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  سرمقاله
  

های مؤثر در جهت برنامه ریـزی آموزشـی، شـناخت سـطح عالیـق و نـوع سـالیق                      یکی از شیوه  
ای کـه مـا در آن         اهمیت این شیوه از آنجاست کـه در عـصر و دوره           . مخاطبان از طریق نظرسنجی است    

ان کـه سـهل و آسـان    اند، آموختن و آموزش آنچن بریم و بر آن عصر انفجار اطالعات نام گذارده       سر می   به
های   کسب اطالعات صحیح از سقیم و شناخت اندیشه       . نماید، به همان میزان نیز صعب و دشوار است          می

های بـشری کـه بـا         ها و یافت    سره از ناسره در میدانی به وسعت جهان کنونی و در میان انبوهی از دانش              
دهند، گذشته از  ان را مورد خطاب قرار میعالقمندسرعتی برابر با کسری از ثانیه در دورترین نقاط جهان، 

آوری ووقوف بر ابعاد      های فکری الزم برای بازشناسی آنها، و نیز زمان کافی در جهت جمع              نیاز به توانایی  
البته ناگفته پیداست که هرچه در این مسیر . ریزی دقیق و منسجم نیز دارد       مختلف اطالعات نیاز به برنامه    

رویم، کار آسانتر خواهد بـود؛ امـا در           ی و در قلمرو دانشی خاص پیش می       سوی کسب اطالعات تخصص     به
شود، انتخاب و گزینش بهینه با توجه به سطح           همین قلمرو خاص هم، زمانی که مقوله اموزش مطرح می         

بنابراین، حرکت در جهت تعامل افکار      . کند  پژوهان، کار را دشوار می      اختالف در نیازهای مخاطبان و دانش     
ها و ارائه دانش و اطالعات صحیح و کارآمد، نیاز به مقوله مخاطب شناسی را هر چنـد محـدود،                      شهو اندی 

و از آنجا که بنابر مسئولیتی که ما در نـشریه پیـام آمـوزش قبـول                 . سازد  بیش از پیش برجسته و مهم می      
 به مخاطبـانی کـه      های الزم را در جهت ارائه دانش و اطالعات حقوقی، قضایی و فقهی              ایم تا زمینه    کرده

  ترین  در یکی از حساس
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دار انجام وظیفه هستند، و برخی از آنـان خودآموزگـارانی پرمایـه و                مناصب اجتماعی، عهده  
گردند، فراهم سـازیم؛ بـا توجـه بـه            از فرهیختگان وفرزانگان جامعه محسوب می     توانا، بلکه بعضاً    

کمبودهای علمی در برخـورد بـا طیفـی از          امکانات محدودی که در اختیار داریم، شناخت نیازها و          
انـدرکاران نـشریه، و       با توجه به تجربه چند ساله دسـت       . چنین مخاطبانی بیار سخت و دشوار است      

زنـی بـا      تحریریه در زمینـه موضـوعات حقـوقی و قـضایی و رای            دقت نظر اعضای محیرم هیأت      
امـا  . ایم   پیش آشنایی داشته   نظران حقوقی کشور، تا حدودی برنیازهای قضات، از         و صاحب خبرگان  

توانـد راه را بـرای رفـع          درک و شناخت نیازها و کمبودها و نیز موضوعات مورد عالقه شما که می             
هایی قانونی است،     معضالت مبتال به و روزمره شغلی که بعضاً ناشی از نواقص، ابهامات و نارسایی             

هـای    عنوان نظرسنجی، هم بـه کاسـتی      هموار نماید؛ ما را بر آن داشت تا با تهیه سئواالتی تحت             
  .خود واقف شویم و هم بیش از پیش با نیازها و مسائل مورد عالقه مخاطبانمان آشنا گردیم

ایـم    های نظرسنجی، عزم ما را در راهی که در پیش گرفتـه             های رسیده در فرم     بررسی پاسخ 
هـزار نـسخه را انتخـاب         یـک های رسیده تعـداد       از میان فرم  . تر کرد   تر وامیدهای ما را شفاف      راسخ

دست آمـده گویـای آن بـود کـه راه درسـت       کردیم و پس از کار آمارگیری و تهیه نمودار، نتایج به    
از آنجاکه نشریه پیـام آمـوزش       . هاست  و تنها نیاز به رفع نقایص و تکمیل کاستی        ایم    انتخاب کرده 

ضوع در نظرسـنجی کـامالً       که این مو   -متعلق به خود شما و خانواده حقوقی و قضایی کشور است          
االمکـان در مجموعـه      ها و نظریات شـما را حتـی          برخورد فرض می دانیم که خواسته      -مشهود بود 

های مطرح شده در فـرم        یکی از پرسش  : عنوان مثال   به. کار بنتدیم   موضوعات آن رعایت کنیم و به     
مـا نیـز از قبـل در صـدد          گرچه  . صورت ماهنامه بودند    نظرسنجی درباره فاصله زمانی انتشار آن به      

ایم، ولیکن با توجه به امکانات محدود و مشکالت عدیده، اقـدام بـه آن را بـه                    انجام این مهم بوده   
ایم، عـزم را بـیش از         حال که مخاطبان خود را مشتاق به چنین امری یافته         . ایم  آینده موکول نموده  

انیم؛ همچنین در مورد تمام آنچـه       نماییم تا در آینده به این خواسته جامه عمل بپوش           پیش جزم می  
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با امید به اینکه در آینده نیز پیام اموزش بتوانـد           . اید  شما، ما را در آن مورد راهنمایی و توصیه کرده         
عنوان یک نشریه آموزشی در میان جمع شما عزیزان پیدا کند و بعد از این                 جایگاه واقعی خود را به    

پژوهان عرصه حقوق و قضا از سـطح علمـی و کیفـی              نیز با همیاری وو همدلی همکاران و دانش       
 مرتبط با وظیفـه و مـسئئولیت قـضایی عزیـز را مرتفـع               باالتری برخوردار گردد تا تمامی نیازهای     

ای از یک نمودار آماری فـرم نظرسـنجی بـه             در پایان برای اطالع همکاران محترم، نمونه      . گرداند
گونـه کـه مستحـضرید        همـان ضـمناً   . ده باشـید  دست آم   رسد تا خود شما شادهد نتایج به        چاپ می 

  .سئواالت مربوط به نظرسنجی در صفحات پایانی نشریه شماره یک آمده است
سردبیر
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  طرح دعوای ضرروزیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

  
  ) دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان (-دکتر عباس زراعت

  
  :مقدمه

ای عمومی و انقالب در امور کیفری، در مورد نحـوه طـرح             ه  قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 11(ماده  
پس از آنکه متهم تحـت تعقیـب قـرار گرفـت،          :(دارد  دعوای خصوصی و ضرروزیان ناشی از جرم مقرر می        

تواند اصل یا رونوشت تمامی دالیل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع                  مدعی یا شاکی می   
مطالبه ضرروزیان مستلزم   . د قبل از اعالم ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید        توان  کند و نیز می   تعقیب تسلیم   

در این ماده، نکات و مالحظـات فراوانـی وجـود دارد کـه              .) باشد  رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می     
بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این مالحظـات، امکـان یـا عـدم امکـان طـرح دعـوای                         

هـای    باشد و رویـه     ها نیز می    باشد که بسیار مبتال به دادگاه       ی از جرم در مرحله واخواهی می      ضرروزیان ناش 
یـه  در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارا            . گردد  در این زمینه اتخاذ می    مختلفی  

 بنـابراین، .  برگـزینیم  تـر را     با توجه به سکوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقـوقی، احتمـال قـوی               و یمینما
  :سنجیم رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می حتماالت مختلفی که در اینجا به ذهن میا



 7

  :عدم امکان -1
طریق کرده اسـت    ارایه  چنین   1380/ 5/ 11 -7/ 4231اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره        

دالیلی کـه بـرای ایـن دیـدگاه         . امکان ندارد که طرح دعوای ضرروزیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی           
  :شرح زیر است توان ارایه داد به می

دانـسته اسـت و خـتم    ) قبـل از اعـالم خـتم دادرسـی    ( فوق، مهلت طرح دعوا را    )11(ماده   -1 -1
گیرد، امـا خـتم       دادرسی در اینجا منصرف به ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز ختم دادرسی صورت می              

رحله مورد نظر نیست، بلکه ختم دادرسی برای یک مرتبه که صورت گرفت ایـن عنـوان     دادرسی در این م   
  .باشد محقق شده است و ختم دادرسی در مراحل بعدی مورد نظر نمی

استناد به اطالق ختم دادرسی جایز باشد، پس باید بتوان قبل از ختم دادرسی در مرحله                اگر  -2 -1
کرد؛ زیرا عنوان ختم دادرسی بر این عمل قـضایی هـم صـدق              تجدیدنظر نیز دعوای ضرروزیان را مطرح       

همچنین واخواهی یک نـوع تجدیـدنظر واخـواهی         . کند  که هیچ کس چنین تجویزی نمی       کند، در حالی    می
  .توان به دعوای جدیدی رسیدگی کرد، هر چند تابع دعوای دیگر باشد است و در مرحله تجدیدنظر نمی

علـت    علیه و مطالبی اسـت کـه بـه          یدگی به دفاعیات محکوم    مرحله واخواهی فقط برای رس     -1-3
عدم حضور در جلسه دادگاه امکان ارایه آن را پیدا نکرده است و برای شخص غایـب راه ارایـه دلیـل بـاز                        

علیه، مطـالبی   تواند در پاسخ به مطالب محکوم از این حق خود استفاده کرده و فقط می له      است؛ اما محکوم  
  .شود آن هیچ ادعا یا مطلب جدیدی پذیرفته نمیجز  را ارایه دهد و به

دعـوای کیفـری، بـرخالف قواعـد فقهـی بـوده و یـک               طرح دعوای ضـرروزیان درضـمن        -1-4
در اینجا . صورت محدود تفسیر کرد و از گسترش دامنه آن خودداری نمود بنابراین، باید ان را به. استثناست

شود یـا خیـر؟       مل ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز می       شا) قبل از ختم دادرسی   (شک داریم که عبارت     
  .کند که شامل این مرحله نشود تفسیر محدود اقتضا می

بینـی   علیـه پـیش   امکان واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوا، تسهیلی است که برای محکوم        -1-5
شـود     مـی  کنمد حکمی که در مرحلـه واخـواهی صـادر           شده است وو فلسفه مشروعیت واخواهی اقتضا می       

  علیه  محکومیت محکوم
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پس اگر در این مرحله عالوه بر محکومیت قبلی، حکم به پرداخت ضررو زیان نیـز                . را بیشتر نکند  
علیه واخواهی نکرده است تا حکم او         که محکوم   در حالی حکمی شدیدتر از واخواسته خواهد بود؛       داده شود،   

  .ا شدید بودن مجازات را داردتر شود، بلکه ادعای برائت ی تشدید گردد یا اضافه
را به کار بـرده     ) پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت       (قانون، عبارت مذکور    ) 11( ماده   -1-6

دهد که طرح دعـوای خـصوصی تـا وقتـی امکـان دارد کـه واژه                   نشان می ) متهم(است و استفاده از واژه      
) متهم(اخواهی، به شخص تحت تعقیب     حال آنکه در مرحله و    . بر شخص تحت تعقیب صدق نماید     ) متهم(

  . نام دارد) علیه محکوم(شود، بلکه  گفته نمی
طرح دعوای خصوصی درضمن دعوای عمومی، حـق و امتیـازی بـرای شـاکی اسـت کـه                    -7 -1

پـس  . تواند از این حق استفاده کند و می تواند از آن صرف نظر کرده و به دادگاه حقوقی مراجعه کنـد                      می
کـه امکـانش بـرای        له قبل از صدور رأی غیابی از این حق استفاده نکرد، در حالی            وقتی که شاکی در مرح    

  .شد، قابل اعاده نخواهد بودعدم طرح دعوا، اماره اسقاط وی فراهم بود، 
ممنوعیت طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی، ضرری برای شاکی همراه ندارد؛ زیرا راه  -1-8

  .تواند از طریق دادگاه حقوقی، دعوای خود را تعقیب نماید طرح دعوا روی وی بسته نیست و او می
  
  : امکان طرح دعوا– 2

در مورد امکان دعوای خصوصی در مرحله واخواهی نیز توجیهاتی وجـود دارد کـه در ادامـه بیـان                    
  :شود می

بنـابراین، وقتـی دادگـاه وارد     . معنای زایل کردن دادرسـی قبـل اسـت           رسیدگی واخواهی به   -2-1
شود تمامی آثار رسیدگی قبلی را زایل می کند و ختم دادرسـی قبلـی نیـز از جملـه                      واخواهی می رسیدگی  

بنـابراین خـتم دادرسـی در مرحلـه واخـواهی در حقیقـت خـتم دادرسـی         . شود همین آثار است و زایل می    
اشی از توان دعوای ضرروزیان ن پس اقبل از آن می. معنای واقعی آن است که اصالً صورت نگرفته باشد          به

  )1. (جرم را مطرح کرد
   قیاس مرحله تجدیدنظر با مرحله -3-2
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به دعوایی رسیدگی کرد کـه      توان    واخواهی، قیاس صحیحی نیست؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر نمی        
در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده است و علت عدم امکان طرح دعوای خصوصی در مرحله تجدیدنظر           

حله واخواهی چنین محـدودیتی نـدارد؛ زیـرا رسـیدگی در ایـن مرحلـه یـک        اما مر. همین ممنوعیت است  
ماده . (معنای خاص آن نیست     باشد و تجدیدنظر به     مقررات رسیدگی بدوی می   رسیدگی عدولی است و تابع      

  ) قانون آیین دادرسی کیفری241
 بنـابراین، در ایـن  . رسیدگی واخواهی ادامه رسیدگی قبلی اسـت و مرحلـه جدیـدی نیـست           -3 -2

  .توان دعوای ضرروزیان را مطرح کرد مرحله که همان مرحله بدوی است، می
شـود،     دالیلی که برای امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمـومی مطـرح مـی                -3-4
رچه واخواهی امتیازی برای شـاکی      زیرا گ کند که این دعوا را در مرحله واخواهی نیز مطرح کرد؛              اقتضا می 

. استفاده کند ... و ادله موجود در پرونده کیفری در تحصیل دلیل و         ت دادرسی کیفری    است تا بتواند از سرع    
مرحله واخواهی محروم سازیم، بـدین معناسـت کـه او را از    پس اگر شاکی را از طرح دعوای خصوصی در    

ونی که چنین محروم کردنی نیاز به نص قانونی دارد و نص قـان              در حالی . ایم  مزایای قانونی بی بهره ساخته    
  . کند که طرح دعوا در مرحله واخواهی جایز باشد در اینجا وجود ندارد، بلکه عمومات قانونی اقتضا می

قیاس واخواهی کیفری با واخواهی حقوقی، احتمال امکان طرح دعـوای خـصوصی در ایـن           -2-5
: دارد  مـی قانون آیـین دادرسـی مـدنی، در ایـن خـصوص مقـرر               ) 136(کند؛ زیرا ماده      مرحله را تقویت می   

که بخواهـد جلـب شـخص ثالـث را بنمایـد بایـد دادخواسـت جلـب را بـا                       علیه غیابی در صورتی     محکوم(
معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به          . دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند       

تقـدیم دادگـاه    لـث را در     خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلـب ثا           اعتراض، جهات و دالیل     
قانون آیین دادرسی مـدنی تـصریح دارد، دادخواسـت جلـب ثالـث را در                ) 135(گونه که ماده      همان.) نماید

امـا قانونگـذار، تقـدیم      معنـای خـاص آن نیـست؛          توان مطرح کرد و جلسه اول بـه         جلسه اول دادرسی می   
کیفری نیز بایـد امکـان طـرح        واخواهی  پس در   . دادخواست جلب ثالث را در این مرحله تجویز کرده است         

  . دعوای خصوصی باشد
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  ـ نظریه تفصیلی3
بـدین  نظریه دیگری ممکن است در اینجا مطرح شود و میـان دو حالـت مختلـف تفـصیل دهـد؛                     

صورت که اگر دادگاه در مقام رسیدگی واخواهی، وقت رسیدگی تعیـین کنـد و طـرفین را دعـوت نمایـد،               
رروزیان را قبل از اعالم ختم دادرسی تقدیم دادگاه کند؛ اما اگر بدون تعیـین       تواند دادخواست ض    شاکی می 

قـانون  ) 218(مـاده   : توضیح مطلب اینکـه   . علیه نخواهد بود    وقت رسیدگی باشد چنین حقی برای محکوم      
دادگـاه پـس از     : (نحوه رسیدگی به واخواهی را به دو صورت پیش بینی کرده است           آیین دادرسی کیفری،    

علیـه را بررسـی و        شود و دالیل و مـدافعاتا محکـوم         قاضای واخواهی بالفاصله وارد رسیدگی می     رسیدن ت 
نماید و در صورتی که مؤثر در رأی تـشخیص دهـد و               چنانچه مؤثر در رأی نباشد، رأی غیابی را تأیید می         

تـوجیهی  .) یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد، با تعیین وقت رسیدگی، نخواهد بـود               
که برای این دیدگاه وجود دارد آن است که دادگـاه هرگـاه وارد رسـیدگی مـاهوی شـود، کلیـه مقـررات                        
دادرسی بدوی در مورد رسیدگی او رعایت خواهد شد کـه از جملـه ایـن مقـررات امکـان طـرح دعـوای                        

اخـواه را قـوی     اما اگردادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشود و دالیـل و         . تبع دعوای عمومی است     خصوصی به 
تواند برای رسیدگی به دعوای خصوصی وقت رسیدگی تعیین کند و موجبات اطالـه دادرسـی را                   نمینیابد،  

  .له دادخواست ضرروزیان داده باشد هر چند محکوم. فراهم سازد
  : نتیجه

شـود کـه      توان اقامه کرد چنین نتیجه گرفته مـی         از بررسی سه نظر فوق، دالیلی که برای آنها می         
تـر از دو      ریه عدم امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمـومی در مرحلـه واخـواهی، قـوی                 نظ

  . عنوان یک استثنا به صورت محدود مورد استفاده قرار گیرد نظریه دیگر است و این امتیاز باید به
  
  :نوشتپی
  .88 ـ انتشارات فکرسازان، ص 1ـ زراعت و مهاجری ـ آیین دادرسی کیفری ـ ج 1
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  تکرار ابهام اجرا یا عدم اجرای آرا ه تشخیص،شعب
  ) قسمت اول(

  
  فر دکتر سام سواد کوهی

  ) دادیار دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه(
  

  :ها کلید واژه
نظم دادرسی، اجرای احکام، دادرسی، تشکیالت قضایی، شعبه تشخیص، آرای قطعی، توقف اجـرا،            

  .ن دادرسی کیفریتجدیدنظر، آیین دادرسی مدنی، آیی
  
  اصالحی) 18(مروری بر ماده  - 1

  :سه بیان دارد که عبارتند) 1381/ 7/ 28الحاقی (های آن  و تبصره) 18(ماده 
  تأکیدی، حذفی و تأسیسی: از
  

  : بیان تأکیدی-الف
باشد که در قـوانین       همان می ، آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام،          )18(مطابق صدر ماده    

  های عمومی و انقالب در امور ی دادگاهآیین دادرس
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مجلس شـورای    1379/ 1/ 21 کمیسیون قضایی و حقوقی      1378/ 6/ 28کیفری و مدنی مصوب     
و نماید کـه در مـورد آرای تجدیـدنظر یـا فرجـام، تجدیـدنظر                  ماده اضافه می  . اسالمی ذکر گردیده است   

همچنین در مورد آرای قطعـی، جـدای   . ردگی مقررات آیین دادرسی مربوط انجام میخواهی بر طبق     فرجام
ای که در این ماده تغییر یافته است، تأکید دارد که جز از طریق اعاده دادرسـی و اعتـراض ثالـث                        از شیوه 

  .توان رسیدگی مجدد نمود نحوی که در قانون مربوط مقرر است، نمی به
  
  :  بیان حذفی-ب

یین اشخاص صالح برای اعتـراض بـه رأی   اصالحی، شیوه جدیدی را در تع  ) 18(قسمت اخیر ماده    
علیـه    فقـط محکـوم   کار برده است که مطابق آن در صورت خالف بین قانون یا شرع بودن رأی                  قطعی به 

تواننـد درخواسـت    مـی ) در امـور کیفـری  (و یا دادسـتان مربـوط     ) چه در امور مدنی و چه در امور کیفری        (
نظر از حکم کلی مذکور در        قطعاصالحی،  ) 18(ز ماده   عبارت دیگر، این قسمت ا      به. رسیدگی مجدد نمایند  

هـای عمـومی و    قانون آیین دادرسی دادگـاه    ) 268(و  ) 235(و نسخ مواد     1381/ 7/ 28الحاقی  ) 39(ماده  
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی و مـواد         کمیسیون   1378/ 6/ 28انقالب در امور کیفری مصوب      

/ 1/ 21های عمومی و انقالب در امـور مـدنی مـصوب         دادرسی دادگاه قانون آیین   ) 412(و  ) 411(،  )326(
1379:  

 2 و   1قانون آیین دادرسی مدنی و تبـصره        ) 236(در امور مدنی اساساً بندهای الف و ب ماده          : اوالً
نحـو مـذکور در       یعنی جز رئیس قوه قضاییه بـه      . آن را مگر در مورد رئیس قوه قضاییه، حذف نموده است          

اصالحی، قاضی صادر کننده رأی و یا قاضی دیگر اعم از رئیس دیوان             ) 18(ماده  » 2«ره  قسمت آخر تبص  
و یا هر قاضی دیگـری کـه طبـق مقـررات قـانونی              کل کشور، رئیس حوزه قضایی      عالی کشور، دادستان    

ین توانند در صورتی که پی به اشتباه رأی صادره ببرند ولو خالف ب              گیرد، نمی   پرونده تحت نظر او قرار می     
  .شرع یا قانون باشد، تقاضای نقض آن را بنمایند

در صورت وجود خالف بین شرع یا قانون در رأی کیفری، از میان قضات، عم از قاضی صادر                  : ثانیاً
  عالی کشور،  کننده رأی، رئیس دیوان
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کشور و رئیس حوزه قضایی تنها دادستان مربـوط و همچنـین رئـیس قـوه قـضاییه                  دادستان کل   
  . د تقاضای رسیدگی و نقض حکم را بنمایندتوانن می

حذف تجدیدنظرخواهی  ( "4"اصالحی دو بیان حذفی دیگر نیز دارد که یکی در تبصره            ) 18(ده  ما
اصـالحی، از هـیچ   ) 18( ماده "2"جز در مورد اختیار رئیس قوه قضاییه مذکور در ذیل تبصره   مکرر یعنی   

و ) عنوان خالف بین درخواسـت تجدیـدنظر نمـود    توان به نمیبار  حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک      
  .آمده است) عالی کشور در تجویز اعاده دادرسی حذف اختیار دیوان( "5"دیگری در تبصره 

  
  : بیان تأسیسی-ج

اصالحی، مرجعی را با نام شعبه تشخیص ایجاد نموده است کـه از دو بعـد                ) 18( ماده   "2"تبصره  
  .استتشکیالت و صالحیت قابل توجه 

  :از حیث تشکیالت دادرسی یا نظام قضایی
بنابراین، تـصریح   . عالی کشور فرض ننموده است      قانون، جایگاه شعبه تشخیص را مستقل از دیوان       

شعبه تـشخیص از پـنج      ... شود  عالی کشور که شعبه تشخیص نامیده می        شعبه یا شعبی از دیوان    ... کند  می
شـعبه تـشخیص دارای دفتـری    . شود  قوه قضاییه تشکیل مینفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس      

  .اصالحی است) 18(ماده  "3"دار وظیفه مذکور در تبصره  است که عهده
االشـعار، شـعبه تـشخیص مرجـع رسـیدگی بـه               قانون فوق  "2"مطابق تبصره   : از حیث صالحیت  

م از اینکـه رأی در      اعـ . اصـالحی اسـت   ) 18(درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای قطعی مذکور در مـاده           
علت انقضای مهلت تجدیـدنظرخواهی قطعـی شـده باشـد و یـا از مرجـع                  مرحله نخستین صادر شده و به     

  .تجدیدنظر صادر گردیده باشد یا قانوناً قطعی باشد
حـسب مـورد    شود که شعبه تشخیص ممکن است با فرض قطعیت رأی،             از حکم فوق استفاده می    

  :نظر واقع گردد؛ یعنیمرجع دوم، سوم و یا چهارم تجدید
 7ماده (مرحله دوم، تحت عنوان رسیدگی به رأی قطعی دادگاه نخستین اعم از اینکه دادگاه بدوی         

صادر ) آیین دادرسی مدنی   230 آیین دادرسی کیفری، ماده      232های عمومی و انقالب، ماده        قانون دادگاه 
علت  صادر شده و به) یا دادگاه کیفری استاندادگاه عمومی و انقالب و      (شده باشد و یا در مرحله نخستین        

  .انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد
تحت عنوان رسیدگی به رأی دادگـاه یـا مرجـع تجدیـدنظر و یـا رسـیدگی بـه رأی                     مرحله سوم،   

علت عدم درخواست تجدیدنظر  های بدوی که به خواهی از آرای دادگاه عالی کشور که در مقام فرجام   دیوان
  .صادر شده باشد)  قانون آیین دادرسی مدنی376موضوع ماده (عیت یافته است، قط

عالی کـشور کـه در مقـام رسـیدگی بـه              مرحله چهارم، تحت عنوان رسیدگی به آرای شعب دیوان        
  آیین دادرسی مدنی ) 368(خواهی نسبت به موارد مذکور در ماده  فرجام
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  .صادر شده باشد) ب، حجر و وقفو فسخ آن، طالق، نساحکام راجع به اصل نکاح (
الزم به ذکر است که شعبه تشخیص در حدود صالحیت خود، زمانی مجـوز رسـیدگی دارد کـه دو     

  : امر رعایت شده باشد
ماده  "2"تبصره  . (درخواست باید ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأی به شعبه تشخیص تقدیم گردد             

  ) اصالحی18
ــه اســتثنای تجد  ــدنظر، ب ــه  خواهــان تجدی ــد هزین ــدنظرخواهی دادســتان در امــور کیفــری، بای ی

پرداخـت کنـد و چنانچـه ظـرف ده روز پـس از اخطـار دفتـر شـعبه                    ) 1(تجدیدنظرخواهی را وفق قانون     
تبـصره  . (باشد این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می. تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود    

  ) اصالحی18 ماده "3"
  
  : نوشت پی

های عمـومی و انقـالب در امـور مـدنی مـصوب               قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 503(ماده  : ک. ر -1
1379.  
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  ارتباط دادگاه و دادسرای جدید

  
  
  ) مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضاییه-علی مهاجری(

  
  

  : چکیده
هـای عمـومی و انقـالب، موسـوم بـه قـانون احیـای دادسـرا،                   قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    

و دادستان، ارتباط بین بازپرس و      ارتباط بین دادیار    . شد ایجاد نموده است     التی بیش از آنچه تصور می     تحو
نحو اختـصار     دادستان، تغییرات در دادگاه عمومی بخش، از جمله تحوالتی بود که بعد از معرفی دادسرا به               

هـای    اه و دادسرا در رسـیدگی     در این مقاله، چگونگی ارتباط دادگ     . های قبل به بحث گذاشته شد       در شماره 
امکان تحقق اختالف بـین دادسـرا و دادگـاه،    : عنوان مثال به. کیفری مورد بحث و بررسی واقع شده است 

چگونگی صدور کیفرخواست در جرایم متعدد با فرض مطرح بودن صالحیت ذاتی، طـرح یکـی از مـوارد                   
  . این مقاله است در دادسرا و بالعکس، از عناوین مورد بحث در دادگاهصالحیت
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  :طرح موارد صالحیت دادگاه در دادسرا
هایی که موضوع آنها جرایم ذیل باشد مـستقیماً در            پرونده،  )1(|قانون  ) 3( ماده   "3"مطابق تبصره   

  ):2(های مربوط مطرح خواهند شد  دادگاه
   جرایم مشمول حد ذنا و لواط؛-الف
   جرایم دارای تا سه ماه حبس؛-ب
  ):3( تا یک میلیون ریال جزای نقدی  جرایم دارای-ج
  . جرایم اطفال-د

سؤال مطرح آن است که اگر گزارش یا شکایت یکی از موارد مربوط به صالحیت دادگاه به دادسرا           
  چگونه عمل خواهد شد؟رفت یا پس از ارجاع دادستان در نزد یکی از قضات دادسرا مطرح شد، 

 که با طرح یکی از موارد مربوط به رسـیدگی مـستقیم             رسد  به ذهن می   در پاسخ به سؤال، در ابتدا     
کـه  صالحیت یعنی توانایی و اختیار قانونی انجـام امـری،           . آید  دادگاه در دادسرا، بحث صالحیت پیش می      

بنابراین، چه موضوع در نزد دادستان مطرح شود و چه در نزد یکی دیگر از قضات . مربوط به دیگری است 
  .حیت به اعتبار شایستگی و صالحیت دادگاه مربوط صادر شودباید قرار عدم صالدادسرا، 

شود این است که مورد از موارد صدور قرار عـدم صـالحیت               موضوع دیگری که به ذهن متبادر می      
 باید در موضوع مربوط به دادگـاه، قـرار   -بلکه چه توسط دادستان و چه توسط قضات دیگر دادسرا  نیست،  

را با اختیار تفویضی به دادگاه در رسیدگی مستقیم به این جـرایم، نتیجـه               زیامتناع از رسیدگی صادر شود؛      
قـانون آیـین دادرسـی      ) 14(مـشمول مـاده     آن است که قضات دادسرا فاقد این اختیار هستند و موضـوع             

  .خواهد بود) 4(کیفری 
یدگی در  یک از دو استدالل اول از قوت بیشتری برخوردار است؛ زیرا قرار امتناع از رسـ                 اینکه کدام 
نـه در جـایی کـه    شود که اختیار قاضی رسیدگی کننده به اعتبار شخص او مطرح باشـد،       فرضی صادر می  

بنـابراین، موضـوع از مقولـه صـالحیت         . گـردد   او مطرح می  اختیار قاضی به اعتبار صالحیت مرجع متبوع        
رار عـدم صـالحیت     و ارتباط بین دادسرا و دادگاه از طریـق صـدور قـ            دادگاه و عدم صالحیت دادسراست      

  .گردد محقق می
  

  ) 5: (نظر کمیسیون آموزشی دادسرا
در ارتبـاط بـا     سؤال این بوده است که ضـابطین        . نحو دیگری نیز مطرح شده است       سؤال مذکور به  

  این جرایم از لحاظ تسلیم آن به مرجع قضایی باید به دادستان مراجعه نمایند یا به رئیس دادگستری؟
با توجه به اینکه دادسـتان،  : (چنین پاسخی ارائه شده است    در این خصوص،    پس از مذاکرات کافی     
دهد موضـوع     کلیه گزارشات به دادستان منعکس شده و اوتشخیص می        شود،    رئیس ضابطین محسوب می   

اعـم از دادگـاه     ... باید در دادگاه مطرح گـردد     گزارش به دادسرا ارجاع شود یا از مواردی است که مستقیماً            
  یا کیفری استان بنابراین، چنانچه با تشخیص اولیه دادستان عمومی محل 
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قرا عدم صالحیت نیست؛ لیکن     موضوع به دادگاه ارجاع گردد، جهت ارسال پرونده نیازی به صدور            
که موضوع به دادسرا ارجاع شود و پس از آن هر یک از مقامات دادسرا تشخیص دهند موضوع                  در صورتی 

در محکمه مطرح شود، دادسرا با صدور قرار عـدم صـالحیت، پرونـده را بـه                 اً  از مواردی است که باید بدو     
و صـدور قـرار امتنـاع از       بنابراین، در چنین مواردی نوع قرار، عدم صالحیت بـوده           . نماید  دادگاه ارسال می  

  .)رسیدگی صحیح نیست
  

  :طرح موارد صالحیت دادسرا در دادگاه
قـانون، مـستقیماً در   ) 3(مـاده   "3"ذکور در تبـره  غیر از مـوارد مـ  ممکن است گزارش و شکایت،     

در این باره نباید تصور شود که دادگاه از اساس فاقد صالحیت رسیدگی است؛ چرا کـه   . دادگاه مطرح شود  
صالحیت دادرسی نسبت به این موارد با دادگاه است، تنها انجام مرحله تحقیقات مقدماتی این جـرایم بـا                   

، اصل ثابت و غیر قابل انکار آن        )3(ماده   "3"در غیر از جرایم موضوع تبصره       عبارت دیگر،     به. دادسراست
است که کلیه گزارشات وو شکایات باید در دادسرا مطرح شـود و سـپس عنـدالزوم از طریـق دادسـرا بـه              

رسد به اعتبار آنچه بیان شد، صدور قرار عـدم صـالحیت معنـا                نظر می   در این موارد به   . دادگاه ارسال شود  
به موضوع واقف شود یا پـس    رد، اعم از اینکه رئیس حوزه قضایی در زمان مالحظه شکایت یا گزارش              ندا

پرونـده بایـد بـرای      الیه و موافقت رئـیس حـوزه قـضایی،            دادگاه مرجوع از ارجاع به یکی از شعب دادگاه،        
  .رتحقیقات مقدماتی به دادسرا ارسال شود

خصوصاً کـه   ریه کمیسیون آموزشی دادسرا استفاده نمود؛       بعید نیست بتوان در این ارتباط نیز از نظ        
الیه به دادسرا، موافقت رئـیس حـوزه قـضایی            اگر معتقد باشیم الزمه ارسال پرونده از سوی دادگاه مرجوع         

که در قـرار عـدم    در حالیدر صورت عدم موافقت رئیس حوزه قضایی، با مشکل روبرو خواهیم شد؛        . است
  .این ایده نیز خالی از قوت نیست. نداردصالحیت چنین مشکلی وجود 

  
  :اختالف بین دادسرا و دادگاه

نظر از اینکه پرونده باصدور قرار عدم صالحیت یا غیر آن از دادسرا به دادگاه و یـا از دادگـاه                    صرف
ن سؤال ای. به دادسرا ارسال شود، ممکن است دادگاه استدالل دادسرا را و دادسرا استدالل دادگاه را نپذیرد

  .است که چگونه بین این دو مرجع رفع اختالف خواهد شد
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اسـتدالال اول آن اسـت کـه دادگـاه          : رسد  در پاسخ به این سؤال، دو استدالل متفاوت به ذهن می          
سـیره قانونگـذار در     کـه     تر از دادسراست و دادسرا توان معارضه و اختالف ندارد؛ و از آنجایی              مرجعی عالی 

قـانون آیـین    ) 30(تالی از مرجع عالی اسـت و ضـرورت ایـن تبعیـت در مـاده                 مورد مشابه، تبعیت مرجع     
تصریح گردیده، لذا چه در فرضی که دادسـرا پرونـده را بـه دادگـاه فرسـتاده و دادگـاه       ) 6(دادرسی مدنی   

دادسـرا بایـد از     شـود،     مخالف باشد و چه در فرضی که پرونده از ابتدا توسط دادگاه به دادسرا فرستاده می               
  :این استدالل پذیرفته شده و چنین اعالم شده استدر کمیسیون آموزشی دادسرا، . اه تبعیت نمایددادگ

بدیهی است چنانچه دادگاه اعتقاد به صالحیت دادسرا داشته باشد، رأی دادگاه از ناحیه دادسـرا                (... 
  .) تواند با دادگاه اختالف نماید االتباع بوده و در این زمینه دادسرا نمی الزم

استدالل دوم آن است که در ارتباط با دادسرا و دادگاه، موضوع مرجع تالی و مرجـع عـالی مطـرح                     
ولـی در نظـام     های عمومی، امر تحقیقات مقدماتی جرایم نیز با دادگاه بود،             چرا که در زمان دادگاه    نیست؛  

 اعتبار این شـأن و      دادسرا این امر به دادسرا محول شده است و شأن دادسرا تحقیقات مقدماتی است و به               
توانـد او را ملـزم بـه تحقیقـات            اعتقاد به صالحیت خود ندارد، طرف اختالف نمی       که    موقعیت، در مواردی  

مجمـع قـضایی     82/ 3/ 3مـورخ   / الف/1188اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعالم شماره          . نماید
آن اداره . کـرد یید اسـتدالل دوم را اسـتنباط   توان از آن نظریه تأ    ای داده است که می      نظریهاطفال تهران،   

های عمومی و انقالب در       قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 57(موجب ماده     هر چند به  «: چنین بیان نموده است   
طبـق قواعـد مـذکور در آیـین         امور کیفری، چگونگی و ترتیب حل اختالف در صالحیت در امور کیفری،             

هـای عمـومی و انقـالب در          در مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه     ولی  دادرسی در امور مدنی خواهد بود؛       
امور مدنی، در مورد تعیین مرجع حل اختالف بین دادسرا و دادگاه ساکت است و علت این امر، عدم وجود                    

هـای عمـومی و انقـالب و          حال که با اصالح قانون تـشکیل دادگـاه        . دادسرا در سیستم قضایی ایران بود     
  تی از صالحیت و تشکیل دادسرا، قسم
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قـانون آیـین    ) 27(از مالک مـاده   توان    ها به دادسرا محول شده است، بنابراین نمی         اختیارات دادگاه 
طور که طبق این ماده و در زمـان           های عمومی و انقالب در امور مدنی استفاده کرد  همان            دادرسی دادگاه 

می واقـع در حـوزه یـک اسـتان حـادث            عدم تشکیل دادسرا، چنانچه اختالفی بین دو دادگاه کیفری عمو         
در بنـابراین،   آمـد؛     عمل می    تجدیدنظر استان به   یعنی دادگاه رفع اختالف بین آنها در مرجع باالتر،        شد،    می

حال حاضر نیز می توان معتقد بود که مرجع حل اختالف بین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه قـضایی                     
  » .با دادگاه تجدیدنظر استان است

رسد استدالل اول قابلیت دفـاع بیـشتری    نظر می تر است، به   یک از دو استدالل صحیح      ه کدام ک  این
استدالل دوم را تأیید کرده است؛ اما نظریـه اداره مـذکور از             داشته باشد و هر چند اداره حقوقی در نتیجه،          

معتقد بود؛ و یـا اینکـه       توان    در پایان نظریه اعالم داشته، می     : عنوان مثال   به. جهات عدیده قابل نقد است    
  .اختالف در صالحیت بین دو دادگاه را با اختالف در صالحیت بین دادسرا و دادگاه قیاس نموده است

  
  :کیفیت ارتباط دادسرا و دادگاه در جرایم متعدد

شاید مالحظه این عنوان، بدیهی بودن چگونگی ارتباط دادسرا و دادگاه در جرایم متعدد را به ذهن                 
جـرایم مربـوط   در دادسرای جدید، مرحله تحقیقاتی      . باشد  اید، اما موضوع به این سهولت نیز نمی       متبادر نم 

شـود،    به صالحیت دادرسی دادگاه عمومی، دادگاه انقالب و دادگاه کیفری استان، در یک مرجع انجام می               
 محـدوده   در فرضی کـه جـرایم متعـدد در        . ولی کیفرخواست خطاب به سه دادگاه جداگانه صادر می شود         

صالحیت دادرسی دادگاه خاصـی  صالحیت هر یک از این سه دادگاه در پرونده امر مطرح شده در پرونده،     
  . اکنون فروض مختلف امر را بررسی می نماییم. کند را نیز مطرح  می

  
  :مطرح بودن جرایم متعدد در دادسرا

  :جرایم مربوط به دادرسی یک دادگاه -الف
من تحقیقات مقدماتی، اختالف حاصل شده بین بازپرس و دادستان و           در این صورت، چنانچه درض    

اعتراض به یکی از قرارهای مذکور      طور کلی،     یا اعتراض متهم به قرار بازداشت و قرار عدم صالحیت و به           
  قانون، دخالت دادگاه را ایجاب کند، ) 3(ماده  "ن"در بند 
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اه عمومی یا کیفری استان ارسـال خواهـد         تکلیف روشن خواهد بود و پرونده حسب مورد به دادژگ         
محـل مطـرح      اگر در پرونده، سه جرم خیانت در امانت، کالهبرداری و صدور چک بـی             : عنوان مثال   شد به 

پرونـده جهـت حـل اخـتالف بـه          باشد و بین بازپرس یا دادستان اختالفی در قرار بازداشت حاصل گردد،             
در این فرض نیز پرونده به همـان دادگـاه ارسـال            ض کند،   دادگاه عمومی و اگر متهم به قرار صادره اعترا        

  .خارج از چارچوب صالحیت دادگاه عمومی نیستخواهد شد؛ چرا که جرایم مطرح شده، 
  
  : جرایم مربوط به دادرسی دو دادگاه-ب

ممکن است در پرونده تشکیل شده در دادسرا، جرایمی مطـرح باشـد کـه صـالحیت دادرسـی دو                    
اگر متهم مرتکب قاچاق عتیقه و کالهبـرداری شـده باشـد، دادرسـی      : عنوان مثال   به. دادگاه را مطرح کند   

اگر بازپرس در پرونده امـر بـرای هـر دو جـرم، قـرار               . نسبت به جرم قاچاق عتیقه با دادگاه عمومی است        
د دهـ  قانون به این سؤال پاسخ نمـی ... بازداشت صادر کند و قرار صادر شده مورد اعتراض متهم واقع شود      

خـصوص   در ایـن ! که اعتراض متهم باید در دادگاه انقالب مورد رسیدگی واقع شود یا در دادگاه عمـومی؟  
  :رسد باید گفت راهکارهای زیر به ذهن می

بازپرس رفع اشکال؛ لحاظ   بهبنابراین،  . انتخاب یکی از دو دادگاه ترجیح بالمرجح است       : راهکار اول 
  . به قید قرعه دادگاه را تعیین کند

چون صالحیت دادگاه عمومی عام می باشد و صالحیت دادگاه انقـالب یـک اسـتثناء                : راهکار دوم 
لـذا در مـوارد     ؛  یک از دو دادگاه رجوع شـود        باشد و در اینجا تردید ایجاد گردیده که به صالحیت کدام            می

دگی بـه اعتـراض     بنابراین، پرونده به حکم اصل، جهت رسـی       . تردید باید به اصل رجوع کرد، نه به استثناء        
  .متهم باید به دادگاه عمومی ارسال شود

) 7. (نمـاییم   قانون آیین دادرسـی کیفـری اسـتفاده مـی         ) 55(از قاعده مذکور در ماده      : راهکار سوم 
پرونده ابتدا در دادگاهی . های مختلف مطرح باشد مطابق این ماده، وقتی جرایم مربوط به صالحیت دادگاه

  شده ه جرم متهم را دارد مطرح که صالحیت دادرسی نسبت ب
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  .شود می و در صورت یکسان بودن اهمیت جرایم، ابتدا در دادگاه انقالب مطرح 
 نظـر   بـه تراست،    از سه راهکار موجه   یک    اینکه کدام . نماییم  در اینجا نیز از همین قاعده استفاده می       

به راهکار دوم، استفاده از راهکـار اول        با توجه   : داشته باشد؛ زیرا اوالً   ی  رسد راهکار دوم وجاهت بیشتر      می
تواند دلیل ترتیب و تقدم باشـد، نـه دلیـل تـرجیح و در اینجـا                راهکار سوم نیز تنها می    : ثانیاً. موجبی ندارد 

البتـه اسـتفاده از راهکـار دوم در         . بنابراین باید از راهکار دوم اسـتفاده کـرد        . ترجیح مطرح است نه ترتیب    
از پرونده قاچاق عتیقه    کالهبرداری   رسیدگی کننده معتقد به تفکیک پرونده        صورتی خواهد بود که قاضی    

محض مطرح شدن جرم دوم باید پرونده تفکیک و  که از ابتدا یا بهشاید بهترین راهکار آن باشد     نباشد والَا   
ض هـر حـال، در فـر         به .نسبت به دو جرم جداگانه رسیدگی و قرار قانونی مربوط در هر پرونده صادر شود              

هر دو اتهام در یک پرونده مشکلی که در رابطه با سایر قرارهـا                دو پرونده و رسیدگی توأم به     عدم تفکیک   
خواسته نسبت به هر دو جرم صادر شود بدیهی است بـه            اگر قرار تأمین    : عنوان مثال   به. پیش نخواهد آمد  

در دادگاه عمـومی و نـسبت بـه    اعتراض متهم اعتبار میزانی از قرار که مربوط به جرم کالهبرداری است،    
طـور اسـت در صـورت صـدور قرارهـای             همـین . قسمت دیگر در دادگاه انقالب تعیین تکلیف خواهد شد        

   .دیگری که ممکن است حسب مورد در پرونده صادر شود
  
  : جرایم مربوط به دادرسی سه دادگاه-ج

جرم سی دادگاه عمومی، مثالً کالهبرداری، در صالحیت دادرممکن است یکی از جرایم ارتکابی 
و جرم سوم مثالً قطع عمدی انگشت، در انقالب  دیگر مثالً قاچاق عتیقه در صالحیت دادرسی دادگاه

در شکل حادتری  بیان شد به "ب" که در بند توضیحاتی. صالحیت دادرسی دادگاه کیفری استان باشد
ای که در  همان قاعدهنظر می رسد  لی بهوزیرا در آنجا تردید بین سه دادگاه است؛  اینجا نیز مطرح است؛

  . در فرض حاضر نیز قابل اعمال باشدارائه گردید،  "ب"راهکار دوم مربوط به بند 
نوعی دادگاه های این دادگاه،  احصای صالحیتلحاظ  چرا که دادگاه کیفری استان نیز به

نوعی دادگاه عمومی گاه، های این داد گردد و در موارد تردید، اصل بر صالحیت اختصاصی محسوب می
شود و در  الزم به ذکر است بحث ضرورت تفکیک پرنده مربوط به هر جرم در اینجا نیز مطرح می... است

  .این صورت مشکالتن فوق وجود نخواهد داشت
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  :جرایم مربوط به دادرسی انقالب و کیفری استان
ه انقـالب و دیگـری در حـوزه         دادگـا در صورتی که یکی از جرایم ارتکابی متهم در حوزه دادرسی            

در اتهام اقدام علیه    : عنوان مثال   به. دادرسی دادگاه کیفری استان باشد، موضوع دارای ابهام بیشتری است         
متهم بـه قـرار صـادره    . شود عمد در دادسرا برای متهم قرار بازداشت موقت صادر می   امنیت داخلی و قتل     

گی به اعتراض متهم دادگـاه انقـالب اسـت یـا دادگـاه         سؤال این است که مرجع رسید     . نماید  اعتراض می 
بـه تعبیـری نـسبت بـه        چرا که هـر دو دادگـاه،        باشد؛    در اینجا پاسخ به آسانی ممکن نمی      کیفری استان؟   

  . شوند یکدیگر دادگاه اختصاصی محسوب می
الب، رسد بتوان گفت چون دادگاه کیفری استان نسبت بـه دادگـاه انقـ         به نظر می  عنوان راهکار،     به

گردد و جرم مهمتر نیز مربوط به دادرسی دادگاه کیفری استان است، الز همان               تر محسوب می    دادگاه عالی 
در صـورت اعتـراض     یعنـی،   . قانون آیین دادرسی کیفری استفاده مـی نمـاییم        ) 55(قاعده مذکور در ماده     

به این راهکار وجود دارد آن است تنها ایرادی که . پرونده را به دادگاه کیفری استان خواهیم فرستادمتهم، 
توان   نمیبنابراین،  . بحث از ترتیب است و در اینجا بحث از ترجیح         ) 55(در ماده   توضیحات قبلی،   که بنابه   
لویـت بـا    بر اساس قاعده ترتیـب نیـز او       توان گفت،     در پاسخ به این ایراد نیز می      . استناد کرد ) 55(به ماده   

مـوجبی بـرای دخالـت    رسیدگی به اعتراض صـورت گرفتـه،    یک بار دادگاه کیفری استان است؛ اما چون  
مگر اینکه از ابتدا پرونده     . باشد  دادگاه بعدی نیست و از این جهت پرونده قابل طرح در دادگاه انقالب نمی             

  .به اعتبار هر جرم تفکیک و در هر پرونده قرار تأمین مربوط صادر و مراحل خود را طی کند
  

  : متعددکیفرخواست در جرایم 
کـه جـرایم متعـدد در حـوزه           در صـورتی  . کیفرخواست یکی از موارد ارتباط دادسرا با دادگاه اسـت         

امـا اگـر   بدیهی است کیفرخواست خطاب به همان دادگاه صـادر خواهـد شـد؛    دادرسی یک دادگاه باشند،    
های متعـدد،      با دادگاه  چگونگی ارتباط دادسرا  های متعدد را نیز مطرح نمایند،         جرایم متعدد، دادرسی دادگاه   

  :ای بدین شرح بیان شده است خصوص نظریه در این. محل بحث است
های گذشـته و بـا    الوصف با توجه به روش هر چند صدور کیفرخواست ممنوعیت قانونی ندارد، مع    «

ی قانون اصالحی باید در کیفرخواست قید شود، لذا بـرا  ) 3( ماده   "م"عنایت به اینکه نکات مندرج در بند        
  جلوگیری از تکرار مطالب بهتر است در یک کیفرخواست 



 23

ویژه وجود دو یا چند اتهام تصریح شود و کیفرخواست خطاب به دادگـاهی کـه                  نکات ضروری و به   
قانون آیین دادرسی کیفری تقدم صالحیت دارد صادر شـود و جرمـی کـه بایـد رسـیدگی      ) 55(برابر ماده   

دیگر  های پرونده را جهت رسیدگی به جرم  یا جرم      صدور حکم،    شود، مشخص و سپس یادآور شود بعد از       
بدیهی است دادگـاه صـالح بعـدی را دادسـرا در کیفرخواسـت تعیـین                . به دادگاه صالح بعدی ارسال نماید     

  .نماید می
ای که جرایم متعدد در آن مطـرح اسـت، بـا              اصل پرونده : توان گفت   در توضیح نظریه مذکئر می    «

قانون آیین دادرسی کیفری تقـدم دارد و        ) 55(هی ارساال خواهد شد که مطابق ماده        کیفرخواست به دادگا  
  .بعدی ضرورتی نداردهای  تهیه بدل کامل پرونده و ارسال آن به دادگاه یا دادگاه

رسد باید هر دو یا هر سـه دادگـاهی کـه جـرم مربـوط بـه                    نظر می   با کیفرخواست نیز به   در رابطه   
اما ارسال اصل کیفرخواسـت   کیفرخواست مطرح است، باید مخاطب قرار گیرد؛   دادرسی هر یک از آنها در     

بعید نیست این راهکـار نیـز قابـل دفـاع باشـد کـه              . با پرونده به همان دادگاه مقدم صورت خواهد گرفت        
های بعدس ارسال شود تا با تهیه بدل و تعیین وقت احتیاطی،              رونوشتی از کیفرخواست به دادگاه یا دادگاه      

ظر وصول اصل پرونده محاکماتی از دادگاه اول بماند و عنداللزوم مکاتباتی را در این خـصوص بـا آن                    منت
  .دادگاه صورت دهد

  
  :نقد نظریه اخیر کمیسیون آموزشی دادسرا

نظریه کمیسیون آموزشی دادسرا از این جهت قابل نقد است که الزمه شـروع رسـیدگی بعـدی را                   
قـانون آیـین دادرسـی کیفـری چنـین      ) 55(کـه از مـاده    ه است در حالی خاتمه رسیدگی دادگاه اول دانست    

بلکه در آن ماده تنها ترتیب اعزام متهم بـه چنـد دادگـاه مطـرح اسـت، نـه ترتیـب                      شود؛    ای نمی   استفاده
حتی قبل از صـدور حکـم، مـتهم بـه دادگـاه      در هر محکمه به محض انجام دادرسی،       بنابراین،  . رسیدگی

  .شود بعدی اعزام می
فرض وجود یک متهم و سه پرونده را مطرح کرده است، نه فرض وجود             ) 55(ماده  دیگر،  عبارت    به

 -بنابراین، در مورد طرح سه جـرم مربـوط بـه سـه دادگـاه عمـومی      . یک پرونده و صالحیت سه مرجع را  
بـدل  ،  رسد ارجح آن است که از ابتدای تحقیقـات یـا خاتمـه              نظر می   انقالب و کیفری استان در دادسرا به      

  .دادگاه با کیفرخواست جداگانه به همان دادگاه ارسال شودکامل تهیه و پرونده مربوط به هر 
  

  :نتیجه
آید که در فرض مطرح بودن جرایمی که صـالحیت            دست می   از مجموع مباحث فوق این نتیجه به      

گـاه بـه بعـد از       کند، هر چند طرح رسـیدگی سـه داد          را در پرودنه امر مطرح می      رسیدگی دو یا سه دادگاه    
صدور کیفرخواست مرتبط است و دادسرا در رسیدگی تحقیقاتی توأم به هر دو یا سه اتهام مـشکل جـدی               

تـرین راه آن اسـت کـه در           شایـسته توان رسیدگی دادگاه دیگر موکول کرد،         اما چون نمی  نخواهد داشت،   
  مرحله تحقیقات مقدماتی، 
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ـ        پرونده هر جرم از دیگری تفکیک شود و مطابق         أمین الزم   با محتویات آن پرونده رسیدگی، قرار ت
کند    کمک می  این راهکار به قاضی دادسرا    . فرخواست به دادگاه مربوط ارسال گردد     صادر و عنداللزوم با کی    

قانون اصـالح   ) 3( ماده   "ط"تا چنانچه قرار منجر به بازداشت در هر پرونده صادر کرده باشد، مطابق بند               
چهار ماه پرونده را تحت نظر گرفته       ای عمومی و انقالب، حسب مورد هر دو ماه یا           ه  قانون تشکیل دادگاه  

که اگر پرونده هر سه جرم و قرار تأمین آنها یکی باشد برای               و در مورد قرار نیز تعیین تکلیف کند در حالی         
  .قاضی مشکل ایجاد خواهد شد

  
  :ها نوشت پی

  : های عمومی و انقالب اهقانون اصالح تشکیل دادگ) 3( ماده "3" تبصره -1
همچنین جرایمـی کـه مجـازات    . هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است       پرونده«

باشـد و جـرایم       ریـال مـی   ) 000/1000(قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون               
  » ...شود های مربوط مطرح می اطفال، مستقیماً در دادگاه

های در شـورا  امکان طرح بعضی از جرایم      نامه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه،         ق آیین مطاب -2
  .شود نظر می صرفاز پرداختن به آنها لحاظ عدم ارتباط با موضوع مقاله،  اما بهحل اختالف نیز وجود دارد؛ 

 حبس یا جزای نقدی باشد، از لحاظ تـشخیص        که مجازات جرم در قانون تا سه ماه           در صورتی  -3
نظر برسد باید حـبس را        شاید به های مربوط مطرح شود یا در دادسرا،          موضوع باید مستقیماً در دادگاه    اینکه  

. مثالً مجازات جرم تا سه ماه حبس یا تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی باشد                 . مالک قرار داد  
بعید نیست بتـوان چنـین      . را مطرح شود  در اینجا اگر جزای نقدی را مالک قرار دهیم، پرونده باید در دادس            

کلیه جرایم در دادسرا انجام شـود       استدالل نمود که در نظام دادسرا، اصل بر آن استکه تحقیقات مقدماتی             
در موارد تردید باید بـه اصـل رجـوع کـرد و             بنابراین،  . ، استثنایی بر این اصل است     )3(ماده   "3"و تبصره   

 . شدبا اصل نیز همان رسیدگی دادسرا می
از ذکر ایـن مطلـب نیـز نبایـد گذشـت کـه اگـر                . تر باشد   رسد استدالل اخیر موجه     نظر می   به

 و یا حبس تا سه ماه دیـه، باشـد از            "3"میزان مقرر در تبصره       مجازات جرم حبس و جزای نقدی به      
) فقـط (شمول تبصره خارج بوده و باید موضوع در دادسرا مطرح شود؛ چرا کـه در تبـصره بـه کلمـه                      

ریح شده است و این کلمه مفهم این معناست که اگر مجازات جمع باشد مشمول تبصره نخواهد                 تص
  .بود
  :های عمومی و انقالب در امور کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه) 14(ماده  -4
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که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی که در محدوده اختیارات تفویـضی بـه قاضـی                   در صورتی «
شد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر نبارسیدگی کننده 

  ».رساند به اطالع رئیس حوزه قضایی می
منظـور    بـه .  آموزش نحوه کار در دادسرای جدید از وظایف اداره کل آموزش ضمن خدمت است              -5
امر دادسرا، کمیـسیونی مرکـب از       ها در     حضوری استان های    سازی و هماهنگی بین اساتید آموزش       یکسان

. پردازند  اساتید اعزامی در اداره کل آموزش ضمن خدمت تشکیل و در موضوع با یکدیگر به تبادل نظر می                 
زیـرا  ها در رابطه با دادسرا و اصل شده اسـت؛             سؤاالتی است که از استان    از جمله مسائل مورد هماهنگی،      

اعضای این کمیـسیون عبارتنـد      . ی پاسخ هماهنگ داده شود    ها در قالب آموزش حضور      باید در تمام استان   
  :از

  آقای دکتر منحمود آخوندی، مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و استاد دانشگاه -1
  آقای دکتر محمد آشوری، استاد دانشگاه -2
  عالی کشور و استاد دانشگاه  آقای دکتر سام سوادکوهی، قاضی دیوان-3
  عالی کشور و استاد دانشگاه رامی، قاضی دیوان آقای دکتر بهرام به-4
  عالی کشور  آقای محمود شهسواری، قاضی بازنشسته دیوان-5
  عنوان دبیر کمیسیون بهموحدیان، معاون اداره کل آموزش ضمن خدمت، رضا  آقای غالم -6
  مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و مدرس دانشگاه نگارنده، -7
  :های عمومی و انقالب در امور مدنی یین دادرسی دادگاهآقانون ) 30(ماده  -8
هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر اسـتان بـا دادگـاه بـدوی در مـورد صـالحیت                      «

  » . الزم االتباع است اختالف شود حسب مورد، نظرز مرجع عالی
  :یفریهای عمومی و انقالب در امور ک قانون ایین دادرسی دادگاه) 55(ماده  -9
هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صالحیت دادگـاه                  «

متهم ابتدا در دادگـاهی کـه صـالحیت         . عمومی و بعضی دیگر در صالحیت دادگاه انقالب یا نظامی باشد          
یگـر بـه دادگـاه    شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهـام د  رسیدگی به مهمترین اتهام رادارد محاکمه می     

متهم حسب مورد به ترتیب در      که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد،          در صورتی . مربوط اعزام خواهد شد   
  » .شود دادگاه انقالب نظامی و عمومی محاکمه می



 26

  در اسالم کاربردی به حقوق نگاه
  

  )430( حقوقی ماده -بررسی فقهی
  
  

تـصریح شـده اسـت،    ) 2 (1370سـالمی مـصوب     قانون مجـازات ا   ) 430(چه در ماده      بر اساس آن  
صورت کمان و خمیدگی   خواه اصالً درمان نشود یا بعد از عالج به        شکستگی ستون فقرات دیه کامل دارد،       

که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتال به سلس و ریـزش ادرار                       یا آن درآید،  
تصریح شده است هرگاه شکستگی ستون فقرات باعـث فلـج           ) 3(ان قانون   هم) 432(و در ماده    ... گردد و 

  .دو ثلث دیه کامل منظور می گرددشدن هر دو پا، 
با توجه به مفاد هر دو ماده قانونی فوق، آیا فردی که به دنبال شکستگی ستون فقرات دچار سلس           

شـود یـا خیـر؟        زوال منـافع مـی    مـشمول دیـه     رود،    گردد و توانایی جنسی او از بین می         و ریزش ادرار می   
  عبارت دیگر،  به
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  شود یا خیر؟ قانون دیات می) 476(و ) 474(مشمول ماده آیا 
  

  :مقدمه
  :ذکر دو مقدمه ضروری استبرای پاسخ به سؤال 

چه که از مجموع کلمات فقهـا در بـاب دیـات              از آن . ماند  بدون جبران باقی نمی   هیچ جنایتی   ) الف
. مانـد   از نظر فقهی بدون جبران بـاقی نمـی        رسیم که هیچ جنایتی        نتیجه کلی می   به این شود،    استفاده می 

که دیه مقـدر نـدارد بـا پرداخـت      مواردی وجود دارد که از ناحیه شارع مقدس دیه معین شده و در مواردی     
و از قـرآن    : (فرماید  بعد از آنکه می   ) اهللا  رحمه(صاحب جواهر   . شود  ارش و حکومت جنایت وارده جبران می      

حتی خراشی کـه بـر بـدن    شود،  ماند و هدر نمی شود که هیچ جنایتی بدون جبران نمی    روایات استفاده می  
است و اگر در این مـوارد ارش        ) ارش(پس در صورتی که دیه مقدر نباشد، حکومت         . انسان ایجاد می شود   

ـ   ) از لحاظ قصاص و دیـه     (شود جنایت بدون جبران       و حکومت نباشد موجب می     د و ایـن بـا آن       بـاقی بمان
  .)شود منافات دارد استفاده میکه از کتاب و سنت و اجماع چیزی 

چنـان کـه      هم. وجود آید، هر کدام دیه جداگانه دارد        دیدگی به   اگر در اثر یک جنایت چند آسیب      ) ب
وجود آمده و هم باعث سـلس و          ع سؤال در اثر یک جنایت جانی، هم شکستگی ستون فقرات به           در موضو 

در شخص ایجاد گردیده که هر کدام دیه        در هر صورت، چند ضایعه      . رت بر جماع گردیده است    یا عدم قد  
گردد؛ زیـرا پاسـخ بعـضی از فقهـای معاصـر در               مقدر دارد و در صورت نداشتن دیه مقدر، ارش تعیین می          
  :رابطه با تعدد شکستگی استخوان مؤید مطلب فوق است

  
  :سؤال اول

دچـار  ) ماننـد اسـتخوان سـاق پـا       (ه چند نقطه از یک اسـتخوان        چنانچه در اثر ضربه مستوجب دی     
  :شکستگی شود، بفرمایید

  آیا هر شکستگی دیه جداگانه دارد یا پرداخعت یک دیه برای همه آنها کافی است؟
  :ای اهللا سید علی خامنه آیت

  .داردشکستگی دیه متعدد 
  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت

مقتضی تعدد جنایت، تعدد دیه است و هر یک دیه مستقل           د،  شو  اگر عرفاً چند جنایت محسوب می     
  .دارد

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
  .حساب آیند که چنان به هم نزدیک باشند که یکی به هر شکستگی یک دیه مستقل دارد، مگر این

