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راهنمای تدوین مقاالت
الف - شرایط ارسال مقاله

1- عدم درج مقاله در دیگر نشریات یا عدم ارسال مقاله برای دیگر نشریات

2- موضوع مقاله در زمینه ی فقه و حقوق باشد، مقاالتی که تلفیقی از دو زمینه ی فوق باشند و مقاالت 
کاربردی، در اولویت چاپ قرار دارند.

3- مقاله از چهار بخش: چکیده، مقدمه، متن اصلی و نتیجه تشکیل شود و دارای حداقل 4 و حداکثر6 
واژه  کلیدی باشد.

4- حجم مقاالت حداقل5 و حداکثر20 صفحه)هرصفحه 400-250 کلمه( باشد.

5- مقاله در صفحات A4 یک رو به همراه لوح فشرده ارسال شود.

6- در ترجمه ی متون، آدرس متن ترجمه شده شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مشخصات کامل 

کتاب یا مقاله به همراه مشخصات مجموعه ای که مقاله در آن درج شده یا آدرس پایگاه الکترونیکی مربوط 

درج شود.)مجله جهت چاپ ترجمه دارای محدودیت می باشد(

7- نام و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان، درجه علمی، رشته تخصصی و شماره تلفن در انتهای مقاله 
درج شود.

ب - روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله

8- در ارجاع به کتاب، نام خانوادگی و نام نویسنده، نام کتاب، شماره جلد، محل نشر، نام ناشر، نوبت 
چاپ و سال انتشار قید شود.

9- در ارجاع به مقاله، عالوه بر موارد مندرج در بند8 ، عنوان روزنامه یا مجله ای که مقاله در آن درج 

شده است نیز ذکر شود و عنوان مقاله بین دو گیومه قرار گیرد.

10- فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی مؤلف تنظیم شود.

ج- روش ارجاع به منابع در متن مقاله

11- ارجاع در متن بالفاصله پس از مطلب صورت گیرد و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره 

جلد و صفحه مورد استناد، داخل پرانتز قید شود.

12- توضیحاتی که به طور غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارند و همچنین معادل التین اصطالحات، 
با ذکر شماره در زیرنویس آورده شود.
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شماره صفحه عنوان       
*تغییر حکم قطعی در دادگاه هم عرض          9

دکتر علی مهاجری )مشاور معاون آموزش قوه قضاییه(  
*صالحیت دادگاه کیفری استان در رویه قضایی         17

عمار آبساالن )دادیار دادسرای ویژه امور جنایی شهرستان شیراز(  
*قاچاق مشروبات الکلی و سیر قانونگذاری آن در حقوق ایران       29

غفور اکبرپور )مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن(  
*اختیارات دادستان در اعمال ماده 266 قانون مجازات اسالمی       32

محسن شریعتی )معاون دادستان شهرستان ری(  
*طرح دعوای مالکیت ضمن رسیدگی به تقسیم ترکه        41

رضا عموزاد مهدیرجی )رییس شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان(   
*فلسفه وجودی مهریه و پیامدهای مثبت و منفی آن         55

مجید آبخیز )رییس شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی شهرستان تبریز(  
*احراز هویت در پرونده های کیفری          67

محمد صمدی )دادیار دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تبریز( - جواد صالحی )دستیار   
علمی دانشگاه پیام نور شهرستان بافت(

*تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق ایران و فرانسه        77
علی یزدانی )دادستان عمومی و انقالب شهرستان گنبد کاووس(  

*بسترهای قانونی وکالت رایگان          99
فاطمه افرنگ )کارشناس مسؤول قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه(  

*قابلیت اعتراض تصمیم دادگاه در بررسی مخالفت دادستان با قرار موقوفی تعقیب بازپرس         109
داود طیبی )معاون قضایی رییس کل دادگستری استان قم(  

*اعسار در دعوی مطالبه وجه چک         113
حسین شفیعی )رییس دادگستری شهرستان بجستان(  
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عنوان               شماره صفحه

* استفتائات فقهی– قضایی                          115                 

* مصوبات مجلس              123

* مصوبات قوه قضاییه                                              137                       

* آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                           149                               

* آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور                    155                                       

* نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه                159                                          

* مشاوره قضایی تلفنی                                             162                                         

* گزیده ای از پایان نامه های حقوقی                       166                                                    
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استقالل، قانون، عدالت

تکامل، مسیر تاریخ است و تحول، زمینة تکامل. 
این ایده که هر تحولی مثبت است، منطبق با واقعیت 
نیست، اما بی تردید هر تحول منفی نیز می تواند زمینة 
گام های مثبت را به سوی تحولی مطلوب فراهم سازد. در توجیه این نظریه به حذف دادسرا از نظام 
بین مقام  اعتقاد به عدم لزوم تخصص و عدم ضرورت تفکیک  با  ایران اشاره می کنم که  حقوقی 
تحقیق و محاکمه، نظام دادگاه های حقوقی و کیفری را به کنار نهاد. این اقدام گرچه در ظاهر گامی 
به عقب بود، اما اعتقاد به ضرورت دادسرا را راسخ کرد و زمینة اصالح و تکامل قوانین دادرسی 
کیفری را که بیش از نیم سده حاکم بود، فراهم ساخت؛ یا تأسیس نهاد شورای حل اختالف با تمامی 
ایرادهایش می تواند زمینه ساز فرهنگ داوری به جای قضاوت باشد که البته وصول به چنین آرمانی، 
اصالح قوانین و مقررات مرتبط با این نهاد را می طلبد و مثال های دیگری نیز می توان آورد که از 

حوصلة این بحث خارج است.
انتصاب رییس جدید قوه قضاییه، عالوه بر آن که انشاءاهلل حرکت در مسیر آرمان ها را سرعت 
خواهد بخشید، بی تردید ایده های نو را نیز به همراه خواهد آورد. از سوی دیگر ایشان با نگاه هایی که 
از بیرون به سیستم قضا داشته، زنگارهای موجود بر ایده آل ها را که با نگاه نزدیک و درون سیستمی 

از چشم متصدیان امر مغفول مانده است، تشخیص داده و انشاءاهلل به رفع آن کمر همت می بندند.
آیت اهلل الریجانی سه ایده آل قوه قضاییه را که شاید تاکنون توسط هیچ کس نفی نشده اما در 
تحقق  قانون،  اجرای  استقالل،  کردند؛  مطرح  مجدداً  است،  گراییده  بی رنگی  به  زنگارها،  اسارت 
عدالت  تحقق  زیرا الزمة  است،  متجلی  آرمان سوم  در  اول  آرمان  دو  بتوان گفت  عدالت.)1( شاید 
آن است که مجریان عدالت آزاد از بندهای دنیوی و مقید به بندها و تقیدات انسانی و اسالمی و 
برخوردار از استقاللی تام به انجام وظیفه بپردازند، هیچ نفوذ و فشاری بر آن ها اعمال نشود و در 
کمال امنیت و آرامش میزاِن عدل و فرقاِن حق و باطل را به کار بندند تا به هر کس همان حقی را 

1. برای آگاهی از سخنان رییس محترم قوه قضاییه در مراسم معارفة ایشان ر.ک: تعالی حقوق، دادگستری کل استان 
خوزستان، سال چهارم، شماره 36، شهریور1388، صص4و5
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دهند که مستحق آن است و بر هر کس همان تکلیفی را بار نمایند که باید مکلف شود. این روش، 
معنای استقالل است.

و اما اجرای قانون؛
قانون همان میزانی است که مرز حق و ناحق را مشخص می کند. قوانین الهی، میزان حقیقی 
و قوانین انسانی، میزان فرضی اند که انسان ها الجرم فرض حقیقی بودن آن را پذیرفته اند. به همین 
جهت است که می گویند: »قانون بد، بهتر از بی قانونی است.« زیرا قانون بد به شرط ابالغ به مکلفین 
بی قانونی،  اما  می سازد،  رها  بال تکلیفی  از  را  آحاد جامعه  که  است  قرمزی  دارندگان حق، خط  و 
برداشتن خط قرمز ها است بدون آن که از وجود آن ها بی نیاز شویم و نتیجة چنین خالیی آن است 
که مجریان قانون خِط قرمز هاِی تصور خویش را میزان کار قرار می دهند و این امر زمینه ساز ورطة 
بسیار خطرناکی است. از این رو است که قرآن کریم می فرماید؛ »الیکلف اهلل نفسًا االّ ما آتیها«)1( و 
این ضرورِت مورد تأیید خداوند متعال، مصدر قاعدة »قبح عقاب بالبیان« است که قرن ها پیش از 

کشف آن تحت عنوان »اصل قانونی  بودن جرایم و مجازات ها«، مورد توجه شارع مقدس بود.
آن چه گفتم ضرورت قانون بود، اما ضرورت اجرای قانون نسبت به همه، واجب دیگری است 
که در صورت تحقق آن می توان به تحقق عدالت امید بست. این که همه در برابر قانون برابر باشند، 
این که قانون برای همه در هر طبقه ای از جامعه و دولتمردان یکی باشد، این که مجازات را صرفًا بر 
سارق خرده پاِی یقه آبی، بار نکنیم، بلکه پولشوِی کالْن طلِب یقه سفید را هم به میزان استحقاقش 

مکافات دهیم، نتیجه اش، تحقق عدالت خواهد بود.
... و این همان توصیه مقام رهبری است؛ تأکید بر قانون مداری و منع از قانون گریزی.

1. طالق، 7
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به اعتقاد من مسأله قوه قضاییه از مسائل بسیار مهم است. در همین خصوص نکاتی را مطرح می کنم:
نکته اول این است که تکلیف اصلی قوه قضاییه، عبارت از اقامه قسط و عدل است. این، در حرکت و دعوت 
انبیا، شاید اصیل ترین امر مربوط به زندگی مردم باشد. حاال آن مسائل معنوی و تعالی روحی و امثال این ها، به 
جای خود محفوظ است. در عین حال، آنچه که مربوط به اداره زندگی مردم می شود، هیچ چیزی به قدر عدل و 
قسط، نه در قرآن و نه در حدیث مورد توجه قرار نگرفته است. البته، رفاه زندگی مردم و تأمین امنیت که یکی 
از لوازم زندگی آنهاست، وجود دارد؛ اما تکیه ای که روی عدل شده که قیام همه امور بر قیام عدل می باشد، 

روی هیچ چیز دیگر نشده است.

اقامهعدلوظیفههمهدستاندرکاران
عدل فقط به وسیله قوه قضاییه اجرا نمی شود؛ بلکه همه دست اندرکاران حکومت اسالمی به سهم خود در 
اقامه عدل موظف هستند، منتها ضامنش قوه قضاییه است. اگر شما که قوه قضاییه هستید، عادل باشید و در 
هر شرایط و نسبت به هرکسی از شخص من تا آحاد مردم و مابین همه مسؤوالن حکومتی، عدالت را هدف 
اصلی و غیرقابل اغماض بدانید، امکان ندارد که بتوانند از عدالت منحرف شوند؛ زیرا دست قوی قاضی که هم 
به دنبال عدل است و هم به موارد اجرای عدالت، یعنی به مفهوم عدالت و آن چنان که باید عدالت را اجرا کند، 
بصیر است و هم به موارد تخلفش یعنی خارجیات و موضوعات خارجی آگاه می باشد، سراغ آن متخلف می آید و 

گریبان او را می گیرد و نمی گذارد که از عدل تخلف شود.

سالمتجامعهدرگروسالمتدستگاهقضایی
همه  شد،  سالم  دستگاه  این  اگر  است.  وابسته  دستگاهتان  و  شما  سالمت  به  عالم  همه  سالمت  پس، 
دستگاه ها چه بخواهند و چه نخواهند ولو قسراً و جبراً به سمت سالمت سوق داده خواهند شد. اگر خدای نکرده 
این دستگاه سالم نبود، همه دستگاه ها هم سالم بنا بشوند؛ یقینًا به طرف عدم سالمت سوق داده خواهند شد، 
به خاطر این که طبیعت انسان، طبیعت آسیب پذیری است و اگر دست قوی تضمین کننده باالی سرش نباشد، 
به سمت عدم  سالمت سوق داده خواهد شد. پس، اگر این دستگاه سالم شد می توان این گونه نتیجه گرفت 
که همه، سالم خواهند شد و اگر این دستگاه سالم نبود، همه ناسالم خواهند شد، ولو در اول ناسالم نبودند. این، 

اهمیت دستگاه قضایی را می رسانند.

تکلیف اصلی قوه قضاییه

 اقامه قسط و عدل

منشور دانش
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اصل آن است که دادگاه نمی تواند، حکمی را که صادر کرده، 
این اصل هم سو و  ایجاد کند.  تغییر  یا در مفاد آن  نقض نموده و 
هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنای بر اصل تغییر ناپذیری حکم 
توسط دادگاه صادر کننده، مواردی است که قانونگذار صریحًا تجویز 
کرده است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این 
اصل و استثنائات آن دچار اشتباهی شده که با دقت در دو ماده از 
این قانون، اشتباه مذکور آشکار می گردد. چرا که در یک ماده، جواز 
اجازه  به  را منوط  توسط دادگاه صادر کننده،  تغییر حکم، منحصراً 
خود نموده؛ در حالی که در جای دیگر به دادگاه هم عرض نیز اجازه 
داده است حکم دادگاه دیگر را تغییر داده یا آن را از اعتبار ساقط 
کند. این اشتباه نه از جهت اجازه ای است که به دادگاه هم عرض در 
تغییر یا بی اعتبار کردن حکم دادگاه دیگر داده شده؛ بلکه از جهت 
ناهماهنگی با آنچه است که قباًل توسط قانونگذار به عنوان قاعده 
دادگاه   5 شعبه  حکم  داده  اجازه  مثال  عنوان  به  است.  شده  بیان 
تغییر  اصفهان  تجدیدنظر  دادگاه   4 شعبه  توسط  تهران  تجدیدنظر 
داده شود و یا بی اعتبار گردد؛ آن هم در فرضی که قباًل بیان داشته 
فقط اجازه می دهد حکم توسط دادگاه صادر کننده تغییر داده شود 

نه دادگاه دیگر.
در این مقاله به تحلیل موضوع و اهم موارد تجویز تغییر حکم 
توسط دادگاه صادر کننده، دادگاه باالتر و دادگاه هم عرض خواهیم 

پرداخت.

کلیدواژهها: حکم، دادگاه صادرکننده، دادگاه هم عرض، قاعده 
فراغ، اصالح حکم

تغییر حکم قطعی در دادگاه هم عرض

دکتر علی مهاجری )مشاور معاون آموزش قوه قضاییه(
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اجازۀتغییرحکمدرفقه
سابقه  فقهی  کتب  در  حاکم  توسط  حکم  تغییر 
طرح، بحث و تجویز دارد. اعم از این که نقض کننده، 
همان حاکم صادر کننده حکم ناقض و منقوض باشد 
از  ناقض، غیر  یا آن که حاکم صادر کننده حکم  و 
حاکمی باشد که حکم منقوض را صادر کرده است. 
اذاقضی   « است:  شده  بیان  چنین  مثال  عنوان  به 
بأن  او  اخطا  انه  بان  ثم  فیه  فأخطاء  بحکم  الحاکم 
حاکمان کان قبله قد اخطا فیما حکم به وجب نقضه« 

)مروارید، بی تا، ج44، ص6( 
کند   قضاوت  حاکم  هرگاه  که  مضمون  این  به 
به حکمی که خطاء در آن باشد یا حاکمی قبل از او 
حکمی صادر کرده باشد که در آن خطا باشد، نقض 

آن حکم واجب است.
» و کل حکم ظهر بطالنه فانه ینقضه سواءکان 
او      قطیعًا  المستند  کان  سواء  و  غیره  او  هو  الحاکم 

اجتهادیا « )همان جا(
گردد،  ظاهر  آن  اعتباری  بی  که  حکمی  هر  و 
نقض می شود، خواه توسط همان حاکم صادر شده یا 
غیر او، و خواه مستند بطالن و بی اعتباری حکم، قطع 
و یقین باشد یا به طریق اجتهاد حاصل شده باشد.«

همان گونه که مالحظه شد در فقه نقض حکم 
به مواردی منحصر شده که در آن خطا و اشتباه باشد. 
بنابراین اصل، عدم امکان نقض است. امری که در 

قانون نیز به نحوی بیان شده است.

اجازۀتغییرحکمتوسطدادگاه
به داللت ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی)ق.آ.د.د.ع وا.م(: »هیچ 
مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم 
دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند 
مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع باالتر، 

آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.«
بر اساس این ماده در موارد جواز قانونی:

الف- دادگاهی که حکم صادر کرده می تواند آن 
را تغییر دهد؛

دارای  دادگاه  حکم  می تواند  باالتر  مرجع  ب- 
درجه پایین تر را تغییر دهد؛

از  می تواند  کرده  صادر  حکم  که  دادگاهی  ج- 
اجرای آن جلوگیری کند؛

د- مرجع باالتر می تواند از اجرای حکم صادره 
دادگاه دارای درجه پایین تر جلوگیری کند.

به  که  »دال«  و  بندهای»ج«  در  مذکور  موارد 
از موضوع بحث  پرداخته،  اجرای حکم  از  جلوگیری 
ما در این مقاله خارج است هر چند به اقتضای مورد 
در جاهای دیگر به تفصیل به آن پرداخته ایم. )ر.ک: 
مهاجری، 1373، ص430؛ همو، 1386، ج1، ص92؛ 

همو، 1387، ج1، ص66( 

مواردتجویزتغییرحکمتوسطدادگاهصادرکننده
دادگاه  توسط  حکم  تغییر  ق.آ.د.د.ع وا.م   8 ماده 
صادر کننده را منوط  به مواردی می داند که قانونگذار 
مختلف  مواد  در  بررسی  است.  کرده  تجویز  صریحًا 
این  اهم  دارد که  دادرسی مدنی داللت  آیین  قانون 

موارد عبارتند از:

1.رسیدگیواخواهی
در صورتي که حکم دادگاه به صورت غیابي صادر 
شود و محکوم علیه غایب از آن واخواهي کند، دادگاه 
صادر کننده مي تواند در رسیدگي به واخواهي و تحت 

هرگاهحاکمقضاوتکندبهحکمیکهخطاء

درآنباشدیاحاکمیقبلازاوحکمیصادرکرده

باشدکهدرآنخطاباشد،نقضآنحکمواجب

استوهرحکمیکهبیاعتباریآنظاهرگردد،

صادر حاکم همان توسط خواه میشود، نقض

شدهیاغیراو.

تغییر حکم قطعی در دادگاه هم عرض
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ضوابط مقرر، چنانچه واخواهي را مقرون به صحت 
دانست، حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد 
305 و307 ق.آ.د.د.ع وا.م)1( به دست مي آید. رسیدگی 
دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و 
دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم 
قانون  ماده 364  به  توجه  با  سابق خود عدول کند. 
نیز  تجدیدنظر  دادگاه  مورد  در  حکم  این  مذکور،)2( 
جاري است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی، 
یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 

ق.آ.د.د.ع وا.م است.

2.اعتراضشخصثالث
 در صورتي که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص 
ق.آ.د.د.ع وا.م   425 ماده  تجویز  به  شود،  واقع  ثالث 
دادگاه صادر کننده حکم معترض عنه مي تواند حکم 
خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی الغای آن توسط 
دادگاه صادر کننده، ناظر به فرضی است که اعتراض 
است،  طاری  اعتراض  این  اگر  و  باشد  اصلی  ثالث، 
دادگاه  توسط  دادرسی مطرح شود که  آن  در ضمن 
در  می شود.  اداره  اعتراض،  مورد  حکم  کننده  صادر 
دیگر  دادگاه  توسط  حکم  بسا  چه  صورت  این  غیر 
تغییر کند که در جای خود مورد بحث واقع خواهد 
شد. تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده در نتیجه 

اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 
ق.آ.د.د.ع وا.م است.

3.اعادهدادرسي
اعاده  درخواست  مورد  دادگاه  حکم  چنان چه 
دادرسي واقع شود، دادگاه مي تواند حکم خود را تغییر 
دهد، مشروط بر این که جهت مورد استناد، صحیح، 
قانونی و منطبق با واقع باشد. این نتیجه از مواد 438 
داللت  به  مي آید.  دست  به  ق.آ.د.د.ع وا.م)3(   439 و 
که  دادگاهی  در  دادرسی  اعاده  درخواست  مواد  این 
را صادر کرده،  دادرسی  اعاده  حکم مورد درخواست 
رسیدگی می شود و دادگاه عنداالقتضاء حکم خود را 

تغییر می دهد.

رسیدگیدادگاهبهواخواهی،درواقعرسیدگی

عدولیاستودادگاهدرمقامرسیدگیبهواخواهی

بنابراین کند. عدول خود سابق حکم از بسا چه

مصادیق از یکی واخواهی، نتیجه در حکم تغییر

مشمولاستثنایمذکوردرماده8ق.آ.د.د.عوا.م

است.

1. ماده 305 ق.آ.د.د.ع وا.م: »محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. 
دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.«

 ماده 307 ق.آ.د.د.ع وا.م: »چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع 
او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد.«

2. ماده 364 ق.آ.د.د.ع وا.م: »در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در 
هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و الیحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 
بیست )20( روز پس از ابالغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد، 

رأی صادره قطعی است.«
3. ماده 438 ق.آ.د.د.ع وا.م: »هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده 
دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط 

همان قسمت نقض یا اصالح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.«
ماده 439 ق.آ.د.د.ع وا.م: »اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض 

و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.«

دکتر علی مهاجری )مشاور معاون آموزش قوه قضاییه(



)1
38

ر 8
یو

هر
و ش

اد 
رد

- م
 39

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

12

4.تصحیحواصالحرأي
 در صورتي که تصحیح و اصالح رأي، تغییر آن 
محسوب شود، مي توان از ماده 309 ق.آ.د.د.ع وا.م)1( 
با  نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است 
تصحیح حکم، در واقع بعضي از مندرجات آن را تغییر 
دهد. این موضوع به استناد ماده 360 همان قانون)2( 
در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است. ماده 38  
مرتبط  موضوع  با  نحوي  به  نیز  حسبي  امور  قانون 
است. به داللت ماده 38: »هرگاه در تصمیم دادگاه 
اشتباهی در حساب یا سهوقلم یا اشتباهات دیگری 
اشخاص  از  یکی  نام  افتادن  قلم  از  مثل  دهد،  رخ 
تصمیم  آن  که  مادام  نامی،  شدن  زیاد  یا  ذی نفع 
خارج  دادگاه  از  باالتر،  دادگاه  به  شکایت  وسیله  به 
یا  مستقاًل  تصمیم  کنندۀ  صادر  دادگاه  باشد،  نشده 
به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح 
برگ  یا  دادگاه  زیر تصمیم  این تصحیح  و  می نماید 
شد.  خواهد  نوشته  می شود،  آن  پیوست  که  دیگری 
دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده 

ممنوع است.
باید  دادگاه  تصمیم  که  اشخاصی  به  تصحیح 
تصمیم  که  مواردی  در  و  ابالغ می شود  ابالغ شود، 
دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد 

مقرر برای پژوهش، قابل پژوهش خواهد بود.«

5.خطايتصمیمدرامورحسبي
اگر دادگاه در اتخاذ تصمیم نسبت به امور حسبي 
دچار خطا در ماهیت امر شده باشد، چنانچه این تصمیم 
این  نباشد، مي تواند آن را تغییر دهد.  قابل پژوهش 
مطلب از ماده 40 قانون امور حسبي به دست مي آید. 
ماده 40 چنین مقرر داشته است: »هرگاه دادگاه رأسًا 
یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در 
صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می تواند 

آن را تغییر دهد.«
در ارتباط با موارد پنج گانه مذکور در این قسمت 
قانون   11 ماده  داللت  به  که  آنجا  از  گفت  باید 
شوراهای حل اختالف،)3( قاضی شورای مذکور نیز به 
بعضی از دعاوی رسیدگی می کند، لذا چنانچه یکی 
از موجبات تغییر حکم قاضی شورا ایجاد شود، او نیز 
مانند دادگاه با رعایت ضوابط قانونی و در حدود این 
ضوابط به شرحی که بیان شد، مجاز به تغییر حکم 

خود خواهد بود.

ازآنجاکهبهداللتماده11قانونشوراهای
بعضی به نیز مذکور قاضیشورای اختالف، حل
از یکی چنانچه لذا میکند، رسیدگی دعاوی از
موجباتتغییرحکمقاضیشوراایجادشود،اونیز
ماننددادگاهبارعایتضوابطقانونیودرحدود
اینضوابطبهشرحیکهبیانشد،مجازبهتغییر

حکمخودخواهدبود.

