعیات غیرموجه قانونی مزبور و انطباق عمل         
را به کسر عشر حقـوق ماهیانـه بـه مـدت دو مـاه            ...  دادگاه عمومی  2انواع تقصیرات قضات، رئیس شعبه      

  .نماید محکم می
طـور دائـم از       قـضاییه بـه      در مورد تخلف رئیس شعبه اول چون مشارالیه به موجب ابـالغ قـوه              -2

ایـن رأی قطعـی     . یده تعیین مجازات درباره وی مـوردی نـدارد        خدمت قضایی در دادگستری منفصل گرد     
  ».است

  
  . عدم قید مشخصات قاضی ذیل رأی تخلف است-5
خواهـان  : دادسرای انتظامی جریان پرونده مطرح شـده را بـه ایـن شـرح گـزارش نمـوده اسـت                   «

رکت تعـاونی   دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یک صد میلیون تومان بابت قرارداد فروش گوشت به شـ               
 فقره چک بـا ذکـر نـام         104اداره تقدیم نموده و شرکت خوانده مدعی شده که تمام وجوه گوشت را طی               

توسط ثالث پرداخت کرده و برای مشخص شدن این مسئله که چه کسی وجوه را دریافـت نمـوده تقاضـا                     
  رئیس دادگاه بدون . دارد از بانکهای مربوط سؤال شود چه کسی چکها را ظهرنویسی و وصول کرده است



 ٩٠

مطالبه قرارداد و با توجه به اقرار به وجود قرارداد و دادن چکها بدون اینکه معلوم دارد مبلغ قرارداد                   
جمعاً چقدر بوده و چه مبلغی را خواهان وصول نموده و بدون تحقیق از ثالثی که رابط ارائه چکها معرفـی                     

  ». و اشتغال ذمه خواندگان ابراز نشده استشده حکم صادر کرده که مدرکی دال بر وقوع معامله
) 199(بایست بـا توجـه بـه مـاده            دادیار انتظامی سپس اظهارنظر نموده است که رئیس دادگاه می         

قانون آیین دادرسی مدنی برای کشف حقیقت موراد فوق را تحقیق نمادی کـه اقـدامی نکـرده و دادگـاه                     
ضمناً حسب نظـر معـاون      . اند  وده و مرتکب تخلف شده    ی بدوی را بدون تحقیق تأیید نم        تجدیدنظر هم رأ  

أی صادر شده، نـام و مشخـصات خـود را ذکـر               دادسرای انتظامی، قاضی بدوی ذیل دستورات قضایی و ر        
  .نکرده و از این جهت نیز مرتکب تخلف شده است

الی عنهم لوایح دفاعیه ارسال و دادگاه عـ         های صادر شده، قضات مشتکی      پس از ابالغ کیفرخواست   
  :انتظامی قضات به رشرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده

  
  5/7/83 -284 تا 286رأی شماره 

 ایراد به عملکرد قاضیان دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تأیید رأی دادگاه بدوی بدون رسـیدگی و                 -1«
ر مجمـوع   بدون توجه به دالیل طرفین، با عنایت به مدافعات مشروح آنان و اوضاع و احوال پرونده کـه د                  

و با تحقیقات   (مبین آن است که دادگاه مرقوم با تشکیل جلسات دادرسی به دالیل طرفین دعوا رسیدگی                
  .اند وارد به نظر نرسید به صدور رأی مبادرت نموده) کافی

 دادسرای انتظامی قـضات، رأی بـر        20/10/82 -661 و   660های شماره     لذا ضمن رد کیفرخواست   
  .نماید صادر و اعالم می... گاه تجدیدنظر استانبرائت رئیس و مستشار داد

 اقدام دادرس دادگاه بدوی نسبت ه صدور رأی بدون رسیدگی به دالیـل خواهـان و نیـز عـدم      -2
) 296(مـاده   » 5«و بنـد    ) 199(درج مشخصات خود را در ذیل رأی صادر شده، تخلـف از مقـررات مـاده                 

  .زبور مؤثر تشخیص داده نشدهقانون آیین دادرسی مدنی است و مدافعات دادرس م
نظامنامه راجع به تشخیص انـواع      ) 20(و قسمت اول ماده     ) 14(بنابراین مشارالیه را به استناد ماده       

  ».این رأی قطعی است. نماید تقصیرات قضاتف به کسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محکوم می
  ...ادامه دارد
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  *دستورالعمل اخالقی
  

  اهللا سمخواص شگفت انگیز ب
در بعـضی از تفاسـیر نوشـته شـده اسـت کـه              : اهللا دستغیب شیرازی آورده است      شهید بزرگوار آیت  

نوشت و از سردرد عجیبی کـه بـه آن          ) السالم  علیه(ای خدمت حضرت امیرالمؤمنین علی        سلطان روم نامه  
دند فایده نکرده بود و لـذا       آنچه اطباء مداوا کرده بو    . مبتال شده بود گله کرد و معالجه آن را خواستار گردید          

) الـسالم  علیه(نامه اش که رسید حضرت علی  . اش را جویا شده بود      چاره) اهللا عیله و آله     صلی(وصی پیامبر   
  .کالهی را به قاصد دارد و به او فرمود که هر وقت سلطان سر درد گرفت این کاله را بر سرش بگذارد

شد طبق سفارش حـضرت، کـاله را بـر            مبتال می پس از رسیدن کاله به سلطان، هرگاه به سردرد          
دو سه مرتبه که به سردرد مبتال شد و آن را بـر سـر گذاشـت و آرام                   . گرفت  گذاشت و درد آرام می      سر می 

کند، دسـتور داد      طور این کاله اثر می      چه کرده است که این    ) السالم  علیه(گرفت به فکر افتادکه ببیند علی       
  )1(.»بِسْمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیم«: وشته شده استآن را شکافتند، دید الی آن ن

  
  
  : نوشت پی

  .اهللا دستغیب الکتاب، شهید آیت  تفسیر فاتحه-1
  .کتاب داروهای معنوی، ابراهیم خانه زرین: مأخذ* 
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  حسبی صالحیت در دعاوی مدنی و امور
  

  )قاضی بازنشسته دادگستری و مدرس دانشگاه(محمدجواد بهشتی 
  )نیقسمت پایا(

  
  های دیگر ای صالحیت پاره

   اعاده دادرسی-1
قـانون  ) 426(نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به یکی از جهـات مـذکور در مـاده                   

 )1(.اصـلی و طـاری     :اعاده دادرسی بر دو قـسم اسـت       . آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی نشود      
بر ایـن   . شود که صادر کننده همان حکم بوده است         م می دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدی      

اساس، هرگاه از حکم دادگاه تجدیدنظر استان درخواست اعاده دادرسی شود، مرجعد صالح برای رسـیدگی     
به درخواست اعاده دادرسی، دادگاه تجدیدنظر استان است، اهم از اینکه دادگـاه تجدیـدنظر حکـم دادگـاه              

  ی که قطعی شده یا اما اگر از حکم دادگاه بدو.  باشدض، خود رأی صادر کردهبدوی را تأیید یا پس از نق
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از آن درخواست تجدیدنظر نشود یا درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی باشد، مرجع صـالح                
برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی دادگاه بدوی است؛ و همین جاری است هرگاه حکم دادگاه عمـومی                

  )2(.عالی کشور تأیید گردد دادگاه تجدیدنظر استان در دیوانبدون طرح در 
هـا، شـعب تـشخیص     نـسبت بـه آرای قطعـی دادگـاه    از آنجایی که مرجع درخواسـت تجدیـدنظر        

نماید و رأی  عالی کشور است، که هرگاه رأی محاکم تالی را نقض نماید خود، رأی مقتضی صدر می                دیوان
رسد که مرجع رسیدگی به درخواست عاده دادرسی          ، به نظر می   صادر شده قطعی و غیرقابل اعتراض است      

  )3(.یا اعتراض ثالث هم همان شعبه تشخیص دیوان عالی کشور باشد
گردد که حکم در آنجا به        درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می       ) 433(حسب ماده   

عنوان دلیل ابزار شده است، پس از درخواست اعاده دادرسی باید دادخواست الزم ظرف سه روز بـه دفتـر                    
ت آن را بـه     دارد مکلف اسـ     دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می        . دادگاه تقدیم شود  

  )4(.دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید
  
   اعتراض شخص ثالث-2

اعتـراض اصـلی بـه    . اصلی و طـاری  : اعتراض شخص ثالث ماننده اعاده دادرسی بر دو قسم است         
عنه را صادر کرده است و اعتراض طاری در دادگاهی کـه              شود که رأی قطعی معترض      دادگاهی تقدیم می  

تـر از دادگـاهی باشـد کـه رأی            ه عمل خواهد آمد؛ ولی اگر درجه دادگـاه پـایین          دعوا در آن مطرح است ب     
عنـه از     عنه را صادر کرده است مانند اینکه پرونده در دادگاه بدوی مطرح باشد، ولی رأی معتـرض                  معترض

دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی صادر کرده است                 
  )5(.نماید یم میتقد

  
   دادرسی فوری-3

  :دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت عبارت است از
  . اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود-1
باشد  نفع قبل از اقامه دعوا درخواست دستور موقت نماید، مرجع درخواست دادگاهی می            اگر ذی  -2

  .که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد
ر در بنـدهای    .های مـذک     هرگاه موضوع درخواست دستورموقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه          -3

آید؛ اگرچه صالحیت رسـیدگی بـه اصـل           باشد درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می         » 2 و   1«
  )6(.دعوا را نداشته باشد
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   داوری-4
گیـرد و بـا    های اجباری، صـالحیت خـود را از قـرارداد داوری مـی      داور جز در مورد داوری     با اینکه 

 ولی چـون تـصمیمات داور منـشأ آثـار حقـوقی             )7(شود؛  توافق به داوری از دادگستری سلب صالحیت می       
مهمی است، برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوا و ممانعت از ایجاد اختالل در امر داوری توسط                  

  .ناپذیر است اصحاب دعوا، دخالت دادگاه در امور مربوط به داوری اجتناب
 و  )10( و اجـرای رأی داور     )9( ابالغ )8(ها در امور مربوط به داوری عمدتاً به انتخاب داور،           دخالت دادگاه 

  )11(.تر رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور است از همه مهم
دعوا از طریـق آن بـه داوری ارجـاع شـده اسـت واال در                امور باال در صالحیت دادگاهی است که        

استثنائاً در مورد انتخاب و ابالغ رأی       . صالحیت دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد          
داور اگر طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی کرده باشند و یا در قرارداد داوری طریق                   

  )12(.شود بینی کرده باشند بر طبق قرارداد عمل می ی داور پیشخاصی برای ابالغ رأ
  

  صالحیت محلی مراجع تجدیدنظر
های عمـومی و انقـالب هـر حـوزه قـضایی در امـور مـدنی، دادگـاه          مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه 
  .تجدیدنظر مرکز همان استان است

مگـر در مـواردی کـه مرجـع         در امور کیفری نیز مرجع تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان است،           
  )13(.عالی کشور تعیین شده باشد تجدیدنظر دیوان

مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قطعی دادگاها در مواردی که رأی خالف بین قانون یا شرع باشـد             
  )14(.عالی کشور است هیأت تشخیص دیوان

  
  اختالف در صالحیت

حیت یا عدم صـالحیت هـر دادگـاه         ، تشخیص صال  )15( قانون آیین دادرسی مدنی    )26(حسب ماده   
منـاط صـالحیت، تـاریخ تقـدیم        . نسبت به دعوایی که به آن رجوع شـده اسـت بـا همـان دادگـاه اسـت                  

  ، )16(دادخواست است
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 این اصـل حقـوقی یـا محـول شـدن تـشخیص       )17(.مگر در موردی که خالف آن مقرر شده است       
ها باید تصمیمی را کـه در         ولی به هرحال دادگاه   صالحیت به دادگاه، از آثار و لوازم استقالل قضات است؛           

کنند، مطابق باشد با قواعد راجع به صالحیت ذاتی یا نسبی کـه در قـانون آیـین                    مورد صالحیت اتخاذ می   
  .دادرسی مدنی و سایر قوانین مقرر شده است

و (از آنجایی که تاریخ تقدیم دادخواست، منـاط صـالحیت اسـت بنـابراین اگـر اقامتگـاه طـرفین                     
پس از اقامه از حوزۀ قضایی منتـزع و جـزء قـضایی             ) )18(های کیفری   همچنین محل وقوع جرم در پرونده     

در صالحیت دادگاهی اسـت کـه قبـل از انتـزاع محـل سـکونت                ) یا جرم (دیگری گردد رسیدگی به دعوا      
متگـاه طـرفین     و به طریق اولی تغییر اقا      )19(طرفین دعوا از حوزه قضایی آن، صالح به رسیدگی بوده است          

به موجب آرای وحـدت     . دعوا یا یکی از آنها در جریان دادرسی تأثیری در صالحیت دادگاه نخواهد داشت             
  )20(:عالی کشور  هیأت عمومی دیوان8/8/75 -610 و 9/12/73 -596رویه شماره 
منـاط  )  قـانون فعلـی   26مـاده   (قـانون آیـین دادرسـی مـدنی         ) 46( با توجه به مقررات ماده       -الف

و چون طبـق مـاده      ) 21(الحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خالف آن مقرر گردد            ص
های عمومی و انقالب در هر حوزه قضایی رسـیدگی بـه کلیـه امـور مـدنی و                      تشکیل دادگاه  )22(قانون) 3(

هـای عمـومی    اههای مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگ        جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه         
های حقوقی یـک در مقـام تجدیـدنظر، رسـیدگی عمـومی و انقـالب ترتیبـی                    نیز همانند رسیدگی دادگاه   

هـای    بینـی نـشده و از طرفـی، دادگـاه           قانون آیین دادرسی مدنی پیش    ) 46(برخالف اصل مذکور در ماده      
هـای    نظر در آرای دادگـاه    منظـور تجدیـد       قانون مرقوم بـه     )20(و) 20(تجدیدنظر مرکز استان طبق مادتین      

هـای حقـوقی دو قابـل تجدیـدنظر در         شـود و آرای صـادر شـده از دادگـاه            عمومی و انقالب تأسیس مـی     
 شــعبه اول 20/11/73 -76/498/1باشــد، لــذا رأی شــماره  هــای تجدیــدنظر مرکــز اســتان نمــی دادگــاه
مـوازین قـانونی تـشخیص    عالی کشور که مشعر بر صالحیت دادگاه عمومی میانه است منطبـق بـا        دیوان
  .شود می

، در مواردی کـه دادگـاه       72ها مصوب     قانون تجدیدنظر آری دادگاه   ) 3( طبق تبصره ذیل ماده      -ب
نماید مرجـع تجدیـدنظر شـعبه دیگـر همـان             حقوقی یک به دعاوی در صالحیت حقوقی دو رسیدگی می         

 حکـم صـادر شـده از دادگـاه     عـرض اسـت و   ترین دادگاه هم دادگاه و درصورت نبودن شعبه دیگر نزدیک    
   دادگاه 8حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 
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قـانون  ) 46( تجدیدنظر را ادامه داده و چون طبـق مـاده            عمومی این محل رسیدگی به درخواست     
ا بـراین اسـاس تـشکیل دادگـاه         صالحیت دادگاه عمومی تثبیت گردیده لذ     ) 26ماده  (آیین دادرسی مدنی    

های تابعه این استان از حوزه قـضایی اسـتان            عمومی در سراب و تأسیس ستان اردبیل و انتزاع شهرستان         
الذکر عملـی شـده صـالحیت دادگـاه عمـومی اردبیـل را نفـی                  آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق     

م در مورد صالحیت، مقررات راجع به صـالحیتا را   به هرحال دادگاه باید در هنگام اتخاذ تصمی      )23(.کند  نمی
  )24(.در تاریخ دادخواست مالک عمل قرار دهد جز اینکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد

مالک صالحیت را تاریخ تقـدیم دادخواسـت تعیـین نمـوده اسـت و بـا اینکـه                   ) 26(با اینکه ماده    
بعضی از نویسندگان معتقدند که اگـر در جریـان رسـیدگی،            بنابراین،  . صالحیت اعم از ذاتی و نسبی است      

موضوع از صالحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج شود، به لحاظ آمره بودن قواعد صـالحیت                  
ذاتی باید پرونده با صدور قرار عدم صالحیت به مرجع صالح ارسال گردد، مگر اینکه قانونگذار خـالف آن                   

  )25(.بینی نماید پیش
 مواردی که دادگاه در مورد صالحیت مکلف به تبعیت از مراجع باالتر است مانند مـوارد مـذکور                   در
قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص دادگاه در مـورد         ) 401(ماده  » ب«و بند   ) 325،  30،  28،  27(در مواد   

  .ای جز تبعیت ندارد تأثیر بوده و دادگاه چاره صالحیت یا عدم صالحیت بی
) یک صـد و پنجـاه و نهـم        (ه در تشخیص صالحیت دچار تردید شود با توجه به اصل            هرگاه دادگا 

قانون اساسی که دادگستری را مرجع رسـمی تظلمـات قـانون آیـین دادرسـی مـدنی، اصـل، صـالحیت                      
هـا را استـصحاب و تنهـا در مـوارد             های عمومی است و بایـد صـالحیت ایـن دادگـاه             دادگستری و دادگاه  

خالف این اصـل عمـل نمـود؛ ماننـد          » قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد      «منصوص و مواردی که     
قـانون شـهرداریها، تـأمین اجتمـاعی،        ) 100(های گمرکی، مالیاتی، مـاده        دعاوی قابل طرح در کمیسیون    

  های حل اختالف مقرر در قانون کار، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای  هیأت
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عالوه بـر   . قانون جنگلها و مراتع، شئرای حل اختالف، دیوان عدالت اداری و نظایر آنها            ) 56(ماده  
آن، در موارد منصوص هم به ثدر متقین از؟ مؤادی مواد راجع به صالحیت مراجع اختصاصی و نیز مراجـع         

پرهیـز  غیردادگستری اکتفا نمود و از تفسیر موسع که مستلزم شمول حکم به غیر موارد منـصوص اسـت                   
  .کرد

که مربوط به موارد باال است ذکر       ) وحدت رویه (عالی کشور     در ذیل، آرایی ای هیأت عمومی دیوان      
  :شود می

 رسیدگی به دعوای کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشـتغال بـه کـا در صـالحیت                    -1
  .مراجع حل اختالف قانون کار است

  )15/10/66 -507رأی شماره ( 
قانون کار و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مـذکور              ) 2( تعریف کارگر در ماده       نظر به  -2

برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس                 
مـا نداشـته و   نظر قضایی است، انطباق بـا اخـتالف بـین کـارگر و کارفر       قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان    

قـانون  ) 157(موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوا از شـمول مـاده                  
  .کار خارج است

  ).22/12/74 -604رأی شماره ( 
، دادگستری را مرجع رسـمی تظلمـات و شـکایات قـرار داده و بـر              159 قانون اساسی در اصل      -3

  . های عمومی است ع به معامله نسق زراعتی در صالحیت دادگاهاساس این اصل، رسیدگی به دعوای راج
  )19/9/70-568ی شماره رأ(
 رسـیدگی بـه اعتـراض بـر رای وزارت           1361قانون توزیع عادالنه آب مصوبه      ) 3( تبصره ماده    -4

  . های عمومی دارد و نه دیوان عدالت اداری نیرو را به دادگاه صالحه محلول نموده که ظهور بر دادگاه
  )1/8/69 -537ی شماره رأ(
به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال عالوه بر اینکه متـضمن                    دعوای راجع  -5

قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوای مزبـور در صـالحیت             ) 3(باشد از شمول ماده       آثار حقوقی می  
  . های عمومی و انقالب دادگستری است دادگاه

قانون ثبت احوال ناظر به اعطـای اختیـار بـه هیـات حـل               ) 3(ماده  » 4« اینکه تبصره     نظر به    -6
باشـد و رسـیدگی بـه سـایر دعـاوی مربـوط بـه نـام اشـخاص در                      های ممنوع می    اختالف برای تغییر نام   

  . صالحیت عام محاکم عمومی دادگستری است
  )22/1/62 -2ی شماره رأ(
 1367ر اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنهـا مـصوب             براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبا      -7

 سال نیـز بـه   5باشد و رسیدگی به درخواست تغییر   سال ممنوع می   5تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از        
بنـا بـه مراتـب، بـه     . منحصراً به عهدۀ کمیسیون مقرر در آن محول شده است      تجویز تبصره همین قانون     

عالی کشور رأی شعبه شـشم کـه مرجـع رسـیدگی و اظهـارنظر          دیوان نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی    
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 منطبـق بـا   )26(های دادگستری اعالم نمـوده       سال را دادگاه   5نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از         
  .شود قانون و صحیح تشخیص می

  )13/4/74 -599رأی شماره (
نامه اجرایی آن ناظر به اسناد         آیین  و 62 قانون ابطال اسناد فروش آی و اراضی موقوفه مصوب           -8

نامـه موصـوف    فصل دوم آیـین ) 2(صالحیت کمیسیون ماده . فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است  
باشد که مستلزم عدم وجـود اخـتالف در اصـل            مشروع بودن فروش مزبور می    هم تشخیص مشروع و یا نا     

 و سـابقه فـروش وقفـی نداشـته باشـد ادعـای              ای که به عنوان ملک ثبت شده        اما اگر رقبه  . وقفیت است 
نامـه موصـوف خـارج و         وقفیت گردد، موضوع از شمول قانون مزبور و کمیـسیون مـاده فـصل دوم آیـین                

  .خواهد بود) عمومی(رسیدگی به دعوای وقفیت در صالحیت دادگاه مدنی خاص 
  )4/3/1376 -508رأی شماره (

عـدالت اداری، رسـیدگی       هیأت عمومی دیوان   29/2/75 -33و به موجب رأی وحدت رویه شماره        
باشند و باید به صورت ترافعـی در محـاکم    به دعاوی علیه دولت که ناشی از قرادادها و مسائل حقوقی می       

عـدالت اداری بـوده و قابـل     قانون دیوان) 11(قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرند خارج از شمول ماده     
  .باشد طرح در دیوان مذکور نمی

  :عالی کشور وجب آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانبه م
 قانون اساسی دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قـرار داده و در اصـل          159اصل  : الف

 هم تصریح شده که هر یک از وزیرات مسئول وظایف خاص خود را برابر مجلس است و در امـوری                     137
 تا  16 -104نامه شماره     بنابراین، تصویب . باشد  نیز می رسد مسئول اعمل دیگران       که به تصویب هیأت می    

های اجرایی و بـه منظـور توافـق آنهـا در  رفـع                  هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاه      18/5/1366 -235
های اجرایی که به اعتبار       اختالفات حاصله تصویب شده، مانع رسیدگی به دعاوی و اختالفات بین دستگاه           

  .شود نخواهد بود مه میمسئولیت قانونی آنها اقا
  )20/10/1367 -516رأی شماره ( 

نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، لذا به جز آنچه کـه در قـانون مـستثنی                   : ب
االجـراء در     شده، لذا به مختلفه دعاوی، از جمله دعاوی مربوط به اسـناد رسـمی و قبـوض اقـساطی الزم                   

  قانون ثبت اسناد و امالک مبنی بر ) 92( رسیدگی است و حکم ماده های دادگستری قابل استماع و دادگاه



 ٩٩

اینکه کلیه اسناد رسمی راجع به دیوت و سـایر امـوال منقـول بـذون احتیـاج حکمـی از محـاکم                       
های دادگستری نـدارد      االجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه              دادگستری الزم 

ودن اسناد مزبور مزینی است که در قانون بـرای چنـین اسـنادی درنظـر گرفتـه شـده تـا                      االجراء ب   و الزم 
  .دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می

  )16/3/1360 -12رأی شمار (
 به  1359ر مصوب   الیحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشو         ) 9(هر چند طبق ماده     : ج

سازمانهای آب و برق اختیار داده شده که اگر در مسیر حریم خطوط اتقال و توزیع نیـروی بـرق و حـریم                       
ها و انهار آبیاری، احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تـصرف خـالف مقـررات شـده یـا بـشود          کانال

ثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع        برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان، مستحد          
تجاوز نمایند، ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است، این اختیار، حق سـازمانهای آب                 

  .نمایند و برق را برای اقامه دعوا در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی
  )19/11/1360 -40رأی شماره (
های آن که برا یمدت موقت و یا شـرط             و تبصره  1365 اصالحی قانون ثبت مصوب   ) 147(ماده  : د

های مقرر در این قـانون داده اسـت صـالحیت عـام محـاکم                 معین، اجازه معین متقاضی سند را به هیئت       
شـود   های دادگستری اقامـه مـی   کند و لذا دعوای الزام به انتقال ملک که در دادگاه     دادگستری را نفی نمی   

  .باید مورد رسیدگی قرار گیرد
  )21/12/1369 -551رأی شماره (

  :عالی کشور  شعبه اول دیوان10/3/33 -515و به موجب حکم شماره 
مرجـع رسـیدگی بـه کلیـه دعـاوی          )  کنونی 10ماده  (بر طبق ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی         

فـع  قانون ثبت اسناد بـرای تـسریع در امـر و بـه ن             ) 34(های دادگستری است و مقررات ماده         مدنی دادگاه 
مرتهن است که اگر مشارالیه نخواهد از این حق استفاده نماید، از مجرای دادگاه حق خود را مطالبـه کنـد                  
تا اگر اشکالی در جریان اجرای سند پیش آید و دادگاه باید آن را حل نماید قبالً موضوع به دادگـاه رجـوع           

  .شده باشد
در «بایـستی      و استدالل دادگاه به اینکه مـی       بنابراین، تقدیم دادخواست به دادگاه منع قانونی ندارد       

  .موجه نیست» .این قبیل موارد بر طبق مقررات ثبت اجراییه صادر کرد
قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقـاف و امـور خیریـه تـشخیص            ) 14(هرچند به موجب ماده     

  نامه کیفیت تحقیق در   آیین) 16(متولی و ناظر و موقوف علیهم با شعب تحقق اوقاف است و حسب ماده 
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های دادگستری مرجع رسیدگی بـه اعتـراض نـسبت بـه آرای              شعب تحقیق سازمان اوقاف، دادگاه    
ذالک   های عمومی نیست مع     شعب تحقیق است و رسیدگی بدوی به درخواست تولیت در صالحیت دادگاه           

  :ین نظر داده است چن27/9/80 -655عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره  هیئت عمومی دیوان
طـوری کـه هیـأت عمـومی       قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و همـان     159طبق اصل  «

 دادگـستری مرجـع     )27( اعالم نموده  10/10/70 -569عالی کشور قبالً و در رأی وحدت رویه شماره            دیوان
ع اجـ رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صـالحیت مراجـه غیردادگـستری صـالحیت عـام مر                  

 صالحیت اداره تحقیق در رسیدگی به موضوع تعیین متـولی           بر این اساس  . نماید  دادگستری را منتفی نمی   
  »مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوای مزبور رسیدگی نماید

رسـد کـه      االتباع است به نظر می      الزم» درخواست تولیت «این رأی که فقط در موراد مشابه یعنی         
 قـانون اساسـی کـه       159قانون آیین دادرسی مدنی و حتی قسمت اخیـر اصـل            ) 10(ه  با قسمت اخیر ماد   
  )28(.ها را منوط به حکم قانون کرده است در تعارض باشد صالحیت دادگاه

  
  ترتیب حل اختالف در صالحیت

هرگاه در موضوع یک دعوا، دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هـر                
در مـوردی   . شـود    صالح بدانند و یا از خود نفی صالحیت کنند، اختالف در صالحیت محقق می              دو خود را  

بـرای رفـع ایـن      . نامنـد   که هر دو خود را صالح بدانند اختالف مثبت و مورد دیگر را اخـتالف منفـی مـی                  
  .شود نامیده می» حل اختالف در صالحیت«بینی شده که اصطالحاً  ای پیش اختالفات طریقه

یابد و اختالف مثبت نـادر        ور مدنی، اختالف در صالحیت، بیشتر در اختالف منفی تحقیق می          در ام 
افتد که یک دعوا همزمان در دو دادگاه مطرح باشد و اگر هـم چنـین وضـعیتی                    است؛ زیرا کمتر اتفاق می    

دمـه و    ذرحالی که تحقق اختالف منفـی نیـاز بـه مق           )29(.توان به ایراد سبق طرح متوسل شد        پیش آید می  
شود   سابقه مطرح بودن یک دعوا در دو دادگاه که فرض نادری است ندارد، بلکه اختالف زمانی حادث می                 

که دعوا در دادگاهی منتهی به صدور قرار عدم صالحیت گردد و با ارسال پرونده بـه مرجعـی کـه صـالح                       
ای جـز پیمـودن       چاره تشخیص داده شده که آن مرجع نیز از خود نفی صالحیت نماید که در چنین حالتی               

  .طریقه حل اختالف نیست
 قبلی، در مورد اخـتالف مثبـت در     )30(متأسفانه، در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، برخالف قانون        

  رسد که تنها راه  ها به روشنی تعیین تکلیف نشده است و به همین دلیل به نظر می صالحیت بین دادگاه
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قـانون مزبـور    ) 28 و   27(ا و یا با استفاده از مـالک مـواد           حل روی آوردن به ایراد سبق طرح دعو       
  )31(.نسبت به اختالف اقدام کرد
  مرجع حل اختالف

  های عمومی اختالف بین دادگاه: الف
های عمومی، دادگاه، و یا مرجعی است کـه بنـا بـه سلـسله مراتـب                   مرجع حل اختالف بین دادگاه    

  .)32(قضایی، مافوق دو دادگاه طرف اختالف است

های عمومی دو حوزه قضایی از یک اسـتان باشـد، مرجـع حـل                 بر این اساس، اختالف بین دادگاه     
  .عالی کشور است اختالف، دادگاه تجدیدنظر استان وگرنه دیوان

 درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خـود راصـالح          )33(قانون آیین دادرسی مدنی،   ) 27(حسب ماده   
  .نماید الحیت، پرونده را به دادگاه صالحیتدار ارسال میبه رسیدگی نداند با صدور قرار عدم ص

الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صالحیت اظهارنظر نماید و چنانچـه ادعـای      دادگاه مرجوع 
رأی . کنـد  عدم صالحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختالف به دادگاه تجدیـدنظر اسـتان ارسـال مـی         

  .االتباع خواهد بود یت الزمدادگاه تجدیدنظر در تشخیص صالح
های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجـع            درصورتی که اختالف صالحیت بین دادگاه     : تبصره

  .باشد عالی کشور می حل اختالف به ترتیب یاد شده دیوان
  )34(های عمومی و اختصاصی حل اختالف بین دادگاه: ب

 مورد صالحیت اختالف شود، پرونده برای حل        های عمومی، نظامی و انقالب در       هرگاه بین دادگاه  
  )35(.عالی کشور ارسال خواهد شد اختالف به دیوان

قانون دیوان عدالت اداری، درصورت حدوث اختالف در صالحیت بین دیـوان            ) 22(به موجب ماده    
  )36(.آید عالی کشور به عمل می عدالت اداری و محاکم دادگستری، حل آن به وسیله دیوان

  .ها از خود نفی صالحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ی که دادگاهموارد: ج
ها اعم از عمومی، نظامی و انقالب به صالحیت مراجع قضایی از خـود نفـی                  در مواردی که دادگاه   

صالحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای تشخیص صالحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهد                 
  )37(.شد

