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  سرمقاله
  آیین دادرسی کیفری

شنیده شد که الیحه جدید آیین دادرسی کیفری دردستورکارمـسئولین قـوه قـرار دارد وبـزودی از                  
نیـز خوانـدیم کـه    16/10/83وی مورخ در نشریه مأ.طریق مجاری ذی ربط به مجلس خواهد رفت     

آیین دادرسی نوین برای دادسراها در راه است، و تغییرات چشمگیر فرایند دادرسی، صلح و سازش                
های بـارز ایـن الیحـه       از ویژگی ...درمرحله دادسرا، تغییر در نحوه احضاروجلب وصدورقرار تأمین و        

  .است
ار را همواره داشـته ایـم کـه نظـرات همکـاران             برای ما که از زماناحیای مجدد دادسراها این افتخ        

قضایی استانها را در رابطه با قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب و آیین نامه              
رسیدگی مربوط را بشنویم، خبرفوق نورامیدی بود که تصمیم گرفتیم به الیحۀ مزبور که متـضمن                

بـا اشـتیاق فـراوان بـه        . باالخره نیـزچنین شـد     باشد، دسترسی پیدا کنیم،و   تحوالت چشمگیری می  
این که قانون   (شروع شد 79در مقدمه آمده بود، کار تدوین الیحه ازمرداد سال          .مطالعه آن پرداختیم  

درادامـه  .)تصویب وتا آن زمان دادسرایی درکارنبود،بماند     81اصالحی متضمن احیای دادسرا درسال      
محترم قوه تقدیم گردید و معظـم لـه بـه لحـاظ        پیش نویس به ریاست     81مقدمه آمده بود،در سال   

حساسیت واهمیت ویژه آن،هیأتی ازمقامات قضایی را مأمور بازنگری فرمودند وهـم اکنـون بـرای                
وخوشـنود  بـسیارخوشحال   .اقدامات بعدی آماده تقدیم به محضرریاست محترم قوه قـضاییه اسـت           

ن دادرسی کیفری این تعریف ذهن      درماده یک الیحه آیی   .شدیم؛وسپس به سراغ مواد الیحه رفتیم     
  :ما را به خود مشغول کرد

آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب متهمـان                 «
و نحوه رسیدگی و صلح بین آنان و صدور رأی،تجدیدنظر آراء،اجـرای احکـام و اصـالح مجرمـان                   

  ».طان وضع شده استوحدود وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضاب
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کند که چرا تا به حال دردانشگاه به ما یـاد نـداده             با مطالعه این ماده،این پرسش به ذهن خطورمی       
یا این که این تعریـف ناشـی از         !از رسالتهای آیین دادرسی کیفری است؟     !!!بودند صلح بین متهمان   

لکـه بـین شـاکی      صلح ومصاحبه خـوب اسـت امـا نـه بـین متهمان؛ب            . نگاه افراطی به صلح است    
قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای        )195(ومتهم،آن هم درجرایم قابل گذشت وبه صورتی که ماده        

بقیه مواد را نیز مرورکردیم،ومالحظـه شـد کـه ایـن            . کندعمومی وانقالب در امورکیفری بیان می     
صالحی به  نکته و پیشنهاد ا   26این الیحه مجدداً بررسی و    )27(تا ماده .ماده است )342(الیحه دارای 

دراشتغال فکر خبر مسرت بخش مـأوی       .شدماده گنجانده می  27بایست دراین   نظرمان رسیدکه می  
از یک طرف ومالحظه الیحه ازطرف دیگر،به فکرافتادیم تا این نکته را بیان نماییم که مشکالت                 

از ناشی ازابهامات موجود در قوانین،گریبانگیرقضات ودست اندرکاران امرآمـوزش قـضات اسـت و               
رسیدگی های کیفری است و سابقه      آنجایی که آیین دادرسی کیفری یکی از قوانین مهم درعرصه           

دوساله احیای دادسرا نشان داد که چه مشکالت علمی در روند رسیدگی پیش خواهد آمـد،بنابراین                
سـؤال کـه در دوره هـای آموزشـی دادسـرا            250کنیم، با مالحظه بیش از    ازمتولیان امر استدعا می   

ح شده،آنها را درقالب مواد تکمیلی دراین الیحه رفع کنند؛نه این که به جای رفـع مـشکالت                  مطر
  .ها،مشکالت دیگری رابرآنها بیفزایندحادث شده در روند رسیدگی

شود؟اگربرگ جلب بـه همـراه   چگونه استقالل نهاد دادگاه ازنهاد دادسرا تضمین می  :به عنوان مثال  
ج از وقـت اداری بـه نظـر قاضـی دادسـرا رسـید چـه اقـدامی                   متهم مجلوب توسط دادگاه،درخـار    

بنماید؟ضوابط رسیدگی درکشیک چیست؟اختالف در صالحیت با نهاد موازی شورای حل اختالف            
در رسیدگی های کیفری ممکن است یا نه؟ در صورت اختالف،مرجع حل اختالف کیست؟ وجـود                

قابـل رفـع خواهـدبود؟اگربازپرس      اشتباه بین درآرای کیفری شورای حل اختالف،به چـه صـورت            
معذور ازانجام وظیفه باشد و درحوزه قـضایی،دادرس نیـز نباشـد تکلیـف پرونـده هـای بازپرسـی                    
چیست؟اگردادستان پس ازموافقت با قرار دادیار یا بازپرس ازموافقـت خـود عـدول کنـد چـه بایـد           

ر دادگاه الزم اسـت  کرد؟اگرجرم عمومی بوده وشاکی خصوصی نداشته باشد تعیین وقت دادرسی د     
و دیگری الزم بـه طـرح       یا خیر؟چنانچه متهم مرتکب دوجرم،یکی الزم به طرح مستقیم دردادگاه           

در دادسرا بود چه باید کرد؟اقدامات عملیاتی ازقبیل تفتـیش و معاینـه محـل درجـرایم اطفال،آیـا                   
طفال با دادسراسـت یـا      بالمباشره باید توسط قاضی دادگاه انجام شود یا خیر؟اجرای احکام دادگاه ا           

دادگاه اطفال؟درجرایم غیر قابل گذشت،چنانچه پس از قطعیت حکم ودرفرض تعـدد شـکات،همه              
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جزیکی ازآنها شکایت را مسترد کنند،چه باید کرد؟ درجایی کـه جـرم حـق النـاس اسـت وشـاکی           
ـ               سته سمتی در شکایت ندارد،چه قراری باید صادرشود؟اینها وبسیاری دیگر،مواردی اسـت کـه شای

  .است الیحه جدید آیین دادرسی کیفری به آنها پاسخ گوید
آری،شایسته است الیحه جدید آیین دادرسی کیفری به نحوی تنظیم شود تا درزمینه آیین وروش               
رسیدگی،باب جدیدی درنشست های قضایی آیین دادرسـی کیفـری گـشوده نـشود،بلکه بـه رفـع             

واقعاً جا دارد قضات از ما بپرسـند بـه          .ردیده اند قبلی مطرح گ   هایمشکالتی بپردازد که در نشست    
علت سکوت قانون یا ابهام واجمال قانون تا کی نظریه اقلیت واکثریت؟تا کـی سـکوت قـانون در                   
موارد مبتالبه؟تا کی اصرار برآنچه قبالً استفاده شده است؟ و تـا کـی سـپردن مـوارد سـکوت بـه                      

 قـانون، اسـتعالم از اداره حقـوقی و مالحظـه     تا کی به علـت نقـص      !!اندیشه ها و تفاسیر مختلف؟    
جوابهای قابل نقد و بررسی؟ و باالخره تا کی تشکیل کمیسیونهای پاسخگویی به سؤاالت ناشـی                 

  ازکیفیت قانون؟
انتظار داریم مسئولین زحمـت کـش در قـوه قـضاییه درجهـت تکمیـل الیحـه تـدبیری مناسـب                      

  .بیاندیشند
ی است که خدمت رسانی آموزشـی بـه همکـاران را افتخـار و     این استدعا و تقاضا ازجانب نشریه ا      

حال که چنین است،بیاییم خدمت رسـانی را جلـوه ای دیگـردهیم و ازهمـین                .داندسرمایه خود می  
هـای آتـی بـرای ارائـه نظـر اکثریـت و اقلیـت درابهامـات                 الیحه شروع کنیم،وبه جای طرح بحث     

 نموده والیحه را تکمیـل وسـپس ازطریـق          واشکاالت قانونی،شایسته است به این سخنان عنایت      
البته این موارد هرگز به معنای نادیده انگاری مزایای مثبت موجود دراین            .دولت به مجلس بفرستیم   

اگربه آرامش همکاران درروند رسیدگی وشیوه نامه دادرسی توجه داریم،پس تـا            .الیحه نخواهد بود  
  .دیرنشده باید فکری کرد

  سردبیر   
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  یفری توسط دادسرای جدیدطرح دعوای ک
  :مقدمه

دادسرای عمومی و انقالب نهادی است که وظیفه آماده سازی پرونـده کیفـری را بـرای دادرسـی                   
البته دادسرای مذکورودر رأس آن مدعی العموم،وظایف اداری نیـزدارد  .دردادگاه صالح، برعهده دارد   

ادرسی در دادگاه،تابع ضوابط و     آماده سازی پرونده جزایی جهت د     .که ازموضوع بحث ما خارج است     
ارسـال پرونـده از     .شرایطی است که عدم رعایت این ضوابط موجب مسئولیت انتظامی خواهد بـود            
این ادعا نامـه    .گیرددادسرا به دادگاه برای انجام امر دادرسی، با صدور ادعانامه دادستان صورت می            

است است که طرح دعـوای جزایـی      در لسان قانون،کیفرخواست نامیده می شود؛و با صدور کیفرخو        
دراین مقاله ضـوابط و مقرراتـی کـه بایـد درجهـت طـرح               .دادستان درمحکمه جزا،محقق می شود    

  .دعوای کیفری رعایت شود،مورد بحث وبررسی قرار خواهند گرفت
  زمینه اظهارنظر بر تقصیرپیش

هم نه تنها ضرورت    درسیستم دادگاههای عمومی،درخاتمه تحقیقات مقدماتی،اظهارنظربر تقصیر مت      
از آنجایی که درسیستم دادگاههـای      .نداشت بلکه اظهارنظر در این خصوص حتی فاقد وجاهت بود         

عمومی درفاصله بین تحقیقات مقدماتی ودادرسی اظهارنظر نهایی معنا نداشت،پیش زمینه آن نیـز              
جا تصمیم به معنـای     که البته دراین  (اما در سیستم دادسرا، الزمه اظهارنظر برتقصیرمتهم      .منتفی بود 

دادن فرصـت آخـرین دفـاع بـه         )ماهوی آن نیـست،بلکه منظـور قـرار جلـب بـه محاکمـه اسـت               
بنابراین،اخذ آخرین دفاع به عنوان پـیش زمینـه صـدور تـصمیم مبنـی برجلـب مـتهم بـه                     .اوست

قـانون اصـالح    )3(ماده»ک«این تکلیف دربند    .دادرسی،از تکالیف قاضی مرجوع الیه دردادسرا است      
چنـین  »ک«در بنـد    . بیان شده است  28/7/81ن تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب        قانو

پس از آن که تحقیقات پایان یافت،بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده             «:مقررگردیده است 
بنـا بـه مراتـب      »...فرسـتد با اعالم ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود،پرونده را نـزد دادسـتان مـی              

دی که بازپرس بخواهد پرونده متهم با طی مراحل قـانونی جهـت دادرسـی دردادگـاه                 فوق،درموار
دفـاع  البتـه اگـر مـتهم بـا وجودیـافتن امکـان             .مطرح گردد،باید ازمتهم آخرین دفاع را اخذ نمایـد        

  .واحضاریه درنزد بازپرس حاضرنگردد تکلیف از بازپرس ساقط خواهد شد
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  بررسی تکلیف دادیار دراخذ آخرین دفاع
گـردد  سؤالی که مطرح می   .به اخذ آخرین دفاع توسط بازپرس اشاره شده است        ) 3(ماده» ک«ربندد

آن است که آیا تکلیف به اخذ آخرین دفاع متوجه دادیار نیز هست یا خیر؟ممکن است ایـن گونـه                    
و ازآنجایی که دادیار مقامی غیرازبـازپرس اسـت،این تکلیـف           » ک«تصورشود که بنا به ظاهر بند       

اما این ذهنیت صـحیح نیـست؛زیرا درجرایمـی کـه در صـالحیت دادرسـی        . ادیارنمی شود شامل د 
ــازپرس      ــارات ب ــایف و اختی ــه وظ ــز دارای کلی ــست،دادستان نی ــتان نی ــری اس ــای کیف دادگاهه

تحقیقات مقدماتی کلیـه    «:قانون اصالحی، در این خصوص چنین بیان داشته است        )3(»و«بند.است
رجرایمـی کـه درصـالحیت رسـیدگی دادگـاه کیفـری اسـتان        د.جرایم برعهده بازپرس مـی باشـد    

  ».نیست،دادستان نیز دارای کلیه وظایف واختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد
با ارجاع دادستان یا درغیاب وی، معـاون        «:قانون اصالحی نیز مقرر داشته است     ) 3(ماده"5"تبصره

  ».از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بوددادسرا یا دادیار عهده دار انجام تمام یا برخی 
از دو متن قانونی مذکور، این نتیج حاصل می گردد که تکلیف بـازپرس بـه اخـذ آخـرین دفاع،بـه              
دادستان نیز تسری یافته و تکلیف داستان مبنی براخذ آخرین دفاع نیز در مواردی که رسیدگی بـه                  

ی شود؛ چرا که درغیرجرایم داخل در صـالحیت دادرسـی           گردد، به دادیار متوجه م    دادیار ارجاع می  
به عنوان مقام تحقیق عمل می کند و تکالیف         دادگاه کیفری استان، دادیار نیز حسب تجویز قانون         

  .بازپرس از جمله تکلییف به اخذ آخرین دفاع او را نیز شامل می شود
  نتیجۀ آخرین دفاع 

یـا  : شد،کیفیت پاسخ متهم از دو حال خارج نیست      پس از آن  که به متهم فرصت آخرین دفاع داده          
آخرین دفاعیات مـتهم مـؤثر در   )اعم ازدادیار یا بازپرس(اینکه در پاسخ به تشخیص قاضی دادسرا،   

سرنوشت پرونده نیست که در این صورت به شرحی کـه متعاقبـاً مـی گـوییم بـازپرس اظهـارنظر           
 و دلیل مـوجهی ابـراز مـی کنـد کـه در ایـن       نهایی می کند؛و یا این که متهم درپاسخ، دفاع مؤثر     

موظف است به بررسی دفاع و عنداالقتضاء تـأثییر دادن آن           )دادیار یا بازپرس  (صورت مقام تحقیق    
قانون اصالحی در قسمت دیگر چنـین بیـان داشـته           )3(ماده»ک«بند.در کیفیت تصمیم نهایی خود    
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ابراز نمایـد، بـازپرس مکلـف بـه         چنانچه متهم درآخرین دفاع دلیل مؤثری برکشف حقیقت         «:است
  »...رسیدگی است

بنابراین، اخذ آخرین دفاع، قاضی دادسرا را به اظهارنظر مثبت برتقصیر متهمخ مکلـف نمـی کنـد،                  
بلکه آنچه تکلیف اوست، آن است که قرار مجرمیت صادر شده او الزاماً باید مسبوق به اخذ آخرین                  

اع اخـذ شـده بـه اظهـارنظر مثبـت بـه تقـصیر مـتهم                 دفاع باشد، نه این که الزم باشد آخرین دف        
منجرشود؛چرا که اگر معتقد باشیم پس از اخذ آخرین دفاع تحت هرشرایطی صدور قرار مجرمیـت                

بنـابراین،  .الزم است، بررسی دالیل و دفاعیات ابرازی مؤثر در موضوع اتهام امر لغوی خواهـد بـود     
ر صورت غیرموجه بودن دالیـل و دفاعیـات         نتیجه آخرین دفاع ممکن است صدور قرارمجرمیت، د       

  .ابرازی متهم و صدور قرار منع تعقیب درصورت موجه بودن دالیل و دفاعیات او باشد
  قرار مجرمیت

قـانون اصـالحی، در مـورد       ) 3(مـاده »ک«بنـد .خواسـت اسـت   قرارمجرمیت،پیش زمینه صدورکیفر  
تقـصیر مـتهم، قرارمجرمیـت      در صورت عقیده بازپرس بـر       «:قرارمجرمیت چنین بیان داشته است    

قرار مجرمیت یک تأسیس نامأنوس است؛ زیـرا قانونگـذار از یـک             »...نمایددربارۀ ایشان صادر می   
طرف نام قرار برآن نهاده است که مربوط به تصمیمات شکلی است و از طرف دیگرنام مجرمیـت                   

ه چگونه و درحـالی     آن است ک  .برای آن انتخاب کرده است که داللت برنوعی استنتاج ماهوی دارد          
که نسبت به متهم دادرسی صورت نگرفته و حکـم قطعـی برمحکومیـت او صـادر نگردیـده، او را                

بـه جهـت ایـن ایـرادات اسـت کـه بـرای           !مجرم قلمداد ودربارۀ او قرارمجرمیت صـادرمی کنـیم؟        
در پیـشنهاد و ایـن عنـوان        » قرار جلب به محاکمـه    «اظهارنظر نهایی برتوجه اتهام به متهم،عنوان     

مفهوم قرار جلب بـه     )1(.الیحه جدید آِیین دادرسی کیفری جایگزین عنوان قرارمجرمیت شده است         
محاکمه آن است که بازپرسی پس ازخاتمه تحقیقات نظرمی دهد که شایسته اسـت درمـورد ایـن                  
متهم دادرسی و محاکمه دریک دادگاه بیطرف برگزارشود تـا درنهایـت دادگـاه مطـابق تـشخیص                  

  .دراین صورت ایراداتی که مطرح شد منتفی خواهد بود.خودعمل کند
  شرایط قرارمجرمیت
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قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب،درمورد شرایط قرارمجرمیت ساکت اسـت        
امـا از عبـارت     .و فقط به صدورقرار مجرمیت درصورت اعتقاد به تقصیر متهم اشـاره نمـوده اسـت               

کنـد،می  بازپرس، متهم را مقصربداند برای او چنـین قـراری صـادرمی      قانونگذار مبنی بر اینکه اگر      
منظور از اعتقاد به تقصیر آن است کـه بـازپرس پـس             .توان دراین خصوص به نتایجی دست یافت      

جرمـی کـه    :ثانیـاً .آنچه واقع شده است جرم اسـت      : ازتحقیقات خود به این نتیجه می رسد که اوالً        
قانون )2(بودن عمل منوط به این امر است که مشمول ماده         جرم  . منتسب است  انجام شده به متهم   

بنابراین،با وجود سکوت قانون،شایسته است بازپرس بنابـه تعریـف قـانون            )2(.مجازات اسالمی باشد  
از طـرف   . داند درقرارمجرمیت صادرشـده بیـان کنـد       می)جرم(ازجرم،مصداق قانونی آنچه را تقصیر    

ط متهم انجام شده است وبه عبـارت دیگر،جـرم بـه او             دیگر،بازپرس که معتقد است این جرم توس      
ایـن کـه چـه دفاعیـاتی        .منسوب است باید دالیل و مدارک خود را نیز دراین خصوص بیـان کنـد              

ازطرف متهم بیان شده وبا وجود دفاعیات تغییری درعقیده بازپرس مبنی برگناهگـاری مـتهم بـه                 
دفاعیـات  « درقرارمجرمیت به عبارت مطلـق     وجود نیامده نیز قابل ذکر است، که البته معمول است         

نکته دیگری که الزم است قرارمجرمیـت       .رسداشاره می شود، که قابل تأمل به نظر می        »غیرموجه
بازپرس خطاب به چه مقامی درمورد گناهکاری مـتهم        .حاوی آن باشد، مخاطب قرارمجرمیت است     

بنـابراین بایـد قـرار      .تان اسـت  کند؟شکی نیست که مخاطب بازپرس دراین قراردادس      ابرازعقیده می 
البته این رویه نیـز مـشاهده شـده اسـت کـه بـدون مخاطـب        .خود را خطاب به دادستان صادرکند   

دهـد پرونـده بـه نظرآقـای        قرارگرفتن دادستان، بازپرس درذیل قرارصادر شده، به دفتردستور مـی         
مـواردی کـه دادیـار    شـود در اضـافه مـی  .دادستان برسد، که به نظرنگارنده تفاوتی دراین دونیـست  

  .نیزقاضی تحقیق پرونده است به همین سبک عمل خواهد نمود
  مهلت بازپرس ودادستان درقرارمجرمیت

در . مهلت بازپرس برای ارسال پرونده نزد دادستان راهنمایی خاصـی نـدارد            قانون اصالحی درمورد  
پرونـده را بـه     سـاعت   24کند،او مکلف شده اسـت ظـرف        مورد قرار بازداشتی که بازپرس صادرمی     

 در مورد این که بازپرس چند روز مهلت دارد تا قرارمجرمیت صادرشده را به               )3(.نظردادستان برساند 
رسد اوباید درمهلت متعارف و منطقی به انجام این وظیفه مبـادرت            نظردادستان برساند، به نظر می    
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ــد ــد    .کن ــادر ش ــورد قرارص ــت دارد درم ــد روز مهل ــتان چن ــه دادس ــورد اینک ــا درم ــازپرس ام ه ب
ذیل .اظهارنظرکند،خوشبختانه قانون در این مورد مهلت پنج روزه را برای دادستان قایل شده است             

دادستان نیزمکلف است   ...«:قانون اصالحی، دراین خصوص چنین مقررداشته است      )3(ماده»ک«بند
ی کـه   نظـر ».داردظرف پنج روز ازتاریخ وصول، پرونده را مالحظه نموده ونظر خود را اعـالم مـی               

  :دهد مشمول یکی ازحاالت ذیل استدادستان درارتباط با قرارمجرمیت می
دارد کـه درایـن    باقرار مذکور مخالفت و اعتقاد خود را مبنی بربی گنـاهی مـتهم اعـالم مـی     -الف

صورت برای دادیار تکلیـف بـه صـدورقرار منـع تعقیـب وبـرای بـازپرس حـق مقاومـت دربرابـر                       
- در فرض اخیرحسب مورد دادگاه عمومی یا انقالب حل اختالف می           شود و نظردادستان ایجاد می  

  )4(.کند
تحقیقـات مـشخص دیگـری      خواهـد    بدون اظهارنظر درمورد اصل قرار، از صادرکننده قرارمی        -ب

  )5(.انجام دهد و نتیجه را گزارش کند، که در این صورت مقام صادرکننده مکلف به اطاعت است
د کـه درایـن صـورت بـا صـدور کیفرخواسـت توسـط دادسـتان                 کنبا قرارمجرمیت موافقت می   -ج

  .دردادگاه اقامه دعوا خواهد شد
تواند اظهارنظر درمورد قرارمجرمیت صادرشده بازپرس رابه یکی از معـاونین یـا             ضمناً دادستان می  

دادیاران محول کند که دراین صورت چنانچه مقام مرجوع الیه با قرارمجرمیـت صادرشـده موافـق                
  .شودرخواست صادرخواهد نمود ودرصورت مخالفت، مطابق آنچه بیان شد عمل میباشد کیف

  خواستصدورکیفر
پس ازآن که دادستان باقرارمجرمیت صادرشده توسط بازپرس موافقت کرد،موظف است به صـدور              

قـانون اصـالحی درایـن خـصوص چنـین مقررداشـته            )3(ماده» ل«بند.خواست مبادرت نماید  کیفر
خواسـت صـادر،    ستان با نظربازپرس درمورد مجرمیت مـتهم موافـق باشـد،کیفر          هرگاه داد « :است

  »...نمایدپرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می
خواست توسط دادستان یا معاون یا قائم او، طرح دعوای کیفری علیه مـتهم دردادگـاه                صدور کیفر 

عایـت شـرایطی کـه بیـان شـد مجـوز شـروع             گردد؛و اساساً اقامه دعوای کیفری با ر      محسوب می 
-گردد و دادگاه جزدرمواردی که قانون صریحاً اجازه داده باشـد نمـی            رسیدگی دادگاه محسوب می   
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خواست،نامه ای است که دادستان بـه       کیفر.تواند بدون کیفرخواست دادستان دادرسی را شروع کند       
ایـن نامـه بایـد دارای       .ادرنمایدکند درمورد متهم حکـم مجـازات صـ        موجب آن ازدادگاه تقاضا می    

  .قانون اصالحی بیان داشته است)3(ماده»م«شرایطی باشد که قانونگذاردر بند
  خواستشرایط کیفر

خواست شرط صدور   قانونگذار برای صدور قرارمجرمیت، شرط اخذ آخرین دفاع و برای صدور کیفر           
رمجرمیت صادرگردید، دادستان   پس از آن که آخرین دفاع اخذ وقرا       .قرارمجرمیت را قائل شده است    

قـانون  )3(مـاده »م«بـه داللـت بنـد       .نمایـد خواست صـادرمی  در صورت موافقت با قرارمذکور کیفر     
  :خواست باید دارای شرایطی باشد که به شرح ذیل استاصالحی، کیفر

مشخصات متهم اعم ازنام و نام خانوادگی،سن،شغل،محل اقامت متهم،وضعیت سواد ومتأهل یا            -1
  .بودنمجرد 

  .نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد-2
  .نوع اتهام و دالیل آن و همچنین مواد قانونی مورد استناد-3
  .سابقه محکومیت کیفری متهم درصورت وجود-4
  .تاریخ و محل وقوع جرم-5

م بـه   الز.خواسـت مقررنـشده اسـت     قانون اصالحی،شـرایط دیگـری بـرای کیفـر        )3(ماده»م«دربند
خواسـت در صـالحیت رسـیدگی دادگـاه عمـومی      ذکراست که در موردی که اتهام مذکور درکیفـر       

خواست خطاب به رئیس کل دادگاههای عمومی و انقـالب شهرسـتان            جزایی یا انقالب باشد کیفر    
مربوط و در موردی که رسیدگی ب اتهام در صالحیت دادرسی دادگـاه کیفـری اسـتان باشـد،این                   

  . به رئیس کل دادگستری استان مربوط صادرخواهد شدادعانامه خطاب
  خواستدفاع ازکیفر

  دفاع در دادگاه عمومی جزایی-الف
به عبـارت دیگـر،این دادسـتان       .سپاردخواست سرنوست متهم رابه دادگاه می     دادستان با صدورکیفر  

ه حاضر و توضـیح    بنابراین باید دردادگا  .کنداست که متهم را تا مرحله دادرسی در دادگاه تعقیب می          
دهد که برچه مبنایی برخالف اصل برائت متهم را شایسته و مستحق درخواست مجـازات دانـسته                 
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قانون اصالحی،اورا ملزم نموده است بـا حـضور در          )1(ماده»ج«به همین جهت است  که بند        .است
ده و  بـه نحـو افراطـی تنظـیم شـ         )14(دادگاه ازکیفرخواست خود دفاع کند البته این قسمت ازمـاده         

به عبارت دیگر،به اصل اسـتقالل دادگـاه        . رسمیت دادگاه را منوط به حضور دادستان دانسته است        
دربرابرنهاد دادسرا خدشه جدی وارد نموده است؛چرا کـه رسـمیت دادگـاه را منـوط بـه مـشارکت                    

توانـد اهرمـی بـرای تأثیرگـذاری دادسـتان          دادستان درجلسه دادرسی دانسته است و این حکم می        
ولـی بـه هرحـال،عالوه    .وند استقاللی نقش دادگاه بوده و ازاقتداردادگاه دربرابر دادستان بکاهـد         برر

برنقش دادستان در رسمیت دادگاه،تکلیف او به دفاع ازآنچه علیه متهم تدارک نمـوده اسـت،امری                
ـ             .ناپذیر است اجتناب سه بنابراین با ابالغ وقت دادرسی پرونده،دادستان وظیفه  خواهـد داشـت درجل

خواست دفاع و یا اینکه این اقدام را از طریق نماینده قضایی خـود در  دادگاه شرکت کرده و از کیفر     
  :قانون اصالحی دراین مورد چنین مقرر داشته است) 14(ماده» ج«بند.دادگاه دنبال کند

دادگاههای عمومی و جزایی انقالب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البـدل و دادسـتان یـا                   «
-گردد و فقط به جرایم منـدرج در کیفـر         معاون او یا یکی ازدادیاران به تعیین دادستان تشکیل می         

نماید و انشای رأی پس ازاستماع نظریـات و         خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می       
  ».مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهدۀ قاضی دادگاه است

 نماینده برای شرکت در جلسه دادگاه وظیفه دادستان اسـت و چنانچـه              براساس نص مذکور،تعیین  
دادگاه با عدم انجام وظیفۀ دادستان روبه روشود مجاز نخواهد بود خود،یکی از دادیاران حتی دادیار                

  .خواست را برای دفاع ازآن به دادگاه فراخواندصادرکننده کیفر
  دفاع دردادگاه کیفری استان-ب

دادگاه عمـومی جزایی،دادگـاه    :انقالب درمعیت سه دادگاه انجام وظیفه می کند       دادسرای عمومی و    
درهر شهرستان که دادسرای عمومی و انقالب تشکیل شـده باشـد،   .انقالب و دادگاه کیفری استان 

وشـرکت دادسـتان یـا نماینـده او بـرای شـرکت       .اجتنـاب ناپذیراسـت  وجود دادگاه عمومی جزایی    
باشد،اما ممکن است؛دادگاه انقالب و دادگاه کیفری       هرچند مشکل می  درجلسه دادرسی این دادگاه     

استان معموالً در مرکز استان مستقر هستند درحالی  که دادسراهای عمومی و انقـالب شهرسـتان               
خواسـت صادرشـده را بـه همـراه         های آن استان درحوزه دیگری واقع هستندفاین دادسراها کیفـر         
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خواست در مورد دفاع از کیفر    . دارندب یا کیفری استان ارسال می     پرونده حسب مورد به دادگاه انقال     
قانون اصالحی چنین مقررداشـته     )20( ماده "2"ارسالی به دادگاه کیفری استان و دفاع ازآن،تبصره       

دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادسـتان، وظـایف                 «:است
شکی نیست که وقـت تعیـین شـده در مـورد            »دهد؟یفری استان انجام می   دادستان را در دادگاه ک    

پرونده ارسالی از شهرستان برای دادگاه کیفری استان باید به دادستان مرکز استان ابالغ شود تا او                 
درمورد .خواست ارسالی دفاع نمایند   یا یکی از معاونین یا یکی از دادیاران به انتخاب نامبرده از کیفر            

الب نیزبه همین ترتیب عمل خواهد شد؛با این که قانون نصی درمورد وظیفـه دادسـتان                دادگاه انق 
خواسـت صادرشـده دادسـرای عمـومی و انقـالب شهرسـتان             مرکز استان درارتباط با دفاع از کیفر      

قـانون اصـالحی   )14(مـاده »ج«دیگرندارد،ولی به هرحال رسمیت دادگاه انقالب مرکز استان ازبنـد       
  .تبعیت خواهد کرد

  انصراف دادستان از دعوای طرح شده دردادگاه
سـؤالی کـه درایـن      .درسیستم قضایی ایران،اقامۀ دعوای کیفری دردادگاه وظیفـه دادسـتان اسـت           

گردد آن است  که چنانچه دادستان با کیفرخواست دردادگاه طرح دعوا کنـد،آیا              خصوص مطرح می  
عالم انصراف نمایـد یـا خیر؟درپاسـخ بـه ایـن            تواند آن را استراد و یا نسبت به دفاع ازآن ا          بعداً می 

توانـدهمچون شـاکی   سؤال ممکن است به ذهن برسد که دادسـتان درمقـام شـاکی عمـومی مـی       
-خصوصی از حق خودبگذرد و یا اگر در اعمال حق عمومی دچاراشتباهی شده باشد،یا استراد کیفر               

 دعـوای کیفـری  حقـی بـرای          توان گفت اقامـه   درمقابل نیز می  .خواست،اشتباه خود را جبران کند    
این تکلیف ولو اینکه با اشتباه آمیخته شود،پایان راه         .شود،بلکه تکلیف اوست  دادستان محسوب نمی  

رسیدگی کیفری نیست،بلکه این دادگاه است که حتی درصـورت بقـای دادسـتان بـه نظرخـود در                   
چنانچـه ادعـا را   خواست،وظیفه ارزشیابی وبررسـی صـحت وسـقم ادعـای اورابرعهـده دارد تا       کیفر

منطبق با واقع تشخیص داد،حکم برمحکومیت متهم صادرکند واال متهم را ازاتهام انتسابی تبرئـه               
رسـد  بـه نظرمـی   .خواست خـود را اسـترداد نمایـد       با این وصف،دلیلی ندارد که دادستان کیفر      .نماید

های حضوری،نیز با   گویی به سؤاالت دادسرا در دوره     تر باشد و کمیسیون پاسخ    استدالل اخیر موجه  
بنابراین دادستان نه پس ازارسال پرونـده بـه دادگـاه و نـه درزمـان                )6(.استدالل دوم همخوانی دارد   
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خواسـت عـدول و انـصراف خـود را ازآن اعـالم      توانـد ازکیفـر  حضور در جلسه دادرسی دادگاه،نمی    
ام مقتـضی درمـورد مـتهم       النهایه،چنانچه به اشتباه خود پی برده باشد،از دادگاه تقاضای اقـد          .نماید

  .خواهد نمود
  :نتیجه

خواسـت  درسیستم دادسرایی،جزدراین موارد استثنا،اصل آن است که دادگاه،دادرسی را فقط با کیفر           
-قانون اصـالحی بیـان نـشده      "4و3"هایموارد استثنا نیز درتبصره   .کندتنظیمی دادستان شروع می   

قرارمجرمیـت صادرشـده    .بـل اصداراسـت   دیار قا دا خواست فقط توسط دادستان یا معاون یا      کیفر.اند
توسط بازپرس باید مسبوق به اخذ آخرین دفاع باشد،آن هـم بـه شـرطی کـه مـتهم از ایـن حـق                     

بنابراین،اگرمتهم با وجود ابالغ جهـت دفـاع حاضرنـشود صـدور قرارمجرمیـت              .استفاده کرده باشد  
ضور مـتهم را ازطریـق کفیـل    بدون اخذ آخرین دفاع اشکالی نخواهد داشت مگراین که بازپرس ح   

خواسـت دردادگـاه    قانون اصـالحی هرچنـد دادسـتان را بـه دفـاع از کیفـر              .گذار الزم بداند  یا وثیقه 
نـوعی خدشـه وارد     )دادسـتان (فراخوانده است اما گره زدن رسمیت دادگاه به حضورقاضی ایـستاده          

  .ورت گرفته استکردن به استقالل نهاد دادگا از نهاد داسراست که متأسفانه درقانون ص
  :هاپی نوشت

این الیحه درشورای معاونین قوه قضائیه درحال بررسی        (الیحه آیین دادرسی کیفری   )158(ماده-1
  ):است

عقیده نهایی بازپرس حسب مورد ممکن است قرارعدم صالحیت،قرارموقوف مانـده تعقیـف،قرار             «
  ».منع تعقیب یا قرارجلب به محاکمه باشد

  : اسالمیقانون مجازات)2(ماده-2
  ».شودهرفعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات یقین شده باشد جرم محسوب می«
  :قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب)3(ماده"ح"بند-3
سـاعت  24درصورتی که بازپرس رأساً قراربازداشت موقت صادرکرده باشد،مکلف اسـت ظـرف             ...«

  ».د دادستان ارسال نمایدپرونده را برای اظهارنظر نز
  :قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب)3(ماده"ل"بند-4
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یکی عقیده به مجرمیت یا موقـوفی یـا منـع           (هرگاه بین بازپرس ودادستان توافق عقیده نباشد        ...«
 رفع اختالف حسب مورد در دادگاه عمـومی     )تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد         

  ».شودآید و موافق تصمیم دادگاه عمل میو انقالب به عمل می
  :قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب)3(ماده"ه"بند-5
شود حـق نظـارت و دادن تعلیمـات الزمـه را خواهـد              دادستان دراموری که به بازپرس ارجاع می      «

واند تکمیـل آنـرا بخواهـد ولـو اینکـه           تداشت ودر صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می         
  ».بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند

منتشرشده توسـط معاونـت آمـوزش قـوه         »پاسخ به سؤاالت قضایی مربوط به دادسرا      «به کتاب -6
  .قضائیه مراجعه شود
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  منع توسعه موارد رد دادرس
  :بخش چهارم

  مروری بریک رأی دیوان عالی کشور
رسـد بدواًخالصـه   دیوان عالی کشور ضروری به نظرمی  7/10/82-208/11رح رأی شماره    قبل ازط 

شهر و شعبه پـنجم دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان اردبیـل بـه               رأی شعبه سوم دادگاه عمومی مشکین     
طورمفید و مختصر مطرح شده تا براساس آن،تحلیل رأی شعبه دیوان عـالی کـشور بـه سـهولت                   

  .انجام پذیرد
بـه  ) ف فرزنـد حـسن     -آقای احمد (شهرعمومی مشکین 3/77/2172حسب محتویات پرونده کالسه   

مجموعاً بـه مبلـغ هـشتاد میلیـون          اتهام جعل دو فقره چک غیرهریک به مبلغ چهل میلیون ریال          
تحـت تعقیـب وبـه لحـاظ شـکایت شـاکی            )ف- ف واکبـر   -آقایـان حـسن   ( ریال ازحساب جاری    

یرادله موجـود در پرونـده بـه        خصوصی و تحقیقات معموله و نظریه کارشناس و اقرار مـتهم و سـا             
تحمل دوسال حبس تعزیری از بابت جعل و تحمل دوسال حبس تعزیری از بابت استفاده از سـند                  

دیـوان  35مجعول و رد مال درحق شاکی خصوصی محکوم گردیده ورأی صادره به وسـیله شـعبه               
دیـوان مـردود    عالی کشورتأیید و ابرام و درخواست اعاده دادرسی وی نیز به وسیله همـان شـعبه                 

نیزپس ازده مـاه متـواری      )ف،پدرمتهم فوق الذکر  -آقای حسن (اعالم شده است و درادامه رسیدگی     
و واگذاری آنهـا    )ف(و اصغر )ف(بودن، جلب و به اتهام جعل ده فقره چک غیرازحساب جاری آقایان           

رداری و اخذ مال ازآنـان و اسـتفاده ازسـند مجعـول و کالهبـ           )ش(و حسین )ک(به آقایان ماشاءاهللا    
محاکمه و پس ازانجام تحقیقات کافی وبررسی اسناد ومدارک تقـدیمی و اخـذ نظریـه کارشـناس                  
بدوی و هیأت کارشناسان رسمی دادگستری دررشته خط وامضاء،حکم به محکومیت مـشارالیه بـه     
تحمل یک سال حبس تعزیری از بابت جعل ده فقره چک غیروبه تحمل دوسال حبس تعزیری از                 

ومبلغ یکصدوبیست میلیـون ونودهزارریـال بـه عنـوان رد مـال دحـق شـکات                 اری  بابت کالهبرد 
خصوصی محکوم گردیده و رأی صادره با حذف یک سال حبس ازمجموع مجازاتهای حبس طـی                

به تأیید شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان اردبیل رسـیده و بـه            9842/6/1379و  841آرای شماره 
به لحاظ متواری   )ف(و اصغر )ف( نسبت به اتهام متهمان اکبر     مرحله اجرا گذاشته شده است وپرونده     
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محکوم علیه اخیر ازرأی صادره از تقاضای اعاده دادرسی نموده و تقاضـای وی              .بودن مفتوح مانده  
هـای مـشارالیه   عالی کشورمطرح گردیده و بـا تجمیـع درخواسـت   در شعبات هفتم و یازدهم دیوان  

 صـفحه   16میـز وبررسـی اوراق پرونـده از پرونـده امـر           دیوان،عضو م 11ورسیدگی به آن در شعبه      
چنـین اتخـاذ تـصمیم شـده        17/10/82-208/11گزارش تهیه و درنهایت به موجـب رأی شـماره           

با التفات به شکایات متعـدد و اقـدام صـورت گرفتـه علیـه آقـای دادرس                  :بسمه تعالی اوالً  « .است
ین بـود کــه قاضـی محتــرم   بهتــرا) ع(شـهر،آقای  محتـرم شـعبه ســوم دادگـاه عمــومی مـشکین    

  .نمودای ازرسیدگی امتناع میبرای جلوگیری ازهرنوع شائبه)صادرکننده رأی(مزبور
ف به اتهـام جعـل دوفقـره        -آقای احمد 26/2/1378-274با التفات به اینکه طبق رأی شماره        :ثانیاً

 و استفاده ازسـند مجعـول بـه دوبـار         15/10/1378-272714و  30/2/71-272713چکهای شماره   
و اتهـام آقایـان حـسن و    )ف(دوسال محکوم شده است، ولی  پرونـده دربـاره اتهـام آقـای اصـغر                 

بــه اتهــام معاونــت درجعــل از طریــق قــرار دادن اوراق چــک و مهرشــرکت بــه مــتهم  )ف(اکبــر
مفتوح اعالم شده است و ازطرف دیگـر صـدور حکـم محکومیـت آقـای                )ف-آقای احمد (موصوف
بـه اتهـام کالهبـرداری و نتیجـه آرای          16/1/1379ره مورخ   طبق رأی شماره بدون شما    )ف(حسن

شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بـا مفتـوح           7/6/1379مورخ  842و841شماره  
باتهام جعل واستفاده از سـند مجعـول        )ف(بودن پرونده مزبور درباره اتهام آقایان حسن واکبرواحمد       

بـدون اینکـه نـامی از       (دراختیـار مـرتکبین جـرم     )اوراق(وکالهبرداری از طریق واگذارنمودن چکها    
و همچنین تحت تعقیب دادن شخصی به اتهام کالهبرداری و جعل           )مرتکبین جرم برده شده باشد    

استفاده ازسند مجعول و محکوم نمودن او یک بارهم او را به عنوان معاونت درهمان جـرم تحـت                   
 سند مجعول درمرحله رسیدگی یکجا و توأم بوده         تعقیب قرار دادن هرچند درباره جعل  واستفاده از        

-26628هــای رســمی شــماره اســت وجاهــت قــانونی نداشــته اســت وبــا التفــات بــه قرارنامــه 
اردبیل 20در دفترخانه شماره  ) ف(تنظیمی توسط آقای اصغر     14/2/1379-26645وشماره13/2/79

قانون آیـین دادرسـی     ) 272(ماده6و5درمورد نحوه صدور چکهای مورد اختالف مستنداً به بندهای          
دادگاههای عمومی و انقالب درامورکیفری ضمن قبول درخواسـت تجـویز اعـاده دادرسـی آقـای                 
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رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیـدنظر اسـتان آذربایجـان شـرقی ارجـاع مـی                  )ف(حسن
  »...شود

  :بنداول
تجـویزآن نیزدرمـاده    العـاده رسـیدگی بـوده و جهـات          نظربه اینکه اعـاده دادرسـی از طـرق فـوق          

ازناحیـه مقـنن    1378قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامورکیفری مصوب        )272(
و مراجـع قـضایی     )نـه تمثیلـی   (به طور صریح و دقیق احصاء شده و جهات مزبورنیز حصری بـوده            

که فرض  توانند دامنه جهات آن را توسعه یا کاهش دهند؛ حال بر فرض این            رسیدگی کننده نیزنمی  
باشد،فرض نماییم که موردی از موارد رد دادرسی درپرونـده امرموجـود بـوده،این           محال،محال نمی 

تواند ازجهات و مبنای تجویزاعاده دادرسی قرار  گیرد؛زیرا وجود مورد رد دادرس با توجه به                امرنمی
 اســتثنائی بــودن جهــات اعــاده دادرســی وحــصری بــودن آن بــا هــیچ یــک ازبنــدهای هفتگانــه

باشد؛ولی شعبه یاد شده دیوان عالی کشور با افزودن ایـن           قانون مرقوم قابل انطباق نمی    )272(ماده
مورد به عنوان بند اول رأی خـویش درمقـام تجویزاعـاده دادرسـی ظـاهراً آن را از جهـات اعـاده                       

 خویش  دادرسی تلقی نموده و بدین ترتیب دامنه جهات اعاده دادرسی را توسعه داده و با این اقدام                
در جایگاه قانونگذار متجلی شده و به وضع جهت جدید درامر اعاده دادرسی پرداخته کـه ایـن امـر     

  .خارج ازحدود اختیار و صالحیت شعبه دیوان عالی کشور بوده ونیاز به قانونگذاری دارد
  :بند دوم

ف -نحـس (با نگرش به محتویات پرونده و گزارش کار شعبه دیـوان عـالی کـشور،متهمان آقایـان                
با اینکه ازبدو تعقیب هردو متـواری بـوده و درجریـان دادرسـی بـه                ) ف فرزندح -اصغر(و  ) فرزندب

اندو دادرس دادگاه نیزموارد اعالمی از      موجب لوایح ارسالی به صالحیت دادرس دادگاه ایراده نموده        
قـانون  ) 49(هسوی آنان را با صدور قرارهای جداگانه از موارد رد دادرس ندانسته و به اسـتناد مـاد                 

ردایـراد آنـان را   قـرار   1378آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقـالب در امـورکیفری مـصوب             
صادرنموده و دو دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل نیز به عنوان مراجع صالح قانونی بـرای رسـیدگی                 

 هـیچ یـک از      به اعتراضات موردنظر، اعتراضات آنان را بررسی و با استدالل اینکه ایراد متهمان با             
قانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی و          )46(شقوق ششگانه موارد رد دادرس مذکور در ماده         
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باشـد،اعتراض مـشارالهما را مـردود اعـالم کـرده           منطبـق نمـی   1378انقالب وامورکیفری مصوب  
وقرارهای معترض عنه را تأیید و پرونده را جهت ادامه رسیدگی مـاهوی بـه دادگـاه بـدوی اعـاده         

حال که شعبه دیوان عالی کشور درمقام تجویز اعاده دادرسی اظهارداشته کـه بهتـر بـود                 . اندودهنم
نمود،بـه  برای جلوگیری از هرگونه شائبه از رسیدگی امتناع می        )ع(که قاضی صادر کننده رأی آقای     

ز رسد به لحاظ فقدان جهات رد دادرس در ما نحن فیه و صدور قرارهای ردایـراد متهمـان ا          نظرمی
سوی دادرس دادگاه و تأیید قرارهای معترض عنه در دادگاههای تجدیدنظر استان توافـق اسـتان                

  :باشد؛زیراموافق با قانون نمی
  .هیچ یک از موارد رد دادرس در پرونده امر موجود نبوده است:اوالً
ادرس واحـد  با وجود تأیید قرارهای رد ایراد متهمـان از ناحیـه دادگاههـای تجدیدنظراسـتان،د     :ثانیاً

ای جز ادامه رسیدگی نداشته و به عبارت دیگر،دلیل قانونی برای امتنـاع از          شعبه دادگاه بدوی چاره   
  .گشترسیدگی نداشته واال مستنکف از احقاق حق محسوب می

دادگاههای تجدیدنظراستان به صراحت درآرای خـویش ارجـاع پرونـده را از شـعبه رسـیدگی                 :ثالثاً
یکی ازمتهمان حدوداً با صدور قرار تـأمین        (اند؛زیرا سوابق کیفری  یسرندانستهشعبه دیگر م  کننده به   
و نحوه عملکرد مجرمانه آنان به خوبی نشانگر آن بوده          )فقره سابقه اعزام به زندان داشته     20کیفری

که آنان با ایراد صالحیت دادرس بدون موارد قانونی به قصد ممتنع ساختن وی از ادامـه دادرسـی                   
اند،ولی دادگاههای تجدیدنظر استان ایـن فرصـت        زینش قاضی مطمح نظر خویش بوده     به دنبال گ  

  .اندرا از آنان سلب و موجبات سوءاستفاده از موارد رد دادرس را منتفی کرده
  :بندسوم

علیه آقای دادرس   ...اوالً با التفات به شکایات متعدد     «شعبه دیوان عالی کشور با به کاربردن عبارات       
وی را ممتنـع از دادرسـی تلقـی نمـوده؛ولی درمقـام مـستندسازی رأی                »...عمـومی محترم دادگاه   

قانون آیین دادرسـی    )46(خویش،به هیچ یک از بندهای شش گانه موارد رد دادرس مصرح درماده           
استناد ننموده،که کـدام یـک ازبنـدهای        1378دادگاههای عمومی و انقالب درامور کیفری مصوب        

ولی ای کاش شعبه دیوان عالی کشور به عنوان عـالی           .اندسی ساخته مذکوردادرس را ممتنع از دادر    
از باب تعلیم قضات دادگـاه تـالی هـم کـه شـده، قاعـده مـستدل و             :ترین مرجع قضایی کشوراوالً   
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قـانون  )46(داد وبه یکی از بنـدهای مـاده     بودن احکام قضایی را رعایت و مطمح نظر قرارمی        مستند
بـه  :ثانیـاً   .نمـود استناد مـی  1378نقالب درامورکیفری مصوب    آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا     

کرد که به چه جهتی از جهات قانونی قاضی بهتـر بـود از رسـیدگی                طورروشن و صریح اعالم می    
  .امتناع نماید

شکایات متعدد مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور که مانع از ادامه دادرسی بوده درکدام مرجـع     :ثالثاً
های آنها اشاره نکـرده و      ت و مطرح رسیدگی گردیده که شعبه دیوان به شماره         یا مراجع قضایی ثب   

خود دادرس هم ازآن مطلع نشده و متهمان نیزبه رغم خبرگی دراین امور،دادرس رسیدگی کننـده                
هـای مطـرح   اند تا با عنایت به کالسـه پرونـده  هایی علیه وی باخبرنساختهرا از وجود چنین پرونده  

درسی امتناع نماید درحالی که به خوبی نمایان است که شعبه دیـوان عـالی کـشور                 شده از ادامه دا   
 بـه مـورد یـا مـوارد         برخالف قاعده مستدل و مستند بودن احکام مراجع قـضایی و بـدون اسـتناد              

قانونی،رأی قطعی دادگاه را درمعرض شبهه قرار داده و درواقع به موارد رد دادرس توسعه داده کـه            
  .باشدز به امرقانونگذاری دارد و ازحدود واختیارات شعبه دیون عالی کشور خارج میاین امر نیز نیا

  :بندچهارم
شعبه دیوان عالی کشور دربند اول رأی خویش مطرح نموده که با التفات به اقدام صـورت گرفتـه                   

نمـود،ولی بـه رغـم تأمـل و مداقـه بیـشتر             علیه دادرس محترم بهتربود که از رسیدگی امتناع می        
ای عضو ممیز و بررسی اوراق پرونـده ورأی شـعبه دیـوان و جریـان دادرسـی                  صفحه16گزارشدر

مشخص نشده که چه اقدامی موجب امتناع رسیدگی علیه دادرس دادگاه صورت گرفته؛ولی اقـدام               
مزبور را شعبه دیوان توضیح نداده و معلوم نکرده است که چه اقدامی علیـه وی صـورت گرفتـه و                     

ای عـضو ممیـز و بررسـی         صفحه 16ین اقدام مورد نظر شعبه دیوان نیزدر گزارش       رفت ا انتظار می 
گـشت  افتاد که برای طالب حقوق و اهل تحقیق و قضا مطلب روشن مـی             اوراق پرونده مذکور می   

که چنین اقدامی درامور رسیدگی موجب امتناع از دادرسی است و درآینده آن را مالک عمل خـود                  
دیگر،اگر منظوراز اقدام علیه دادرس این بوده که دادرس رسـیدگی کننـده             به عبارت   .دادندقرار می 

مورد تعرض فیزیکی و جسمی یا زدوخورد خیابانی یا گروگانگیری قرار گرفتـه یـا مراجـع قـانونی                   
مانند دادسرای انتظامی یا دادگاه عالی انتظامی یا حفاظت و اطالعات قوه قضاییه وی را تعقیـب و                  
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اند،که چنین وقایعی اتفاق نیافتاده است،بنا به مراتب باال،این عبارات شـعبه            معلق و منفصل ساخته   
ای از ابهام قرار گرفته و ازقالب الفاظ کلی گویی بیرون نرفته است؛و یا اگـر منظـور                  دیوان در هاله  

شــعبه دیــوان ایــن بــوده کــه وی از ناحیــه متهمــان پرونــده امربــه کــرات درمعــرض           
موردی برای امتنـاع بـرای      ذیب،تخویف وتهدید قرارگرفته،دراین صورت     تهمت،افتراء،اهانت،نشراکا

های بالمحـل وجعـل     دادرسی نبوده؛زیرا این امور از ناحیه متهمان تحت تعقیب،شبکه صدور چک          
اسناد و کالهبرداری علیه دادرس رسیدگی کننده صورت گرفته و ازدادرس رسیدگی کننده،فعل یا              

موجب امتناع ازدادسـری باشـد؛بلکه بـا تحمـل امـواج تهمتهـا،       ترک فعل خالف قانون سرنزده تا   
ها به طورمتعارف به رسیدگی خود ادامـه داده و درنهایـت،حکم شـرعی وقـانونی                تهدیدها و اهانت  