  :اهللا سید عبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
  .داگانه داردچنانچه هر شکستگی در اثر ضربه جداگانه باشد، دیه ج
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  :سؤال دوم
متـر   گردد و استخوان آن به مقدار هفت سـانتی  شخصی در اثر تصادف، پایش به شدت مجروح می       

باشد مگر با پیونـد و عمـل جراحـی؛ در ایـن               شود و این استخوان قابل جوش خوردن نمی         از بدن جدا می   
ای   ت است؟ و آیا جدا شدن تکـه       شود و یا فقط دیه شکستن ثاب        صورت، آیا دیه جرح با شکستگی توأم می       

  عالوه بر دیه شکستگی استخوان، ارش یا دیه جداگانه دارد؟از استخوان مانند مثال فوق، 
  :اهللا محمد تقی بهجت آیت

  .شود با فرض تعدد جنایت، دیه توأم می
  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت
ود، اگرچه به ضـربه و تـصادف        ش  طور کلی، اگر جنایت بیش از یکی باشد دیه تکرار و متعدد می              به
  .واحد باشد

  :دهیم در ادامه بحث، در دو بخش مسئله را مورد بررسی قرار می
  :بخش اول

  پاسخ بر اساس قوانین موجود
شکستن ستون فقرات دیـه کامـل دارد، خـواه          «:1370قانون مجازات اسالمی مصوب     ) 430(ماده  

که بدون عصا نتواند راه برود یـا          خمیدگی درآید، یا آن   صورت کمان و      اصالً درمان نشود یا بعد از عالج به       
توانایی جنسی او از بین برود یا مبتال به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعـث خمیـدگی                       

  ».که قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید، دیه کامل خواهد بود پشت شود یا آن
  :ماده فوق از سه بخش تشکیل گردیده است

ولی بعـد از    ) یک دیه کامل دارد   . (که در اثر جنایت، ستون فقرات بشکند و درمان نشود           موردی -2
صورت کمان و خمیدگی درآید یا شخص مصدوم بدون عصا نتواند راه برود، یا توانـایی جنـسی                    معالجه به 

شده یک دیـه کامـل      هر کدام از موارد یاد      . (خود را از دست بدهد و یا مبتال به سلس و ریزش ادرار گردد             
  .)دارد

 صورت خمیده یا کمان درآید و یا قدرت بر راه رفـتن  که بشکند به در اثر جنایت، کمر بدون این    -3
  .)این مورد نیز دیه کامل دارد(را از شخص سلب کند 

  :در نتیجه، برای سؤال مذکور دو فرض متصور است
رمان معالجه گردیده اسـت و تنهـا        یک احتمال این است که شکستگی ستون فقرات در اثر د          ) الف

و ) 430(باقی مانده است که با استناد به بخش دوم مـاده            ... وسلس و ریزش ادرار یا عدم قدرت بر جماع          
مـاده  که بر اساس     ضمن این . قانون مجازات اسالمی، هر کدام یک دیه کامل دارد        ) 476(یا  ) 474(یا ماده   

صد دینار باید پرداخـت       ر شکستگی کامالً درمان شود، یک      اگ 1370قانون مجازات اسالمی مصوب     ) 431(
  .گردد

  احتمال دوم این است که شکستگی ستون فقرات معالجه نشده و عالوه بر آن، ) ب
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صورت دو دیه کامـل       شده است که در این    ... شخص مصدوم دچار سلس، یا عدم توانایی جنسی یا        
 ماده 1بند (دارد ز بین رفتن منفعتی که دیه کامل یک دیه برای شکستگی و دیه دوم برای ا        : متصور است 

توان این استنباط را کرد که اگر شکستگی خوب نشود و سلس           نمی) 430(زیرا از ماده    ؛  )476 یا ماده    474
که با توجه به توضیح ماده مزبور و قرار دادن آن در              به خاطر این  . بول هم باشد تنها یک دیه متصور است       

مطلق هر جنایتی که باعث سلس گردد یا موجب عدم توانایی جنسی            طور    که به ) 476(و  ) 474(کنار ماده   
ستون فقرات بشکند و معالجـه نگـردد، همچنـین    آید که اگر در اثر جنایت     وجود می   این برداشت به  گردد،  

ایـن کـه بـرای      آن اسـت کـه،      ) 430(نکته قابل توجه در ماده      . دو دیه متصور است   سلس بول نیز بشود،     
اما بعد از عالج شکستگی است؛      گی که موجب سلس و ریزش ادرار گردیده یک دقیقه تعیین شده،             شکست
  .نباشد، معنا ندارد که ملتزم به دیه باشیم) بعد از عالج : (اگر قید

  
  :بخش دوم

  پاسخ به سؤال بر اساس مباحث فقهی
 حـضرت امـام خمینـی       از جملـه  . انـد   مسئله مزبور را مورد بحث و بررسی قـرار داده         فقهای عظام،   

بعد قانون مجازات اسالمی آمده       به) 430(نحوی که در ماده       در تحریرالوسیله موضوع را به    ) اهللا علیه   رحمه(
  :اند را در دو مسئله بیان نموده )430(اند، اما موضوع ماده  مطرح کرده

. نـشود وسـیله معالجـه خـوب     در شکستن ستون فقرات دیه کامل است، زمانی که بـه        «-1مسئله  
یا کمان درآید و از     واسطه جنایت کمر مصدوم به صورت خمیده          همچنین دیه کامل دارد در موردی که به       

بخـش اول و    » .خارج شود یا طوری باشد که نتواند بنشیند و یا قدرت راه رفتن را از دسـت بدهـد                  استواء  
  )430(سوم ماده 

رت خمیده یـا کمـان بمانـد، دیـه          صو  اگر شکستگی معالجه شود ولی همچنان کمر به        «-2مسئله  
که بدون عصا نتواند راه بـرود یـا           کامل دارد؛ همچنین اگر بعد از معالجه آثار شکستگی باقی بماند، به این            

  ) 430(بخش دوم ماده » .قدرت جماع کردن را از دست بدهد، دیه کامل دارد
ستون فقـرات نتوانـد راه      تگی  اگر در اثر شکس   «:فرماید  در قواعداالحکام می  ) اهللا  رحمه(عالمه حلی   

الکرامـه در توضـیح       صاحب مفتـاح  » .برود و همچنین قدرت بر جماع کردن را از دست بدهد، دو دیه دارد             
شیخ در مبسوط فرموده این مذهب ماست و بر این مطلب اجماع فقهـای              «) 15 (:کالم عالمه می فرماید   

آمده است، این قول    ) اهللا  رحمه( شیخ طوسی    امامیه و همچنین روایات داللت دارد؛ همچنان که در خالف         
کـه    به جهت ایـن   . اند  کردهالبرهان اختیار     و مجمع لعمه    اللثام و همچنین شرح     را ارشاداالذهان، لمعه، کشف   

باشد، یکی برای از دست دادن قدرت بر جماع و دوم برای راه               دو منفعت است که هر کدام موجب دیه می        
  البرهان  لمعه و مجمع ، شرحالجنان  که در خالف روض همچنان. رفتن
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آمده است؛ یک دیه برای شکستگی و دیگری به خاطر از دست دادن قدرت بر جماع؛ و اگر یکـی                    
شود و اگر به صورت ناقص برگردد، دیـه و ارش منفعـت واجـب                 از دو منفعت برگردد، یک دیه واجب می       

  » .شود می
در توضیح کالم ایشان ) اهللا رحمه(هید ثانی ش» و لو کسرالصلب فذهب مشیه و جماعه فدیتان«

آن نتواند راه برود و قدرت بر جماع را از دست  کسی شکسته شود و در اثر  اگر ستون فقرات«: فرماید می
یک دیه برای شکستگی و دیه دیگر برای از دست دادن منفعت آید؛  بدهد، دو دیه به عهده جانی می

مرحوم » .اند ای از فقها از ایشان تبعیت کرده  بیان کرده و عدهاین قول را شیخ طوسی در خالف. جماع
صاحب جواهر نیز بعد از توضیح کالم محقق در شرایع که تنها به قول شیخ اشاره به ضعف قول شیخ 

که ایشان  چه این. باشد و یا تردید ایشان در اثبات دو دیه باشد که چنین تردیدی صحیح نیست
اخبار و روایات در این رابطه هست؛ زیرا دو منفعت است که از بین رفته و برای اجماع فقها و : فرماید می

  » .شود ای واجب می  دیهاز بین رفتن هر کدام
  .اند فقهای دیگر نیز به این مطلب اشاره کرده

در نـصوص،   «: فرماید  اند، ایشان می    نحو دیگری مطرح کرده     مسئله را به  اما یکی از فقهای معاصر،      
م قدرت بر نشستن و یا عدم انزال منی اشاره شده است و اما بـه عـدم قـدرت بـر جمـاع و راه                          به آثار عد  

این آثار اگر همراه باشکستگی و خمیده شدن پـشت          . ای نگردیده است    رفتن، سلس بول و مانند آن اشاره      
 آثار بـدون    اگر این اشکالی نیست که این آثار در دیه تابع شکستگی و خمیده شدن هستند؛ و اما                پا باشد؛   

شـود، چـه آثـاری کـه منـصوص            مـی تعیین   مطلق در آنها ارش      طور  شکستگی و خمیدگی کمر باشند، به     
آثار بدون شکستگی و خمیده شدن کمر از مواردی است که دیـه مقـدر نـدارد؛                 چون مجرد ظهور    . نیست

، جـای اشـکال و   البته این کالم که در این موارد دیـه مقـدر نـداریم       » .گردد  پس در آن ارش محاسبه می     
بعد در ادامـه بحـث، در   . دیه مقدر دارد... است؛ چون از دست دادن قدرت بر جماع یا سلس بول و       بررسی  

داننـد،    ستون فقرات و طرح کالم شیخ و صـاحب جـواهر کـه دو دیـه را الزم مـی                   پایان بحث شکستگی    
البته این کالم نیز قابل     » . ندارد اجماع نداشتیم، حق این بود که یک دیه بیشتر        اگر در مسئله    « :فرماید  می

بـه  بلکه برای وجوب دو دیـه، عـالوه بـر اجمـاع،             اند،    زیرا فقها تنها به اجماع تمسک نکرده      خدشه است؛   
  : اند روایت صحیحه ذیل نیز تمسک جسته

رجل ضرب رجالً بعـضا فـذهب         فی«امیرالمؤمنین  : قال) ع(عبداهللا    بن عمرعن ابی    صحیحه ابراهیم 
از ایـن حـدیث اسـتفاده       » .ه و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هی حی بـست دیـات                سمعه و بصر  

  .شود که عدم قدرت بر جماع، دیه کامل دارد می
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  :نتیجه
و ) صورت دایمـی    به(شود و همچنان سلس بول      که شکستگی ستون فقرات معالجه        در صورتی  -1

 مقدر دارنـد کـه در قـانون مجـازات اسـالمی تعیـین             یا عدم قدرت بر جماع باقی بماند، دو مورد اخیر دیه          
  ) قانون مجازات اسالمی476 و 474 و مواد 430بخش دوم ماده . (تکلیف گردیده است

اما اگر شکستگی معالجه نگردیده و منافع مذکور نیز از بین رفته باشد، هر کدام دیه مقدر خود                   -2
 .گردد ارش آن مشخص میرا دارند و در صورت نداشتن دیه در بعضی از منافع، 

عمل آمده از مراجع عظام تقلید در خصوص دیه عوارض ناشی از شکستگی               استفتائات به در پایان،   
  :گردد ستون فقرات ارائه می

  
  :سؤال اول

فردی که دنبال شکستگی ستون فقرات دچار سلس و ریزش ادرار می گردد و توانایی جنسی                
  باشد؟ کستگی فوق، مستحق دیه زوال منافع مذکور نیز میرود، آیا عالوه بر دیه ش او از بین می
  :اهللا محمد تقی بهجت آیت

  .العالم واهللا. باشد بلی مستحق می
  :ای اهللا سید علی خامنه آیت

  .العالم واهللا. شود با تعدد جنایات، دیه هم متعدد می
  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت

ن فقرات موجب عوارض مذکوره شده باشـد،        چنانچه نفس شکستگی ستو   در مفروض سؤال،    
جانی باید دیه آن عوارض را نیز بدهد؛ ولی اگر شکستگی موجب نبوده و مثالً مسامحه در مداوا و یا                    

جانی، بیشتر از دیه شکستن سـتون فقـرات ضـامن           وجود آورده،     این عوارض را به   اشتباهات معالجه،   
  .العالم واهللا. نیست

  :انیاهللا محمد فاضل لنکر آیت
  .دیه از بین رفتن منافع را مستقالً استحقاق داردعالوه بر دیه شکستگی، 

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
  .احتیاط واجب، تعلق هر سه دیه است یا با هم مصالحه کنند

  :اهللا سید عبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
ج چنانچه مازاد بر    ولکن مخار چنانچه سلس و عدم توانایی جماع بر اثر شکستگی ظهر باشد،            

واسطه معالجه کامالً پشت خوب شود و عوارض برطرف شود،         بر عهده جانی است و اگر به      دیه بشود   
  .عالوه مخارج معالجه صد دینار است، به دیه یک

  :اهللا حسین نوری همدانی آیت
  .های وارده را نیز باید پرداخت نماید بلی، دیه سایر نقص
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  :سؤال دوم
احتیـاطی و سـرعت زیـاد         راه سرنشین دیگری در حال مأموریت بوده، در اثـر بـی           ای که هم    راننده

شرح ذیل بر سرنـشین   ای به شود و صدمات عدیده خودرواش با مانع وسط جاده برخورد کرده و واژگون می 
  :شود همراه راننده وارد می

 اسـت   چهارم سینه که منجر به قطـع نخـاع کامـل شـده            ستگی مهره هفتم گردن و مهره       شک -1
 ).ضایعه دائم(

 .راست و چپ) هر دو پا(فلج کامل و دایمی هر دو اندام تحتانی  -2
 ).سلس دایمی بول(عدم کنترل دایمی ادرار  -3
 .عدم کنترل مدفوع -4
 .طور کامل عدم توانایی مقارب به -5
 .راست و چپ، حدود هشتاد درصد) دست(فلج اندام های فوقانی  -6
ت عدم توانایی حرکت و خوابیدن طوالنی مدت دربستر کـه منجـر بـه دو       عل  بروز زخم بستر به    -7

 ).زخمی که در اثر بستری شدن طوالنی و عدم تحرک حادث شده است(جراحی شده است نوبت عمل 
 .باشد  بروز عفونت های مکرر مجاری ادراری و کلیوی که قابل عود مجدد می -8
اری و عـوارض روانـی ناشـی از بـستری شـدن             های کلیـوی و ادر       تکرار زخم بستر و عفونت      -9
 .طوالنی

درضمن، بر اساس اتفاق نظر کارشناسان، راننده خودرو در اثر سرعت غیر مطمئنه و خستگی،       -10
 :مقصر شناخته شده؛ اکنون با توجه به موارد، مستدعی است بفرمایید

حرکـت و خوابیـدن   و عـدم ئتـوانیی   آیا بروز زخم کـه در اثـر بـستری شـدن در بیمارسـتان          ) الف
کـه    علت ایـن    یا به اعضا دارد،   ارش جدای از دیات معین شرعی در جنایات نقص          المدت حادث شده،      طویل

  های اصلی است ارش مجزا ندارد؟ در اثر همان بیماری
آیـد،    وجود مـی    صورت مکرر در اثر صدمات وارد شده به         های ادراری و کلیوی که به       آیا عفونت ) ب

  ست؟دارای ارش جدایی ا
صـورت   باعث عدم کنترل ادرار و مـدفوع بـه  در فرضی که ضربه واحد یا حادثه واقعه موصوف،          ) ج

  دایمی شده است، آیا هر کدام دیه و ارش جدایی دارد؟
دیه کامل انـسان مـسلمان   شود و سبب     اعضا می منجر به فلج قسمتی از      آیا قطع نخاع که نوعاً      ) د

  هر کدام دیه مستقل دارد؟...) دان کنترل ادرار ومثل فلج اندام های تحتانی و فق(است 
  .هر کدام را به تفکیک بیان نماییددر صورت تداخل، ) ه

  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
  .عالوه بر دیه مقدره، چیزی طلبکار نیست)  ب-الف
  .العالم واهللا. بعد از دیه قطع نخاع، دیه دیگر یا ارش و حکومت ندارد)  ه-د

  : محمدفاضل لنکرانیاهللا آیت
  .نداردخیر، ظاهراً بروز زخم در اثر بستری شدن، دیه یا ارش مستقل زاید بر اصل جنایت ) الف
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  .شود، این مورد ارش جداگانه ندارد که دیه عدم کنترل ادرار مستقالً محاسبه می با فرض این) ب
  .بلی، هر یک دیه مستقل دارد) ج
  .بلی، هر یک دیه مستقل دارد) د
 بـه   شود و جانی موظف است      شود و دیه هر یک از موارد مذکور مستقالً محاسبه می             تداخل نمی  )ه
  .علیه بپردازد یا او را راضی نماید مجنی

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
  .ای ندارد ظاهراً ارش جداگانه) الف
  .که نتیجه سرایت صدمات مذکور باشد، ارش جداگانه دارد در صورتی) ب
  .ای دارد  هر کدام دیه جداگانهظاهراً) ج
فقها گفتگو است که آیا دیه کامله دارد یا ارش؛ احتیاط آن اسـت کـه در                 در قطع نخاع در میان      ) د

  .شود دیه جداگانه دارد تفاوت ارش و دیه کامله با هم مصالحه کنند و اما در آثاری که از آن حاصل می
  .از جواب باال معلوم شد) ه

  :ریم موسوی اردبیلیاهللا سیدعبدالک آیت
در فرض مورد سؤال که راننده مقصر شناخته شده و صدمات عدیده ناشی از حادثه و ضربه واحـد                    

ظاهراً راننده نسبت به بزرگترین صدمه و دیه که دیه کامـل اسـت و مخـارج معالجـات     شود،    محسوب می 
و ) جـویی اسـت، نـه بیـشتر     فهالبته ضمان در حد معالجات متعارف با رعایت صر  (مازاد بر دیه ضامن است      

  . شوند، احوط مصالحه است نسبت به سایر عوارض و صدمات که از آثار بزرگترین صدمه محسوب نمی
  :اهللا حسین نوری همدانی آیت
  .که در این رابطه متحمل شده پرداخت شودهایی  باید هزینه) الف
  .ها را پرداخت نماید خیر، باید هزینه) ب
های صـدمات وارده را نیـز بایـد پرداخـت             الزم است، ولی هزینه   ) دیه(خاع  فقط باید قطع ن   )  د -ج

  .نماید
  :ها نوشت پی

  کارشناس گروه جزا، غالمرضا پیوندی -1
صـورت کمـان و    شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصالً درمان نشود یا بعـد از عـالج بـه                ): (430(ماده   -2

 راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتال به سلس و ریزش ادرار گردد و نیـز                     که بدون عصا نتواند     خمیدگی درآید یا آن   
 .)که قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید، دیه کامل خواهد بود دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آن

تن دیه کامل و بـرای فلـج   هر گاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکس      : ()432(ماده   -3
 .)گردد دو پا ثلث دیه کامل منظور می

 :جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد): (474(ماده  -4
  .در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد) الف
  .دیه دارددر صورت دوام آن در کلیه روزها در نیمی از هر روز دو ثلث ) ب
  .در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد) ج

  .)شود هر گاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می: تبصره
  .)کامل داردطور کامل شود دیه  جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به): (476(ماده  -5
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/: اهللا سید ابوالقاسم خویی     آیت: ک. ، برای اطالع بیشتر ر    168ص  ،  43شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکالم، ج        -6
 از ابـواب دیـات   9، بـاب  1حدیث (بصیر از امام صادق      ؛ روایت ابی  215، مسئله   212، ص   2ج  مبانی تکمله امنهاج، دارالزهراء،     

 .19ج الشیعه،  االعضاء وسائل دیات از ابواب 48، باب 1شجاج و حدیث 
 ).بند الف (34 قضایی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، پاسخ سؤال -گنجینه آرای فقهی -7
 همان -8
 همان -9

 همان -10
 ).بند ب(، 34 همان، پاسخ سؤال  -11
 .1213مسئله ، 462، ص 2المسائل، مطبوعاتی امیر، قم، ج  جامع: اهللا محمد فاضل لنکرانی  آیت-12
هر گاه بعد از شکستن یل جنایت وارد نمودن یر ستون فقرات معالجه شود و اثری از جنایت نماند             ): (431( ماده   -13

 .)صد دینار بپردازد جانی باید یک
 ظهـره و  کسر الظهیرالدیه کامله اذا لم یصلح بالعالج و الجبر و کذا لـو حـدودب بالجنایـه فخـرج          فی: 1مسئله   (-14

 او مـاؤه حـدث بـه سـلس و نحـو         العقود أو المشی اال بعصا اوذهب بذاک جماعـه          ستواء اوصار بحیث ال یقدر علی     اال  ارتفع عن 
 )553ص همان، ... (ذلک

 .293، 292، ص 21دارالتراث، ج چاپ جدید، الکرامه،  مفتاح: العاملی سید محمدجواد حسینی -15
ن احـداهما للکـسر و األخـری لفـوات منفعـه الجمـاع              ولو کسرالصلیب و هوالظهر فذهب مشیه و جماعه فدیتا        ( -16
 ).435، ص 2لمعه، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ج شهید ثانی، شرح (... )الخالف و تبعه علیه جماعه ذکرالشیخ فی
ذهـاب  الدیـه     باجماع الفرقه و اخبارها النهما منفعتان یوجب      ) الخالف لوکسرالصلب مشیه و جماعیه فدتیان       وفی( -17

الخالفمن نوع تردد فیـه فـی غیـر           الخالف من نسبه المنصف له الی       المنصف له الی    کل منهماو حینئذ فما عساه یظهرمن نسبه      
 ).262، ص 43جواهرالکالم، ج : شیخ محمدحسن نجفی.) (انی لم اجده لغیرهمحله مع 

المبـسوط  :  شـیخ طوسـی    ؛409، ص   14فی شرح ارشادالذهان، ج     الفائده والبرهان     مجمع: محقق اردبیلی : ک.  ر -18
و ) النهایه شیخ طوسی؛   (،13، ص   24موسوعه سلسله الینابیع الفقهیه، ج      : ، علی اصغر مروارید   147، ص   7فی فقه االمامیه، ج     

 )الوسیله ابن حمزه (269ص 
 .463 ص  انتشارات نجات،الدیات، فقه: اهللا سید عبدالکریم موسوی اردبیلی آیت -19
 .465 همان، ص -20
 .212ص ، 2مبانی تکمله المنهاج، ج : اهللا العظمی سید ابوالقاسم خویی  آیت-21
، 7ج  فـروع کـافی،      شیخ کلینی    ،)المنافع   از ابواب دیات   6باب   (280 ص   ،19ج  وسایل الشیعه،   :  شیخ حرالعاملی  -22

 .2، ج 325ص 
 .5711ل،  قضایی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، پاسخ سؤا- گنجینه آرای فقهی-23
  همان-24
  همان -25
 همان -26
  همان-27
  همان -28
  همان-29
 5720 همان، پاسخ سؤال -30
  همان-31
  همان-32
  همان-33
  همان-34
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  کاربرد علم اصول فقه در حقوق
  

  ) قسمت دوم(
  

  ) م. قاضی محاکم نظامی تهران و مدیر کل آموزش سازمان قضایی ن(محمد مصدق
  

  عیهحقیقت شر: دوازدهم
در میـان   زکـات و حـج،      صاله، صـوم،    : اند که الفاظ عبادات، مانند      اکثر علمای اصول بر این عقیده     

یعنی، صاله در معنای    رفتند؛    کار می   صورت استعمال حقیقی در معانی لغوی خود به         اعراب قبل از اسالم به    
هـا،    گونـه اسـتعمال     ه ایـن  ب. شده است   معنای قصد نمودن استعمال می      معنای رشد و حج به      دعا، و صوم به   

همچنین معتقدند که این الفاظ در عصر نزدیک به عصر اما صادق و امام باقر،               . گویند  می» حقیقت گویی «
 آن الفـاظ معـانی و       یعنی بـا اسـتعمال    کار می رفتند؛      در معانی خاص شرعی و در قالب استعمال حقیقی به         

  . نمود تعاریف جدید شرعی آنها به ذهن تبادر می
ه در مورد اختالف نظر واقع شده است، این است که این الفاظ چگونه در زمان امـام صـادق و                     آنچ

انـد؟ دو نظریـه       تبدیل شده ) یعنی حقیقت در معانی جدید شرع     (به حقیقت شرعیه    ) علیهماالسالم(امام باقر   
  :در اینجا وجود دارد

  .حقیقت شرعیه در عصر نبوت تشکیل شد. الف
  .نبوت به وقوع پیوستعصر بعد از ) حقیقت متشرعه(در کار نیست، و ) ای حقیقت شرعیه. (ب
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 به صورت وضع تعیینی یـا تعینـی         )ص(الفاظ مذکور در عصر پیامبر اکرم       : گویدنگرش نخست می  
اند؛ چرا که این الفاظ     از معانی لغوی به معانی شرعی نقل و در همان زمان به حقایق شرعیه تبدیل شده               ) 1(

شدند، به خصوص لفظ صاله کـه مـسلمانان آن را در   راوان در معاونی جدید استعمال می در همان عصر، ف   
رسـد  بر این پایه، بعید به نظر می      . شنیدندها می آوردند و به طور مکرر در مأذنه      شبانه روز پنج بار به جا می      

  . که در وقت نه چندان کم، در معاونی جدید شرعی به حقیقت جدید تبدیل نشده باشند
یا باید بر اساس    ) ص(تبدیل این الفاظ به حقایق شرعیه در زبان پیامبر اکرم           : گویدیدگاه دوم می  د

بسیار بعید است؛   ) ص(وضع تعیینی توسط پیامبر اکرم      . وضع تعیینی رخ داده باشد، و یا بر پایه وضع تعینی          
تعیینـی نیـز نیازمنـد کثـرت     رسـید و وضـع      چنین کرده بودند، خبر آن به ما می       ) ص(زیرا اگر پیامبر اکرم     

طلبد و چگونه امکان دارد چنین چیـزی در زمـان           استعمال است، وکثرت استعمال نیز وقتی طوالنی را می        
  !اندک عصر نبوت اتفاق افتاده باشد

  
  ثمره بحث

ثمره بحث بین دو دیدگاه فوق این است که اگر چنین الفاظی در روایات وارد شده از پیـامبر اکـرم                
رینه وارد شده باشد، بر اساس دیدگاه نخست که معتقد به تحقق حقایق شرعیه در آن عـصر                  بدون ق ) ص(

کنیم، ولی بر اساس    حل و معنا می   ) یعنی مفاهیم جدید شرعی، و نه لغوی      ( آنها را بر حقیقت شرعیه        است،
  .نگرش دوم باید آنها را به معانی لغوی خود حمل و معنا کنیم

ای بین دو نظریه وجود ندارد؛ زیرا ما در معـانی الفـاظی کـه در     ثمرهرسد که هیچلیکن به نظر می   
 شک و تردید نداریم، تا فهم معاونی آنها بـر وجـود   – به جز در موارد بسیار اندک     –اند  کتاب و سنت آمده   

  )2(. یا عدم حقیقت شرعیه، متوقف باشد
  

  استفاده از بحث حقیقت شرعیه و عرفی در حقوق موضوعه: سیزدهم 
  حقیقت عرفیه نام دارد و این عرف . عرف معین شده استستعمال الفاظ در معانیی که از طرف ا
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: بـدین معنـی کـه       . تواند حقوقدانان و غیـره باشـند      تواند فقها و متشرعه باشند، می     همچنانکه می 
. اسـت » حقیقـت قـانونی   «کلمات و اصطالحاتی که قانونگذار به وضع تعیینی یا تعینی وضع نموده باشد،              

حال سؤال این است، آیا حقیقت قانونی داریم یـاخیر؟ از بررسـی متـون قـانونی بـه خـوبی پیداسـت کـه                         
قانونگذار در بیشتر موارد، کلمات و اصطالحاتی را که در گفتگوی روزانه بین مردم معمول بوده اسـت کـه    

اتهام، حکـم، محکـوم علیـه،       به کار برده و در این موارد، اصطالح خاصی ندارد؛ مانند جرم، مجرم، متهم،               
در بعضی موارد نیز اصطالحات شرعی را به کار برده است کـه آنهـا حقیقـت متـشرعه       . محکوم به و غیره   

و مانند آنها ولی در برخی موارد، خود به عنوان          »  نکاح، طالق   بیع، اجاره، خیار،  « اصطالحات   هستند؛ مانند 
 به تعبیر دیگر اقدام به وضع نمـوده اسـت و بـدین              عرف خاص به تعریف کلمات و اصطالحاتی پرداخته و        

البته ممکن است معاونی کلمات و اصطالحات همـان معـانی           . ترتیب، حقیقت قانونی به وجود آورده است      
و عرفی یا نزدیک به آنها باشد، ولی قانونگذارخود مستقالً به تعریف کلمات و اصطالحات پرداخته و                 لغوی  

 را درنظر   19/10/40توان قانون اصالحات ارضی مصوب         برای نمونه می   .نموده است » وضع«به اصطالح   
فصل اول این قانون به تعریف کلمات و اصطالحات به کار رفتـه در آن پرداختـه اسـت و کلمـات                     . گرفت

و اصطالحات دیگر را تعریـف نمـوده        ) زراعت، زارع، گاوبند، برزگر، کارگر کشاورزی، رئیس خانوار، مالک        (
. پرداختـه اسـت    )عمری، رقبـی و سـکنی     (قانون مدنی، به ترعیف     ) 43 و   42 و   41( مواد   است و همچنین  

قانونی است و در نتیجه برای فهم و درک معانی و حدود داللت یک حقیقت این کلمات هر کدام    بنابراین،  
 بـه   و نـه  آنها وو تشخیص موارد ابهام و اجمال و سکوت باید به قانون مربوط مراجعه نمود، نه بـه عـرف                     

و مفهـوم و مـصداق      موارد پیش که قانونگذار اصطالح خاصی ایجاد ننمـوده در تـشخیص             برخالف  . لغت
بـدانیم  مـثالً هـر گـاه بخـواهیم     . موارد مشکوک آنها باید به عرف و لغت و عرف متـشرعه مراجعـه کـرد     

ر گـاه بخـواهیم     ولی ه چون حقیقت قانونی است باید به قانون مراجعه کنیم؛          باغداری، زراعت است یا نه،      
کار رفته چیست، چون حقیقت قانونی نیست و حقیقت متشرعه است،             که در قانون مدنی به    » غبن«بدانیم  

معنای کلمات روزنه و شـبکه کـه   برای دانستن طور در سایر موارد مثالً        مراجعه نمود و همین   باید به عرف    
  . جعه کردکار رفته، باید به عرف محل مرا قانون مدنی به) 133(در ماده 

  :قانون مدنی آمده است) 224(در ماده 
دارد کـه بـرای فهـم کلمـات و            این قانون مقرر مـی    » .الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه      «

  :در این مورد نکاتی است که توضیح آن الزم است. اصطالحات عقود باید به عرف مراجعه نمود
 شد مبنـی بـر اینکـه قانونگـذار در مـواردی      مفهوم این ماده مؤید مطلبی است که پیشتر گفته  -1

  .کلمات و اصطالحات را خود تعریف نکرده و آن را از عرف گرفته است
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طور وضوح فهمیـد و       به) برای فهم معانی الفاظ عقود    (توان علت و فلسفه رجوع به عرف را           می -2
ـ          بیان کرد و آن این است که چون قانونگذار           دارد و آن رااز عـرف      خود اصطالح خاصـی در مـورد عقـود ن

 .نماید میبه عرف ارجاع لذا برای فهم معنای الفاظ عقود . استگرفته 
رسیم که هر گاه قانونگذار خـود اقـدام بـه             از درک علت و فلسفه ماده مزبور به این نتیجه می           -3

ون وضع نموده و حقیقت قانونی ایجاد کرده باشد، دیگر رجوع به عرف صحیح نیست، بلکـه بایـد بـه قـان                     
 .که گذشت چنان. مراجعه کرد و در حدود داللت الفاظ و تعریفات قانونی، معانی را درک کرد

وجود آمده  اقدام به وضع نموده و حقیقت قانونی بهدر غیر عقود مواردی وجود دارد که قانونگذار -4
 مؤلفان و   قانون حمایت حقوق  ) 5( و ماده یک     40/ 10/ 19مانند ماده یک قانون اصالحات ارضی مصوب        

و ) حقابـه (در تعریـف    ) 6(قانون ملـی شـدن آب       ) 3(مصنفان و هنرمندان در تعریف پدیدآورنده اثر و ماده          
) 224(در این موارد با توجه به مطالب باال باید به قانون مراجعه نمود، نه بـه عـرف، و مـاده                      . قوانین دیگر 

دانیم پـیش    و آن این است که چنانکه می     قانون مدنی، عرف عام است؛ ولی باید به یک نکته توجه داشت           
از وضع قانون، حقوق عرفی در مورد عقود، در ایران وجود نداشته و امور و عقود طبق حقوق شرعی بـوده                     

نظـر از اینکـه حقیقـت     از شرع گرفته شده و ایـن الفـاظ صـرف         آن نیز   است و اصطالحات عقود و کلمات       
و نیز با توجه به اینکه در وضـع حقـوقی           . اند  ه حقیقت بوده  در عرف متشرع  شرعی وجود داشته باشد یا نه،       

کـار   عام نیز همان معانی عرف متشرعه را بهجدید، حقیقت دیگری برای این به الفاظ وجود نیامده و عرف        
متشرعه مراجعه نمود و معـانمی      رسیم که باید برای فهم الفاظ عقود به عرف            برده است، به این نتیجه می     

توان به کتب آنها  نظر دیگری دارند و می    برخی از حقوقدانان در اینجا      ) 7. (ر آن جستجو کرد   این الفاظ را د   
 )8.(مراجعه کرد

  
  امر و معنای آن: چهاردهم

شـود و    تعبیر می»صیغه افعل«در علم اصول، بیشتر مباحث امر درباره صیغه امر است که از آن به   
  .شود درباره ماده امر و مشتقات آن کمتر بحث می
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  معنای امر 
یـک از آنهـا حقیقـت     معنای متعدد آمده است و در اینکه در کدام ماده و صیغه امر در زبان عربی به 

مباحث وسـیعی مطـرح شـده اسـت؛         در اصول،   یک از آنها حقیقت است یا مجاز،          است و در اینکه در کدام     
مـثالً  . هر دو حقیقـت در وجوبنـد  مر، اند که ماده و صیغه ا لکن سرانجام اکثر اصولیین به این نتیجه رسیده       

در هـر   . کنم که مواظب اظهارات خود باش       به تو امر می   : گوید  دهد و می    وقتی بازپرس به متهم دستور می     
کـار را انجـام ندهـد، سـزاوار      کند که مواظب اظهارات حخود باشد و اگر این        دو مورد، متهم وظیفه پیدا می     

  . ین نیستخواهد بود و معنای وجوب هم چیزی جز ا
  .شود صورت جمله خبریه گفته می در حقوق، هر دو نوع امر کم است و دستورات قانونی بیشتر به

یعنی مانند صیغه امر است و داللت بر وجوب می کند           گونه جمله خبریه در حکم جمله انشایی،          این
) اوفـوا بالـشروط   (ی  معنـا   بر وجوب تکلیفی و این جمله به      ) المؤمنون عند شروطهم  ( مثل داللت جمله     )9(

  )10. (است
  :قانون مدنی) 1005(همچنین مانند ماده 

 یعنـی تبعیـت زن از شـوهرش درخـصوص     »...اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر اسـت      «
  .شود اقامتگاه واجب است و این وجوب از همان جمله خبریه ماده قانونی استفاده می

  
  یگرمعنای وجوب و احکام تکلیفی د: پانزدهم

  : عبارتند ازشوند، نامیده می) احکام خمسه تکلیفی(احکام تکلیفی که در اصطالح فقه و اصول 
که انجام آن پـاداش و        طوری   یعنی خواستن انجام کاری و راضی نبودن به ترک آن به           -وجوب -1

  .مانند وجوب نماز و وجوب ادای امانتترک آن کیفر خواهد داشت؛ 
انجام آن پـاداش و     که    طوری  کاری و راضی نبودن به انجام آن به       یعنی خواستن ترک     -حرمت -2

 .مانند حرمت شرابخواری و قماربازیانجام آن کیفر خواهد داشت؛ 
  نحوی که انجام آن پاداش خواهد داشتولی ترک آن  یعنی خواستن انجام کاری به -استحباب -3
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. ورد، عمـل را مـستحب گوینـد       در ایـن مـ    .  مانند استحباب کمک بـه نـاتوان       کیفر نخواهد داشت؛  
 .معنای مستحب است معنای استحباب و مندوب به نیز به) ندب(اصطالح 
مانند کراهت طالق یعنی خواستن ترک کاری بدون اینکه انجام آن گناه داشته باشد؛  -کراهت -4

 .در شرع اسالم
 .ر خیابانیعنی برابر بودن طلب وجود عدم کاری، مانند مباح بودن قدم زدن د -اباحه -5

یـا  ) واجـب (ولی از نظر حقوق موضوعه هر عملی یـا الزم اسـت             اینها اقسام احکام در شرع است؛       
  .در حقوق موضوعه وجود نداردیعنی استحباب و کراهت، و دو قسم دیگر، ) مباح(یا جائز ) حرام(ممنوع 

  
  حکم وضعی: شانزدهم

نـام   کلیفی، اصطالح دیگری وجود دارد بـه در برابر حکم ت آنچه گفته شد درباره احکام تکلیفی بود؛        
  ).حکم وضعی(

حکم گویند و جزو ایـن پـنج        فقهی و شرعی،    آنچه را که در تعبیرات اصولی،       ) 11(اصولیین متأخر   
از قبیل شرطیت، سببیت، مانعیـت، علیـت، زوجیـت، ملکیـت،            نامند؛    حکم تکلیفی نباشد، حکم وضعی می     

  ) 12. (حجیت، والیت و غیره
  
  :ها نوشت پی

ماننـد اسـمهایی کـه والـدین        برای معنای معین؛    ) توسط واضع (وضع تعیینی عبارت است از وضع لفظ         -1
ولی وضع تعینی آن است که در اثر کثرت استعمال لفظی در معنایی و با مـرور                 . کنند  برای فرزندان خود انتخاب می    

) قـانون (ظ به همان معنا منتقل شود؛ مثالً کلمه         ای مرتبط گردد که ذهن فرد با شنیدن لف          گونه  زمان، لفظ با معنا به    
واسطه استعمال زیاد در معنـای فعلـی          بوده و بعد به   ) کش  خط(معنای    به گفته مالعبداهللا در کتاب حاشیه، در اول به        

  .شود تنها همین معنا از آن فهمیده می
 .44و 43حه صفاهللا جعفر سبحانی،  آیت: تألیف، )الفقه الموجز فی اصول(ترجمه و شرح  -2
 .34دکتر ابوالحسن محمدی، صفحه : مبانی استنباط حقوق اسالمی، تألیف -3
 .دکتر حسن امامی: ، تألیف47حقوق مدنی، جلد اول، صفحه  -4
و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکـار           ... از نظر این قانون، به مؤلف و مصنف و هنرممند و پدیدآورنده            -5

 .شود ر طالق میاث... آید آنان پدید می
حقابه عبارت از آبـی اسـت کـه در دفـاتر            «:در تعریف حقابه چنین است    قانون ملی شدن آبها،     ) 3(ماده   -6

نفع مالـک آن تعیـین        جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه با مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به                جزء  
 ».شده باشد
 .36دکتر ابوالحسن محمدی، صفحه : مبانی استنباط حقوق اسالمی، تألیف -7
 .334دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، جلد اول، صفحه  -8
 .104االصول، جلد اول، صفحه  کفایه -9

 .283چاپ خوانساری، صفحه مکاسب، شیخ انصاری،   -10
 .227کفایه، جلد اول، صفحه  -11
 .39ه مبانی استنباط حقوق اسالمی، تألیف، دکتر ابوالحسن محمدی، صفح -12
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  بررسی امکان تعلیق جزای نقدی در پرتو نقد و بررسی آرا
  
  
  

  ) لرستان-قاضی دادگستری شهرستان دورود(مرتضی شهباز 
  
  :قدمهم

خود جلب نموده است، نهـاد تعلیـق          یکی از نهادهایی که توجه مدیریت چرخه عدالت کیفری را به          
ولی بهترین هـدف و دلیلـی       شود؛    ی حاصل می  اهداف سودمند کارگیری این نهاد،      از به . مجازات می باشد  

وجـود محـیط   که استفاده از این نهاد ارفاقی کیفری را در نظام قضایی حال حاضر ایران توجیه می نماید،      
. باشد  معاشرت با زندانیان با سابقه در آن محیط می          آلودگی محکومان بدوی در اثر سوء       ناسالم زندان و بیم   

زات در طـول دوران تعلیـق ممکـن اسـت در بـاز اجتمـاعی کـردن و                   هر چنـد کـه بـیم از اجـرای مجـا           
نههاد تعلیق مجازات، تا حدودی موجبات احتـراز تمـاس          کارگیری    به. پذیری مجرم مؤثر واقع شود      اصالح

مـا در ایـن نوشـتار قـصد      . نمایـد   ای را فراهم می     مفسدانگیز زندانیان بدون سابقه با بعضی مجرمان حرفه       
و شرایط اجرای تعلیق مجازات را نداریم، بلکه ما بر آنیم تا ضمن نقـد یکـی از آرای   مبانی بررسی اصول،  

  .جایگاه امکان تعلیق مجازات جزای نقدی را تبیین نماییمصادر شده از دادگاه تجدیدنظر، 
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هـای بازدارنـده و    تعلیق مجازات جـزای نقـدی بـرخالف سـایر مجـازات         قانونگذار در مورد امکان     
کـه   تنهایی مقـرر شـده باشـد و جـایی     که جزای نقدی به     به تفکیک شده است و بین جایی      قایل  تعزیرات،  

 در مورد اول، بـا عنایـت بـه          چنانچه. جزای نقدی همراه با سایر تعزیرات آمده باشد، فرق قایل شده است           
علیق به روشنی امکان ت   همان قانون،   ) 26(قانون مجازات اسالمی و مفهوم مخالف ماده        ) 25(اطالق ماده   

چنانکـه  . جزای نقدی وجود ندارد   که    یعنی جایی ولی در مورد دوم،     شود؛    مجازات جزای نقدی استنباط می    
جزای نقدی بـا دیگـر      که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد،           در مواردی (: یاد شده مقرر داشته   ماده  

  ).تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نیست
 بـرای اجـرای تعلیـق مجـازات، دیـدگاه         ا توجه به اهداف در نظـر گرفتـه شـده            و ب از لحاظ علمی    

قابـل انتقـاد    که همراه با سـایر تعزیـرات باشـد،            نقدی در جایی  قانونگذار در مورد عدم امکان تعلیق جزای        
 احتـراز از  طور که در ابتدای این نوشتار آمد، یکی از اهداف توجیه کننده تعلیق مجـازات،                  زیرا همان است؛  

آلـودگی    ها، بـیم    گونه حبس   زیرا در این  . باشد  میهای کوتاه مدت      خصوص حبس   حبس و به  مفاسد مجازات   
وقتی عجز از پرداخت از جـزای نقـدی در نظـام            . ای بیشتر نمایان است     مجرمین بدون سابقه و غیر حرفه     

بـه بازداشـت   منجـر   1377آبان  های مالی مصوب      قضایی ما وفق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت        
و مفسده آمیز زنـدان بـر   گردد و از طرفی، طبق اصول استفاده از تعلیق برای جلوگیری از آثار سوء     فرد می 

همراه با سایر تعزیرات است چنـدان       که     است، دیگر ممنوعیت تعلیق جزای نقدی در جایی        بعضی مجرمین 
ی همراه با سایر تعزیـرات بـا اصـل قابـل     گذشته از این انتقاد، منع تعلیق جزای نقد    . باشد  قابل توجیه نمی  

  .مباینت کامل داردا، . م. ق) 25(تعلیق بودن قسمتی از مجازات جرم مذکور در ماده 
ا در عمـل نیـز بـا ابهامـات و ایراداتـی همـراه               . م. ق) 26(نظر از این انتقادات، اجرای ماده         صرف

ا، . م. ق) 26(از جمله اینکه، در مـاده       .  است باشد که محور بحث ما در این نوشتار یکی از این ابهامات             می
حال سؤال این است که اگـر جـزای نقـدی بـا سـایر               . استفاده شده است  ...) با دیگر تعزیرات  : (...از عبارت 
  های غیر از تعزیر همراه باشد؛  مجازات



 43

باشـد؟    مجازات بازدارنده همراه باشد، آیا منع تعلیق جزای نقدی شامل این مـورد نیـز مـی                با  مثالً  
شود؟ آیـا منظـور    آیا منع تعلیق جزای نقدی شامل این مورد نیز می      ) مثالً با مجازات بازدارنده همراه باشد     (

نیـز  ) تعزیرات حکـومتی  (که شامل بازدارنده    قانونگذار از تعزیرات مذکور در ماده یاد شده، مفهوم کلی آن،            
باشـد، منظـور      یر تعزیرات قابـل تعلیـق نمـی       باشد؟ آیا وقتی می گوییم جزای نقدی همراه با سا           است، می 

تر، آیا منظور این است که جزای نقدی مورد           عبارت روشن   به جزای نقدی مورد نظر است؟ به      ) محکومیت(
حال چه مربوط به یک اتهام باشد یا چنـد اتهـام؟ یـا               نباید همراه با سایر تعزیرات در آن حکم باشد،           حکم

   باشد؟راه با سایر تعزیراتجزای نقدی مقرر در قانون نباید هم
در هـر   قابل تصور در این بحث و فروض مختلف         به ذکر دو دیدگاه     ابتدا  برای تبیین موضوع اخیر،     

پـردازیم و در      هر یک از ایـن فـروض مـی        نسبت به   ا،  . م. ق) 26(امکان مشمولیت ماده    دیدگاه و بررسی    
 اصول کلی حقوقی و فلسفه وضع نهـاد کیفـری           دیدگاهی را که از نظر ما قابلیت انطباق بیشتری با         پایان،  

  .شود تعلیق مجازات را دارد و دالیل پذیرش آن دیدگاه، آورده می
  :های موجود در این بحث  دیدگاه-الف

طبق این دیدگاه، مـالک عـدم امکـان تعلیـق جـزای             : محکومیت به جزای نقدی    -دیدگاه اول 
هـر گـاه قاضـی بـه هـر          . ومیت به جزای نقدی است    محککه همراه با سایر تعزیرات باشد،         نقدی در جایی  

جهتی برای مرتکب، جزای نقدی در نظر بگیرد و آن را مورد حکم قرار دهـد، چـه مـوردی کـه مجـازات                        
طبـق  قانونی آن جزای نقدی باشد و چه موردی که جزای نقدی مورد حکم، بدل از مجازات قانونی باشد؛                   

با سایر تعزیرات همراه باشد، امکان تعلیق جزای نقدی منتفی          این دیدگاه، اگر این جزای نقدی مورد حکم         
  :پردازیم نحو جداگانه می در این حالت، دو فرض قابل تصور است که به تبیین هر یک از آنها به. است

همـراه بـا یـک یـا دو         های اصـلی      عنوان یکی از مجازات     جزای نقدی مورد حکم به     :فرض اول 
در مـورد اقـدام بـه خـارج         ا،  . م. ق) 561(مثل آنچه در ماده     . شده باشد بینی    مجازات دیگر در قانون پیش    

در این ماده، جزای نقدی معادل دو برابر قیمت مـال موضـوع     . نمودن اموال تاریخی و فرهنگی آمده است      
  )1.(عنوان یک مجازات اصلی در نظر گرفته شده است قاچاق، در کنار مجازات حبس به

م، بدل از مجازات دیگری باشد که همراه بـا مجـازات اصـلی             جزای نقدی مورد حک   : فرض دوم 
اگر فردی بـرای اطفـال و   : برای مثال. دیگر مقرر در قانون برای آن جرم مورد حکم قرار گرفته شده باشد         

ا، به مجازات حبس و شـالق محکـوم         . م. ق) 619(وفق ماده   زنان در معابر عمومی ایجاد مزاحمت نماید،        
  ) 22(لحاظ وضع خاص متهم یا به جهات مذکور در ماده   قاضی صادر کننده رأی بهحال اگر) 2. (شود می
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ا، مجازات حبس چنین فردی را به جزای نقدی تبدیل نماید و همراه شالق مورد حکم قرار                 . م. ق
ا، . م. ق) 26(در این حالت نیز جزای نقدی مورد حکم مشمول منع اعمـال تعلیـق مـذکور در مـاده                    دهد،  

  ود؟خواهد ب
عنوان بدل از مجـازات   عنوان مجازات اصلی و چه به      چه به (جزای نقدی مورد حکم      :فرض سوم 

هر گاه فردی به دو اتهـام  . با مجازات دیگری برای جرم ارتکابی دیگر از سوی مرتکب همراه باشد           ) اصلی
اتهامـات وی جـزای     هر دو اتهام وی محرز و ثابت شود و مجازات یکی از             مورد تعقیب قرار گیرد و نهایتاً       

نقدی در نظر گرفته شود؛ حال در این فرض، اعمال تعلیق جزای نقـدی قابـل تـصور اسـت یـا موضـوع                        
باشد؟ ممکن است ایراد گرفته شود که اگر فـردی بـه              میا،  . م. ق) 26( در ماده    مشمول منع تعلیق مذکور   

مجـازات  ل مقررات مربوط به تعلیق      اعماا،  . م. ق) 36(اتهام ارتکاب جرایم متعدد محکوم شود، وفق ماده         
مـورد    موضوع لغو و بـی    ء    لحاظ سالبه به انتفا     لذا طرح این فرض به    . باشد  چنین مرتکبی ممنوع می   در مورد   

در ) 3. (باشـد   متعدد می ) عمدی(ناظر بر جرایم    ا،  . م. ق) 36(ولی در پاسخ این ایراد باید گفت، ماده         . است
ایی است که یکی از جرایم غیرعمدی باشد که قانونگذار واکنش جزایی منظور ما در این فرض، ج که    حالی

احتیاطی  ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بییکی از اتهامات متهم   : برای مثال . برای آن در نظر گرفته است     
جزای نقدی لحاظ شود و برای اتهـام دیگـر       حالت، اگر برای یکی از دو اتهام،          در این . در امر رانندگی باشد   

جزای نقدی همراه   ا،  . م. ق) 26(ازات دیگری، آیا تعهلیق جزای نقدی توجیه قانونی دارد؟ یا وفق ماده             مج
  .باشد با دیگر مجازات مورد حکم قرار گرفته، قابل تعلیق نمی

  :عنوان مجازات مقرر در قانون  جزای نقدی به-دیدگاه دوم
جزای نقدی که همراه بـا سـایر تعزیـرات     اعمال مقررات تعلیق در مورد  طبق این دیدگاه، در جایی    

وقتی قانونگذار برای ارتکاب جرمی عالوه بر جزای نقدی،         . باشد منع شده که همراه با سایر تعزیرات باشد        
حالت، جـزای نقـدی همـراه آن مجـازات            بینی نموده باشد؛ در این      مجازات دیگری نیز در متن قانون پیش      

عبارت دیگر، طبق این دیدگاه، جزای نقدی مذکور در مـاده             به.  ندارد قابلیت تعلیق ا،  . م. ق) 26(وفق ماده   
  .عنوان مجازات اصلی در قانون مقرر شده باشد جزای نقدیی است که بها، . م. ق) 26(

حالت و    شود، جزای نقدی از سوی قانونگذار به        با مداقه در مواد قانون مجازات اسالمی مالحظه می        
  : های مختلف بیان شده است شیوه

مثل آنچـه   . عنوان تنها مجازات اصلی آن جرم لحاظ نموده است          گاهی قانونگذار جزای نقدی را به     
در این مورد جزای    ) 4. (جای داوطلب دیگر آمده است      ا، در مورد شرکت در آزمون به      . م. ق) 541(در ماده   
 فرض از بحث ما خارج      تنها مجازات مقرر در قانون برای این جرم لحاظ شده است که این            عنوان    نقدی به 

  . است
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هـا در قـانون بـرای ارتکـاب جرمـی         گاهی نیز قانونگذار جزای نقدی را همـراه بـا سـایر مجـازات             
در این مورد نیز گاهی جزای نقدی به عنوان یک مجازات اختیـاری در کنـار سـایر             . بینی نموده است    پیش

ونگذار برای ارتکاب جرمی، هم امکـان       بدین شرح که قان   . برای ارتکاب جرمی لحاظ شده است     ها    مجازات
نمـوده  بینـی     تنهایی و هم امکان اعمال مجازات دیگری غیر از جزای نقدی را پیش              اعمال جزای نقدی به   

های متعدد  عنوان یکی از مجازات گاهی قانونگذار برای ارتکاب جرمی جزای نقدی را به   ) فرض اول . (است
برای روشن شدن موضـوع، هـر       ) فرض دوم . (ا مقرر داشته است   ه  ر سایر مجازات  در کنا اجباری در قانون،    

  :نحو جداگانه بررسی می کنیم یک از این دو فرض را به
  :فرض اول

در این فرض، قانونگذار جزای     : های متعدد اختیاری در قانون      عنوان یکی از مجازات     جزای نقدی به  
بینی نموده است و بـه        ی از مواد قانون پیش    ا  ها برای ارتکاب جرمی در ماده       نقدی را در کنار سایر مجازات     

قانونگذار مثالً . قاضی اختیار داده است که یا جزای نقدی را برای مرتکب در نظر بگیرد یا مجازات دیگر را    
حال  آیا در این     ) 5. (یکی از دو مجازات جزای نقدی یا شالق را قابل اعمال دانسته است            در جرم توهین،    

  زای نقدی همراه سایر مجازات وجود دارد؟مورد نیز امکان تعلیق ج
لحاظ اینکه همـراه      باشد و امکان تعلیق جزای نقدی به        ا، می . م. ق) 26(یا موضوع مشمول ماده     

  .مجازات دیگری در قانون آمده است وجود ندارد
  :فرض دوم

یـین  تعدر ایـن فـرض،      : های متعدد اجباری مقرر در قـانون        ت  جزای نقدی به عنوان یکی از مجازا      
دیگـر قاضـی   . باشد های مقرر در قانون برای ارتکاب آن جرم الزامی می در کنار سایر مجازات جزای نقدی   

در صورت احراز فعل مجرمانـه ارتکـابی از سـوی       باشد و الزاماً      ها نمی   مخیر به انتخاب یکی از آن مجازات      
عنـوان    بـه . باشـد   حق متهم می  های مقرر در قانون برای آن جرم در           موظف به اعمال همه مجازات    فاعل،  
ربا گیرنده و واسطه در صورت احراز اتهام، عالوه بر مجازات حبس و شـالق،  ربا دهنده، در جرم ربا،  : مثال
اعمال هر سـه نـوع مجـازات مقـرر در           در این مورد،    . شوند  جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می         به

بینـی نـشده    وی قانونگذار در انتخاب یکی از آنهـا پـیش  قانون از سوی قاضی الزامی است و تخییری از س 
اسـتفاده از ضـعف نفـس       جرم سوء   توان برای این فرض در نظر گرفت،          مصداق دیگری که می   ) 6. (است

در این ماده، قانونگذار برای مرتکـب ایـن     . باشد  میا،  . م. ق) 596(شخصی افراد غیر رشید مذکور در ماده        
حال در این فـرض، اگـر   . بس، شالق و جزای نقدی را الزامی دانسته است   اعمال سه نوع مجازات ح    جرم،  

قاضی با جمع شرایط در مقام اعمال مقررات تعلیق مجازات درخصوص متهم برآید، آیا امکان تعلیق جزای    
  نقدی وجود دارد؟

  
   نقد و بررسی دو دیدگاه-ب

  ام دیدگاه با قانون و اصول کلی نظر کد حال که هر دو دیدگاه و فروض مختلف در آنها بیان شد، به
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حقوق و جزا و فلسفه و اهدافی که قانونگذار از تدوین این نهاد ارفاقی حقوق کیفری در نظر داشته        
کند،  به ذهن خطور میا، . م. ق) 26(است، سازگاری بیشتری دارد؟ آنچه در بادی امر و با قرائت متن ماده            

تعلیق شمول عدم   در متن ماده یاد شده،      ) تعزیرات(و  ) زای نقدی ج(این است که با عنایت به اطالق الفاظ         
اصـوالً عمـده    . نمایـد   تر جلـوه مـی      قابل قبول جزای نقدی در تمام فروض مذکور در دو دیدگاه بیان شده،            

نظـر ایـن   اطالق جزای نقـدی از  . باشد ا، می.م. ق) 26(استدالل طرفداران دیدگاه اول همین اطالق ماده    
. شـامل مـی گـردد     همراه با سایر تعزیـرات آمـده باشـد،          جزای نقدی   اردی را که در حکم،      دیدگاه، هم مو  

انـد؛    قایل به این دیدگاه و ایده بـوده       رسد، صادر کنندگان دادنامه مورد نقد در این مقاله،            نظر می   چنانکه به 
باشد که مجازات      می ا،. م. ق) 618(اخالل در نظم عمومی موضوع ماده       اتهام متهمان،   زیرا در آن دادنامه،     

دادنامه مورد تجدیـدنظر    صادر کننده   دادگاه بدوی   ) 7. (مقرر در قانون برای این اتهام حبس و شالق است         
ا، . م. ق) 22(خواسته، ابتدا با جمع دیدن شرایط و جهات استحقاق تخفیـف در متهمـان بـه اسـتناد مـاده                 

ار ریال جزای نقـدی نمـوده و بـا لحـاظ نمـودن         در قانون برای آن اتهام را تبدیل به پانصدهز        حبس مقرر   
، )27(،  )25(وضعیت اجتماعی متهمان، جزای نقدی بدل از حبس و شالق مورد حکم را به اسـتتناد مـواد                   

شـود، جـزای نقـدی بـدل از      طور که مالحظه مـی      همان. ا، به مدت دو سال معلق نموده است       . م. ق) 35(
ا، . م. ق) 618(باشد؛ زیـرا مـاده    ر قانون برای این اتهام نمی    های مقرر د    حبس مورد حکم از جمله مجازات     

فقط حبس و شالق را مقرر داشته است و آنچه باعث شده دادنامه مورد تجدیدنظر خواسته از سوی قضات             
نقض شود، این بوده است که جزای نقدی بدل از حبس در حکم همـراه دیگـر مجـازات                   شعبه تجدیدنظر   

اند و حکم را نقض       ا، دانسته . م. ق) 26(یق جزای نقدی مورد حکم را خالف ماده         لذا تعل . باشد  می) شالق(
قـانون مجـازات اسـالمی، تعلیـق        ) 26(اما با توجه به اینکه حسب ماده        (... هر چند با قید جمله      . اند  نموده

ننـده  ایـن فکـر بـه ذهـن خوا        در متن دادنامه صادر شده از دادگاه تجدیدنظر،         ...) جزای نقدی ممنوع است   
طـور کلـی مخـالف     با اصل تعلیق جزای نقدی به هر نحو و بهکه صادرکنندگان رأی اصوالً کند    خطور می 

طور که قبالً نیز بیان شده با عنایت به اصل قابل تعلیق   همان-اند که سست بودن این برداشت و نظر بوده
همـان  ) 26( مفهـوم مخـالف مـاده        وا،  . م. ق) 25(های بازدارنده و تعزیرات مقـرر در مـاده            بودن مجازات 
  .مشهود استقانون، کامالً 

رسد پذیرش دیدگاه یاد شده چناد قابل توجیـه           نظر می   به هر حال، با نکاتی که بیان خواهد شد، به         
عنـوان یکـی از       باشد و آنچه مورد نظر قانونگذار در بحث عدم امکان تعلیق جزای نقدی در قانون بـه                  نمی

  جزای نقدی با سایر عبارت دیگر، مالک همراه نبودن  به. ری قید شده استهای متعدد اجبا مجازات
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باشد، بلکه جزای نقدیی که در قانون همـراه بـا سـایر     زیرات جزای نقدی که در حکم آمده، نمی   تع
نحـو اجبـاری آمـده اسـت،          های جزایی علیه ارتکاب فعـل مجرمانـه بـه           عنوان یکی از واکنش     تعزیرات به 

جزای موردتجدیدنظر خواسته با تأسی از این دیدگاه،        دادگاه صادرکننده رأی    . ذار بوده است  موردنظر قانونگ 
جزای نقدی مذکور در دادنامه صادر شده از دادگاه بدوی، بـا            تعلیق  . را معلق نموده است   نقدی مورد حکم    

 شالق است،   در نظم عمومی آمده حبس و     های قانونی اخالل      توجه به اینکه جزای نقدی از جمله مجازات       
  .نیز منصرف از این مورد استا، . م. ق) 26(رسد و ماده  نظر نمی خالف قانون به

آن هـم   این ماده شامل مواردی است که جزای نقدی در متن قـانون همـراه بـا سـایر تعزیـرات،                     
: لبرای مثـا  . حالت، امکان تعلیق جزای نقدی مفقود است        در این . عنوان یک مجازات اجباری آمده باشد       به

لحـاظ دارا بـودن شـرایط خـاص      مـتهم را بـه  صادرکننده حکم؛ دادگاه اگر فردی به اتهام وی اثبات شود؛        
تعلیق جزای نقدی این جرم که معادل مال مورد ربا است، منطبق  با قانون               مستحق تعلیق مجازات بداند،     

عنـوان یـک    بـه ) القحـبس و شـ  (های دیگـر   چون در این مورد، جزای نقدی همراه با مجازات        . باشد  نمی
تعلیق جـزای نقـدی آن مقـدور        ا،  . م. ق) 26(ماده  و به حکایت    مجازات اجباری در قانون قید شده است؛        

  :نماید بدین شرح است حال آنچه این دیدگاه را تقویت می. باشد نمی
درخصوص ممنوعیت تعلیق جزای نقدی همراه با  دیگر تعزیرات آمده ، )26(آنچه در متن ماده     -1

) 26(های بازدارنده و تعزیرات مذکور در قـسمت اول مـاده              استثنا بر اصل قابل تعلیق بودن مجازات      ست،  ا
که شک شود که موضوعی از مـصادیق          در جایی . باید به قدر متقین عمل کرد     اء  در استثن . باشد  میا،  . م. ق

بـل تعلیـق بـودن کلیـه        اصل کلی همـان قا    در این بحث،    . استثناست یا خیر، باید به اصل کلی عمل کرد        
نظر از این استدالل، در اینجا اصل تفسیر نصوص جزایی            صرف. باشد  های بازدارنده و تعزیرات می      مجازات