االتبـاع    عالی کشور درخـصوص صـالحیت، الزم        رأی دیوان » ب و ج  «مذکور در بندهای    در موارد   
  )38(.باشد می

عـالی کـشور و دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان و دادکـاه                حل اختالف بین دیـوان    : د
  تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی
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با دادگـاه بـدوی   عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه تجدیدنظر استان         هرگاه بین دیوان  
  .االتباع است در مورد صالحیت اختالف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی الزم

عالی کشور، خارج از نوبت       رسیدگی به قرارهای عدم صالحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان          
  )39(.خواهد بود

  
  های عمومی و شورای حل اختالف اختالف بین دادگاه

قانون برنامه سـوم توسـعه      ) 189(دیدی است که در اجرای ماده       شوراهای حل اختالف تأسیس ج    
  )40(. به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی تشکیل شده است79اقتصادی مصوب 

نامه اجرایی این ماده که ابتکاری در جهت کاهش مراجعات به دستگاه قضایی است متـضمن                  آیین
ضاء، شرایط عضویت، حدود صالحیت در امـور کیفـری و           مسائل مربوط به تشکیل شورا، نحوه انتخاب اع       

... حقوقی، شروع به رسیدگی و تشریفات آن، مشاور شورا، صدور رأی و اجرای آن، نظـارت دادگـستری و                  
 با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران و باالخره بـه             81باشد، در اردیبهشت و مرداد ماه         می

  .ه استتأیید رئیس قوه قضاییه رسید
ای از دعاوی مدنی و       از آنجایی که شوراهای حل اختالف مرجعی است رسمی که رسیدگی به پاره            

های عمومی حقوقی و کیفری است          کیفری و قسمتی از امور حسبی و تأمین دلیل که در صالحیت دادگاه            
ـ       «به آن محول شده است و با توجه به فلسفه تشکیل آن که عمدتاً                ه محـاکم   کـاهش مراجعـات مـردم ب

  »قضایی است
رسـد کـه از تـاریخ         نامه، به نظـر مـی       آیین) 7(ماده  » 2«ماده یک و تبصره     » 4«و با توجه به بند      

های عمومی معتقدند به صالحیت شورا در مـوراد           تشکیل شورا در هر حوزه قضایی، چنانچه قضات دادگاه        
 16/8/52 -59دت رویـه شـماره   با استفاده از مالک رأی وحـ    ) 41(منصوص بوده و اختالفی حاصل شود       

رسد، حل اختالف با دادگاه تجدیدنظر استان و اگـر در حـوزه               عالی کشور، به نظر می      هیأت عمومی دیوان  
از توجه به مجمـوع مـواد قـانون شـورای           «: خوانیم  در رأی مزبور می   . دو استان باشد با دیوان کشور است      

 دعاوی مربوط بـه دادگـاه بخـش بـوده و تحـت              داوری و حدود صالحیت قانونی آن که شامل قسمتی از         
آید و تصمیمات شورای مزبور بـه وسـیله مـأمورین           نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می        

شورای داوری یکی از مراجع دادگستری اسـت و         . شود  اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می        
عالم صالحیت دادگاه شهرستان در حل اختالف صالحیت بـین          عالی کشور مبنی بر ا       دیوان 12رأی شعبه   

  )44(».شود بوده و تأیید می قانونی )43(قانون آیین دادرسی) 4( طبق ماده )42(شورای داوری و دادگاه بخش
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درصورتی که شـورا، رسـیدگی بـه موضـوع مطروحـه را در              «: نامه مزبرو   آیین) 15(به موجب ماده    
دارد و در      کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضایی ارسال مـی            صالحیت خود نداند، در امور    

امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابالغ و پرونده را مطروحه در شورا بایگانی                    
و دلیل آن این است که طرح دعوای مدنی در شورا بدون تقدیم دادخواسـت و رعایـت شـرایط                    » نماید  می

  .گیرد  آن و پرداخت هزینه دادرسی صورت میقانونی
  

  ایراد عدم صالحیت
 -580هر چند قواعد راجع به صالحیت، از قواعد آمره دادرسی است و در رأی وحدت رویه شماره                  

نـام بـرده شـده      » )45(اصول مهمه دادرسی  « هیأت عمومی دیوانعالی کشور هم از آن به عنوان           27/11/71
هـای عمـومی و انقـالب       تـشکیل دادگـاه   ) 33(ن آیین دادرسی مدنی و مـاده        قانو) 28 و   27(است و مواد    

دانند پرونده را با صدور قرار        ها را مکلف کرده است که در مواردی که خود را صالح به رسیدگی نمی                دادگاه
دانند پرونده را با صدور قرار عدم صـالحیت بـه مرجـع صـالح یـا بـرای                     صالحیت به مرجع رسیدگی نمی    

قـانون آیـین دادرسـی    ) 81(عالی کشور بفرستند، با وجود این، بند یک مـاده   حیت به دیوان تشخیص صال 
حـسب  .  به صالحیت دادگـاه ایـراد کنـد   )46(مدنی به خوانده حق داده است که تا پایان جلسه اول دادرسی        

صـورت مـردود   در. دادگاه باید قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد، اتخاذ تـصمیم نمایـد  ) 88(ماده  
شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده و به آن رسیدگی نماید و درصورت قبول ایراد بـا صـدور قـرار عـدم                       

  )47(.عمل نماید) 28 و 27(صالحیت بر طبق مواد 
درصورتی که دادگاه به رغم نداشتن صالحیت، به دعوا رسیدگی و مبادرت به صـدور رأی نمایـد،                   

اه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را       و هرگ  )48(درخواست تجدیدنظر دارد؛  علیه به همیت جهت حق        محکوم
نقض رأی به علـت فقـدان صـالحیت دادگـاه منـوط بـه               . دارد  فاقد و پرونده را به مرجع صالح ارسال می        

گر «قانون آیین دادرسی مدنی،     ) 348(باشد؛ چرا که حسب تبصره ماده         درخواست تجدیدنظرخواه هم نمی   
دنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات                 دخواست تجدی 

  ».نماید دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می
در مرحله فرجام، عدم رعایت قواعد صالحیت ذاتی، از موجبات نقـض رأی اسـت؛ ولـی در مـورد                    

  )49(. به آن ایراد شده باشدشود که نسبت عدم صالحیت محلی درصورتی رأی نقض می
دادگـاه تجدیـدنظر    (قانون آیین دادرسی کیفری، در هر دو مرجع تجدیدنظر          ) 249(به موجب ماده    
  عدم رعایت مقررات صالحیت ذاتی از موجبات نقض است؛ اما اگر رأی از دادگاهی ) استان و دیوان کشور
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شـود کـه هـر یـک از           قض می صادر شده است که صالحیت محلی نداشته است، درصورت رأی ن          
قانون آیین دادرسی کیفری، در تجدیـدنظرخواهی خـود بـه           ) 240(ماده  » د«طرفین دعوا با استناد به بند       

  )50(.این موضوع ایراد نمایند
  
  :ها نوشت پی

  ).432( همان، ماده -1
نی دادگـاه تجدیـدنظر    خارج از صالحیت دادگاه مادون، یعنی دادگاه بدوی است که رأی دادگاه مافوق یع         - الف -2

را مورد تهدید قرار دهد و احیاناً آن را لغو کند اگر صاحیت دادگاه بدوی به الغاء رأی خود آن دادگاه محدود دانسته شـود بـا                         
 اداره  -بقاء اعتبار رأی دادگاه تجدیدنظر و قابل اجرا بودن آن، غرض اساسی از درخواست اعاده دادرسی تأمین نخواهد شـد                   

  .31، ص 2، ش 4تری، هفته دادگستری، سال حقوقی دادگس
 و  7،  6های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی یـک، ص            ک به مجموعه نشست   . برای دیدن نظرات دیگر، ر     -ب

  .478 و 404، ص 1 و جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامۀ حقوقی، ج 25
  .نامه همان قانون  به بعد آیین)21(های عمومی و انقالب و ماده   قانون تشکیل دادگاه) 18( ماده -3
  .قانون آیین دادرسی مدنی) 434 و 433( مواد -4
علیه باشـد و او       چنانجه محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم        : ب) 421 و   420 و   419(همان مواد   :  الف -5

به باشد، با توجـه   محکوممدعی حقی از عین یا منافع نسبت به محکوم باشد و او مدهی حقی اعم از عین یا منافع نسبت به    
قانون اجرای احکام مدنی باید از طیق اعتراض ثالث در دادگاهی که حکم قطعی را صـادر کـرده اسـت طـرح        ) 44(به ماده   

  .13های قضایی، مسائل آیین دادرس مدنی یک، ص  مجموعه نشست. دعوا نماید
  ).312 و 311( همان مواد -6
عالی کشور، مذاکرات و آراء هیأت عمـومی           هیأت عمومی دیوان   24/12/78 -23ک به ردی اصراری شماره      . ر -7

  .732، ص 1378عالی کشور، سال  دیوان
  .قانون آیین دادرسی مدنی) 474، 460، 459( مواد -8
  ).485، 484، 480، 478( همان، مواد -9

  ).488( همان، ماده -10
  ).490( همان، ماده -11
  ).685، 462( همان، مواد -12
  .قانون آیین دادرسی کیفری) 234(و ماده ) 334( ماده  همان،-13
  .های عمومی و انقالب قانون تشکیل دادگاه) 18( ماده -14
  .قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقالب) 32(ک به ماده .  ر-15
  .قانون آیین دادرسی مدنی) 239 و 49( در مورد تاریخ تقدیم دادخواست مراجعه شود به مواد -16
قـانون  ) 56( ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای مـاده             2ز این موارد تبصره      یکی ا  -17

قـانون  ) 56(های موجود در مورد مـاده   دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده«دارد  جنگلها و مراتع است که مقرر می 
  ».ست به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایدهای بعدی آن را که مختومه نشده ا جنگلها و مراتع و اصالحیه

که به موجـب آن بـرای اختالفـاتی    )  قانون فعلی58ماده (قانون آیین دادرسی کیفری ) 201( با توجه به ماده      -18
انتزاع محل  )  فعلی 26ماده  (شود موافق مواد قوانین آیین دادرسی مدنی          مابین محاکم حاصل می     که در مسئله صالحیت فی    

رأی وحدت رویه   . باشد  بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صالحیت از آن دادگاه نمی                وقوع  
  . هیأت عمومی دیوان عالی کشور30/2/52 -33شماره 
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  .55، ص 4 اداره حقوقی دادگستری، هفته دادگستری، ش 12/11/42 نظریه مورخ -19
  . به بعد317، ص 1375لی کشور، سال عا  مذاکرات و آرای هیأت عمومی دیوان-20
  .عدالت اداری قانون دیوان) 11( ماده 3ک به تبصره .  ر-21
  . به کلی تغییر کرده است81 این ماده در سال -22
قانون آیین دادرسی مدنی که مناط صالحیت دادگاه از تاریخ دادخواست قـرار داده اسـت     ) 46(ذیل ماده   :  الف -23

ل مجدد دادگاه است بنابراین اگر در تاریخی که دعوای پژوهشی در دادگاه اصفهان مطرح شـده            منصرف از انحالل و تشکی    
در دادگاه مزبور به واسطه انحالل دادگاه استان کرمان مرجع قانونی طرح دعوا بوده اسـت پـس از تـشکیل مجـدد دادگـاه                  

  .اهد داشتاستان کرمان وجه ملزمی برای احاله دعوا به دادگاه استان کرمان وجود نخو
  . دیوان عالی کشور8 ش 27/1/1326 -376حکم شماره 

اگر محکمه در حین قول عرض حال و شروع به محاکمه صالحیت رسیدگی به موضوع را داشته ولی بعـداً بـه         : ب
 .جهتی ار جهات، رسیدگی به آن امر از صالحیت او خارج گردیده باید به رسیدگی ادامه دهد و ختم کار بـه عهـده او اسـت                   

  .1331االول   دوم جمادی-53 -67حکم تمییزی شماره 
دیوان عدالت اداری   ) 18( الحاقی به ماده     2تبصره  : خوانیم  قانون دیوان عدالت اداری می    ) 26( در تبصره ماده     -24

ب هایی که رد اجرای تبصره مذکور در دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رأی نشده است در شـع                     شود و پرونده    لغو می 
نامه قانون تشکیل دادگـاه عمـومی و انقـالب مقـرر          آیین 20و بالعکس در تبصره یک ماده       . تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد   

های عمومی و     قانون که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاه          ) 4(های موضوع تبصره ماده       شده است که پرونده   
  .گیرند ه مورد رسیدگی و انخاذ تصمیم قرار میانقالب مطرح رسیدگی بوده است در همان دادگا

 و برای دیدن نظر مخالف مراجعه شود بـه جـزوه            445 دکتر شمس، عبداهللا، آیین دادرسی مدنی، ج اول، ص           -25
  .5/10/69آیین دادرسی مدنی نوشته همتی، انتشارات اداره کل آموزش دادگستری، 

ول دعوا و صدور حکم به اصالح تاریخ تولد ندارد بلکـه دعـوا              های دادگستری مالزمه با قب       صالح بودن دادگاه   -26
  .در چنین حالتی محکوم به رد است

 قـانون  159باشـد و اصـل    دادسگتری مرجع رسیدگی به تظلمـات و شـکایات  مـی         «: خوانیم   در این رأی می    -27
ی که ثبت عمومی امالک آگهی شـده        الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاط         . اساسی بر این امر تأکید دارد     

باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختالف متداعین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی     مانع از این نمی   
  ».نماید

  . مراجعه شود به توضیحات معاون اول دادستان کل کشور در هنگام طرح موضوع در هیأت عمومی-28
  . قانون آیین دادرسی مدنی سابق)84( ماده 2ک به بند . ر-29
  .و بعد قانون آیین دادرسی مدنی سابق) 47(ک به ماده .   ر-30
حل اختالف در صالحیت در امور کیفری طبق قواعد مذکور در           «قانون آیین دادرسی کیفری     ) 58( بنا به ماده     -31

  ».کتاب آیین دادرسی مدنی در امور مدنی خواهد بود
حـل اخـتالف در     ... «عـالی کـشور        هیأت عمـومی دیـوان     30/7/63 -22ویه شماره    به موجب رأی وحدت ر     -32

و بـه موجـب رأی وحـدت        » ...صالحیت بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه باالتر قـرار دارد                 
تـر مطـرح و حـل         الیها در امر صـالحیت در مرجـع قـضایی عـ             اساساً اختالف بین دادگاه   ..  «14/1/75 -605رویه شماره   
  »...گردد اختالف می
  .قانون آیین دادرسی مدنی) 89(های عمومی و انقالب و ماده  قانون تشکیل دادگاه) 33(ک به ماده .  ر-33
  .قانون آیین دادرسی مدنی) 28( ماده -34
بـین آنهـا در   های عمومی و انقالب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین درصورت حـدوث اخـتالف     دادگاه -35

هـا     این دادگاه  نماید و هرگاه    عالی کشور حل اختالف می      قانون آیین دادرسی مدنی دیوان    ) 28(مورد صالحیت بر طبق ماده      
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به صالحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صالحیت کنند و یا خود صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبـار قـضایی نیـازی بـه                         
 رأی وحـدت رویـه      -شـود   عالی کشور ارسـال مـی       ماً برای تشخیص صالحیت به دیوان     حدوث اختالف نبوده پرونده مستقی    

  .19/1/1382 -660شماره 
قـانون  ) 22(عـالی کـشور، مـاده          هیـأت عمـومی دیـوان      12/9/64 -28 به موجب رأی وحدت رویـه شـماره          -36

و محـاکم دادگـستری بـرای حـل         االطالق ناظر به حدوث اختالف بین دیوان عـدالت اداری             عالی عدالت اداری علی     دیوان
باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از دو مرجع به اعتبار صالحیت مرجه دیگـر از                     عالی کشور می    اختالف در دیوان  

گـردد بنـابراین قبـل از حـدوث اخـتالف در       خود نفی صالحیت کند و مورد قبول طرف واقـع نـشود اخـتالف محقـق مـی           
  .باشد عالی کشور نمی ر دیوانصالحیت، موضوع قابل طرح د

های عمومی و انقالب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین درصورت حـدوث اخـتالف بـین آنهـا در       دادگاه -37
هـا    نماید و هرگاه این دادگاه      عالی کشور حل اختالف می      قانون آیین دادرسی مدنی دیوان    ) 28(مورد صالحیت بر طبق ماده      

ایثی از خود نفی صالحیت کننده و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتـری اعتبـار قـضایی آنهـا                      به صالحیت مراجع غیرقض   
عالی کـشور   نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختالف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صالحیت به دیوان              

  .19/1/1382 -660 رأی وحدت رویه شماره -شود ارسال می
  .نون آیین دادرسی مدنیقا) 28( ماده -38
  .30 همان، ماده -39
های انصاف و شوراهای داوری است که اولی در روستاها و دومـی در شـهرها               این شورا در واقع جانشین خانه      -40
هـای   قانون تشکیل دادگاه) 8(شوراهای داوری به موجب ماده . های زیادی وجود دارد گردید و بین آنها مشابهت     تشکیل می 

های انصاف هم بدون اینکه نسخ شـود عمـالً متـروک گردیـد بـرای        منحل گردید و اجرای قانون خانه    58ب  عمومی مصو 
  .56اطالع بیشتر مراجعه شود به قانون خانه انصاف و قانون شوراهای اوری مصوب 

ه به  هایی که خانه انصاف تشکیل شده و موضوع دعوا هم در صالحیت خانه انصاف باشد مراجع                 در حوزه :  الف -41
 18/3/45نظریـه مـوخ     . های عمومی مورد ندارد و درصورت مراجعه و اقامه دعوا قرار عدم صالحیت باید صادر شـود                  دادگاه

  .309اداره حقوقی دادگستری، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل مدنی، ص 
و ) شهرسـتان (هـای جنحـه    ی دادگـاه عدم تشکیل شورای داوری در بعضی از ایام هفته، موجد صـالحیت بـرا     : ب

 اداره حقوقی دادگـسترس، مجموعـه نظرهـای مـشورتی اداره حقـوقی در               30/3/53 نظریه مورخ    -شود  نمی) بخش(خالف  
  .386زمینه مسائل کیفری، ص 

هاست مگـر   ها مطرح شده است به عهده همان دادگاه هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاه      رسیدگی به پرونده  : د
  )7( ماده 2همان، تبصره . که طرفین ارجاع به شورا حل اختالف را درخواست نمایندآن

الـذکر   قانون آیین دادرسی مدنی سابق که در زمان صدور رأی وحدت رویه فوق   ) 11 و   10( به موجب مواد ت      -42
هـای بخـش بـوده و     اههای  شهرستان و دادگـ    قدرت اجرایی داشته است رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه           

  .های شهرستان بود های بخش راجع به دادگاه احکام و قرارهای دادگاه) تجدیدنظر(پژوهش 
همان قانون، هرگاه طرفین اختالف دو دادگاه بخش بودنـد و هـر دو دادگـاه بخـش، در      ) 49( به موجب ماده     -43

و اگر طرفین اختالف در حـوزه       ... آمد  به عمل می  حوزه یک دادگاه شهرستان بودند حل اختالف در همان دادگاه شهرستان            
  .یک استان نبودند حل اختالف با دیوان کشور بود

چـون صـالحیت     «16/5/52 -4088/7 نظر مخالف از ادارۀ حقوقی قوه قضاییه است به موجب نظریه شماره              -44
ها کند لذا در نقاطی که شورای حـل   دادگاهتواند نفی صالحیت از  نامه نمی   ها و تغییر آن به موجب قانون است و آیین           دادگاه

قانون برنامه سوم تشکیل شده است وجود آن شوراها موجب نفـی صـالحیت مراجـع قـضایی                  ) 189(اختالف موضوع ماده    
  »صالح شکایت نماید و آن مراجع مکلف به رسیدگی است تواند به مراجع قضایی ذی نیست به همین جهت شاکی می
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قانون آیین دادرسی مدنی احکام مستند به اقرار دادگاه یا مستند بـه             ) 333(و ماده   ) 331(ه   با اینکه تبصره ماد    -45
رأی یک چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا داده باشند و یا در مواردی که طـرفین دعـوا بـا توافـق                          

 و یا تجدیدنظرخواهی را قابـل اسـتماع ندانـسته           کتبی حق تجدیدنظر خود را ساقط کرده باشند حکم را غیرقابل تجدیدنظر           
است معذالک در هر سه مورد اگر دادگاه یا قاضی صادرکننده حکم فاقد صـالحیت بـوده اسـت حکـم را قابـل تجدیـدنظر                          

  .دانسته است
م هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعال       ) 90( مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث شود و به موجب ماده             -46

  .نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا به آن رسیدگی نماید
  ).87( همان، ماده -47
  ).348( همان، بند د ماده -48
اسـت کـه بـه موجـب آن اگـر درخواسـت             ) 240( و این امر در واقع استثنایی بر حکم مقرر در تبـصره مـاده                -49

ده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهـات دیگـر مرجـع تجدیـدنظر               تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ما         
  .تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید می

  ).401(ک به بند ب ماده . و نیز ر) 371( همان، بند یک ماده -50
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  *دستورالعمل اخالقی
  :اند  آورده-اهللا سره  قدس-اهللا انصاری همدانی در احوال آیت

من در گذشته به    : فرمودند  می) سره  قدرس(محمدجواد انصاری همدانی    اهللا حاج شیخ      مرحوم آیت «
کـه بـه مقـام      ) ع(کردم که فقط از قبـور ائمـه           رفتم، چون تصور می     نمی) ع(زیارت قبر غیرمعصوم و امام      

  .شود، ولی از قبور غیر آنها اثری مترتب نیست اند بسط و گشایش حاصل می طهارت مطلقه رسیده
. به عتبات عالیات با جمعی از شاگردان روحانی خود برای زیارت مشرف شـدیم             تا در سفر اولی که      

برای تماشای بنای مدائن و ایوان شکسته کسری که حقـاً موجـب             ) ع(یک روز در ایام اقامت در کاظمین        
عبرت بود، از بغداد به طرف مدائن رهسپار شدیم، و پس از تماشای مدائن و بجا اوردن دو رکعت نمـاز در                      

که در قـرب آن  ) اهللا رحمه(و حذیقه ) اهللا رحمه( به سمت قبر سلمان فارسی - که مستجب است-یوانآن ا 
نه به جهت زیارت، بلکه برای رفع       ) اهللا  رحمه(ایوان قرار داد به راه افتادیم؛ و ما در کنار قبر سلمان فارسی              

ن از ما پذیرایی نمود و خـود        خستگی و استراحت با جمیع احباب و دوستان نشسته بودیم که ناگهان سلما            
  .را به صورت واقعی خود نشان دارد و به حقیقت خود تجلی نمود

ای از کدورت، و چنان واسع و زالل بود که ما در یک عـالم                 چنان روح لطیف و صاف، و بدون ذره       
نا ما  از لطف و محبت و سعۀ صدر و صفا فرو برد؛ و چنان در فضای وسیع و لطیف و بدون گره از عالم مع                       

را داخل کرد که حقا مانند فضای بهشت پرلطفا و چون منیر عارف باهللا، مانند آب صافی زالل و مانند هوا                     
  .لطیف بود

من از اینکه برای زیارت در کنار قبر او نیامده بودم شرمنده شدم و سپس به زیـارت پـرداختم و از                      
روم و مـدد      باهللا و مقربان و اولیای خدا مـی       هم از علمای    ) ع(آن پس نیز به زیارت قبور غیرائمه طاهرین         

ام که از ایـن فـیض         روم و به شاگردان خو توصیه نموده        گیرم و به زیارت قبرو مؤمنین در قبرستان می          می
  ».الهی محروم نمانند

  
  السالم علیه(کتاب آب حیات، محمدحسین اکبری ساوجی، نشر آل علی : مأخذ* 
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  * آموزش رایانه
  )قسمت دوازدهم(

  
 Findها به وسیله فرمان  جستجوی فایلها و پوشه

اگر به یـاد داشـته      . ها را اجرا نماییم     ها را باز کرده و فایل       در جلسات قبل آموختیم که چگونه پوشه      
امـا  . طـور کامـل بـدانیم       باشید برای انجام این عملیات الزم بود که نام فایل و مسیر قرار گرفتن آن را به                

ها و همچنین     این موارد ناقص باشد، بهترین راه برای پیدا کردن و باز کردن پوشه            چنانچه اطالعات ما در     
  . استFindاجرای فایلها، استفاده از دستور 

  
  :کارکرد

  :ها را براساس موارد زیر پیدا کنیم ها و پوشه توانیم فایل  میFindاز طریق دستور 
  . اگر نام بخشی از نام فایل یا پوشه را بدانیم-1
  . پسوند یا بخشی از پسوند فایل را بدانیم اگر-2
  .صورت دقیق یا تقریبی بدانیم  اگر زمان ایجاد فایل یا پوشه را به-3
  .صورت دقیق ی تقریبی بدانیم  اگر زمان اعمال تغییرات در فایل یا پوشه را به-4
  .صورت دقیق یا تقریبی بدانیم  اگر زمان دسترسی قبلی به فایل یا پوشه را به-5



 ١١٠

  .گردد را بدانیم افزاری را که فایل تحت آن برنامه اجرا می  اگر نوع فایل یا برنامه نرم-6
  . اگر حجم دقیق یا تقریبی فایل یا پوشه را بدانیم-7
  

  نکات مهم
  :نام هر فایل از دو قسمت تشکیل شده است

  . شود کاراکتر را شامل256تواند تا  شود و می اسم فایل که در سمت چپ نوشته می) الف
  .گردد شود و از سه کاراکتر تشکیل می پسوند فایل که در سمت راست نوشته می) ب

به مثال نام زیر کـه متعلـق بـه یـک فایـل         . شوند  اسم و پسوند با واسطه یک نقطه از هم جدا می          
 stboot. BMPI: است توجه کنید

  
  پسوند اسم

مـثالً عبـارت فـوق نـام فـایلی      . ودش به هر حرف، عدد یا عالمت، یک کاراکتر گفته می   : کاراکتر
بـرای  . و پسوند آن از سه کاراکتر تشکیل شده اسـت         )  حرف و یک عدد    6( کاراکتذ   7است که اسم آن از      

  : کنیم مثالً استفاده می* نشان دادن اسم یا پسوند فایل درصورتی که آن را ندانیم از عالمت 
  . باشدTXTسوند آن یعنی فایلی که هر نامی داشته باشد و پ TXT*.: عبارت 
  . باشد و هر پسوندی داشته باشدLicense یعنی فایلی که نام آن License*.  : عبارت

  .خواهد باشد یعنی نام و یا پسوند فایل هر چه می *. *: عبارت 
 xt .nseمثالً عبـارت    . کنیم  برای نشان دادن یک کاراکتر از اسم یا پسوند از عالمت ؟ استفاده می             

 باشـد و همچنـین دو       nse کاراکتری بوده و سه کـاراکتر آخـر آن           7 فایل موردنظر حداکثر     ؟؟؟ یعنی اسم  
  . و باشندXکاراکتر آخر پسوند آن 

  
  :روش کار

 Filed of Folders را انتخـاب کـرده و آنگـاه روی عبـارت     Findاز داخل منوی شـروع گزینـه   
 نمایـان  Find: All Files تبـادلی  کنیـد، کـادر    مشاهده می7-1طوری که در شکل  همان. کلیک نمایید

  :دهیم شود که روش کار با آن را براساس موارد کارکرد شرح می می
  
  : جستجو بر مبنای اسم یا بخشی از اسم یک فایل یا پوشه-1

در کـادر    Namedتوانیم با روش هایی مشابه با الگوهای زیر برای درج قـسمت               در این حالت می   
  :تبادلی استفاده کنیم

  . باشد0 کاراکتر داشته باشد و کاراکتر اول آن عدد 4؟؟ فایل یا پوشه موردنظر حداکثر ؟: 0 -
 باشـد و هـر      0 کاراکتر داشته باشـد و کـاراکتر اول آن عـدد             4؟؟؟ فایل موردنظر حداکثر     : *. 0 -

  .پسوندی داشته باشد
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  . حرف داشته باشد و هر پسوندی داشته باشد3؟؟؟ فایل موردنظر حداکثر  :*. -
 0تر اول آن عـدد  خوهد داشته باشد فقط کـاراک   اسم فایل موردنظر هرچند کاراتر که می      *. *: 0 -

  . داشته باشدباشد و هر پسوندی
  . توجه نمایید7 -1به شکل . دهیم قرار می Namedبه عنوان مثال مورد دوم را در کادر 

بگیـرد مـشخص    خـواهیم عمـل جـستجو در آن صـورت             ای را که مـی      ناحیه Lookinدر قسمت   
 کمـک  Browseتوان از فلش رو به پایین در سمت راست این ناحیه یـا دکمـه    برای اینکار می  . (کنیم  می

  . کنیم  را انتخاب میCبه عنوان مثال درایو ). گرفت
کـردن یـا کلیـک کـردن روی      Enterپس از مشخص کردن اسم فایل یا پوشه و ناحیه جـستجو    

در هنگـام عملیـات   . شـود  درنتیجه، عملیات آغاز می. کنیم در میفرمان جستجو را صا Find Nowدکمه 
  دهد این عملیات در حال انجام  آید که نشان می بین در سمت کادر به حرکت درمی جستجو عالمت ذره
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شـود کـه محـل قرارگیـری فایلهـا و             ای نمایان می    است و به موازات آن در زیر کادر تبادلی ناحیه         
ضمن اینکه برخی مشخصات آنها را نیز از قبیل محل قرارگیری، اندازه، نـوع و               . های پیدا شده است     پوشه

  . توجه نمایید7 -2کند و به شکل  زمانی که آخرین تغییرات در آنها اعمال شده را عنوان می
و ناحیـه نمـایش    Nemedاطالعات موجـود در کـادر    New Serachبا کلیک کردن روی دکمه 

  .گردد آماده اجرای عملیات مجدد می Findفایلها محو گردیده و کادر 
 Cintainingاگر در داخل کادر . باشد  میTXTیکی از انواع فایها، فایل  Cintaining tex: کادر

tex                       یک کلمه تایپ کنیم و دسترو جستجو را صادر کنیم، کـامپیوتر شـروع بـه جـستجو در میـان Text 
بـه عنـوان مثـال      . دهـد   ا در ناحیه نمایش نـشان مـی       کند و آنهایی را که حاوی کلمه موردنظر باشند ر           می
 انجام دهید تـا نتیجـه آن را مـشاهده           Cرا تایپ کرده و این عملیات را در درایو           Mouseتوانید کلمه     می
  ) چیزی تایپ شودNemeدر این حالت الزم نیست در داخل کادر . (کنید

  
  : جستجو بر مبنای سوند یا بخشی از پسوند یک فایل-2

هـایی مـشابه بـا     تـوانیم از روش  در این حالت می. اجرایی این دستور مانند روش قبل است    مراحل  
  :در کادر تبادلی استفاده کنیم Namedالگوهای زیر درج در قسمت 
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 :.*XT      خواهد داشته باشد ولی حروف دوم و سوم پـسوند آن              ؟ فایل مربوط هر اسمی که میXT 
  .باشند

 :.*TXTخواهد داشته باشد ولی پسوند آن  ه می فایل مربوطه هر اسمی کTXTباشد .  
شویم که این کادر از سه برگه          نظری بیاندازید، متوجه می    Findاگر به دقت به کادر تبادلی       : توجه