آوری ادلـه اثبـاتی تبعیـضی روا        خویش را صادرنموده و به طور قطع دربررسـی و ارزیـابی و جمـع              
ستورجلب و تفهیم اتهام و صـدور قرارتـأمین متناسـب و            نداشته و درامر تعقیب و تحقیق وصدور د       

مواجهه حضوری و ارجاع امربه کارشناس و مالحظه اسنادومدارک طرفین و استکتاب و صدورقرار              
رجوع امر به کارشناس و هیأت کارشناسان و تحقیقات از مطلعین وغیره،کلیه قوانین الزم االجرا را               

 مراتب تخلـف وی ازقانون،ازچـشمان تیـزبین شـعبه        درحد توان ووسع خویش مجری ساخته و اال       
نمود؛واز طرفـی   ماند و دادرس را جهت تعقیب انتظامی به مراجع قانونی معرفی می           دیوان دور نمی  

دیگرتوهین،اهانت،تهدید،تخویف،افتراءو تهمتهای وارد شده از سوی متهمان بـه دادرس رسـیدگی            
شراکاذیب آنان مصون مانـده اسـت و درایـن صـورت            ها،نکننده را مانع دادرسی از توهین و اهانت       

درحوزه قضایی مربوط هیچ دادرسی صالحیت رسیدگی به پرونده آنان را نداشـته؛زیرا آنـان دارای                
فقره سابقه کیفـری    20فقره پرونده جزایی بوده و یکی از متهمان این شبکه قریب به             40قریب به   

سیدگی کننده به نحوی از انحا مورد اهانـت و          اعم از قرار و محکومیت داشته و هریک از قضات ر          
تهمت آنان قرار گرفته و پرونده امر نیز گویای همین امراست،ودرشرایط موجود ظاهراً تنها قضاتی               

اند همان قضات شعبه تجویزکننده اعاده دادرسـی دردیـوان عـالی            که هنوز مورد اهانت واقع نشده     
کردند بالشک مانند سایر قضات شـعب       ی را رد می   کشوراند وطبیعی بوداگر درخواست اعاده دادرس     

  .گشتها و افتراها به سوی آنان نیز روانه میدیوان توهین
  :بند پنجم
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با توجه به اینکه نحوه و کمیت و کیفیت تهیه گزارش از پرونده به وسیله عضوممیز اوراق پرونـده                   
شعبه دیوان در زمـان اتخـاذ      ای شفاف باشد که درصورت قرائت آن برای سایراعضای          باید به گونه  

شـعبه دیـوان    تصمیم هیچ مطلب اساسی قرائت نشده باقی نمانده باشد و سـایر قـضات حاضـر در                
به عبـارت دیگرتهیـه     .بااستماع آن کلیه محتویات پرونده ودالیل اساسی موجود درآن مطلع گردند          

ت وواقعیات های موجـود     گزارش ازپرونده بایدبه منزله آیینه ای باشد که نشانگرتمام نمای محتویا          
در پرونده باشد درحالی که درگزارش عضو ممیزوبررسی اوراق پرونده به دونظریه مفصل ومستدل              

 چنین نظریه هایی    هیات کارشناسان رسمی دررشته خط وامضا اعتنایی نشده گویا عضوممیزپرونده         
زازجمله ریـیس شـعبه     را درپرونده امرمشاهده نکرده وبه تبع آن اعضای تصمیم گیرشعبه دیوان نی           

ونماینده دادستان کل کـشورازوجودچنین نظریـه هـای مهـم واساسـی بـه لحـاظ عـدم ذکـر آن                      
درگزارش کاربی اطالع مانده اند مگراینکه معتقدباشیم کـه آنـان نیـزعالوه برقرائـت گـزارش بـه                

ارش بـه   وسیله عضوممیزمجددا خودشان پرونده را مطالعه کرده اندکه البته چنین تصوری بعد ازگز            
رمی رسدوالزم است دراین بندبه ایـن دونظریـه         وسیله عضوممیزو بررسی اوراق پرونده بعید به نظ       

هیات سه نفره کارشناسان رسمی خط وامضا اشاره شود زیرا زمانی که هیات کارشناسان دردادگـاه                
ه ازاسـتکتاب بـه وسـیله کارشناسـان امتنـاع نموندبادسـتودادگا           )ف(مالحظه نمونده اند کـه حـسن      

ــای       ــتهم آق ــصدور م ــسلم ال ــضای م ــوط وام ــه خط ــده ومالحظ ــات پرون ــه محتوی ــه ب بامراجع
بانک کشاورزی شـعبه بازارمـشکین وبـازجویی آقـای          439ماره  درکارت نمونه امضای ش   )ف(حسن

عمـومی مـشکین شهروصـورت      3/78/1734موجود درپرونده کالسه    27/11/78درمورخ)ف(حسن  
موجود درپرونده امروامضای مسلم الصدوروی     3/10/87جلسه های استکتابی ماخوذه ازوی درمورخ     

شهر به مقایـسه و مطابقـت       کشاورزی شعبه بازار مشکین   بانک  5353090/22/1/77درچک شماره   
امضاها و خطوط وارقام و اعداد ده فقره چک مورد ادعای جعل شکات پرداخته و امـضاء و تحریـر                    

اند،که متأسـفانه درگـزارش عـضو       م کرده محرزوثابت و محقق اعال   ) ف(آنها به وسیله متهم حسن    
رسـد دوراز چـشم     ممیز پرونده به این دو نظریه مهم هیأت کارشناسان اشاره نـشده و بـه نظرمـی                

های مزبور دررأی دادگاه بدوی نیز مذکور افتاده عدم         عضوممیز پرونده مانده، ولی چون مفاد نظریه      
  .نمایده را نیز متعجب میمالحظه آنها به وسیله عضو ممیز، هر خواننده  پروند
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  :بندششم
تنظیم شده در دفتراسناد رسمی     )ح(فرزند)ف(به وسیله آقای اصغر   14/2/79-26635اقرارنامه شماره 

-حوزه ثبتی اردبیل که مبنـای تجـویز اعـاده دادرسـی قرارگرفتـه بـه شـرح ذیـل مـی                     20شماره  

به عنوان فرزند ارشد    ...ره از صاد1349متولد...فرزند حسن شماره شناسنامه   ) ف(اینجانب اصغر «:باشد
 ایـشان حـساب جـاری شـماره         پدرم آقای حسن با اجازه وی در بانک کشاورزی شعبه بازار به نام            

بانـک کـشاورزی شـعبه      439افتتاح حساب نموده و ازطرف وی چکهای حساب جاری شماره           439
-مـشکین 70شـماره الصدور خود که در دفتر خانه اسناد رسمی         شهر را با امضای مسلم    بازار مشکین 

ازحـساب جـاری    22/1/77مـورخ   5335309نمایم که چک شماره     ام را اقرار می   شهر گواهی نموده  
نمایم هیچ چکی از این حساب جاری       بانک کشاورزی با امضای اینجانب صادرگردیده،اقرار می      439

ب باشد و مسئولیت  پرداخت هرچکی که با امضای اینجان         در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی      
  »...باشدازاین حساب جاری صادرشده باشد به عهده اینجانب می

نظر نمـاییم،این سـند     اگراقرار بودن یا نبودن نوشته فوق به لحاظ اجتناب از اطاله کالم صرف            :اوالً
یکی ازمتهمان پرونـده هـم درمقـام تجدیـدنظرخواهی و هـم درجلـسه               ) ف(به وسیله آقای حسن   

نظر استان اردبیل مورد استناد واقـع شـده و دادگـاه تجدیـدنظر            رسیدگی شعبه پنجم دادگاه تجدید    
استان اردبیل این سند را درجریان دادرسی مالحظـه و امعـان نظرقرارداده،ولـی بـه لحـاظ اینکـه                    
مقرون به واقع نبوده وخود مقرنیز ازمتهمان متواری همین پرونده بوده و با توجه بـه ادلـه اثبـاتی                    

 نظریـه هیـأت کارشناسـان رسـمی سـه نفـره در رشـته خـط                  محکم ومـتقن درپرونـده خـصوصاً      
نگردیـده و آن را مؤثردرمقـام       ) ف(وامضاء،درخوراعتنا ندیده موجب نقـض رأی محکومیـت آقـای         

توانست مجدداً مجوز اعاده دادرسی قرارگیرد؛زیرا بـه      بنا به مراتب باال،این سند نمی     .تشخیص نداده 
باشـد کـه  پـس ازصـدورحکم         وجب اعاده دادرسی می   واقعه یا دلیلی م   )272(ماده  "5"موجب بند     

بـه عبـارت دیگر،دلیلـی    .قطعی حادث ویا ظاهرشود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیـه باشـد       
گیرد که قبالً بررسی نشده،درحالی که این واقعـه،فرض برصـحت آن،قبـل از              مورد بررسی قرارمی  

ان ازمبانی استدالل آن،قبـل ازجلـسه       قطعیت رأِ مورد بحث و پس ازصدور رأِ بدوی وآگاهی متهم          
حال که  .محاکماتی دادگاه تجدیدنظر تهیه وتنظیم ودردادگاه یاد شده نیز مطرح رسیدگی واقع شده            
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وان عالی کشوراین امر را ازمـوارد اعـاده دادرسـی دانـسته، بـا اصـول و مقـررات قـانونی                      شعبه دی 
ندی را مبنای اعاده دادرسی قـرار داده        سازگاری نداشته و درتعارض بین است؛ زیرا شعبه دیوان، س         

  .شودکه قبالً دردادگاه تجدید نظر مورد بررسی واقع شده وسند جدیدی محسوب نمی
در سیستم بانکی کشور و مقررات حاکم بـرآن و سـخت گیریهـای خـاص درنحـوه و شـرایط        :ثانیاً

زی وجـود نـدارد     افتتاح حساب خصوصاً امضای اسناد بانکی به وسیله صاحبان حساب، چنین مجو           
بانـک کـشاورزی را افتتـاح و خـودش بـه جـای پـدرش        439حـساب جـاری   ) ف(که آقای اصـغر  

اسنادبانکی ازجمله کارت نمونه امضای بانکی را امضاءنموده و دسـته چکـی را هـم دریافـت و در                    
به رغم متواری بودن،به چنین     )ف(بازار به جای پدرش به صدور چک مبادرت نماید؛که متهم اصغر          

فرزند حسن بعـداز اطـالع متهمـان از اینکـه نمونـه             ) ف(اری دست زده، درحالی که اقرار اصغر      اقر
 کـشاورزی و چکهـای صادرشـده ازآن    در کارت نمونه امضای بانک)ف(امضای موجود آقای حسن  

به عنوان اسناد مـسلم الـصدور و مبنـای مطابقـت و مقایـسه               535309حساب ازجمله چک شماره     
اسان خط و امضاء قرارگرفته صرفاً برای تخدیش استداللهای موجـود در            کارشناس و هیأت کارشن   

جویی نمایند و درایـن  اند برای نقض رأی دادگاه چارهرأِی بدوی صورت گرفته و درحقیقت خواسته      
اند توجـه دادگـاه     با اینکه درطول دادرسی متواری بوده با این اعتراف خواسته         ) ف(راستا آقای اصغر  

مرتکب جعل اسناد   ) ف(وی وی معطوف و چنگال عدالت را از گردن آقای حسن          تجدیدنظر را به س   
متـواری  )ف(و کالهبرداری بیرون بکشند و اگر جرمی هم باقی مانده باشد به سـوی آقـای اصـغر                 

متواری بـوده و بـا      1377از بدو تشکیل پرونده امر در سال        )ف(سوق بدهند؛درحالی  که آقای اصغر     
چنین اعتراف  16/1/79نموده و بعد از صدور رأِی درمورخ        را تعقیب می  ارسال لوایح،جریان دادرسی    

درایـن راسـتا چنـین      ) ف(داده؛درحالی کـه خـود حـسن      )ف(ای را تنظیم وبه دست آقای حسن      نامه
حال بنا به مراتب فوق،اگرچنین     .ادعایی را نکرده و حساب بانکی موردنظر را منطبق به خود دانسته           

ه اقرار درحقوق کیفری جنبه طریقیت داشته نه موضوعیت، از نظرقضایی           اقراری را با توجه به اینک     
قابل تجزیه و تحلیل بدانیم تا به عنوان مبنای اعاده دادرسی قرارگیرد،دیگـر ثبـاتی بـرای احکـام                   

  .ماندکیفری قطعی باقی نمی
  :بندهفتم
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تهـام  تحـت تعقیـب قـراردادن شخـصی بـه ا       «استدالل شعبه دیوان عـالی کـشور مبنـی براینکـه          
کالهبرداری وجعل و استفاده ازسند مجعـول و محکـوم نمـودن او ویـک بـارهم او را بـه عنـوان                       

ادن هرچند دوباره جعل واستفاده از سند مجعول درمرحله         معاونت درهمان جرم تحت تعقیب قرار د      
  »...رسیدگی به تجدیدنظرخواهی قرار منع تعقیب صادرشده است

-أی دادگاه شـعبه پـنجم تجدیـدنظر اسـتان اردبیـل نمـی             حکایت از این نگرش قوی نسبت به ر       

به موجب رأی دادگاه تجدیـدنظر از بزههـای جعـل           )ف(درمورد محکوم علیه حسن   : نماید؛زیرا،اوالً
واستفاده از سند مجعول قـرار منـع تعقیـب بـه لحـاظ عـدم وقـوع جـرایم مـذکور و انتـساب آن                          

وه برجریان دادرسی دادگاه بدوی درجریان      صادرنشده،بلکه وقوع وانتساب اعمال مجرمانه فوق عال      
محاکماتی دادگاه تجدیدنظراستان اردبیل نیزبه وضوح بـه منـصه اثبـات رسـیده اسـت؛ولی فقـط                  
مجازات بزه جعل را از دادنامه حذف نموده؛زیرا دادگاه تجدیدنظر،جعل چکهـای غیـر را درواقـع از                  

مـل جعـل را بـرای کالهبـرداری         مقدمات ارتکاب بزه کالهبرداری تـشخیص داده وتثبیـت بـه ع           
ای محـسوب نکـرده تـا مجـازاتی عـالوه           محسوب و درما نحن فیه عمل جعـل را جـرم جداگانـه            

برمجازات کالهبرداری برای محکوم علیه منظورگردد؛وبا این استدالل که اقدام مـتهم بـه جعـل،                
ی کالهبـرداری   چکهای فرزند خود و تحویل آنها به شکات را به عنوان یک وسـیله متقلبانـه بـرا                 

دانسته و بدون جعل کالهبرداری را محقق تشخیص نداده؛و به عبارت مختصر،جعل را از مصادیق               
احصاءنشده تقلب درماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس وارتشاءوکالهبرداری قلمداد           

رواقع اعتقادی بـه    نموده،نه اینکه وقوع جعل واستفاده از اسناد مجعول را مجموعاً منتفی بداند، و د             
ای هرچند این موضـوع از آرای اختالفـی بـوده وعـده           .فیه نداشته است  تعدد معنوی جرم درمانحن   

زیادی هم عقیده به قاعده جمع مجازاتها درما نحن فیه دارند به عبارت دیگر، معتقد هستند دراین                 
 آرای زیـادی از  شـود و موارد هم مجازات جعل و هم مجازات کالهبرداری برای متهم مترتب مـی   

  .دیوان عالی کشورنیز حکایت ازاین امردارد
انـد تحـت تعقیـب قـرار        متهمان به اتهام معاونت درهمان جرایمی که خودشان محکوم شـده          :ثانیاً

درعمـل  )ف(اند،کـه شـعبه دیـوان چنـین تـصوری کـرده اسـت،بلکه آقـای احمـد واصـغر                   نگرفته
درعمـل ارتکـابی آقـای    ) ف(ن واکبـر معاونـت نمـوده، آقـای حـس    ) ف(کالهبرداری آقـای حـسن    
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های پیچیده وظریف بزه کالهبرداری آنان بوده که        اند و این امر نیز از شیوه      معاونت نموده )ف(احمد
های دیگری را درزمانهای مختلف تحریـر وامـضاءومورد اسـتفاده قـرارداده تـا بعـداً                 هریک ازچک 

بـا  )الـف :شـوند دسته اشخاص مواجه می   مالباختگان دچار مشکل شوند و درزمان تعقیب آنان با دو           
امضاءکنندگان و برندگان مال غیر،که اثبـات امـر کالهبـرداری را بـسیار              )صاحبان واقعی چکها؛ب  

مشکل نماید؛زیرا صاحب واقعی چک،چکی صـادرننموده و مـالی نخریـده وکـسی را کـه مـالی را                
کها را تعقیـب نماینـد یـا        خریده و چکی را جعل کرده و مالباختگان را فریب داده صاحب واقعی چ             

کنندگان چکهای موصوف و برندگان مال را؟و این امر ازراههای شـناخته شـده و پرموفقیـت                 جعل
متهمان شبکه مورد بحث بوده است و درثانی،پرونده که نـسبت بـه معـاونین جـرم مفتـوح بـوده                     

 اعتباراینکه بـه    توانست ازمجازات معاونینی که به    های مقتضی می  درنهایت،دادگاه پس از رسیدگی   
بنابراین،اتهامی که هنـوز    .اند طی استداللی صرف نظر نمایند     مجازات کالهبرداری محکوم گردیده   
توان آن را مورد اعاده دادرسـی قـرار داد؛زیـرا اعـاده دادرسـی            منتهی به حکم قطعی نگردیده نمی     
  .های مفتوح و فاقدحکممختص احکام قطعی است،نه پرونده

  :بند هشتم
فرزند حـسن،تنظیم شـده دردفتـر اسـناد رسـمی           )ف(به وسیله آقای اصغر   26628امه شماره    اقرارن

« :باشـد حوزه ثبتی اردبیل که مبنای تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته،به شرح ذیـل مـی              20شماره  
به موجـب ایـن     ...ساکن...صادره از 1349متولد  ...فرزند حسن به شماره شناسنامه    ) ف(اینجانب اصغر 

ــرار مــ   ــند اق ــماره   یس ــای ش ــه چکه ــایم ک -1/4/77،78122-1/3/77،281219-281218نم
1/5/77،281221-6/1/77     ،281222-1/7/77     ،281223-1/8/77     ،281224-15/3/77 
شهر موضوع  بانک ملی ایران شعبه بازار مشکین     1622 ازحساب جاری شماره     25/4/77-281225و

-236894 و 8/12/77-236893شهر و چکهـای شـماره       دادگاه عمومی مشکین  3/77/267پرونده  
ــماره   6/12/77 ــاری ش ــساب ج ــده     1605از ح ــوع پرون ــزی موض ــعبه مرک ــارت ش ــک تج بان
شـهربا امـضاءاینجانب بـه عنـوان مـدیرعامل شـرکت تعـاونی         دادگاه عمومی مشکین  3/77/2172

  »...صادرگردیده است27/10/74مورخ 222به شماره ثبت 643فرهنگی 
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ورپس از صدوررأی بدوی صرفاً درجهت فراهم نمودن موجبات         اقرار نیزبه وسیله متهم متواری مزب     
نقض آن ورهایی محکوم علیه که پدر مقرورئیس شبکه جعل اسـناد وکالهبـرداری بـوده صـورت        

  .گرفته،که ازدیدگاه شعبه دیوان مبنای اعاده دادرسی واقع گردیده است
  :بند نهم

قـانون آیـین دادرسـی      )272(ده مـا  "6"و"5"شعبه دیوان عالی کشور پـس ازاسـتناد بـه بنـدهای           
،ضـمن قبـول درخواسـت تجویزاعـاده     1378دادگاههای عمومی و انقالب درامور کیفـری مـصوب   

رسیدگی مجدد را به شـعبه دیگـر دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان آذربایجـان                ) ف(دادرسی آقای حسن  
 شـهر نظر به اینکه رأی بدوی در شـعبه سـوم دادگـاه عمـومی مـشکین               .شرقی ارجاع نموده است   

دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل تأییـد      5شعبه  7/6/79-842و841صادرشده وبه موجب رأی شماره      
شده، ولی پس از تجویز اعاده دادرسی به وسیله شعبه دیوان با وجـود شـش شـعبه دیگـر دادگـاه                      
تجدیدنظر استان اردبیل، مأموریت رسـیدگی مجـدد بـه شـعبه دیگـر دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان                    

حال اگر موارد مذکور ناشی از اشتباه قلمی یا لفظی نباشد،ارسال           .ی واگذارشده است  آذربایجان شرق 
شعبه دادگاه تجدیدنظراستان اردبیل به دادگـاه تجدیـدنظر         5پرونده با وجود شش شعبه هم عرض        

  .استان آذربایجان شرقی فاقد وجاهت قانونی است
  :نتیجه

سیدگی قضات به دعاوی مطرح شـده نـزد         نظربه اینکه موارد رد دادرس برخالف اصل صالحیت ر        
قـانون آیـین دادرسـی      )46(آنان واز امور اسـتثنائی بـوده و مـوارد آن نیـز بـه طورصـریح درمـاده                  

احصاءشده و مراجع قضایی نیز حق ندارند موارد مصرح        1378دادگاههای عمومی و انقالب مصوب      
موارد مـذکور بـدون دخالـت       درقانون مرقوم را توسعه یا کاهش دهند وافزایش یا کاهش بالجهت            

قانونگذار ممکن است به پایگاه استفاده نامطلوب قضات دادسراها و محاکم قضایی و سوءاسـتفاده               
ای بـرای دورکـردن دعـاوی خـویش ازدسـت دادرسـان موشـکاف               برخی از اصحاب دعوای حرفه    

-وه قضائیه می  وباریک بین تبدیل شده و این امر نیز سبب تزلزل دادرسی وکاهش اعتبار واقتدار ق              

بنابراین ضروری است که کلیه مراجع قضائی و مسئولین عالی قوه قضائیه دراعمال موارد رد               .گردد
فیه مبذول نمایند تا مسیراجرای صـحیح اجـرای         دادرس نهایت دقت و سعی خویش را در ما نحن         
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لب به قـانون    عدالت وقانون بدون معاذیر قانونی مورد خدشه قرار نگیرد،و کسانی هم که درفکر تق             
مند گردند و همچنین از سـرگردانی صـاحبان حـق واحالـه             باشند نتوانند از نقاط ضعف قانون بهره      

  .پرونده از مرجعی به مرجع دیگر خودداری گردد
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  دستورالعمل اخالقی
  حسرت اهل بهشت
خورنـد مثـل    اهل بهشت برهیچ چیزی که دردنیا ازآنها فوت شده حسرت نمی          :درروایت آمده است  

  .رت خوردن آنها برساعتی که بدون ذکر خدای سبحان برآنها گذشته استحس
  رسدپنج گروه دعایشان به اجابت می

  :پنج دعاست که از درگاه پروردگار محجوب نگردد:فرمود) ع(امام صادق
  .دعای امام عادل-1
  .دعای فرزند صالح برای پدرومادر-2
  .دعای پدرصالح برای فرزندش-3
  .برای تو باد مانند آن:فرمایدرادرش در پشت سراو،که خداوند میدعای مؤمن برای ب-4
  .دعای بیمارومریض-5
  .دعای جهادگردرراه خدا-6
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  سیتلک-بحثی پیرامون ماهیت حقوقی عقود تلفنی
  

امروزه بیشتر معمالت رایج بین مردم وتجار،با معامالت تلفنی است و یا با استفاده از دسـتگاههای                 
کنندگان محصوالت آنهـا رایـج اسـت    د اخیر بیشتر بین کارخانجات وعرضه   باشد،که مور فاکس می 

  .های همراه، این نوع معامالت گسترش بیشتری یافته استوبا رواج تلفن
درجهان امروز،اصل سرعت برروابط بـین مـردم حاکمیـت دارد و  حقـوق نیـزاز ایـن امـر مـستثنا                       

-توجه ازکنارآنها مـی   خورد،ولیکن ما با بی   یدر زندگی روزمره ما این موارد بیشتر به چشم م         .نیست

العمل کاری وخرید افراد با تلفن از فروشگاههای معتبر وصدها مـورد دیگـر،ازاین              مورد حق .گذریم
حتی درکشورهای پیشرفته ایـن نـوع معـامالت بـا کـامپیوتر و یـا ازطریـق                  . باشنداست عقود می  

درایـن  . ببینند و یـا بـا هـم مـذاکره بپردازنـد            گیرد بدون اینکه افراد همدیگر را     اینترنت صورت می  
شود،اشـاره خـواهیم    نوشتاربه اساس تشکیل این نوع عقد و ایجاب و قبـولی کـه درآن واقـع مـی                 

  .امید است این نوشتار گرچه مختصراست لیکن مورد قبول خواندگان محترم واقع شود.کرد
  :فصل اول

  تعریف-1
ـ                 گیـرد بـه عقـد    ای صـورت مـی  ه صـورت مکاتبـه    عقد با تلفن و یا با تلکـس و یـا عقـدی کـه ب

وآن عبـارت اسـت از عقـدی کـه     .نیـز شـهرت دارد  »contract par correspond«غـائبین 
طرفین آن نتوانند با هم راجع به آن مذاکره و مکالمه کنند،خواه به وسیله تلفن باشد خواه بـدون                   «

  .شود عقد غائبین استآن،عقدی که تلگرافاً نیزانجام می
-بین درقرن ششم هجری مورد توجه فقهای اسالم بوده و آن را به دوصورت تقسیم کرده               عقد غائ 

  :اند
  .شود ایجاب به توسط نامه برای طرف فرستاده می-الف
  .شودایجاب به توسط قاصد برای طرف ارسال می-ب

دانستند و عقیده داشتند که قبـل ازاعـالن         محل وقوع عقد دراین صورت، مجلس اعالن قبول می        
   )1(».بول، ایجاب کننده حق این را خواهد داشت که ازایجاب خود رجوع کندق
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ویـصح رجـوع    ...والکتاب کالخطاب و کدا االرسال حتی اعتبرمجلس بلوغ الکتاب و ادعـا الرسـاله             «
الکتاب و المرسل عن االیجاب الذی کتبـه وارسـله قبـل بلـوغ االخـر وقبولـه سـواءلم االخـراولم                 

  )2(».یعلم
ث عقد غائبین آن طور که معروف است ابداع  حقوقدانان آلمانی نباید باشـد،ابداع آنـان               بنابراین،بح

   )3(.در مسئله لزوم ایجاب قبل ازاعالن قبول است که آن را هم ضرورت زمان  پیش آورده است
عقد تلفنی و یا عقد با تلکس،ازنظرزمان ومکان وقوع تعهد و ازنظرزمان و مکان اجرای تعهد بایـد                  

ای العـاده توجه قرارگیرد؛و ایجاب و قبولی که دراین نوع عقد وجود دارد دارای اهمیـت فـوق               مورد  
پردازیم،چـون بـرای    پس ابتدا به شرح ایجاب و قبول مطرح شده درایـن نـوع عقـد مـی                . باشدمی

  .تمییزتعهدات ناشی ازعقد حاضرین با تعهدات ناشی از عقد غائبین به آن نیازداریم
  )Offer and acceptance(عقود تلفنی وعقد با تلکسایجاب وقبول در-2

دویا چند نفـر درمقابـل دو یـا         «:داردای ازحقوقدانان با توجه به تعریف عقد که بیان می         به نظرعده 
ایجاب،اظهارنخـستین تعهـد    )4(».چند نفر تعهد به امـری نماینـد و مـورد قبـول همـه آنهـا باشـد                  

قصصد خود را درزمینه به عهده گرفتن تعهـد اعـالم        است؛یعنی برای ایجاد تعهد،شخصی که ابتدا       
شود وبعد از ایجاب موجب،طرف دیگـری کـه ایجـاب را            کند،این اعالم تعهد،ایجاب نامیده می    می
درعقد غائبین یا به عبارتی دیگر عقد بـا تلفـن وتلکـس             .شودپذیرد،عمل اوهم قبول نامیده می    می

توانـد کاشـف از قـصد او باشـد؛ زیـرا مـستفاد              ای،سکوت قبـول کننـده نمـی      وعموماً عقود مکاتبه  
لفظ،عمل،اشـارت یـا    «قانون مدنی،کاشف که داللت برقـصد نمایـد بـه صـورت           )194تا191مواد(از

درنتیجه،قبول کننده باید قصد انشا  کند تا معلـوم          .خواهد بود،نه به صورت ترک این اعمال      »کتابت
  .عامله وجود دارد یا نهگردد که تطابق و توافقی بین قصد طرفین درنوع ومورد م

نـشده  ) acquies cence(بـه رضـا  ) silece(پس ما دامـی کـه درقـوانین صـریحاً از سـکوت     
که سکوت براعالم رضایت بـه بقـای        13/2/1311قانون تجارت مصوب    )39(است،مثل مورد ماده    

شرکت تضامنی ازطرف قائم مقام یکی از شرکاءرا که فوت شده،درظرف یک ماه ازتاریخ فـوت آن          
توان سکوت طرف معاملـه را درمـورد        شریک ضامن،درحکم اعالم رضایت به شمارآورده است،نمی      

  .انعقاد عقد غائبین تعبیربه رضا نمود
  ایدرتقدم ایجاب وتأخرقبول درعقود تلفنی وتلکس وعموماً مکاتبه-3
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ـ                ا چنـد  برای تحقق عقد بایستی ابتدا یک یا چند نفر تعهدی برامری نمایند که مورد قبـول یـک ی
با درنظرگرفتن اینکه تعریف مذکور فقط شامل عقود عهدی است وعقود تملیکـی را              . نفردیگرباشد
بیـع  «:داردقـانون مـدنی مقررمـی     )338(شود،بدین جهت در مورد عقود تملیکی نیزمـاده       شامل نمی 

پس ابتدا باید تملیک عینـی باشـد تـا عـوض معلـوم              » .عبارت است تملیک عین به عوض معلوم      
  .رددمشخص گ

رود تا عدم رعایت    ولی تقدم ایجاب و تأخر قبول،از شرایط اساسی انعقاد این نوع ازعقود بشمارنمی            
آن موجب تزلزل و یا بطالن عقد گردد واگربنا به مقتضیاتی برای انعقاد عقدی ابتدا اعـالم قبـولی              

مللـی  بیشتر مـصادیق معـامالت تلفنـی وفـاکس درتجـارت بـین ال      . شود،آن عقد نیز صحیح است 
مثالً تـاجری در ایـران از تـاجری درخـارج از ایـران      ) international commercial.(است

و یا خواستن کاتـالوگ بـه       )offer(حال آیا درخواست    .کندمی)offer(نسبت به کاالیی درخواست   
وکاتـالوگ قیمـت    ) offer(وسیلۀ فاکس یا تلفن از سوی تاجرایرانی به منزلۀ قبولی است وارسال             

سوی تاجرخارجی به وسیلۀ فاکس به منزلۀ ایجاب است؟ دراینجا پاسخ منفی است؛زیرا بین              کاال از 
بلکه مکاتبات طرفین به منزلۀ پیشنهاد اسـت وپیـشنهاد عقـد            طرفین قصد انشای عقد نشده است،     

  .قرارداد یا طرح انجام معامله مادامی که مورد موافقت طرفین قرارنگرفته فاقد قصد انشاءاست
اجرایرانی پس ازکسب مجوزهـای الزم ازمقامـات ذی ربـط وگـشایش اعتبـار اسـنادی                 ولی اگر ت  

دربانک طرف معاملۀ خود،مراتب را از طریق آن بانک به بانک کارگزار خارجی اطـالع داد وبانـک                  
کارگزار خارجی وصول اطالعیه گشایش اعتبار اسنادی را به تاجر خارجی اعالم نمـود،درآن وقـت                

مسئله مهمی که درعقود تلفنی وعقد با تلکس وبـه          .اندرای معامله  انشاءکرده   طرفین قصد خود را ب    
ای باید رعایت شود مسئله توالی عرفی ایجاب وقبول اسـت،که درقـسمت             طورکلی درعقود مکاتبه  
  .پردازیمذیل به توضیح آن می

  ای وتلفنیتوالی عرفی ایجاب وقبول درعقود مکاتبه-4
-م بیـان مـی    .ق)1065(ایجاب وقبول پذیرفته شده است،ازجمله ماده     در قوانین ما که توالی عرفی       

بـا توجـه    )درفصل شرایط صحت نکاح   .(دارد که توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقد است         
گیـرد بـدین جهـت روشـن        ای بـه ایجـاب وقبـول صـورت مـی          به اینکه عقـود تلفنـی و مکاتبـه        
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زتوالی ایجاب وقبول آن است که فاصلۀ       باید گفت منظورا  . ایجاب وقبول ضروری است   )توالی(شدن
  .زمانی بین ایجاب چنان متناسب وبا طبع  عقد موافق باشد که صورت عقد ازبین نرود

،اساساً بین ایجاب وقبـول فاصـلۀ زمـانی وجـود نـدارد             )معامالت دادوستدی (درمعامله به تعاطی  -1
   )5(.پذیردله به قبض و اقباض صورت میومعام

مکن است قبول کننـده ازایجـاب کننـده بخواهـد بـرای اعـالم نظردربـاره        درمعامالت تلفنی م -2
  .ای به او بدهد که عرفاً ممکن است حدود بیست وچهار ساعت باشد فرجهمعامله،

درمعامالت کتبی معموالً فاصلۀ زمانی بین ایجاب وقبول  متناسـب بـا وصـول نامـه ودریافـت                   -3
  .پاسخ آن است

-ی، وجود فاصلۀ زمانی بین مخابرۀ تلگراف ودریافت آن را مـی           درمعامالت تلگرافی،عرف تجار  -4

  .پذیرد
نمایـد  مـی ) offer(درتجارت بین المللی مثالً وقتی که تاجر ایرانی ازتاجر خـارجی درخواسـت            -5

مورد نظـر را ضـمن اعـالم قیمـت          )catalogue(وکاتالوگ) offer(وتاجرخارجی اقدام به ارسال   
شود که چنانچه تا ظرف مثالً دوما سفارش کاال داده شود قیمـت             نماید، معموالً متذکر می   کاال می 

درایـن  .اعالمی معتبر خواهد بود وبعدازمهلت تعیین شده، نسبت به قیمت اعالمـی تعهـدی نـدارد               
  .مورد عرف بین المللی تجارتی وجود دوماه فاصله بین ایجاب وقبول را پذیرفته است

لی تشخیص این میزان بسته به عرف وعادت است کـه           فاصله بین ایجاب وقبول نباید زیاد باشد،و      
مـثالً بـدیهی    .دهـد با درنظر گرفتن نوع معامله وسایر کیفیات مربوط به آن،فاصله را تشخیص می            

بـا آن   پذیرد فاصله بین ایجاب و قبول باید متناسـب          است درمورد عقدی که به مکاتبه صورت می       
  )6(.عقد باشد

  ایب وقبول درعقود تلفنی و مکاتبهآثار مترتب برتوالی عرفی ایجا-5
  :شودبرتوالی عرفی ایجاب وقبول آثاری مترتب است که ذکرمی

اگر ایجاب کننده قبل از اعالم قبول کننده، ازایجاب خود رجوع کند، اثرایجاب به علـت رجـوع                  -1
یزی که  دربحث توالی گفتیم که توالی به اعتبارچ      .شودرود وعقد منعقد نمی   ایجاب کننده از بین می    

باشد چنانچه هرگاه به وسیلۀ مکاتبه به عمل        شود مختلف می  به وسیلۀ آن ایجاب وقبول اعالم می      
آید فاصلۀ بین آن دو ممکن است در بعضی از مواقع از چند ماه تجاوز کند؛ زیرا عرف فاصلۀ مزبور                
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 ایجـاب وقبـول     حال اگر درفاصلۀ بـین    .داندداند  وربط بین آن دو را محقق می        را مخل توالی نمی   
قبل ازآنکه مخاطب قبولی خود را اعالم کند، موجب از ایجـاب خـود برگـردد عقـد منعقـد نـشده                      

حتی اگر ایجاب کننده قبـل از       )7(».گردد بدون ایجاب است وتأثیری ندارد     وقبولی که بعداً اعالم می    
  .شوداعالم قبولی فوت کند آثار ایجاب مرتفع می

شـود  دراین صورت بازآثارایجـاب مرتفـع مـی       .شودبولی محجور می  ایجاب کننده قبل ازاعالم ق    -2
  .مگر اینکه برای محجور نماینده و یا قائم مقام تعیین شود

اما هدف ازبحث مربوط به آثارمترتب بر توالی عرضی ایجاب وقبول چیـست؟مهم تـرین اثرتـوالی                 
  :عرضی، در تشخیص زمان ومکان انعقاد عقد است؛ زیرا

زحیث طرح دعاوی دردادگاه صالحیت دارد درمواری که دعوی قابل طرح در             این تشخیص ا   -الف
  .دادگاه عمل انعقاد عقد است

  .ازحیث احتساب نماآت متصله به مورد معامله-ب
  :فصل دوم

  )ایمکاتبه(تعهدات ناشی ازعقد تلفنی ویا تلکس 
،لکن کمـال آن تعهـد      یدآِای درفقه وجود دارد مبنی براینکه تعهد از زمان ایجاب پدید می           قاعده-1
)assumption(           دلیل این مطلب .وبارور شدن آن از نظر حقوقی بسته به الحاق قبول به آن است

تعهـدات  «:داردقانون مدنی درایـن مـورد بیـان مـی         )968(ماده.آن است که قبول تابع ایجاب است      
ه وآن را صـریحاً  ناشی ازعقود تابع محل وقوع عقد است مگر اینکه متبایعین از اتبـاع خارجـه بـود     

حال اگر یک نفر در ایران ویک نفر درسوریه با هم عقدی منعقـد کننـد، محـل                  ».بیان کرده باشند  
  :عقد کجاست؟دراین مورد از سوی  حقوقدانان نظراتی ابرازشده است

-بعضی ازحقوقدانان عقیده دارند محل انعقاد عقـد،محلی اسـت کـه درآنجـا  انـشاءعقد مـی                  -الف

  )8(.شوددرآنجا گفته میشود؛یعنی ایجاب 
بعضی از دیگر نیز عقیده دارند، محل انعقاد عقد، محلی است که درآنجا قبولی واقع شده است؛           -ب

رأی ()9(.شود،و زمان انعقاد آن تـاریخ اعـالم قطعـی قبـول اسـت     یعنی عقد درمحل قبول بسته می   
نیز مشعربه این مسئله    39/213دادگاه شعبه بیست وهفتم دادگاه شهرستان تهران به شمارۀ پروندۀ           

  .)است
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  :درتعهدات ناشی ازعقد غائبین باید اضافه شود که-2
سازند، بلکه دراین بین نامه یـا  عقد را واقع نمی   )تلفنی و یا غیرتلفنی   ( طرفین به طور مشافهه      -الف

  .کندتلگراف دخالت می
تیـب بـین ایجـاب      ای،طرفین دریک مکـان نیـستند؛بدین تر      به طورکلی درعقد تلفنی ومکاتبه    -ب

   )10(.آیدوقبول فاصلۀ زمانی وبین متعاقدین فاصلۀ مکانی به وجود می
  :فصل سوم

  )غائبین(ایآرای عقاید درمورد عقد تلفنی، تلکس، مکاتبه
آیـد و   گویند عقد به محض صدور قبـول پدیـد مـی          طرفداران این نظریه می   :نظریۀ اعالم قبول  -1

مطـابق  .ید،ولو آنکه قبول، روی صفحۀ کاغذ نیامـده باشـد         آسپس درهمین زمان،تعهد به وجود می     
  .این نظریه، مکان وقوع عقد همان مکان اعالن قبول خواهد بود

شود که قبول کننده، قبول را بـه        به موجب این نظریه،عقد از زمانی واقع می       :نظریۀ ارسال قبول  -2
فرسـتد درصـورتی عقـد      تلگراف می مثالً اگر قبول را با      .ای برساند که نتواند ازآن عدول کند      مرحله

شود که متن تلگراف را به باجۀ پست یا تلگراف تحویل داده باشد واگـر آن را بـا                وتعهد محقق می  
علت پیدایش این نظرآن است کـه ممکـن   )11(.فرستد نامه را به صندوق پست انداخته باشد  نامه می 

مکان وقوع عقد درایـن نظریـه،       .داست قبول کننده پیش از تسلیم تلگراف به باجه، ازآن عدول کن           
  .مکان تسلیم نامه یا تلگراف به باجه و یا صندوق پست است 

شـود کـه ایجـاب      به موجب این نظریه، عقدوتعهد وقتی واقع مـی        ):وصول(نظریۀ دریافت قبول  -3
تواند نامۀ  قبولی را اسـترداد     کننده، قبول کتبی را دریافت کند؛چون دراین صورت قبول کننده نمی          

درایـن  .مـضافاً براینکـه اطـالع ایجـاب کننـده از مـضمون قبول،شـرط وقـوع عقـد نیـست                   .ایدنم
  .نظریه،مکان وقوع عقد همان مکان وقوع تعهد است مکان دریافت قبول است

بـه موجـب ایـن نظریـه،پس از علـم ایجـاب کنـده بـه مـضمون قبـول،                     :نظریۀ علم به قبـول    -4
   )12(.آیدپدید می) تعهد(عقدو

توان بـه ایـن     با جمع بندی مطالب فوق می     .ین چهار نظریه،حقوقدانان اتفاق نظرندارند    اما درمورد ا  
نتیجه رسید که نظریه اول که همان اعالن قبول است معتبرتراسـت؛چرا کـه ایـن مـورد درعقـود                    

مـصافاً براینکـه جملـۀ اسـتنادی طرفـداران نظریـۀ            .تلفنی بیشتر ثمربخش است تا نظـرات دیگـر        
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بنابراین، باید گفت پس    .تواند نامۀ قبولی را استرداد کند     که قبول کننده نمی   این است   ) وصول(سوم
شود ونیازی نیست که نامۀ قبـولی و یـا فـاکس بـه دسـت موجـب                  از اعالم قبولی،عقد منعقد می    

اند تا شاید در صورت طرح دعوای بین متعاقـدین،دلیل          شاید این مطلب را به این لحاظ گفته       .برسد
رت عدول قبول کننده دردست موجب وجود داشـته باشـد؛ولی بایـد خـاطر               ومدارکی محکم درصو  

ای مبتنی براصـل سـرعت و اعتمـا بـین           نشان کرد که طبیعت وروح عقود تلفنی وتلکس ومکاتبه        
و دیگر دونظریـه،با ایـن اصـل منافـات دارد،چـون معـامالت       )وصول(که نظریۀ سوم . طرفین است 

ی براصل اعتماد متکی است وهیچ وقت دو فرد ناشـناس           اای ومخابره تلفنی وتلکس و کال مکاتبه    
دهنـد،مگر  اند از این نوع معـامالت انجـام نمـی   ای با هم انجام ندادهکه تا به حال هیچ نوع معامله    

  .دارای شخصیت حقوقی باشنددرمواردی که هردوطرف 
المجلـس  فـی فرماید، هریک از متعاقبین بعـداز عقـد         قانون مدنی که می   )379(در توضیح مادۀ    -5

اند اختیار فسخ معامله را ندارند،باید نکتۀ مهمی را یادآوری کنیم و آن ایـن               ومادام که متفرق نشده   
شود راه نیافتن   است که درعقد با مکاتبه، خیار مجلس وجود ندارد و درعقدی که با تلفن انجام می               

   )13(.تر استخیارمجلس قوی
  :هانوشتپی
  3665شماره.459صفحۀ . ترمینولوژی حقوق-ودیدکترمحمد جعفر جعفری لنگر-1
  .،به نقل از دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی79صفحۀ -5جلد-فتح الغدیر-2
  .3665شماره.459صفحۀ .ترمینولوژی حقوق-دکترلنگرودی-3
  .183مادۀ -قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران-4
  .قانون مدنی367و193م و همچنین مواد.ق339مستفاد از ذیل مادۀ -5
  .پاراگراف پنجم-98صفحۀ -حقوق مدنی-)منصورالسطنه(مصطفی عدل-6
  .،پاراگراف دوم وسوم190صفحۀ -دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی جلد اول-7
  .بعضی ازحقوقدانان فرانسه-8
. مکاسب،دکترناصر کاتوزیان،قانون مـدنی درنظـم حقـوقی کنـونی         -سید محمدکاظم طباطبائی  -9

  .190،صفحۀ )1(حقوق مدنی ج.دکترامامی.قانون مدنی194، توضیح مادۀ 200صفحۀ 
  .205شماره.157صفحۀ )1(ج.دکترلنگرودی،حقوق تعهدات-10
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  .194توضیح ماده200صفحۀ .دکترکاتوزیان،حقوق مدنی درنظم حقوق کنونی-11
  .210-209-208-207های شماره-158صفحۀ )1(ج.دکترلنگرودی،حقوق تعهدات-12
 قـانون   397درتوضیح مـادۀ    320مدنی درنظم حقوقی کنونی،صفحۀ     دکترناصرکاتوزیان،قانون  -13

  .5مدنی، بند
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  اصل یک صدوشصت وهفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
  ودامنۀ شمول آن

  تحوالت اصل-گفتاریکم
طرح وتصویب اصل یک صدوشصت وهفـتم درمجلـس بررسـی نهـایی قـانون اسـالمی                 -بندیکم

جمهوری اسالمی ایران ازسوی دولت موقت تقدیم مجلـس         نویس قانون اساسی    هنگامی که پیش  
  :بررسی نهایی قانون اساسی گردید،دواصل به نحو زیر درآن گنجانده شده بود

تواند قاضی موظف است حکم هردعوی را درقوانین مدونه بیابد و نمی          «:اصل یک صدوسی وپنجم   
  ».امتناع ورزدبه بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین ازصدور حکم 

درمواردی که قاضی نتواند حکم دعاوی حقوقی را درقوانین موضـوعه           «:اصل یک صدوسی وششم   
بیاید،باید با الهام از قواعد شـرع، عـرف وعـادت مـسلم وآنچـه عـدالت ومـصالح عمـومی اقتـضا                       

 این اصول در کمیسیونهای تخصصی مجلس، اصالح وبه شـرح           )1(».دارد،حکم قضیه را صادر کند    
  :تغییر یافتندذیل 

قاضی موظف است نهایت کوشش را دریافتن حکـم هردعـوی از قـوانین و منـابع                 «:اصل پانزدهم 
تواند به بهانۀ سکوت یا نقـص ویـا اجمـال یـا تعـارض قـوانین                معتبر حقوق اسالمی بنماید و نمی     

  ».مدونه از رسیدگی وصدور حکم امتناع ورزد
 دعاوی را درقوانین موضوعۀ اسـالمی بیابـد دبـا           درمواردی که قاضی نتواند حکم    «:اصل شانزدهم 

  ».نمایداستناد به منابع معتبر و قواعد اسالمی،حکم قضیه را صادرمی
اما اصول مذکور نیز درگروه بررسی اصول،مورد بحث قرارگرفتند و گـروه بـا تلفیـق هـردو اصـل،                  

  :متنی به شرح ذیل را برای تصویب ،پیشنهاد نمود
قاضـی،موظف اسـت کوشـش کنـد حکـم هردعـوی را درقـوانین               «:اصل یک صدوپنجاه وشـشم    

تواند بـه   موضوعه بیابد واگر نیافت با استناد به منابع معتبر اسالمی،حکم قضیه را صادرنماید ونمی             
 درهنگـام  )2(».بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین،از رسیدگی وصدورحکم،امتناع ورزد         

ــاالخره قــوانین موضــوعه بــه قــوانین  بررســی نهــایی نیــزاین اصل،ازاصــالح  مــصون نمایــد وب
موضـوع  .اضـافه شـد   »منابع معتبـر اسـالمی    «نیز پس از    »فتاوای معتبر «مدونه،تغییریافت و عبارت  

ــایی،یکی       ــی نه ــث بررس ــام بح ــه درهنگ ــت ک ــل،این اس ــن اص ــصوص ای ــه درخ ــب توج جال
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ات در ارتبـاط بـا اصـل        تـن ازقـض   63نماید با توجه به نامـۀ       ،پیشنهاد می )دکترغفوری(ازنمایندگان
  .کنندقانونی بودن جرایم ومجازاتها،این اصل حذف شود؛اما نمایندگان توجهی به آن نمی

درخصوص این اصل،با اندک مداقه درمباحث به عمل آمده درهنگام تصویب آن،چند نکتـه وجـود                
  :دارد

نویس،موضوع محـدود بـه دعـاوی حقـوقی شـده بـود کـه               دراصل یک صدوسی وششم پیش    -1
  .شودآن حذف می»حقوقی«رمصوبات مجلس، لفظد
بایـد بـا الهـام از قواعـد شـرع،عرف         ...«:نویس،مقررشده بـود  دراصل یک صدوسی وششم پیش    -2

و ایـن قـسمت     ».وعادت مسلم وآنچه عدالت ومصالح عمومی اقتضا دارد،حکم قضیه را صادرنماید          
الت ومقتـضیات مـصالح   نیز درمجلس مورد تجدیدنظر کلی قرارگرفته وعرف وعـادت مـسلم وعـد          

قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مـورد توجـه            )3(عمومی،ازخصایص دعاوی حقوقی است که درمادۀ       
توان عملـی را    اند؛ چون به استناد هیچ عرف وعادتی،نمی      قرارگرفته وذکرگردیده،آن را حذف نموده    

  .جرم دانست،هرچند زشت وقبیح باشد
عنایت به مقتضیات زمان ومکان ولزوم اجتهاد مستمر        با توجه با اینکه فقه اسالمی،پویاست وبا        -3

آید که درکتاب وسنت ازآنها ذکری      الشرایط واینکه درحال حاضر،برخی موارد پیش می      فقهای جامع 
  .نمایند،اضافه می"معتبراسالمی"را به دنبال"فتاوای معتبر"به میان نیامده، نمایندگان،

درخصوص توجه به اصل قـانونی بـودن        (ورد آن )ریآقای غفو (ازتوجه به تذکر یکی ازنمایندگان    -4
توان به صـراحت گفـت کـه نماینـدگان،دعاوی کیفـری را عـالوه بردعـاوی                 می)جرایم ومجازاتها 

  .اندحقوقی،درطرح وتصویب این اصل مدنظر داشته
قانونگذاری براساس اصل یک صدوشصت وهفتم،پس ازانقالب اسالمی پیش از انقـالب            -بند دوم 

) 3(ی،درخصوص تکلیف دادگاههـا درصـورت سـکوت قـانون،درموارد مـدنی،مادۀ           شکوهمند اسالم 
  :صراحت الزم را داشت1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

دادگاههای دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده،حکم داده یا فصل نماینـد              «
ناقض باشد یـا اصـالً قـانونی        یا صریح نبوده و یا مت     ودرصورتی که قوانین موضوعۀ کشوری کامل       

درقضیۀ مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههای دادگستری،باید موافق روح ومفاد قوانین موضـوعه      
  ».وعرف وعادت مسلم،قضیه را قطع وفصل نمایند
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اما درخصوص امورکیفری،پیش ازتصویب اصل یک صدوشصت وهفـتم قـانون اساسـی،به چنـین               
بـا  29/8/1358انقالب است که شورای انقالب اسـالمی درتـاریخ          خوریم؛تنها پس از  ای برنمی ماده

  :داردتصویب الیحۀ قانونی تشکیل دادگاه انقالبی ارتش مقرر می
احکام دادگاه انقالبی براساس قوانین اسالم وبا توجه به وظایف دینی وملی افراد نیروهای مسلح               «

 از انقـالب اسـالمی ایـران        سه گانه در صـیانت از اسـتقالل وتمامیـت ارضـی کـشور وپاسـداری               
قـوانین شـرع   )پس از مـشروطیت (وبدین سان، برای اولین بار،درتاریخ حقوق ایران     » .گرددصادرمی

،هنگـامی کـه قـانون      1361درسـال   . برقوانین موضوعه،دررسیدگی به امور کیفری مقدم گردیدنـد       
 از اصـول یـک   تلفیقـی )289(اصالح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به تـصویب رسـید،مادۀ         

احکـام دادگاههـای    «:صدوشصت وششم و یک صدوشصت وهفـتم قـانون اساسـی را دربرداشـت             
کیفری،باید مستدل وموجه بوده،مـستند بـه مـواد قـانون واصـولی باشـد کـه براسـاس آن حکـم                      

دادگاهها مکلفند حکم هرقضیه را درقوانین مدونه بیابند اگرقانونی نباشد وبا اسـتناد  .صادرشده است 
تواننـد بـه    ابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور ومعتبر حکم قضیه را صادرنمایند ودادگاهها نمـی             به من 

بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمـال یـا تعـارض قـوانین مدونـه از رسـیدگی بـه شـکایات و دعـاوی                         
  ».وصدورحکم امتناع ورزند

حه درقـوانین موضـوعۀ     بدین گونه بود که دادگاهها به خود اجازه دادند افراد را عالوه برموارد مصر             
ایـن امر،مخالفـان و موافقـانی       .جزایی، با استناد به منابع فقهی و شرعی، تحـت پیگـرد قراردهنـد             

ــا تــصویب مــادۀ  .داشــت ــاریخ  )2(دیــری نپاییــد کــه ب ــه مجــازات اســالمی درت ــانون راجــع ب ق
مـادۀ  اما ابقای عین همان مـاده در      .مذکور، مدعی نسخ آن شدند    ) 289(،مخالفان مادۀ   21/7/1361