  شکی را آید تا آن  نفع متهم که یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، به کمک ما می به



 48

شده است با شمول دانستن آن تحت لوای بر موضوع حادث در مورد شمول یا عدم آن، استثناء     که  
برطـرف  نفع متهم می باشـد،   که خود در این بحث یک نهاد ارفاقی در چرخه عدالت کیفری به         اصل کلی،   

  . کرد
منظورش مجازات مقرر در قانون است؛ زیرا       کند،    در قانون از مجازات بحث می     وقتی قانونگذار    -2

زیـرا مقتـضای    .  مقرر در حکم نظر داشت تصریح مـی نمـود          اگر قانونگذار به محکومیت یا همان مجازات      
محکومیـت بـه    (کند که اگر جزای نقـدی مـورد حکـم             الجرای مقدمات حکمت در مورد مقنن ایجاب می       

چنانچه در بحـث مـوارد ممنوعیـت اجـرای          . نمود  آن تصریح می    نسبت به   مورد نظرش بود،    ) جزای نقدی 
ایـن موضـوع در مـورد مجـازات         ) 8. (یت صحبت کرده است   صراحت از محکوم    مقررات تعلیق مجازات به   

کـه    ، در بحـث مـواردی     1373قـانون تـشکیل دادگـاه عمـومی و انقـالب مـصوب              ) 21(مذکور در مـاده     
در بنـد اول آن     : برای مثال . باشد  هم مطرح می  عالی کشور است،      تجدیدنظرخواهی آن در صالحیت دیوان    

عـالی کـشور،      ال مـالک قابـل تجدیـدنظر بـودن حکـم در دیـوان             ح...) اعدام و رجم    : (... آمده است ماده  
یـا در بنـد دوم   محکومیت به اعدام است یا جرمی است که مجازات قانونی آن اعدام یا رجـم مـی باشـد؟        

عـالی کـشور در نظـر گرفتـه           همان ماده که مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از قصاص نفس را دیوان           
نفـس  مواردی است که مجـازات قـانونی آن قـصاص           یا مالک،   است، مالک محکومیت به قصاص است       

 هیأت  1375 مورخه   614 و   1374/ 7/ 4 مورخه   600طبق آرای وحدت رویه شماره      می باشد؟   ) قتل عمد (
در بحث ما   . باشد  مجازات قانونی در این موارد می     مالک قابل تجدیدنظر بودن،     عالی کشور،     عمومی دیوان 

عالی کشور که منتهی بـه صـدور ایـن آراء شـده اسـت،                 های دیوان   استداللتواند از وحدت مالک       نیز می 
 )9. (استفاده کرد

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این بحث گرایش به پذیرش ایـن دیـدگاه را                   -3
آن مرجع در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه              1371/ 10/ 13مورخه   7/ 10365چنانکه در نظریه شماره     . دارد

  ا، این . م. ق) 26(مستفاد از ماده : ( تعلیق جزای نقدی بدل از حبس وجود دارد، چنین آمده استامکان
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که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد تنها جـزای نقـدی قابـل تعلیـق                   است که در مواردی   
رتکـابی در   بنابراین، در مورد سؤال چون مجـازات عمـل ا         . ها قابل تعلیق خواهد بود      نیست و بقیه مجازات   

 جـزای نقـدی      قابل تعلیق بوده بـه    حبس توأم با جزای نقدی بوده، دادگاه کیفر حبس را که ماهیتاً             قانون،  
 ) 10. (باشد به این ترتیب، مجازات فقط جزای نقدی است و آن هم قابل تعلیق می. تبدیل کرده است

  
  :گیری نتیجه

هـای   گزینعنوان یکی از جـای   تفاده از آن به   نهاد تعلیق مجازات از جمله راهکارهایی است که با اس         
مـدت    های کوتاه   از تأثیر آثار سوء زندان روی مجرمین مخصوصاً در حبس         توان تا حدودی      کیفر حبس می  
کـانون توجـه   هـای اخیـر،    کـه در سـده  های کیفرزدایی   عنوان یکی از جلوه     تواند به   نیز می . جلوگیری کرد 

باشـد، در نظـام     می-حقوق کیفریر محدود کردن گستره دخالت  در هر چه بیشت-اندیشمندان حقوق جزا  
هر چند غیر قابل تعلیق بودن جزای نقدی همراه با سایر تعزیرات از نظر علمی و                . حساب آید   قضایی ما به  

ولـی نبایـد دایـره      . نحو جدی قابل خدشه و ایـراد اسـت          از اصل به  اهداف بیان شده برای تعلیق مجازات       
ا، آمده است، با رویکردهـای تفـسیری مملـو از ابهـام و              . م. ق) 26(یق را که در ماده      شمول این منع  تعل    

ا، دارای اطـالق    . م. ق) 26(رسد، این است که متن ماده         مینظر    آنچه مسلم به  . منبعث از شک توسعه داد    
 تقییـد   برشـمردیم، قابـل خدشـه و      هایی که     طور که قبالً آمده با وجود قرینه        است؛ ولی این اطالق همان    

. متهم اسـت  نفع    نفع متهم و تفسیر نصوص جزایی به        مهمترین قرینه، همان اصل تفسیر شک به      . باشد  می
ا، شامل جزای نقدی بدل از مجازات دیگـری کـه همـراه بـا               . م. ق) 26(پذیرش اینکه دایره شمول ماده      

یـد شـده در متـون قـانونی         با رویه قانونگذار از مفهـوم مجـازات ق        شود؛    دیگر تعزیرات آمده است، نیز می     
آید، منظور مجازات مقرر در قـانون بـرای           ها به میان می     چون هر جا سخن از انواع مجازات      . مغایرت دارد 
نظر ما در تمـام فـروض         به. بیان نماید مگر آنکه قانونگذار خود انصراف از این مفهوم را نوعاً           . جرمی است 

ها بـه   عنوان یکی از مجازات ه جزای نقدی در قانون به بیان شده در دیدگاه دوم که همان مواردی است ک         
مگر آنکه قانونگـذار خـود انـصراف از ایـن     . منظور مجازات مقرر در قانون برای جرمی است      آید،    میان می 
ا، امکان و قابلیـت اجرایـی       . م. ق) 26(نظر ما در تمام فروض بیان شده ماده           به. را نوعاً بیان نماید   مفهوم  

دوم بیان شده در دیدگاه دوم که همان مواردی است که جزای نقـدی همـراه بـا سـایر                    ندارد مگر فرض    
کـه قانونگـذار، جـزای     حتـی مـواردی  . گردد میا،  . م. ق) 26(تعزیرات وجود ندارد و موضوع مشمول ماده        

ا و بینی نموده است، نیز امکان اجر   های متعدد اختیاری برای جرمی پیش       عنوان یکی از مجازات     نقدی را به  
هـای بازدارنـده و تعزیـری         گونه موارد تعلیق بـودن مجـازات        و در این  باشد؛    ا، نمی . م.  ق )26(اعمال ماده   

زیرا در این موارد منظور از مجازات یـک جـرم در نظـر              باشد؛    ا، بالاشکال  می   . م. ق) 25(مذکور در ماده    
ی در قانون، مجازات جرمی حبس یـا        و وقت باشد؛    تنهایی می   های اختیاری به    گرفتن هر یک از آن مجازات     
  شالق یا جزای نقدی است، 
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تنهایی امکان پذیر است و در این موارد دیگـر            ها به   در صدور حکم فقط اعمال یکی از آن مجازات        
شود تا امکاناجرای مقررات تعلیق در مورد آن وجود نداشـته             جزای نقدی همراه با سایر تعزیرات تلقی نمی       

صرفاً دیدگاه و برداشت نگارنده از مـواد قـانونی و اصـول             نچه در این نوشتار بیان شد،       هر حال، آ    به. باشد
  . کلی حقوق جزاست، که خالی از منقصت نخواهد بود

  تعالی بسمه
  شعبه اول محاکم عمومی: مرجع رسیدگی کننده

   500/ 1/ 81: شماره پرونده
   490/ 81: شماره دادنامه

   81/ 4/ 13: تاریخ صدور رأی
  : ...یشاک
  : ...متهم
  .اخالل در نظم عمومی از طریق مسدود نمودن راه منتهی به معدن: اتهام

پس از وصول شکواییه و ثبت به کالسه فوق بـه تـصدی امـضا کننـده ذیـل مبـادرت                     : گردشکار
  . نماید صدور رأی می به

  : رأی دادگاه
دن راه منتهی به معـدن کـه        دایر بر اخالل در نظم از طریق مسدود کر        ... درخصوص اتهام آقایان    

دادگاه ... باعث ایجاد مانع در کسب و کار معدن شده است، موضوع شکایت مدیرعامل معدن دریژان آقای               
با عنایت به تحقیقات انجام شده و تحقیق از کارگران به عنـوان مطلـع و گـواه و مفـاد اظهـارات بعـضی         

اند و   کارگران معدن را به نحو تلویحی پذیرفتهمتهمان که مسدود نمودن راه منتهی به معدن و ممانعت از          
سایر قرائن و امارات مستنبطه از محتویات پرونده، اتهام متهمان از ردیف هفتم تا بیست و دوم را محرز و                    

قـانون  ) 22( مـاده    5قانون مجازات اسالمی و با لحاظ نمودن بنـد          ) 618(مسلم دانسته و مستنداً به ماده       
عنوان جزای نقدی در حق دولـت و تحمـل            ام را به پرداخت پنجاه هزار تومان به       مجازات اسالمی، هر کد   

و با عنایت   لحاظ وضع خاص اجتماعی متهمان و انگیزه آنها           النهایه، به . نماید  شالق محکوم می   ضربه   74
) 35(و  ) 27(،  )25(باشند، مجازات مورد حکمرا مستنداً بـه مـواد            به اینکهع اکثر متهمان بیکار و جوان می       

گردد تا چنانچه متهمان در مـدت ایـام تعلیـق یکـی از                مدت دو سال معلق می      بهقانون مجازات اسالمی،    
قانون مجازات اسالمی را انجام دهند عالوه بر مجازات           )25(جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده       

 اول تاهفتم با عنایت به آن جرم، مجازات اخیر نیز در حق آنها اجرا شود و درخصوص اتهام متهمان ردیف   
قـانون  ) 177(و فقدان دلیل مفید قطع و یقین و حکومت اصل برائت، مستنداً بـه مـاده                 انکار شدید متهمان  

 قانون اساسی، حکم بر برائـت آنهـا        37های عمومی و انقالب در امور کیفری و اصل            آیین دادرسی دادگاه  
قابـل تجدیـدنظر اسـتان    ت روز از تاریخ ابـالغ،   رأی صادره حضوری و ظرف بیس     . گردد  صادر و اعالم می   

  .باشد لرستان می
  دادرس شعبه اول دادگاه عمومی 
  دورود
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  تعالی بسمه
   ت 762/ 7/ 81 :شماره پرونده

  893/ 81 :شماره دادنامه
  81/ 7/ 22: تاریخ رسیدگی
  شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان: مرجع رسیدگی

   :تجدیدنظر خواسته
نـسبت دادنامـه شـماره    .... درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان  (،  490/ 81 به رأی شماره     اعتراض

موجب آن، تجدیدنظر خواهان بـه اتهـام اخـالل در نظـم                دادگاه عمومی دورود که به      شعبه اول  490/ 81
عمومی، هر یک به پرداخت پنجاه هزار تومان جـزای نقـدی و تحمـل هفتـاد ضـربه شـالق محکـوم و                        

تجدیـدنظرخواهان در دادگـاه    با توجه به اقـرار صـریح        . اند  مدت دو سال معلق شده       مذکور به  های  مجازات
اشـخاص  اند، وقوع جرم در حد بازداشتن  بدوی مبنی بر اینکه راه عبور کارکنان معدن دریژان را سد نموده  

اصـل  تجدیـدنظر خواسـته از حیـث        از کسب و کار از ناحیه آنان محرز است و موجبی جهت نقـض رأی                
قانون مجازات اسـالمی،    ) 26(اما با توجه به اینکه حسب ماده        . محکومیت تجدیدنظر خواهان وجود ندارد    

تجدیدنظر خواسته از این حیث مخالف با قـانون یـاد شـده اسـت،               جزای نقدی ممنوع است و رأی        تعلیق
ارتکاب جرم توسـط    عالوه بر آن، با توجه به وضع خاص و عدم سابقه کیفری تجدیدنظر خواهان و نحوه                 

قـانون  ) 728(و  ) 22(بنـابراین، بـه اسـتناد مـواد         . آنان، مجازات تعیین شده مناسب به حال آنان نیـست           
هـای عمـومی و انقـالب، هـر یـک از             قانون آیین دادرسی کیفری دادگـاه     ) 250(مجازات اسالمی و ماده     

صد هزار ریال جـزای نقـدی     یکهای مقرر در حکم بدوی، به پرداخت جای مجازات تجدیدنظر خواهان به 
مـدت دو     بـه  1381/ 4/ 5 تـا    1381/ 4/ 4با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهان از تاریخ         . شوند  محکوم می 

کـه در اجـرای     اند،    سر برده   روز به دستور قاضی کشیک دادگستری دورود بدون اخذ تأمین در بازداشت به            
های مـالی، مقـرر    ه یک قانون نحوه اجرای محکومیتقانون مجازات اسالمی و ماد ) 18(تبصره ذیل ماده    

به ازای هر روز بازداشت آنان مبلغ پنجاه هزار ریـال جـزای نقـدی مقـرر در ایـن حکـم کـسر                        . گردد  می
  ...)شود عمل آمده در آن تأیید می گردد رأی تجدیدنظر خواسته در مورد تجدیدنظر خواهان با اصالح به می

  استان لرستان -نظر رئیس شعبه هفتم دادگاه تجدید
  استان لرستان -مستشار شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر 

  :ها نوشت پی
هر گونه اقدام به خارج نمودن اموال تاریخی، فرهنگی از          : (قانون مجازات اسالمی  ) 561(ماده   -1

ز عالوه بر استرداد اموال، به حـبس ا       کشور هر چند به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و مرتکب             
  .)گردد یک تا سه ماه و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می

هر کس در اماکن عمومی یا معـابر، معتـرض یـا مـزاحم               (:قانون مجازات اسالمی  ) 619(ماده   -2
و تـا  بـه حـبس از د  . اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید                

 .) ضربه شالق محکوم خواهد شد74شش ماه و تا 
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مقررات مربوط به تعلیق مجـازات دربـاره کـسانی کـه بـه              : (قانون مجازات اسالمی  ) 36(ماده   -3
 ....)شوند قابل اجرا نیست جرایم عمدی متعدد محکوم می

هـا    مـون جای داوطلب اصلی در هر یـک از آز          هر کس به  : (قانون مجازات اسالمی  ) 541(ماده   -4
ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسرا، مراکز تربیت معلم، اعزام بـه خـارج از         اعم از کنکور ورودی دانشگاه    

ها   مدارس راهنمایی، هنرستان  ها،    داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان       کشور یا امتحانات    
ـ    امتحان شرکت نماید حـسب مـورد،        و غیره در جلسات      ب عـالوه بـر مجـازات اداری و         مرتکـب و داوطل

 .)انتظامی، به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفـاظ رکیـک            : (قانون مجازات اسالمی  ) 608(ماده   -5

یال جـزای نقـدی      ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ر         74چنانچه موجب قذف نباشد، مجازات شالق تا        
 )خواهد بود
از هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحـت هـر قـراردادی               : (قانون مجازات اسالمی  ) 595(ماده   -6

ربـا  صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه، همان جنس مکیل و موزون معامله نماید،                 قبیل بیع، قرض،    
ا گیرنده و واسطه بین آنها عالوه بر رد اضافه مرتکب اعم از ربا دهنده، رب. شود محسوب و جرم شناخته می

عنـوان    ضربه شالق و نیز معادل مال مـورد ربـا بـه   74به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا             
 .)جزای نقدی محکوم خواهد شد

هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکـات غیـر متعـارف یـا               : (قانون مجازات اسالمی  ) 618(ماده   -7
موجب اخالل نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد و یا مردم را از کسب و کار بـاز دارد،                     تعرض به افراد،  

 .) ضربه شالق محکوم خواهد شد74سال و تا  به حبس از سه ماه تا یک
های تعزیری و بازدارنده، حاکم می تواند اجرای تمام یـا      در کلیه محکومیت  : (ا. م. ق) 25(ماده   -8

 ....)ایت شرایط زیر دو تا پنج سال معلق نمایدقسمتی از مجازات را با رع
، دفتر مطالعات و تحقیقات     1375عالی کشور سال      عمومی دیوان مذاکرات و آرای هیأت     : ک. ر -9

 .597، صفحه 1377چاپ روزنامه رسمی، ج اول، سال عالی کشور،  دیوان
ف شـماره چهـارم،     به نقل از سلسله جزوات آموزشی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه            -10

 .تعلیق مجازات، صفحه
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  قضایی ایران در نظام نظارت انتظامی
  

  ) عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات(زاده  احمد کریم
  )قسمت پنجم(

  
   اعتراض ثالث-10فصل 

   73/ 8/ 22 -154رأی شماره 
  

صادر شـده و    قرار تأمین خواسته    در پرونده حقوقی موضوع دادخواست مطالبه طلب بابت دستمزد،          
شخص سال پس از صدور اجراییه،        یک. شود  نفع خواهان صادر می     حکم به اتومبیل شرکت توقیف و نهایتاً      

با وجود تعیین وقـت بـه       . نماید  له دادخواست تقدیم می     علیه محکوم ثالثی به خواسته رفع توقیف اتومبیل،       
 72/ 4/ 14تیاطی، در جلـسه مـورخ      و استماع اظهارات طرفین و تشکیل پنج جلسه اح         68/ 10/ 18تاریخ  

  شود بدون تعیین موضوع توضیح و بدون  له صادر می دستور اخذ توضیح از محکوم) جلسه مقرر رسیدگی(
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شود   دعوا تلقی نمی  قید مراتب در اخطاریه و بدون توجه به اینکه اعتراض به توقیف اتومبیل اساساً               
عمل  العاده نسبت به موضوع اظهارنظر قطعی به وقت فوققانون اجرای احکام مدنی می بایستی در    و برابر   

رئیس دادگاه از مورد تعقیـب دفـاع کـرده کـه            . شود  موکول می  72/ 11/ 12وقت بعدی به تاریخ     . آمد  می
دادخواسـت را   رئـیس وقـت دادگـاه در جلـسه اول،           : این پرونده در زمان تصدی او ارجاع نشده، ثانیاً        : اوالً

لحاظ رعایت حقوق طرفین       و دستور دعوت طرفین را داده و تجدید جلسات را به           اعتراض ثالث تلقی کرده   
  .و جلوگیری از تبانی اصحاب دعوا اعالم داشته است

اعتراض ثالث در ماهیت حکم صادر نبوده، و رسـیدگی دادگـاه هـم              چون اصوالً   نظراین دادگاه،     به
رسـیدگی وی در تـشخیص موضـوع و         ادامـه   خـروج موضـوعی داشـته،       عنوان اعتراض ثالث به حکم،        به

  .استدالل او به اینکه تجدید جلسات قانونی بوده، مفید و مؤثر در مقام نیست
غیر از مسامحه عنوانی ندارد و نظر به جامع اوراق    تأخیر رسیدگی و تعلل در اتخاذ تصمکیم نهایی،         

  .پرونده، تخلف نامبرده مسلم است
  77/ 6/ 16 -212رأی شماره 

 راجع به اعتـراض ثالـث، تخلـف         1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب      ) 146(ماده  به  با عنایت   
دایر بر رفع توقیـف از امـوال منقـول موضـوع             75/ 9/ 4قاضی تحقیق دادگستری در صدور دستور مورخ        

پرونده اجرای احکام مدنی، بدون آنکه اعتراض اشخاص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم محکمه باشد،              
  .مسلم است

   امر مختومه-11فصل 
   64/ 5/ 1 -108رأی شماره 

بـرخالف  رئیس دادگاه مدنی خاص که در موضوع دادخواست زوجه، امر قضیه محکوم بها را عینـاً            
صدور حکم مغایر با حکم قطعی سابق   و مبادرت بهضوابط مسلم شرعی و قانونی مطرح رسیدگی قرار داده

  .وز شرعی نموده، مرتکب تخلف شده استبدون وجود دلیل قانع کننده قانونی و مج
   64/ 7/ 21 -150رأی شماره 

چون موضوع اختالف بر سر مالکیت چاه آب و تĤسیـسات آن در دادگـاه بخـش سـابقه رسـیدگی                     
  گاه در  داشته و تجدید رسیدگی به امور مختومه و قضیه اختالف در مالکیت که امر حقوقی است هیچ
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فه به این امر اظهارنظر نموده، ولی اضا      صریحاً   و دادیار انقالب هم      صالحیت دادسرا و دادگاه نبوده    
نظر ریاست دادگاه انقالب برسد و دادستان  لحاظ اهمیت موضوع در صورت موافقت دادستان به       کرده که به  

  .اند نیز با موافقت خود پرونده را به دادگاه ارسال کرده، تخلف نموده
هاماتی از قبیل هواداری از رژیم سابق یا فروش اراضی موات یـا  پس از ارسال پرونده به دادگاه، ات   (

یک دلیـل و مـدرک    اند که هیچ    وابستگی به طاغوتیان و استفاده از قدرت آنان در جمع ثروت مطرح نموده            
  .)قابل استناد قانونی در پرونده ندارد

انتقـال کلیـه امـوال      شاکی انتظامی به دادگاه جهت      اقدام دادگاه انقالب نیز در احضار شب هنگام         
خود و اقوام درجه اولش در سراسر ایران به دادگاه انقالب و مبادرت به صـدور حکـم محکومیـت وی بـه                       

بـه  و اقوام درجه اولش در سراسر ایران به دادگاه انقالب و مبادرت             پرداخت دو پنجم از جمیع اموال متهم        
تهم و اقوام درجه یـک او، بـدون اینکـه           صدور حکم محکومیت وی به پرداخت دو پنجم از جمیع اموال م           

دلیل و مدرکی جهت استناد باشد، تخلف است؛ زیرا بر فروض ثبوت اتهامات وابستگی بـه رژیـم  سـابق،                     
 گردیده و مستوجب استرداد اموال یـا تخمـیس امـوال            1358چنین اتهاماتی مشمول عفو عمومی مصوب       

  .متهم نبوده است
رداد اموال حاصـل از چنـین معـامالتی اسـت نـه تخمـیس          مجازات فروش اراضی موات هم، است      

  .اموال
تنهایی  فرض ثبوت به نشده، بهنظر از اینکه دلیل ارائه  استفاده در جمع مال و ثروت صرف اتهام سوء 

 که بایـد بـه اشـخاص         بودن اموال است   مشروع مقتضی تخمیس اموال نیست، بلکه موقوف بر احراز غیر        
  .زگردانده شودمغضوب منهم پس از تشخیص با

در فـرض ثبـوت،    اتهام اختالط اموال متهم به حرام یا عـدم پرداخـت خمـس اربـاح مکاسـب، بـه          
باره موکول به مقام مرجع تقلید و یا نماینـده مجـاز              صالحیت محاکم قضایی نیست، بلکه رسیدگی در این       

  . اوست
اجـازه ضـمنی    شـورای عـالی قـضایی کـه بیـانگر            1360/ 12/ 10 -1/ 38097بخشنامه شـماره    

ناظر به اموال زندانیان ضد انقالب است و نسبت به اموال شـاکی انتظـامی و اقـوام                  تخمیس اموال است،    
  .درجه اول او شمول ندارد

همچنین تخلف دادستان در اجرای غیرقانونی صـادره از دادگـاه انقـالب و تخلـف رئـیس دادگـاه                    
حکام متعدد متغـایر غیرشـرعی و بـدون مجـوز           موضوع خارج از صالحیت و صدور ا        در رسیدگی به  انقالب  

  .قانونی در موضوع واحد مزبور محرز است
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   65/ 3/ 17 -42رأی شماره 
دادگـاه در پرونـده     گرچه رسیدگی دادگاه به تقاضای خواهان خالف قانون نبوده، ولی چـون قـبالً               

عدم دقت و توجه بـه      اظ  لح  دیگری تصمیم مخالف با رأی فعلی اتخاذ نموده، رئیس دادگاه مدنی خاص به            
  .سابقه در رسیدگی مسامحه نموده است

   66/ 11/ 17 -69رأی شماره 
صـادر  حکـم  ای که درباره آن قـبالً       رئیس دادگاه مدنی خاص در صدور حکم مجدد در عین قضیه          

  . رفتار کرده و مرتکب تخلف شده استقانون آیین دادرسی مدنی، ) 198( ماده 4کرده، برخالف بند 
   67/ 7/ 2 -94اره رأی شم

تخلف از مـاده    رسیدگی رئیس دادگاه حقوقی به دعوایی که دوبار رد شده و مختومه تلقی گردیده،               
  .قانون آیین دادرسی مدنی است) 198(

   69/ 8/ 14 -189رأی شماره 
ید از یک باب مغازه در دادگاه حقوقی رد شده و تا مرحلـه                چون دادخواست خواهان به خواسته خلع     

خواهان در همان دعوا از سوی دادرس همان دادگاه، برخالف نفع  صدور حکم بهی نیز تأیید گردیده، فرجام
  .موازین قانونی بوده و تخلف است

   69/ 2/ 9 -47رأی شماره 
 4و بنـد  ) 9(قانون مـدنی و مـاده   ) 845 تا  842(قانون امور حسبی و مواد      ) 299(با عنایت به ماده     

موضوع امر مختومه بـدون کـسب         ادرسی مدنی، رئیس دادگاه مدنی خاص که به       قانون آیین د  ) 198(ماده  
قانون امور حسبی رسیدگی و حکم صادر کرده، مرتکب تخلف شده           مجوز قانونی و بدون توجه به مقررات        

  .است
   67/ 11/ 12 -33رأی شماره 

) 12( ب و ج مـاده       قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای الـف و        ) 198( ماده   4با عنایت به مفاد بند      
 در طرح مجدد پرونده     تجدیدنظر، دادرس دادگاه    1364های حقوقی یک و دو مصوب         قانون تشکیل دادگاه  

یک از موارد جواز قـانونی تجدیـدنظر          و نقض دادنامه خود در رابطه با فسخ دادنامه بدوی بدون اینکه هیچ            
های دو  امام جمعه(ش افراد غیر مسئول قضایی منطبق بر مورد باشد و تنها به استناد تذکر و اصرار و خواه  

  .که فاقد هرگونه صالحیت و مجوز قانونی بوده، مرتکب تخلف شده است) شهر
   69/ 10/ 18 -254 -255رأی شماره 

چون قبالً حکم قطعی به خلع ید زمین زراعتی صادر شده و درخواسـت اعـاده دادرسـی و توقیـف                     
ده، لذا عدم توجه دادرسان دادگاه حقوقی به این امر، رسیدگی مجدد            عملیات اجرایی نیز مردود اعالم گردی     

  .به دعوای مختومه و صدور حکم برخالف احکام قطعی سابق، تخلف است
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   71/ 11/ 27 -280رأی شماره 
بـا وجـود    : گزارش تخلف این است که رئیس دادگاه حقوقی و رئیس دادگـستری شهرسـتان، اوالً              

دادنامه صادره از دادگاه بدوی اسـتوار       دگاه حقوقی یک مرکز استان که به نقض         دادنامه قطعی صادره از دا    
  .بود، همان دعوا را با همان مبانی و استداللی که در حکم منقوض بود مجدداً پذیرفته است

ایـراد نمـوده کـه دعـوای        قانون آیین دادرسی مـدنی،      ) 198(با آنکه وکیل خوانده طبق ماده       : ثانیاً
  .لت مختومه بودن آن قابل استماع نیست، دادگاه به این ایراد توجهی نکرده استع مطروح شده به

مستأجره علت نیاز موجر به عین        تقاضای تخلیه به  موضوع و عنوان دعوای دوم،      که    با وجودی : ثالثاً
 بـه   دالیل خواهان رسیدگی کرده، ولی در تصمیم نهایی خود از این امر غافل مانـده و                 بوده و دادگاه نیز به    

  .حکم تخلیه صادر کرده استاستناد همان مبانی حکم منقوض، مجدداً 
علت انقضای مدت اجاره درخصوص مـورد کـه بـا             بهاصوالً صدور احکام تخلیه محل کسب       : رابعاً

دفاع وی ایـن اسـت کـه        . وجاهت قانونی ندارد  انطباق داشته،    1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب       
 اجـاره بهـا و تغییـر        علت انقضای مدت اجاره و عدم پرداخـت         دو باب مغازه به   تخلیه  خواسته خواهان قبالً    

هـا متفـاوت بـوده و دعـوای      علت نیاز شخصی طرح شـده و خواسـته     بار تخلیه به    ولی این  وضع محل بود؛  
و چون انقضای مدت اجاره مورد نظر بوده، بر اساس مبانی تحریرالوسـیله رأی         مختومه صادق نبوده است،     

نیـست و تخلفـات نـامبرده در صـدور احکـام تخلیـه              مجموع مدافعات وی مفید و مؤثر       . در کرده است  صا
اعالم نشده و نیز عـدم توجـه بـه ایـراد            برخالف مقررات قانون مزبور که لغو آن از طرف شورای نگهبان            

  . استبل یا ضمن حکم صادر شده مسلمقوکیل خوانده در جلسه اول دادرسی و عدم رد ایراد مذکور، 
  

   67/ 8/ 8 -21رأی شماره 
رئیس دادگـاه مـدنی خـاص       قانون آیین دادرسی مدنی،     ) 624(و  ) 623(و  ) 630(با عنایت به مواد     

در شعبه دیگر و توافق زوجین بر ادامه زندگی، حکم طالق مزبور غیر قابل               که پس از صدور حکم طالق     (
زیرا مردود اعالم نموده و مرتکب تخلف شده؛     ختومه،  دید را به عذر اعتبار امر م      دعوای ج ) اجرا گردیده بود  

  .با سازش بعدی زوجین حکم طالق سابق بالاثر گردیده و اعتباری نداشت
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  67/ 12/ 14 -39رأی شماره 
قانون آیین ) 592( تحریرالوسیله و ماده 2 جلد) 408(صفحه ) 11 و  9 و   7(با عنایت به مفاد مسئله      

قانون تعیین  ) 6( و ماده    64و دو مصوب    های حقوقی یک      ون تشکیل دادگاه  قان) 12(دادرسی مدنی و ماده     
تجدیدنظر مدنی خاص، در طـرح رسـیدگی مجـدد و مکـرر             مرجع  ، رئیس   1367موارد تجدیدنظر مصوب    

اساس و تحت تأثیر القائات تجدیدنظرخواه و نقض غیرشرعی  واقعی و بیپرونده مختومه به استناد تشبثات 
صورت   امه قطعیت یافته و نیز مشاور دادگاه مزبور در ترک اعالم نظر مشورتی خود ولو به               دادنو غیرقانونی   

  .اند مرتکب تخلف شدههای مختومه،  شفاهی درباره طرح مجدد و مکرر پرونده
  

   72/ 9/ 9 -248رأی شماره 
  :دفاع رئیس دادگاه مدنی خاص این است که

ه تـصدی او بـه اتکـای فتـاوای محققـین و             چون زوجین شافعی مذهب هستند، حکم دادگاه ب        -1
متأخرین شافعی و بر اساس اجتهاد صدور یافته و نقض آن بدون دلیل موجه و قانونی صحیح نبوده است؛                   

بلکه نقض آن باید به نص صریح قـرآن و احادیـث متـواتر صـورت                زیرا حکمی که به اجتهاد فسخ نمود،        
  .گیرد

مـستنبط  زیرا  بها نیز مردود است؛        امر مختومه و محکوم    ایراد دادسرای انتظامی به رسیدگی به      -2
مثالً صدور حکم بـه عـدم       اموری است که قابل تغییر نباشد؛       بها    از فقه و اصول این است که امور محکوم        

چه گونه مسائل خارج است،  از عداد ایناختالف بین زوجین و عسروحرج  . امری است از نوع مذکور    وراثت،  
 .مان ممکن است تغییر پیدا کندآنکه بر حسب تغییر ز

با فرض اینکه در قوانین مدون برای انطباق اعمال مطـرح شـده بـا مقـررات و مـواد مـصوبه                       -3
که در قوانین هم به همین موضوع اشاره شده، باید از آیات و احادیث و فتـاوا                 صراحتی وجود نداشته باشد،     

 .را اساس استنباط قرار داداستفاده کرده و آنها 
یرد دادرسی انتظامی درخصوص انشای حکم به زبان عربی نیز وارد نیست؛ چه آنکه اسـتنباط                ا -4

به همان صورت است و اظهارنظر استنباطی کـه در نتیجـه آن             از آیات و احادیث و نظریه فقها و نقل آنها           
 .حق همین استشود و از باب رعایت علم آداب و بحث و مناظره شرعی هم،  حاصل می
این مسئله از لحـاظ نقـض       تشکیل دادگاه و اتخاذ تصمیم بدون حضور مشاور نیز،          درخصوص   -5

عـدم وجـود مـشاور در دادگـاه         که    و اینجانب با وجودی   اند    امور تشکیالتی است که به دادگاه مشاور نداده       
امـور  ) اال یکلف اهللا نفـساً اال وسـعه       (نشده وو به مصداق     ترتیب اثری داده    ام،    را بارها متذکر شده   خانواده  

 .علت عدم تعیین مشاور مختل نماییم توانستیم به دادگاه را هم نمی
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که در تشکیل دادگاه بدون مشاور و رسیدگی به امر          آن قسمت از مدافعات     نظر این دادگاه،      به
لحاظ اینکه شرکت مشاور برای تشکیل دادگاه یک ضرورت قانونی است و با وجـود                 مختومه بوده به  

دادگاه بدوی کـه محکمـه تـالی    گاه بدوی در دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر،      فسخ قبلی حکم داد   
بار دیگر رسیدگی کـرده و      هر حال مختومه شده،       تواند نسبت به همان موضوع که به        است دیگر نمی  

  .اظهارنظر ماهیتی کند؛ لذا تخلف نامخبرده محرز مسلم است
  

  76/ 2/ 8 -13 و 14رأی شماره 
قـانون آیـین دادرسـی     ) 208( ماده   7ناظر به بند    ) 446(و ماده   ) 198(ماده   4با عنایت به بند     

و رئـیس دادگـاه     االجـرای خـود       رئیس دادگاه حقوقی در تعرض و نقض دادنامه قطعی و الزم          مدنی،  
در رسیدگی به امر مختومـه و در تعیـین مجـدد            ) الیه پس از نقض مزبور      شعبه مرجوع (حقوقی بعدی   

  .اند مرتکب تخلف شدهپرونده اظهارنظر کرده بود، کارشناس سابق که در 
  
  زاده احمد کریم: مجلدات نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران، تألیف: مأخذ*
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  پیشنهاد کمیسیون آیین دادرسی مدنی
  

  )دستور موقت(در ارتباط با دادرسی فوری 
  

  )قسمت اول(
  

دادرسـیمعمولی  علـت فوریـت امـر،          که بـه   نماید،  در مواقعی، افراد جامعه احقاق حقی را مطالبه می        
پس احتیاج  . شود  مؤثر نبوده و چه بسا حقوق افراد با دادرسی معمولی تضییع می           علت طوالنی بودن آن،       به

  . حقوق افراد محفوظ بماندباشد تا با اعمال آن،  به یک توجه آنی از سوی دادگاه می
نـام دادرسـی    بهدادرسی، تضمینی    و پیشبرد    در دعاوی مدنی، قانونگذار برای رسیدن به این منظور        

عنـوان دو سـالح برنـده در          خواسته به این تأسیس در کنار تأمین      . ایجاد نموده است  ) دستور موقت (فوری  
اهرمی در جهت پرداخت حقـوق مـدعی   قبل از صدور حکم، شود تا با اعمال آن،      دعاوی مدنی استفاده می   

  .باشد عنوان مهمترین هدف قانون می اً موجب حل و فصل دعوا بهکه نهایت. ای برای صلح گردد یا انگیزه
مدنی نسبت به قانون قدیم، ابهام در مواد قانونی مورد بحـث و              تغییرات قانون جدید آیین دادرسی    

واحد درخصوص اعمال دستور موقت و اهمیت شایان این تأسیس در دادگستری، باعث شـد تـا                 نبود رویه   
حقوق و قـضات محـاکم عـالی کـشور و وکـالی             از اساتید   با حضور تعدادی    با تشکیل مجموعه جلساتی     

پرداخته شود، و نتایج حاصل     خصوص    ادرسی مدنی، به بحث در این     عنوان کمیسیون آیین د     بهدادگستری،  
عنوان یک نظر ارشادی نیز مـورد اسـتفاده همکـاران قـضایی      های دیگر، به   شده عالوه بر کاربرد در زمینه     

  .قرار گیرد
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در این مجموعه سعی شده عالوه بر نظرات اعضای کمیسیون، از نظرات اساتید برجسته حقوق نیز              
  .با ذکر منبع استفاده شود

  :دادرسی فوری در قانون آیین دادرسی مدنی
مـشخص  ) دادرسی فوری (مبحث ششم از فصل یازدهم قانون جدید آیین دادرسی مدنی با عنوان             

دادگاه وارد ماهیت دعـوا نـشده و در         است که در صدور دستور موقت،       اولین موضوع بحث این     . شده است 
و اگر عنوان دادرسی به آن بدهیم، مثل بقیه دعاوی          پذیرد؛    معنی اخص کلمه صورت نمی      واقع، دادرسی به  

بایستی دادگاه وارد دالیل طرفین شده و رسیدگی ماهیتی نماید کـه بـا فلـسفه دسـتور موقـت متنـاقض                      
  .باشد می

عنوان مبحث با مواد مبحث همخـوانی نداشـته و پیـشنهاد گردیـد عنـوان      تعدادی از اعضا، نظر   به
اما بایستی بپذیریم که هر چند دادرسی به مفهوم واقعی          . قرار گیرد ) دادرسی فوری (جای    به) دستور موقت (

بـودن  دادگـاه بایـستی فـوری       ج،  . ق) 315(ولیکن با توجه به اینکـه طبـق مـاده           گیرد،    کلمه صورت نمی  
  . موضوع درخواست را تشخیص دهد

بینـی   نوعی دادرسـی را پـیش  که به تشکیل جلسه اذعان نموده است،        ج،  . ق) 314(همچنین ماده   
دادرسی فوری نوعی از رسیدگی اجمـالی بـه         (در واقع   . باشد  کرده که دستور موقت نتیجه این دادرسی می       

بلکه قـراری اسـت کـه از آن تعبیـر           یت نبوده،   مرافعات با تشریفات سبک که نتجه آن صدور رأی در ماه          
شود و این قرار جنبه موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیـت دعـوا،                    دستور موقت می    به

  )1. (تواند برخالف مفاد دستور موقت رأی بدهد نمی
 1318م سـال    . د. آ. این تأسیس در شرع و قوانین اولیه ایران وجود نداشته و برای اولین بار در ق               

 1806(فرانسه مـی باشـد قـانون آیـین دادرسـی مـدنی فرانـسه          م  . د. آ. که برگرفته از ق   تأسیس گردید،   
 است که مختصر    یک چنین دادرسی استثنایی را برای امور فوری و اشکاالت اجرایی جعل نموده            ) میالدی

  )2. (اند ده و بسط دادهمرور زمان این تأسیس را پروران ها به اما دادگاه. برگزار نموده است
یا ترک فعل وجود دارد که در واقـع معـادل دسـتور             ) فعل  امر به (نام    تأسیسی به در حقوق انگلیس،    

صـدور   توانـد بـه   دادگـاه مـی  که فوریت امـر ایجـاب نمایـد،     موقت در ایران است و بر طبق آن در مواردی   
. باشـد   امری یا خودداری از انجام امـر مـی   موضوع آن الزام به انجام   طور کلی،   دستوری مبادرت کند که به    

)3 (  
که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگـاه بـه درخواسـت              ج، اذعان داشته در اموری    . ق) 310(ماده  

  . نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید ذی
ضرورت در که  نمایدکه از دستور موقت استفاده شود؛ در حالی ضرورت هم ایجاب میکه   در مواردی 

چون ضرورت نیز مستتر در فوریت است و تشخیص فوری بـودن طبـق        منعکس نشده است،    ماده صراحتاً   
بنابراین، با احراز ضرورت، فوریت نیز احراز می گـردد و الزم بـه              . در اختیار دادگاه است   ج،  . ق) 315(ماده  

  .اضافه نمودن قید ضرورت در ماده نیست
  )4. (غییری لحاظ نگردیدج هیچگونه ت. ق) 311(در ماده 
  ای بود که اگر  گونه به) 5(ق . ق) 772(مفاد این ماده در قانون سابق در ماده ): 312(در ماده 
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که صالحیت رسـیدگی بـه اصـل    موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی قرار داشت که این دادگاه      
دار و یا دادگاهی کـه        دادگاه صالحیت دعوا را دارا نبود، خواهان مخیر بود که درخواست دستور موقت را به              

  . موضوع دستور موقت در مقر آن قرار داشت، تقدیم دارد
در واقع بر خواهـان تکلیـف       ج و حذف اختیار خواهان،      . ق) 312(در ماده   اما تغییر آگاهانه این امر      

، ا نباشـد  موضوع دستور موقت در مقر دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعـو            که    نموده است که در صورتی    
  )6. (دستور موقت در آن واقع استدرخواست دستور موقت به دادگاهی تقدیم گردد که موضوع 

قـرار دارد  است که چون دادگاهی که موضوع دستور موقت در آن   علت مقرر شدن این تکلیف این       
سـیدگی  نماید، نسبت به دادگاهی که صالحیت ر        موضوع رسیدگی می    با امکانات بیشتر و دسترسی بهتر به      
  )7. (به اصل دعوا را دارد در اولویت است

اعطای صالحیت به دادگـاه     که    از آنجایی : (... دانند  اما برخی نیز هنوز این صالحیت را اختیاری می        
به دادگاهی کـه بـه اعتبـار        باشد، لذا برای مراجعه خواهان        معنای نفی صالحیت دادگاه اصلی نمی       دیگر به 

  )8...) (موقت صالح است، منعی وجود نداردنسبت به دستور به اصل دعوا صالحیت رسیدگی 
ج پیشنهاد تغییر کلمه سـاعات      . ق) 10) (314(در ماده   . رسد  نظر نمی   اشکالی به ) 9) (313(ماده  در  

ماده . رسد  نظر نمی   نیز اشکالی به  ) 11) (315(در ماده   . رسد  نظر نمی   به ساعت داده شد و اشکال دیگری به       
کـه   در حالی. ر موقت را دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری دانسته است               ج، دستو . ق) 316(

آید این است که چرا در هـر دو     ابهامی که پیش می   . شده است بینی    در تأمین خواسته نیز توقیف مال پیش      
  مورد توقیف اموال ذکر گردیده است؟

کـه دسـتور      سته متباین نبوده و از آنجـایی      توقیف مال در دستور موقت با توقیف مال در تأمین خوا          
یک نوع کار تأمینی است و بیشتر درخصوص دعاوی غیرمـالی مطـرح اسـت و تـأمین خواسـته در                     موقت  

الزم بـوده و از طـرف قانونگـذار         ) 316(ضرورت قید توقیف امـوال در مـاده         باشد،    دعاوی مالی مطرح می   
  .حذف گردد) 316 (لکن ضرورت ندارد از ماده. مدنظر قرار گرفته است

تر از تأمین خواسته بوده و شـرایط و مقـررات             تأسیس دستور موقت عام   خصوص توقیف اموال،     در
کـه   از آنجایی. هر یک دارندهایی در جهت انتخاب  این دو تأسیس نسبت به یکدیگر دارای معایب و مزیت        

داشته که خواسـته معلـوم یـا        مقرر  استفاده از تأسیس تأمین خواسته را در مواردی         ) 12(ج  . ق) 113(ماده  
خواهان با سـبک و  در این موارد که امکان استفاده از هر دو تأسیس وجود دارد،   بنابراین،  عین معین باشد؛    

صـورت فقـط      در ایـن  ج را نداشته باشد،     . ق) 113(سنگین کردن شرایط و آثار تأمین خواسته شرایط ماده          
بنـابراین، بـین ایـن دو تأسـیس درخـصوص           . ال وجـود دارد   امکان تقاضای دستور موقت برای توقیف امو      

  )13. (توقیف اموال مباینتی وجود ندارد
  .رسد نظر نمی اشکال خاصی به) 318(و ) 317(در مورد مواد 

  
  :ج. ق) 319(ماده 

دادگاه مکلف است برای جبران خـسارت احتمـالی کـه از دسـتور موقـت                : (دارد  این ماده اشعار می   
صورت، صدور دستور موقت منوط بـه سـپردن           در این . خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید    از  شود،    حاصل می 
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صـورت،    در ایـن  . از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید     شود،    خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می       
سـؤالی کـه درخـصوص ایـن مـاده مطـرح       .) صدور دستور موقت منوط به سپردن خسارت احتمالی اسـت         

  ن است که آیا تکلیف دادگاه در اخذ تأمین با اصل رسیدگی فوری منافات ندارد؟ایگردد،  می
کـه گـرفتن تـأمین بـرای جبـران      ) 14(ای تنظیم شده بود    گونه  قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به     

توانـست از     می) 781(ذکر شده در ماده     ) تواند  می(به کلمه   اختیاری بود و دادگاه با توجه       خسارت احتمالی،   
صدور و اجرای دستور موقـت    که تمامی دعاوی کهمنتهی به      اما از آنجایی  . تأمین بخواهد یا نخواهد   عی،  مد
تکلیف دادگـاه  گردد و خیلی مواقع تصور ضرر منتفی است و با توجه به اینکه                گردد منتهی به ضرر نمی      می

شـود و   وش دادگـاه برداشـته      بنابراین، بایستی تکلیـف از د     برگرفتن تأمین با فوریت دادرسی منافات دارد؛        
) 319(مـاده   عنـوان     دادگاه را در صورت احراز ورود خسارت مکلف بر این امـر نمـوده و مـصوبه ذیـل بـه                    

  .پیشنهادی ارائه می گردد
  :پیشنهادی) 319(ماده 

دادگاه مکلف است از خواهـان تـأمین        چنانچه دستور موقت متضمن احتمال ورود خسارت باشد،         «
  ».باشد صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین میصورت،  در این مناسبی اخذ نماید؛

شود و بـرای      دستور موقت اکثراً برای حفظ درخواست کننده آن از توجه ضرر و خسارت صادر می              (
اینکه وضعیت را معکوس نکرده، طرف را دچار خسارت ننماید، قانون آیین دادرسی به دادگـاه اختیـار داده                   

احتمـال خـسارتی    بینی نماید که از جزای دستور موقت،          نظر به اوضاع و احوال پیش     است که در هر مورد      
صورت صـدور دسـتور موقـت منـوط بـه دادن        در این . و از درخواست کننده تأمین بخواهد     رود    طرف می   به

ت روی شود به حدی که با طبع دادرسی فوری منافا         اما البته در خواستن این تأمین نباید زیاده       تأمین است؛   
در . باشـد   منظور از خسارت که در ماده ذکر شده، اعم از خسارات مـادی و معنـوی مـی                  )15. (داشته باشد 

بینی شده است و چه بـسا خـسارات معنـوی             اساسی و قانون مسئولیت مدنی، خسارات معنوی پیش       قانون  
که از خواهـان    پس دادگاه برای جبران خسارات مادی و معنوی است          . خیلی بیشتر از خسارات مادی باشد     

  .نماید دستور موقت تأمین اخذ می
مطرح می گردد، این است که آیا در دعاوی که خواهان،           ) 319(سؤال دیگری که درخصوص ماده      

به معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، از پرداخت تأمین موضوع ایـن مـاده نیـز                باشد، آیا با توجه       دولت می 
  باشد؟ معاف می

باشد و اصوالً     شده که قانون آیین دادرسی مدنی یک قانون آمره عام می          خصوص نظر داده      در این 
تأمین برای جبران خسارت احتمالی خوانده وضع گردیده است و این جبران خسارت جنبه عمومی داشته و                 

پس با توجه به مشکالن ناشی از اجـرای  . نص خاصی مبنی بر معافیت دولت از پرداخت تأمین وجود ندارد 
  . باشد ج می. ق) 319(ولت، دولت هم مکلف به پرداخت تأمین موضوع ماده حکم علیه د
  .باشد فاقد اشکال می) 16(ج . ق) 320(ماده 
  :ج. ق) 321(ماده 

دعوا تأمینی بدهد کـه متناسـب بـا موضـوع دسـتور             که طرف     در صورتی : ( ماده مقرر می دارد    نای
ای   گونـه   بـه ) 7(قـانو قـدیم     .)  اثر خواهد کرد   موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت، از دستور موقت رفع         
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تنظیم شده بود که صرف تناسب بین موضوع دستور موقت و تأمینی که طرف دعوا برای رفع اثر از دستور              
ولی در قانون جدید عالوه بـر تناسـب،  قیـد            . موقت کافی بود  نمود، برای رفع اثر از دستور           موقت ارائه می  

  .مصلحت نیز اضافه شده است
یک امر عادی نبوده و با صدور آن برای طرف مقابـل یـک نـوع محـدودیت                  ستور موقت اصوالً    د
اگر طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دیگر نباید              بنابراین،  . نماید  ایجاد می 

 متن ماده   برای رفع اثر شدن از دستور موقت، مصلحت را در نظر گرفت و بهتر است که کلمه مصلحت از                  
عنـوان مـاده      پس مصوبه ذیل به   . خذف گردد؛ چون با احراز تناسب، دیگر نیازی به مصلحت گرایی نیست           

  :پیشنهادی ارائه گردید) 321(
  :پیشنهادی) 321(ماده 

دادگـاه بـه    که موضوع دستور موقت با دادن تأمین مناسب قابیلت رفع اثر داشته باشد،                در صورتی «
  ». اخذ تأمین کافی از دستور موقت رفع اثر خواهد کرددرخواست طرف مقابل، با

کـه در مقـام     طـور       همـان . به اجرای دستور موقت، اختیار دادرس صادرکننده آن وسیع اسـت            راجع
کـه هـدف    در مـواردی همان طـور بـرعکس،   تواند دستور دهد تا بدون ابالغ آن را اجرا نمایند،          تعجیل می 

که طرف تأمینی بدهد که متناسـب بـا           واست کننده باشد، در صورتی    دستور موقت بیشتر تأمین ادعای درخ     
  ) 18. (موضوع آن دستور باشد، دادرس اختیار دارد از دستور رفع اثر نماید

احـراز  گردد و در واقع با احراز تناسـب مـصلحت             شامل مصلحت نیز می   ) 321(در ماده   قید تناسب   
رغم قـانون قـدیم، ایـن اسـت کـه             علیج،  . ق) 321(گردد و علت اضافه نمودن قید مصلحت در ماده            می

  )19. (دادگاه را مکلف به قبول آن نماید
  
  :ها نوشت پی
  .صالحی جونقانیبه کوشش آقای قهرمان * 
 چـاپ اول سـال      - انتـشارات گـنج دانـش      -ترمینولوژی حقـوق   - دکتر محمدجعفر  -جعفری لنگرودی  -1

  . 273 ص -2158 ش -1378
 جلـد   -1378 سـال    - آیین دادرسی مدنی و بازرگانی انتشارات مجد       -تر احمد  مرحوم دک  -متین دفتری  -2

 .183 شماره -دوم
و حقـوقی دادگـستری    مجله قضایی  -م.د.آ.ق.ق) 225 و   228(واحدی مرحوم دکترجواد، نقدی بر مواد        -3
  .53 ص - سال چهارم-71تابستان 

باشـد کـه      دادگـاه مـی   مرجع درخواست   . چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد      «.ج.ق) 311(ماده   -4
  » .صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد

اگر چه . هرگاه موضوع در خواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است به عمل آید      «: ق.ق) 771( ماده   -5
  ».آن دادگاه صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد

ور موقت از آن دادگاه به عمل آید اگرچـه صـالحیت            هرگاه موضوع درخواست دست   «: ج.ق) 312( ماده   -6
  . رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد

  . 80، دانشکده حقوق شهید بهشتی، پاییز 3 شمس، دکتر عبداهللا، جزوه آیین دادرسی مدنی-7
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  . 217 مهاجری، علی، شرح آیین دادرسی مدنی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ج اول، ص -8
در خواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشـد درخواسـت شـفاهی در     «: ج.ق) 313(ماده   -9

  » .رسد  صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می
برای رسیدگی به امور فوری دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را بـه                 «: ج.ق) 314( ماده   -10

و حتـی   توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین           ی که فوریت کار اقتضا کند می      در موارد . نماید  دادگاه دعوت می  
  . در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود

باشـد کـه صـالحیت     تشخیص فوری بودن موضـوع درخواسـت بـا دادگـاهی مـی          «: ج.ق) 315( ماده -11
  ».رسیدگی به درخواست را دارد

شود که میزان خواسـته       در خواست تامین درخواست تامین در صورتی پذیرفته می        «: ج.ق) 113( ماده   -12
  » .معلوم یا عین معین باشد

  . 20 صفحه - شمس، دکتر عبداهللا، همان-13
شـود از   جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می   تواند برای     دادگاه می «ق  .ق)781( ماده   -14

  . » این صورت دستور موقت منوط به دادن تامین استمدعی تامین بخواهد در
  . 433، ص 178 متبن دفتری، مرحوم دکتر احمد، همان، ش -15
توانـد مقـرر      دستور موقت پس از ابالغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می             «: ج.ق) 320( م   -16

  ».دارد قبل از ابالغ اجرا شود
.  طرف تامینی بدهد که متناسب بـا موضـوع دسـتور موقـت باشـد               در صورتی که  «: ق.ق) 783( ماده   -17

  ».نماید دادرس از دستور موقت رفع اثر می
  . 434، ص 188 متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، همان، ش -18
  .22 شمس، دکتر عبداهللا، همان، صفحه -19
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  *علل نقص آرای محاکم در دیوان عالی کشور 
  

  :اشاره
عالی کشور به عنوان تنها مرجع عالی قضایی در           حضار دارند که دیوان   همکاران محترم قضایی است   

رویـه هیـات      است نقـش بـسیار مهمـی دارد و آرای وحـدت           قضاییه    ی اصلی قوه  اجرای عدالت که وظیفه   
شود کـه اکثـر آرا سـهم          االتباع و از سوی دیگر می       عمومی در حکم قانون است و برای کلیه قضات الزم         

در .  بنابراین در نظر داریم به منظور آشنایی همکاران محترم نسبت به علل نقض آراء              .بسزایی داشته باشد  
ای از آرای نقض شده توسط شـعب دیـوان عـالی کـشور در                 گزیده. وار  هر شماره نشریه به صورت سلسله     
  . ارائه نماییم) علل نقض آرای محاکم در دیوان عالی کشور(موضوعات مختلف را تحت عنوان 

  .  ارائه طریق از سوی همکاران محترم در راستای این هدف موجب امتنان خواهد بودپیشنهاد و
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  »عدم رسیدگی دادگاه به ادعای خوانده دایر بر جعلی بودن امضای چک«
....... خواسته، مطالبه وجه چک بوده و خواسته هم دادخواست تقابل به ابطال چک مستند دعـوا و                

آن  قولنامه به او فروخته که نصف پول      قطعه زمینی را    . اظهار داشته ) ب(و در پرونده خوانده دعوای اصل       
سند مالکیت و جـواز سـاختمان       را موقع تنظیم قولنامه و محضر و نصف دیگر را پس از شش ماه با دادن                 

مربوط به صـلح حقـوق را       نامه    سند صلح ....... مدتی پس از تنظیم قولنامه با حضور در دفترخانه        . اخذ نماید 
را ....... ا گرفته، بابت بقیه، چک بدون تـاریخ شـماره         به او داده و نصف قیمت زمین ر       ) ج(مضای آقای   به ا 

آقـای  . به او داده که پس از شش ماه با دادن سند مالکیت آن را تاریخ گذارده تا فروشـنده وصـول نمایـد         
مـین را تحویـل داده و نـه         در این مدت، نه ز    . فروخته است ) د(تاریخ گذارده و به آقای      این چک را    ) الف(

  .زمینی نداشته استکه اصوالً  در حالیوجوه مأخوذه و نه چک را مسترد داشته است، 
ذمه خوانده  در مورد مطالبه وجه چک مستند دعوای اصلی،         دادگاه پس از جری تشریفات قانونی،       

 -ه دعـوای اصـلی     خوانـد  -)ب(داده و با احراز استحقاق خواهان، بر محکومیت آقای          را مشغول تشخیص    
پرداخت وجه چک مذکور و درخصوص دعوای خواهان تقابل به خواسته و ابطال چک و استرداد وجـوه                    به

سند صلح رسمی صادر گردیـده،      با توجه به اینکه در مقابل وجوه مورد مطالبه چک مورد بحث،             پرداختی،  
  .رد دعوا را اعالم کرده است

مون که خواندگان اصـوالً دارای زمینـی کـه مـورد            بدین مض . به حکم دادگاه اعتراض شده است     
نام آقای  اند نبوده و چک مورد استناد در دعوای اصلی بابت باقیمانده بهای زمین مذکور به      معامله قرار داده  

معاملـه موضـوع قـرارداد محقـق نـشده و           در نتیجه،   . صادر گردیده که مالک این زمین نبوده است       ) الف(
لذا عمل نامبرده غیرقانونی و باطل . حق ظهرنویسی چک امانی را داشته باشد) که(فروشنده طلبی نداشته    

صدور حکم محکومیت نامبردگان و از اداره ثبت در مورد مالکیت خواندگان،  ضمن تقاضای استعالم    . است
  .ابطال چک مستند دعوا اصلی را درخواست نموده است

  
  )15/ 769/ 71: (دادگاهنظر شعبه دیوان در نقض رأی 

بر دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده و موضـوع خواسـته دعـوای تقابـل و                    «
کـه در حکـم     ... نامـه شـماره     فتوکپی سند صـلح   : زیرا اوالً اشکال متوجه است؛    اعتراضات تجدیدنظرخواه،   

بـه ایـن    ) الف(قای  وکیل آ ...  الیحه مورخ  6ضمیمه پرونده نیست و در بند       دادگاه مورد استناد قرار گرفته،      
نامه مزبور و موضوع آن معلوم نبوده تا مورد استناد  مفاد مندرجات صلحبا این وصف، گردیده؛ مطلب اشاره  
  نسبت به امضای ذیل قولنامه استنادی خواهان تقابل و ظهر چک مستند دعوای اصلی ..... همان وکیل
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بـدون توجـه و رسـیدگی بـه ادعـای      ادعای جعل شده و دلیل جعلیت نظر اعالم گردیده، دادگـاه     
دادنامـه تجدیـدنظر   مراتـب مرقـوم،       لذا با توجه به   . مذکور با اظهارنظر در مورد آن، حکم صادر کرده است         

دهد و با اعالم نقض آن، تجدیـد رسـیدگی را بـه شـعبه دیگـر دادگـاه                     خواسته را مخدوش تشخیص می    
  ».نماید محول می..... حقوقی یک

  ». غبن در عرف بلد، اعالم وضعیت نکرده استکارشناس در رابطه با«
نظر   علت غبن در معامله بوده است، که دادگاه چنین اعالم           در این پرونده، خواسته، فسخ قرارداد به      

  :کرده است
حاکم بـر  نظر به اینکه ادعای خواهان پس از وقوع بیع متوجه به نوسان قیمت و حالت تورمی   (... 
  .)گردد اعالم می... نظر به رد دعوای خواهانرسد،  نظر می ه و غیرموجه بهقابل اعتنا نبودجامعه عرفاً 

  :پرونده با نظریه فوق به شعبه دیوان ارسال شده و شعبه مذکور اعالم داشته که
طرفین دعـوا نیـز آن را قولنامـه و قـرارداد            . عنوان قولنامه تنظیم گردیده است      مستند دعوا به   -1(

بـه    در ایـن قـرارداد راجـع      مـضافاً اینکـه،     ه مزبور نیز بر مراتب فوق داللت دارد؛         مفاد نوشت . اند  تلقی نموده 
  . باشد خسارات و حق انصراف قیدی ندارد و مدت تنظیم نیز مسکوت می

کهفسخ قرارداد به این منظور خواسته شده، مـا بـه           با فرض اینکه مسئله غبن موردنظر باشد،         -2(
لکن کارشناس به غـبن کـه علـت صـدور قـرار      شتر از خمس است؛ التفات بهای مقرر با نظر کارشناس بی      

 .)ای نکرده و دادگاه نیز در این زمینه توضیح را الزم از وی نخواسته است بوده، به عرف اشاره
  :سپس دادگاه مبادرت به صدور رأی نموده است

 خمـس از    و حذف شدن عنـوان     61/ 10/ 8قانون مدنی اصالحی مورخ     ) 417(مستنداً به ماده    (... 
نظر دادگاه عرفاً قابل غمـض        قانون یاد شده و نظر به اینکه اضافه قیمت تعیین شده از طرف کارشناس به              

  .) گردد صادر می... حکم به رد دعوا... عین بوده
  )25/ 2521/ 71: (قض رأی دادگاهنظر شعبه دیوان در ن

بـا ایـن    .  روز معاملـه اسـت     کارشناس قید نموده است که قیمت برآورده شده، در رابطه بـا نـرخ             «
مضافاً متکای  . وجهه قانونی ندارد  موضوع است،   لحاظ اینکه سالبه به انتفاء        استناد دادگاه به تورم به    وصف،  

شود، در پرونـده      درصد تفاوت با نرخ عادله روز در عرف بلد فاحش تلقی نمی            25نظر دادگاه که حدود     ن  ای
که دادگاه قرار تکمیل کارشناسی صادر نماید تا کارشناس در          موجود نیست و اقتضای مورد، آن بوده است         
  ».گردد می... عنه، نقض بنا به مراتب، دادنامه معترض. رابطه با غبن در عرف بلد اعالم وضعیت کند
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  ».نسبت به سلب حضانت فرزندش از خود نموده، عدول نمایدتواند از توافقی که  مادر می«
پدر باشد و دادگاه هم با توجه بـه         عهده    اند که حضانت طفل به      زوجین در موقع طالق توافق کرده     
  .توافق قبلی، حکم به حضانت پدر داده است
  )30/ 786/ 71: (نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه

اهللا   رضـوان (به دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد وارد است؛ زیرا طبق فتوای حضرت امام خمینـی               «
توافقی که نسبت به سلب حـضانت فرزنـدش کـه از خـود نمـوده اسـت، عـدول و            تواند از     ، مادر می  )علیه