 Advancedو  Name & Location ،Dateای تشکیل شده است که به ترتیب از چپ به راست  صفحه
ای اول بـه نمـایش    صورت پیش گزیده برگـه صـفحه     کنیم، به    را باز می   Findوقتی کادر   . شوند  نامیده می 

هـای    ها بر مبنای اسم و پـسوند مقـدم بـر سـایر روش              عبارت دیگر جستجوی فایلها و پوشه     به  . آید  درمی
 را کلیـک نماییـد، امکـان الزم بـرای           Dateای    حال اگر برگه صـفحه    . جستجو تشخیص داده شده است    
  .گردد فراهم می) ریختا(جستجوی فایلها بر مبنای زمان 

صـورت پـیش    بـه  All filesای گزینـه   کنید، در داخل این برگه صفحه طور که مالحظه می همان
ها و فایلهایی را که در هر زمانی ایجـاد         کنیم، تمامی پوشه   Enterبنابراین اگر   . برگزیده انتخاب شده است   

اما اگر از قبـل  . شوند ایم فهرست می  رسی داشته اند، تغییراتی در آنها صورت گرفته یا قبالً به آنها دست            شده
ها مشخص کرده باشیم و یا ناحیه خاصی را برای جستجو درنظر گرفته باشیم،                نامی را برای فایلها و پوشه     

ای را خواهنـد      های فهرسـت شـده چنـین مشخـصه          تر شده و تبعاً فایلها و پوشه        عملیات جستجو محدوده  
ایـم   با نامی که آن را درج کرد   )Cمثل درایو   (که در ناحیه موردنظر ماست      هایی    کلیه فایلها و پوشه   : داشت

  . فهرست گردند
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  : جستجو بر مبنای زمان ایجاد فایل یا پوشه-3
را انتخاب کنـیم، در   Createdرا فعال نموده و از داخل منوی آن گزینه  Find all filesاگر کادر 

.  توجه نماییـد   7 -4به شکل   . ن به وجود آمدن فایل است     این صورت مؤلفه موردنظر ما برای جستجو زما       
خـواهم    طور مثال می    به. کنیم  دوره زمانی موردنظر خود را وارد می       betweenدر مرحله بعد در داخل کادر       

 14یعنـی در فاصـله زمـانی         (3/14/03 تـا    12/14/02هایی را پیداکنیم که در فاصله زمانی          فایلها و پوشه  
برای سهولت در انتخاب تقـویم مـوردنظر،        . اند  به وجود آمده  ) 2003 دسامبر سال    14 تا   2002مارس سال   

  . توجه نمایید7 -3به شکل . دهد  این تقویم را در دسترس ما قرار میand و betweenمنوی کاردها 
 duringاگر بخواهیم زمان موردنظر خود را از روزها یا ماههای گذشته انتخاب نماییم از دو گزینه 

the previous ها و وارد نمودن عـدد مـوردنظر در    کنیم؛ یعنی با انتخاب هر یک از این گزینه استفاده می
مثالً اگر در کادر دوم عدد      . توانیم دامنه انتخاب خود را محدود به روزها یا ماههای قبل نماییم             کادر آن می  

 روز گذشـته در    4د کـه در طـول       هایی موردنظر ما هستن      درج کنیم به معنای آن است که فایلها و پوشه          4
  . آنها تغییراتی به وجود آمده باشد

اگر بخواهیم دامنه جستجوی خود را محدودتر نماییم کافی است که ناحیه جستجو را کوچـک یـا                  
  .هایی موردنظر  خود نام و یا پسوند تعیین نماییم برای فایلها و پوشه
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  :یا پوشه جستجو بر مبنای زمان اعمال تغییرات در فایل -4
 Find All Filesباشد با یان تفاوت که این بار در داخل کادر  روش کار دقیقاً مانند مورد فوق می

هایی را که در زمان تعیین شده قبلـی در آنهـا              کنیم؛ یعنی فایلها و یا پوشه        را انتخاب می   Modifieگزینه  
  .تغییراتی اعمال گردیده است

  
  :لی به فایل یا پوشه جستجو بر مبنای زمان دسترسی قب-5

 Find All Filesباشد با این تفـاوت کـه در داخـل کـادر      روش کار دقیقاً مانند دو مورد فوق می
هایی را که در زمان تعیین شده قبلی بـه   یعنی فایلها و پوشه. کنیم را انتخاب می Last Accessedگزینه 

  .ام را پیدا کن آنها دسترسی داشته
  
افـزاری کـه فایـل تحـت آن اجـرا             فایل یا برنامه نرم    جستجو بر مبنای نوع      -6

  :شود می
 بـه دنبـال   Of type را فعال کرده و از طریق کادر Advancedای  برای اینکار ابتدا برگه صفحه

صـورت   دهیم که کلیه فایلهایی را که بـه  طور مثال، فرمان می به. گردیم افزاری موردنظر می   نوع برنامه نرم  
)Tex Documentهستند را در درایو ) ند متن سC جستجو کند .  
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  :فایل) حجم(جستجو بر مبنای اندازه 
 وجود دارد که اگر منـوی آن را  Size is بخشی تحت عنوان Advancedدر قسمت زیرین کادر 

قرار دارد و در سـمت راسـت   )  حداکثرAt most(و )  حداقلAt least(فعال نماییم در داخل آن دو کلمه 
 کـه در دسـترو قبـل        Findبرای آشنایی بـا کـادر آن در کـادر           . ص نمودن اندازه فایل   کادری برای مشخ  

درنتیجـه تمـام فایلهـای    .  کنیـد Enter را انتخاب کـرده و یـا   At most گزینه Sizeداشتیم، در قسمت 
)  کیلو بایـت kb (8شوند از   که در ناحیه نمایش فهرست میText Document از نوع Cموجود در درایو 

 8 را انتخاب کنیم اندازه همه فایلهای فهرسـت شـده بـیش از    At leadtدرصورتی که گزینه . رندکوچکت
  . کیلو بایت خواهد بود

یعنی هم  . ای استفاده کنیم    تواینم از هر سه برگه صفحه       بنابراین برای کاهش محدوده جستجو می     
ریخ تعیین کنیم، هـم نـوع آن را       برای فایل اسم و پسوند انتخاب کنیم، هم ناحیه جستجو، هم برای آن تا             

تواینم   عنوان کنیم و هم اندازه آن را ذکر کنیم، بعد از مسیر قرار گرفتن فایل و یا پوشه را پیدا کردیم، می                     
اما راه آسانتر آن است که بعد از نمـایش پوشـه یـا              . آن پوشه را باز کرده و یا فایل موردنظر را اجرا نماییم           

  . روی آن دو بار سریعاً کلیک نماییمFind کادر فایل مذکور در ناحیه نمایش
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  :تمرین
 کـاراکتر تـشکیل شـده       3هایی را که نام آنها حـداکثر از           کلیه فایلها یا پوشه    C در داخل درایو     -1

  .است را پیدا کنید
  .شوند پیدا کنید  ختم میT در داخل کامیپوتر کلیه فایلهایی را که پسوند نام آنها به حرف -2
 در  (Monitor) را که مطالبی درخصوص مـانیتور        (Text) کلیه فایلها متنی     Cخل درایو    در دا  -3

  .آنها وجود دارد را پیدا کنید
 تـا   2002 ژانویه سـال     10هایی را که در فاصله روزها          در داخل کامپیوتر کلیه فایلهایی و پوشه       -4

  . سپتامبر همان سال تغییراتی در آنها صورت پذیرفته را پیدا کنید21
  .اند را پیدا کرده و دومین فایل را اجرا کنید  ماه گذشته ایجاد شده4 کلیه فایلهایی را که طول -5
 کیلو بایـت اسـت را پیـدا         10 بوده و اندازه آنها کمتر از        Shortcut کلیه فایلهایی را که از نوع        -6

  .کنید
  
  )سطح یک(المللی رایانه  نامه بین گواهی: مأخذ* 
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   حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ادارهنظریات مشورتی 

  
  مقدمه

داند در هر شماره تعدادی از نظریات مـشورتی اداره حقـوقی را               نشریه پیام آموزش وظیفه خود می     
در ایـن شـماره نیـز نظریـات اداره حقـوقی در دو              . برای استفاده همکاران محترم سراسر کشور درج نماید       

.  به تشکیالت دادسرا و قسمت دوم مربوط به امور مـدنی اسـت     قسمت اول مربوط  : شود  قسمت تقدیم می  
های مربوط به قسمت اول توسط جناب آقای نیکوکار معاون محترم آمـوزش و تحقیقـات    سؤاالت و پاسخ  

دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان برای نشریه ارسال شده که بدین وسیله از ایشان و همکـاران                  
قطعـاً  . قسمت دوم نیز توسط ایـن نـشریه تهیـه و تـدوین شـده اسـت                . ودقضایی آن استان تقدیر می ش     

های اداره حقـوقی   ای از استعالمات و پاسخ همکاران محترم قضایی به استدعای نشریه برای ارسال نسخه 
  .های بعدی پاسخ مثبت خواهند داد جهت درج در شماره

  
**************  

  
   امور کیفری-قسمت اول

  :سؤال
   3 دادرس و 2 نفر مستشار و یا 4البدل و  دگاه کیفری استان با یک نفر دادرس و علیآیا تشکیل دا
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 مستـشار  2 دادرس و 2 دادرس و یک مستشار و یا رئیس دادگاه و مـثالً    4مستشار و بالعکس و یا      
   دادرس قانونی است یا خیر؟4 دادرس و یک مستشار و یا رئیس و 3یا 

  5/3/82 -1608نظریه شماره 
نگذار در تشکیل دادگاه کیفری کیفری استان و ترکیب اعضای آن، نظـر بـه تعـداد اعـضای                   قانو«

) البـدل بـودن     از حیث رئیس یا مستشار و یا دادرس علی        (رسیدگی کننده به موضوع داشته و نه سمت آن          
بنابراین تشکیل جلسات دادگاه کیفری استان یا ترکیب اعضای مفـروض در اسـتعالم رسـمیت داشـته و                   

  ».ونی استقان
**************  

  :سؤال
موضـوع تـشکیل    (هـای عمـومی و انقـالب          با توجه به قانون جدید اصالحی قانون تشکیل دادگاه        

جهـت  ) چه در امور حقـوقی یـا کیفـری        (چنانچه قاضی صادرکننده رأی بدوی اعالم اشتباه نماید         ) دادسرا
  رونده را مستقیماً به چه مرجعی ارسال نماید؟رسیدگی به اعالم اشتباه چه اقداماتی باید انجام دهد، یا پ

  3/3/82 -1598/7نظریه شماره 
هـای عمـومی و انقـالب مـصوب           االجرا شدن قانون اصالح قانون تـشکیل دادگـاه          از تاریخ الزم  «

هـای عمـومی و انقـالب در          قانون آیین داردسی دادگاه   ) 235( مجلس شورای اسالمی، ماده      27/7/1381
لذا با توجه بـه     . مذکور ملغا شده  ) 39(همان قانون در امور مدنی به موجب ماده         ) 326(امور کیفری و ماده     

های عمومی و انقالب، اعتراض به آرای قطعی جز از طریـق        قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) 18(ماده  
ادر شده  اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی در قوانین مربوط مسموع نخواهد بود، مگر اینکه آرای ص                

علیه چه در امـور کیفـری و چـه در امـور مـدنی       خالف بین قانون یا شرع باشد که در این صورت محکوم    
  ».تواند ظرف مهلت مقرر اعتراض نماید می

**************  
  :سؤال

های تصادف منجر به قتل غیرعمدی یا ایراد صدمه بدنی غیرعمدی             تکلیف دادسرا در مورد پرونده    
صادف را ترک و متواری گردیده و قابل شناسایی نبوده، و پس از انجام تحقیقـات الزم                 که راننده صحنه ت   

  نیز قابل شناسایی نباشد چیست؟
  18/4/82 – 3063/7نظریه شماره 

ابتدا باید نسبت به شناسایی قاتل یا قاتاین و یا مرتکیبن به ابراد صدمه بدنی اقدام شود و پس از                    «
وجـه تکمیـل نـشد و بـه            قانون مجازات شوند، و اگر تحقیقات به هیچ        شناسایی مرتکب یا مرتکبین طبق    

قـانون  ) 255(توان با استفاده از مـالک مـاده           نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب یا مرتکبین ممکن نشد می         
  ».ال پرداخت نمودمال  را از بیتمجازات اسالمی و براساس آنکه نباید خون مسلمانی هدر شود، دیه

**************  
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  :سؤال
توانـد تحقیقـات      های عمومی و انقالب قید شـده کـه قاضـی مـی              قانون دگاه ) 14(در تبصره ماده    

صالح شامل اداره اطالعات      صالح تقاضا نماید، آیا مراجع ذی         پرونده را از ضابطین دادگستری و مراجع ذی       
العات به مراجع دیگـر     شود یا خیر، بخصوص در جرایم ضدامنیتی که اطاعت کافی دارند و از دادن اط                می

  نمایند؟ پرهیز می
  1/5/82 -3556/7نظریه شماره 

هـای عمـومی و    قـانون اصـالح تـشکیل دادگـاه    » 7»مورد استناد آن دادگستری به موجب بنـد         «
مراجـع  ( اصالح شده و متن جدیدی جایگزین آن تبـصره گردیـده کـه عبـارت                 28/7/81انقالب مصوب   

  . وجود ندارد28/7/81رخ در تبصره اصالحی مو) صالح دیگر ذی
، مأمورین آن سـازمان بایـد       1362قانون تأسیس وزارت اطالعات مصوب سال       ) 4(به موجب ماده    

اقدامات اجرایی خود را به وسیله ضابطین دادگستری انجام دهند؛ لذا به حکم همین ماده، مأمورین وزارت                 
 قاضی به مـأمورین وزارت اطالعـات        باشد و ارجاع امر تحقیق توسط       اطالعات خود ضابط دادگستری نمی    

  ».تواند با قانون مذکور مطابقت داشته باشد نمی
  :سؤال

چنانچه بین بازپرس و دادستان در نوع جرم یا صالحیت محلی یـا مجرمیـت یـا عـدم مجرمیـت                     
نظر پیش آید، لکن پس از اظهارنظر دادستان، بازپرس با توجه به استدالل دادستان، متوجه                 متهم، اختالف 

بایست در دادگـاه صـالح مطـرح گـردد یـا              شتباه نظر خود گردد، آیا باز هم پرونده جهت حل اختالف می           ا
دهد   تواند با عدول از تصمیمات سابق خود مطابق نظر دادستان که صحیح تشخیص می               اینکه بازپرس می  

  عمل کند؟
  27/5/82 -4272/7نظریه شماره 

ایـد قانونـاً بالاشـکال        آنچه در استعالم ذکر کـرده     عدول بازپرس از تصمیم و نظر قبلی به لحاظ          «
  ».است

**************  
  

  :سؤال
هـای    نامه قانون اصالح قانون تشکیل دادگـاه        آیین) 10(بعضی از همکاران محترم مستنداً به ماده        

های اطفال باید به نظر و        عمومی و انقالب معتقدند که قرارهای بازداشت موقت صادر شده از طرف دادگاه            
های سابق که به موجب قـانون تـشکیل           تأیید دادستان برسد و برخی دیگر اعتقاد دارند اختیارات دادستان         

قابـل  ) 10مـاده   (نامـه     های عمومی و انقالب لغو و به رئیس حوزه قضایی محول شده است با آیین                دادگاه
ئیس حوزه قضایی برسد و     لذا قرارهای بازداشت موقت کماکان بایستی به نظر ر        . باشد  برگشت و اعاده نمی   

های اطفال رأساً مجاز بـه صـدور قـرار بازداشـت موقـت            نمایند که دادگاه    برخی دیگر نیز چنین عنوان می     
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نظر و اخذ تأییدیه از دادستان و یا رئیس حوزه قـضایی ندارنـد، خواهـشمند اسـت                    باشند و نیاز به جلب      می
  .شاد نمایندنظر و ار دستور فرمایید در این خصوص بررسی و اعالم

  
  16/4/82 -2941/7نظریه شماره 

تعیـین  ) 231 الـی    219(ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال در قانون آیین دادرسـی کیفـری مـواد               «
نظـر دادسـتان در تـصمیمات و قرارهـای دادگـاه       یک از مقررات مذکور دخالت و اعمـال    گردیده و در هیچ   

  ».بینی نگردیده است اطفال پیش
**************  

  :ؤالس
هـای عمـومی و انقـالب         قانون تـشکیل دادگـاه    ) 20(الحاقی به ماده    » 1«با توجه به مفاد تبصره      

البدل دادگاه کیفری استان از سـوی چـه           ، تعیین رئیس و مستشاران و یا دادرسان علی        28/7/81اصالحی  
 شـعبه اول    قـضاییه الزم اسـت یـا اینکـه رئـیس            مقامی باید به عمل آید، آیا ابالغ خـاص از سـوی قـوه             

  تواند اعضا دادگاه کیفری استان را معین کند؟ های تجدیدنظر می دادگاه
  

  5/3/82 -1609/7نظریه شماره 
های عمومی و انقالب مـصوب        قانون تشکیل دادگاه  ) 20(الحاقی به ماده    » 2«با توجه به تبصره     «

ینکه تعیین شعبه یا شـعبی از    ، نظر به ا   9/11/1381نامه قانون مرقوم مصوب       آیین) 1( و ماده    28/7/1381
قضاییه موکـول     دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان دادگاه کیفری استان، به تشخیص و تصویب رئیس قوه             
قـضاییه اسـت و       گردیده است، بنابراین صدور ابالغ برای قضات این دادگاه، در حیطه اختیـار رئـیس قـوه                

البدل دادگاه تجدیدنظر استان، شـعبه خاصـی ذکـر           چنانچه در ابالغ هر یک از مستشاران و دادرسان علی         
هایی تجدیدنظر استان در دادگاه کیفری استان شرکت نماینـد            توانند با تعیین رئیس دادگاه      نشده باشد، می  

  ».و نیاز بع ابالغ خاص ندارد
  

**************  
  :سؤال

ی عمـومی و انقـالب      هـا   نامه اصالح قـانون تـشکیل دادگـاه         آیین) 7(با توجه به اینکه طبق ماده       
های مـستقر در بخـش نظـارت و ریاسـت اداری              ، رئیس دادگستری شهرستان بر دادگاه     15/3/73مصوب  

باشد، آیـا بـا توجـه بـه         دارد و درصورت تعدد شعب، نظارت بر شعب دیگری بر عهده رئیس شعبه اول می              
م رئـیس دادگـستری   تعدد شعبه در بخش و اینکه رئیس شعبه اول بـر شـعب دیگـر نظـارت دارد بـاز هـ               

  شهرستان بر این گونه بخشها نظارت و ریاست اداری دارد یا خیر؟ 
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  6/8/82 -6424/7نظریه شماره 
، رئـیس  1373های عمومی و انقـالب مـصوب سـال     قانون تشکیل دادگاه  ) 12(حسب مفاد ماده    «

) 9(رد و در مـاده  های عمـومی و انقـالب نظـارت و ریاسـت اداری دا     دادگستری شهرستان بر کلیه دادگاه 
  .نامه اجرایی قانون مرقوم نیز چنین امری مورد تأکید مقنن قرار گرفته است آیین

 نیز مؤید همین معناست و قید       1381نامه اصالحی قانون یاد شده مصوب سال          آیین) 7(مفاد ماده   
 بر شعب   های عمومی حوزه قضایی مستقر در بخش، رئیس شعبه اول           درصورت تعدد شعب دادگاه   «عبارت  

حق اعمال نظارت و ریاست دادگـستری شهرسـتان را زائـل            » دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت      
های بخش موجد حق اعمال نظـارت         ننموده و مبلغی برای اعمال چنین نظارتی نبوده و تعدد شعب دادگاه           

نجیـره نظـارت و   برای رئیس شعبه موجد حق اعمال نظارت برای رئیس شعبه اول دادگاه بخش بـوده و ز         
  ».ریاست اداری را تکمیل نموده است

**************  
  امور مدنی: قسمت دوم

  :سؤال
 آیا عدم امضای دادخواست در مرحله بدوی یا تجدیدنظر موجب اخطار رفـع نقـص اسـت؟ بـه              -1

فرض با اخطار رفع نقص هم خواهان برای امضای دادخواست حاضـر نـشود، آیـا موجـب رد دادخواسـت                     
  است؟

های وابسته به دولـت و        م، راجع به ادارات دولتی و سازمان      . د. قانون آ ) 75( ابالغ موضوع ماده     -2
  همان قانون، ابالغ واقعی است یا ابالغ قانونی؟) 56(ماده 

 آیا رسیدگی به پرونده کیفری موجب رد قاضی در پرونده حقوقی است؟ مثالً شخصی شـکایت     -3
برائت متهم صادر شده و بعـداً همـان شـخص بـه طرفیـت مـتهم،                 تصرف عدوانی مطرح کرده، حکم بر       

  .ید مطح کرده است دعوای خلع
و اگر در مرحله تجدیدنظر     «قانون آیین دادرسی مدنی، منظور از عبارت        ) 295 و   256( در مواد    -4

چیـست؟ در اینجـا دادگـاه       » باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجـرای حکـم بـدوی نخواهـد بـود              
ماند یا به شـعبه بـدوی اعـاده           ر چه تصمیمی اتخاذ کند؟ پرونده در دادگاه تجدیدنظر متوقف می          تجدیدنظ

  شود؟ می
» تـابع تـشریفات آیـین دادرسـی نبـوده     «قانون آیین دادرسی مدنی، منظـور از      ) 177( در ماده    -5
  چیست؟

  12/5/82 -2961/7نظریه مشورتی شماره 
قانون آیین دادرسی مذکور   ) 66(اهان از شمول ماده      دادخواست بدون اعضاء یا اثر انگشت خو       -1«

همان قانون، تعیـین تکیلـف      ) 51(ماده  » 1«ناظر به بند    ) 54 و   53(زیرا در این مورد در مواد       . خارج است 
  .بنابراین، دادخواست بدون امضاء یا اثر انگشت خواهان اصوالً بدون اقدام باقی خواهد ماند. نشده است
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نامـه مطلـع      اقعی، ابالغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد  ابـالغ              منظور از ابالغ و    -2
های عمـومی و انقـالب در         آیین دادرسی دادگاه  ) 75(بنابراین، در ابالغ اوراق اخطاریه موضوع ماده        . گردد

باشد و نـه رئـیس دفتـر، لـذا ابـالغ بـه رئـیس دفتـر                    امور مدنی چون مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه می        
توانـد طـرف      چون شخص حقـوقی مـستقیماً نمـی       ) 76(د مصداق ابالغ واقعی باشد، ولی در ماده         توان  نمی

شـود و اگـر بـه         خطاب واقع شود، مدیر شخص حقوقی یا کسی که حق امضاء دارد مخاطب محسوب می              
  .شخص مدیر یا کسی که حق امضاء دارد ابالغ شود این ابالغ واقعی خواهد بود

 کیفری از جانبی دادگاه از جهـات رد دادرس در رسـیدگی بـه دعـوای              اتخاذ تصمیم در پرونده    -3
های عمومی و انقالب در امـور کیفـری و            قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 12 و   7(مواد  . حقوقی مربوط نیست  

 عالی کشور مؤید همین اسـتنباط         هیأت عمومی دیوان   5/7/179 مورخ   649مفاد رأی وحدت رویه شماره      
صورتی که به لحاظ حقوقی بودن قضیه و عدم وقوع بزه، قرار منع پیگـرد مـتهم صـادر                   بنابراین، در . است

  .شده باشد، رسیدگی به دعوای حقوقی مربوط به همان موضوع از جانب همان دادرس منع قانونی ندارد
هـای عمـومی و انقبـاب در          قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 256( منظور از توقف دادرسی در ماده        -4
 آن است که رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواه تا تهیه وسیله از طرف             21/1/1379ی مصوب   امور مدن 

توقـف  . گردد  شود و حکم بدوی اجرا می       ماند و در حقیقت، پرونده از نوبت رسیدگی خارج می           و متوقف می  
شـود و در ایـن صـورت پرونـده بـرای              تجدیدنظرخواهی با صدورقرار توقف تجدیدنظرخواهی حاصل مـی       

  .جرای حکم بدوی باید به دادگاه مذکور اعاده شودا
شروع بـه رسـیدگی در      «: قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده     ) 48( با عنایت به اینکه در ماده        -5

همان قانون، رسیدگی به دعاوی موضوع فـصل        ) 177(و ماده   » .باشد  دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می    
ع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است، مـراد مقـنن مراحـل             هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را تاب      

باشـد، مگـر      دادرسی پس از اقامه دعوا بوده است و اقامه دعوای مذکور مـستلزم تقـدیم دادخواسـت مـی                  
فـصل  ) 170 و   166مـواد   (مواردی که به تصریح همان قانون با تقدیم شکایت قابل پیگیری است، مانند              

) 177(مـذکور در مـاده      » ...تابع تشریفات آیین داردسی مدنی نبوده     «ی عبارت   هشتم قانون مذکور و معنا    
قانون یاد شده، معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی نیست، بلکه خواهان مکلف اسـت طبـق مـاده                   

  ».همان قانون، هزینه دادرسی را پرداخت نماید) 503(
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   664رویه  عدم مغایرت رأی وحدت
  ست کیفری با سیا1382 دی 30

  قضاییه  قوه
  

  )قاضی دادگاه انقالب اسالمی قم(شیخ تبار عزیزی 
  

 بـا سیاسـت کیفـری       1382 دی   30 -664شـماره   رأی وحـدت رویـه      مغایرت  «ای با عنوان      مقاله
 به قلم جناب آقـای صـدیار عطـالو، ریاسـت            55 -50 نشریه پیام آموزش صص      9در شماره   » قضاییه    قوه

سوار به چاپ نرسیده که اینجانب در پاسخ آن مطالبی در پنج بند بـه بـه            بیلهمحترم دادگستری شهرستان    
  .رشته تحریر درآوردم که چاپ این جوابیه در آن نشریه طبق قانون مورد تقاضاست

هـا در     یابیم که ایـن دادگـاه       های انقالب اسالمی به روشنی درمی        با نگاهی به تاریخچه دادگاه     -1
شکوهمند اسالمی ایران، بلکه همزمان با انقـالب، بـه فرمـان معمـار کبیـر                روزهای اول پیروزی انقالب     

و با نصب مجتهدین مسلم و علمای بزرگ به عنـوان حاکمـان             ) ره(انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی      
مـشروعیت داشـته و     ) مدظله العالی (شرع آغاز به کار کرده و تا به امروز هم به فرمان رهبر فرزانه انقالب                

با وجود گذشت زمان طوالنی و تطورات و تحوالت بـه وجـود             .  به کار خود ادامه داده و خواهد داد        قاطعانه
بینیم که شاه بیـت صـالحیت دادگـاه انقـالب کـه همانـا                 ها، می   آمده در صالحیت و اختیارات این دادگاه      

اق مخدر و قاچ  یه جرایم مربوط به مواد     و کل  االرض  ین ضدامنیت ملی و محاربه فی     رسیدگی به جرایم سنگ   
   مجلس کدام از ادوار گذشته مجالس قانونگذاری حتی اکثریت باشد، هیچ تغییر نیافته است و هیچ می
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هـای   ششم که رویکردی مثبت با نهادهای انقالبی نداشته به خود اجـازه دسـتکاری در صـالحیت      
 و تـأمین امکانـات الزم آن        هـا   هـای ایـن دادگـاه       های انقالب را نداده، بلکه همواره در تحکیم پایه          دادگاه

های انقـالب   توان با یک ماده و تبصره اصالحی و الحاقی، صالحیت ذاتی دادگاه        بنابراین، نمی . اند  کوشیده
  .را از آن سلب نمود

های اختصاصی کیفـری   های انقالب همچون محاکم نظامی در زمرۀ دادگاه   به عبارت دیگر، دادگاه   
سی صراحتاً یا در قالب اختیارات رهبری تعیین نموده است و با قوانین             است که صالحیت آنها را قانون اسا      

هـای    هـای دادگـاه     وانگهی ذکر صالحیت  . شود قانون اساسی را محدود و یا مقید با حذف نمود            عادی نمی 
انقالب در قوانین عادی صرفاً برای تبیین ساختار قضایی کـشور از نظـر اداری قـضایی و مـالی براسـاس                      

  .هاست، نه تخصیص آن  و یا تأکید بر صالحیتقانون اساسی
ها را در قالب ارائه       قضاییه بتوان صالحیت     اگر بپذیریم که براساس اختیارات ریاست محترم قوه        -2

های انقالب طبق توضیحات آتی تخصصاً خـارج          لوایح قضایی محدود کر یا آن را افزایش داد، ولی دادگاه          
  :است؛ زیرا
محترم به عنوان اهداف تعدد قاضی در محاکم کیفری استان فرض نموده و             آنچه که منتقدم    : اوالً

قضاییه تعبیر کرده است که دلیل اصـلی تـصویب            همچنین آنچه که ایشان از آن ذکر سیاست کیفری قوه         
اند و با دو پیش فرض که نـزد ایـشان             است، حال آنکه هیچ دلیلی بر آن اقامه نکرده        ) 4(تبصرۀ ذیل ماده    

عـالی    اند؛ درحالی که استدالل قضات محترم دیوان        به رأی وحدت رویه شماره فوق ایراد گرفته       مسلم بوده   
کشور بر مبنای مدلول لفظی و نحوه داللت و یا نظارت و یا عدم نظارت هر یک از مواد قانونی بر دیگری                     

ر اساس قیـاس و     یا ورود و یا حکومت و یا اطالق و عدم اطالق آن است که این خارج از مبانی عقلی و ب                    
. رسد منتقد محتـرم راه دوم را بـرای اسـتدالل درپـیش گرفتـه                استحسان و امثال آن است که به نظر می        

. ای متفاوت دارد و این نحوه اسـتدالل غیرموجـه اسـت             درحالی که هر یک طریقی مستقل است و نتیجه        
هـای    نطوق و مفهوم هر یک و مالک      بهتر بود ایشان ابتدا با مدنظر قرار دادن متن قانون و ادله لفظیه و م              

  .کردند موردنظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در برداشت از قانون، نقد خود را مطرح می
هـای عمـومی و    قانون تشکیل دادگاه) 4(تر، مقنن در تبصرۀ یک الحاقی به ماده     به عبارت روشن  

قانون مرقـوم   ) 5(نقالب مندرج در ماده     های ا   گونه تصریحی به تسری آن به اختیارات دادگاه         انقالب، هیچ 
باشـد نکـرده اسـت و         االرض که دارای مجازات اعدام مـی         فی  در مورد جرایم موادمخدر و محاربه و افساد       

  فرض هم بر آن است که متکلم و قانونگذار در مقام بین بوده و اگر نظری در این خصوص داشت 
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بنـابراین،  . قانون مذبور آن را بیان نماید     ) 5(ده  ما» 5«و  » یک«توانست با مقید کردن بندهای        می
شود گفت آن است که همچون منتقد محترم، رأی وحدت رویه، قابـل بـه ابهـام در                    حداقل چیزی که می   

ایشان در بخشی از نوشتار خود ضمن اذعان به وجود ابهام در ایـن              . های آن باشیم    مواد اصالحی و تبصره   
اند که بـا وجـود        قانون مذکور، در عین حال ادعا کرده      ) 5(ه ذیل ماده    اصالحیه و آرزوی افزودن یک تبصر     

ای نبـوده اسـت معلـوم نیـست چگونـه             نیازی به وضع چنین تبـصره     ) 20(و تبصره یک ماده     » 4«تبصرۀ  
نیز نظارت داشته باشد و مدول آن را تضییق نماید،          ) 5(تواند نسبت به ماده متأخر          می) 4(تبصرۀ ذیل ماده    