،این ادعـای   20/4/68وشعب دیوان عالی کشور مصوب      2و1قانون تشکیل دادگاههای کیفری     )29(
درصـورتی کـه    «:نیـز مقـرر داشـت     )29(عـالوه برآن،تبـصرۀ مـاده       .فان را نقش بـرآب نمـود      مخال

الشرایط باشد وفتـوای فقهـی او مخـالف قـانون مـدون باشـد، پرونـده جهـت                   قاضی،مجتهد جامع 
قـانون مجـازات اسـالمی در تـاریخ         ) 2(با تصویب مادۀ    » .شودگر محول می  رسیدگی،به قاضی دی  

قانون تشکیل دادگاههـای کیفـری یـک ودو را          )29(ای،ادعای نسخ مادۀ    ،بار دیگر عده  8/5/1370
ــادۀ      ــه در م ــا اینک ــاختند ت ــرح س ــالب     ) 8(مط ــومی و انق ــای عم ــشکیل دادگاهه ــانون ت ق

ضات دادگاههــا و دادســراهای عمــومی قــ«: مقررشــد28/7/1381 اصــالحی 15/4/1373مــصوب
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وانقالب مکلفند به دعاوی و شکایات واعالمات، موافق قوانین موضوعه و اصل یک صدو شـصت                
  ».و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رسیدگی کنند وتصمیم قضایی را اتخاذ نمایند

مـصوب  (امـورکیفری قانون آیین دادرسـی دادگاههـای عمـومی وانقـالب در          ) 214(با تصویب مادۀ  
رأی دادگاه،باید مستدل و موجه بـوده و مـستند بـه            «:تر هم شده است   موضوع،جدی) 28/6/1378

دادگاه مکلف اسـت حکـم هـر قـضیه را     .مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادرشده است   
ر یا فتـاوای    درقوانین مدون بیابد و اگرقانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتب              

توانند به بهانۀ سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض          معتبر،حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی       
بـا ایـن    ».یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شـکایات و دعـاوی و صـدور حکـم امتنـاع ورزنـد                    

وت یـا  های حقوقی وکیفری، درصـورت سـک    وصف،دادگاهها درحال حاضرمختارند درتمامی پرونده    
نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه به منابع معتبراسالمی یـا فتـاوای مـشهور و معتبرمراجعـه                   

  .وحکم صادرنمایند
  دامنۀ شمول اصل یک صدوشصت وهفتم-گفتار دوم
  : نظریات شورای نگهبان-بندیکم

اساس برخالف بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که شورای نگهبان بر             
اصل نودو هشتم همان قانون،نظریۀ تفسیری ارائه داده است، درمـورد ایـن اصـل تـاکنون چنـین                   
تفسیری صورت نگرفته، اما آن شورا در بررسی مصوبات مجلس یا مواقـع دیگـر،دراین خـصوص                 

  :نظریاتی به شرح ذیل ارائه داده است
 دادگستری، طرح فوق، نخـستین      نظر شورا درمورد طرح قانونی الحاق دادگاههای انقالب به        -)الف

-آن اعـالم مـی  )2(رسد ودرمـادۀ ،به تصویب مجلس  شورای اسالمی می  30/3/1360بار در تاریخ    

  :دارد
درجهت اجرای اصل یک صدوشصت وهفتم قانون اساسی،دادگاههای انقالب اسـالمی موظفنـد             «

د دارد طبـق    شورای انقالب اسالمی یا مجلس شورای اسـالمی وجـو         درمواردی که قانون مصوب     
و درمـواردی کـه ازجانـب امـام فتـوایی           ) دام ظله (این قوانین عمل کنند وگرنه طبق فتاوای امام         

-صادرنشده است، طبق منابع دیگر معتبراسالمی که ازجانب شورای عالی قضایی به آنها ابالغ می              

  ».گردد، عمل گردد ورأی الزم را صادرکنند
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طرح قانونی مزبور کـه قـضات   )2(مادۀ «:ظهارنظرکردشورای نگهبان بدین شرح،درخصوص ماده، ا    
نماید درصورت نبودن قانون مصوب شـورای انقـالب یـا مجلـس             دادگاههای انقالب را مکلف می    

یا منابع معتبر دیگر اسالمی که ازجانـب شـورای عـالی            )مدظله(شورای اسالمی،طبق فتاوای امام     
» .شصت وهفتم قانون اساسی شناخته شد     گردد،عمل نمایند، مغایر اصل یک صدو     قضایی ابالغ می  

شورای نگهبان، دالیل مغایرت مصوبه با اصل یک صدوشصت وهفتم را اعـالم نکـرده، ولـی بـه                   
رسد که چون در موضوع، منابع معتبرفقهی، منحصر به فتـاوای امـام گردیـده و درصـورت                  نظرمی

شـده،موجب محـدود   ع مـی فقدان، با تعیین شورای عالی قضایی به دیگر منابع معتبراسالمی رجـو           
،آن ماده را   17/4/1360مجلس در تاریخ    . شدن حوزۀ شمول اصل مذکوربوده، آن را رد کرده است         

شـود درمـوارد حـدود      به دادگاههای انقالب اسالمی اجـازه داده مـی        «:کندبه این شرح اصالح می    
  . صادرنمایدوقصاص ودیات، مطابق کتاب تحریرالوسیلۀ امام خمینی عمل نموده وحکم قضیه را

تهیـه وحمـل وکارگذاشـتن موادمنفجره،تهدیـد وآتـش زدن           : اعمال ضد انقالبی ازقبیل    -4تبصرۀ  
مزارع ومحصوالت و تخریب منابع اقتـصادی و ایـذا و ارعـاب مـردم بـه منظـور تـأمین مقاصـد                       
سوءسیاسی و نیز رهبری تظاهرات غیرقانونی، تهیه وحمل ونگهداری سـالح بـرای تـرور واقـدام                 

های مفسد ومحـارب یـا پنـاه دادن وانـواع           نه برعلیه جمهوری اسالمی ایران و ایجاد شبکه       مسلحا
قرارگرفته، حکم مقتـضی طبـق      همکاری مؤثربا آنها، دردادگاههای انقالب اسالمی مورد رسیدگی         

  .»شوداحکام صادر می
دانـد و   شورای نگهبان این بار مصوبه را مغایر با اصول پـانزده وسـی وشـشم قـانون اسـاس مـی                    

  :شود،به خصوص در ذیل نظریهدرنتیجه، گرفتار نوعی تناقض می
 نیز که پس ازبرشـمردن اعمـال ضـدانقالب و آنهـا را در صـالحیت دادگاههـای                   4ذیل تبصرۀ ...«

چون مجازات اعمال   ».شودحکم مقتضی طبق احکام اسالم صادرمی     «:انقالب قراردادن، مقررداشته  
نون خاصی ارجاع نگردیده، با اصل سـی وشـشم قـانون اساسـی     مزبور مشخصاً تعیین نشده وبه قا  

این درحالی است که شورای نگهبـان،دربرخی قـوانین دیگـر، تعیـین مجـازات از                )3(».مغایرت دارد 
  .سوی مجلس را رد کرده وآن را مغایر با موازین شرعی دانسته است

  :نامه به شورای عالی قضایی سابق-ب
به شـورای عـالی قـضایی سـابق چنـین           29/9/1361مورخ  6782شورای نگهبان، طی نامۀ شمارۀ      

  :دارداعالم می
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  :شورای عالی محترم قضایی
،چون از سوی مقامات قضایی وغیرها مکـرراً توضـیحاتی          17/7/1361 مورخ   5736پیرونامۀ شمارۀ 

رسد به نظراکثریت فقهـای شـورای نگهبـان، درمـواردی کـه             شود، لزوماً به اطالع می    خواسته می 
انقالب، حـضرت امـام خمینـی، مدظلـه،طبق تحریـر           »معظم«به موجب صریح فتاوی رهبر    قانون  

دبیـر شـورای    .الوسیله وتوضیح المسائل مغایربـا شـرع اسـت، و عمـل بـه آن قـانون، جایزنیـست                  
با این نامه درواقع درجهت اجرای اصل یک صـدو شـصت وهفـتم و نیـز                 )لطف اهللا صافی  (نگهبان

 مقررات مغایر با شرع را اعالم نموده ومالک تشخیص را فتاوای            اصل چهارم قانون اساسی، الغای    
  .حضرت امام خمینی،قدس سره الشریف، دانسته است

  : بررسی قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی-ج
قانون اصالح موادی از قانون آیـین دادرسـی کیفـری مـصوب             )289(شورای نگهبان با تأیید مادۀ      

و شعب دیوان عـالی کـشور مـصوب         2و1ادگاههای کیفری   قانون تشکیل د  )29(و مادۀ   6/6/1361
، درواقـع   28/7/1381قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب، اصالحی       ) 8(و مادۀ   20/4/1368

به یک تفسیر ضمنی از اصول قانون اساسی پرداخته وعدم مخالفت مواد موصوف با  اصول قانون                 
اعـالم کـرده    )نی بـودن جـرایم ومجازاتهـا      اصل قانو (اساسی را، ازجمله اصل سی وششم آن قانون       

  .است
  رویۀ قضایی-بند دوم

درخصوص دامنۀ شمول اصل یک صدوشصت وهفتم، دررویۀ قـضایی کـشور مـا تنـاقص عملـی                  
  :وجود دارد

  رأی وحدت رویه-الف
ای که درتأیید اجرای اصل یک صدوشصت وهفتم قانون اساسی صادر           هیچگونه رأی وحدت رویه   

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که      25/10/1365مورخ  45رد؛ اما رأی شمارۀ     شده باشد، وجود ندا   
  :درمقام وحدت رویه صادرشده، قابل توجه است

دهد ومتهم براسـاس حکـم دادگـاه درسـال          بهار رخ می  ،قتلی درشهرستان چاه  8/5/1358درتاریخ  
متهم بـه   .شودمیقانون مجازات عمومی سابق، به حبس ابد محکوم         )170و27(به استناد مواد  1361

دادگـاه کیفـری یـک      .شـود دیوان عالی کشور نقـض مـی      7رأی مزبور اعتراض نموده ورأی شعبۀ       
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نماید که مـورد تأییـد       وی را به قصاص محکوم می      1362زاهدان، پس از رسیدگی مجدد، درسال       
  .گیردشعبۀ دیوان قرارنمی

دادگاه، حکم بـه حـبس      .رخ داد درشهرستان ایرانشهر   1360درپروندۀ دیگر،درمورد قتلی که درسال      
ابد داده، که دردیوان عالی کشور نقض و دررسیدگی جدید، متهم به قصاص نفس محکوم گردیده                

  .گیرددیوان نیزقرار می14واتفاقاً مورد تأیید شعبۀ 
گردد که چنـین  موضوع به دلیل صدورآرای متهافت، به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع می    

کـه مجـازات    1361قانون مجازات اسالمی مصوب مهرماه      )6(مادۀ  «:آیدعمل می اتخاذ تصمیم به    
واقدامات تأمینی و تربیتی را طبق قانونی قرار داده که قبل ازوقوع جرم وضع شده باشـد منـصرف                   

بنـابراین،  .انـد باشد که ازصدراسالم تشریع شـده     ازقوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می        
 دیوان عالی کشور که حسب درخواسـت اولیـای دم و بـه حکـم آیـۀ شـریفۀ                    رأی شعبۀ چهاردهم  

براین مبنا به قصاص صـادرگردیده، صـحیح تـشخیص    » ولکم فی القصاص حیاۀ یا اولی االلباب   «
  »...شودمی

بدین ترتیب، هیات عمومی دیوان عالی کشور، حتی قوانین واحکام الهی را برقوانین مدونه، ترجیح               
  .داندالهی را جدای ازآنها دانسته، بالصراحه قابل استناد میمی دهد و قوانین 

  :بخشنامه های شورای عالی قضایی سابق-ب
  23/9/1366ش مورخه-ب/66/31بخشنامۀ شمارۀ -1

  بخشنامه به کلیۀ مراجع قضایی کشور
  :موضوع قوانین آزمایش

دت آنهـا منقـضی شـده       نظربه اینکه برخی مقامات، نسبت به اعتبار بعضی ازقوانین آزمایشی که م           
گرددکه تا تصویب نهـایی قـوانین       اند، لزوماً متذکر می   است، از شورای عالی قضایی استعالم نموده      

مذکور که فعالً در مجلس شورای اسالمی مطرح است، با توجه به اصل یک صدوشـصت وهفـتم                  
زمایشی مـذکور   و نظربه اینکه مجلس شورای اسالمی،قوانین آ      »...«: قاننون اساسی که مقررنموده   

را تصویب کرده وشورای نگهبان مطابقت آنها را با موازین شرعی تأیید نموده است، درنتیجه بایـد                 
مقررات مذکور را که مبتنی برمنابع معتبر اسالمی وفتاوای معتبـر و مـورد تأییـد شـورای نگهبـان                    

 قابل استناد محـسوب     است، ازجمله مصادیق منابع معتبر ومستند به فتاوای معتبر دانست و آنها را            
کند که احکام مبتنی بـرمتن      نمود؛ و نظربه اینکه لزوم وحدت رویه درمحاکم ودادسراها ایجاب می          
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واحدی باشند،علیهذا مقتضی است محاکم و دادسـراها بـا اسـتناد بـه قـونین آزمایـشی و بـا ایـن                       
لـه فتـاوای معتبراسـت      کـه مبتنـی برمنـابع معتبراسـالمی وازجم        ............به استناد قانون  «:مضمون

  )4(.حکم قضیه را صادرنمایند».ومستنداً براصل یک صدوشصت وهفتم قانون اساسی
  :نظرکمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق-2
قانون اصالحی موادی ازقانون آیین دادرسـی کیفری،صـرفاً در مقـام            )289(باتوجه به اینکه مادۀ     «

 موجـه ومـستدل بـودن احکـام صـادره و ازلحـاظ لـزوم                بیان وظایف دادگاههای کیفری از لحاظ     
رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف شکات و عـدم جـواز خـودداری از رسـیدگی و صـدورحکم                    

باشد وبه دادگاههای حقوقی اصالً نظر ندارد و با توجه بـه            می...مقتضی به بهانۀ سکوت یا نقص یا      
کــه شــامل حدوقــصاص و )»حکــم«اطــالق ازلحــاظ کلمــۀ (االشــارهاطــالق وعمــوم مــادۀ فــوق

گـردد وعمـوم ازنظـر    مصدوم ومجروح ومقتـول مـی  )دیه وارش(تعزیروجبران خسارت وضرروزیان  
شود یا فقط قـصاص یـا فقـط تعزیـر یـا      حکم هرقضیه که شامل قضایایی که فقط موجب حد می        

ی از آنها   ای که مرکب ازهمۀ این چهار کیفر یا بعض         یا قضیه  شودمنحصراً مستلزم پرداخت دیه می    
 مذکور،آن است که    ی این اطالق و عموم مستفاد از مادۀ       باشد و با عنایت به اینکه مقتضا      بشود می 

حیـت  همانطوری که دادگاههای کیفری در مورد هیچیک از قضایایی که رسیدگی به آنها در صال              
تنـاع از   توانند به بهانۀ سـکوت یـا نقـض یـا اجمـال یـا تعـارض قانون،ام                 دادگاه کیفری است،نمی  

توانند به همین بهانه و به صرف این که جرم بـودن یـک قـضیه در                 رسیدگی نمایند،همچنین نمی  
شود حکم به برائت متهم صادر نمایند واال موظف کـردن دادگاه،بـه             قانون مدونۀ جزایی یافت نمی    

وای طور اطالق و عموم،حتی در غیر مورد دیات و قصاص به مراجعه به منابع فقهی معتبـر یـا فتـ                    
-مشهور و صدور حکم قضیه با استناد به اصل برائت و صدور حکم بر اساس آن اصل،به نظر مـی                   

قضیۀ مطروحه،از نظر شـرع     رسد مراجعه کردن دادگاه به منابع معتبر فقهی جهت تشخیص اینکه            
وصدورحکم به مجازات بر مبنای منابع فقهی اشکال ندارد،زیرا کـه           مقدس اسالم جرم است یا خیر     

قانون راجع به مجازات اسـالمی و همچنـین مفـاد           )2(رویه مغایرتی با مقررات مندرجه در مادۀ      این  
برای اینکه هر فعل یا ترک فعلی که از نظر       .وششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ندارد     اصل سی 

شود مذکور،جرم به حکم قانون محسوب می     289فتاوی جرم باشد به مقتضای اطالق و عموم مادۀ        
   )5(.گردد و مجازات مرتکب در این صورت،مجازات به قانون خواهد بودز مجرم تلقی میو متهم نی
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مستفاد از بخشنامۀ شورای عالی قضایی سابق این است که،به موجب اصل هشتاد و پنجم قـانون                 
اند و مدت اجـرای آنهـا       میسیون مربوط تصویب شده   اساسی،با تفویض اختیار از سوی مجلس،در ک      

با پایان این مدت،اصوالً اجرای آنها مغایر اصل یاد شـده اسـت،و چـون در                .باشدیمحدود و مفید م   
وهفـتم در صـورت فقـدان    وشـصت  صـد هر حال،کـشور نبایـد بـدون قـانون باشـد و اصـل یـک              

توانند به عنوان منابع معتبر فقهـی،از       قانون،استفاده به منابع فقهی را الزم دانسته،قوانین مزبور می        
اگر این امـر را     . نگهبان مطابقت آنها را با موازین شرع،مورد استناد قرار گیرند          این حیث که شورای   

بررسـی  )از حیث قـوانین مدونـه     (بخواهیم از دیدگاه طرفداران اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها         
هـای  وششم قانون اساسی است؛چون با پایان مدت اجرای آزمایشی قـانون          کنیم،مغایر با اصل سی   

توان آنها را مورد استناد قرار داد،زیرا اعمالی که در آنها جرم شناخته شـده بـود بـا                   میمزبور،دیگر ن 
  .جرم بودن آن عمل نیز منتفی گردیده استانقضای مدت آزمایشی قانون مربوط،

دهـداین  اما مالک مهمی که نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سـابق،به دسـت مـی               
قـانون  )289(صت وهفتم قـانون اساسـی وبـه تبـع آن مـادۀ              است که با تصویب اصل یک صدوش      

قـانون تـشکیل دادگاههـای      )29(اصالح و حذف موادی از قانون آیین دادرسی کیفـری یـا مـادۀ               
قانون تشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب، درواقـع منـابع            )8(کیفری یک ودو و همچنین مادۀ       

جرم دانسته شده،مانند این است کـه مطـابق         اند وهرعملی که مطابق آنها      فقهی جنبۀ قانونی یافته   
قانون مدونه جرم محسوب گردیده ومغایرتی هم با اصل سی وششم قانون اساسـی و بـه تبـع آن                    

  .قانون مجازات اسالمی ندارد)2(مادۀ 
  :نظریات ادارۀحقوقی قوۀ قضائیه-ج

 قوانین موضـوعه    ادارۀحقوقی قوۀ قضائیه،برخالف نظریات قضایی قبلی،اظهارنظرنموده وهمواره به       
  :باشندنظر داشته است،که ازجمله موارد ذیل می

با توجه به اصول سی وششم ویک صدوشصت ونهم قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران                «-1
قانون راجع به مجازات اسالمی،فعل یا ترک فعلـی را کـه درقـوانین  و مقـررات جـاری               ) 6(ومادۀ  

تـوان بـرای مرتکـب آن مجـازات         م دانست و نمـی    توان جر صراحتاً جرم محسوب نشده است،نمی    
   )6(».تعیین نمود

اصل قانونی بودن جرم ومجازات واینکه هیچ عملی جـرم نیـست، مگرآنکـه قانونـاً بـرای آن                   «-2
مجازاتی تعیین شده باشد،مورد قبول قانونگذار جمهوری اسالمی ایران نیزهست واین معنا درمـادۀ              



 ٥٠

این اصل درشرع انـور     . به نحو صریح ومنجز تصریح شده است       قانون راجع به مجازات اسالمی    ) 2(
بنابراین،نـه درقـوانین مـصوب و نـه درشـرع،           .باشدبال بیان مورد تأیید می    نیز با عبارت قبح عقاب    

بنابراین هرگـاه  .که جرم باشد، ولی قبالً برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد توان یافت   موردی نمی 
ن برای آن مجازاتی تعیین نشده است، بایـد گفـت آن عمـل جـرم                ای مطرح شود که درقانو    قضیه

اعمال مقررات مادۀ قانون تـشکیل دادگاههـای کیفـری          .باشدنبوده وقابل طرح درمحاکم هم نمی     
کند که درقضایای مطروح شده،حکم صـریحی در قـانون نباشـدیا بـا              یک ودو جایی مورد پیدا می     

ام بیان شده کـه درابتـدا معنـای آن غیرمعمـول و     عبارات و کلماتی مجمل ومبهم وغیرروشن احک  
النـاس کمـه    بایستی به متون فقهی و فتاوای معتبر رجـوع نمود،چنانچـه معـانی حـق اهللا و حـق                  

قانون تعزیرات ازآنها اسـم  )159(قانون اصالح موادی ازقانون آیین دادرسی کیفری و        ) 290(درمواد
بل گذشت درقانون احصا نشده یا بعـضی جـرایم          برده شده است درقانون تعریف نشده، یا جرایم قا        

قابل گذشت بودن آن محل تأمل است،مانند سرقت تعزیری که آیا بعداز رفع امر الی الحاکم قابـل       
گذشت هست یا نه؟و ازاین نوع مسائل که با مراجعه به فتـاوای فقهی،دادگـاه بایـد درمـورد آنهـا                     

برای حل این نوع مشکالت قانونی اسـت وبـه          )29(به عبارت آخری،اجازۀ مادۀ   .تعیین تکلیف نماید  
. نمایـد هیچ وجه افادۀ جعل جرایم جدید که درقانون برای آنها مجازاتی تعیـین نـشده اسـت نمـی                  

قانون راجع به مجازات اسـالمی، مـوردی کـه ازجهـت            )2(شود که باوجود مادۀ     توضیحاً اضافه می  
 روجوع شود؛زیرا اگر برای عملـی درقـانون         جرم بودن یا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوی          

   )7(».مجازاتی مقررشده باشد، جرم است واالجرم نیست، شق ثالثی هم وجود ندارد
قضات دادگستری که به موجب ابالغ شورای عالی قضایی یا ریاست قوه قضائیه شورای عالی             «-3

د و حدود اذن همـان      شوناند،قاضی مأذون محسوب می   قضایی یا ریاست قوه قضائیه منصوب شده      
تواننـد بـرای اعمـالی کـه قانونـاً کیفـری ازبـرای آنهـا             است که درابالغ آنها ذکرشده است ونمـی       

  )8(».مقررنشده است تعیین مجازات نمایند
قانون راجع به مجازات اسالمی،درمقام تعریف تعزیراست،نه درمقام اعطـا واختیـار بـه              )11(مادۀ  -4

ی هم که مجازاتی از برای آنها مقررنگردیده است،تعیین مجـازات           قاضی تا به میل خود،برای اعمال     
نماید ویا بدون توجه به میزان مقرر درقانون،یکی ازانواع تعزیرات مذکوردرآن ماده را مـورد حکـم                 

 آنچـه ازنظریـات     )9(».اندهمان قانون صریحاً چنین اختیاری را سلب نموده       ) 6و2(قراردهد؛زیرا مواد 
ست که نظرادارۀ حقوقی برآن است که درصورت سکوت یا نقص یا اجمال یـا               آید،این ا مذکوربرمی



 ٥١

تـوان ازمنـابع فقهـی بـرای تعیـین عمـل مجرمانـه و اعمـال کیفـر              تعارض قـوانین مدونـه نمـی      
توان برای تفسیر قوانین موضوعۀ جزایی و رفع نقص یا اجمال یا            بربزهکاراستفاده نمود و صرفاً می    

  .آنها استناد  کردتعارض این گونه قوانین،به 
  تحلیل حقوقی قضیه-بندسوم

عالوه برنظریاتی که قبالً ذکرشد، حقوقدانان نیزدرخصوص دامنۀ شمول اصل یک صـدو شـصت                
اند که بـه اختـصار مـورد بررسـی        وهفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نظریاتی ابزارداشته       

  :گیرندقرار می
  شمول فقط درامورمدنی-)الف

اند که اصل یک صدوشصت وهفتم به امورمدنی تسری دارد و           دانان،قایل به این شده   برخی ازحقوق 
توان به آن استناد کرد؛زیرا که با اصل قانونی بـودن جـرایم ومجازاتها،منافـات               درامور کیفری نمی  

  :دارد
منـابع  «اصل یک صدوشصت وهفتم ناظربه امورمدنی اسـت،نه کیفری؛زیـرا  امکـان اسـتناد بـه                «

با اصل قانونی بودن مجازاتها،که دراصل سی وشـشم اعـالم شـده             »ی یا فتاوای معتبر   معتبراسالم
است،پس جمع دو اصل بدین گونه است که حکم عام اصل یک صدوشصت وهفـتم دراثـر حکـم                   
خاص اصل سی وششم درامورکیفری، مخصوص به مواردی شـود کـه دادگـاه،حکم بـه مجـازات                  

   )10(».دهدنمی
  :تفسیرقوانین جزایی-ب
رسانند که کاربرد اصـل     عداد کثیری ازحقوقدانان و همچنین نظریات ادارۀ حقوقی قوه قضائیه می          ت

یک صد وشصت و هفتم درمورد تفسیرقوانین جزایـی اسـت و درمـورد تبیـین جـرم و حکـم بـه                        
  )11(.به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای مشهور ومعتبراستناد جستتوان مجازات،نمی

ب بالبیان درهردوره وزمانی مذموم است وحکم به مجازات و اجـرای آن،بایـد              ولی ازآنجا که عقا   «
به موجب قانون مدون باشد وتخطی به حریم قانونی بودن جرمها وکیفرها جایزنیـست،باید معتقـد                

قانون اصالح موادی ازقانون آیین دادرسی کییفـری و مـادۀ       289مادۀ  (بود که دستور مادتین مذکور    
مربوط به حقوق جزای شکلی است و ارتباطی با حقـوق           )2و1ههای کیفری   قانون تشکیل دادگا  29

انـد کـه اسـتفاده ازمنـابع معتبرفقهی،بـرای           برخی دیگر قایل به این شده      )12(».جزای ماهوی ندارد  
بدین معنا که در موضوع کیفری،جرمی مشخص شـده و          . باشدحکم به ضرروزیان ناشی ازجرم می     



 ٥٢

یده،دادگاه درمقام رسیدگی، درصورتی که قوانین مدنی بـرای         به سبب آن ضرری هم به شاکی رس       
     )13(.کندضرروزیان ساکت باشند به منابع فقهی رجوع می

  :بیان کنندۀ قلمرو جرم ومجازات-ج
ای دیگرعقیده دارند اصـل یـک صدوشـصت وهفـتم قـانون اساسـی جمهـوری                 نظرآخراینکه،عده

 جزایی،به اصل امورکیفری،یعنی تبیین قلمروجرم و       اسالمی ایران عالوه برامورمدن و تفسیرقوانین     
مجازات تسری دارد و باید درزمانی که قانون مدونه ساکت است،برای اینکـه بـدانیم عملـی جـرم                   

کسانی که درمورد ایـن      .است یاخیر،به منابع معتبراسالمی مراجعه کرد و حکم مقتضی را صادرنمود          
اند،به مسائل مربوط بـه حکومـت اسـالمی         ت شده اصل،قایل به عدم شمول به قلمرو جرم ومجازا       

ــی  ــی و عل ــوانین اله ــع      وق ــوان مرج ــه عن ــالمی ب ــوری اس ــی جمه ــانون اساس ــصوص ق الخ
بـه  .باشد وقانون اساسی درجاهای مختلف،به این امر صـراحت دارد         قانونگذاری،استثنای براصل می  

ول دارد ودالیـل    هرحال،به نظرما،اصل یک صدوشصت وهفتم،به طورکامل به قوانین جزایی شـم          
  :آن عبارتنداز

باتوجه به آنچه که درگفتارنخست این بخش آوردیم،دراصل پیشنهادی دولت،اسـتناد بـه منـابع               -1
 به دعاوی حقوقی محدود شده بود که درمجلس بررسی نهایی قانون اساسی حـذف               معتبراسالمی،

ــانونی     ــا اصــل ق ــن اصــل ب ــت ای ــر برمخالف ــدگان دای ــذکر یکــی ازنماین ــی ت ــودن شــد وحت  ب
  .مجازاتها،موردتوجه قرارنگرفته ورد شد

آنچه که دراصل سی وششم قانون اسالمی جمهوری اسالمی آمده،مطلق قـانون اسـت و درآن            -2
شـود  تفاوتی بین قانون مدونه وغیرمدون قایل نشده ودراصل یک صدوشصت وهفتم نیزمتذکرمی           

درواقع همان قانون غیرمدون اسـت  که درصورتی که قانون مدونه موجود نباشد،به منابع فقهی که  
مهـم ایـن اسـت کـه چـه تعریفـی       .(باید استناد کرد واصوالً ایـن دواصـل تعارضـی بـاهم ندارنـد          

  .)ازقانون،مدنظرما باشد
تأیید قوانین مبتنی براصل یک صدو شصت و هفتم،مصوب مجلس شورای اسـالم،بویژه مـادۀ               -3
ورای نگهبان،به عنـوان مرجـع تـشخیص        قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب،ازسوی ش     )8(

دهدکه منظور همـان تبیـین قلمروجـرم ومجـازات          انطباق قوانین عادی با قانون اساسی،نشان می      
که جدای  (یادشده، صراحتاً به قضات اجازۀ داده است به شکایات واعالمات         )8(است؛زیرا که درماده    



 ٥٣

ورت سـکوت قـانون موضـوعه       درصـ )ذکرشـده -گـردد که عمدتاً تفسیربه امورحقوقی می    -ازدعاوی
  .براساس اصل یک صدوشصت وهفتم ومنابع معتبراسالمی،استناد و حکم مقتضی را صادرنمایند

توان گفت این اصل دردل اصل سـی        اصوالً با تصویب اصل یک صدوشصت وهفتم،درواقع می       -4
ی بـه اعتبـار     یعنـ .وششم قرار گرفته و به منابع معتبر فقهی وفتاوای معتبر،حکم قانون را داده است             

حاکمیت اهللا براین سرزمین،منابع معتبر فقهی درردیف قوانین مدونه هـستند و درصـورت سـکوت                
  .قوانین اخیر،بایدبه آنها استناد جست

هیأت عمومی دیـوان عـالی کـشور،که درحکـم          25/10/1365مورخ  45رأی وحدت رویۀ شمارۀ   -5
  .ه و از صدراسالم تاکنون دانسته استقانون است، قلمرو قوانین الهی را فراتر ازقوانین موضوع

با درنظرگرفتن اصل چهارم قانون اساسی که براطالق وعموم دیگراصول همان قانون حاکمیت             -6
  .دارد ونیز اصل دوم،قوانین حاکم درکشور،ازجمله قوانین جزایی احکام شرع مقدس اسالم است

  :نحوۀ اعمال اصل یک صدو شصت وهفتم
  :دهیمعریفی ازجرم ازنظراسالم به دست میبرای تبیین مراد،ابتدا ت

که دراسالم انجام یا ترک آن را واجب یا حرام دانسته وبرای            )قول یا ترک قول   (فعل یا ترک فعل   «
بـه عبـارت دیگر،جرم،مخالفـت بـا اوامریـا          . تعیین کرده است   آن مجازات دنیوی یا عقوبت اخروی     

درمـورد منـابع   )14(».رد یا جامعه بیانجامـد   نواهی کتاب وسنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی ف          
معتبــر اســالمی،عمدتاً درخــصوص حــدود وقــصاص و دیــاتف حتــی درصــورت ســکوت قــوانین 
موضوعه،آنچنان اختالف نظرنیست؛اما بحث درمورد بخش تعزیرات اسـت کـه تـا چـه حـد قابـل                  

  .باشداعمال می
  :اندگناهان به دوبخش گناهان کبیره وصغیره تقسیم شده

صیتی که نسبت به آن وعده وتهدید به آتش یا عـذاب داده شـده،یا شـدیداً بـا آن برخـورد                     هرمع«
کنـدیا  کند که آن گناه از کبایر بزرگتر یا مانند آن است،یا عقل،حکم مـی             شده، یا دلیلی داللت می    

دراذهان اهل شریعت و تدین مسلماً چنین است،یانصی واردشـده،که کبیـره اسـت،گناه کبیـره بـه           
درخصوص اینکـه تعزیـر بـه گناهـان کبیـره           .باشد و ماسوای آن گناه صغیره می      )15(».رودشمارمی

ولیکن درجمهوری اسالمی ایران،بـا      )16(نظر وجود دارد؛  اختصاص دارد یا صغیره، بین فقها اختالف      
عنایت به اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی وحاکمیت والیت مطلقۀ فقیـه و فتـوای حـضرت امـام                   



 ٥٤

توان درخصوص گناهان صغیره قائـل بـه   نمی)17( آن را منوط به گناهان کبیره نموده،     که)ره(خمینی
  .آیدتعزیر شده،مگراینکه فرداصرار برگناه صغیره داشته باشد که خود،به عنوان گناه کبیره درمی

  :دراینجا تذکر چند نکته ضروری است
رمواردی کـه نـص بخـصوص       شود و د  درهرکجا روایتی برای تعزیر وارد شده،به این عمل می        «-1

   )18(».می شودالشرایط واگذاروارد نشده، به نظرحاکم شرع جامع
  :راههای تشخیص گناهان کبیره-2

  .هرگناهی که درقرآن و حدیث به کبیره بودن آن تصریح شده باشد-)الف
  .هرمعصیتی که درقرآن مجید یا سنت معتبره،وعدۀ آتش برارتکاب آن شده باشد-)ب
یا سنت معتبره از گناهی که کبیره بودنش مسلم اسـت بزرگتـر شـمرده               ه درقرآن   هرگناهی ک -)ج

  )الفتنۀ اکبرمن القتل(شود،مانند 
هرگناهی که نزد متدینین و متشرعین،بزرگ شمرده شود،به طوری که یقین حاصل شـود کـه                -)د

   )19()مثل نجس کردن مسجد.(گرددبزرگی آن منتهی به زمان معصوم می
باشـد وصـاحب حـق بـه حـاکم حـق مراجعـه              الناس،بـاهم مـی   حـق اهللا و حـق     درمواردی که   -3

   )20(.توان تعزیرکردنکرده،متهم را می
گردد،عبـارت اسـت ازادامـه ومالزمـت        اصرار برگناهان صغیره،که موجب کبیره شـدن آن مـی         -4

ای بنمایـدو بعیـد نیـست کـه بعـد از انجـام گنـاه                برمعصیت بدون آنکـه پـشت سـرآن گناه،توبـه         
ره،تصمیم برانجام مجدد آن، از قبیل اصرار برصغیره باشـد،اگرچه آن را انجـام ندهد،خـصوصاً                صغی

  )21(.اگر تصمیم او برانجام آن درحال ارتکاب معصیت اول باشد
  )22(.تعزیر درمعصیتی مشروع است که خداوند متعال عقوبت مقدربرای آن مقررفرموده باشد-5
  :هانوشتپی
  .19ررسی نهایی قانون اساسی،جلدچهارم،صفحۀ مشروح مذاکرات مجلس ب-1
  .1651مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،جلدسوم،صفحۀ -2
  47-53دکترحسین مهرپور،مجموعه نظریات شورای نگهبان،جلد اول،صفحات-3
  .محمدرضا عقیقی»الزم االجرابودن یا نبودن قانون تعزیرات«ماخوذ ازمقالۀ-4
  .دکترمحمداسماعیل افراسیابی،جلداولحقوق جزای عمومی،-5
  .10/12/1362مورخ6073/7نظریۀ شمارۀ-6
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  .18/12/1369مورخ6381/7نظریۀ شمارۀ-7
  .18/1/1369مورخ 243/6نظریۀ شمارۀ-8
مورخـه  45،این نظربا توجه به رای وحدت رویۀ شـمارۀ  10/12/1362مورخ4998/7نظریۀ شمارۀ -9

  .،قطعاً منتفی است25/10/65
  .234اتوزیان،مقدمۀ علم حقوق،صفحۀ دکترناصرک-10
  .برای مالحظۀ نظریات ادارۀ حقوقی به صفحات پیشین رجوع شود-11
  .118دکترمحمودآخوندی،آیین دادرسی کیفری،جلد اول صفحۀ-12
  .»...قانون تشکیل دادگاههای29اصل قانونی بودن مجازاتها و مادۀ«محمدرضابندرچی،مقالۀ-13
،بــه نقــل  164اســماعیل افراسیابی،جلداول،صــفحۀ  حقــوق جــزای عمــومی دکترمحمد  -14

  .ازدکترابوالقاسم گرجی
  .،مسئلۀ پنجم ازفروع حد213،جلد چهارم،صفحۀ )ره(ترجمۀ تحریرالوسیلۀ امام-15
برای دیدن نظرات مخالف رجوع شود به جلد سوم مبانی فقهـی حکومـت اسـالمی آیـت اهللا                   -16

  491تا482منتظری، ترجمۀ محمودصلواتی،صفحات
  .،القول فی الشرایط امام الجماعه499،جلد اول،صفحه27مأخذ-17
  .212جلدسوم صفحه)ره(مجمع المسائل،حضرت آیت اهللا گلپایگانی-18
گناهـان کبیـره آیـت اهللا شـهید دسـتغیب           «برای مالحظۀانواع گناهان کبیره به کتاب وزیـن         -19

  .مراجعه شود»دردوجلد
  .213 سوم صفحۀ،جلد)ره(مجمع المسائل،آیت اهللا گلپایگانی-20
  .213صفحه4جلد)ره(ترجمه تحریرالوسیله حضرت امام-21
   32مأخذ-22
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  عفو نماینده ولی امردرمورد حد مسکر
گیرد چگونگی  های قضایی وهمایش قضات مورد پرسش مکررقرار می       ازجمله مواردی که درجرگه   

ابطه با اجرای حد    قانون مجازات اسالمی درر   )182،133،126،72(اجرای عفو ولی امروعمل به مواد     
باشــد،که مجــرم طوعــاً وآزادانــه وشــرمگین زنــا،لواط، تفخیذ،حــد مــساحقه وحدشــرب مــسکرمی

ازمعصیت،با شرایط مقرر درقانون و درمحضر دادگاه به ارتکاب جرم اقرار وسپس ازگناه خـود توبـه               
مانی تواند درصورتی که توبـه مـتهم وپـشی        نماید؛که قاضی می  نموده واستدعای عفو وبخشش می    

وندامت اورا ازگناه،با توجه به همه اوضاع واحوال موجـود درپرونـده احرازنمایـد،ازولی امرتقاضـای                
گرچه این تقاضا خود درحد یک پیشنهاد قضایی است وبه هـیچ روی             .عفووبخشش مجرم را بنماید   

و بـا   برای ولی امر الزامی نیست،لکن تاکنون نگارنده حداقل درمواردی که با لحاظ کلیـه جوانـب                 
ریاسـت محتـرم قـوه قـضاییه دررابطـه بـا            25/7/1378مورخ  7168/78/1مراعات بخشنامه شماره  

تفویض اختیاروالیت امر راجع به موضوع مواد مزبور بـه رئـیس قـوه قـضاییه نـسبت بـه اجـرای                      
ای از رأی   ضمن اینکه نمونه  .امملحوظ درمواد مرقوم تقاضا شده،مخالفت یا ردصریحی را ندیده        عفو

 بدوی ورأی دادگاه تجدیدنظر دررابطـه بـا محکومیـت مـتهم بـه شـرب مـسکرکه بعـد از                      دادگاه
رسیدگی در دادگاه کیفری پس ازاقرار به جـرم ارتکـابی،محکوم بـه تحمـل حـد شـرعی گردیـده              
ودردادگاه تجدیدنظرهم با اقرار به جرم،اظهار توبـه وپـشیمانی و درخواسـت عفـو نمـوده و مـورد                    

وپس ازمحکومیت متهم به جرم ارتکـابی ازسـوی دادگـاه تجدیـدنظر بـا      پذیرش دادگاه واقع شده   
ارائه گزارش پرونده و رأی محکومیت صادرشده به محضر ریاست محتـرم قـوه قـضاییه تقاضـای                  
عفو مجرم به عمل آمده،و ازسوی ریاست محترم قوه قضاییه پذیرفته شده و به دادگـاه تجـددنظر                  

االجرا ماندن حکم مجازات به استناد عفو ولی        ظر قرارموقوف اعالم گردیده و ازسوی دادگاه تجدیدن     
هـا ونیـز مـدارک قـضایی        امرصادرشده وبه عفوشدگان ابالغ گردیده،به انضمام صـورت بخـشنامه         

  .گرددمربوط جهت استفاده همکاران محترم قضایی تقدیم می
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  :ریاست محترم قوه قضاییه13/5/1380مورخ8813/80/1بخشنامه شماره 
قـانون  )182و132و126و72(ینکه اختیارعفو محکومین به اجرای حدود الهی موضـوع مـواد          نظربه ا 

مجازات اسالمی ازطرف مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضاییه تفویض گردیده اسـت و نظربـه                 
اینکه عفو مطلق محکومیت به جرایم موضوع مواد مذکور خصوصاً درلواط که مجنی علیـه صـغیر                 

کـه دادگـاه    هرچنـد   «دارعنف یا زنای محصنه و یا درمورد محکومین سـابقه         باشد یا درزنای به     می
، ممکن است موجب تجری مرتکب و تبعـات سـوءدرجامعه و یـا              »توبه مرتکب را احرازنموده باشد    

لذا درخصوص جـوازتعزیراین گونـه      .العمل نامتناسب خانواده مجنی علیه را درپی داشته باشد        عکس
ازمقام معظم رهبـری اسـتفتاءبه عمـل آمـد،معظم لـه درپاسـخ              )دازاجرای ح (محکومین پس ازعفو  

  :فرمودند
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

رسد که تعیین تعزیربرای کسی که ازحد شرعی درمـواردی عفـو شـده              باسالم وتحیت،به نظرمی  «
است درشمار حقوق حاکم است ومنشأ آن عبارت است ازجنبه عمومی جرم ولزوم رعایـت مـصالح                 

راین تعزیر شخص معفو ازحد جایزاست وبهتراست که تعیین مقدار تعزیرتوأم با قاعـده        اجتماعی،بناب
  ».شودعالی تفویض میوضابطه باشد،واین معنا به جناب

باتوجه به فتوای معظم له،مقتـضی اسـت کـه دادگاههـای رسـیدگی کننـده و درخواسـت کننـده                     
گـزارش ازکیفیـت ارتکـاب      »کبپس از احرازتوبه مرت   «عفوومحکومین موضوع مواد فوق التوصیف    

بازداشـت قبـل از صـدورحکم را ضـمیمه          علیه وطول مدت    جرم وسن وسابقه وشغل جانی ومجنی     
الزم »ازاجـرای حـد   «پیشنهاد عفونموده و با لحاظ موارد فوق چنانچه تعزیرمرتکب را پـس از عفـو              

  .تشخیص دادند نوع ومقدارتعزیررا نیز پیشنهاد نمایند
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  :ریاست محترم قوه قضاییه25/7/1378مورخ 7168/78/1بخشنامه شماره
) 269-266-205-182-126-72(نظربه اینکه مقام معظم رهبری اختیاروالیـت امرموضـوع مـواد     

  :گردداند،مقررمیقانون مجازات اسالمی را به اینجانب تفویض نموده
ف قانون مجازات اسالمی،درخواسـت عفـومجرم را ازطـر        )182و126و72(مواردی که طبق مواد   -1

قاضی رسیدگی کننده به  جرم تجویزشده است،قضات محترم علل درخواست عفورا با ذکرجزئیات              
  .امرگزارش نمایند

  رئیس قوه قضاییه 
  سید محمودهاشمی شاهرودی

  
  :ریاست محترم قوه قضاییه27/8/1380مورخ16472/80/1بخشنامه شماره 

گردد که بعـضی ازقـضات      ،مالحظه می های ارسالی به قوه قضاییه    های واصله وپرونده  برابر گزارش 
درمورد محکومین به حد    29/10/78مورخ11095/78/1محترم بدون توجه به مفاد بخشنامه شماره        

نمایند،درحالیکـه  علیه را می  واجد شرایط عفو مستقیماً ازمقام معظم رهبری درخواست عفو محکوم         
رئـیس قـوه قـضاییه تفـویض      برابر بخشنامه موصوف، این اختیار ازجانب عظمـای والیـت امربـه             

  .گردیده است
  رئیس قوه قضایی

  سیدمحمودهاشمی شاهرودی
  

  بسمه تعالی
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی،به شرح ذیل مبادرت بـه انـشای رأی         

  .نمایدمی
  رأی دادگاه

  5/2/83-137شماره دادنامه



 ٥٩

 اقاریرصریح ومقرون به واقع متهمین،دادگاه      دائربرشرب خمرتوجهاً حسب  ...درخصوص اتهام آقایان  
قانون مجازات اسـالمی    )174و168و165و166(بزهکاری مشارالیهما را احراز نموده وبه استناد مواد       

مقرراست درهنگـام   .نمایدضربه شالق حدی محکوم می    )80(هریک از متهمین را به تحمل هشتاد      
 دقت شود کـه شـالق بـه سروصـورت       قانون موصوف رعایت گردد و    )176(اجرای حکم،مفاد ماده    

رأی صادرشده حـضوری وظـرف بیـست روز ازتـاریخ ابـالغ قابـل               .وعورت متهمین برخورد ننماید   
  .اعتراض و رسیدگی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است

قـانون مجـازات اسـالمی معـدوم        )10(ضـمناً مـشروب مکـشوفه برابرمـاده         .دفتر ثبت وابالغ شود   
   محاکم عمومی جزایی تهرانلسالم دادرسو.شود

  دادگاه تجدیدنظراستان تهران19مرجع رسیدگی کننده شعبه 
  ...آقای:تجدیدنظرخواه

  گزارش:تجدیدنظرخوانده
  دادگاه عمومی تهران...صادره ازشعبه...دادنامه شماره:تجدیدنظرخواسته

رح زیر مبادرت بـه  دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به ش  :گردشکار
  .نمایدصدور رأی می

  :رأی دادگاه
دادگـاه عمـومی تهـران      ...صادره ازشعبه ...اند ازدادنامه شماره  تجدیدنظرخواهی نموده ...وآقای...آقای

ازجهت محکومیت هرکام به تحمل هشتاد ضربه شالق به اتهام شرب خمرکه نظربه دالیل اثباتی               
بزه ارتکابی،النهایه اظهار پشیمانی و توجه دراظهـارات خـود در           انتسابی و اقاریر آزادانۀ متهمان به       

 بـزه ازسـوی تجدیـدنظرخواهانها       مراحل تحقیق محاکمه و الیحـۀ تجدیدنظرخواهی،بـه هرحـال         
لهذا با رد آن مستنداً به شـق  .گناهی آنان باشد ارائه نشدهارتکاب یافته ودلیل خاصی که موجب بی  

سی کیفری، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید،النهایه با توجه بـه          قانون آیین دادر  )257(الف از مادۀ  
سـاله ومـتهم ردیـف اول محـصل دبیرسـتان           20ساله ومتهم ردیـف دوم    18اینکه متهم ردیف اول   

ومتهم ردیف دوم دانـشجوی دانـشکده دامپزشـکی ومـتهم ردیـف دوم دچارنـاراحتی کلیـه و درد             
هـای  زتحت درمـان کلینکـی است،حـسب گـواهی        درپهلوها و دچارهمانوری و متهم ردیف اول نی       



 ٦٠

پزشکی و با تئجه به تأییدات افراد ذی صالحیت از آن جمله امام جماعت مسجد حـضرت حمـزه                   
و ...و معـاون پژوهـشی دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزۀ علمیـه قـم دربـارۀ آقـای                    ... دربارۀ آقـای    

محاکمه بدوی و دراین دادگاه     اظهارپشیمانی و توبه مؤکد هردو تجدیدنظرخواه درطول تحقیقات و          
علیه دردادگـاه   ازبزه ارتکابی که به نظردادگاه صائب است وصدق دارد،ازطرفی اولیای هردومحکوم          

بنا بـه مراتـب و بـا توجـه بـه بخـشنامه              .اندحاضر وملزم ومتعهد به توجه وتربیت فرزندانشان شده       
است محترم قوه قضاییه و      ری 25/12/78 -687/78/1وبخشنامه شماره 8/1/71-م/70/5859شماره

قانون مجازات اسالمی، با عنایت به توبه ودرخواسـت محکـوم علـیهم ازعفـو         )182(دراجرای مادۀ   
پس ازاقرار به ارتکاب بزه، مراتب به محضرحضرت آیت اهللا شاهرودی ریاست محترم قوه قـضاییه   

  .شوددرجهت هرگونه تصمیم مقتضی گزارش می
  حمیدمحمدی-استان تهراندادگاه تجدیدنظر19رئیس شعبه 
  قربان باسره-مستشاردادگاه

  حضرت آیت اهللا شاهرودی
  ریاست محترم قوه قضاییه

  :بعدالتحیه والسالم
این دادگاه به گزارش مأمورین انتظـامی پلـیس        83/19/240رساند درپرونده کالسه    به استحضارمی 

درداخـل تـاریکی درحـال      ...و...درایستگاه یکم تله کابین توچال آقایان     30/1/83کوهستان درتاریخ   
شرب خمر مشاهده واز آنان حدود یک استکان مشروب کشف وضـبط گردیده،نامبردگانـدرتحقیق              

انـد کـه باتوجـه بـه دالیـل          به عمل آمده هردو با اقرار به اتهام، اظهارندامت و تقاضای عفو نموده            
گاه عمومی تهران هرکـدام     داد... صادره ازشعبه  5/2/83-137اثباتی اتهام به موجب دادنامه شماره       

مـورخ  743به تحمل هشتاد ضـربه تازیانـه محکـوم کـه دادنامـه مـذکور حـسب دادنامـه شـماره            
دادگاه تجدیدنظرتهران نیزتأیید،لکن با توجه بـه اظهـار توبـه ونـدامت             19صادره ازشعب   31/6/83

م و ابالغ به    متهمان وتقاضای مؤکدومصرانه آنان ازعفو اسالمی، مراتب جهت هرگونه اتخاذ تصمی          
  .گردداین دادگاه گزارش می

  دادگاههای تجدیدنظراستان تهران19رئیس شعبه
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  حمید محمدی 
  جناب آقای محمدی
  دادگاههای تجدید نظراستان تهران19رئیس محترم شعبه 

  سالم علیکم
ریاست محترم قوه قضاییه پـس ازمالحظـه نظریـه شـماره            12/7/83-509بازگشت به نامه شماره   

  :مرقوم فرمودند...و... واحد مشاورت موضوع درخواست عفو برای آقایان24/7/82 -2426
  »5/8/83سیدمحمودهاشمی شاهرودی.شودموافقت می«

  .شودعلیهذا ضمن ابالغ مراتب،تصویر نظریه برای مالحظه و اقدام الزم ارسال می
  محمود شیرج

  رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه
  حضرت آیت اهللا هاشمی

  است محترم قوه قضاییه ری
مــورخ 509دادگــاه تجدیدنظراســتان تهــران بــه موجــب نامــه شــماره 19ریاســت محتــرم شــعبه

در پرونده مذکور به جرم شرب خمرمحکوم به اجرای حدتازیانه گردیده به لحـاظ       ... برای  12/7/83
اسـت عفـو از     قـانون مجـازات اسـالمی درخو      ...بـه اسـتناد مـاده     ...توبه و انابه بعد ازاقرار و اینکـه         

محضرنماینده محترم ولی فقیه نموده است کـه بـا عنایـت بـه مالحظـه مـدارک،عفو وی خـالی                     
  .ازاشکال و منوط به موافقت حضرتعالی است

  83/19/1019کالسه پرونده962شماره دادنامه 27/8/83به تاریخ 
  دادگاه تجدیدنظراستان تهران19مرجع رسیدگی شعبه 

  :هیأت قضات رسیدگی کننده
دادگاه تجدیدنظراستان تهران با حضورامـضاءکنندگان      19دروقت فوق العاده شعبه   27/8/83تاریخبه  

زیر تشکیل است،پرونده کالسه فوق تحت نظراست،بررسی ومشاوره وختم رسیدگی را اعـالم رأی    
  .دهدمی
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  »رأی دادگاه«
دادگـاه  19عبهصادرشـده ازشـ   ...مـورخ ...بـه موجـب دادنامـه شـماره       ...آقای-2...آقای-1نظربه اینکه 

تجدیدنظر مرکز استان تهران به اتهام شرب مسکر هرکدام به تحمل هشتاد ضربه تازیانه محکوم               
و به لحاظ توبه و انابه واظهار ندامت وپشیمانی پس از استدعای دادگاه وپیشنهاد بـه عمـل آمـده                    

ابـت ازولـی   اهللا شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه به نی      ازسوی دادگاه مشمول عفو حضرت آیت     
قانون آیـین   )6(ماده"3"از قانون مجازات اسالمی و بند     ) 182(اند،لهذا ومستنداً به ماده   امرقرارگرفته