1. ماده 309 ق.آ.د.د.ع وا.م: »هرگاه درتنظیم و نوشتن رأی 
دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد 
شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا 
وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأسًا 
یا به درخواست ذی نفع، رأی را تصحیح می نماید. رأی 
ابالغ خواهد شد. تسلیم رونوشت  به طرفین  تصحیحی 
رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.«
نوشتن  و  تنظیم  در  »هرگاه  ق.آ.د.د.ع وا.م:  ماده 360   .2
اشتباهی رخ دهد همان  یا  رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو 
دادگاه با رعایت ماده )309( آن را اصالح خواهد کرد.« 

مصوب  اختالف  حل  شوراهای  قانون  ماده11   .3
مشورت  با  زیر  موارد  در  شورا  »قاضی   :1387/4/18
به  مبادرت  و  رسیدگی  اختالف  حل  شورای  اعضای 

صدور رأی می نماید:
1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون )20/000/000( 

ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ) 50/000/000( ریال
2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جزء 

دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3- صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم 

ترکه و رفع آن.
4- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که 

شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.«

تغییر حکم قطعی در دادگاه هم عرض
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مواردجوازتغییرحکمتوسطمرجعباالتر
ماده 8 ق.آ.د.د.ع وا.م به تجویز تغییر حکم توسط 
مرجع باالتر نیز اشاره کرده است. مواردی که قانون 
تغییر حکم توسط مرجع باالتر را تجویز کرده به شرح 

زیر است:

1.رسیدگیدادگاهتجدیدنظر
دادگاه های  تشکیل  قانون   20 ماده  داللت  به 
آراء  در  تجدیدنظر  منظور  »به  انقالب:  و  عمومی 
استان  هر  مرکز  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 
یک  از  مرکب  نیاز  مورد  تعداد  به  تجدیدنظر  دادگاه 
نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه 
از  دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته، پس 
رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا 
االجرا  الزم  و  قطعی  می شود،  انشاء  مستشار  عضو 

خواهد بود.«
دادگاه تجدیدنظر از لحاظ درجه نسبت به دادگاه 
بدوی، عالی محسوب شده و در رتبۀ باالتر قرار دارد. 
مرحله تجدیدنظر، مرحله ای انتقالی است بدین معنا 
که تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، دعوا را از دادگاه 
این  و  می کند  منتقل  تجدیدنظر  دادگاه  به  بدوی 
و  داده  تغییر  را  بدوی  دادگاه  حکم  بسا  چه  دادگاه 
یا آن را از اعتبار ساقط کند. به عنوان مثال در ذیل 
ماده 350 ق.آ.د.د.ع وا.م)1( از نقض رأی دادگاه بدوی 
به  قرار رد دعوی سخن  و  دادگاه تجدیدنظر  توسط 
میان آمده است. ماده 352 همان قانون از نقض رأی 
بدوی در دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به مرجع 

کلی  نقض  از  نیز   358 ماده  می کند.)2(  بحث  صالح 
صورت  بدین  تجدیدنظر  دادگاه  توسط  بدوی  رأی 

سخن می گوید: 
»چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه 
را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض 
و رأی مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با 
رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی 

اعاده خواهد کرد.«
باالتر  دادگاه  رسیدگی  مذکور،  مراتب  به  بنا 
 8 ماده  مشمول  نظری،  تجدید  رسیدگی  مقام  در 

ق.آ.د.د.ع وا.م است.

2.رسیدگیفرجامیدردیوانعالیکشور
به  رسیدگی  ق.آ.د.د.ع وا.م   366 ماده  داللت  به 
مورد  رأی  انطباق  عدم  یا  انطباق  تشخیص  منظور 
رسیدگی  شرعی،  موازین  با  فرجامی  درخواست 
فرجامی است. ماده 385 همین قانون نیز از ارسال 
عالی  دیوان  به  فرجامی  دادخواست  مقتضی  پرونده 

است انتقالی مرحلهای تجدیدنظر، مرحله

علیه، محکوم تجدیدنظرخواهی که معنا بدین

دعواراازدادگاهبدویبهدادگاهتجدیدنظرمنتقل

میکندوایندادگاهچهبساحکمدادگاهبدویرا

تغییردادهویاآنراازاعتبارساقطکند.

1. ماده 350 ق.آ.د.د.ع وا.م: »عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در 
مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده 
بدوی اخطار می کند که ظرف ده )10( روز از تاریخ ابالغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و 
همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد، دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را 

صادر می نماید.«
2. ماده 352 ق.آ.د.د.ع وا.م: »هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صالحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی 

را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد.«

دکتر علی مهاجری )مشاور معاون آموزش قوه قضاییه(
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کشور سخن گفته و چنین مقرر می دارد: »در صورتی 
که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر 
دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را 
برای طرف دعوا ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به 
طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده 
اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده 
را همراه با پروندۀ مربوط به رأی فرجام خواسته، به 

دیوان عالی کشور می فرستد.«
به داللت ماده 377 ق.آ.د.د.ع وا.م: »در صورت 
تقاضای  مورد  رأی  نقض)1(  موجبات  از  یکی  وجود 
فرجام نقض می شود اگر چه فرجام خواه به آن جهت 
باشد.«  نکرده  استناد  گرفته،  قرار  نقض  مورد  که 
بنابراین نقض رأی فرجام خواسته توسط دیوان، یکی 
باالتر  مرجع  توسط  دادگاه  حکم  تغییر  مصادیق  از 
است که در ماده 8 ق.آ.د.د.ع وا.م به آن اشاره شده 

است.

بهاعتراضثالثطاریدردادگاه 3.رسیدگی
تجدیدنظر

و  صادر  حکمی  بدوی  دادگاه  در  است  ممکن 
دادگاه  در  که  دیگری  دعوای  در  باشد.  شده  قطعی 
له  بسا محکوم  تجدیدنظر مورد رسیدگی است، چه 
ارائه کند. اگر  این حکم، آن را به عنوان دلیل خود 
تجدیدنظرخوانده در اثناء رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 

به این حکم که به عنوان دلیل ارائه شده، اعتراض 
اعتراض  که  اعتراض  این  به  رسیدگی  مرجع  کند، 
ثالث طاری نامیده می شود، دادگاه تجدیدنظر خواهد 
بود. به عنوان مثال در دعوای بین »الف« و »ب« 
حکمی بر مالکیت آقای »الف« نسبت به یک دستگاه 
اتومبیل صادر و در دادگاه بدوی قطعی گردیده است. 
آقای »الف« به استناد این حکم علیه آقای »ج« در 
دادگاه بدوی دیگر دعوای اجرت المثل مطرح می کند 
و دادگاه بدوی، شخص »الف« را در اجرت المثل ایام 
تصرف »ج« محکوم  به حقی می کند. با تجدیدنظر 
تجدیدنظر  دادگاه  به  پرونده  شخص»الف«  خواهی 
ارسال می گردد. در دادگاه تجدیدنظر شخص »ج« به 
حکم مالکیت آقای »الف« که بین او و شخص »ب« 
اعتراض می کند.  بدوی دیگر صادر شده،  دادگاه  در 
این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار 
می گیرد. ماده 421 ق.آ.د.د.ع وا.م در این مورد چنین 
مقرر داشته است: »اعتراض طاری در دادگاهی که 
دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به 

عمل خواهد آمد....«
است:  داشته  بیان  مورد  این  در  نیز   425 ماده 
را  ثالث  اعتراض  رسیدگی  از  پس  دادگاه  »چنانچه 
وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد 

باالتر مرجع توسط شورا قاضی رأی نقض

بر زیرا است ق.آ.د.د.عوا.م 8 ماده از مصداقی

اساسماده20قانونشوراهایحلاختالفآن

چهدرروابطبیندادگاههاومراجعباالترمطرح

است،درارتباطباشورایحلاختالفنیزکاربرد

دارد.

 371 ماده  در  قرار  یا  حکم  نقض  موجبات   .1
ق.آ.د.د.ع وا.م چنین بیان گردیده است: »1– دادگاه صادر 
کننده رأی، صالحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را 
محلی،  رعایت صالحیت  عدم  مورد  در  و  باشد  نداشته 

وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد؛
2– رأی صادره خالف موازین شرعی و مقررات قانونی 

شناخته شود؛ 
3 – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق 
اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد 

که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد؛
4 – آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک 

موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد؛
تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دالیل و   – 5

مدافعات طرفین توجه نشده باشد.«

تغییر حکم قطعی در دادگاه هم عرض
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دادگاه هم عرض  در  دادگاه  قانونی حکم یک  نقض 
جای  در  که  این  با  مانده  مخفی  قانونگذار  نظر  از 
حکم  است  داده  اجازه  دادگاه  به  قانون  از  دیگری 
را  آن  یا  و  داده  تغییر  نیز  را  خود  هم عرض  دادگاه 
ملغی اعالم کند. این تجویز در قسمت اول ماده 421 
ق.آ.د.د.ع وا.م در ارتباط با رسیدگی به اعتراض طاری 
چنین مقرر شده است: »اعتراض طاری در دادگاهی 
که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست 
به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از 
کرده،  صادر  را  معترض عنه  رأی  که  باشد  دادگاهی 
را  رأی  که  دادگاهی  به  را  خود  دادخواست  معترض 
صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول در 

آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.«
نتایج حاصل از ماده 421 به شرح زیر است:

مطرح  دادگاهی  در  طاری  ثالث  اعتراض  الف- 
می شود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است. 
رسیدگی  اعتراض  به  دادگاه  همین  فرض  این  در 
می کند و چه بسا حکم قبلی خود را تغییر داده و یا 
آن را از اعتبار ساقط کند. این قاعده در شورای حل 

مطرح دادگاهی در طاری ثالث اعتراض

میشودکهحکممورداعتراضراصادرکردهاست.

اعتراضرسیدگی به دادگاه اینفرضهمین در

میکندوچهبساحکمقبلیخودراتغییردادهویا

آنراازاعتبارساقطکند.اینقاعدهدرشورایحل

اختالفونزدقاضیشورایمزبورنیزجاریاست.

اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم 
شد.«  خواهد  الغا  آن  تمام  باشد،  تفکیک  غیرقابل 
باالتر،  نیز مرجع  این مورد  بیان شد در  آنچه  به  بنا 
رسیدگی  مقام  در  نه  را  بدوی  دادگاه  قطعی  حکم 
تجدیدنظری بلکه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث 
طاری به طور کلی یا در قسمتی تغییر داده و یا نقض 

می نماید.
اجازۀ  بیانگر  »ج«  و  »ب«  »الف«،  بندهای 
قانونگذار به نقض حکم دادگاه تالی به وسیله مرجع 
عالی اعم از دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی 
و دیوان عالی کشور نسبت به دادگاه بدوی یا دادگاه 

تجدیدنظر است.
قانون   31 ماده  داللت  به  است  ذکر  شایان 
شورای  قاضی  صادره  آراء  اختالف)1(  حل  شوراهای 
دادگاه  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  اختالف  حل 
عمومی همان حوزه قضایی است و با این که شورای 
حل اختالف، دادگاه نامیده نمی شود و ماده 8 قانون 
آیین دادرسی مدنی منحصراً از دادگاه و مرجع باالتر 
توسط  شورا  قاضی  رأی  نقض  ولی  می کند،  بحث 
ماده 8 ق.آ.د.د.ع وا.م است  از  باالتر مصداقی  مرجع 
زیرا بر اساس ماده 20 قانون شوراهای حل اختالف)2( 
آن چه در روابط بین دادگاه ها و مراجع باالتر مطرح 
کاربرد  نیز  اختالف  حل  شورای  با  ارتباط  در  است، 

دارد.

نقضحکمتوسطدادگاههمعرض
دادرسی مدنی  آیین  قانون  ماده 8  قانونگذار در 
یا  کننده  صادر  دادگاه  توسط  حکم  تغییر  امکان 
پیش بینی  و  است  کرده  پیش بینی  را  باالتر  مرجع 

1. ماده 31 قانون شوراهای حل اختالف: »...مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء 
نماید، رأسًا  آراء صادره را نقض  قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر 

مبادرت به صدور رأی می نماید.«
2. ماده 20 قانون شوراهای حل اختالف: »رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قانون آیین 

دادرسی مدنی و کیفری است.« 

دکتر علی مهاجری )مشاور معاون آموزش قوه قضاییه(
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اختالف و نزد قاضی شورای مزبور نیز جاری است. 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   8 ماده  در  فرض  این   (

مطرح شده است(
مطرح  دادگاهی  در  طاری  ثالث  اعتراض  ب- 
می شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده ولی 
این حکم توسط دادگاه هم عرض صادر شده است. 
بر اساس قسمت اول ماده 421 قانون ق.آ.د.د.ع وا.م 
رسیدگی  شده،  مطرح  آن  در  اعتراض  که  دادگاهی 
قانون  همین   8 ماده  در  فرض  )این  نمود.  خواهد 

پیش بینی نشده است(
مطرح  دادگاهی  در  طاری  ثالث  اعتراض  ج- 
نکرده،  صادر  را  اعتراض  مورد  حکم  که  می شود 
بلکه این حکم توسط دادگاه باالتر صادر شده است. 
با  طاری  ثالث  اعتراض  به  رسیدگی  فرض  این  در 
است. باالتر  دادگاه  یعنی  حکم  کننده  صادر  دادگاه 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   8 ماده  در  فرض  این   (

مطرح شده است(
بنا به آنچه بیان شد، بر اساس ماده 421 امکان 
بررسی و تغییر و حتی الغای حکم یک دادگاه در دادگاه 
هم عرض وجود دارد؛ در حالی که در ماده 8 ق.آ.د.د.ع وا.م 
از این فرض سخنی به میان نیامده و منحصراً فرض 
مرجع  یا  و  کننده  دادگاه صادر  توسط  در حکم  تغییر 
باالتر پیش بینی شده است و این امر ناهماهنگی دو 
ماده از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

شایستهاستماده8ق.آ.د.د.عوا.مبهشرح

زیراصالحشود:»هیچمقامرسمییاسازمانیا

ادارهدولتینمیتواندحکمدادگاهراتغییردهدویا

ازاجرایآنجلوگیریکندمگردادگاهیکهحکم

صادرکردهیادادگاههمعرضویامرجعباالتر،آن

همدرمواردیکهقانونمعیننمودهباشد.«

انقالب در امور مدنی را اثبات می کند.

نتیجه
آنچه در ماده 421 ق.آ.د.د.ع وا.م آمده، مقرون به 
ثالث  اعتراض  با  ارتباط  این ماده در  صواب است و 
قانون   8 ماده  در  که  کرده  مطرح  را  فرضی  طاری 
مذکور بیان نشده است. بنابراین شایسته است ماده 
8 ق.آ.د.د.ع وا.م به شرح زیر اصالح شود: »هیچ مقام 
رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه 
کند مگر  آن جلوگیری  اجرای  از  یا  و  تغییر دهد  را 
دادگاهی که حکم صادر کرده یا دادگاه هم عرض و 
یا مرجع باالتر، آن هم در مواردی که قانون معین 

نموده باشد.«
در وضعیت حاضر اگر چه ماده 8 نسبت به دادگاه 
هم عرض ساکت است، اما در اجرای مواد 421 و 425 
تجدیدنظر  دادگاه  اگر  مثال  عنوان  به  ق.آ.د.د.ع وا.م 
ایالم، حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده، یا 
آن را از اعتبار ساقط کند، موجب تعجب نخواهد بود. 
چرا که اصل نسبیت آراء قضایی و اصل جلوگیری از 

صدور احکام معارض چنین اقتضاء می کند.

فهرستمنابع
موسوعه فقهی، جلد 44 )به  1. مروارید، علی اصغر، 

نقل از »الخالف« شیخ طوسی(
محاکم  در  مدنی  قضاوت  آیین  علی،  مهاجری،   .2

ایران، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ4، 1387. 
3. همو، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد 

اول، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ3، 1386. 
اول،  مدنی، جلد  دادرسی  آیین  در  مبسوط  همو،   .4

تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، 1387.

تغییر حکم قطعی در دادگاه هم عرض
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است.  ناپذیر  اجتناب  امری  مختلف،  جهات  به  قانون ،  تفسیر 
دیوان عالی کشور به صورت عام و هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
به صورت خاص، به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور، وظیفۀ 
نظارت برحسن اجرای قوانین و تفسیر واحد از قوانین را به عهده 
با  ارتباط  استان در  دادگاه کیفری  قانون موجد  نبودن  دارند. جامع 
صالحیت این دادگاه، موجبات تفسیرهای متعدد در موضوع مشابه 
رویه  وحدت  آراء  صدور  به  منجر  نهایت   در  که  آورده  فراهم  را 
مختلف شده است، لذا ضروری است مقنن نسبت به اصالح مقررات 
مربوط به صالحیت دادگاه کیفری استان با در در نظر گرفتن موارد 

اختالف، اقدام کند.

کلیدواژهها: تفسیر، رویه قضایی ، رأی وحدت رویه، دیوان عالی 
کشور، دادگاه کیفری استان، صالحیت.

صالحیت دادگاه كیفری استان در رویه قضایی

عمار آبساالن )دادیار دادسرای ویژه امور جنایی شهرستان شیراز(
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درآمد
»تفسیر« )1( در لغت به معنای پدید کردن، هویدا 
)معین، 1384، ص323(  است،  دادن  و شرح  کردن 
قانونی  مواد  توضیح  و  حقوقی، شرح  اصطالح  در  و 
برای یافتن حکم مورد نظر می باشد. مناسب نبودن 
یا  تکنولوژی  و  علوم  پیشرفت  مقنن ،  بیان  شیوۀ 
مشکل در تطبیق با مصادیق و این که واقعیت قانون 
جزییات  تمامی  نمی تواند  بازهم  باشد،  جامع  هرچند 
و مصادیق عملی را پیش بینی کند، تفسیر قانون را 
امری اجتناب ناپذیر می نماید. تفسیر به اعتبار مرجع 
قانونی و تفسیر  یا  به تفسیر رسمی)2(  تفسیر کننده، 

غیررسمی تقسیم می شود.

انواعتفسیرقانون
گاه تطبیق قانون با مصادیق عملی چنان دچار 
مشکل می شود که مقنن خود اقدام به تفسیر قانون 
می نماید. این نوع تفسیر در اصل هفتاد و سوم قانون 
اساسی با این بیان که »شرح و تفسیر قوانین عادی 
در  است ...«،  اسالمی  مجلس شورای  صالحیت  در 
مبنای  بر  اساسی  قانون  تفسیر  و  شده  گرفته  نظر 
نگهبان  شورای  وسیلۀ  به  آن  هشتم)3(  و  نود  اصل 
صورت می گیرد. این نوع تفسیر اعتبار  قانون را دارد 

و برای کلیه مراجع الزام آور است.
حقوقی)4(،  نویسندگان  حقوقدانان ،  که  تفسیری 
از  خود  کار  راستای  در  اشخاص،  دیگر  و  قضات 

قوانین به عمل می آورند، تفسیر غیر رسمی)5(نام دارد. 
این تفسیر در دراز مدت نقش به سزایی در تحول و 
الزام آور  مرجعی  هیچ  برای  اما  دارد،  قوانین  تکامل 

نمی باشد.
و  استنباط  مبنای  بر  می بایست  نیز  قضات 
برداشت خود از قوانین جهت یافتن حکم قضیۀ مورد 
دعوای  در  صرفًا  آنان  تفسیر  لذا  نمایند،  اقدام  نظر 
مربوطه اعتبار داشته و در دعاوی دیگر برای همان 
اگر  حتی  نیست،  الزام آور  دادرسان  دیگر  یا  دادرس 

حکم سابق از مرجع عالی صادر شده باشد.
راستای  در  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیأت 
متهافت  آراء  صدور  صورت  در  خود،  قانونی  وظیفۀ 
در موارد مشابه تشکیل جلسه داده وپس از بررسی، 
تفسیر  موارد  این  در  می نماید.  رأی  صدور  به  اقدام 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور از قانون که در قالب  
برای  می شود  صادر  قضایی«)6(  رویه  وحدت  »رأی 
موارد  در  دادگاه ها  و  کشور  عالی  دیوان  شعب  کلیۀ 
البته گاه تفسیر ارائه شده  مشابه الزم االتباع است. 
محکمی  استدالل  چنان  دارای  دادرس،  یک  توسط 
موارد  در  رغبت  و  میل  با  دیگر  دادرسان  که  است 
استفادۀ مکرر،  این  و  تبعیت می نمایند  آن  از  مشابه 
الزامی ناخواسته را برای قضات در پی دارد که سازندۀ 

رویۀ قضایی در مفهوم عام می باشد.
رویۀ قضایی)7( »شکل کلی تصمیم مکرر قضایی 
است که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا 
الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد.« 
در  معنا  این  به  قضایی  رویۀ  1372، ص3(  )مدنی،  دادرس، یک توسط شده ارائه تفسیر گاه

دارایچناناستداللمحکمیاستکهدادرسان

دیگربامیلورغبتدرمواردمشابهازآنتبعیت

مینمایندوایناستفادۀمکرر،الزامیناخواستهرا

برایقضاتدرپیداردکهسازندۀرویۀقضایی

درمفهومعاممیباشد.

1. Interpretation or Explanation
2. formal interpretation

عهده  به  اساسی  قانون  »تفسیر  اساسی:  قانون   98 اصل   .3
انجام  آنان  چهارم  سه  تصویب  با  است  که  نگهبان  شورای 

می شود.«
4. تفسیر این گروه با عنوان نظریة علمی حقوق یا دکترین از 

منابع حقوق به شمار می آید.
5. Informal interpretation
6. Voting for unity of procedure judicial
7. Judicial precedent

صالحیت دادگاه کیفری استان در رویه قضایی
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رویۀ  ارزش  می باشد،  مدون  حقوق  دارای  که  ایران 
حقوقی  سیستم  بر  مبتنی  کشورهای  در  قضایی 
کامن ال)1( را ندارد، اما یکی از منابع حقوق محسوب 

می شود.    
بنابراین رویۀ قضایی دارای دو شکل است که در 
یکی »الزام معنوی« قضات را به استفاده از آن وادار 
موجبات  قانونی«  »الزام  دیگر،  شکل  در  و  می کند 

تبعیت از آن را فراهم می آورد. 
یا  قضایی  رویۀ  دوم  شق  به  رو  پیش  نوشتار 
رویه  وحدت  آراء  برگیرنده  در  که  آن  خاص  مفهوم 
و ساختار مرجع  است، می پردازد  عالی کشور  دیوان 
و  مذکور  آراء  قلمرو  و  فلسفه  آراء ،  این  صادرکننده 
دادگاه  صالحیت  با  رویه  وحدت  آراء  برخورد  نحوۀ 

کیفری استان را بررسی می کند.

آراءوحدت مرجعصادرکننده وساختار سابقه
رویهقضایی

آراء وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عالی 
کشور در فرایندی خاص صادر می شود. منشأ تاریخی 
فرانسه  حقوقی  نظام  در  باید  را  کشور  عالی  دیوان 
مرجعی  هخامنشیان ،  دوران  در  نمود.  جست وجو 
قضایی تحت عنوان »محکمه عالی« تشکیل می شد 
که برخی وظایف آن بی شباهت به پاره ای از وظایف 
دیوان عالی کشور نبود. )شمس، 1381،ج1، ص109( 
سابقۀ تشکیل دیوان عالی کشور به مفهوم کنونی در 
اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسی مشروطیت 
به چشم می خورد که چنین مقرر نموده بود:» در تمام 
مملکت فقط یک دیوان خانه تمیز برای امور عرفیه 
دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوان 
خانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدائًا رسیدگی نمی کند 

مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.« بر اساس 
عدلیه  تشکیالت  اصول  قانون   49 ماده  اصل،  این 
مصوب 1329 هجری قمری ، به عنوان قانون عادی ، 
پیش بینی  پایتخت  در  فقط  را  تمیز  دیوان  تأسیس 
کرد و در سال 1316 هجری شمسی، بنا به پیشنهاد 
به  مرجع  این  نام  فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
دیوان عالی کشور تغییر یافت که از آن زمان تاکنون 

به همین نام شناخته می شود.
پس از تشکیل دیوان عالی کشور برای نظارت بر 
حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگستری به مرور 
زمان به لحاظ تراکم پرونده ها ، تشکیل شعب مختلف 
ضروری شد و در بین شعب از نظر حقوقی و کیفری 
تفکیک به عمل آمد، اما نتیجه تعدد شعب اختالف 
نظر بین آن ها بود که موجب می گردید نتیجه مطلوب 
از دیوان کشور در مورد وحدت رویه حاصل نشود. در 
سال  در  رویه  وحدت  قانون  نقص،  این  رفع  جهت 
1328)2( تصویب گردید. )مدنی، همان،ص74( تا در 
صورت بروز اختالف در استنباط از قوانین بین شعب 
هیأت  مشابه ،  موضوع  به  نسبت  کشور  عالی  دیوان 
و  از تشکیل جلسه  دیوان عالی کشور پس  عمومی 

باید را کشور عالی دیوان تاریخی منشأ

در نمود. جستوجو فرانسه حقوقی نظام در

دورانهخامنشیان،مرجعیقضاییتحتعنوان

»محکمهعالی«تشکیلمیشدکهبرخیوظایف

دیوانعالی وظایف از پارهای به بیشباهت آن

کشورنبود.

1. The system of common Law
به موارد مشابه  به وحدت رویه قضایی مصوب 1328: »هر گاه در شعب دیوان عالی کشورنسبت  قانون مربوط  ماده واحده   .2
یا رییس دیوان مزبور ویا دادستان کل، هیأت عمومی دیوان عالی  تقاضای وزیر دادگستری  به  باشد  اتخاذ شده  رویه های مختلف 
کشورکه در این مورد الاقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده 
و نسبت به آن اتخاذ نظر می نماید. در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد 

مشابه الزم االتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.«

عمار آبساالن )دادیار دادسرای ویژه امور جنایی شهرستان شیراز(
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ارائه  آراء  اکثریت  با  واحدی  تفسیر  موضوع ،  بررسی 
به  رویه،  رأی وحدت  قالب  در  تفسیر  این  نماید که 
معنای قاعده ای کلی که از نظر میزان اعتبار، همسان 
قانون است، شناخته می شود و برای کلیه مراجع الزم 

االتباع می باشد.  
دیوان عالی کشور که در اصل یکصد و شصت 
و یکم)1( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نمود 
از  موادی  اصالح  قانون  موجب  به  است،  کرده  پیدا 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361کمیسیون 
عنوان  تحت  اسالمی ،  شورای  مجلس  قضایی  امور 
عالی  دیوان  شعب  تشکیل  در  لزوم  مورد  »مواد 
کشور«، در تهران تشکیل می شود، اما اگر رییس قوه 
قضاییه مصلحت بداند، می تواند در شهرستان دیگری 

نیز آن را تشکیل دهد. )ماده 5 همان قانون( 
مرجع  عالی ترین  عنوان  به  کشور  عالی  دیوان 
قضایی در نظام دادرسی کشور به منظور نظارت بر  
اجرای صحیح قوانین در محاکم  و ایجاد وحدت رویه 
ترتیب  و  می  شود  تشکیل  ضوابط  اساس  بر  قضایی 
رسیدگی در این مرجع در مواد 390 تا 396 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
)ق.آ.د.د.ع وا.م( و در قانون آیین دادرسی دادگاه های 
)ق.آ.د.د.ع وا.ک(  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 

مشخص شده است.