  .نیست قواعد اصول لفظیه در دیدگاه نویسنده چه جایگاهی داردو معلوم 
: اند کـه    اند ابهام موجود را متتفی سازند؛ بنابراین، اظهار داشته          ایشان با طرح یک ادعا خواسته     : ثانیاً

با قرار دادن اعمال مجازات صلب در صالحیت دادگاه کیفری استان تمـامی تردیـدها را مرتفـع نمـوده؛        «:
نویـسنده  » ...االرض بـوده    های چهارگانه فرد محارب یا مفسد فـی         نیم که صلب یکی از مجازات     دا  زیرا می 

محترم مقاله انتقادی با این ادعا امری را به مقنن قاطعانه نسبت داده که قطعاً مقنن بـه ایـن گونـه دفـاع               
صره ذیـل  چگونه ممکـن اسـت تبـ   . راضی نیست که تمامی اصول حاک بر قانونگذاری زیرپا گذاشته شود   

دلیل مقدم حاکم بر ماده قانون مؤخر باشد و چون صلب در صالحیت دادگاه استان است پس رسیدگی به                   
  !این چه استداللی است؟. جرم محاربه و افساد نیز با دادگاه کیفری استان است

شاید دادگاه، شقوق دیگر مجازات محارب را انتحاب کرده باشد؛ در این فرض چـه بایـد کـرد؟ یـا                   
االرض طبـق مـواد قـانونی         فـی   م پرونده از قاچاقچیان موادمخدر بوده که بدو لزوم احراز عنوان افساد           مته

مربوط، مجازات اعدام بر آن مقرر شده است، در این صورت چه باید کرد؟ ایـشان بـا یـک قیـاس باطـل                        
ود باقی است و یکی     پس ابهام همچنان به خ    !! اند  ای کلی گرفته و به اصالح، نظر خود را ثابت کرده            نتیجه

از مراجعین رفع ابهام از قوانین، هیأت عمومی دیوان عالی کشور است کـه بـا صـدور رأی وحـدت رویـه                       
  .باشد ها و تفاسیر مختلف می فصل الخطاب همه برداشت

   نه تنها مغایرتی با سیاست کیفری 30/10/82 مورخ 664بنا به آنچه که گذشت، رأی وحدت رویه 
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شـود گفـت      سعه قضایی ندارد، بلکه دقیقاً در راستای همان اهداف قرار دارد و مـی             قضاییه و تو    قوه
این رأی محصول درایت ریاست محترم قوه قضاییه با الهام از رهنمودهای حکیمانه مقام معظـم رهبـری                  

ضمن اینکـه رأی    . های انقالب را از خطر محدودیت یا حذف تدریجی نجات داده است             باشد که دادگاه    می
هـای کیفـری اسـتان و دیگـر            شده مرقومه عمالً دارای آثار و برکات فراوانی بوده که خروج دادگـاه             صادر

هـای قـضایی از بالتکلیفـی و سـردرگمی و دمیـدن روح امیـد و دلگرمـی در کارکنـان مظلـوم                          مجموعه
  .های انقالب و مردم شریف و انقالب ایران از جمله آن بوده است دادگاه

هـای انقـالب از       دهـد بـا اینکـه در دادگـاه          یی کشور پس از انقالب نشان می      تجربه قضا :  اوالً -3
شود و مرجع نقض و تجدیدنظر احکام آن فقط دیوان عالی             سیستم وحدت قاضی در صدور آرا استفاده می       

. باشد، ولی محاکم عمومی از مراجع تجدیدنظر بیشتری برخـوردار بودنـد             کشور یا دادستانی کل کشور می     
 محاکم انقالب در دقت و قاطعیت احکام زبانزد عام و خاص بوده و هست و البته االن که به                    در عین حال  

برکت اصالح قانون و احیای مجدد دادسراها، هزار ماشاءاهللا مراجع تجدیدنظر بسیار شده و احکـام صـادر                  
خالـت ایـن    شده از قطعیت احکام خبری نیست و حتی احکام صادر شده از دادگاه انقالب هم از تیررس د                 

طریق اولی احتمال خطا در صدورحکم اعدام توسط قاضی واحد محـاکم انقـالب              مراجع در امان نبوده، به      
  .منتفی است
قضاییه تعدد قضات به منظور تأمین بهتر عدالت در رسیدگی             بر فرض که سیاست کیفری قوه     : ثانیاً

عالی است،    ان قابل اعتراض در دیوان    و صدور حکم باشد و با فرض اینکه احکام صادر شده از کیفری است             
های موادمخدری که قاضـی واحـد دادگـاه انقـالب حکـم اعـدام صـادر نمایـد، در          در این جهت با پرونده  

شود، هیچ تفاوتی بین آنها نیست؛ زیـرا مرجـع تجدیـدنظر هـر دو دادگـاه،       عالی مجدداً رسیدگی می   دیوان
  .مین قطعاً منتفی استعالی کشور است و احتمال تضییع حقوق مته دیوان

 ایشان در بخش دیگری از نوشتۀ خود، فلـسفه اصـالح قـانون تـشکیل را ه عنـوان دلیـل بـر                   -4
االرض   مدعای خود مبنی بر لزوم رسیدگی به پرونده های موادمخدر موجب اعدام و محاربه و افـساد فـی                  

قـانون، احیـای مجـدد دادسـرا        دانند فلسفۀ اصلی اصالح       در کیفری استان دانسته است؛ با اینکه همه می        
توان برعکس برداشت منتقد محتـرم، ادعـا کـرد یکـی از               بوده، نه تشکیل محاکم با تعدد قاضی، بلکه می        

کـردن فراینـد    آیین داردسی کیفری و تشکیل شعب تـشخیص، کوتـاه           ) 235(اهداف مقنن از حذف ماده      
 اشکاالت مهمی کـه در سیـستم تعـدد          دادرسی و عدم اصاله آن با تجدیدنظرخواهی مکرر بوده و یکی از           

  قاضی در محاکم و تجدیدنظر مملوس بوده و هست، مشکل بودن وحدت نظر و اطاله آن در موقع اتخاذ 
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  .»ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد«: شود گفت هاست بنابراین می تصمیم در این گونه پرونده
 کیفـری اسـتان برشـمرده شـده و          هـای   ای که بـرای دادگـاه        قطع نظر از محاسن خود ساخته      -5

هـایی از آن را       ها در عمل بـا آن مواجـه گردیـده و بخـش              نظر از معایب و مشکالتی که این دادگاه         صرف
کـرد از نزدیـک شـاهد بـوده           نگارنده هنگامی که به عنوان نماینده دادستان در جلسات آن حضور پیدا می            

های عمـومی و انقـالب از نظـر     انون تشکیل دادگاهاست، باید قضاتی را که در آن شرایط، قانون اصالح ق        
نـویس   نگاهی اجمالی و گذرا به پیش    . سیاسی و اجتماعی توسط قانونگذار تصویب گردیده را درنظر گرفت         

قضاییه بوده یا قبـل از رسـیدن          دهد بسیاری محترم قوه     قضاییه نشان می    الیحه احیای دادسرها توسط قوه    
 و یا توسط اکثریت نمایندگان مجلس ششم که رویکـردی متفـاوت بـا               های غیرحقوقی   به مجلس با البی   

ای کـه ماهیـت       اند، مورد دستکاری و تغییرات اساسی قرار گرفته، به گونه           نظام قضایی جاری کشور داشته    
تـر و بـاالتر       قضاییه برای نیل به اهداف مهـم        الیحه تا حدودی عوض شده است؛ ولی ریاست محترم قوه         

ن گردیده است که بدون شک اگر آن قانون امروز در فضای جدید قانونگذاری تـصویب                ناچار به پذیرش آ   
در . اهللا هاشمی شاهرودی نزدیکتر بوده اسـت        شد قطعاً متفاوت باگذشته بوده و به اهداف حضرت آیت           می

فیه، گرچه اکثریت مجلـس شـشم بـه رغـم همـه تالشـها نتوانـستند در مـوارد اصـالحی و                         مورد مانحن 
های انقالب نمایند و به ناچار بـا ایجـاد ابهـام از     ی الحاقی تصریح به محدودیت صالحیت دادگاه ها  تبصره

زده در تکمیل پروژه تضعیف دسـتگاه قـضایی بـه لحـاظ               آن عبور کرده است؛ ولی برخی حقوقدانان غرب       
هـای     و برداشـت   خورند، راه تفـسیر     های انقالب سیلی خوده و می       اینکه برخی از آنان و اربابشان از دادگاه       

اند و اینجانب از منتقـد        ها درپیش گرفته    انحرافی از این قانون را در محدویت و به تدریج حذف این دادگاه            
رسـد از تجربـه و بیـنش قـضایی کـافی              محترم که در مقام رئیس دادگستری یک شهرستان به نظر مـی           

  دار باشد، در تعجبم که چگونه بوی هستیم برخور» تجربه جوان و کم«برخالف امثال ما که به قول ایشان 
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البته از جمالت پایانی ایشان و ابراز آروزی درونی خود مبنی بر            . این توطئه فاحش را حس نکردند     
و بـه   » یکسره کردن تکلیف همه مراجـع قـانونی       «تسری این قانون به محاکم نظامی و ویژه روحانیت و           

ترمـز  «و  » گرایـی   پـس «و ایراد اتهـام     » ر محاکمات رعایت عدالت د  «و  » برچیدن تبعیضها «تعبیر ایشان   
آید که ایشان چندان هم از این توطئه و تحرکات پـشت پـرده                چنین برمی » ناگهانی مقابل توسعه قضایی   

و حقیر اگر خوف آن نداشتیم کـه مـتهم بـه سیاسـی کـاری و                 ! خبر نیستند   منجر ه تصویب این قانون بی     
ای که شده جهـت       قی و قضایی شوم، ابعاد قضیه را بیش از اشاره         دخالت دادن امور سیاسی در مسائل حقو      

به هرحال بگویم و بگذرم کـه       . نمودم  طور روشن تبیین می     تنویر افکار همکاران محترم قضایی و اداری به       
لطفی برخی از مـسئولین کـشور         مهری و کم    های انقالب کشور مورد بی      این نخستین بار نیست که دادگاه     

نان و مسئولین دستگاه قـضایی کـه همـه آنـان آسـایش خـود را مرهـون خـدمات و                      حتی بعضی حقوقدا  
درحال که سهم این دادگاه در خدمت بـه نظـام           . گیرند  ها هستند قرار می     های خالصانه این دادگاه     فداکاری

شـود گفـت کـه        مقدس جمهوری اسالمی به مراتب از مدعیان تازه به دوران رسیده بیـشتر اسـت و مـی                 
  .اند انقالب، نظام و انقالب را برای همیشه بیمه کردههای  دادگاه
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  درآمدی بر بررسی علمی صحنه جرم
  
  

  )کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه(سرهنگ هوشنگ اکبری 
  

  های جرم اثر برداری از صحنه
ماند مطـالبی نظـر شـما     های جرم باقی می های قبل درخصوص انواع آثاری که درصحنه       ه  در شمار 

در این شماره در رابطـه بـا یکـی          . د و به ترتیب نحوه پیدایش و روش اثربرداری آنها را توضیح دادیم            رسی
تـوان    مانـد و از آنهـا نیـز مـی           های جم معموالً بـاقی مـی        دیگر از آثار و مداک مهمی که در اغلب صحنه         

  .برداری نمود مطالبی ارائه خواهد شد درجهت کشف جرم و شناسایی مجرم بهره
  

   اولقسمت
  »آثار خون و سایر معایات بیولوژیک«

های جرم اعم از سرقت، قتـل، تجـاوز و غیـره معمـوالً بـه                  دانید، در اکثر صحنه     طور که می    همان
ماند؛ اگرچـه پیـشینه کـاربرد ایـن           دالیل مختلفی آثاری ناشی از مایعات بیولوژیک بدن و یا مو، باقی می            

هـای آن بـرای       باشد، اما از آنجا که آثار انگـشت و ویژگـی            علوم در کشف جرم به قدمت آثار انگشت نمی        
نماینـد کـه     اکثر مجرمین شناخته شده است بعضاً آنها درحین ارتکاب حرم یا از ابراز و وسایلی استفاده می                

کننـد؛     به پاک کردن آنهـا مـی       مآثار انگشتانشان روی اجسام منعکس نگردد و یا پس از ارتکاب جرم اقدا            
گونه آثار شناخت کمتری دارند، بنابراین، مجرمین به محو پاک کردن             ه اینکه نسبت به این    لیکن با توجه ب   
  باشد و بعضاً حتی  نمایند، ضمن آنکه پاک نمودن آنها نیز به سادگی پاک کردن انگشت نمی آنها اقدام می
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م بـاقی  پس از پاک کردن و یا شستو باز هم آثاری از مایعـات بیولـوژیکی بـدن روی اشـیا و لـواز       
یکـی از بـارزترین آثـار بیولـوژیکی کـه معمـوالً در              . تواند در حل معما کمک کننده باشـد         ماند که می    می

بایستی دقت نمود که شخص مجـرم بـه منظـور ورود بـه              . شود، آثار خون است     های جرم دیده می     صحنه
ا هر دلیل دیگر بعـضاً  محل موردنظر، برداشتن لوازم، درگیر شدن با نگهبان صاحب ملک، ارتکاب قتل و ی           

. ماند  بدن روی دچار جراحت شده و آثاری از خون وی روی اشیا و لوازم و جاهای مختلف صحنه باقی می                   
از آنجا که زمان وقوه جرم تا زمان اعالم و حضور گروه های عملیاتی و کارشناسان صحنه جرم تشخیص                   

کشد، پس ما با آثـار        ها طول می    وزها و هفته  هویت متغیر بوده و گاهی بالفاصله پس از وقوع و یا گاهی ر            
  .شویم رو می های مختلف روبه و حتی رنگ) تازه یا خشک(خون متفاوتی از نظر نوع 

صورت قرمز روشن بوده و پس از مدتی کـه در مجـاورت هـوای آزاد قـرار             خونهای تازه معموالً به   
شود، و گاهی اوقات خود   مشکی تبدیل میای تیره و حتی بعضی مواقع   گیرد تغییر رنگ داده و به قهوه        می

در ترکیب با رنگ زمینه اجسام و یا دیوارها کامالً تغییر رنـگ داده و ه رنگهـای مختلفـی ماننـد سـبز یـا               
  .شود خاکستری تبدیل می

های جرم در زمینه پیدا نمودن آثار خون به لحـاظ             با عنایت به این موارد، در هنگام بررسی صحنه        
 و یا کوچک بودن قطرات بایستی با دقت کامـل و حوصـله فـراوان و اسـتفاده از منـابع                      همرنگی با زمینه  

های جدیدی که اخیراً به همین منظور تهیه گردیده           و یا دستگاه  )  ماوراء بنفش  U-v(نورهای معمولی و یا     
(Poli light)ه صـحنه  بنابراین، کارشناس ابتدا باید خط سیر حرکت مجرم از محل ورود ب.  استفاده نمود

آثار خـون را  . تا ارتکاب جرم و سپس خروج از محل را درنظر بگیریم، آنگاه به جستجوی آثار خون بپردازد 
های شکـسته     ها، شیشه   توان معموالً روی لبه لبه دیوارهای حیاط، قفل دربها، کلنگی باال و پایین درب               می
، ویترینهـا، دسـته اهرممهـا و دیلمهـا،          هـا، لبـه میـزه، کـشوها         ها، دستگیره درب و پنجره      ها و پنجره    درب

های زیاله، چادرها و بویژه محل اتـصال تیغـه بـه دسـته، شـیرآالت                  های موجود در صنه و سطل       دستمال
روشویی و یا حمام، سیفون روشوییها، البسه، فرش و موکت، دیوارها و باالخره زیر ناخنها و یا داخل دهان                   

  .م با گوشت، پوست و موست پیدا نمودعلیه که در این صورت معموالً توأ مجنی
گاهی اوقات صحنه موردنظر، صحنه یک تصادف منجر به فوت است که خـودرو از محـل حادثـه                  

  گریخته؛ بنابراین در هنگام بررسی خودروهای مظنون برای پیدا نمودن آثار خون و سایر آثار باقی مانده 
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، )ها  ها، طبقها، سیبک    لبه شاسی ( ماشین مانند     پنجره، لبه پوکات، متعلقات زیر     بایستی لبه سپر جلو   
ها و در بعضی مواقع که در اثر شـدت تـصادف متوفـا بـه              اکسل، کاراتل، رینگ چرخها و بین آج الستیک       

های برف پاک کـن را حتمـاً بررسـی و جـستجو               های شیشه جلو و تیغه      روی ماشین پرتاب شده باشد، لبه     
 راننده فرد مـوردنظر را کـه ابتـدا مـصدوم شـده داخـل ماشـین                  شود  همچنین گاهی اوقات ادعا می    . کنند

گذاشته تا به بیمارستان برساند، لیکن بعداً راننده بنا بـه دالیـل خاصـی متوفـا را بـه بیمارسـتان نبـرده و                         
درجایی انداخته است؛ بنابراین، در این صورت بایستی داخل ماشین را نیز بررسی نمود؛ برای مثـال، یـک                   

  :ه چند سال گذشته اتفاق افتاده بدین نحو بودنمونه واقعی ک
بـوس    شخصی در هنگام مراجعت از محل کار به منزل، در مسیر عبـور از خیابـان بـا یـک مینـی                     

راننده خاطی وی را سوار ماشین خود نموده تا بـه بیمارسـتان             . گردد  تصادف نموده و به شدت مجروح می      
از آنجـا کـه     . ادف و جراحت وارد شده فوت نموده اسـت        برساند، لیکن در بین راه مجروح در اثر شدت تص         

این اتفاق در ماههای حرام سال هجری قمری رخ داده و ماشین نیز بیمه نبوده، راننده اتوبـوس از تـرس                     
خـانواده شـخص   . انـدازد  های اطراف شهرستان کرج می    مجازات و پرداخت دیه، شخص متوفا را در بیابان        

وردنظر، به جستجوی وی پرداخته و باالخره پس از اعالم به مراجـع             متوفا پس از عدم مراجعت شخص م      
گردد، با کشف جسد مذکور و آثار شکـستگی           قضایی و انتظامی پس از گذشت بیست روز جسد کشف می          

نماید که وی احتماالً بر اثر تصادف فوت نموده؛           و جراحت وارد شده بر بدن وی، پزشکی قانونی اعالم می          
پس از گذشـت یـک مـاه از         . گردد  حرکت مشارالیه از محل کار تا منزل وی کنترل می         بنابراین، خط سیر    

گردند که در شهادت خود  وقوع حادثه، پیرو تحقیقات به عمل آدمده، چند نفر به عنوان شاهد شناسایی می        
بوس خطـی     نمایند در یک روز عص رشخصی با مشخصات مشابه متوفای موردنظر با یک مینی               اظهار می 

 کرج که احتماالً زردرنگ نیز بوده تصادف کرده، لیکن هیچ یک از آنها شماره ماشین مـوردنظر و                   -تهران
رو کلیه ماشینهای خطـی مـسیر مـذکور مـورد          از این . توانند شناسایی نمایند    حتی مشخصات راننده را نمی    

. نمایـد   ق مـی  بوس با مشخصات اعالم شـده تطـاب         بررسی قرار گرفته که در این بررسی سه دستگاه مینی         
  خود گذاشته تا به بیمارستان سپس از آنجا که شاهدین اعالم نموده بودند که راننده متوفا را داخل ماشین 
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برساند کارشناسان تشخیص هویت به جستجوی آثار خون در بیرون و داخل ماشـینهای مـوردنظر               
ذشته و در این مدت صـدها نفـر در          دانید، بیش از یک ماه از وقوع حادثه گ          طور که می    پرداختند، اما همان  

های مختلف آنها شـسته شـده    ها سوار و پیاده شده و حتی امکان دارد چندین مرتبه نیز قسمت این ماشین 
باشد؛ اما کارشناسان مربوط از تالش خود دسـت برنداشـته و بـرای کـشف حقیقـت بـا دقـت کامـل بـه                          

الی   بوسـها در البـه       زیر کف کاذب یکی از مینـی       جستجوی کوچکترین آثار باقیمانده پرداختند تا اینکه در       
آثار روغن و چربی باقی مانده با آثاری شبیه به خونابه برخورد نمودند که نشان دهنده موادی بود که بارها                    

آنها این آثار را بـا دقـت کامـل برداشـته و بـه آزمایـشگاه منتقـل نمودنـد،                     . مورد شسشتو قرار گرفته بود    
گردد کـه عینـاً       آوری شده، گروه خونی آن مشخص می        ی خوشبختانه خون جمع   های آزمایشگاه   دربررسی

پس از کشف این موضوع، راننده خاطی لب به اعتراف گـشوده و             . باشد  مشابه گوه خونی شخص متوفا می     
  .دهد ماجرا را شرح می

طور که گفته شد، زمان وقوع جرم تا زمان حضور عوامل فنی جهـت اثربـرداری متغیـر مـی                      همان
نماییم که روش برداشـت و        ها با نمونه خونهای مختلفی از نظر کیفیت برخورد می           پس ما در صحنه   . اشدب

بنابراین، کارشناسان بررسی صحنه    . باشد  حمل هر یک از آنها از صحنه و ارسال به آزمایشگاه متفاوت می            
قـت آن را برداشـته و       جرم در هنگام برخورد با هر لکه مشکوک بدون درنظر گرفتن رنگ آن بایستی با د               

  .های دقیق به آزمایشگاه ارسال نمایند جهت بررسی
  

  :در هنگام اثربرداری باید موارد ذیل را نظر گرفت
برداری بایستی از حالت خون و نوع پاشیده شدن آن و زاویه آنهـا نـسبت                   قبل از هرگونه نمونه    -1

تواننـد از نـوع شـکل قطـرات           اسان امر مـی   به سایر لوازم و اشیا، عکس و فیلم تهیه گردد؛ چرا که کارشن            
صـورت    پاشیده شده تشخیص دهند که این خونها به صورت مستقیم روی سطح موردنظر ریخته و یـا بـه                  

مستقیم روی سطح موردنظر ریخته و یا به صورت مایل بوده و حتی در برخی مواقع فاصله پاشیده شـدن                    
های واقعی و      توجه به این امر در بررسی صحنه       باشد، که   و جهت آن به صورت تقریبی قابل تشخیص می        

صـورت مـستقیم      معموالً قطرات خون زمانی که بـه      . سازیها بسیار مؤثر خواهد بود      تشخیص آنها از صحنه   
ای شـکل اسـت، امـا اگـر           دار و کنگـره     های دندانه   ای با لبه    شود به شکل دایره     روی یک سطح ریخته می    

توان   بر این اساس جهت پاشیده شدن را نیز می        . گالبی مانند است  صورت مایل باشد شکل قطره بیشتر         به
  .اند تشخیص داد و بعضی متخصصین برای این موضوع اشکالی را نیز ترسیم نموده
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 در قسمت اگرچند نمونه آثر خون روی اشیا و لوازم و سطوح مختلـف بـاقی مانـده بایـستی از                      -2
های آزمایشگاهی و یـا زیـب         لوله( داخل ظروف مخصوص     برداری و در    همۀ آنها به صورت جداگانه نمونه     

قرار داد و بر روی هر کدام دقیقاً مشخص نمود که نمونه از کـدام قـسمت برداشـته شـده اسـت و                        ) کیف
برداری از یکی از آنها اکتفا شود؛ چرا که گاهی کوتاهی در این زمینه ممکن اسـت                   نبایستی صرفاً به نمونه   

ک نمونه واقعی، صحنه قتل بدین صورت بوده که در تحقیقات انجـام شـده از         در ی . ساز شود   بعدها مشکل 
 در  امـا . اند که یک نفر وارد منزل موردنظر شـده و سـپس قتـل اتفـاق افتـاده                   شهود جملگی شهادت داده   

برداری از آثار خون مختلف باقی مانـده و انتقـال آنهـا بـه آزمایـشگاه                   بررسی صحنه، کارشناسان با نمونه    
باشد که این امر فریضه جدیـدی را          های برداشته شده از سه گروه خونی مختلف می          ص گردید نمونه  مشخ

در ذهم کارآگاهان به وجود آورد، که احتماالً شخص سومی نیز بایستی وجود داشته باشد که دور از چشم                   
. انـد    رسـانیده  شاهدین وارد منزل گردیده و به کمک همدست خود با مقتول درگیر شده و وری را به قتـل                  

های خون انجام شده توانست به کمک سایر ادله باقی مانده پرده از راز                همین فرشیه با استفاده از آزمایش     
  .یک جنایت بردارد

 از آنجایی که هر لکۀ قرمز یا قهوه ای و یا مشابه آنها ممکن است در برخورد اول ماننـد خـون باشـد،       -3
بـرداری و     کارشناسـان در هنگـام نمونـه      . گردد که خون نیست     تر مشخص می    های دقیق   لیکن در آزمایش  

تهیه گزارش بایستی قید نمایند لکه مشابه خون و یا مشکوک به خون، تا درصورت دریافت پاسخ منفی از             
  .آزمایشگاه برای اولیای دم و یا مالباختگان و یا حتی نیروهای انتظامی و قضایی شبه ایجاد نگردد

تواند جهـت     ارزش باشد می    ای که آثار خون روی آنها باقی مانده کوچک و بی            و البسه  اگر اشیا و لوازم      -4
اما چنانچه آثار خون روی لوازم، فرش و اشیای بزرگ و یـا             . آزمایش عیناً آنها را به آزمایشگاه ارسال نمود       

ای که بـه      ونهبرداری نممود، به گ     گران قیمت باشد بایستی ضمن حفظ سالمت آنها با دقت اقدام به نمونه            
  .آنها آسیبی وارد نگردد

جلـوی  (باشد، باید آن را ابتدا به وسیله هوای طبیعی             گاهی اوقات خونی که روی البسه ریخته تازه می         -5
بنـدی مناسـب بـه آزمایـشگاه          خشک نمود و سپس با دقت کامل البسه را تا نموده و در بـسته              ) نور آفتاب 

  :ارسال نمود و دقت شود
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صورت مستقیم برای خشک نمودن خون استفاده نشود و لبـاس             های گرما زا و حرارتی به       اه از دستگ  -الف
  .بندی مچاله نگردد موردنظر در هنگام بسته

های جنایی حتماً از متوفا و متوفیان آزمایش گروه خونی به عمـل آیـد، زیـرا ممکـن اسـت                        در صحنه  -6
  .های برداشته شده متعلق به ایشان باشد نمونه

  :گردد  موجود در صحنه به سه دسته کلی تقسیم میخونهای
   خون تازه؛-1
  )شروع ه خشک کردن( خون لخته شده؛ -2
  . خون خشک-3

  :در برخورد با این سه دسته بایستی نکات ذیل مدنظر قرار گیرد
دانید، خـون در مجـاورت هـوای آزاد بالفاصـله شـروع بـه فاسـد شـدن                     طور که می    همان:  خون تازه  -1

بنابراین امکـان   . ، پس شرایط نگهداری آن به صورت تازه نیاز به ابز ار و لوازم خاص خود را دارد                 نماید  می
پس بایـستی در نمونـه بـرداری بـه          . باشد  های جرم مقدور نمی     صورت تازه از صحنه     برداری خون به    نمونه
ستریل که معموالً از بانـد      بنابراین، با استفاده از چند تار نخ ا       . ای عمل شود که این خون فاسد نگردد         شیوه

نمایم؛ بدین نحوه که حداقل سه تا پـنج تـار نـخ               برداری می   شود اقدام به نمونه     یا گازهای استریل جدا می    
کنیم تا کامالً رنگ آنها تغییـر         صورت جداگانه در داخل نمونه خون موردنظر فرو می          متری را به    پنج سانتی 

  .نماید و به خون آغشته شود
نکته مهـم ایـن اسـت کـه دقـت نماییـد             . نمایم  ت دادن آنها در هوای آزاد آنها را خشک می         آنگاه با حرک  

هیچگاه برای خشک کردن تار نخها از حرارت دهان و یا فوت کردن استفاده ننمایید؛ زیرا ممکن است بـا                  
  .آغاشته شدن به بزاق دهان، نمونه موردنظر از نظر آزمایش ضایع گردد

نماییم؛ با این تفاوت که چـون          حالت تقریباً مشابه با حاالت خون تازه عمل می         در این :  خون لخته شده   2
ممکن است بر اثر لخته شدن خون، تار نخها موردنظر آغشته نشود بایستی ابتدا تار نخها را بـا آب مقطـر                      

  .مرطوب نموده و سپس عیناً مشابه اثربرداری خون تازه عمل نمایید
ای عمل شـود کـه        لکه خون روی آن خشک گردیده بایستی به گونه        بسته به محلی که     :  خون خشک  -3

  :آثار باقی مانده ضایع نگردد
روی لوازم ساف و صیقلی و سفت و محکم مانند شیشه و مانند آن، نمونه را با اسـتفاده از تیـغ و یـا                         : الف

  .دهیم کاردک تراشیده و در داخل لوله آزمایش یا زیپ کیف قرار می
ماییم لکه باقیمانده را به کمک تیغ         ار مانند فرش و موکت با ظرافت خاص سعی می          روی اشیای پرزد   -ب

بنـدی   با برش سطحی الیاف به نوعی که کمترین صدمه به آنهـا وارد آیـد نمونـه را جـدا و سـپس بـسته                     
  .نماییم



 ١٣٦

 کمتـرین    روی دیوار و اشیای رنگی در این حالت بایستی لکه را به نوعی از روی دیوار جدا نماییم که                   -ج
  .آلودگی از رنگ، گچ و خاک در آن وجود داشته باشد

 زمانی که لکه خون روی خاک باشد باید به کمک وسیله و مانند قاشق یا بیلچه لکه را به همراه سطح                  -د
در این حالت معموالً باید دقت شـود بـه هنگـام            . زیرین آن برداشته و در داخل ظرف موردنظر قرار دهیم         

خاک موردنظر موجودات ریز وجود نداشـته باشـد کـه باعـث ضـایع شـدن نمونـه خـون                     برداری در     نمونه
  .موردنظر شود

  
  ادامه دارد



 ١٣٧

  های مطرح شده سؤالها و پاسخ
   در کمیسیون آموزشی دادسرا

  :سؤال
اقرار در حضور بازپرس یا دادیار برای دادگاه جهت محکومیت در جرایم تعریزی، حدود، قصاص و                

  د؟دیات چه وضعیتی دار
  

  :پاسخ
در جرایمی که دارای مجازات بازدارنده یا تعریزی است، اقرار نـزد بـازپرس یـا                : نظریه اکثریت 

دادیار واجد اعتبار است مگر آن که خالف آن ثابت شود؛ لیکن در مواردی که دادگاه مـستند رأی خـود را                      
ه مـالک اسـت، نـه اقـرار نـزد           اقرار نزد قاضی دادگا   ) مثل حدود (دهد    اقرار به عنوان دلیل شرعی قرار می      

بازپرس و دادیار، البته اقرار در دادسرا ممکن است همراه دالیل و قرائن دیگر بـرای قاضـی دادگـاه افـاده        
  .جایز است) طبق موازین قانونی(علم نماید، که در این صورت حکم بر مبنای علم قاضی 

  
ود، قـصاص و دیـات اقـرار نـزد          در کلیه جرایم اعم از بازدارنـده، تعریـزی، ححـد          : نظریه اقلیت 