 ریاست محترم حوزه تظلمات قضایی ویژه قوه        10/8/83مورخ  623/83/62دادرسی وابالغیه شماره  
امـه مزبـور    قـانون مجـازات اسـالمی، قرارموقـوف االجـرا مانـدن دادن            )24(قضاییه و موافق مـاده    

به عفوشدگان محترم رعایت تقوی وپایبندی به عهدومیثاق و دوری واجتناب           .گرددصادرواعالم می 
  .قرارصادره قطعی است.نمایدازمحرمات را توصیه و سفارش می

  حمید  محمدی-دادگاه تجدیدنظراستان تهران19رئیس شعبه 
  قربان باسره-مستشاردادگاه
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  دستورالعمل اخالقی
  بت و آداب دعاشرایط استجا

  :شود،بعضی ازشرایط دعا به قرار زیراستاستفاده می)علیه السالم(بنابرآنچه ازروایات معصومین
  .شرط اول استجابت،شناخت پروردگاراست-1
  .خوردن غذای حالل-2
  .حالل باشد[کسب درآمد]کار-3
  .ادای حق مردم-4
  .داشتن حضورقلب-5
  .دراول دعا»بسم اهللا الرحمن الرحیم«ذکر-6
  .ذکرصلوات قبل ازهردعا-7
  .شوددعا برای مؤمنین باعث قبولی دعاهای دیگرمی-8
  .خضوع و خشوع دردعا-9

  .با طهارت دعا کند-10
  .انتخاب اوقات ومکانهای خوب-11
  .روبه قبله باشد-12
  .به آوازبلند دعای خودرا بلند نکند-13
  .دستان خودرا به طرف باال بگیرد-14
  .ازخدای سبحان توجهی نکنددراجابت دعا به غیر-15
  .گریه وزاری درهنگام دعا-16
  .با تمام وجود واندیشه به خدا روآورد-17
  .دعا را به تأخیرنیاندازد-18
  .اصرار دردعایش داشته باشد-19
  .درانتخاب الفاظ دعا ازعبارت پردازی پرهیزکند-20
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  نظارت انتظامی درنظام قضایی ایران
  اعاده دادرسی انتظامی-1

 طورکه ازاحکام قطعی یا قطعی شده کیفری وحقوقی با وجود جهات اعاده دادرسـی منـدرج                 همان
قانون آیـین دادرسـی کیفـری       )272(و ماده   1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب      ) 426(درماده  
توان درخواست اعاده دادرسی نمود، درمورد احکام دادگاه عالی انتظـامی قـضات              می 1378مصوب  

تواند درخواسـت اعـاده      جهات مقرر در مادتین مرقوم،محکوم علیه انتظامی می        نیزبه موجب همان  
  .دادرسی نماید

 9/10/1337قانون راجع به  تجدیدنظرکردن دراحکام دادگاه عالی انتظامی قـضات مـصوب            )3(ماده
احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیـت قاضـی یـا وکیـل                 «:مقررداشته است 

 یا باالتر ازآن باشد درصورت وجود یکی از موجبات اعـاده محاکمـه مـذکور                3از درجه   دادگستری  
قانون آیین دادرسی مدنی قابـل درخواسـت        )592(قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده       )466(درمادع

اعاده دادرسی خواهد بود ودرخواست اجازه اعاده دادرسی بـه دادگـاه تجدیـدنظر انتظـامی تقـدیم                  
  ».خواهدشد

االشاره فوق) 272و426(مذکور، جهات مندرج درمواد   )592و466(شود که به جای مواد    دآوری می یا(
انتظامی نیزبه هیأت تجدیدنظر انتظامی تغییرعنوان       تجدیدنظر قبالً قابل اعمال بوده است و دادگاه      

ا مرقوم،نظریه اقلیتی مبنی برتشکیک بوده کـه بنـ        )3(درخصوص اعتبارقانونی ماده  ) پیدا کرده است  
به استنباط ازمفاد الیحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظرواعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی            

شد و آن این بود که چون هیأت تجدیـدنظرانتظامی مرجـع             ابراز می  24/3/1358انتظامی مصوب   
ین باشـد،بنابرا تجدیدنظر و تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قـضات مـی              

درخصوص وکال تکلیفی متوجه این مرجع درپذیرش درخواست اعاده دادرسی آنان نیست،که البته             
  .مزبور وجود ندارد) 3(این برداشت منتفی شده وفعالً اختالف نظری دربقای ماده

اداره کـل حقـوقی و تـدوین قـوانین قـوه            2/12/82-8657/7دراین ارتباط نظریه مشورتی شماره      
  :اعالم شده استقضاییه به شرح ذیل 

الیحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظرواعاده دادرسی نسبت بـه احکـام           )2(با توجه به اطالق ماده      «
،احکام دادگاه عالی انتظامی قضات اعم ازاینکـه نـسبت          1358دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب      
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تری،قابل به قضات صادرشده باشدیا به عنوان مرجع تجدیدنظر مبنی برمحکومیت وکالی دادگـس            
درخواست تجویزاعاده دادرسی درهیأت تجدیدنظرانتظامی است،و نتیجتاً ناسخ مقـررات صـدرماده            

،ازجهـت  1337قانون راجع به تجدیدنظر کردن دراحکام دادگاه عالی  انتظامی قـضات مـصوب             )3(
مـذکور درقـانون راجـع بـه        »دادگاه عـالی تجدیـدنظر انتظـامی      «مزبور نیست؛لکن ازاین جهت که    

تبـــدیل کـــرده  »هیـــأت تجدیـــدنظرانتظامی «را بـــه 1337دنظرکردن درمـــصوبتجدیـــ
  .موصوف را نسخ کرده است)3(مارالذکردرحد مغایرت ماده)2(است،ماده

( 3با توجه به مراتب مذکور،احکام محکومیت انتظامی قضات درخصوص مجازات انتظامی از درجه            
 به باال پـس ازقطعـی       4زدرجه  که قطعی است و نیز احکام محکومیت قضات ا        )کسر حقوق ماهیانه  

علیـه یـا    انقضای مهلت یک ماهه تجدیدنظرخواهی انتظامی وعدم اعتراض قاضـی محکـوم           (شدن
درصورت وجود جهات   )علیهانتظامی متعاقب اعتراض قاضی محکوم    صدور حکم ازهیأت تجدیدنظر     
-قاضی محکـوم  الذکر، قابل درخواست تجویز اعاده دادرسی توسط        اعاده دادرسی مقرردرمواد سابق   

بـا ایـن  توضـیح کـه اگرهیـأت مزبـور اعـاده دادرسـی را                  .علیه درهیأت تجدیدنظرانتظامی اسـت    
  ».تجویزنماید رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع  خواهد کرد
 ای از درذیل،مجازاتهای انتظامی قضات برای حضورذهن خوانندگان این مقاله درج وسـپس نمونـه            

  .آرای راجع به تجویز اعاده دادرسی به نظرخواهد رسید
قانون تکمیـل قـانون اسـتخدام قـضات مـصوب           )4(مجازاتهای انتظامی قضات که به موجب ماده      

ای ازمـواد قـانون     به موجب ماده یک قانون اصالح پاره      (11/11317 اصالحی مصوب  1308تیرماه  
  :مقرر شده به قرار ذیل است)استخدام قضات

  )قطعی و غیرقابل اعاده دادرسی(کتبی بدون درج دربرگ خدمت اخطار -1
  )قطعی وغیرقابل اعاده دادرسی(توبیخ کتبی با درج دربرگ خدمت-2
  )قطعی وقابل اعاده دادرسی(کسرحقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه-3
ظرف یـک مـاه     قابل اعتراض درهیأت تجدیدنظر انتظامی      (انفصال موقت ازسه ماه تا یک سال      -4

  )وپس از قطعیت قابل اعاده دادرسی
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قابل اعتراض درهیأت تجدیدنظرانتظامی ظرف یک ماه وپس از         (تنزیل پایه یک درجه یا زیادتر     -5
  )قطعیت قابل اعاده دادرسی

قابل اعتراض درهیأت تجدیدنظرانتظامی ظرف یک ماه وپـس از          (انفصال دایم ازخدمت قضایی   -6
  )قطعیت قابل اعاده دادرسی

قابل اعتراض درهیأت تجدیدنظرانتظامی ظرف یکمـاه       )(اداری(انفصال دایم ازخدمت دادگستری   -7
  )وپس از قطعیت قابل اعاده دادرسی

قابل اعتراض درهیأت تجدیدنظر انتظامی ظرف یـک مـاه وپـس            (انفصال دایم ازخدمات دولتی   -8
  )ازقطعیت قابل اعاده دادرسی

  عالی انتظامی قضاتدادگاه 3شعبه2/8/83-381شرح رأی شماره
ازکانون وکالی اسـتان تقاضـای صـدور پروانـه          1380قاضی بازنشسته دادگستری درتاریخ شهریور    

چنین اظهارنظرکرده  29/11/80وکالت نموده وکانون وکال پس ازوصول پاسخ استعالمات درتاریخ          
مـه اداره   به صدور پروانه وکالت نظربه اینکه به شرح منـدرج درنا          ...درخصوص تقاضای آقای  «است

اند اعالم نموده 23/5/70در گزارش مورخ    ...ریاست کل دادگستری استان   نظارت وارزشیابی قضات،    
اشتهار مـشارالیه بـه فـساداخالقی       73باشد،همچنین در بررسی سال   از وضعیت خوبی برخوردار نمی    

مبرده اعالم نمـوده نـا    12/9/80نیز درگزارش مورخ    ... قید گردیده و ریاست کل دادگستری استان        
دارای حسن شهرت نبوده وبرخورد مناسبی با ارباب رجوع نداشته است و با افرادی مـراوده داشـته                  
که موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده ومجموعاً عملکرد مناسبی نداشته ونظربه اینکه اداره کل              

ییـد قـرار    صالحیت متقاضی را برای اخذ پروانه وکالت مورد تأ        6/11/80درتاریخ  ...اطالعات استان 
پـس از   ».نمایـد نداده است،علیهذا هیأت مدیره کانون به اتفاق آراءتقاضای وی را مردود اعالم می            

اعتراض نامبرده به تصمیم کـانون وکالء،شـعبه اول دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات بـا اکثریـت                     
ـ               ...آراء ه اعتراض متقاضی صدورپروانه وکالت دادگستری را باهمـان دالیـل مـنعکس شـده درنظری

  .کانون رد کرده است
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تقاضای اعاده دادرسی ازرأی شعبه اول دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات              7/11/81مشارالیه درتاریخ   
بـه ایـن شـرح رأی       2/7/83ه ت ق    481نموده وهیأت تجدیدنظرانتظامی به موجب دادنامه شـماره       

رئـیس  73غایـت ل69قطع نظر از اینکه دادیارفعلی دیوان عالی کشور که ازسـال            « :صادرنموده است 
دادگستری و رئیس شعبه اول دادگـاه حقـوقی یـک بـوده ومتقاضـی اعـاده دادرسـی بـه عنـوان                       
مشاوردادگاه  حقـوقی یـک مـستقیماً بـا نـامبرده همکـار وانجـام وظیفـه نموده،حـسب مرقومـه                      

جنابعالی ازقضات متخصص به امرقضا بوده ودر رعایت مقررات اداری          ( اعالم داشته  7/11/81مورخ
نظـر از اینکـه     همچنـین صـرف   )ایدمقید ومسایل اخالقی را نیزدرحد اعال مراعات فرموده       وقضایی  

انـد درمـواقعی    گواهی کرده 7/11/81تعدادی ازخانواده شهدا وجانبازان به موجب استشهادیه مورخ         
های خود مراجعه داشتیم نامبرده درکمال محبت و احتـرام وصـمیمانه            که برای رسیدگی به پرونده    

ایم، چه درمحیط کار وچه درخـارج ازآن        کارمان رسیدگی نموده وجزنیکی از ایشان ندیده      نسبت به   
ایم وبه اعتبار مسائل فوق وقضاوت به       رفتاری خالف موازین شرع مقدس از نامبرده ندیده ونشنیده        

حق، نامبرده را انسانی متعهد به اسالم و نظام مبارک جمهوری اسـالمی یافتـه ومراتـب را تأییـد                    
نظربـه اینکـه مـشارالیه تـا تـاریخ          .رجایی که نیازباشد برای بیان مطالب مذکور حاضر هستیم        ودره

با سمت رئیس دادگاه عمومی به امرخطیرقضا اشتغال داشته و با تقاضای شخـصی بـه                1/7/1380
افتخار بازنشستگی نایل و درمدت سی سال خدمت قضایی تنها یک بار به تـوبیخ کتبـی محکـوم                   

لغایـت  1/7/80وان پذیرفت که این شـخص بـه فاصـله چنـدماه یعنـی ازتـاریخ                 تشده، چگونه می  
صالحیت سـی سـاله تـصدی امرقـضا را از           )تاریخ اظهارنظر هیأت مدیره کانون وکال      (29/11/80

رسد دسـت   بناببراین به نظر می   .صالحیت برای تصدی امروکالت باشد    دست داده درحدی که فاقد      
فلـذا بـا اعـالم    .برده درتحقیقات خود مرتکب اشتباه شده باشـند      اندرکاران برای احراز صالحیت نام    

قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی وانقـالب         ) 272( ماده "6"و"5"اینکه متقاضی با بندهای   
درامورکیفری منطبق است، با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شـعبه دیگـر دادگـاه عـالی                  

دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات نیزبـه موجـب رأی       شـعبه سـوم     ».گرددانتظامی قضات محول می   
  :صادرشده به شرح ذیل چنین اظهارنظرکرده است
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  21/8/83-381رأی شماره
نظربه اینکه دراستشهادیه ارائه شده که مسجلین آن بعضاً ازجانبـازان انقـالب اسـالمی و خـانواده          

ه وضـمن آن    باشند برنداشـتن رفتـارخالف مـوازین شـرعی متقاضـی شـهادت داده شـد               شهدا می 
اند وتعهد وتقید ایشان به مـسائل اخالقـی ورعایـت حـسن        مشارالیه را انسانی متعهد معرفی نموده     

رفتار اداری و قضایی هنگام تصدی درامر قضا نیزمورد تأیید رئیس دادگستری مربوطه واقـع شـده       
ادرسـی  است و براین اساس در رأی صادره از هیأت تجدیدنظر انتظامی قـضات درتجـویز اعـاده د                 

توان پذیرفت که این شخص به فاصله چندماه صالحیت سی سـال            چگونه می «:اشعارگردیده است 
  .»تصدی امرقضا را ازدست داده درحدی که فاقد صالحیت برای تصدی امروکالت باشد

هیأت مـدیره کـانون وکـالی       29/11/80بنابه مراتب،ایراد مستدعی اعاده دادرسی برتصمیم مورخ        
بنی بررد تقاضای پروانه وکالت وارد اسـت وبـا نقـض تـصمیم کـانون مزبـور                  دادگستری منطقه م  

  .ای ازاین رأی جهت اقدام مقتضی عودت داده شوددارد پرونده با نسخهمقررمی
  تقابل همانند دادخواست اصلی استتشریفات دادخواست -2

 بوده یا ارتبـاط     شود که با دعوای اصلی ناشی ازیک منشأ       دادخواست خوانده وقتی متقابل تلقی می     
  .کامل داشته باشد و اتخاذ تصمیم درهریک ازدعوای اصلی و تقابل مؤثردر دیگری است

شرایط وموارد رد یـا ابطـال       «:داردمقرر می 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب      )143(ذیل ماده 
  ».همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود)تقابل(دادخواست 

-دادگــاه عــالی انتظــامی قــضات بررســی مــی18/8/83-371ماره ایــن مــسئله را دردادنامــه شــ

تقاضـای تعقیـب    19/12/82-857دادسرای انتظامی قضات بـه موجـب کیفرخواسـت شـماره          .کنیم
انتظامی دادرس دادگاه عمومی را به لحاظ ارتکاب تخلفات ذیل نموده اسـت و در نظریـه ابـزاری                   

  :اند کهچنین اظهار عقیده نموده
ده دادخواست تقابل به خواسته مطالبه تعبیه ثمـن معاملـه زمـین تقـدیم نمـوده                با اینکه خوان   -1«

قـانون مرقـوم درصـورت تکمیـل دادخواسـت بـا            )64(ودادرس دادگاه تکلیف داشته مطـابق مـاده       
داد ولـی   صدوردستور تعیین وقت وابالغ دادخواست و ضـمایم آن پرونـده را بـه دفتـر اعـاده مـی                   



 ٦٩

ده نظربه وحدت  موضوع پرونده ازآمار کسروضمیمه پرونده اصـلی           برخالف قانون به دفتر دستوردا    
  .شود ومتعاقباً نیزبدون ابالغ دادخواست مبادرت به اظهارنظر ماهیتی نموده است

دادرس دادگاه درصدور دادنامه نسبت به قسمت دوم خواسته خواهان دعوای طاری دایربرالـزام              -2
پـس ازابـالغ    .فیاً یا اثباتـاً اظهـارنظر نکـرده اسـت         خوانده ردیف سوم به تنظیم سند رسمی اجاره ن        

نماینـده دادسـتان    عنه و وصول الیحه دفاعیه وی وکـسب عقیـده           کیفرخواست به قاضی مشتکی   
قانون اصول تشکیالت دادگـستری مبنـی بـر تقاضـای صـدور             ) 41(انتظامی قضات دراجرای ماده   

  :می به شرح زیر رأی داده استعنه وانجام مشاوره، دادگاه انتظاحکم محکومیت قاضی مشتکی
  18/8/83-371رأی شماره

بنـابراین، اظهارنظرمـاهوی بـدون ابـالغ       .مقررات دادخواست تقابل همانند دادخواست اصلی اسـت       
دادخواست مربوط به دعوای تقابل از سوی دادرس دادگاه به ترتیـب مـنعکس در گـزارش مبنـای             

  .شخیص داده نشدکیفرخواست تخلف است و دفاع وی دراین خصوص مؤثرت
بنا به مراتب، دادرس دادگاه عمومی مزبور را به استناد قسمت اول ماده بیست نظامنامه راجـع بـه                   

-تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسرحقوق ماهیانـه بـه مـدت دومـاه محکـوم مـی                  

الیـل  ایراد دیگری دادسرای انتظامی قضات با توجه به مدافعات قاضـی موصـوف و ارایـه د                .نماید
  .ومدارک ازناحیه وی وارد به نظر نرسید، این رأی قطعی است

  مرجع درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعیت یافته حقوقی-3
باتوجه به اینکه اعاده دادرسی ازاحکام قطعی وقطعی شده میسر است، بنابراین مرجـع درخواسـت                

رد درخواست اعاده دادرسـی     اعاده دادرسی دراحکام قطعی شدع حقوقی دادگاهی است که حکم مو          
-مقـرر مـی   1379قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مـصوب           )433(مـاده . درآنجا قطعـی شـدع اسـت      

شود که صادرکننده همان حکم بـوده       دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می       «:دارد
  »...است

ر ولـو آنکـه حکـم       تواند حکم صادرشده ازمرجع تجدیدنظ    با عنایت به اینکه دادگاه بدوی هرگزنمی      
اخیر در تأیید رأی بدوی صادرشده باشد، پس ازقبول اعاده دادرسی نقض نماید و چنـین اختیـاری                  
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قـانون آیـین دادرسـی      )438(به دادگاه تالی قانوناً داده نشده است وبا عنایت به اینکـه طبـق مـاده               
حکـم مـورد    هد،  مدنی، هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص د            

درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجـع       .نمایداعاده دادرسی را نقض وحکم مقتضی صادر می       
این حکم ازحیـث تجدیـدنظر      .گرددبه قسمتی ازحکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصالح می          

ام بنابراین، مرجع درخواست اعـاده دادرسـی دراحکـ        .وفرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود      
  .حقوقی، دادگاه عالی است که حکم قطعی صادرنموده مگراینکه حکم در مرحله بدوی قطعی باشد

هیأت عمومی دیوان عالی کشورنیز تلویحاً همین معنا را         10/2/1370-555رأی وحدت رویه شماره   
قرار رد درخواست اعاده دادرسی ازحکمی که دادگاه حقوقی یک درمرحله رسـیدگی             «:داردبیان می 

یدنظر صادر نماید به عبارت قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوای قطعی محـسوب و قابـل                  تجد
ــوان عــالی کشورنیــست  ــدنظر در دی ــا 300درایــن مــورد رأی شــماره»...رســیدگی تجدی -298ت

دادسرای انتظـامی قـضات تخلفـات پرونـده         .شوددادگاه عالی انتظامی قضات تشریح می     11/7/83
  :نوان نموده استمورد شکایت انتظامی را چنین ع

در رابطه با درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادرشده ازدادگاه تجدیـدنظر اسـتان بـا                 -1
وصف اینکه مستدعی اعاده دادرسی،دادخواست خود را به دادگـاه تجدیـدنظر تقـدیم نمـوده، ایـن                  

درسی را با کسرازآمار    قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اعاده دا       ) 433(دادگاه با استناد به ماده    
به دادگاه بدوی ارسال نموده، درحالی که اگر دادگاه بدوی مبادرت به رسـیدگی نمـوده وبـا قبـول                    

وارد ماهیت گـردد نقـض      )435تبصره ماده (دادخواست و صدورقرار قبولی درخواست اعاده دادرسی        
 مرجـع عـالی توسـط       آید کـه نقـض رأِ     الزم می )مبنی برتأیید دادنامه بدوی   ( شعبه تجدیدنظر  رأِی  

دیـوان  10/2/70-555مرجع تالی امکان پذیرنیست وازطرفی مستفاد ازرأی وحدت  رویـه شـماره              
عالی کشور حاکی ازرسیدگی به اعاده دادرسی که توسط دادگـاه حقـوقی یـک بـه عنـوان مرجـع                     

 قـرار رد صـادرگردیده بـود و برتأِییـد ضـمنی صـالحیت مرجـع               ) 2از رأِ دادگاه حقوقی   (تجدیدنظر
  .تجدیدنظر برای رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی داللت دارد
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بایـست  با توجه به اینکه دادگاه درمورد رد یا قبول درخواست اعـاده دادرسـی قـرار الزم را مـی               -2
قانون )426(صادرنماید، ولی دادرس دادگاه چنین اقدامی نکرده است و با عنایت به اینکه وفق ماده              

ت اعاده دادرسی باید با دالیل اعالم شود و درمتن دادخواست با اشاره به              آیین دادرسی مدنی، جها   
 ماده مرقوم هیچگونه دلیل موجهی برصحت ادعا ازناحیه خواهان ابرازنگریـده و             "5"و"4"بندهای

 بـا قیـد دسـتورات تعیـین وقـت نظـارت ورسـیدگی،        22/3/82تـا  12/6/80دادرس وقت ازتـاریخ   
  .درماهیت اظهارنظرنکرده است

  :س ازانجام تشریفات الزم دادگاه عالی انتظامی قضات به شرح ذیل رأی صادرکرده استپ
  11/7/83-298تا300رأی شماره

اقدام قضات دادگاه تجدیدنظرازحیث ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی به دعوای اعاده              
نـین عملکـرد    همچ.دادرسی از رأی بدوی که در دادگاه تجدیدنظر تأییـد شـده بـود تخلـف اسـت                 

دادرس دادگاه بدوی ازجهت آنکه قبل ازصدور قرار قبولی درخواست اعـاده دادرسـی مبـادرت بـه                  
قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی          )435(رسیدگی ماهوی نموده ازمقررات تبصره مـاده        

وانقالب درامور مدنی تخلف ورزیده و مدافعات به عمل آمده در این موارد مؤثر و مدلل تـشخیص                  
  .داده نشد

نظامنامـه  )20(بنا به مراتب، رئیس ومستشار دادگاه تجدیدنظراستان را به استناد قـسمت اول مـاده              
راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسرخمس ماهانه دردوماه و دادرس دادگاه عمومی را               

  .نمایدبه استناد همان ماده، به کسرثمن حقوق ماهیانه به مدت دوماه محکوم می
  ...مه داردادا
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  نظریات مشورتی اداره حقوقی وتدوین قوانین قوه قضاییه
  :مقدمه

همان گونه که قبالً وعده داده بودیم،نظریات مشورتی اداره حقـوقی درهـر شـماره بـه همکـاران                   
دراین شماره نیز تعداد دیگری ازاین نظریـات کـه مربـوط بـه              .شودقضایی سراسر کشور تقدیم می    

بدیهی است این نظریات به عنوان یک منبـع         .باشد آورده شده است   ب می دادسرای عمومی و انقال   
رسـانی قـضایی، بـه انجـام وظیفـه          مشورتی ارزشمند فراروی همکارانی است که دررونـد خـدمت         

  .دانندمشغول بوده ومالحظه نظریات مشورتی را نیز الزم می
  :سؤال

  حیت چه مرجعی است؟رسیدمگی به جرایم معاونین جرایم مشمول حدزنا ولواط درصال
  3/10/82مورخ 9090/7نظریه شماره

اصالحی قانون تشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب کـه           )3(ماده"3"با توجه به صدور تبصره      «
و توجهـاً بـه مـاده       ...) هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا ولواط اسـت          پرونده(مقرر داشته   

شـوند کـه صـالحیت       در دادگـاهی محاکمـه مـی       شرکا ومعاونیم جـرم   (قانون آیین دادرسی،    )56(
هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لـواط           پرونده)  رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد      

است، اعم ازاین که راجع به متهم یا متهمان اصلی باشد ویا شرکاء و معاونین،بایستی مـستقیماً در                  
  .»ا حق مداخله ندارددادگاه مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد ودادسر

************  
  :سؤال

نظربــه اینکــه حــسب قــانون تــشکیل دادگاههــای عمــومی وانقــالب بــا اصــالحات و الحاقــات  
دادگاههـا فقـط بـه جـرایم منـدرج      ...«داردآن قانون که مقرر می   )14(بند ج ماده    ) 28/7/81(بعدی

قانون نحوه اعمال   )3( ماده "2"و با عنایت به اینکه ذیل تبصره      » .نمایددرکیفرخواست رسیدگی می  
 "3"،وهمچنین بـا عنایـت بـه تبـصره        12/3/7تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال وارز مصوب         

مواردی که بایـد مـستقیماً دردادگـاه        ) 28/7/81(قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب    )3(ماده
ت، که دراکثر موارد شامل     باشد احصاء ومعین نموده اس    مطرح شود ونیاز به صدور کیفرخواست نمی      

الذکر وهمچنـین وظیفـه دادسـرا درامـر         لذا با توجه به مطالب مار     .گرددهای قاچاق کاال نمی   پرونده
قاچـاق کـاال وارز   هـای  تحقیق، کشف جرم وتعقیب متهم،نظر آن اداره محترم را راجع بـه پرونـده      
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دادگاه ارسال شـود یـا اینکـه بایـد     مبنی براینکه آیا باید ازطریق دادسرا و با صدور کیفرخواست به      
ضـمناً،درحال حاضـر رویـه قـضایی در دادگاههـای           .مستقیماً در دادگاه مطرح  گردد، خواستاراست      
-های قاچاق کاال وارز مستقیماً به دادگاه ارجـاع مـی          انقالب تهران به این صورت است که پرونده       

  .شود
  14/8/82 مورخ 6687/7نظریه شماره

بنابراین،ارتکاب قاچاق جرم است ومثل     .باشدمی...رم، تعقیب متهم به جرم    وظیفه دادسرا کشف ج   «
هرجرم دیگری باید بدواً در دادسرای عمومی وانقالب رسیدگی ودرصورت  احراز مجرمیـت مـتهم          

) 3(مـاده "3"مورد مطرژح شده در تبصره    .وصدور کیفرخواست، پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شود       
بـدیهی اسـت    .اسـت 1381 دادگاههـای عمـومی وانقـالب مـصوب          قانون اصالح قـانون تـشکیل     

درمواردی که متهم به ارتکاب قاچاق، جریمه متعلقه را پرداخت نموده باشد ومنکر ارتکاب قاچـاق                
  ».تواند با تقدیم دادخواست برائت از اتهام قاچاق، به دادگاه مراجعه نمایدباشد، می

************  
  :سؤال
اخـتالف، بنـد سـوم      آیـین نامـه شـوراهای حـل       )7(ید،به موجـب مـاده    طور که استحـضاردار   همان
روز حـبس یـا تخلفـات       91، جرایمی کـه مجـازات آنهـا کمتـر از          81مصوب مردادماه   "ب"قسمت

قانون تـشکیل   ) 3(ماده"3"همچنین به استناد تبصره   .باشد،درصالحیت این شوراهاست  رانندگی می 
مجلس شورای اسالمی، رسیدگی    27/8/81 دادگاههای عمومی وانقالب با اصالحات بعدی مصوب      

باشد به جرایم که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می                  
بنـابراین، بـا توجـه بـه اینکـه قـانون اصـالح قـانون تـشکیل                  .شـود مستقیماً در دادگاه مطرح می    

-مـؤخر : ثانیـاً . ویب طـی نمـوده اسـت      تشریفات قانونی را درتـص    :دادگاههای عمومی وانقالب،اوالً  

اند،شـوراهای مـذکور صـالح بـه        آیا درمحلهایی که دادسراها تـشکیل شـده       )باشد؛الفالتصویب می 
آیین نامه، بـا    )7( ماده "ب"قسمت"2"درمورد بند )باشند یا خیر؟ب  رسیدگی به جرایم مورد ذکر می     

ساب گردد ماهیانه چهـارمیلیون     توجه به اینکه جزای نقدی درجرایمی که سه ماه مجازات آنها احت           
وپانصد هزار ریال و جمع سه ماه آن بیش از پنج میلیون ریال است ودادگاهها درمـورد جـرایم تـا                     

 موردی که جزای نقدی صـرفاً مجـازات قـانونی           سه ماه حبس صالحیت رسیدگی دارند، آیا به جز        
 مـاه باشـد را دارند؟بـه        بزه باشد، صالحیت درسایر جرایمی که مجازات آنها حـبس  کمتـر از سـه               



 ٧٤

اختالف به جز درجرایم تا پنج میلیـون ریـال جـزای            عبارت دیگر،آیا صالحیتی برای شوراهای حل     
  ماند؟نقدی باقی می

قـانون نحـوه اجـرای     )2و1(آیا احکام جزایی وحقوقی شوراهای حـل اخـتالف مـشمول مـادتین            )ج
  گردد یا خیر؟های مالی میمحکومیت

  17/7/82 مورخ5723/7نظریه شماره
های قضایی که دادسرا تشکیل شده است وبه بیان دیگـر، از  با تأیید نظرجنابعالی،درحوزه :الف وب «

که پـس   28/7/1381تاریخ اجرای قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب مصوب         
لیـه  حوزه قـضایی،رسیدگی بـه ک  تصویب شده  است،درهر ...قانون برنامه سوم توسعه  ) 189(ازماده

جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریـال اسـت                
ــده       ــل پرون ــن قبی ــذا ای ــت ول ــوط اس ــای مرب ــالحیت دادگاهه ــصراً درص ــرای  منح ــا دراج ه

قانون تشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب بایـد مـستقیماً            27/8/81اصالحی  )3(ماده"3"تبصره
 شـامل احکـام    1377قانون نحـوه اجـرای محکومیتهـای مـالی مـصوب          )ج.دردادگاهها مطرح شود  

  .دادگاهها و شعب سازمان تعزیرات حکومتی است و به غیرآن تسری ندارد
************  

  :سؤال
قــانون آِیــین دادرســی دادگاههــای عمــومی وانقــالب و اصــالح قــانون )143(بــا توجــه بــه مــاده

دادگـاه  ( اعتراض کفیل درمورد دسـتور دادسـتان       مذکور،بفرمایید کدام مرجع صالحیت رسیدگی به     
  را دارد؟)تجدیدنظراستان یا دادگاه عمومی جزایی یا عمومی حقوقی

  13/6/82مورخ 1833/7نظریه شماره
اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمـومی وانقـالب، ریـیس حـوزه            )12(هرچند با اصالح ماده     «

اههای عمـومی وانقـالب درامـور کیفری،بـه         قانون آیین دادرسی دادگ   )143(قضایی مذکور در ماده   
طور که درماده اخیرالذکرتـصریح شـده است،شـکایت از دسـتور            ذلک همان دادستان تغییریافته،مع 

  .پذیراستفقط در دادگاه تجدیدنظر امکان... الکفاله وضبط مورد وثیقه و یا وجه
************  

  :سؤال



 ٧٥

قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی     )20(مـاده "1"رسیدگی به جرایم اطفال که مـشمول تبـصره    
با دادگاه کیفـری اسـتان اسـت یـا          )باشد...جرایمی که مجازات آن اعدام،رجم،حبس ابد و      ( وانقالب

  دادگاه اطفال محل وقوع جرم؟
  30/9/82مورخ 8059/7نظریه شماره

قانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب مـصوب           )20(الحاقی به ماده  "1"با توجه به تبصره   «
 که به موجب آن،رسیدگی به کلیه جرایمی که مجـازات آنهـا اعـدام اسـت درصـالحیت            28/7/81

) 49(ذیـل مـاده   "1"با توجه به تبـصره    :؛ بنابراین،درمورد استعالم،اوالً  باشددادگاه کیفری استان می   
قانون مجازات اسالمی،کسی که به حد بلـوغ شـرعی نرسـیده باشـد طفـل محـسوب ودرصـورت         

 مـسئولیت کیفـری اسـت و مجازاتهـای مقـرر در قـانون مجـازات اسـالمی                   ارتکاب جرم مبـرا از    
شـود وفقـط بـه  حکـم دادگـاه        وسایرقوانینی که درآنها مجازات مقررشده درمـورد وی اجـرا نمـی           

درمورد بالغین کمترازهجده سال سن،به جرایم ارتکابی ازناحیه آنان که مجـازات           :ثانیاً.گرددتعزیرمی
  .»باشدفری استان صالح به رسیدگی میآنها اعدام است،دادگاه کی

***********  
  :سؤال

چنانچه بین بازپرس ودادستان درنوع جـرم یـا صـالحیت محلـی ومجرمیـت یـا عـدم مجرمیـت                     
نظر پیش آید،لکن پس ازاظهارنظر دادستان،بازپرس باتوجـه بـه اسـتدالل دادسـتان              متهم،اختالف

بایست دردادگاه صالح مطـرح      حل اختالف می   متوجه اشتباه نظرخود گردد، آیا بازهم پرونده جهت       
تواند با عدول از تصمیمات سابق خود مطـابق نظردادسـتان کـه صـحیح               گرددیا اینکه بازپرس می   

  دهد عمل کند؟تشخیص می
  27/5/82مورخ4272/7نظریه شماره

  ».ستاید،قانوناً بالاشکال اعدول بازپرس از تصمیم ونظرقبلی به لحاظ آنچه دراستعالم ذکرکرده«
************  

  :سؤال
قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب و نظربـه تعریـف قـانونی            )3(ماده"3"با توجه به تبصره   

قـانون  ) 121(و)110(قـانون مجـازات اسـالمی آمـده واینکـه درمـواد           )108(جرم لواط که در ماده      



 ٧٦

یـذ نیزمـستقیماً بایـد      مرقوم،حد لواط ازحد تفخیذ جدا گردیده،پاسخ فرمایید که آیـا بـه اتهـام تفخ              
  دردادگاه رسیدگی شود یا خیر؟

  20/10/82مورخ5367/7نظریه شماره
باشد و بایـد مـستقیماً دردادگـاه        می"1"مذکور دربند "3"چون لواط ازجمله جرایم مشمول تبصره     «

قــانون مجــازات )108(،تفخیذ نیزمــشمول آن اســت؛زیرا بــه صــراحت مــادهمربــوط مطــرح شــود
  ». مذکر است،چه به صورت دخول باشد یا تنفخیذاسالمی،لواط،وطی انسان

************  
  :سؤال

آیین )2و1(ومواد1332الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب        )19(باتوجه به ماده  
قانون مالیاتهـای مـستقیم،آیا ارائـه دادخواسـت بـه           )103(وماده1378الوکاله مصوب نامه تعرفه حق  

  االجراست؟الزم)یا دادسرا(حکمهضمیمه وکالتنامه به دفتر م
الوکالـه را   قـانون مالیاتهـای مـستقیم،رقم حـق       )103(اگروکیل دادگستری برخالف مفـاد مـاده      )ب

الحساب روی وکالتنامـه    الوکاله به صورت علی   درصد رقم حق  5دروکالتنامه خود قید نکند ویا معادل     
   کند؟تمبرالصاق وابطال ننماید، قاضی دادسرا چه تصمیمی باید اتخاذ

  18/9/82مورخ 7590/7نظریه شماره
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمـدنی مـصوب          )59(با عنایت به ماده   )الف«

،ضــمیمه نمــودن تــصاویریا رونوشــت مــصدق وکالتنامــه وکیــل بــه دادخواســت یــا  21/1/1379
قـانون  )32(کالتنامه،مادهمقررات این ماده ازحیث لزوم ارائه اصل و       .درخواست،صحیح و قانونی است   

ــا اصــالحات والحاقــات بعــدی را نــسخ کــرده اســت 25/11/1315وکالــت مــصوب  طبــق )ب. ب
،رعایـت مقـررات    1381قانون مالیاتهای مستقیم بـا آخـرین اصـالحات سـال          )103(ماده"1"تبصره

موصــوف را ازحیــث ابطــال تمبرمالیــاتی مطــابق تعرفــه رعایــت نکننــد وکالــت آنــان پذیرفتــه   
تواند وکالت وکیلی را که تمبرمالیـاتی مربـوط را باطـل نکـرده              این،قاضی دادسرا نیزمی  بنابر.نیست

  ».است نپذیرد
************  

  :سؤال



 ٧٧

ازقانون آیین دادرسی کیفری،اکنـون بـا استقراردادسـراها،جلوگیری ازخـروج           )133(با توجه به ماده   
  های مطرح شده،ازحیث نظریه مشورتی چگونه است؟متهمین در پرونده

  18/4/82مورخ3063/7نظریه شماره-الف
قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقـالب  28/7/81اصالحی مورخ  )3(ماده"الف"با استفاده ازبند  «

الهـی  دارکشف جرم،تعقیب متهم به جرم،اقامـه دعـوا ازجنبـه حـق           دادسرا که عهده  :که مقرر داشته  
ورقرار عـدم خـروج مـتهم       چـون صـد   .باشدمی...وحفظ حقوق عمومی وحدود اسالمی اجرای حکم      
گردد، درمحلهایی که دادسرای عمومی وانقـالب       ازکشور با توجه به اهمیت و دالیل جرم صادرمی        

ــده دادسراســت    ــه عه ــشور ب ــتهم از ک ــروج م ــدم خ ــشکیل اســت صــدور قرارع ــستفاد «و».ت م
ــاده ــصوب     )3(ازم ــالب م ــومی وانق ــای عم ــشکیل دادگاهه ــانون ت ــالحی ق ــه 15/4/73اص  ک

ظایف واختیارات دادسرای عمومی وانقالب تا زمان تصویب آیین دادرسـی مربوطـه             و:(...مقررداشته
و این قانون   78طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مصوب سال             

قانون آیین دادرسی مذکور قـرار عـدم        )133(تواند با اختیارات مقرر درماده    بازپرس می ...)خواهد بود 
طورکه درماده مرقوم تصریح گردیده است مدت اعتبـاراین        ازکشورصادرنماید وهمان خروج متهم را    

ماه یک بار آن را تجدید نماید ومرجـع         تواند هرشش ماه و چنانچه بازپرس الزم بداند می      قرار شش 
  ».رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظراستان است

************  
  :سؤال

  علیه را دارد؟المعامله بودن محکومالخروجی ویا ممنوعارممنوعصدور قرآیا دادیار اجرای احکام حق
  18/10/82 مورخ 8601/7نظریه شماره

اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب که اجرای حکـم نیـز            )3(ماده"الف"طبق بند «
ای آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیزنحـوه اجـر        )37تا34و10(به عهده دادسراها گذاشته شده ومواد     

حکم را مقرر داشته ودادیار نیز وظایف دادستان را دراجرای احکام برعهده دارد ولذا درصورتی کـه                 
الذکر بالمـانع اسـت،ولی   الخروجی را الزم بداند،صدورقرار فوقصدور قرار ممنوعبرای اجرای حکم  

  .بینی نشده استالمعامله کردن اشخاص،نصی در قوانین موضوعه پیشدرمورد ممنوع
************  
  : سؤال



 ٧٨

قانون دادگاههای عمومی وانقالب،جهت جلـوگیری      )3(ماده"3"آیا دادسرا درجرایم مشمول تبصره    
  تواند قرار تأمین صادروسپس پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید یا خیر؟از بیم فرار متهم می

  20/102/82مورخ5367/7نظریه شماره
قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب،          28/7/81اصـالحی   "3"درجرایم مشمول تبصره  «

  ».توانند دستور بدهند پرونده به نظر قاضی دادگاه مربوط برسدقضات دادسرا فقط می
************  

  :سؤال
دار اجرای قرار تأمین خواسته کیفری است؟ دفتربازپرس،اجرای احکام کیفـری یـا             چه مقامی عهده  

  اجرای احکام مدنی؟
  16/9/82ورخم7593/7نظریه شماره

به بعد آیین نامـه اصـالحی قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب                 )34(با توجه به مواد   «
شود به عهده واحد اجرای     اجرای قرار تأمین  خواسته که ازسوی قضات دادسرا صادرمی         19/11/81

  .»احکام مدنی است
  



 ٧٩

  دستورالعمل اخالقی
  شودزودترین دعایی که مستجاب می

  .پس ازاستجابت دعااستمرار دعا *
  .شکروحمد خداوند وبجای آوردن نمازشکر*
زیـرا خودپـسندی    )نگوید معلوم است من آدم خوبی هستم که دعایم مسجاب شـد           (عجب نکردن *

  .باعث فساد عمل است
  )علیه السالم(وقتهای مناسب دعا،درسخنان معصومین

  .دعا بعدازنمازها-1
  .شب جمعه-2
  .سحرگاهان-3
  . آفتابپیش ازطلوع وغروب-4
  ).هرشب(مابین نیمه شب تا  ثلث-5
  .هنگام آمدن باران-6
  .هنگام ریخته شدن خون مؤمن برزمین درجهاد-7
  .شب قدر-8
  .تمام روزجمعه-9

  .روزعرفه-10
  .درتمام ماه رمضان-11
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  نامه نگارش فارسیشیوه
  را درجای خود قرار دهیم»حرف ربط«

تبیـین  .ه محل ارتباط میان دوواحد یا دوجمله اسـت        باید دقیقاً درجایی قرار گیرد ک     »که«حرف ربط 
  :به این مثال عنایت کنید.پذیرداین محل با عنایت به معنای جمله صورت می

  .ای نداشته باشداین مرد بزرگ ازعلمی نبود که بهره
علمـی  «:انـد شود که ازلحاظ مفهومی، این دوواحـد بـه یکـدگر ربـط یافتـه              باکمی دقت معلوم می   

: پس شکل صحیح آن جمله چنـین اسـت        .»ای نداشته باشد  مرد بزرگ ازآن علم بهره    این  « ،»نبود
-همین  ایراد درجملـۀ زیربـه چـشم مـی     .ای نداشته باشد  علمی نبود که این مرد بزرگ از آن بهره        

  :خورد
  .ایمور ازکاری نبود که سردرنیاورد

  :صحیح
  .کاری نبود که ایمورازآن سردرنیاورد

پس آوردن حرف ربط پس     . »هاخصوصیت«است نه »وجوجست«ادامه یابد درجملۀ زیرنیزآنچه باید    
توان صرفاً جای حـرف ربـط را تغییـر          برای اصالح این جمله نمی    .صحیح نیست »هاخصوصیت«از  
  : تصرف کردای است که برای اصالح،باید درآن قدریساخت جمله به گونه. داد

وجــوی نکــات برجــسته تهــای مختلــف ایــن کتاب،تــشویق خواننــدگان بــه جــسهــدف بخــش
  .هایی است که اگر ادامه یابد،آنان را دریافتن یک شناخت یاری خواهد دادوخصوصیت

وجـوی نکـات برجـسته    های مختلف این کتاب،تشویق خوانندگان بـه جـست       هدف بخش : صحیح
  .وجویی که اگر ادامه یابد،آنان را دریافتن نوعی شناخت یاری خواهد دادهاست؛جستوخصوصیت

  را تکرار نکنیم» ربط حرف«
بنـابراین،  .بخـشد سـازد وآهنگـی نـامطبوع بـه آن مـی          تکرار بیجای حرف ربط جمله را نازیبا مـی        

درمثـال  .زنـد،آن را بایـد حـذف کـرد        بـه جملـه آسـیب نمـی       »که«درمواردی که حذف حرف ربط      
  .زیر،نخستین یا دومین حرف ربط را باید حذف نمود

  .خواهد،نزد او بیایدهرگاه که میبن عباد از او دعوت کرد  که صاحب
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تر جای آن نهاد تا هم تکرار رفع گردد وهـم           ای مناسب گاه نیز باید حرف ربط را حذف کرد و واژه         
دراین هنگام بود که بعضی عبارات معماگونه ومرموز را بیان نمود کـه خـشم               : مثال.جمله زیبا شود  

  .علمای بصره را برانگیخت
  .تبدیل کرد»واو«دوم را بهی »که«می توان دراین مثال،

  را به درستی به کاربریم»حرف اضافه«
کـاربرد نادرسـت حـرف اضـافه یـا حـذف            .درانسجام وزیبایی جمله نقش بسزا دارد     »حرف اضافه «

اسـت  »بـرای «درمثـال زیر،حـرف اضـافۀ  مناسـب،      .سازدپذیر می بیجای آن، جمله را سخت آسیب     
  :»بر«نه

  .این،برپاکیزگی شما اصلح است
رجملۀ زیر،آوردن یک حرف اضافه برای سه کلمه،گرچه جمله را کوتاه ساخته، بـه آن آسـیب                 نیز د 

  :»به«است نه»در«،»تخصص«زده است؛ زیرا حرف اضافۀ مناسب برای کلمۀ
  .تر به پژوهش درادعیه وزیارات بوده استاهتمام وتخصص وعالقۀ رضی الدین بیش

وهش درادعیـه وزیـارات بـوده ودرآن تخـصص          تر به پژن  اهتمام وعالقۀ رضی الدین بیش    : صحیح
  .داشته است

ازحـرف  هایی دهد، درهشت مثال دیگر نمونهازآنجا که درکاربرد حرف اضافه خطای فراوان رخ می        
  :آوریمکنیم وشکل صحیح را نیز میهای نادرست را مرور میاضافه

  .این حقیقت تصریح شده است)به(درآیات قرآن بر
  .ترین نیروی مردمی است اعتراف کرده که بسیج عالیاین حقیقت)به(جهان بر*
  .های مطرح شدهعبررسی وپاسخ به شبهه*

  :صحیح
  .هاهای مطرح شده و پاسخ به آنبررسی شبهه

  .بخشهای آزادیتقویت وحمایت همه جانبه ازجنبش*
  :صحیح

  .هاهای آزادی بخش و حمایت ازآنتقویت همه جانبۀ جنبش
  .ری برجامعه استفقیه عادل،شایستۀ رهب*

  :صحیح



 ٨٢

  .فقیه عادل،شایستۀ رهبری جامعه است
  .مند یا بیزارکندممکن است نویسنده ما را به موضوعی عالقه*

  :صحیح
  .مند یا ازآن بیزارکندممکن است نویسنده ما را به موضوعی عالقه

دو یـا چنـد     نکتۀ دیگر درباب حرف اضافه این است که درزبان پارسی،به خالف انگلیسی، نباید از               
چنین کاربردی با عـرف وذوق ادبـی مـا سازگارنیـست و     .حرف اضافه برای یک متمم استفاده کرد    

  :باید از آن پرهیز کرد
  ! با وبرای من زندگی کن  اممن دروبا انقالب زیسته

  :شکل مناسب این دوجمله چنین است
  !  با مردم وبرای آنان زندگی کن اممن درانقالب و با آن زیسته

  های عطف وفصل را درست بیاوریمحرف-41
برای پیوند دادن دو واژه یا عبـارت و یـا           » و«.ویا-یا-و:دراستفاده از این سه حرف باید دقت داشت       

شـود کـه    هنگامی استفاده مـی   »ویا«.رودبرای جدایی نهادن میان آنها به کار می       » یا«. جمله است 
درمثال زیر، اسـتفادۀ درسـت      .ر رسیده باشد  گسسته شده باشند ونوبت به واحد آخ      » یا«چند واحد با  

  :ازاین سه حرف را شاهدید
کند وترسی یا خواهشی یا وحشت وهراسی و یا تمنـا وآرزویـی او را               التهابی درونی اورا ناراحت می    
  .برددرجذبۀ مخصوص  خود فرومی

  :البته باید دقت  کنید که دراین جمله،با چهارپدیدۀ گسسته مواجهیم
  ت وهراس،تمنا وآرزوترس،خواهش، وحش

  را درجای خود آوریم»نیز«
. رود که ارتباط دو واحد یا جمله ازنوع همستانی یـا همجهتـی باشـد              هنگامی به کارمی  » نیز«واژۀ  

دقیقـاً درمکـانی قـرار گیـرد کـه همـسانی یـا همجهتـی                » نیـز «دراین حال، باید عنایت کرد که       
رضـی الـدین بـن      «نـد کـه دوکـس بـه نـام         خواهد بیـان ک   درمثال زیر، نویسنده می   .موردنظراست

  :مشهورند»طاووس
  .نوادۀ او نیز به نام رضی الدین بن طاووس مشهوراست
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خواهد بیان کند که نوادۀ او هم همانند خودش مشهور اسـت، بـی آن کـه بـه                   اما درمثال زیر، می   
  :همنامی آن دو اشاره نماید

  .نوادۀ او به نام رضی الدین بن طاووس نیزمشهوراست
  بازشناسیم»های ملفوظ«را از» ظوفلر میای غه«
شوداما تلفظ  است که نوشته می   »های چسبان آخر  «همان»های بیان حرکت  «یا  »های غیرملفوظ «

بـا ایـن حـال،خواه درعربـی وخـواه          .ازهمین نوعنـد  »های چسبان آخر  «بسیاری از موارد  . گرددنمی
هایی که هم نوشـته و هـم        «لفوظند؛یعنیهایی هستند که دارای های چسبان آخر م       درفارسی، واژه 

هـای گفتـاری    با پژوهش در کتب لغت،باید میان این دو تفاوت نهیم تـا ازلغـزش             . شودخوانده می 
  .فرمانده اهل ایمان،علی است:مثال.ونوشتاری دور مانیم
دارای های ملفوظ است، نباید به هنگـام  اضـافه، فرمانـده را بـه شـکل      »ده«ازآنجا که بن مضارع   

پذیرد،بـه خـالف    شـود و کـسره مـی      آن،خـود،تلفظ مـی   » هـای «نوشت، زیرا ) یفرمانده(اندۀ  فرم
از همین روست که حاصل مصدرآن فرماندهی اسـت،نه فرماندگی،بـه خـالف             . دیوانۀ،خانۀ ،پروانۀ، 

  .دیوانگی
  تکرار نورزیم»استدراک«در
(= »اسـتدراک «ای معنـای  اند که بـه تنهـایی دار      هایی شرطی ها واژه ومانند آن »هرچند«و»اگرچه«

هـا،از واژۀ اسـتدراک،     نیزهـستند و هرگـزروا نیـست کـه پـس ازآن           )توهم زدایـی از کـالم سـابق       
را »ولـی «بنابراین،واژۀ  .است»حشو«های روشن این خود،ازنمونه . استفاده شود »ولی«و»اما«همچون

  :ای باید حذف نموددرچنین جمله
  .هنوز ناشناخته مانده استهرچند قیام عاشورا جهانتاب است،ولی ابعاد آن 

» از«و» هنـوز «مثالً دراین جملـه، پـیش از      .اندآوردههایی را درست می   تر، معموالً چنین جمله   پیش
  :نیست؛ و نویسنده نیزبه درستی آن را نیاورده است» ولی«نیاز به 

  .برگم،ازخاندان بزرگمام،هنوزجوانم؛واگرچه بیاگرچه دیرینه
  قواعد خاص یک زبان را برزبان دیگر تحمیل نکنیم

-هـای خـام زبـان   هرگز نباید قواعد زبانی را برزبان دیگر تحمیل کرد،گرچه هرزبان بخشی از واژه            

بندی کاری است که یک زبان طبق اصول خود انجام          پاالیش و ترکیب  .های دیگر را پذیرفته است    
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هـایی ازتحمیـل برزبـان     اینک بـه نمونـه    . گرفته باشد  دهد،هرچند مقداری از مواد را از زبان وام       می
  :های ما  ازآنها نشانی نماندکنیم،به این امید که در نوشتهفارسی اشاره می

  ؛)یا غیرعربی(های فارسیتنوین دادن به واژه-
  زباناً،تلفناً، گاهاً:مثال

  ):یا غیرعربی(های فارسیافزودن عالمت جمع عربی به واژه-
   گرایشات، کارخانجات،پاکات،بازرسینپیشنهادات،:مثال