وحدت آراء در استان کیفری دادگاه صالحیت
رویهدیوانعالیکشور

1.صالحیتدادگاهکیفریاستان

موضوعات  مهم ترین  از  صالحیت)2(  موضوع 
مطرح شده در آیین دادرسی اعم از کیفری و مدنی 
است. اهمیت صالحیت از جهت تقسیم کار در مراجع 
با  مدنی  و  کیفری  امور  در  است. صالحیت  قضایی 
وجود قواعد مشترک تا حدودی با هم متفاوت است. 
در امور کیفری صالحیت به طور کلی با نظم عمومی 
محسوب  آمره  قواعد  از  رو  این  از  و  دارد  برخورد 
می شود که امکان تخلف از آن توسط اصحاب دعوی 
مدنی  امور  در  حالی که  در  ندارد،  وجود  قضات  یا 
صالحیت ذاتی از ویژگی قواعد آمره برخوردار بوده و 
صالحیت محلی و نسبی می تواند با توافق اصحاب 

دعوی تغییر کند.
صالحیت در امور کیفری»به توانایی و شایستگی 
به  رسیدگی  به  قضایی  مرجع  تکلیف  نیز  و  قانونی 
یک دعوای کیفری« )آشوری، 1380، ج2، ص39( 
تعبیر شده است که می توان آن را به صالحیت ذاتی ، 
محلی و شخصی تقسیم نمود. البته مراجع قضایی در 
برخی موارد به موجب قانون تکلیف دارند به اموری 
که خارج از صالحیت آن ها است، رسیدگی کنند. این 
نوع شایستگی و تکلیف که به صالحیت معمول یک 
مرجع قضایی اضافه شده است ، »صالحیت اضافی« 

نام دارد.
صالحیت اضافی ممکن است در موارد خاصی ، 
که از بارزترین نمونه های آن می توان به؛ احالۀ پرونده 
کیفری )مواد 62 تا 64 ق.آ.د.د.ع وا.ک()1(، تعدد جرم 

با کلی طور به صالحیت کیفری، امور در

قواعد از رو این از و دارد برخورد عمومی نظم

آمرهمحسوبمیشود،درحالیکهدرامورمدنی

برخوردار آمره قواعد ویژگی از ذاتی صالحیت

بودهوصالحیتمحلیونسبیمیتواندباتوافق

اصحابدعویتغییرکند.

منظور  به  کشور  »دیوان عالی  اساسی:  قانون   161 اصل   .1
وحدت  ایجاد  و  محاکم  در  قوانین  صحیح  اجرای  بر  نظارت 
رویه قضایی و انجام مسؤولیت هایی که طبق قانون به آن محول 
تعیین می کند  براساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه  می شود، 

تشکیل می گردد.«
2. Jurisdiction

صالحیت دادگاه کیفری استان در رویه قضایی
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موصوف()2(،  قانون   183 و  )ماده54  واحد  مجرم  و 
وحدت جرم و تعدد مجرم )ماده56 قانون پیش گفته()3( 
و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص مقرر شده 

است، برای هر مرجع قضایی بروز نماید. 
قانون  اساس  بر  ایران  کنونی  دادرسی  نظام  در 
تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب1373، 
محاکم عمومی دارای صالحیت عام بوده که جهت 
رسیدگی به دعاوی به شعب جزایی و حقوقی تقسیم 
از شعب حقوقی به  نیاز تعدادی  شده اند و بر حسب 
به  رسیدگی  جهت  نیز  تعدادی  و  خانواده  دعاوی 
جرایم اطفال تخصیص یافته اند)4( و تنها برخی جرایم 
قوانین  یا  و  گفته)5(  پیش  قانون   5 ماده  موجب  به 
قرار  انقالب  دادگاه های  دیگر)6( در صالحیت  خاص 
گرفته است. پس از اصالح قانون موصوف در سال 
1381که منجر به احیاء دادسرا شد ، تاسیس دیگری 
از طرف مقنن به نام »دادگاه کیفری استان« )7( در 

تبصره یک ماده20 این قانون معرفی شد که از طریق 
اعطای صالحیت اضافی به شعبه یا شعبی از دادگاه 
تجدیدنظر و با سیستم تعدد قاضی تشکیل می شود و 
به جرایم موضوع صالحیت خود رسیدگی می نماید. 
اسالمی  انقالب  از  پس  مقررات  در  تأسیس  این 
سابقه ای ندارد و به لحاظ این که همان دادگاه تجدید 
نظر مراکز استان با صالحیت اضافی می باشد ، نهاد 

مراجعقضاییدربرخیمواردبهموجبقانون

تکلیفدارندبهاموریکهخارجازصالحیتآنها

است،رسیدگیکنند.ایننوعشایستگیوتکلیف

کهبهصالحیتمعمولیکمرجعقضاییاضافه

شدهاست،»صالحیتاضافی«نامدارد.

1. ماده 62 ق.آ.د.د.ع وا.ک:» در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رییس حوزه مبدأ و موافقت 
شعبه اول  دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان  دیگر به درخواست رییس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور 
صورت می گیرد.« ماده 63 ق.آ.د.د.ع وا.ک:» موارد احاله عبارت است از: الف ـ بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند. ب ـ 
محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.« ماده 64:» 
عالوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق، به منظور حفظ  نظم و امنیت ، هرگاه رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشورتشخیص دهد، پس از 

موافقت دیوان عالی کشور پرونده به  مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.«
2. ماده 54 ق.آ.د.د.ع وا.ک: »متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن  واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در 
جاهای  مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث  مجازات در 
یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه  آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرایم متهم  در حوزه های قضایی مختلف 

واقع شده باشد و متهم دستگیرنشده ، دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب موضوع نموده ، صالحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.«
ماده 183: »به اتهامات متعدد متهم باید توأمًا و یک جا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آن ها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به 

اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.«
3. ماده 56 ق.آ.د.د.ع وا.ک: »شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صالحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.«

4. ماده4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب  مصوب تیرماه 1373 با اصالحات 1381/7/28: »هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک 
شعبه دادگاه  عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. دادگاه های حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاه های جزایی  فقط 
به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند 
امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است . در صورت ضرورت ممکن است 

به شعبه جزایی پرونده  حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.«
5. ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب: »به تعداد مورد نیاز، دادگاه های انقالب در مرکز هراستان و مناطقی که ضرورت تشکیل 
آن را رییس قوه قضاییه  تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد و به جرایم ذیل رسیدگی می نماید: 
1ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی االرض2ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام  معظم  
رهبری3- توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام  4- جاسوسی به نفع اجانب  

5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.6ـ دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .«
6. مانند:1- ماده11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند: »رسیدگی به جرایم مشروحه 
موضوع این قانون در صالحیت دادگاه های انقالب است.« 2ـ تبصره 6 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی 

و آشامیدنی: »به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقالب اسالمی رسیدگی خواهد شد.«
7 . Province criminal court

عمار آبساالن )دادیار دادسرای ویژه امور جنایی شهرستان شیراز(
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جدیدی محسوب نمی شود، اما سابقۀ تاریخی آن را 
می توان به محاکم جنایی سابق برگرداند.

صالحیت دادگاه کیفری استان به موجب تبصره 
تبصره های  و  شده  مشخص  مذکور)1(  قانون  ماده4 
مقررات  سایر  نیز  قانون)2(  این   20 ماده   6 تا  یک 
است.  داده  قرار  حکم  مورد  را  مرجع  این  با  مرتبط 
تبصره ماده 4 و تبصره 3 ماده 3 این قانون دو شیوۀ 
مختلف رسیدگی برای دادگاه کیفری استان در نظر 
می بایست  دادگاه  نخست  شیوۀ  در  است؛  گرفته 
مستقیمًا و بدون کیفرخواست به جرایم مشمول حد 
زنا و لواط که مستوجب اعدام یا رجم است رسیدگی 
کند، تحقیقات مقدماتی را راسًا انجام دهد و پس از 
در  اما  نماید،  اتخاذ تصمیم  تشکیل جلسۀ محاکمه، 
کیفری  دادگاه  موضوع صالحیت  جرایم  سایر  مورد 
استان، انجام تحقیقات مقدماتی و تنظیم کیفرخواست 
در دادسرا صورت می گیرد و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ می نماید. 
دادگاه کیفری استان از دادگاه تجدید نظر استان 
نشأت گرفته است ، لذا جایگاه قانونی آن را می توان 
در دو فرض مطرح کرد؛ در فرض اول می توان گفت 
که وابستگی صالحیت دادگاه کیفری استان به دادگاه 
به نوع  با توجه  تجدیدنظر، صرفًا تشکیالتی بوده و 
رسیدگی آن ، که به صورت دوگانه ـ با کیفرخواست 
و بدون کیفرخواست ـ می باشد و به صورت بدوی به 
جرایم موضوع صالحیت خود رسیدگی می نماید، لذا 

قضایی جهت  مرجع  عنوان یک  به  باید  آن  جایگاه 
جزایی،  عمومی  محاکم  کنار  در  بدوی  رسیدگی 

مستقیماً میبایست استان( )کیفری دادگاه

زناو وبدونکیفرخواستبهجرایممشمولحد

لواطکهمستوجباعدامیارجماسترسیدگی

کند،تحقیقاتمقدماتیراراساًانجامدهدوپس

ازتشکیلجلسۀمحاکمه،اتخاذتصمیمنماید.

1 . تبصره ماده4 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی 
و انقالب: »رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص 
 نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است 
و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در 
مواد بعدی ذکر می شود، در دادگاه های کیفری استان به عمل خواهد 
نظام ،  مصلحت  تشخیص  اعضاء  اتهامات  کلیه  به  رسیدگی  آمد. 
شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسالمی ، وزرا و معاونین 
آن ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سفرا، دادستان ورییس 
و  فرمانداران  استانداران ،  قضایی،  پایه  دارندگان  محاسبات ،  دیوان 
باالتر  و  ازدرجه سرتیپ  انتظامی  و  نظامی  افسران  جرایم عمومی 
و مدیران کل اطالعات استان ها در صالحیت دادگاه کیفری استان 
مراجع  سایر  صالحیت  در  که  مواردی  استثنا  به  می باشد  تهران 

قضایی است .«
دادگاه های  تشکیل  قانون  اصالح  قانون   20 ماده  تبصره  های   .2
مجازات  که  جرایمی  به  1-رسیدگی  تبصره  انقالب:  و  عمومی 
یا  رجم  یا  اعدام  یا  نفس  قصاص  یا  عضو  قصاص  آن ها  قانونی 
صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و 
و  آمد  به عمل خواهد  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  سیاسی  ابتدائًا 
در این  مورد، دادگاه مذکور »دادگاه کیفری استان « نامیده می شود. 
دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات  قانونی 
آن ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم  باشد، 
دادگاه  علی البدل   دادرس  یا  مستشار  چهار  و  )رییس  نفر  پنج  از 
تجدیدنظر استان ( و برای رسیدگی به جرایمی که  مجازات قانونی 
آن ها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی وسیاسی باشد، از سه نفر 
)رییس و دو مستشار یا دادرس  علی البدل دادگاه  تجدید نظر استان ( 
و  محاکمه  کیفیت  رسیدگی ،  ترتیب  تشکیالت ،  تشکیل می شود. 
مناسب  دادرسی  آیین  قانون  تصویب  تا  دادگاه  این  رای  صدور 
مطابق مقررات این قانون  و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضایی و 
استان  کیفری  دادگاه  بود.  خواهد  اسالمی  شورای  حقوقی مجلس 
هیأت  حضور  با  و  سیاسی  و  مطبوعاتی   جرایم  به   رسیدگی  در 
حسب  استان  هر  مرکز  در  2ـ  تبصره  شد.  خواهد  منصفه تشکیل 
از دادگاه تجدیدنظر به عنوان »دادگاه کیفری  یا شعبی  نیاز، شعبه 
تعداد  می یابد.  اختصاص  مربوط  جرایم  به  برای  رسیدگی  استان « 
تشخیص  به  می یابد  اختصاص  امر  این  برای  که  شعبی  یا  شعبه 
یا  استان  مرکز  شهرستان  دادستان  بود.  خواهد  قوه قضاییه  رییس 
معاون او یا یکی از دادیاران  به تعیین دادستان ، وظایف دادستان را 
در دادگاه کیفری استان  انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی 
و متهم ، اظهارات  دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای 
یا  تسهیل  برای  تبصره3ـ  می شود.  بیان  کرده،  دادستان  معرفی  که 
به  امر  موقتًا  می تواند  قوه قضاییه  رییس  دادرسی ،  امر  در  تسریع 
تشکیل دادگاه کیفری استان درشهرستان محل وقوع جرم بدهد. در 
این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن 
حوزه ، وظایف دادستان  را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت . 
دادگاه کیفری  استان با حضور رییس و تمامی مستشاران رسمیت 
با  از ختم رسیدگی  استان پس  کیفری  دادگاه  ـ  تبصره 4  می یابد. 
استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه  به 
اکثریت  نظر  به صدور رای می نماید و  مبادرت  پرونده  محتویات 
اعضای دادگاه مناط اعتبار است . این رای ظرف مهلت  مقرر قابل 
تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ترتیب رسیدگی 
همان است که در قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب 
شورای  مجلس  حقوقی  و  کمیسیون قضایی   1378/6/28 مصوب 
اسالمی مقرر شده است . تبصره 5ـ اشخاص ذیل می توانند از رای 
دادگاه کیفری استان  تقاضای تجدیدنظر نمایند: الف ـ محکوم علیه 
یا  خصوصی  مدعی  ـ  ج  دادستان؛   ـ  ب  وی؛   قانونی  نماینده  یا 
نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.  تبصره 6 ـ اجرای احکام 
کیفری »دادگاه کیفری استان « توسط  دادسرای شهرستان مرکز استان 
عمومی  دادگاه های  دادرسی  قانون  آیین  در  مربوط  مقررات  وفق 
و انقالب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضایی و 

حقوقی مجلس شورای اسالمی خواهد بود.

صالحیت دادگاه کیفری استان در رویه قضایی
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است  بدوی  دادگاه  یک  مذکور  مرجع  شود.  بررسی 
جزایی  عمومی  دادگاه های  در عرض  و  کنار  در  که 
خود  موضوع صالحیت  جرایم  به  رسیدگی  به  اقدام 
دادگاه ها  این  به  نسبت  که  این  بدون  می نماید، 
مرجع  یعنی صرفًا یک  گردد.  عالی محسوب  مرجع 
تخصصی است و با توجه به نسبی بودن صالحیت)1(  
هر  جزایی،  عمومی  دادگاه  و  استان  کیفری  دادگاه 
آنچه در صالحیت دادگاه کیفری استان نباشد ، دادگاه 
عمومی جزایی صالح به رسیدگی بوده و نمی تواند از 

رسیدگی به آن امتناع نماید.
صالحیت  که  گفت  می توان  دوم  فرض  در 
اعطایی به تعدادی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان 
به نام دادگاه کیفری استان، اضافه برصالحیت عادی 
این مرجع می باشد و موارد احصاء شده باید در حدود 
نص تفسیر شود. بنابراین سایر مراجع نمی توانند به 
این جرایم رسیدگی کنند و چون به نوعی با صالحیت 
ذاتی برخورد کرده و قوانین مربوط به صالحیت ذاتی 
عطف به ماسبق می شوند، یا برحسب نظر فوق ، به 
نیز  مطروحه  دعاوی  شامل  قوانین ،  فوری  اثر  علت 
می گردند. )شمس، همان، ص44( مگر این که مقنن 
خود ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. در مورد جرایم 
از  قبل  که  استان  کیفری  دادگاه  موضوع صالحیت 
الزم االجرا شدن قانون موجد مرجع موصوف به وقوع 
رسیدگی  جریان  در  عمومی  محاکم  در  و  پیوسته 
است ، چنین امری مقرر شده است؛ مقنن درتبصره 4 
ماده 3 قانون مورد بحث با این بیان که »جرایمی که 
دردادگاه مطرح  قانون مستقیمًا  این  اجرای  تاریخ  تا 
شده است، در همان دادگاه بدون نیاز به  کیفرخواست 
و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز 
جرم   اقداماتی جهت کشف  یا  و  تحقیقات  انجام  به 
باشد، دادگاه باید راسًا نسبت به انجام آن اقدام کند.«، 
مراجع مشغول به رسیدگی به این گونه پرونده ها را 

تکلیفی  و  نموده  منع  صالحیت  قرارعدم  صدور  از 
برای مرجع جدید در مورد جرایم ارتکاب یافته قبل 
دارای صالحیت سابق  مراجع  در  که  آن  تشکیل  از 
مقرر  است،  رسیدگی  درحال  همچنان  و  شده  طرح 
نکرده است. اما در خصوص جرایمی که قبل از تاریخ  
الزم االجرا شدن قانون موجد دادگاه کیفری استان 
ارتکاب یافته ، اما در مراجع صالح سابق به هر دلیل 
به  الزام  دعوا،  طرح  صورت  در  است ،  نشده  مطرح 
فقط  گفته  پیش  قانونی  تبصرۀ  زیرا  دارد.  رسیدگی 
به جرایم مطرح شده تسری دارد. ضمن این که این 
موضوع در مورد محاکم عمومی جزایی در برخورد با 

دادسرا نیز صادق است.

صالحیت با  برخورد در رویه وحدت آراء .2
دادگاهکیفریاستان

پس از اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی 
و انقالب اصالحی 1381 که منجر به احیاء دادسرا 
و تشکیل شعب دادگاه کیفری استان گردید، با توجه 
قانون  نبودن  جامع  و  الزم االجرا  قانونی  مقررات  به 
اخیرالذکر ، در عمل این مرجع در مقابل دادگاه های 
انقالب اسالمی و دادگاه های عمومی جزایی رسیدگی 
کننده به جرایم اطفال و هم چنین جرایم منافی عفت 

صالحیتاعطاییبهتعدادیازشعبدادگاه

استان، کیفری دادگاه نام به استان تجدیدنظر

و میباشد مرجع این عادی برصالحیت اضافه

موارداحصاءشدهبایددرحدودنصتفسیرشود.

جرایم این به نمیتوانند مراجع سایر بنابراین

رسیدگیکنند.

1. منظور آن نوع توانایی و تکلیفی است که با توجه به میزان مجازات و نوع جرم برای یک مرجع مشخص می گردد و یک مرجع 
معین را از مرجع دیگری که از نظر صنف، نوع و درجه شبیه آن است،  متمایز می گرداند.

عمار آبساالن )دادیار دادسرای ویژه امور جنایی شهرستان شیراز(
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غیر  مجازات های  مستوجب  لواط  و  زنا  حد  مشمول 
قانون  ماده3  تبصره3  لحاظ  با  که  رجم  یا  اعدام  از 
فوق الذکر، باید مستقیمًا در این نوع محاکم مطرح و 
رسیدگی شود، قرار گرفت تا حدی که استنباط های 
شعب  توسط  مشابه  موارد  در  مقررات  از  گوناگون 
مختلف، منجر به صدور آراء متهافت در موضوع واحد 
شده و شعب مختلف دیوان عالی کشور نیز در جهت 
حل اختالف در صالحیت و تعیین مرجع صالح، رویۀ 
متفاوتی را برگزیدند و این امر منتهی به صدور چند 
رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی 

کشور شد.
این  در  جامع  مقررات  تصویب  عدم  صورت  در 
قابل  نیز  دیگری  رویه  وحدت  آراء  صدور  خصوص 
پیش بینی است. به عنوان مثال در مورد بزه قتل عمد 
در صورت صدور قرار منع پیگرد ، کدام مرجع، صالح 
به رسیدگی به اعتراض شاکی می باشد در پاسخ به 
قانون  اصالحی  قانون   3 ماده  )ن(  بند  سوال  این 
بیان می دارد:  انقالب  و  دادگاه های عمومی  تشکیل 
»قرارهای بازپرس که دادستان با آن ها موافق باشد، 
در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و 
نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون 

حضور دادستان به عمل  می آید قطعی خواهد بود:
- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب 

به  تقاضای شاکی خصوصی؛
بازداشت  - اعتراض به قرارهای عدم صالحیت ، 
موقت ، تشدید تامین و تامین خواسته به تقاضای متهم؛

شاکی  تقاضای  به  اناطه  قرار  به  اعتراض   -
خصوصی و دادستان .

- اعتراض به قرارهای مذکور در باال ظرف مدت 
ده روز از تاریخ  ابالغ آن می باشد.

- اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات 
و مانع اجرای  قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا 
بود و  باقی خواهد  به  قوت خود  دادگاه  اخذ تصمیم 
چنانچه نتیجه قرار صادره، آزادی  متهم زندانی باشد، 

فوراً اجرا می شود.«
»دادگاه صالحه« مندرج در این بند کدام دادگاه 
قانون  و  بند  این  بودن  مبهم  به  توجه  با  است؟ 
صالحیت  مورد  در  متفاوتی  استنباط های  موصوف، 
در  جزایی  عمومی  دادگاه  یا  استان  کیفری  دادگاه 
رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی  شده است. اما 
دیوان  رویه شماره 710- 1388/1/18  رأی وحدت 
عالی کشور مقرر داشته حسب مورد دادگاه عمومی و 

انقالب به اعتراض رسیدگی می کنند. 
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که به نوعی 
است ،  مرتبط  استان  کیفری  دادگاه  صالحیت  با 

عبارتند از:
رأی  در  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیأت   -1
این  با   )1(  1385/3/2 ـ   687 شماره  رویه  وحدت 
مستوجب  جرایم  اهمیت  به  توجه  با  که  استدالل 

دیوان عمومی هیأت اعضاء اکثریت نظر به

عالیکشور،درصورتیکهیکیازاتهاماتمتهم

ازجرایمیباشدکهرسیدگیبهآندرصالحیت

باید دادگاه این است، استان کیفری دادگاه

دادگاه صالحیت در که نیز او دیگر اتهامات به

عمومیاست،رسیدگینماید.

1. رأی وحدت رویه شماره 687- 1385/3/2هیأت عمومی دیوان  
عالی کشور: برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1378/1/22 به کلیه جرایم 
اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات 
عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصالح 
 1381/7/21 مصوب  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  تشکیل  قانون 
رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام 
یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی، 
استان  کیفری  دادگاه  مورد  این  در  که  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در 
تبصره، رسیدگی  این  به موجب  و  می آید  به عمل  نامیده می شود، 
بدوی به جرایم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آن ها از نظر 
اجتماعی،  آثار  از حیث  بیشتر  اعمال دقت  لزوم  شدت مجازات و 
از صـالحیت عام و کلی دادگاه اطفـال که با یک نفر قاضـی اداره 
انحصاری  در صالحیت  و  گردیده  منتزع  طور ضمنی  به  می شود، 
دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده 
شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضـای هیأت عمومی 
دیوان عالی کشور، صالحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به 
تصویب  با  تمام،  سال  از هجده  کمتر  بالغ  اشخاص  تمامی جرایم 
و  عمومی  دادگاه های  تشکیل  قانون  اصالح  قانون   20 ماده  تبصره 
انقالب مصـوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرایم مذکور در این 
تبصره، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در 
حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. 
این رأی وفق ماده 270 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوان عالی 

کشور الزم االتباع می باشد.

صالحیت دادگاه کیفری استان در رویه قضایی
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قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب 
و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی مندرج 
در تبصره یک ماده 20 قانون اصالح قانون تشکیل 
 ، 1381/7/21 مصوب  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 
از  بیشتر  اعمال دقت  لزوم  و  نظر شدت مجازات  از 
حیث آثار اجتماعی این جرایم از صالحیت عام و کلی 
دادگاه اطفال، که با یک نفر قاضی اداره می شود، به 
طور ضمنی منتزع گردیده و در صالحیت انحصاری 
دادگاه کیفری استان که غالبًا از پنج قاضی تشکیل 

می یابد، قرار گرفته است.
رأی  در  رفته  کار  به  استدالل  علیرغم  2ـ 
-664 شماره  رأی  در  عمومی  هیأت  گفته،  پیش 
اسالمی  انقالب  دادگاه  صالحیت   )2(  1382/10/30
را در جرایمی که  مستوجب مجازات اعدام یا حبس 
صالح  را  استان  کیفری  دادگاه  و  پذیرفته  باشد،  ابد 
ندانسته است، در حالی که که همان استدالل در مورد 
جرایم موضوع صالحیت دادگاه انقالب اسالمی قابل 
طرح و دفاع می باشد. این دوگانگی در استنباط هیأت 
عمومی دیوان عالی کشور فاقد جهات مشخص بوده 

و قابلیت دفاع ندارد.
3- گفته شد ممکن است برای مرجعی به جهات 
کیفری  دادگاه  و  آید  پیش  اضافی  خاص صالحیت 
این قاعده مستثنی نیست و در همین  از  نیز  استان 
از  واحد  موضوع  در  مختلف  آراء  اثر صدور  بر  راستا 
رأی  کشور ،  عالی  دیوان  همچنین  و  دادگاه  شعب 
مقرر  چنین   1387/11/1 709ـ  شماره  رویه  وحدت 

 54 مواد  و  حقوقی  کلی  اصول  از  »مستفاد  داشت: 
عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   183 و 
ارتکاب  به  متهم  هرگاه  کیفری،  امور  در  انقالب  و 
به  باید  دادگاهی  باشد،  از درجات مختلف  چند جرم 
رسیدگی  صالحیت  که  نماید  رسیدگی  او  اتهامات 
نظر  به  ترتیب  این  با  دارد.  را  جرم  مهم ترین  به 
اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در 
باشد  از جرایمی  متهم  اتهامات  از  یکی  که  صورتی 
کیفری  دادگاه  صالحیت  در  آن  به  رسیدگی  که 
او  دیگر  اتهامات  به  باید  دادگاه  این  است،  استان 
دادگاه عمومی است، رسیدگی  نیز که در صالحیت 
ترتّب یکی  اعتبار  به  بزهی  نماید. هم چنین چنانچه 
به ماده 4  الحاقی  از مجازات های مندرج در تبصره  
اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب 
مصوب 1381/7/28 در دادگاه کیفری استان مطرح 
گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل 

صالحیت کشور دیوانعالی عمومی هیأت

دادگاهانقالباسالمیرادرجرایمیکهمستوجب

مجازاتاعدامیاحبسابدباشد،پذیرفتهودادگاه

کیفریاستانراصالحندانستهاست،درحالیکه

کههماناستداللدرموردجرایمموضوعصالحیت

دادگاهانقالباسالمیقابلطرحودفاعمیباشد.