» الـف «چنین امـری از بنـد       . بازپرس یا دادیار در حد کشف جرم و نه محکومیت مرتکب جرم معتبر است             
لـیکن در هـر حـال،       . شـود   های عمومی و انقالب استفاده می       قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) 3(ماده  
) 3(مـادده   » 3«تثنای جرایم مندرج در تبـصره       های عمومی جزائی و انقالب و کیفری استان به اس           دادگاه

قانون مذکور، به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی و حکـم مقتـضی    
  .نمایند صادر می

  
********************  



 ١٣٨

  :سؤال
  تحقیقات مقدماتی دادیار در جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفری استان معتبر است یا خیر؟

  :پاسخ
قانون اصالحی، تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایمی که        ) 3(ماده  » و«با توجه به قسمت اخیر بند       

باشد  و در غیـاب بـازپرس نیـز            در صالحیت دادگاه کیفری استان است منحصراً در صالحیت بازپرس می          
ر ایـن مـوارد انجـام    پس از تحقیقـاتی کـه دادیـار د        . نماید  اقدام به تحقیق می   ) دادرس دادگاه (جانشین او   

  .دهد فاقد اعتبار است می
********************  

  سؤال
علیه بـرای وی مـضر بـوده و     درصورتی که حسب تشخیص پزشکی قانونی ادامه بازداشت محکوم  

ناتوان از معرفی تأمین مربوط باشد، تخفیف یا تبدیل تأمین به عهـده دادگـاه صـادرکننده قـرار اسـت یـا                       
  کم است؟دادسرایی که مجری ح

  :پاسخ
  :موضوع سؤال در دو قسمت مجزا قابل بحث است

 تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است پرونده در اختیار هر مرجعـی باشـد همـان مرجـع                -اول
  .نماید نسبت به موضوع مورد پرسش اقدام می

  :شود دو نظر ابراز شد  در فرضی که حکم صادر شده و توسط دادسرا اجرا می-دوم
  

قانون اصالحی، اجرای حکم به دادسرا واگذار شـده         ) 3(ماده  » الف« مطابق بند    :کثریتنظریه ا 
در مورد محکوم علیـه     (های عمومی و انقالب       قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 291(و اخذ تأمین موضوع ماده      

  .باشد می) قاضی مجری حکم(به جهت اینکه مربوط به چگونگی اجرای حکم است با دادستان ) بیمار
  

گردد، پس این موضوع     نظر به اینکه قطع اجرای حکم، اجرای حکم محسوب نمی         : نظریه اقلیت 
 قانون آیین دادرسی کیفـری و       291با توجه ماده    (به دادسرا تفویض نشده و تصمیم به توقف اجرای حکم           

  .با دادگاه صادرکننده حکم است) صدور قرار تأمین مناسب
  

********************  
  

  :سؤال
الکفالـه را پرداخـت    نچه کفیل، متهم را در موردی که حضور او الزم بوده حاضـر نکنـد و وجـه         چنا

  نکند موجبی برای بازداشت وی وجود دارد؟
  



 ١٣٩

  :پاسخ
های مالی اسـت و مـادام کـه         های مالی ناظر به محکومیت      قانون نحوه اجرای محکومیت   ) 2(ماده  

  .حکم محکومیت کسی صادر نشده قابل اعمال نیست
********************  

  :سؤال
های مطرح شده در دادگاه شهرستان را         چنانچه در یک بخش، دادگاه عمومی تشکیل شود، پرونده        

  توان با قرار عدم صالحیت به دادگاه بخش ارسال نمود؟ می
  :پاسخ

انتزاع بخشی از حوزه قضایی موجب سلب صالحیت مرجعی که شروع به رسیدگی نموده یا پرونده                
  .باشد جع مطرح شده نمیدر آن مر

********************  
  :سؤال

  قرار اناطه صادر شده در دادسرا ظرف چه مهلتی قبل اعتراض است؟
  :پاسخ

قانون اصالحی، مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض ظـرف ده           ) 3(ماده  » ن«با توجه به بند     
  .روز از تاریخ ابالغ است

********************  
  :سؤال
  تواند قرار تأمین خواسته صادر نماید؟ سرا میآیا داد
  :پاسخ

قـانون اصـالحی، کـه قـرار تـأمین خواسـته را نیـز قابـل              ) 3(ماده  » ن«بند  » 2«با توجه به شق     
  .اعتراض دانسته، صدور قرار تأمین جایز است

********************  
  :سؤال

هـای عمـومی       تشکیل دادگاه  الیحه قانون ) 8(ماده  » یک«موضوع تبصره   » تعقیب بقیه مقامات  «
نامه قانون اصالحی به عهده دادسرای مرکـز          آیین) 14( شورای انقالب اسالمی که در ماده        1358مصوب  

  باشد، منظور کدام مقامات است؟ استان می
  :پاسخ

   شورای انقالب، 1358های عمومی مصوب  قانون تشکیل دادگاه) 8(ماده » 1«با توجه به تبصره 



 ١٤٠

قانون اصالحی، در صالحیت دادگاه کیفری استان تهران        ) 4(به موجب تبصره ماده     به جز مواردی    
قرار داده شده و رسیدگی به اتهام سایر مقامات موضوع قانون دیوان کیفر کارکنـان دولـت، در صـالحیت                    

  .مراجع قضایی مرکز استان مربوط است
********************  

  :سؤال
باشد؟ رئیس کل دادگستری یا رئیس کـل          تان چه کسی می   منظور از رئیس حوزه قضایی مرکز اس      

  های شهرستان؟ دادگاه
  :پاسخ

هـای   قـانون اصـالحی، رئـیس شـعبه اول دادگـاه        ) 20(ماده  » 7«و تبصره   ) 11(با عنایت به ماده     
  .ها رئیس حوزه قضایی است عمومی در شهرستان مرکز استان و سایر شهرستان

*******************  
  :سؤال

قانون اصـالحی، در صـالحیت دادگـاه        ) 4( به اتهامات مقامات احصا شده در تبصره ماده          رسیدگی
کیفری استان تهران است؛ به اتهامات موضوع جرایم تعریـزی ایـن اشـخاص در چـه مرجعـی رسـیدگی                     

  شود؟ می
  :پاسخ

یـه  رسیدگی بـه کل   » اتهامات«با توجه به عموم و اطالق عبارت مندرج در قانون اشاره شده و قید               
  .اتهامات مقامات مذکور در صالحیت دادگاه کیفری استان تهران است

********************  
  :سؤال

در قـوانین   . باشـد   قانون اصالحی، رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضایی مـی        ) 12(به موجب ماده    
ـ   ) 3(ماده  » 1«مختلف برای رئیس حوزه قضایی وظایفی مشخص شده است از جمله در بند               ین قـانون آی

همان قانون، نظر به اینکـه چنـین اختیـاراتی اصـالتاً مربـوط بـه دادسـتان        ) 4(دادرسی کیفری یا در ماده   
  شود؟ باشد و دادستان رئیس حوزه قضایی نیست، آیا دوگانگی حاصل نمی می

  :پاسخ
های عمومی و انقـالب مـصوب         قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) 3(ماده  » الف«با توجه به بند     

، تعقیب امر کیفری و آنچه که مربوط مرحلـه تحقیـق و تعقیـب اسـت، همچنـین اجـرای حکـم و                        1373
قـانون تـشکیل    ) 12(ضمناً با توجه به حذف تبصره ماده        . رسیدگی به امور حسبیه به عهده دادستان است       

تان بوده  های عمومی و انقالب، کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین مختلف بر عهده دادس                 دادگاه
الکفاله   شود که مواردی مثل وظیفه صدور دستور ضبط وجه          متذکر می . مجدداً به دادستان اعاده شده است     

زه قضایی قرار گرفته است، با توجه بـه نـسخ           .که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده رئیس ح          



 ١٤١

آن، همچنان بر عهده رئـیس      آیین دادرسی کیفری سابق و عدم تصریح در قانون اصالحی اخیر نسبت به              
  .حوزه قضایی است

********************  
  :سؤال

های عمومی و انقـالب و اصـالحات بعـدی کـه          قانون تشکیل دادگاه  ) 3(ماده  » و«با توجه به بند     
  تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را برعهده بازپرس گذاشته است، وظیفه دادیار چیست؟

  :پاسخ
ه، در جرایمی که در صالحیت رسیدگی دادگاه کیفری اسـتان نیـست،   اشاره شد» و«به موجب بند    

قانون اصـالحی، مقـام یـاد شـده         ) 3(ماده  » 5«دادستان دارای اختیارات بازپرس است و به استناد تبصره          
  .گونه تحقیقات را به دادیار ارجاع نماید تواند انجام این می

********************  
  :سؤال

قانون اصالحی، درصورتی که رأی برخالف نص قانون و یا در مـوارد             ) 18(ماده  » 1«طبق تبصره   
سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد و اصحاب دعوا رضایت به اجرای آن داشته باشند و هیچ ضـرری            

  شود؟ هم متوجه جامعه و یا حقوق عمومی نباشد، آیا رأی مذکور قابل اجرا می
  :پاسخ

تواننـد خـالف      علیه یا دادستان مـی      انون اصالحی، فقط محکوم   ق) 18(با توجه به قسمت آخر ماده       
بنابراین، چنانچه افـراد مـذکور درخواسـت تجدیـدنظر         . بین مذکور را متذکر و درخواست تجدیدنظر نمایند       
  .نکنند موضوع قابل طرح در مرجع تجدیدنظر نیست

********************  
  سؤال

د یا خیر، درصورتی که متهم بدین منظور احـضار          آیا جلب تهم جهت اخذ آخرین دفاع ضرورت دار        
  شود لیکن حضور نیابد، بازپرس چه تکلیفی دارد؟

  



 ١٤٢

  :پاسخ
صرفاً اخذ آخرین دفاع متهم باشد، نظر بـه اینکـه آخـرین             ) با درج در احضاریه   (اگر موضوع احضار    

رین دفـاع اظهـارنظر   تواند بدون استماع آخ دفاع از حقوق متهم است، جلب او ضرورت ندارد و بازپرس می    
  .نماید

********************  
  :سؤال

آیا موارد رد بازپرس در موردی که بازپرس، مجری نیابت و منحصر به فرد اسـت تـسری دارد یـا                     
  خیر؟

  :پاسخ
  .قاضی مجری نیابت نیز باید مصون از جهات رد باشد

********************  
  :سؤال

ای   تواند با اختیارات حاصل شده از قانون اصالح پاره          ن، او می  آیا با توجه به احیای اختیارات دادستا      
  از قوانین دادگستری، قرار تعلیق صادر نماید؟

  :پاسخ
  :نظریه اکثریت

 و اصالحات بعدی خصوصاً مواد مربـوط        1290با توجه به نسخ صریح قانون آیین دادرسی کیفری          
بندی خالف، جنحه و جنایت وجـود نـدارد،        قسیمبه تعلیق تعقیب و نظر به اینکه در مقررات جزایی فعلی ت           

  .رسد که مقررات تعلیق تعقیب قابل اجرا نیست به نظر می
  

هـای بازدارنـده بـا رعایـت          صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم تعریزی و مجـازات         : نظریه اقلیت 
جرایم علیـه امنیـت     ناظر نبودن به    (ای از قوانین دادگستری       قانون اصالح پاره  ) 22(شرایط مندرج در ماده     

  .بالمانع است) کشور و عدم تسری به مجازات قانونی بیش از سه سال حبس
********************  

  :سؤال
دادستان یا دادیار در مقام نظارت بر تحقیقات بازپرس یا اظهارنظر در مورد قرارنهایی وی، تکمیـل               

در مورد تحقیقات غیرمهم هم متبع اسـت یـا   توانند بخواهند، آیا نظریات دادستان  چه نوع تحقیقاتی را می  
  خیر؟

  :پاسخ
های عمـومی و انقـالب، دادسـتان در           قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) 3(ماده  » هـ«طبق بند   

  .شود حق نظارت و دادن تعلیمات الزمه را خواهد داشت اموری که به بازپرس ارجاع می



 ١٤٣

ند تکمیل آن را بخواهد ولـو اینکـه بـازپرس           توا  درصورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص بداند می       
بنابراین، تشخیص ضرورت تحقیقات با دادستان است و بازپرس مکلـف بـه             . تحقیقات خود را کامل بداند    

بدیهی است دادستان نیز باید در اجرای این وظیفه، تحقیاتی را           . باشد  انجام تحقیقات موردنظر دادستان می    
  . در موضوع باشداز بازپرس درخواست نماید که مؤثر

********************  
  :سؤال

درصورت عدم پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی در امر کیفری و همچنین شکایت در امـر کیفـری                
  در دادگاه یا دادیرا، تکلیف چیست؟ آیا مانند امور حقوقی است یا خیر؟ ضمانت اجرایی آن چیست؟

  
  :پاسخ

قـانون آیـین    ) 242(مر کیفری، بـه موجـب مـاده         درخصوص هزینه مرحله تجدیدنظر از حکم در ا       
دادرسی کیفری، رسیدگی به موضوع مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی اسـت و چنانچـه تجدیـدنظرخواه                 

هـای آن     همان قـانون و تبـصره     ) 243(هزینه تجدیدنظرخواهی را نپردازد و از موارد معافیت موضوع ماده           
، مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر و درصورت عدم رفـع نقـص،              قانون مذکور ) 245(نباشد، بر اساس ماده     

  .نماید دادگاه اتخاذ تصمیم می
  :در مورد هزینه شکایت کیفری در دادگاه و دادسرا دو نظرابراز شد

  
قانون آیین دادرسی کیفـری، شـاکی بایـد هزینـه شـکایت             ) 301(مطابق ماده   : نظریه اکثریت 

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مـصرف آن          ) 3(ور در ماده    کیفری را بپردازد و میزان هزینه مذک      
قـانون  ) 3(با توجه به اینکه امر تعقیب به دادسرا واگذار شـده و مـاده               . در موارد معین مشخص شده است     

های عمومی و انقالب هم اشاره به رعایـت مقـررات آیـین دادرسـی کیفـری              اصالح قانون تشکیل دادگاه   
مواردی که جرم جنبه خصوصی دارد شاکی باید هزینه شکایت را بپـردازد، در غیـر ایـن                  دارد، بنابراین در    

. صورت شکایت او قابل رسیدگی نیست مگر اینکه از پرداخت هزینه طبق مقررات قانون معاف شده باشد                
  .جرایمی که تعقیب آنها به موجب قانون از تکالیف دادستان است مستلزم پرداخت هزینه نیست

  
قانون آیین  ) 301(ماده  . اخذ هرگونه وجه از افراد بدون مجوز قانونی ممنوع است         : لیتنظریه اق 

  های آن نص خاصی  دادرسی کیفری مربوط است به هزینه شکایت در دادگاه و درباره دادسرا و هزینه



 ١٤٤

بنابراین، با توجه به اصول مسلم حقوق جزا و اینکه شکایت کیفری باید مجانی باشـد                . وجود ندارد 
  .و با عنایت به اصل سی و چهارم قانون اساسی، اخذ هزینه از شاکی موجب قانونی ندارد

********************  
  :سؤال

درصورتی که پرونده جهت حل اختالف بین بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال شود، آیـا دادگـاه                  
ان اعـالم نمایـد؟ در ایـن صـورت          یک از نظرات را نپذیرفته و نظر سومی مغایر با نظرات آن             می تواند هیچ  

  تکلیف چیست؟
  

  :پاسخ
  .نظر نماید تواند در موضوع اختالف دادگاه صرفاً می: نظریه اکثریت

  
قضاییه نیز در نظریات متعدد از جمله مشورتی شـماره       طور که اداره حقوقی قوه      همان: نظر اقلیت 

 دادگاه مقیـد بـه تأییـد نظریـه           اعالم نموده است، درخصوص موضوع مورد اختالف،       9/3/1371 -190/7
تواند نظریه دیگری را ابراز کند، که در این صورت چون دادسرا در معیـت                 دادستان یا بازپرس نیست و می     

  .االتباع است دادگاه است این تصمیم برای دادسرا الزم
  ادامه دارد

  



 ١٤٥

  .دستورالعمل اخالقی
  

  چهار عمل مهم در هنگام خواب
حـضرت رسـول   : آمـده اسـت  ) اهللا علیها سالم( به نقل از حضرت زهرا       »خالصۀ االذکار «در کتاب   

خواستم بخوابم بر من وارد شد و         در وقتی که رختخواب را پهن کرده بودم و می         ) علیه و آله    اهللا  صلی(اکرم  
خـتم قـرآن کنـی، پیـامبران را شـفیعان           . مخواب مگر آنکه چهـار عمـل بجـای آوری         ! ای فاطمه : فرمود

مـن توقـف    . نین را از خود خوشنود گردانی و حج و عمره نمایی، سپس داخـل نمـاز شـد                 خودگردانی، مؤم 
به چهار چیز امر فرمودی که من در ایـن وقـت قـدرت              ! گفتم یا رسول اهللا   . م تا نماز خود را تمام کرد      کرد

ه، پس گویا   را سه مرتب  »  قُلْ هو اهللاُ احد   «تبسم کرد و فرمودک هگراه بخوانی       . ندارم آنها را به جای آورد     
ای، و هرگاه صلوات بفرستی بر من و پیامبران قبل از من، ما شفیعان تو خـواهیم بـود در                ختم قرآن نموده  

: روز قیامت، و هرگاه استغفار کنی از برای مؤمنین، پس تمامی ایشان از تو خوشنود شوند و هرگاه بگـویی                   
  )1(.ای پس حج و عمره کرده» اهللاُ اَکْبَرُسُبْحانَ اهللاِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَ ال اِالُ اهللاُ وَ «

  

  :نوشت پی
  .969الجنان، ص   مفاتیح-1
  .کتاب داروهای معنوی، ابراهیم خانه زرین: مأخذ*



 ١٤٦

  پول شویی
   و

   اصل چهل و نهم قانون اساسی
  

  )شناسی  کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم-قاضی تحقیق دادگستری اراک(محمدرضا رحمتی 
  

توان از جملـه جـرایم مهـم و رو بـه       را می(Blanchiment d'argent)ر پول شویی یا تطهی پول
گسترش عصر حاضر دانست؛ هر چند حدود دو ماه از جرم انگاری این بزه در برخی کشورها سپری شـده،                    

گردد و حتی براساس اصـل قـانونی بـودن جـرایم و               لیکن این بزه در کشور ما مبحثی جدید محسوب می         
توان به بزه تبعی  شویی را می پول. یی جرم نبوده و مقرره قانونی در این زمینه وجود ندارد          شو  مجازاتها، پول 

های نامـشروع درنتیجـه آن، تطهیـر پـول      تعبیر نمود؛ چرا که به دنبال ارتکاب جرم اولیه و تحصیل ثروت   
ارد از جمله جـرایم     این بزه با توجه به آثار بسیار سوئی که بر اقتصاد کشور د            . گیرد  صورت می ) جرم تبعی (

  .ناپذیر است گردد که رفع خالء قانونی در این زمینه در کشور ما ضرورتی اجتناب با اهمیت محسوب می
های نامشروع سخن به میان آورده        اصل چهل و نهم قانون اساسی درخصوص تعیین تکلیف ثروت         

 جهت جلوگیری از به جریان افتـادن        نامه اجرایی آن    ای در اصل مذکور و آیین       و قانونگذار تدابیر پیشگیرانه   
  های نامشروع در چرخه اقتصادی کشور اندیشیده است؛ لیکن در مورد افرادی که این گونه ثروتها را  ثروت



 ١٤٧

اصل چهل و نهـم قـانون       . ای وضع ننموده است     کنند مقرره   در اقتصاد و چرخ مالی کشور وارد می       
 ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سـرقت، قمـار،           های  دولت موظف است ثروت   «: دارد  اساسی اشعار می  

کاریها و معامالت دولتی، فروش زمینهای موات و مباحـات            سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه     
اصلی، دایر کردن امکان فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صـحاب حـق رد کنـد و درصـورت                        

این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا              . دهدالمال ب   معلوم نبودن او به بیت    
هایی که از طرق نامشروع و مجرمانـه تحـصیل            نامه اجرایی آن، ثروت     براساس اصل مذکور و آیین    » .شود
رسـیدگی  . باید به او مسترد و اال به نفع دولت مصادره شود          ) مالباخته(اند درصورت وجود صاحب حق        شده

یم مذکور در اصل چهل و نهم، در صالحیت محاکم عمومی و تعیین تکلیف درخصوص درآمدهای                به جرا 
های نامشروع مـذکور در   برخی معتقدند ثروت. حاصل شده از این جرایم در صالحیت محاکم انقالب است  

این اصل اعم از درآمدهای ناشی از اعمـال مجرمانـه و درآمـدهای حـرام اسـت؛ لـیکن برخـی دیگـر از                         
هـای ناشـی از ارتکـاب اعمـال مجرمانـه             قدانان بر اساس اصل تفسیر مضیق، آن را محدود به ثروت          حقو
  .دانند می

بـه عبـارت دیگـر،    . شویی بوده است شاید بتوان گفت فلسفه وضع اصل چهل و نهم، مقابله با پول   
جلوگیری نماید؛ لـیکن  های در چرخه مالی اسم کشور  اراده قانونگذار بر آن بوده تا از ورود این گونه ثروت      

کننـد و عـالوه بـر اینکـه منـشاء نامـشروع آن را            در مورد افرادی که این درآمده را وارد اقتصاد کشور می          
د سخنی به میان نیاورده و به لحاظ وجود خالء قـانونی در  زنن ند، ضربه سنگینی به اقتصاد می کن  پنهان می 
  .از دست داده استشویی، اصل مذکور کارایی مطلوب خود را  زمینه پول

آمریکـا  ) 1986مـصوب   (شـویی     اولین قانونی که در زمینه تطهیر پول وضع شد، قانون کنترل پول           
بود که براساس آن اعمال افرادی که به قصد پنهان کردن منشاء اصلی درآمدهای حاصل از جرم صـورت      

  .گرفت جرم بوده و برای آنها مجازات تعیین گردید می
بـه   های نامشروع ناشی از تجارت موادمخـدر      ویی ابتدا فقط برای تهطیر ثروت     ش  واژه تطهیر یا پول   

سم عملیـات خـالف قـانون از        های ناشی از هر ق      شویی شامل ثروت   رفت، لیکن درحال حاضر پول      کار می 
فرهنگـستان زبـان    . شـود   می... خواری، تجارت اسلحه، قاچاق و      کالهبرداری، رانت جمله اختالس، ارتشاء،    

  :شویی را چنین تعریف کرده است سه، پولکشور فران
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های تبهکارانه در چرخه اقتصادی با هدف پنهـان کـردن             های ناشی از فعالیت     وارد کردن سرمایه  «
 نـوامبر   15مـصوب   (کنوانسیون سازمان ملل در مورد جرایم سازمان یافتـه فراملـی             )6(ماده  » .منشاء آنها 

داند این   تبدیل یا انتقال اموال درحالی که انتقال دهنده می        «: دارد  شویی اشعار می    در تعریف پول  ) م. 2000
اموال ناشی از جرم است با هدف اینکه منشاء غیرقانونی آنها را پنهان کند یا تغییر دهد و از آثـار قـضایی                       

در چرخـه سـالم   ) های نامشروع  ثروت(های کثیف    رکن مادی این بزه، وارد کردن پول      » .اعمالش فرار کند  
 اقتصادی و رکن معنوی آن، علم و آگاهی مرتکب از نامشروع بودن ثروت و قصد مخفی یـا محـو                     مالی و 

چه بسا عملیات بانکی و مالی فرد کامالً قانونی باشد، لیکن این سـوءنیت              . کردن منشاء اصلی ثروت است    
  .دهد و قصد مرتکب است که به عمل وی ماهیت مجرمانه می

در فرانسه بـرای  . از عناصر معنوی این جرم بسی دشوار استبرهمین اساس، پرواضح است که احر   
شویی جرم شناخته شد و درحال حاضر در این کشور و بسیاری کشورهای               م، پول . 1987اولین بار در سال     
  :تطهیر پول سه مرحله دارد. های سنگینی است شویی دارای مجازات دیگر جهان پول

 وارد کردن ثروت به چرخه مالی و بـانکی از طریـق              مرحله جادهی، که در آن مرتکب اقدام به        -1
  .نماید افتتاح حساب و امثال آن می

های سالم اقـصتادی و بـانکی         های نامشروع به تدریج جذب فعالیت       ، که در ثروت    مرحله جذب  -2
  .شود می

شـده و بـا     ...  مرحله ادغام، که درآمدهای نامشروع تبدیل به سهام، چک، کاال، اوراق قرضـه و              -3
  .شود شود و منشاء آن پنهان می های سالم در چرخه اقصادی به کار گرفته می غام در سرمایهاد

در برخـی کـشورها، بانکهـا مکلفنـد نقـل و            . توان مرتکب را شناسایی نمـود       در مرحله جادهی می   
جـاه  طور مثال در فرانسه جابجـایی بـیش از پن           به. انتقاالت الن را به مراجع قضایی یا دولتی اطالع دهند         
  . گزارش شود(tracfin)هزار فرانک باید توسط بانکها با سازمان دولتی به نام 

درحال حاضر، در کشور ما قانونی درخصوص تطهیر پول وضع نگردیده و در این زمینـه بـا خـالء                    
رو هستیم و شاید به همین جهت از منظر تبهکاران، ایران از جمله کشورهای بهشت مالیـاتی                   قانونی روبه 

(Paradis fiscal)شـود کـه بـه لحـاظ نظـام       به کشورهایی بهشت مالیاتی گفته می. آید  به شمار می
گیـرد و     شویی به راحتی و بدون موانع قانونی صورت مـی           خاص بانکی آنها و نقص قوانین و مقررات، پول        

ه های نامشروع پس از یک گردش در چرخه مالی و محو شدن منشاء آن با ظاهری مشروع از چرخـ      ثروت
  .شویی باقی خواهد ماند مالی و بانکی کشور خارج شده و تنها آثار سوءاقتصادی آن در کشور محل پول



 ١٤٩

اصل چهل و نهم قانون اساسی درخصوص تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع سخن گفته،               
ع در  شویی و اصل عمل تطهیر پول مورد توجه قرار نگرفته است، کـه ایـن مهـم تـسری                    لیکن ماهیت پول  

انگـاری    البته راهکار مبارزه با این بزه صـرفاً جـرم         . طلبد  شویی را می    تدوین و توصیب الیحه مبارزه با پول      
هـایی کـه زمینـه        تطهیر پول نیست، بلکه نظام باکی، مقـررات مـالی و اقتـصادی کـشور و کلیـه ارگـان                   

اندیشی کرده و راهکارهای      ص چاره شویی در آنها وجود دارد باید در این خصو          گذاری و احتماالً پول     سرمایه
علمی و عملی را به موقع اجرا نگذارند تا اینکه بـه جـای بهـشت مالیـاتی بـرای بزهکـاران، کـشوری بـا               

  .شویان داشته باشیم اقتصادی قوی و سالم و ناامن برای پول



 ١٥٠

  .دستورالعمل اخالقی
  

  ها در آخر االزمان ایمن ماندن از شرور فتنه
... ها، اتفاقات و بالها مثـل زلزلـه، سـیل و            شود، در آخرالزمان فتنه     یات استاده می  بنا بر آنچه از روا    

... العـالج و    هـای صـعب     همچنین اتفاقاتی چون موتاه شدن عمر، مرگهای ناگهانی، بیمـاری         . شود  زیاد می 
 اشـاره  لذا به جهت محفوظ ماندن از این بالها، دعاهایی وارد شده است که بضعی از آنها   . فراوان می شود  

  :کنیم می
  :دعاهای ابوذر که بین مالئکه مشهور است: اول

اَللهُمَ اِنیّ اَسْئَلُکَ الْایمان بِکَ وَ التَّصْدیقَ بِنبِیّک وَ الْعافِیَهَ مِنْ جَمیعِ الْبَالءِ وَ الشُّکْرِ عَلَی الْعافِیَـهِ وَ            «
  »الغِنی عَنْ شِرارّ النّاسِ

بـرای طـول عمـر و    : منقول است که فرمـود ) اهللا رحمه(شانی از عالم و عارف بزرگ فیض کا  : دوم
  .را مداومت نماید» یا حیّ«دفع مرگ ناگهانی و فراوانی معاش، نماز هجده بار ذکر 

  :این دعای معروف را بسیار تکرار نماید: سوم
  )1(»یا اهللاُ یا رَحْمنُ یا رَحیمُ یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِتْ قَلْبی علی دینِکَ«
  
  :ها نوشت یپ
  ).ره(الدین، شیخ صدوق   کمال-1
  .کتاب داروهای معنوی، ابراهیم خانه زرین: مĤخذ*
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  شناسی فقهی آسیب
  قوانین

  »جریان حریم در اراضی مملوکه«
  

  )قم(قضاییه  مرکز تحقیقات فقهی قوه
  ) علی بابایی-غالمرضا عبدلی: (تحقیق از

  
 مقداری از اراضی اطراف ملک و قنـات و نهـر و             حریم،«: قانون مدنی ) 136( ماده   :ماده قانونی 

  ».امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد
   ابهام قانون:نوع اشکال

  .رو هستیم  در مورد احکام و آثار حریم با دو دسته از قوانین روبه:توضیح
نین خاصـی  دسته اول موادی از قانون مدنی است که به بحث اختـصاص یافتـه و دسـته دوم قـوا               

دهـد کـه      بررسی این دو دسته از قوانین و مقررات نشان می         . است که به موضوع حریم اشاره نموده است       
قانونگذار نظر صریحی در مورد جریان حریم در اراضی مملوکه ابراز نکرده و همین امر باعث ابهام و بروز                   

  .های مختلف از قوانین شده است برداشت
  تعریف حریم پرداخته و در مورد این که آیا حریم به اراضی موات م، تنها به . ق) 136(ماده 
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بنـابراین، بایـد دیـد      . نظر صریحی نداده است   . اختصاص دارد یا در اراضی مملوکه نیز جاری است        
توان از مضمون مواد به نظر معتبری رسید یا خیر؟ در مورد ایجاد حریم در اراضی مملوکه با توجـه                      آیا می 

  :مدنی، چند نظریه قابل طرح و بررسی استبه مواد قانون 
تـوان نظـر      قانون مدنی، می  ) 136(و  ) 93(به عقیده برخی از حقوقدانان، از قرینه تقابل دو ماده           . 1

تصریح شده است که حـق ارتفـاق، در         ) 93(در ماده   «قانونگذار در مورد موضوع موردنظر را دریافت؛ زیرا         
. چنین تصریحی نکرده است و این خودداری عمدی اسـت ) 136(ملک دیگری است و حال آن که در ماه   

شود که قانونگذار، حریم را با حق ارتفاق خلط نکـرده اسـت و          از مقابله و رویارویی این دو ماده دانسته می        
سـابقه تـاریخی ایـن مـاده در فقـه گـواه ایـن نظـر                 . نظر وی بر این است که حریم در زمین موات است          

  )1(».است
م، اطالق دارد و بر این اساس       . ق) 136(ری که قابل تصور است، این است که ماده          نظریه دیگ . 2

این نظریه مورد پذیرش حقوقدانان قرار نگرفته اسـت؛ بـویژه آن            . حریم در اراضی مملوکه نیز جریان دارد      
مـاده  به همین دلیل حقوقدانان نیـز از اطـالق ایـن            . مه سابقه فقهی ماده نیز  مخالف با این اطالق است          

  .اند دست کشیده
توان گفت، مقنن در این ماده صرفاً در مقام بیان تعریـف              می) 136(در مورد اخذ اطالق از ماده       . 3