  های فارسی؛ساختن جمع  مکسرازواژه-
  ).جمع لر(اکراد،الوار:مثال

  ؛»جمع جمع«به کارگرفتن ساخت-
  .ها،نذورات،وجوهاتامورات،اسلحه:مثال

  های فارسی؛افزودن عالمت مصدرجعلی عربی به واژه-
  .خودیت،دوئیت،خوبیت:مثال

  بی؛جمع بستن صفت به تقلید ازعر-
  .ائمۀ معصومین،علمای افاضل:مثال

  .های واردهبانوی محترمه،نامه: مؤنث آوردن صفت به تقلید ازعربی؛مثال-
  .حسب الفرمان:ترکیب واژۀ فارسی با عربی به شیوۀ عربی؛ مثال-
  ).ایگنجه(نظامی گنجوی:آوردن صفت نسبی به شیوۀ عربی،مثال-
  
  را بیجا نیاوریم »کسرۀ پیوند«

ای را به واژۀ دیگر پیوند دهد، به تنهـایی بـرای ایجـاد ارتبـاط میـان آن                   واژه»اضافهحرف  «هرگاه
پیش ازحرف اضافه هیچ توجیه ذوقی وادبی ندارد و         »کسرۀ پیوند «از این رو، افزودن   . دوکافی است 
  :مثالً نباید نوشت وخواند. ازآن پرهیزکرد

نای به وضع زمان،و طالبـان تحقیـق        های جدای ازبدن،تفاوت میان  این دو گروه،عالمان آش        زینت
  .دراین زمینه

  :شکل صحیح عبارات مزبور ازاین قرار است



 ٨٥

های جدا ازبدن، تفاوت میان این دو گروه، عالمان آشنا به وضع زمان،و طالبان تحقیق دراین                زینت
  .زمینه

قبل کلمۀ  یعنی درحقیقت   .البته گاه حرف اضافه همراه کلمۀ بعد تشکیل دهندۀ صفت مرکب است           
ازخـو  «درایـن دو مثـال،    .»نمازبه قصد قربت  «و»مردان ازخود رهیده  «کند؛مانندرا به بعد اضافه نمی    

بـرای  »از«بـه عبـارت دیگر،حـرف     .اندصفت شده »نماز«و»مردان«برای  »به قصد قربت  «و  »رهیده
درایـن  . اندبه قصد نیامده  »نماز«برای اضافه کردن  »به«ونیزحرف  » خود«به  »مردان«اضافه کردن   

هردوجملۀ زیـر   .پس باید به نوع کاربرد کامالً دقت کرد       .گیردنه موارد، قاعدتاً موصوف کسره می     گو
صحیح هستند؛ دریک حرف اضافه صفت نساخته و دردیگری ساخته است،لذا دریکی بدون کسره               

  :درست است و دردیگری با کسره
  .نمازبه قصد قربت باید خوانده شود-
  .استنماز به قصد قربت، نمازحقیقی -

  تشدید تلفظ شده ویای ناقص را همواره بیاوریم
بنـابراین،  .نـشیند های عربی مـی   تشدید نمایندۀ یک حرف است که به هنگام تکرار وادغام،در واژه          

توصـیه  .های عربی و رایج درزبان فارسی با هیچ میزان ادبـی سـازگاری نـدارد   حذف تشدید از واژه   
مگرآن کـه بـه دلیـل قرارگـرفتن حـرف سـاکن درپایـان               کنیم که تشدیدها را همواره بگذارید،     می

و »حـق مـادر   «،بـه خـالف   »تـضادهای روحـی   «و  » پرستیحق«کلمه،تشدید تلفظ نشود، همچون   
  .»تضاد بزرگ«

 معموالً به غلط آن را      -مثالً یای ناقص  .همین دقت را دربارۀ دیگر اجزای واژگان نیز باید رواداشت         
  .حتماً باید آورده شود» پیمانۀ والیت«و »علیاندیشۀ «درکلماتی چون-خوانندهمزه می
  های عربی را با ذوق و قرائت پارسی سازگارسازیمظاهر واژه

اند، باید با ذوق و ظرفیت زبان پارسی سازگاری         هایی که اززبان عربی به زبان پارسی راه یافته        واژه
ش اهـل ادب، جایزاسـت؛      ها، مشروط به پـذیر    از این رو، تصرف در شیوۀ نگارش یا تلفظ آن         . یابند

بـه جـای    »مطالعـه «:شـوند،همچون هـای زبـان عربـی، کـسره خوانـده مـی           مثالً بعضی از فتحـه    
به همان شکل الف    ) الف مقصوره (= آیندها که درعربی به شکل یاء می      نیز برخی از الف   .»مطالعه«

صرف باید با   کنیم که هرگونه ت   با این حال، تأکید می    » رحمان«و  » طوبا«:همچون.شوندنوشته می 
  .های ذوق زبان پارسی سازگار باشدضابطه



 ٨٦

یابی کلمات عربی به یاء همواره صـحیح        کنیم که تبدیل همزۀ   به  مناسبت، از این نکته نیز یاد می        
هرگـاه قاطبـۀ پارسـی      :قاعدۀ کلی دراین مورد چنین است     .گاه درست و گاه غلط است     نیست، بلکه   
را به شکل یاء بخوانند، بایـد آن را بـه یـاء تبـدیل کـرد،                 )ابییهمزه روی پایۀ  (= یابی  زبانان همزۀ 

اما هرگاه قاطبۀ   .»فایده«و  »جایزه«،»دایره«،»جایز«،  »جزایر«،  »حقایق«،  »شقایق«،  »سایر«مانند
ای را به همان صورت همزه بخوانند،تبدیل آن به یاء نادرسـت و خـالف               پارسی زبانان چنان همزه   

ــدۀ  ــارش «قاعـ ــوانش ونگـ ــری خـ ــد»برابـ ــت،  ماننـ ــیس«اسـ ــامرئی«، »رئـ ــائم«، »نـ ، »قـ
ها را رییس، نامریی، قایم، شعایر، حایـل،        که بسیار کم کسی آن    » لئیم«،  »زائر«،»حائل«،»شعائر«

-پس کلمات دستۀ دوم را باید همزه نوشت، همان گونه که با همزه خوانده می              .خواندزایر، لییم می  

  .شوند
  مفردو جمع را به درستی بیاوریم

بـه عکـس، بعـضی      .رودادها درحقیقت مفردند، اما معموالً فعل جمع برایشان بـه کـارمی           بعضی نه 
دربـارل دسـته دوم،درنکتـۀ نـوزدهم سـخن گفتـه            .آینـد نهادها جمع هستند، ولی با فعل مفرد می       

،ومانند آنها معنای مفرد دارنـد و بایـد         »هریک«،  »هرکدام«دربارۀ دستۀ اول باید گفت کلمات       .شد
  .شان آورده شودفعل مفرد برای

  :ای نادرست استپس  چنین جمله
  ).بوده است(اندهریک ازعالمان بزرگ ما نمونۀ تقوا بوده

  :شوند، باید فعل مفرد به  کاربرد-از هم جدا می»یاء«همچنین آن گاه که چند فرد نهاد با 
  .شودحسن یا حسین علیه السالم سبط پیامبر نامیده می

  :رود، فعل جمع به  کار میاستفاده شود»و«اما اگر حرف 
  .شوندهای پیامبر نامیده میحسن وحسین سبط

  :صادق است» و«و»با«های همین حالت درمورد حرف
  .پیامبر صلی اهللا علیه و  سلم با یارانش به عیادت علی علیه السالم رفت
  .پیامبر صلی اهللا علیه وسلم و یارانش به عیادت علی علیه  السالم رفتند

  
  را بجه به کار بریم »چهی«و»هر«
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برای جملـۀ   »هرگونه«مثالً  .گاه که فعل جمله منفی است، باید ترکیب کلی جمله نیزمنفی باشد           آن
  .رود و درجملۀ منفی جایی ندارد؛ و به عکسمثبت به ک ار می

  :به این جمله عنایت ورزید
  .ندگذاشتپزشکان نهایت لطف را به سهراب داشتند و ازهرگونه مراقبتی فرونمی

پس یکـی ازدو شـکل      .جا که فعل جمله منفی است، باید سیاق و ترکیب جمله هم منفی باشد             ازآن
  :زیرصحیح است

  .گذاشتندو ازهیچ گونه مراقبت فرونمی...

  .دادندو هرگونه مراقبتی را برایش انجام می...
  ادامه دارد

  
  خودآزمایی

  : دهیدحرف ربطی مناسب قرار»که«درجملۀ زیر، به جای حرف ربط-1
  .آماده کرد که مقامش را تثبیت کند14او با خوشحالی مقام خود را پذیره شد وخود را برای پلنوم

توان حروفی دیگر نیز به جای آنهـا بـه          آیا کاربرد حروف اضافه در متن زیر درست است؟آیا می         -2
  کاربرد؟

ی، ممکن است چیزی جز     خواهای می ها ماهی کنند، درحالی که ازآن   آنها که به تو ماری تقدیم می      
  .مار برای پیشکش نداشته باشند پس از سوی ایشان بخشندگی است

  :جملۀ زیر را به نحوی اصالح کنید که دو فعل کنار هم قرار نگیرند-3
  .شویمهایی که دربرهان نظم شده است، نمیبرای پرهیز ازدرازگویی،وارد تشکیگ

  .فتار یا نوشتار رایجند، ارائه دهیدهای پیوند بیجا را که درگده نمونه از کسره-4
  :عیب جملۀ زیر را بیابید و آن را اصالح کنید-5

سپارد، اما درمقصد از افقی برتر به مسائلی که دردیـدگاه خـود             عارف گرچه با میزان برهان راه می      
  .کنددارد، نظر می

  :جملۀ زیرا اصالح کنید-6
ام مگر آن که خدا پیش و همراه و پس          دیدهچیزی را ن  «:السالم نقل شده است   ازحضرت علی علیه  
  ».ازآن مشاهده کردم
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  دستورالعمل اخالقی
  درحوایج مختلف)علیه السالم(خصوصیات معصومین

باشـند  ای برای بندگان خدا درجمیع حوایج مـی       گرچه هرکدام ازآنان وسیله   )علیه السالم (معصومین
چنانچه دعای توسـل شـاهدی بـراین        .باشندولی هرکدام خصوصیتی برای بعضی ازحاجتها دارا می       

  :مطلب است
درحاجتهـای مربـوط بـه      ) علـیهم الـسالم   (رسول خدا و دختر بزرگوارش وامام حسن وامام حسین          
  .بدست آوردن طاعت خدا و خشنودی او خصوصیتی دارند

  .های شیطان داردخصوصیتی درمورد ستم پادشاهان و القائات ووسوسه)علیه السالم(امیرالمؤمنین 
  .خصوصیتی درکمک  گرفتن درمورد آخرت دارند)علیهما السالم(ام باقروامام صادقام

خصوصیتی درمورد سالمتی کامل ازبیماریهـا دردردهـایی کـه مـردم ازآن             )علیه السالم (امام کاظم 
  .گریزانند دارد

آب و خصوصیتی درمورد ترسهای مسافرت دردریا و خـشکی وزمینهـای بـی     )علیه السالم (امام رضا 
  . بدون آبادی و سکنه داردعلف و

خصوصیتی درمورد توسعه روزی و بی نیازشدن ازآنچه دردست مردم اسـت            )علیه السالم (امام جواد 
  .دارد

ها و احسان به برادران مؤمن و بـه کمـال           خصوصیتی درمورد قضای نافله   ) علیه السالم (امام هادی 
  .رسیدن طاعتهای پروردگار دارد

  .خصوصیتی درکمک نمودن درموردآخرت دارد)علیه السالم(امام حسن عسگری
، جـامع تمـام     )عـج (،پناهگاه، امید وحافظ ما، نوروزندگی ما،  امام مهـدی         )علیه السالم (و امام عصر  

  .خصوصیات مذکور بوده وبرای  حاجات دیگر نیز توسل به  او مناسب است
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  حجروالیت،وقیمومت
-داره اموال آنان امروزه با همه کاستی      حمایت ازمحجورین ووضع قوانین مناسب برای مواظبت و ا        

عـدم توجـه بـه وضـع کودکـان و           .ها مورد توجه قانونگذاران وحقوقـدانان کـشورقرارگرفته اسـت         
انگاری ازتأمین منافع مادی ومعنوی آنان مایه ضعف وانحطـاط اجتمـاعی خواهـد              نوجوانان وسهل 

زم آنـان ازوظـایف مهـم    پس حمایت ازمحجورین و اخـذ تـدابیر الزم جهـت تـأمین منـافع ال       .بود
تواننـد دارای حـق باشـند، ولـی     اصوالً همه اشخاص اهلیت تمتع دارند؛ یعنـی مـی    .قانونگذار است 

ممکن است اهلیت استیفاء،یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند و این اشخاص محجور نامیده               
 از منـع شـخص      باشد و دراصطالع حقـوقی عبـارت اسـت        حجر درلغت به معنای منع می     .شوندمی

بنـابراین،محجورین  .ازتصرف دراموال وحقوق خود وانجام دادن اعمال حقوقی اعـم ازعقـد وایقـاع             
توانند در امورمـالی خـود   کسانی هستند که به علت صغرسن یا نقص ویا اختالل قوای دماغی نمی         

  .های قانونی قانونگذار نیاز دارندآزادانه تصرف نمایند؛ از این رو به حمایت
  »ای حجرمبن«

درقرآن کریم آیاتی وجود دارد که مورد استناد فقها و حقوقدانان درمسئله حجـر              :دالیل فقهی حجر  
  :باشد،ازجملهقرار گرفته است که غالب این آیات درباره صغیر وسفیه می

  »...وابتلول الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم«
مورد آزمایش قرار دهید تا به سن بلوغ برسند تا هرگاه رشد را نیزدرآنـان احـراز نمودیـد                   یتیمان را   

  )6سوره نساء،آیه.(اموالشان را به آنان پس دهید
  )2سوره نساء،آیه .(اموالتان را به دست سفیهان ندهید» والتؤلوا السفهاءاموالکم«
  »وال تقربوا مال الیتیم اال بالتی هی احسن حتی یبلغ رشده«

  )152سوره انعام،آیه.(به مال یتیم نزدیک نشوید مگربه نیکوترین وجهی تا به حد رشد برسد
عالوه بر دلیل قرآنی، احادیث و روایات فراوانی درباره محجورین وجـود دارد کـه درکتـب فقهـی                   

  :مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است؛ازجمله
از » ون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبـه        عن الصبی حتی یحتلم وعن المجن     :فع القلم عن ثالثه   «

ازکودک تا زمانی که محتلم شود و ازدیوانه تا زمانی کـه بهبـود              :سه گروه قلم تکلیف برداشته شده     
  )10صفحه26جواهرالکالم  جلد.(یابد وازشخص خوابیده تا زمانی که بیدارشود
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  »اسباب حجر«
  اسباب حجر درفقه اسالمی

  :اند که به اسباب سته معروفند حجر را برشمردهدرکتب فقهی،شش سبب از اسباب
   رقیت؛-6مرض متصل به موت؛-5افالس؛-4جنون؛-3سفه؛-2صغیر؛-1

اند که مثل حجر راهن نسبت به عـین مرهونـه،حجر           بعضی از فقها اسباب دیگری را نیز ذکر کرده        
  .یعخریدار نسبت به مبیع قبل ازتأدیه ثمن، حجربایع نسبت به ثمن قبل از تسلیم مب

قانون مدنی ذکرشده وبه صغر،سفه و جنـون محـدود          )1207(درماده:موضوعهاسباب حجر درحقوق    
 موارد حجر موجود به واسطه نقص قوای عقلی و یـا فقـدان و یـا عـدم                   گردیده است؛ زیرا درهمه   

آنچه که یک نظریه کلـی نـسبت بـه آن وجـود دارد،ایـن اسـت کـه                   .کفایت اراده پدید آمده است    
-می.ست که برای حفظ حقوق نسبت به منافع صغیرفسفیه ومجنون مقررشده است           حجر،حمایتی ا 

دانیم که برای انجام دادن اعمال حقوقی، وجـود اراده انـشایی و حقـوقی الزم اسـت و ایـن اراده                      
-مــستلزم وجــود تمیــز ودرک اســت و چــون شــخص محجــور فاقــد تمیــز و اراده مــی         

تواند خـود   پس نمی )صغیر ممیزوسفیه (او ناقص است  یا قوه تمیز واراده     )صغیرغیرممیزومجنون(باشد
نکتـه قابـل   .اعمال حقوقی انجام دهد وبه حکم قانون ممنوع ازتصرف دراعمال حقوقی شده اسـت       

توجه در شناسایی محجورین این است که ازدیدگاه قانون مدنی، حجـر ومنـع مـوردنظر بـه علـت             
نگذار،افرادی را که به علـت صغرسـن        شود وقانو نقص یا فقد اراده وتمیز شخص محجور ایجاد می        

انـد حمایـت   یا نرسیدن به مرحله رشد یا اختالل قوای عقلی، نقصی در اراده دارنـد یـا فاقـده اراده          
بنابراین، آنچه درقانون مدنی و درقانون تجـارت وجـود دارد کـه بـه     .وممنوع از تصرف نموده است   

کند اگرچـه   ال حقوق مالی خود منع می     عللی بجز فقدان و یا نقص اراده، شخص را ازتصرف درامو          
مثالً منع  .شود، نباید حجر به معنای مصطلح تلقی شود       نوعی ممنوعیت درتمامی آن موارد دیده می      

راهن از تصرفات مضربه حال مرتهن و یا منع وصیت به زیاده برثلث، حجـر بـه معنـای مـصطلح                     
  .نقص اراده شخصینیست؛زیرا این منع به لحاظ نقص درمالکیت است،نه فقدان یا 
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گیرنـد کـه بخـشی از ایـن         نظربه شرح مذکور،محجورین ازطرق مختلف مورد حمایـت قـرار مـی           
مـضافاً اینکـه مـصلحت آنـان        .حمایتها به صورت بطالن یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور است          

نماید که اشخاصی موطف به اداره امورآنان ومأمور به انجـام دادن اعمـال حقـوقی بـه                  ایجاب می 
بینـی کـرده    بدین منظور قانونگذار نهادهایی برای حمایت ازمحجورین پیش       .نمایندگی ازآنان باشند  

والیـت قهـری    .مـت والیـت قهری،وصـایت وقیمو    : است؛این نهادهـا درحقـوق ایـران عبارتنـد از         
وصایت یعنی سمتی که ازطرف پدر وجد پـدری بـرای سرپرسـتی             .مخصوص پدرو جد پدری است    

شود،و نیز ازنهادهای حمایت ازمحجورین است و       موصی به شخص واگذار می    فرزندان بعد از فوت     
بـرای حمایـت    ) ولی قهری و وصی منـصوب از طـرف او         (قیمومت که درصورت فقدان ولی خاص     

  .ازمحجورین مقرر شده است
حضانت نیزیکی از نهادهای حمایت ازمحجورین است که نـاظر بـه نگهـداری جـسمی وفیزیکـی                  

برای . اداره امورمالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی ازجانب محجور           صغیر ومجنون است،نه  
دار آن  اند کـه دردرجـه اول، ولـی خـاص عهـده           اداره امور محجورین، اشخاصی درنظر گرفته شده      

مطـابق  .دهـد ولی خـاص کـسی اسـت کـه امـور محجـور را در حـدود قـانون انجـام مـی                      . است
و وصی منصوب از طرف یکی ازآنـان ولـی خـاص طفـل              قانون مدنی، پدروجد پدری     )1194(ماده

  .شوتدنامیده می
بـه حکـم    )پدروجـد پـدری   (ولی قهری و وصـی ولـی قهـری        :بنابراین، ولی خاص بردو دسته است     

کـسی کـه   .مستقیم قانون، اختیار اداره امورمحجور و انجام دادن اعمال حقوقی او را به عهـده دارد    
قانونگذار سمت والیت قهری را فقط به ولـی         .نام دارد علیه  تحت سرپرستی ولی قهری است مولی     

  .) قانون مدنی1181 و 1180مواد.(قهری اعطا کرده است
تفاوت ولی قهری و قیمومت آن است که ولی قهری به حکم مستقیم قانون تعیین شده اسـت،وبه     

صورت درحالی که قیمومت سمتی است که در      .اندهمین جهت او را ولی قهری،یعنی اجباری نامیده       
مـضافاً،دادستان  .شودنبودن ولی خاص، به حکم دادگاه جهت اداره امور محجور به شخص داده می            

دایـره  .کننـد، حـال آنکـه درکـار قـیم نظـارت دارنـد             و دادگاه اصوالً درکار ولی قهری مداخله نمی       
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درآن علیـه   علیه محدود است  هرگونه عملی را که غبطـه مـولی           اختیارات ولی دراداره دارایی مولی    
توانـد درمـورد   علیه را به صلح خاتمه دهد ومـی      تواند دعوای مولی  ولی می .تواند انجام دهد  باشد می 

  .علیه ازطرف او قرض کند واموال او را به رهن گذاردحاجت مولی
توانـد  کنـد، ولـی نمـی     علیه ایجاب نماید نسبت به مزایده و فروش عادی اقدام می          اگر غبطه مولی  

  .علیه مدیون است ابراء نمایده کسی را که به مولیبدون مصلحت او ذم
توانـد اشـخاص را اجیـر       علیه احتیاج به کارمندانی داشته باشـد مـی        درصورتی که اداره اموال مولی    

  .علیه تأدیه نمایدنماید واجرت آنان را ازاموال مولی
وچنانچـه  . نمایـد  علیه وسایل الزم زندگی را درحـد شـئون اجتمـاعی تهیـه            ولی باید ازدارایی مولی   

علیـه درحـد شـئون آمـاده نمایـد وهزینـه            احتیاج به پرستار یا خدمتکار باشد، باید از دارایی مـولی          
علیـه از  ولی باید سعی نماید که هزینـه نگهـداری و تربیـت مـولی       . تحصیلی و تربیت او را بپردازد     

  .عایدات دارایی تجاوز ننماید، به طوری که از اصل دارایی به مصرف برسد
  موارد سقوط حق والیت

هرگاه طفل هم پدروجد پدری هـم داشـته باشـد و یکـی ازآنهـا                :قانون مدنی )1182(به دستورماده 
علیه گردد، به تنهایی امـور و والیـت را انجـام            محجور یا به عللی ممنوع از تصرف در اموال مولی         

باشـد  علیه می برمولیدهد؛ زیرا پدر و جد پدری هر یک درعرض یکدیگر مستقالً دارای والیت              می
توانسته تصدی نماید انجام خواهد داد و احتیـاج بـه تعیـین             و تکالیف والیت را همان گونه که می       

  .کسی به جای دیگری نخواهد بود
  :گردددر دو مورد زیر، حق والیت پدروجد پدری ساقط می

ف گـردد حـق     در صورتی که یکی از پدر و یا جد محجور شود و یا بـه علتـی ممنـوع ازتـصر                    )الف
العمـوم  هرگاه ولی طفل محجور شود، مدعی     )1185(گردد،و به موجب ماده   والیت از وی ساقط می    

مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کنـد و پـس ازآنکـه رفـع                     
ست یابد؛زیرا والیت در اثر رابطه ابوت پیدا شده ا        حجر وممنوعیت از او شود حق والیت عودت می        
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و آن منشأ اجتماعی عمیق و طبیعی دارد و حجرامری عرضی است وموجب زوال حق ذاتـی ازوی                  
  .گرددنمی
درصورتی که یکی ازپدروجد پدری مجنون شود و یا به علتـی ممنـوع ازتـصرف گـردد، ماننـد                    )ب

-بـالی خیانت و یا عدم لیاقت در اداره کردن اموال یا آنکه دراثر بیماری و یا ضعف دماغی و یـا الا                    

  .گرددعلیه را اداره نماید طبق صریح قانون، حق والیت از او ساقط میگری نتواند دارایی مولی
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  آموزش رایانه
  های جانبی میزکاربرنامه

Calculator-Paint-WordPad 
  )Calculator(ماشین حساب

  
ت سـاده   این برنامـه جهـت محاسـبا      .باشدهای جانبی و کاربردی درمحیط ویندوز می      یکی ازبرنامه 

رود و درواقع نقش یـک ماشـین حـساب را بـازی             ریاضی و درعین حال پیشرفته علمی به کار می        
  :برای اجرای آن باید گزینه مقابل را انتخاب کنید.کندمی

Start/menu/Programs/Accessories/ Calculator 
  

  .توجه نمایید8-1ل به شک. دهداین برنامه تمام مزایای انواع محاسبات را دراختیار ما قرار می
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  :استفاده ازماشین حساب استاندارد
-ماشین حساب استاندارد ویندوز تمامی قابلیتهای یک ماشـین حـساب معمـولی را فـراهم مـی                 -

هـای  حتی به وسیله آن قادرخواهیم بود تا نتایج محاسبات را به طور مستقیم به درون برنامـه                .آورد
ل بـه ایـن منظـور کـافی اسـت کـه از داخـل منـوی                  بـرای نیـ   . کاربردیما کپی کرده وبچـسبانیم    

Edit    ماشین حساب گزینهCopy          را انتخاب کرده و نتیجه را درمحـل مـوردنظر Paste کنـیم.- 
ای قابلیـت امکانـات حافظـه     ) ضرب،تقسیم،جمع وتفریـق  (ماشین حساب عالوه برچهارعمل اصلی    

ه،ذخیره سـازی و افـزودن بـه        دارد؛ازجمله توانایی درپاک کردن حافظه، به خاطرسپاری حافظ       رانیز
توانیـد ازمعـادل آن     های روی ماشین حساب می     به جای کلیک کردن روی برخی ازدکمه       -حافظه

(/) کلید روی صفح کلید استفاده کنید؛ازجمله اعداد، عالمتهای جمع،ضرب وتفریق،عالمت اسـلش           

برای پاک   روی ماشین حساب     C به جای دکمه     Escیا  Deleteبه جای عالمت تقسیم و دکمه       
مـثالً  .کنیم برای محاسبه درصدی از یک عدد ازعالمت درصد استفاده می          -.کردن صفحه نمایش  

کـرده و آنگـاه عالمـت       42را ضـربدرعدد  550را حساب کنیم،ابتدا عدد   550از عدد % 42اگر بخواهیم 
مقدارعـددی  %42آیـد کـه مـساوی بـا      به دسـت مـی  231کنیم،در نتیجه عدد    درصد را کلیک می   

  .است550
مثالً اگر درابتـدا عـدد      .کنیماستفاده می /+ -برای منفی یا مثبت کردن یک مقدار عددی از دکمه         -

وشـروع دوبـاره    10کم کنیم بجای پـاک کـردن        40را تایپ کرده باشیم و بخواهیم آن را ازعدد        10
-به دست مـی   30درنتیجه،عدد.کنیمجمع می 40کنیم و آنگاه آن را با        را منفی می   10محاسبه، ابتدا 

  .دآی

درنتیجه،درآینده هرگاه بخـواهیم    .کنیم استفاده می  MSسازی عددتایپ شده از دکمه    برای ذخیره -

برای پاک کردن   . را کلیک کنیم   MRعدد ذخیره شده را مشاهده کنیم فقط کافی است که دکمه            
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شود وباالخره اینکه هرگاه بخواهیم عدد موجـود درحافظـه را بـا              استفاده می  MCحافظه،از دکمه 

  . را کلیک نماییم+Mجدید جمع کنیم کافی است که دکمه عدد 
  

  :استفاده ازماشین حساب علمی
باشد، با ایـن تفـاوت کـه    روش کاربا این ماشین حساب شبیه به کار با ماشین حساب استاندارد می          

بـرای تبـدیل    .تعدادی کارآیی جدید و به تناسب آن تعدادی دکمه به صفحه آن اضافه شده اسـت               

 گزینـه  آن، View نـوی ماسـتاندارد بـه نـوع علمـی آن کـافی اسـت از داخـل                 ماشین حـساب    

Scientificتوجه نمایید8-2به شکل . را انتخاب نمایید.  
تونید آن را به حداقل برسـانید تـا         تنها می .توانید تغییراندازه دهید  پنجره ماشین حساب را نمی    :توجه

  .ره آن را حرکت دهیدای روی نواروظیفه قرارگیردیا اینکه پنجبه صورت دکمه
WordPad  

این برنامه درواقع واژه پردازی است که دربرنامه ویندوز نصب گردیده تا برخی ازنیازهای  کاربرای                
به وسیله این برنامه شما قادرخواهید بود که حـروف را           .را برای ایجاد یک مستند متنی تأمین نماید       

بـرای نمـایش پنجـره ایـن        .تن داشته باشـید   تایپ کرده و با ایجاد کلمات و جمالت،درانتها یک م         
  :برنامه کافی است که دستور زیرا انجام دهید

Start/menu/Programs/Accessories/WordPad 

  .شودنمایان می8-3مانند شکلDocument-WordPadپس ازاجرا،پنجره

-ینـه  گز Viewبرای اینکه برخی عملیات را درداخل این پنجره مرورکنیم،درابتدا از داخل منـوی              

توجـه  8-3به شکل .را فعال نماییدStatus bar;Ruler&Format bar&Toolbarهای 
  .نمایید

  :خواهیم به برخی ازخواص وکارکردهای این برنامه برای تایپ متن بپردازیماکنون می
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کنیم،هرگاه فضای سطرپرشد،مکان نما به صـورت خودکـار بـه           -وقتی شروع به تایپ کلمات می     -
اینکه خودمان بخواهیم پیش ازپایان سطربه خط بعـدی بـرویم کـه درایـن               رود مگر   سطر بعد می  

  .کنیممیEnterصورت 
خـود را از    )حـروف (تـوانیم فونـت   اگر قبالً درکامپیوتر ما برنامه فارسی سازنـصب شـده باشـد،می           -

 درسـمت راسـت   Enبـرای ایـن کارکـافی اسـت روی عالمـت      .انگلیسی به فارسی تغییـر دهـیم      

- را انتخاب کنیم و یا اینکـه دکمـه         Faییم تا منوی آن بازشود و آنگاه گزینه         نواروظیفه کلیک نما  

توجـه  8-3 سمت راست صفحه کلید را به طور همزمان فشار دهـیم بـه شـکل               ShiftوAltهای  
  .نمایید

  :توانیمهایی وجود دارد که به وسیله آنها میدرنوارابزار دکمه-

New:جدیدی ازبرنامه را بازکنیم)سند(صفحه.  

Open:سندی را که قبالً ایجاد شده بود را به نمایش درآوریم.  

Save:نتیجه کارمان را ذخیره نماییم.  

Print:ازمت تهیه شده پرینت بگیریم.  

Print Preview:به .(قبل ازپرینت گرفتن ازطریق پیش نمایش،چاپ محصول کارمان را ببینیم
  )ینیمعبارت دیگر شکل کلی ازآنچه روی کاغذ چاپ خواهد شد را بب

-4بـه شـکل   ...ایم مثل حذف کردن،کپی کردن، بازگشت و      ودیگر فرامین که قبالً با آنها آشنا شده       
  .توجه نمایید/8
هایی وجود دارد که به وسیله آنها می توانیم فونت کلمات و اندازه آنهـا را                درنوارقالب بندی دکمه  -

  :تغییردهیم

Bold:حروف را پررنگ کنیم.  

Italic:ار نماییمدحروف را زاویه. 
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Underline:زیرحروف خطی رسم کنیم. 

Color:فونت را رنگی کنیم. 

Align Left:متن را چپ نویس نماییم. 

Center:متن را وسط چین نماییم. 

Align Right:متن را راست نویس نماییم. 

Bullets:درابتدای سطور نقطه قرار دهیم.(متن را بالت گذاری نماییم( 

  .توجه نمایید8-4به شکل
و آنگـاه شـیوه     8-5رای آشنایی بیشتر با فرامین یادشده، روش تایپ کردن متن موجـود درشـکل             ب

  .دهیمسازی آن را شرح میذخیره
  :سطراول

  .دهیمسمت راست فونت را به زبان فارسی تغییرمیShiftو Altهای درابتدا با کمک دکمه-

زیـده انتخـاب   را به صورت پیش گTimes New Romanدرابتدا فونتWordPad برنامه-
مـثال  .دهـیم کرده، بنابراین از طریق کادر پایین افتادنی، آن را به فونـت دلخـواه  خـود تغییـر مـی            

  .کنیم را انتخاب میMitra Bگزینه
  .دهیمتغییر می20اندازه فونت را به عدد-
  .کنیم چین عبارت را وسط چین میازطریق دکمه وسط-
  .کنیما انتخاب میازطریق دکمه آبرنگ،رنگ موردنظر خود ر-
باید توجه داشت که درپایان هرکلمه برای ایجـاد فاصـله بـا کلمـه               (تایپ کردن را آغاز می کنیم     -

  ).را فشاردهیدSpacebarبایست دکمه بعدی می
  :سطردوم

  .دهیمتغییرمی14اندازه فونت را به -
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کنـیم  ا تایپ می  الیه سمت راست سطر رفته و آنگاه کلمات ر        چین به منتهی  با کمک دکمه راست   -

  .زنیم تا به سطربعدی برویم- را میEnterوبعد دکمه 
  :سطرهای بعدی

  .کنیم چپ،متن را انگلیسی میShiftوAltهای ازطریق دکمه-

  .کنیم تا رنگ فونت آن مشکی گرددرا انتخاب میAutomaticازداخل منوی رنگ،گزینه -

 Western16(دراینجـا  .(کنـیم ا مـی ازداخل کادرهای مربوط به فونت، فونت مـوردنظر را پیـد  -

Aria  
  )دهیم را فشارمیEnterدرپایان هرسطردکمه(کنیمکلیک کرده وتایپ میBulletروی دکمه-

  :عملیات آخر
داشـتن دکمـه سـمت چـپ     این کار را با نگـه .(کنیمرا انتخاب می98جمله آموزش مقدماتی ویندوز   

هــــای ی دکمــــهآنگــــاه رو).مــــاوس ازابتــــدا تــــا انتهــــای عبــــارت انجــــام دهیــــد 

Italic&BoldوUnderlineکلیک نمایید .  
  .اکنون متن تایپ شده ما دقیقاً مانند نمونه ارائه شده است

  )Paint(نقاشی
امـا  . کنـیم توانیم تصاویر زیبایی رسـم      است که از طریق آن می     98های ویندوز یکی دیگر از برنامه   

شتر نیازهای ابتدایی کاربران را برای      این است که بی   98ای درمحیط ویندوز  دلیل ایجاد چنین برنامه   
هایی با نقاشی کودکان وهمچنـین طـرح تـصاویری روی    هایی مثل کارت تبریک، نامهطرح نمونه 

  :کنیمبرای نمایش پنجره آن،گزینه ذیل را انتخاب می. تابلوهای اعالنات تأمین نماید
Start/menu/Programs/Accessories/Paint 

 Paint:آشنایی با  پنجره

  :قسمت تشکیل شده است5این پنجره از
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  .کند را کنترل میPaint حاوی فرمانهایی است که عملیات) (Menu bar:نوار منو-1

 را Paint هـای مـورد اسـتفاده در   گیـری پیامهای مهم و انـدازه ) Status bar:(نوار وضعیت-2
  .دهدنشان می

  .آیدیجایی که تصویرایجاد شده درآن به نمایش درم:ناحیه ترسیم-3
-آمیزی که با آنها تصویر را ایجاد کرده یـا تغییـر مـی             ابزارهای ترسیم،نقاشی و رنگ   :جعبه ابزار -4

  .دهیم
-آمیزی آنها مورد استفاده قـرار مـی       لیستی ازرنگهایی که برای رسم تصاویر و رنگ       :جعبه رنگ -5

  .توجه نمایید8-6به شکل.گیرند

ــد؛درا    ــک باش ــیم کوچ ــه ترس ــت ناحی ــن اس ــدا ممک ــوی درابت ــل من ــورت ازداخ  Viewین ص

 Costumeکنیم،و یا اینکه با انتخاب گزینـه  را انتخاب میLarge sizeوسپس Zoomگزینه
  .دهیمابعاد ناحیه ترسیم را به میزان دلخواه افزایش می

  :های نوارابزار و کارکردآنهاآشنایی با گزینه
  :کنیمبرای رسم خطوط ازسه نوع قلم استفاده می

  .کنند خطوط نازکتر را ترسیم میکه:قلم معمولی-
  .شودتر استفاده میبرای رسم خطوط ضخیم:قلم مو-
  .کندنحوه ترسیم با آن یک حالت پاشیده شدن ماسه را درذهن مجسم می:قلم موی بادی-
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  ابزارهای جعبه ابزار:7-8
هایی مولفهالزم به ذکر است که با کلیک کردن روی هریک ازاین قلمها، کادری درزیر جعبه ابزار                 

تـوان از   همچنـین مـی   .گردند که ضخامت قلم انتخاب شده ازطریق آن قابل تغییراسـت          پدیدار می 
  .طریق جعبه رنگ،رنگ قلم را تغییر داد

دهد و قابلیـت پـاک کـردن رنـگ،خط وهرچـه            کن را انجام می   عمل مشابه با مدادپاک   :پاک کن -
  .مثل انواع قلمها قابل تغییراستضخامت پاک کن نیز .درناحیه ترسیم رسم گردد را دارد

  .رنگ آن نیز توسط جعبه رنگ قابل تغییراست.کندکل ناحیه را یک مرتبه رنگین می:سطل رنگ-
-درکادرپایین معیارهایی برای میـزان بـزرگ      .رودبرای تغییر ابعاد ناحیه ترسیم به کار می       :ذره بین -

  .نمایی وجود دارد
ط یا رنگ کردن یک ناحیه بـه جعبـه رنـگ مراجعـه     گاهی اوقات برای رسم یک خ:گرفتن رنگ -

-چکـان رنـگ برمـی     کنیم،بلکه از قسمتی که قبالً رنگ شده توسط ابزاری بـه شـکل قطـره              نمی

  .ایمای ازآن را برداشتهپس ازانتخاب قلم یا سطل رنگ، رنگ ما همانی خواهد بود که نمونه.داریم
م کادری درناحیه ترسیم ایجاد نموده و داخل آن         توانیکنیم می وقتی این گزینه را انتخاب می     :متن-

  .متنی را تایپ کنیم

شود که به وسـیله  پدیدار می) نوارابزارمتنToolbar text(اگر روی این کادر کلیک راست کنیم،
  .توانیم شکل فونت متن را تغییردهیمآن می

خـط مـستقیم رسـم      برای این کار ابتدا باید یک       .رودبرای رسم خطوط منحنی به کار می      :منحنی-
ای خارج از این خط کلیک کنیم و همچنان که دکمه چـپ مـاوس را پـایین                 کرده و آنگاه بر نقطه    

  .ایم، جای مکان نما را تغییر دهیم تا منحنی مورد نظر را به دست آوریمنگه داشته
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دکمه سمت چپ ماوس را درجـایی کلیـک کـرده،           .رودبرای رسم خطوط مستقیم به کار می      :خط-
هرجا که دکمه ماوس را رها سازید، عمـل         .رها کردن دکمه ماوس مکان نما را حرکت دهید        بدون  

  .پذیردرسم خط پایان می
روش رسم آن مانند روش رسم خط است، بـا ایـن تفـاوت کـه نقطـه مبـدا و مقـصد در           :مستطیل

  .راستای یک خط افق قرار ندارند
  .روش رسم آن دقیقاً مانند روش رسم مستطیل است:بیضی-
درنتیجـه،  .کنـیم ای از این خط کلیـک مـی       ابتدا یک خط مستقیم رسم کرده و درنقطه       :چندضلعی-

حال اگر برابتـدای خـط      .گرددانتهای خط اول با واسطه خط مستقیم دیگری به آن نقطه وصل می            
  .اول کلیک کنیم، نقطه مزبور به ابتدای خط نیز وصل خواهد شد

  .ثل مستطیل استروش رسم آن دقیقاً م:مستطیل گوشه گرد-
ایـن کـادر درواقـع ناحیـه     .توان کادری را به وجود آورد   با کلیک کردن روی آن می     :دکمه انتخاب -

توانیم یک کپی از تصویری که درکادر قـرار دارد تهیـه کـرده و               انتخاب است که به کمک آن می      

  . نماییمPasteدرجای دیگر 

دهد کـه اگـر بـه کمـک آن قلـم بـه              ر می قلمی را در دسترس ما قرا     :دکمه انتخاب با شکل آزاد    -
  .توانیم ناحیه انتخاب را بریده و درجای دیگر قرار دهیمدوریک ناحیه خطی بکشیم،می

  ادامه دارد
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  دستورالعمل اخالقی
  ختم امن یجیب

  :آورده است)رحمۀ اهللا(عارف وعالم عظیم الشأن،فیض کاشانی
را دوازده هـزار مرتبـه      )امـن یجیـب   (عـای د...جهت برآورده شدن امور،شفای امراض،ادای دیـون و       

دریک مجلس بخواند،و اگر وقت نباشد و یک نفـس نتوانـد،با مـشارکت دیگـران هـم بخواند،کـه        
  .رسدگردد و به حاجت خود میانشاءاهللا درآن هفته اثر استجابت ظاهرمی

   )1()امن یجیب المضطراذا دعاه و یکشف السوء(
  فضیلت ال حول و ال قوه اال باهللا

-گنجی ازگـنج  » الحول والقوه اال باهللا العلی العظیم     «ذکر:اندفرموده)صلی اهللا علیه وآله   (امبراکرمپی
    )2(.باشد،که کمترین آن هم استدرد می99های بهشت است،و آن شفای 

  :هانوشتپی
  .62اللئالی،فیض کاشانی،نمل،آیه-1
  .مستدرک الوسائل-2
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  درآمدی بر بررسی علمی صحنه جرم

  های جرم ازصحنهاثربرداری
های جرم باقی   های بیولوژیک بدن بویژه خون که درصحنه      دربخش اول، مطالبی در رابطه با نمونه      

-برداری وجمـع  هایی که بایستی آنها را جستجو نمود ونیز نحوه نمونه         -ها وقسمت ماند و محل  می

سـایرآثار بیولوژیـک    آوری آنها و ارسال به آزمایشگاه را مالحظه نمودید،و اکنون بخش دوم،یعنی             
  .بدن به نظر شما خواهد رسید

  :بخش دوم
  آثارخون،مو وسایرمایعات بیولوژیک 

آوری آنها،ما را تـا     توان به دنبال آن بود و جمع      های جرم می  ازدیگر مایعات بیولوژیک که درصحنه    
بـه  اما بزاق دهـان را      .باشدحدودی در شناسایی مجرمین کمک خواهد کرد،بزاق دهان و دست می          

دانیـد،اکثر مجرمین،بـه    چه صورت و در کدام قسمت صحنه به دست آوریم؟همان طـور کـه مـی               
توانـد ردی از آنهـا در صـحنه جـرم بـاقی             فیلتـرآن مـی   سیگار اعتیاد داشته و بدون توجه به آنکه         

اندازند،پس بایستی توجه داشت زمانی که گفته       بگذارد،فیلتر سیگار خود را در جای جای صحنه می        
ود فیلتر سیگار در صحنه جرم مهم است،منظور نه هر فیلتـری اسـت؛چرا کـه ممکـن اسـت                   شمی

بنابراین،بـا عنایـت بـه اینکـه اشـخاص          .صاحبخانه ملک مورد نظر نیز خود سیگار مـصرف نمایـد          
اند معموالً ادب و نزاکت     دیگری به جز مجرم که به نوعی در آن محل ساکن بوده و یا تردد نموده               

و فیلتر خود را در زیر سیگاری و یا ظروف مانند آن خـاموش نمـوده و از انـداختن                    را رعایت کرده    
ما بایستی به فیلترهایی توجـه نمـاییم کـه در           .نمایندآنها در قسمت های مختلف صحنه پرهیز می       

تنهـا در مـواردی فیلترهـای داخـل زیـر      .آیـد بخشهای مختلف و پراکنده در صحنه به دسـت مـی      
ا کمک کند که وضعیت صحنه حکایت از آشنایی مجرم بـا متوفـا را داشـته                تواند به م  سیگاری می 

  .باشد



 ١٠٦

ها،کنـار  آوری فیلترها بایستی به مکانهایی مانند جلوی درب ورودی،لبه پنجره         برای پیدایش و جمع   
روی لبه اپن آشپزخانه،داخل روشویی،داخل دستشویی،کنار وسایل و اشیای سنگین که به            راهروها،
اند،توی حیاط،گوشه گلدانها و مکانهایی از ایـن دسـته توجـه             صحنه جا به جا شده     رسد در نظر می 

در هنگان برداشتن فیلترها باید دقت خود و آنها را با کمک پـنس برداشـته و هـر یـک را در             .نمود
یک لوله آزمایش و یا زیپ کیف به طور مجزا قـرار داده و محـل برداشـت آن را هـم بایـستی در                       

  .مایید و هم روی بسته بندی مربوطگزارش خود قید ن
گاهی اوقـات   .توان روی مواد دیگری نیز جستجو نمود      بزاق دهان را به جز روی فیلتر سیگارها می        

برخی مجرمین به ویژه سارقین عادت دارند پس از اینکـه کلیـه قـسمت هـای مختلـف منـزل را                      
ذاها و یا میوه های داخل آن       جستجو نموده و سرقت خود را انجام دادند به سراغ یخچال رفته و غ             

هایی وجود داشته باشد که مجرم برای خوردن آنها         را بخورند و در این حالت چنانچه غذاها یا میوه         
و به عبارتی برای خوردن قسمتی از غذا یا میوه آنها را وارد دهان نموده و                مجبور به گاز زدن شود      

توانـد بـا بـزاق دهـان         نماید،این مـوارد مـی     گاز زده باشد و سپس باقی مانده آن را از دهان خارج           
جـات در   ها باید دقت داشت از آنجا که مواد غذایی و میوه          در مورد این نوع نمونه    .آغشته شده باشد  

زند،در بسته بندی و ارسال آنها به آزمایـشگاه دقـت و            هوای آزاد به سرعت فاسد شده و کپک می        
  .سرعت عمل الزم به عمل آید

ها،لبه پاکتهـای   توان روی لبه سر شیشه های نوشابه،لبه لیوانها،قسمت زیر قاشق         بزاق دهان را می   
یک نمونه واقعی کـه بـزاق دهـان کمـک مـؤثری در              .نامه،تمبر نامه ها و امثال آنها جستجو نمود       

شناسایی مجرم نمود و این گونه بود که خانواده یک خانم دکتر پس از عدم مراجعت خـانم دکتـر                    
پـس از اطـالع بـه       .نمایند که مشارالیها به قتل رسیده     ی مراجعه و مشاهده می    به منزل،به مطب و   

،تـشخیص هویت،پزشـکی    پلیس و حضور کارآگاهان و نیروهای متخـصص بررسـی صـحنه جرم            
قانونی و قاضی ویژه و انجام اقدامات الزم در جستجوی صحنه که حکایت از عمل منافی عفت و                  

پـس از انجـام   . تکه از پیتزاهای گاز زده باقی مانـده بـود  نموده،که در داخل آن چند  سپس قتل می  
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بررسی های الزم روی محتویات معده متوفا و نیز آدرس درج شـده از پیتـزا فروشـی روی جعبـه                     
هـا کـه رفتـاری      های مغازه مذکور،در نهایت بـه یکـی از پیـک          مربوط و بررسی و تحقیق از پیک      

های کشف شـده،نمونه    اق باقی مانده روی تکه    گردند که در آزمایش بز    مشکوک داشته مظنون می   
بدست آمده از نظر نوع گروه خونی با نمونه گروه خون به دست آمده از آزمایش بزاق دهـان فـرد                     

اگر چه این تشابه گروه خونی به عنوان دلیل قطعی ارتکاب جـرم توسـط               .مظنون کامالً مشابه بود   
بـه عنـوان دلیـل قطعـی از سـوی کارآگاهـان             باشد،لیکن با اعالم این موضوع      فرد مورد نظر نمی   

  .نمایدمربوط وی مجبور به اعتراف شده و نحوه ارتکاب جرم را تشریح می
نماییم،آثـار منـی    های جرایم جنسی با آن برخـورد مـی        های دیگر بیولوژیک که در صحنه     از نمونه 

مـودن آن بایـستی     های جرم برای پیدا ن    این نمونه از آنجایی که رنگ خاصی ندارد،در صحنه        .است
 یـا   u.vهـا تـابش نـور       بهترین وسیله برای پیدا کردن این نوع نمونـه        . دقت بیشتری به خرج داد    

نمونه خشک شده بوی خاصی ندارد اما نمونـه مرطـوب آن دارای بـوی خاصـی       .ماوراءبنفش است 
 بـسیار   شوندها پس از آنکه خشک می     این لکه . تواند درشناسایی آنها به ما کمک کند      است که می  

بندی آنها دقت الزم به عمل نیاید ممکن است بر اثـر سـایش و یـا                 شکننده شده وچنانچه دربسته   
ها و ازبین رفتن نمونه موردنظرشود،پس بایستی درهنگام        مچاله شدن باعث شکسته شدن مولکول     

  .آوری نمونه به این نکته مهم توجه شودجمع
مانـد  های آهارپارچه می  البسه،شبیه به لکه  های منی که پس ازخشک شدن روی         لکه درجستجوی

هـای  بیشتر بایـستی البـسه زیـر مثـل شورت،زیرپیراهن،زیرشلواری،شلوار،جوراب،کرست،دسـتمال          
گـاهی  .پراکنده اطراف جسد، روی بدن متوفا،اطراف آلت تناسلی مقتوله را مـورد بررسـی قـرار داد                

د، دراین صورت بهتراسـت آن را       های منی ممکن است هنوز خشک نشده ومرطوب باش        اوقات لکه 
  .ها تا خشک شدن نمونه تحمل شودداخل لوله آزمایش ریخت،و بهتر است در این نوع نمونه

های جنسی،خالی کردن مهبل زن برای اثبات عمل جنسی خیلی الزم اسـت؛زیرا             البته درمورد قتل  
انجام این عمل   . باشد اسپرماتوزویید مرد ممکن است تا مدتی بعد ازمرگ هم درداخل مهبل موجود           
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به لحاظ تخصصی بودن آن از وظایف پزشکان قانونی است که درسرصحنه حاضرشـده ویـا پـس                  
  .گیری را انجام دهنداین نمونهتوانند ازانتقال جسد به سردخانه می

آوری شده ازصحنه درآزمایشگاه، چنانچه تنهـا آزمایـشات گـروه           های بیولوژیک جمع  درمورد نمونه 
ها به علت   های جنایی به دست آمده از صحنه       نمونه RHشود، با توجه به اینکه تعیین     خونی انجام   
های به دست آمده با چهـارگروه       باشد،بنابراین ما در پاسخ   های فنی و آزمایشی میسرنمی    محدودیت

 مواجهه خواهیم شده؛و یا درآزمـایش تعیـین گـروه خـونی روی              OوA،B،ABخونی اصلی یعنی  
ای ازافـراد  افراد فاقد ویژگیهای تعیین گروه خون است،با دسته% 3ه بزاق حدود  بزاق دهان ازآنجا ک   

شود تعیین گروه   پس در این حالت است که گفته می       . نماییمبرخورد می )Non-secreter(به نام 
ها به واسطه فراوانی آنهـا بیـشتر در رد مظنونیـت       آوری شده ازصحنه  های جمع خونی ازروی نمونه  

آوری شـده از صـحنه بـا گـروه خـونی مظنـون             دراثبات آن؛چرا که اگر نمونه جمـع      کاربرد دارد،نه   
توان صرفاً براین اساس جـرم ارتکـابی را بـه            باشد نمی  Aموردنظر مطابقت داشته باشد،مثالً هردو    

توان براسـاس  باشد می Oوگروه خونی مظنونAوی منتسب نمود؛اما چنانچه نمونه به دست آمده
های مـشکوک   دربرخورد با نمونه  .سب به وی را رد و ازایشان رفع اتهام نمود         این آزمایشات بزه منت   

هایی در ذهن کارآگاهـان یـا مقامـات قـضایی بـه             به خون یا مایعات بیولوژیک بدن معموالً سؤال       
  :آید مانند این کهوجود می

  باشد یا خیر؟آیا لکه مورد نظرلکه بیولوژیک می-1
  ی بیولوژیک مربوط به انسان یاحیوان است؟هاآیا لکه موردنظر،خون یا لکه-2
  گروه خونی آن چیست؟-3
  درصورت امکان آیا متعلق به زن است یا مرد؟-4
  درصورت امکان مربوط به کدام قسمت بدن است؟-5
  آیا تازه است یا مربوط به قبل است؟-6
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ـ         ه خـود  پاسخ به هریک ازسؤاالت نیازمند به کارگیری روشها و امکانات و تجهیـزات مخـصوص ب
پـذیر اسـت،لیکن پاسـخ بـه     باشد که انجام برخی از موارد ابتدایی درهمان  صحنه جرم امکـان          می

بایستی حتماً دروقت و فرصـت      )DNA(سؤاالت مهم بویژه تعیین گروه خونی و آزمایشات ژنتیک        
-های جرم با آنهـا برخـورد مـی        هایی که درصحنه  از دیگر نمونه  .مناسب درآزمایشگاه صورت گیرد   

  .ییم موستنما
دانید،موی اندامهای انسان به صورت طبیعی و درطول شبانه روز درحال رویش و             همان طورکه می  