انصراف حاصل کرده و مجدداً تا سن هفت سال تمام از دخترش حضانت نماید و دادنامه که بـدون توجـه                     
  »گردد می... مراتب فوق اصدار یافته، نقض به

  »مورد از موارد صدور قرار بوده، نه رأی«
  )25/ 236/ 72: (أی دادگاهنظر شعبه دیوان در نقض ر

در سـند سـجلی،   محل مالحظه است و نظر به اینکـه  قانوناً چون عدم توجه دعوا بدون ایراد نیز    «
بایـست    دعـوا مـی   طرفیت ثبت احوال چایباره قلمـداد شـده اسـت و قانونـاً                اقامه شود و حال آنکه دعوا به      

طرفیـت ثبـت احـوال خـوی           آنکه دعوا به   اقامه شود و حال   سند سجلی   طرفیت ثبت احوال صادر کننده        به
... فوق اصدار یافتـه، نقـض     بنابه مراتب،   . نه رأی مورد از موارد صدور قرار بوده است،        . مطرح گردیده است  

  ».گردد می
  »مورد از موارد صدور قرار بوده، نه رأی«
  

  )25/ 236/ 72: (نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه
د نیز قانوناً محل مالحظه است و نظر به اینکـه در سـند سـجلی،                چون عدم توجه دعوا بدون ایرا     «

طرفیـت ثبـت احـوال صـادر          بایست بـه    محل صدور ثبت احوال چایباره قلمداد شده است و قانوناً دعوا می           
مـورد از   . طرفیت ثبت احوال خوی مطرح گردیـده اسـت          کننده سند سجلی اقامه شود و حال آنکه دعوا به         

شود و رسیدگی مجـدد بـه         نقض می عنه     است، نه رأی بنابه مراتب، دادنامه معترض       موارد صدور قرار بوده   
  ».شود محول می... دادگاه حقوقی یک

  ».رأی، مغایر با قانون و وحدت رویه هیأت عمومی است«
  )12/ 172/ 72: (نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه

باشد و این     از شاه مراد به محسن می     ... م که تغییر نا   )تجدیدنظر خواه (با توجه به خواسته خواهان      «
 نـدارد و بـا توجـه بـه رأی           1355احوال مصوب   قانون ثبت   ) 3( ماده   4موضوع انطباق با قسمت اخیر بند       

که در همین مورد صادر گردیده      دیوان عالی کشور،    عمومی   هیئت   69/ 1/ 22 مورخ   2وحدت رویه شماره    
 در صالحیت دادگـاه حقـوقی یـک بـوده و خـارج از حـدود                 بنابراین رسیدگی به دعوای مطرح شده     . است

لذا با تشخیص صالحیت شعبه دوم دادگـاه حقـوقی          . باشد  ثبت احوال می   وظایف هیئت حل اختالف اداره    
گـردد و     دادگـاه مرقـوم نقـض مـی       ... در رسیدگی به دعوای مطرح شده، قرار عدم صالحیت شماره         .. .یک

پرونده به مرجع صادر    ،  1356ای از قوانین دادگستری مصوب سال         ارهقانون اصالح پ  ) 16(به ماده   مستنداً  
  ».گردد کننده قرار اعاده می
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  ».نظر می رسد تولد دو بچه در فاصله بیست روز از یک مادر بعید به«
متعلق به فرزند متوفایش و     ... خواهان به والیت از فرزندش دادخواستی به خواسته ابطال شناسنامه         

علیـه اداره ثبـت احـوال داده        که در قید حیات اسـت،       ... نام فرزند   به... گر به تاریخ تولد   صدور شناسنامه دی  
  .است و دادگاه نیز در تأیید خواسته رأی داده است

  ) 12/ 490/ 72: (نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه
وشـتی از سـند   بر دادنامه تجدیدنظر خواسته این اشکال وارد است که اداره ثبت احوال با ابراز رون    «
به دنیا آمده و ممکـن نیـست کـه     1357/ 4/ 1دختر دیگر خواهان دفاع نموده که رقیه در تاریخ        ... سجلی

دادگاه بدون توجه   اما  . به فاصله بیست روز از یک مادر به دنیا آید          1357/ 4/ 20معصومه ادعایی در تاریخ     
لـذا  . ابطال شناسنامه مورد بحث نموده اسـت      به این دفاع و دالیل خوانده مبادرت به صدور حکم مبنی بر             

منظور رسـیدگی مجـدد بـه         دالیل خوانده، دادنامه مزبور را نقض کرده و پرونده را به            لحاظ عدم توجه به     به
  ».نماید ارجاع می... شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک

  »عدم رعایت قانون آیین دادرسی مدنی«
  )25/ 408/ 72: (نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه

بر دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر اشکال وارد است؛ زیرا قطع نظر از اینکـه نـشانی تجدیـدنظر                  «
اخطاریه نامبرده که مبنای صدور دادنامـه مرقـوم بـوده    خواه در این مرحله همان نشانی قبلی است، اساساً         

دادرسی مـدنی ابـالغ نـشده       قانون آیین   ) 108(منطبق با مقررات ماده     ،  72/ 2/ 19است مربوط به جلسه     
  ».شود محول می... هذا با نقض دادنامه، رسیدگی علی. است

  یداهللا بازگیر: تدوین» علل نقض آرا در دیوان عالی کشور«برگرفته از کتاب 
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  آسیب شناسی قوانین
  )تعریف و ماهیت محاربه و افسادفی االرض(

  
  

  :ماده قانونی
  .مجازات اسالمیقانون ) 188، 187، 186، 185، 183(مواد 

  ابهام : نوع اشکال
محاربـه و افـساد   «قانون مجازات اسالمی را بـه  ) حدود(باب هفتم از کتاب دوم قانونگذار،  : توضیح

اختصاص داده است؛ و در فصل اول باب مذکور، در صدد ارائه تعریف آن برآمده و فـصل اول         » االرض  فی
ینکه قانونگذار، هـر بـابی را بـه یـک عنـوان مجرمانـه               با توجه به ا   . آورده است » تعاریف«را تحت عنوان    

در این باب جای سؤال و تأمـل دارد و احتمـاالتی قابـل              » تعاریف«جمع آوردن واژه    اختصاص داده است،    
  :ذکر است

اسـت و بـا توجـه بـه تعـدد      » االرض مفسد فـی «و » محارب«قانونگذار در صدد بیان تعریف      ) الف
  .ز واژه تعاریف استفاده کرده استاالرض ا عنوان محارب و مفسد فی
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بین محارب و مفسد    شود، این است که اگر قانونگذار         که در رابطه با این احتمال مطرح می       اشکالی  
تمایز قایل است؛ چرا تعریف مشترک آورده است و اگر یک تعریـف بـر هـر دو عنـوان کـامالً                      االرض    فی

) 183(ظـاهر مـاده     . به این اعتبار صحیح نیـست     » ریفتعا«معنا ندارد و استعمال واژه      تعدد،  منطبق است،   
االرض است که این هم جای سؤال دارد؛ زیـرا اگـر واقعـاً از             قانون یاد شده نیز وحدت محاربه و افساد فی        

که مـصداقی     یک چیز هستند، چرا در قوانین مختلف در مواردی        االرض    نظر قانونگذار، محاربه و افساد فی     
متعـرض مجـازات آن     داند معموالً     ا جرمی را از حیث مجازات در حکم محاربه می         یشود    از محاربه ذکر می   

یـا در  االرض  که مصداق مفسد فـی  ، اما در مواردی)2(دهد  و به قانون مجازات اسالمی حواله میشود    نمی
و حال آنکه اگـر آن دو وحـدت دارنـد بایـد حکـم               ) 3(کند،    داند تصریح به مجازات اعدام می       حکم آن می  

  قانون مجازات اسالمی بیان شده است؟) 190(ان باشد که در ماده هم
شود مقنن گاهی محاربه و افساد را یکی دانسته است و در مواردی بین آنهـا        با این بیان، معلوم می    

منشا ایـن اخـتالف   .  تمایز شده است که این ناهماهنگی، شایسته قانونگذار و قانون نویسی نیست        قایل به 
حـال قابـل      اما با این  های مختلف باشد؛      ف نظر اعضای مجلس شورای اسالمی در دوره       ممکن است اختال  

شایـسته آن سـعی و تـالش        اغماض نیست و باید برای انسجام و هماهنگی بیشتر مواد قانونی و اصـالح               
  .نمود

» االرض  مفـسد فـی   «و  » محـارب «احتمال دیگر این است که قانونگذار در صدد بیان تعریف           ) ب
هر کـسی بـرای     «: دارد  مقرر می ) 183(در ماده   . جای یک تعریف، چند تعریف ارائه کرده است         بهاست؛ اما   

االرض مـی   دست به اسلحه ببرد محـارب و مفـسد فـی   ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم        
راندازی هر کسی در طرح ب    «: گوید  تعریف دیگری ارائه نموده و می     همان قانون،   ) 188(و در ماده    » .باشند

» .االرض اسـت    نحوی مؤثر باشد، محارب و مفسد فی        حکومت کودتا نماید تا نامزدی او در تحقق کودتا به         
توان گفت هر یک از مـوارد یـاد           های دیگری آمده است که می       نیز بیان ) 187(و  ) 186(،  )185(و در مواد    

گذار، از واژه تعاریف اسـتفاده کـرده    قانونبنابراین،  . االرض هستند   عنوان تعریف محارب و مفسد فی       شده به 
  .است

اشکال این احتمال این است که تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد و با رعایت این دو شرط،                    
کند،   لذا تعریف، بر آنچه در مواد مختلف ارائه شده است صدق نمی           . ارائه بیش از یک تعریف ممکن نیست      

  .قانونگذار دچار سهو و خطا شده است، »تعاریف«استفاده از لفظ عنوان ذکر مصداق است و در  بلکه به
تنهـا یـک تعریـف از محاربـه و افـساد            قانونگذار در این باب نیز همانند دیگـر ابـواب حـدود،             ) ج

  االرض ارائه کرده است  فی
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مضمون این ماده با تعریف ارائه شده از سوی فقها نیـز تناسـب              ) 4. (آمده است ) 183(که در ماده    
عنـوان    نـه بـه   تواند از باب الحاق حکمی باشد،         اما آنچه در مواد دیگر بیان گردیده است می        بیشتری دارد؛   

با این بیان، اشکال تعـدد تعریـف از موضـوع واحـد مرتفـع               . االرض  از محارب و مفسد فی    تعریف دیگری   
  .نماید» تعاریف«را جایگزین » تعریف«باید واژه قانونگذار اما شود؛  می

تعریف باید جامع افراد باشد و حال آنکـه تعریـف           : زیرا، اوالً حتمال نیز با اشکال مواجه است؛       این ا 
نیست و در مواد دیگر همان قانون و یا قوانین دیگـر مـصادیق دیگـری        گونه    این) 183(ارائه شده در ماده     

تعریف ارائه شده در    : نیاًو ثا ندارد؛  ) 183(االرض ذکر شده استکه سنخیتی با ماده          برای محاربه و افساد فی    
حـصر را   » التـأخیر   مـا حقـه   «زیرا فقهـا بـا تقـدیم        با تعریف فقهی محارب نیز مطابقت ندارد،        ) 183(ماده  

  : نماید توجه به دو عبارت ذیل مطلب را روشن می. تا مانع اغیار باشد) 5(اند  رسانده
سی برای ایجاد رعب    هرک» و«. محارب کسی است که برای ایجاد رعب و وحشت اسلحه بکشد          «

  .»و وحشت اسلحه بکشد محارب است
  : مفهوم دو عبارت فوق متفاوت استاز نظر ادبی، 

جملـه اول   . رساند و در عبارت دوم تنها به ذکر مصداق اکتفـا شـده اسـت                عبارت اول، حصر را می    
انـست در   و بر همین اساس مـی تـوان جملـه اول را تعریـف د              کند، برخالف جمله دوم؛       می» نفی ماعدا «

که جمله دوم تعریف محارب نیست، بلکه تنها ذکر یک مصداق از محارب است و با توجه بـه اینکـه                       حالی
تـوان گفـت      بنابراین، می . کار برده است    قانون مجازات اسالمی، قانونگذار، عبارت دوم را به       ) 183(در ماده   

صحیح ) تعاریف(تنهایی آوردن واژه      اما به تعریفی از سوی قانونگذار در این باب ارائه نشده است،           گونه    هیچ
مگـر اینکـه قانونگـذار     کند،    نیز مشکل را حل نمی    ) تعاریف(جای    به) تعریف(بلکه جایگزین نمودن    نیست،  

  .االرض ارائه نماید  جای ذکر مصداق، تعریف مشخص از محاربه و افساد فی به
االرض ارائـه نکـرده       ربه و افـساد فـی     احتمال چهارم این است که قانونگذار هیچ تعریفی از محا         ) د

یـک تعریـف    و نه غیر آن هیچ) 183(بنابراین، نه مفاد ماده  . است و تنها به ذکر مصادیق اکتفا نموده است        
تواند یـک مـسامحه      کار بردن واژه تعاریف از سوی قانونگذار فقط می          االرض نیستند و به     محاربو مفسد فی  

  :رسد و به واقع نزدیکتر است، اما از جهاتی قابل تأمل است مینظر  تر به این احتمال اگرچه وجیه. باشد
تـوان بـدون      چگونـه مـی   االرض،     با توجه به اختالف فتاوا در قلمرو صدق محاربه و افساد فـی             -1

  .ذکر موارد و مصادیق پرداخت روشن نمودن مبنای انتخابی به
الرض دانـسته و یـا از نظـر حکـم و            ا   در مواردی مقنن، جرایمی را مصداق محاربه و افساد فی          -2

  مجازات ملحق به آن نموده است که با تعریف فقهی آن سنخیتی ندارد و با توجه به اینکه حدود، توقیفی 



 74

توانـد   با چـه معیـاری مـی   هستند و مجازات حدی از سوی شارع مقدس از پیش تعیین شده است،     
  حکم مجازات حدی را به سایر موارد تسری داد؟

  :ان محورهای ذیل در رابطه با موضوع مورد نظر قابل بررسی و دقت استبا این بی
توان ارائـه نمـود کـه جـامع       االرض چیست و چه تعریفی از آنها می         ماهیت محاربه و افساد فی     -3

  االرض چیست؟ افراد و مانع اغیار باشد و نسبت بین محاربه و افساد فی
باچه مالکی قانونگذار می یکی باشد، ا مجازات آنها یمحاربه باشد، همان االرض  اگر افساد فی  -4

تواند نسبت به مواردی خاص قاضی را از تخییر در اعمال مجازات چهارگانه منع نموده و ملزم بـه صـدور                     
 حکم اعدام نماید؟

کاالهای ضـروری و    االرض به سایر موارد، مثل احتکار         مالک تسری حکم محاربه و افساد فی       -5
 چیست و مبنای فقهی آن کدام است؟قاچاق مواد مخدر 

ابهام ها زدوده گردد و زمینه ارائه تعریفی دقیق و شفاف از امید است با بررسی محورهای یاد شده، 
  .االرض فراهم شود محاربه و افساد فی

  
  
  :ها نوشت پی

  .گروه جزا، حسین رجایی: تحقیق از -1
کـه   در صـورتی  «:ات اسـالمی آمـده اسـت   قانون مجاز) 687( ماده 1در تبصره   : عنوان مثال   به -2

منظور اخالل در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسالمی باشد، مجازات محارب را               اعمال مذکور به  
 ».خواهد داشت

قانون اصالح قانون مبارزه با مـواد مخـدر و الحـاق مـوادی بـه آن      ) 9(در ماده : عنوان مثال   به -3
االرض است و بـه   مرتکب در حکم مفسد فی ... چنانچه در مرتبه چهارم   (:  آمده است  1376/ 8/ 17مصوب  

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب      ) 9(و  ) 6(به مواد   : همچنین رجوع کنید  ). شود  مجازات اعدام محکوم می   
تشدید مجـازات جـاعلین اسـکناس و وارد کننـدگان و توزیـع کننـدگان            و ماده واحده قانون      1367/ 8/ 3

 . 1368ل مصوب اسکناس مجعو
محاربه در حقوق کیفری ایران، دفتر نـشر آثـار علمـی دانـشگاه              حبیب زاده، محمدباقر،    : ک. ر -4

 .29 -28، ص 1379تربیت مدرس، تهران، 
 :نویسد شیخ طوسی، در کتاب نهایه می -5
، )الحـدود (سلـسله الینـابیع الفقیهیـه       ...) المحارب هوالذی یجرد السالح و یکون من اهـل الربیـه          (
 محقق حلی نیـز     -101، ص   23ج  . ق.  ه 1410الشیعه بیروت،     مؤسسه فقه علی اصغر، چاپ اول،     مروارید،  

، و دیگـر    189، ص   40. همـان، ج  ،  .)..هو کل من جرد سالحاً فی بر او بحـر         : (نویسد  در مختصرالینابیع می  
  .فقها نیز تعابیر مشابه دارند که در همه تعابیری به نوعی حصر رسانده شده است
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  های تحقیقی مرکز نظریات و پاسخ
  )قم(تحقیقات فقهی قوه قضاییه 

  
  »سیاست کیفری اسالم در برخورد با جرایم عفافی«

  )قسمت پایانی( 
  

  :اشاره
طور مستقیم از فقه اسـالمی گرفتـاه شـده            قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسالمی ایران یا به         

آگـاهی از   بنابراین،  . د مخالفتی با موازین اسالمی داشته باشد      است یا بر اساس قانون اساسی است، که نبای        
مرکز تحقیقـات فقهـی قـوه قـضاییه کـه         . ضرورتی اجتناب ناپذیر است   موازین فقهی در دو زمینه مذکور،       

تواند حلقه    در واقع می  نماید،    منظور انجام پژوهش های فقهی مورد نیاز دستگاه قضایی انجام وظیفه می             به
سـو نیازهـا و مـشکالت فقهـی قـوه       ان حوزه غنی فقهی شیعه و دستگاه قضایی، تا از یـک    ربطی باشد می  

نیـاز و   گیـری از ذخـایر فقـه و حـوزه،             قضاییه را به محافل علمی حوزه منتقل کند و از دیگر سو، با بهـره              
سخ محاکم دادگستری نیز پا   و ابهامات   مشکالت فقهی دستگاه قضایی را مرتفع سازد و نسبت به سؤاالت            

سوی اهداف عالی قوه قضاییه که عدالت گستری بر اساس  مهمتر آنکه، حرکت به. فقهی مناسب ارائه دهد
اهللا هاشـمی شـاهرودی      و از منویات ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیـت         شرع و موازین شرع مقدس،      

سلسله مطـالبی  . یادیهای کاربردی و بن پذیر نیست مگر با انجام پژوهش   باشد؛ در بسیاری موارد امکان      می
همـراه پاسـخ آنهـا        که در پی خواهد آمد، دربردارنده سؤاالت فقهی، قضایی در امور کیفری و حقـوقی بـه                

هـر  صورت کوتاه در ذیل سؤاالت آمده است، امـا          ها به   الزم به توضیح است گرچه برخی از پاسخ       . باشد  می
هـای   هـای محققـین گـروه    هش بـا پـژو  پاسخ دربردارنده یک نتیجه علمی از یک کار تحقیقی اسـت کـه      

هـای    ه  هایمحققین گـرو    تخصصی تحقیقات جزایی و تحقیقات حقوقی صورت پذیرفته است که با پژوهش           
عدم سـابقه  لحاظ   تخصصی تحقیقات جزایی و تحقیقات حقوقی صورت پذیرفته است و در برخی موارد، به             

محتـرم در قـوه قـضاییه    لذا همکاران . ستفقهی، از محضر فقهای عظام استفتا شده ا     های    بحث در کتاب  
پاسخ آن را در حد تـوان و         قضایی،   -توانند با ارسال سؤاالت و ابهامات خود در برخورد با مسائل فقهی             می

امید آنکه با نظرات و انتقادهای سازنده خود، این مرکـز را در ارائـه               . از ما دریافت نمایند   بضاعت علمی ما،    
  . نماییدکارها و آثار مفیدتر یاری
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  :سؤال
نـصاب  در فرض اولین اقرار متهمان به زنا، تکرار تفهیم اتهام از طرف دادگاه جهت حصول                 -3

، جایز و ضروری است، یا مراجعه اختیاری و اقرار مشارالیهما بدون تفهـیم اتهـام از          )چهار بار (ثبوت حد زنا    
  طرف دادگاه شرط است؟

منظور جلـوگیری از انکـار        اولین اقرار متهم به زنا و به      محض    نظر به اینکه بعضی از محاکم به       -4
که موجب عدم ثبوت جـرم  بعدی وی که غالباً در زندان با آثار اقرار موجب حد و یا انکار نزد حاکم دادگاه،           

شوند و اینکه نامبردگان تا قبل از رفتن به زنـدان بـه احکـام و شـقوق             آگاه می و صدور حکم برائت است،      
و عفو و یا تکلیـف بـه اقـرار نمـودن بـر              تخفیف مجازات   وده و به همین جهت و به تصور         مسئله واقف نب  

بعـضی از   بنـابراین،   . نماید  متهمان مذکور اقرار به اعمال ارتکابی موجب حد می        اساس تفهیم اتهام دادگاه،     
گی بعـدی و    متهم در دادگاه بدون تعیین وقت رسید      و در اولین حضور     قبل از اعزام متهم به زندان       قضات،  

به تشکیل جلسات دادرسی متعدد و اخذ اقرار تا نصاب شرعی،           العاده مبادرت     خارج از نوبت و در وقت فوق      
تشکیل چهار جلسه دادرسی در یک ساعت به فاصله هـر پـانزده دقیقـه               با این توصیف،    . نماید  از متهم می  

 یک جلسه جهت اخذ قرار از متهم، چه حکمی دارد؟
دلیـل تکلیـف     آثار اقرار به زنا در نزد دادرس دادگاه و دفعـات آن نباشـد و بـه                 بهچنانچه متهم    -5

دادگاه و تفهیم اتهام از طرف دادگاه، خود را ملزم به اقرار دانسته باشد و پس از صدور حکم به حـد زنـا و                         
  حکم قضیه چیست؟علیه از همین جهات،  اعتراض محکوم

  )ضابطین موجب کشف و اقرار متهم به زنا گردیدهباالخص اینکه تحقیقات و ترغیب دادگاه و (
مرتکـب زنـا   دختر و پسری که به قصد ازدواج با یکدیگر رابطه نامشروع برقـرار کـرده و بعـداً             -6
دادگاه، موضوع ارتکاب زنا نیز کـشف گردیـده         و تحقیقات ضابطین و     اند و با دستگیری نامبردگان        گردیده

. اند  را نیز به دادگاه ارائه نموده     نامه    نکاح ازدواج نموده و سند رسمی       مشارالیهمااست و قبل از صدور حکم،       
دادگاه تجدیـدنظر در مواجهـه بـا ایـن          و صدور حکم حد تازیانه،      حال با توجه به چهار بار اقرار نامبردگان         

  چه تکلیفی دارد؟) از حیث نقض یا تأیید(حکم 
شـان    طور عادی و بدون اطالع والدین       هباالخص اینکه مشارالیهما مدعی جاری شدن صیغه عقد ب        (

  )اند قبل از دستگیری توسط فرد ناشناس شده
طـور    شائبه و مقرون به واقع متهمه زانیه که به          تواند از طریق اظهارات بی      آیا دادرس دادگاه می    -7

تفصیلی مشخصات پنهانی اندام متهم زانی و وضعیت اندرونی منزل مـشارالیه را توصـیف نمـوده اسـت و                    
آمـده روی طفـل متولـد از زنـا جهـت              عمل    یضاً، جوابیه اداره پزشکی قانونی در مورد نتیجه آزمایشات به         ا

  صراحت محرز ندانسته،  هر چند رابطه نسبی را نیز به) رابطه ابوینی را منتفی ندانسته(اثبات رابطه بنوت 



 77

یـه اسـتناد    (د زانی و زانیه     در مور علم حاصل نماید و به استناد حصول از این علم، حکم به حد زنا               
  صادر نماید؟)  بار اقرارش نزد قاضی دادگاهچهار

در همین فرض، با توجه به اینکه عمل زنا بیش از یک بـار و بـه دفعـات در طـول سـال صـورت             
توانـد زانـی را بـه     پذیرفته، لکن زانیه اولین عمل ارتکابی را با اکراه و اجبار عنوان نموده است، دادگاه مـی            

  البکاره محکوم نماید یا خیر؟ بابت ارشت مهرالمثل پرداخ
و یـا بـه درخواسـت والـدین         توانـد رأسـاً       در مورد مسائل رابطه نامشروع غیر از زنا، دادگاه می          -8
بـه پزشـکی قـانونی      مشارالیها را جهت معاینه پرده بکارت که عمل دخول صورت پذیرفته یا خیر،              متهمه،  

  معرفی نماید؟
باشد و متهمه بالغه است، پدر وی         منافی عفت می  ی که موضوع آن ارتکاب عمل       های  در پرونده  -9

 شود یا خیر؟ شاکی محسوب می
متهمان به عمل زنا نزد دادگـاه بـدوی دوبـار اقـرار نمـوده باشـند و حکـم                    که      آیا در موردی   -10

ر در حد نصاب شـرعی      با توجه به اینکه اقرا    در مرحله تجدیدنظر    محکومیت آنان به حد تازیانه صادر شود،        
حکم باید نقض گردد و حکم تعزیری متهمان صادر شود؟ یا اینکه دادگـاه تجدیـدنظر                باشد،    و قانونی نمی  
نصاب اقرار، به رفع نقص از طریق نیابت یا دعوت طرفین بـه دادگـاه تجدیـدنظر و تفهـیم                    جهت تکمیل   

 قانونی، حکم بدوی را تأیید نماید؟اتهام در حد نصاب و در صورت اقرار آنان و تکمیل اقرار در حد 
  :های سوم وچهارم پاسخ سؤال

  :نویسد یکی از فقهای معاصر در پاسخ سؤالی نظیرر سؤال سوم می
  

  :سؤال
  به دادگاه جهت اعتراف جایز است؟آیا آوردن متهم به زنا، ) الف

  
  : پاسخ

وند و شهادت بدهند و یا زنای     توان به دادگاه احضار کرد مگر اینکه شهود قبالً بر           متهم زنا را نمی   «
بها شکایت کند و یا متهم مرتکب جرایم منکراتی دیگری مانند خلوت              به عنف صورت گرفته باشد و مزنی      

  ».که به خاطر این امور جلب شودبا اجنبیه شده باشد، 
  در صورت جواز، آیا جایز است قاضی مأذون، به متهم تفهیم کند که جرم او چیست؟) ب
  ».ال باال معلوم شداز جواب سؤ«
عمل   شود یا اینکه باید اقرار کند، و تصریح به          عنوان اقرار محسوب می     آیا قبول اتهام تفهیمی به    ) ج

  موضوعیت دارد و در صورت اقرار واحد، آیا تکرار سؤال به دفعات یا جلسات متعدد الزم یا جایز است؟
  )1(» وجهی ندارداقرار باید صریح باشد و اصرار قاضی برای گرفتن اقرار «

  )2. (همچنین ایشان استفتای دیگری نیز دارند که در پاسخ به سؤال اول و دوم اشاره شد
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دلیل این مطلـب    . نظر ایشان، تکرار تفهیم اتهام جههت حصول اقرار بعدی جایز نیست            بنابراین، به 
  . بدان اشاره شداست که قبالً) ع(بن نباته از امیرالمؤمنین   هم برخی روایات مثل معتبره اصبغ

برو تا ما از تو در      «: فرمایند  حضرت می در این روایت پس از اینکه زنی سه بار زنا اقرار کرده است،              
فان لم تعد الینا لم     «وقت دیگری که مردم حضور دارند، سؤال کنیم که آیا عقل تو در سالمت است یا نه                  

  )3. (کنیم ی اقرار بار چهار طلب نمی، اگر تو به اختیار پیش ما نیایی، ما تو را برا»نطلبک
از آنچـه ذکـر     . اهللا مکارم در جواب سؤال اول بود، صحیح است          البته آن استثنایی که در کالم آیت      

شود که در اقرار، خود متهم باید بیایـد و بـا اختیـار اقـرار کنـد و           جواب سؤال چهارم هم مشخص می     شد،  
کـه    مگر در صـورتی   اید و به او تفهیم جرم کند تا او اقرار کند؛            تواند او را دعوت کند به اینکه بی         حاکم نمی 

زنای به عنف را داشته باشد و یا متهم جرایم منکراتی دیگری مثل خلوت با بها شکایت کند و ادعای    مزنی
. و او را احضار کنند و او اعتراف به زنا هم بکنـد  . اجنبیه داشته باشد و این امور برای حاکم ثابت شده باشد          

  .بیان شدنانچه قبالً چ
با توجه به آنچه ذکر شد، تشکیل چهار جلسه دادرسی در یک ساعت به فاصله هـر پـانزده دقیقـه                     

ولی از جهت واداشتن به اقـرار مـتهم و اینکـه او بـه               یک جلسه، از جهت تعدد مجلس اقرار اشکال ندارد؛          
 در اقرار، اگر متهم خودش با اختیـار         آمده است، اشکال دارد؛ چون گذشت که        اختیار خود به این جلسه نمی     

تواند متهم به زنا را برای اقـرار          و حاکم نمی  به نزد حاکم آمد و اقرار به زنا کرد، اقرار او معتبر و نافذ است؛                
در حقوق اهللا که    . بها شکایت کند و ادعای زنای به عنف داشته باشد           به دادگاه احضار کند مگر اینکه مزنی      

فحص و تجسس برای حاکم حرام است و احضار متهم و درخواست اقرار از او مصداق             شاکی وجود ندارد، ت   
تصریح نموده است کـه اسـتنطاق، یعنـی طلـب           ) ره(اهللا اراکی     آیتتجسس بوده و جایز نیست و حضرت        
به علم خود الزم    بله، اگر از این راه حرام برای حاکم علم پیدا شد،            . نطق و طلب اقرار از متهم جایز نیست       

  .است عمل کند
قانون آیین دادرسی کیفری، پس از ارجـاع        ) 177(تذکر این نکته ضروری است که به موجب ماده          

پرونده به شعبه دادگاه عمومی و عدم نیاز به تحقیـق و یـا اقـدام دیگـر و حـضور اصـحاب دعـوا و عـدم                            
رت بـه رسـیدگی و      درخواست مهلت یا عدم توجیه قانونی استمهال، دادگاه با تشکیل جلسه رسـمی مبـاد              

نماید و منعی از این جهت وجود ندارد و ضرورتی برای تشکیل و تعیین چهار بار اقرار                   صدور رأی می  احیاناً  
نیست؛ بلکه در یک وقت دادرسی با اخراج متهم از جلسه دادگـاه و فراخـوانی مجـدد بـه فاصـله عرفـی،                        

  .وی بالمانع استانعکاس اقاریر 
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  :پاسخ سؤال پنجم
  : به این سؤال، توجه به دو نکته ضروری استدر جواب

شود و    اگر اقرار به زنای موجب رجم کرده است، اعتراض او پس از اقرار، انکار اقرار حساب می                 -1
شـود و اختالفـی نیـست و برخـی از             مـی رجم سـاقط    ) زنای محصن و محصنه   (با انکار اقرار موجب رجم      

یست که اعتراض و انکار او قبل از حکم حاکم باشد یا پس از              و فرقی ن  ) 4(روایات معتبر بر آن داللت دارد     
  . حکم حاکم

  :فرمایند در تحریرالوسیله می) اهللا رحمه(حضرت امام 
  ».شود رجم ساقط میاگر اقرار کند به آنچه موجب رجم است سپس انکار نماید، «

اهللا فاضـل لنکرانـی،    مثـل آیـت  انـد؛   اند و به آن تصریح نمـوده   معاصرین نیز این مطلب را پذیرفته     
و اختالف در الحاق زنای موجب قتل مثل زنای بـا محـارم یـا بـه عنـف،                   ) 5... (تبریزی، خویی، اردبیلی و   

الحاق آن خالی از قوت نیست؛ چون حدود باذ شبهه درء می            «:فرماید  میصاحب جواهر   . موجب رجم است  
  ». مطلب داللت داردهم بر همینعمیر  شود و در دماء باید احتیاط کرد و مرسله ابن

بنابراین، اگر اقرار   . رجم است احوط الحاق زنای موجب     «: اند  نیز در تحریر فرموده   ) ره(حضرت امام   
  )6(» .شود اثر ندارد و حد با انکار ساقط نمی. به زنایی که موجب رجم و قتل نیست

موجـب سـقوط حـد      قانون مجازات اسالمی نیز انکار بعد از زنای موجب رجم و قتـل را               ) 71(ماده  
  )7. (داند می

اهللا فاضل لنکرانی در الحاق زنای موجب قتل به رجم مثل نظر امام اسـت؛ ولـی                   نظر حضرت آیت  
  )8. (دانند زنای موجب قتل را مانند زنای موجب جلد می) اهللا رحمه(اهللا تبریزی و خویی  آیت

ولـی اگـر بـه دلیـل     ) 9(نافذ اسـت؛  اگر اقرار را با اختیار خود انجام داده است      نکته دوم اینکه،     -2
کند که من احساس کردم که مجبـورم اقـرار          و اگر ادعا    . دیده او نافذ نیست     تکلیف دادگاه خود را ملزم می     

شود و حدود با شبهه نفـی         اگر در حق او این امر را احتمال بدهیم، به خاطر شبهه، اقرار او ساقط می               . بکند
  .شود می

  
  :پاسخ سوال ششم

اقـرار نافـذ   . به زنا به اختیار صورت گرفته باشد، هر چند با تشویق و ترغیب دادگـاه باشـد                اگر قرار   
  :است و اما ازدواج دو نفر، دو صورت دارد

  .شود اند، ازدواج الحق باعث سقوط حد نمی  اگر بعد از زنا ازدواج کرده-1
زانیه را باکره بوده و بـر  اهللا مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال که اگر مرد زناکارف               حضرت آیت 

  شود یا رضایت اولیای دختر الزم است؟ اثر زنا حامله شده است عقد کند، آیا حد ساقط می



 80

شود؛ ولی این مسئله اگر نزد حاکم شرع          حد با عقد و یا رضایت اولیای دختر ساقط نمی         : (نویسد  می
  )10.) (ا عفو کندبا مالحظه مصالح او ر. ثابت شده باشد) نه شهادت(از طریق اقرار 

اند و مسقطات حد زنا امور متعـددی          هیچ یک از فقها، عقد بعد از زنا را از مسقطات حد زنا نشمرده             
هستند؛ مثل انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و موجب قتل و مثل توبه قبل از قیام بینه نزد حـاکم و                        

  ) 11. (کم مخبر است در اجرای حددر صورتی که زنا با اقرار ثابت شود و سپس توبه کند، حا
مقتضای اطالقات ادله حد زنا جریان حد زناست؛ خواه زانی و زانیه با هم بعد از زنـا ازواج بکننـد و                 

الزانیه و الزانی فاجلدوا    : (خواه ازدواج نکنند و خواه اولیای دختر رضایت بدهند یا نه؛ مثل اطالق آیه شریفه              
  )12) (کل واحد منهما مائه جلده

در این صـورت، اگـر   .  اگر ازدواج آنها بدون اذن پدر و مادر دختر قبل از نزدیکی آنها بوده است    -2
یعنی حد بـر فعـل آنهـا مترتـب          . اند، ولی آثار زنا     چه در نکاح بدون اذن، مخالفت با احتیاط واجب را نموده          

  . نخواهد شد
 مـسلمانی بـدون اذن ولـی ازدواج         در پاسخ به این سوال که اگر با دختـر         ) اهللا  رحمه(مرحوم خویی   

  ) 13.) (شود حدود و آثار زنا متربت نمی: (نویسند شود، می چه آثاری مترتب می. است
در فرض مسئله، اگر دختر رشیده و بالغه به عقد          : (نویسند  می) اهللا  رحمه(اهللا گلپایگانی     حضرت آیت 

 چند دختر بـاکره بـشد و پـدر و مـادر             صحت عقد بعید نیست، هر    . در آمده و صیغه عقد خوانده شده باشد       
و احتیاط آن است که پدر عقد را امضا کد و جایز نیست زوج را مجبور بـه طـالق نماینـد و                       . راضی نباشند 

  ) 14.) (اگر مجبور کنند طالق باطل است
. دلیل مطلب هم روشن است؛ چون اعتبار اذن ولی در عقد باکره مبنی بـر احتیـاط وجـوبی اسـت                    

مـشکل اسـت    .  بر فتوا؛ لذا حکم به بطالن عقد در صورتی که بدون اذن محقق شده باشـد                نه مبنی ) 15(
بنابراین، با توجه به لزوم احتیاط در حدود و اینکه حدود با شبهه به لزوم احتیاط در حـدود بـا شـبهه نفـی                         

ز برقـراری   پس اگر دختر و پسر ادعا کنند کـه قبـل ا           . آثار زنا مثل حد و رجم مترتب نخواهد شد        . شود  می
اگر چه اجرای صـیغه را بـه افـراد    . آثار زنا مترتب نخواهد شد    . رابطه جنسی، صیغه نکاح خوانده شده است      

اگر حاکم علم به    . ناشناسی هم نسبت بدهند و در اینکه حد احتمال صدق گفتار آنها را بدهیم، کافی است               
  . علم او حجت است. کذب آنها دارد

  
  : پاسخ سوال هفتم

الناس، بنا بـر نظـر معـروف، صـحیح اسـت؛ چنانچـه از                 اهللا و حقوق    ناد به علم در حقوق    گرچه است 
ای کـه خـود اداره        ولی جوابیـه اداره پزشـکی، آن هـم جوابیـه          . شود  استفتائات ضمیمه جواب مشخص می    

ر اما اقـرا  . صالحیت برای حصول علم در حکم به حد ندارد        . پزشکی قانونی همراه با تردید ابراز کرده است       
  چهار بار در صورتی که با اختیار اقرار کرده باشد و ادعای اجرای صیغه عقد نکاح قبل از برقراری رابطه 
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گرچـه  . گرچه برای حاکم علم به زنا حاصل نـشود     . علیه خودش نافذ است   . جنسی را نداشته باشند   
. آن اقرار اثـر نـدارد     . استاگر علم داشته باشد که زنا محقق نشده         . بله. بای حاکم علم به زنا حاصل نشود      

  . به خاطر حجت علم قاضی
دو مطلـب   . اما درباره قسمت دوم سوال، که اگر زن ادعای زنای به عنف را در بار اول داشته است                 

  :باید بیان شود
به عنف بوده، حکم زنای بـه عنـف،         .  در صورتی که احراز شود زنا در بار اول یا یکی از دفعات             -1

المثل نیز بر او ثابت خواهد شد؛ و در صورتی که زن در وقت زنای بـه عنـف بـاکره                     قتل خواهد بود و مهر    
البکـاره    البکاره نیز ثابت خواهد بود و به نظر برخی از فقها فیقط مهرالمثـل ثابـت اسـت و ارش                     بوده، ارش 
  )16. (گیرد تعلق نمی

نف آیا زانی عـالوه بـر       اهللا فاضل لنکرانی در پاسخ به این سوال که، در زنای به ع              آیت  ولی حضرت 
  :نویسد البکاره را بدهد؟ می حد قتل الزم است مهر المثل و ارش

البکـاره   ولی در باکره، مهرالمثـل شـامل ارش   . بلی؛ بر زانی عالوه بر حدّ، مهرالمثل نیز ثابت است         (
  )17.) (شود نیز می

البکـاره اسـت و       شعای زنای به عنف داشته باشد و مدعی مهرالمثل و ار           در صورتی که زن اد     -2
ود و قاعـده      زن مدعی و مرد منکـر حـساب مـیَ         . مرد اصل زنا را قبول دارد و به عنف بودن را قبول ندارد            

کند که در  اقتضا می) البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر(لزوم بینه بر مدعی و کفایت قسم بر منکر 
حقق زنای به عنف نفی شده و در نتیجه، حد قتل و            با یمین مرد ت   . صورتی که زن بینه بر عنف اقامه نکند       

  . شود البکاره نیز ساقط می مهرالمثل و ارش
  :پاسخ سوال هشتم

اهللا نبایـد اصـرار بـر کـشف زنـا             که قاضی در حقوق   . با توجه به آنچه در جواب سوال اول ذکر شد         
زنا اقامه شد یا خود متهم بـه        کنند تجس کند و اگر بینه بر          داشته باشد و نباید از آنچه اشخاص پنهان می        

  . حد را جاری کند و تجسس روا نیست. اختیار خود اقرار به زنا کرد
همچنین معاینه پرده بکارت توسط پزشک قانوی مفید علم نیست، چون شاید پرده بکارت در اثـر                 

  . پرش از بلندی یا با انگشت زیال شده باشد و نبودن پرده بکارت دلیل بر زنا نیست
  :نویسند اهللا صافی گلپایگانی در این مورد می یتحضرت آ

  ) 18.) (باکره نبودن دلیل بر زنا نیست و با استناد به آن نسبت زنا دادن جایز نیست(
  . همچنین برخی از استفتائات ضمیمه در آخر بحث شاهد این سخن است

  :پاسخ سوال نهم
شود؛ ولی اگر غیربالغ      ب می خودش شاکی خصوصی محسو   . در صورتی که متهم بالغ و رشید است       

البته یک . تواند شکایت خود را از زانی به دادگاه ارائهخ دهد          پدر بر وی وایت داشته و می      . یا غیررشید باشد  
مبنی بر اینکه ممکن است گفته شود پدر به خاطر ضرری که بـه حیثیـت وی وارد                  . نکته قابل توجه است   

  . گری استکه این مطلب دی. شده اقدام به شکایت نماید
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قانون آیین دادرسی کیفری    ) 6(همچنین جهات قانونی شروع به رسیدگی به امور کیفری، در ماده            
. قانون مزبور، هر کس از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیانی شده باشد            ) 9(احصاء شده است و مطابق ماده       
  . شود؛ که شامل مورد سوال نیز خواهد بود شاکی خصوصی محسوب می

  : همپاسخ سوال د
  :در خصوص اقرار به کمتر از نصاب الزم در اثبات حدود، دو نظریه مطرح است

  :نظریه اول
اکثر فقهای امامیه، تعزیر شخص در مواری که به کمتر از نصاب الزم اقرار کرده اسـت کـه جـایز                     

  :فرماید مرحوم محقق حلی، به طور مطلق در بحث زنا و لواط می. دانند می
.) شـود   بـه تعزیـر مـی       محکوم.  کمتر از نصاب الزم برای اثبات حد اقرار کند         مقر به در صورتی که    (

)19(  
  :فرماید مرحوم صاحب جواهرکالم در توضیح کالم عالمه می

تعزیر کردن اقرار کننده به کمتر از نصاب به خاطر آن است که به واسطه این موضـوع شـخص                     «
اگر چه . شود شامل آن می) لعقالء علی انفسهم جائزاقرار ا(مورد نظر به فسخ خود اقرار کرده است و عموم         

  )20(» .چنین اقراری حد ثابت نشود؛ زیرا تالزمی میان حد و تعزیر نیست
فخرالمحققین، ) 24(عالمه حلی، ) 23(شیخ طوسی، ) 22(، شیخ مفید، )21(ادریس حلی  مرحوم ابن

قـانون  ) 115(و  ) 68(مـواد   . ریـه هـستند   نیز قایل به ایـن نظ     ) 27(و ابن فهد حلی     ) 26(شهید ثانی،   ) 25(
  : نیز براساس همین نظریه به شرح زیر است1370مجازات اسالمی مصوب 

  باشد؛   می"اقرار العقالء علی انفهسم جایز" دلیل اول عموم -1
   دلیل دوم آن است که اقرار به معصیت گناه و جرم است؛-2
 شخص در اقرار خود صادق بـرای اینکـه یـا        دلیل سوم، علم اجمالی است مبنی بر اینکه یا این         -3

  . در هر دو صورت شخص قابل تعزیر است. این شخص در اقرار خود صادق است و یا صادق نیست
  :نظریه دوم

شود، بکله    نه تنها حد ثابت نمی    . برخی از فقها معتقدند که در صورتی که اقرار کمتر از نصاب باشد            
  . اند زیر تردید نمودهیا حداقل در ثبوت تع. تعریز نیز ندارد

بعد از بیان نظر اول، اشکاالتی را به دالیل مزبـور وارده کـرده و         ) رحمه اهللا (مرحوم صاحب جواهر    
  :فرماید می

  »)28. (المیل الی العدم) اردبیلی(و لعله لذا تردد فیه االردبیلی و االصفهانی، بل ظاهر االول «
  : فرماید  مبنی بر لزوم تعزیر می"ارشاد االذهان"محقق اردبیلی در توضیح کالم 

فلو نقص عن اربع مرات لم یثبت الحد الصال بل یعزر کانه الن القرار بالفاحـشه حـرام و موجـب                     «
  لتشییع الفاحشه و هو حرام بالنص و یجب التعریز فی کل محرم عندهم کما هو صریح فی بعض عباراتهم 
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 فان الحـرام موجـب تـشییع و ذلـک هـدا غیـر               مثل الشرایع و الکبری ما نعرفها بل الصغری ایضاً        
  )29(» ......معلموم بل لذالک ال انه یحب الفاحشه و اظهارها

شود زیرا اقرار به      بلکه تعزیر می  . شود  پس اگر اقرار کمتر از چهار مرتبه باشد حد ثابت نمی          : (ترجمه
 در نـزد فقهـا،   شـود کـه عمـل حرامـی اسـت و از طرفـی،       فاحشه حرام است و موجب تشییع فاحشه مـی   

برای هر عمل حرامی تعزیر واجب اسـت؛        . اند  ضی از عبارات خود نثل شرایع تصریح کرده       همچنانکه در بع  
قابل خدشـه اسـت و صـغرای        . توان شخص را تعزیر کرد      کبرای قضیه مبنی بر اینکه برای عمل حرام می        

نیست؛ بلکـه نـه تنهـا ایـن گونـه      در اینجا معلوم   . قضیه که این گونه امور از مصادیق تشییع فاحشه است         
که شخص مقر اراده عبادت خدا و پاک کردن خود را دارد به خاطر همـین مـسئله ارتکـاب زنـا را                       . نیست

عالوه بر اینکه اخباری داریم کـه در        . نه اینکه عمل زشت و اظهار آن را دوست داشته باشد          . کند  اظهار می 
  .)شخص را تعزیر نکرده است) السالم علیه(وم معص. صورتی که اقرار کمتر از چهار مرتبه بوده

  ) 30: (توان برای نظریه دوم مورد استناد قرار داد، به شرح زیر است دالیلی را که می
ای    اصل برائت است، بعد از اینکه ثابت شد ما در این مسئله روایت یا اجمـال یـا قاعـده کلـی                      -1

  . نداریم
و علـی   ) اهللا علیـه و آلـه و سـلم          صـلی ( چـرا پیـامبر      شـد؛    اگر به مجرد اقرار، تعزیر واجب مـی        -2

و علـی  ) اهللا علیـه و آلـه و سـلم      صـلی (انـد، بـا یانکـه ظـاهر فعـل پیـامبر               آن را ترک کرده   ) السالم  علیه(
بن نباته، که قبال به       بلکه صریح فعل آنها در بعضی موارد، عدم تعزیر است؛ مثل روایت اصبغ            ) السالم  علیه(

  )فان لم تعد الینا لم نطلبک: (فرمود) السالم علیه(خصوصاً ذیل حدیثی که امام طور کامل بیان شد، 
علم داشته است که این اشخاص بـر   ) السالم  علیه(اگر در اینجا گفته شود که در این موارد معصوم           

 کنند؛ کالم صحیحی نیست، زیرا اگر منظور علم غیبت باشد، این چنین گردند و اقرار خود را تکمیل می می
شود و اگر منظور علم عادی باشد، نیز بسیار اثبات این مسئله سخت و غیرممکن                 علمی مالک تکلیف نمی   

  . است
 مسئله دیگری که شاید بتواند در اینجا موید نظریه عدم تعزیـر باشـد، مـسئله شـهود کمتـر از                      -3

 در عـدم تعزیـر وجـود        نصاب است؛ چرا که در مسئله بینه، بدون تردید اگر کمتر از نصاب باشند؛ تردیدی              
  :فرماید یکی از فقهای معاصر نیز بعد از بیان دالیل فوق می. ندارد

  )31(».و اذن فاالقوی عدم جریان حکم التعزیر بما دون االربعه ال شهاده و ال اقرارا«
  :پاسخ برخی از فقهای معاصر به استفتای ذیل نیز مودی این مطلب است

  
  :سوال

  : بفرماییددر خصوص ادله اثبات جرایم
  تواند متهم را  به حد نصاب نرسد، آیا قاضی می) اقرار و بینه(چنانچه در جرایم حدی، دلیل ) الف
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  )32(محکوم به تعزیر نماید؟ 
  اهللا محمد تقی بهجت حضرت آیت

  . خیر) الف
  اهللا صافی گلپایگانی حضرت آیت

  . واهللا العالم. یدتواند متهم را محکوم به تعزیر نما در فرض سوال، حاکم نمی) الف
  اهللا ناصرمکارم شیرازی حضرت آیت

  . جایز نیست) الف
  اردبیلی اهللا سید عبدالکریم موسوی حضرت آیت

شود محکوم به تعزیـر نمـود و امـا            اگر دلیل اثبات اصل جرم به حسب مورد ناقص باشد نمی          ) الف
  . شود ت میاگر دلیل اثبات جرم ناقص باشد ولی شرایط دیگر جد نباشد، تعزیر ثاب

  :در پایان اشاره به دو نکه راجع به موضوع بحث قابل دقت است
چنـان  .  اقرار فقط نزد حاکم نافذ است و اگر اقرار نزد قاضی صورت نگرفته باشد، ارزش نـدارد                 -1

  :فرمود) السالم علیه(که در صحیح محمد ابن مسلم آمده است که امام صادق 
مگر اینکه چهار مرتبه نزد     . ام موجب حد زنا نیست      زنا کرده سخن مرد به زوجه خود که من با تو          «

  )23(» ..امام اقرار به زنا کند
  ». نیز همین مطلب آمده است1378 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 59در تبصره ماده (
شود   در جواب سوال اول و دوم گذشت که اگر خود شخص آمد و به زنا اقرار کرد، حد ثابت می       -2

بلـه،  . تواند آنها را برای اقرار به دادگاه دعوت کند، مگر اینکه مزنی بها شـکایت کـرده باشـد                    یو حاکم نم  
  . کند هایی که احراز شده مثل تقبیل و لمس، حکم به تعزیر می برای جرم

  . گردد اشاره می. در پایان به استفتائاتی که مرتبط با برخی از سواالت مطرح شده است
  

  :سوال
 از وضع حمل مدعی باشد که فالن شخص با وی زنا نموده است، امـا مـتهم                  چنانچه دختری پس  

  :، بفرماییدمنکر اتهام انتسابی باشد
های دقیق، علمی طفل را به نامبرده منتـسب کنـد، آیـا               اگر پزشکی قانونی در نتیجه آزمایش     ) الف

  شرعاً این نظر حجت دارد؟
  مود؟توان حد را بر زنا جاری ن در صورت حجت، آیا می) ب
در فرض عدم اثبات اتهام انتسابی و تقاضای حد قذف از سوی مقذوف، آیا حد قذف بر مـدعی                   ) ج

  گردد؟ زنا جاری می
  ) 34(توان مدعی از تعزیر کرد؟  در صورت عدم تحقق شرایط قذف، آیا می) د
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  :ای  اهللا سید علی خامنه حضرت آیت
  .مگر در صورت حصول یقین. حجت ندارد) الف
  . شود میجاری ) ب
  .اگر نتواند نسبتی را که داده اثبات کند، حد قذف دارد) ج
  .و اهللا العالم. مورد تعزیر نیست) د

  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف حضرت آیت
  . و اهللا العالم. نظر مذکر شرعاً حجت نیست) الف
با جذب منـی و     چون امکان دارد نطفه     . توان حد زنا را بر متهم اجرا نمود         در فرض حجت نمی   ) ب

  .واهللا العالم. بدون وقوع زنا به وجود آمده باشد
واهللا . در مفروض سوال، حد قذف بر دختر که نسبت زنا بـه شـخص مفـروض داده باشـد                  . بلی) ج

  .العالم
  .واهللا العالم. سوال مجمل است، تفضیل آن بیان شود تا جواب داده شود) د

  :اهللا محمد فاضل لنکرانی حضرت آیت
ر برای قاضی، علم حاصل شود که کودک برای فرد مورد نظر است، کودک بـه او ملحـق                   اگ) الف

  .شود می
  .شود چون ممکن است بدون زنا منی شده باشد خیر، زنا ثابت نمی) ب
  .شود بلی، با حصول سایر شرایط، حد جاری می) ج
  . بستگی به نظر قاضی دارد) د

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی حضرت آیت
  .حجت نیست. های فراوانی که دارد ها با توجه به تخلف گونه آزمایشاین ) الف
  .از جواب باال معلوم شد) ب
  .شود حد قذف جاری می. اگر نتواند ثابت کند) ج
  .اشکال نیستخالی از کافر و مجنون تعزیر توان تعزیر کرد ولی در مورد قذف  آری، می) د

  :اهللا سید عبدالکریم موسوی اردبیلی حضرت آیت
شود؛ مگر قرائن عملـی قطعـی مطلـب ثابـت              آزمایش پزشکی، زنا ثابت نمی     با گفتن دختر و   ) الف

  .شود
احتماالً علم خاص موضوعیت دارد که منسوب به اقرار چهارگانه یـا شـهادت           در اجرای حد زنا     ) ب

  .شهور خاص باشد
  .حد قذف ثابت است) ج
  .شود حد قذف به تعزیر تبدیل نمی) د

  :سین نوری همدانیاهللا ح حضرت آیت
آزمایش پزشکی حجت شرعی ندارد، ولی اگر از راه مذکور برای قاضی علـم              . در فرض سوال  ) الف
  .شود تواند به علم خود عمل کند و با این بیان، جواب سه سوال بعدی روشن می می. حاصل شود
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  :سوال
ا نظریه پزشک قانونی قـرار  تواند برای اثبات زنا یا لواط، پایه و اساس علم خود ر آیا حاکم شرع می 

داده و متهمین را جهت معاینه و انجام آزمایشات دقیق علمی به او معرفی کند، یا این گونه مـوارد، نفـس                      
  رؤیت شهود در اثبات حد الزم است؟

  :اهللا ناصرمکارم شیرازی حضرت آیت
  )35(» .نظریه پزشک قانونی به تنهایی کافی نیست«

  :سوال
اند، اگر علم پیدا کنند به این کـه           فری در حال حاضر مشغول انجام وظیفه      قضاتی که در محاکم کی    

اعم از اقاریر خود متهم که کمتر از حد نصاب است حاصل گردد و یا از مجموع                 . شخصی زنا یا لواط کرده    
 آیا چنین علمی حکم اقرار به حد نصاب را دارد که با انکار بعدی متهم، حد شرعی. امارات و قرائن موجوده

الحد، یا اینکه     گردد و با توبه بعد از حصول علم قاضی مخیر است بین العفو و اقامه                ساقط می ) رجم و قتل  (
شـود و یـا آنکـه حکـم      در حکم بینه است که با انکار و با توبه بعد از حصول علم هم حد شرعی اقامه می                

  ثالثی دارد؟
  )رحمه اهللا(حضرت امام خمینی 

بلکه آثار بینـه بـر   . شود موضوع اثر باشد در حکم اقرار متهم نیست علم قاضی در مواردی که می  «
آن مترتب است؛ ولی قاضـی منـصوب موظـف اسـت طبـق مقـررات نـصب و موافـق بـا ضـوابط عمـل                    

  »)36.(نماید
  :سوال

های ثبوت زنا به غیر از چهار بار اقرار، چهار شاهد عادل یـا سـه شـاهد                  آیا در فقه اسالمی، راه     -1
  باشد یا خیر؟ مام دو شاهد عادله راه دیگری نیز میعادل به انض

باشـد؟    آیا اگر زن، اقرار به زنا با اکراه نماید، این امر کافی برای جاری نمودن حد برای مرد می          -2
  اقرار هر شخص صرفاً علیه خودش نافذ است؟) اقرار العقال علی انفسهم نافذ(یا اینکه به استناد قاعده 

بـه  ) الهـام (د علم خود را از طریق امور غیرمادی در واقـع و صـرفاً از طریـق                  توان   آیا قاضی می   -3
  دست آورد و یا خیر؟

  :ای اهللا سیدعلی خامنه آیتحضرت 
های ثبوت زنا همان است که در کتب مربوطه ذکر شده است و اقرار در حق مطـابق مقـررات       راه«

  )37(» .ربط های ذی است به دادگاهنصب عمل کند و در هر صورت رسیدگی به قضایای شخصیه موکول 
  :سوال

  در سالمت . ای، که معموالً از قضات مأذون هستند  در صورتی که متهمی نزد قاضی محکمه-1
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نمایـد کـه    ) نه جهار بار  (کامل و ظاهراً با اراده و قصد جدی و به صورت مختار، دو یا سه بار اقرار                  
یات فعل ارتکابی را محفوف بـه قـرائن و امـارات بـه              مرتکب فعل قیبح زنا محصن یا به عنف شده و جزی          

نحوی بیان نماید که با توجه به اظهارات وی و دیگر قرائن حالیه و مقامیه و کیفیات دیگر، بـرای قاضـی                      
رسیدگی کننده اعتقاد و علم به ارتکاب فعل حرام فوق توسط متهم مزبور حاصل شـود، لکـن در مراحـل                     

دادگاه با حضور وکیل خود و با توجه به اینکه مدتی در زندان بوده، کلیه بعدی رسیدگی و در جلسات دیگر 
اظهارات و اقاریر صریح قبلی خود را به کلی انکار نماید، در چنین فرضی، آیا علم قاضی که ناشی از اقاریر          

د؟ و  تواند حجت داشته و موجب اثبات حد زنـا باشـ            و نحوه اظهارات و دیگر قرائن منتهی به علم بوده، می          
از اتمام چهار بار اقرار یا تکمیل چهار شاهد عادل، و به مجرد یـک               آیا همانند فرضی است که قاضی قبل        

شود؟ آیا حکم این علم ماننـد مـوردی           بار اقرار مقر و یا شهادت یک شاهد عادل، برای او علم حاصل می             
  شود؟ نیست که علم به کذب بودن بینه یا اقرار برای قاضی حاصل می

الذکر برای قاضی رسیدگی کننده حجت باشد و از جهت آثار، آیا حکم  ر صورتی که علم سابق د -2
باشـد، یـا حکـم بینـه را دارد     ) الـسالم  علیه(اقرار را دارد تا در صورت توبه مرتکب، عفو وی در اختیار امام           

رعاً مجـاز بـه آن      شـ . تاثیری در اجرای حد ندارد؟ ترس بنده از این است که اگر به علم خود عمل نمـایم                 
و اگر به این علم عمل ننمایم موجب تعطیلی حـدی از حـدود الهـی                ) با توجه به غیرمجتهد بودن    (نباشیم  

ای است که در دست رسیدگی است، استدعا دارد فتـوای   از آنجا که فرض فوق محتوای پرونده  . شده باشم 
  .صریح خود را بیان بفرمایید

  :ای اهللا سیدعلی خامنه حضرت آیت
قاضی منصوب باید مطابق مقررات نصب عمل کند و چنانچـه جـزء مقـررات ایـن باشـد کـه در         «

تواند به علم حکم کند که مستند به محتویات پرونده باشد باید به همان نحو حکم کند، بلکـه                     صورتی می 
ـ                 اگر در مقررات این باشد که در صورتی می         رای تواند به علم از پرونده حکم کنـد کـه مـضامین پرونـده ب

تواند طبق علم شخصی حکم کند مگـر          دیگران هم علم بیاورد، باید قاضی آن را هم مراعات نماید و نمی            
علم او نظیر قیام    . تواند بر طبق علمش حکم کند       در صورت مطابقت با مقرارت نصب و در مواردی که می          

  )38(» .واهللا العالم. بینه است نه اقرار متهم
  :سوال

تـوان از راه      آیا برای کـشف واقعیـت مـی       . ای به دنیا آورده     زنا شده و بچه   زن شوهرداری متهم به     
  تجربه خون بچه استفاده کرد؟

  اهللا محمد فاضل لنکرانی  حضرت آیت
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ها، همان اموری است که در کتب فقهی بیان شده            به طور کلی طرق اثبات زنا، لواط و سایر جرم         «
. لی، اگر قاضی شرع از هر طریقی علم به جرم پیدا کرد           ب. و تجزیه خون و امثال آن، حجت شرعی نیستند        

  )39(» .کند علم او حجت است و طبق آن عمل می
  : ای اهللا سیدعلی خامنه حضرت آیت

آزمایش پزشکی و نظریه استنباطی پزشکی قانونی، حجت شرعی بر وقوع عمل شنیع زنا یـا لـواط    
شرعیه با شروط معتبره در این باره و یا اقـرار           میزان، قیام بینه    . یا صدور آن از شخص به خصوصی نیست       

عتراف اختیاری و صریح متهمین بر بزه ارتکابی است و چنانچه حـاکم از قـرائن و شـواهدی کـه نوعـاً            و ا 
تواند بـر طبـق علـم خـود وفـق          می. علم باشد علم به صدور بزه زنا یا لواط از متهمین حاصل نماید            . مفید

  ».مقررات، حکم مقتضی صادر کند
  :اهللا ناصر مکارم شیرازی حضرت آیت

  ».کافی نیست«
  :سوال

شود کـه آن دلـه و امـارات را شـرع و               آیا علمی که برای قاضی از طریق ادله و اماراتی حاصل می           
  حجت است یا خیر؟. قانون برای اثبات جرم خاصی کافی ندانسته

اگر . پذیر است   اثبات زنا یا چهار مرتبه اقرار یا با شهادت چهار نفر مرد عادل امکان             : به عنوان مثال  
 دوبار اقرار یا شهادت یک نفر مرد عادل و یا سایر قرائن و یا امـاراتی کـه هـیچ کـدام بـه             در موردی مثالً  

آیا ایـن علـم قابـل اسـتناد     . تنهایی برای اثبات کافی نیست، وجود داشته باشد و منجر به علم قاضی شود         
  است یا خیر؟

  :اردبیلی اهللا سیدعبدالکریم موسوی حضرت آیت
ره مخصوص به صورت عدم علم است، مگر اینکه قائل شویم در        حجت است و اعتبار شرایط مقر     «

این موارد چهار شاهد و یا چهار بار اقرار موضوعیت دارد؛ گر چه بعید نیست، ولی اثباتش خالی از اشـکالی                     
  )41(» .نیست