1 . رأی وحدت رویه  شماره 664 - 1382/10/30هیأت عمومی دیوان عالی کشور: به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه های 
عمومی و انقالب اسالمی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصالحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل 
مطلقًا در صالحیت دادگاه های انقالب اسالمی است.1ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی االرض،2-

توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری، 3ـ توطئه علیه جمهوری اسالمی یا اقدام مسلحانه و ترور و 
تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام، 4ـ جاسوسی به نفع اجانب، 5ـ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و موادمخدر،6ـ دعاوی مربوط 
به اصل 49 قانون اساسی علیرغم اصالحات و الحاقات مورخ 1381/7/28 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل 
ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصالحی قانون مرقوم صرفًا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور 
واضح صالحیت دادگاه های انقالب اسالمی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون یاد 
شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام می باشد را در صالحیت دادگاه های کیفری استان قرار داده 
است منصرف از موارد صالحیت ذاتی دادگاه های انقالب اسالمی می باشد بنا به مراتب رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی 
صادر شده، صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می شود. این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور الزم االتباع است.

عمار آبساالن )دادیار دادسرای ویژه امور جنایی شهرستان شیراز(
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رسیدگی  که  دارد  دیگری  مجرمانه  عنوان  ارتکابی، 
به آن در صالحیت دادگاه عمومی جزایی است، این 
امر موجب نفی صالحیت دادگاه نخواهدبود و باید به 
آراء  نماید.  صادر  مقتضی  حکم  و  رسیدگی  بزه  این 
دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر 
در دیوان عالی کشور است. این رأی طبق ماده270 
قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی 

کشور و دادگاه ها الزم االتباع است.«
در  از سه بخش می باشد که  متشکل  رأی  این 
واحد مطرح  و مجرم  تعدد جرم  اول موضوع  بخش 
از  متهم  اتهامات  از  یکی  که  صورتی  در  تا  شده 
جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه 
اتهامات  به  باید  دادگاه  این  است،  استان  کیفری 
نیز  است،  عمومی  دادگاه  در صالحیت  که  او  دیگر 
رسیدگی نماید. به عنوان مثال در صورتی که متهم 
قتل عمدی ، متهم به توهین یا شرکت در منازعه نیز 
باشد، دادگاه باید توأمان رسیدگی و حکم صادر کند.

در بخش دوم)1(  دادگاه کیفری استان در صورتی 
رسیدگی  از  پس  و  نماید  رسیدگی  به  شروع  که 
تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانۀ دیگری 
دارد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه عمومی 
صادر  صالحیت  عدم  قرار  نمی تواند  است،  جزایی 
کند و باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر نماید. 
با موضوع زنای به عنف در  به عنوان نمونه پرونده 

دادگاه مذکور مطرح  است، اما دادگاه پس از رسیدگی ، 
با دالیل موجود، زنای به عنف را محرز نمی داند و 
تنها زنای ساده احراز می شود که در صالحیت دادگاه 
عمومی جزایی است ، اما دادگاه کیفری می بایست در 
مورد موضوع اثبات شده حکم صادر نماید و نمی تواند 

قرار عدم صالحیت صادر کند.   
آراء  از  تجدیدنظر  مرجع  به  رأی  سوم  بخش 
این دادگاه را  آراء  دادگاه کیفری استان می پردازد و 
در مواردی که بر اساس رأی وحدت رویه موصوف 
عالی  دیوان  در  تجدیدنظر  قابل  باشد،  شده  صادر 

کشور می داند.
و  تفسیر  حوزۀ  از  خروج  مورد  در  رأی  اصل  به 
ورود به قلمرو قانونگذاری در بخش سوم ایراد وارد 
تا حد یک  را  عالی کشور  دیوان  جایگاه  زیرا  است؛ 
مرجع تجدیدنظر در مورد بزهی ساده تنزل داده است 
در حالی  که شأن دیوان کشور که زمانی دیوان تمیز 
نامیده می شد، به عنوان مرجع قضایی واحد در کل 
کشور، تنها نظارت بر حسن اجرای قوانین و فراهم 

کردن تفسیر متحد الشکل از قانون بوده است. 
مورد  در  که  را  دوم  فرض  که  در صورتی  حال 
شد،  مطرح  استان  کیفری  دادگاه  قانونی  جایگاه 
بپذیریم ، صالحیت اعطایی به تعدادی از شعب دادگاه 
تجدیدنظر استان به نام دادگاه کیفری استان اضافه 
این موارد  در  و  بوده  این مرجع  بر صالحیت عادی 
صالحیتی استثنایی است و اعطای صالحیت اضافی 
از طریق بخش اول رأی به مرجع موصوف )دادگاه 
تجدید نظر استان( عالوه بر صالحیت اضافی سابق، 

در این فرض نیز با اشکال مواجه است.
البته شیوۀ رسیدگی دوگانه دادگاه کیفری استان  
رأی  اجرای  کیفرخواست(،  بدون  و  کیفرخواست  )با 

اگرحاوی کیفری،حتی پروندههای درعمل
مستقیم رسیدگی مستلزم که باشد جرایمی
جزایی عمومی دادگاه یا استان کیفری دادگاه
انقالب و عمومی دادسراهای به ابتدائاً است،
ارائهمیشودوسپسبادستورادارییاهرشکل
به را مستقیم رسیدگی مستلزم جرایم دیگر،

مرجعصالحارسالمینماید.

در   1290 کیفری  دادرسی  آیین  قانون  به  الحاقی  ماده34   .1
اول مردادماه 1337، حکم مذکور را در مورد رسیدگی محاکم 
جنایی که معادل دادگاه کیفری استان کنونی است، مقرر نموده 
بود: »دادگاه جنایی بعد از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم 
صالحیت صادر کند و به هر حال باید رأی خود را در ماهیت 

قضیه صادر نماید.«

صالحیت دادگاه کیفری استان در رویه قضایی
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این روند قابل  توأم به جرایم متعدد متهم می باشد، 
تأخیر  بدون  استان  کیفری  دادگاه  اگر  است؟  ادامه 
توجه  با  نماید،  اقدام  و صدور حکم  رسیدگی  جهت 
در  طرح  جهت  پرونده  دیگر  بخش  نبودن  آماده  به 
دادگاه ، ایرادی به اقدام دادگاه وارد نیست، ضمن این 
که پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و مهیا شدن 
شرایط تنظیم ادعانامه ، دادسرا تنها در صورت اثبات 
مفتوح بودن آن بخش از پرونده که مستقیمًا در دادگاه 
مطرح شده است، می تواند بخش موجود در دادسرا را 
با کیفرخواست جهت رسیدگی توأم به دادگاه ارسال 
نماید وااّل باید کیفرخواست را طبق صالحیت معمول 
دادگاه عمومی جزایی با عنوان این دادگاه تنظیم کند. 
بخشی  بودن  مفتوح  از  اطالع  بدون  دادسرا  اگر  اما 
کیفرخواست  با  را  دوم  بخش  دادگاه ،  در  پرونده  از 
نماید، مرجع مذکور  ارسال  استان  دادگاه کیفری  به 
نداشتن  لحاظ  به  پرونده ،  نبودن  مفتوح  صورت  در 
صالحیت رسیدگی به بزهی مانند آدم ربایی، سرقت 
بودن  امری  به  توجه  با  نوع،  این  از  جرایم  سایر  یا 
قواعد صالحیت ، باید قرار عدم صالحیت صادر نماید، 
زیرا این نوع جرایم در حالت عادی در صالحیت این 
دادگاه نمی باشد و فقط جهت رسیدگی توام بر مبنای 
معمول  به صالحیت  بحث،  مورد  رویه  وحدت  رأی 

این دادگاه اضافه شده است.
به  ابتدائًا  می بایست  پرونده  روش  این  در  دوم: 

آن  مبانی  از  یکی  که  را  موصوف  رویه  وحدت 
با  می باشد،  متهم  متعدد  اتهامات  به  توأم  رسیدگی 
کیفری  دادگاه  زیرا  می نماید،  روبه رو  عملی  اشکال 
استان که تنها در مورد جرایم مشمول حد زنا و لواط 
مستوجب مجازات اعدام یا رجم، به صورت مستقیم 
بدون کیفرخواست رسیدگی می نماید ، در صورتی  و 
را  سرقت  یا  ربایی  آدم  اتهام  جرایم،  این  متهم  که 
که مستلزم صدور کیفرخواست توسط دادسرا جهت 
داشته  خود  پرونده  در  نیز  می باشد،  دادگاه  رسیدگی 
باشد، وضعیت و کیفیت رسیدگی دادگاه به چه شکلی 
خواهد داشت؟ آیا در چنین مواردی در راستای رأی 
وحدت رویه، دادگاه کیفری استان باید پروندۀ زنای 
به عنف را تا صدور کیفرخواست از دادسرا در مورد 
جهت  دادگاه  به  ارسال  و  سرقت  یا  آدم ربایی  بزه 
رسیدگی توأم، با وجود آن که معد صدور رأی است، 

مفتوح نگه دارد، یا اقدام به صدور رأی کند؟ 
بخش  که  می شود  حادتر  زمانی  وضعیت  این 
اعظم پرونده های مربوط به جرایم زنای به عنف و 
یا لواط با بزه آدم ربایی همراه است. دو راه حل قابل 

تصور است:
اگر  حتی  کیفری،  پرونده های  عمل  در  اول: 
مستقیم  رسیدگی  مستلزم  که  باشد  جرایمی  حاوی 
دادگاه کیفری استان یا دادگاه عمومی جزایی است ، 
ابتدائًا به دادسراهای عمومی و انقالب ارائه می شود 
به  نیاز  که  جرایمی  تفکیک  دادسرا ضمن  سپس  و 
پرونده ،  از  بدل  تشکیل  با  دارد،  دادستان  نامۀ  ادعا 
مستلزم  جرایم  دیگر،  شکل  هر  یا  اداری  دستور  با 
رسیدگی مستقیم را به مرجع صالح ارسال می نماید. 
صدور  از  قبل  استان  کیفری  دادگاه  شیوه،  این  در 
رأی وحدت رویۀ مورد بحث ، پس از رسیدگی اتخاذ 
به  توجهی  به  نیاز  که  این  بدون  می نمود  تصمیم 
نتیجه رسیدگی دادسرا در مورد بزه آدم ربایی داشته 
باشد. حال سؤال این است که آیا پس از صدور رأی 
موصوف که یکی از فلسفه های صدور آن رسیدگی 

هیأتعمومیدیوانعالیکشوردرتنظیمو

دادگاه موردصالحیت در رویه وحدت آراء ارائه

کیفریاستان،ضمناینکهرویۀواحدیرااتخاذ

ننمودهاست،ازقلمروصالحیتتفسیریخودنیز

خارجشدهوبهحوزهتقنینگامنهادهاست.

عمار آبساالن )دادیار دادسرای ویژه امور جنایی شهرستان شیراز(
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ارجاع  از  پس  و  شود  ارائه  استان  کیفری  محاکم 
یا  آدم ربایی  و  محصنه  زنای  اتهامات  حاوی  پرونده 
هر بزه مستلزم کیفرخواست دیگر به یکی از شعب ، 
در راستای اعمال رأی وحدت رویه، پرونده در مورد 
بدل  پرونده  از  دادگاه  ثبت شود. سپس  جرایم  کلیه 
تهیه و در مورد جرایم نیازمند ادعانامۀ دادستان جهت 
به  کیفرخواست،  صدور  و  مقدماتی  تحقیقات  انجام 
نیز  دیگر  بخش  مورد  در  و  می شود  ارسال  دادسرا 
این شیوه در صورت  نماید.  به رسیدگی  خود شروع 
پذیرش می تواند ضامن اجرای رأی وحدت رویه باشد 
و دادسرا را از سر درگمی که در زمان تنظیم ادعانامه 
در راه حل اول با آن مواجه بود، نجات دهد، زیرا در 
صورتی که بزه های موصوف ، منجر به کیفرخواست 
با عنوان دادگاه های کیفری  باید  ادعانامه  این  شود، 

استان تنظیم شود.
در این شیوه دادگاه می تواند در صورت مهیا شدن 
هر بخش از پرونده در مورد آن تصمیم مقتضی اتخاذ 
نماید، چون ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری)1( 
که مستند رأی وحدت رویه مذکور می باشد، نیز این 

نحو اقدام را پذیرفته است.
در فرضی که آن بخش از پرونده که به دادسرا 
و  مجرمیت  قرار  به صدور  منجر  است،  شده  ارسال 
با  به تبع آن کیفرخواست در دادسرا نشود و پرونده 
دادسرا  نهایی مختومه شود،  قرار های  از  دیگر  یکی 
اعالم  استان  کیفری  دادگاه  به  را  نتیجه  می بایست 

نماید.

نتیجه
عنوان  به  رویه  وحدت  آراء  که  این  لحاظ  با 
تفسیر واحد ارائه شده از مقررات به وسیله عالی ترین 
مرجع قضایی کشور، براساس قانون در حکم قانون 
تفسیری  مقررات  ویژگی های  کلیۀ  دارای  می باشد، 

است و قلمرو زمانی و مکانی جهت اعمال این آراء 
نیز همانند قانون است.

تنظیم  در  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیأت 
دادگاه  صالحیت  مورد  در  رویه  وحدت  آراء  ارائه  و 
کیفری استان ، ضمن این که رویۀ واحدی را اتخاذ 
نیز  خود  تفسیری  قلمرو صالحیت  از  است،  ننموده 
خارج شده و به حوزه تقنین گام نهاده است، تا حدی 

که جایگاه خود را نیز تنزل داده است. 
مقنن جهت جلوگیری از اختالف در استنباط از 
نص واحد و تشتت آراء و صدور آراء وحدت رویه بیش 
از حد، باید جهت تصویب مقررات درباره صالحیت و 

جایگاه هر یک از مراجع قضایی اقدام نماید.
رأی  اجرای  در  قضایی  مراجع  که  مواردی  در 
برای  و   1387/11/1  -709 شماره  رویه  وحدت 
شیوۀ  با  متهمان  متعدد  اتهامات  به  توأم  رسیدگی 
رسیدگی دوگانه دادگاه کیفری استان مواجه می شوند، 
پذیرش راه حل دوم ارائه شده و تبدیل آن به یک 

رویۀ عملی، می تواند چاره ساز باشد. 

فهرستمنابع
جلد2،  کیفری،  دادرسی  آیین  محمد،  آشوری،   .1

تهران، انتشارات سمت، 1380 
2. شمس، عبداهلل؛ آیین دادرسی مدنی، جلد اول، 

تهران، نشر میزان، 1381
تهران،  قضایی،  رویه  الدین،  جالل  سید  مدنی،   .3

1372
انتشارات  تهران،  فرهنگ فارسی،  4. معین، محمد؛ 

میکاییل، 1384

1. »به اتهامات متعدد متهم باید توأمًا و یک جا رسیدگی شود، لیکن اگر رسیدگی به تمام آن ها موجب تعویق باشد، دادگاه نسبت به 
اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.«

صالحیت دادگاه کیفری استان در رویه قضایی
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به طور  الکلی  قاچاق مشروبات  تا سال 1370  ایران  در حقوق 
مستقل جرم  انگاری نشده بود و این موضوع که آیا قاچاق مشروبات 
می گرفته  قرار  کاال  قاچاق  به  مربوط  عام  قوانین  شمول  در  الکلی 
-595 شماره  رویه  وحدت  رأی  است.  بوده  اختالف  مورد  خیر ،  یا 
جرم  را  الکلی  مشروبات  قاچاق  کشور،  عالی  دیوان   1373/12/9
دانست و مجازات ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 
1312 بر آن بار کرد. مطابق قوانین عام، دادگاه صالح برای رسیدگی 
به جرم قاچاق مشروبات الکلی،  دادگاه انقالب بود و بند 5 ماده 5 
این  بر  انقالب مصوب 1373  و  عمومی  دادگاه های  تشکیل  قانون 
نظر تصریح داشت، اما با اصالح ماده 703 قانون مجازات اسالمی و 
جرم انگاری وارد کردن مشروبات الکلی از خارج به کشور، آثار حقوقی 
این رأی وحدت رویه زایل شد و پدیده قاچاق مشروبات الکلی تحت 
عنوان وارد کردن آن مورد توجه قرار گرفت و بدین ترتیب محاکم 
رویه  وحدت  رأی  دانستند.  رسیدگی  به  صالح  را  خود  نیز  عمومی 
شماره 676-1384/3/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز این 

رویه را تأیید می کند.

کلیدواژهها: قاچاق، مشروبات الکلی، صالحیت، دادگاه انقالب 
کشور، دادگاه کیفری استان، صالحیت.

قاچاق مشروبات الکلی و سیر قانونگذاری آن در حقوق ایران 

غفور اکبرپور )مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن(
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درآمد
و  چاالکی  »فرزی،  معنی  به  لغت  در  قاچاق 
اداره  ص889(.    ،1362 )عمید،  است.  تردستی« 
حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره7/7987-
1373/12/8 قاچاق را این گونه تعریف می کند: »وارد 
کردن یا صادر کردن کاال بر خالف قوانین و مقررات 
جاری کشور و یا اقدامی که بر طبق قانون در حکم 
و  حمل  معنی  به  قاچاق  هم چنین  و  است.«  قاچاق 
نقل کاال از نقطه ای به نقطه دیگر برخالف مقررات 
مربوطه تعریف شده است. )جعفری لنگرودی، 1368، 
ص510( این نوشتار به بررسی قاچاق مشروبات الکلی 
و دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم می پردازد.

قاچاقدرحقوقایران
قوانینی که در خصوص قاچاق به تصویب رسیده 

است عبارتند از:
1- قاچاق ناشی از قانون امور گمرکی موضوع 

ماده 29 قانون گمرکی؛
اجرایی  نامه  آیین  مقررات  از  ناشی  قاچاق   -2
قانون امورگمرکی، موضوع مواد 226 الی276 آیین 

نامه اجرایی قانون امور گمرکی؛
3- قاچاق ناشی از اموال موضوع عایدات دولت 
1312با  مصوب  قاچاق  مرتکبین  مجازات  قانون  در 

اصالحات بعدی آن؛
4- قاچاق کاال و ارز موضوع قانون نحوه اعمال 

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب 
1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1381
سابقه  در  الکلی  مشروبات  قاچاق  خصوص  در 
عمومی  مجازات  قانون  در  گفت  باید  کشور  تقنینی 
مصوب1304، حمل، نگهداری، ساخت و ساز، فروش 
و وارد کردن مشروبات الکلی جرم نبوده است. قانون 
قانون  و   1381 مصوب  اسالمی  مجازات  به  راجع 
مشروبات  قاچاق  به  نیز   1362 مصوب  تعزیرات 
دیات  و  قصاص  و  حدود  قانون  و  نپرداخت  الکلی 
مصوب 1361 صرفًا استعمال مشروبات الکلی را جرم 

دانست.
اسالمی مصوب1370  مجازات  قانون  بار  اولین 
در ماده 175 ساختن، تهیه، خرید و فروش، حمل و 
عرضه مشروبات الکلی را جرم  شناخت و برای آن 
این که  تعیین کرد، ولی  تا دوسال حبس  ماه  شش 
قاچاق مشروبات الکلی جرم است یا خیر همچنان در 
ابهام بود زیرا تعیین جریمه براساس ماده یک قانون 
مجازات مرتکبین قاچاق، مشروعیت نداشته و محاکم 
از سال1370 تا 1373 آراء مختلفی صادر کرده اند. در 
سال 1373 وارد کردن مشروبات الکلی از خارج به 

داخل ممنوع و جرم شناخته شد.
آراء متهافتی از شعب 31و34 دیوان عالی کشور 
صادر شده است. شعبه34 دیوان عالی کشور میزان 
جریمه را بر اساس قیمتی که برای مشروبات الکلی 
تهیه شده بود، صحیح دانسته و حکم دادگاه بدوی را 
ابرام کرد، ولی شعبه31 دیوان عالی کشور چون در 
جریمه  میزان  داشت،  شبهه  الکلی  مشروبات  مالیت 
نقض  را  بدوی  دادگاه  رای  و  دانسته  غیر شرعی  را 
تاریخ 1373/12/9رای  در  این که  تا  بالارجاع کرد. 
وحدت رویه شماره 595 هیات عمومی دیوان عالی 
و  دانست  جرم  را  الکلی  مشروبات  قاچاق  کشور، 
قاچاق  مرتکبین  مجازات  قانون  یک  ماده  مجازات 
بار کرد و پرداخت جریمه را  مصوب 1312را بر آن 

تفسیر در نظام مصلحت تشخیص مجمع

قاچاق به راجع حکومتی تعزیرات قانون ماده2

کاالوارزمصوب1374درقالبمادهواحدهای

درپیاستفساریهرییسقوهقضاییه،بهصراحت

اعالمکردکهمشروباتالکلیدارایمالیتاست

وارزشعرفیآنمالکارزیابیاست.

 قاچاق مشروبات الکلی و ...
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قانونی اعالم نمود. 
و  عمومی  دادگاه های  تشکیل  قانون  طبق 
برای  صالح  انقالب  دادگاه  مصوب1373  انقالب 
این  الکلی است.  به جرم قاچاق مشروبات  رسیدگی 
روال تا سال 1375 ادامه داشت تا این که قانونگذار 
در ماده 703 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 
کشور  به  خارج  از  را  الکلی  مشروبات  کردن  وارد 
جرمی مستقل تلقی کرد و از شمول مقررات قاچاق 
رای  حقوقی  آثار  عماًل  ترتیب  بدین  نمود.  خارج 
شد.  زایل   1373/12/9-595 شماره  رویه  وحدت 
اداره  شماره1379/6/16-7/6289  مشورتی  نظریه 
بنابراین  است  نظر  این  موید  قضاییه  قوه  حقوقی 
تحت  الکلی  مشروبات  قاچاق  پدیده  سال1375  در 
نام  خارج  از  الکلی  مشروبات  کردن  وارد  عنوان 
صالحیت  بر  اصالح  این  قاچاق.  صرف  نه  گرفت، 
را  خود  هم  عمومی  محاکم  و  داشت  اثر  نیز  دادگاه 
این  در  اداره حقوقی  رسیدگی می دانستند.  به  صالح 
خصوص نظریات متعددی ارائه داد. از سال 1375 تا 
سال1381 در محاکم عمومی و انقالب ایران مجدداً 
بحث مالیت یا عدم مالیت مشروبات الکلی مطرح شد 
تا این که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تفسیر 
ماده2 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال 
پی  در  واحده ای  ماده  قالب  در  ارز مصوب 1374  و 
استفساریه رییس قوه قضاییه، به صراحت اعالم کرد 
که مشروبات الکلی دارای مالیت است و ارزش عرفی 
آن مالک ارزیابی است. لذا مشروبات الکلی، مشمول 
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کاال و ارز 
قرار گرفت و قاچاق مشروبات الکلی به معنای خاص 
آن و نه صرف وارد کردن مشروبات الکلی از خارج 
قسمت  بنابراین  گرفت.  قرار  توجه  مورد  کشور،  به 
آخر ماده703 قانون مجازات اسالمی با تصویب ماده 
نسخ ضمنی  نظام  واحده مجمع تشخیص مصلحت 
شد. تبصره7 قانون بودجه 1385 بدون تعیین میزان 
 1386 سال  بودجه  قانون  تبصره7  و  عرفی  جریمه 

حتی  شده  اعالم  شاخص  براساس  جریمه  تعیین  با 
مشروبات  قاچاق  جزایی  عنوان  جهانی،  قیمت  به 
احیاء کرد و بدین ترتیب صالحیت  الکلی را مجدداً 
ذاتی دادگاه انقالب مطرح شد. عده ای معتقدند چون 
به  دارد  همراه  به  را  قاچاق  پدیده  الکلی  مشروبات 
استناد بند5 ماده5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی 
انقالب  دادگاه  انقالب مصوب1373 در صالحیت  و 
است و طبق نظر دیگر چون در حکم قاچاق کاالی 
مالیت  مسأله  و  است  مدنظر  ممنوعه  و  غیرمجاز 
تشخیص  مجمع  از  استفسار  با  هم  الکلی  مشروب 
مشروب  قاچاق  لذا  است،  شده  حل  نظام  مصلحت 
مطابق  است.  جدید  جزایی  عنوان  یک  الکلی 
کاال  قاچاق  حکومتی  تعزیرات  اعمال  نحوه  قانون 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مصوب1374مجمع  ارز  و 
صالحیت دادگاه حسب مورد به ترتیب دادگاه انقالب 
رای  و  است  تعزیرات حکومتی  یا  دادگاه عمومی  یا 
وحدت رویه شماره 676-1384/3/10 هیات عمومی 
دیوان عالی کشور موید این استنباط است. این نظر 
بر آن است که عنوان جزایی قاچاق مشروبات الکلی 
در یک پروسه زمانی در سال های 1385 و1386 در 
قالب تبصره7 جهت رفع مشکالت مالی و اقتصادی 
و  ساله ظاهر شد  قانونگذاری یک  در عرصه  دولت 
سنوات  به  را  آن  جریمه  و  جزایی  عنوان  نمی توان 
بعد تعمیم داد. زیرا حاکمیت قانون بودجه، اختصاص 

شماره676- رویه وحدت رای استناد به

کشور عالی دیوان عمومی هیات 1384/3/10

دادگاه نباشد، انقالب دادگاه که جاهایی در

عمومیهمصالحبهرسیدگیبهاینامر)قاچاق

مشروباتالکلی(خواهدبود.پسمرجعصالحبه

رسیدگیصرفاًدادگاهانقالبنیست.