درمـورد  .نمـاییم ها برخورد می  باشد؛بنابراین درتمام مکانها ومحیط ها ما با این نوع نمونه         ریزش می 
ن بایـستی بـا   های مو در هنگام جستجو به واسطه کوچک بودن و نیز منتسب به مجرم بـود              نمونه

معموالً نمونه موهایی درامرکشف جرم مؤثر      .های یافت شده برخورد نماییم    تیزبینی خاصی با نمونه   
است که یا به صورت جبری دراثر درگیری قاتل و مقتول کنده شده که دراین صورت حتماً مـوی                   

 روی البـسه و     کنده شده حاوی پیازمو بوده یا توأم با گوشت و پوست است و یا درقسمتهایی مانند               
یا بدن مقتول بویژه روی سروگردن و یا سینه و قسمت آالت تناسـلی، زیرناخنهـا ویـارختخواب و                   

آید و یا گاهی اوقات دیده شده که مقتول با قاتل درگیر شـده و بـا            بالش و مانند اینها به دست می      
و وخـون سـرقاتل     ای مانند چوب دستی برسرقاتل ضربه زده که دراثر این ضربه قسمتی ازم            وسیله

آوری شـده ازصـحنه     های به دست آمـده و جمـع       درمورد نمونه .روی چوب دستی باقی مانده است     
بایـــستی توجـــه داشـــت ازآنجـــا کـــه مـــوی قـــسمتهای مختلـــف بـــدن ازجملـــه مـــوی   
سر،سینه،زیربغل،صورت،موضع آلت تناسلی و دست وپا،ساختاری متفاوت با یکدیگردارنـد،درهنگام          

گیـری  آوری دقیقاً درگزارش و روی نمونه درج گردد و درهنگام نمونـه            جمع آوری حتماً موضع  جمع
-در آزمایش موهای به دست آمـده،همان طـور کـه مـی            .ازفرد مظنون نیز به این مهم توجه شود       

شـود، لـیکن مـو سـاختاری     دانید،اگرچه از مودرشناسایی مجرم وکـشف جـرم کمـک گرفتـه مـی           
  .شود نه اثبات جرم آنهارفع اتهام ازمظنونین استفاده میانحصاری نداشته و ازآن نیز بیشتر در 
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نماییم ممکن اسـت بـه خـون یـا منـی      های مویی که درصحنه جرم با آن برخورد می      گاهی نمونه 
آوری آنها بایستی دقت داشته باشیم که هرنمونه را بـا پـنس             آلوده شده باشد؛ بنابراین هنگام جمع     
بـرای  .ا خشک نموده وسپس آن را درلوله آزمـایش قـراردهیم          برداشته و ابتدا با حرکت دادن درهو      

آوری شده باید نمونه مو را در کاغذ سفید رنگ یـا کاغـذ متـضاد بـا                  های جمع وضوح بیشتر نمونه  
  .آوری شده قرار دهیم،به طوری که به راحتی قابل رویت و تشخیص باشدرنگ موی جمع

های مشابه بـه آن درذهـن مـسئولین پرونـده           مونهسؤالهایی که معموالً دربرخورد با تارهای مویا ن       
  :توانند به آنها پاسخ دهند این است کهنماید و متخصصین امرمیبروز می

  آیا نمونه موردنظر تارموست یا خیر؟-1
  آیا تارموی به دست آمده،موی انسان است یا حیوان؟-2
  تارموی به دست آمده متعلق به زن است یا مرد؟-3
   به کدام قسمت بدن است؟این تارمو متعلق-4
  آوری شده ازصحنه جرم با تارموی گرفته شده ازمظنون مشابهت دارد یا خیر؟آیا تارموی جمع-5
  آیا رنگ موی به دست آمده ازصحنه طبیعی است یا اینکه موی موردنظر رنگ شده است؟-6
  /دربرخی مواقع،آیا موی مورد نظر به صورت طبیعی کنده شده یا جبری-7

رسد که موی موردنظر بـه تـازگی اصـالح شـده،یعنی تـازه              این سؤال نیزبه ذهن می    قات  گاهی او 
  کوتاه شده یا خیر؟

رسد متوفـا بـا سـم فـوت نمـوده و یـا معتـاد بـوده                  هایی که به نظرمی   دربرخی مواقع نیزدرصحنه  
دهنـد موضـوعات را     توانند با آزمایشاتی که روی تارهای موی وی انجام مـی          است،متخصصین می 

  .شخص نمایندم
  ادامه دارد
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  های مطرح شده درکمیسیون آموزشی دادسراسؤالها و پاسخ
  :سؤال

  باشد؟آیا قاچاق کاال و ارز درصالحیت دادگاه است یا دادسرا نیزمجازبه امرتحقیق وتعقیب می
  :پاسخ

قــانون نحــوه اعمــال تعزیــرات حکــومتی راجــع بــه قاچــاق کــاال وارز         :نظریــه اکثریــت 
وتبصره یک آن مشخص    ) 4(ع تشخیص مصلحت نظام،حکم قضیه را درماده      مجم12/2/74مصوب

نموده وچون مقررات خاص راجع به موضوع مجرمانه به طور مشخص تـدوین شـده اسـت،قانون                  
تـسری برمفـاد آن     )قانون اصـالح قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب            (اصالحی جدید 

  .شود عمل میپس به همان ترتیب که درقانون خاص مقید است.ندارد
به موجب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب، تعقیـب کلیـه                :نظریه اقلیت 

قـانون اصـالحی    )3(ماده"3"جرایم به عهده دادسرا گذاشته شده،به استثنای جرایم موضوع تبصره         
ه درمواردی که موضـوع قاچـاق منطبـق بـا اسـتثنائات تبـصر          .شودکه مستقیماً دردادگاه مطرح می    

مذکور نیست،پرونده باید ابتدا در دادسرا مورد بررسی قرار گیرد و این امر منافاتی با مصوبه مجمـع      
  .تشخیص مصلحت نظام ندارد

************  
  :سؤال

آیا قرارجلب به دادرسی دادگاه عمومی جزایی درمقام نقض قرار منع تعقیب دادسرا یا درمقام حـل                 
  باشد یا خیر؟تجدیدنظرخواهی میاختالف بین بازپرس ودادستان،قابل 

قانون اصالحی،تـصمیم دادگـاه درچنـین مـواردی قابـل           )3(ماده"ل"نظر به قسمت اخیر بند    :پاسخ
  .تجدیدنظرخواهی نیست

************  
  :سؤال

آوری ادله جرم و توجه اتهام بـه        اصوالً درچه مواردی مقامات دادسرا بدون تحقیق از متهم یا جمع          
  رمجرمیت و کیفرخواست صادرنمایند؟توانند قرامتهم می

-قانون آیین دادرسی کیفری،رسیدگی غیابی را جز درمورد جرایمی که جنبه  حـق             )217(ماده:پاسخ
آوری دالیل  صدورقرارمجرمیت وکیفرخواست منوط به تحقیق وجمع     .اللهی دارد تجویز نموده است    

تـوان بـا انجـام      وارد نیز می  است و با تحصیل دالیل و در صورت عدم دسترسی به متهم درکلیه م             
  .تشریفات قانونی،قرارمجرمیت مربوط و متعاقب آن کیفرخواست را صادرنمود
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************  
  :سؤال

پس ازوصول پرونده به دادگاه، آیا محکمه نیزمانند بازپرس وظیفه دارد قـرار بازداشـت را درفرجـه                  
  زمانی قانونی ابقاء نماید یا خیر؟

 اصالحی،درفک یـا تخفیـف قـرار تـأمین مربـوط بـه مراجـع تحقیـق                  قانون)3(ماده"ط"بند:پاسخ
با وصول پرونده به محکمـه،دادگاه وظیفـه دارد مطـابق      .باشد و ارتباطی به دادگاه ندارد     می)دادسرا(

  .قانون آیین دادرسی کیفری عمل نماید
************  

  :سؤال
را دارد یاخیر؟درصـورت طـرح      خواهی خود   آیا دادستان حق استرداد کیفرخواست یا الیحه پژوهش       

  چنین درخواستی،تکلیف دادگاه چیست؟آیا اصالح کیفرخواست همانند اصالح دادنامه مجازاست؟
ضمن اینکـه   .درخصوص استرداد کیفرخواست،چنین اختیاری به مقامات دادسرا دادنشده است        :پاسخ

د کیفرخواسـت دفـاع   قانون اصول تشکیالت عدلیه،نماینده دادستان بایـد ازمفـا  )62(به موجب ماده 
تواننـد آن را اظهـار      گناهی مـتهم شـوند مـی      نماید،لیکن دادیار یا دادستان اگر دردادگاه متوجه بی       

نمایند؛و درچنین مواردی با توجه به مسائل پیش آمـده ودفاعیـات متهم،ازدادگـاه تقاضـای اتخـاذ                  
  .نمایند ودرنتیجه،استرداد کیفرخواست مجوزی نداردتصمیم شایسته را می
************  

  :سؤال
المثل درذکر مشخـصات و ازایـن      فیدرمورد اصالح کیفرخواست چنانچه اشتباه و سهوقلم رخ دهد،        

بـدون اینکـه ماهیـت کیفرخواسـت را         )به مثابه آنچه دراصالح دادنامه مجازاسـت      (قبیل، آیا اصالح  
  .ابراز شدتغییردهد بالمانع است یا خیر؟درخصوص استرداد الیحه تجدیدنظرخواهی دونظر 

دادستان ازحیث جنبه عمومی قضیه مطرح شده اقـدام نمـوده،پس اسـترداد الیحـه               :نظریه اکثریت 
قـانون آیـین دادرسـی کیفری،ناظربـه        )247(ضمن اینکه مفاد ماده   .تجدیدنظرخواهی مجوزی ندارد  

  .حق شخصی طرفین پرونده است و نسبت به دادستان قابل تسری نیست
قانون آیین دادرسی کیفری که استرداد دادخواست تجدیدنظر را         )247(دهبا توجه به ما   :نظریه اقلیت 

  .داند،استرداد آن از ناحیه دادستان بالمانع استمجاز می
************  

  :سؤال
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آیا تعقیب مجددمتهمی که به لحاظ ضعف دالیل اثباتی درموردش قرار منـع تعقیـب صادرشـده،با                 
  تحصیل دالیل جدیدامکان پذیراست یا خیر؟

هرگاه به علت عـدم کفایـت       ...«:دارداصالحی که مقررمی  )3(با توجه به مفاد ذیل بند ن ماده       :پاسخ
توان به همین اتهام اورا تعقیب کرد       دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر وقطعی شده باشد دیگر نمی          

تـوان بـه درخواسـت      مگر بعداز کشف دالیل جدید که دراین صورت فقط بـرای یـک مرتبـه مـی                
تعقیب مجدد متهم در صورت تحصیل دالیل جدید با تجویز دادگاه           »...ان وی را تعقیب نمود    دادست

  .برای یک نوبت  امکان پذیر است
************  

  :سؤال
و آیـین دادرسـی مـدنی جدید،بـه         1352تواند براساس مقررات تصرف عدوانی سـال      آیا دادسرا می  

  گی نماید یا خیر؟دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت ازحق رسید
و قـانون آیـین دادرسـی       1352 تصرف عـدوانی مـصوب     درچارچوب قانون رفع  :نظریه اکثریت :پاسخ

  .باشدمدنی جدید، دادسرا مجاز به رسیدگی می
،اختیارات مزبور به دادگـاه     1379با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب        :نظریه اقلیت 

  .نسخ ضمنی شده است1352ن مصوب سال رسد قانوتفویض شده است؛و به نظر می
  :سؤال

درمواردیکه جرم درحوزه قضایی دیگری واقـع شـده ومـتهم درحـوزه دیگـری دسـتگیر گردد،آیـا                   
  بازپرسی که متهم در حوزه او دستگیرشده،حق تفهیم اتهام و اخذ تأمین از متهم را دارد یا خیر؟

ی،مرجع قضایی که مـتهم درحـوزه آن    قانون آیین دادرسی کیفر   ) 53(و)52(به موجب مادتین  :پاسخ
آوری ادلـه،تفهیم اتهـام واخـذ تـأمین و          دستگیر شده تحقیقات و اقدامات مقتـضی ازجملـه جمـع          

هراقدام دیگری که مربوط به محل دستگیری است را به انجام رسانیده وسپس با صدور قرا رعدم                 
بـدیهی اسـت    .نمایـد ا اعزام می  االقتضاء متهم ر  صالحیت،پرونده را به دادسرای صالح ارسال و عند       

  .چنانچه محل وقوع جرم معلوم نباشد تحقیقات را ادامه داده واتخاذ تصمیم نهایی خواهدنمود
************  

  :سؤال
چنانچه قاضی مجری نیابت،دالیل کافی جههت صدور قرار تأمین ازنوع بازداشت موقت درسـابقه              

یا خواسته مرجع معطی نیابت درصـدور قـرار بازداشـت           نیابد،آیا ملزم به تبعیت ازنظر      پرونده نیابتی   
  موقت است؟
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قانون آیین دادرسی کیفری،چنانچه قاضی مجری نیابت نوع        )60(با عنایت به قسمت آخرماده    :پاسخ
  .تأمین موردنظر را نامتناسب تشخیص دهد،به نظرخود تأمین مناسبی اخذ خواهد نمود

************  
  :سؤال

ت موقت براساس نیابت تقویضی صادرشود،کدام دادسـتان بایـد درمـورد            درصورتی که قرار بازداش   
این قرار اظهارنظرنماید،دادستان محل اعطای نیابت یا محل اجرای آن؟در رسـیدگی بـه اعتـراض           

  نسبت به قراربازداشت موقت مذکور،دادگاه کدام محل صالح است؟
قراربازداشـت  ( نسبت به نوع تأمین اعم ازاینکه بازپرس معطی نیابت اظهارنظر    :نظریه اکثریت :پاسخ
هرچنـد  (شـود  باشد،چون قراربازداشت توسط بازپرس مجری نیابت صادر می        کرده یا نکرده  ) موقت

اظهارنظرنسبت به آن به عهده دادستان همـان حـوزه مجـری            )به درخواست بازپرس معطی نیابت    
  .شودنیابت است وبه اعتراض متهم نیز در دادگاه همان محل رسیدگی می

چنانچه صدور قراربازداشت موقت ازطـرف بـازپرس معطـی نیابـت درخواسـت شـود                :نظریه اقلیت 
وبازپرس مجری نیابت نسبت به تقاضای مزبـور اقـدام نماید،تأییـد قراربازداشـت و رسـیدگی بـه                   

  .اعتراض نسبت به آن در صالحیت مرجع قضایی محل معطی نیابت است
************  

  :سؤال
نـد پرونـده را از شـعبه بازپرسـی اخـذ و بـه شـعبه بازپرسـی دیگـری ارجـاع               تواآیا دادسـتان مـی    

  نماید؟درمورد دادیاران این اختیار را دارد یا خیر؟
قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی وانقـالب وتبـصره              )262(با توجه به مالک ماده    :پاسخ

،اخـذ پرونـده   قـانون اصـالح قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقالب          ) 3(آن،همچنین مـاده  
الیـه و بـا احـراز       البته درغیـاب بـازپرس مرجـوع      .ازبازپرس وارجاع آن به بازپرس دیگر جایز نیست       

تواند تا حـضور بـازپرس مربـوط انجـام تحقیقـات واقـداماتی را        فوریت و ضرورت امر،دادستان می    
-ستان اقدام مـی   درمورد دادیاران با توجه به اینکه به نمایندگی ازطرف داد         .ازبازپرس دیگر بخواهد  

  .نمایند اخذ پرونده بالمانع است
************  

  :سؤال



 ١١٥

باتوجه به مقررات فعلی،آیا بـازپرس و دادیـار و همچنـین دادسـتان،به عنـوان ضـابط دادگـستری            
شوند یا خیر؟چنانچه پاسخ منفی است،مبنای تبعیت بازپرس از دادسـتان از تحقیقـات              محسوب می 

  ؟آوری ادله چیستمقدماتی وجمع
بنـابراین دادسـتان،بازپرس    .اندقانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده     )15(ضابطین درماده :پاسخ

قـانون اصـالح قـانون تـشکیل     )3(ماده"ب"شوند؛هرچند به موجب بندودادیار ضابط محسوب نمی 
دادگاههای عمومی و انقالب، دادستان رئیس ضابطین ازحیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده              

به عالوه،باتوجه به اینکه تعقیب امرکیفری به عهده دادستان است الزام بازپرس بـه              .باشددارند می 
آوری ادله،انجام تحقیقات و سایراقدامات بـه مفهـوم ضـابط بـودن تلقـی               تبعیت ازدادستان درجمع  

  .گرددنمی
*************  

  :سؤال
ا خیر؟درصورت  امکان تقدیم     آیا تقدیم دادخواست ضرروزیان ناشی از جرم،دردادسرا محملی دارد ی         

  دادخواست،تکلیف قضات دادسرا درقبال این دادخواست چیست؟
درصورتی که  .تقدیم درخواست ضرروزیان ناشی ازجرم به بازپرس  منعی ندارد         :نظریه اکثریت :پاسخ

پرونده منتهی به صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست شود،دادخواست نیزضمیمه پرونده کیفری عیناً            
شود؛لیکن چنانچه امرکیفری دردادسرا منتهـی بـه صدورکیفرخواسـت          اه صالح فرستاده می   به دادگ 
دادخواست مدعی جهت اقدام قانونی به دادگاه       )قرار منعن تعقیب یا موقوفی تعقیب صادرشود      (نشود

  .صالح ارسال خواهد شد
پرونـده از   در مواردی که امرکیفری در دادسـرا منجـر بـه کیفرخواسـت نـشود،ارسال                :نظریه اقلیت 

  .دادسرا به دادگاه صالح ممکن است حسب تقاضای مدعی یا دادگاه صالح باشد
************  

  :سؤال
الکفاله به نفع دولت درمراحـل مختلـف رسـیدگی و قبـل از صـدور حکـم                  ضبط وثیقه یا اخذ وجه    

ده چگونه است؟ آیا بایستی بالفاصله وثیقه به نام دولت منتقل شود،هرچند کـه ملـک توقیـف شـ                  
  الوثاقۀ ارزش داشته باشد؟ تکلیف ضرروزیان مدعی خصوصی چیست؟بیش ازوجه

چنانچـه  :ثانیـاً .شودالکفاله مطابق مقررات اجرای احکام مدنی،به نفع دولت ضبط می         وجه:اوالً:پاسخ
شـود  -وثیقه نقدی باشد پس از دستورضبط و ابالغ مراتب به ذی نفع،به حساب دولـت واریـز مـی              

ی باشد چون ممکن است ارزش آن بیش از مبلغ وثیقه باشد ملـک بـا رعایـت                  ودرصورتی که ملک  



 ١١٦

بقـی  پس از آن معادل مبلغ وثیقه به نفع دولت ضـبط و مـا   . رسدقانون اجرای احکام به فروش می     
قـانون  )145(درمورد ضرروزیان مدعی خصوصی به موجـب مـاده        :ثالثاً.شودگذار مسترد می  به وثیقه 

الکفالـه یـا فـروش       محکوم به ضرر وزیان مدعی خصوصی از محل وجه         آیین دادرسی کیفری بدواً   
وثیقه مذکورپرداخت خواهد شد و زاید برآن تا میزان وثیقه به نفع دولـت ضـبط و چنانچـه عـالوه        

  .گرددبرآن مازادی باشد مسترد می
************  

  :سؤال
  می وانقالب چیست؟قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمو)3(ماده"ج"ضمانت اجرای بند

  :پاسخ
 قـانون مجـازات اسالمی،سـایر مـوارد ضـمانت اجـرای             )606(به جزموضوعات مطرح شده درماده    

  .کیفری ندارد
  :سؤال

  کند،اجرای حکم با دادگاه است یا دادسرا؟درمواردی که دادگاه جزایی مستقیماً رسیدگی می
کم به طور مطلـق دراختیـار دادسـرا         قانون اصالحی که اجرای ح    )3(ماده"الف"با توجه به بند   :پاسخ

  .قرار داده شده،اجرای چنین احکامی نیزمشمول آن است
************  

  سؤال
سـاعت قراربازداشـت    24قانون اصالحی که بازپرس وظیفـه دارد ظـرف        )3(ماده"ح"باعنایت به بند  

یـا بـا آن     موقت را به نظردادستان برساند،دادستان چه مدت فرصت دارد تا قراربازداشـت را تأییـد                
  مخالفت نماید؟

  .کندفوریت موضوع  موردنظراست ومالک آن را عرف قضایی تعیین می:پاسخ
************  

  :سؤال
تکلیف سایروظایف و   .قانون اصالحی،وظایف دادستان و دادسرا احصاءشده است      )3(ماده"الف"دربند

ودادسـتان گذاشـته شـده چـه     اختیاراتی که درقوانین و مقررات پراکنده دیگر قبالً به عهده دادسرا   
  شود؟می

قانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب دراصـالحیه           )12(با توجه به حذف تبصره ماده     :پاسخ
، کلیه وظایفی که برای دادستان درقوانین مختلف درنظرگرفته شده کماکان بـه عهـده               1381سال



 ١١٧

ده رئـیس حـوزه قـضایی       االجرا،وظیفه خاصی برعه  دادستان است،مگراینکه به موجب قوانین الزم     
  .نهاده شده باشد

************  
  :سؤال

اصالحی،درمواردی که بازپرس درجرایم مـشهود بـدون        )3(ماده»د«بند"3"و"2"با توجه به شقوق   
نماید،آیا مقام مذکور شخصاً مجازاست تا پایـان رسـیدگی بـه            ارجاع دادستان شروع به تحقیق می     

  پرونده،تحقیقات را ادامه دهد؟
توانـد شـروع بـه      بازپرس درجرایم مشهود که خـود نـاظروقوع آن بـوده مـی            :یه  اکثریت  نظر:پاسخ

ماده یـاد شـده نیـز آمـده     » ه«النهایه،با توجه به وظایف نظارتی دادستان که دربند . تحقیقات نماید 
است،باید بالفاصله مراتب را به دادستان اطالع دهد،دراین مورد ادامـه تحقیقـات نیـاز بـه ارجـاع                   

  . ندارددادستان
قانون اصالحی،دادسرا را با مجموعه قضات آن اعم از معاون،دادیـار           )3(ماده»الف«بند:نظریه اقلیت 

 وبا توجه بـه نقـشی کـه بـه عنـوان نظـارت و دادن                 کندو بازپرس به ریاست دادستان معرفی می      
اتی قانون اصالحی برای دادستان منظور شده است و همچنـین سـایرمقرر          »ه«تعلیمات الزم در بند   

شـود کـه    که درقانون اصالحی در روابط بین دادستان و بازپرس منظورگردیده است اسـتفاده مـی              
قانون مذکور شروع بـه تحقیقـات نمـود بایـد فـوراً             )3(ماده» د«؟ بند   3بازپرس چنانچه وفق شق؟   

نتیجه را برای هرگونه اقدام بـه دادسـتان اعـالم نمایـد، بـازپرس درصـورت ارجـاع دادسـتان بـه           
  .ات خود ادامه خواهد دادتحقیق

************  
  :سؤال

مبنی براینکه هرگاه بازپرس مواجه با اشکال شـود بـه      (اصالحی)3(ماده» ه«منظورازقسمت اخیربند 
  چیست؟)شودکه انجام آن مقدورنباشد مراتب را به دادستان اعالم و منتظرحل مشکل مینحوی 
تی است کـه انجـام وظیفـه بـازپرس درامـر            منظور ازعبارت فوق،کلیه اشکاال   :نظریه اکثریت :پاسخ

سازد؛مثل مواردی که رفتن به محل برای معاینه جسد جزبه وسیله قایق            تحقیقات را غیرمقدور می   
  .یا هلیکوپتر ممکن نیست وچنین وسایلی دراختیار بازپرس نباشد

د؛ماننـد  منظورموانع قـانونی اسـت کـه بـدون رفـع آن موانع،تعقیـب نبایـد تـداوم یاب        :نظریه اقلیت 
  .ها سکوت شاکی یا مدعی خصوصی درجرایم قابل گذشتمصونیت

************  



 ١١٨

  :سؤال
-تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهـده بـازپرس مـی         «:قانون اصالحی ) 3(ماده»و«به موجب بند  

تواند انجام بعضی ازتحقیقات و اقـدامات       دادستان می «:درقسمت اخیر این بند نیز مقرر شده      » باشد
پرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طورکلی بـه آن بـازپرس ارجـاع کـرده       را ازباز 
  آیا تعارضی بین صدر و ذیل این بند وجود ندارد؟» .باشد
تعارضی وجود ندارد؛مانند اینکه پرونده را ازجهت انجام برخی تحقیقات مقـدماتی و یـا فقـط                 :پاسخ

شود پس ازانجام این    سی به بازپرس ارجاع و تقاضا می      نظر کارشنا برای اخذ تأمین از متهم یا جلب      
  .امر،پرونده را اعاده نماید

  ادامه دارد



 ١١٩

  دستورالعمل اخالقی
  فضیلت الاله اال اهللا
  :درروایت آمده است

باشـد،مگر کـسی کـه      را بگوید،درآن روز باالترین مردم می     »الاله اال اهللا  «کسی که صد مرتبه ذکر    
   )1(.زیادتر از او گفته باشد

  
  اذکاری برای خارج شدن ازمنزل

  :فرمود)صلی اهللا علیه وآله(پیامبراکرم
هـدایت شـدی،و اگـر      :دوملـک گوینـد   »بسم اهللا «:شود بگوید اگر کسی هنگامی از منزل خارج می      

مـی  »توکلـت علـی اهللا    «:نگهداشته شدی،و اگربگوید  :گویندمی» ال حول و القوه اال باهللا     «: بگوید
ای کـه هـدایت     بـرای مـن چگونـه اسـت بـه بنـده           :گویـد ان مـی  پـس شـیط   .کفایت شدی :گویند

  شد،نگهداشته شد وکفایت شد؟
  :نوشتپی
  )ره(ثواب االعمال،شیخ صدوق-1



 ١٢٠

  پزشکی قانونی
  تشخیص هویت

  
هویت،مجموعه صفات و مشخصاتی است که موجب تشخیص یک فرد از افراد دیگر یا یک شیء                

االیام مورد نیاز جوامع بشری بـوده ودرهـر   دیمموضوع تشخیص هویت ازق   .گردداز اشیای دیگر می   
مجریـان  .هایی برای نیل به این هدف اعمال شده اسـت         عصر وزمانی بر حسب امکانات روز،روش     

  .کنندقانون به دالیل ذیل نیاز هب تشخیص هویت پیدا می
خذ هایی مثل صدور قرار یا ا     آگاهی از سوابق کیفری و احوال شخصیه اشخاص موردنظر به منظور          
های تعـدد یـا تکـرار جـرم         تأمین مناسب،تکمیل تحقیقات،تشخیص اینکه جرم ارتکابی از مصداق       

است،تصمیم قضایی مناسب درباره متقاضیان صدورگواهی عدم سوء پیشینه کیفری و محکومـانی             
مشروط یا تعلیق مجازات دارند و یا جلوگیری از اینکـه کـسی عمـداً یـا                 که تقاضای عفو یا آزادی      

بجای دیگری مورد مجازات یـا مـشمول اقـدامات تـأمینی و تربیتـی قرارنگیرنـد؛وهمچنین                 سهواً  
ای که پـس از آزادی از زنـدان درصـدد پیـداکردن             شناسایی وتحت نظر قرارگرفتن مجرمان حرفه     

فرصت مناسب برای ارتکاب مجدد جـرم یـا مخفـی نگـه داشـتن هویـت واقعـی  خـود باشـند و                        
 یا حاضر به ابراز هویت خود نیـستند مثـل افـراد الل،مـسن،کودکان،       نیزدرمواردی که افرادی قادر   

الهویـه بـه منظـورپیگیری      دار وهمچنین شناسایی اجـساد واشـخاص مجهـول        مجانین،افراد سابقه 
  ).موضوع اصلی موردتوجه این بحث(مسائل بعدی آنها 

  الهویهتعیین هویت اجساد واشخاص مجهول
فتن عالیم فیزیک که بـه وسـیله آن هویـت شـخص مـرده               تعیین هویت جنازه عبارت است از یا      

هـا وحـوادثی مثـل      هـای ناگهانی،خودکـشی   این  امر درموارد مختلـف از قبیـل مـرگ          .معلوم شود 
آهن،هواپیما،اتومبیـل،اتوبوس وسایروسـایل نقلیـه و       حریق،زلزله،غرق شدن،تـصادم و اتفاقـات راه      

ای  جسد درغالـب مـوارد کارنـسبتاً سـاده          تعیین هویت   .همچنین درحوادث دیگرمورد احتیاج است    



 ١٢١

بایـد  .پـذیرد است که براحتی ازطریق شناسایی توسط افراد خانواده یا دوستان فرد متوفا صورت می             
     .گفت که جنازه درسه حالت ممکن است یافت شود

هـا متالشـی نـشده      هنوز انـدام  )جسد عفونت نیافته  (انداجسادی که ازنظرفیزیکی وظاهری سالم    -1
اند یا اجسادی که درسردخانه نگهـداری شـده باشـند؛دراین           مثل اجسادی که تازه درگذشته    . باشند

قبیل اجساد،ازروی مشخصات ظاهری،نشان دادن به کسانی که ممکن است آنهـا بـا بـشناسد یـا                  
ها،مدارک واشیایی که همراه دارند،کارت شناسایی،دستبند،پالک وغیره وچنانچه در         محتویات جیب 

 با مراجعه به بایگانی ضـبط شـده و مقایـسه و             نگاری به عمل آمده باشد    زآنها انگشت زمان حیات ا  
در صـورتی کـه جـسد بـه طـرق بـاال شناسـایی               .تطبیق با اثرانگشت موجود،به هویت فرد پی برد       

  .شودشود ودرآلبومی درپزشکی قانونی نگهداری مینشد،چند عکس واضح ازچهره آنها گرفته می
ادثی مثل سوختگیها،تصادفات شدید،اصابت ترکش،انفجاریا فساد نعـشی،از        اجسادی که دراثرحو  -2

نگـاری مقـدور نباشـد،دراین مـوارد ازروی مشخـصات           روی چهره قابل شناسایی نباشند و انگشت      
هـای بهبـود یافتـه،آثارجراحی،نقص     البسه،یا خالکوبی، خال یا سالک طبیعی،جراحات و شکـستگی        

جسد ) کشیده یا پرشده یا مصنوعی،روکش گذاشته شده      (هاعضو ووضع خاص موها، وضعیت دندان     
-گیری طول قد جسد وبررسی امحا واحـشای انـدام         شود ودربرخی موارد با اندازه    وی شناسایی می  

توان درمورد جنسیت وسـن تقریبـی جـسد         های جنسی مثل تخمدان،رحم،جنین،غددپروستات می    
  .اطالعاتی به دست آورد

. آنها گذشته باشد وغیرازاستخوان چیزدیگری برجـای نمانـده باشـد          اجسادی که مدتها از مرگ      -3
هـای مکـشوفه متعلـق بـه انـسان اسـت یـا            دراین موارد است که باید مشخص شودآیا اسـتخوان        

  .توان تعیین نمودپس جنسیت،طول،سن، قد، زمان فوت وحتی علت مرگ را می.حیوان
  چگونگی تعیین سن

  :بندی کنیم به طورخالصه عبارتند ازات هرکدام را طبقهاگرچنانچه بخواهیم براساس سن،خصوصی
  تعیین سن جنین )الف



 ١٢٢

  :توان از فرمول زیر استفاده کردبرای تعیین سن جنین می
    )روز(سن جنین=6/5×متراندازه قد جنین برحسب سانتی 

جنین این فرمول پس ازدمیدن روح درجنین،یعنی  ازچهارماهگی به بعد کاربرد دارد،ولی اگر جسد                
های دراز او به جای مانده باشد و اینکه آیا         ای متالشی شده باشد وفقط یکی ازاستخوان      براثر حادثه 

  :توان قدجنین را ابتدا ازفرمولروح در او دمیده شده یا خیر،می
  قد جنین=8)+6/5×طول استخوان باز و(
  قد جنین=8)+5/6×طول استخوان درشت نی(
  ین قد جن=8)+6/5×طول استخوان ران(

باید این نکته را مدنظر داشت که تعیین        . و سپس از طریق فرمول باال،سن جنین را مشخص نمود         
توان درصورت ضرورت با رادیوگرافی و بـا توجـه بـه مراکـز اولیـه                سن جنین در داخل رحم را می      

  .سازی برحسب هفته وماه وتاهنگام تولد مشخص نموداستخوان
  ساز زمان جنینیتخوانزمان تقریبی ظهوربعضی ازمراکز اس

   ترقوه-ماهگی5/1
  تنه استخوان دراز-ماهگی2
  )استخوان شلن(اپسکیوم-ماهگی3
  پاشنه-ماهگی5
  دسته استخوان جناغ-ماهگی6
  تالوس-ماهگی7
  های استخوان جناغتمام قسمت-ماهگی8
  .استخوان مکعبی سراستخوان دراز-انتهای تحتانی استخوان ران-ماهگی9
  ولد تا شش ماهگی تعیین سن ازبدو ت-ب
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بند نـاف   . باشددر ده روزاول زندگی نوزاد،یکی ازنواحی که درتعیین سن اهمیت دارد ناف نوزاد می             
ساعت دور ریشه ناف یک حلقـه مـشخص         48تا  36شود و بعد از   ساعت خشک می  36تا  24پس از   

 از ده   افتـد و پـس    شود و حدود روزهای  پنجم وششم بعد ازتولد،بند ناف مـی           درپوست تشکیل می  
همچنین از طریق وزن،سـن کـودک را   .گرددروز جوشگاه آن به صورت زخم التیام یافته پدیدار می 

توان تخمین زد؛معموالً تا شش ماهگی بعد از تولد،وزن نوزاد به ازای هرماه درحدود نـیم کیلـو                  می
اد را تعیـین    کردن وزن زمان تولد،سـن ن وز      گیری وزن بچه و کم    توان با اندازه  شودو می اضافه می 

  .کننددرموارد مشکوک،با انجام رادیوگرافی استخوانی سن را تعیین می.نمود
  سراستخوان درشت نی- ماهگیا

  سراستخوان ران،انتهای تحتانی استخوان درشت نی-ماهگی3
  انتهای تحتانی استخوان نازک نی-ماهگی6
   تعیین سن از شش ماهگی تا شش سالگی -ج

گردد؛چـون درایـن محـدوده زمـانی دنـدانهای          ی،سن محاسبه می  های شیر برحسب رویش دندان  
در ده  .باشـد کنند،دراین بهترین نشانه جهت تعیـین سـن تقریبـی مـی           شیری رویش کامل پیدا می    

دنـدان و   10دنـدان،در شـانزده مـاهگی       8دندان، درچهارده ماهگی    6دندان،دریک سالگی 4ماهگی  
به ازاء هرمـاه از شـش مـاهگی یـک دنـدان             (درهجده ماهگی دوازده دندان شیری در دهان دارد         

و در 16عدد و در بیـست ودومـاهگی      14های شیری دربیست ماهگی   مجموع دندان ).کندرویش می 
به طور کلی سن کاملشدن     . باشدعدد می 20و از سن سه سالگی به باال تا پنج سالگی         18دو سالگی 

  .های شیری سه سالگی استدندان
ها و تبدیل مناطق غضروفی به استخوان درصورت لـزوم          ستخوانتوان ازرادیوگرافی ا  همچنین می 

  .جهت تعیین دقیق سن افراد استفاده نمود
  انتهای تحتانی استخوان زند اعلی،توبروزتید بزرگ استخوان بازو-ماهگی7

  ها وپاهاهای کوچک دستاکثر استخوان-سالگی3ماهگی تا10
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  تخوان رانسراستخوان نازک نی،کشکک،تردکانتر بزرگ اس-سالگی3
  سراستخوان زنداعلی-سالگی4
  انتهای تحتانی استخوان زند اسفل-سالگی5
  سالگی25تعیین سن ازشش سالگی تا )د

چون درایـن   .باشدها می دراین محدوده زمانی یکی ازعوامل مهم درتعیین سن نیز استفاده از دندان           
رایـن محـدوده سـنی جهـت        توان د می. گرددرویش پیدا کرده و کامل می     های دائمی   دوره، دندان 

ذکـر ایـن نکتـه الزم       .ها کمک گرفت  های عالوه بردندان  تعیین سن دقیق از رادیوگرافی استخوان     
است که از زمان رویش یک دندان دایمی تا کامل شدن رویش آن به طورمتوسط سه سال طـول                   

گـرددو  یهای دایمی که دندان آسیای بزرگ اول است ظاهرم      در شش سالگی،اولین دندان   .کشدمی
سالگی و دندان عقل یا سومین دندان آسـیای بـزرگ   12دومین دندان آسیای بزرگ دایمی درحدود  

های دایمی که پس از     شود و ازهفت تا دوازده سالگی تعداد دندان       سالگی نمایان می  25تا18درحدود
 و  افتدسالگی می 11آخرین دندان شیری حدود   .رسدعدد می 24روید به   های شیری می  رویش دندان 

سـالگی بـه    25رسد وازآن بـه بعـد تـا سـن           عدد می 28ها به   سالگی این تعداد دندان   16تا14ازسن  
دربعضی ازافراد ممکن اسـت     .یابدهای دایمی انسان است افزایش می     عدد که تعداد کامل دندان    32

-عدد باشد؛متوسط سن کامل شـدن دنـدان       28ها  های عقل رشد پیدا نکند وتعداد کل دندان       دندان

  سازی درنوجوانی مراکز استخوان .سالگی است21دایمی حدودهای 
  زند اسفل زانده فتفاری استخوان-سالگی8
  تروکانترکوچک استخوان ران-سالگی9

   توبروزیته استخوان درشت نی-سالگی10
  کرست ایلیاک-شاخ قدامی ایلیوم-سالگی13
  توبروزینه ایسیکیوم،سرداخلی استخوان ترقوه-سالگی15
  سال به باال25زتعیین سن ا)ه
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رو هـستند؛زیرا درایـن محـدوده    سالگی،پزشکان قانونی بـا مـشکل روبـه   40تا25درتعیین سن بین    
) های جمجمـه  بسته شدن سوچورهای بین استخوان    (با رادیوگرافی ازجمجمه    توان  پانزده ساله می  

  ازسن    .ها در رادیوگرافی،سن تقریبی را تخمین زد      وفکین و حاجب شدن بیش از حد ریشه دندان        
هـای پوسـتی بـا      سالگی به باال ممکن است موی ناحیه شقیقه و جلوی گوش سفید شـود،چین             35

سالگی به بعد از کنـاره خـارجی چـشمان شـروع            35کند و از  گذشت زمان به تدریج وسعت پیدا می      
ــه گــردن مــی    ــه صــورت و درســنین پیــری ب ــشرفت ســن، ب ــا پی   در ســنین   .رســدشــده و ب

. شودلت ارتجاعی خود را ازدست داده و موی ناحیه تناسلی خاکستری می           سالگی،پوست حا 50تا45
-ها ظاهر مـی   قوس سالخوردگی که به صورت دایره خاکستری روشن است در اطراف قرنیه چشم            

  .توان حدس زدن که  احتماالً سن فرد متجـاوز از شـصت سـال اسـت                گردد که با مشاهده آن می     
جـوش خ وردن سـوچورهای جمجمـه ازچهـل سـالگی بـه       بهترین راهنمای ما برای تعیین سـن،   

ها صالبت خـود    شود واستخوان های صورت بیشترمی  وچروکاز شصت سالگی به بعد چین     .باالست
سـالگی شـروع    22های جمجمـه از سـن       جوش خوردن سوچورهای استخوان     .دهندرا ازدست می  
قاعـدتاً درسـطح داخـل      )اوسیفیکاسیون(این جوش خوردگی    .یابدسالگی خاتمه می  47شده ودرسن   

توان از جوش خـوردن     سالکی می 40 درحدود     .گیردجمجمه سریعتراز سطح خارجی آن انجام می      
ای اسـتفاده   های دنـده  های کالینکاسیون در غضروف   استخوان دنبالچه به ساکروم وپیدایش هسته     

شـود و  مـی شـروع  )انتهای اسـتخوان جنـاغ سـینه   (استخوانی شدن گزنفوئید   سالگی،6ازسن  . کرد
سالگی این زائده به تنـه اسـتخوانی جـوش          50-60یابد و در سنین   سالگی پایان می  40-50درسن  

-سالگی فک تحتانی شبیه به فک کـودک بـا زاویـه بازخودنمـایی مـی     60خورد و درسن حدود   می

بـه طورخالصـه،مفیدترین   .شودهای حنجره ونای کشیده می  استخوانی شدن به حلقه   همچنین  .کند
تـوان درکودکـان و     رخـصوص تعیـین سـن براسـاس گروههـای سـنی خـاص را مـی                اطالعات د 

-ها خصوصاً دراوایل کودکی و همچنین از طریق بررسی کانون         نوجوانان،ارزیابی میزان رشد دندان   

تعیـین سـن از روی بقایـای    . ساز و میزان الحاق اپی میزهای استخوانی تعیین کـرد های استخوان 
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شود که براساس شدت پوکی     محدود به افراد نسبتاً جوان یا مسن می       استخوانی یک اسکلت تقریباً     
شود،مثل شـکل  ها یا براساس تغییراتی که طی گذشت زمان حاصل می     و نظیرآن )استئوپوروز(شدن

شـدن درزهـای    استفاده از نتایج  حاصل از میزان بسته         .گرددها وغیره تعیین می   فک،افتاده دندان 
تواند دقتی بهتر از یک دهـه سـنی بـاالتر یـا             یین سن احتماالً نمی   های جمجمه برای تع   استخوان

تغییرات اسکلتی به وجود آمـده دراثـر بیماریهـا بیـشتربه لحـاظ              .تر از سن واقعی داشته باشد     پایین
تحقیقات علمی زیادی درجهت تخمـین قـد فـرد از            .اندای،مورد توجه قرارگرفته  تشخیص مقایسه 

ها بـه   ز بدن انجام پذیرفته است، که متاسفانه دقت عملی این روش          های درا روی یکی از استخوان   
به طورکلی تعیین قد درزمـان حیـات        .دلیل اختالف نژادی به طورقابل توجهی مأیوس کننده است        

  .شودشخص مفقود غالباً براساس حدسیات انجام می
رت اسـت   ازنظرپزشکی قانونی، تعیین هویـت ازروی اسـکلت عبـا             چگونگی تشخیص استخوان  

   تعیین تعلق اسکلت به انسان یـا حیـوان؛        -1  :ازمعاینه دقیق اسکلت برای روشن شدن مطالب زیر       
تعیین تـاریخ مـرگ و      -6   تعیین سن؛ -5  تعیین قد؛ -4    تعیین نوع،جنسیت؛ -3   تعیین نژاد؛ -2

صـرفاً  هـا بایـست     اسـتخوان   ها به انسان یا حیوان    نحوه تعیین تعلق استخوان   )د  .سایرمشخصات
شـناس جنـایی مـورد بررسـی و آزمـایش           توسط کارشناس پزشـکی قانونی،رادیولوژیـست،ودندان     

توان گفت که اسکلت متعلق به انسان       درصورت وجود جمجمه کامل انسان،به سادگی می      .قرارگیرد
  .است
-1 :های مختلفی جهت تعیین تشخیص استخوان انسان ازحیوان وجود دارد کـه عبارتنـد از              روش

های ای از پیش تهیه شده استخوان     های مکشوفه با نمونه   ای،تعیین مقایسه استخوان  ایسهروش مق 
که درمورد استخوان افـراد بزرگـسال مناسـب اسـت، ولـی             .های مختلف بدن انسان   واقعی قسمت 

هـای اسـتخوانی درزمـان حیـات        درمورد کودکان و نوزادان به علت عدم تکامل برخـی ازقـسمت           
-روش انـدازه  -2  .باشـد  غـضروفی پـس ازمرگ،مقایـسه مقـدورنمی        هایومتالشی شدن قسمت  

دراین روش با استفاده از ضریب مغزاستخوانی درمورد منشاء انسانی یا حیـوانی             )ماکروسکپی(گیری
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یـا  % 5و درحیوانـات بیـشتر از     %45های بالغ حـدود   این ضریب درانسان  .توان قضاوت کرد  بودن می 
با مقایسه قطرمجاری هاورس درانسان که بین       )سکپیمیکرو(روش بافت شناسی  -3  .باشدمی77%
میکرن اسـت وهمچنـین تعـداد       20میکرون است با حیوانات که به غیراز میمون که کمتراز         50تا30

عدداسـت  13عدد و درحیوانات بیشتراز   10این مجاری دریک میلیمترمربع استخوان انسان که حدود       
   :روش سـرولوژی  -4   . ازهمـدیگرتمیزداد  ونیزخصوصیات دیگر، تفاوت استخوان انسان را ازحیوان      

-با استفاده ازخیساندن استخوان درآب مقطر و استخراج عصاره آن که حاوی مقداری پروتئین می              

تـوان معلـوم کـرد کـه آیـا          سرم انـسان و تـشکیل رسـوب مـی         باشد و قرار دادن درمجاورت آنتی     
  :جنسیت ازروی بقایـای اسـتخوانی   تشخیص      .های مذکور منشاء انسانی دارد یا حیوانی      استخوان

اسـکلت مـرد بزرگتـراز زن اسـت و سـطح            .جنس اسکلت را تعیـین نمـود      %90توان با اطمینان  می
 استخوان لگن بهتـرین شـاخص بـرای تعیـین              .تر ازسطح استخوان مرداست   استخوان زن صاف  

    :ن نـژاد   تعیـی    .چون لگن زن طوری طراحی شده است که بتواند وضع حمل نمایـد            .جنسیت است 
از روی  جمجمـه تقریبـاً       .نماینـد برداری مـی  غالباً ازکامپیوتر برای بررسی این قبیل اطالعات بهره       

توان نژاد متوفا را تعیین نمـود،ولی درصـورت فقـدان جمجمـه،اگر از              بدون هیچگونه اشتباهی می   
  بـه     .دروی سایر بقایای جسد بخواهنـد نـژاد را مـشخص نماینـد میـزان خطـا بیـشترخواهد بـو                    

شود،درشناسـایی  توان ازهمان اصولی که برای تخمین زمان مرگ به کـاربرده مـی            طورخالصه،می
هـای معمـولی   روش.چنانچه جنازه تازه باشد شانس موفقیـت بیـشتراست  .هویت متوفا استفاده کرد  

توان برای این   ها،آثارانگشت را می  تشخیص هویت از قبیل منابع اطالعاتی موجود درصحنه،عکس       
های فنی وتخصصی هویت نیازبه مـساعدت متخـصص و          نظوربه کاربرد؛لیکن به کارگیری روش    م

  .کارشناسان پزشکی قانونی ونیز کارشناسان مربوطه دارد
  ادامه دارد
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  جدیدترین آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

       مقدمه
 کـشور را بـه همکـاران محتـرم         نشریه پیام آموزش،ارائه  آخرین آرای وحدت رویـه دیـوان عـالی            

تـاکنون تعـدادی رأی وحـدت رویـه         81ازابتـدای سـال   .دانـد قضایی حق آنان و وظیفـه خـود مـی         
ازآنجـایی کـه بـه      .عمومی دیوان عالی کشور رسیده اسـت      درموضوعات مختلف به تصویب هیأت      

درحکـم  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقـالب درامـورکیفری،این آرا           )270(داللت ماده 
االتبـاع است؛بنابراین،ضـمن تقـدیم تعـداد     ربـط الزم قانون بوده وبرای دادگاه و سـایر مراجـع ذی         

چهارده رأی ازآرای مزبوربه همکاران،ازجنـاب آقـای نیکوکار،معـاون محتـرم آمـوزش وتحقیقـات                
دیر اند تقـ  دادگستری کل استان سیستان وبلوچستان که دراین ارتباط با این نشریه همکاری نموده            

   .آیدو تشکر به عمل می
     20/1/1381-658رأی وحدت رویه شماره 

،هرگاه تابعیت فردی مورد تردیـد      1355قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب     )45( به موجب ماده  
واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شـورای                 

نماید و درصورت اعتراض معترض،هیأت حـل اخـتالف مقـرر            می مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم    
تصمیم هیأت برطبق   .کنددرماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می           

دیـوان عـالی    17بنا به مراتب،رأی شعبه   .قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است       )4(ماده
ریت آرای اعضاء هیأت عمومی صحیح و قانونی تـشخیص          کشور که با این نظرموافقت دارد به اکث       

ــی ــودم ــاده .ش ــق م ــن رأی وف ــالب   )270(ای ــومی وانق ــای عم ــی دادگاهه ــین دادرس ــانون آِی ق
      .االتباع استدرامورکیفری،درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاهها الزم

      7/3/1381-659:رأی وحدت رویه شماره



 ١٢٩

آِیین دادرسـی دادگاههـای عمـومی وانقـالب درامـور کیفری،جرایمـی کـه             قانون  )173(طبق ماده 
شود؛هرچند تجاوز به   مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرورزمان،تعقیب آنها موقوف می           
قـانون مجـازات    )17(اراضی ملی شده وتصرف عدوانی آن اراضی با مـورد لحـاظ قـراردادن مـاده               

باشد وتا وقتی که    ده است،ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر می        اسالمی دارای مجازات بازدارن   
علیهـذا رأی شـعبه هـشتم دادگـاه         .تصرف ادامه دارد موضـوع مـشمول مرورزمـان نخواهـد شـد            

دایـر  تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقـض رأی صـادره ازشـعبه سـوم دادگـاه عمـومی                    
ـ         وان عـالی کـشور نتیجتـاً قـانونی تـشخیص           برموقوفی تعقیب،به اکثریت آرای هیأت عمـومی دی

-قانون مزبور،درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههـا الزم           )270(ومستنداً به ماده  

     .االتباع است
     19/1/1382-66رأی وحدت رویه شماره

 بنابراین،درصورت حدوث اخـتالف بـین     . دادگاههای عمومی وانقالب ونظامی ازحیث درجه برابرند      
قــانون آیــین دادرســی دادگاههــای عمــومی وانقــالب  )28(آنهــا در مــورد صــالحیت،طبق مــاده

وهرگاه این دادگاههـا بـه صـالحیت مراجـع          .نمایددرامورمدنی،دیوان عالی کشور حل اختالف می     
غیرقضایی ازخود نفی صالحیت کنند ویا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبـار قـضایی آنهـا                   

 غیرقضایی،نیازی به حـدوث اخـتالف نبـوده وپرونـده مـستقیماً بـرای تـشخیص                 نسبت به مراجع  
بنا به مراتب،رأی شعبه دوم دیوان عالی کشورکه با         . شودصالحیت به دیوان عالی کشور ارسال می      

قـانون آیـین    ) 270(علیهـذا مـستنداً بـه مـاده       .این نظر مطابقت دارد صحیح وخالی ازاشکال است       
 وانقالب درامورکیفری،درموارد مشابه بـرای دادگاههـا وشـعب دیـوان            دادرسی دادگاههای عمومی  

     .االتباع استعالی کشور الزم
      22/7/1382-661:رأی وحدت رویه شماره 



 ١٣٠

قـانون آیـین   ) 277(هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزائی فعلی به کار نرفته، ولی مـاده          
 کیفـری هـم بـه طـور صـریح یـا ضـمنی مقـررات           دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور      

ای ازقوانین دادگـستری را نـسخ نکـرده و بـه اعتبـارخود بـاقی اسـت و                   قانون اصالح پاره  )6(ماده
بنـابراین،رأی شـعبه دهـم دادگـاه نظـامی یـک تهـران بـه                . مغایرتی بین این دوماده وجود ندارد     

آرای اعـضای شـعبات عمـومی     که براین اساس صادر گردیده بـه اکثریـت          15/8/80-1606شماره
قـانون  )270(این رأی به استناد ماده  .شوددیوان عالی کشورصحیح و منطبق با قانون تشخیص می        

آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری،درمـوارد مـشابه بـرای دادگاههـا وشـعب               
    .االتباع استدیوان عالی کشورالزم

    29/7/1382-662:  رأی وحدت رویه شماره
،حکم ردیاقبول اعسار درمورد محکوم به قابل اسـتیناف         1313قانون اعسارمصوب   )26(  طبق ماده 

قــانون آیــین دادرســی دادگاههــای عمــومی وانقــالب  ) 331(ومــاده)ب(اســت وبــه موجــب بنــد
بنا به مراتب   .باشنددرامورمدنی،کلیه احکام صادره دردعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می        

به غیرمالی بودن دعوای اعسار، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوای             وباتوجه  
دادگاههـای عمـومی    قانون آیین دادرسـی     ) 270(مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده         

وانقالب درامورکیفری،به اتفاق آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح ومنطبـق بـا             
این رأی درموارد مـشابه بـرای دادگاههـا و شـعب دیـوان عـالی                . شودیص و تأیید می   قانون تشخ 
    .االتباع استکشورالزم

   2/10/1382-663رأی وحدت رویه شماره
،تجویز رسـیدگی بـه     1377های مالی مصوب سال   قانون نحوه اجرای محکومیت   ) 2(مستفاد ازماده  

قانون یادشـده نـاظر بـه رسـیدگی         )3( وماده علیه است درخواست اعسار،قبل اززندانی شدن محکوم    
-علیهذا،برای رسیدگی به درخواست محکوم    .خارج ازنوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است      