  :ها نوشت پی
   غالمرضا پیوندی-رضا محققیان: تحقیق از* 
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  . 488، ص 2 پیشین، ج-2
  .328، ص 6، مقدمات الحدود، ج 16، باب 19 وسایل الشیعه، ج -3
  . 291، ص 41 جواهرالکالم، ج -4
، 104، ص   )کتـاب الحـدود   (تفـضیل الـشریعه     : ، محمد فاضل لنکرانی   414، ص   2 امام خمینی، تحریرالوسیله، ج      -5

  .69 التعزیرات، ص اسس الحدود و: میرزا جواد تبریزی
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ــی -6 ــد فاضــل لنکران ــشین، ص :  محم ــویی،-108پی ــه:  سیدابوالقاســم خ ــانی تکم ــاج، ج  مب  -172، ص 1المنه
  .224فقه الحدود، ص : سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

تـل یـا    در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب ق         . هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید         ): (71( ماده   -7
  .)شود شود؛ در  غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی با انکار بعدی، حد رجم یا قتل ساقط می. رجم است
  .  منابع پیشین-8
  .1مسئله . 414پیشین، ص :  امام خمینی-280ص . 41پیشین، ج :  شیخ محمد حسن نجفی-9

  .1192، مسئله 351، ص 1 استفتائات جدید، ج -10
  .16، مسئله 416 و ص 6، مسئله 415 و ص 5، مسئله 414پیشین، ص : امام خمینی -11
  .2 سوره نور، آیه -12
  .23، مسئله 187، ص 2 المسائل الشرعیه، ج -13
  ژ.442، مسئله 158، ص 2 مجمع المسائل، ج -14
  ).معروف بین معاصرین همین احتیاط وجوبی است. (2، مسئله 227 امام خمینی، پیشین، ص -15
  .1397، سوال 489، ص 2استفتائات، ج :  ناصر مکارم شیرازی-16
  . 1211،1210، مسئله 461، و ص 138، مسئله433، ص 2 جامع المسائل، ج -17
  .2120، مسئله272، ص 2االحکام، ج   جامع-18
، 4ج .  ق1409چـاپ دوم    . انتشارات االستقالل، تهران  . شرایع السالم فی مسائل الحالل و الحرام      :  محقق حلی  -19

  . 941، 934ص 
  .377، ص 41جواهرالکالم، دارالکتب اسالمیه، ج :  شیخ محمد حسن نجفی-20
  .458، ص 3 ق، ج  1411اسرائر، موسسه النشر االسالمی، قم، چاپ دوم، :  ابن ادریس حلی-21
  . 282، ص 41 به نقل از جواهرالکالم، ج -22
  .703ص النهایه، منشورات قدس، قم، :  شیخ طوسی-23
  .537، ج 1413 عالمه حلی، قواعداالحکام، موسسه النشر االسالمی، چاپ اول، -24
  . 493ق، ص 1389ایضاح الفوائد، چاپ اول، ): ابن العالمه( فخرالمحققین -25
  .401، ص 14مسالک االفهام، موسسه المعارف االسالمیه، ج :  شهید ثانی-26
  .52، ص 5ات جامعه مدرسین، ج المهذب البارع، انتشار:  ابن فهد حلی-27
  . 282پیشین، ص :  شیخ محمد حسن نجفی-28
  .  به بعد23، ص 13مجمع الفائده و البرهان، موسسه النشر االسالمی، چاپ اول، ج :  مقدس اردبیلی-29
، ص  1الدر المنضوذ فی احکام الحدود، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ج           : سیدمحمد رضا موسوی گلپایگانی   : ک. ر -30

  . به بعد134
، انتشارات مدرسه االمام امیرالمومنین، چـاپ اول،        )کتاب الحدود و التعزیرات   (انوار الفقاهه   :  ناصر مکارم شیرازی   -31

  . 154ق، ص 1418
  .177 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، پاسخ سوال - گنجینه آرای فقهی-32
  )1،3ذف، ج ؛ ج ق3، باب 447، ص 19 وسائل الشیعه، ج -33
  .109 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، پاسخ سوال - گنجینه آرای فقهی-34
  .1184، مسئله 349: ، ص)السالم علیه( مجموعه استفتائات جدید، مدرسه االمام علی -35
  .2523 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، پاسخ سوال - گنجینه آرای فقهی-36
  .4190ال  همان، پاسخ سو-37
  .4194 همان، پاسخ -38
  .1144، مسئله 435، ص 2، ج 1377 جامع المسائل، مطبوعاتی امیر، -39
  .5281 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، پاسخ سوال - گنجینه آرای فقهی-40
  .5، مسئله 322، ص 1، ج 1378 استفتائات، انتشارات نجات، -41
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  انشای رای نقش نگارش در
  

  ا خسرویمحمدرض
  
  )سردبیر مجله حقوقی دادگستری و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور(

  )قسمت پنجم(
  
  

  :هایی در آراستگی یک نوشته نکته
اگر تالش بر این باشد که آیین وابسته به دستور زبان فارسی را مرعی داریم؛ یعنی اجـزای جملـه                    

سامانی در نوشته راه نیابد، اگـر از بـه کـار              یسر جای خودشان قرار گرفته باشند و آشفتگی و پریشانی و ب           
هـای    های فارسی سره و نژاده و اصـیل را بـر لغـت              های بیگانه در حد توانایی پرهیز شود و واژه          بردن واژه 

هـا آنهـایی را       هـا و عبـارت      ؛ اگر از واژگـان و جملـه       *دیریاب و دشوار تازی و فرنگی و ایرانی اختیار کنیم         
ی بر مترادف و متشابه خود برتری و رجحـان داشـته ابـشد، بایـد بـه پدیـد آمـدن                      ای  برگزینیم که به گونه   

  .ای آراسته امیدوار باشیم نوشته
تواند محتوای نوشته را بر کشد و آن را ممتـاز          های ظریف می    در این راستا، رعایت بسیاری از نکته      

  :سازد
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  . ایم شاره کردهنوشته باید ساده باشد، و ما در بخش بالغت به این موضوع ا. الف
نوشته باید دارای نوعی جان و جاذبه و کشش باشد که خواننده را از همان نخستین سطرها بـا           . ب

  .خود درگیر سازد
ه داشته باشد؛ پـس پـیچ انـداختن در          ای باید از سادگی و روانی بهر        ای و با هر انگیزه      هر نوشته . ج

  .ندز مطلب و دشوارنویسی، بیشترین آسیب را به نوشته می
  :ها در کنار این سه به ابزار نوشتن هم باید نگاهی نو داشته باشیم؛ نگاهی با رعایت این نکته

ها و متن را باید با قلمی بنویسد که اثر آن به روشـنی روی کاغـذ ظـاهر شـود؛                       ها، نوشته    نامه -1
نی هـوش و حـواس      پریـشا . ها و ناخوانا بودن برخی از حروف که ناشی از بدنویسی قلم است              بریدگی واژه 

خواننده را به دنبال خواهد داشت؛ بنیان نوشته اگر در چشم بنشیند و بدرخشد، در جذب و جلـب مخاطـب                     
  .ای خواهد داشت تاثیر ویژه
ای برگزیده شود که به چشم آرامش بدهد، نه خشن و تیره باشد، و نه براق و         کاغذ باید از گونه    -2

خواهد، آمیزه این هر دو باید دل را نزند و            مه و نوع قلم، سلیقه می     پرتوساز؛ تناسب و همخوانی بین نوع کل      
  .دیده را نیازارد

 قلم از نظر وزن و اندازه و شکل باید با دست نویسنده متناسب و هماهنگ باشد؛ قلم سـنگین،                    -3
  .کند و قلم سبک، وزن الزم برای نشستن بر کاغذ را نخواهد داشت دست را به زودی خسته می

 باید بـر یـک روی       - به جز در مورد کتاب و آثار چاپ شده         –نویس و تایپ شده       ای دست  منته -4
کاغذ نگاشته شود تا مخاطب در خواندن مطلب دچار زحمت نشود و از طرفی، قابل اسـتفاده در پرونـده و                     

  . بایگانی هم باشد
خودداری شـود و   و نیز در حواشی کاغذ باید - بین السطور-ها  از نوشتن در میان سطرها و خط    -5

ها باید مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، بهتر است سـطرها در طـول و در                     به ویژه زیبایی هندسی خط    
  .فاصله عرضی موزون و متناسب و همسان باشند

   نوشته اگر به گونه نامه است و اگر دارای پیامی است واگر بار اداری و قضایی دارد، در هر حال -6
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های کمال یـک مـتن بـه         نام و نشان نویسنده نیز از پایه      . ارش را در خود داشته باشد     باید تاریخ نگ  
دیگر بـه طـور طبیعـی از        های    های اداری و رسمی نسبت به نوشته        ها و یادداشت    البته نامه . آید  حساب می 

 بـر   های تا آنجاسـت کـه قطـع و انـدازه کاغـذ را هـم در                  گیرد و این بایسته     بیشتری زیور می  های    بایسته
هـای    شود که هیچ کس مجاز نیستبر کاغـذی بنویـسد کـه اسـتانداردها و انـدازه                  گیرد؛ یعنی، گفته می     می

  . شناخته شده را دارا نباشد
انـد و نوشـته را سـزاوارانه نماینـده و یادگـار                پیشیناین ما که به هر خطا نگاهی جـدی داشـته           -7

گیـری از جـوهر و      های فاقدار و شماره و با بهره        ز قلم اند، با استفاده ا     پنداشته  شخصیت و شعور نویسنده می    
نگـارش،    شود پس از یک صـد سـال از تـاریخ            اند که دیده می     نوشته  مرکب و ابزار کارآمد تحریر، چنان می      

زیبـایی ظـاهری نوشـته، نقـش بـسیاری را در قبـول خـاطر                . اند  هنوز تری و تازگی خود را از دست نداده        
  . گیرد یمخاطب و خواننده بر عهده م
  :ها استفاده از نوشته

های جانبی و پیرامونی بـسیاری داریـم کـه بـه درسـت خوانـدن واژه        در خط فارسی کنونی، نشانه   
ها   ها در اختیار نویسنده است که از آنها استفاده بکند یا نکند، مانند نشانه               کند؛ برخی از این نشانه      کمک می 

توانیم  چنین است استفاده از نشانه تشدید و جزم که هم میهم) یا کسره و فتحه و ضمه(زیر و زبر و پیش 
خط فارسی بـه دلیـل ذهنـی شـدن هیـات            . توانیم از نوشتن آنها خودداری کنیم       آنها را بنویسیم و هم می     

های دیگر هستند که از آوردن آنهـا          آید؛ ولی برخی نشانه     ها، بدون این نشانه هم خواندنش دشوار نمی         واژه
کوتـاه کـه روی واژه مـضاف گذاشـته        » ی«های همزه، تنوین، مدّ،       مانند نشانه . نداریمدر نگارش گریزی    

  .شود می
  :های ویژه در الفبا حرف

 خـط فارسـی اسـت،       در خط فارسی، چهار حرف وجود دارد که در الفبای تازی نیامده است و ویژه              
فارسی کنونی داریـم کـه      دو برابر این چهار حرف، یعنی هشت حرف دیگر در الفبای            ) پ-گ-ژ-چ(مانند  

-ص-ح-ث: (ها عبارتنـد از     شود؛ این حرف    ها احساس نمی    ویژه زبان عربی است و در نگارش نیازی بدان        
  )ق-ع-ظ-ط-ض

  توان به کمک آنها واژگان  ها را از آن جهت الزم دانستم که نخست می پرداختن به این ویژگی
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هـا    توان از این راه، رسم الخط رایج واژه         ، می نژاده فارسی را از واژگان عربی باز شناخت و دو دیگر          
عربی است و نه فارسی،     ) ط(دانیم که حرف      اگر ما می  : برای نمونه . را به سود هویت فارسی آنها تغییر داد       

های طهران، طوس، طوفان و بلیط را که عربی نیستند باید تهران، توس، توفان، و بلیت بنویسیم                   البد واژه 
به هر حـال انـدکی      . اش  آذوقه را که عربی نسیت باید آزوقه نوشت و نه به گونه کنونی            یا برای نمونه واژه     
  .گردد ها، ما را به درست نوشتن خط رهنمون می درنگ بر نوع حرف

  
  ...........ادامه دارد

  
  
  :نوشت پی
افتـه  ام که ازسوی آقای ابوالقاسم پرتو، در سه جلـد انتـشار ی              یابی را دیده    به تازگی فرهنگ واژه   * 

. نویسی کمک کند    تواند در یافتن برابرهای پارسی واژگان بیگانه، به نویسندگان شیفته فارسی            است که می  
  .این اثر را انتشارات اساطیر منتشر کرده است
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  *آموزش رایانه
  

  )قسمت پنجم(
  

  98شروع به کار در ویندوز 
  

 Caseای کـه روی       بدین منظور دکمه  . وداندازی نم   برای شروع به کار ویندوز ابتدا باید رایانه را راه         
پس از انجام این کـار رایانـه بـه صـورت خودکـار      . دهیم قرار دارد را فشار می Powerبه عنوان یا عالمت     

در صورت باز شدن کـادر    . گردد   می Bootنموده و به اصطالح      Ramدرشروع به خواندن اطالعات موجود      
Password         فشردن دکمه   کلمه عبور را وارد کادر نموده باEnter   دهـیم تـا      اجازه مـی  . روی صفحه کلید

شـود کـه بـه آن میزکـار یـا             نمایش داده مـی   ای    ای بعد در داخل مانتیور صفحه       لحظه. عملیات ادامه یابد  
Desktop  رود که خود  میزکار در واقع اولین محیط برای اجرای دستورات کاربر به شمار می           . شود   گفته می

  :ستسه قسمت تشکیل یافته ا
 را Desktopشـود کـه بیـشتر فـضای      ای گفته می   به صفحه )Wallpaper: ( کاغذ دیواری  -الف
  .های روی آن قرار دارند نماید و شمایل اشغال می
تصاویر کوچکی که در پشت آنها کاغذ دیـواری قـرار گرفتـه    ) lcons: (ها ها یا آیکون    شمایل -ب

  .است
  .شود گی که در پایین صفحه نمایش دیده مینوار خاکستری رن) Taskbar: ( نوار وظیفه-ج
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  :ها آشنایی با پنجره
بـدین منظـور، مـاوس را طـوری     . های میزکار را باز نمـاییم  خواهیم پنجره یکی از شمایل    حال می 

 روی آیکــــون ) فلــــش روی تــــصویر (دهــــیم کــــه مکــــان نمــــای آن     حرکــــت مــــی 

My computerسمت چپ ماوس را دو بار پـشت سـر   بایست دکمه برای انتخاب شمایل می.  قرار بگیرد 
یک بار فشار دادن روی دکمـه  ( .شود  کردن گفته میDouble clickبه این عمل . هم سریعاً فشار دهیم

کنیم که پنجره شمایل مورد       پس از دوبار کلیک کردنماس مشاهده می      ). نامیم   می "کلیک کردن "ماس را   
  :دهیم شود، که ساختار آن را شرح می نظر باز می
شـود کـه در بـاالی پنجـره قـرار دارد و       به نوار آبی رنگی گفته می) Tital bar: ( نوار عنوان-لفا

ــت     ــسته اسـ ــش بـ ــپ آن نقـ ــمت چـ ــه در سـ ــکل رایانـ ــوان   . شـ ــور عنـ ــکل مزبـ ــار شـ  در کنـ

My computerای است که باز گردیده در سـمت راسـت دکمـه      درج گردیده که نشان دهنده نام پنجره
نام دارد و دکمه سـمت چـپ بـرای حـداقل             Maximizeدکمه وسطی، یا    . شود  نامیده می  Closeبستن  

  . رود به کار می Maximizeکردن اندازه پنجره یا 
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هـایی اسـت کـه     ؛ نواری که در زیر نوار عنوان قرار دارد و حاوی دکمه)Menu Bar( نوار منو -ب
  . گردد مجموعاً منجر به انجام کلیه عملیات مورد نظر ما در محیط پنجره می

هایی است که منجر بـه انجـام    ؛ در زیر نوار منو قرار دارد و حاوی دکمه)Tool bar( نوار ابزار -پ
  .گردد یک سری از علمیات ضروری می

ای است کـه   ؛ در زیر نوار ابزار قرار دارد و در برگیرنده مسیر پوشه)Address bar( نوار آدرس -ج
  .پنجره آن در داخل رایانه باز شده است

گیـری از   تـوان بـا بهـره    شود که از طریق آن می    های دور پنجره گفته می      به لبه : های اندازه    لبه -د
  .ماوس اندازه پنجره را تغییر داد

  .باشد بیانگر وضعیت موجود در پنجره می): Status bar( نوار وضعیت -م
هـای    وشـه پ. به شکل تصاویری در داخـل فـضای مـتن پنجـره هـستند             ): Folders(ها     پوشه -ن
  .بندی شده دیگر قرار دارند های هستند که در داخل آنها تعدادی شمایل دسته شمایل
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نام . هنگامی که یک پنجره در حال نمایش روی میز کار باشد          . فرمایید  طور که مالحظه می     همان
محیط دهد یک پنجره فعال در  گردد که نشان می صورت یک دکمه تورفته روی نوار وظیفه درج می آن به

  .میزکار وجود دارد
  

  :نحوه خاموش کردن رایانه
پس از اینکه با میز کار و فضای پنجره آشنا شدیم، قصد داریم نحوه خاموش کردن رایانـه را فـرا      

در نتیجـه نـواری     . کنیم  در گوشه چپ نوار وظیفه را کلیک می       ) start(برای این کار دکمه شروع      . بگیریم
به . (کنیم را انتخاب می Shnt Downهای آن گزینه  شود که از بین گزینه  باز می"نوار منو"تحت عنوان 

  .) توجه نمایید1-3شکل 
ای با عالمت پنجره که روی صفحه کلیـد وجـود دارد              توانیم با فشردن دکمه     نوار منو را می   : توجه

  . نیز ظاهر نماییم
  

کـه از  ) 1-4 شـکل (گـردد   باز مـی  Shut Domn Windowsروی نوار منوکادری تحت عنوان 
  :های ذیل تشکیل یافته است گزینه

1 (Stand by :برای روشـن کـردن مجـدد مـانتیور     . گردد باعث خاموش شدن موقت مانیتور می
  . روی صفحه کلید فشار دهیم یا ماوس را حرکت دهیم Enterکافی است روی دکمه 
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2- Shut Down : یتور نیـز خـاموش   شـود و همزمـان مـان    باعث از کار افتادن واحد سیستم مـی
  .را فشار دهیم Ceseروی  Startبرای به کار افتادن دوباره واحد روشن مانیتور باید دکمه . گردد می

3- Rester :       رود کـه     این فرمـان زمـانی بـه کـار مـی          . کند  رایانه را یک بار خاموش و روشن می
یا اینکـه بـه علـت قفـل         خواهیم تحت سیستم عامل دیگری که در رایانه نصب گردیده وارد شویم و                می

کنـیم تـا مجـدداً قابلیـت اجـرای            و اجرا نشدن فرامین یک بار آن را خاموش و روشن مـی            شدن سیستم   
  .ها را پیدا کند فرمان

4- Restart in MS-DAS : باعث وارد شدن به محیطDos اگـر ایـن عمـل صـورت     . شود می
  .  تا وارد محیط ویندوز گردیمرا تایپ کنیم Exitیا  Winکلمه  Dosگرفت کافی است در محیط 

  
  : Shut Down Windows های کادر نکات مهم در انتخاب گزینه

دار روی صـفحه کلیـد        های جهت   ها کافی است که دکمه       برای انتخاب نمودن هر یک از گزینه       -
ی روی کادر حرکت نماییم یا اینکه با ماوس روی آن عبارت یا دایره خالی کنار آن کلیک نماییم تا مـشک                    

  .را روی صفحه کلید فشار دهیم Enterگردد و آنگاه دکمه 
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توان دو گزینـه      یک گزینه را انتخاب نمود و نمی      توان     در داخل کادر مزبور تنها در هر زمان می         -
  .به طور همزمان انتخاب کرد

 Cancelدکمـه   . گـردد   منجر به اجرای دستور مـی      Ok پس از انتخاب هر گزینه فشردن دکمه         -
نمایـد در نتیجـه، دوبـاره بـه           اردی تعبیه گردیده که کاربر از اجرای فرمایش انصراف حاصل مـی           برای مو 

  .شود های ما می منجر به ارائه اطالعاتی که خصوص انتخاب Helpگردد و انتخاب گزینه  میزکار باز می
. به وسیله ماوس از اجرای دستور صرف نظر کند Ok اگر کاربر پس از کلیک کردن روی دکمه        -

را روی   Escمشروط بر اینکه قبل از رهـا کـردن مـاوس دکمـه              . قادر است جلوی اجرای فرمان را بگیرد      
  . شود انجام این کار باعث بازگشتن به میزکار می. صفحه کلید فشار دهیم

 روی صـفحه  4Fو  Allهـای   توان دکمـه  می Shut Domn Windows برای باز کردن کادر -
  .ر دهیمکلید را به طور همزمان فشا

 روی صـفحه  4Fو  Allهای  توان دوباره دکمه می Shut Domn Windows برای بستن کادر -
  .روی صفحه کلید فشار دهیم Escکلید را به طور همزمان انتخاب کرد و یا اینکه تنها روی دکمه 

  
  ...............ادامه دارد

  
  :نوشت پی

مهنـدس مرتـضی متواضـع،      : متـرجم ) LCDL(المللی کاربردی کامپیوتر سطح       گواهینامه بین *
  . دیباگران تهران-موسسه فرهنگی تهران
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
  
  اهللا سبیل اهللا، مجاهد فی فقیه واالمقام، سالک الی

  *)شهید اول(محمدبن مکی عاملی 
  )نامه اول(

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ویسنده این حروف، محمد فرزنـد مکـی   وصیتی که پیش روی شماست، از بنده ضعیف و ناتوان، ن        
مخاطـب آنـف    . های او چـشم پوشـد       ها و لغزش    خدای او را همچون نصوح، توبه پذیرد؛ و از اشتباه         . است

نخست نفس خود را . اند باشند، آنان که برای خدا و در راه خدا با او دوست شده برادران و دوستان الهی می
  :در بردارنده مطالب و معارف بلندی است) نامه وصیت(این . دهد، سپس آنان را مخاطب قرار می

مـدام  .  تقوای الهی در فرا دید خود قرار دهید و بر همه حرکات و سکنات خویش حاکم سازید                 -1
در خلوت و پنهانی از او شـرم کـرده، بـه آنچـه خوشـایند او                 . در مراقبه بوده و از خدا خوف و خشیت کند         

  . نیست آلوده نگردد
  . ذکر او گویدال خدا را فرا یاد دارد و در بیشتر اوقات با زبان  در همه احو-2
  . به او پناه بردها  ها و سختی  بر خدا توکل کرده، کارها را به او واگذارد و در گرفتاری-3
خویش نهاده، موظف باشد سرمویی از آن خـارج نـشود؛ زیـرا             دین را فرا دید      موازین و احکام     -4

  .گمراهی و ضاللت را در پی آردخروج از فرامین شریعیت، 
 نوافل و مستحبات را بر اساس تالش و توان، فراغت و سالمتی، زیاد کند؛ به ویـژه نمازهـای          -5

کاری پس از شناخت خدا و تحصیل معارف الهّیه، همانند نماز           . مستحب را؛ چون نماز، بهترین عمل است      
  .بی در انجام نماز شب مراقب ویژه کنددر میان نمازهای مستح. کند را به خدا نزدیک نمیانسان 

از .  زبان را از گناهانی همچون پرت و پالگویی، غیبت، سـخن چینـی و بیهـودگی نگـاه دارد                   -6
شنیدن لغو و هر آنچه بهره دینی یا دنیایی ندارد بپرهیزد و  اعضا و جوارح را از آنچه ناخوشایند پروردگـار                      

  . است بدور دارد
رسـد بـسنده کنـد، روزی از حـالل خـورد، تـا                 کند، به آنچه به او مـی       اش   زهد را روح زندگی    -7

  .نیازی از مردم را پیشه خود سازد، زیرا خواهش از مردم، خواری و ذلت این دنیا را در پی دارد تواند بی می
بـرای اینکـه    .  یاد مرگ را نصب العین خویش کند؛ برای رسیدن آن، در همه حال آماده باشد               -8
  .او گردد، روزی بیست مرتبه یاد مرگ کند) دیدفرا(یاد مرگ، 
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 هر صبح و شام، گذشته خود را محاسبه کند، اگر رفتار نیک داشته است بر او بیفزاید؛ چنانچه بـرای از             -9
  .او سر زده است، از او باز گردد و جبران کند

اللهـم  : (ین اسـت  چنـ ] اسـتغفار [شـکل آن    .  با قلب و زبان، دایم در استغفا بوده، طلب بخشش کنـد            -10
؛ زیـرا   )اللهم اغفرلـی  : (در وصیت لقمان به فرزندش آمده است، بسیار بگویید        ) الیکاغفرلی فانّی استغفرک و اتوب      

  .کند ها، حاجات بندگان را رد نمی خداوند در شبانه روز اوقاتی قرار داده است که در آن وقت
مطهر آمده است، به اندازه تـوان و نیـرو انجـام            را با شرایطی که در شرع       ازمنکر     امر به معرف و نهی     -11

  .دهد
اوالد علـی   .  برادران دینی را یار و کمک باشد، به اندازه افتادگی و رفع نیاز آنان حاجاتشان را بر آورد                  -12

  .را خدمت و احترامی ویژه کند) و فاطمه علیها السالم(
صـاحبان تقـوا، از مـومنین را،        . امـی دارد  علمای دین را گر   .  قوانین و دستورات الهی را بزرگ شمارد       -13
  .احترام کند

در همـه احـوال   . داند خیر او در آن است یا نه، طلب نکنـد   به داده خدا راضی باشد، چیزی را که نمی  -14
  .خدا را سپاسگزار باشد

  .  به هنگام پیکار و رو در رویی با مشکالت مقاومت ورزد؛ زیرا صبر راس همه امور است-15
دایـم دعـا کنـد؛ زیـرا ایـن      ) اهللا تعالی فرجه الشریف     عجل( تعجیل فرج امام و ظهور امام زمان         برای -16

  .عمل در شریعت اسالم، از اهمیت واالیی برخوردار است
 اشتغال دایم به درس و بحث و ممارست با علوم را از راه تدریس، آموزش، مطالعه، قرائت و فراگیری       -17

  .راه از سرزنش هیچ کس بیم به دل راه ندهددر این . نش پیشه خود سازددا
 در همه کارها اخالص داشته باشد و کارها را فقط برای خوشنودی خداد انجام دهد؛ زیرا فقط کارهـا            -18
  .شود  شرک شمرده می-بریم از آن به خدا پناه می–ریا در عبادت . پذیرد بیرایه را خدا می خالص و بی
با عرض سالمی آنها را     . ای فراخ نتواند به دیدن آنان برود        ان، اگر به گونه   و ارتباط با خویشاوند    پیوند   -19
  .خشنود سازد
  . به زیارت برادران دینی رود، با آنان در امور دینی و آخرت گفتگو داشته باشد-20
در تکالیف دینی بـر خـود       . در زندگی خود، گشادگری نباشد    . ها نرود    زیاد به دنباب مباحات و رخصت      -21

  . نگیرد؛ بکله روش و مشی میانه و استواری را در پیش گیردسخت 
خلق .  با مردم در خور فهم آنان سخن گوید و از مطالبی که هضم آنها برایشان مشکل است بپرهیزد                  -22

با مردم فروتنی نمودن، از خدا سامان خلق را خواستن و کارهای آنان را          . و خوی خوب داشتن، خشم را فرو خوردن       
  .ن از پیشه خود سازدسامان داد

در همـه ایـن کارهـا معیـار، تقـوا و            . ای از عمر خود را سپری نکند         بدون بهره دینی یا دنیایی لحظه      -23
  .مراقبت پیوسته و دایم است

درود پیاپیی خدا بر پیامبر اسـالم و  . سپاس ویژه خداوند است. گیرد سالم بر همه آنان که این دستور را پی    
  .آل بزرگوار وی باد

  
   .یاور امیری: کتاب چهل نامه عرفانی، به نقل از مجله حوزه، گردآورنده: ماخذ* 
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  بازرسی آموزشی
  »معاونت در جرایم تعزیری و بازدارنده«

  
  )معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان لرستان و مدرس دانشگاه(جواد طهماسبی 

  
  

  :اشاره
و تجدید نظر،   های عمومی     سی از شعب دادگاه   های بازر   های به عمل آمده توسط هیات       در بازرسی 

ای از ایـن ایـرادات مـورد           اداری مشاهده گردیده که در این سلسله مقاالت گوشه         برخی ایردات قضایی و   
  .تر قانون گیرد، شاید گامی باشد هر چند قاصر جهت استقرار حاکمیت دقیق بحث و بررسی قرار می
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  :مسئله
قانون مجازات اسالمی، تحت تعقیب قرار گرفته و        ) 542(موضوع ماده   شخصی به اتهام معاونت در جعل،       

این قانون به مجازاتی معادل مجازات مباشر محکوم گردیده، گرچه جهت رعایت عـدالت بـا                ) 726(به استناد ماده    
 همان قانون، مجازات وی به جزای نقدی تبدیل شده است؛ امـا ایـن             ) 22(از کیفیات مخفف موضوع ماده      استفاده  

  .قانون مجازات اسالمی قابلیت بحث و بررسی دارد) 726(و ) 43(تقسیم با عنایت به مواد 
  :مقدمه

از زمان تصویب اولین مقررات مجازات اسالمی تا به حال، یکی از مباحث بحث در این مقـررات، مـسئله                    
جـرایم قابـل تعزیـر      در   (1361قانون راجع به مجازات اسالمی مـصوب        ) 21(به موجب   . مجازات معاون جرم است   

مقررات مجازات معاون جرم در این قـانون        . گردد  مالحظه می ) شوند  اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می       
فقط به جرایم مشمول حد و قصاص و دیات ساکت است، مگر در مواردی که به صورت خاص برای معـاون جـرم              

  .یراد مورد توجه قانونگذار قرار گرفت این ا1370در قانون تعزیرات . بینی شده باشد مجازات پیش
قانون مجازات اسالمی به نحوی تدوین گردید که معاونت در جرایم حدود و قصاص و               ) 43(بنابراین ماده   
  .دیات را نیز در برگیرد

 وارد اسـت، عـدم رعایـت        -قانون راجع به مجازات اسالمی    ) 21(مانند ماده   –ایراد مهمی که بر این ماده       
اسـت؛ زیـرا بـه طـور        ) ها  قانوین بودن جرایم و مجازات    (ین اصول اولیه حقوق جزا، یعنی اصل مهم         تر  یکی از مهم  

کلی، معاون جرم را با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجـات                    
  . ننموده استتعزیر قابل تعزیر دانسته و هیچ حدودی برای تعیین مجازات معاون جرم مقرر 

رفع این نقیصه   قانون مجازات اسالمی، در صدد      ) 726( با تصویب ماده     1375در نهایت قانونگذار در سال      
  :دارد این ماده مقرر می. بر آمد و برای مجازات معاون جرم حدودی تعیین نمود

ای همان جرم   حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون بر        . هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید      «
  ».گردد محکوم می

گرچه این ماده در مورد بعضی از جرایم توانست نقیصه فوق را پاسخگو باشـد، امـا خـود سـبب ابهامـات                       
  :دیگری شد از جمله

) 1(تصریح نشده است، آیا ماده شامل جـرایم بازدارنـده           ) جرایم تعزیری (با توجه به اینکه در ماده به لفظ         
  شود یا خیر؟ نیز می

بـدون قیـد    ) ریال جزای نقدی  ......... حبس و یا تا   ......... تا(...... ی که مجازات قانونی آن به صورت        جرایم
حداقل، صرفاً حداکثر مشخص شده است، مجازات معاونت چگونه تعیین شود؟ و نیز در مورد معاونـت در جرایمـی                    

ز خدمات دولتی و یـا پـنج سـال حـبس،     که مجازات قانونی آن ثابت و بدون حداقل و حداکثر است، مثل انفصال ا         
  چگونه باید تعیین مجازات شود؟

قـانون  ) 726(خواهیم با توجه به مسئله مورد نظر، پیرامون دامنه شـمول مـاده                در این نوشتار می   
  . به بحث و بررسی بپردازیماین قانون ) 43(مجازات اسالمی و نیز وضعیت ماده 
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  :د، قصاص ودیاتمقررات حدو معاونت در جرایم مشمول. 1
ماهیتاً معاونـت در  باشند، دسته اول، جرایمی که   معاونت در ای جرایم به دو دسته قابل تقسیم می         

یکی از جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیانت هستند و قانونگذار برای آنها با عنـاوین مجرمانـه خـاص      
زات اسالمی در خصوص خریـد،      قانون مجا ) 703(و  ) 702(و  ) 175(تعیین مجازات نموده است مثل مواد       

که برای بعضی از مصادیق معاونـت       ) 2(مشروبات الکلی   ............ حمل، نگهداری و ساخت و وارد کردن و       
در شرب خمر یا عنوان مجرمانه خاص تعیین مجازات شده است؛ و موارد دیگری که در همین دسته قابل         

 معاونت در بعضی از جرایم تعیین مجازات نموده ذکر است؛ مواردی است که قانونگذار به طور خاص برای
قانون مجازات اسالمی که برای معاونـت در        ) 3) (208(و تبصره ماده    ) 201( ماده   "2"است، مثل تبصره    

قانون مجازات ) 43( ماده "2"در تبصره . بینی نموده است   سرقت مستوجب حد و قتل عمد مجازات  پیش        
در صـورتی کـه بـرای معاونـت جرمـی           : ( در جرایم تصریح شده است     اسالمی نیز به این شیوه از معاونت      

  )مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد
مواردی که مشمول قوانین خاص به شرح فوق نبوده و بایـد طبـق مقـررات عمـومی                  : دسته دوم 

ایم مـشمول حـدود، قـصاص و دیـات، بـرای            در این دسته از جر    . برای معاونت در جرم تعیین کیفر گردد      
شود؛ زیرا این ماده به طـور کلـی مقـرر             قانون مجازات اسالمی تعیین کیفر می     ) 43(اساس ماده   معاون بر 

اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جـرم                   : (دارد  می
اطالق این ماده به معاونت در کلیه جرایم اعم         ).... شود  زیر می و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تع         

) 726(مگر آن دسته از جرایم که باید طبق ماده . از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده تسری دارد      
  . قانون مجازات اسالمی تعیین کیفر شود،که این مسئله موضوع بحث بعدی است
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  :زدارندهمعاونت در جرایم تعزیری و با. 2
هـای آن تعیـین       و تبصره ) 43(، براساس ماده    1375معاونت در جرایم تعزیری و بازدارنده تا سال         

قانون مجازات اسالمی قانونگذار جهت رعایت اصـل مهـم قـانونی بـودن              ) 726(در ماده   . گردید  کیفر می 
 حداقل مجازات مباشـر     مغفول واقع شده است، برای مجازات معاون،      ) 43(ها که در ماده       جرایم و مجازات  

بینی شـده باشـد؛ امـا وضـع ایـن مـاده خـود         را تقریر نموده تا حد و مرزی برای تعیین تعزیر معاون پیش        
  . شود ابهاماتی به وجود آورده که به آنها اشاره می

صرفاً ناظر به جرایم تعزیری است و جرایم بازدارنده را در بر            ) 726(ای معتقدند که ماده       عده) الف
در صدر  ) جرایم تعزیری (گیرد و برای اثبات ادعای خود به تفسیر ادبی متون جزایی و تصریح به واژه                 نمی

رسد این  استدالل صحیح نباشد، زیرا، گرچه قانونگذار در قـانون              به نظر می  . نمایند  استناد می ) 726(ماده  
ه است و معیار روشنی نیز برای       مجازات اسالمی این جرایم را به دو دسته تعزیری و بازدارنده تقسیم نمود            

بندی مفهوم کلی تعزیر را از این واژه سلب ننموده و در  تمیز آنها ارایه نداده، اما باید دانست که این تقسیم
موارد بسیاری واژه تعزیر در برگیرنده تمامی جرایم غیر از حدود، قصاص و دیات اسـت؛ همچنـان کـه از                     

رابطـه ایـن دو عمـومی و        شـود، یعنـی       رعی و حکومتی را شامل می     نظر فقهی نیز تعزیر تمام تعزیرات ش      
مضافاً اینکه موجبی جهت تفکیک بین جرایم تعزیری و بازدارنـده و خـروج جـرایم           . خصوص مطلق است  

وجود ندارد، که قانونگذار حکم این ماده را فقط به جرایم تعزیری تسری             ) 726(بازدارنده و از شمول ماده      
  .گیردکلیه جرایم اعم از تعزیری و بازدارنده را در بر می) 726(لذا ماده . دهد

قانون مجازات اسالمی، حداقل مجازات     ) 726(با توجه به اینکه مجازات معاون در جرم، ماده          ) ب
هـای مختلـف و گـاهی       مقرر در قانون برای همان جرم تعیین گردیده، از زمان تصویب این مـاده نظریـه               

ده به جرایمی که در قانون حداقل مجازات برای آنها در نظـر گرفتـه نـشده                 متضاد در مورد شمول این ما     
  :باشندبندی میاین نظرات به شرح ذیل قابل دسته. است، ابراز گردیده
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  : جرایمی که فاقد حداقل هستند، اما حداکثر آنها تعیین شده است-1
ین گذاشته که کلیـه جـرایم   قانون مجازات اسالمی فرض را بر ا ) 726(قانونگذار در تصویب ماده     

شویم کـه بـدون ذکـر         باشد، اما بررسی مقررات جزایی با مواردی رو به رو می            میدارای حداقل و حداکثر     
  )4. (ا.م.ق) 645(حداقل، صرفاً حداکثر مجازات تعیین شده است، مثل ماده 

 و فقـط بـه      ای از حقوقدانان کشور معتقدند در جرایمی که حداقل مجـازات تعیـین نگردیـده              عده
ترین واحد کمی مجازات مقرر       حداکثر آنها اشاره شده است، حداقل مجازات را باید مجازات را باید کوچک            

  )5. (تلقی نمود
 کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی قضات دادگـستری تهـران،            28/6/1375در نظریه مورخ    

تا سـه   )..... اند  ر تعیین مجازات استفاده نموده    د(تا  ) از کلمه در جرایمی   : (اند  نیز اکثریت این چنین نظر داده     
حداقل مجازات حبس مـورد  .....) تا یک میلیون ریال جزای نقدی و    ........ تا یک سال حبس   ....... ماه حبس 

لذا مجازات معاون جرم بر همین اساس   . باشدشالق یا یک ریال مجازات ققدی می      یک روز تا یک ضربه      
  )6.) (گرددتعیین می

  . این نظر را پذیرفته است3/4/1374-1577/7قوقی نیز در نظریه مشورتی شماره اداره ح
بینی نشده است و از در قانون حداقل مجازات     در این موارد چون مجازات پیش     : (مخالفین معتقدند 

بینی شده باشد، و در نظر گرفتن یک روز حبس یا یک ضربه شالق یا یک ریال جزای نقدی نیز به                       پیش
هـا نیـز     عاقالنه نوبده و با فلـسفه وضـع مجـازات          -بینی نشده    ضمن اینکه در قانون پیش     -قلعنوان حدا 

را اعمال نمود و این موارد از شمول این ماده خروج موضوعی   ) 726(توان ماده     بنابراین، نمی . مغایرت دارد 
معاون جرم طبق ایـن  قانون مجازات اسالمی حاکم بوده و   ) 43(در نتیجه، در این موارد همان ماده        . دارند

  )7.) (گردد ماده مجازات می
قانون مجازات اسالمی دایر بر نقص اصل قـانونی بـودن           ) 43(بر خالف ایراد مهم و اساسی ماده        

قانونی برای معـاون    توان بیش از حداقل مجازات        نمی) 726(ها، نظر به اینکه طبق ماده         جرایم و مجازات  
ین یک روز حبس یا یک ضربه شالق و یک ریال جزای نقـدی نـه                جرم تعیین کیفر نمود و از طرفی، تعی       

 شدن دستگاه عدالت قـضایی و        نقص هیبت قانون و سخیف    ای بر آن مترتب نیست بلکه باعث          تنها فایده 
گردد، و از طرفی، رعایت تناسب بین جرم و مجـازات ممکـن نبـوده و بـا مبـانی                    اثر شدن مجازات می     بی

امـا در حـال حاضـر،       . تـر اسـت     اگرچه بهترین، تصویب قوانین کامل    لذا  . تها سازگار نیس  فکری مجازات 
  . در موضوع مورد بحث ارحج است) 43(حاکمیت ماده 

  
  ):ثابت است( جرایمی که مجازات آنها فاقد حداقل و حداکثر است -2

داقل؛ در بعضی جرایم، قانونگذار به طور ثابت مجازات را تعیین نموده، بدون اشاره به حداکثر و ح                
  قانون مجازات اسالمی که مجازات شروع در جعل، حداقل مجازات مقرر قانونی ) 542(مثل جرم ماده 
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برای هر مورد تعیین گردیده که در واقع، موضوع اصلی بحـث مقالـه پیرامـون معاونـت در جـرم                     
چنانچه ) 693(و  ) 692(که برای مباشر جرم موضوع مواد       . ا.م.ق) 695(باشد، یا ماده      موضوع این ماده می   

در شب مرتکب جرم شود حداکثر مجازات را به طور ثابت مقرر داشته اسـت، و یـا قـسمت پایـانی مـاده                        
  .قانون مجازات اسالمی) 695(

قانون مجازات اسالمی، به این جرایم تسری دارد یا خیـر؟ و            ) 726(حال سوال این است که ماده       
  ؟ )726(تعیین کیفر شود یا ماده ) 43(معاونت در این جرایم باید براساس ماده 

ای معتقدنـد کـه میـزان مجـازات         عـده . نظر وجود ندارد  در این خصوص نیز بین حقوقدانان اتفاق      
معاون در این موارد همان حداکثر است، زیرا حداقل مجازات مقرر در قانون برای مباشر همین مقدار ست                  

)8 .(  
باشـر جـرم تناسـب رعایـت نگردیـده و ایـن       در صورت پذیرش این نظر، بین مجازات معاون و م     

به حداقل مجازات مباشـر اصـلی       ) 726(ضمن اینکه ماده    . موضوع با موازین حقوق کیفری مطابقت ندارد      
توان این ماده را حاکم دانست؛ زیرا منظـور از   اما جایی که حداقل تعیین نگردیده نمی . تصریح نموده است  

بینی شده است، نه حداقل واقعی و یا حداقل ممکـن عقلـی،               حداقل، مواردی است که قانون حداقل پیش      
  .قانون مجازات اسالمی خروج موضوعی دارند) 726(لذا این موارد نیز از شمول ماده 

تر بودن مجـازات   بر سبک) 726(ای دیگر معقتدند که با توجه به اینکه نظر قانونگذار در ماده    عده
جازات معاون کمتر از مباشر باشـد، در خـصوص          ورد نیز باید م   معاون نسبت به مباشر بوده است؛ در این م        

  ) 9.(حدود این تخفیف، قانون ساکت است
حل مناسبی برای تعیین کیفر معاون و رعایت تناسب بین مجازات مباشر و معـاون               در این نظر راه   

 معاونین این گونه    به این مورد نیز شمول ندارد و برای       ) 726(سرانجام باید گفت ماده     . ارایه نگردیده است  
به حداقل  ) 726(طور که گفته شد، در ماده       شود؛ زیرا همان    تعیین کیفر می  ) 43(جرایم باید بر اساس ماده      

توانند مشمول این ماده گردند که قانونگذار برای آنها حداقل تعیین             تصریح شده است و صرفاً جرایمی می      
  عمالً با مشکل . به جرایم ثابت نیز تسری دارد) 726(نموده باشد؛ از طرفی، چنانچه بپذیریم که ماده 
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مواجه خواهیم بود؛ زیرا تفکیک بین حداقل و حداکثر یکی است و بـر ایـن اسـاس تعیـین کیفـر                      
ایم و تناسب جرم و مجازات را نیز          ضمن اینکه بین مباشر جرم و معاون آنها قایل به تفکیک نشده           . نماییم

ایم، از نظـر عقلـی        قایل نشده . قصد مطلوب که همان اجرای عدالت باشد      در نهایت به م   . ایم  رعایت نکرده 
نیز دچار اشتباه و اشکال خواهیم شد؛ زیرا تصور حداقل بدون تفاوت با حداکثر در حیث موضوعی منتفـی                   

  . باشد نیز جایز نمی) 726(شمول ماده . است و جایی که حداقل قابل تصور نباشد
  

  :گیری نتیجه
ایـم، یـک      اکنون در قوانین مجازات اسالمی پیرامون معاونت در جرم شاهد بـوده           مقرراتی را که ت   

به امید آنکه در اصالحات آینده، قانونگذار به طور همـه جانبـه بـه               . مسیر بسیار بطیء را طی نموده است      
م نمایـد؛ آنچـه نیـاز بـه توضـیح نـدارد و سـبب بحـث و                   موضوعات نگریسته و نسبت به رفع نقص اقدا       

نظران و عدم هماهنگی و فقدان وحدت رویه قضایی در بین قضات محترم گردیده،              ر بین صاحب  نظ  تبادل
امـا  . مقررات دقیق و منطبق با موازین فقهی و مبانی نظری حقوق کیفـری اسـت              عدم انسجام در تدوین     

 براساس مقررات فعلی پیرامون معاونت در جرم این نکته قابل ذکر است که تفـاوت در جـرایم مـستوجب                   
و در مواردی که برای آنها در قوانین به طور مفصل تعیین کیفر نشده است، طبق                حدود، قصاص و دیات،     

گردد و در جرایم تعزیری و بازدارنده نیز هر کجا که در              قانون مجازات اسالمی، تعیین کیفر می     ) 43(ماده  
  ت اسالمی تعیین مجازات قانون مجازا) 726(قانون به حداقل و حداکثر تصریح شده است براساس ماده 
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قانون مجـازات   ) 459(ها به طور ثابت تعیین شده است مثل ماده            گردد، و هر کجا که مجازات       می
همـان قـانون،   ) 43(اسالمی و یا بدون حداقل و صرفاً تعیین حداکثر اکتفا شـده اسـت، بـر اسـاس مـاده          

  . گردد مجازات معاون تعیین می
  :فترای درباره وظایف مدیران د نکته

 نیز بر در موردی که رای قابل تجدیدنظر بوده است و دادگاه آن را قطعی اعالم کرده و مدیر دفتر  
همین اساس از پذیرش درخواست تجدیدنظر خواهی امتناع نموده است؛ در این خصوص ابتـدا بایـد بایـد             

  روشن شود که معیار قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر، قانون است یا اعالم قاضی؟
گرچه بین این دو نباید تفاوتی باشد؛ زیرا تصمیم قاضی در این خصوص باید بر اسـاس مقـررات                   

یت یا عـدم    لاول، مواردی که در خصوص قاب     : نماید  قانوی باشد، اما نتیجه بحث در دو مورد ظهور پیدا می          
لقی نمودن رای   در صورت اشتباه قاضی در قطعی ت      : نظر وجود داشته باشد؛ دومّ    قابلیت تجدیدنظر اختالف  

قابل تجدیدنظر بر این اساس، در هر مورد معیار قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر همان است کـه قـانون                    
قانون آیـین  ) 339( ماده "3"اعالم نموده، نه تلقی قاضی در رای مورد نظر از طرفی، قانونگذار در تبصره             

ادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن        د: (دارد  دادرسی مدنی، به این امر تصریح نموده و مقرر می         
این امر مانع از آن نخواهد بـود کـه اگـر رای دادگـاه               . آن را معین نماید   یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر       

  .) قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعالم کند هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید
ر هر صورت، اعم از اینکه رای قطعی اعالم شده باشـد یـا قابـل                بنابراین، درخواست تجدیدنظر د   

تجدیدنظر باشد باید از سوی دفتر دادگاه پذیرفته شود و با رعایـت سـایر شـرایط، جهـت اتخـاذ تـصمیم                       
  . مقتضی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود

  :ها نوشت پی
 نگارنـده در پـیش شـماره دوم          برای آشنایی با ضابطه تشخیص جرایم تعزیری و بازدارنده، بـه مقالـه             -1

  . نشریه پیام آموزش مراجعه شود
بررسی تعارضات قـانون مجـازات   ( برای آشنایی بیشتر با تعارضات این مواد، به مقاله نگارنده با عنوان          -2

  . ، مراجعه شود36 و 34، صص 1380، تیرماه 4مجله کانون وکالء، دوره جدید، شماره ). 1375 و 1370اسالمی 
این قانون، به یک تا سه      ) 198(معاون در سرقت موضوع ماده      : (دارد  مقرر می ) 201( ماده   "3"ه   تبصر -3

موجب حبس  در این خصوص معاونت در قتل عمد        : (دارد  مقرر می ) 208(تبصره ماده   .) شود  سال حبس محکوم می   
  .) از یک تا پنج سال است

، ثبت واقعه ازدواج دایـم، طـالق و رجـوع طبـق             به منظور حفظ کیان خانواده    : (دارد   این ماده مقرر می    -4
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طالق و رجـوع نمایـد، بـه                   . مقررات الزامی است  

  .)گردد مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می
  . 60 ، نشر میزان، ص1377 اردبیلی محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول -5
  .، منبع پیشین1375 و 1370 جواد طهماسبی، مقاله بررسی تعارضات قانون مجازات اسالمی -7
، ص  1378حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میـزان،            :  میرمحمد صادقی  -8

313.  
  .مقاله مجازات معاون در قانون مجازات اسالمی، روزنامه اطالعات:  جعفر، یزدیان-9
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   دیننمواعظ عرفانی از بزرگا
  )شهید اول(      فقیه واالمقام، محمد بن مکی عاملی  )نامه دوم( 

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
کنم که همه توان خود را به کار برند در جمع کردن بین دل و زبان هنگام                 برادرانم را سفارش می   

شـان در    به این قانع نباشند که فقـط جـسم  حاالت، وتالوت قرآن و سایر اذکار در رکوع و سجود و دیگر       
هر چه اعضای بدن خود را در غیر نماز از کارهای بیهوده باز             . حضور خدا باشد و حضور قلب نداشته باشند       

  .دارند، در نماز هم همان قدر حضور قلب خواهند داشت
گـام راه رفـتن و      هندر مجالس و محافل،     . خواهم که با زبان و قلب خدا را یاد کنند           از برادران می  

وقت غذا خوردن و وضو ساختن، چه شیطان بر انسان ذاکر ذاکر هنگام غذا خـوردن و وضـو    بخصوص به   
را برادران . شود اش در نماز کم می و وسواسهشود،  اش در نماز کم می شود و وسواس   ساختن کمتر وارد می   

 وضو باشد؛ چرا که وضـو سـالح         کنم، سزاور است که انسان همیشه با        به مداومت بر طهارت سفارش می     
معتقـد باشـد کـه      . المقدور رو به قبله بنشینید و در هر مجلسی که رو بـه قبلـه ننـشیند                  حتی. مومن است 

اهللا علیـه و آلـه و         صـلی (در هر مجلسی بر این باور باشد که گویا پیامبر اکرم            . شود  فضیلتی از او فوت می    
  . را رعایت کند و همچنین با وضو و رو به قبله به خواب رودتا در گفتار و کردارش ادب . حضور دارد) سلم

ها، شب زنده داری و تجهد است که شیوه صالحان است؛ صالحان هیچ شـبی                 ترین توصیه   از نافع 
کنند؛ گاه در آغاز شب، گاه نیمه شب و گاه پایان شب، دوسـت دارم هـیچ روز و                     نماز نافله صبح نمی     را بی 

گر اینکه بر گذشته متاسف باشند و در پیشگاه خدا بـر اینکـه بـه درجـات عـالی                    شبی بر برادرانم نگذرد م    
از پیـامبر اکـرم     . کنـد یاد مرگ آدمی را در نیل به حقایق بندگی کمک مـی           . اند، غبطه خورند    دست نیافته 

له و صلی اهللا علیه آ(شود؟ پیامبراکرم  آیا کسی با شهیدان محشور می: پرسیدند) صلی اهللا علیه آله و سلم (
  .بلی، کسی که هر روز بیست بار یاد مرگ کند، مرگ آرزوه را کوتاه و عمل را نیکو کند: پاسخ داد) سلم

کنم، صبح زود رفـتن بـه        ام و برادرانم را بدان سفارش می      ام سود برده    از آنچه من در طول زندگی     
ارید و تا ظهـر وقتتـان را        سوی نماز جمعه است، بکوشید که در این روز، نماز صبح را در مسجد جامع بگز               

رزو جمعـه پـرداختن بـه امـور         . با نماز و تالوت قرآن، و ذکر گفتن سپری کنید تا وقت نماز جمعه برسـد               
قبل از طلوع خورشید، غسل جمعه کنیـد، و اگـر   . ، در این روز نباید به امور دنیایی مشغول بود    آخرت است 

  . ا نزدیک نماز جمعه انجام دهید، نیکوستروز جمعه، صبح زود به طرف نماز جمع روید و غسل ر
ای را بدون روزه      دوست دارم برادرانم هیچ روزی را بدون صدقه دادن به شب نیاورند و هیچ هفته              

ها را روزه بدارید و الّا دو روز آن برادرانم را سـفارش               شنبه و جمعه    بهتر است دوشنبه، پنج   . گرفتن نگذرانند 
ای هست؛ و  ا به خوبی یاد کنند، اگر چه معتقدند که در آنها بدعت یا شبهه          کنم که برادران دینی خود ر       می

  .باب تأویل و توجیه بدگویی مسلمانان را بر خود باز نکنند
دوست دارم که برادرانم بعد از نماز صبح تا زمانی که خورشید به قدر یک نیزه باال نیامده، در امور             

  .کعت نماز مستحبی به کار و تالش بپردازنددنیوی سخن نگویند؛ آن گاه با گزاردن دو ر
هایی است که اکنون در خاطرم بود و در شهر دمشق حماها اهللا برای برادرانم نوشتم؛                  اینها توصیه 

  .خداوند آنان و مرا بر آنچه دوست دارد و مرضی اوست، موفق بدارد
  بحوله و کرمه والحمد له وحده و صلواته علی سیدنا محمد و آله

  یاور امیری: نامه عرفانی به نقل از مجله پیام حوزه، گردآورنده کتاب چل: ماخذ* 
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  های مطرح شده در خصوص آیین پرسش و پاسخ
  های خانواده دادرسی مدنی، در همایش قضات دادگاه

  استان فارس
  )قسمت اول(

  
نـه؟   آیا رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعاوی خانواده الزم است یا                -سوال

  مقصود از تشریفات دادرسی چیست؟
  

، رسـیدگی بـه دعـاوی       1353 با توجه به ماده یک قانون حمایت خـانواده مـصوب سـال               -پاسخ
 از مقررات و ضوابط است که مربوط به         تشریفات دادرسی آن قسمت   تشریفات آیین دادرسی بدون رعایت      

باشد، به عنـوان مثـال اصـل ابـالغ            ینحوه استماع دفاع مدعی علیه و نحوه رسیدگی به دالیل طرفین م           
وقت دادرسی به طرفین دعوا اصول دادرسی است؛ ولی نحوه ابالغ وقت به آنها جزو تـشریفات دادرسـی                   

ولی رعایت تشریفات آیـین دادرسـی مـدنی در          . باشد که رعایت اصول دادرسی در هر حال الزم است           می
  .تمواردی استثنایی از جمله در دعاوی خانواده الزم نیس

  
**************  

 در صورتی که در دعاوی خانواده خواهان قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد؛ آیا نیاز به      -سوال
  باشد یا نه؟ تقدیم دادخواست اعسار و در نهایت صدور حکم می

  
 که نسخ نشده اسـت، چـون قاضـی خـاص            1353قانون حمایت مصوب    ) 4( مطابق ماده    -پاسخ

  بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف  طرفین دعوا را بی د هر یک از توان است دادگاه می
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کـافی  . نماید و نیازی به تقدیم دادرسی معاف نماید و نیازی به تقدیم دادخواسـت اعـسار نیـست                 
بـا توجـه بـه      : (است دادگاه با مالحظه استشهادیه پیوست دادخواست دستوری به این شرح صـادر نمایـد              

.) شود بضاعت تشخیص داده شده از پرداخت هزینه دادرسی معاف می           پیوست چون خواهان بی    استشهادیه
قـانون آیـین    ) 529(البته به نظر مخالف هم وجود دارد که معتقد است که با توجه به قسمت اخیـر مـاده                    

در مـوارد   سایر قـوانین و مقـررات       : (دارد  های عمومی و انقالب در امور مدنی که اشعار می           دادرسی دادگاه 
) 506(و  ) 505(،  )504( با مواد    1353قانون حمایت خانواده مصوب سال      ) 4(چون ماده   .) مغایر ملغی است  

 مغایر است لذا لغو گردیـده       1379های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال            قانون دادرسی دادگاه  
داخـت هزینـه دادرسـی دارد بایـد         بنابراین، خواهان در دعاوی خانواده چنانچه ادعای عدم تمکن پر         . است

دادخواست اعسار بدهد ولی این نظر مخدوش است، زیرا قانون خاص، قانون عام را چه مقـدم باشـد چـه                     
دهد نه اینکه عام موخر خاص مقدم را نسخ نماید و معافیت از هزینه دادرسی در ماده                   موخر تخصیص می  

 در امـور کیفـری در مـورد دادخواسـت مـدعی           های عمـومی و انقـالب       قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 301(
اگـر ایـن نظـر را بپـذیریم بایـد           . بیند شده است    دهد پیش   خصوصی که به تبع امر کیفری دادخواست می       

  .هم نسخ شده در حالی که این چنین نیستبگوییم که ماده مذکور 
  

**************  
قانون مدنی، همـسر وی یـا       ) 1205( در صورتی که پدر نفقه اوالد را نپردازد، مطابق ماده            -سوال

تواند نفقه را به عنوان قرض بـه اوالد بپـردازد و از شـخص مـستنکف مطالبـه                 دیگری با اجازه دادگاه می    
  باشد؟ نحوه صدور اجازه به چه صورت می. نماید

  
ای از قضات حاضر معتقد بودند که به محض تقـدیم دادخواسـت یـا اقامـه شـکایت                      عده -پاسخ

دهد   ای، به مادر اطفال اجازه پرداخت نفقه اوالد را به آنها می             دگاه با تنظیم صورت جلسه    کیفری قاضی دا  
و بعد هنگام صدور حکم پدر به پرداخت نفقه معوقعه محکوم خواهد شد وعده دیگـر معتقدنـد بودنـد کـه       

ه با حـضور   العاد  ای فوق   ، دادگاه با تشکیل جلسه    1353قانون حمایت خانواه مصوب سال      ) 20(مطابق ماده   
نماید که اگر پدر پرداخت نکرد، مادر  طرفین دستور موقتی مبنی بر پرداخت نفقه اوالد توسط پدر صادر می

تواند به عنان قرض نفقه را بپردازد و هنگام صدور حکم مرد به پرداخت معوقه اوالد محکـوم خواهـد                      می
شود و مرد به پرداخـت نفقـه اوالد           یشد، بعضی از دوستان معتقد بودند که وقت رسیدگی نزدیک تعیین م           

محکوم خواهد شد و در رای قید خواهد شد که اگر نفقه را پرداخت نموده و آن را از پـدر مطالبـه خواهـد                         
  .نمود

  
**************  

، به قـوت    1354نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب سال              آیا آیین  -سوال
  خود باقی است؟
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نامه مذکور باشـد بعـد از آن بـه تـصویب       هیچگونه قوانین و مقرراتی که ناسخ آیین    چون -پاسخ
  . نامه مذکور به قوت خود باقی است نرسیده آیین

**************  
 قـانون تعیـین مـدت اعتبـار گـواهی عـدم امکـان        "ب" اجرای صیغه طالق موضوع بند  -سوال

  واند وکالت دهد؟ت سازش، توسط شخص قاضی باید انجام شود یا حاکم می
طـور کـه مـرد       همـان . تواند وکالت دهد     با توجه به استفتائاتی که به عمل آمده حاکم می          -پاسخ

  .تواند وکالت به دیگری دهد که زوجه او را طالق دهد، حاکم که ولی ممتنع است نیز چنین حقی دارد می
**************  

 عدم ثبـت رسـمی نکـاح        -در امر ازدواج   رسیدگی به جرایم مربوط به خانواده مثل فریب          -سوال
   ترک انفاق، در صالحیت دادگاه خانواده است یا خیر؟-دایم

 اداره حقوقی قوه قـضاییه، رسـیدگی بـه جـرایم            8/4/78-313/7 مطابق نظریه مشورتی     -پاسخ
خـانواده  های خانواده صـرفاً بایـد بـه دعـاوی حقـوقی               مذکور، در صالحیت دادگاه عمومی است و دادگاه       

توانـد    های خانواده به جرایم مربوط خانواده هم می         دادگاه. البته نظر مخالف هم وجود دارد     . یدگی نماید رس
تواند رسیدگی نماید که دلیـل خـود را کلمـه دعـاوی در قـانون                 رسیدگی به جرایم مربوط خانواده هم می      

داننـد و   مـی )  خـانواده دادگـاه (های اصل بیست و یکـم         های عمومی به دادگاه     اختصاص تعدادی از دادگاه   
گویند منظور از دعاوی اعم از دعاوی حقوقی دعاوی کیفری است که البته این دلیل مخـدوش اسـت؛       می

  .گانه در قانون مذکور همه از دعاوی حقوقی هستند زیرا موراد سیزده
**************  

توانـد    انی مـی   چنانچه زوجه دادخواست مطالبه مهریه تقدیم دادگـاه نمایـد؛ زوج چـه زمـ               -سوال
  دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه تقدیم دارد؟

 اداره حقوقی، بعـد از صـدور حکـم قطعـی            14/11/80-10218/7 مطابق نظریه مشورتی     -پاسخ
توانـد    وی مـی    تواند دادخواسـت اعـسار از پرداخـت مهریـه،             مبنی بر الزام مرد به پرداخت مهریه، وی می        

بـه، بـه    به را بدهد و قبل از آن اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم     اخت محکوم دادخواست اعسار از پرد   
لحاظ اینکه هنوز زوج قطعاً محکوم نشده است موضوعاً منتفی است و البته نیازی به اینکه مرد بازداشـت                   

قبـل از  ای از همکاران قضایی معتقدند که مرد حتـی   پاره. شود تا بعد بتواند دادخواست اعسار بدهد نیست  
توانـد از دادگـاه درخواسـت     قانون مـدنی، مـی  ) 277(و ) 274(مطالبه مهریه از سوی زوجه به استناد مواد         