غفور اکبرپور )مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن(
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به سال تصویب آن دارد و قانونگذار در جهت تامین 
منابع مالی دولت و یا جبران کمبود مالی در همان 
دالیل  است.  زده  خاص  قانونگذاری  به  دست  سال 

استنادی این نظر عبارتند از:
بودجه  قانون   7 تبصره  اعظم  قسمت   -1
سال1385  بودجه  قانون   7 تبصره  در   1386 سال 
قانونگذار  که  است  این  بر  دلیل  تکرار،  است.  آمده 

می خواسته موضوع درآمد دولت را سنواتی کند؛
به   1386 سال  بودجه  قانون  در  قانونگذار   -2
بر  الکلی  مشروبات  جریمه  که  می گوید  صراحت 
اساس هر لیتر حداقل سیصدهزار ریال و یا ده برابر 
قیمت جهانی هرلیتر محاسبه می شود و نگفته است 

از سال1386 به بعد چنین عمل می شود؛
3- تعمیم مجازات مقرر در مشروبات الکلی در 
قانون بودجه سال1386 به سنوات بعد با قانون نحوه 
مصوب  ارز  و  کاال  قاچاق  حکومتی  تعزیرات  اعمال 
1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت دارد. 
حقوقی  اداره  شماره1386/2/29-7/1126  )نظریه 

قوه قضاییه( 

نتیجه
بر تصویب ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت 
دارای  را  الکلی  مشروبات  که   )1381/8/26( نظام 
ارزیابی  را مالک  آن  عرفی  ارزش  و  دانست  مالیت 

قرار داد، این آثار حقوقی مترتب است: 

1- وارد کردن مشروبات الکلی از خارج به کشور 
در حکم قاچاق کاالی غیرمجاز و ممنوعه است، لذا 
اعمال مقررات  نحوه  قانون  مشمول مقررات جزایی 
حکومتی قاچاق کاال و ارز مصوب1374 می باشد. در 
حقوقی  اداره   1387/4/11-7/2173 شماره  نظریه 
قوه قضاییه چنین آمده است »وارد کردن مشروبات 
دادگاه  صالحیت  در  و  کاال  قاچاق  حکم  در  الکلی 
اسالمی  قانون مجازات  ماده703  از  و  است  انقالب 
خروج موضوعی دارد، زیرا مصوبات مجمع تشخیص 

مصلحت نظام وارد بر قوانین عادی است.«
2- قسمت آخر ماده703 قانون مجازات اسالمی 

مصوب1375 نسخ ضمنی شده است. 
شماره676- رویه  وحدت  رای  استناد  به   -3
در  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیات   1384/3/10
جاهایی که دادگاه انقالب نباشد، دادگاه عمومی هم 
صالح به رسیدگی به این امر خواهد بود. پس مرجع 

صالح به رسیدگی صرفًا دادگاه انقالب نیست.
4- تلقی اتهام قاچاق مشروبات الکلی و انطباق 
قاچاق  مرتکبین  مجازات  قانون  یک  ماده  با  آن 
مصوب1312 و تعیین مجازات بر اساس آن و انطباق 
جرم وارد کردن مشروبات الکلی با ماده 703 قانون 
مجازات اسالمی مبتنی بر اشتباه است، بلکه عنوان 
جزایی آن در حکم قاچاق کاال و مشمول قانون نحوه 
ارز  و  کاال  قاچاق  حکومتی  تعزیرات  قانون  اعمال 

مصوب 1374 است.

فهرستمنابع
ترمینولوژی  جعفر،  محمد  لنگرودی،  جعفری   .1

حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ4، 1368
انتشارات  تهران،  فارسی،  فرهنگ  2. عمید، حسن، 

امیرکبیر، چاپ22، 1362 
3. ولیدی، محمدصالح، حقوق کیفری اقتصادی

 

قاچاق حکم در الکلی مشروبات کردن وارد

از و است انقالب دادگاه صالحیت در و کاال

ماده703قانونمجازاتاسالمیخروجموضوعی

مصلحت تشخیص مجمع مصوبات زیرا دارد،

نظامواردبرقوانینعادیاست.

قاچاق مشروبات الکلی و ...
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مطابق ماده 266 قانون مجازات اسالمی اگر مجنیٌ علیه ولی دم 
نداشته باشد یا ولی دم او شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، ولی 
دم او ولی امر مسلمین است که نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای 
حدود  قانون   52 ماده  می نماید.  اقدام  مورد  دیه، حسب  یا  قصاص 
قتل  به  ماده صرفًا  این  پیشینه  عنوان  به  و قصاص مصوب 1361 
عمد اختصاص داشت، اما قانون حاضر در اقسام قتل قابل اجراست 
با رعایت مصلحت ولی دم که در موارد  یا دیه،  انتخاب قصاص  و 
مورخ  بخشنامه  در  می گیرد.  صورت  می باشد،  جامعه  دم،  ولی  فقد 
1380/4/28 رییس قوه قضاییه قید شده است که با توجه به گزارش 
پرونده در خصوص تعداد اولیای دم صغیر یا مجنون، سن، وضعیت 
خانوادگی و معیشت آنان، تصمیم به قصاص یا مصالحه به دیه اتخاذ 
می شود. در موردی که مجنیٌ علیه فاقد اولیای دم است، دیه به بیت 
المال واریز می شود. ماده 266 در خصوص اختیار دادستان به عفو 
ساکت است اما با توجه به روایات فقهی می توان قائل به عدم اختیار 
مطرح  مسلمانان  همه  حق  که  موردی  در  جانی  عفو  به  دادستان 
است، شد، اما در فرضی که اولیای دم وجود دارند اما امکان استیفای 
قصاص از سوی آنان نیست، امکان اخذ کمتر از دیه مقدر که در واقع 

عفو بخشی از دیه است، در صورت مصلحت اولیای دم وجود دارد.

کلیدواژهها: دادستان، قصاص، دیه، عفو، ولی دم

اختیارات دادستان در اعمال ماده 266 قانون مجازات اسالمی

محسن شریعتی )معاون دادستان شهرستان ری و مدرس دانشگاه(
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درآمد
اسالمی،  مجازات  قانون  تصویب  از  پیش  تا 
موضوع والیت حاکم نسبت به مجنیٌ علیه )مقتول( 
 1361 مصوب  قصاص  و  حدود  قانون   52 ماده  در 
منعکس شده بود؛ این ماده حکم والیت مجنیٌ علیه 
مختلف  علل  به  که  می کرد  بیان  را  دم  ولی  دارای 
نظیر صغر سن، جنون و یا غیبت یک یا چند نفر از 
نداشت.  وجود  )قصاص(  حق  استیفای  امکان  آنان، 
که  بیان  این  با  اسالمی  مجازات  قانون   266 ماده 
»اگر مجنیٌ علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود 
و یا به او دسترسی نباشد...« حیطه عملکرد دادستان 
را در این زمینه گسترش داده است. وضعیت اولیای 
عدم  ولی،  )فقدان  مذکور  حاالت  از  یک  هر  در  دم 
مستقیمی  ارتباط  او(  به  دسترسی  عدم  یا  شناسایی 
با تقاضای دادستان در انتخاب هریک از گزینه های 
 52 ماده  برخالف  عالوه  به  دارد.  دیه  و  قصاص 
قانون سال 1361 اختیار حاکم را در خصوص صغیر 
تبدیل آن  یا  تقاضای قصاص  به  یا مجنون محدود 
مطلق،  طور  به  را  شرع  حاکم  و  بود  کرده  دیه  به 
ولی دم غایب دانسته بود. ماده 266 قانون مجازات 
اسالمی علی رغم این که ولی امر مسلمین را ولی 
دم دانسته، تنها به دو مورد از اختیارات وی )قصاص 
اختیارات  سایر  در خصوص  و  کرده  تصریح  دیه(  یا 
وی سکوت نموده است. در این مقاله به تفکیک به 

بررسی این دو دسته اختیارات خواهیم پرداخت.

اختیاراتمصرححاکمشرع
1.قصاص

به حاکم شرع  قانون حدود و قصاص  ماده 52 
مجنون،  و  صغیر  غبطه  رعایت  با  تا  می داد  اختیار 
قصاص کند یا قصاص را به دیه تبدیل نماید. ماده 
اختیار  کلی  طور  به  اسالمی  مجازات  قانون   266
انتخاب یکی از دو مجازات قصاص یا دیه را حسب 
مورد به دادستان داده است. با توجه به شیوه تدوین 
ذیل ماده 266 در ارتباط با اختیار دادستان نسبت به 

تقاضای قصاص، بررسی نکات زیر ضروری است:

1-1.عنوانمجرمانه
عبارت  این  با  قصاص  و  حدود  قانون   52 ماده 
که »... حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون، 
یا کمتر  به مقدار دیه  را  یا قصاص  قصاص می کند 
تبدیل می نماید...« نشان می داد که  از آن  بیشتر  یا 
عمد(  )قتل  مجرمانه  عنوان  یک  متوجه  منحصراً 
خصوص  این  در  حاکم  والیت  موضوع  فلذا  است، 
قصاص  استیفاء  کیفیت  فصل  و  قصاص  کتاب  در 
مشمول  که  مواردی  تمام  در  که  چرا  داشت،  جای 
این ماده قرار می گرفت، قصاص به عنوان حق اولیه 
ماده 266  تصویب  با  بود.  مفروض  ابتدایی حاکم  و 
ماده  قانونی  جایگاه  اگرچه  اسالمی  مجازات  قانون 
اطالق  به  توجه  با  اما  شد،  حفظ  قصاص  کتاب  در 
عبارت قصاص یا دیه می توانیم این ماده را نه تنها 
در قتل عمد بلکه در سایر اقسام قتل نیز قابل اجرا 
بدانیم، فلذا اختیار دادستان در تقاضای قصاص تنها 
ناظر به یکی از مصادیق مورد شمول ماده )قتل عمد( 

می باشد.

2-1.رعایتمصلحت
حق  قصاص  و  است  قصاص  موجب  عمد  قتل 
طبیعی ولی دم محسوب می شود، اما با توجه به این 
که در این جا درخواست قصاص از ناحیه شخصی غیر 

دیه« یا »قصاص عبارت اطالق به توجه با

میتوانیماینماده)266قانونمجازاتاسالمی(

رانهتنهادرقتلعمدبلکهدرسایراقسامقتلنیز

قابلاجرابدانیم،فلذااختیاردادستاندرتقاضای

قصاصتنهاناظربهیکیازمصادیقموردشمول

ماده)قتلعمد(میباشد.

اختیارات دادستان در اعمال ماده 266 ق.م.ا
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از ولی دم اصلی )ورثه( صورت می گیرد، لذا دادستان 
به طور مطلق اختیار تقاضای قصاص را ندارد، بلکه 
دیه  یا  قصاص  تقاضای   266 ماده  ذیل  به  توجه  با 
اصطالح  پذیرد.  صورت  مورد«  »حسب  می بایست 
»حسب مورد« در ماده مذکور مبهم می باشد، اما با 
توجه به سابقه قانونی این موضوع، فتوای مقام معظم 
رهبری و بخش نامه قوه قضاییه، می توان به تفسیر 

روشن تری از این عبارت دست یافت.
 ماده 52 قانون حدود و قصاص در فرضی که 
اولیای دم، صغیر یا مجنون و فاقد ولی قهری یا وصی 
رعایت  »با  که  می داد  اجازه  شرع  حاکم  به  باشند، 
را  قصاص  یا  کند  قصاص  مجنون  و  صغیر  غبطه« 
نیز چنانچه  نماید. در خصوص غایب  تبدیل  به دیه 
غیبت او طوالنی شود، به حاکم اختیار تصمیم گیری 

»برابر مصلحت« را می داد.
در  نیز  مسلمین(  امر  )ولی  رهبری  معظم  مقام 
 1/76385 شماره  نامه های  برابر  که  خود  فتاوای 
به   1380/2/30  -  1/79759 و   1379/12/20  -
»از  می دارند:  بیان  چنین  گردید،  ابالغ  قضاییه  قوه 
چنین  مجنون  و  صغیر  اولیای  والیت  ادله  مجموع 
استفاده می شود که جعل والیت برای آنان از طرف 
است.  علیه  مولی  مصلحت  خاطر  به  مقدس  شارع 
اولیای دم، صغیر  که  مورد بحث  در مسأله  بنابراین 
و مجنون می باشند، ولی شرعی آنان باید با مالحظه 
مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت 
به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بالعوض نافذ 
و  صغیر  مصلحت  تشخیص  که  است  بدیهی  است. 
نزدیک  جمله  از  و  جوانب  همه  مالحظه  با  مجنون 
یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد. در مواردی 
که رهبری باید نسبت به حق ولی دم اعمال والیت 
کند، جنابعالی به عنوان رییس قوه قضاییه از طرف 
این جانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع 
بر طبق مصلحت  تأخیر  با  یا  یا بالعوض و  العوض 

ولی دم اقدام فرمایید.«

شماره  بخش نامه  در  نیز  قضاییه  قوه  رییس 
تشخیص  جهت  در   1380/4/28  -  1/80/7559
این خصوص  در  مناسب  گزینه  انتخاب  و  مصلحت 
مقرر کردند که در مورد اولیای دم صغیر یا مجنون 
امر  پرونده  از  گزارشی  هستند  قهری  ولی  فاقد  که 
اولیای دم صغیر یا مجنون و  با ذکر دالیل و تعداد 
آنان تهیه شود  سن و وضعیت خانوادگی و معیشت 
متناسب  مجازات  انتخاب  به  نسبت  مورد  حسب  تا 

تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
لذا با توجه به مراتب مذکور به نظر می رسد که 
عبارت »حسب مورد« در ماده 266 به همان معنای 
ماده 52  در  »با رعایت غبطه« و »برابر مصلحت« 

قانون سابق می باشد.

2.دیه
در خواست دیه از سوی دادستان ممکن است در 

دو حالت مختلف انجام پذیرد:
به  عمد  قتل  مورد  از  غیر  در  دیه  درخواست   -

عنوان حق اولیه؛ 
از  عوض  که  عمد  قتل  در  دیه  درخواست   -

قصاص صورت می گیرد.
ابتدایی مورد  به عنوان حق  دیه  در موردی که 
اصل  خصوص  در  بحثی  می گیرد،  قرار  درخواست 
چنانچه  اما  ندارد،  وجود  آن  میزان  و  درخواست 

بررسی از پس دیه یا قصاص درخواست
صغیر دم اولیای تعداد نظیر جهاتی از پرونده
معیشت و خانوادگی وضعیت سن، مجنون، یا
جوانب بررسی مسلماً میپذیرد. صورت آنان
صغیر دم اولیای مصلحت تشخیص جهت فوق
توسط گزینه بهترین انتخاب برای مجنون یا

دادستانصورتمیگیرد.

محسن شریعتی )معاون دادستان شهر ری و مدرس دانشگاه(
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تبدیل  منظور  به  و  عمد  قتل  در  دیه  درخواست 
قصاص به دیه )عفو مع العوض( باشد، این درخواست 
باید با رعایت مقدماتی انجام شود. به عالوه در این 
است  الزم  دیه  میزان  بودن  نامعین  جهت  به  مورد 
حدود اختیار دادستان مشخص شود و در نهایت در 
این  به  توجه  با  آن(  غیر  و  عمد  )قتل  مورد  دو  هر 
باب مصالح  از  دادستان  ناحیه  از  دیه  درخواست  که 
این  می شود،  انجام  وی  طبیعی  نه حق  و  اجتماعی 
سؤال مطرح می شود که دیه به چه شخص یا محلی 

تعلق می گیرد؟

1-2.شرایطمطالبهدیه
دادستان  که  است  قصاص  موجب  عمد  قتل 
مصلحت  وجود  صورت  در  می تواند  خود  اختیار  با 
این  در  نماید.  تبدیل  دیه  به  را  آن  جانی  رضایت  و 
صورت قصاص ساقط و دیه ثابت می شود. لذا مطالبه 
دیه از ناحیه دادستان منوط به رعایت دو شرط زیر 

می باشد:
اول- رضایت قاتل به پرداخت دیه: آنچه در قتل 
بنابراین  دیه،  نه  است،  قصاص  می باشد  ثابت  عمد 
دادستان حق مطالبه دیه از قاتل را جز با رضایت او 
ندارد. البته با توجه به قول ضعیفی که در فقه وجود 
دادستان(  کنونی  فرض  )در  دم  ولی  چنانچه  دارد، 
در قتل عمد مطالبه دیه کند، جانی مکلف به قبول 
بر  متوقف  اینجا  در  جان  که حفظ  چرا  می باشد  آن 

پرداخت دیه می باشد و با توجه به وجوب حفظ نفس، 
جانی مکلف به پرداخت دیه می شود. اما همان طور 
که گفته شد این قول، قول ضعیف می باشد و قول 
مشهور در فقه که در قانون مجازات اسالمی نیز وارد 

شده است، رضایت جانی به پرداخت دیه است.
دوم- رعایت مصلحت: در قتل عمد تقاضای دیه 
همانند تقاضای قصاص می بایست مبتنی بر مصلحت 
اجتماعی  مصلحت  می تواند  مذکور  مصلحت  باشد. 
اولیای دم(  یا عدم شناسایی  باشد )در فرض فقدان 
موردی  )در  معین  اشخاص  یا  شخص  مصلحت  یا 
اولیای  یا  نیست  دم  اولیای  به  دسترسی  امکان  که 
دم امکان استیفاء حق خود را ندارند(، این مصلحت 
باشد.  دیه  أخذ  یا   قصاص  عدم  بر  مبتنی  می تواند 
صغاری  دم  اولیای  مادر  جانی،  چنانچه  مثال  برای 
دادستان  است  ممکن  ندارند،  قهری  ولی  که  باشد 
قصاص جانی را به مصلحت ندانسته و تقاضای دیه 
رییس  بخشنامه  در  که  به عالوه همان طور  نماید. 
دیه  یا  قصاص  درخواست  است،  آمده  قضاییه  قوه 
پس از بررسی پرونده از جهاتی نظیر تعداد اولیای دم 
صغیر یا مجنون، سن، وضعیت خانوادگی و معیشت 
فوق  جوانب  بررسی  مسلمًا  می پذیرد.  صورت  آنان 
جهت تشخیص مصلحت اولیای دم صغیر یا مجنون 
انتخاب بهترین گزینه توسط دادستان صورت  برای 

می گیرد.

2-2.میزاندیه
میزان دیه در قتل غیرعمد ثابت و در ماده 297 
این  اما  است،  شده  تعیین  اسالمی  مجازات  قانون 
به  قاتل  و  دم  ولی  رضایت  با  عمد  قتل  در  میزان 
تعیین  قابل  از آن  یا بیش تر  مقدار دیه کامل، کمتر 
آیا دادستان  این سؤال مطرح می شود که  لذا  است. 
اختیار درخواست دیه به میزان کمتر از دیه کامل را 

دارد یا خیر؟ 
ماده 52 قانون حدود و قصاص نسبت به اختیار 

مدیون اما دم، ولی فاقد مجنیٌعلیه چنانچه

ازمحل و اوشده ترکه وارد دیه ابتدا در باشد،

ترکهابتدابدهیشخصپرداختمیشود،لذادیه

بر مازاد چنانچه و میرسد وی دیون مصرف به

بدهیهایویباشد،بهبیتالمالتعلقمیگیرد.

اختیارات دادستان در اعمال ماده 266 ق.م.ا
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ولی و حاکم به درخواست قصاص یا تبدیل آن »به 
با رعایت غبطه  از آن  مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر« 
قانون   266 ماده  داشت.  تصریح  مجنون،  و  صغیر 
مجازات اسالمی در خصوص اختیار دادستان در این 
زمینه ساکت است. لذا باید بررسی کنیم که آیا در این 
ماده نیز چنین اختیاری وجود دارد یا محدود به موارد 
خاص می شود؟ با توجه به این که درخواست کمتر از 
دیه کامل، عفو بعض از دیه محسوب می شود، این 
بحث را در قسمت اختیار دادستان در عفو جانی مورد 

بررسی قرار می دهیم.

3-2.محلپرداختدیه
همان طور که گفته شد اعمال والیت از سوی 
باب  از  بلکه  از جهت حق طبیعی وی،  نه  دادستان 
مصالح اجتماعی می باشد، لذا در صورت پرداخت دیه 
توسط جانی، محل پرداخت دیه باید تعیین شود. در 
وجود  دم  اولیای  که  موردی  بین  باید  این خصوص 
ندارند )صغیر،  را  استیفای حق خود  امکان  اما  دارند 
مجنون یا اولیای دمی که به آن ها دسترسی نیست(، 
با زمانی که مجنیٌ علیه فاقد ولی دم باشد یا اولیای 
دم او شناسایی نمی شوند، تمایز قائل شویم. به عالوه 
دیونی  اما  باشد  دم  ولی  فاقد  است شخص،  ممکن 
داشته باشد که در این صورت وضع حقوقی متفاوتی 

از دو مورد پیش خواهد داشت. 
اول- اولیای دم وجود دارند لیکن امکان استیفای 
حق خود را ندارند: در این فرض دیه پس از اخذ در 
ترکه مجنیٌ علیه قرار گرفته و اولیای دم اگرچه امکان 
مجنیٌ علیه  ورثه  اما  ندارند،  را  خود  حق  استیفای 

محسوب شده و از دیه ارث می برند.
فقدان  می باشد:  دم  ولی  فاقد  مجنیٌ علیه  دوم- 
عالم  در  مجنیٌ علیه  که  این  از  است  اعم  دم  ولی 
اقربای  که  این  یا  و  باشد  نداشته  دمی  ولی  خارج 

نبودن  مسلمان  مثال  عنوان  )به  مانعی  علت  به  او 
والیتی  است(،  مسلمان  مجنیٌ علیه  که  شرایطی  در 
نسبت به مقتول نداشته باشند. در اینجا دادستان به 
نمایندگی از کل جامعه درخواست دیه می کند و دیه 
متعلق به بیت المال مسلمین است. مستند فقهی این 
مطلب روایت مذکور از امام صادق )علیه السالم( در 
صحیحه ابی والد می باشد. در روایت آمده است که 
»... کان االمام ولی أمره فان شاء قتل و إن شاء أخذ 
جنایه  ألن  المسلمین  مال  بیت  فی  فجعل ها  الدیه 
المقتول کانت علی االمام فکذلک تکون دیته المام 
علت  بیان  در  امام  مذکور  روایت  در  المسلمین...« 
می کنند  استدالل  چنین  المال  بیت  به  دیه  پرداخت 
که اگر همین شخص )مقتول( جنایتی مرتکب شده 
مسلمین(  المال  )بیت  امام  عهده  بر  او  جنایت  بود، 
می بود، حال که او کشته شده و ولی دمی ندارد، دیه 

او به امام تعلق دارد. 
)الن  السالم  علیه  امام  استدالل  اول  بخش 
جنایته المقتول کانت علی االمام(، مبتنی بر »قاعده 
طل«)1( و بخش دوم آن )فکذلک تکون دیته المام 
المسلمین( مبتنی بر »قاعده غرم«)2( می باشد. قاعده 
طل به موارد پرداخت دیه از بیت المال از جمله در 
مواردی که جانی یا جانیان شناسایی نمی شوند، اشاره 

درفرضیکهاولیایدموجوددارنداماامکان

استیفاءحقآنهابهجهاتیمانندجنون،صغرسن،

درحملبودنیاعدمدسترسیوجودندارد،نظربه

اینکهدراینموضوعحقتماممسلماناندخیل

مصلحت تشخیص و معین دم، اولیای و نیست

آنهاممکناست،لذادادستاناختیارعفودارد.

1. الیطل دم امریءمسلم
2. من له الغنم فعلیه الغرم

محسن شریعتی )معاون دادستان شهر ری و مدرس دانشگاه(
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خون  که  قاعده  این  به  توجه  با  مورد  این  در  دارد. 
المال  از بیت  او  شخص مسلمان هدر نمی رود، دیه 
در  نیز  مجازات  قانون   255 ماده  می شود.  پرداخت 
بیان ذکر همین قاعده می باشد. در اینجا دیه جنایت 
از بیت المال پرداخت می شود )من له الغنم( حال که 
وارث  امام  ندارد،  وارثی  و  شده  کشته  شخص  این 
داده  المال  بیت  به  او  دیه  و  الغرم(  )فعلیه  اوست 

می شود.
در این قسمت، این فرض فرعی مطرح می شود 
که چنانچه مجنیٌ علیه فاقد ولی دم، اما مدیون باشد، 
این که  به  توجه  با  به چه مصرفی می رسد؟  او  دیه 
دیه اواًل و بالذات برای مقتول می باشد در ابتدا دیه 
وارد ترکه او شده و از محل ترکه ابتدا بدهی شخص 
پرداخت می شود، لذا دیه به مصرف دیون وی می رسد 
و چنانچه مازاد بر بدهی های وی باشد، به بیت المال 

تعلق می گیرد.