آن بوده و بیان احکام و حدود آن را به مواد بعد واگذار کرده است و از نظر اصولی، در جایی که قانونگـذار                    
م، . ق) 136(بنـابراین، مـاده     . الق آن تمـسک کـرد     توان به اطـ     در مقام تعریف و نه بیان حکم باشد نمی        

  .اساساً در مقام بیان حکم جریان حریم در اراضی نیست تا دارای اطالق باشد
اطـالق  ) 136(اند، این است کـه هرچنـد مـاده     نظری که برخی از حقوقدانان بدان متمایل شده     . 4

مثالً یکی از شـارحان، قـانون مـدنی، در    . ددارد، اما با توجه به مواد دیگر قانون باید اطالق آن دست کشی    
  :نویسد می. م. ق) 139(شرح ماده 
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صراحتی ندارد به این که حریم مخـصوص اراضـی          .) م.  ق 138،  137،  136مواد  (سه ماده سابق    «
موات است و ظاهر آنها مطلق است و شاید همین اطالق مواد مزبور موجب شبهه شده باشـد؛ ولـی ایـن                      

رساند که رقبات مندرجه در مـواد سـابق، آن            افع اطالقات مواد فوق بوده و به خوبی می        ر) 139ماده  (ماده  
  )2(»...رقباتی است که در اراضی موات احداث شده باشد

قانون مدنی در ایـن بـاره حکـم صـریحی نـدارد؛ ولـی از                «: برخی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند     
توان ایجاد نشدن حـریم را در زمـین آبـاد             أملی می صفات مطلق و انحصاری بودن حق مالکیت با اندک ت         

 به هر تقدیر، قانون مدنی در مورد جریان حریم در اراضی مملوکـه نظـر صـریحی ارایـه                    )3(».استنباط کرد 
آمیز نویسنده قـانون مـدنی سالهاسـت          مورد و مسامحه    نداده و به تعبیر یکی از حقوقدانان، این سکوت بی         

  )4(.و صدور آرای مختلفی را درپی داشته استموجب اختالف نظر در دادگاه 
صرفنظر از قانون مدنی، در برخی از قوانین خاص، جریان حریم در اراضی مملوکه پذیرفتـه شـده                  

در امـالک مزروعـی مطلقـاً و در         «: 1309قانون قنوات مـصوب     ) 3(به موجب ماده    : به عنوان مثال  . است
هرها مشروط بر این که عرفاً اطالق منزل به آنها نتـوان            باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج از ش         

کرد، هرگاه کسی بخواهد چاه یا استخر یا مجرای قناتی احداث نماید یا برای اصالح یا تکمیل قناتی چاه                   
) مشروط بر این کـه رعایـت حـریم شـده باشـد            (یا مجرایی ایجاد کند، صاحبان امالک مزبور حق ندارند          

اید قیمت عادله زمین و اعیان آن، که چاه و استخر و مجرای جدید در آن جا حفـر                  جلوگیری نمایند؛ ولی ب   
اند کـه   قانون قنوات، استفاده کرده) 3(و ) 1(برخی از حقوقدانان، از مفهوم ماده     » ...شود قبالً تأدیه گرد     می

  )5(.ا بکننداگر کسی در ملک خود نیز قنات یا جاه آب حفر کند، مالکان مجاور باید رعایت حریم ان ر
با توجه به این مطالب، روشن نیست ایجاد حریم اختصاص به اراضی دارد و قوانین خاص مـذکور                  

  از نظر فقهی، مشهور فقهای . امری استثنایی است و این که حریم در اراضی موات و مملوکه جاری است



 ١٥٤

لکه اجماع نیز شده  دانند و د این مورد ادعای عدم خالف ب          امامیه حریم را مختص اراضی موات می      
  .است

فکیف کان فکل ما ذکرنا من ثوبت ذلک الحریم له انما یثبت له الحریم              «: گوید  صاحب جواهر می  
اذا ابتکرت فی الموات أما ما یعمل فی أمالک المعموره فال بال خالف أجده فیه کمل عـن الـشیخ و ابـی                       

 و جمع دیگـری از      )6(«مشعرا باالجماه علیه  زهر و ادریس االعتراف به بل فی الکفایه نسبته الی االصحاب            
  )7(.اند فقها نیز به عدم جریان حریم در امالک تصریح کرده

اند و با عنایت به ایـن کـه           با توجه به نظر مشهور فقها که حریم را اختصاص به اراضی موات داده             
ی مملوکـه امـری     رسد قانون مدنی برگفته از نظر مشهور فقهاست، پس ایجاد حـریم در اراضـ                به نظر می  

  .خالف قاعده است و تنها با وضع قوانین خاص و موردی امکان دارد
به هر حال، چون مقنن در قوانین خاص حریم را به اراضی مملوکه هم سـرایت داده اسـت، پـس                     

شود که بر فرض استثنایی بودن جریان حریم در اراضی مملوکـه در قـوانین خـاص،                   این سؤال مطرح می   
باشد؟ آیا براساس ضرورت و نیازهای اجتماعی بوده یا مالک دیگـری مـدنظر مقـنن               میمالک استثنا چه    

  باشد؟ چنانچه بر سبیل استثنا بوده، چرا بر استثنا بودن این موارد تصریح نشده است؟ می
با توجه به مطالب یاد شده و ابهام موجود در قوانین، الزم است موضوع جریـان حـریم در اراضـی                     

یق قرار گیرد تا نتیجه آن در وضع قوانین و مقررات مربوط به حریم مورد اسـتفاده قـرار                   مملوکه مورد تحق  
  .گیرد
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  :ها نوشت پی
. ، نیـز ر  331، ص   1376خانه گنج دانـش، تهـران،         محمدجعفر جعفری لنگرودی، حق اموال، چاپ چهارم، کتاب       . 1

  .116، ص 1379 تهران، همان، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ اول، کتاب خانه گنج دانش،: ک
  .100، ص 1376خانه گنج دانش، تهران،  ، چاپ اول، کتاب1، شرح قانون مدنی، ج )شاه باغ(سیدعلی حائری . 2
  .231، ص 1374، چاپ اول، مؤسسه نشر یلدا، تهران، )اموال و مالکیت(ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی . 3
  .87، ص 1375چهارم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ، چاپ 3نامه حقوقی، ج  محمدجعفر لنگرودی، دانش. 4
  .232ناصر کاتوزیان، پیشین، ص . 5
  .49، ص 1362، چاپ دوم، دارالکتب االسالمیه، تهران، 38محمدحسن النجفی، جواهر الکالم، ج . 6
، 510ق، ص   .  هــ  1418، چاپ اول، دارالتراث، بیروت،      14السید محمدجواد الحسینی العاملی، مفتاح الکرامه، ج        . 7

االمـام  (اهللا الموسـوی، الخمینـی        ، الـسید روح   171 و   168، صـص    2السیدابوالقاسم الموسوی الخوئی، منهاج الصالحین، ج       
، الـسید علـی الطباطبـائی،    356، ص 3، ترجمه علـی اسـالمی، ج      )15کتاب احیاء الموات، مسأله     (، تحریرالوسیله،   )الخمینی

مـسالک  ) الـشهید الثـانی  (الـدین بـن علـی العـاملی          ، زین 414، ص   .ق.  هـ 1412ی، بیروت،   ، دارالهاد 8ریاض المسائل، ج    
  ... و416 -415، صص .ق.  هـ1417، چاپ اول، مؤسسه المعارف االسالمیه، 12االفهام، ج 
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   کیفری فروش تحلیل ماهیت
   مال امانی

  
  )قاضی دادسرای عمومی و انقالب ورامین(سیامک توانگر 

  
  :مقدمه

های موجـود در زمینـه        وضوع، به عنوان یکی از مسائلی که بیشتری تبلور عینی را در پرونده            این م 
مسائل کیفری، در دو بعد کمی و کیفی در بردارد، به لجاظ آثار متفرع بر آن حیـث میـزان مجـاازت و رد                        

ان داده شود کـه     ای که در این نوشتار سعی خواهد شد تا نش           نماید؛ به گونه    بسیار واجد اهمیت می   ... مال و 
اگر امین، مال موضشوع امانت را با سوءنیت به فروش برساند فعل مجرمانه او              «در پاسخ به این گزاره که       

» مصداق عینی تحققی کدام یک از افعال جزایی خیانت درامانت یا فروش مال غیر یا هر دو خواهد بـود؟                   
ضوع فعل مجرمانه به متهم و دالیـل آن،         به عبارت دیگر، در فرض سؤال قاضی، در مقام تفهیم اتهام مو           

که متعاقب آن تدارک دفاع از ناحیه متهم را درپی خواهد داشت، کدام یک از نصوص حاکم بر موضوع را،                    
از قانون مجازات اسالمی، یک ماده یک قـانون مجـازات راجـع بـه انتقـال مـال                 ) 647(حسب مورد ماده    

رار دهد؟ برای تبیین دقیق ماهیت موضوع بسان رسـیدگی  ، یا هرد دو، باید مورد لحاظ ق  1308غیرمصوب  
  :پردازیم عملی به موضوع، در قالب سه فرض به پاسخ سؤال می

 مالک مال امانی یا مودع، به تنهایی به عنـوان شـاکی خـصوصی مبـادرت بـه طـرح                     -فرض اول 
  .نماید شکایت کیفری می
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امـانی، مطلـع از مـورد امانـت بـودن           البته فرضی که خریدار مـال       ( خریدار مال امانی     -فرض دوم 
. چه فرش اطالع با احراز شرایط، ممکن است معاون در انتقال مال غیرتلقی شود          . موضوع جرم نبوده است   

به عبارت دیگر، در این فرض، خریدار عالم به امانی بودن موضوع معامله، از موضوع بحث ما به اصطالح                   
نوان شاکی خصوصی به تنهایی مبادرت به طرح شکایت         به ع .) اصولیین خروج موضوعی یا تخصصی دارد     

  .نماید کیفری، می
قـانون آیـین    ) 69(در فرض اول که مالک مال، به عنوان شاکی خصوصی با رعایـت قیـود مـاده                  

نمایـد،    دادرسی کیفری در شکوائیه، موضوع شکایت را به عنوان فروش مال امانی توسط امین مطرح مـی                
یفه تطبیق فعل مجرمانه فرد با قانون را با لحاظ تحلیل ارکان اثباتی بزه به               قاضی به عنوان مقامی که وظ     

عهده دارد، در مقام این تشخیص ماهیت و تفهیم آن به متهم، با لحاظ موضوع شکایت شاکی خصوصی،                  
باید دو عنوان مجرمانه خیانت در امانت و فروش مال غیر، و موضوع و ادله آن را به شرح مقـرر در مـاده                        

به عبارت دیگر، در این فرض، قواع راجع به تعدد معنـوی       . قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم نماید     ) 129(
حاکم خواهد بود؛ اما اسـتدالل درخـصوص ایـن شـق از             ) یعنی عمل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد      (

ی بـزه خیانـت در      یابیم که عناصـر مـاد       از قانون مجازات اسالمی در می     ) 674(موضوع؛ از مداقه در ماده      
تصاحب، استعمال، تلف و مفقـود نمـودن، کـه          : امانت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال، عبارت است از          

قاضی طبق ضوابط، به عرف، به عنوان مرجع تـشخیص موضـوعات حقـوق جـزای اختـصاصی مراجعـه                    
 برخـی از حقوقـدانان      چنان که   از طرف دیگر، بعضی از عناصر مادی بزه فوق، بسان تصاحب آن           . نماید  می

تواند از افعال یا ترک افعال مختلفـی از قبیـل             اند مفاهیم مجرد و انتزاعی هستند، که می         بدان اشاره نموده  
  )1(.استنباط گردد... فروختن یا گرو گذاشتن و غیره

فروشد، فعل فروختن ایشان، کاشف       بنابراین، در فرضی که امین، مال مورد امانت را با سوءنیت می           
به عنوان برخورد مالکانه با مال موضوع جرم یا ادعای قطع رابطـه مالکیـت بـین مـال مـورد                     ( تصاحب   از

  در اینجاست که با تحقق عنماصر مادی خیانت در امانت به همراه احراز . باشد می) امامت و صاحب مال
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وش مـال   به عبارت دیگر، به محض فـر      . سایر شرایط و ارکان، خیانت در امانت محقق خواهد بود         
امانی توسط امین، ارتکاب رفتار خائنانه امین با فرض تحقق سایر عناصر تشکیل دهنده، در کنـار کاشـف                   

اما اسـتدالل در بعـد      . گردد   امانت محقق می   بودن فروش از تصاحب به عنوان عنصر مادی، بزه خیانت در          
نکه مصداق تحقـق خیانـت در   دیگر، در جهت اثبات اینکه فعل فروش مال امانی توسط امین، عالوه بر ای           

امانت به علت مسبوق بودن به یک رابطه قراردادی امانی، و کاشفیت فروش مال از تحقـق تـصاحب بـه                     
بدین دلیل که در پاسخ به ایـن        . عنوان عنصر مادی بزه فوق است، مصداق انتقال مال غیر نیز خواهد بود            

: در پاسخ گفته خواهـد شـد      »  امنت شناخته شد؟   چرا فرد الف به عنوان خائن در      «: گزاره که اگر گفته شود    
ترین پاسخ منطقی و قانونی بـه تحقـق انتقـل     پاسخ به گزاره فوق، بدیهی» مال دیگری را فروخت «چون  

شـد؛    فروخت، خائن در امانت شـناخته نمـی         مال غیر نیز خواهد بود؛ چه آنکه اگر امین مال دیگری را نمی            
الذکر بالتردید باید قائل بـود کـه           شد، که از توجه به گزاره اخیر       پس چون فروخت، خائن در امنت شناخته      

در فرض اول، مشکل را باید به استناد قواعد راجع به تعدد معنوی حل کرد؛ یعنی با فعـل واحـد فـروختن                       
مال موضوع امانت، که تعلقش به دیگری محرز است، هم فروش مال غیر تحقق یافته است، هم خیانـت                   

پـس در   .  کاشفیت فعل فروختن از تصاحب، به عنوان عنـصر مـادی خیانـت در امانـت                در امانت به لحاظ   
فرض اول، قاضی باید موضوع اتهام و دالیل فعل واحد اداری دو عنوان مجرمانه، یعنی خیانت در امانت و             

تقـال  ت جرم اشد را کـه ان      ازدر نهایت در مقام اصدار حکم، مجا      انتقال مال غیر را به متهم تفهیم نماید، و          
  .مال غیر با لحاظ آثار آن است را اعمال نماید

 در این فرض، خریدار مال امانی که مطلع بر امانی بودن فروش مال موضوع امانت به                 -فرض دوم 
چه در فرض اطالع، حسب مورد ممکن اسـت         . (نماید  خود نبوده است مبادرت به طرح شکایت کیفری می        

در این فرض که تنها شاکی خصوصی، خریـدار غیرمطلـع           .)  گردد خود، معاون در بزه انتقال مال غیر تلقی       
بر امانی بودن موضوع جرم است، قاضی در مقام تفهیم اتهام بـه مـتهم صـرفاً بایـستی موضـوع اتهـام و               
دالیل بزه انتقال مال غیر را به ایشان تفهیم نماید؛ چه آنکه به لحاظ عدم وجود رابطـه امـانی قـراردادی                      

عنصر سپردن، چه مالی از ناحیه خریدار به خائن در امانـت سـپرده نـشده و                 ( در امانت    بین خریدار و خائن   
  .عنصر خیانت در امانت در این فرض محقق نخواهد بود.) ای امانی بین ایشان وجود نیست رابطه

 در این فروض، مالک مال امانی و خریـدار غیرمطلـع، هـر دو بـه عنـوان شـاکی                     -اما فرض سوم  
در فرض سوم بسان فـرض اول، قاضـی موضـوع و            . نمایند   طرح شکایت کیفری می    خصوصی مبادرت به  

نماید، النهایه در مقام اعمال مجـازات، قواعـد           ادله دو جرم خیانت در امانت و انتقال مال غیر را تفهیم می            
طور که در فرض اول گذشت، فعل واحـد فـروختن، توسـط               راجع به تعدد معنوی را اعمال کند؛ زیرا همان        

  ین، عالوه بر کاشف از تصاحب بودن، به عنوان رکن مادی بزه خیانت در امانت با حراز سایر شرایط، و ام
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ضوع امانت را که متعلق حق      ؛ زیرا تا امین، مال مو     تحقق آن، مبین فروش مال دیگری خواهد بود       
 به عنوان پس به داللت تضمن . دیگری است نفروشد، خیانت در امانت در فرض سؤال محقق نخواهد شد           

 پذیرش خیانت در امانت در فروش مال امانی، مالزمه با مفروض دانـستن              –یکی از اقسام داللت منطقی      
ناگفته نماند که کمیسیون مشورتی آیـین دادرسـی کیفـری در اداره             . تحقق فروش مال غیر خواهد داشت     

 بـدین شـرح بیـان       12/9/1334 مـورخ    2472های ابرازی به شماره       حقوقی قوه قضاییه، در یکی از نظریه      
اگر کسی مالی را در شهرستانی از یک نفر امانت بگیـرد و در شهرسـتان دیگـر آن را بفروشـد،                      «: دارد  می

چون خیانت در امانت موقعی محقق شده است که مال مورد امانت فروخته شده، بنابراین این محل وقوع                  
 از توجه به ایـن نظریـه   )2(خی از حقوقدانانبر» .جرم شهرستان اخیر است و بازپرس آنجا صالح خواهد بود    

اند که اداره مزبور، فروش مال مـورد امانـت را تلویحـاً خیانـت در امانـت       اداره حقوقی این استفاده را کرده 
قانون مجازات اسالمی را در مورد استرداد اموال ناشی از جرم حتـی درصـورت               ) 10(دانسته و اجرای ماده     

رسـد کـه بـا تـدقیق در نظریـه             اما به نظر می   .  بودن مال ممکن دانسته است     عدم اطالع خریدار از امانی    
گردد که اداره مزبور در مقام پاسخ به تعیـین محـل وقـوع بـزه                  ابزاری اداره حقوقی، این چنین مستفاد می      

خیانت در امانت  و زمان تحقق ارکان آن، که موقع فروش است، بوده، نه پاسـخ بـه اینکـه فـروش مـال                         
اثبـات  «به مقتـضای قاعـده منطقـی        : استنباط فوق، اوالً  . نت صرفاً مصداق خیانت در امانت باشد      مرود اما 

 قانون مجازات اسالمی مفید پذیرش دو عنـوان مجرمانـه بـا             46زیرا ماده   (» .کند  شیء و نفی ماعداء نمی    
  مجرمانه فعل فروش  در پاسخ به تعیین ماهیت در مقام بیان نبودن اداره حقوقی،: و ثانیاً) فعل واحد است
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مال امانی، بلکه صرفاً تعیین مکان و زمـان اسـتقرار ارکـان بـزه خیانـت در امانـت کـه از لحـاظ                         
توان ایـن     پس به داللت مراتب فوق، از نظریه اداره حقوقی نمی         . صالحیت واجد اثر بوده، قرار داشته است      

ئل به صرف تحقق خیانـت در امانـت         استنباط را داشت که اداره موصوف در فرض سؤال موضوع مقاله، قا           
ای از  ای موافق از آنچه کـه عـده    و البته با تحیلی متفاوت و نتیجه    -طور که گذشت    بوده است، بلکه همان   

 حکم موضوعی از نظر این که شاکی خصوصی چه کـسی باشـد،              –اند     مطرح نموده  )3(قضات دیوان کشور  
ه امانت داده، در این صورت عمل ارتکـابی واجـد           اگر شاکی خصوصی مالک مالی باشد که ب       . کند  فرق می 

دو عنوان خیانت در امانت و انقتا مال غیر خواهد بود و درنتیجه، فعل واحد حایز دو عنـوان محرمانـه و از                       
قانون مجازات اسـالمی، مجـازات جـرم اشـد بـرای            ) 46(پس با رعاتی ماده     . نوع تعدد معنوی جرم است    

د گرفت؛ و اگر شاکی خصوصی خریدار مال غیر باشد، از آنجـا کـه از                مرتکب مورد لحوق حکم قرار خواه     
نفع نیست و به عبارتی، عـدم تحقـق و تجمیـع ناصـر بـزه                  نظر ارتکاب خیانت در امانت، خریدار مال ذی       

به لحاظ عدم وجود رابطه امانی قراردادی بین خریدار و خائن در امانـت یـا              (خیانت در امنت در این فرض       
در امانت نسبت این فرض محقق نخواهد بود       سپردن در رابطه خائن در امانت و خریدار          عدم تحقق عنصر  

  .و بنابراین، تقریر مجازات برای مرتکب، صرفاً براساس بزه انتقال مال غیر معنی خواهد شد
ای بیان گردد که نه ایجاز مخل بـه مطلـب    در نگارش مقاله حاضر سعی بر آن بود مطالب به گونه    

ه اطناب ممل؛ و در عین عطف توجه به اینکه به لحاظ نظری بودن موضوع، و آزادی دادرسـان                   وارد آید ن  
در تفسیر قضایی از نصوص جزایی در حق از قوانین، ممکن است نظری مخالف با آنچه که گذشت وجود                   

 و در   ای را که جامع شقوق موضوع سـؤال،         داشته باشد، اما در نگارش این مقاله سعی بر آن بود که نظریه            
  .عین حال نزدیکتر به قواعد و اصول حاکم بر آیین دادرسی باشد، انتخاب گردد

  
  :ها نوشت پی

  .146، ص 78 میرمحمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ سوم، نشر میزان، بهار -1
  .147 منبع پیشین، ص -2
قـضاییه،     ناشر معاونت آمـوزش و تحقیقـات قـوه         های قضایی، مسائل قانون مجازات اسالمی،        مجموعه نشست  -3

  .1381چاپ اول، سال 
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  سؤال از شما،
  *پاسخ از ما

  
  مقدمه

قضاییه تشکیل واحدی است به نام واحد مشاوره تلفنی قضات کـه              از ابتکارات معاونت آموزش قوه    
دگی بـه   همکـاران قـضایی سراسـر کـشور در جریـان رسـی            . گذراند  رسانی خود را می     سومین سال خدمت  

ها ممکن است اتخاذ تصمیم در موضوع را مستلزم قضایی بدانند، واحد مشاوره تلفنی قضات روزانه                  پرونده
بنـا بـه   . به حضور اساتید بازنشسته دیوان و دادسرای انتظامی قضات، در خدمت همکـاران قـضایی اسـت       

الت همکـاران قـضایی و   تصویب هیأت تحریریه نشریه، مقرر گردیده است در هر شماره تعـدادی از سـؤا              
های اساتید مشاوره قضایی تلفنی، گزینش و تحت عنوان سؤال از شما، پاسـخ از مـا، بـه نظـر نظـر                         پاسخ

در این شماره در دو بخش تعدادی از مشاورهای تلفنی قـضایی تقـدیم     . قضات محترم سراسر کشور برسد    
جب ارتقای کیفیت مطالب ایـن بخـش        بدیهی است نقد و نظر در مورد این پاسخها مو         . گردد  همکاران می 
  .خواهد شد
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  تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم دادگاه
  :سؤال

حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت متهم و متهمه به زنا صادر گردیده؛ به لحاظ عدم اعتـراض                  
 اجرا شده؛ اما با اعتراض مـتهم، پرونـده بـه دادگـاه تجدیـدنظر ارسـال                )  ضربه تازیانه  100(متهمه، حکم   

گردیده، و نظر مرجع فوق پس از بررسی اوراق پرونده این است که عمل ارتکابی متهمـان صـرفاً در حـد                     
ارتباط نامشروع محرز است، و زنا مطابق با موازین فقهی و شرعی اجراز نشده، بلکه به لحاظ وجود شبهه،                   

کـه  ) متهمه(علیها    حکومآیا دادنامه موصوف در هر دو قسمت حتی در مورد م          . باشد  مشمول قاعده درأ می   
رأی نسبت به وی اجرا گردیده نیز قابل نقض است؟ مضافاً، محکومیت مجدد و تعریز نامبردگان بـه چـه                    

  باشد؟ صورت می
  :پاسخ

عیلها که تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده و حکم قطعـی شـده و اجـرا گردیـده،                   نسبت به محکوم  
کـه دعـوای تجدیـدنظرخواهی وی درحـال رسـیدگی           علیه    نقض حکم مورد ندارد، لکن نسبت به محکوم       

  .است، دادگاه با نقض حکم و تطبیق موضوع با قانون مربوط، حکم مقتضی صادر خواهد نمود
*********  

  تقاضای افزایش مهلت پرداخت دیه
  :سؤال

علیه در پرداخت دیه، تقاضای مهلت افزون بر آنچـه کـه در قـانون مـذکور اسـت،        چنانچه محکوم 
  له تا صدور حکم اعسار، وی را بازداشت نمود؟ توان بنا به تقاضای محکوم د، آیا میداشته باش

  :پاسخ
لـه نیـز در    علیه وجه قانونی ندارد و بـه تقاضـای محکـوم    قبل از حلول اجل، مطالبه دیه از محکوم     

عـسار  اما پس از انقضای مهلت مقرر منعی برای پذیرش درخواست ا          . توان ترتیب اثر داد     فرض مسئله نمی  
هـای مـالی چنـین        وجود ندارد و از مجموع مقررات مربوط به اعسار در قـانون نحـوه اجـرای محکومیـت                 

علیه منوط به این است که وی در بازداشـت باشـد،    شود که رسیدگی به ادعای اعسار محکوم برداشت نمی 
 مربـوط بـه     هـای مـالی،     قانون نحوه اجرای محکومیـت    ) 3(مقرر در ماده    » ضمن اجرای حبس  «و عبارت   

به شود، که در ایـن فـرض تـا زمـان            علیه در حبس بوده و مدعی اعسار از محکوم          حالتی است که محکوم   
  .اثبات اعسار در حبس خواهد ماند

*********  
  

  احتیاطی راننده رسیدگی به ضرر و زیان وارد شده در اثر بی
  :سؤال

شـود، بـا      دخ منجر به وقوع خسارت مـی      مباالتی رانن   احتیاطی و بی    در حوادث رانندگی که بر اثر بی      
های جرایم رانندگی، جریمه مقرر شده است، آیا عمل ارتکابی بـه عنـوان جـرم      نامه  توجه به اینکه در آیین    
  نیز قابلیت استماع دارد؟
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  :پاسخ
مباالتی در امر رانندگی که منتهی به وقوع تصادف منجر به ضرب و جرح گـردد،                  احتیاطی و بی    بی

تواند به تبع امر کیفری، ضرر و زیان خود را نیز از دادگاه رسیدگی کننده                 زیان دیده از جرم می    جرم بوده و    
  .در غیر این صورت، عمل مرتکب تخلف است و جرم نیست. مطالبه نماید

*********  
  

  تکلیف دادگاه در رسیدگی مجدد نسبت به دعوای فروش مال غیر
  :سؤال

شود که منجر به صدور قرار منـع پیگـرد موضـوع     ح می شکایتی تحت عنوان فروش مال غیر مطر      
با توجه به قطعیـت رأی،      . گردد  های عمومی و انقالب در امور کیفری می         آیین دادرسی دادگاه  ) 177(ماده  

با همان موضوع، اقـدام     ) شود  که تقریباً فروش مال غیر توسط متهم محرز می        (شاکی با ارائه دالیل جدید      
حال با توجه به صدور قرار منـع پیگـرد          . شود  د و شعبه دادگاه وارد رسیدگی می      نمای  طرح دعوای مجدد می   

در شکایت اول، آیا موضوع اعتبار امر مختومه را دارد یا خیر؟ فرض بر اینکه موضوع اعتبار امر مختومه را                    
ه را  داشته باشد، با توجه به مدارک موجود، چه کمی درخصوص متهم صادر گردد؟ اگر شاکی، پرونده اولیـ                 

  از طریق اعاده دادرسی پیگیری نماید، آیا طرق دیگری وجود دارد یا خیر؟
  

  :پاسخ
هـای    قـانون اصـالح قـانون تـشکیل دادگـاه         ) 3(ماده  ) ن(از شق   » 3«با توجه به متن صریح بند       

هـای عمـومی و       قانون آیین دادرسی دادگـاه    ) 177(ماده  » الف« ناظر به بند     81عمومی و انقالب مصوب     
 در امور کیفری، چنانچه در خصوص جرم معنونه قرار منع تعقیب متهم مـتهم صـادر و ایـن قـرار                      انقالب

توان به همین اتهام متهم را تحت تعقیب قرار داد، مگر بعد از کشف دالیل                 قاطعیت یافته باشد، دیگر نمی    
یـب نمـود و     توان به درخواسـت دادسـتان، مـتهم را تعق           جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می         

  .هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی و صدور قرار مقتضی است
*********  

  



 ١٦٤

  عدم اجرای حکم قصاص به لحاظ عدم تأدیه سهم صغار
فردی متهم به دو فقره قتل غیرعمدی شده و حکم قصاص درباره وی صادر شـده؛ بـا توجـه بـه                      

لیای دم مقتولین مبنی بر واریز سهم صغار جهت اجرای حکم تاکنون اقدامی صورت              های مکرر به او     ابالغ
شود نه سهم صـغار تأدیـه         نگرفته و نزدیک به پانزده سال است که قاتل در حبس است، و نه قصاص می               

  شده، وظیفه دادگاه در این خصوص چیست؟
  :پاسخ

صاص، واریـز نمـودن سـهام صـغار         قانون مجازات اسالمی، شرط اجرای ق     ) 246(با توجه به ماده     
  .باشد باشد و تا زمانی که سهم مربوط به صغار واریز نشود امکان اجرای حکم قصاص نمی می

*********  
  های مالی قانون نحوه اجرای محکومیت) 2 و 1(اعمال مواد 

  :سؤال
 به دو فقره قتل غیرعمدی شده و حکم قصاص درباره وی صادر شـده؛ بـا توجـه بـه                   فردی متهم   

های مکرر به اولیای دم مقتولین مبین بر واریز سهم صغار جهت اجرای حکم تاکنون اقدامی صورت                   ابالغ
شود نه سهم صـغار تأدیـه         نگرفته و نزدیک به پانزده سال است که قاتل در حبس است، و نه قصاص می               

  شده، وظیفه دادگاه در این خصوص چیست؟
  :پاسخ

ت اسالمی، شرط اجرای قصاص، واریـز نمـودن سـهام صـغار             قانون مجازا ) 246(با توجه به ماده     
  .باشد باشد و تا زمانی که سهم مربوط به صغار واریز نشود امکان اجرای حکم قصاص نمی می

*********  
  های مالی قانون نحوه اجرای محکومیت) 2 و1(اعمال مواد 

  :سؤال
های مالی و همچنین      محکومیتقانون نحوه اجرای    ) 1(حبس از بدل از اجرای نقدی به شرح ماده          

 قانون مجازات اسالمی از طریق دادستان قابلیت تجویز و اعمال دارد یا اینکه بایـد از طریـق                   690تبصره  
  دادگاه مربوطه اقدام گردد؟

  :پاسخ
های مـالی     قانون نحوه اجرای محکومیت   ) 2 و   1(در مورد حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده          

پرونده بدواً در داسرا مطرح     ) 690( اجرای آن با دادسرا است و درخصوص ماده          حکم توسط دادگاه صادر و    
گیری نموده و اجـرای حکـم صـادره     و پس از صدور کیفرخواست دادگاه عمومی در مورد مجازات، تصمیم       