نماید که حکم اعسار از پرداخت نقدی مهریه و تقسیط آن صادر شود و دادگاه باید به این دعوا رسـیدگی                     
توانـد     حکم قطعی هـم مـرد مـی        با این وصف، پس از مطالبه مهریه از سوی زوجه و قبل از صدور             . نماید

  .تقاضای اعسار و تقسیط مهریه را بنماید
**************  

 چنانچه در مواقعه یا عدم مواقعه بین زوجه اختالف حاصل شود، بار اثبات دلیل به عهـده                  -سوال
  کیست؟
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 در صـورت  .  به نظر بعضی از فقهای عظام، بار اثبات دلیل به عهده مـدعی دخـول اسـت                 -پاسخ
در صورت اتیان سوگند وی، دخول ثابت نشده و حکم          . شود  داده می  قامه بینه بر دخول منکر سوگند     عدم ا 

البته عده دیگری معتقدند که در صورتی که زوجین با هـم زنـدگی              . شود  بر رد ادعای مدعی آن صادر می      
 باید دلیـل  باشد و آنکه مدعی عدم دخول است  باشد و آنکه مدعی عدم دخول می        کنند ظاهر بر دخول می    

بـا اصـل   ) امـاره (یعنی، اصل بر دخول است مگر اینکه خالف آن ثابت شود؛ چون در اینجا ظـاهر              . بیاورد
بنابراین، آنکـه   . تعارض دارد و تعارض دارد و در تعارض اماره با اصل، اماره مقدم است             ) اصل عدم دخول  (

ا سوگند منکر عدم دخول ادعای مدعی عدم        مدعی عدم دخول است باید باید بینه بر آن اقامه نماید و الّا ب             
در این مـورد    . دخول ثابت نگردیده و دادگاه باید با توجه به ثابت بودن دخول حکم مقتضی را صادر نماید                

 منتشره از سوی مرکز تحقیقات فقهی       1به کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی شماره           
  .و قوه قضاییه مستقر در قم مراجعه شود

**************  
 ماده واحده قانون اعتبار گواهی عدم  امکان سـازش           "ب" منظور از جهات شرعی در بند        -سوال

  چیست؟
 اداره حقـوقی قـوه      12/8/78-3823/7 و   26/4/78-2688/7 با توجه به نظـرات شـماره         -پاسخ

ج باشد، یـا بـه      قضاییه، منظور جهات ماهوی طالق است  از قبیل اینکه طالق زوجه به لحاظ عسر و حر                
قانون مدنی، حکم طالق صـادر شـده باشـد و           ) 1129(لحاظ استنکاف زوج از پرداخت نفقه به استناد ماده          

مواردی که طالق به درخواست شده باشد و مواردی که طالق به درخواست مرد بوده یـا طـالق تـوافقی                     
توان بدون وجـود جهـات پـیش          شود؛ زیرا در صورت انصراف زوج از طالق، شرعاً نمی         بوده را شامل نمی   

لذا جهات شکلی طالق مانند حضور عدلین ودر طهر غیـر مواقعـه بـودن               . گفته او ار به طالق مجبور کرد      
  .زوجه، تنها موردنظر قانونگذار نبوده بلکه جهات ماهوی آن هم باید لحاظ شود

**************  
  دگاه محل تنظیم نکاحیه تقدیم نماید؟تواند دادخواست مطالبه مهریه را به دا  آیا زوجه می-سوال
هـای عمـومی و    قانون آیـین دادرسـی دادگـاه   ) 13(قانون مدنی و ماده   ) 20( مطابق ماده    -پاسخ

  .تواند در دادگاه محل وقوع عقد نکاح دعوای مطالبه مهریه را اقامه نماید انقالب در امور مدنی زوجه می
**************  

وی حکم اعسار مرد را از پرداخت مهریه صاد نماید، چنانچه مـرد              در صورتی که دادگاه بد     -سوال
  باشد؟ بازداشت باشد باید بالفاصله آزاد شود یا آزادی وی منوط به قطعی شدن حکم صادره می

علیه بالفاصله باید آزاد شود؛ چـون در      نظر اول معتقد است که محکوم     :  دو نظر وجود دارد    -پاسخ
  در صورتی که معصر نباشد علیه های مالی آمده است که محکوم نحوه اجرای محکومیت) 2(ماده 
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علیه را بازداشت نموده تشخیص داده کـه وی معـسر             زیرا دادگاهی که محکوم   . باشد  بازداشت می 
قـانون آیـین دادرسـی    ) 213(لـذا بـا توجـه بـه مـالک مـاده        . تواند او را بازداشت نمایـد       دیگر نمی . است
مطابق نظریه دومف چون طبق ماده      .  در امور کیفری باید بالفاصله آزاد شود       های عمومی و انقالب     دادگاه

یک قانون اجرای احکام مدنی اجرای هر حکمی مستلزم قطعی شدن آن است مگر مـواردی کـه اسـتثناء      
بـدوی قابـل   هـای   قانون آیین دادرسی دادگـاه ) 175(شده مثل حکم به رفع تصرف عدوانی موضوع ماده  

علیه پـس     لذا آزادی محکوم  . باشد  ای حکم اعسار از جمله مواردی که استثناء شده نمی         اجراست، چون اجر  
  .از قطعیت حکم اعسار میسر است

**************  
 در صورتی که مرد وجوهی را به زن بپردازد و بعد بین آنها اختالف حاصـل شـود و مـرد                      -سوال

  است، بار اثبات دلیل بر عهده کیست؟بگوید بابت مهریه بوده و زن ادعا کند که به او هبه شده 
. قانون مدنی، هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است          ) 265( مطابق ماده    -پاسخ

بنابراین زوجه که ادعای وی خالف ظاهر است باید اثبات کند که وجوهی که به وی داده شده هبه بـوده                     
  . و بابت مهریه نبوده است

**************  
توانـد بـه طرفیـت       آیا می . انچه قیم صغار تقاضای وصول مهریه را از ترکه زوجه نماید           چن -سوال

  صغار دادخواست بدهد؟
 اداره حقوقی قوه قضاییه قیم برای حفـظ حقـوق           16/6/78-353/7 طبق نظریه مشورتی     -پاسخ

  .صغار باید از قیمومت استعفا دهد تا بتواند به طرفیت صغار دادخواست بدهد
**************  

 در مطالبه نفقه زن باید تمکین خود را ثابت کند، یا الزم نیـست و اثبـات رابطـه زوجیـت           -سوال
  دایم کافی است؟

قانون مدنی، به محض وقوع عقد نکاح، رابطه زوجیت برقـرار شـده و              ) 1102( طبق ماده    -پاسخ
انون مـدنی، هرگـاه زن      قـ ) 1108(گیرد و مطابق ماده       کلیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم قرار می         

بنابراین، در مطالبه نفقـه  . بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهند بود       
چنانچـه مـرد    . گیرد  در این صورت نفقه به او تعلق می       . کافی است زوجه رابطه زوجیت دایم را ثابت نماید        
بات دلیل در ادعای نشوز مانع پرداخـت نفقـه اسـت بـه              مدعی نشوز زن باشد باید آن را ثابت کند و بار اث           

: البته در صورتی که زوجه شکایتی اقامه نماید، شاکیه خصوصی باید دو چیـز را ثابـت کنـد                  . عهده اوست 
یکی استطاعت مالی مرد و دیگری تکمین ولی در دعوای مدنی، اثبات تمکین به عهـده زوجـه نیـست و                     

  . ثابت کند تا نفقه به زوجه تعلق نگیرداگر مرد مدعی نشوز است باید آن را
  

  .....ادامه دارد
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  آمیز پندهای حکمت
  :خواستم به من پند و اندرز بدهد، فرمود) السالم علیه(از امام صادق 

ها نه تنها برای شما بلکه برای همه کـسانی          کنم؛ آن سفارش     تو را به انجام نه چیز سفارش می        -
خـواهم تـو را نیـز در انجـام کارهـا یـاری                قدم بردارند و از خداوند می     خواهند در راه خداوند       است که می  

و سه تای دیگر در صـبر و شـکیبایی اسـت و             سه تای آنها در تهذیب اخالق و ترتیب نفس است           . فرماید
عنوان بـصری   ! بر آنها مواظب باش و هرگز آنها را سبک مشمار         . سه تای دیگر هم در علم و دانش است        

امـام آن سـه چیـز کـه در ریاضـت و             : آنگاه امام فرمود  . برای یاد گرفتن آنها آماده کردم     خود را   : گوید  می
  :عبارتند از. تهذیب نفس است

  .گردد از خوردن چیزی که به آن میل نداری؛ زیرا باعث نادانی و کودنی می!  بپرهیز-1
  .مگر وقتی که گرسنه هستی!  هرگز غذا نخور-2
  !)اهللا بگو بسم! (نگام خوردن نام خدا را ببرو ه!  همواره غذای حالل بخور-3

انـسان هـیچ    : همواره فرمایش رسول خدا را در نظر داشته باش، که درباره مذّمت پرخوری فرمود             
یـک  ! چنانچه به میل غذا ناگریزی، شـکم را سـه قـسمت کـن             . ظرفی را پرنکرده که بدتر از شکم باشد       

وشیدنی و قسمت سومش را بـرای نفـس کـشیدن           قسمت آن را به خوراک و یک قسمت دیگرش را به ن           
  !اختصاص بده

  :است، عبارتند ازاما آن سه چیز که در حلم و بردباری 
شنوی، تو    اگر یک حرف دشنام و ناسزا بگویی در مقابل ده تا می           :  هرگاه کسی که به تو گفت      -1

  .اگر ده تا سخن زشت بگویی یک حرف از من نخواهی شندی: در جواب بگو
اگر آنچه را که گفتـی راسـت اسـت، از    :  کسی تو را فحش داد و بد گفت، در پاسخ بگو    هرگاه -2

خواهم مرا ببخشد و از تقصیراتم بگذرد و  اگر آنچه را کـه گفتنـی دروغ اسـت و ابـداً در مـن                           خداوند می 
  .خواهم تو را ببخشد نیست از خداوند می

  !پند و اندرز و احترام بدهتو به او وعده .  هر کس تو را وعده فحش و دشنام داد-3
  :و اما آن سه چیز که در علم و دانش است، عبارتند از

دانی، از دانشمندان بپرس، و بپرهیز از این که پرسش تو به قصد اذیـت و یـا                     آنچه را که نمی    -1
  .امتحان آنان باشد

 و در تمـام     )با مشورت کارها را انجـام بـده       ( در هیچ چیز تنها به رای و عقیده خود عمل نکن             -2
  !کارها جانب احتیاط را رعایت کن

کنی؛ و خودت را پلی برای سـود و زیـان             همانند آن که از شیر فرار می      !  از فتوا دادن فرار کن     -3
  !مردم قرار نده

  : آمیز به عنوان بصری فرمود های حکمت پس از بیان این پند و موعظه) السالم علیه(امام صادق 
زیـرا  ! وقت عبادت من است، وقتم را بیشتر از این نگیـر          ! لند شود و برو   حقاً تو را نصحیت کردم، ب     

نظرم و حاضر نیستم وقت خود را تلف کرده و بیهـوده بگـذرانم و سـالم و رحمـت                 من بر نفس خود تنگ    
  )1. (کند خداوند بر کسی باد که از ارشاد و راهنمایی پیروی می
  :نوشت پی

  .226، ص1ج:  بحاراالنوار-1
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  قوانین قوه قضاییه ی اداره کلی حقوقی و تدوینترونظریات مش
  
  

های به عمل آمده حاکی است استقبال قابل توجهی از طرف همکـاران محتـرم                 نظرسنجی: اشاره
ایـن امـر، رسـالت نـشریه پیـام        . صورت گرفتـه اسـت    های مشورتی اداره حقوقی       قضایی نسبت به نظریه   

کش قضایی باشـد،      سائل مبتال به روزانه همکاران زحمت     های که بتواند پاسخگویی م      آموزش را در نظریه   
بـا  . گردد های مذکور تقدیم می بنابراین، در شماره حاضر تعداد دیگری از نظریه     . کند  بطور جدی مطرح می   

های مشورتی بـه ایـن اعتبـار انتخـاب شـده              توجه به تشکیل دادسرا در بعضی از استانها، بعضی از نظریه          
ای از استعالم و پاسخ اداره حقوقی به نشریه،            قضات بزرگوار در ارسال نسخه     بدیهی است همکاری  . است

  . مندی سایر همکاران را نیز فراهم خواهد نمود زمینه بهره
  

  :سوال
استقرار یکی از قضات داداسر در کالنتری یا آگاهی، دارای منع قانون است یا خیر؟ چنانچه پاسخ                 

تواند با یک دستور کلی، ارجاع        ان به نحوی است و آیا دادستان می       منیفی است، نحوه ارجاع پرونده به ایش      
  های ارسالی به آن کالنتری را به قاضی مستقر در کالنتری تفویض نماید یا خیر؟ پرونده

  
  20/3/1382-2031/7نظریه مشورتی شماره 

هـا     کالنتـری  دادستان مجاز است یک یا چند نفر از دادیاران را با صدور ابالغ، مامور نماید که در                
  مستقر و جرایم در حدود صالحیت دادیار را رسیدگی نماید و انجام چنین اقدامی منافاتی با قانون ندارد و 
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کما اینکه در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری، برخی          . لزومی به ارجاع موردی نیز ندارد     
انجـام  .......  یـا اداره بـرق یـا وزرات کـار و         از دادیاران و بازپرس ماموریت یافته بودند که در اداره آگـاهی           

های سرقت و کالهبرداری و یا سرقت برق و یا جـرایم مربـوط بـه                  وظیفه نموده و حسب مورد به پرونده      
البتـه الزم اسـت محـل       . ها رسـیدگی نماینـد      تخلفات و جرایم ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی کارگاه         

شد کـه کـامال منفـک از کالنتـری باشـد و البتـه بهتـر اسـت کـه                     استقرار دادیار در کالنتری درمحلی با     
  . االمکان قضات در دادسرا و دادگستری مستقر باشند، نه جای دیگر حتی

  :سوال
های عمومی جزایی نیز     ها بفرمایید، قضات دادگاه     با توجه به تشکیل دادسرا در بعضی از شهرستان        

  توراتی صادر نماید یا خیر؟توانند در اوقات غیراداری به عنوان کشیک دس می
  13/3/1382-1834/7نظریه مشورتی شماره 

های جزایی در جاهایی کـه دادسـرا پیـاده شـده بتوانـد بـه                   مقررایت در مورد اینکه قضات دادگاه     
هـایی کـه بـازپرس و دادیـار و یـا              عنوان قاضی کشیک دستوراتی صادر نماید، وجود ندارد؛ مگر در محل          

  .شته باشدشخص دادستان حضور ندا
  :سوال

های عمومی و انقالب و تشکیل دادسرا در بعضی از  با توجه به قانون اصالح قانوت تشکیل دادگاه
  ها بفرمایید، چنانچه قاضی صادر کننده رای اعالم اشتباه نماید چه باید کرد؟ شهرستان

  2/3/1382-2324/7: نظریه مشورتی شماره
 27/7/81های عمـومی و انقـالب مـصوب           تشکیل دادگاه االجرا شدن قانون اصالح       از تاریخ الزم  

های عمومی و انقالب در امـور کیفـری و            قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 235(مجلس شورای اسالمی، ماده     
لذا با توجـه بـه مـاده        . قانون مذکور ملغا شده   ) 39(همان قانون در امور مدنی، به موجب ماده         ) 236(ماده  

های عمومی و انقالب، اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده           کیل دادگاه قانون اصالح قانون تش   ) 18(
در قوانین مربوط مسموع نخواهد بود مگراین که آرای صـادره خـالف             دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی       

توانـد   علیه چه در امور کیفری و چه در امور مـدنی مـی              بین قانون یا شرع باشد که در این صورت محکوم         
  . مقرر اعتراض نمایدظرف مهلت
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  : سوال
در صورتی که قاضی صادر کنند رای دادگاه بدنی کیفری مورد حکم را متناسب با جرم ندانسته و                  

 قاضـی، کیفـر     حکم صادر شده توسط دیوان عالی کشور تایید و ابرام شده باشد؛ چنانچه به علـت اشـتباه                 
مواد استنادی که قاضی بـه آن اسـتناد کـرده           حکم متناسب با جرم نباشد و موضوع اتهام محکوم علیه از            

در : خارج گردد و بر همین مبنا رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از صـالحیت دیـوان نیـز خـارج شـود؛ اوالً                     
صورت اعالم اشتباه قاضی، آیا دیوان عالی کشور مجاز به ورود و اظهـارنظر در خـصوص اعـالم اشـتباه                     

  باشد یا خیر؟ قاضی می
صادر کننده رای با اعالم اشتباه خود، کیفر مورد حکم را متناسب با جرم نداند، آیا                اگر قاضی   : ثانیاً

هـای عمـومی و       قانون آیین دادرسی کیفری دادگـاه     ) 272( ماده   "6"تواند به تجویز بند       محکوم علیه می  
 تجدیـدنظر  انقالب، درخواست اعاده دادرسی نماید، یا اینکه با اعالم اشتباه قاضی بایستی پرونده به مرجع  

  ضرورتی ندارد؟  ارسال شود و اعاده دادرسی 
) 272( ماده   "6"، با اعالم اشتباه موضوع بند       )235( ماده   "الف"آیا اعالم اشتباه موضوع بند      : ثالثاً

؛ در صـورت مثبـت    قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالف، با یکدیگر متفـاوت هـستند      
   رسیدگی به هر اشتباه کدام مرجع است؟بودن پاسخ، مرجع صالح جهت

  
  19/8/1381-7546/7: نظریه مشورتی شماره

چون حسب مدلول استعالم، رای صادره مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته اسـت و قاضـی                  
تواند نسبت به رای مرجع عالی اعالم اشتباه کند؛ بنابراین، چون قاضی مذکور               صادر کننده رای بدون نمی    

داند، لذا مورد، منطبق با بنـد         علیه نمی   الم اشتباه، کیفر تعیین شده را متناسب با جرم ارتکابی محکوم          با اع 
های عمومی و انقالب در امـور کیفـری و از مـصادیق اعـاده                 قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 274( ماده   "6"

عـاده دادرسـی از دیـوان    قانون یاد شده بایـد تقاضـای ا  ) 273(باشد و اشخاص مذکور درماده   دادرسی می 
  .عالی کشور نمایند

  
  :سوال

القاعـده از قـضات دادسـرا         ها، آیا قاضی کشیک که علـی         با تشکیل دادسرا در بعضی از استان       -1
  تواند در زمان کشیک، قرار نهایی صادر نماید یا خیر؟ باشد، می می

اشد یا اینکه انتقال وی به  مستشار دادگاه تجدیدنظر استان بایستی دائماً در یک شعبه مستقر ب -2
  شعبات مختلف به طور موقت بالمانع است؟

رئیس شعبه، متـصدی شـعبه      اش چیست؟ آیا در غیاب        البدل دادگاه استان وظیفه      دادرس علی  -3
توانـد بـه عنـوان یکـی از           است یا اینکه در صورتی که تعداد مستشاران شعبه به حد نصاب نرسد وی می              

   در غیاب رئیس شعبه، متصدی دادگاه کیفری استان با کیست؟مستشاران تلقی شود؛ ضمناً
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شـود یـا جمعـی         دستورات صادر شده توسط دادگاه کیفری استان توسط یک نفر صـادره مـی              -4
شود، آن یک نفر کدام یک از اعضا هستند، در ضمن صدور قرار تامین   اگر توسط یک نفر صادر میاست؟ 

  با کیست؟
غیروقت اداری به نظر قاضی کشیک برسد، که مربوط به دادگاه اطفـال             ای در      چنانچه پرونده  -5

  تواند اقدام به صدور دستور نماید یا خیر؟ می) قاضی دادسرا(یا کیفری استان باشد، آیا قاضی کشیک 
 آیا قرار بازداشت موقت صادر شده توسط دادگاه کیفری استان قابل اعتراض است یا خیر؟ در                 -6

  ودن، مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟صورت قابل اعتراض ب
  

  31/2/1382 -1168/7:نظریه مشورتی شماره
 در صورتی که موجبات صدور قرار نهایی مثل مرور زمـان در جـرایم بازدارنـده و یـا گذشـت                      -1

  .شاکی در جرایم قابل گذشت فراهم باشد، صدور قرار به نحو مذکور در استعالم باالمانع است
دیدنظر در صورتی که ابالغ او مختص یک شعبه معین باشد، اشتغال او در               مستشار دادگاه تج   -2

  .شعبات دیگر دارای اشکال است واالّ فاقد اشکال است
این است که اگر یکـی از قـضات بـه           البدل در دادگاه استان برای         فلسفه وجودی دادرس علی    -3

البدل بـه جـای او        اشد دادرس علی  مثل بیماری و یا جهات رد، از شرکت در جلسه دادرسی معذور ب            جهتی  
شرکت خواهد کرد و در ضمن، در غیاب رئیس دادگاه استان، قاضی مقدم، متصدی دادگاه خواهـد بـود و                    
قاضی مقدم متصدی است که رتبه او باالتر باشد و در صورت تساوی رتبه، قاضـیی کـه طـول خـدمتش                      

  .بیشتر باشد مقدم است
اق یا به اکثریت باشد، لکن اصـدار دسـتورهای الزم ماننـد              اتخاذ تصمیمات قاضی باید به اتف      -4

دستور معرفی متهم به زندان، ضرورت ندارد به امضای تمام اعضای دادگاه باشد، بلکه اگر رئیس دادگاه یا   
  .احد از قضات دیگر آن را امضاء کند، کافی است

) 43(تبصره ذیل ماده     قاضی کشیک حق تحقیق درباره جرایم منافی عفت را ندارد؛ زیرا طبق              -5
شرایط قانونی مذکور در های عمومی و انقالب در امور کیفری در صورت وجود       قانون آیین دادرسی دادگاه   

تواند دستور دهد پرونـده بـه   تبصره منحصراً تحقیق به عهده قاضی دادگاه است و قاضی کشیک فقط می         
  .ل به قضات کشیک نمایندگی اعطا کنداولی این است که قاضی دادگاه اطفا. نظر قاضی دادگاه برسد
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 در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگـاه کیفـری اسـتان، قـانون اصـالح قـانون تـشکیل                     -6
رسد تامین ماخذه توسط خود دادگاه کیفری استان          های عمومی و انقالب ساکت است و به نظر می           دادگاه

 دادرسی کیفری سابق، اخذ تامین به وسـیله         قانون آیین ) 169(قطعی باشد؛ همچنان که تبصره ذیل ماده        
  .دانست دادگاه را قطعی می

  
  :سوال

چنانچه رای بر برائت متهم در دادگاه بدوی صادر شده و مستندات دادگاه نیز دال بر این است که               
  .رای صادر شده است، نه قرار

نده را جهت رسـیدگی     تواند این رای را قرار تلقی کند و پس از نقض، پرو             آیا دادگاه تجدیدنظر می   
  ماهوی به شعبه مربوط اعاده نماید؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، تکلیف دادگاه بدوی چیست؟

  
  31/2/1382-1526/7: نظریه مشورتی شماره

چنانچه مرجع تجدیدنظر رای را قرار تلقی نماید و پس از نقض، برای رسیدگی به دادگـاه بـدوی                   
رسیدگی خواهد بود، هرچند که مرجع تجدیدنظر اشتباه و تخلـف کـرده      اعاده کند، دادگاه بدوی مکلف به       

  .باشد
  

  :سوال
صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با عنایت به مـاده   با توجه به اصل یک   

بینی  های پیش های عمومی و انقالب، در خصوص نسخ صالحیت        قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) 39(
نامه اصالحی قانون فوق، بفرمایید آیا مغـایری مالحظـه    آیین) 31( به تعیین صالحیت در ماده شده و نظر  

  شود یا خیر؟ می
  

  20/2/1382-996/7: نظریه مشورتی شماره
ین که اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نقض حکمی که خالف بین قانون یا شرع تشخیص           نظر به ا  

) کـشور   ها، شعب دیوان عالی     بنا به مورد، دادگاه   (صالح    ذیشود و اصدار رای در خصوص آن با مراجع            می
های قانونی    است؛ و با عنایت به اینکه مراجع قضایی نامبرده مطابق قانون تشکیل شده و دارای صالحیت               

نامه اصـالحی و اصـل یکـصد و پنجـاه و نهـم قـانون اساسـی                   آیین) 31(هستند، از این جهت، بین ماده       
  .رسد مغایری به نظر نمی

  
  :سوال

  :، بفرمایید"یا غیر آنها" و قدی عبارت  قانون مجازات اسالمی،) 583(با التفات به مفاد ماده 
غیر مامورین دولتی و کالً اشخاصی که اصالً در خدمت دولت و موسسات عمومی و وابـسته            : الف

  شود یا خیر؟ به دولت نیستند، نیز می
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 بازرسی مغازه وی هستند، بدون اطالع آنـان از          فردی در حین اینکه مامورین انتظامی سرگرم      : ب
داد که با حضور مقام قضایی  مغازه خارج شده و با قفل نمودن آن، مامورین را چند ساعتی در آنجا نگه می          

  چنین عملی عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟: یابند، اوالً و به نحو مقتضی مامورین خالصی می
  ون مارالذکر است یا خیر؟قان) 583(شامل مقررات ماده : ثانیاً
  تواند بر آن بار نمود؟ چنانچه مشمول مقررات ماده موصوف نباشد، چه عنوان جزایی می: ثالثاً

  
  23/1/1381-81/1235/7: نظریه مشورتی شماره

قانون مجازات اسالمی از سوی مامورین دولتـی        ) 583( بین آنکه جرم ارتکابی موضوع ماده        -الف
  .تفاوتی نیست. ا افراد عادی و غیر دولتی ارتکاب شودو یا نیروهای مسلخ و ی

قـانونی   استعالم از مصادیق ماده یاد شده بوده و به اتهـام توقیـف غیر              "ب" فرد موضوع بند     -ب
  .قابل تعقیب و مجازات است
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  دستورالعمل اخالقی
  اهللا آخوند محمدبهاری همدانی الساکین آیت عالم ربانی، عارف الهی، قدوۀ

  
  )مل اولدستورالع(

  
  بسمه تبارک و تقدس

آنچه بر جناب آقا شیخ احمد الزم است، این که تأمل درستی نماید، ببیند بنده است یـا آزاد؟ اگـر                     
داند هر کاری بخواهد بکند؛ و اگر دانست بنده است و موال دارد، سر خود نیست                  دید آزاد است خودش می    

  .ال خواهد شد و جواب درست باید بگویدهر کاری بکند، ولودستی حرکت دهد، از وی جهت آن سؤ
و . اگر چه دیگران راضی نباشند ابـداً      . پس، بنابراین باید سعیش در تحصیل رضای موالیش باشد        

غـرض اصـلی از خلقـت حاصـل         . تحصیل رضای موالی حقیقی جل شأنه نیست مگر در تحـصیل تقـوا            
و تحصیل تقوا محتاج به چند چیز است        نخواهد شد، به جز اینکه معرفت و محبت میان عبد و موال باشد؛              

  :که چاره ندارد از آنها
پرهیز از معاصی است؛ باید معاصی را تفصیالً یاد بیگرد، هـر یـک را در مقـام خـود تـرک                      : یکی

از جمله معاصی است تر واجبات، پس باید واجبات خود را هم به مقدار وسع و ابتالی بـه آنهـا یـاد                . نماید
  این واضح است با معصیت کاری اسباب محبت و معرفت موجود نخواهد شد و اگر و . گرفته و عمل نماید
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توانم ترک معصیت بالمره بکنم، البد واقع می  اگر شیخ احمد بگوید من نمی  . اسباب عدوات نباشد  
جواب این است که بعد از معصیت می توانی توبه کنی؛ کسی که توبه کرد از گناه مثل کسی                   ]. گناه[شوم  

اش  گناه نکرد، مأیوس از این در خانه نباید شد، اگرچه هفتاد پیغمبر را سر بریده باشـد، بـاز توبـه     است که   
او را راضـی کنـد، از معـدن وجـود           ] دشـمنان [موالی او قادر است که خـصمای        . ممکن است قبول شود   

  .خودش جلت قدرته
المقـدور چیـز    ازد، حتـی اینکه مهما امکن پرهیز از مکروهات هم داشته باشد، مستحبات بپرد         : دوم

شود یک ترک مکروه پـیش مـوال از همـه             بسا می . کل مکروه جایز  : نگوید. مکروه به نظرش حقیر نباشد    
  .تر واقع خواهد بود، یا ایتان مستحب کوچکی؛ و این به تأمل در عرفیات ظاهر خواهد شد چیز مقرب

مقدس خیلی چیزها را مبـاح      اگرچه شارع   . ترک مباحات است در غیر مقدار لزوم و ضرورت        : سوم
کرده برای اغنیا، اما چون در باطن میل ندارد، بنده او مشغول به غیر او باشد از اموات دنیویـه، لـذا خـوب                    
است بنده نظراً به میل موال این مزخرفات را تماماً یا بعضیها را ترک نماید، اگرچه حـرام نباشـد ارتکـاب                      

  .أجمعین و تأسیاً باالئمه الطیبین الطاهرین صلوات اهللا علیهم أجمعیناهللا علیهم  اقتداء بالتبیین صلی. آنها
  :چه خوب گفته است خواجه. ترک کند ماسوی اهللا را که در دل خود غیر او را راه ندهد: چهارم

  نیست در لوح زیر الف قامت یار چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
شـود    ش و زن و بچه و رفیق و دوست چطور مـی           با این ابتالء به معا    : اگر جناب شیخ احمد بگوید    

آدم ترک ماسوی اهللا بکند، و در قلبش غیر یاد او چیزی نباشد، این فرض به حسب متعارف بعید اسـت و                      
  .شدنی نیست
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آن مقداری که تو باید ترک منی، آن هر کسی است که تـر از یـاد خـدا او جـل شـأنه                 : گوییم  می
و اما هرکس که خدا را با یاد        .  واجب و ضرورت بیشتر محشور نباشی      نگهدارد، با آن شخص باید به مقدار      

معاشـرت کنیـد بـا کـسانی کـه      : فرمودند) ع(حضرت عیسی . تو بیاندازد، ترک مجالست او صحیح نیست   
  .اندازد رؤبت آنها خدا را به باد شما می

رد و همـواره در     طالب خدا اگر صادق باشد، باید انس خود را یواش یواش از همه چیز بب              : الحاصل
. و آن هم به مقدار الزمـه آن کـار         . مگر اشخاصی را که در این جهت مطلوب به کارش بیاید          . یاد او باشد  

اگـر  . پس با آنها بودن منافاتی با یاد خدا بودن ندارد، و محبت این اشخاص از فروع محبـت الهـی اسـت                     
م بجا بیاورم؛ زیرا که شیاطین انس و جن         توان  اینها حق است، لیکن من با این حال نمی        : شیخ احمد بگوید  

تـوانیم بکـشیم      اند و ما هم کناره المره نمـی         کنند، همیشه مانع    به دور ما احاطه کرده و متصل وسوسه می        
از عهـده خودمـان     . کنـد   امر معاش اختالل پیدا می    .] ها آزاد شد    شود از همه وسوسه     یعنی یک مرتبه نمی   [

  .ی نداشته مشغول خودمان باشیم، ما کجا این حرفها کجاآییم تا کار به کار کس هم برنمی
گویی، از این هم بزرگتر، مثل کـوه          طور است که می     اگر امورات آنی باشد همین    : گوییم  جواب می 

امـورات  . انـد   آید، کوچک نیست؛ لیکن اشکال در این است کـه تکلیـف شـاق نکـرده                 بدواً به نظر آدم می    
مردم به تدریج باز و شاهین و       . شود  یجی شده، دیگر کار درست می     تدریجی است، پس همین قدر که تدر      

  .اند های صیدی را رام کرده به دست گرفته سایر مرغ
در هر مرتبه که هستی، آن نیم رمق که داری، آن قدر را که به سهولت                : پس ملخص کالم اینکه   

افزاید، بلکـه   ن بر قوت تو میتوانی به عمل آری، اگر در آن مسامحه نکردی، آن را بجا آوردی همچنی         می
و اگر مسامحه کردی آن مقدار قوتت هم در معرض          . تو یک وجب بیا من یک زارع      : زیرا که فرمود  . زیاده

  .زوال است
حاال که هم اول صبح اسـت تـا ملتفـت           . مثالً شب را تا صبح خوابیدی بنای بیداری داشتی، نشد         

این را به مـسامحه بـر       . ش فیض حضرت اهللا جل جالله     بین الطلوعین را بیدار بودن خود     . شوی، پاشو   می
قـدری  . گوید حاال وقت بـرای نمـاز صـبح زیـاد اسـت              به شیطان گوش مده که می     . خودت تقویت مکن  

  .غرض معلوم است. بخواب
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توانی نیم ساعت     و همچنین در مجلسی نشستی خیلی لغو و بیهوده گفتی، دلت سیاه شده؛ اما می              
پس این نیم ساعت را از دست مده پاشو برو، و مگر چه فایده دارد، مـن از                  . و حیل زودتر پاشوی به تدبیر     

توانی به این جزیی خیلی کارها را پـیش ببـری انـشاءاهللا اهللا                ام، باز می    تو صبح که به خرابی مشغول بوده      
  .تعالی

ـ     : اوالً: نویسم  الزم آمده عمل کردن این ترتیب که می       ... پس بر شیخ   د اوقـات   هر کـاری دارد بای
باید برای هر چیزی وقتی قرار دهد، اوقـات         . بعضی از وقت او مهمل در برود      ] نگذارد. [خود را ضایع نکند   

وقتی را وقت کسب و تحصیل معاش خود قرار دهد وقتی           . وقتی را بید وقت عبادت نکند     . او منقسم گردد  
ترکیـب اینهـا را بهـم       .  قرار دهـد   و وقتی را برای خود و خواب خود       . را رسیدگی به امور اهل و عیال خود       

خود ننشیند، آخر شـب       مها امکن اول شب را وقت خواب قرار دهد، بی         . نزند، تا همه اوقات او ضایع نگردد      
خـصوص تـسبیح   . ادعیـه مـأثوره را بخوابـد     . با طهارت بخوابـد   . از او فوت شود و متذکراً او را خواب ببرد         

وقت خود را جنب نکند، و پی از صـبح بیـدا    سیری شکم هیچو در . حضرت صدیقه طاهره علیها السالم را 
شود، اسباب بیداری فراهم آورد، بعـد از   روشد، تا بیدار شد سجده شکر بجا آورد، اگر خودش هم بیدار نمی     

ان فـی خلـق الـسموات و        (بیدار شدن، به اطراف آسمان نگاه کرده به تأمل چند آیه مبارکه که اول آنهـا                 
را بخواند، بعد تطهیر کرده، وضو گرفته، مسواک نموده و عطـری            ) ک ال تخلف المعیاد   ان(است تا   ) االرض

پس شروع بـه نمـاز      . را بخواند ) الهی غارت نجوم سمائک   (دعای  . استعمال کرده، سر سجاده خود بنشیند     
در ) اهللا  رحمـه (انـد، مثـل شـیخ بهاءالـدین           نوشته) اهللا تعالی علیهم    رضوان(شب نماید به ترتیبی که فقهاء       

اند، به مقدار وقتش مالحظه عمل و تفصیل و اختـصار   و دیگران در مصابیح و غیرها نوشته   ) مفتاح الفالح (
  .آن با بنماید

غیـر از عبـادت کارهـا       . تا اول آفتاب را وقت عبادت قرار دهد، هیچ شغلی به جا نیـارود             : الحاصل
وعه مشغول باشد، اگر هنوز اهل فکر نشده باشد؛         دیگر را به آن وقت نیندازد، همه را در اذکار و اوراد مشر            

و اما اگر مرورش به ساحت فکر افتاده، هر رشته فکری که در دشت داشته، در خالل این اوقـات اعمـال                      
اگر دید، فکر جامد است، آن را رها کرده، پی ذکر برود و مالحظه نماید هر عملی را کـه بیـشتر در                       . نماید

  ...ه اوراد مقدم دارد، چه قرائن قران، چه مناجات چه ذکر، چه نمار و سجدهوی تأثیر دارد، آن را بر هم
االمکان، غالباً با طهارت باشد، بعد از نماز صبح صد مرتبه استغفار و صد مرتبه کلمه توحید                   و حتی 

اللهـم صـلی علـی محمـد و آل محمـد و عجـل               (و یازده مرتبه سوره توحید و صد مرتبه         ] ال اال اال اهللا   [
  .را ترک نکند، و استغفارات خاصه بعد از نماز را عصر بخواند با دهه مرتبه سوه قدر) مفرجه

االمکان روزه را ترک نکند، خصوص سـه روزه از هـر مـاه را کـه پنجـشنبه اول و آخـر و                          و حتی 
  زیرا که بدن مرکوب ! چهارشنبه وسط هر ماه است، اگر مزاج او مساعد باشد؛ واال مراعات مزاج اولی است
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لذا نباید خیلی هم به هوای آن بچرخد، تا اینکه یاغی           . ای خود از پای افتد      انسان است، اگر صدمه   
در همه چیز جاری است، افراط و تفریط، این است          ) خیر االمور اوسطها  . (شود، که او را دیگر اطاعت نکند      

 که در میان دو عمـل بـد قـرار    بر شما باد بر اعمال نیک     ). [ بین السیئتین  بالحسنةعلیکن  : (اند  که فرموده 
و در هر وقت از شب که بتواند، خوب است که یک سجده طوالنی هم بجا بیاورد، به قدری که بدن      ] دارد

قـرار دهـد و مهمـا امکـن هـر چـه            ) سبحان ربی االعلـی و بحمـده      (خسته شود و ذکر مبارک آن را هم         
 مداومت هم بکند که عمل ملکه و عادت او          خواند باید با قبل حاضر باشد، حواسش جای دیگر نباشد و            می

این چند کلمه بر سبیل اختـصار قلمـی         . فعالً محل بیش از این گنجایش ندارد      . شود، تا اینکه ترک نگردد    
  )1(.انشاءاهللا تعالی. و اگر مطلبی دیگر هم الزم، شاید بعد نوشته شود. گردید

  )دستورالعمل دوم( 
  ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد

  ت آن است که بدرود کنی زندان راوق
  :لیکن به شروط چندی

. راحت نفس خود را از سـر بیـرون کـرده باشـی            ] به ویژه [االول، آن که طمع هر چیز را، السیما         
غرضی نداشته باشی از حرکت خود، به جز اصالح عباد و خیرخواهی مسلمین، و تحمـل جفـای مخلـوق؛                    

اگر همواره مـرگ در  . رسد، و به مقصد نخواهد رسید مقصود نمیواال اگر مقصود مال و جاه و عزت باشد،         
  :نظرت مجسم شد، آنی غالف نشدی، و به حقیقت قلب گفتی

  هر که را خوابکه آخر ز دو مشتی خاک است
  کشی ایوان را گو چه حاصل که و بر افالک

به عجلـه و  . دالثانی، آن که به تأمل و مشورت کار کن. این ملکه حاصل گردد   ] امکان دارد [یمکن  
زیـرا کـه انـسان    ) [فان العجول خود رأی تقع علی الهلکه بکثیر من حیث الیـشعر مهلکـه         . (به دو نظر نه   

کند، در بـسیاری از مـوارد ناآگاهانـه خـود را در مهلکـه                 شتابکاری که با اتکاء به اندیشه خویش عمل می        
  ].و این روشن است) [و هو واضح(ند، که اگر تمام عقال جمع شوند، نتوانند او را خالص کن] اندازد می

از او صادر ] جا بی[محل  الثالث، اینکه باید قوه غضبیه را تحت قوه عاقله کشیده باشد، تا غضب بی  
قطعـاً غبـار    ) [ضروره ان غبار الغضب یستروجه العقل و یهمیه، یتحجب عن الحـق بمراحـل شـتی               (نشود  

های فراوانی میـان او و حـق          گرداند، و درنتیجه حجاب    خشم بر روی عقل پرده می افکند و آن را کور می           
گـویی، تـا قـوه        و لذا باید در آن حال معترض کسی نشود، ولو به موعظـه و حـق               ] خود قرار خواهد گرفت   

  .غضب ساکن گردد
آن مطلبـی   ) سر(و مراد از    . باشد، سر خود را پنهان دارد     ] راز پوش [الرابع، اینکه باید کتوم االسرار      

ای آن را ندانند، که اگر به آنها القاء کنی، یا لغو باشد، یا باعث فساد عقیده آنها گردد، ولـو                       فهاست که طای  
  .و این به حسب اشخاص و بالد متفاوت است] گرچه نه مستقیماً بلکه با واسطه به آن بیانجامد[بالمĤل 

خائن بداند، السـیما    الخامس، اینکه هیچ آنی نفس خود را شفیق و ناصح نداند، بلکه او را متهم و                 
  .اگر دید در مطلبی خیلی اصرار دارد، بدان که غرض در بین است، اغفال گردد] به وژه[



 128

هر چیز را وقتی قرار دهد، تا مجال خلـوت بـا   . السادس، کارهای او باید نظم و ترتیب داشته باشد       
 را در محـل خـود بجـا    هر چیز. طوری باشد که تخلف نداشته باشد. نفس و خودپردارزی را از دست ندهد     

  .مفسده زیاد دارد] که[هرچه وقت شد نکند، . آورد
بل یکـون فـس جمیـع االحـوال         (نباشد،  ] خود[السابع، اینکه در هیچ امری متکل به حول و قوه           

]. بلکه در تمامی احوال بر آفریننده خـویش اعتمـاد و تکیـه نمایـد              ) [متکالً علی صانعه و خالقه جل شأنه      
  )2(. نیستبیش از این مجال

  
  :نوشت پی

  . المتقین، گردآوردنده، یاور امیریةنامه عرفانی، به نقل از تذکر کتاب چهل: مأخذ) 2 و1
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  حقوقی و قضایی اتمصطلح
  

  )قسمت پنجم(
  اجازه بعد از رد

در عقد فضولی و مکره اگر دارنده حق اجازه، نخست آن عقد را رد کند سپس تغییر تصمیم بدهد                   
  .).م.  ق250ماده (اثر است   این اجازه بی. د، این را اجاره بعد از رد گویندو آن را اجازه کن

  
  اجازه عقد

غیـر نافـذ    ) مانند فضولی بودن، مکروه بـودن، سـفه عاقـد         (یعنی عقدی را که به جهتی از جهات         
  .است، تنفیذ کنند

  .271مجمع البحرین : منبع
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  اجازه عقد فضولی
و مالکی بفروشد، بیع او عقد فضولی است و نافذ نیـست مگـر              اذن قانون     کسی که مال غیر را بی     

. انـد   این تنفیذ را اجازه عقد فضولی، اجازه فضولی نامیده        . کند) اجاره(= آنکه صاحب مال، آن عقد را تنفیذ        
  )اجازه ناقله. اجازه کاشفه. ک. ر(

ب طباطبـایی   سـؤال و جـوا    . 330/33 تـا    18 تا   329/1 و   58/8 و   59/1 و   4/59/26جواهر  : منابع
  .1/62المعارف حقوق تعهدات  دائره. 143

  
  اجازه عقد مکره

این عقد نافـذ  . اگر کسی را با تهدید و ادار به بستن قراردادی کنند، آن قرارداد را عقد مکره گویند 
نیست مگر آنکه پس از برطرف شدن اکراه، مکره آن عقد را از روی رضا و رغبـت، تنفیـذ را اجـازه عقـد                         

  .اند دهمکره نامی
  4/58/10جواهر : منبع

  
  اجازه قبض

در عقد فضولی، اجازه کردن عقد، مالزمه با اجازه کردن قبض مورد معاملـه نـدارد، جـز در عقـود       
  .عینی که مالزمه دارد؛ زیرا قبض و اقباض، جزو اجزاء عقود عینی است

  :برای تحقق اجازه قبض باید
  .صوت بگیرد) نافذ دیگر مانند معامالت سفیهو ای عقد غیر(عقد فضولی یا عقد مکره : اوالً
  .اجازه قبض کند، خواه ثمن شخصی باشد یا کلی عاقد فضولی ثمن را بی: ثانیاً
  .مالک مال موضوع عقد، قبض آن مال را اجازه کند: ثالثاً
عقد فضولی از عقود عینی نباشد؛ زیرا موضوع اصطالح مورد بحث، قبضی است که مستقل               : رابعاً

  .است نه جزو عقداز عقد 
توانـد قـبض    دانم، پس مالک مورد عقد فضولی می       من رضا را نسبت به زمان ماضی هم مؤثر می         

  اگر مقبوض، پیش از اجازه تلف شود، این تلف، مانع اجازه . اجازه کند) قبض(= فضولی را از تاریخ مسلم 
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 قبـل از قـض بـاقی     نیست، و با وجود صحت این اجازه، موردی برای اعمـال قاعـده تلـف مبیـع                
  .).م.  ق387ماده . (ماند نمی

البته از تاریخ تأثیر    ) تبدیل ید . (= کند  اجازه قبض فضولی، یا عادیه فضلی را مبدل به ید امانی می           
اگر مالک فقط عقد فضولی را اجازه کند می تواند برای فضولی و مشتری رجوع کند زیرا ایادی آن                   . اجازه

مشتری که به ناروا ثمن را به عاقد فضولی داده اسـت ضـمن          . بر مال مغصوب  دو نفر ایادی متعاقبه است      
اگر مالک به مشتری رجوع کرد مشتری برای استرداد ثمن،          . این اقباض، ید او هم ید عادیه گردیده است        

اگـر  . خواه درحین اقباض ثمن، جاهل به فضولی بودن او باشـد خـواه نـه   . کند به عاقد فضولی مراجعه می  
تواند رجـوع کنـد؛ زیـرا تـشخیص کلـی در ذمـه،                ی در ذمه باشد مالک مبیع فقط به مشتری می         ثمن، کل 

بستگی به اقباض آن به مالک دارد که این امر محقق نـشده اسـت؛ پـس ثمـن کلـی همچنـان در ذمـه                         
  .مشتری باقی است؛ به هرحال حق استرداد مشتری از عاقد فضولی محفوظ است

منیـه  . 156حاشـیه طباطبـایی بـر کاسـب         . 136/21مکاسب  . 40 -588/34جامع الشتات   : منابع
  .22-12 تا 293/10 و 5 -258/3 و 1/257/4الطالب 

  اجازه کاشفه
. در عقد فضولی و مکره، اگر تأثیر اجازه از زمان عقد فضولی باشد، آن اجازه را اجازه کاشفه نامنـد                

  ) ناقلهاجازه. رک. (رود این اصطالح در برابر اجازه ناقله به کار می
توضیح آنکه،  . پیدایش دو نظریه کاشفه و ناقله، ناشی از ادخال مسائل فلسفی در علم حقوق است              

آیـد پـس     اند که قصد عاقد، علت ایجاد ایجاد آثار عقد است و چون معلول، پس از علت پدید می                   انیدشیده
امـا نـص    .  آثار عقـد اسـت     درست است که قصد عاقد، علت ایجاد      : گویند  جمعی می . اجازه باید ناقله باشد   

باشد؛ یعنی اجازه کاشفه است به  کند که تأثیر اجازه از تاریخ عقد می داللت می) مانند حدیث عروه باروقی (
  .موجب نص

علم حقوق، علـم اعتبـارات و سـنجش         . به نظر ما، قصد عاقد، علت تکوینی برای آثار عقد نیست          
توان رضـای بـه       اند و در عالم اعتبارات، می       وجود اعتباری موجود به   ) و ایقاعات (مصالح است؛ و آثار عقود      

در وجودهای اعتباری، عطف رضـا بـه        . شود  دیده می » ابن بزیع «ماضی را معتبر شمرد چنانچه در حدیث        
گذشته هیچ اشکال ندارد و به این ترتیب، محمل حدیث عروه باروتی و حدیث ابن بزیع، یکی خواهد بود،                   

  ن صرف است که بنیاد ندارد؛ همچنان که ناقله بودن اجازه از زمان حال هم و کاشفه بودن اجازه گما



 132

ای در شریعت ندارد، بلکه گرایشی است فلسفی که در قوانین مدنی ما اجازه کاشفه را پذیرفته    پایه
  .است

  .1/63المعارف حقوق تعهدات  دائره. 652/38 و ص 38 -4/56/22جواهر : منابع
  

  اجازه ناقله
یر اجازه در عقد فضولی و مکره و در وصیت تملیکی، از زمان اجازه باشد نه زمان انعقـاد                   هرگاه تأث 

  .عقد و زمان موت در وصیت تملیکی، آن اجازه را اصطالحاً اجازه ناقله نامند
  

  اجازه ورثه
در مواردی که موصی در وصیت تملیکی زاید بر ثلث ترکه را مورد وصیت قرار دهد، وصیت او در                   

این اجـازه   . ارگ ورثه، آن وصیت را تنفیذ را اجازه وصیت را در زاید بر ثلث گویند              . ، غیرنافذ است  قدر زاید 
مجیز باید عاقل و بالغ . ممکن است پیش از وفات موصی و پس از وفات او صورت گیرد و جنبه هبه ندارد

وصی در وصیت مذکور    اثر، است زیرا قصد م      رد وصیت درحال حالت موصی بی     . و مختار در امر اجازه باشد     
  .در طول حیات وی مستمر است

  29 -22- 10 -8//661 و 37 -30 -660/8جواهر : منبع
  

  اجازه وصیت
  .یعنی اجازه ورثه نسبت به وصیت زیاده بر ثلث ترکه

جـواهر  . 320 تـا    316 -310 -308وصـیت، شـماره     . 1/65المعارفل حقوق تعهـدات،       دائره: منابع
4/387/23- 29- 30  

  
  اجبار

واداشتن کسی است به فعل یا ترک معین چنانچه قصد فعل از وی سلب شود و به طریـق اولـی                     
  .اند هم گفته) الجاء(آن را . گردد قصد نتیجه فعل هم از وی صادر نمی

  .اجبار اشد از اکراه و اضطرار است
لیـات ابـی    ک. 257تأثیر اراده در حقوق مدنی، شـماره        . 9تمهید القواعد . 112حقوق خانواده   : منابع

  4/947/5جواهر . 16البقاء 
  

  اجبار مادی
وسیله اجبار دیگری، اگر مادی باشد آن را اجبار مادی گویند مانند این که اسلحه بـه روی کـسی                    

در بیع امالک واگذاری مردم شمال ایران، اجبار مادی در کار           . بکشد تا او سند بیع خانه خود را امضاء کند         
  .بوده است
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  اجبار معنوی
  اری است که با وسایل معنوی صورت گیرد مانند اغواء و اقناع توأم با تهدیداجب

  اجتماع حقوق
ای که از متوفا مانده است و در رهن            فراهم آمدن دو یا چند حق است بر مال معین مانند خانه            -1

و است و زوجه معتده او در آن، حق سکنی دارد، زیرا که حامل است و در عده وفات اسـت؛ حـق مـرتهن         
  .اند حق زوجه بر آن خانه اجتماع کرده

محرم صید مملوکی را درحـال اضـطرار بـه خـوردن آن،             : مثال.  اجتماع دو حق بر فعال واحد      -2
  .  حق اهللا که باید فداء بدهد-اول: مصرف کند، عمل او موضوع دو حق است

الناس است کـه بـا       اهللا و دومی حق     الناس که باید قیمت آن را به مالک بدهد؛ اولی حق             حق -دوم
  .این گردآوری از مختصات این کتاب است. اند هم در فعل واحد جمع شده

  
  اجتماع دو سبب

 در باب ارث چنین است که در وجود وارثی دو سبب وارثت جمع شود؛ پس به هر دو سبب،                    -الف
  .).م.  ق865ماده (برد مگر اینکه یکی مانع دیگری باشد  ارث می

در مـصداق واحـد اضـرار و        . فراهم آمدن دو سـبب اسـت      ) ی و کیفری  مدن( در باب ضمانات     -ب
تجاوز مانند اینکه یکی چاهی بکند و دیگری به سنگی در جوار آن بگذارد و عابری را پای به سنگ رسد                     

پس معنی اجتماع دو سبب این است که دو نفـر           . و در چاه افتد و جامه او دریده شود و خود مجروح گردد            
 ثالث برسانند و هر یک از آن دو نفر، شرطی از شروط اضرار را پدید آورد مانند بینـه                    خسارتی و ضرری به   

دو شاهد روی هم رفته سبب ممکن       . کاذب که موجب خسارت مشهود علیه گردیده باشند به حکم قاضی          
حکـم  . است در طول یکدیگر قرار گیرند و یا در عرض هم، مانند دو شاه بینه که در عرض هم می باشند                    

  . تشریک ضمان دو سبب، اقرب به عدل استبه
 تـا   40اهللا رشتی، غصب      حاج میرزا حبیب  . 72 تا   1/69ارث  . 656 -654 و   6/96/24جواهر  : منابع

  .242الحکام  معین. 10/34النصاف . 524مناهج ممقانی . 798جامع الشتات . 42
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  اجتماع دو ید
پـذیرد ماننـد خانـه     تماع دو ید صورت مـی هرگاه دو نفر متصرف مالی باشند، اج  ) اجتماع یدین (= 

آن خانـه و    . مسکونی متوفا که به ارث به دو فرزندنش رسیده که ساکن آن خانه در حین وفات پدر باشند                 
چنین است هرگاه دو نفر با هـم اتـومبیلی را غـصب             . اشیای منقول واقع در آن، محل اجتماع دو ید است         

  .شود و ید قانونی و غیرقانونی تصور میپس اجتماع د. کرده و سوار شده و بگریزند
  .6/87/13جواهر . 306المعارف علوم اسالمی  دائره: منابع

  اجتماع دیون
ماننـد  ) و یـا در شـخص واحـد       (یعنی اجتماع دو تعهد و دو تکلیف و دو الزام قانونی در ذمه واحد               

  .توان دید اجتماع دیون مدنی و بدنی را هم در حج می. دیون یک بدهکار
. 1/239حقوق تعهـدات    . 3/121دانشنامه حقوقی   . 329وصیت  . 171 تا   167حقوق خانوده   : بعمنا

  .342 -262سیوطی، االشباه و النظائر 
  اجتماع سبب و مباشر

اجتماع سبب و مباشر در موردی است که دو نفر          . توان دید   به اختصاز تعریف سبب و مباشر را می       
در ایـن مـورد     . شوند، یکی سبب ضرر باشد و دیگری مباشر ضرر        موجب ایراد ضرر جانی یا مالی بر ثالثی         

  .دلیلی نیست که فقط اقوی مسئول باشد. گاه مباشر، اقوی از سبب است و گاه برعکس
باید دید عناصر اتالف بین ضرر و فعل کدام یـک از آنـان وجـود دارد، مخـصوصاً در                    ) 332ماده  (

تالف هر یک از آن دو صـادق باشـد بـه حکـم قاعـده                اگر عناصر ا  . تطبیق عنصر سوم آن باید دقت کرد      
  .اند نسبت به نصف خسارت درباره هر یک تشریک هر دو مسئول

. 307ابن رجـب، القواعـد      . 233الماوردی، االحکام السطانیه    . 318 -10/293الکرامه،    مفتاح: منابع
  .145سیوطی، االشباه و انظائر . 4/28قرانی، الفروق 

  اجتماع سبب و نسب
اب ارث، ممکن است وارث با میت هم رابطه نسبی داشته باشد و هم رابطه سببی که به هـر                    در ب 

  .برد مانند اینکه وارث، پسر عموی میت و شوهر او باشد دو جهت، دو ارث می
  .72 تا 1/69ارث : منبع

  اجتماع عمد و خطا
 هـر یـک حکـم    .مانند اینکه دو نفر مشترکاً جرمی صورت دهند یکی عامد باشد و دیگری خاطی          

نیز اگر یک نفر دو جرح بر کسی وارد کند، یکی را به عمد و دیگری را بـه خطـا کـه                       . خاص خود را دارد   
  .درنتیجه سرایت جراحت بمیرد

  .4/20مغنی المحتاج . 6/613جواهر : منابع
  اجتماع عوض و معوض

دهـد بـه      عوض مغصوب را که غاصب به مالک مـی        : در مسئله بدل حیلوله گویند    . در باب غصب  
و ایـن اجتمـاع     . شـود   آید، ولی ما مال مورد غصب هم از مالکیت او خـارج نمـی               منه درمی   تملک مغصوب 

این اصطالح در موارد دیگر هم به کار رفته است که تعویـضی صـورت پـذیرد بـا                   . عوض و معوض است   
  .تملک عوض و معوض از سوی یک نفر

  .39 -6/1086/5جواهر : منبع
  ادامه دارد
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  آمیز  حکمتپندهای 
  گزارشی از قبر و برزخ

  
سـلمان از طـرف علـی       : گویـد   می) السالم  علیه(بن نباته یکی از یاران برجسته امیرالمؤمنین          اصبغ

سلمان مریض شد و در بستر افتاه بود، مـن بـه            . استاندار مدائن بود و من پیوسته با او بودم        ) علیه السالم (
صـلی اهللا علیـه و آلـه و         (رسول خدا   ! ای اصبغ :  من فرمود  آخرین روزهای عمرش بود، به    . عیادتش رفتم 

تو با چند نفر دیگر مرا در       . به من خیر داده هرگاه مرگم فرا رسید مردگان با من سخن خواهند گفت             ) سلم
او را بـه    . به دستور سلمان عمل کردیم    ! تابوت نهاده و به قبرستان ببرید تا ببینم وقت مرگم رسیده یا نه؟            

سـالم بـر شـما ای       : با صدای بلند خطاب به مردگان گفـت       . یم و بر زمین رو به قبله نهادیم       قبرستان برد 
سالم بر شـما ای  : دوباره فریاد زد. جواب نیامد! اید کسانی که در خانه خاک ساکنید و از دنیا چشم پوشیده   

اید  مالقات نمودهاید و سالم بر شما ای کسانی که با اعمال دنیای خود  کسانی که لباس خاک بر تن کرده 
دهم یکی از شما با من بزنیـد،          شما را به خدا و پیغمبر سوگند می       ! و سالم بر شما ای منتظران روز قیامت       

به من وعده داده که هرگاه مـرگم        ) صلی اهللا علیه و آله و سلم      (پیامبر  . اهللا هستم   من سلمان، غالم رسول   
  .ای با من سخن خواهد گفت نزدیک شد، مرده

  :ناگاه از داخل قبری صدایی آمد و گفت.  از آن کمی ساکت شدسلمان پس
ما مردگـان، سـخن تـو را        ! های فانی و سرگرم شدگان به امور دنیا         سالم بر شما ای صاحب خانه     

! خدا تو را رحمت کنـد     ! خواهی سوال کن    ایم، هرچه می    نشنیدیم و هم اکنون به جواب دادن به شما آماده         
  تو اهل بهشتی یا جهنم؟آیا ! ای صاحب صدا: سلمان

) برزخـی (ام و اکنون در بهـشت       من از کسانی هستم که مورد رحمت و کرم خدا قرار گرفته           : مرده
  . هستم

مرگ را برایم تعریف کن و بگو مرحله مرگ را چگونه گذراندی و چه دیدی             ! ای بنده خدا  : سلمان
کردند از مـشکالت مـرگ         قیچی ریزریز می   اگر مرا با  ! به خدا سوگند  ! ای سلمان : و با تو چه کردند؟ مرده     

تر بود، بدان که من در دنیا از لطف خدا اهـل خیـر و نیکـی بـودم، دسـتورات الهـی را انجـام                            برایم آسان 
خواندم، در خدمت پدر و مادرم بودم، دراه خـدا سـعی و کوشـش داشـتم، از گنـاه دوری                   دادم قرآن می    می
ز در کسب روزی حالل کوشـا بـودم تـا بـه کـسی محتـاج        کردم و شب و رو      کردم، به کسی ظلم نمی      می

ام   چنـد روزی از بیمـاری     . نباشم، در بهترین زندگی غرق نعمتها بودم که ناگهان به بستر بیمـاری افتـادم              
او شاره به چـشمم کـرد       . تی در برابر حاضر شد      لحظات آخر عمر رسید، شخص تنومند و بد قیافه        . گذشت

م کرد کر شدم و به زبانم اشاره نمود الل شدم؛ خالصه تمام اعضای بدنم از              ای به گوش    نابینا شدم و اشاره   
  .در این حال صدای بستگانم بلند شد و خبر مرگم منتشر گردید. کار افتاد
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 در همین موقع دو شخص زیبا آمدند، یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ من نشـستند                   
ای هـستیم کـه در        ما دو فرشته  ! ایم، بگی و بخوان      را آورده  ما نامه اعمالت  : و بر من سالم کردند و گفتند      

! وقتی نامه کارهای نیکم را گرفتم گفتند تو را مـژده بـاد            . نوشتیم  همه جا همراه تو بودیم اعمال تو را می        
صدای گریه اهـل و عیـالم       . طورکلی گرفت   سپس عزرائیل روحم را به    . خوب است . ات  آینده! نگران نباش 

آنگاه روح مرا همراه خـودش بـرد و در پیـشگاه            . داد  کرد و دلداری می      به آنها نصحیت می    بلند و عزرائیل  
از نمـار، روزه، حـج، خوانـدن        . خداوند قرار گرفته و از روح من راجع به اعمال کوچک و بزرگ سؤال شـد               

زنـده   قرآن، زکات و صدقات، چگونه گذراندن عمر، اطاعت پدر و مادر، آدم کشی، خوردن مال یتیم، شـب                 
مرا غسل دادند، در آن     . ای روحم را به سوی زمین بازگرداند        سپس فرشته . داری و امثال این امور پرسیدند     

به ! زد با این بدن ضعیف مدارا کنید کرد و فریاد می وقت روحم از غسل دهندگان تقاضای رحم و مدارا می 
از غسل و کفن به سوی قبرسـتان        پس  . داد  ولی غسل دهنده ابداً گوش نمی     . خدا همه اعضایم خرد است    

در قبـر وحـشت و      . تا اینکه مرا به داخل قبر گذاشتند      ... ام بود   درحالی که روحم همراه جنازه    . حرکت دادند 
پس از آن به طرف خانه برگـشتند،        ... ترس زیادی مرا فرا گرفت؛ گوی مرا از آسمان به زمین پرت کردند            

افـسوس کـه ایـن      : از طرف قبـر نـدایی آمـد       . گشتم  انه برمی ای کاش من هم با اینها به خ       : با خود گفتم  
فرشـته  : تو کیـستی؟ گفـت    : از آن جواب دهنده پرسیدم    . آرزویی باطل است، دیگر برگشتن ممکن نیست      