اختیاراتغیرمصرححاکمشرع
اسالمی  قانون مجازات  ماده 266  در  قانونگذار 
پیش از بیان اختیارات دادستان با ذکر عبارت »ولی 
دم او ولی امر مسلمین است« به بیان اصل کلی در 
این خصوص پرداخته است و ولی امر مسلمین را به 
منزله ولی دم دانسته است، اما تنها به بیان دو مورد 
از اختیارات دادستان اکتفا کرده و در خصوص سایر 
اختیارات سکوت نموده است. فلذا برای درک و جود 

یا عدم وجود آن حقوق برای دادستان می بایست با 
استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون 
امور  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
کیفری، حکم قضیه را از منابع معتبر فقهی و فتاوای 

موجود استنباط نماییم. 

1.عفو
مجازات  قانون   266 ماده  سکوت  به  توجه  با 
اسالمی نسبت به عفو جانی با مراجعه به فتوای مقام 
معظم رهبری و نیز روایت مذکور از امام صادق )علیه 
السالم( در این مورد، سعی در رفع ابهام از ماده در 
خصوص  در  روایت  این  در  می نماییم.  قسمت  این 
اختیار عفو توسط ولی امر چنین آمده است: »... کان 
االمام ولی أمره فان شاء قتل و إن شاء أخذ الدیه... 
قلت: فان عفا عنه االمام قال فقال: انما هو حق جمیع 
المسلمین و انما علی االمام أن یقتل أو یأخذ الدیه و 

لیس له أن یعفو.«
مذکور  روایت  مفهوم  و  منطوق  به  توجه  با 
مسأله را به تفکیک در دو فرض مورد بررسی قرار 

می دهیم:

عدم یا وجود عدم فرض در قاتل عفو .1-1
شناساییاولیایدم

با توجه به سکوت ماده، مستند فقهی موجود در 
این زمینه صحیحه ابی والد می باشد. این روایت در 
دم  اولیای  که  است  مسلمانی  مجنیٌ علیه  خصوص 
اینجا  در  بودن  مسلمان  غیر  قید  اما  ندارد،  مسلمان 
قید انحصاری نیست، فلذا هیچ خصوصیتی ندارد تا 
در  تنها  را  مجنیٌ علیه«  بر  حاکم  »والیت  حکم  ما 
کلیه  در  این حکم  بلکه  بدانیم،  جاری  آن خصوص 

مواردی که ولی دم حضور ندارد، قابل اجراست.
با توجه به روایت فوق، در این مورد امام، ولی 
ولی  االمام  )کان  می باشد  دم  ولی  فاقد  دِم شخِص 
امره(. در ادامه امام)ع( در بیان اختیارات ولی امر به 

باید قّسامه، بودن اصل خالف به توجه با

کاربردآنرابهمواردمنصوصمحدودکردودر

قانون 231 ماده نص به توجه با قتل خصوص

مجازاتاسالمی،چنینتصریحیوجوددارد.

اختیارات دادستان در اعمال ماده 266 ق.م.ا



)1
38

ر 8
یو

هر
و ش

اد 
رد

- م
 39

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

39

طور خاص می فرمایند »فان شاء قتل و إن شاء أخذ 
الدیه« لذا با توجه به قاعده پیشین که امام را ولی امر 
مقتول دانسته بود، این سؤال مطرح می شود که آیا 
حق عفو نیز وجود دارد یا نه؟ چراکه از سویی مطابق 
عبارت »کان االمام ولی امره« امام همانند ولی دم 
اصلی، از حق عفو نیز برخوردار است و از سوی دیگر 
با بیان عبارت »فان شاء قتل و إن شاء أخذ الدیه« 
جواب  در  امام  است.  شده  این خصوص سکوت  در 
می فرمایند: »انما هو حق جمیع المسلمین و انما علی 

االمام أن یقتل أو یأخذ الدیه و لیس له أن یعفو.«
ظاهر عبارت امام علیه السالم بر این است که 
در مواردی که مقتول ولی دم ندارد، حاکم )ولی امر( 
تنها اختیار قصاص یا مطالبه دیه دارد و با توجه به 
این که هر ظاهری حجت است » لیس« در روایت، 
ظهور در عدم امکان عفو در این موارد دارد، اما ظاهر 
می تواند با قرینه ای همراه باشد که موجب حمل آن 
در موارد معینی شود. در اینجا حکم منع عفو به همراه 
قرینه )علتی( است که حکم کلی منع )لیس( را تنها 
در مواردی که چنین قیدی وجود دارد، الزم االجرا 
المسلمین«  جمیع  حق  هو  »انما  قید  آن  و  می کند 
السالم  امام علیه  بیان  به  با توجه  بنابراین  می باشد. 
حق  امام  است،  مسلمین  تمام  حق  حق،  این  چون 

عفو ندارد.
می توانیم  مذکور  روایت  منطوق  به  توجه  با   
عدم  بر  حمل  مورد  این  در  را   266 ماده  سکوت 
اختیار دادستان در عفو جانی در موردی که حق همه 
فاقد  مقتول  که  وقتی  مانند  است،  مطرح  مسلمانان 
نمی شوند،  شناسایی  او  دم  اولیای  یا  است  دم  ولی 

بدانیم.

به دسترسی عدم فرض در قاتل عفو .1-2
اولیایدمیاصغریاجنونآنها

امکان  اما  دارند  اولیای دم وجود  در فرضی که 
استیفاء حق آن ها به جهاتی مانند جنون، صغر سن، 

در حمل بودن یا عدم دسترسی وجود ندارد، با توجه 
به مفهوم روایت فوق الذکر و نظر به این که در این 
اولیای  و  نیست  دخیل  مسلمانان  تمام  موضوع حق 
است،  ممکن  آن ها  مصلحت  تشخیص  و  معین  دم 
لذا دادستان اختیار عفو دارد، زیرا با انتفاء وصف )حق 
همه مسلمانان(، حکم )منع عفو( نیز برداشته می شود. 
خود  فتوای  در  رهبری  معظم  مقام  راستا  همین  در 
ولی  فاقد  مجنون  یا  صغیر  دم  اولیای  خصوص  در 
قهری به رییس قوه قضاییه اختیار گزینش قصاص 
یا عفو مع العوض یا بالعوض و یا با تأخیر را بر طبق 

مصلحت ولی دم داده اند.
را  دیه  تقاضای  دادستان  چنانچه  مورد  این  در 
اولی  طریق  به  مصلحت  وجود  صورت  در  بنماید، 

امکان أخذ کمتر از دیه مقدره وجود دارد.

2.قسامه
این  مگر  می باشد  جرم  ارتکاب  از  برائت  اصل، 
علی  قسامه  در  شود.  حاصل  بزهکاری  به  علم  که 
آن،  به  ظن  با  و  مجرمیت  به  علم  وجود  عدم  رغم 
امکان اثبات جرم وجود دارد. با توجه به خالف اصل 
منصوص  موارد  به  را  آن  کاربرد  باید  قّسامه،  بودن 
محدود کرد و در خصوص قتل با توجه به نص ماده 
231 قانون مجازات اسالمی، چنین تصریحی وجود 
دارد، لذا در تمام مواردی که قتلی به وقوع می پیوندد، 

باتوجهبهعبارت»ولیدماوولیامرمسلمین

دارای مسلمین امر ولی نظری جهت از است«،

اختیاراتولیدمازجمله»حقاقامهقّسامه«نیز

مقتول که موردی در آن اجرای گرچه میباشد،

اولیاءدمنداشتهیااولیایدمشناسایینمیشوند،

موضوعاًمنتفیاست.

محسن شریعتی )معاون دادستان شهر ری و مدرس دانشگاه(
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چنانچه از موارد لوث باشد، امکان اقامه قّسامه وجود 
دارد و از جمله این موارد قتل موضوع ماده 266 است. 
با  به عالوه همان طور که در بحث عفو گفته شد، 
توجه به عبارت »ولی دم او ولی امر مسلمین است«، 
از جهت نظری ولی امر مسلمین دارای اختیارات ولی 
دم از جمله »حق اقامه قّسامه« نیز می باشد، گرچه 
یا  نداشته  اولیاءدم  مقتول  که  موردی  در  آن  اجرای 
اولیای دم شناسایی نمی شوند، موضوعًا منتفی است.

نتیجه
در ماده 266 قانون مجازات اسالمی تنها به دو 
و  است  اشاره شده  دیه(  و  )قصاص  دادستان  اختیار 
مقام  در  قانونگذار  آیا  که  می شود  مطرح  سؤال  این 
است؟  بوده  زمینه  این  در  دادستان  اختیارات  بیان 
اگر چنین باشد عدم ذکر سایر حقوق به معنای عدم 
اختیار دادستان در اعمال آن حق می باشد؛ فلذا همان 
اختیار  قانون حدود و قصاص،  ماده 52  در  طور که 
در  بود،  شده  محدود  دیه  یا  قصاص  به  حاکم شرع 
این ماده نیز دادستان منحصراً مخیر به انتخاب یکی 
نظر صحیح  این  است.  ماده  در  گزینه مصرح  دو  از 
نمی باشد زیرا این طور نیست که اختیار ولی امر در 
خصوص انتخاب دیه یا قصاص به صورت استثنایی 
باشد تا در صورت عدم تصریح به سایر حقوق و تردید 
در خصوص وجود یا عدم وجود آن حق، اصل را بر 
عدم آن قرار داده و دادستان را به تبع ولی امر واجد 

آن حق ندانیم؛ بلکه قانونگذار پیش از ذکر اختیارات 
دادستان، عبارت »ولی دم او ولی امر مسلمین است« 
را به کار برده است. و ظاهر این عبارت افاده عموم 
می کند. بنابراین در اینجا ولی امر مسلمین می بایست 
از حقوق مشابهی با ولی دم، برخوردار باشد، مگر این 
که قرینه قطعی بر عدم وجود آن موجود باشد؛ تنها 
قرینه قطعی در این خصوص، عدم اختیار ولی امر به 
مسلمانان  تمام  حق  که  است  فرضی  در  جانی  عفو 
مطرح می باشد، فلذا در غیر این مورد منصوص، ولی 
امر و به تبع ایشان دادستان را از آن حقوق بهره مند 

می دانیم.

فهرستمنابع
المنهاج،  تکمله  مبانی  ابوالقاسم،  سید  خویی،   .1

نجف، مطبعه اآلداب، چاپ 2، 1396 هـ.ق
پیرامون دادسرا،  2. شاملو احمدی، محمد حسین، 

اصفهان، نشر دادیار، چاپ 2، 1384
3. موسوی خمینی، روح اهلل، تحریرالوسیله، تهران، 

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 1380

ولیامرمسلمینمیبایستازحقوقمشابهی

قرینه که این مگر باشد، برخوردار ولیدم، با

قطعیبرعدموجودآنموجودباشد؛تنهاقرینه

به امر ولی اختیار عدم اینخصوص، در قطعی

عفوجانیدرفرضیاستکهحقتماممسلمانان

مطرحمیباشد.

اختیارات دادستان در اعمال ماده 266 ق.م.ا
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امر تقسیم ترکه در محاکم غالباً با پیچیدگی خاّصی همراه است و ماترک 
منقول و غیر منقول، متعّدد و متکّثر و اموال دارای سند عادی و رسمی را 
دربرمی گیرد. به ویژه وقتی با دعاوی طاری مانند دعوای تقابل یا دعوای وارد 
ثالث همراه شود، بر پیچیدگی آن افزوده می شود که پیامد آن اطاله جریان 
می نماید،  پیدا  بروز  و  ظهور  ترکه  تقسیم  امر  در  که  طواری  است.  دادرسی 
منحصر به طواری مصّرح در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نیست، بلکه طرح ادعای مالکیت از ناحیه خوانده یا خواندگان 
باید  این دو  تفاوت  نیز ممکن است. در  ترکه  تقسیم  امر  به  ضمن رسیدگی 
گفت در ادعای مالکیت از ناحیه خوانده یا خواندگان، این ابهام وجود دارد که آیا 
اساساً طرح دعوی مالکیت ضمن رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه قبل از تقسیم 
میّسر است یا این که دعوای تقسیم باید متوقف شود و ادعای مالکیت به طور 
علیحده مورد رسیدگی قرار گیرد؟ سؤال دیگر این که آیا اقامه دعوی محتاج 
تقدیم دادخواست و رعایت شرایط آن است؟ هم چنین در ادعای مالکیت از ناحیه 
وارد ثالث این ابهام وجود دارد که آیا امر تقسیم ترکه، دعوا و ترافعی است تا 
طرح دعوی دیگری مانند ورود ثالث ضمن آن ممکن باشد یا این که از موضوع 
مواد 130 الی 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب1379)ق.آ.د.د.ع وا.م( خروج موضوعی دارد و یا این که، قطع نظر 
از ترافعی یا غیر ترافعی بودن دعوای تقسیم ترکه، ویژگی های موجود در آن و 
اطالق ماده 130 ق.آ.د.د.ع وا.م طرح دعوای وارد ثالث را ضمن دعوای تقسیم 

ترکه ایجاب می نماید؟
به نظر می رسد تقسیم ترکه امری ترافعی است و طبق ماده 324 
محسوب  حکم  خصوص،  این  در  دادگاه  تصمیم  حسبی  امور  قانون 
ترکه  تقسیم  مالکیت خوانده ضمن دعوی  ادعای  بنابراین  می شود. 
قابلیت رسیدگی دارد و رأی وحدت رویه شماره 1371/7/28-579 
دیوان عالی کشور و بندهای 3و6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های 

حقوقی یک و دو، مؤید این نظر است.
کلیدواژهها: تقسیم ترکه، ورود ثالث، مالکیت، امر ترافعی، تقدیم 

دادخواست

طرح دعوای مالکیت ضمن رسیدگی به تقسیم تركه

رضا عموزاد مهدیرجی )رییس شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان( 
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درآمد
ابهام های موجود در ماهیت تقسیم ترکه موجب 
سردرگمی  و  دادرسی  شدن  طوالنی  آراء،  تشتت 
محاکم گردیده و این مقاله بر آن است تا بر مبنای 
قوانین و اصول حقوقی به نقد دیدگاه های حاکم بر 
منطبق  که  صحیح  رویه ا ی  و  بپردازد  قضایی  رویه 
شدن  کوتاه  متضّمن  و  حقوقی  اصول  و  مقررات  با 

دادرسی و بهبود این فرایند است، پیشنهاد نماید. 

ماهیتحقوقیتقسیم
دعوای  طرح  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  برای 
مالکیت، از ناحیه ثالث یا احدی از وّراث میسر است یا 
خیر، الزم است ابتدا مفهوم دعوا، اقسام آن و دعوای 

طاری و ماهیت حقوقی تقسیم را تبیین نماییم. 

1.مفهومدعوا
دعوا  از  مشخص  طور  به  موضوعه  قوانین  در 
تعریفی ارائه نشده است و در اصل 34 قانون اساسی 
آمده است که: »دادخواهی حق مسلم هر فرد است و 
هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح 

رجوع نماید...«
ارائه  دعوا  از  مختلفی  تعاریف  حقوق  اساتید 
از عملی  عبارت  گفته شده: »دعوا  از جمله  داده اند. 
یا تجاوز  انکار  تثبیت حقی که مورد  برای  است که 
واقع شده باشد، صورت می گیرد.« بعضی نیز گفته اند: 

»حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به 
دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که با 
برابر دیگری حمایت  از حقوقشان در  قانون،  اجرای 
شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه با 
دعوا  اقامه  که  می شود  انجام  خاصی  حقوقی  عمل 
نام دارد.« )کاتوزیان، 1376، ص118( و نیز گفته اند: 
تثبیت  منظور  به  که  است  تشریفاتی  عملی  »دعوا 
حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است، انجام 
تعاریف  دیگر  عده ای  ص273(  )پیشین،  می شود.« 
وسیع  آن ها  شمول  دامنه  که  جهت  آن  از  را  مزبور 
بوده و شامل اعمال غیر قانونی در جهت تثبیت حق 
مانع  و  جامع  تعریفی  ندانسته اند.  دقیق  نیز می شود، 
از دعوا عبارت از »توانایی قانونی مدعی حق تضییع 
یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به 
ترتب  و  دعوا  نبودن  یا  بودن  وارد  گذاردِن  قضاوت 
آثار قانونی مربوطه است و برای طرف مقابل دعوا، 
توانایی مقابله با این ادعاست.« در حقیقت چنانچه، 
قوانیِن  در  که  اشخاص  اصلی  حقوق  ادعا،  حسب 
یا  و  شده  تضییع  گردیده،  بینی  پیش  کننده  تعیین 
مورد انکار قرار گیرد، برای صاحب آن حقوق، قدرتی 
)حقی( قانونی به وجود می آید که با مراجعه به مراجع 
صالح، وجود یا فقدان آن حق و همچنین تضییع یا 
آثار مربوطه  ترتّب  و  به قضاوت گذارده  را  آن  انکار 
را در خواست نماید.« )شمس،1381، ج1، ص310( 
»دعوا، در بعضی موارد به معنی ادعا به کار می رود 
مطرح  قضایی  مرجع  در  که  است  ادعایی  منظور  و 
به  رسیدگی  خالل  در  که  است  ادعایی  یا  و  نشده 
دعوا، به عنوان امر تبعی، مطرح می گردد.« )پیشین، 
راستای  در  مقاله  عنوان  انتخاب  بی گمان،  ص311( 
به نحو مطلق، عالوه  بوده که دعوا  همین برداشت 
بر دعوای وارد ثالث، ادعای مالکیت خواندگان را که 
بر  در  گردیده،  ترکه طرح  تقسیم  به  رسیدگی  حین 
می گیرد. تقسیم دعوا به مالی و غیر مالی و تقسیم 
مالی  غیر  و  ذاتی  مالی  غیر  به  مالی  غیر  دعاوی 

حق مدعی قانونی »توانایی از عبارت دعوا

تضییعیاانکارشدهدرمراجعهبهمراجعصالحدر

جهتبهقضاوتگذاردِنواردبودنیانبودندعوا

برایطرف و است مربوطه قانونی آثار ترتب و

مقابلدعوا،تواناییمقابلهبااینادعاست.«

طرح دعوای مالکیت ضمن رسیدگی به تقسیم ترکه
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اعتباری الزم است.
دعاوی  از  دسته  آن  به  ذاتی  غیرمالی  دعوای 
مالی  ادعا، غیر  اطالق می شود که حق اصلی مورد 
باشد، مانند دعوای نسب و زوجیت، اما دعاوی غیر 
مالی اعتباری یا دعاوی که تعیین بهای خواسته قانونًا 
چه  اگر  که  است  دعاوی  از  دسته  آن  نیست،  الزم 
را  آن ها  دلیل،  هر  به  قانونگذار  اما  است،  مالی  ذاتًا 
دانسته  مالی  غیر  دعاوی  در حکم  پاره ای جهات  از 
است. با عنایت به قسمت غیر منسوخه قانون تشکیل 
دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364، دعاوی 
غیر مالی اعتباری که در بندهای 4، 6، 8 و 13 ماده 7 
قانون  فوق الذکر آمده است، شامل: دعوای خلع ید، 
نباشد، درخواست  نزاع  مالکیت مورد  در صورتی که 
اموال مشاع، در صورتی که  افراز و تقسیم و فروش 
روابط  به  راجع  دعاوی  و  نباشد  نزاع  مورد  مالکیت 
می باشد.  اجور  مطالبه  استثنای  به  مستاجر  و  موجر 

)پیشین، ص388(

2.دعوایطاری 
طواری دادرسی به پدیده هایی گفته می شود که 
معمواًل بی آن که انتظار آن رود، در ارتباط با دادرسی و 
در جریان آن ممکن است، بروز نماید و معمواًل صدور 
رای قاطع در دعوا موکول به تصمیم گیری نسبت به 
آن ها می شود. )پیشین، ج3، ص9( و طواری در این 
تقسیم بندی طواری ناشی از دعاوی طاری است و 
در ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی مصوب1379)ق.آ.د.د.ع وا.م(
اثنای  تعریف شده است: »هر دعوایی که در  چنین 
رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده 
یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث 
دعوا  این  می شود.  نامیده  طاری  دعوای  اقامه شود، 
منشأ  یک  دارای  یا  مرتبط  اصلی  دعوای  با  اگر 
اصلی  دعوای  که  می شود  اقامه  دادگاهی  در  باشد، 
با   18 ماده  ادامه  در  و  است.«  شده  اقامه  آنجا  در 

یا  تهاتر  احتساب،  »عنوان  که:  عبارت  این  آوردن 
اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده 
که  را  اظهاراتی  بود«،  نخواهد   17 ماده  مشمول  و 
در مقام دفاع بیان می شوند، از دعاوی طاری خارج 
است:  گفته  که  مذکور  قانون   48 ماده  است.  نموده 
»شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست 
بیان  را  از مهم ترین قواعد دادرسی  می باشد«، یکی 
شده،  استثناء  صریحًا  که  مواردی  در  جزء  و  نموده 
می بایست مورد احترام قرار گیرد و موارد استثناء آن 
در موضع نص تفسیر گردد. بنابراین جز در مواردی 
مانند تهاتر که طلب خوانده از خواهان دعوای اصلی 
و  است  انکار  قابل  غیر  اسناد  به  مستند  یا  و  مسلم 
مابقی  در  است،  گرفته  قرار  خواهان  قبول  مورد  یا 
دین  سقوط  اثبات  جهت  خوانده  تهاتر،  مانند  موارد 
متقابل  دعوای  اقامه  جز  راهی  خود،  ذمه  برائت  و 
ندارد. )پیشین، ج1، ص508( با تعریفی که در ماده 
17 قانون مرقوم آمده است، چنانچه خوانده دعوای 
نوع  این  نماید،  دعوا  اقامه  آن  خواهان  علیه  اصلی 
خواهان  چنانچه  و  گویند  تقابل  را  طاری  دعاوی  از 
یا  و  نامند  اضافی  دعوای  نماید،  اقامه  خوانده  علیه 
شخص ثالثی علیه هر یک از اصحاب دعوای اصلی 
اقامه کند، دعوای ورود شخص ثالث و یا هر یک از 
اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید، دعوای 
جلب ثالث نامند. نکات حائز اهمیت در تعریف مذکور 

جزدرمواردیمانندتهاترکهطلبخواندهاز

خواهاندعوایاصلیمسلمویامستندبهاسناد

غیرقابلانکاراستویاموردقبولخواهانقرار

گرفتهاست،درمابقیمواردمانندتهاتر،خوانده

جهتاثباتسقوطدینوبرائتذمهخود،راهی

جزاقامهدعوایمتقابلندارد.

رضا عموزادمهدیرجی )رییس شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان(
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ارائه شده از دعاوی طاری، به ویژه  و تقسیم بندی 
ماده 19 ق.آ.د.د.ع وا.م که مفید تجزیه و تحلیل برای 
سوال مطروحه باشد، آن است که اواًل: دعاوی طاری 
محدود و منحصر در تقسیم بندی ارائه شده است و 
تقسیم بندی دیگری به دست نمی آید؛ ثانیًا: دعوای 
اثنای دعوایی طرح  طاری، مستلزم آن است که در 
گردد. به تعبیر دیگر، غیر دعوای اصلی و در خواست ها 
از آن خروج موضوعی دارند؛ ثالثًا: هر گاه رسیدگی به 
دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن 
در صالحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا 
تا اتخاذ تصمیم از مرجع صالحیت دار متوّقف می شود 
و با توجه به مالک ماده 19 ق.آ.د.د.ع وا.م، در صورتی 
که دعوای طاری از صالحیت ذاتی دادگاه رسیدگی 
با  دادگاه  این  باشد،  خارج  اصلی  دعوای  به  کننده 
را حسب  دعاوی طاری  قرار عدم صالحیت،  صدور 
مورد، به مرجع صالح و یا دیوان عالی کشور ارسال و 
صدور رای در دعوای اصلی را تا روشن شدن نتیجه 

دعوای طاری متوّقف می نماید. )پیشین، ص422( 

3.ماهیتحقوقیتقسیم
است  حق  تمیز  تقسیم،  امامیه،  فقهای  نظر  به 
هبه  یا  صلح  بیع،  مانند  معامالت  با  را  آن  نباید  و 
)کاتوزیان، 1368، ج2، ص57؛  کرد.  اشتباه  معوض 
تقسیم  کیایی،1382، ص210(  و  ره پیک  قاسم زاده، 
از سنخ بیع یا سایر عقود معاوضی، مانند معاوضه یا 

صلح معوض نیست، زیرا شرکا جز تمییز حق عملی 
نظر  از  هم چنین  باشد  آن  تابع  تا  نکرده اند  اراده  را 
ساختمان داخلی نیز آنچه تحقق می پذیرد با ماهیت 
شرکا  نیست.  انطباق  قابل  معین  عقود  از  یک  هیچ 
حّصه  بهای  عنوان  به  مفروز  سهم  که  نمی خواهند 
مشاع تلّقی شود، همچنان که دو مال جداگانه را با 
از حق منتشر  بلکه چهره ای  هم معاوضه نمی کنند، 
که  آن،  از  بخشی  در  مستقل  حقی  به  مجموع  در 
موضوع حق نخستین نیز بوده است، تبدیل می شود. 
)کاتوزیان، 1368، ج2، ص58( بعضی از فقها گفته اند 
در تقسیم تنها به تمییز حق پرداخته نمی شود. حق 
به  نیاز  با مفروز  مبادله حق مشاع  و  تبدیل می شود 
تراضی دارد و نوعی معامله درباره عین یا منافع مال 
مشاع است. )طباطبایی، بی تا، ج3، ص218( بعضی 
نوعی  نیز  اجبار  به  »تقسیم  که  گفته اند  حقوقدانان 
تحمیل  شریک  به  ضرر  دفع  برای  که  است  مبادله 
می شود و نباید آن را خارج از اعمال حقوقی شمرد. 
به بیان دیگر، انجام خواسته شرکاء و تمییز حق در 
هر حال مالزمه با نوعی تبدیل حق و تراضی دارد.« 
مواقعی  در  ترکه  تقسیم  ص58(  همان،  )کاتوزیان، 
بارز  مصادیق  از  می پذیرد،  انجام  حاکم  نظر  به  که 
با این وصف، تقسیمی که از  تقسیم به اجبار است. 
ناحیه دادگاه به عمل می آید و همان طور که در ماده 
امور حسبی  قانون  و فصل هفتم  مدنی  قانون   598
در  و  نیست  افراز  به  منحصر  است،  آمده  تقسیم  در 
صورت عدم افراز ممکن است متوسل به تقسیم به 
عمل  بودن  حقوقی  امر،  این  شوند.  رد  یا  و  تعدیل 
تقسیم  که،  این  به  مضافًا  می کند  تقویت  را  تقسیم 
ترکه که حق ثالثی را در بر گرفته و حین فوت متعلّق 
حق موّرث اصحاب دعوی نبوده و به اسباب تملّک 
در مالکیت ثالث قرار گرفته است، تضّرر ثالث را نیز 
از  یک  هر  تقسیم،  با  زیرا  داشت،  خواهد  همراه  به 
وّراث حصه مفروز خود را متصرف می شوند، تغییراتی 
در آن ایجاد می کنند یا آن را به غیر واگذار می نمایند 

درخواستحصر به رسیدگی جریان در اگر

کیفیت یا نسب باب در ترکه، تقسیم یا وراثت

تقسیمومالکیتبینوارثاناختالفشود،ازآن

عمومی قواعد تابع اختالف به رسیدگی هنگام

از میشود صادر که هم رای و است دادرسی

حاکمیتامرمختومبهرهمنداست.