  .نیز با دادسرا خواهد بود
*********  

  علیه کارمند بازداشت محکوم
  :سؤال

علیـه کارمنـد را در        تـوان محکـوم     ون اجرای احکام مدنی، آیا مـی      قان) 97(و  ) 96(با توجه به مواد     
، قبل از رسیدگی به دعوای اعـسار        1377های مالی مصوب      قانون نحوه اجرای محکومیت   ) 2(اجرای ماده   

  بازداشت نمود یا خیر؟
   :پاسخ
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. هقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بین کارمند و غیرکارمند تفـاوتی قایـل نـشد               ) 2(ماده  
علیه به لحاظ عـدم پرداخـت قبـل از احـراز              له درخواست نماید، بازداشت محکوم      بنابراین، چنانچه محکوم  

  .اعسار الزامی است
*********  

  مرجع اجرای احکام کیفری
  :سؤال

های مالی، به     قانون نحوه اجرای محکومیت   ) 2(علیه موضوع ناده      در رابطه با توقیف اموال محکوم     
اخت دیه، بعد از دستومر توقیف، ادامه عملیات اجرایـی از جملـه ارزیـابی و مزایـده و                   لحاظ محکومیت پرد  

  غیره بر عهده اجرای احکام کیفری و زیرنظر دادستان است یا به اجرای احکام مدنی ارسال خواهد شد؟
  :پاسخ

ه به دیه است، که حکم راجع به آن به وسیله دادگـاه کیفـری صـادر شـد                   با توجه به اینکه محکوم    
  .کند بنابراین اجرای چنین حکمی با اجرای احکام کیفری است که زیرنظر دادستان انجام وظیفه می. است

*********  
  موافقت دادستان در قرار موقوفی اجراء 

  :سؤال
در دایره اجرای احکام، توسط دادیار اجرای احکام، قرار موقوفی اجراء صادر گردیـده، آیـا نیـاز بـه                    

  صالح دیگری هست یا خیر؟ دستان یا مقام ذیاظهارنظر از سوی دا
  :پاسخ

در مورد سؤال، با توجه به اینکه قرار موقوفی در اجرای احکام همانند قرار موقوفی است، این قـرار                
  .هم باید به موافقت دادستان برسد

*********  
  تکلیف پرونده ضبط اسلحه

  :سؤال

همان قانون، چنانچـه حکمـی      ) 173(ه ماده   قانون آیین دادرسی میفری ناظر ب     ) 174(نظر به ماده    
درخصوص ضبط اسلحه اعم از جنگی یا شکاری صادر گردیده باشد، تـا انقـضای مـواد مـصرحه در مـواد         

ها بنا به دالیلی از طرف نیروهای انتظامی جهت ضبط به اجرای احکام ارسال نگردیـده، آیـا                    فوق، اسلحه 
توانـد    ر شده از دادگاه فقط ضبط سالح مکشوف بوده، مـی          قاضی اجرای احکام با اوجه به اینکه حکم صاد        

  نسبت به قرار موقوفی اجرای حکم اقدام نماید یا خیر؟
  :پاسخ

با توجه به اینکه موضوع مورد حکم منحصراً ضبط سالح بوده، اجرای احکام پس از ضـبط سـالح              
 آن از نیروی انتظامی مختومه      تواند پرونده را مختومه اعالم نماید؛ لیکن قبل از ضبط و تحویل گرفتن              می

  .باشد نمودن پرونده مورد نداشته و ضامل موقوفی تعقیب نمی
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*********  
  علیه پس از معرفی اموال آزادی محکوم

  :سؤال
فردی به اتهام صدور یک فقره چک بالمحل به حبس و پرداخـت ضـرر و زیـان در حـق مـدعی                       

قانون نحـوه اجـرای     ) 2( در اجرای ماده     پس از تحمل حبس، مدهی خصوصی     . خصوصی محکوم گردیده  
علیه درحال حاضر در اجرای مـاده فـوق           های مالی درخواست حبس نامبرده را نموده و محکوم          محکومیت

االرث خـود را بـه عنـوان          علیه، وی قـسمتی از سـهم        اخیراً با توجه به فوت پدر محکوم      . باشد  بازداشت می 
بـا  . عرفی کرده و درخواست لغو بازداشت خود را نموده اسـت          اموال قابل توقیف به اجرای احکام حقوقی م       

زاد نمایـد یـا پـس از انجـام           توقیف، دادگاه باید نامبرده را آ      توجه به مراتب، آیا به صرف معرفی مال قابل        
  له، نامبرده را آزاد نماید؟  و فروش ملک قابل توقیف و استیفای حق محکوممزایده

  :پاسخ
علیـه    های مـالی، بـا معرفـی از طـرف محکـوم              نحوه اجرای محکومیت   قانون) 2(با توجه به ماده     

  .باشد موجبی برای ادامه بازداشت او نمی
*********  

  قانون مدنی) 115(ترک انفاق موضوع ماده 
  :سؤال

قانون مـدنی، منـزل شـوهر را تـرک و منـزل             ) 1115(درصورتی که زن به جهات مذکور در ماده         
در منزل پدرش سکونت نماید و بنا به دلیل مذکور در ماده استنادی، حاضر بـه                ای اختیار نماید، یا       جداگانه

بازگشت به منزل شوهرش نباشد، و با این وضعیت علیه شوهرش به اتهـام تـرک انفـاق شـکایت نمایـد،                  
قـانون مجـازان اسـالمی     ) 642(باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، مفـاد مـاده             موضوع دارای جنبه کیفری می    

  شود یا خیر؟ قانون مدنی نیز می) 1115( ماده شامل تصدیق
  :پاسخ

قانون مدنی مطـرح  ) 1115(درصورتی که زوجه به لحاظ خوف از ضرر بدنی به شرحی که در ماده  
را داشته و ترک انفـاق در       است، منزل شوهر را ترک کند و این امر به اثبات برسد، زوجه حق مطالبه نفقه                 

  .ستچنین مواردی دارای جنبه کیفری ا
*********  
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  دعوای تخلیه به علت انتقال منافع به غیر 
  :سؤال

مبنی بر تخلیه مغازه به علت انتقال به غیر، طرح دعوا           » مستأجر«موجر به طرفیت دارنده سرقفلی      
نموده؛ با توجه به اینکه مغازه از طرف شهرداری در طرح گسترش خیابان قرار گرفته و موجر نیـز راضـی                     

وده و از طرفی دیگر، مستأجر هم اجـازه انتقـال بـه غیـر نداشـته، وظیفـه دادگـاه در ایـن                        به ان انتقال نب   
  خصوص چیست؟
  :پاسخ

این که مورد اجاره در طرح خیابان است تأثیری در کیفیت ارتباط بـین مـوجر و مـستأجر نـدارد و                      
 دعوای تخلیه مـسموع     چنانجه مستأجر اولیه بدون داشتن حق انتقال، مبادرت به انتقال منافع نموده باشد،            

  .است
*********  

  برند طرح دعوای علیه افرادی که مدت طوالنی در بیهوشی به سر می
  :سؤال

» فرضـاً چهـار سـال     «اشخاصی که در اثر سانحه دچار بیهوشی یـا سـته مغـزی طـوالنی مـدت                  
قانونی آنان روشن   باشند و در امور غیرمالی نیز وضعیت          گردند، با توجه به اینکه جزء افراد محجور نمی          می
تواننـد طـرف دعـوا        باشد و از طرف دیگر، افاقه و بهبودی ایشان نیز در آینده مشخص نیست آیا مـی                  نمی

واقع گردند یا خیر؟ درصورتی که در دعاوی خانوادگی، مثل ازدواج مجدد از ناحیه زوج، شـخص بیهـوش                   
دادگاه چیست؟ در امور مالی وضعیت      علیه طرف دعوا واقع کردد، تکلیف         که زوجه است و به عنوان مدعی      

  گونه اشخاص به چه صورت است؟ این
  :پاسخ

تواند   همان قانون، زوجه بیهوش نمی    ) 190(قانون مدنی و ماده     ) 211(و  ) 201(با توجه به مادتین     
ه تا اعاده ب  ) 1221(تواند طرف دعوا قرار گیرد، طبق ماده          نظر به اینکه مشارالیه نمی    . طرف دعوا قرار گیرد   

شود و سپس نسبت بـه طـرح دعـوا بـه              وصع عادی و حصول بهبودی از سوی دادستان تقاضای قیم می          
  .شود طرفیت قیم اقدام می

*********  
  استعالم ثبتی با وجود سند رسمی

  :سؤال
  نفع دفترچه مالکیت  در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی امالک غیرمنقول، وقتی شخص ذی
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ست بازداشت قبلی در سند فعلی درج نشده باشد یـا اینکـه اعتبـار دفرتچـه                 نماید ممکن ا    ارائه می 
  مالکیت پیش از استعالم ثبت باشد، آیا دادگاه نیاز به استعالم ثبتی دارد یا خیر؟

  : پاسخ
ارائه دفترچه مالکیت به وسیله ذی نفع، مانع از این نیست که دادگاه وضعیت ملک را از اداره ثبـت     

 که در مـورد سـؤال       –نفع    ؛ زیرا بعد از در اختیار گرفتن دفترچه مالکیت، به وسیله ذی           مربوط استعالم کند  
 امکان فعل و انفعاالتی وجـود دارد و از طرفـی، ممکـن اسـت از طـرف      -ظاهراً منظور خریدار ملک است   

  .مقاماتی ملک بازداشت شده باشد و استعالم از ثبت الزم و ضروری است
*********  

  نویسیمعنای حقوقی ظهر
  :سؤال

نماید آیا عمل او ظهرنویسی       معنای حقوقی ظهرنویسی چیست؟ کسی که پشت چک را امضاء می          
  است؟

  :پاسخ
امضای دارنده سند به قصد انتقال آن ظهرنویسی است و دال بر انتقال چک یا برات یا سفته است                   

ولیت ظهرنـویس هـم در      قانون تجارت تشریح شده و مسئ     ) 247(و  ) 246(و  ) 245(و ظهرنویسی در مواد     
قانون تجـارت از نظـر مـسئولیت قـضایی          ) 315(و مواد بعدی آن مذکور است، و رعایت ماده          ) 249(ماده  

  .صادرکننده و ظهرنویس ضروری است
*********  

  ازدواج باکره
  :سؤال

قانون مدنی قطعی است یا اینکه مجوز صادر شده قابـل تجدیـدنظر             ) 1034(اجازه مندجر در ماده     
  است؟

  :پاسخ
قـانون، نکـاح   ) 1044(قانون مدنی و نیز با عنایت بـه مفـاد مـاده    ) 1043(با توجه به منطوق ماده      

دختر باکره که به سن بلوغ رسیده حتی بدون استیذان از پدر و جد پـدری کـه در محـل حاضـر نباشـد و                          
واج در دادگـاه خـانواده،      صدور مجـوز ازد   . کسب اجازه آنان مقدور نباشد، از نظر قانونی بالمانع خواهد بود          

قانون آیین دادرسی مدنی،    ) 330(ماده  » ب«قابل تجدیدنظر است؛ زیرا امر غیرمالی است و به موجب بند            
  .کلیه احکام صادر شده در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است

*********  
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  مسئولیت ضامن سفته بدون واخواست 
  :سؤال

اضای مطالبه وجه آن را بـه نحـو تـضامن از صـادرکننده و     چنانچه دارنده سفته بدون واخواست تق   
ضامن بنماید، اعالم فرمایید، آیا ضامن مسئولیتی درخصوص پرداخت وجه سفته دارد یا خیر؟ و رد فـرض                  

  مسئله مسئولیت صادرکننده سفته و ضامن چگونه است؟
  :پاسخ

 کشور، چنانچـه شخـصی      عالی   هیأت عمومی دیوان   597/12/2/74با توجه به مفاد دادرسی شماره       
قـانون  ) 268 و   249 و   315(که پشت سفته را امضاء نموده عنوان ضـامن را داشـته باشـد، از مفـاد مـاده                    

تجارت که اختصاص به ظهرنویس دارد خارج بوده و براسـاس ضـامن تجـاری، تـا زمـان دیـه، مـسئول                       
مهلـت مقـرر در مـاده       پرداخت دین خواهد بود؛ لکن درخصوص ظهرنویس، واخواست و طرح دعوا ظرف             

  .باشد قانون تجاری ضروری می) 268(
*********  

  دستور تخلیه
  :سؤال

آیا تخلیه به استناد امتناع مستأجر از حضور در دفترخانه و تنظیم سند اجاره به استناد قسمت اخیـر                   
اه حکـم   ، نیاز به دادخواست دارد یا خیـر؟ در ایـن مـورد دادگـ              1356قانون موجر و مستأجر سال      ) 9(ماده  

  نماید؟ کند یا در قالب دستور اداری دستور تخلیه صادر می صادر می
  :پاسخ

، تقاضـای تخلیـه بـه تقـدیم     1356قانون موجر و مستأجر مصوب  ) 9(به موجب قسمت اخیر ماده      
  .شود دادخواست نیازی نداشته و در قالب دستور اداری انجام می

*********  
  فروش ملک بعد از هبه آن

  :سؤال
ملکی را به دخترش هبه نموده و متعاقباً به تصور اینکـه ملـک در مـالکیتش بـاقی اسـت                    شخص  

تواند از مصادیق فروش مـال غیـر محـسوب            همان ملک را به فرزند دیگرش فروخته، آیا عمل مالک می          
  شود؟ و آیا بررسی سوءنیت فروش مال غیر در این فرض الزم و احراز آن ضرورت دارد یا خیر؟

  :پاسخ
ه هبه به نحو مقرر در قانون صورت پذیرفته باشد، با توجه بـه غیرقابـل رجـوع بـودن آن از                   چنانچ

  قانون مدنی معامله بعدی معامله ) 803(ماده » یک«جانب پدر نسبت به فرزند، به شرح مقرر در بند 
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منوط به  النهایه، ماده مزبور، در انتقال مال غیر، تحقق جرم را           . باشد  نسبت به مال غیر و باطل می      
پس، چنانچه فروشنده فرامـوش نمـوده کـه         . مال غیر بودن و علم فروشنده بر اینکه مال غیر است نموده           

بدواً ملک را به دخترش هبه کرده و به تصور اینکه هنوز ملک اوست مبادرت به معامله نموده باشد، وقوع                    
  .بزه محقق نخواهد بود

*********  
  نحوه تعیین حق زارعانه

  :سؤال
نماید، دادخواست خلع     د علوی علیه شخصی که چندین سال است روی زمینی کشت و کار می             بنیا

آیا ادعـای حقـوق زارعانـه وی قابـل اسـتماع            . متصرف ادعای حق و حقوق زارعانه دارد      . بد تقدیم نموده  
ا تعیین  ای و چگونه تحقق زارعانه ر       باشد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، دادگاه به استناد چه ماده             می

  خواهد نمود؟
  

  :پاسخ
) 220(دادگاه ضمن رسیدگی و احراز رابطه کشاورزی خوانده با خواهان، بـا توجـه بـه مفـاد مـاده                     

قانون مدنی و عرف و عادت محل جهت تعیین حقوق زارعانه خوانده از کارشناس رسـمی دادگـستری در                   
  . زارعانه صادر خواهد دادنظر نموده و سپس حکم به خله ید با لحاظ حقوق امر کشاورزی کسب

  ادامه دارد
*********  
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  پزشکی قانونی
  

  )ها متخصصین پزشکی قانونی و مسمومیت(دکتر فریده خدابنده، دکتر علیرضا کاهانی 
  

  تخمین زمان مرگ
انجام پذیرفته است؛ امـا تـاکنون       » تعیین زمان مرگ  «شاید بیشترین تحقیقات و مقاالت راجع به        

رو متخصـصین پزشـکی        مجزایی برای این منظور یافت نـشده اسـت؛ از ایـن            هنوز هیچ روش مشخص و    
پزشک قانونی با توجه به تجربه و با تکیه به تعـداد زیـادی از   . اند  قانونی به تخمین زمان مرگ روی آورده      

و ) انـد  های قبـل مـورد بحـث واقـع شـده      در شماره (عوامل و متغیرها نظیر تغییرات فیزیکی پس از مرگ          
تواند به تخمین زمان      البد شکافی، عادات شخصی متوفا، نظریات پزشکی و اظهارات شهود می          همچنین ک 

رو با توجه به پیچیدگی کار و قبل از اینکه اظهارنظر به زمان خاصـی منحـصر و             از این . مرگ کمک نماید  
 بـا  ذکر این نکته ضرورت دارد که وجود همکاری بین قاضی، مأمورین بررسی صـحنه جـرم               محدود شود،   

در اهمیت تعیین زمـان مـرگ همـین بـس کـه             . باشد  پزشک قانونی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می       
برای قضات، محکـوم نمـودن قاتـل، رد دالیـل           . تواند موجب تمرکز تحقیقات روی زمان خاصی شود         می

چنین در  درخصوص عدم حضور در محل در هنگام وقوع قتل از جانب مظنون و نیز ارزیابی مظنونین، هم                
، تعیـین زمـان قطعـی    )درخصوص وراثـت  (هایی که هیچ شاهدی وجود ندارد و نیز در مسائل حقوقی              قتل

  .گردد مرگ از عوامل بسیار مهم تلقی می
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رود که تمامی اطالعات مربـوط بـه علـم پزشـکی              هرچند از قضات و مأمورین تحقیق انتظار نمی       
) های قبلی آورده شده است      در شماره (س از مرگ در جنازه انسان       قانونی را دارا باشند، اما باید با تغییرات پ        

رو با توجه به اهمیـت موضـوع، بـه            آشنایی داشته باشند تا با هوشیاری بیشتر به اظهارنظر بپردازند؛ از این           
  .پردازیم طور کاربردی می توضیح این مطلب به

مرگ بستگی بـه عـواملی دارد   گونه که قبالً ذکر شد، مرگ یک فرایند است و تخمین زمان     همان
پیونـدد و وظیفـه پزشـک     مرگ در مراحل مختلفی به وقوع مـی  . پیوندد  که در طی این فرایند به وقوع می       

  .قانونی است که با توجه به فاکتورهای مختلف، باید زمان سپری شده پس از مرگ را مشخص نماید
دهایی کـه در بـدن یـک فـرد زنـده        به منظور آشنایی با این فرایند، به اطالعاتی درخصوص فرآین         

ها اکـسیژن برسـانند و مـواد          افتهای بدن یک انسان زنده قادرند به کلیه ب          سیستم. پردازیم  وجود دارد می  
این فرایند با گردش خـون در سـرخگها و سـیاهرگها            . های بدن را دفع نمایند       حاصل از کارکرد ارگان    زاید

دهـد و همزمـان    رسانی را به بافتها انجام مـی  د، کار اکسیژنقلب با تملبه زدن مداوم خو  . پذیرد  صورت می 
تواند در مقابل     با ایم تغییر و تحوالت، بدن می      . گرداند  ها که منبع اکسیژن هستند بازمی       مواد زاید را به ریه    

هـایی از   به محض وقوع مرگ، این باکتریها رشد کرده و آنـزیم       . باکتریها و میکروبها از خودش دفاع نماید      
های داخلی بدن را در خود حـل شـده پـس از مـرگ                 کنند که اجزای تشکیل دهنده قسمت        تولید می  خود

فاسد شدن جسد به متغیرهایی از قبیل درجه حرارت، محیط، زمان و محـل جـسد           . گردند  می) فساد نعش (
عرض ای که به بقایای جسد ت       رطوبت، حشرات و حیوانات زنده    ) داخل ساختمان، خاک، آب، صحرا و غیره      (

شود مشابه تغییراتی است که روی یک تکـه           تغییراتی که در جسد انسان ایجاد می      . نمایند بستگی دارد    می
  .دهد شود رخ می گوشت که خارج از محیط یخچال مانده است و باعث فاسد شدن گوشت می

خـون در   . شـود   ایستد و درنتیجه، گردش خون متوقـف مـی          به محض وقوع مرگ، قلب از کار می       
هـای فوقـانی      شـود کـه الیـه       ماند و موجب می     نشین شده و باقی می      گهای قسمت تحتانی جسد ته    مویری

پوست تیره به نظر برسند و این به خاطر آن است که درنتیجه بازمانـدن گـردش خـون و از دسـت دادن                        
باشند   کند که در افرادی که دارای پوست تیره می          اکسیژن، از قرمز روشن به رنگ ارغوانی غلیط تغییر می         

باشند پس از مرگ در مقابل نور، فشار و تمـاس از              ها که حساسترین عضو بدن می       چشم. نیز نمایان است  
 ساعت پـس از مـرگ، شـیری رنـگ یـا      10 تا 8سفیدی چشم پس از . دهند  العملی نشان نمی    خود عکس 

  .شود ابری رنگ می



 ١٧٣

پـس  . اسـت )  درجه سانتیگراد  37( درجه فارنهایت    6/98 درجه حرارت بدن یک انسان زنده تقریباً        
بـا اسـتفاده از     . نماید تا هم سطح محیط اطـرافش گـردد          از مرگ، بدن شروع به از دست دادن حرارت می         

توان میزان حرارت جسد را تعیین کـرد و در همـان زمـان میـزان حـرارت                یک دماسنج در ناحیه مقعد می     
یز توجه کرد که عوامل بسیار مهمی در میزان سـرد           باید به این نکته ن    . گیری کرد   اطراف جسد را نیز اندازه    

شدن جسد پس از مرگ مثل اندازه و میزان چاقی جسد، لبـاس، محـل قـرار گـرفتن جـسد، سـن متوفـا                         
  .رطوبت محیط و غیره مؤثرند

های محفوظ شدن بدن مثل زیر  توان کف دست خود را به محل        گیری گرمای جسد می     برای اندازه 
صورتی که جسد گرم باشد مرگ چند ساعت قبل رخ داده است و درصورتی که               بازوهای جسد گذاشت، در   

  .گذرد  ساعت از مرگ می24 تا 18سرد باشد احتماالً 
آید، ماهیچه انقباض یافته یا       ها به وجود می     به دنبال تغییرات شیمیایی که پس از مرگ در ماهیچه         

. شـود   ا چهار ساعت پس از مرگ آغاز می       جمود نعشی دو ت   . نامند  شود که آن را جمود نعشی می        سخت می 
شود، ابتدا    صورت یکدست ایجاد می     جمود نعشی برخالف عقیده مردم که در یک زمان در سرتاسر بدن به            

یابـد و هـشت تـا         از ناحیه چانه و گردن شروع و سپس این فرایند از سمت س به طرف پاها گسترش می                 
شوند که    ها، گردن و بدن مثل یک تکه چوب سفت می          گردد؛ و آواره    دوادزه ساعت پس از مرگ کامل می      

رود فوت شده باشـد ثابـت و خـشک     گردد که جسد را در همان حالتی که احتمال می این سفتی باعث می   
دی حرکت داده شده باشد بازوها و پاها به همان حـالتی کـه در هنگـام مـرگ                   حتی اگر جس   دارد،  نگه می 

 ساعت پس از مـرگ شـروع بـه از           36تا  18عشی پس از گذشت     حالت جمود ن  . ماند  بودند خشک باقی می   
البتـه  . گردد   ساعت پس از مرگ این حالت به کلی رفع می          60 تا   48طور میانگین     بین رفتن می کند؛ و به     

مثل چـاقی، الغـری،     (اند    باید این نکته را یادآوری کرد که این عامل به دلیل متغیرهای زیادی که دخیل              
  .گیرند در ارزیابی و تعیین زمان مرگ به ندرت مورد استفاده قرار می) دمای بدن، شوک جسمانی

توان گفت اگر زیر بغل متوفا گرم باشد و بدن دچـار جمـود نعـشی شـده باشـد بـه          در حقیقت، می  
  .احتمال زیاد مرگ حدود سه ساعت قبل روی داده است

و بـازو خیلـی سـریع    باید توجه داشت که در برخی شرایط ممکن است در زمان مـرگ، دسـت و د          
. گیرنـد   گویند، که اغلب آن را با جمود نعشی اشتباه مـی            سفت و منقبض شوند که آن را اسپاسم نعشی می         
  .ماند حالت اسپاسم نعشی تا مرحله گندیدگی پابرجا می
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ها به واسـطه تـأثیر جاذبـه، پوسـت      در اثر تجمع و ثابت ماندن خون در مجرای خون یعنی در رگ 
  .گویند می) لیودیتی(شود که آن را کبودی پس از مرگ یا لیودیته  غوانی کم رنگ میبدن به رنگ ار

هـای    شود و باعث باقی ماندن خون در قـسمت          به محض وقوع مرگ، عمل پمپاژ قبل متوقف می        
گردد که محل کبودی بستگی به نحوه قرار گرفتن جسد بعد از مرگ دارد؛ اگر جـسد بـه                     مختلف بدن می  

اگر در جـسدی کـه      .  کبودی در قسمت جلوی بدن خیلی بیشتر از پشت بدن خواهد بود            صورت دمر باشد،  
صورت دمر خوابیده کبودی مشاهده کردید این کبودی حدود سی دقیقه پـس از مـرگ شـروع و حـدو                       به

چنانچه جسدی در یک نقطه بـه مـدت بـیش از هـشت            . شود  هشت تا ده ساعت پس از مرگ تکمیل می        
  .دهد های دیگر بدن تغییر محل نمی  به قسمتساعت ثابت ماند کبودی

بـا  . هایی از بدن که با زمین یا اشیای دیگر در تماس مستقیم باشد سفید باقی خواهد مانـد                   قسمت
شود، ولی اگر  فشار آوردن انگشت به قسمتی از پوست در مراحل اولیه فوت باعث سفیدن شدن پوست می          

 انگشت بر پوست بدن به دلیل لخته شدن خون در مویرگها            چهار تا پنج ساعت از مرگ گذشته باشد فشار        
  .حالت سفید شدن پدید نخواهد آمد

ها و گردنش سفت شده باشد و یـا وقتـی      کنید سرد باشد و آرواره      اگر وقتی جسدی را که لمس می      
نشود، در چنین شرایط عادی حدود شش تـا هفـت           ) سفید(رنگ    کنید پوست بی    با انگشت آن را لمس می     

  .گذرد  از مرگ میساعت
. محتویات شک، یکی دیگر از منابعی است تا پزشک قانونی بهتر بتواند زمان مرگ را ارزیابی کنـد      

توانـد   پزشـک قـانونی در کالبدشـکافی مـی    . هضم شده و هضم نشده   : اند  محتویات داخل بدن به دو گونه     
پـس از آخـرین     اعت از   معده پس از گذشت چهار تا شش سـ        . آخرین غذای خورده شده را مشخص نماید      

  . غذا توسط متوفا مرگ اتفاق افتاده است
هـا از داخـل روده بیـرون          های موجود در روده     ها یا میکروار گانیسم     به محض وقوع مرگ، باکتری    

هـا هنگـام رشـد شـروع بـه تولیـد گازهـایی         این باکتری. شوند  های بدن پراکنده می     آمده و در سایر بافت    
شـوند کـه منجـر بـه تـورم بـدن        های بدن مـی  ن رفتن و یا بد رنگ شدن بافتنمایند که موجب از بی  می
  میزان گندیدگی به عوامل از قبیل درجه حرارت، وضعیت زمان، مقدار لباس، وضعیت جسمانی . شود می
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. سـازد   را بـا دشـواری مواجهـه مـی        جسد و غیره بستگی دارد، که این عوامل تخمین زمان مـرگ             
تغییـر  . تغییر رنگ پوست ناحیه شکم و دستگاه تناسلی سفید مایل به سبز استصورت    عالیم گندیدگی به  

و نیز تبدل پوسـت شـبیه غـشای         ) مرمری شدن (ها به آبی یا ارغوانی به علت وجود مواد رنگی             رنگ رگ 
نرم و نازک در اثر خشک شدن مایعات بدن است که معموالً پس از چند روز شکم باد کرده و بدن متورم                       

از دهان و بینی مایعاتی خارج می شود، محتویات مثانه یا روده راست ممکن است بیـرون آیـد و                    . شود  می
  .زدگی درست مثل آفتاب. کند اندازی می زند و پوست پوست تاول می

چنانچه جسدی در محل مرطوب مثل باتالق یا خاک مربوط و نمناک قرار داشـته باشـد، روغنـی                   
باشـد کـه     ود که به علت تغییرات شیمیایی در چربیهای بـدن مـی           ش  شبیه صابون در سطح جسد ایجاد می      

هـا را     آید، که معموالً صـورت و کفـل         اکثراً در هوای گرم و بعد از گذشت چند هفته پس از مرگ پدید می              
  .تواند به وجود آید های بدن نیز می پوشاند ولی در سایر قسمت می

لی دیگر که موجب مومیایی شدن جـسد        شود، حا   برعکس فرآیندی که در صابونی شدن ایجاد می       
اگر در محلی با آب و هوای گرم و خشک به وقوع پیوسته و چرخش هوای خـشک                  . آید  گردد پدید می    می

هـای بـدن بـه جـی      درنتیجه، بافت. رود در آنجا به راحتی صورت پذیرد، مایعات بدن به سرعت از بین می    
  .تواند سالم باشد یشود که جسد برای سالها م فاسد شدن، سفت و خشک می

  .عواملی خارجی نیز در تخمین زمان مرگ وجود دارد مانند حشرات، حیوانات، آب و غیره
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توان در تخمین زمـان مـرگ مـساعدت فراوانـی کـسب               شناس می   امروزه با استفاده از یک حشره     
 مراحلـی را    آیند و قبل از اینکه تبدیل به یک حـشره بـزرگ شـوند               حشرات وقتی از تخم بیرون می     . نمود
انجامـد؛ بـرای مثـال مگـس بـزرگ            هر کدام از این مراحل زمانی خاص به طول می         . گذراند  سر می   پشت

هـا تبـدیل بـه     کند، این تخـم  گذاری می های جسد تخم    مؤنث معموالً در چشم، دهان، سوراخ بینی و زخم        
.  سـاعت اسـت    24رم شدن   زمان موردنیاز برای تبدیل به ک     . کنند  شوند و سپس از جسد تغذیه می        کرم می 

باشد و درجه حرارت و رطوبت و سایر عامل نقش بسیار مهمی را در                زنان انواع مختلف مگس متفاوت می     
  .زمان رشد دارند

ای   مـثالً شـفیره   . تـوان تخمـین زد      بنابراین، براساس مراحل و زمان رشد آنها، زمان مـرگ را مـی            
 موجود در اطراف جسد، سر جسد و داخل جسد نـشان            )های سفت شبیه پیله کرم ابریشم یا حلزون         پوسته(

  .باشد  زمان به مدت حداقل حدود دو هفته میدهنده گذشت 
شود که زمان رشد گیاهان زیر        های باز و پوشیده از گیاه و علف یافت می           گاهی جسدی در محوطه   

که تقریبـاً بـرای   توان حدس زد  می. تواند در تخمین زمان مرگ مؤثر باشد   های اطراف می    جسد و محوطه  
شود که از نظـر تحقیقـاتی،         گاهی جسد در آب یافت می     . اند  ها قرار داشته    چه مدت جسد روی این رستنی     

جسدی که به مدت یک هفته در معرض هوا و خارج از آب قرار داشته باشد مشابه جسدی اسـت کـه بـه                        
توانـد بـه      گردد، می   ب ایجاد می  تغییراتی که روی اسجاد در داخل آ      . مدت دو هفته در داخل اب بوده است       

پـس از گذشـت   . شـود  پس از گذشت پنج تا شش روز سطح خارجی پوست بدن جدا مـی          : شرح ذیل باشد  
پس از گذشت هشت تا ده روز جلبک نرمـی روی           . شود  ها جدا می    ها و ناخن    هشت تا ده روز پوست دست     

  .روید جسد می
 مورد بحث قرار گرفت، تحمین زمان مـرگ         با توجه به تغییرات فیزیکی که در این بخش        : نتیجه