. من از جانب خداوند مأمورم اعمال همه انسانها را پس از مرگ به آنهـا خبـر دهـم                  . هستم) بیدادگر(منبه  
این کاغذت،  : گوشه کفنم را گرفت و گفت     . کاغذ ندارم : گفتم! لت را بنویس  اعما: سپس مرا نشانید و گفت    

آب دهانـت   : گفـت . مرکـب نـدارم   : گفـتم . ایت قلم تو است     انگشت سبابه : گفت. گفتم قلم ندارم  ! بنویس
گفت من می نوشتم؛ همـه اعمـال کوچـک و بـزرگ را گفـت و مـن                     آنگاه او هر چه می    . مرکب تو است  

ملم را مهر کرد و پیچید و به گردنم انداخت، آنقدر سنگین بود که کـویی کوههـای      سپس نامه ع  ... نوشتم
از من سؤاالتی نمود، مـن بـه        . آنگاه فرشته منبه رفت، فرشته نکیر و منکر آمد        ! اند  دنیا را بر گردنم افکنده    

بـشارت  هـا     ها و نعمت    آن وقت مرا به سعادت    ،  لطف خدا همه سؤاالت نکیز و کنکر را درست جواب دادم          
ای از بهشت رویـم بـاز کـرد و      آنگاه از باالی سرم دریچه    ! راحت بخواب : داد و مرا در قبر خوابانید و گفت       

سپس کلمه شهادتین را بر زبان      . کرد قبرم وسعت پیدا کرد      تا چشم کار می   . وزید  نسیم بهشتی در قبرم می    
که حساب ! اعمال خویش باشای کسی که این سؤال را از من کردی، سخت مواظب : جاری کرد و گفت
  .و سخنش قطع شد! خیلی مشکل است

نگاهی بـه سـوی آسـمان       . مرا از تابوت بیرون آورید و تکیه دهید، آنها چنین کردند          : سلمان گفت 
ای کسی که اختیار همه چیزها به دست توست، به تو ایمان دارم و از پیامبرت پیروی کـردم                   : کرد و گفت  

  )1(.نگاه لحظات مرگ سلمان فرا رسید و این مرد پاک، چشم از جهان فرو بستآ... و کتابت را قبول دارم
  
  :نوشت پی

  . با کمی تلخیص374، ص 22ج :  بحاراالنوار-1
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  نشستی صمیمی با قضات
لطفاً خودتان را معرفی کنید و از سوابق علیم و مشاغلی که در دستگاه قضایی               * 

  :اید بگویید داشته
هستم، دارای مدرک فوق لیسانس حقوق خصوصی از دانـشگاه شـهید        اینجانب غالمرضا اخالقی    

الملل در کانادا که تحصیالت خـود را ناتمـام            بهشتی و دانشجوی مقطع دکترا در رشته حقوق تجارت بین         
  .رها کرده و به ایران مراجعت نمودم

ز آن  وارد تشکیالت قضایی شدم و ا1359وضعیت استخدامی من به این ترتیب است که در سال 
های دادیار دادسرای انقالب اسالمی تهـران، دادیـار اظهـارنظر و ارجـاع دادسـرای                  تاریخ تاکنون با سمت   

 دادگاه عمومی تهران و درحـال حاضـر بـه عنـوان             511 و   211،  51انقالب اسالمی تهران، ریاست شعب      
  .قضاییه مشغول به کار هستم مستشار قضایی و مسئول وب سایت معاونت آموزش قوه
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با توجه به سوابق و تجربیات خود، چه انتظاری از دسـتگاه قـضایی داریـد و                 * 
  دانید؟ رسالت آن را چگونه می

رسالت دستگاه قضایی یک رسالت عامی است و به عبارتی، شعاع عملیاتی این دسـتگاه عظـیم و          
، بـسط و اجـرای      مقتدر بایستی تا اقصا نقاط کشور پرتو افکن باشد و در واقع، رسالتش بایـد احقـاق کـن                  

  .عدالت باشد تا ضمن به سرانجام رساندن دعاوی مردم، در تحقق عدالت اجتماعی نیز موفق باشد
خداوند متعال، جهان آفرینش را براسـاس تخـصص         . شوم  در اینجا یک نکته اساسی را متذکر می       

 را انجام دهـد و   توان توقع داشت تا جایگزین گوش شود و کار آن           وقت از چشم نمی     ریزی کرده و هیچ     پی
طور از دیگر اعضا و جوارح وجودی انـسان           همین. دار گردد   از گوش انتظار داشت که وظیفه چشم را عهده        

در واقع، با یک نظر اجمالی به اعضا و جوارح خودمان، بـا تمـام وجـود                 . توان به این نحو توقع داشت       نمی
بنابراین، باید بـر مبنـای      . رآیی است ریزی ساختمان خلقت براساس تخصص و کا        کنیم که پی    احساس می 

  .ها گام برداشت برداری از تخصص آنچه فطرت انسانی بر آن نهاده شده در خط اجرا و بهره
قضاییه شالوده همه امـور اجـرای عـدالت اسـت؛ ولـی آیـا                 آنچه مسلم است، در دادگستری و قوه      

مستحدثات روز بتواند عدالت را بـه       توان از یک قاضی انتظار داشت که با اشراف بر همه موضوعات و                می
اعتنـایی بـه ایـن        بـی . اجرا برساند؟ تخصص، الزمه دستگاه قضایی است و بایستی به آن بهـا داده شـود               

  .موضوع، در واقع دور ماندن از هدف آفرینش، خلقت و اصل فطرت بشری است
  

  فرمایید؟ در همین راستا، جنابعالی احیای دادسرا را چگونه ارزیابی می* 
چه بسا متهمینی کـه در کالنتـری بـه         . های عمومی و انقالب اعالم شد       در فلسفه وجودی دادگاه   

از ایـن رو، در قـانون تـشکیل    . شـدند  کردند و در محضر دادگاه منکـر اقـرار خـود مـی          جرم خود اقرار می   
   با دید اگر ما. بینی گردید که همه چیز از محضر دادگاه شروع شود های عمومی و انقالب پیش دادگاه
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منفی نگاه کنیم، در قانون مصوب هم، قاضی تحقیق تعیین شد و متهم در محضر قانونی تحقیق                 
سؤال این است که آیا همه موارد با اقرار اثبات مـی  . کند کند و چه بسا در محضر دادگاه انکار می          اقرار می 

  شود و آیا در فقه انکار بعد از اقرار نداریم؟
س چه بهتر کارها براساس تخصص و یک رونـد تجربـه شـده پـیش                این بحث همه جا هست؛ پ     

هـای   شکن بود و جلـوی سـیل عظـیم پرونـده       از بعد کیفری، در چنین مسائلی، در واقع دادسرا، خط         . برود
گرفت قضات با تالش و تحربه کافی به رتق و فتق امـور و تجزیـه و تحلیـل                     محتوا را می    محتوا و بی    کم

کردنـد، منازعـات ابتـدایی را سـازش داده و نهایتـاً       ادعاهای واهی را مختومـه مـی  . پرداختند ها می   پرونده
بـه  . نمودنـد  های الینحل و غیرقابل بازگشت را تکمیل و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارجاع مـی    پرونده

خـواهم بگـویم کـه تمـام          در اینجا نمی  . عبارتی، پرونده های مطروح شده در دادگاه، صورت منقح داشت         
بلکه هـدف ایـن بـود کـه         . یافت  آمد با حکم محکومیت فیصله می       هایی که از دادسرا به دادگاه می        وندهپر

های کارشناسی شده در محضر محکمه مطرح شده و تجربه نیز ثابت کرد که به منظور اسـتفاده از                     پرونده
علمی آنها میسر و های    گیری از تخصص افراد، زمینه      با بهره . باشد  ها نیاز به شعبات تخصصی می       تخصص

  .یابد امور بهبود می
بندی شعب محاکم براساس تخصص و اشراف آنان به موضـوعات مربـوط،               از بعد حقوقی، تقسیم   

رود و رسیدگی هم بر مبنـا و معیـار درسـت و صـحیح بـه انجـام                     حجم رسیدگی عادالنه محاکم باال می     
هـا و اوقـات مـردم و محـاکم هـم        فرصتشود و رسد و از تکرار اوقات دادرسی زاید هم جلوگیری می     می

  .شود تضییع نمی
  

رسد که اجرای صرف قوانین و مقـررات جوابگـوی              در بعضی موارد به نظر می     * 
نیازهای قضایی نیست؛ نظر شما در این خصوص چیست و چـه راه حلـی را پیـشنهاد                  

  فرمایید؟ می
ری بایـد آن توجـه داشـته    یک نکته مهم و اساسی که مسئولین قضایی و هم مسئولیت قانونگـذا       

االمکان از جرم تراشی و انتساب و عنـاوین مجرمانـه بـه افعـال و کـردار مـردم        باشند، این است که حتی  
  .جلوگیری نمایند
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تـوان بـه آن خصیـصه         در همه جوامع بشری، دروغگویی کار زشت و مکروهی است؛ ولی آیا می            
درضمن نباید هر از چند صـاحبی جـرم تراشـی     محرمانه و کیفری داد و شخص دروغگو را مجازات کرد؟           
نظام قانونگذاری جهانی بر این پایه قرار نگرفته . شود و به عملکرد روزانه مردم خصیصه کیفری داده شود       

  .است
االمکان محاکم باید مسیر اصالح و تنبیه را پیش بگیرند و             از طرفی، از دید محکمه و قاضی حتی       

  .ی درنظر بگیرند که باید در جهت اصالح و درمان او سعی وافر نموددر واقع، مجرم را به مثابه مریض
البته این مسئله نیز حائز اهمیت و دقت است که سیاست کیفری در جهت اصـالح کامـل مجـرم                    

باشند؛ لکن هر زمان که فاسـد شـوند و امکـان              وجود اعضا و جوارح بدن همه الزم و ضروری می         . نیست
  .صله آنها را قطع کرد و به دور انداختبهبودی حاصل نشود باید بالفا

توان در مسیر اصالح و تنبیه مجـرم          در جایی که نمی   . در نظام قضایی نیز همین حالت وجود دارد       
از طرفـی، یـک موضـوع را نبایـد          . شـود   های کیفری خشن اسـتفاده مـی        گام برداشت، در آنجا از سیاست     

چه بـسا مردمـی   . باشند  نند از طبقات مختلفی می    ک  فراموش کرد که نوع مردمی که به محاکم مراجعه می         
  .باشند که جاهل به قانون و اوضاع و احوال اطراف خود می

گو اینکه، سیستم سـجل     . های تعلیق مجازات بهره گرفت      توان از سیاست    در بسیاری از مواقع می    
 این است کـه     کیفری دقیق که ضبط و ثبت آن با وسواس انجام نشده باشد نداریم؛ ولی مردن تصورشان               

نظر است؛ و خود مجرم نیز کامالً مراقـب اسـت کـه              همین که حکم تعلیق صادر شد مجرم همه جا تحت         
کوچکترین خطایی را مرتکب نشود و چه بسا از رانندگی نیز ابا دارد، با ایـن تـصور کـه چنانچـه مرتکـب               

) تـا پـنج سـال     (و سال بیشتر    د. شود  تصادف نشود یا سرعت غیرمجاز داشته باشد، حکم اولیه نیز اجرا می           
  .آید رود و آهسته می آهسته می
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بلکه با مردمی است که تصورشان بـر ایـن         . ای نیست   البته در اینجا روی سخنم با مجرمین حرفه       
چه بسا کسانی که برایـشان حکـم تعلیـق          . باشند  نظر می   است که با صدور حکم تعلیق، آنها همواره تحت        

ردند و حکم تعلیق آنها برداشته شود و حکم مورد در آنهـا اجـرا شـود و از                   صادر نشده بود و مراجعه می ک      
  .دغدغه خاطر نجات پیدا کنند

های مـا و راهگـشای        تواند راهگشای زندان    در بسیاری از مواد آثار مثبت تعلیق اجرای حبس، می         
ین امر را نصب العـین      ا. رسالت امروز ما این است که باید با مردم مدارا کرد          . بسیاری از مشکالت ما باشد    

. کنند این لطف و عنایت الهی اسـت     قرار دهیم که اگر مردم حاجتی دارند و برای حاجتی به ما مراجعه می             
رو، در اجرای خواسته مردم  از این. اند گذارد که مردم با ما کار دارند و به ما مراجعه کرده         خدا بر ما منت می    

  .رفتار شودو اجابت نیازهایشان باید با آنها مدارا 
هنگامی که حکم به حبس یا شالق صادر شد، قابل اعاده نیست و در اینجاست که محـاکم بایـد                    

الـشعاع خـود قـرار        توجه داشت باشند که هر حکمی چه توابعی به همراه دارد و زنـدگیها را کـامالً تحـت                  
  .دهد می

سـنگین او را روانـه      توان با صدورحکم تعلیق، متهمی را آزاد کـرد؛ چـرا حکمـی                در جایی که می   
  .اما حتماً باید توجه کرد که دقیقاً مطابق با قانون و در حد ضرورت آن حکم را صادر کرد. کنیم زندان می

من معتقدم که باید از صدورحکم تعلیق کمک گرفت و این کمک مؤثر و بـسیار مفیـد در جهـت                     
یز مبتنی بر این است کـه تـا جـایی    سیاست کیفری دینی ما ن. اصالح نوع مردمی است که با ما کار دارند        

  .توان به مسایل به دیده اغماض و عفو نگریست که می
  

رسد که جوابگـوی      در بعضی موارد، اجرای صرف قوانین و مقررات به نظر می          * 
  کنید؟ نیازهای قضایی نیست، در این راستا چه پیشنهادی می

تـوان در قالـب بخـشنامه،     که مـی قضاییه است،  های کیفری به عهده مسئولین قوه    تبیین سیاست 
  .تذکر و یا ارشاد قضایی به محاکم منعکس شود

در مورد مجرمین خطرناک، مجرم، برای آسایش و آرامـش جامعـه بـه مجـازات حـبس محکـوم                    
تعدادی از محکومین به حبس، محکومین   . این موضوع در مورد کلیه افراد محبوس مصداق ندارد        . شود  می

صادفی اتفاق افتاده که حاصل هیچگونه عمل عمدی نبوده و مقـصر بـه لحـاظ                ت. به پرداخت دیه هستند   
طور که در قرآن هم آمده بایـد بـه ایـن              درصورتی که همان  . برد  عجز از پرداخت دیه در زندان به سر می        

ای گـشوده     شـود و گـره      با زندانی کردن آنهـا مـشکلی از کـسی حـل نمـی             . محکومین فرصت داده شود   
  .گردد نمی

که این شخص درصورت آزاد بودن، به نوعی در چرخش اجتمـاعی و در مـسیر پرداخـت                  درحالی  
  .نماید محکومیت مالی خود اقدام می

  
درخصوص اُفت علمی پرسنل قضایی چه نظری دارد و رسـالت یـک نـشریه               * 

  آموزشی را در ایران راستا چگونه ارزیابی می فرمایید؟
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باشند که در بسیاری  ای کیفری و حقوقی مواجه می     ه  قضات در طول روز با حجم زیادی از پرونده        
با توجه به اینکه تمامی ساعات اداری       . دهند  از موارد انشای آرا را نیز در ساعات فراغت در منزل انجام می            

اند، از آسـایش فکـرای کـه الزمـه      و ساعات فراغت در منزل را به امور رسیدگی به پرونده اختصاص داده        
رو،   از ایـن  . ماند  باشند؛ و دانش آنها در یک سطح باقی می          بهره می    جدید است بی   مطالعه و فراگیری علوم   

یـک نـشریه    . ها و ظرفیت افراد توجه شود و انگیزه مادی و معنـوی را نیـز لحـاظ نمـود                    حتماً باید تونایی  
 مقـاالت  تواند داشته باشد و با انعکاس نیازها و مشکالت و با ارائـه  آموزشی در این راستا نقش مؤثری می    

  .های جدید، به دستگاه قضایی خدمت کند آموزشی و معرفی کتاب
  

به عنوان حسن ختام، اگر مطلبی است که خـالی از لطـف نبـوده و راهنمـای                  * 
  :باشد، بفرمایید همکاران می

قضاتی هستند که سابقه کارشان از چهل سال هـم          . دستگاه قضایی از افراد با تجربه خالی نیست       
هـای مختلفـی را در دادگـستری      سال، یعنی یک عمر این قضات بـه تعبیـر سـن، پلـه       چهل. بیشتر است 

 -2 بعد مدیریتی و اصالح ساختار قوه قـضاییه؛          -1: این تجربیات در دو بعد نباید فراموش شود       . اند  پیموده
ان تـو   ایـن تجربیـات را مـی      . باشـند   قیمت مـی    بعد اصالح قوانین؛ تجربیات موجود در این ابعاد بسیار ذی         

  .آوری کرد و از طریق مقتضی در اختیار واحدهای مربوط قرار داد جمع
  

با تشکر از جنابعالی که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید و در ایـن مـصاحبه                  * 
  .شرکت کردید

کنم و امیدوارم در رسـالتی کـه بـه عهـده              اندکاران نشریه تشکر می       بنده هم از شما و همه دست      
  .ید باشیداید موفق و مؤ گرفته
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  *استفائات فقهی و قضایی
  )علم قاضی(

  :سؤال اول
  :در مورد علم قاضی بفرمایید

  تواند در مقام قضات، به علم خود عمل کند؟ آیا قاضی می) الف
دعـاوی جزایـی و     (درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا علم قاضی در تمام مـوارد حجـت اسـت؟                ) ب

  ).یرجنسیمدنی، حق اهللا، حق الناس، جرایم جنسی و غ
  شود؟ آیا منظور از قاضی، قاضی مجتهد است یا قضات مأذون غیرمجتهد را نیز شامل می) ج
آیا بین حصول علم برای قاضی، قبل از تصدی امر قضا و بعد از تصدی از نظر حجیت، تفاوتی                   ) د

  )1(وجود دارد؟
  

  :اهللا محمدتقی بهجت آیت
  .کم در کتاب قضا مضبوط استشرایط قضا و قاضی و نحوه صدورح. الف، ب، ج و د
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  :اهللا میرزا جواد تبریزی آیت
اهللا   تواند در وقایع به علم وجدانی خود عمـل کنـد چـه در حقـوق                 الشرایط می   قاضی مجتهد جامع  

باشد و منظـور      الناس، قضا یا حد مشروط به مطالبه صاحب حق می           الناس؛ لکن در حقوق     باشد یا در حقوق   
  .واهللا العالم. لم فعلی داشته باشد ولو این علم از قبل برای او پیدا شوداین است که در زمان قضا ع

  :ای اهللا سیدعلی خامنه آیت
  .قاضی منصوب ملزم است مطابق موازین نصب عمل نماید

  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
 گیرد ولی اگر امر روشن باشد مانند بعضی از وسایل که برای هر علم قاضی جای بینه را نمی) الف

  .تواند بر آن اعتماد کند در غیر حدود قاضی می] کند می[کسی ایجاد علم 
  .مناط آن است که گفته شد) ج

  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
  .واهللا العالم. تواند بلی، قاضی جامع الشرلیط می) الف
  .واهللا العالم. بلی، در همه موارد علم قاضی حجت است) ب
  .واهللا العالم. تمنظور قاضی مجتهد اس) ج

  :اهللا محمد فاضل لنکرانی آیت
  .بلی) الف
  .کند فرقی نمی) ب
قاضی منصوب تابع نصب است لذا اگر به او اجازه داده شده که طبـق علـم خـود عمـل کنـد،                       ) د

  .مانعی ندارد
  .خیر) د

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
با مبـادی قریـب بـه حـس         علم قاضی حجت است مشروط بر اینکه از طریق حس           . ج. الف، ب   

بنابراین، علم از طرق نظری و ذهنـی کـافی          . آمده است باشد  ) ع(های حضرت علی      مانند آنچه از قضاوت   
  .نیست و فرقی میان قاضی مأذون و غیرمأذون نیست مشروط بر اینکه مأذون مطلق باشد
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  :اهللا سیدعدالکریم موسوی اردبیلی آیت
  .بلی) الف
  .رد حجت استعلم قاضی در تمام موا) ب
  .شوند به قضات مأذون غیرمجتهد نیز شامل می) ج
  .کند درصورتی که قاضی درحین قضاوت علم داشته باشد فرقی نمی) د

  
  سؤال دوم

  چنانچه مستند علم قاضی یکی از امور ذیل باشد آیا نظر شرعی حجیت دارد؟
  .اقرار یا شهادت کمتر از حد نصاب نزد قاضی) الف
  ... متخاصمین در دادگاه، تحقیقت محلی و گفتگوی غیررسمی) ب
  .محتویات و قراین موجود در پرونده) ج
  ...نگاری و نظریه پزشگی قانونی، کارشناس انگشت) د
وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم یا نوار ضبط شده از مکالمات افـراد کـه                    ) هـ

  .مشتمل بر برخی اقاریر و اعترافات باشد
کاریگری علوم غریبه مانند هیبنـوتیزم و نظـایر           های نوین در کشف جرم، یا به        ز روش استفاده ا ) و

  )2(.آن
  

  :اهللا محمدتقی بهجت آیت
اهللا که علم قاضی حجیت دارد در اسباب علم فرقی نیست، اگرچه مخفی نیست کـه                  در موارد حق  

  .آورد الشرایط اثباتاً علم نمی بعضی از مستندات مذکور، برای قاضی جامع
  

  :ای اهللا سیدعلی خامنه آیت
  .در جمیع این مسایل قاضی منصوب باید بر طبق مقررات نصب کند

  
  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
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طوری که هـرکس از آن راه         کند به   هایی که مطلب را روشن می       ولی راه . علم قاضی حجت نیست   
ولی در اجـرای حـدود کـافی        . تعلم پیدا کند و اجتهاد شخصی در آن دخالت ندارد بینه است و کافی اس              

  .نیست
  :اهللا لطف اهللا صافی گلپایگانی آیت

توانـد    الشرایط بشود مـی     طورکلی در هر موردی که قراین موجب حصول علم برای قاضی جامع             به
بـرد و     الشرایط توجه دارد که مورد مذکور در سؤال، قابل دسـت            طبق علم خود حکم کند البته قاضی جامع       

  . واهللا العالم.اشتباه کاری است
  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت

توانـد   نفسه حجت نیست مگر اینکه قاضی علم پیدا کند که در این صورت قضای می   این امور فی  
  .کند که مستند علم قاضی چه چیزی باشد طبق علم خود حکم کند و فرقی نمی

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
امور حسبیه یا قراین قریب بـه حـس حاصـل شـود معتبـر      اعتقاد ما بر این است که اگر قاضی از  

  .است
  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت

تواند بر طبق علم خود رأی صادر نماید ولی چنانچه سبب علم امر غیرعـادی باشـد یـا                     قاضی می 
  .شود  حکمش نقض می- یعنی از قبیل قطع قطاع باشد-آور نباشد برای نوع علم
  :ری همدانیاهللا حسین نو آیت

  .درصورتی که از موارد مذکور یا غیر آن برای قاضی علم حاصل شود حجیت شرعی دارد
  سؤال سوم

با توجه به اینکه امروزه براساس قانون، برخی از احکام صادره از سوی قـضات در مرحلـه بعـد از                     
رد بررسـی و    صدور حکم قابلیت تجدیدنظر داشته و ادله مورد استناد قاضـی توسـط مرجـع بـاالتری مـو                  

  :گیرد، بفرمایید ارزیابی قرار می
چنانچه قاضی با استناد به علم خویش حکمی را صادر کند، آیا از نظر شرعی موظـف اسـت                   ) الف

  مستند علم خود را بیان کنید؟
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درصورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضی مشاهدات وی باشد، با توجه به اینکه معموالً چنین               ) ب
  )3( و ارزیابی در مرحله تجدیدنظر نیست، چه باید کرد؟مستندی قابل بررسی

  :اهللا محمدتقی بهجت آیت
اهللا که علم قاضی حجیت دارد اگر قاضی واجد شرایط شـرعیه قـضاء کـه در کتـب                     در موارد حق  

  .قضاء ذکر شده باشد موظف به بیان مستند علم خود نیست
  :اهللا میرزا جواد تبریزی آیت

شـود و بـر او الزم         یط است علم او مدرک حکم و قضات خودش می         مجتهد مسلمی که واجد شرا    
نیست مستند عملش را بیان کند و اگر در موردی، مـستند را بیـان کنـد و خطـایش بـین باشـد، در ایـن                           

توانـد مـستند      اما کسی که مجتهد نیست، فقـط مـی        . تواند حکم او را نقض کند       صورت، مجتهد دیگر می   
ر نزد مجتهد مسلم صحیح و تمام باشـد، حکـم توسـط شـخص اول کـه                  تشخیص خود را بیان کند تا اگ      

 .واهللا العالم. باشد مجتهد نیست نافذ نمی
  :ای اهللا سیدعلی خامنه آیت
قاضی منصوب باید مطابق مقررات نصب و شرح وظایف قاضی در جمهـوری اسـالم عمـل                  ) الف

  .کند
  .شود از مسأله قبل معلوم می) ب

  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
تواند استناد کند بلکه بینه باشـد، ولـی بینـه اختـصاص بـه شـهادت             قاضی به علم خود نمی    ) الف

عدلین ندارد و هر چیزی که به روشنی موجب علم باشد و اجتهاد شخـصی در آن دخالـت نداشـته باشـد                       
  .کافی است
مشاهده کافی نیست و اگر قاضی واجد شـرایط شـرعی از جملـه اجتهـاد باشـد کـسی حـق                      ) ب

  .پرستی و تجدیدنظر نداردسر
  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت

موظف نیست که مستند علم خـود را ذکـر کنـد، و برحـسب               ) مجتهد عادل (الشرایط    قاضی جامع 
موازین قضایی فقه، تجدیدنظر و رد حکم قاضی جز در موارد خاصه، جایز نیـست و تقاضـای تجدیـدنظر                    

  .واهللا العالم.  استفقط براساس آن موارد خاص قابل قبول
  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت
  .خیر، قاضی موظف نیست که مستند و منشأ علم خود را بیان کند) الف
در مرحله تجدیدنظر همین مقدار که احراز نمایند حکم مستند به علم قاضی است باید تأییـد                 ) ب

  .توانند رد کنند نمایند و نمی
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  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
بنـابراین،  . ورتی که قاضی براساس این امور حکم صادر کند تجدیدنظر در آن مشکل اسـت              درص

تر پیشنهاد حکم کند نه انشاء حکم تا برای مقامات باالتر دست باز باشد و اگر قاضی                   قضات مراحل پایین  
  .توان اعتماد کرد معتمد و دقیق باشد به مشاهده یا علم او می

  
  :وی اردبیلیاهللا سیدعبدالکریم موس آیت
قاضی قانوناً موظف است مستند علم خود را بنویسد و به مقـررات جمهـوری اسـالمی بایـد                   ) الف
  .عمل شود
  .شود از قاضی به عنوان شاهد استفاده کرد در مرحله تجدیدنظر می) ب
  

  :اهللا حسین نوری همدانی آیت
  .طبق مقررات دستگاه قضایی جمهوری اسالمی عمل شود

  
  سؤال چهارم

  )4(ورت تعارض عدم قاضی با اقرار یا بینه کدام یک مقدم است؟درص
  

  :اهللا محمدتقی بهجت آیت
حجیت بینه با اقرار در جایی است که علم برخالف آن حاصل نشود واال قاضی به علم خودش در                

  .نماید و در غیر آن مورد باید مثبت دیگری مثل بینه دیگری در کار باشد مورد حجیت علم عمل می
  

  :اهللا جواد تبریزی آیت
اگر درحال اختیار و بدون اکـره باشـد،         . اقرار نزد کسی که منصب قضاوت را شرعاً دارد نافذ است          

  .واهللا العالم. تواند طبق آن حکم کند ولی اگر بداند بینه اشتباه کرده نمی
  

  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
ولـی بینـه اختـصاص بـه دو         . نه باشد تواند به علم خود حکم کند بلکه باید براساس بی           قاضی نمی 

شاهد عادل ندارد بلکه هر چیزی که به روشنی و وضـوح کـه اجتهـاد و حـدس شخـصی در آن دخالـت                         
  .نداشته باشد بر چیزی داللت کند، بینه است

  
  :اهللا سیدموسی شبیری زنجانی آیت
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 علـم حاصـل   باشد اگر از روی حس به نظر اینجانب برای قاضی که دارای شرایط شرعی قضا می   
شود قاضی باید به علم خود عمل نماید نه به اقرار و بینه و اگر از روی حدس و استنباط علـم پیـدا کنـد                          

  .علم او معتبر نیست و درنتیجه باید به اقرار و بینه عمل کند نه به علم خود
  اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت

  .ر طبق علم خود عمل نمایدباید ب) مجتهد(الشرایط  در مفروض سؤال، قاضی جامع
  :اهللا محمد فاضل لنکرانی آیت

  .علم قاضی مقدم است
  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت

تواند بر طبق علم حکم صادر کند و اگر علم قاضی علم عادی باشد و بر خالف اقرار و                     قاضی می 
م به کـذب اقـرار و بینـه، اقـرار و بینـه              شود که علم به کذب اقرار و بینه دارد و با عل             بینه باشد معلوم می   

  .تواند حجت باشد نمی
  :اهللا حسین نوری همدانی آیت

  :درباره علم قاضی بفرمایید
  آیا علم قاضی ملحق به اقرار است یا بینه و یا طریق سومی است؟) الف
  )5(درصورتی که طریق سوم باشد حکم عفو چگونه است؟) ب

  :اهللا محمدتقی بهجت آیت
  .اهللا حجت است و مثل ثبوت به بینه است گر علم قاضی بود فقط در حقمنشأ حکم ا

  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
  .علم قاضی در حکم شاهد عادل و اقرار نیست

  :اهللا محمد فاضل لنکرانی آیت
الشرایط حکم بینه را دارد، مخصوصاً در باب اجرای حکم بنابراین در مواردی کـه                 علم قاضی جامع  

لکـن بایـد   . شـود  شود حد اجرا می شود اگر با علم قاضی صادر می       رار ثابت شود حد اجرا نمی     اگر جرم با اق   
توجه داشت که قاضی منصوب در محاکم فعلی تابع مقررات نصب است که توسط فقهای شورای نگهبان         

  .مشروعیت آن ثابت گردیده است
  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت

د بود، مثالً، در مسأله فرار از حفیـره، ادلـه شـامل مـورد علـم                 در هر موردی باید تابع دلیل آن مور       
  .گردد شود و حد ساقط نمی قاضی نمی
  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
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  .تواند عفو کند علم قاضی طریق سوم است و نمی
  :اهللا حسین نوری همدانی آیت

  .تواند طبق عملش حکم کند طریق سوم است و قاضی می
  )6(:قضاییه  حقوقی قوهنظریه اداره

علم قاضی نه ملحق به اقرار است نه به بینه، بلکه مستقالً یکی از طرق اثبات  دعوی اسـت                    ) الف
حـاکم شـرع    : (دارد  مقـرر مـی   ) 105(بیان شده اسـت، مـاده       ) 120(و  ) 105(و در احکام به حدود در مواد        

هی را جاری سازد و الزم است مستند علـم          الناس به علم خود عمل کند و حد ال          اهللا و حق    تواند در حق    می
تواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل  گوید حاکم شرع می هم می) 120(ماده  ) خود را  ذکر کند    
  .شود، حکم کند

قانون مجازات اسالمی   ) 182(و  ) 126(،  )72(تقاضای عفو قاضی از ولی امر، در ارتباط با مواد           ) ب
صاً به بزه انتسابی اقرار نماید، حکم مستند به علم حاکم شـرع از موجبـات          در جایی است که متهم شخ     * 

  .تقاضای عفو تلقی نشده و قانون اجازه آن را نداده است
  
  :ها نوشت پی
  )قم(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه : مأخذ

  .121 سؤال –قضاییه   قضایی مرکز تحقیقات فقهی قوه- گنجینه آرای فقهی-1
  .122 همان، سؤال -2
  .123 همان، سؤال -3
  .124 همان، سؤال -4
  .5 همان، سؤال -5
  .23/6/76 تاریخ 1559/7 نظریه شماره -6

توانـد    قاضـی مـی   . هرگاه به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعـد توبـه نمایـد               ): 72(ماده  * 
  .تقاضای عفو او را ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید

 لواط و تفحیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبـه کنـد                     اگر) 126(ماده  
  .تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید قاضی می

تواند از ولی امر تقاضای       هرگاه کسی پس از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می           ) 182(ماده  
  .عفو نماید یا حد را بر او جاری نماید
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  تتخلیص مقاال
   

  )1(اجرای علنی مجازاتها از دیدگاه حقوقی اسالمی
  

 سیاسی   برانگیز در مجامع فرهنگی و محافل علمی و گاهی نیز از چالش             یکی از موضوعات جنجال   
نظر به اینکه علت علنی تشریع احکام اسالم تأمین         . باشد  ها می   گردد، بحث اجرای علنی مجازات      متأثر می 

 و در این راستا، عالوه بر رعایت مـصلحت، ارزش و کرامـت انـسانی نیـز                  باشد  سعادت و کمال انسان می    
اسالم برای حفـظ کرامـت سـایر        . لذا اگر انسان از مرز عقل و ارزش بشری عدول نمود          . لحاظ شده است  

بینی نموده اسـت؛ کـه یکـی از ایـن طریـق،       هایی را پیش افراد و یا اعاده آن نسبت به شخص مجرم، راه      
  .باشد باشد؛ اما در علنی یا غیرعلنی اجراء نمودن مجازاتها، نظرات متفاوتی مطرح می اجرای مجازات می

توانـد بـر دو       باشد و این معنا مـی       علنی بودن مجازات به مفهوم نشر کردن و آشکار نمودن آن می           
 یکی آنکه صرفتً خبر اجرای مجازات در بین مردن منتشر گردد و دیگر آنکه عالوه بـر                : گونه حمل گردد  

اطالع مردم، آنان نیز در زمان اجرای حکم حضور یابند و در اصطالح فقها، اعالم مجازات با حضور مردم،                 
باشـد کـه      کند و شاهد امثال این برداشت، آیه دو سوره شریفه نور درخصوص حد زنا مـی                 غنیمت پیدا می  

بیـانگر وجـوب یـا حـداقل     ) هطائفـ (و ) ولیشهد(که کلمه ) المؤمنین و لشهد غذابهما طائفه من : (فرماید  می
باشد که با توجه به عرف و اهل لغـت، طائفـه     ای از مسلمین در اجرای مجازات می        استحباب حضور طائفه  

  که آیا اصل و قاعده اولیه در اجرای . اینجا سؤالی می شود. شود به جمعیت سه نفر و بیشتر اطالق می



 152

صورت مخفیانه و پنهانی اجـرا شـوند؟ بـه نظـر             باشد یا بایستی به     احکام، علنی بودن مجازاتها می    
رسد که ظهور اولیه در اجرای احکام، به تنها بودن آن انحراف دارد، نه به آشـکار بـودن آن؛ زیـرا کـه                   می
توان از حد مقرر شـده در شـرع     گونه که از نظر کمی نمی اجرای علنی مجازات بویژه در حدود، همان    : اوالً

اجـرای علنـی    : ثانیـاً . توان بدون تصریح شـارع مقـدس عـدول کـرد            نیز نمی ) کیفی(از نظر   . عدول نمود 
مجازات اگر اصل اولی بوده، دیگر سندی نداشته که دستور آن در آیه مذکور داده شود؛ زیرا احکـامی کـه              

آید که اجـرای آشـکار حـدود در ابتـدا             بر طبق قاعده هستند، به بیان، احتیاجی ندارند و از آیه چنین برمی            
لذا چنین مقرر شده که در اجرای حد زنا، باید گروهی از مؤمنین حاضر و نـاظر         .  فهم مخاطبین نبوده   مورد

اهللا و    باشند؛ اما آیا این آیه بدان معناست که اجرای علنـی احکـام شـامل کلیـه مجازاتهـا اعـم از حقـوق                       
  باشد؟ الناس می حقوق

النـاس    جود دارد، از نظر قـضایی در حقـوق        الناس تفاوت و    اهللا و حقوق    با توجه به اینکه میان حقوق     
تواند حکم مذکور را به اجرا درآورد؛ پس مـالک در            پس از ثبوت جرم، قاضی بدون اجازه صاحب حق نمی         

که در مواردی چون قصاص، ولی دم مخیر به قصاص یـا اخـذ              باشد، چنان   نظر صاحب حق می     اینجا، جلب 
همیشه رضایت مدعی خصوصی و اجـازه او شـرط اجـرای      الناس چون     باشد؛ لکن در حقوق     دیه یا عفو می   

صورت علنی اجرا شود، هر چند که اجرای حکم در مأل عـام               باشد، ضرورتی ندارد که مجازات به       حکم می 
اهللا چون مدعی، فرد خاصی نیست، بلکه صاحب حق یـا جامعـه یـا                 اما در حقوق  . نیز خالی از فایده نیست    

کـه روایـات      باشد؛ چنـان    م، اصل و قاعده اولی، اجرای علنی احکام می        گونه جرای   خداوند است، پس در این    
باشـد؛    النـاس مـی     دارد؛ البته به استثنای حد قذف که حق       ) حد زنا، شرب خمر، ارتداد و غیره      (آشکار حدود   

صورت غیرعلنی اجراء شـود مگـر         باشد، اصل این است که به       الناس می   ولی قصاص چون از مصادیق حق     
اما در تعزیرلـت، کیفیـت اجـرا ماننـد کیمـت آن             .  مصلحتی، علنی بودن آن را اقتضا کند       اینکه به موجب  

بستگی به نظر قاضی دارد که اوضاع و احوال، انگیزه ارتکاب جرم و شرایط جسمی و روحی مرتکب را در                    
باشد و   عام باعث عبرت و پند بینندگان می     نظر به اینکه اجرای حکم در مالء      . نماید  اجرای حکم لحاظ می   

اجرای آشـکار   ) ع(تأثیر بازدارندگی آن بیشتر است، بنابراین با توجه به ایات و روایات و سیره معصمومین                
باشد، هرچند که در منابع فقهی، اجرای         مجازات بویژه حدود، کاری غیرمشروع نبوده و بدعت در دین نمی          

، شرب خمر، ارتـداد،     )ص(النبی      ساباز جمله درخصوص جرم زنا،      (علنی مجازات، محدود به مواردی چند       
اما این بدان معنا نیـست کـه اجـرای علنـی مجـازات منحـصر و                 . باشد  می) محاربه، لواط، قوادی و نباش    

باشد و شامل دیگر موارد نیست، بلکه بـا تنقـیح منـاط از متـون قـرآن و روایـات                       محدود ه این موارد می    
  دار شدن افکار عمومی گردد و مردم از اجرای آشکار  هتوان استنباط گرد که هرگاه جرمی باعث جریح می
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حـاکم اسـالمی نیـز      . مجازات خشنود شوند و این طریق تـأثیر بازدارنـدگی بیـشتری را دارا باشـد               
برعکس، هرگاه در شرایط خاصـی مـصلحت        . تواند مجازات را در مأل عام اجرا نماید         اقتضای مصلحت می  

. ها، موجب وهن اسالم یا نظام باشـد         ، مثالً اجرای علمی مجازات    اسالم و مسلمین اقتضای دیگری بنماید     
  .شود با صالحدید حاکم اسالمی، مجازات پنهانی اجرا می

  
  :ها نوشت پی

  .، تلخیص مقاله توسط عبدالکریم کارمزدی6فصلنامه حوزه، شماره :  ابوالحسنی، رحیم-1
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  )1(اسالم و سکوت قانون
های داخلـی و خـارجی، ارتبـاط          روشن درخصوص سیاست گذاری   نیازمندی جوامع به قوانین جامع      

هـای اجتمـاعی و    متقابل دولت مردان با شهروندان، سر و سامان دادن به زندگی مردمان، برخورد با پدیده 
سیاسی، داوری بین مردم و غیره، امری بدیهی است و از  سوی دیگر، فقد قانون، نارسایی یا ناسـازگاری                    

جمال آنها، حرکت جامعه را مختل نموده و برای شـهروندان و افـراد جامعـه و سیـستم                   قوانین یا ابهام و ا    
بـر ایـن    . شود  هایی را به دنبال خواهد داشت که منجر به رکود و توقف مطرح می               اداره کننده آن دشواری   

 باشـد، نقـص و کاسـتی در         آیا اسالم که دینی جامع و خاتم ادیـان مـی          : شود  مبنا، این سؤاالت مطرح می    
سیستم قانونگذاری آن وجود دارد؟ بر فرض وجود خالء قانونی در اسالم، آیا دال بر نقص و ضعف اسالم                   

  باد؟  می
  فلسفه عدم طرح کلیه احکام چیست؟ راهها پرنمودن و جبران این نقصان حقوق چیست؟

 که در   باشد  نظر می   ف  درخصوص وجود خالء قانونی یا عدم آن در اسالم، میان فقهای اسالم اختال            
  :مجموع سه نظریه وجود دارد

ای از علمای هل سنت مانند سلفیه و ظاهریه،           اکثر علمای شیعه و عده    :  مخالفان سکوت قانون   -1
معتقدند که خداوند برای همه امور مورد نیاز انسانها در همه شئون زندگانی، تکلیف را مـشخص نمـوده و                    

لذا بایـستی   . وجود ندارد ) ما نص فیه  (یزی تحت عنوان    بنابراین، در اسالم چ   . حکم الهی تشریع شده است    
ای به نص مربوطه توجه داشت و حکم آن را به غیر آن تعمیم نـدهیم؛ مگـر اینکـه در                     در حکم هر پدیده   

شریعت درباره آن نص وجود داشته باشد، و فقیه و غیرفقیه حق قانونگـذاری ندارنـد، و اال الزمـه چنـین                      
  .ن دین و کتاب خدا بوده و چنین فرد کافر استامری اعتقاد به کامل دانست

اکثر علمای اهل سنت، مسائل و احکام شرعی را بـه دو دسـته تقـسیم    :  موافقان سکوت قانون  -2
ای عام و یا خاص مطـرح شـده،           منصوص و غیرمنصوص مسائلی که در کتاب و سنت به گونه          : نمایند  می

ایـن امـر از آنجـا       . باشند  اند، غیرمنصوص می    دهشوند و سایر مسائلی که عنوان نش        منصوص محسوب می  
را نپذیرفتند و از سوی دیگر، دسترسی کامل به         ) ع(نشأت گرفت که علمای اهل سنت، احادیث اهل بیت          

به لحاظ دستگیری خلفا و حکام از نق و نشر احادیث، بعث شد که از نظر آنان خـالء                   ) ص(احادیث نبوی   
 جیران آن درصدد یافتن منابع دیگری از قبیـل قیـاس، استحـسان،              قانونی در دین گسترش یافته و برای      

  .استصالح و غیر برآمدند
ای از ابواب فقه تحـت عنـوان           دیدگاه گروهی از متفکران شیعه، پذیرش سکوت قانون در پاره          -3

  از . باشد باشد که با دیدگاه علمای اهل سنت درخصوص پذیرش سکوت قانون متفاوت می فراغ قانون می
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ین افراد میتوان به شهید صدر، عالمه طباطبایی و شهید مطهری اشاره نمود که معتقدنـد اسـالم                  ا
  :داند، به دو بخش تقسیم کرده است آنچه را که به صالح بشریت می

  
بـوده کـه دارای     ... شامل مواردی اعم از امـور سیاسـی، اجتمـاعی، اقتـصادی و            : بخش ثابت ) الف

یری در شریعت بوده و دارای نص می باشـند و تـا روز قیامـت، از اعتبـار و                   مقررات و قوانین ثبات و الیتغ     
یابنـد و ایـن احکـام بـه اقتـضای             شود و با دگرگـونی زمـان و مکـان، تغییـر نمـی               ارزش آنها کاسته نمی   

  .اند های طبیعت یکنواخت و ثابت انسان وضع شده نیازمندی
ص نبوده و متناسب بـا شـرایط زمـانی و        شامل احکام و قوانینی است که دارای ن       : بخش متغیر ) ب

مکانی در اختیار ولی امر بوده تا با درنظر گرفتن مـصالح جامعـه و در چهـارچوب مباحـات، هماهنـگ بـا                        
. شـود   شرایط و مقتضیات روز اتخاذ تصمیم نمایند، که گاهی از آن به اختیارات حاکم اسالمی تعبیـر مـی                  

های الهی    قانونگذاری در برابر قانون   :  گونه تفسیر کرده است    استاد شهید مطهری نیز قانونگذاری را به دو       
گمان فقیه یا هرکس دیگری چنین حقی را ندارد و دیگری، قانونگذاری در برخی از امور جزیی، که          که بی 

  .این قانونگذاری با اجازه خدا هیچ اشکالی ندارد
باشند،   موارد غیر منصوص می   این دیدگاه با دیدگاه علمای اهل سنت که قایل به سکوت قانون در              

  :دو تفاوت اساسی دارد
اند؛  زیرا معتقدنـد        علمای شیعه، قیاس و استحسان را شایسته برای اثبات حکم شرعی ندانسته            -1

شمار مجتهـدان نیـز اخـتالف آرای          گردد و گاه به     که سرانجام به فهم و استنباط شخصی خود فقیه بازمی         
از آغـاز،  ) ع(فقهای شیعه به پیروی از امامان معصوم . ان داللتی نداردشود بنابراین، بیش از گم      حاصل می 

انـد، بـه نحـوی کـه          در استنباط احکام الهـی بـوده      ... پرچمدار مبارزه با به کار بستن قیاس و استحسان و         
  . آید اعتباری قیاس و حجت نبودن آن از ضروریات فقه شیعه به شمار می بی

اند، که دال بر ناتمام بود اسـالم بـوده و بایـد پـر                 سخن گفته  اهل سنت از ترک تشریع و نص         -2
اند، درصورتی که علمای شیعه، به عدم نص و تـدارک آن از سـوی                 کردن خالءها، راههای نیز ارائه کرده     

باشند؛ یعنی هر چند شارع مقدس از سویی حکمی را ترک گفته امـا از سـوی دیگـر، بـه                       شارع معتقد می  
رده است که جامعیت دین و کمال اسالم در این مسئله نهفته اسـت؛ زیـرا فلـسفه       ای آن را تدارک ک      گونه

فراغ قانونی، در رخدادهای سیاسی، اجتمـاعی، اقتـصادی و حقـوقی اسـالم کـه در بخـش غیرمنـصوص             
لذا براساس حکمت . باشد، بدین لحاظ است تا اسالم برای همه عصرها و نسلها تازه و قابل اجراء باشد         می

و با رعایت شرایط و اوضاع جامعه، ممکـن اسـت در هـر              ) توجهی  نه از روی اهمال و غفلت و بی       (متعالیه  
که ممکن است در دو زمان در یک جامعه و یـا در جامعـه و در یـک                     زمانی، حکمی را ایجاب نماید؛ چنان     
  .زمان، دو حکم ناهمگون اقتضاء شود
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اشته باشد که با هـر محـیط و شـرایط    پس سیستم قانونگذاری اسالمی بایستی این شایستگی را د 
هماهنــگ گــردد و در عــین حفــظ موجودیــت و هویــت و اصــول خــود، بــرای بحرانهــا و دگرگونیهــا و 

بنابراین . های جوامع، راه چاره ارائه نماید، نه اینکه در برابر واقعیتها، تسلیم شده و متالشی گردد                 نیازمندی
شود، نه اینکه دلیـل بـر نقـص و            کماالت آن محسوب می   سکوت قانون یا طرح منطقه فراغ در اسالم از          

  .کاستی دین باشد
توان بـه تعریـف تعهـد،         اند، می   از مواردی که پژوهشگران تحت عنوان سکوت قانون مطرح نموده         

شود، مواردی کـه بـه بـدهیات عقلـی            عرف و عادت، بیع و اجاره، مواردی که به عرف و عادت استناد می             
شـود و جاهـایی کـه تحـت عنـوان قاعـده         که به قاعده عدل و انصاف استناد میشود، مواردی   استناد می 

  .اند، اشاره نمود ای مانند ضمان عهده مبیع و ثمن پذیرفته شده اضطرار، موضوعات تازه
ای در شرع بیان نشده و  صورت کلی یا جزیی حکم مسئله بنابراین، سکوت قانون به این معنا که به       

گونه که اهـل سـنت         آن -دست آوردن حکم مسئله نشده باشد       وی شریعت برای به   هیچ راهنمایی نیز از س    
 علمای شیعه معتقد نیستند؛ اما به این اعتبار که خداوند حکم بسیاری از رخـدادها را بـه                   –باشند    قایل می 

ای از مسائل را بنا بـه مـصلحت انگیـزه حکیمانـه، بـه                 نحو کلی یا جزیی بیان داشته است ولی حکم پاره         
قل، عرف و حاکم اسالمی واگذاشته است و براساس این دیدگاه و تعبیر، میـان علمـای شـیعه اخـتالف            ع

باشد زیرا موافقان سکوت قانون، آن را به منطقـه فـراغ تعبیـر                مبانی وجود ندارد و فقط اختالف لفظی می       
اند و حجت بـودن        کرده اند و منکران سکوت قانون، از آن به اختیار حاکم اسالمی در قانونگذاری یاد               کرده

عقل و حکم حاکم در بعضی از موارد به جای خدا، حسب مجوز و اختیـاری اسـت کـه خداونـد بـه علمـا                          
گـذاری    شود که آن هم ناشی از قوت سیستم         تفویض نموده است و در واقع، همان حکم خدا محسوب می          

  .باشد، نه اینکه جزء ضعف و نبود قانون الهی تلقی شود اسالم می
  
  :نوشت پی

 تخلـیص مقالـه توسـط آقـای عبـدالکریم           -83 مزینانی، محدصادق، فصلنامه حـوزه، شـماره         -1
  .کارمزدی
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  )1(مشروعیت مرور زمان 
شـود،    یعنی به صرف مرور زمان حق کـسی سـاقط نمـی           » الحق الیسقط بتواتر زمان   «با استدالل   

لـیکن  .  خـالف شـرع اعـالم نمـود        شورای نگهبان مرور زمان را هم در امور کیفری و هم در امور حقوق             
مـستدرک  «از جمله شیخ صدوق در کتاب       . بعضی از کتب فقهی که به مسئله مرور زمان اشاره شده است           

مطرح شده است و در مکاتب اهل سنت بویژه ابوحنیفه در موارد بسیاری به مـرور زمـان اشـاره             » الوسائل
ای  در مورد زنا، با عنایت به نقش مهم و ارزندهکند؛ حتی در مورد شرب خمر، و یا مرور زمان شش ماه  می

توان چنین قـوانین مهمـی را     های کیفری دارد، نمی     که تدسیس حقوقی مرور زمان در حل و فصل پرونده         
بنابراین، در بقای قوانین مـرور زمـان و مـشورعیت آن در             . نادیده گرفت و از فواید عملی آن چشم پوشید        

  :ن اظهارنظر کردتوان چنی قلمرو قوانین عرفی می
 نظریه شورای نگهبان فقط در امور حقوقی است و به امور کیفری تسری نـدارد و همچنـین                   -الف

  .مشکل است که بپذیریم که در باب تعزیرات، مرور زمان از لحاظر شرعی مشکل داشته است
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 مقررات قانون مجازات عمومی درخصوص سقوط مجازاتها به علـت حـصول مـرور زمـان در                  -ب
طور صیحح و ضمنی نسخ نشده است تـا بتـوان تأسـیس حقـوقی                یک از قوانین موضوعه مملکتی به       هیچ

  :شود قول مشهور فقها در مورد مرور زمان شامل موارد زیر نمی. مرور زمان را از بین رفته پنداشت
  حقوق مالی اشخاص؛) الف
  .ین گردیده استحدود، قصاص، دیات و تعزیراتی که نوع و مقدار آن از طرف شارع مع) ب
آورد و تهیـه دالیـل نیـز مـشکل            های جزایی، مشکالت عملی زیادی به وجـود مـی           در دارسی ) ج

براسـاس نفـی   : براساس قاعده اعـراض، ثالثـاً  : براساس قاعده اقدام، ثانیاً: در مسائل حقوقی، اوالً . شود  می
  .شود عسر و حرج، این تأسیس پذیرفته می

  انواع مرور زمان
  :مان تعقیب مرور ز-الف

بنابراین، گذشت زمانی را کـه پـس از آن          . گیرد  یعنی اگر مدتی بگذرد مجرم مورد تعقیب قرار نمی        
مجازات . ق) 49(ک و ماده    . د. آ. ق) 173(در مواد   . گویند  مجرن قابل تعقیب نباشد مرور یمان تعقیب می       

احـصا شـده بـود کـه مـانع از           عمومی سابق، جرایم مشمول مرور زمان و مواعد متعلقه کامالً مشخص و             
شد که مقررات مرور زمان نیز  به موقع اجرا شوند؛ درحالی              تفاسیر مختلف مقامات قضایی بود و باعث می       

طور واضح مشخص و احـصا نـشده و درنتیجـه، موجـب               که در قانون فعلی، جرایم مشمول مرور زمان به        
  .ها جزایی خواهد شد مشکالت عملی در دادرسی

  
  :ن اجرای حکم یا مجازاتمرور زما: ب

شود، لیکن به لحاظ مرور زمان، مجازات     گیرد و محکومیت میز حاصل می       گاهی تعقیب صورت می   
شود، در قانون مجازات عمومی، مدت مرور زمان اجرا بیشتر از مرور زمان تعقیب بود؛                 مورد حکم اجرا نمی   

. کنـد    در قانون جدید، موارد فرق نمی      چون در مرحله اجرا، مجرم محکومیت حاصل کرده بود، درحالی که          
  )د. آ.  ق174ماده (

  
  :حکم و مرور زمان

اما . کلیه قوانین راجع به مرور زمان کیفری، ناظر به نظم عمومی بوده و جنبه عام و کلی دارد                 : اوالً
آنچـه بـه نظـر    . نظر وجـود دارد   در این که مصادیق آن در قانون مجازات اسالمی هر کدام است، اختالف            

رسد این است که مجازات بازدارنده این اقدامات تأمینی و تربیتی همـان اسـت کـه در قـسمت                  مرجح می 
درنتیجـه، قـضات   . شـود  آ آمده است و مواردی غیر از حدود، قصاص و دیات را شامل مـی . م. تعزیرات ق 

  مراجع : انیاًث. دادگستری و متهمین حق ندارند این نوع قوانین را نایده گرفته و خالف آن عمل کنند
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: ثالثـاً .  ایـرادی نـشده باشـد      اند رأساً به مرور زمان توجه کنند؛ هرچند از طرف متهم            کیفری مکلف 
اعمـال  ) 174(و  ) 173( ایراد مرور زمان در تمام مراحل دادرسـی کیفـری مـسموع اسـت، و مـواد                   مسئله
مجازات قـانونی آن از نـوع مجـازات      ک جدید، مرور زمان صرفاً در جرایمی که         . د. آ. در ق : رابعاً. شود  می

صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا،       : خامساً. بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جاری است        
  .مانع استعفای حقوق شاکی یا مدعی خصوصی نخواهد بود

  
  :مبدأ مرور زمان

 مهم است؛ زیرا از این تـاریخ،  تشخیص این تاریخ. منظور از مبدأ مرور زمان، تاریخ شروع آن است    
از لحاظ منطقی و عقل سلیم، مبدأ مـرور زمـان تـاریخ وقـوع               . یابد  شود و جریان می     مرور زمان شروع می   

، مبـدأ مـرور زمـان در        )173(ک طبـق مـاده      . د. آ. مجازات عمومی سابق در ق    . ق) 50(ماده  . جرم است 
 اقدام تعقیبی، و در مرحله اجرا از تاریخ قطعیت حکـم،            محله تعقیب از تاریخ وقوع جرم و یا از تاریخ اولین          

تشخیص تاریخ وقوع جرم آنی ساده است؛ ولی در جـرایم مـستمر     ) ک. د. آ.  ق 174ماده  . (شود  شروع می 
مثل توقیف غیرقانونی و اخفای مال مسروقه، مررو زمان از افرادی روزی که مال مـسروقه از یـد مخفـی                

یم اعتیادی مثل قوادی طبق قواعد کلی، مرور زمان از تاریخ ارتکاب آخرین             شود و در جرا     کننده خارج می  
  .شود شروع می. عملی که برای تحقق جرم ضرورت دارد

  
  انقطاع مرور زمان

در مقررات فعلی نسبت به انقطاع مرور زمـان         . شود    هر اقدام تعقیبی که توسط قطع مرور زمان می        
توانـد قـاطع مـرور        ست که فقط اقدام تعقیبی مقامات قضایی می       شایان ذکر ا  . به مطلبی اشاره نشده است    

  )مدیردفتر(زمان کیفری باشد، نه اقدامات مراجع قضایی غیرصالح و یا دفاتر مراجع قضایی مربوط 
  

  :تعلیق مرور زمان
در مواردی که تعقیب یک امر جزایی موکول به اجازه مراجع معیت یا منوط به رسـیدگی و تعیـین                    

گردد؛ و مدتی که تعقیـب         خاص در مراجع صالح دیگر باشد، جریان مرور زمان متوقف می           تکلیف موضوع 
علل تعلیق از جمله علل     . شود  ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمی        امر جزایی به علت مذکور معلق می      

قضایی، مثل اجازه برای رفع مصونیت نماینده مجلس، علل عمل مثـل اشـغال کـشور بـه وسـیله قـوای                      
جنـون  . ک. د. آ. ق) 288(ی در جنگ، و علل قانونی مثل فرا رسیدن وضع حمـل زن حاملـه مـاده                  خارج

  .اداری متهم
  

  :اثر مرور زمان
  شود و در مورد  برد؛ مثالً مقررات تکرار جرم را نمی کالً آثار محکومیت را از نظر مجازات از بین می
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جرم مشمول مرور زمان بـه کلـی         . این شخص که جرم او مشمول مرور زمان شده است اجرا کرد           
  .شود از سجل کیفری او پاک می

  
  :نتیجه

بنابراین، مرور زمـان مـذکور در قـوانین آیـین دادرسـی کیفـری و مجـازت عمـومی مربـوط بـه                        
های مقرر از طرف حکومت، برای حفظ نظام است و در حقیقت چیز جز                های ارضیه یعنی مجازات     مجازات

 قانونی آن نیست و شامل حدود، قصاص و دیات و تعزیراتـی کـه نـوع و                  سقوط مجازات با تحقق شرایط    
شود و فقهای شورای نگهبان همه آن را مخالف           میزان آن از طرف شارع مقدس تعیین گردیده است، نمی         

اند و صریح و یا ضمنی نیز نسخ نشده است و قانوناً باقی است و مقررات مربوط بـه آن                      شرع اعالم نکرده  
هـای مقـرر بـرای جـرایم جعـل اسـناد، مـدارک عـالی و                   نکته دیگر اینکه، مجـازات    . باشد  میاالجرا    الزم

مجازات اسالمی، کالً جنبه بازدارنده داشته و درصورت تحقق شـرایط           . به نحو مندرج در ق    ... غیررسمی و 
. باشـد  های عمومی و انقالب مـی  دادگاه. د. الزم مشمول مرور زمان مقرر در فصل ششم باب اول قانون آ 

  .گردد ک، شامل بخش تعزیرات هم می. د. آ. ق) 176 تا 173(به عبارت دیگر، مواد 
  
  : نوشت پی

مهتاب غیاثوند : تخلیص از(، صمد حضرتی، 37مجله حققی و قضایی دادگستری، شماره :  مأخذ-1
  )فرد
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  های آموزشی کارآموزان قضایی ها و روش برنامه
  قسمت اول

  
  )نت آموزش قوه قضاییهاداره کل بدو خدمت معاو(

  
  :مقدمه
  لزوم تحول در نظام آموزش کارآموزان قضایی) الف

تنوع در سطوح آموزشی، اختالف سالیق و استعدادها و ناهمگونی توان فراگیری کارآموزان از یک               
سو و تحوالت سریع اجتماعی، رشـد فزاینـده جـرایم، گـسترش روز افـزون دعـاوی و درپـی آن توسـعه                    

هـای سـنتی، نظـام        نمایـد تـا ضـمن بـازنگری در روش           ضایی از سوی دیگر، ایجاب می     چشمگیر علوم ق  
مندی از انعطاف، پویـایی، خالقیـت و نـوآوری، نیازهـای              ای طراحی شود که ضمن بهره       آموزشی به گونه  

ها باید به نحوی باشد کـه آثـار           آموزش. قضاییه در بخش بهسازی نیروی انسانی را تأمین کند          موجود قوه 
همکـاری اداره کـل     . صورت مملوس و عینـی ظـاهر شـود           آن در تربیت قضات شایسته و کارآمد به        مفید

هـای    گزینش و استخدام قضات در راستای نیل به این هدف بسیار مؤثر و حائز اهمیت است،؛ زیرا ویژگی                 
 و بـه    های آنان در فراگیری علـوم کـاربردی قـضایی           فردی و شخصیتی کارآموزان و استعدادها و توانایی       

  .کارگیری نکات تربیتی، نقش تعیین کننده دارد
 –در راستای تغییر سیستم آموزشی و کارآمد نمودن آن متناسب با نیازهای عمومی جامعه اسالمی  

  : اقدامات ذیل انجام شده است-با توکل به خدای متعال
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  : شناخت و تدوین اهداف کارآموزی-1
هـای    اگـر هـدف   . های آن نظام اسـت      یدن به هدف  دلیل وجودی هر سیستم آموزشی، تحقق بخش      

های آن به روشنی تعیین و تـصریح نـشده باشـد، امکـان حرکـت و                   موردنظر  به درستی تحلیل و اولویت      
هـای آموزشـی در درون آن نظـام غیـرممکن خواهـد بـود؛ زیـرا                   فعالیت صحیح و درنهایت، تحقق هدف     

  )1(.گیرد ی صورت میریزی آموزش های آموزشی است که برنامه براساس هدف
  :توان به شرح ذیل خالصه نموداهداف کارآموزی را می

  .ارتقای دانش قضایی کارآموزان قضایی) 1 -1
  .های شغلی متناسب با مأموریت محوله ایجاد مهارت) 1 -2
  .تقویت ابعاد اخالقی و تربیتی کارآموزان) 1 -3
  .آنانافزایش معلومات عمومی مرتبط با اتقضائات شغلی ) 1 -4
  
  : نیاز به سنجی آموزش از طریق-2
) علمی، کارگاهی و مـشاوره    (های مختلف کارآموزی      برگزاری جلسات عمومی اساتید بخش    ) 2 -1

  .و استفاده از نظریات آنان
منظور شـناخت موضـوعات ضـروری آموزشـی،           های علمی اساتید به     برگزاری جلسات گروه  ) 2 -2
  .ریسهای مؤثر تد های درسی و شیوه سرفصل
  .آوری و استفاده از نظریات تفصیلی آنان استعالم کتبی از اساتید و جمع) 2 -3
  .اندکاران آموزش قضات استفاده از نقطه نظرات دست) 2 -4
های فردی و تـشکیل جلـسه بـا           نظرات کارآموزان قضایی با استقبال از نظریه        استماع نقطه ) 2 -5