طرح دعوای مالکیت ضمن رسیدگی به تقسیم ترکه
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و محتمل است نقل و انتقاالت متعددی صورت گیرد 
که ثالث را برای استیفاء حقوق خود با مشکل مواجه 

 نماید.

امکانطرحدعوایمالکیت 
اصحاب  یا  و  ثالث  ناحیه  از  مالکیت  دعوای  آیا 
دعوا حین رسیدگی به امر تقسیم ترکه قابلیت اجابت 
دارد یا خیر؟ پذیرش یا عدم پذیرش ادعای مالکیت، 
بر چه مبانی و اصولی قابل توجیه است؟ و در صورت 
چگونه  مالکیت  دعوای  به  رسیدگی  نحوه  پذیرش، 

است؟

1.طرحدعوایمالکیتبهوسیلهثالث 
آنچه باعث طرح این مسأله گردیده، منشاء ترافعی 
یا غیر ترافعی دعوای تقسیم ترکه به عنوان دعوای 
الی 134 ق.آ.د.د. ع وا.م،  اصلی است، زیرا مواد 130 
دعوای وارد ثالث را برای دعاویی تجویز نموده، که 
برای خود حّقی مستقل در  ثالث  تا  باشد  امکان آن 
دیدگاه  دو  خصوص  این  در  بخواهد.  اصلی  دعوای 
وجود دارد؛ برخی حقوقدانان گفته اند: »هر جا دادگاه 
فصل خصومت می کند، تصمیم او حکم ترافعی است 
هرچند که در آغاز کار نیز در خواست تابع امور حسبی 
باشد. برای مثال اگر در جریان رسیدگی به درخواست 
حصر وراثت یا تقسیم ترکه، در باب نسب یا کیفیت 
تقسیم و مالکیت بین وارثان اختالف شود، از آن هنگام 
رسیدگی به اختالف تابع قواعد عمومی دادرسی است 
و رای هم که صادر می شود از حاکمیت امر مختوم 
بهره مند است. )کاتوزیان، 1376، ص117( و برخی 
همراه  آن  با  و  نموده  تصدیق  را  دیدگاه  این  دیگر 

شده اند. )شمس، همان، ج2، ص271(
طبق این نظر، تقسیم ترکه در بادی امر، حسبی 
و غیر ترافعی است، زیرا نزاع و اختالفی بین وارث 
اختالف  فوت  حین  مالکیت  در  که  همین  نیست. 
حادث گردد، از آن هنگام رسیدگی به اختالف تابع 

قواعد عمومی دادرسی است.
جنبه  واجد  را  ترکه  تقسیم  حقوقدانان  برخی 
خصوصی و امر ترافعی دانسته و گفته اند که تصمیم 
دادگاه در مورد تقسیم ترکه، حکم است و نص صریح 
ماده 324 قانون امور حسبی که گفته است: »دادگاه 
فوق،  ماده  دو  در  مذکور  مجلس  صورت  طبق  بر 
تقسیم نامه ای به عده صاحبان سهام تهیه کرده و با 
آن ها ابالغ و تسلیم می کند. این تصمیم دادگاه حکم 
شناخته شده و از تاریخ ابالغ در حدود قوانین، قابل 
اعتراض و پژوهش و فرجام است«، جای اجتهاد باقی 
قانون  نگذاشته است و ذکر مبحث تقسیم ترکه در 
امور حسبی از باب استطراد است و بس. در توجیه نظر 
موصوف گفته شده: »اواًل، مسبوق به نوعی اختالف 
بیایند و  با هم کنار  نتوانسته اند  نظر است که شرکا 
دادرسی می دهند  بطی مسیر سخت  به  تن  العالج 
راه  تراضی  به  تقسیم  راه  از  چرا  عاقل  آدم  گرنه  و 
ساده تر را انتخاب نکند، ثانیًا: جامعه مصلحت مداخله 
در تقسیم را نمی بیند و موضوع وجهه خصوصی دارد 
 ،1372 لنگرودی،  )جعفری  است.«  ترافعی  امر  و 
ص287( عده ای نیز، به طور مطلق تقسیم ترکه را 
یک دعوای ترافعی دانسته و گفته اند، براساس قانون 
امور حسبی و قانون مدنی محتاج به رسیدگی قضایی 
است. )معاونت آموزش قوه قضاییه،1386، ش5( به 
عقیده نگارنده، تعارض موضوع مواد 324 قانون امور 

دعوی صورت به تقسیم خواست در اگر

اختالف، حکم صدور با دادگاه و شود مطرح

شریکانرادرباباصلتقسیمویانحوآنحل

کند،رایازاعتبارمختوماستفادهمیکندوقابلیت

ابطالراندارد.

رضا عموزادمهدیرجی )رییس شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان(
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حسبی و ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
1318 به وسیله یکی از اساتید حقوق با این استدالل 
حل گردیده است: »اگر تقسیم به تراضی انجام شود 
ایفاء  را  شریکان  سرپرست  و  مشاور  نقش  دادگاه  و 
ابطال  تقاضای  می توانند  شریکان  از  یک  هر  کند، 
اگر  برعکس  بخواهد،  قانون  از  تخلف  سبب  به  را 
و  شود  مطرح  دعوی  به صورت  تقسیم  خواست  در 
باب  در  را  شریکان  اختالف،  حکم  صدور  با  دادگاه 
اعتبار  از  رای  کند،  حل  آن  نحو  یا  و  تقسیم  اصل 
ندارد.«  را  ابطال  قابلیت  و  می کند  استفاده  مختوم 
آیین  قانون  در  لیکن  ص130(   ،1376 )کاتوزیان، 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
سابق  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   33 ماده  مقررات 
تعارض  قدیم،  قانون  نسخ  با  و  نگردیده  منصوص 
مورد بحث منتفی گردیده و تنها طریق ابطال حکم 
تقسیم ترکه، اتخاذ طریق شکایت از رای )تجدید نظر 
و غیره( است. با وصف مذکور و نسخ مقررات قانون 
آیین دادرسی مدنی سابق، این دیدگاه قوت می گیرد 
که تقسیم ترکه، امر ترافعی است و باید طریق ابطال 
تقسیم را در همان دادگاه و به همین جهت منتفی 
دانست. عالوه بر این مهم، همان طور که در بحث 
راجع به ماهیت حقوقی تقسیم گفته شد، عقاید فقها و 
حقوقدانانی که تقسیم را مبادله حق مشاع با مفروز و 
نوعی معامله درباره عین یا منافع مال مشاع دانسته اند 
و آن را خارج از اعمال حقوقی نشمرده اند، بر ترافعی 

بودن تقسیم ترکه داللت دارد. با ترافعی تلقی نمودن 
ترکه،  تقسیم  چون  که  ایراد  این  ترکه،  تقسیم  امر 
ترافعی نیست، لذا امکان طرح دعوای وارد ثالث در 
آن نمی باشد، نباید پذیرفته شود. مضافًا به این که، از 
آیین  قانون  در  ثالث  شخص  ورود  به  راجع  مبحث 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
اصلی،  دعوای  بودن  ترافعی  که  نمی آید  دست  به 
می شود  محسوب  ثالث  وارد  دعوای  پذیرش  شرط 
اصلی،  دعوای  از  ق.آ.د.د.ع وا.م   130 ماده  اطالق  و 
تحلیل های  که  اشکالی  است.  ادعا  این  مؤید صدق 
موصوف را ناکافی می نماید و باید برای آن راه حل 
منطقی یافت آن است که بر حسب منطوق صریح 
به  یا  ثالث  شخص  ورود  مذکور،  قانون   130 ماده 
صورت اصلی یا تبعی است و در صورت اصلی بودن، 
ثالث در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی، برای 
خود مستقاًل حقی قائل است. با این وصف، اشکال در 
این است که در دعوای تقسیم ترکه، مدعی مالکیت 
از بین ببرند  نیستند، بلکه فقط می خواهند اشاعه را 
و مالکیت مفروز پیدا نمایند. در نتیجه، نباید دعوای 
وارد ثالث پذیرفته شود. در پاسخ به این اشکال باید 
گفت همان طور که تقسیم ترکه در حقیقت مبادله 
حق مشاع با مفروز و نوعی معامله عین یا منافع مال 
مشاع است و از اعمال حقوقی محسوب می  شود، لذا 
با تقسیم، حق مکتسب ثالث تضییع می گردد و ثالث 
با مطالبه حق خویش جلوی تضییع آن را می گیرد، 
از فوت  بعد  وّراث  این که، تصرف مشاعی  به  مضافًا 
مورث و به این اعتبار که ملک متعلّق به مورث بوده 
و با فوت به طور قهری در مالکیت مشاعی آن ها قرار 
گرفته و با تقسیم، متصرفات مفروز را به غیر واگذار 
و یا حسب مورد اعیانی احداث نموده و کشت و زرع 
اصحاب  دادرسی  موضوع  بارز  مصادیق  از  کرده اند، 
مالکیت  مدعی  ثالث  وارد  که  است  اصلی  دعوای 
بخشی یا تمام آن است. عده ای به خالف این عقیده 
بر این باورند که بندهای 4، 6، 8 و13 ماده 7 قانون 
تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 

با مبادلهحقمشاع تقسیمترکهدرحقیقت

مشاع مال منافع یا عین معامله نوعی و مفروز

لذا میشود، محسوب حقوقی اعمال از و است

و میگردد تضییع ثالث مکتسب حق تقسیم، با

را آن تضییع جلوی خویش حق مطالبه با ثالث

میگیرد.

طرح دعوای مالکیت ضمن رسیدگی به تقسیم ترکه
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منسوخ نگردیده و درخواست افراز، تقسیم و فروش 
اموال مشاع از مصادیق بارز دعاوی غیر مالی اعتباری 
ص388(  ج1،  همان،  )شمس،  می گردد.  محسوب 
رای وحدت رویه شماره 579 - 1371/8/28 ناظر به 
زمانی است که در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم 
ترکه، در مالکیت مورث حین الفوت اختالف شود. در 
آن صورت، دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم، 
از دعاوی مالی محسوب می  شود و دادگاه عالوه بر 
دعوای تقسیم با دعوای مالکیت نیز روبه رو می  شود. 
با عنایت به مبانی استدالل نظریه  به این ترتیب و 
مذکور و با غیر ترافعی بودن امر تقسیم ترکه، قاعدتًا 
دعوای وارد ثالث که مستقاًل حقی را بخواهد، نباید 
قابلیت استماع داشته باشد و این دعوا تمییز حق و 
از دعاوی غیر مالی و غیرترافعی محسوب می شود. 
استدالل های  با  ثالث  وارد  دعوای  پذیرش  دیدگاه 
به  توجه  با  آن،  بر  مزید  و  است  مرّجح  گفته  پیش 
ماده یک ق.آ.د.د.ع وا.م در هر مورد که در قانون امور 
شده،  ارجاع  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  به  حسبی 
سایر  در  و  است  االجرا  الزم  جدید  قانون  مقررات 
امور حسبی به  موارد ترتیبات خاص مقرر در قانون 
ص35(  )پیشین،  است.  الزامی  خاص  قانون  عنوان 
دادرسی  آیین  قانون   33 ماده  این که  به  توجه  با  و 
بر  قانون جدید منصوص نشده و  مصوب 1318 در 
اساس مقررات مواد2، 324 و326 قانون امور حسبی 
که رسیدگی به امور حسبی را تابع قانون امور حسبی 
دانسته است، مگر آن که خالف آن مقرر شده باشد 
و بر تصمیم راجع به تقسیم ترکه فقط مقررات قانون 
بنابراین  دارد،  حکومت  مدنی  قانون  و  حسبی  امور 
او  حق  تضییع  به  منجر  ثالث  دعوای  پذیرش  عدم 
خواهد شد و او را با حکم قطعی غیرقابل تجدیدنظر 

و فرجام مواجه می کند. 

2.ادعایمالکیتازناحیهاصحابدعوا
ناحیه  از  فرض  این  در  مالکیت  ادعای  طرح 
خوانده یا خواندگان به عمل می آید و با ارائه اسناد و 

مدارکی ادعا می نمایند که حین الفوت، موّرث آن ها 
مالک نبوده و به آن ها واگذار نموده و یا از غیر ابتیاع 
نموده اند. سوال در این موضوع است که به این ادعا 
احراز  از  پس  و  می شود  رسیدگی  تقسیم  از  قبل  و 
این که در زمره ماترک است و یا خارج از آن می باشد، 
می آید  عمل  به  ترکه  تقسیم  دعوای  به  رسیدگی 
در  مالکیت  ادعای  به  رسیدگی  اساسًا  این که،  یا  و 
ضمن تقسیم ترکه میّسر نیست و می بایست دعوایی 
متوّقف شود.  ترکه  تقسیم  امر  و  مستقل طرح شود 
در این خصوص نظریه های متفاوتی ابراز شده است. 
)ماترک(  اموال  در  که  صورتی  در  گفته اند:  عده ای 
باید دعوای مستقل در دادگاه صالح  باشد،  اختالفی 
اقامه شود و این امر بعد از صدور قرار اناطه توسط 
دادگاه رسیدگی کننده به امر تقسیم صورت می گیرد. 

)معاونت آموزش قوه قضاییه، همان، ج1، ص984(
شماره  نظریه  در  قضاییه  قوه  حقوقی  اداره 
7/3758- 1380/7/29معتقد است، عالوه بر ادعای 
هر یک از وّراث نسبت به ماترک، دیگران )ثالث( را 
به آن افزوده که باید دعوای مستقلی به دادگاه صالح 
تقدیم نمایند، بدون ذکر این مطلب که با صدور قرار 
می شود.  متوّقف  اصلی  دعوای  به  رسیدگی  اناطه، 
قضایی،1386،ص1155(  توسعه  و  حقوقی  )معاونت 
عده ای با همین دیدگاه، بر پایه ماده 19 قانون امور 
به  مشعر  موقتی  »دستور  که  داده اند  نظر  حسبی 

چنانچهدعاویطاریازصالحیتذاتیدادگاه

رسیدگیکنندهبهدعوایاصلیخارجباشد،این

دادگاهباصدورقرارعدمصالحیت،دعاویطاری

راحسبموردبهمرجعصالحیادیوانعالیکشور

ارسالمینماید.

رضا عموزادمهدیرجی )رییس شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان(



)1
38

ر 8
یو

هر
و ش

اد 
رد

- م
 39

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

48

ترکه  تقسیم  درخواست  به  رسیدگی  ماندن  متوّقف 
به  مقتضی  دادخواست  مدعی حق،  تا  صادر می کند 
غیر  صالح  دادگاه  اگر  و  نماید  تقدیم  قضایی  مرجع 
باشد،  ماترک  تقسیم  به  کننده  رسیدگی  دادگاه  از 
مدعی حق باید گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه 
رسیدگی کننده به امور ترکه تسلیم کند.« )معاونت 
نظر  این  به  ص984(  همان،  قضاییه،  قوه  آموزش 
ایراد وارد است، زیرا چنانچه مراد از صدور قرار اناطه، 
ادعای مالکیت احدی از ورثه باشد که به طور غالب 
از ناحیه خواندگان مطرح می گردد و هم چنین ثالث 
باشد، تنها نصی که داللت بر امکان صدور قرار اناطه 
دارد، ماده 19 ق.آ.د.د.ع وا.م است. در این ماده، مقنن 
برای اثبات ادعایی که رسیدگی به آن در صالحیت 
دادگاه دیگری است، توّقف رسیدگی تا اتخاذ تصمیم 
از مرجع صالح را مجاز دانسته است. مفهوم مخالف 
در  آن  به  رسیدگی  که  ادعایی  اثبات  که  است  این 
صالحیت دادگاه دیگری نیست، رسیدگی به دعوای 
عدم  دیگر،  عبارت  به  و  نمی سازد  متوّقف  را  اصلی 
صالحیت محلی دادگاه، مانع از رسیدگی به دعوای 
این  به  ناظر  مسأله،  فرض  که  نیست  ثالث  وارد 
در  ثالث  و  خوانده  مالکیت  ادعای  و  است  موضوع 
اصلی  دعوای  به  کننده  رسیدگی  دادگاه  صالحیت 
است، اما اگر دادگاه صالحیت ذاتی نداشته باشد، با 
توجه به مدلول ماده 19 ق.آ.د.د.ع وا.م باید پرونده را 
به مرجع صالح )یا مرجع تعیین صالحیت( ارسال کند 

و در صورتی که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به 
روشن شدن نتیجه دعوای طاری باشد، رسیدگی به 
تا تصمیم گیری مرجع صالح متوّقف  دعوای اصلی 
می ماند. )شمس، همان، ج3، ص45( چنانچه دعاوی 
به  کننده  رسیدگی  دادگاه  ذاتی  از صالحیت  طاری 
قرار  با صدور  دادگاه  این  باشد،  خارج  اصلی  دعوای 
به  مورد  حسب  را  طاری  دعاوی  صالحیت،  عدم 
مرجع صالح یا دیوان عالی کشور ارسال می نماید. در 
سایر موارد صدور قرار موضوعًا منتفی است. از سوی 
دیگر طبق ماده 19 قانون امور حسبی صدور دستور 
درخواست  با  تا  است  درخواست  به  موکول  موّقت، 
ترکه  تقسیم  درخواست  به  رسیدگی  آمده،  عمل  به 
که  می  شود  مطرح  سوال  این  لیکن  بماند،  متوّقف 
تقسیم  درخواست  رسیدگی  توّقف  درخواست  اگر 
ترکه نشده باشد، تکلیف چیست؟ مهم تر آن که دائر 
مدار بحث  ما راجع به امکان رسیدگی توامان ادعای 
مالکیت و تقسیم ترکه است و در صورت طرح این 
ادعا از سوی خواندگان تکلیف دادگاه چه خواهد بود؟ 
هم چنین این نظر که چنانچه اصحاب دعوا یا ثالث 
دادگاه  به  مستقل  دعوایی  باید  باشند  داشته  ادعایی 
و  حقوقی  استدالل  بر  مبتنی  نمایند،  تقدیم  صالح 
موافق با اصول حقوقی نیست، زیرا حداقل در دعوای 
طاری، ثالث یا خواندگان حق طرح دعوا حسب مورد 

به عنوان وارد ثالث و یا تقابل را دارند. 
عده ای دیگر به این باورند که با ادعای مالکیت 
معمواًل  که  ترکه  تقسیم  دعوای  اصحاب  ناحیه  از 
باید  یا خواندگان، صدق می نماید،  به خوانده  نسبت 
رسیدگی به عمل آید لیکن با این استدالل و استنباط 
 1371/7/28  -  579 شماره  رویه  وحدت  رای  که، 
)قربانی، بی تا، صص550-545( مجوز این رسیدگی 
نیست. رای مذکور در مقام تفسیر این موضوع است 
به  نسبت  مالکیت  در  اختالف  و  مالکیت  ادعای   که 
آن  تقسیم  درخواست  ماترک  عنوان  به  که  اموالی 
شده، از دعاوی مالی محسوب و از حیث صالحیت 

باطرح که آناست بر رویهمعمولمحاکم

ادعایمالکیتوحدوثاختالفدرمالکیت،ابتدا

بهمالکیترسیدگیمیکنندورسیدگیبهدعوای

تقسیمراموکولبهاحرازمالکیتموّرثمتداعیین

مینمایند.

طرح دعوای مالکیت ضمن رسیدگی به تقسیم ترکه
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دادگاه تابع نصاب است و بر رسیدگی دادگاه حقوقی 
رای  است.  گذارده  صّحه  ترکه  تقسیم  جریان  در 
قانون   7 ماده  بندهای  از  برخی  مفّسر  رویه  وحدت 
به  که  است  دو  و  یک  حقوقی  دادگاه های  تشکیل 
مالکیت حاصل  در  اختالف  زمانی که  تا  آن  موجب 
ادعای  با  و  است  اعتباری  مالی  غیر  دعوای  نشده، 
در  اختالف  خواندگان،  یا  خوانده  ناحیه  از  مالکیت 
مالکیت ایجاد می گردد. اگر چه خوانده یا خواندگان 
ادعای مالکیت مطرح می نمایند اما به همان موازات 
اختالف  با  و  است  مالکیت  مدعی  نیز  خواهان 
دعوای  استثنایی،  امر  یک  عنوان  به  و  مالکیت  در 
به  طرفین،  ادعای  مورد  که  می شود  ایجاد  مالکیتی 
ویژه مدعی دعوای تقسیم ترکه است و به عنوان یک 
دعوای طاری که منشاء آن قانون تشکیل دادگاه های 
رسیدگی  آن  به  است، می بایست  دو  و  حقوقی یک 
با طرح  که  است  آن  بر  محاکم  معمول  رویه  نمود. 
ابتدا  مالکیت،  در  اختالف  حدوث  و  مالکیت  ادعای 
دعوای  به  رسیدگی  و  رسیدگی می کنند  مالکیت  به 
متداعیین  مالکیت موّرث  احراز  به  را موکول  تقسیم 
می نمایند. به عبارت دیگر در یک فرایند دادرسی و 
به محض ادعای مالکیت، به بررسی آن می پردازند و 
در صورتی که احراز نمایند از اموال موّرث متداعیین 
به تقسیم آن می پردازند. در  ما ترک  با سایر  است، 
که  کرد  استدالل  این گونه  می توان  نظر  این  تایید 
»مقررات  آمده:  حسبی  امور  قانون   325 ماده  در 
ترکه  تقسیم  مورد  در  تقسیم،  به  راجع  مدنی  قانون 
جاری است...«، ماده 602 قانون مدنی به تعلّق مال 
آن،  به موجب  نموده که  اشاره  به غیر  تقسیم  مورد 
به  مفروزاً  تمام حصص  در  مال غیر  در صورتی که 
تساوی نباشد، تقسیم باطل است و با توجه به این که 
تقسیم ترکه حسب مقررات قسمت اخیر ماده 324، 
آیین  قانون   33 ماده  حکم  و  شده  محسوب  حکم 
تقسیم  ابطال  دعوی  طرح  که  قدیم  مدنی  دادرسی 
ممکن  داده  انجام  را  تقسیم  امر  که  دادگاهی  در  را 

قانون  اساسًا،  و  نیامده  قانون جدید  در  است  دانسته 
و  ایراد  این  آیین دادرسی مدنی قدیم منسوخ شده، 
اشکال پیش می آید که اگر این نظر را بپذیریم که با 
صدور قرار اناطه و یا دستور موّقت، رسیدگی به امر 
تقسیم ترکه متوّقف می ماند، چنانچه مدعی مالکیت، 
دادخواست طرح دعوی مالکیت تقدیم ننماید، چگونه 
به ادعای مالکیت او به نحو مستقل رسیدگی شود. 
مضافًا به این که حکم تقسیم، قابل ابطال در همان 
قطعی  فرجام،  و  پژوهش  از  بعد  و  نیست  دادگاه 
و  برخوردار می گردد  امر مختوم  اعتبار  از  و  می شود 
اگر به ادعای مالکیت رسیدگی نشود، با رای قطعی 
غیر قابل تجدید نظر و فرجام مواجه ایم که به جهت 
عدم لحاظ حق غیر، مخدوش است. مهم تر آن که، 
در دعوی تقسیم ترکه، رویه محاکم آن است که در 
بدو امر با تحقیقات و معاینه محل، بررسی و تحقیق 
می نمایند که آیا اموال مورد درخواست برای تقسیم 
تا  است،  دعوا  اصحاب  مورث  الفوت  حین  اموال  از 

تقسیم گردد یا خیر؟ 

آیینرسیدگیبهدعوایمالکیت
به دعوای  به رسیدگی  قائلین  بررسی دیدگاه  با 
و  ترکه  تقسیم  دعوای  از  جداگانه  طور  به  مالکیت 
رسیدگی در ضمن دعوای تقسیم ترکه، به این نتیجه 
تحت  و  ثالث  ناحیه  از  مالکیت  ادعای  که  رسیدیم 

بر دادرسی هزینه و تقویم باید که دعوایی

مبنایآنپرداختگردد،دعوایمالکیتاستو

به ابتدا دردعوایتقسیمترکهمعمولاستکه

ودر مالکیتحینفوتمورثرسیدگیمیشود

صورتیکهاموالتعرفهشدهدرمالکیتاوبوده

باشد،امرتقسیمبهعملمیآید.