 ١٣١

علیـه شـرط الزم جهـت اقامـه         علیه قبل ازحبس،منع قانونی وجود ندارد و زندانی بـودن محکـوم           
این،رأی شـعبه سـوم دادگـاه       بنـابر .باشـد به یا درخواسـت تقـسیط آن نمـی        دعوای اعساراز محکوم  

-تجدیدنظراستان اردبیل که مطابق این نظرصادرگردیده صحیح ومنطبق با موازین تشخیص مـی            

ــاده .گــردد ــه موجــب م ــین دادرســی دادگاههــای عمــومی وانقــالب  )270(ایــن رأی ب ــانون آی ق
   .االتباع استدرامورکیفری،درموارد مشابه الزم

    1382-30/10-664:رأی وحدت رویه شماره
قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب اسـالمی مـصوب پـانزدهم تیرمـاه             )5(  به موجب ماده  

هزاروسیصدو هفتادوسه با اصالحات والحاقات بعدی،رسیدگی به جرایم ذیـل مطلقـاً درصـالحیت              
کلیه جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ومحاربـه بـا افـساد     -1   :دادگاههای انقالب اسالمی است   

توطئـه  -3 .توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ومقـام معظـم رهبـری            -2 .االرضفی
-4   .علیه جمهوری اسالمی یا اقدام مسلحانه وترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظـام               

دعـاوی مربـوط بـه      -6   .کلیه جرایم مربوط به قاچاق ومواد مخـدر       -5    .جاسوسی به نفع اجانب   
،این ماده کماکان به قـوت      28/7/1381وعلیرغم اصالحات والحاقات مورخ     .اسیقانون اس 49اصل  

اصـالحی قـانون مرقـوم صـرفاً        )4(خود باقی بوده وتغییری حاصل ننموده است وتبصره ذیل مـاده          
درمقام ایضاح ماده مربوط است و به ماده بعد از خود که بـه طـور واضـح صـالحیت دادگاههـای                      

قـانون  )4(لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده     .ه است ارتباط ندارد   انقالب اسالمی را احضاءنمود   
باشد را درصالحیت   یادشده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می             

دادگاههای کیفری استان قرار داده اسـت منـصرف ازمـواد صـالحیت ذاتـی دادگاههـای انقـالب                   
دیوان عالی کشور که برانی مبنـا صـادر شـده صـحیح     31أی شعبه   بنا به مراتب،ر  .باشداسالمی می 

قـانون  ) 270(ایـن رأی طبـق مـاده   .شـود ومنطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده وتأیید می 



 ١٣٢

آیــین دادرســی دادگاههــای عمــومی وانقــالب در امــورکیفری،برای شــعب دیــوان عــالی کــشور 
    .االتباع استودادگاههای عمومی الزم

   18/1/1383-665:ویه شمارهرأی وحدت ر
قـانون  ) 56(طبق قسمت اخیرماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده            

،رأی قاضی هیأت مقرر درمـاده مزبـور        29/6/1367برداری ازجنگلها ومراتع مصوب   حفاظت و بهره  
کیفری سابق قطعیـت    مکرر قانون آیین دادرسی     )284و284(درموارد سه گانه شرعی مذکوردر مواد     

هیأت عمومی دیوان عـالی  25/7/1374-601نداشته وقابل اعتراض است ورأی وحدت رویه شماره     
بنا به مراتب،رأی قاضی هیأت قابل اعتـراض در دادگـاه عمـومی و      . کشور نیزمؤید همین معناست   

 تجدیدنظر  دادگاه14بنابراین،رأی شعبه   .باشدسپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می       
 ایـن رأی طبـق        .گـردد استان مازندران که برهمین اساس صادرشده به اکثریـت آراء تأییـد مـی             

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری،برای شعب دیـوان عـالی            )270(ماده
    .االتباع استکشور ودادگاههای عمومی الزم

    19/3/1383-666رأی وحدت رویه شماره 

قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی وانقـالب            ) 368(مـاده "الـف "ه ازنحوه تدوین بند   آنچ
شود،این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً             درامورمدنی مستفاد می  

 مـاده   "2"باشد و کلمه اصل به سایرموضوعات مذکور در بنـد         مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می       
کلمـه  :ثانیـاً .کلمه طالق درجمله به طورمطلق ذکرشده     :ق تسری ندارد؛ زیرا، اوالً    مزبور ازجمله طال  
بنابراین وبا توجه به اهمیت طـالق       .ازاصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است       )،(طالق با عالمت  

از نظرشارع مقدس اسالم،کلیه دعاوی مربوط به طالق قابل رسیدگی فرجـامی بـوده ورأی شـعبه              
 هیأت عمـومی دیـوان      ی کشور که با این نظرانطباق دارد به اکثریت آرای اعضای          ام دیوان عال  سی



 ١٣٣

قانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی      )270(این رأی به استناد ماده    .شودعالی کشور تأیید می   
    .االتباع استوانقالب درامورکیفری،برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم

    23/4/1383-667:یه شمارهرأی وحدت رو
هرچند با تأسیس دادگاههای عمومی درهرحوزه قضایی،رسیدگی به کلیه امورمدنی وجزایی و امور             
حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده،ولی با توجه به تفویض اختیـارات                

تبصره ذیـل   (هارستاندادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی وانقالب ورؤسای دادگستری شه         
و )آیین نامه اجرایی قـانون مـذکور      )14(قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب و ماده       )12(ماده

تبصره ذیل  (امکان انجام تحقیقات،زیرنظرحاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری         
قـدماتی جهـت    ،اهمیت نقش دادسراها وضرورت تفتیش جـرایم وتحقیقـات م         )قانون مرقوم 14ماده

اتخاذ تصمیم قانونی،کماکان به قوت خود باقی است،که درحـال حاضـر درمحـاکم نظامی،توسـط                
 ودر دادگاههـای  1290دادستان نظامی با رعایت مقررات قـانونی آیـین دادرسـی کیفـری مـصوب            

عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی وانقـالب درامـورکیفری مـصوب                
خیـر اصـل    (پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قـسمت        ربط صورت می  جع ذی توسط مرا 1378
قانون اساسی،بخشی از قوه قضاییه کشوربوده و در معیت دادگاههـای نظـامی انجـام وظیفـه                 172
نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظـارت برحـسن اجـرای                    می

،به نظراکثریت قـاطع اعـضای هیـأت        ) قانون اساسی  161اصل(ی  قوانین وایجاد وحدت رویه قضای    
عمومی دیوان عـالی کـشور،اختالف نظـر دادسـتانی نظـامی ودادگاههـای عمـومی درصـالحیت                  

قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی وانقـالب درامـور              )28(رسیدگی به جرایم،وفـق مـاده     
فتم دیوان عالی کشور که متضمن      مدنی،قابل طرح دردیوان عالی کشوربوده ورأی شعبه بیست وه        

قـانون آیـین دادرسـی      )270(ایـن رأی طبـق مـاده      .گـردد این معنی است،صـحیح تـشخیص مـی       



 ١٣٤

دادگاههای عمومی و انقالب درامورکیفری،درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها            
      .االتباع استالزم

     14/7/1383-668:رأی وحدت رویه شماره
ــ  ــه موجــب تب ــاده ب ــل م ــالب   )220(صره ذی ــومی وانق ــای عم ــین دادرســی دادگاهه ــانون آی ق

درامورکیفری،به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سـال تمـام دردادگـاه اطفـال، مطـابق قواعـد                   
شود که دراجرای مفاد این تبصره،دادگاه اطفال شخص مجرم را بـه پرداخـت              عمومی رسیدگی می  

-قانون نحوۀ اجرای محکومیت   )2(با توجه به اطالق ماده    اجرای این حکم    .دیه محکوم نموده است   

-باشد و می  علیه کیفری موصوف می   مستلزم پرداخت دیه ازناحیه محکوم    1377های مالی مصوب    

علهیـذا بـه    .قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیـه مقـرر مـدعی اعـسار شـود              )3(تواند طبق ماده  
ی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیـدنظر اسـتان        نظراکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأ      

صـحیح  )بـه ازنـوع دیـه     استماع ادعای اعسارازپرداخت محکوم   (تهران درحد انطباق با موارد مذکور     
قانون آیین دادرسی دادگاههای    )270(این رأی مطابق ماده   .وموافق موازین قانونی تشخیص گردید    

االتباع دادگاهها در موارد مشابه الزم    عمومی وانقالب درامور کیفری،برای شعب دیوان عالی کشورو       
   .است

    21/7/1383-669:رأی وحدت رویه شماره
دررویه متداول سیستم یکپارچه بانکها،به دارنده چک اختیـارداده شـده اسـت کـه عـالوه برشـعبه          

چـک  بنابراین در صـورت مراجعـه دارنـده         .افتتاح حساب،وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید         
الیـه،بزه صـدورچک    رر، به شعب دیگر وصـدورگواهی عـدم پرداخـت ازبانـک مرجـوع             درمهلت مق 

بالمحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم،صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای                
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطبـاق                  

قـانون آیـین    ) 270(این رأی براساس ماده   .گرددین قانونی تشخیص می   دارد،صحیح و م وافق مواز    
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دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری، برای کلیه شعب دیوان عـالی کـشورودادگاهها        
     .باشداالتباع میدرموارد مشابه الزم

    10/9/83-670رأی وحدت رویه شماره
مهوری اسالمی ایران،مرجع رسمی تظلمـات      به موجب اصل یک صدوپنجاه وهم قانون اساسی ج        

و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صالحیت آنها منوط به حکم قـانون اسـت      
قــانون آیــین دادرســی دادگاههــای عمــومی وانقــالب درامورمدنی،صــالحیت  ) 10(وطبــق مــاده

ون مرجع دیگـری را     دادگاههای دادگستری دررسیدگی به دعاوی عام است، مگردر مواردی که قان          
و )2(االصـول و برحـسب مـستفاده ازمـاده        با این مقدمه و با توجه به اینکه علـی         .تعیین کرده باشد  

قـانون اخیرالـذکر،دادگاهها درحـدود      )426(ماده"2او"و شقوق   )296(ماده"3"و بند )51(ماده"5"بند
ط با توجه به صورتی     به عبارت دیگر،دادگاه دعوا را فق     .کنندخواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می     

های مطرح شده، خواهان بـه      دهد ودرپرونده که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرارمی        
خواسته مطالبه وجه ناشی ازکسرکاال وصدور قرارتأمین خواسته اقامه دعوا کرده است که بـه ایـن                 

ــاده   ــمول م ــوع ازش ــب موض ــی   )51(ترتی ــارج م ــی خ ــور گمرک ــانون ام ــدق ــابراین،ر.باش أی بن
االشـعار مطابقـت دارد، بـه        دیوان عالی کشور که با جهات و مبـانی فـوق           21شعبه  100/21شماره

قانون آیـین دادرسـی دادگاههـای    )270(این رأی طبق ماده . شوداکثریت آراء صحیح تشخیص می    
-عمومی وانقالب درامورکیفری، برای شعب دیوان عالی کـشور و دادگاههـا درمـوارد مـشابه الزم                

قانون مجازات اسـالمی، الغـای   )33(ماده  17/9/83-671رأی وحدت رویه شماره   .باشدیاالتباع م 
قرار تعلیق  اجرای مجازات جرم را درصورت  ارتکاب جـرم جدیـد درمـدت تعلیق،موکـول بـراین                    

قـانون مجـازات اسـالمی      ) 25(مـذکور در مـاده    دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیـت         
قـانون مرقـوم    ) 25(ر ازخدمت،برای باردوم، درشمار شرایط مندرج درمـاده       نظربه اینکه بزه فرا   .باشد

بنابراین، به نظر   .نیست،لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات دراین مورد فاقد مبنای قانونی است            
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اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور کـه بـا                  
ــن نظــر مطابقــت دارد ن ــانونی اســت ای ــوازین ق ــق برم ــاً صــحیح و منطب ــق .تیجت ــن رأی طب ای

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امورکیفری، برای شعب دیوان عالی            )270(ماده
  .االتباع استکشور ودادگاهها درموارد مشابه الزم
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  دستورالعمل اخالقی
      فضیلت سبحان اهللا وبحمده

سـبحان اهللا وبحمـده سـبحان اهللا العظـیم           «   :کـسی کـه بگویـد     :ودفرم)علیه السالم (امام صادق 
فرمایـد،و سـه    نویسد، و سه هزار سیئه را ازاو محو می         خداوند سه هزارحسنه برای اومی       »وبحمده

فرماید کـه تـسبیح بگویـد       ای دربهشت خلق می   پرنده)تسبیح(برد،و ازآن هزاردرجه برای او باال می    
ازمحمـدبن سـلیمان    )رحمۀ اهللا (شیخ طوسی        دعای رضیت باهللا     )1(.واجرتسبیحش برای او باشد   

گوینـد  شیعیان شما می  :عرض کردم ) علیه السالم (دیلمی روایت کرد که،خدمت حضرت امام صادق      
-که ایمان بر دوقسم است،یکی مستقر وثابت ودیگر آنکه به امانت سپرده شده اسـت وزایـل مـی                  

پـس  .رگاه آن را بخوانم ایمان من کامل گردد و زایل نـشود گردد،پس به من بیاموز دعایی را که ه   
رضـیت بـاهللا ربـا وبمحمـد صـلی اهللا علیـه والـه نبیـا                 «    :بعدازهرنمازواجب بگـو  :حضرت فرمود 

وباالسالم دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبه قبله و بعلی ولیـا وامامـا و بالحـسن وبالحـسین وعلـی بـن                     
 موسی بن جعفر وعلی بن موسی و محمـد بـن علـی و               الحسین ومحمد بن علی وجعفربن محمدو     

علی بن محمد والحسن بن علی والحجه بن الحسن صلوات اهللا علیهم ائمـه، اللهـم انـی رضـیت                    
  »بهم ائمه فارضنی لهم انک علی کل شیءقدیر

  )ره(ثواب االعمال،شیخ صدوق-1   :نوشتپی
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  تعارض قوانین درنکاح وطالق
      مقدمه

به موجب آن زن ومردی بـه منظورتـشکیل خـانواده وتـشریک مـساعی در                نکاح عقدی است که     
شوند وازعقودی است که واجـد دو جنبـه مـالی وغیرمـالی             تشکیل زندگی مشترک باهم متحد می     

است؛ازحیث مالی مرد مکلـف اسـت مـالی را بـه عنـوان مهریـه بـه زن بدهـد و نیزانفـاق زن و                           
ث غیرمالی نیز زن ومرد باید درتشیید مبانی خـانواده  سایراعضای خانواده ازتکالیف مرد است؛ از حی     

ازطرفی، چون نکاح عقد اسـت بایـد جـامع شـرایط اساسـی              .وتربیت فرزندان با هم همکاری کنند     
فصل   .سایرعقود نیزباشد؛زوجین باید قاصد،بالغ، عاقل ورشید باشند و جهت عقد هم مشروع باشد            

محـارم  (قرابـت -1 : برشمرده کـه ازجملـه آنهاسـت       سوم قانون مدنی درکتاب هفتم، موانع نکاح را       
کفرولعـان  -4  سه طالق ونه طـالق    -3  شوهرداشتن واستیفای عده  -2   ) رضاعی -نسبی وسببی 

  درمقاله حاضر، قصد پرداختن نکـاح وشـرایط وموانـع آن را نـداریم،                  .خارجی بودن -5    واحرام
نمـاییم و درحـد   )خـارجی بـودن  (انع پنجمبلکه صرفاً قصد داریم دامنۀ بحث را محدود به مورد و م     

هنگامی که یک مسئله بین المللی مربوط به        . توان علمی ومنابع موجود قدری دراین باب بپردازیم       
شود، قبل ازهرچیز باید تعیین کرد قانونی که درمورد این مـسئله خـاص              حقوق خصوصی طرح می   

قـی درموضـوع دخالـت دارند؛بـه        باید رعایت شود قانون کدام یک از کشورهایی است که بـه طری            
اگریک نفربا تابعیت کشورآلمان بخواهد درایران با تبعه ایرانی ازدواج نماید،ابتـدا بایـد              :عنوان مثال 

بررسی نماییم آیا چنین ازدواجی تابع قانون آلمان خواهد بود یا تابع قانون ایران، پس هرگاه یـک                  
خالت نماید،بین دویا چند قانون تعارض      خصیصۀ بین المللی درمسائل مربوط به حقوق خصوصی د        

شود که این تعارض باید به نفع یک قانون حل شود و درایـن جاسـت کـه قواعـد حـل               حاصل می 
-بینی شده برای حل تعارض بـه کمـک مـا مـی            تعارض که معموالً درقوانین مدنی کشورها پیش      

قـانون  )6( ونیز برابـر مـاده        .قانون مدنی است  )7(مثال آن درقانون مدنی کشورمان ایران ماده      .آید
مدنی ایران، احوال شخیصه ازقبیل نکاح وطالق واهلیت اشخاص وارث درمورد کلیه اتبـاع ایـران                
ولواینکه مقیم درخارج باشند مجری خواهد بود وضمناً دراصـل دوازدهـم قـانون اساسـی، احـوال                  
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کـم مقـرر   پـس همـان گونـه کـه ح        .طالق ارث و وصیت اعالم شده است      -شخیصه شامل ازدواج  
قانون مدنی اعالم داشته، احوال شخیصه تبعه ایرانی درهرحال تابع قـانون ملـی، یعنـی                ) 6(درماده

باشد والغیر، البته درمقابل نیزکشورهایی هستند که احوال شخیصه اتبـاع خـود را              قانون ایران می  
توجیـه وتفـسیرهایی    ر  دانند؛ البته هرکدام از این دسته کشورها برای این ام         تابع قانون اقامتگاه می   

صرفاً دراین جا به این نکته اشـاره        .دارند که پرداختن به آن ازحوصله این مقاله مختصر خارج است          
درمعنـای عـام بـه وضـعیت     :رودکنیم که احوال شخیصه در دو مفهوم عام وخاص به کـار مـی   می

ل اهلیـت   شود،ولی درمعنای اخـص آن صـرفاً بـه وضـعیت توجـه دارد و شـام                واهلیت اطالق می  
گـردد؛ ولـی   وضعیت به نکاح وطالق، نسب، حجروغیره که منشأ حقوق وتکالیف است برمی     .نیست

موضـوع مـواد    .(اهلیت، صالحیت قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال واجرای آن را گویند             
شـد  بنابراین، هرفردی که تابعیت ایران را داشـته با        ) قانون مدنی، اهلیت تمتع و استیفاء      957و  956

ودرادامـه،  .درهرجای کرده زمین اقامت داشته باشد احوال شخیـصه وی تـابع قـانون ایـران اسـت                 
قانون مدنی ایران نیز احوال شخیصه اتباع خارجی مقیم درخاک ایران را تابع قانون دولـت                )7(ماده

 با این مقدمه کوتاه حال بـه نکـاح وطـالق کـه               تعارض قوانین درنکاح    .داندمتبوع خودشان می  
ایرانیان مقیم کشورهای دیگر    .با عنایت به آنچه گفته شد     .پردازیمازجمله احوال شخیصه هستند می    

با ذکر این نکته که با عنایـت بـه       . در هرحال ازحیث مقررات ماهوی نکاح تابع قانون ایران هستند         
ن ایـران  قانون مدنی، ایران لزومی به تبعیت از حیث مقررات شکلی به قانو )969(حکم مقرر درماده  

نیست؛برعکس،بیگانگانی که درایران قصد ازدواج داشته باشـند بایـد قـانون متبـوع کـشورخود را                 
به عبارت دیگر،هرگاه زن وشوهر تابعیت ایرانی داشته باشند درهرکجـای کـره زمـین               .رعایت کنند 

صوص بخواهند به ازدواج یکدیگردرآیند لزوماً باید قانون ایران دربحث نکاح ازحیـث ماهیـت درخـ               
همچنین اگر زن وشوهرآلمانی یاتابعیت هرکشور دیگری غیـراز         )ایران.م.ق6ماده  (آنها رعایت شود    

ایران، درایران بخواهند ازدواج نمایند، درماهیت نکاح بایـد قـانون دولـت متبـوع آنـان را درنکـاح                    
ه زن   اما وضع همیشه به همین سادگی نیست، و آن زمانی است کـ               )ایران.م.ق7ماده(رعایت کرد 

های مختلفی داشته باشند؛ به عبارت دیگر، این قاعده که نکاح تـابع قـانون ملـی زن                  ومرد تابعیت 
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شود ومادام که زوجـین هـردو       وشوهر است هم درقانون ایران وهم درقوانین اکثر کشورها اجرا می          
هـای  تباشند اجرای قاعده بالاشکال خواهد بود، ولی اگـر زوجـین دارای تابعیـ       تابع یک دولت می   

متفاوت باشند برای تعیین شرایط ماهوی نکاح یا درهنگام بروز اختالف و رسیدگی به آن بایـد بـه        
مفهـــوم دو   کـــدام قـــانون مراجعـــه کـــرد؛ قـــانون دولـــت متبـــوع زن،مـــرد یـــا هـــردو؟  

برای روشن شدن بحث،شرایطی را کـه درماهیـت نکـاح،           قانون مدنی ایران  )1060(و)1059(ماده
قـانون مـدنی،    )1060(و  )1059(در مـواد  .آوریـم  زن ایرانی قائل شده درادامه مـی       قانون ایران برای  

که ضـمانت اجـرای نکـاح زن مـسلمان بـا            ) 1059(احکامی دراین خصوص بیان شده، مانند  ماده       
عدم جواز به معنای ممنوع بودن آن است؛ازطرفی، با عنایـت           .غیرمسلمان را عدم جوازاعالم نموده    

صلی تحت عنوان موانع نکاح آورده شـده، بنـابراین دادگاههـای ایرانـی بـه                 ماده درف  به اینکه این  
چنین ازدواجی درصورت وقوع، اثری بارنخواهنـدکرد و هرگـاه زن ایرانـی مـسلمان بـوده و مـرد                    
خارجی غیرمسلمان باشد مطابق قانون مدنی ایران امکان انعقاد عقد نکاح بین این دو نفـر نیـست                  

قـانون مـدنی،ازدواج زن     )1060(ن مبین اسالم مشرف شود؛ یـا مـاده        مگر درصورتی که مرد به دی     
ایرانی با تبعۀ خارجه را درمواردی که مانع قانونی نداشـته باشـد نیزموکـول بـه اجـازه مخـصوص                     

آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی     (ازطرف دولت دانسته که درحال حاضر نیزبه موجب مقررات خاص         
-دار این مسؤلیت مـی وزارت کشور عهده )هیأت وزیران 6/7/1345ب  با اتباع بیگانه غیرایرانی مصو    

هـا و همچنـین بـا موافقـت وزارت امورخارجـه بـه              هـا، فرمانـداری   تواند به استانداری  باشد که می  
مطلبـی کـه دراینجـا ذکـرآن خـالی      .نمایندگان سیاسی وکنسولی ایران این اختیار را تفویض نماید     

توسـط زن ایرانـی     )1060(ذ اجازه مخـصوص موضـوع مـاده       ازفایده نیست ضمانت اجرای عدم اخ     
به عبارت دیگر،اگر زن ایرانی اجازه مخصوص دولت ایران را رعایت نکند و بـه ازدواج تبعـه                  .است

 عدم نفوذ وصـحت اسـت؟       –بیگانه درآید وضعیت حقوقی این نکاح کدام یک ازسه حالت بطالن            
ین ومقـررات فـوق حفـظ حقـوق اتبـاع ایـران       نماید؛هدف از وضع قوانآنچه درابتدای امرمسلم می  

پردازد طبیعی است اتبـاع آن       وزمانی که قانونگذار با این نیت به وضع قانون می          باشددرهرحال می 
نیز باید با به اجرا گذاشتن آن مقررات درعمل، هم منـافع خـود را حفـظ کننـد وهـم قانونگـذار را                   
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ـ .تر راغـب نماینـد    دروضع قوانین مترقی و پیشرفته     ا ایـن توضـیح، چنانچـه زن ایرانـی مقـررات            ب
احترامـی  احترامی به قانون ملی است وپاسخ ایـن بـی         قانون مدنی را رعایت ننماید، بی     )1060(ماده

رسد که حکم به بطـالن چنـین        ولی به نظر می   .شاید جزبا بطالن چنین نکاحی قابل جبران نباشد       
که این امر بـه دور از منظـور و مـراد مقـنن     نکاحی،تبعۀ ایرانی را دروضعیت بدتری قرارخواهد داد       

بطالن چنـین نکـاحی را      ) حفظ مصالح ملی کشور   (به عبارتی،هدفی که ابتدا به آن اشاره شد       .است
درهمین مورد نیزاداره حقوقی درموردی کـه عمـالً اتفـاق افتـاده بـود و ازآن اداره                  .کندتجویز نمی 

ل به اجـازه دولـت نیـست بلکـه ثبـت آن             صحت ازدواج موکو  «:استعالم به عمل آمد اعالم داشت     
تواند دسـتورثبت آن    بنابراین دادگاه پس ازاحراز تحقق زوجیت فقط وقتی می        .محتاج به اجازه است   

را صادرنماید که اجازه مخصوص ضمیمه تقاضا باشد؛ امـا صـدورحکم بـه تحقـق زوجیـت بـدون                  
ی ازنویسندگان حقوقی عقیده    البته عده دیگر  ».دستورثبت آن دردفتر رسمی ازدواج بالاشکال است      

   .به عدم نفوذ چنین نکاحی دارند
 درخصوص اخـتالف     )دوران بین عقد نکاح تا طالق     (تعارض قوانین درروابط زوجین درایام زندگی     

اختالف تابعیت زوجین در    . تابعیت زوجین بعداز انعقاد عقد نکاح نیزموضوع درخورتوجه ودقت است         
رصـورتی کـه هریـک اززن ومـرد درزمـان ازدواج،تبعـه دولـت          د:  الـف    :یابددوفرض مصداق می  

مخــصوص بــوده وازدواج هــم تابعیــت دولــت متبــوع شــوهر را بــه زن تحمیــل نکــرده          
درصورتی که زوجین تبعۀ یک دولت بوده وبعد ازوقوع نکاح یکـی            :ب  )قانون مدنی 987ماده.(باشد

ن گونه موارد، اگـر درروابـط شخـصی         درای  )قانون مدنی 988ماده. (ازآنان تبدیل تابعیت داده باشند    
قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج       ) 963(ومالی زوجین درایران اختالفی حاصل شود، ماده      

رسد که بهتر است هرکسی درموقع ازدواج       به نظر می  .را ترجیح داده و واین قانون باید رعایت شود        
قـانون مـدنی ایـران      ) 1060(و)1059(گونـه کـه مـواد     مشمول قـوانین دولـت خـود باشـد، همـان          

هایی را برای ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه ایجاد کرده، البته با هدف حفظ منافع اتباع                 محدودیت
اگر دریک کشورخارجی زن ایرانی با مردخارجی ازدواج کنـد وقـوانین دولـت              :به عنوان مثال  .ایران

باید این نکاح را بـه علـت آنکـه موافـق            متبوع مرد چنین نکاحی را تجویزکند، دادگاههای ایران ن        
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ــررات      ــا مق ــه آی ــد دقــت شــود ک ــد، بلکــه بای ــرد اســت صــحیح بدانن ــوع م ــت متب ــانون دول ق
قانون مدنی از ناحیه زن ایرانی رعایت شده یا خیر؟درصورتی که نـشده باشـد               )1060(و)1059(مواد

  حکم به بطالن آن ترجیح داردو
تالف تابعیت، بعد ازعقد ازدواج وهنگام طـالق مطـرح          مسئله دیگر دراخ      تعارض قوانین درطالق  

قـانون مـدنی    )7(و)6(دراین خصوص نیزچنانچه زن وشوهر تابعیت واحد داشته باشند، مواد         .شودمی
ایران تکلیف را از این حیث که کدام قانون را باید در ماهیت طـالق رعایـت کـرد، روشـن کـرده                       

 از حیث قوانین مـاهوی طـالق، بـه قـانون            بدیهی است قاضی در رسیدگی به دعوای طالق       .است
قـانون  )971(گونه که درمـاده   کند؛اما ازحیث آیین وتشریفات دادرسی،همان    ملی زوجین مراجعه می   

اما درخصوص طالق،زمانی     .مدنی اعالم شده،تابع قانون محل رسیدگی به درخواست طالق است         
 زن ایرانـی بـه ازدواج مـرد خـارجی           های مختلفی داشته باشند، به عبارت دیگر،      که زوجین تابعیت  

چنانچه قصد جدایی داشته باشـند ومـثالً زن در دادگاههـای            )مثالً با تبعه کشورآلمان   (درآمده باشد 
ایران طرح دعوای طالق نماید، آیا دادگاههای ایران ازحیث ماهیت طالق باید به مقـررات دولـت                 

ولـت متبـوع زوجـف یعنـی کـشورآلمان؟           کنند یا مقررات د   متبوع زوجه، یعنی قانون ایران مراجعه       
قـانون مـدنی ایران،هریـک از زوجـین پـس           988و987البته با این توضیح که حسب مقررات ماده       (

برای حل مسئله بدواً مقررات و قواعـد حـل          )اندازازدواج نیز تابعیت دولت متبوع خود را حفظ کرده        
یـصه ایرانیـان را درهرحـال تـابع         قانون مدنی، احـوال شخ    )7(و  ) 6(تعارض دولت ایران، یعنی مواد    

ایـران را نیـز تـابع دولـت متبـوع خودشـان دانـسته               قانون ایران و احوال شخیصه خارجیان مقیم        
کننـد کـه بـا      این به آن معناست که برای انحالل یک نکاح، قوانین مختلفـی حکومـت مـی               .است

ارض موجود را به    منطق حقوقی سازگاری ندارد؛چون دربحث تعارض قوانین،قاعده حل تعارض، تع         
قـانون  ) 963(رسد دراینجا نیز حکم مقرر درماده     به نظر می  .کندنفع قانون دولت یک کشور حل می      

» روابط شخصی ومـالی بـین آنهـا       «مدنی را نیزجاری و ساری بدانیم، گرچه شاید درابتدای امر،قید         
رات مـثالً   شـود وبیـشتر نـاظر بـه مقـر         رسـد طـالق را شـامل نمـی        درمتن ماده مرقوم،به نظرمی   

به بعد قانون مدنی ایران در بحث تکالیف زوجین نسبت به یکـدیگر وغیـره را شـامل                ) 1102(مواد
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ای جزاین نیست که درماهیت طالق نیـز  شود؛ولی به هرحال،به دلیلی که در باال ذکر شد، چاره  می
  . نیمم ایران بیان نموده رعایت ک.ق)963(طور که ماده قانون دولت متبوع شوهر را همان

  بنابرآنچه گفته شد ومستنداً به قوانین ومقررات جمهوری اسالمی ایران، احوال شخیـصه                 :نتیجه
ایرانیان درهرحال تابع قانون ایران و احوال شخیصه خارجیان مقیم درخاک ایران نیز تـابع دولـت                 

دادگـاه  بدیهی است در شرایط ماهوی نکاح وطالق چنانچه موضوع نـزد            . باشدمتبوع خودشان می  
ایرانی طرح شود باید قوانین ماهیتی آنها را در خصوص موضوع رعایت کرد واصلح این اسـت کـه                 
هنگام انعقاد عقد نکاح دوتبعه مختلف، مقـررات مـاهیتی هرکـشور جداگانـه درمـورد آنـان عمـل                    

اما دراین ارتباط،از زمان انعقاد عقد نکاح تا اجراشدن صـیغۀ طـالق، درصـورتی کـه زوجـین                   .شود
قانون مدنی، درصـورت  )963(مچنان تابعیت خود را حفظ کرده باشند، مستفاد ازحکم مقرر درماده  ه

بروز اختالف،قانون دولت متبوع زوج مجری خواهد بود، ولی درهنگام طـالق و جـدایی آنـان بـاز                   
درصورت اختالف تابعیت،برای پرهیز ازاین که چند قـانون بتواننـد نکـاحی را منحـل کننـد،جاری                  

  .قانون مدنی ترجیح دارد)963(کم مقرر درمادهکردن ح
  :هانوشتپی
   .اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضاییه-82/8/19- 7005/7نظریه شماره-1
  .129و130،صص 86دکترناصرکاتوزیان،حقوق مدنی خانواده،جلد اول،چاپ دوم شهریور-2 
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  اصالۀ الصحۀ
     :چکیده

قی باشد وبه طوروسیع به بیـان احکـام بپـردازد، بـازحوادث             هرنظام قانونگذاری هرقدر هم که متر     
بینـی هـم نداشـته     بینـی نـشده وامکـان پـیش       وموضوعاتی پیش خواهد آمد کـه حکـم آن پـیش          

روی اندیـشمندان و قـضات   هـای احتمـالی درپـیش   بنابراین، وضع طرقی برای گشودن گـره     .است
درایـن مقالـه ضـمن بیـان     .سـت اصل صحت ازجمله این طرق ا. ازضروریات هرنظام حقوقی است 

اقوال،اصل  صحت به عنوان اماره معرفی شده که فوق اصول و سایر امارات بوده و ضـمن بحـث                    
-ازمبانی و مفاد آن وفرق آن با قاعده فراغ وتجاوز به بیان اختـصاری قلمـرو ایـن اصـل پرداختـه                     

؛ و این که این اصـل       ازنکات مهم دراین مقوله اجرای اصل صحت در قراردادها وایقاعات است          .ایم
باشد،نه قبل ازتحقـق آنهـا، واصـل صـحت گرچـه درتعـارض بـا                بعدازوقوع عقود قابل اعمال می    

شود ولی درتعارض با اصل موضوعی توان مقابله نـدارد ومثبتـات اصـل              استصحاب برآن مقدم می   
  .شودصحت هم حجت نیست و دربعض امورمثل بیع موقوفه نیزاصل صحت استثنائاً جاری نمی

قبـل ازورود  :  طرح بحث  کلیات: بخش اول    اصل،اماره،اصالۀ الصحۀ،صحت،تعارض   کلید واژگان 
کنـیم،و  درمباحث اصلی،به ناچاربعضی کلیات مربوط به اصالۀ الـصحۀ را دربخـش اول طـرح مـی                

معنـای لغـوی و اصـطالحی       -1  .پـردازیم سپس دربخش دوم به بحث ازقلمرو اصل صـحت مـی          
؛ یعنی صحت همـان عـدم      )1(»عدم اختالل الجسم وسالمته   =اصالۀ«:اندتهاز نظرلغوی گف  . صحت  

درفرهنگ فارسی نیزصحت را به معنای تندرست شدن، بی عیب          .مریضی جسم وسالمت آن است    
 ازنظراصطالحی نیزمراد این است که اصالۀ الـصحۀ گـاهی           )2(.اندشدن وراستی ودرستی معنا کرده    

ازآن،این است که چنانچه فعلی ازغیرصادرشده باشـد و صـحت           رود و منظور    درفعل غیر به کار می    
گذارند، مانند اتیان واجبـات     وفساد آن عمل برای دیگران منشأ اثرباشد بنا را برصحت آن عمل می            

 جواز تکلیفی ویا صحت وضعی و       -کند که منظور از اصالۀ الصحۀ     کفایی، که دراین معنا فرقی نمی     
اصـل  «:خـوانیم   درفرهنـگ حقـوقی نیزمـی         )3(.قاعـات باشـد   یا صحت معامالت اعم ازعقود و ای      

به موجب این اصل درعقود و ایقاعات فرض قانون برصحت آنهاسـت ومـدعی فـساد بایـد               :صحت
که اخص ازعقود اسـت،زیرا معاملـه شـامل نکـاح           (اصل صحت درمعامالت  .دلیل برفساد اقامه کند   

. ک آن شامل همه عقود وایقاعات است      بینی شده، ولی مال   قانون مدنی پیش  )223(درماده)شودنمی
شاه بیت بحـث اصـالۀ الـصحۀ درقـانون مـدنی          )4(».شودازاین معنا تعبیر به اصالۀ الصحۀ هم می       

درهرمعامله که واقع شده باشد محمول برصحت است مگـراین    «:گویداست که می  )223(ایران،ماده
   ».که فساد آن معلوم شود
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برای توضیح، اشاره کوتاهی بـه ایـن مفـاهیم            دن اصالۀ الصحۀ  قاعده فقهی یا اصل یا اماره بو      -2
-فرمولی بسیارکلی است که منشأ استنباط احکام محدودتر واقع می         «:قاعده فقهی   .خواهیم داشت 

 )5(».گیـرد شود واختصاص به یک مورد خاصل ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قـرار مـی        
 به افراد درحاالت شک وتردید بـدون ایـن کـه دردسـتور              به معنای دستورالعمل شارع نسبت    :اصل

-اصل به این معنا درمقابل ظاهر و دلیل واماره بـه کـارمی            .مزبور جهت کشف ازواقع ملحوظ باشد     
اصل به این معنـا را درحقـوق جدیـد      .اند اصل موقعی حجت است که دلیل نباشد       رود، چنانکه گفته  

درفقـه چیـزی اسـت کـه     : امـاره    )6(.گویند هم می  فرض قانونی گویند و درفقه، به آن اصل عملی        
جنبه کاشفیت وحکایت ازچیزدیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایـت ازمالکیـت               :اوالً

کاشــفیت مزبــورقطعی نبــوده بلکــه ظنــی : ثانیــاً )قاعــده یــد.(کنــددرشــیءمورد تصــصرف مــی
وردنظرقرار داده وآن را وسـیله اثبـات        قانونگـذار، کاشـفیت مزبـور را مـ        : ثالثـاً   )مانندتـصرف .(باشد

درمورد این که اصالۀ الـصحۀ        )7(.چنین چیزی را اصطالحاً اماره گویند     ) م.ق35مانند ماده .(قراردهد
دراین بـاره  )8( یکی ازحقوقدانان .اصل است یا قاعده فقهی یا اماره، نظرات متعددی ارائه شده است     

-ونسبت به درستی مدلول آن ظن نـوعی حاصـل مـی           ای به واقعیت دارد     این اصل روزنه  :گویدمی
به این ترتیب،به نظرما مدلول آن یک حکم ظاهری که صرفاً بـرای رفـع بالتکلیفـی وحـل                 ...شود

ای اماره دانست که درتعـارض  وفصل خصومت وضع شده باشد، نیست واصل مزبور را باید به گونه          
-    :به طورمثـال     .حقوقی معرفی شود  با اصول وامارات دیگر مقدم است ومدلول آن باید قاعده           

نمایـد، ولـی   ای ادعای فساد بیع واقع شده را دارد واصل استصحاب نیزحرف او راتأیید می         فروشنده
-   )تقدم اصل صحت براصل استـصحاب     .(کنداصل صحت مقدم شده وصحت معامله را بیان می        

 فروشنده داللتی برفـسادبیع واقـع       هرگاه پس ازمعامله، مبیع نزد فروشنده باقی باشد، اماره تصرف         
بعـد  )تقدم اصـل صـحت برامـاره      .(شده را ندارد واصل صحت براماره مالکیت فروشنده مقدم است         

اند،به خاطراین که   ای اصالۀالصحۀ را اصل عملی و بعضی آن را اماره شمرده          کند که عده  اضافه می 
ودرقانون مدنی      )9(.جود ندارد این اصل بربنای عقالء متکی است ونص معتبرخاصی دراین باره و          

،باید اصل صحت را ازامارات شمرد که مفاد آن ازاحکام کلـی از قواعـد             )223(ایران با توجه به ماده    
بعــضی   )10(.تــوان آن را اصــل شــمرد،بنابراین برسایراصــول مقــدم اســت حقــوقی اســت ونمــی

دراین بـاره شـیخ انـصاری نیـز         .باید ازامارات برشمرد  اند که می  نیزاصالۀالصحۀرا جزءظواهر شمرده  
ولی مرحوم آقـای خویی،اصالۀالـصحۀ را درردیـف اصـول           )11(.قایل براماره بودن اصالۀالصحۀ است    

حال چنانچه اصل صحت را ازامارات بدانیم، کلیه           )12(.دانسته و کاشفیتی ازواقع برآن قایل نیست      
گرآن را اصـل بـدانیم آن گـاه بایـد           شود، ولی ا  آثارمترتب برآن اعم ازشرعی وعقلی با آن ثابت می        
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بـه  بعـضی از اصـول محـرز هـستند کـه عقـالء برطبـق ظهـورآن و                 :گفت که اصل بردونوع است    
کننـد و بعـضی از اصـول    خاطرحکایت آن ازواقع، بلکه به خاطراطمینان ازمفاد آن، به آن عمل می          

. کننـد نیزغیرمحرز هستند که علماء طبـق ظهـور، ولـی بـدون حـصول یقـین بـه آن عمـل مـی                      
واسـطه شـرعی خـود را ثابـت نمـی           درهردوحال، اصل چه محرز باشد یا غیرمحـرز جزلـوازم بـی           

-دیده مـی  »قدس سره «گرچه بحث اصل محرز وغیرمحرز درآثاربعضی بزرگان مثل نایینی        )13(.کند
رسد که چنین تفکیکی قابل قبول نباشد؛چون فرقی از جهت کاشفیت ازواقـع             شود،ولی به نظر می   

    )14(. آن اصول وجود ندارددرهردونوع
   :مبنای اصل صحت-3
قانون مدنی بیانگر بنای عقالست که درمواقع تردید،پیدایش ظن نوعی آنان را ازتزلزل             )223(ماده 

بعضی به آیات وبعضی به روایات وبعضی  .کند،و درفقه بین فقها اختالف است     درمعامله منصرف می  
امـا  «:گویـد شیخ انصاری درتحلیل این دالیل مـی      .اندبه اجماع وبعضی به سیره عقال تمسک کرده       

اال ان تکـون    -3    )16(اوفـوا بـالعقود   -2    )15(قولوا للناس حـسناً   -1   :آیات مورد استناد عبارتند از    
 امـا    )18(.که شیخ انصاری استدالل به ایـن آیـات را ضـعیف شـمرده اسـت                  )17(»تجارۀ ن تراض  

کذب سمعک وبـصرک عـن اخیـک فـان شـهد        -2    . )19(صنع امراخیک علی احسنه   -1  :روایات
شیخ انصاری داللت این روایات را هم براصل صحت مـورد ادعـا                . )20(...عندک خمسون قسامۀ    

  اما اجماع قولی که ازتتبع نظـرات فقهـا بـه               )21(.داندکه حمل فعل غیربرصحت باشد،ضعیف می     
آیـد،حمل بـه صـحت فعـل        ه مسلمین برمی  آید و اجماع فعلی هم که ازعمل فقهاءو سیر        دست می 

واما عقل مـستقل،که بـه خـاطر جلـوگیری ازاخـتالل نظـام معـاد                  )22(.غیربوده وقابل قبول است   
     )23(.باشدنماید که مورد پذیرش میومعاش،عقل حکم به عمل به صحت فعل غیر می

    :مفاد اصل صحت-4
توان ازاصل صـحت بـرای نفـوذ        که آیا می  درپاسخ به این سؤال       رابطه اصل صحت با نفوذ عقد       

عقد استفاده کرد یا خیر،یا اصل صحت صرفاً دال برعـدم فـساد عقـد اسـت ونفـوذ وعـدم اکـراه                       
ورفتارطرفین را باید ازاصول دیگر استفاده کرد، که این درصـورتی اسـت کـه رفتـارمعتبرطرفین را           

تحقـق پیکـره عقـد را نتیجـه         جزءماهیت عرفی عقد بدانیم، درغیراینصورت باید با اصـل صـحت            
واژه صحت به معنای اخص بـه معنـای عـدم فـساد ونفـوذ               .گرفت که موضوع احکام قانونی است     

 معنـای رایـج صـحت همـان معنـای مقابـل فـساد اسـت، نـه اعتبـار ونفـوذ                          .)24(واعتبار اسـت  
امله خود مرد   نیزصحت به معنای عدم فساد به کار رفته است، نه تأیید ونفوذ مع            )223(درماده.معامله
   .)25(بالغ
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ازجملـه مباحـث اختالفـی         )صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعـل        (مراد ازاصل صحت  -5
مراد  ازصحت واقعی ایـن اسـت        .نیزهمین مسئله است که اقوال دانشمندان نیزدرآن متفاوت است        

بـه  که عمل دیگری ازنظرحکم واقعی شرع درست وغیر قابل خدشه باشـد، ولـی مـراد ازصـحت                   
اعتقاد فاعل این است که ممکن است عقیده انجام دهنده عمل با واقعیت منطبق نباشد و یا اصالً                  

  دراین بـاره شـیخ         .داندخطا یا  باطل به شمار آید،ولی مهم اعتقاد اوست که عمل را صحیح می              
همه کسانی که برای اصـل صـحت        «:گویدمی» صاحب مدارک «انصاری با تمسک به اقوال امثال     

 )26(».دهند منظورشان ازصحت،صحت به اعتقاد فاعل است      ور حال مسلم را مستمسک قرار می      ظه
دلیل صحت اگر سـیره عقـالء یـا       «:گویدولی مرحوم بجنوردی دراین مورد تفکیک قایل شده ومی        

اجماع یا جلوگیری ازاختالل نظام باشـد بایـد صـحت را صـحت واقعـی بگیـریم نـه صـحت بـه                        
    ».فایده خواهد بودنظرفاعل،زیرا کارما بی

دانند،قائلنـد کـه صـحت  بـه اعتقـاد             ولی کسانی که مبنای اصل صحت را ظهور حال مسلم می          
رسد ازآنجا کـه    به نظر می    )27(.دهدگویند مسلمان کارغیرصحیح انجام نمی    فاعل مدنظراست و می   

ان اسـتناد کـرد     تواعمال اصل صحت اختصاصی به مسلمانان ندارد وحتی به حال مسلم زمانی می            
که فاعل، عالم برصحت وفساد باشد؛درحالی که اصل صحت جایی که فاعل علم برصحت وفـساد            

بنابراین دراعمال اصل صحت باید ص حت واقعی مدنظرقرار گیرد نه صـحت             .باشدندارد جاری می  
   .به اعتقاد فاعل

حت،صـحت حکـم    انـد اگـر مـراد ازص       بعضی نیزبین حکم تکلیفی و وضعی فرق گـذارده وگفتـه           
تکلیفی باشد صرف اعتقاد فاعل به صـحت کـافی اسـت کـه اصـالۀ الـصحۀ جـاری شـود، ولـی                        

مـثالً  .اگربخواهیم اصل صحت را دراحکام وضعی پیاده کنیم باید صـحت واقعـی مـدنظرقرارگیرد              
کسی نمازی برمیت خوانده ونمازگزار اعتقاد برصحت این نمازدارد، ولی این نماز وقتـی تکلیـف را                 

   .)28(کند که صحت واقعی حاصل گردد نه صحت به اعتقاد فاعل نماز میساقط
باید دراین بحث روشن شود فرق      مطلب بعدی که می      فرق اصالۀ الصحۀ با قاعده فراغ وتجاوز      -6

رسد که قاعده فراغ وتجـاوز هـم نـوعی اصـل            به نظر می  .اصل صحت و قاعده فراغ وتجاوز است      
دهد وبعداز فراغ ازآن،خودش    ه کسی عمل یا عبادتی انجام می      صحت است ومراد ازآن،این است ک     

بعضی را نیزاعتقاد براین اسـت     )29(.انگارددهد وعمل خویش را صحیح میاحتمال خلل درآن نمی  
 درمورد اجرای اصـالۀ الـصحۀ درفعـل غیرگـاهی            )30(.که مجرای اصالۀ الصحۀ فقط فعل غیراست      

ته مادامی که عکس آن ثابت نـشده باشـد،که ایـن اصـل         مراد حلیت ودرستی عمل مسلم است؛الب     
وروایـاتی   )31(»قولوا للناس حسناً  « براساس فطرت استوار است وبرای اثبات این معنا به آیاتی چون          
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 گاهی نیز مراد     . استناد شده است   )32(»صنع امراخیک علی احسنه حتی یأتیک ما یقلبک منه        «چون
آیـد؛ یعنـی رفتـار فعـل        ه حکمی وضعی به حساب می     از اصالۀ الصحۀ،صحت مقابل فساد است ک      

اگرعقـد یـا ایقـاعی صـورت        .مسلمان را طوری تقسیم کنیم که ازآن آثارصحیح شرعی بـه بارآیـد            
ونتایجی گرفت و یا از مسلمانی عباداتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار               

-گیرد موجب سـقوط تکلیـف ازدیگـران مـی         آورد مثل نماز میت که اگر درست صورت         به بار می  
شود،موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یـا عبـارت او را درسـت وموافـق آداب شـرع وقواعـد                       

طور که گفتیم،برای حجیت    اسالمی به شمار آوریم،که مقصود از اصل صحت این معناست وهمان          
 و اختالل درنظـام اجتمـاعی       ولزوم دفع هرج و مرج    )34(سیره مسلمین  )33(ای چون اجماع  آن به ادله  

اسـتناد شـده اسـت کـه بهتـرین          )37(»تجـارۀ عـن تـراض     «وآیـاتی چـون   )36(وظهورحال مسلم  )35(
  )38(.دلیل،همان سیره عقالءاست

  ادامه دارد



 ١٤٩

    :هانوشتپی
  فرهنگ المنجد-1 

   .821یک جلدی،ص .فرهنگ فارسی عمید-2   
،بـا انـدک    71،یـک جلـد،ص     1368،موسوی بجنوردی،سید محمد،قواعـد فقهیـه،چاپ افـست       -3 

     .تصرف
  .381،شماره1368دکترجعفرلنگرودی،محمدجعفری،ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،-4
     .22،ص2دکترسیدمصطفی محقق داماد،قواعدفقه،ج-5 
    .353ترمینولوژی،حقوق شماره-6 
    .599ترمینولوژی حقوق،ش-7  
    .183ص-2ج-نشرمجد-اصول قراردادها وتعهدات-مهدی-دکترشهیدی-8 
الدلیل علی اصالۀالصحۀانما هو السیره علـی       (...325،ص3خوئی سیدابوالقاسم،مصباح االصول،ج  -9 

    ).ما عرفت
  .183،ص2دکترشهیدی،مهدی،اصول قراردادها وتعهدات،نشرمجد،ج-10  
لکونه من االمارات کما یشعر به قوله صلی اهللا علیه وآله           708شیخ انصاری،فرائد االصول ص   -11 

  . بعض روایاتفی
   .333،ص3خوئی،سیدابوالقاسم،تقریرات مصباح االصول،ج-12   
    .255،ص3بجنوردی،سیدمیرزا حسن،القواعدالفقهیۀ،ج-13  

   .229،ص2دکترشهیدی اصول قراردادها وتعهدات،ج-14
   .83بقره-15 
    .1مائده-16 

    .29نساء-17  
    .717رسائل،ص-18  

   .361،ص2کافی ج-19  
   .295االعمال وعقاب االعمال صدوق صثواب -20 
   .718همان،ص-21   
   .719رسائل،ص-22 
   .720رسائل ص-23 
    .241رسائل شیخ انصاری،ص-24 
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  .188،ص2دکترشهیدی،حقوق مدنی،اصول قراردادها و تعهدات،ج-25 
    .721،ص2رسائل،ج-26 

   .240،ص1قواعدالفقهیه،بجنوردی،ج-27  
   .361دکترگرجی،ص-28  
    .355ترگرجی،مجموعه مقاالت،صدک-29 

   .223ونراقی مالاحمد،عوائداالیام،ص6سید میرفتاح حسینی مراغی،العناوین،ص.ک.ر-30
   .83سوره بقره،آیه -31  
   .،باب حدیث محاسبۀ النفس147،ص8اصول کافی،ج-32   
     .239،ص1قواعدالفقهیه،سید حسن بجنوردی،ج-33 
     .239،ص1ج قواعدالفقهیه،سید حسن بجنوردی،-34 
   .310،ص1رسائل شیخ انصاری،ج-35 
    .314بجنوردی،ص-36 
    .عناوین سیدمیرفتاح-37 

  .242بجنوردی،ص-38  
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  دستورالعمل اخالقی
   ):عج(بعضی ازفوائد دعا برای تعجیل فرج امام زمان 

   .شیطانناراحت شدن   -3    ).علیهم السالم (زنده کردن امرائمه اطهار   -2    .هازیاد شدن نعمت  -1 
صــلی اهللا علیــه (شــفاعت پیــامبر-5  .بــه دعــا کننــده)علیــه الــسالم(توجــه حــضرت ولیعــصر-4

نجات -7   .شودباعث یافتن دعاهای دیگرمی   -6   .شودشامل حال او می   )علیهم السالم (وائمه)وآله
-10   .طوالنی شدن عمـر   -9   .وسعت رزق وروزی  -8   .های آخرالزمان ودفع باالیا   یافتن از فتنه  

-12   .شودمی)علیهم السالم (باعث خشنودی ائمه اطهار   -11  .نجات ازعذاب الهی وبهشتی شدن    
تـشرف  -14  .سبب رستگاری،زیادی ایمان ودریافت پاداش الهـی      -13    .شودحساب او آسان می   
  ... و .درخواب وبیداری)علیه السالم(به دیدار آن حضرت
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  قضایی- استفتائات فقهی
  رپس از اقرار به حد موجب رجم یا قتلتعزیرشخص درصورت انکا