  .های آنان گاهبرداری از دید نمایندگان کارآموزان و بهره
  .ای و استفاده از منابع علمی و کتب آموزشی تحقیق کتابخانه) 2 -6
قضاییه از قبیـل مراکـز دانـشگاهی و مراکـز             تبادل نظر با اساتید و کارشناسان خارج از قوه        ) 2 -7

  .علمی دولتی
  
  :تدریس های متنوع  طراحی شیوه-3

ای   کـارگیری شـیوه     نگر این واقعیت بود که بـه      دست آمده از تحقیقاتی که به عمل آمد، بیا          نتایج به 
ای موارد آثار و پیامدهای منفی را بـه           واحد و یکنواخت در امر کارآموزی نه تنها کافی نیست، بلکه در پاره            

های متنوعی در کـارآموزی قـضایی    براین اساس و با کمک کارشناسان و اساتید محترم، شیوه . دنبال دارد 
نار یکدیگر، نظم نویـت آمـوزش را در بخـش کـارآموزی قـضایی تـشکیل                 بینی شده است که در ک       پیش
  .دهد می
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  ضرورت تبیین نظام نوین آمورش کارآموزان قضایی) ب
  :تبیین نظام جدید برای اساتید و کارآموزان از دو جهت حائز اهمیت است

  .کند میبینی شده را ایجاد  های پیش  زمینه مطالعه، تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی شیوه-1
هـای آنـان هماهنـگ و         کند تـا تـالش       اساتید را با نظام کلی آموزشی آشنا نموده و کمک می           -2

همسو با این سیستم جامع باشد؛ به این ترتیب از اقدامات موازی و معارض که گاهی موجب خنثی سازی                   
  .آید شود، جلوگیری به عمل می های آموزشی می فعالیت

منـدی    های و اقدمامات آموزشی، امکان استفاده و بهره         ر فضای برنامه   با قرار دادن کارآموزان د     -3
  .کند های ایجاد شده فراهم می هرچه بیشتر آنان را از فرصت

  
  های آموزشی برنامه: بخش اول
  های آموزشی از نظر محتوا برنامه: بخش اول

ت مختلف دانش   همچنان که در اهداف کارآموزی ذکر شد، فراگیران بایستی در طول دوره از جها             
بـه همـین    . قضایی، اطالعات عمومی، مهارت شغلی و ابعاد تربیتی، توانایی های خـود را افـزایش دهنـد                

ای طراحی شده است که اهداف مذکور را تـأمین            های آموزشی از نظر محتوا به گونه        ترتیب منظور، برنامه  
  :یم نمودتوان به دو بخش تقس های کارآموزی را می از این جهت، برنامه. کند

  
  :های اصلی برنامه) الف

تأمین کننده دو هدف اول کارآموزی، یعنـی ارتقـای دانـش قـضایی و               : های اصلی   محتوای برنامه 
حقوق خصوصی، حقوق   : تدریس موضوعات این بخش در چهار رسته کلی       . های شغلی است    ایجاد مهارت 

ها و ضـرایب      عناوین درس . گیرد  یجزا، فقه و آداب القضاء و کشف علمی جرم و پزشکی قانونی صورت م             
ها  در کارورزی و آموزش مشاوره نیز غالباً محتوای این برنامه. آنها در روش آموزش علمی بیان خواهد شد      

  .گیرد مرود توجه قرار می
  
  ):امور فوق برنامه(های جنبی  برنامه) ب

آنها موجب تقویت ابعاد    موضوعاتی است که فراگیری     ) امور فوق برنامه  (های جنبی     منظور از برنامه  
بنـابراین،  . گردد  اخالقی و تربیتی کارآموزان و افزایش معلومات عمومی مرتبط با اتقضائات شغلی آنان می             

نباید از  . های سوم و چهارم کارآموزی را که در مقدمه ذکر شد، تأمین خواهد نمود               های جنبی، هدف    برنامه
براین اساس، امو فوق برنامـه، ارزش و      . داف دیگر نیست  نظر دور داشت که اهمیت این اهداف کمتر از اه         

  .های اصلی دارد اعتباری همسان با برنامه
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  امور فوق برنامه در دو بخش اختیاری و الزامی به شرح ذیل در آموزش
  دروس الزامی) الف

  ساعت تدریس  ارزش واحدی  عنوان درس  ردیف
   ساعت16  یک واحد  درس اخالقی  1
   ساعت16  یک واحد  یآیین نگارش حقوق  2
   ساعت20  یک واحد  آشنایی با رایانه و اینترنت  3
  -  یک واحد  کار تحقیقی  4
   ساعت20  یک واحد  مدیریت قضایی  5
  دروس اختیاری) ب

  ساعت تدریس  ارزش واحدی  عنوان درس  ردیف
   ساعت16  یک واحد  آموزش قرآن  1
   ساعت16  یک واحد  آشنایی با احکام اسالمی  2
   ساعت16  یک واحد  قضاییه  اداری و بودجۀ قوهتشکیالت  3
   ساعت16  یک واحد  ادبیات فارسی  4
   ساعت20  یک واحد  خوشنویسی  5

  
  :بینی شده است عمل پیش
های آموزشی از نظر توانایی هـا، امکانـات، عالیـق و اسـتعداد                برنامه: فصل دوم 

  فراگیران
شده اسـت، تـا کلیـه کـارآموزان قـضایی،           االمکان درنظر گرفته      های آموزشی حتی    تنوع در برنامه  
بـه  . مند شـوند    ها، عالیق، استعدادها و امکانات خود بتوانند از خدمات ارائه شده بهره             متناسب با توانمندی  

  :همین منظور، برنامه از دو جهت تقسیم شده است
  

  :نیاز، عمومی و تخصصی های پیش دوره: اول
ر تمامی دروس در یک سطح نیستند؛ برخی از آنـان بـه             همه کارآموزان د  : نیاز  های پیش   دوره) الف

الوصـف    اند و از میانگین باالی نمرات برخوردار هستند، مع          رغم اینکه آزمون ورودی را با موفقیت گذرانده       
منظـور رفـع    به. شود باشند و همین امر موجب ناهمگونی سطح کالسها می ای از دروس ضعیف می   در پاره 

انـد،    تر از دوازده کـسب نمـوده        زانی که در برخی موارد آزمون ورودی امتیاز پایین        این اشکال، برای کارآمو   
شود، تا کارآموز بتواند از این نظـر خـود را بـه       صورت غیرحضوری برگزار می     نیاز آن درس به     آموزش پیش 

  .ای نزدیک نماید سطح علمی سایر کارآموزان هم دوره
برگـزاری دوره   . وره عمـومی کـارآموزی را بگذراننـد       کلیه کارآموزان بایـد د    : های عمومی   دوره) ب

مشهور است، به   » دوره کارآموزی «این دوره که به عنوان      . کند  عمومی، کارآموز را برای قضاوت آماده می      
  .باشد مدت یک سال می
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برخی از کارآموزان به دلیـل داشـتن شـرایطی خـاص، عـالوه بـر شـرکت در                   : دوره تخصصی ) ج
ای تخصصی را نیز بگذرانند، تا در یک رشته خاص از توانایی              توانند دوره   وزی، می های عمومی کارآم    دروه

باشد و چنانچـه تعـداد        حد نصاب تشکیل دوره ده نفر می      . علمی و مهارت قضایی بیشتری برخوردار شوند      
  .شود صورت غیرحضوری برگزار می کارآموزان واجد شرایط به حد نصاب نرسد، دوره به

  
باشد و واجـدین   در دو رشته حقوق جزا و حقوق خصوصی می        های تخصصی     دوره

  :شرایط عبارتند از
  .صورت توأم دارای تحصیالت حوزوی و دانشگاهی در حد کارشناسی هستند  افرادی که به-1
در ) ع(های دولتی یا دانشگاه امام صادق          کارآموزان دارای دانشنامه کارشناسی ارشد از دانشگاه       -2

  .شناسی وق خصوصی یا حقوق جزا و جرمهای حق یکی از رشته
  .التحصیالن رشته تخصصی قضاء  کارآموزان روحانی فارغ-3
  .های حقوق خصوصی یا حقوق جزا  دانشجویان دوره دکترا در یکی از رشته-4

باشد و نیز دروس فوق برنامه، متناسب با مقتـضیات دوره             ها ده نفر می     حد نصاب تشکیل این دوره    
  .شود اجرا می

  
  :های الزامی و اختیاری برنامه: مدو

برخی از مواد آموزشی و یا تربیتی، از چنان اهمیتی برخوردار هستند که ترک آن موجب اخالل در                  
  .به همین جهت، کلیه کارآموزان مکلف هستند که آنها را با موفقیت بگذرانند. آموزش خواهد بود

  :های الزامی کارآموزی قضایی عبارت است از برنامه
  .بینی شده است های اصلی پیش کلیه مواد آموزشی که در برنامه: الف
  ).فوق برنامه(های جنبی  دروس الزامی برنامه: ب

بینی شده اسـت، متنـوع خواهـد بـود و       های اختیاری کارآموزان که در امور فوق برنامه پیش          برنامه
شرکت کارآموزان در همه دروس     . دکن  کارآموز براساس عالقه و نیاز حداقل سه واحد از آنها را انتخاب می            

های علمی بالمانع     های مذهبی و کنفرانس     های مذهبی و کنفرانس     و برنامه های اختیاری از قبیل مناسب      
  .آید ها در معدل کارآموز می است؛ لکن تنها امتیاز مربوط، سه واحد از این برنامه

  ادامه دارد
  
  :ها نوشت پی

، انتـشارات   )هـا و فنـون تـدریس        روش(وزشی و پرورشـی     های آم    شعبانی، دکتر حسن، مهارت    -1
  .137سمت، چاپ یازدهم، ص 

  .بند اول:  رجوع کنید به-2
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  اخالق قضایی
اهللا فاضل لنکرانی در دیدار با کارآموزان قضایی  متن بیانات حضرت آیت: اشاره

  )27/9/1381(اداره کل آموزش روحانیون قوه قضاییه 
  

والـصلوه و الـسالم علـی سـیدنا و موالنـا و نبینـا               . مدهللا رب العـالمین   اهللا الرحمن الرحیم الح     بسم
لعنة االرضـین و       اهللا تعالی فی   بقيةو علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما        ) ص(القاسم محمد     ابی

  .الدین االن الی قیام یوم اهللا علی اعدائهم اجمعین من
جناب آقای یزدی به اینجا نشریف آوردند و مـا          از اینکه برادران عزیر و سروران محترم در خدمت          

کنم و به مناسبت اینکـه دریـروز، روز           را از نزدیک به فیض زیارت ایشان نائل کردند، صمیمانه تشکر می           
بوده به همه آقایان تبریک و تهنیت عـرض         ) ع(الرضا    بن موسی   الحجج، حضرت علی    والدت حضرت ثامن  

  .کنم می
برای اینکه خـصوصیات و  .  یک دو بعد مهمترین مسئله اسالمی باشد   مسئله قضا در اسالم شاید از     

  کنند که اصالً شاید آن مسائل در خواب هم برای  کنند و مسائلی را مطرح می اموری را در قاضی ذکر می
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طـوری    اما به لحاظ اهمیت مسئله قضا، این خصوصیات را در کتاب فقه، همـان             . انسان پیش نیاید  
گویند که مـدعی و منکـر         القضا، می   کنند؛ مثالً در همین بحث قضا، کتاب        ید، ذکر می  ا  که مالحظه فرموده  

وقتی که در محضر قاضی و رئیس دادگاه نشستند، قاضی اصالً این حق را ندارد که حتی در نگاهش هم                    
رقـی  در مسئله قضاوت اینها چه ف. تبعیض قائل شود، یعنی به یکی از این دو تا بیشتر از دیگری نگاه کند             

کنـد کـه در نگـاهش         کند؟ اگر فرض کنیم که بر طبق همان نظر واقعی قاضی است، چه فرقـی مـی                  می
تبعیض واقع شود، به یکی از مدعی یا منکر بیشتر نگاه کند، تا چه برسد به اینکه بیشتر احترام کند، تا چه                

خودش را اعمال کند که طـرف       برسد به اینکه بیشتر احترام کند با بیشتر توجه کد یا اینکه سابقه آشنایی               
در اسالم از تمام اینها، آنها منع شده است؛ و تا این درجه جلوگیری شده که مبادا یـک                   . دیگر متوجه شود  

کنـیم آن طـرف    حقی ولو خیلی ولو لینکه در باطن هم حقی نیست، ولی به آن کسی که توجه بیشتر مـی          
ری به او دارد، توجه به ایـن دارد و وقتـی کـه              گوید که البد قاضی عنایت بیشت       دیگر در پیش خودش می    

خواهـد داشـته      کند و خدای نکرده رعایت این را مـی          خواهد حکم دهد رعایت واقعی شرع را حتماً نمی          می
درحالی که مقصودم این نیست، ولی همین عمل چون مشعر به این معناست، در اسالم جلوی آن را            . باشد
صـلواه اهللا  ( که مسئله قضا در اسالم آنقدر اهمیت دارد که امیرالمؤمنین دانید اند؛ از طرفی دیگر، می  گرفته
ذلک وقتی با  با اینکه خودشان در مسند حکومت قرار داشت، حکومت در دست امیرالمؤمنین بود، مع       ) علیه

کسی اختالف پیدا کرد و آن شخص ادعا کرد، هر دو پیش قاضی رفتند، با اینکـه خـود وی حـاکم بـود،                        
ذلک وقتی که تناقض واقع شد، رفتند پیش قاضی تا قاضی حکم              ملکت بود، مصدر امر بود، مع     رئیس کل   

  کند که  این کشف تشریح می. کند که آیا حق به نفع امیرالمؤمنین است با به نفع آن طرف دیگر است
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 دهـد؛ و آن  ای برخوردار است و این یک درسی به ما مـی     مسئله قضا در اسالم از یک اهمیت ویژه       
ایم   درس این است که بعد از آن که این انقالب تحقق پیدا کرد، برکات این انقالب را هم از نزدیک دیده                    

گویید التزام و نشانه      بینیم، به هرحال ما همه ملتزم به این انقالبیم خودتان هم می             و از این به بعد هم می      
خـوب  . ازمش هـم بایـد ملتـزم شـود        ای ملتزم شد به لـو       اگر کسی به یک مسئله    . التزام به لوازمش است   

حکومت اسالمی، آن هم حکومت اسالمی واقعی، که عبارت است از حکومت تشییع است؛ تنهـا در ایـن                    
جهان پهناور، آن هم در یک مقطع کوچکی، در یک مقطع مکانی کوچکی به نام ایران حکومـت تـشییع                    

ئله قضایی الزم ندارد، کـه یـک چنـین          خوب این حکومت تشییع یا باید بگوییم که اصالً مس         . برقرار شده 
اینکه هـر کـس   . شود؛ و اگر لزوم دارد، پس چه کسی باید مسئولیت این کار را به عهده بگیرد        چیزی نمی 

گیرم، خوب ایـن طبعـاً یـک     بخواهد از خودش رفع تکلیف کند و بگوید که این مسئولیت را بر عهده نمی           
حاال افراد نابـاب    . شوند   به مجموعه افراد نابابی وارد می      شود که مجموعه یا نزدیک      وقت منجر به این می    

وقتی که مسئولیت قضایی یک حکومت تشییع را برعهده گرفتند چون ناباب هستند چه بسا لطمات خیلی             
یـک روزی یـادم     . ای است که باید به آن فکر کـرد          این یک مسئله  . شود  فراوانی به این حکومت وارد می     

آمـد چـه بـود، یـک آقـای       سته بودم و یک آقایی که اسمش هـم یـادم نمـی         آید که من همین جا نش       می
من با اینها سالها در مسئله قضا وارد بودم اما حـاال از             : محترمی بود و در مسئله قضا وارد بود، آمد و گفت          

گفتن که خوب همه مسائل به کنار، ولی تو این فکر را کـرده ای کـه       . خواهم بیرون بروم    امور قضایی می  
کند بحثی نیـست،   اگر کسی بهتر از تو جای تو را پر می. کند تو کنار بروی چه کسی جای تو را پر می      اگر  

اگـر نابـاب هـم نباشـد،        . رسـد     آید که مسلم به پای تو نمـی         یک فردی می  . ولی یک چنین چیزی نیست    
 را داریـد؟  دهد که حق انجام چنین کاری     خوب آن وقت چطور به خودتان اجازه می       . صالحیت کامل ندارد  

اید، صالحیت هـم داریـد؛ از         از یک طرف حکومت اسالمی هستید و مسئولیت قضایی هم به عهده گرفته            
ای است  شود؟ این مسئله خواهید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیدف جمعش چطوری می یک طرف می 

هـا در     که گـاهی وقـت     اینقدر در حکومت اسالمی مسئله حساس است      . که انسان باید درباره آن فکر کند      
  توانند به کار خودشان  کنند، اینها می ها کار می چیها که در کوچه کنم که این نظافت هایم تعبیر می صحبت



 169

کننـد بـه قـصدی کـه بـه جامعـه              های مسلمانان را که نظافت می       قصد عبادت کنند، همان کوچه    
این قضای با این اهمیت و حساسیت       آیا اگر این عبادت است و       . اسالمی خدمت کنند، همین عبادت است     

در یک حکومت آن هم تنها حکومت تشییع، آن هم در یک مقطع مکانی کوچک در این جهان پهناور، به 
نام ایران یک حکومت اسالمی به معنای واقعی به معنای شیعی در آن برقرار است آیا مـا وظیفـه نـداریم             

نداریم که هر کاری که از عهده ما سـاخته اسـت و      هر چه بیشتر به این حکومت خدمت کنیم؟ آیا وظیفه           
داند این معنا را که چـه         داند بهتر هم می     و هر کسی که خودش می     . هر مدتی که از عهده ما ساخته است       

. خدمتی از او ساخته است را در رابطه با حکومت انجام دهد؟ این خدمت به اسالم و خدمت به تشیع است                   
ن بخواهد خدای ناکرده در مسئله قضایی آن وارد شود و بخواهـد تنـازع      اینجا مملکت کفر نیست که انسا     

این یک مملکت اسالمی است و قضای آن هم قضای          . بین زید و عمری را که هر دو کافرند برطرف کند          
کنم، حاال از ما هم گذشـته و شـاید صـالحیت آن              لذا برادران عزیز این را جدی عرض می       . اسالمی است 

کند به درد تشکیالت قضایی        به خود کاری ندارم، ولی شما و آن کسی که احساس می            برای ما نبوده، من   
خورد، به عنوان خدمت به اسالم، به عنوان خدمت به حکومت تشییع باید آن را به عهده بگیرد و فکـر     می

بایـد  گیرد، یا باید زمین بماند که زمین ماندنی نیـست، یـا               کند که اگر به عهده نگیرد چه کسی عهده می         
طـور   اگر ایـن . یک فرد نابابی که معتقد به هیچ چیزی نیست یا عقاید درستی ندارد، بخواهد متصدی شود   

تواند دوام داشته باشد لذا آنهایی که صالحیت دارنـد و   آید که حکومت نمی باشد هزاران مفسده در کار می  
ز ایـن دوره هـای کـارآموزیی        بیننـد مخـصوصاً ا      آنهایی که بین هم و بین خدا، صالحیت در خودشان می          

اند، حاال ممکن است افرادی باشند که روحیه قـضایی در آنهـا    علمی و تئوری و عملی خوب استفاده کرده      
ای نیست    این روحیه، روحیه  . شود  نباشد و به هیچ وجه، یعنی ده سال کارآموزی کند این اصالً قاضی نمی             

کنم با اینکه گفتن آن بـرای    جبوراً برای شما عرض می    من اینجا یک داستانی را م     . که بتواند قضاوت کند   
به عنوان شاهد خودم در آن زمان که تازه انقـالب پیـروز   . من خیلی سخت است ولی مجبورم عرض کنم  

در قـم دادگـاه     . در قم تشریف داشتند، هنـوز تهـران نرفتـه بودنـد           ) قدس سره (شده بودم و حضرت امام      
ت و تشکیالتی، آن رئیس دادگاه انقالب هم به نظر امام رسیده بود             انقالبی درست شده بود و رئیسی داش      

ماند، آن هم قم به آن سوابق با آن        که او دادستان عمومی کشور شود درنتیجه، دادگاه قم بدون رئیس می           
یکی روزی امام به من فرمودنـد کـه   . خصوصیت، دادگاه انقالبش بدون متصدی باشد اصالً درست نیست 

خواهیم بفرستیم تهران به عنوان دادستان انقالب، ممکن اسـت   ه، گفتند ما مثالً زید را می فالنی، گفتن بل  
گفـتم  ! شما یکی دو ماهی این دادگاه انقالب را اداره کنید تا من یک کسی را با فکر و تأمل انتخاب کنم                    

  بنده . ز کرمان بودهمین جا نزدیک راه آهن مرک. کنم شما امری بفرمایید آن را اطاعت می. چه مانعی دارد
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یک روز یک پاسبانی را آوردند و در آنجا که معلوم شد آن پاسبان چهل . شدم رئیس دادگاه انقالب
این پاسبان خیلـی قـوی هیکـل و بلنـد قامـت و              . و پنج روز در زندان بوده و آن روز، روز محاکمه او بود            

. انـد   دیدم که دو تا زن هم آن کنار ایستاده        من  . شاید مثالً حدود صد و پنجاه کیلو وزنش بود        . سنگین بود 
بعـد یـک عـده    . پرسیدم که این زنها چه کار دارند، گفتند یکی زن این پاسبان است و یکی هم دختـرش        

هم مرد، شاید هفت یا . دیگر آمدند که معلوم شد اینها شاکی پاسبان هستند، شکاتش آمدند، هم زن بودند
 شکایت کردند و شکایتشان این بود که ایشان در یکی از روزهـای              تک آمدند و    آنها تک . هشت نفر بودند  

. پر سر و صدا از خانه آمده بود بیرون و در کوچه اسلحه خود را در آورده و روی مردم اسلحه کشیده است                      
پاسـبان را  . من به فکر فرو رفتن که منشأ این کار چه بوده       . البته کسی را نکشته بود فقط تهدید کرده بود        

یکی از شکات را صدا زدم که شما گفتید که این پاسبان یا اسلحه آمد و ما را تهدید                   . شناختم  نمیهم من   
اصالً به مسئله تظاهراتی کـه در آن        . اند  کرد، منشأ آن، این بوده که اختالفی با خانواده این پاسبان داشته           

. زنـد   ها را مـی     م همین حرف  شاکی دوم را آوردم دیدم، آن ه      . زمان معمول بود هیچ ارتباطی نداشته است      
بعد من فکر کردم که او کارش مربوط به مسئله تظاهرات نیـست، اینهـا یـک اختالفـی بـا خـانواده او از          

اتفاقـاً  . جهات همسایگی داشتند و این مسئله در آن ارتباط است، نه در ارتباط با انقالب و مقدمات انقالب    
گفت که من بیـست       خودش می . ات دادگستری بود  یک مستشاری داشتم، که آن مستشار هم یکی از قض         

ام؛ آن هم کنار من نشسته بود، بعد من شاکی اول را خواستم و گفـتم                  و پنج سال در مسئله قضا کار کرده       
کـسی را کـه نکـشته اسـت و          : زنم، ایشان درست است تهدید کرده، اوالً        طوری که من حدس می      که این 

ها بود، نه اینکه مربوط به تظاهراتی کـه     اش با همسایه    ه  لی خانواد تهدیدش هم مربوط به مسائل داخ     : ثانیاً
طور بوده من خواهش  گفتم اگر همین. طور بوده گفت بله، همین. بین ما معمول است که با دولت مخالفیم

شـاکی دوم   . نظر کردم   کمی فکر کرد و گفت من صرف      . نظر کنید   کنم از شما از شکایت خودت صرف        می
یک پیرمردی بـود و آمـد و مـن بـه او گفـتم               . از تمام اینها رضایت گرفتیم تا یک نفر ماند        آمد و باالخره    

زنم مسئله تظاهرات دولتی ارتباطی ندارد، این یک مسئله محلـی همـسایگی               طوری که من حدس می      آن
گفت مـن   . نظر کنی و از ایشان بگذرد       گویم از شکایتت صرف     گفتم من می  . گویید چه کنم    گفت می . بوده

شناسـی؟    اند را می    ه  گفتم که آن دو تا زنی که آن گوشه ایستاد         . کنم، گفتم باشد    نظر نمی   از شکایتم صرف  
گفتم که نظر شما چیه، گفت نظر مـن ایـن اسـت کـه ایـن                 . یکی زنش است دیگری دخترش    ! گفت بله 

گفـتم کـه اگـر ایـن        . دحاال اگر مثالً مسائل دیگر ندارد زندان را بایـد بـرو           . پاسبان الاقل باید زندان برود    
دهی؟ اگر حاضری بـدهی مـا         پاسبان رفت زندان، زن و بچه او منحرف شدند، تو جواب رسول خدا را می              

. توانم جواب رسـول خـدا را بـدهم          فکری کرد و گفتنش که نه، من نمی       . کنیم که تو برود زندان      حکم می 
  ی که اگر او به زندان برود، زن و بچه کن توانی بدهی، چون فکر می گفتم حاال که جواب رسول خدا را نمی
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گفت از او گذشتم، بعد بـه آن رفـیقم          . رده ممکن است منحرف شوند، پس از او بگذرد        کاو خدای ن  
چون از او پرسیدم که شما چند روز در زندان بودید، گفـت             (که قاضی بود گفتم که بنویس که آن پاسبان          

تواند   هل و پنج روز را گذارنده است، پس همین االن می          محکوم به چ  ) من چهل و پنج روز در زندان بودم       
بعد آن پاسبان افتاد به دست و پای مـا و           . به منزل خودش برود، دیگر ما با او کاری نداریم، او هم نوشت            

گفت،  مقصودم این است که آن قاضی بیست و پنج ساله که در کنار من بود خودش می. بساطی به پا کرد
ای که شما پیدا کردیـد،        فت من بیست و پنج سال قضاوت کردم، اما به این نکته           برحسب اقرار خودش، گ   

اما حاال متوجه شدم . کردم  توجه نکردید، توجه نکردم و اگر من بودم یک حکم دیگری درباره او صادر می              
 حکم داد که چهل و پنج روز زندان باشد و چـون زنـدان را          . طور حکم داد    که حق با شماست و باید همین      

. اش را گرفـت و رفـت        او هم از همان جلسه دادگـاه دسـت زن و بچـه            . گذرانده پس باید برود به منزلش     
هـای   هایتان نیـت  انشاءاهللا با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و با اینکه نیت  . شکات هم با رضایت رفتند    

کند که     خدا کمکتان می   انشاءاهللا. خالصی باشد و هدفتان این باشد که هیچ کسی حق از او تضعیف نشود             
  .در این راه بیش از پیش موفق و مؤید خواهید بود

گیرید   کنم و امیدوارم که در آینده در هر مسئولیتی که قرار می             با من مجدداً از حضورتان تشکر می      
انشاءاهللا به نحو شرعی به تمام معنا بتواند انجام وظیفه کنیـد و خیـر دنیـا و آخـرت نـصیب شـما شـود،                           

  .ءاهللا انشا
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  دائم الوضوء بودن
  : فرماید کند که خداوند می نقل می) ص(دیلمی از پیامبر اکرم 

هر کس وضویش را از دست بدهد و وضو نگیرد به من جفا کرده است، و کسی که وضـویش را                     «
از دست بدهد و دوباره وضو بگیرد و حداقل دو رکعت نماز نخواند بر من جفا کرده، و هر کس وضویش را   

ز دست داد تجدید وضو کرد و دو رکعت نماز خواند، و پس از آن دعا نکرد، بر من جفا کرده اسـت و هـر                ا
کس وضویش را از دست بدهد و پس از آن وضو بگیرد و نمـاز بخوانـد و دعـا کنـد، و از حـوایج دنیـا و                             

  )1(».مام و من خدای جفاکار نیست آخرتش چیزی بخواهد و من اجابت نکنم، من به او جفا کرده
  
  : نوشت پی

  .20 و آخر باب 13 ارشاد القلوب، آخر باب -1
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  !خود را بیازماییم
  

  )1سؤال 
پس از قطعی شدن حکم، وی      . گردد  به جرم کالهبرداری به دو سال حبس محکوم می        ) الف(آقای  

بــا مراجعــه بــه پزشــکی قــانونی، جــسد ) الــف(گــردد، و بــه دنبــال آن، پــدر و مــادر  مــدتی ناپدیــد مــی
معرفی کرده و پس از تشریفات قانونی نسبت بـه آن اقـدام و              ) الف(ای را به نام فرزند خود         الهویه  هولمج

مراسم ختمی نیز در این رابطه برقرار نموده و با ارائه مدارک به دسـت آمـده، از دادگـاه درخواسـت منـع                        
 اتهـام حمـل پـنج کیلـوگرم         بـه ) الـف ( سال بعد، آقای     5. نمایند  پیگرد وی و درنتیجه، آزادی وثیقه را می       

از زندان بـرای همـسر خـود    . گردد شود و به حبس محکوم می ای دور افتاده دستگیر می تریاک، در منطقه 
در نبود همسر وی، همسایه نامه را تحویل گرفته         . نویسد  ای می   کند نامه   که در خانه پدری وی زندگی می      

پـس از اجتمـاع اهـالی       . نماید  یرین را به خود جل می     زده توجه سا    و با مالحظه نام متوفا، با حالتی وحشت       
پرونده جهـت  . رسد شود و موضوع به اطالع نیروهای انتظامی و سپس دادگاه می          محل، حقیقت کشف می   

صدور رأی برای کلیه افراد دخیل به شما به عنوان قاضی دادگاه ارجاع شده؛ بـا توجـه بـه مـواد قـانونی،                        
  .نماییدمیزان محکومیت هر یک از انشای 
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  )2سؤال 
شکایتی علیه شرکت گاز بـدین شـرح مطـرح نمـوده؛ شـرکت مـذکور پـس از حفـره                     ) الف(آقای  

روی نزدیک منزل وی نسبت به پر کردن آن اقدام نکرده و درنتیجه، فرزند نه سـاله وی در سـاعت                       پیاده
خوان سـاق پـا و      بیست و یک شب گذشته به هنگام عبور، به داخل گودال افتاده و دچار شکـستگی اسـت                 

ای به    که به دلیل پرداخت هزینه    : دارد  نماینده شرکت گاز در دادگاه اظهار می      . پیچیدگی مچ دست گردیده   
شود و پر کردن و مرمت آنها را شهرداری با دریافت  گونه امور دریافت می شهرداری، مجوز الزم جهت این  

هزینه دریافتی از بابت خسارتی است که بـه         : رددا  نماینده شهرداری اظهار می   . گیرد  این مبلغ به عهده می    
گیرد و عملیات مرمت آسفالت  شود و شهرداری فقط مرمت آسفالت را به عهده می       آسفالت خیابان وارد می   

اکنون . های حفر شده انجام شود      بایستی پس از سپری شدن یک هفته از زمان پر کردن گوال             معموالً می 
  .ت به اصدار رأی به عنوان مقام قضایی اقدام نماییدبا توجه به دفاعیات دو طرف، نسب

  
  )3سؤال 

کـه پـس از اعتـراض، دادگـاه         . شـود   به جرم تهیه سند جعلی، محکوم بـه حـبس مـی           ) الف(آقای  
تجدیدنظر، به لحاظ کهولت سن و عدم سوءسابقه، محکومیت وی را به جزای نقدی معادل سـه میلیـون                   

  .دهد ریال تخفیف می
احکام با ارائه فـیش بـانکی مبنـی بـر پرداخـت جـزای نقـدی آزادی کفیـل را                     محکوم در اجرای    

مابین فیش ارائه شـده از ناحیـه          های بعدی در واحد امور مالی اختالفی فی         در بررسی . نماید  درخواست می 
گـردد    شود؛ که پس از استعالم از بانک مشخص می          حساب ارائه شده بانک مالحظه می       محکوم و صورت  

در .  شد مبلغ سیدصد هزار ریال بوده که با دستکاری به مبلغ سه میلیون ریال جعل گردیده                که فیش ارائه  
شود و به     گردد، لیکن پس از احضار کفیل و راهنمایی وی، مجرم دستگیر می             ابتدا احضار مجرم میسر نمی    

دنظر، نسبت بـه  با عنایت به مطالب باال و صالحیت دادگاه بدوی یا تجدی. نماید  جرم اخیر خود اعتراف می    
  .صدور رأی و اصالح رأی بدوی اقدام نمایید

  
  )4سؤال 

باشد که قالپاق آن از رینگ  شرق به غرب درحال حرکت می) الف(در یک خیابان دو طرفه، خودرو       
نمایـد و بـا       که از غرب به سمت شرق در حرکت بوده برخورد می          ) ب(خودرو جدا شده و به سمت ماشین        

اصابت کرده و موجب جراحـاتی روی       ) ج(صورت عابری به نام       ا برخواسته و به   شدت گرفتن سرعت به هو    
) ج(، آقای   )ب(دهد و خودرو      بدون توقف به مسیر خود ادامه می      ) الف(راننده خودرو   . گردد  صورت وی می  

 و کند علیه رانندگان هر دو خودرو شکایت می) ج(پس از اقدامات درمانی، آقای . رساند را به بیمارستان می
گیریـد؟ اصـدار رأی    شود، شما به عنوان قاضی دادگاه چگونه تصمیم مـی          پرونده امر به نزد شما ارجاع می      

  .نمایید
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
  اهللا فقیه ربانی، حکیم الهی، سالک الی

  *اهللا محمد حسین غروی اصفهانی آیت
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  .اطال اهللا بقاک و من کل سوء وقاک و رزقنی لقاکسیدی و سندی و موالی و معتمدی، 
مدتها بود از مجاری حاالت سعادت آیات، اطالعی نداشته و از آنجا هم کسی اطالع نداده بود، تـا                   

باری، الحمدااله علی کل حال از . محترمه شرفیات گردیدم] نامه[قبل به زیارت رقیمه ] روز[آنکه چند یوم 
ه زیاد است، ول مناسب حال و مقـام کـه در قـرآن، منـصوص و در کلمـات                    سؤال شده بود، اگر چ    ) ذکر(

است، ) ال اله اال انت، سبحانک انی کنت من الظالمین   (اهللا علیهم، مأثو است؛ ذکر یونسیه         معصومین سالم 
و چـون غـم   ). فنجیناه من الغـم و کـذالک ننجـی المـؤمنین       : (که نتیجه آن در خود قرآن منصوص است       

 سجن طبیعت است؛ باید این مقصد بزرگ منظور بوده باشد، که نتیجه نجات از سـجن       سالک، خالصی از  
طبیعت، ارتقا به عالم قدس است؛ و بدیهی است که این قسم از نتایج، تـابع لقلقـه لـسان نیـست، توجـه                        

 است؛) بقاءاهللا(مخصوص با مذکور الزم دارد، و فنای در مذکور، نتیجه نجات از سجن طبیعت و مالزم با                  
فرمودند که اقالً چهارصد مرتبه ذاکر در سجده باشد، که اشرف حاالت عبودیت است، خیلـی                  و مشایخ می  

شناسید، دو ساعت یا زیادتر، این سجده را ادامه           شاید بعضی که می   . خوب است، خرده خرده باید زیاد شود      
ت، که نه معده پر و نه چنـدان         بهترین اوقات، وقت سحر یا بعد از نماز عشا که وقت انحدار غذاس            . اند  داده

االتصال الزم است، تا غلبه حال دست دهد، و روزنـه بـه    و البته توجه به مذکور علی. خالی و ضعیف است  
  ).اهللا من عرف نفسه فقد عرف: (عالم ملکوت باز شود، و نفس مجرده مشهود گردد

 ذکر توجه تام غالبـاً دیـر        و آنچه مشایخ طریقتی در ذکر قلی اصرار دارند، برای همین است که در             
توجه، یک مرتبه آن متصور نیست، پس اگر مستدام شود، البته زودتر              دهد، ولی نقش در قبل بی       دست می 

دهد و این مطلبی که غرض شد، فقط برای سر توجه تام بود، نه آنکه غرض ترجیح ذکر        غلبه حال رخ می   
همچنین، نماز و دعا و زیارت هر کدام که با          قبلی است؛ بلکه همین ذکر لفظی که موافق شرعی است، و            

  .توجه باشد مؤثر است
اهللا باشد، و لسان او از ذکر او، و قلـب او              دیگر آنکه، هر کس خداخواه است، باید همیشه حاضر مع         

التخلیـه وارد شـده،       الخالء؛ کما اینکه از دستور شارع و اذکاری که در بیت            از یاد او خالی نباشد ولو در بیت       
  .فهمئ، اهمیت یاد حق و ذکر او را ن میانسا

هللا هـستید، اگـر ایـن مطلـب        و امثال جنابعالی که بحمداهللا موفق به ارشاد خلق و سوق آنهـا الـی              
اهللا علیهم اجمعـین اسـت،        محض حفظ مقام ربوبیت و نگاهداری نتایج زحمان انبیاء و ائمه طاهرین سالم            

قات خلوات را متمحض برای حـق قـرار داده، و در توجـه              هذا، او   ولی مع . منافی با آنچه عرض شد نیست     
  . برداری بکوش تا خرمنها گل

آقازاده معظم و مکرم دامت تأییداته العالیه را عرض . زاده دست بورسی دارد زیاده زحمت است، بنده
  .خلوص دارم

  .یاور امیری: نامه عرفانی، گردآورنده کتاب چهل: مأخذ* 
  ذ بکموالسالم علیکم و علی من یلو

  حره الجانب، محمدحسین الغری االصفهانی
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  »خود را بیازماییم«پاسخ به سؤاالت 
  شماره قبل

  
  )1سؤال 

تحت عنوان غـصب طـرح      ) ب(، دادخواستی علیه آقای     100مالک پالک ثبتی شماره     ) الف(آقای  
  ...نماید می

  
  :پاسخ

 به عنوان کسب و پیشه      ،56درصورتی که ملکی به صراحت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب            
و یـا حتـی بـا رضـایت     )  عـادی –رسمی (یا تجارت توسط مالک یا نماینده قانونی او با تنظیم سند اجاره            

بدون تنظیم قرارداد در اختیار متصرف یا مستأجر قرار گیرد، با استفاده کسبی نـامبرده از ملـک موصـوف                    
) الـف (پرداخت اجور به آقای     ) ج(، اگر آقای    برای مشارالیه حق کسب و پیشه ایجاد گردد؛ در فرض سؤال          

  به عنوان مالک ملک و استفاده کسبی خود را از ملک به عنوان کارگاه ثابت کرده باشد طبعاً برحسب 
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صراحت این قانون نامبرده مالک حق و کسب و پیشه ملک موصوف بوده و لذا دعوای وی علیـه                   
ول به صحت بوده و قاعدتاً دعوای خلع یـد یـا تـصرف              مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره محم      ) الف(آقای  

امـا در فـرض آن کـه تـصرف       . باشد  محکوم به رد و بطالن می     ) ب(غیرقانونی مطرح شده از طرف آقای       
باشد که ظاهراً با منطوق سؤال مطرح شده منافات دارد؛          ) الف(فیه از ناحیه آقای       در ملک متنازع  ) ج(آقای  

 منعقد شده درحالی که     65در سال   ) ج(و  ) الف(مابین    ت که قرارداد اجازه فی    برای اینکه در سؤال آمده اس     
  . را به اثبات رسانده است61با ارائه رسید و مدارک پرداخت اجور از سال ) ب(اشاره شده که آقای 

از ناحیـه مـشارالیه تقـدم    ) ج(از ناحیه مالک، از تـصرف آقـای      ) ب(به عبارت دیگر، تصرف آقای      
مبنی بر الزام مالک بـه تنظـیم سـند اجـاره بـه              ) ب(توان رأی به حقانیت آقای        درصورتی می . زمانی دارد 

حق انتقال ملک را بـه دیگـری داشـته          ) ج(، آقای   )ج(و  ) الف(نامبرده را نمود که در قرارداد تنظیمی بین         
ه قانون، ، برخالف مقررات مبحث اجاز56قانون مؤجر و مستأجر مصوب ) 19(باشد؛ چون به صراحت ماده    

نامه حق انتقال بـه او داده   مدنی مستأجر حق انتقال عین مستأجره به دیگری را ندارد مگر آن که در اجاره   
صراحتاً مذاکره نموده و معنای مـذاکره نیـز   ) ج(شده باشد؛ که ظاهراً با بررسی سؤال مذکور و اینکه آقای   

بر ملـک موصـوف     ) ب(ن بود که توافقات آقای      باشد؛ لذا در این فرض باید قائل به آ          به معنی رضایت نیم   
لذا در  . بدون مجوز قانونی انجام شده و چون تصرف مال غیر بدون مجوز قانونی نیز در حکم غصب است                 

) الـف (محمول بر صـحت بـود کـه دعـوای آقـای             ) الف(این فرض باید قابل بر آن بود که دعوای آقای           
منبی بر تنظیم سند رسمی محکوم به بطالن خواهد         ) ب(محمول بر صحت بوده و درنتیجه، دعوای آقای         

  .بود
  

  )2سؤال 
  .مشغول به کار هستند) ج(هر دو در مغازه طالفروشی آقای ) ب(و ) الف(آقایان 

  
  :پاسخ

که مخفیانه بودن نیـز از  ) طور متلقبانه ربودن مال غیر به  (طورکلی    با توجه به تعریف بزه سرقت به      
گردد   های تعریزی از شمول آن می       موجب خروج سرقت  » متقلبانه«ی کلمه   مصادیق بوده و ذکر آن به جا      
) جهل به موضوع  (نسبت به وجود طالها با داخل کیسه زباله جاهل بوده           ) ب(و با عنایت به اینکه شخص       

با انداختن طالها به داخل کیسه زباله مغازه و به نیت ربودن آنها سبب خروج آنها از حیطـه                   ) الف(و آقای   
شده است؛ و از آنجا که درصورت اجتماع سبب و مباشر و اقوی بـودن سـبب،                 ) ج(ت مالکانه آقای    تصرفا

نبوده و صدورحکم برائت    ) ب(لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه شخص      . مسئولیت متوجه مسبب خواهد بود    
  .او از ضروریات قانونی است

و اینکـه مـشارالیه     ) الف(شخص  حال با توجه به مراتب فوق، با عنایت بر توجه بزههای مزبور بر              
هـای ارتکـابی از ناحیـه وی از مـصادیق سـرقت مـشدد و                بوده، لذا سرقت  ) ج(خادم و کارمند طالفروش     

سـارق مـستخدم بـوده و مـال مخـدوم خـود را              (قانون تعزیرات اسـالمی     ) 656(ماده  » 5«مطابق با بند    
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قـانون  ) 47(طـور مـاده       ه مزبـور و همـین     لذا صدورحکم به محکومیت وی به استناد مـاد        . بوده...) دزدیده
  .اجتاب خواهد بود غیرقابل) قاعده تعدد مادی در جرایم مشابه(مجازات اسالمی 

  
  )3سؤال 

  ...به عنوان جعل امضای وی) ب(با ارائه تصویر سندی به محکمه، علیه آقای ) الف(آقای 
  :پاسخ

  :گیرد پاسخگویی به سؤال در دو قسمت جداگانه صورت می
با توجه به اینکه استفاده از سند مجعول فرع بر احراز جعلیت سند بـوده کـه                 :  دعوای کیفری  )الف

فیه به دلیل فقدان ادله اثباتی و عدم ارائه اصل سند جهت استکتاب قرار منع قرار پیگـرد آقـای                      در مانحن 
ال موضـوع بـودن     لذا دعوای استفاده از سند مجعول نیز به لحاظ سالبه بـه انتقـ             . صادر گردیده است  ) ب(

  .محکوم به رد خواهد بود
در متن سؤال، به عادی یا رسمی بودن سند مورد ادعا تصریحی نشده است و              : دعوای حقوقی ) ب

از آنجا که نوع سند مؤثر در کیفیت تصمیم دادگاه خواهد بود؛ بنابراین، برفرض اینکـه سـند مـورد بحـث                
به اتهام جعل امضای وی در ذیل ) ب(ی علیه با طرح دعوای جعل) الف(عادی باشد، چون شخص شخص      

  .صادر نمود) الف(برداری نموده و حکم به نفع  توان از آن سند بهره سند آن را انکار نموده است، لذا نمی
فیه رسمی باشد، از آنجا که سند رسمی تا زمان احراز جعلیت معتبـر          اما بر فرض اینکه سند متنازع     

فیه نیز به لحاظ ارائه اصل سند جهت اسـتکتاب، جعلیـت سـند بـه اثبـات                   االجرا است و در مانحن      و الزم 
  .نرسیده است؛ لذا در این فرض، صدورحکم بر مبنای آن موافق اصول و موازین قانونی است

  
  )4سؤال 
دارنـد کـه تعـداد        صاحبان واحد تولیدی عروسک، با طرح شکایتی اعالم مـی         ) ب(و  ) الف(آقایان  
  ...قابل توجهی از

  :پاسخ
را منصرف از عدم دخالت     » اقدام به سرقت نموده   ) هـ(و  ) د(با کمک آقایان    «درصورتی که جمله    

مباشـر سـرقت بـوده و    ) ج(آنها در عملیات اجرایی جرم سرقت تلقی نماییم؛ در این صورت صرفاً شخص          
بـدیهی اسـت   . به عنوان معاونت در بزه معنونه قابل تعقیب و مجازات خواهنـد بـود       ) و هـ ) د(مباشرالیهما  

درصورت حمل جمله مزبور بر دخالت آنها در عملیات اجرایی جـرم، تعقیـب آنهـا بـه اتهـام مـشارکت در                       
قانون تعزیرات اسالمی   ) 656(فیه، ماد     و در مانحن  ) درصورتی که جامع شرایط حد نباشد     (سرقت تعریزی   

  قابل اجتناب خواهد بود  ضربه شالق است، غیر74 که متضمن شش ماه تا سه سال حبس و تا 75مصوب 
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به لحاظ سـاخت کلیـد بـرای ارتکـاب     ) ج(و هرچند نظر برخی به غیرقابل مجازات بودن شخص      
باشد؛ ولـی از آنجـا    می) به علت اینکه مقدمه جرم سرقت است(قانون موصوف ) 664(جرم به استناد ماده     

پـذیر   کاب بزه مزبـور نیـز امکـان   که عمل مزبور واجد عنصر قانونی مستقلی بوده و وقوع سرقت بدون ارت         
از این حیث نیز قابل تعقیـب و        ) ج(بوده و به عبارتی، مقدمه الزم و واجب سرقت نبوده، بنابراین مشارالیه             

  .مجازات خواهد بود
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  )عج(خدمت پدر از دیدگاه امام زمان 
ـ     بود که پدر پیری داشـت؛ در خدمتگـذاری او هـیچ           ) در نجف اشرف  (مرد کارگری    اهی گونـه کوت

ماند تـا خـارج شـود و او را بـه              برد و منتظر می     کرد، تا آنجا که آفتابه به مستراح پدرش را با خود می             نمی
او همیشه در خدمت پدر بود، جز شبهای چهارشنبه که بـه مـسجد سـهله میرفـت و در آن                     . منزل برساند 

ولی پس از . دمت پدر باشدتوانست در خ داری در مسجد نمی زنده شبها به خاطر اعمال مسجد سهله و شب
چرا رفتن به مسجد سـهله را تـرک نمـودی؟ در پاسـخ          : او پرید . مدتی ترک کرد و به مسجد سهله نرفت       

نتوانـستم بعـد از ظهـر زود حرکـت          . چهل شب چهارشنبه به آنجا رفتم، آخرین شب چهارشنبه بود         : گفت
. ب شد و منه تنها به راه خـود ادامـه دادم  های غروب به راه افتادم، مختصر راه رفته بودم، ش    کنم، نزدیکی 

ناگاه عربی را دیدم درحالی که بر اسب سوار است بـه            . یک سوم راه مانده بود و هوا هم بسیار تاریک بود          
کند، همین که به مـن رسـید بـا            این مرد راهزن است، حتما مرا برهنه می       : آید، با خود گفتم     سوی من می  

همراه تو چیـز   : فرمود. روم  کجا میروی؟ گفتم مسجد سهله می     : گفتزبان عربی شروع به صحبت نمود و        
بـار دیگـر بـا      . دست خود را در جیب کن گفتم در جیبم چیـزی نیـست            : فرمود. نه: خوردنی هست؟ گفتن  

من دست خود را در جیب کردم، دیدم مقداری کشمش توی جیبم هـست              . تندی این سخن را تکرار کرد     
پـدر پیـرت را بـه تـو سـفارش           : اوصیک العود : آنگاه فرمود .  در خاطرم نبود   ها خریده بودم و     که برای بچه  

سپس از نظرم ناپدید شـد،      . این جمله را سه بار تکرار کرد      .) گوید  عرب بیابانی پدر پیر را عود می      . (کنم  می
است و راضی نیست خدمت پدرم را حتی شبهای چهارشـنبه نیـز             ) علیهالسالم(فهمیدم او حضرت مهدی     

  )1(.از این جهت دیگر به مسجد سهله نرفتم و آن عبادتها را ترک نمودم. مایمترک بن
  
  :نوشت پی

  .246، ص 53ج :  بحاراالنوار-1
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  قابل توجه همکاران محترم قضایی در سراسر کشور
  

با توجه به اینکه انتقال تجریبات و بیان خاطرات، یکی از عوامل مؤثر در امر یادگیری و آمـوزش                   
نماییم که خاطرات قـضایی       ین، از کلیه همکاران محترم و پیشکسوتان امر قضا درخواست می          است؛ بنابرا 

بدیهی است خاطراتی که زودتر بـه  . به آدرس ذیل ارسال دارند) پیام آموزش (خود را جهت درج در نشریه       
  .دست ما برسد از اولویت چاپ برخوردار خواهد بود

    سردبیر
    

 بهشت، جنب تاالر دشـت بهـشت، معاونـت          آباد، دشت   تهران، سعادت : آدرس
  2093682: قضاییه، واحد نشریات، شماره تماس آموزش قوه
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  تحسین و افتخار بر آن جوان گمنام
مدتی قبل از تشکیل دادسرا، رسیدگی به آخرین پرونده وقت را به پایان برده و صـورت جلـسه را               

هـا بـا      در آن زمـان، انبـوه پرونـده       . دگاه بودند امضاء کرده بودم و طرفین دعوا نیز درحال خارج شدن از دا           
هـای اعـاده شـده از         های رنگی، هر یک در صف واحدی قرار گرفته و پرونـده             های متفاوت و پوشه     حجم

های ارجاعی هر کدام در قسمت دیگری از میز تجمع کرده بودند و همگی در نوبت  کالنتریها و نیز پرونده
ل دعوت شده و دستبند به دستشان بود، بـا مـأموران بـرای ورود بـه                 چند متهم زندانی که از قب     . رسیدگی

رسید، درحال تصمیم گـرفتن       ای پشت در به گوش می       صدای نجوای عده  . کردند  شماری می   دادگاه لحظه 
ای دست از کار کشیدم تا استراحت کنم و برای رسیدگی به سـایر امـور                  در مورد پرونده قبلی بودم، لحظه     

پیرمـردی بـرای   . شـود  افتد، این بار خـسته مـی        باشم که چشمم به گزارش پرونده می      تجدید قوایی کرده    
  خواهد  خرید، از شهرستانی دوردست، با اندکی سرمایه به تهران آمده، با خرید مقداری جنس از بازار، می



 183

به مغازه کوچک خود رونقی دهد تا موجب نشاط کودکان و راحتی اهالی محل باشد، حرکت کرده   
دستی گذاشـته     آوری کاالها، آنها را در یک چرخ        پس از پایان خرید و جمع     ... اما دریغ . کت کسب ماید  تا بر 

ایـن  : گویـد   شود تا آن مال را برباید، با خـود مـی            آن باربر، پس از حرکت، وسوسه می      . تا به مقصد برساند   
ناف ناآشنا و غریب و تنهاست پیرمردی فرتوت و ناتوان است و من جوانی برومند، او به بازار و اطراف و اک   

شناسم، اگر با من گالویز شود تحمـل یـک مـشت     ها خروج بازار را می ولی من تمامی کوی و برزن و راه  
سان خود داردم که شـبها بـا هـم نقـل              اگر او تنهاست، درعوض من چندین دوست هم       . سنگین مرا ندارد  

پیرمـرد بیچـاره،   . سـازد  یم خود را عملی مـی ایم؛ سرانجام تصم   مجلسمان هنرهایی است که در روز داشته      
بـازار اسـت و محـل رد را         ! چشم به افق دوخته مگر کسی او را دریابـد و درد او را بپرسـد؛ امـا افـسوس                   

گذارد، مادر به فرزند خود توجه ندارد، بدن ضعیف فرزند به ایـن سـو و آن               پرسد، مرهم به زخمی نمی      نمی
شـود کـه      پیرمرد خیلی زود متوجه مـی     .  ورود به عرصه عرفات    خورد، گویا صحرای محشر است و       سو می 

رحم تمام سرمایه ای که با هزاران امید، آرزو، زجر و سختی تهیه شـده                 آن جوان بی  . حدسش درست بوده  
صدور دسـتورات قـضایی     . بود، به ناگاه چون گرگی درنده ربوده و اکنون احتماالً مشغول بلعیدن آن است             

نگـاری،   تحقیـق و بررسـی، چهـره   . شـود  های پیرمرد، شروع می   ه نه، پس ا زناله    پس از استماع شکایت ک    
  ...های باربری مراتب منعکس می گردد و رحم در محل، به تمامی بنگاه شناسایی سارق بی

کردم، کـه دردمنـد       برای مدتی به فکر فرو رفتم که چه باید می         . رود  پیرمردی ناالن و ناراحت می    
  ...به کارم ادامه دادم.  چون او بسیارندیکی نیست، افراد ناالن
ها موضوع که     کم این ماجرا در ذهنم محو شد؛ چرا که از آن روز به بعد با ده                 کم. چند روز گذشت  

  .آمد تنها یکی از آنها برای اشتغال فکری و روحی یک ماه کافی است، برایم پیش می
های دیگر روی میـزم خودنمـایی کـرد؛           دهاما مدتی بعد، پرونده آن پیرمرد در میان انبوهی از پرون          

پرونده را گشودم تا رسیدگی کـنم، امـا         ! آخر به فکر من درمانده هم باشید      : گفت  زبانی می   انگار با زبان بی   
رود، بـا       ها و پیکر ناتوان، در ذهنم رژه مـی          این بار دیگر پیرمرد میامده بود، آن لحظه حضورش، با آن ناله           

د این درد و شوک ناشی از ربودن سرمایه، او را عاجز کـرده و از پـای افکنـده            کردم که شای    خودم فکر می  
  .باشد؛ سریعاً ادامه گزارش رسیده را که ضمیمه پرونده بود، خواندم

یکی از دستورات صادر شده نتیجه بخش بود؛ از آنجا که مال حالل اسـت و خداونـد یـار و یـاور                       
کاال، در فهرست کاالهای ارسالی خود، مربوط بـه چنـدین   ونقل   مظلوم است؛ آرای یکی از بنگاهای حمل      

  نام و آدرس . ها ارسال شده روز پیش مشخصات کاالهایی را ثبت کرده که برای یکی از شهرستان
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فرستنده مشخص شده و جالب آنکه نام گیرنده کاال را در محل نیز در همـان قـسمت فرسـتنده                    
کردم؛ نیابت قضایی برای شناسـایی مجـرم، تـصویر چهـره            دستورات بعدی را صادر     . کاال قید کرده است   

. پس از مدنی، متهم دستگیر شده و به دادگاه اعزام شـد           . نگاری شده از رباینده مال نیز ضمیمه نیابت شد        
روز موعود، پرونده را گشودم، نیازی به مطالعه نیست، چرا که هرچند، هر روز با           . شاکی را نیز احضار کردم    

این بار متهم و شـاکی هـر دو         . به سرو کار دارم اما هر یک جای خود را در ذهنم باز کرده             ها موارد مشا    ده
طرفین را به دادگاه فراخواندم، حدس و گمانم درست بود، چرا که اعتقاد دارم هیچ جرمی اتفـاق                  . حاضرند

 فکر و اندیـشه     افتد مگر آنکه خداوند بخواهد که آثاری از آن برای کشف حقیقت به جا بماند،  تمامی                  نمی
  .و حساب تبهکاران نادرست درآید

متهم پس از اندکی انکار، وقتی با چهره شکسته پیرمرد مواجه شد، پذیرفت که سرقت کرده است              
پرسـم،    مجدداً وقایع را از پیرمرد می     . و مال مسروقه را به محل ارسال کرده و در آنجا تحویل گرفته است             

، غریب و تنها، تمامی فکرها را از سر گذراندم، پیش خودم گفتم شـاید       در آستانه جان دادن بودم    : گوید  می
خبر را بشناسد، او تمامی کسب و کار خود را رها کرد و  یکی از فروشندگان کاالهایم این چرخی از خدا بی       

گویـا آن جـوان     . های او نیز پس از معطلی رفتنـد         ی  گوش به شنیدن درد جان سوز من سپرد؛ حتی مشتر         
کند، فرصـت     کرد که حاال وقت عمل است؛ نصیحت و افسوس دردی را دوا نمی              با خود فکر می   فروشنده  

را غنیمت شمرد تا به غصه ندامت و پشیمانی دچار نشد، اگر این پیرمرد را رها کنم و او بـه دور از چـشم                         
یـد قطـع    آ  ای بیافتد و نفسی که به سختی از کالبد وجودش بیرون مـی              من و در این شعر غریب به گوشه       

شد؟ مگر نه اینکه من جوانی چون سـایر رادمـردان             گردد، آیا من به جای او بودم چه برخوردی با من می           
این مرز و بومم که از جان خود گذشتند؟ درست است که بازار محـل رد و بـدل شـدن پـول و کاالهـای                  

او . رسـد  گی به مشام میرنگارنگ است، اما هنوز هم گاهی از گوشه و کنار آن، عطر و بوی فتوت و مردان    
تمـامی اجناسـی را کـه از مغـازه مـن            : (گویـد   دهـد و مـی      تنها بیست سال دارد، آبی خنک به پیرمرد می        

  .)دهم کنم و به تو می بندی می ای مجدداً تهیه و بسته خریداری کرده
هـا    زهگیرد و به همان مغـا       های دیگران را می     آری، به سرعت و شوق و اندیشه انجام کار از مغازه          

  خوند و او را به همراه  کند و بعد غذایی گرم با پیرمرد می بندی می رود و تمامی اجناس را بسته می
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صـاحب آن بـار سـرقت شـده مـن           : گویـد   پیرمرد می . کند  کاالهایش به شهرستان خود راهی می     
دسـتور  . یـل داد  نیستم، بلکه جوان گمنامی است که تمامی این اموال را دوباره برای من تهیه کرد و تحو                

جـوان را احـضار کـردم و مـتهم را نیـز از زنـدان           . گـردد   شود و متهم به زندان معرفی می        جدید صادر می  
در آن موقـع خـود را در مقابـل          : گویـد   این بار دیگر پیرمرد حضور ندارد، آن جـوان کاسـب مـی            . خواستم

 هزینه براین دشوار بود، اما بـا  احساس پاک پیرمرد مسئول دانستم، هرچند خوم کارگر هستم و تأمین این      
کـنم و بـه       شناسند، پس، از آبـرویم خـرج مـی          خود گفت، حال که اعتبار دارم و فروشندگان دیگر مرا می          

نـشانم و فرزنـدان او را         پردازم؛ در عوض مجدداً لبخند پیرمـرد مـی          گیریم و اقساط آنها را می       زودی وامی 
مـتهم بـا شـنیدن ایـن     .  داشتی به آن کاالها ندارم و چشماز این معامله راضی هستم      . سازم  خوشحال می 

ام، این است خدمت رسانی به محرومین در سـال            با خود ایشیده  . ریخت  ماجرا ساکت بود و فقط اشک می      
  .و باز من ماندم و جمع بین نقیضین. خدمت رسانی به مردم

  
  :نوشت پی

  »عج«صر  مجتمع قضایی ولی ع1003 عبدالکریم سهرابی، رئیس شعبه -1
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  فراخوان مقاله
  )همکاران محترم قضایی در سراسر کشور(

، همکـاران   )پیـام آمـوزش   (پس از انتشار دو پیش شماره اول و دوم و شـماره اول و دوم نـشریه                  
بسیاری از سراسر کشور به وسیله نامه و نمابر ما را مورد عنایت و الطاف فراوان خـود قـرار داده و ضـمن                      

ندکاران نشریه پیام آموزش، نـواقص و کاسـتیها را یـادآورد شـده و در ایـن میـان،                    ا  تقدیر و تشویق دست   
اند، که الزم است در همین جا از کلیه ایـن عزیـران تـشکر و     هایی را برای ما ارسال داشته مطالب و مقاله  

 قدردانی نماییم، و نیز متذکر شویم کسانی که مقاله یا مطالـب علمـی و کـاربردی بـرای نـشریه ارسـال                      
دارند، مقاالت آنان پس از بررسی اظهارنظر در هیأت تحریریه به چاپ خواهد رسید و سـپس مقـاالت                   می

شود تا    مزبوذ جهت احتساب به عنوان آمورش غیرحضوری به اداره کل آموزش و ضمن خدمت ارسال می               
شریه به شما خانواده بنابراین، از آنجه که این ن. مند گردد مؤلف مقاله از امتیازات آموزش غیرحضوری بهره 

قضایی کشور تعلق دارد و ما نیز تنهـا خـدمتگزاران کـوچکی هـستیم کـه در راه رضـایت حـق تعـالی و                          
بـه  ) پیـام آمـوزش  (خرسندی شما را خواهانیم، اکنون که به حـول و قـوه الهـی سـومین شـماره نـشریه            

 کافی در زمینـه تحقیقـات و   شود، مدیریت نشریه از کلیه کسانی که توانایی و تجربه           حضورتان عرضه می  
های حقوقی و قضایی را دارند، به منظور ارائه مقاالت و مطالب مفید و ارزنده که در جهت رشد و                      پژوهش

لذا کسانی که برای همکاری آمـادگی       . طلبد  شکوفایی علمی و تحقیقاتی نشریه ثمربخش باشد، یاری می        
:  بـه آدرس   –صورت تایپ شـده       مکان با خط خوانا یا به     اال   حتی –توانند مقاالت خود را       الزم را  دارند، می    

) پیـام آمـوزش  (تهران، خیابان اوین، دشت بهشت، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، دفتـر نـشریه         
  .قبالً از همکاری و همیاری شما عزیزان سپاسگزاریم. ارسال دارند