ای است و پیش از آنکه نظر خودمان را منحص و محدود به زمان خاصـی نمـاییم الزم اسـت                       کار پیچیده 
که تمام اطالعات تحت بررسی قرار گیرند، و چنانچه تخمین زمان مـرگ باعـث اتهـام قتـل نـسبت بـه                        

شود بهتـر     خاصی به عنوان مظنون اصلی گذاشته می      گردد، و یا با تکیه به آن انگشت روی فرد             کسی می 
است از پزشک قانونی خواسته شود با توجه به تجربه، پایه و اساس تخمین را مشخص و تفسیر و توجیـه                     

  .نماید
  ادامه دارد
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  .دستورالعمل اخالقی
  

ر  در کتاب نفیس خود، اربعین، حـدیثی را از امـام بـاق      - و الرضوان  رحمة علیه   -جناب شیخ بهایی  
  :نقل نموده که خالصه آن چنین است) ع(

آمده و عرضه داشت    ) اهللا علیه و آله و مسلم       صلی(نزد رسول اکرم    » شبیۀ هذلی «شخصی به نام    «
نیست، پس ای رسـول خـدا، مـرا دسـتوری           ... ام و مرا توانایی اعمالی چون حج و جهاد و           که من پیر شده   

  .ه رساندآسان مرحمت فرما تا خدای سبحان مرا از آن بهر
شـبیه سـخن خـود را       . گفتارت را دو بار دیگر تکرار کـن       : فرمود) اهللا علیه و آله وسلم      صلی(پیامبر  

  .سه مرتبه تکرار کرد] مجموعاً[
در گرداگرد تو درخت و کلوخی نیست مگـر اینکـه       : فرمود) اهللا علیه و آله و سلم       صلی(رم  رسول اک 

سَـبحانَ الـه الْعظـیمِ وَ بِحَمْـدِهِ وَ          «:  را گذاردی ده بـار بگـو       چون نماز صبح  . از رحمت بر تو به گریه افتاد      
  ».الحَولَ و ال قوّۀِ االّ باهللاِ الْعلیٍّ الْعَظیمِ

که البته خدای عزوجل تو را به گفتن آن از روی کوری و دیوانگی و بیماری خـوره و تنگدسـتی و                
  .دارد ناداری و رنج پیری نگاه می

  ن از برای دنیای من است، از برای آخرت چه باید کرد؟ای! ای رسول خدا: شبیه گفت
  :گویی بعد از هر نماز می: فرمود) اهللا علیه و آله و سلم صلی(رسول اهللا 

اللهم اهدِنی مِنْ عِنْدِکَ و أفِضْ عَلْی مِنْ فَضْلِکَ وانْـشُرْ عَلَـی مِـنْ رَحْمَتِـکَ وَ اَنْـزِلِ عَلَـی مِـنْ                 «
  ».بَرَکاتِکَ

اگـر بـدین   : فرمـود ) اهللا علیه و آلـه و سـلم   صلی(رسول اکرم   .  کلمات را بگرفت و برفت     شبیه این 
گانه بهشت به رویش گشوده شـود، از هـر کـدام     دستور عمل کند و عمد آن را ترک نگوید، درهای هشت   

  .که خواهد، داخل بهشت شود
  
  ).مالسال علیه(کتاب آب حیات، محمدحسین اکبری ساوجی، نشر ال علی : مأخذ* 
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  استفتائات
   قضایی–فقهی 

  
  )قم(قضاییه  مرکز تحقیقات فقهی قوه

  
   رجوع زوج از اجازه اتخاذ شغل زوجه-1

  :درباره شغل زن در بیرون از خانه بفرمایید
تواند   اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلی را به همسر خود، داد آیا بعد از طی مراحل خاص ایشان می                 . الف

  باشد؟ دهم؟ یا اینکه اجازه اول التزام به تمام لوازم آن می  نمیبگوید اجازه ادامه کار را
  آیا بین کار موقت و کار مستمر و همیشگ، تفاوتی وجود دارد؟. ب
   تفاوتی وجود دارد؟- خصوصاً دولتی-آیا بین استخدام توسط اشخاص حقیق یا حقوقی. ج
ه چنـین منافـاتی نـدارد فرقـی         آیا بین کاری که با حق شوهر منافات داشته باشد، با شـغلی کـ              . د
  هست؟

خورد با شـغلی کـه        آیا بین شغلی که با رها کردن آن به صاحب کار یا دیگران لطمه جدی می               . هـ
مثل ممنوعیت زن از ادامه تدریس در وسط سال تحـصیلی کـه باعـث ضـرر                 (چنین نیست فرقی هست؟     

  )1(.)گردد زدن به آموزشگاه و محصلین می
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  قی بجهتاهللا محمدت حضرت آیت
زن باید با اجازه شوهر از منزل خارج شود و هر دفعه خروج در حکم مستقل است، مگر آنکـه                    . الف

  .در ضمن عقدی شرعی شرط شده باشد
  .فرقی ندارد. ب، ج و د

  .مالحظه این امر بر عهده اذن گیرنده در ابتداست. هـ
  

  حضرت آیت اهللا میرزا جواد تبریزی
 که درضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شوهر اجازه اتخاذ شغل را به              در همه موارد مذکور درصورتی    

تواند رجوع کند، و اگر اذن در ضمن عقد نبـود ولـی اذن در عقـد اجـاره صـحیح داد و                         همسرش داد، نمی  
زوجه عقد را به نحو صحیح منعقد کرد یا شوهر اجازه کرد عقد صحیحی را که زوجه منعقد کرده بـود، در                      

طور ابتدایی اجازه داد ولی قرارداد زوجه معامله          و چنانچه شوهر به   . ر حق روجوع ندارد   این صورت نیز شوه   
  .واهللا العالم. تواند رجوع کند الوفاء نبود، در این صورت شوهر می مشروع الزم

  
  ای اهللا سیدعلی خامنه حضرت آیت

جیر شده باشد، مادامی    شوهر اگر اجازه استخدام و اشتغال زن در خارج از منزل را داده باشد و زن ا                
  .تواند از اجازه خود برگردد و فرقی بین موارد ذکر شده نیست که اجاره تمام نشده نمی

  
  اله سیدعلی سیستانی رت آیتضح

  .تواند مانع شود پس از تحقق عقد اجاره با اجازه او، نمی. الف
  .تواند مانع شود و تفاوتی نیست تا پایان عقد اجاره نمی. ب
  .داردتفاوتی ن. ج
  .تواند منع نماید اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد و مستلزم خروج از خانه نباشد، نمی. د
  .از این جهت فرقی نیست. هـ
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  اهللا سیدموسی شبیری زنجانی حضرت آیت
 الزوج یجوز له أن یمنع زوجته من ادامته حتی بعـد أن أذن  اجازةفی العمل الذی یحتاج الی  . الف
  .اذا صار المنع موجباً لتضرها یجب تدارکهلها فیه نعم 
  )2(.فی العمل غیر المنافی لحق الزوج ال أثز لمنع الزوج اوالً فیکف اذا کان المنع بعد االجازه. ب
  

  اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف حضرت آیت
اگر شوهر اذن دهد که زن به وسیله عقد الزم شرعی در مدت معینی اجیر شخص شود ظـاهراً آن         

  .واهللا العالم. د بعد از عقد حق ندارد زوجه را از عمل به عقد منع نمایدمر
  

  اهللا محمد فاضل لنکرانی حضرت آیت
تواند ممانعـت کنـد و اجـازه     اگر همسر با اجازه شوهر قرارداد کار منعقد کرد، دیگر شوهر نمی  . الف

  .اولیه التزام به تمامی لوازم است
  .کند خیر فرقی نمی. ب
  .کند ی نمیخیر فرق. ج
  .کند خیر فرقی نمی. د
  .کند خیر فرقی نمی. هـ
  

  اهللا ناصر مکارم شیرازی حضرت آیت
االجراء اسـت و      هرگاه زن قراردادی با اجازه شوهر نسبت به مدتی بسته است آن قرارداد الزم             . الف

تعفاء دهـد، امـا اگـر    تواند استعفاء دهد باید اسـ  شوهر حق ممانعت از آن را ندارد و اگر قراردادی دارد و می      
  .خسارتی از این جهت به زن برسد شوهر باید خسارت را جبران کند

  .شود از جواب باال معلوم می. ب
  .تفاوتی ندارد. ج
  .فرقی ندارد. د
  .ها را جبران کند شوهر باید خسارت. هـ
  

  اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی حضرت آیت
  .شوهر حق انصراف از اجازه دارد. الف
  . تفاوتی در بین نیست.ب
  .تفاوتی وجود ندارد. ج



 ١٨١

خواهـد، ماننـد خیـاطی و         اگر شغلی منافات با حق شوهر و آبروی او نداشـته باشـد اجـازه نمـی                . د
  .گلدوزی در داخل خانه

توانـد از ادامـه شـغل         درصورتی که با ترک شغل، لطمه با صاحب کار و یا دیگران بخورد نمی             . هـ
  .ازه شوهر عقد الزم بسته شده باشدجلوگیری کند، اگر با اج

  
  اله حسین نوری همدانی حضرت آیت

  .تواند از اجازه خود برگردد، ولی خوب است توافق کنند  مذکوره شوهر میدر فروض
  

  )3(قضاییه نظریه اداره حقوقی قوه
لح تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی با مصا             شوهر می «: قانون مدنی ) 1117(طبق ماده   

  ».خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد، منع کند
بنابراین، برای اسنخدام یا اشتغال زن به کار، رضایت شوهر مشارالیها شرط نیست، لکـن چنانچـه                 

توانـد    کار یا شغل زن، با مصلحت خانوادگی یا حیثیات هر یک از زوجین، منافات داشته باشد، شـوهر مـی                   
تشخیص اینکه شغل مورد بحـث بـا   . دامه کار همسر خود ممانعت کندپس از اثبات موضوع در دادگاه، از ا     

بنا به مراتـب    . صالح است   مصلحت خانوادگی یا حیثیات هر یک از زوجین منافات دارد یا نه، با دادگاه ذی              
  :مذکور

العقـد    ورت شرط ضـمن   .ص  چنانچه به » ...اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلی را به همسر خود داد،         «. الف
کـار  : تواند از ادامه کار خود ممانعت کند که اوالً به هرحال درصورتی می. االجرا است   و الزم باشد، صحیح 

ایـن امـور را بـا       : ثانیـاً . یا شغل زن منافات با مصلحت خانوادگی یا حیثیات هر یک از زوجین داشته باشد              
  .اقامه دعوا در دادگاه ثابت کند

  .ردبین کار موقت یا مستمر، تفاوتی وجود ندا. ب
  .بین استخدام توسط اشخاص حقیقی با حقوقی یا غیر آن، تفاوتی نیست. ج
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قانون مدنی، مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و زوجه است، نـه            ) 1117(مالک کار، طیق ماده     . هـ
  .امور دیگر
  
   لزوم مطالبه قطع ید یا کفایت مرافعه با اقرار سارق-2

  :د، بفرماییداگر شخصی نزد حاکم به سرقت اقرار نمای
کند، یا نیاز به      آیا درصورت وجود سایر شرایط اجرای حد، صرف اقرا، برای قطع ید کفایت می             . الف
  باخته نیز دارد؟ مرافعه مال
درصورت نیاز به شکایت، آیا برای اجرای حد، صرف مرافعه کافی است، یا مطالبه قطـع یـد از                   . ب
  )4(باخته نیز الزم است؟ سوی مال
  

  هللا محمدتقی بهجتا حضرت آیت
پـس قبـل از     . عنه و رفع امر او به سوی حاکم شرع است           قطع ید سارق موقوف به مطالبه مسروق      

  .شود، اگرچه سرقت ثابت شود مطاله و مرافعه او قطع نمی
  

  اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف حضرت آیت
  العالم واهللا. باخته است اند اجرای حد موقوف به مرافعه مال مشهور فرموده. الف
. بعد از رفع امر به حاکم شرع و ثبوت سرقت، اجرای حد موقوف به مطالبه مـال باختـه نیـست     . ب

  العالم واهللا
  

  اهللا محمدفاضل لنکرانی حضرت آیت
  .باخته دارد نیاز به مرافعه مال. الف
  .العالم واهللا. صرف مرافعه کافی است. ب
  

  اهللا ناصر مکارم شیرازی حضرت آیت
  .باخته در اجرای حد شرط است مالشکایت . الف
  .مرافعه کافی است. ب
  

  اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی حضرت آیت
اهللا اسـت و نیـاز بـه اجـازه کـسی نیـست،        قطع ید در سرقت از حدود است و به نظر اینجانب حق   

  .گرفتن مال مسروقه از سارق احتیاج به شکایت صاحب مال دارد
  



 ١٨٣

   همدانیاهللا حسین نوری حضرت آیت
  .باخته نیز دارد نیاز به مرافعه مال. الف
  .نیاز نیست. ب
  
  منه  حق شکایت درصورت متغیر یا مجنون بودن مسروق-3

یا گذشت با چه کسی است؟ با ولی یا         ) مطالبه قطع (منه صغیر باشد، حق شکایت        اگر مسروق . الف
  قیم صغیر است؟

 مختل کنـد، ماننـد جنـون، رافـع مـسئولیت      آیا عقب ماندگی ذهنی که قدرت درک و تمییز را     . ب
  )5(است؟

  
  اهللا محمدتقی بهجت حضرت آیت

  .محل تأمل است. الف
  .جنون مراتب دارد و مسئولیت فرع بر تمییز در آن امر است. ب

  اهللا سیدعلی سیستانی حضرت آیت
  .حد سرفت از احکام است نه حقوق که قابل گذشت اشخاص باشد. الف
  .بله. ب
  

  اهللا صافی گلپایگانی  لطفاهللا حضرت آیت
  . العالم واهللا. تواند حد سرقت را مطالبه کند در فرض سؤال، ولی او می. الف
ماندگی ذهنی در حدی است که به کلـی فاقـد درک و تـشخیص امـور اسـت حکـم                  اگر عقب . ب

  .مجنون را دارد واهللا العالم
  

  اهللا ناصر مکارم شیرازی حضرت آیت
  .ا ولی اوست و در هرحال باید مصالح صغیر مراعات شودحق شکایت یا عفو ب. الف
درصورتی که قدرت درک مطلب را به اندازه افراد عاقل معمولی نـدارد مـسئولیت از او سـاقط                   . ب

  .شود می
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  اهللا سیدالکریم موسوی اردبیلی حضرت آیت
  .در مفروض سؤال، حق شکایت با ولی صغیر است اما حق گذشت ندارد. الف
  . و افراد خبره او را مجنون بدانند، حکم مجنون را دارداگر عرف. ب
  

  اهللا حسین نوری همدانی حضرت آیت
  .باشد با ولی صغیر می. الف
  .طور کامل از دست بدهد، تکلیفی ندارد اگر حدی برسد که قدرت تشخیص و تمییز را به. ب
  
   دادن مال مسروقه به صاحب آن پس از دستگیری-4

  ، مسروقه را به مالک برگرداند، آیا تعزیر نیز ساقط است؟درصورتی که سارق. الف
بـه  ) مثل نیروی انتظـامی یـا مراجـع دیگـر         (اگر مال مسروقه توسط فرد دیگری غیر از سارق          . ب

نیز آیا الزم است اعـاده بـه اختیـار سـارق باشـد یـا اگـر                  . مالک عودت شود، آیا حد سرقت جاری است؟         
   پس بیگرد نیز مانع قطع ید است؟منه با قهر و غلبه مالش را مسروق

منه بدون مشخص بودن سارق، برای وجوب حد کافی است یا             آیا مطلق شکایت توسط مسروق    . ج
  طور خاص از شخص سارق شکایت کرده باشد؟ منه به باید مسروق

منه توسط سارق موجب عدم حد است یا باید سـارق از سـرقت                آیا مجرد تسلیم مال به مسروق     . د
  )6(ه و توبه نموده باشد؟پشیمان شد

  
  اهللا محمدتقی بهجت حضرت آیت

  .به نظر حاکم شرع مربوط است. الف
  .اگر توبه از سارق محقق شود شاید مورد عفو باشد. ب
  .برای اجرای حد احتیاج به مطالبه دارد. ج
  .اولی است. د
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  اهللا گلپایگانی اهللا لطف حضرت آیت
  .یز ندارد واهللا العالمدر فرض سؤال، اگر توبه کرده تعر. الف
الشرایط بـه صـاحبش برگـردد حـد           طور کلی اگر مال مسروق قبل از مراجعه به قاضی جامع            به. ب
  .واهللا العالم. شود ساقط می
  .واهللا العالم. بدون مشخص شدن سارق، وجوب حد معنی ندارد. ج
ه و عدم توبه در ایـن       اگر تسلیم مال مسروق قبل از مراجعه به حاکم باشد حد ساقط است و توب              . د

  .واهللا العالم. جهت دخلی ندارد
  

  اهللا ناصر مکارم شیرازی حضرت آیت
  .شود درصورتی که توبه کرده باشد تعریز ساقط می. الف
  .هیچکدام از دو فرض باال مانع اجرای حد نیست. ب
  .طور خاص شکایت کرده باشد باید به. ج
  .ع اجرای حد استبرگرداندن قبل از شکایت به حاکم شرع مان. د
  

  اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی حضرت آیت
صرف تسلیم مال کافی نیست و توبه قبل از علم و اخذ شرط است و در فرضی کـه حـد                     . الف و د  

شود، تعریز نیز وجهی ندارد، مگر آنکه به حسب مورد و تشخیص حاکم واجد شـرایط، مـصلحت    ساقط می 
  .در تعریز باشد

  . روشن شداز جواب قبلی. ب
البته اگر چه از مشخص شدن سارق، شاکی        . تعیین سارق حین شکایت، شرط اجرای حد نیست       . ج

  .شود رضایت بدهد، حد جاری نمی
  

  اهللا حسین نوری همدانی حضرت آیت
  .اگر توبه کرده تعریز ندارد. الف
ه نکرده باشد حد    اگر سارق پیش از مراجعه به دادگاه توبه کرده یا صحاب مال به دادگاه مراجع              . ب
  .شود جاری نمی
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  .شود اگر صاحب مال درخواست اجرای حد را کرده باشد با رعایت سایر شرایط، حد جاری می. ج
  
  :ها نوشت پی

  .24قضاییه، سؤال   قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه–گنجینۀ آرای فقهی . 1
  :باشد فتوای معظم در پاسظخ به سؤال زیر می. 2

منع زوجته من العمل بعد ما جازها و تعاقدت و دوامت علی العمل خارج المنزل نه الید علیـه                   هل یمکن لزوج ان ی    
  من االلتزام بجمیع لوازم االجازه السابقه التی اعطاها ایاها؟

  هل هناک فرق بین کون العمل منافیا لحقوق الزوج و بین ونه لیس کذلک؟. ب
  .46/7/2 تاریخ 7/1558نظریه مشورتی شماره . 3
  .117قضاییه، سؤال   قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه- گنجینه آرای فقهی.4
  .5802همان، سؤال . 5
  .5843همان، سؤال . 6
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  .دستورالعمل اخالقی
  

اهللا علیـه     صلی(دیلمی، از رسول اکرم     » ارشاد القلوب «در باب سیزدهم و باب بیستم کتاب شریف         
  :نقل شده است که خداوند فرمود) و آله و سلم

عارض شـود و وضـو نگیـرد، بـر مـن جفـا       ) چیزی که وضو را باطل نماید(کسی که او را حدثی    «
بر من جفـا  ] و از من چیزی نخواهد،[نموده است و کسی که دو رکعت نماز بخواند و بعد از آن مرا نخواند               

 اگـر  کرده است و کسی که وضویش باطل شود و وضو بسازد و دو رکعت نماز بخواند و سپس دعا نمایـد،              
ام؛ و مـن پرودگـاری جفـا پیـشه            های دینی و دنیوی اجابت ننمایم، بروی جفـا نمـوده            من او را درخواسته   

  .انتهی. نیستم
نورٌ عَلی نُور است و رسول      ] چنانچه در حدیث آمده است    [و بدان که وضو نو است وضوی بر وضو          

  » عَلَیْکَ الرْزْقةرِدم عَلَی الّها«: فرموده است) اهللا علیه و آله و سلم صلی(الکرم 
  ..مدوامت نما، تا رزق و روزی بر تو وسعت یابد] ظاهری و باطنی[بر طهارت : یعنی

  
  )السالم علیه(کتاب آب حیات، محمدحسین اکبری ساوجی، نشر آل علی : مأخذ* 
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  !خود را بیازماییم
  

  :سؤال
 جعبه نوشابه پربا خـالی      جهت تحویل و تعویض   ) الف(خودروی تخلیه نوشابه در مقابل مغازه آقای        

رو   تعدادی جعبه نوشابه را روی هم گذاشته و آنهـا را توسـط اهرمـی بـه پیـاده                  ) الف(توقف نموده و آقای     
آورده تا به ماشین حمل کننده جعبه نوشابه منتقل نماید، که به یکباره موتور سواری که دو نفر دیگر را بر                     

های شیشه نوشابه     دون توجه به مقابل خود مستقیماً به جعبه       مرکب خود سوار نموده وارد پیاده رو شده و ب         
ها شکـسته شـده و موتـور سـوار و راکبـین آن را                 بر اثر این تصادم، تعداد زیادی از شیشه       . کند  برخورد می 
  .نماید زخمی می

را مـتهم بـه سـد معبـر و وارد نمـودن            ) الـف (شود و موتورسوار، آقـای        پرونده به دادسرا ارجاع می    
رو مقـصر اعـالم کـرده و          نیز موتورسوار را به دلیـل عبـور در پیـاده          ) الف( از باب تسبیب و آقای       جراحات

راکبین نیز به دادسرا شکایت نموده ولیکن نیست بـه معرفـی            . درخواست جبران خسارت وارد شده را دارد      
زپـارس پرونـده    اکنون شـما در مقـام با      . مقصر یا متهم اقدامی نکرده و تشخیص را به محکمه را گذارنده           

  .نسبت به صدور کیفرخواست مناسب اقدام نمایید
  

  :سؤال
را نوشـته و اضـافه      ) ب(در تعداد زیادی از کیوسکهای تلفن عمومی شماره تلفن خانم           ) الف(آقای  

  ای از افراد بیکار با گرفتن این  عده)... ب(امضا خانم . کند که اوقات فراغت شما را پر خواهیم کرد می
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ای  نمایند، و حتی پاره    فراهم می ) ب(ن همه روزه مزاحمت غیرقابل تحملی را برای خانم          شماره تلف 
کنـد تـا اینکـه در         این موضوع تا یک ماه ادامه پیـدا مـی         . کنند  از مزاحمان از الفاظ رکیک نیز استفاده می       

ان از  از این موضوع سخت در فشار روحـی اسـت و وی ناگهـ             ) ب(شنود که خانم      می) الف(مجلسی آقای   
ای که از وی داشـته انجـام داده و بـا              دهانش این مطلب خارج شده که وی این کار را جهت ارضای کینه            

کشف و بازپرس به شرح آتی نسبت به اصدار کیفرخواسـت           ) الف(موضوع با اقرار آقای     ) ب(شکایت خانم   
  .نماید اقدام می
  

  )سؤال
 5مندند که از واحد شـماره   اختمان گلهمدتی است که ساکنین مجتمع مسکونی شیرین، به مدیر س         

کنـد کـه بـرای فرزنـدانش طـولی            رسد و مالک آن واحد ادعا مـی         صداهای غیرقابل تحملی به گوش می     
شود کـه یکـی از    تکرار این مشکل باعث می. نماید  اند و صدا را به طولی خریداری شده منبست می           خریده

 بـه دادسـرا، وی تمـامی قـضیه را     5مالک واحد،   ) الف (ساکنان به دادسرا شکایت نمادی و با احضار آقای        
شود؛ که طبق دستور قضایی از منزل ایشان بازدید و گزارش مأمورین حکایت از مالحظـه یـک                    منکر می 

پس از کشف این موضوع، سایر ساکنین نیز به عنوان شـاکی در             . نماید  جفت میمون در منزل متشاکی می     
آیا اتهامی را   : اکنون شما در مقام بازپرس پرونده، اوالً      . شوند  عترض می دادسرا حاضر و نسبت به این امر م       

درصورت عـدم   : مواد قانونی، ثانیاً  ) با استناد کدام یک از موارد قانونی      (دانید یا خیر؟      می) الف(متوجه آقای   
  .توجه اتهام، چگونه رفع مزاحمت برای ساکنین خواهید نمود

  
  )سؤال
، با عـابری تـصادف نمـوده و عـابر از ناحیـه بینـی و کتـف مجـروح                     در حین رانندگی  ) الف(آقای  

ماشین دیگری مجروح را سوار نموده تا به بیمارستان برساند، که به دلیل ترافیک موجود قبل از                 . گردد  می
این امر توسط بیمارسـتان و  . نماید رسیدن به بیمارستان، شخص مجروح به علت خونریزی شدید فوت می   

باشد و اولیای دم تحت هـیچ   درحال رسیدگی می) الف(پرونده اتهامی آقای . گردد یید میپزشکی قانونی تأ 
ضمن تکیه بر نظریه کارشناس فنی تصادفات که وی را          ) الف(آقای  . باشند  شرایطی حاضر به رضایت نمی    

ود مقصر اعالم داشته و جراحت بینی و کتف را که در گزارش بیمارستان و پزشکی قانونی آمـده، خـ                   % 20
چنانچه شـما قاضـی ایـن پرونـده     . داند را باعث قتل عابر ندانسته و ادعای اولیای دم را کامالً نامعقول می 

  کردید؟ بودید، چگونه رأی صادر می
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  پاسخ به سؤاالت
  خود را بیازماییم
  شمارۀ قبل

  
  )1سؤال 
  ...امداد، ب30/1از کارکنان بهشت زهرا، به هنگام نبش قبر در ساعت ) ب(و ) الف(آقایان 
  :پاسخ

  به هنگام نبش قبر توسط نیروی انتظامی دستگیر ) ب(و ) الف(هر چند برابر مفاد سؤال، آقایان 



 ١٩١

شده و این مقدار از اقدامات به عمل آورده داللت بر جرم نبش قبر از ناحیه آنها درخصوص مـورد                    
االصـول در    شروع به جـرم علـی  باشند، که متأسفانه ننموده و از لحاظ حقوقی در مرحله شروع به جرم می         

مقررات جزایی فعلی ایران جرم نبوده مگر اینکه به آن تصریح شده و با مقدار عملیات صورت گرفته واجد                   
جنبه جزایی بوده باشد؛ ولی با توجه به قسمت اخیر سؤال که حکایت از فروش مقـدار زیـادی از اعـضای                      

درنتیجه، وقوع جرم تام نـبش قبـر در مـوارد دیگـر             نماید،    می) ج(بدن میت توسط مشارالیهما به شخص       
) 494(طور جنایت بر میت موضـوع مـاده            و همین  75قانون تعزیرات اسالمی مصوب     ) 634(موضوع ماده   

باشـد معاونـت در    مـی ) ج(حال بـا توجـه شـخص      .  محل تردید نیست   70قانون مجازات اسالمی مصوب     
قانون مجـازات اسـالمی     ) 726(و  ) 43(نت موضوع مادتین    جرایم مذکوره بوده، لیکن از آنجا که جرم معاو        

باشد، بنابراین از لحاظ قانونی معاونت در بزه خیانت بر میت به نظـر قابـل                  های تعریزی می    شامل مجازات 
باشد؛ هر چند عقیده خالف نیز در این رابطه ابراز شده است و از آنجا که صراحت مـاده     تعقیب جزایی نمی  

شـوند کـه صـالحیت        ادرسی کیفری، شکرا و معاونین جرم در دادگـاهی محاکمـه مـی            قانون آیین د  ) 56(
به شرح مفاد سؤال، فاقد وجاهت قانونی       ) ج(رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد، بنابراین، ایراد شخص           

  .است
  

  )2سؤال 
 به پیوسـت،  ای به همراه مدارکی در پاسخ به اعالم بدهی اداره دارایی علیه وی، الیحه   ) الف(آقای  
  ...به دبیرخانه

  
  :پاسخ

شکایت خود را بدون ذکر نام شخص معنی اعالم نموده اسـت، ولـی بـا توجـه بـه                    ) الف(هر چند شخص    
رسـد    اینکه نامبرده به هنگام تقدیم الیحه به همراه مدارک، رسیدی اخذ کرده است، درنتیجه به نظر مـی                 

گر اینکه تحویل آن را به اشخاص دیگر مرتبط با          باشد، م   می) الف(اصل بر مسئولیت وی در قبال شخص        
یا ضم آن به پرونده مالیاتی جهت طرح در هیأت حل اختالف مالیاتی اثبات نمایـد و                 ) الف(پرونده مالیاتی   

نماید درنتیجـه، تعقیـب       از آنجا که مفاد سؤال هیچگونه داللتی بر این اقدامها از ناحیه تحویل گیرنده نمی              
  رفتار برخالف قرارداد «قانون تعزیرت اسالمی ) 674(خیانت در امانت موضوع ماده جزایی وی به اتهام 



 ١٩٢

همان قانون و در    ) 682(و تخریب اسناد عادی موضوع ماده       » های موضوع امانت    ایمن و در مال یا نوشته     
ود شـ  مجازات جرمی داده می«قانون مجازات اسالمی  ) 46(نهایت، اعمال قاعده تعدد معنوی موضوه ماده        

  »که جزای آن اشد است
  .باشد غیرقابل اجتناب می) 674(فیه مجازات ماده  در مانحن

  
  )3سؤال 

  ...متعهد است که یک واحد) الف(آقای : بدین شرح منعقد گردیده) ب(و ) الف(قراردادی میان آقایان 
  

  :پاسخ
ناس رسـمی دارد و اینکـه   از ناحیـه کارشـ  ) الـف (با توجه به مفاد سؤال که حکایت از تأیید اظهارات آقای  

به شرح سـؤال فاقـد وجاهـت قـانونی         ) ب(دادگاه محترم نیز آن را رد نکرده است درنتیجه، خواسته آقای            
ثمـن  «ضـمن دادخواسـت متقابـل درخواسـت خـسارت تـأخیر تأدیـه               ) الف(است؛ لیکن از آنجا که آقای       

قـانون آیـین    ) 522( به اسـتناد مـاده       را نموده است درنتیجه، صدورحکم به اجابت خواسته مزبور        » قرارداد
  . غیرقابل اجتاب خواهد بود79دادرسی مدنی مصوب 

  
  )4سؤال 

 زا به بانک برده و بـه دلیـل کـسر موجـودی، بانـک                99099، چک شماره    20/1/82در تاریخ   ) الف(آقای  
  ...گواهی

  
  :پاسخ

حـسب  « مطابق بـا مـاه شمـسی         قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ماه را      ) 612( هرچند قانونگذار در ماده     
تعریف نمود بود، که بر این اسـاس اعتـراض شـخص شـاکی موجـه جلـوه                  » مورد سی یا سی و یک روز      

در ایـن   ) 443( ضمن ماده    1379نماید، لکن از آنجا که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب               می
 به استناد ماده اخیر، اعتـراض شـاکی         خصوص با تعریف ماه به سی روز، تغییر موضع داده است؛ درنتیجه،           

مـرور زمـان    « روز از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح شکایت کیفـری              180به لحاظ مضی بیش از      
  .فاقد محمل قانونی است» 82 و 72 و اصالحی 55 قانون صدور چک مصوب 11تعقیب موضوع ماده 

  
  
  
  
  
  
  