     :سؤال 
آیـا مقـر تعزیـر    :گردد،بفرمایید ازآنجا که درحد رجم یا قتل درصورت انکار بعد از اقرار،حدساقط می     

  )1(شود؟می
     :جواب

    آیت اهللا محمد تقی بهجت
    ».وجهی ندارد«  

     آیت اهللا لطف اهللا صافی گلپایگانی
  ».شود واهللا العالملشرایط صالح بداند تعزیرمیااگر حاکم شرع جامع« 
  آیت اهللا ناصرمکارم شیرازی 

    ».گردد ولی تعزیربعید نیستحد به طورکامل ساقط می«  
    آیت اهللا سید عبدالکریم موسوی اردبیلی 
چنانچه به واسطه انکار بعد از اقرار درموردی حد سـاقط گردد،ظـاهراً تعزیـر اگربـه نظـر حـاکم                     « 

   ». داشته باشد،اشکال نداردمصلحت
    آیت اهللا حسین نوری همدانی 

  ».بستگی به نظرحاکم شرع دارد«  
  دیه نافذه-2

   :سؤال
دراثرجنایت به دست وپا اصابت کرده و ازطرف دیگر         ...)مانند گلوله،نیزه،کاردو (درصورتی که شیئی   

دیه آن به چه میزان    ) یا نافذتین  نافذه(آیا دودیه ثابت است یا فقط یک دیه؟       .الف:خارج شود،بفرمایید 
  )2(در صورت ثبوت یک دیه،آیا برای جراحت طرف خروج شیء ارش ثابت است؟. است؟ ب

   :جواب
    آیت اهللا محمدتقی بهجت 

دو دیه نافذه است ودراطراف مرد صد دیناراست واحوط صلح است دراطراف زن ودرعضوی که               «  
     ».قطع آن بیش ازصد دینار ندارد
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   هللا محمد فاضل لنکرانیآیت ا 
و اگر ازطـرف دیگرخـارج     .درفرض سؤال یک دیه ودیه نافذه ثابت است ونافذه همین است          .الف « 

  ».ارش آن هم در دیه نافذه مندک است.خیر. ب  .شودنشود نافذه محسوب نمی
    آیت اهللا ناصرمکارم شیرازی  
   ».احتیاط تعدد دیه است«  

  ی اردبیلی آیت اهللا سیدعبدالکریم موسو
     ».ظاهراً،فقط یک دیه ثابت است وارش هم ثابت نیست«  

    آیت اهللا حسین نوری همدانی
  ».باشدباید دو دیه بدهد وهردیه یک صد دینار می:درفرض سؤال.الف وب« 
  مبدأمهلت پرداخت دیه درقتل عمد-3

    :سؤال
 موجب قـصاص،درصورتی    درقتل عمد .الف  : درخصوص مهلت پرداخت دیه در قتل عمد بفرمایید       

که اولیای دم وجانی برمالی معادل دیه یا کمتریا بیشتر بدون ذکر مهلت پرداخت توافـق کننـد،آیا                  
شود تا مهلت پرداخت یک سال باشد یا مراد ازدیه میـزان        اطالق می »دیۀ العمد «برمال مورد توافق  
نایت اسـت یـا زمـان       اگرمهلت یک سال باشد ابتدای مهلت،زمان وقوع ج       . ب    مقدرشرعی است؟ 

رسد که اگرزمان مصالحه مالک باشد،درمواردی حکـم دیـه          با توجه به اینکه به نظر می      (مصالحه؟
شـود واگرزمـان وقـوع قتـل        شبه عمد وخطای محض نسبت به دیه عمد از حیث زمان اغلظ مـی             

تل نبوده  شود که تا قبل از مصالحه چیزی به عنوان دیه برعهده قا           مالک باشد،این اشکال وارد می    
     )3(.)است
    :جواب

در صـلح ازحـین تراضـی اسـت،به         .ب. اظهرجریان مهلت است  .الف«  آیت اهللا محمدتقی بهجت     
تواند شروط جـایزه اخـذ شـود واغلـظ معنـی            خالف آن که دیه ثابت ابتدایی باشد ودر تراضی می         

    ».ندارد
     آیت اهللا ناصرمکارم شیرازی

رد و تابع قرارداد است واگر قراردادی نبود باید طبق عـرف وعـادت              احکام پرداخت دیه را ندا    .الف«
   ».ازجواب باال معلوم شد.ب.  آن را بپردازد وتأخیرازآن نکند
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   آیت اهللا سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
اگر طرفین مـصالحه مـدت پرداخـت را تعیـین ننمـوده باشـند ظهـور درپرداخـت نقـدی دارد                      .1«

با خصوصیات واحکـامی کـه دیـه عمـد          کنیم  ا به دیه عمد مصالحه می     مگراینکه طرفین بگویند م   
درصورت مـصالحه   .2  .دارد،آن وقت بازاحکام دیه عمد را دارد،پس درمدت یک سال پرداخت کند           

-به مقداردیه با تصریح به همه خصوصیات دیه عمد وقت شروع یک سال ازوقـت مـصالحه مـی                   

 یـک سـال از وقـت مـصالحه اسـت واشـکاالت              باشد،بلکه درهمه صور سؤال مصالحه آغاز مدت      
مذکوره وارد نیست چون درآن دو دیه شبه عمد وخطا هم ازوقت ثبوت دیه است و ممکـن اسـت                    

 آیـت اهللا      ».انجامـد که اثبات آنها چند ماه ویا چند سال باشد وزمان ثبوتشان قهراً به طـول مـی                
  .ت دیـۀ العمـد محـسوب میـشود        با توافق طرفین مبلغ مـورد رضـای       .الف «  حسین نوری همدانی  

  ».ازجواب قبل روشن شد.ب
  گذشت ولی طفل از دیه صدمه وارد شده برصغیر وشکایت طفل بعد از بلوغ-4

     :سؤال
 چنانچه فردی نابالغ درحادثه رانندگی دچارصدمه گردد وبـا رضـایت پـدراو،جانی ازپرداخـت دیـه                 

درصـورت عـدم رعایـت غبطـه      . ب   ا دارد؟ آیا ولی طفل حق عفو جانی ر      .الف:معاف شود، بفرمایید  
درفرض مثبـت   .ج   تواند دیه صدمه وارد شده به خود را تقاضا کند؟         صغیر،آیا صغیر پس ازبلوغ می    

بـه جهـت عـدم رعایـت        (بودن پاسخ سؤال فوق،دیه را باید ازچه کسی مطالبه نماید،ازجانی یا پدر           
     )4(؟)مصلحت او

    :جواب
      آیت اهللا محمدتقی بهجت

اصاله صحت درعفو کافی است وعدم غبطه یـا وجـود مفـسده را              . ب   .اگرمفسده نباشد بلی  .الف «
  ».گیرداگرمحل مطالبه فوت نشده ازجانی می.ج .باید ثابت کند

    آیت اهللا سید علی سیستانی  
توانـد پـس ازبلـوغ آن را ازجـانی          اگر عفو مفسده برای طفل داشته است نافذ نیست وطفل مـی            «

  ». کندمطالبه
    آیت اهللا لطف اهللا صافی گلپایگانی 
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ولی طفل باید مصلحت طفل را درهر مورد حفظ نماید واگر عفو جانی بـه مـصلحت طفـل                   .الف «
  .توانـد واهللا العـالم  بلی،مـی .ب  .تواند والیتاً از او عفو نماید واهللا العـالم باشد ظاهر این است که می 

     ».لمنماید واهللا العاازجانی مطالبه می.ج
      آیت اهللا ناصرمکارم شیرازی

ولی طفل موظف است غبطه صغیر را مراعات کند که غالباً دراخذ دیه است نه عفو آن وچنانچـه                   «
تواند پس ازبلوغ دیه را ازجانی واگرمیسر نشد ازولی مطالبـه           میبرخالف غبطه صغیرعفو کند،صغیر   

  ».شودولی گرفته میکند و اگر دیه تفاوت پیدا کرده مازاد درهرصورت از
      آیت اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی 
بایـد دیـه را   . ج   .توانـد بلی،مـی .  ب  .حق عفو ندارد،مگرآن که ازمال خودش جبـران کنـد   .الف«

     ».ازجانی مطالبه نماید واگرعفو پدرسبب اتالف دیه گردد ازپدرهم مطالبه نماید
    آیت اهللا حسین نوری همدانی

  ».درفرض سؤال حق عفو جانی را ندارند وجواب بقیه سؤالها ازجواب باال روشن شد.وجالف،ب «
  مبتال کردن دیگری به بیماری ایدزو مرگ او-5

     :سؤال
اگر کسی مبتال به ویروس ایدز باشد واز بیماری خود خبرنداشته وعملی انجـام دهـد کـه موجـب                    

 گردد،آیا قتل ازنوع خطای محض اسـت        انتقال ویروس به فرد دیگری شود که منجر به مرگ وی          
  )5(یا شبه عمد؟

     :جواب
     آیت اهللا محمدتقی بهجت

    ».باشدخطاء محض می«
     آیت اهللا ناصرمکارم شیرازی

    ».درصورتی که قتل عرفاً به او اسناد داده شود ازقبیل شبه عمد است«
     آیت اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

     ».اً شبه عمد استدرمفروض سؤال،ظاهر«
    آیت اهللا حسین نوری همدانی

  ».درفرض مسأله قتل ازنوع خطای محض است«
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  رجوع ازسوگند پس ازاجرای قسامه -6
      :سؤال

انـد،پس اراجـرای    اگربعضی ازکسانی که به عنوان قسامه،قسم خـورده       : درخصوص قسامه بفرمایید  
وتحت تأثیر تلقـین یـا تهدیـد اولیـای دم قـرار      قسامه اظهار نمایند که قسمشان ازروی علم نبوده   

-اند وتقاضا کنند که به سوگندشان ترتیب اثرداده نشود،آیا قسم آنها کان لم یکن تلقی مـی                گرفته

  )6(گرددد یا به قوت خود باقی است؟
     :جواب

     آیت اهللا محمد تقی بهجت
رشان بی اثـر اسـت مگـر        قبل ازحکم ودرصورت علم حاکم احتیاط به صلح شودوبعدازحکم اظها         «

   ».درصورت علم حاکم به صدق ادعاء آنها
    آیت اهللا محمدفاضل لنکرانی 
بلی،اگرقاضی علم پیدا کند که قسم از روی علم نبوده یا خودشان اقرار کنند قاضی نمیتوانـد بـه                   «

      ».آن قسم ترتیب اثردهد
     آیت اهللا ناصرمکارم شیرازی

     ».شودقی میآری،قسم آنها کان لم یکن تل«
       آیت اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

گردد وبعید نیست   چنانچه قبل ازحکم حاکم ازقسم خود برگردند،قسم آنها کان لم یکن تلقی می            «
اگر بعد ازحکم حاکم هم باشـد،حکم نقـض شـود،چون حکـم بـه قـسامه بـرخالف قاعـده اسـت            

  ».باشندواگراستیفا شده،ضامن می
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    :اهنوشتپی
    301قضایی،مرکزتحقیقات فقهی قوه قضاییه،سؤال-گنجینه آرای فقهی-1
   .302همان،سؤال -2 
     .306همان،سؤال-3  
   .305همان،سؤال-4 
    .309همان،سؤال-5  

  .310همان،سؤال-6  
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  آسیب شناسی فقهی قوانین
  برگردندان مال مسروقه به مالک توسط سارق یا دیگری

     قانون مجازات اسالمی)198(ماده:ماده قانونی
     ابهام ونقص: نوع اشکال

هرگاه سارق پس ازسرقت،مال را تحت ید مالـک قـرار داده            «:گویدمی.ا.م.ق)198(ماده"4"تبصره 
نکتـه اول   .درخصوص این تبصره نکات متعددی مطرح است      :  توضیح    ».شودباشد موجب حد نمی   

سارق مال را تحت ید مالـک قـرار دهد،حـد           این که بدون شک با توجه به نص این تبصره هرگاه            
گردد یا خیر؟تبصره مذکور راجع به تعزیر بیانی ندارد         شود،ولی آیا سارق تعزیر می    سرقت جاری نمی  

بعیـد نیـست مقـنن      .برتعزیر سارق در فرض فوق ندارد     وظاهراً هیچ یک از نصوص قانونی داللتی        
فاقد هرمجازاتی دانسته تـا موجـب تـشویق         عمداً با اتخاذ یک سیاست جنایی این نوع ازسرقت را           

سارقین به بازگرداندن اموال مردم گردد که البته دراین صورت الزم بود مقنن به طـور صـریح بـه                    
الزم بـه   .کرد؛ولی با توجه به مبانی فقهی این تبصره،توجیه فوق مشکل است          این مطلب اشاره می   

باشند،هرچند به دلیـل    ه تعزیرسارق می  ،قایل ب "4"ذکر است که برخی ازحقوقدانان درفرض تبصره      
البته درمبانی فقهی تعزیر از باب حرمـت        )1(.اندای نکرده این سخن نپرداخته و به مستند تعزیر اشاره       

ونائبـه  )ع(کـل مـن تـرک واجبـاً اوارتکـب حرامـاً فلالمـام           «اصل این عمل و به مقتـضای قاعـده        
ی دادگاههـا ورسـیدن بـه یـک نظـم            شکی نیـست،ولی بـرای اجتنـاب ازاخـتالف آرا          )2(،»تعزیره

قابـل تأمـل   "4"ای کـه درخـصوص تبـصره    دومـین نکتـه    .حقوقی،تصریح مقنن ضروری اسـت    
-است،این است که دراین تبصره برگرداندن مال به مالک توسط سارق،مطلقاً موجب عدم حد مـی              

برخـی  .اشـد رسد این اطالق نادرست ب    به نظرمی .گردد،چه قبل ازشکایت مالک باشد و چه بعد ازآن        
شـود؛ولی  اند که اگر قبل ازشکایت،مال برگردانده شود،حد قطع جاری نمـی          ازفقها نیزتصریح کرده  

البته این سؤال دراین جا قابل طرح اسـت کـه آیـا             )6(.گردداگربعدازشکایت باشد،حد قطع جاری می    
 منه بدون مشخص بودن سارق برای وجوب حد کافی است یـا بایـد             مطلق شکایت توسط مسروق   

 نکته سومی که درایـن جـا مطـرح            منه به طورخاص ازشخص سارق شکایت کرده باشد؟       مسروق
هرگاه سارق پس ازسرقت،مال را تحت ید مالک قـرارداده          «:گویدمی"4"است،این است که تبصره   

چنین است که   ) بافرض پذیرفتن مفهوم درمثل مورد    (مفهوم این تبصره  ».شودباشد موجب حد نمی   
یا مرجع دیگری مال مسروقه را به مالک برگرداند، حد قطع جاری            )نیروی انتظامی (اگر اداره آگاهی  

گـردد؛ درحـالی    شود،یا اگرمالک بازور وغلبه مال مسروقه را تحویل بگیرد،حد سرقت جاری می           می
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-جردبرگرداندن مال به مالک،موجب عدم حد می  که چنین نیست وازدید مبانی فقهی این تبصره،م       
درپاسخ به این سـؤال کـه       )ره(امام خمینی .شت مال،دیگر مالک حق مطالبه ندارد     گردد، چون با برگ   

منه با قهـر وغلبـه مـالش را پـس بگیـرد             آیا الزم است اعاده به اختیار سارق باشد ویا اگر مسروق          
یکـی ازدیگرازفقهـای       )3(».در فرض مزبور قطـع ثابـت نیـست        «:فرمایدباشد؟مینیزمانع قطع می  

ن سؤال که چنان چه قبل ازطرح شکایت ازطـرف مالباختـه نزدقاضـی، امـوال                معاصردرپاسخ به ای  
مسروقه توسط اداره آگاهی ازسارق اخذ وجهت تحویل به مالباخته،نگهداری شود بـه نحـوی کـه                 

گردد،ولی مالباخته با وجود علم به این موضوع        هرموقع مالباخته تقاضا نماید اموال به او تحویل می        
کند،آیا دراین صورت نیزاجرای حدسرقت واجب      اموال،نزد قاضی شکایت می   قبل از تحویل گرفتن     

شود وازقبیل بازگشت مـال بـه دسـت صـاحب آن     حد سارق دراین حال اجرا نمی    « :گویداست؟می
 در پاسخ به این سؤال که سـارقی جمیـع شـرایط حـد سـرقت را                  "المسائلجامع"صاحب)4(».است

ولت ازمنزل سارق کشف و به صـاحبش مـسترد گردد،آیـا            دارد،اگراموال مسروقه توسط مأمورین د    
-گیرد؟جـواب مـی   منه جلوی صدور حکم قطع یـد سـارق را مـی           این گونه اعاده اموال به مسروق     

    )5(»...شـود منه این عمل صورت گیرد،دست سارق قطع نمی       چنان چه قبل ازشکایت مسروق    «:دهد
توضـیح ایـن کـه      . حقوقی این تبصره اسـت     ترین نکته دررابطه با این تبصره،وضعیت     آخرین ومهم 

دانـد،ولی  منه توسط سارق را موجب عدم حد مـی        دراین تبصره مقنن مجرد تسلیم مال به مسروق       
شورای نگهبان این اطالق را خالف موازین شرع دانسته وسقوط حد را مقید به توبه وتسلیم مـال                  

مراد این است که    «:ن آمده است  در نظریه شورای نگهبا   . به صاحب مال قبل از شکایت کرده است       
منه شکایت کنـد بـه      مستروقسارق ازسرقت پشیمان شده،توبه نماید واز این جهت پیش ازآن که            

اختیارخودمال را تحت ید وی قرار دهد وتأیید شورای نگهبـان نـسبت بـه تبـصره مـذکور مبنـی                     
خـالف  ) مالـک (همنـ براستظهار فوق بوده است وگرنه سقوط حد به مجرد تسلیم مال بـه مـسروق              

آیا شورای  -1   :آیدباتوجه به این نظریه،ابهامات واشکاالتی به وجود می         )7(».موازین شرعی است  
با توجه به این که نظریه شورای نگهبان ازظـاهر          -2  تواند قوانین عادی را تفسیر کند؟     نگهبان می 

باتوجه به ایـن    -3   نی است؟ شود،آیا این تفسیر دارای اعتبار قانو     استفاده نمی )198(ماده"4"تبصره
درصـورتی کـه    -4   که این نظرشورای نگهبان نوعی قانونگذاری اسـت آیـا اعتبـار قـانونی دارد؟              

توانـد  فقیه جامع شرایط باشد،آیا شورای نگهبان مـی نظرشورای نگهبان برخالف نظرمشهور یا ولی   
آیا لزوماً همـه قـوانین      -5 ؟نظرمشهور یا ولی فقیه جامع الشرایط را خالف موازین شرع اعالم کند           

کیفری ومدنی باید مطابق نظرفقهای شورای نگهبان تدوین گردد یا اگر مطابق با فتـوای مـشهور                 
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تـدوین گردد،ازنظرمطابقـت بـا شـرع مـشکلی ندارد؟بـه طورمثـال              یا منابع معتبرفقهـی دیگـر نیز      
تـدوین گردیـده کـه      براساس نظرمشهور ونظرولی فقیه جامع الشرایط       .ا.م.ق)198( ماده "4"تبصره

امـام خمینـی    .شـود منه برگردانـد حـد قطـع جـاری نمـی          هرگاه سارق مال را به مسروق     :گویندمی
لوالخرج السارق المال من حرزه ثم اعاده الیه فان وقع تحت یدالمالک            «:فرمایددراین زمینه می  )ره(

ال واعاده الـی الحـرز      ولواخرج الم «:گویدمحقق حلی درشرایع می     )8(».ولوفی جمله امواله لم یقطع    
لم یسقط الحد لحصول السبب التام وفیه تردد من حیث ان القطع موقوف علی المرافعه فاذا دفعـه                  

مرحوم خوئی با این که مانند شورای نگهبـان توبـه را درسـقوط               )9(».الی صاحبه لم یبق له مطالبه     
لواخرج المال من   «:گوید را به مشهورنسبت داده ومی     "4"داند،مع الوصف مفاد تبصره     حد شرط می  

حرزشخص،ثم رده الی حرزه فان کان الرد الیه ردا الی صاحبه عرفا سقط عنه الضمان وفی سـقوط                
الحد،خالف،واالظهرعدم السقوط وذلک الن السرقه بقدر النصاب حیث کانت تمام الموضوع القامه            

 الـی صـاحبها ولـم یـدل     الحد،فالسقوط یحتاج الی دلیل،کما اذاتاب وجاءمن قبل نفسه وردالـسرقه       
دلیل علی سقوط الحد بمجرد الرد کما فـی المقـام،نعم اذا کانـت اقامـه الحـد مـشروطه بمطالبـه                      

سقط الحد عنه عندئذ الن المسروق منـه لـیس لـه المطالبـه بعـد                -کما هوالمشهور -المسروق منه 
بـه مطالبـه    کنـد اگـر اقامـه حـد را مـشروط            مرحوم آقای خوئی،دراین کالم تصریح مـی      )10(».الرد

گویند با برگرداندن مال،حد ساقط     بدانیم،همان گونه که مشهورمی   ) منهشکایت مسروق (منهمسروق
عجیب آن کـه قـانون مجـازات        .منه حق شکایت ومطالبه ندارد    شود؛چون بعد ازرد مال،مسروق   می

ان وبا این حـال شـورای نگهبـ       )11(اسالمی،اقامه حد را مشروط به شکایت صاحب مال دانسته است         
سقوط حد را درصورت برگرداندن مال برخالف موازین شـرع اعـالم کـرده اسـت وسـقوط حـد را              
مشروط به توبه وبرگرداندن مال قبل از شکایت نموده است،درحالی که توبه امر مستقلی است کـه   

به طورمستقل به آن پرداخته اسـت وبـا احـراز          .ا.م.ق)200(گرددومقنن درماده موجب سقوط حد می   
همراه با برگرداندن مال باشد وچه بدون برگرداندن مال باشد چه قبل ازشکایت باشد وچه               توبه،چه  

ــی   ــاقط م ــد،حد س ــکایت باش ــد از ش ــرم    بع ــات ج ــل از اثب ــه قب ــه توب ــه آن ک ــشروط ب گردد،م
شـود کـه شـرایط زیـر موجـود          در صورتی حد سرقت جاری مـی      «:گویدمی. ا0م.ق)200(ماده.باشد
معنا ندارد مقنن در دو     :بنابراین،اوالً».وت جرم ازاین گناه توبه نکرده باشد      سارق قبل از ثب   . )5(:...باشد

اسـتظهار شـورای محتـرم نگهبـان        :ثانیـاً . ماده مجـزا ازهـم مـسئله توبـه سـارق را مطـرح کنـد               
بــا  ایــن  .بــسیاربعید ازذهــن و خــارج از ظهــورعرفی اســت    .ا.م.ق)198(مــاده"4"ازتبــصره
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 مختلف دارای اشکال است ونیاز به تحقیق وبررسـی دارد            ازجهات.ا.م.ق)198(ماده"4"بیان،تبصره
  .وروشن ساختن وضعیت حقوقی آن نیز ضروری است
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   :هانوشتپی
،چـاپ  )جرایم علیه اموال ومالکیـت    (حسین میرمحمدصادقی،حقوق کیفری اختصاصی دو    :ک.ر-1  

ال جـرایم علیـه امـو     (وهوشنگ شامبیاتی،حقوق کیفـری اختـصاصی     232،ص1376دوم،نشر میزان، 
    .67،ص1375، چاپ اول،ویستار،تهران،2،ج)ومالکیت

،چـاپ ششم،مؤسـسه    2،تحریرالوسـیله،ج )االمـام الخمینـی   (السید روح اهللا الموسوی الخمینـی     -2  
    .430ق،ص.ه1417النشراالسالمی، 

مرکزتحقیقـات فقهـی قـوه      ،گنجینـه آرای فقهی،   )امـام خمینـی   (سیدروح اهللا موسوی خمینـی    -3 
   . 1093قضاییه،سؤال 

،چــاپ اول،مدرســه االمــام علــی بــن ابــی      1ناصــرمکارم شیرازی،اســتفتائات جدیــد،ج  -4 
   .357، ص1357،قم،)ع(طالب

  .447،ص1377،چاپ اول،2محمد فاضل لنکرانی،جامع المسائل،ج-5 
    .محمد فاضل لنکرانی،همان-6  

    .279،ص373،چاپ اول،شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور،372مجموعه قوانین -7  
   .242السید روح اهللا الموسوی الخمینی،تحریرالوسیله،پیشین،ص-8 
    .166،ص1377،چاپ سوم،مؤسسه اسماعیلیان،قم،4جعفربن الحسن الحلی،شرائع االسالم،ج-9 

،مطبعه االداب،النجف االشرف،صـص    1السیدابالقاسم الموسوی الخوئی،مبانی تکمله المنهاج،ج    -10
   315و314
صـاحب  -1 :شود که شرایط زیرموجود باشد    ی حد سرقت جاری می    درصورت«2.ا.م.ق)200(ماده-11

  .»...مال ازسارق نزد قاضی شکایت کند
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  سؤال ازشما،پاسخ ازما
       :مقدمه

ازابتکارات معاونت آموزش قوه قضاییه تشکیل واحدی است به نام واحد مشاوره تلفنی قضات کـه                
ی سراسرکشور درجریان رسـیدگی بـه       همکاران قضای .گذراندسومین سال خدمت رسانی خود را می      

ها ممکن است اتخاذ تصمیم درموضـوع را مـستلزم مـشورت قـضایی بدانند،واحـد مـشاوره        پرونده
تلفنی قضات روزانه با حضوراساتید بازنشسته دیوان ودادسرای انتظامی قضات،درخدمت همکـاران            

شماره تعدادی ازسؤاالت   بنا به تصویب هیأت تحریریه نشریه، مقررگردیده است درهر        .قضایی است 
همکاران قضایی وپاسخهای اساتید مشاوره قضایی تلفنی،گزینش وتحت عنوان سؤال ازشما،پاسخ           

های تلفنی  دراین شماره در دو بخش تعدادی ازمشاوره      .ازما،به نظرقضات محترم سراسر کشوربرسد    
 ارتقـای کیفیـت     بدیهی است نقدونظردرمورد این پاسخها موجـب      .گرددقضایی تقدیم همکاران می   
  .مطالب این بخش خواهد شد

  عدم حضوردادستان یا نماینده وی درمحاکم جزایی
قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمـومی وانقالب،مبـین تـشکیل           )14(ماده»ج«بند  :سؤال

درصورت عدم حضوردادستان یا نماینـده او       .دادگاه ورسمیت آن با حضور دادستان یا نماینده اوست        
توانـد اقـدام بـه صـدور رأی     قت تجدید  شود یا دادگاه بدون نظردادستان یا نماینده اومی    بایستی و 

  نماید؟
ازآنجایی که حضوردادستان یـا نماینـده او درمحـاکم جزایـی جهـت حفـظ حقـوق عمـومی                :پاسخ

کنـد وبنـا بـه ظـاهر     ضروری است قانوناً محاکمه با حضوردادستان ویا نماینده او رسمیت پیدا مـی    
  .باشدسیدگی بدون حضوردادستان یا نماینده او موجه نمیقانون،ر

  ارجاع پرونده درغیاب دادستان
های کیفری توسـط دادیارارشـد انجـام           زمانی که دادستان درمرخصی باشد،ارجاع پرونده          :سؤال
شود یا بازپرس؟در شهرهای کوچک که چهار شعبه دادیـاری ویـک بـازپرس ویـک دادسـتان                  می

  باشد یا درصالحیت دادیار؟نده کیفری درصالحیت بازپرسی میدارند،ارجاع پرو
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-مـی )دادیاری که سابقه قضایی او بیش از بقیه دادیاران هست(ها با دادیار مقدمارجاع پرونده :پاسخ

قانون اصول تشکیالت عدلیه نیز که دادیار دارای قدمت سابقه خدمت را قائم مقـام              )60(ماده  .باشد
  . مطلب استدادستان دانسته مؤید این

************  
  اظهارنظرسابق دادرس ورسیدگی مجدد توسط او

سال گذشته هنگام طرح  پرونـده، دادرس شـعبه،          .پرونده قتلی درشعبه اول درجریان است        :سؤال
به شعبه دوم، یعنی شعبه هم عرض منتقل شده؛دادرس بعدی بـه پرونـده مزبـور رسـیدگی کـرده                 

ی در دیوان عالی کشور نقض شده وبه شـعبه هـم عـرض کـه                رأ. گرددومنتهی به صدورحکم می   
اکنون دادرس قبلی در شعبه دومی باشـد،آیا حـق اظهـارنظر دارد یـا               .شودشعبه دو است ارجاع می    

  خیر؟
قانون آیین دادرسی مدنی،پرونـده پـس ازصـدورقرار امتنـاع           )92(با توجه به قسمت اخیرماده    :پاسخ

 درآن حوزه نباشد بایـستی بـه نزدیکتـرین دادگـاه            توسط دادرس،چنانچه شعبه هم عرض دیگری     
  .ارسال شود؛واین در صورتی است که دادرس سابقاً اظهارنظرماهوی نموده باشد

***********  
  حضوردادستان مرکز استان یا شهرستان 

قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمـومی وانقالب،رسـیدگی در    )22(  به استناد ماده      :سؤال
مـشکل ایـن اسـت کـه     .یدنظر با حضور یکی از دادیاران یا دادستان بایـد انجـام گیـرد            دادگاه تجد 

درشهرستانهای تابعه،پرونده در دادسرا مطرح شده وبا کیفرخواسـت بـه دادگـاه شهرسـتان ارسـال                
وحکم صادرشده وتقاضای تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شده،حال دادسـتان            

  خواست را صادرنموده باید حضوریابد یا دادستان مرکزاستان؟یا دادیاری که کیفر
ــاده :پاســخ ــررات م ــه مق ــا توجــه ب ــومی   )22(ب ــشکیل دادگاههــای عم ــانون ت ــانون اصــالح ق ق

وانقالب،رسیدگی دادگاه تجدیدنظر با حضور دادستان یا یکی ازدادیاران یـا معـاون وی بـه عمـل                  
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ن یا نماینده وی بایستی درجلسه دادگـاه شـرکت          بنابراین درمورد سؤال، دادستان مرکز استا     .آیدمی
  .نماید

************  
  ارسال پرونده ازدیوان عالی کشوربه شعبه هم عرض

-هایی که ازطریق دیوان عالی کشورجهت رسیدگی بـه دادگـاه انقـالب اعـاده مـی            پرونده  :سؤال

  ادرنموده؟ای که رأی اولیه را صشود،آیا درشعبه هم عرض رسیدگی شود یا درهمان شعبه
چنانچه نقض رأی به علت نقـض تحقیقـات باشـد،درهمان شـعبه اولیـه تحقیقـات تکمیـل                   :پاسخ

وسپس اظهارنظر خواهد شد؛ولیکن چنانچه نقض رأی به علت ایراد درماهیت تصمیم قضایی باشد              
  .رسیدگی مجدد درشعبه هم عرض به عمل خواهد آمد

************  
  میزان سهم االرث

ت کرده و وارث او همه شیعه هستند،ولی همسر ایشان ازاهل سنت است کـه                شخصی فو    :سؤال
برد؛حال چگونـه   برد و در فقه شیعه فقط ازاعیان ارث می        به عقیده آنها همسر از همه مال ارث می        

  باید ارث محاسبه شود؟
ــد :پاســخ ــه موجــب بن ــان غیرشــیعه   "2"ب ــصه ایرانی ــوال شخی ــت اح ــانون رعای ــاده واحــده ق م

،درتعیین میزان سـهم االرث زوجـه،عادات وقواعـد مـسلمه متداولـه             1312 سال   درمحاکم،مصوب
  .الرعایه استدرمذهب متوفا الزم

*************  
  سهم االرث وتقسیم ترکه

  نحوه رسیدگی به دعاوی تقـسیم ترکـه و مطالبـه سـهم االرث را بیـان کنید؟ضـمناض                       :سؤال
  های موجود را نیز مشخص نمایید؟ تفاوت
وای تقسیم ما ترک ازامورحسبی است؛اما دعوای مطالبه سهم االرث مالی است ونیـاز بـه                دع:پاسخ

ازجهت دیگر،مطالبه سهم االرث زمانی مـورد       .تقویم و ابطال تمبر هزینه دادرسی مورد مطالبه دارد        
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 یـا نماید که ما ترک وجه نقد یا اوراق بهادار وامثال آن باشد که نیاز به تقـسیم یـا تعـدیل             پیدا می 
فروش نداشته باشد و درعین حال ماترک دراختیار وتصرف یک یا چنـد نفـر از ورثـه قـرار داشـته            

نمایند واساساً درزمانی که مـاترک منقـول و یـا امـوال منقـول       وازپرداخت سهم دیگران امتناع می    
وغیرمنقول با هم باشند بدواً بایستی تقسیم ماترک طبق مقررات قانون مدنی وقـانون امورحـسبی                

نجام شود وچنانچه سهم وحصه تقسیم شده درتصرف یکی یا تعـدادی از وارث باشـد کـه ازدادن                   ا
  .نمایدحصه مزبور امتناع نمایند،مطالبه سهم االرث مورد پیدا می

*************  
  ازدواج دخترباکره با فقدان پدر وجد پدری

 نیزبـا تحقیقـات ودالیـل       باشد وغیبـت وی   ای که پدرش غایب مفقوداالثرمی      دختر باکره     :سؤال
ومدارک ابرازی از ناحیه خواهان دردادگاه محرز ومسلم است،آیا دادخواسـت تقـدیم بـا توجـه بـه                   

قانون مدنی وتبصره آن باید به طرفیت دادگاه باشد یا شخص مفقوداالثر؟مضافاً اینکـه     )1044(ماده
  .باشدخواهان فاقد جد پدری می

باشد وموضوع  ای که فاقد جد پدری بوده وپدرش مفقوداالثرمی       برای احراز ادعای دختر باکره    :پاسخ
گیرد،مـوجبی بـرای طرفیـت      قانون مدنی مطرح رسـیدگی قـرار مـی        )1044(طبق تبصره ذیل ماده   

  .باشدقرارگرفتن دادگاه نیست،بلکه طرف دعوای پدرخواهان می
***********  
  مسئولیت تضامنی

دیم دادخواست نموده ودادگاه حکم به پرداخـت         فردی علیه ظهرنویس چک مبادرت به تق         :سؤال
صادرنموده است،سپس دارنده چک درشهردیگری مجـدداً       »دارنده چک «مبلغ چک به نفع خواهان      

مطالبـه وجـه چـک بـه طرفیـت صـادرکننده چـک نمـوده                )جداگانه(مبادرت به تقدیم دادخواست     
-ت جداگانه صـحیح مـی     کننده وظهرنویس،طرح دادخواس  است،باتوجه به مسئولیت تضامنی صادر    

  باشد یا خیر؟



 ١٦٧

توانـد علیـه ظهرنـویس اقامـه دعـوا          تا زمانی که وجه چک وصول نشده اسـت دارنـده مـی            :پاسخ
  .شودبدیهی است پس ازوصول وجه چک ازاحدی ازآنان،حق مطالبه ازدیگری سلب می.نماید

************  
  طرح دعوای تنفیذ قولنامه

قابلیـت اسـتماع دارد یـا خیر؟وچنانچـه منظورازتنفیـذ قولنامـه              آیا دعوای تنفیذ قولنامـه،         :سؤال
درخواست صدورحکم برصحت وقوع معامله باشد ومالک ثبتی پـالک طـرف دعـوا قـرار نگرفتـه                  
باشد،لکن این دعوا به طرفیت تنها کسی که با او قولنامه تنظیم نمـوده طـرح شـده باشـد چنـین                      

  باشد یا خیر؟دعوایی قابل پذیرش می
نچه منظورازتنفیذ قولنامه،صدورحکم برصحت وقـوع معاملـه باشـد،چنین دعـوایی قابـل              چنا:پاسخ

پذیرش خواهد بود؛ولیکن صرفاً تنفیذ قولنامه قابل استماع نخواهد بود ودرمـوردی کـه درخواسـت            
گردد،ضروری است مالک ملک،طرف دعوا     صدورحکم برصحت وقوع معامله وتأیید مبایعه نامه می       

ف دعوا قرار دادن کسی که مبایعه نامه را بـا خواهـان تنظـیم نمـوده ولکـن او                    قرارگیرد وتنها طر  
نیزازشخص دیگری که مالک پالک بوده خریداری کرده کفایت نداشته  وغیرقابل استماع خواهـد               

  .بود
************  

  اعمال مقررات سرقفلی
ن مدنی ناظربه مورد    گرددوقانواجرا نمی 1356درنقاطی که قانون روابط موجرومستأجر سال       :سؤال

است، درصورتی که مستأجر،سرقفلی پرداخت نموده باشد درزمان تخلیه،همان مبلغ پرداختی بـه او              
     گردد یا سرقفلی به مبلغ عادله روز؟مسترد می

چنانچه وجه پرداختی عنوان ودیعه یا قرض الحسنه را داشته باشد،درزمان تخلیه همان وجـه               :پاسخ
-چه موضوع تحت عنوان سرقفلی پرداخت شده باشد درزمـان تخلیـه مـی        مسترد خواهد شد،وچنان  

بایستی سرقفلی طبق نظریه کارشناسی پرداخت شود وهمچنان درقـانون روابـط مـوجر ومـستأجر                



 ١٦٨

 که اعمال همان مقررات قانون مدنی است نیزبه همـین نحـو تکلیـف گردیـده                 1376مصوب سال 
  .است

  تقاضای فروش ملک غیرقابل افراز
درصورتی که ماترک مال غیرمنقول مثل مرغداری شد وقابل افراز وتقسیم نباشد و احـدی          :سؤال

تواند حکم به فروش ماترک     ازورثه تقاضای فروش آن را بنماید و دیگری حاضرنشود،آیا دادگاه می          
  بدهد یا خیر؟

 پـس    امالک مشاع،چنانچه ملکی غیرقابل افـراز باشـد        قانون افراز وفروش  )4(به موجب ماده  :پاسخ
توانند تقاضـای فـروش     ازصدور رأی قطعی اداره ثبت مبنی برعدم امکان افراز،هریک ازشرکاء می          

آن را از محکمه خواستار شوند وچنانچه مرغداری دارای مرغ باشد مرغها جداگانـه طبـق مقـررات             
  .تقسیم اموال منقول تقسیم خواهد شد

************  
  ازدواج مسلمه با غیرمسلم

  :سؤال
 واین گـواهی صادرشـده،بعداً زوجـه اصـالح          را نموده )زوج(اضای گواهی حصروراثت متوفا   زوجه تق 

یهـودی  )برادروخـواهران متوفـا   (مسلمان وبقیه وارث  )زوجه(گواهی را به داعیه اینکه او و همسرش       
اند متوفا نیـز یهـودی بـوده ومـسلمان نـشده            برند خواستارشده؛خواندگان گفته  باشند وارث نمی  می

مه مسلمه با یهودی نیز صحیح نبوده و دادخواست بطالن آن را به مرجع صالح تقـدیم                 وازدواج دائ 
اختالف افتاده و رسیدگی به درخواست اصالح گواهی        ) هنگام فوت (حال دردین متوفا  .خواهند نمود 

حصروراثت منوط به تعیین دین متوفا است؛دراین صورت،رسیدگی به اختالف راجع به دین متوفـا               
   مرجع است؟درصالحیت کدام

اند متوفا نیزیهودی بوده است ودرصورت صحت این ادعا بـا           نظربه اینکه ورثه مدعی گردیده    :پاسخ
قانون مدنی که نکاح مسلمه با غیرمـسلم را جایزندانـسته،بدواً اخـتالف بـین               )1059(توجه به ماده  

طرفین درقسمت اصل نکاح اسـت کـه طبـق بنـد یـک مـاده واحـده قـانون اختـصاص تعـدادی              



 ١٦٩

ــانون اساســی   از ــم ق ــست ویک ــای موضــوع اصــل بی ــه دادگاهه ــود ب ــای موج ــاه (دادگاهه دادگ
گیـرد کـه دادگـاه خـانواده بـدواً          رسیدگی به موضوع درصالحیت دادگاه خانواده قـرار مـی         )خانواده

درخصوص صحت یا عدم صحت نکاح رأی مقتضی را صادرخواهد نمود که پـس از قطعیـت ایـن                 
 کسانی وراث شناخته خواهند شد دردادگـاهی کـه نـسبت بـه              رأی،تکلیف قضیه ازجهت اینکه چه    

  .نماید روشن خواهد شددرخواست گواهی حصروراثت رسیدگی می
  

************  
  مسئولیت وراث نسبت به دیون متوفا

ای ازصادرکنندگان چک،دادخواسـت      خواهان جهت مطالبه وجه یک فقره چک علیه عده            :سؤال
ه علت ندانستن آدرس،تعداد واسامی سایروراث را نمی داند ونتوانسته          تقدیم وخواهان اظهار کرده ب    

با عنایت به مراتب فوق،آیا وراثی  که علیه آنان طـرح دعـوا       .است همه طرفین دعوا را اعالم نماید      
شده است نسبت به کل خواسته بدهکار هستند یا نسبت به سهم خود ازترکه؟مضافاً اینکه اسـامی                 

 ثبت احوال مشخص گردیده و ترکه نیز ظاهراً تقسیم نـشده اسـت وهـیچ               وراث حسب اعالم اداره   
  اند؟کدام ازوراث در دادگاه حاضرنشده ودفاعی به عمل نیاورده

  
قانون امورحسبی،چنانچه هیچ یک از     )255و246،  240،  232،233،  226(با توجه به مفاد مواد    :پاسخ

ورثـه  :ثانیـاً .طرفیـت تمـام ورثـه اقامـه گـردد         بایستی به   دعوا می :ورثه ترک،را رد نکرده باشند،اوالً    
هریـک بـه نـسبت سـهم خـود          :ثالثاً.تکلیفی برپرداخت دین زاید از ماترک درحق طلبکار را ندارند         

ازماترک مسئولیت پرداخت دیون را ازماترک خواهند داشت وباالخره با مشخص بودن ورثه وفقـد               
النهایه،نسبت به کسانی   .دعوا قرار نگیرند  نشانی تعدادی ازآنها موجب آن نخواهد شد که آنها طرف           

که نشانی مشخصی ندارند دعوت جهت رسیدگی از طریق نشر آگهی به عمل خواهد آمد وچنانچه              
برسند مدرکیه خواهان تردید یا انکار یا ادعای جعلی به عمل نیایـد و یـا اینکـه درپرداخـت دیـن                      



 ١٧٠

بایستی براسـاس سـند مدرکیـه وتوجـه          می وبرائت ذمه دلیلی ازجانب خواندگان ارائه نگردد،دادگاه      
  .قانون آیین دادرسی مدنی،رأی مقتضی صادرنماید)278(ماده

  ادامه دارد
  8401919-8404343 :های تماس واحد مشاوره قضاییشماره تلفن



 ١٧١

  دستورالعمل اخالقی
     علت تأخیرافتادن اجابت دعا

 بخواهد واجابت آن بـه تأخیرافتـد،برای        هرآینه اگرمؤمن حاجتی ازخدا   :فرمود)علیه السالم (امام باقر 
آنچه خدای عزوجل برای    !بخدا سوگند .اش است وشنیدن صدای گریه  )نزدخداوند(محبوبیت آوازش   

به تأخیراندازد،بهتراست برای ایشان ازآنچه زود به آنها عطا فرمایـد؛پس،از           )ازآنچه خواهند (مؤمنین  
  ).گبس بزر(دعا خسته مشو،زیرا نزد خداوند منزلتی دارد



 ١٧٢

  "خود را بیازماییم"سؤاالت 
    :سؤال

-درمورد ابطال تمبرهزینه دادرسی درمحکمه درحال رسیدگی مـی        )الف(دادخواست اعسارآقای -1  
کـه آقـای    داردبـه محکمـه اعـالم مـی       )ب(آقـای   .باشـد مـی )ب(باشد ودعوای اصلی نیزعلیه آقای    

باشد و دعوای مطـرح   در رشت میایو همچنین شریک بنده درکارخانه  ) آ(کارمند ارشد اداره    )الف(
پـس بـا توجـه بـه تعریـف          .باشدشده از طرف وی براثر حدوث اختالف درمورد کارخانه مذکور می          

محکمه بدوی وجود کارخانه را جزو حوایج       .تواند درخواست اعسار نماید   قانون درمورد تاجر،وی نمی   
پرونـده درمحکمـه    )ب(اض آقای کند، که با اعتر   دارد واعسارخواهان را قبول می    شخصی اعالم می  

چنانچه شما قاضی تجدیدنظربودید درمورد نقض و یا ابرام رأی چگونه و            .باشدتجدیدنظرمطرح می 
  نمودید؟به چه مفادی ازقانون اشاره می

     :سؤال
خواهان درشـعبه تجدیـدنظر      ازمحکمه بدوی صادر و سپس حسب اعتراض       83/ 15 دادنامه شماره 

خوانده دعوا با تمسک به مدرک جدید،دوماه پس از صـدور رأی قطعـی              )الف(آقای. گرددنقض می 
نماید،و دادخواست خود را به محکمه بدوی تسلیم نموده و          وابالغ آن، درخواست اعاده دادرسی می     

دروقت رسیدگی،خوانده دعوا اعاده دادرسی نسبت به صالحیت محکمه به دلیل اینکه رأی قطعـی               
نماید کـه  ته و محکمه بدوی صالح نبوده،اعتراض نموده واضافه میاز محکمه تجدیدنظر اصدار یاف    

د اکنون شما با فرض اینکه قاضـی پرونـده بـوده باشـی            .فرصت اعاده دادرسی نیز سپری شده است      
  چگونه اتخاذ تصمیم خواهید نمود؟

     :سؤال
زننـد  مـی ماند وصبح هرچه وی را صدا       می)ب(به عنوان مهمان شب را در منزل آقای       )الف(  آقای  

شود که فوت نمـوده است؛پزشـکی قـانونی         با مراجعه پزشک ومعاینه مشخص می     . دهدپاسخ نمی 
شود که  مشخص می ) ب(در جستجوی منزل آقای     .داردعلت مرگ را خوردن مواد سمی اعالم می       

های شب به علت تشنگی ازخواب بیدار وجهت یافتن نوشیدنی درب یخچـال را          درنیمه) الف(آقای  
ای که داخل یخچال بوده مـورد اسـتفاده وی قرارگرفتـه،ولیکن داخـل بطـری                طری نوشابه باز و ب  

پرونـده بـا شـکایت      .آن را داخل یخچال قرار داده بـوده       )ب(نوشابه نبوده بلکه سمی بوده که آقای      
دارد که به دلیـل شـغلش ایـن مـواد سـمی را              اعالم می )ب(آقای.اولیای دم درمحکمه مطرح است    

آن شب به اصرارخود درآشپزخانه خوابیده وما       )الف(نموده وآقای  نگهداری می  همیشه داخل یخچال  
چنانچه شما قاضی پرونده بوده     .کردیمای رخ دهد را نمی    اصالً تصوراینکه چنین حادثه   ) اهل منزل (

  نمایید؟دانید وچگونه رأی صادر میباشید موضوع را با استناد به کدام یک ازمواد قانونی مطابق می
  :سؤال



 ١٧٣

بازپرس دادسرا درافشای قرارمجرمیت متهم اعالم داشته که شـاهدی ازطـرف مـتهم بـه دادسـرا                  
شـوند  دردادگاه،شهود حاضـر مـی    .معرفی نشده و دفاعیات متهم نیز مؤثر در رد اتهام انتسابی نبوده           

ه دارد که دوبار به دادسرا رفته و یک بار هم بازپرس اظهارات مرا اخذ نمـود          یکی ازشهود اظهار می   
آن اقدام به پاره کردن آنها نموده و مطلب ناشایستی نیـز خطـاب بـه مـن و                   ولیکن پس ازمطالعه    

ام که هرزمـان الزم بـود بنـده را          دارد که آدرسم را داده    متهم ابراز داشته،و شاهد دوم نیزاظهار می      
ظـامی  متهم بـه دادسـرای انت     .احضار کنند ولیکن ازطرف دادسرا دعوتی ازمن به عمل نیامده است          

ای که آدرس شاهد را به اطالع بازپرس رسـانده اعـالم ودرخواسـت تعقیـب                شکایت برده والیحه  
اکنون شما درمقام دادیار دادسرای انتظامی قضات درایـن خـصوص اتخـاذ             .بازپرس را نموده است   

  .تصمیم نمایید



 ١٧٤

  
  

  پاسخ به سؤاالت خود را بیازمایید شمارۀ قبل
  )1(سؤال

  ...جهت تحویل و تعویض جعبه نوشابه پر)الف(رمقابل مغازه آقای خودروی تخلیه نوشابه د
  :پاسخ

باشد،ولی بـا ایـن     رو ازموارد تخلف رانندگی مستوجب جریمه می      هرچند تردد موتورسیکلت درپیاده   
حال، با توجه به فنی و کارشناسی بودن قضیه،اظهارنظر درخـصوص علـت تامـه حادثـه درحیطـۀ                   

ت وعنداالقتضا هیـأت کارشناسـی اسـت،که مفـاد خودآزمـایی            صالحیت کارشناس رسمی تصادفا   
حال در  . هیچگونه داللتی برارجاع موضوع به کارشناس نداشته و ازمصادیق نقص تحقیقاتی است             

صورتی که پس ازارجاع امر به کارشناسی،علت تامه حادثه بی احتیاطی یابی مباالتی راننده موتـور                
عرض مانده باشد، دراین صورت حقـوق تـرک نـشین           سیکلت تشخیص شود و این نظر مصون ازت       

های موتورسیکلت مبنی برشکایت علیه راننده موتوردایربربی احتیاطی در رانندگی منجربه صدمات            
ومالک جعبه های نوشابه نیزمی تواند ضمن دادخواست تقدیمی مطالبه ضـررو            ,بدنی محفوظ است  

  .زیان وارد شده را بنماید
  

  )2سؤال 
  ...را نوشته ) ب(تعداد زیادی ازکیوسکهای تلفن عمومی شماره تلفن خانم  در) الف(آقای 
  : پاسخ 

مزاحمـت تلفنـی جـرم و        75قانون تعزیرات اسالمی مصوب     ) 641(نظر به اینکه به صراحت ماده       
) الـف (قابل تعقیب جزائی است ، ولـی مفـاد خودآزمـایی هیچگونـه داللتـی برمباشـرت شـخص                    

قـانون  ) 43(عملکرد وی حداکثر درحد معاونت درجـرم موضـوع مـاده            درمزاحمت تلفنی نداشته و     
قانون فوق به حداقل    ) 726( قابل بررسی می باشد، که به استناد ماده          70مجازات اسالمی مصوب    

 با مد نظرقراردادن قانون نحوه وصول برخی از درآمـدهای دولـت و مـصرف            "مجازات مباشرجرم   
  .واهد بود قابل مجازات خ"کردن درموارد معین 

  
  



 ١٧٥

  )3سوال 
  ...مدتی است که ساکنین مجتمع مسکونی شیرین ، به مدیرساختمان گله منداند که ازواحد

  :پاسخ 
قانون تعزیرات اسـالمی    ) 618(را مشمول ماده    ) الف(هرچند ممکن است عده ای عملکرد شخص        

وعلی الخـصوص    قلمداد نمایند، ولی با عنایت به فلسفه وضعی آن وسیاق مـاده مزبـور              75مصوب  
مبنـی  ) الـف (تفسیرمضیق مقررات جزایی ناشی ازاصل برائـت ، بـه نظرمـی رسـد فعـل شـخص                   

برنگهداری یک جفت میمون درمنزل شخصی ، فاقـد وصـف جزایـی بـوده باشـد ، ولـی حقـوق                      
الضـرر و   "مبنی بردرخواست رفع مزاحمت به استناد قاعده فقهی         ) همسایگان(ین ازاین امر  رمتضر

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خـویش  ( مصرح دراصل چهلم قانون اساسی  "سالمال ضرارفی اال  
  .ازدادگاه محفوظ است) را وسیله اضراربه غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

  



 ١٧٦

  )4سؤال 
  ....درحین رانندگی ، با عابری تصادف نموده و عابرازناحیه بینی و کتف ) الف(آقای 

  
  :پاسخ 

مقصر اعالم داشته وتـصریحی     %20را  )الف(، کارشناس فنی تصادفات شخص    برابر مفاد خودآزمایی  
تقصیرنیز عهـده   %80حال با فرض اینکه     .به اینکه الباقی تقصیر برعهده چه کسی است،نشده است        

خود مقتول بوده باشد ونظریه مزبور نیزمصون ازتعرض مانده باشد وقاضـی نیـز ارجـاع قـضیه بـه                 
ندهد،دراین صورت مورد از مـصادیق مـشارکت درقتـل در           هیأت کارشناسی را ضروری تشخیص      

تقـصیر بـه    %20قانون مجازات اسالمی بوده که به لحاظ توجـه          )42(حکم شبه عمد موضوع ماده      
دیه کامل نیزبرعهده اوست؛و از سوی دیگر،تعقیب وی ازحیث جنبه عمومی جرم نیزبـه              %20راننده،

  .یک ضرورت قانونی است 75قانون تعزیرات اسالمی مصوب )714(استناد ماده
  