رضا عموزادمهدیرجی )رییس شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان(
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عنوان وارد ثالث یا از ناحیه خواندگان دعوای تقسیم 
ترکه طرح گردد، موافق اصول و مقّررات آن است که 
ضمن رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه ابتدائًا ادعای 
مالکیت رسیدگی شود. با توجه به این که دعوای وارد 
ثالث از دعاوی طاری محسوب می شود و قانونگذار 
در مبحث دوم از فصل ششم و از مواد 130 الی 134 
ق.آ.د.د.ع وا.م به آیین رسیدگی به دعوای وارد ثالث 
اما  ندارد،  وجود  این خصوص  در  ابهامی  و  پرداخته 
پرسش در ادعای مالکیت از ناحیه خواندگان دعوای 
دعوای  به  رسیدگی  ضمن  که  است  ترکه  تقسیم 
تقسیم ترکه طرح می شود و مشخص نیست که آیا 
از دعاوی طاری مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی 
است و یا این که امری استثنایی است و در قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نیامده و به موجب قانون خاص و رای وحدت ایجاد 
شده و می بایست ضمن دعوای تقسیم ترکه رسیدگی 
شود، آیا محتاج به تقدیم دادخواست و تقویم خواسته 
و پرداخت هزینه دادرسی است یا خیر؟ و تا چه زمانی 

ادعای مالکیت قابلیت طرح و استماع دارد؟ 

تقدیمدادخواستورعایتشرایطآن
به دعوای مالکیت  به رسیدگی  قائل  نظری که 
ضمن دعوای تقسیم ترکه است و رویه قالب محاکم 
را تشکیل می دهد، متکی به رای وحدت رویه هیأت 
رای  حقیقت  در  نیست.  کشور  عالی  دیوان  عمومی 

وحدت رویه مفّسر برخی از بندهای مقررات ماده 7 
قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 
1364 است و بر مبنای این قانون که تاکنون نسخ 
نشده است، استوار می باشد. رای وحدت رویه منطوقًا 
با  اعتباری  داللت بر آن ندارد که دعوای غیر مالی 
خوانده  ناحیه  از  مالکیت  ادعای  با  ترکه  تقسیم  نام 
زیرا  مبّدل می شود،  مالکیت  به دعوای  یا خواندگان 
به  راجع  »اگر  که  است  آمده  صرفًاً  مذکور  رای  در 
این اموال، ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت 
او اختالف شود، دعوای مالکیت  الفوت  موّرث حین 
بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب 
ناظر  رویه، فقط  این رای وحدت  می شود.« منطوق 
بدون آن که  مالکیت است،  ادعای  به دعوا و طرح 
خوانده،  ناحیه  از  مالکیت  ادعای  طرح  صورت  در 
دعوای تقسیم ترکه را دعوای مالکیت بداند و راجع 
اما  نماید،  ذکر  مطلبی  صراحت  به  موضوع  این  به 
رویه قضایی بر مبنای مقررات غیر منسوخه مذکور 
و بر این استدالل و استنباط است که همان طور که 
در بندهای 3 و 6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های 
مرقوم  رویه  وحدت  رای  و  آمده  دو  و  یک  حقوقی 
اختالف  زمانی که  تا  بر آن صّحه گذاشته است،  نیز 
در مالکیت حاصل نشده، دعوای غیر مالی اعتباری 
ادعا  خواندگان  یا  خوانده  که  زمانی  از  لیکن  است، 
در  که  مالی  مالک  فوت  حین  مورثشان  که  نمایند 
خواست تقسیم آن شده، نبوده است و به آن ها واگذار 
مالکیت  در  اختالف  نموده اند،  ابتیاع  ثالث  از  یا  و 
بند 2  به  بند 3  مطرح می شود و همان طور که در 
برای  نصاب  و  تقویم شود  باید  خواسته  داده،  ارجاع 
صالحیت دادگاه معتبر است. در حقیقت دعوایی که 
پرداخت  آن  مبنای  بر  دادرسی  هزینه  و  تقویم  باید 
گردد، دعوای مالکیت است و در دعوای تقسیم ترکه 
مورث  حین فوت  مالکیت  به  ابتدا  که  است  معمول 
رسیدگی می  شود و در صورتی که اموال تعرفه شده 
در مالکیت او بوده باشد، امر تقسیم به عمل می آید. 

رسیدگیبهاختالفدرمالکیت)حینتقسیم(

کهبهعنوانیکاستثناءمطرحشدهوجوازقانونی

برایآناست،محتاجبهتقدیمدادخواستنیست

به دادرسی هزینه پرداخت و تقویم صرف به و

عملمیآید.

طرح دعوای مالکیت ضمن رسیدگی به تقسیم ترکه
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عده ای از حقوقدانان گفته اند: »اگر در باب نسب یا 
کیفیت تقسیم و مالکیت بین وارثان اختالف شود، از 
عمومی  قواعد  تابع  اختالف  به  رسیدگی  هنگام  آن 
دادرسی است.« به نظر نگارنده، با صراحت بندهای 3 
و 6 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک 
و دو و رای وحدت رویه مرقوم، آنچه که باید تقویم 
شود، مالکیتی است که حسب مورد از دعوای خلع ید 
و افراز و تقسیم منتزع می گردد و اگر چه خوانده و یا 
به همان  ادعای مالکیت مطرح نموده اند،  خواندگان 
به  است،  مالکیت  مدعی  نیز  تقسیم  مدعی  موازات 
همین جهت است که رای وحدت رویه و بندهای 3 
و 6 ماده 7، قید اختالف در مالکیت را آورده است. 
این نظر که، رویه حاکم بر رسیدگی قضایی به ادعای 
از  دادرسی  هزینه  پرداخت  و  تقویم  از  پس  مالکیت 
از نص  سوی مدعی تقسیم )خواهان پرونده( است، 
صریح قانون به دست می آید و اجتهاد مغایر با آن، 
اجتهاد در مقابل نص محسوب می شود. به این نظر 
اشکال وارد است، زیرا چنانچه این تردید ایجاد شود،  
تقسیم  دعوی  خواندگان  یا  خوانده  مالکیت،  مدعی 
را  مالکیت  ادعای  آن ها  ابتدا  و  هستند  نیز  ترکه 
هزینه  پرداخت  و  خواسته  تقویم  و  می نمایند  مطرح 
پاسخ  ناحیه آن ها صورت پذیرد. در  از  باید  دادرسی 
ادعایی  حق  که  است  شخصی  خواهان  گفت  باید 
به  باشد  دادرسی هر چه  نتیجه   و  اوست  به  متعلّق 
صص27و52(  ج2،  همان،  )شمس،  می گردد.  بر  او 
گفته  کسی  به  مدعی  که،  گفته اند  فقها  از  برخی  و 
می شود که اگر از ادعای خود دست بردارد، دعوا از 
است که مدعی  گفته شده  مقابل  در  و  بین می رود 
ظاهر  یا  اصل  بر خالف  او  خواسته  که  است  کسی 
قرار  مدعی  برابر  در  منکر  تفاسیر،  تمام  در  و  باشد 
بیشتر  در  ص240(  ج1،   ،1370 )شهیدثانی،  دارد. 
موارد نتیجه این تعریف ها تفاوتی نمی کند. در فرض 
مسأله، حق ادعایی متعلق به مدعی تقسیم است و 
با توجه به این که طرح دعوای تقسیم از ناحیه او به 

عمل آمده است، نتیجه دادرسی به او بر می گردد و 
اسناد  و  اموال  زیرا  است،  برخالف ظاهر  او  خواسته 
مربوطه، معمواًل در تصرف و اختیار خوانده ای است 
ابتدا ادعای مالکیت را مطرح نموده است. نتیجه  که 
آن که، رسیدگی به اختالف در مالکیت که به عنوان 
یک استثناء مطرح شده و جواز قانونی برای آن است، 
محتاج به تقدیم دادخواست نیست و به صرف تقویم 
و پرداخت هزینه دادرسی به عمل می آید. با تکلیفی 
شدن رسیدگی به اختالف در مالکیت )دعوای مالکیت( 
بر آن است و مقنن  که دعوای تقسیم ترکه متفّرع 
رسیدگی به آن را مجاز دانسته است و پرداخت هزینه 
می  شودکه  ایجاد  سوال  این  تقویم،  از  پس  دادرسی 
یا  است  دادخواست  شرایط  سایر  رعایت  به  نیاز  آیا 
خیر؟ مانند ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات 
ادعای خود دارد، موضوع ماده 51 ق.آ.د.د.ع و ا.م. در 
پاسخ باید گفت وقتی  دادگاه به طور استثنایی مجاز 
به رسیدگی به اختالف در مالکیت و ادعای مالکیت 
به طریق  تقدیم دادخواست گردیده،  بدون  مطروحه 

اولی نیاز به رعایت شرایط دادخواست نیست. 

محدودیتزمانیبرایطرحادعایمالکیت
دعوای  به  رسیدگی  حین  مالکیت  ادعای  طرح 
تقسیم ترکه و در نهایت حدوث اختالف در مالکیت، 
در زمره هیچ یک از طواری ناشی از دعاوی طاری 

در آن به رسیدگی و مالکیت دعوای طرح

مبتنی ترکه، تقسیم دعوای به رسیدگی جریان

اینکه از اعم است، حقوقی اصول و قواعد به

ثالث،طرحدعوایمالکیتنمایدوبرایخودحق

مستقلیقائلباشد،یااینکهخواندهیاخواندگان

درقبالاموالتعرفهشده،ادعایمالکیتنمایند.

رضا عموزادمهدیرجی )رییس شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان(
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تقابل،  مانند  مدنی،  دادرسی  آیین  قانون  موضوع 
زمانی  تا محدودیت  نیست،  ثالث  وارد  و  ثالث  جلب 
نظر  مورد  موضوع  در خصوص  دعاوی  آن  به  راجع 
مالکیت  در  اختالف  حدوث  حقیقت  در  شود.  جاری 
در دعاوی غیر مالی اعتباری یا حکم غیر مالی، یک 
امر استثنایی است و جزء دعاوی طاری شناخته شده 
صورتی  در  نمی آید،  حساب  به  قانونگذار  وسیله  به 
مقنن  ناحیه  از  زمان،  مرور  یا  زمانی  محدودیت  که 
دادرسی  عام  قواعد  از  می بایست  باشد،  نشده  وضع 
پیروی کرد که به موجب آن، ادعای مالکیت مادام 
که دادرسی ختم نشده، پذیرفته می شود. در آن موقع، 
دادگاه بدوی می بایست امر تقسیم ترکه را رها سازد 

و وارد رسیدگی به دعوای مالکیت شود. 

نتیجه
طرح دعوای مالکیت و رسیدگی به آن در جریان 
رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، مبتنی به قواعد و 
اصول حقوقی است، اعم از این که ثالث، طرح دعوای 
مالکیت نماید و برای خود حق مستقلی قائل باشد، یا 
این که خوانده یا خواندگان در قبال اموال تعرفه شده، 
ادعای مالکیت نمایند، با این تفاوت که دعوای وارد 
ثالث از این جهت قابلیت استماع دارد که قطع نظر 
به طور مطلق  از آن که برخی حقوقدانان و قضات 
دعوای تقسیم ترکه را ترافعی می پندارند و از آراء و 
 اندیشه های بعضی فقهاء این نظر به دست آمده است. 

مقررات ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
1318 منسوخ شده و به موجب قسمت اخیر ماده 324 
ترکه،  تقسیم  در  دادگاه  تصمیم  امور حسبی،  قانون 
حکم محسوب می شود و تنها از طریق اعالم شکایت 
عادی یا فوق العاده از احکام قابل ابطال است و در 
صورت عدم پذیرش دعوای وارد ثالث، تالی فاسد به 
با  آتیه،  ثالث در  مالکیت  اثبات  اثر  دارد و در  همراه 
حکم قطعی تقسیم ترکه مواجه خواهند شد. ادعای 
قابلیت  جهت  این  از  خواندگان  یا  خوانده  مالکیت 
استماع و رسیدگی در ضمن دعوای تقسیم ترکه دارد 
 ،1371/7/28  -  579 شماره  رویه  وحدت  رای  که 
از   6 و   3 بندهای  و  دکترین حقوقی،  قضایی،  رویه 
ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، 
بر آن داللت دارد. از زمانی که خوانده یا خواندگان 
که  مالی  مالک  فوت  حین  مورثشان  نموده اند  ادعا 
آن ها  به  و  است  نبوده  آن شده،  تقسیم  در خواست 
واگذار و یا از ثالث ابتیاع کرده اند، اختالف در مالکیت 
مطرح می شود زیرا اگر چه خوانده یا خواندگان ادعای 
مالکیت مطرح نموده اند، به همان موازات خواهان و 
همین  به  هستند.  مالکیت  مدعی  نیز  تقسیم  مدعی 
ماده   6 و   3 بند  و  مذکور  رویه  وحدت  رای  جهت 
اساسًا  است.  کرده  اشاره  مالکیت  در  اختالف  به   7
بتوان  ناحیه خوانده، شاید  از  مالکیت  ادعای  از  قبل 
ادعا کرد که رسیدگی برای احراز مالکیت حین فوت 
مورث متداعیین، یکی از ارکان دعوای تقسیم ترکه 
است و با توجه به تعریفی که از مدعی شده، هم حق 
به  توجه  با  و  است  تقسیم  مدعی  به  متعلّق  ادعایی 
این که طرح دعوای تقسیم ترکه از ناحیه او به عمل 
و  می گردد  بر  او  به  هم  دادرسی  نتیجه  است،  آمده 
خواسته او بر خالف ظاهر است. با وصف مذکور، به 
اختالف در مالکیت می بایست رسیدگی شود و مدعی 
تقسیم ترکه که در حقیقت مدعی مالکیت نیز است، 
باید خواسته دعوای مالکیت را تقویم و بر مبنای آن 
هزینه دادرسی پرداخت نماید، بدون آن که به عنوان 

رسیدگی میبایست مالکیت در اختالف به
شودومدعیتقسیمترکهکهدرحقیقتمدعی
مالکیت دعوای خواسته باید است، نیز مالکیت
برمبنایآنهزینهدادرسیپرداخت راتقویمو
استثنایی امر یک عنوان به که آن بدون نماید،
رسیدگیبهاینادعاءمحتاجبهتقدیمدادخواست

ورعایتشرایطآنباشد.

طرح دعوای مالکیت ضمن رسیدگی به تقسیم ترکه
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به  محتاج  ادعاء  این  به  رسیدگی  استثنایی  امر  یک 
تقدیم دادخواست و رعایت شرایط آن باشد. 

فهرستمنابع
1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، 

جلد2، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ3، 1372
2. شمس، عبداهلل، آیین دادرسی مدنی، جلد اّول، 

تهران، نشر میزان، 1381
اللمعه  شرح  فی  البهیه  الروضه  ثانی،  شهید   .3
االعالم  مکتب  النشر  مرکز  قم،  اول،  جلد  الدمشقیه، 

اسالمی، چاپ 5، 1370
عروه  ملحقات  کاظم،  محمد  سید  طباطبایی،   .4

الوثقی، جلد 3 
کیایی،  و  پیک، حسن  ره  و  مرتضی  زاده،  قاسم   .5
اندیشه های  )اسناد، آراء و   قانون مدنی  تفسیر  عبداهلل، 

حقوقی(، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول،1382
رویه  وحدت  آراء  مجموعه  اهلل،  فرج  قربانی،   .6
دیوانعالی کشور )1385-1328(، تهران، انتشارات فردوسی،  

چاپ اول، 1386
در  شده  قضاوت  امر  اعتبار  ناصر،  کاتوزیان،   .7
 ،5 چاپ  دادگستر،  انتشارات  تهران،  مدنی،  دعوای 

1376
8. همو، حقوق مدنی ـ عقود معین، جلد2، تهران، 

انتشارات گنج دانش، چاپ 2، 1368
و  مدنی  دادرسی  آیین  احمد،  دفتری،  متین   .9

بازرگانی، جلد اّول، تهران، انتشارات مجد
مجموعه  قضاییه،  قوه  آموزش  معاونت   .10
نشست های قضایی، جلد اّول، قم، نشر قضا، چاپ اّول، 

1386
11. معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، 
جلد  حقوقی،  مقررات  و  قوانین  شده  تنقیح  مجموعه 

اول، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ 2، 1386

به  را  او  رفت.  دنیا  از  نیکوکاری  شخص 
الهی  مأموران  برزخ،  عالم  در  سپردند.  خاک 
او را نشاندند. یکی از مأمورین به او گفت: ما 
می خواهیم صد تازیانه از عذاب الهی را بر تو 

بزنیم. مرد نیکوکار گفت: طاقت ندارم.
مأمور گفت: نود و نه تازیانه می زنیم.

گفت: طاقت ندارم.
مرد  وی  این که  خاطر  به  الهی  مأموران 
نیکوکار و صالحی بود، عدد به عدد کم کردند 
و او مکرر در جواب می گفت: طاقت ندارم. تا 
این که مأموران الهی گفتند: یک تازیانه به تو 
می زنیم و دیگر هیچ راهی بر عفو یک تازیانه 

نیست و حتمًا باید این یک تازیانه را بخوری!
شخص نیکوکار سوال کرد: دلیل زدن این 

یک تازیانه چیست؟
نماز  وضو  بدون  روز  یک  تو  چون  گفتند: 
خواندی و همان یک تازیانه را زدند، قبرش پر 

از آتش شد.
برگرفته از کتاب ثواب االعمال، ج2، ص506
به نقل از »گنجینه ذکر« نوشته محمدزاده مازندرانی

رضا عموزادمهدیرجی )رییس شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان(
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اساتید:حضرات میرزا مهدی آشتیانی، سیدابوالقاسم خویی، محمدرضا تنکابنی و ...

استادعرفان:شیخ مرتضی طالقانی
شاگردان:عبدالرحیم گواهی، عبداهلل نصری، محمدمهدی گرجیان و ...

تألیفات: ترجمه و تفسیر نهج البالغه)27جلد(، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی )15 جلد( و ...
شش ساله بود که وارد مدرسه اعتماد تبریز شد. مدیر مدرسه پس از شنیدن قرائت قرآن او گفت که نیازی 
به گذراندن کالس های اول و دوم ندارد و می تواند وارد کالس سوم شود. به سبب تنگدستی تصمیم گرفت 
نصف روز کار کند و نصف روز درس بخواند. ادامه درس های خود را در تهران و قم پی گرفت و برای تکمیل 
تحصیالت راهی دیار نجف شد و از محضر استادان بزرگ آن زمان بهر ه های بسیار برد و پس از آن به ایران 
بازگشت. وی مباحثه ها و مناظره های متعددی با شخصیت های علمی داخلی و خارجی انجام داد که شمار آن 
به صد مصاحبه می رسد، این مصاحبه ها نشان دهنده جامعیت و اشراف علمی بسیار باالی استاد جعفری است. 
واقعه ای در زمان اقامت او در نجف برایش رخ داد که نشان از عنایت امیرالمومنین)ع( به ایشان دارد. می گوید: 
»یکی از شب ها طلبه ای از من دعوت کرد که در مجلس دوستانه ای شرکت کنم. در آنجا شخص بذله گویی 
خطاب به جمع گفت: »من تصویر یک زن اروپایی را از یکی از روزنامه ها با خود آورده ام.« او از حاضران خواست 
با صداقت بگویند که بین یک لحظه دیدار امیرالمومنین)ع( و یک عمر زندگی با صاحب این عکس کدام را 
برمی گزینند؟! برخی گفتند: »حضرات را ان شاءاهلل در لحظه مرگ و برزخ خواهیم دید اما در دنیا زندگی با چنین 
زنی خوب است! من پنجمین نفری بودم که باید نظر می دادم، طوفانی در درونم به پا شد، فکر کردم آیا سزاوار 
است لحظه ای دیدار امیرالمومنین را با این شهوت ها مبادله کنم؟! تا خواست عکس را به من نشان دهد، روی 
برگرداندم و با ناراحتی خود را به حجره رساندم. نشستم و سرم را به دیوار تکیه دادم، خوابم برد، در عالم رویا 
جمعی از علمای پیشین را دیدم، در صدر مجلس تختی بود و حضرت علی )ع( بر آن نشسته بود و مالک اشتر 
و قنبر و ... نیز در محضر ایشان بودند. حضرت مرا به نام به حضور خویش فرا خواند و مورد لطف و محبت قرار 
داد. از خواب بیدار شدم و به آن ها گفتم: »من ثمره انتخابم را گرفتم.« استاد جعفری در اواخر عمر به سرطان 
ریه مبتال شد. وقتی همراه پسرش برای معالجه به نروژ می رفت به خانواده اش گفت: »این سفر بدون بازگشت 
است، پس از مرگ من درباره ام اغراق نکنید.« از ایشان کراماتی نیز نقل شده و بیش از صد کتاب از آثار او 

باقی مانده است.

محمدتقی جعفری

والدت:1344 هـ.ق
محلوالدت:تبریز
وفات:1419 هـ.ق
محلدفن:مشهد

محلتحصیل:تهران، قم، نجف

مآخذ: افالکیان خاک نشین، هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ اول، 1386، ص27
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  مهریه به عنوان یک نهاد حقوقی در حقوق ایران شناخته شده 
با  قانون مدنی)ق.م( مصوب 1307  الی 1101  مواد 1078  و  است 
اصالحات بعدی به آن اختصاص یافته است. رفت و آمدهای زوجین 
ادارات ثبت برای وصول مهریه، عدم توفیق زنان در  به محاکم یا 
اخذ مهریه و اختالفات ناشی از آن، هزینه های رسیدگی به دعاوی 
در محاکم و سازمان های تضمین کننده این نهاد قانونی و باالخره 
موجود  چالش های  از  مهریه،  پرداخت  عدم  خاطر  به  زوج  بازداشت 
است که جای توجه دارد. امروزه تعیین مهریه های باال که پرداخت 
آن خارج از توان مالی مرد است، در عرف ایران پذیرفته شده و این 
مورد  در عرف  مهریه ای  پرداخت چنین  به  الزام  که  است  در حالی 
اهرم  به عنوان  به مهریه  ابزاری  نگاه  از  پیشگیری  نیست.  پذیرش 
فشاری برای مرد در مقابل حق مطلق طالق برای او، توسعه نگرش 
حقوقدانان در بهره مندی از اصل 40 قانون اساسی در جهت منع مرد 
از  از فوت زوج  از سوء استفاده از حق طالق و تضمین مهریه بعد 

طریق بیمه عمر، از جمله راهکارهای موجود است.
ارائه  و  چالش ها  به  پاسخگویی  درصدد  مقاله  این  در  نگارنده 
نگرشی  با  نوشتار  این  است.  رفع مشکل  برای  مناسب  راهکارهای 
به مقام و موقعیت زن قبل و بعد از اسالم، فلسفه وجودی مهریه و 

پیامدهای مثبت و منفی آن، در نهایت به ارائه راهکارها می پردازد.
کلیدواژهها:  مهریه، فلسفه، اسالم، زن

فلسفه وجودی مهریه و پیامدهای مثبت و منفی آن

مجیدآبخیز )رییس شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز(                                                                                                                   
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درآمد
مهریه، مالی است که مرد حین عقد نکاح به زن 
می دهد یا تعهد به پرداخت آن می کند. مطابق ماده 
1080 قانون مدنی)ق.م(، تعیین مقدار مهر منوط به 
تعیین  در  زوجین  اراده  آزادی  است.  طرفین  تراضی 
عرف  جمله  از  مشکالتی  بروز  موجب  مهر،  میزان 
شدن مهریه های گزاف و خارج از تمکن مالی زوج، 
صوری شدن مهریه و به طور کلی خروج مهریه از 
بررسی  با  نوشتار  این  است.  اصلی خود شده  فلسفه 
مبانی مهریه، به ارائه راهکارهایی در خروج از مشکل 

می پردازد.

از بعد و قبل زن موقعیت و مقام بر نگرشی
اسالم

موقعیتزنقبلازاسالم
متعدد  جوامع  در  زن  انسانی  موقعیت  و  جایگاه 
متفاوت بوده است. در میان قبایل وحشی و جوامع 
نگاه  قدیم،  آمریکای  و  استرالیا  آفریقا،  مانده  عقب 
مردان به زن همان نگاهی بوده که به حیوانات اهلی 

داشته اند. )عالمه طباطبایی، بی تا، ج2، ص395( 
زن در نگاه ملل پیشرفته مانند ایران، مصر و هند 
جایگاه بهتری داشته است. زنان در این جوامع از حق 
مالکیت محروم نبودند، اما تحت والیت و سرپرستی 
متعدد  داشتند. شوهر می توانست همسران  قرار  مرد 

اختیار کند. در چین زن ارث نمی برد و حق نشستن 
مرد  چند  نداشت.  را  پسرش  فرزند  با  سفره  سر  بر 
او  کار  از  استفاده  در  و  بگیرند  می توانستند یک زن 
شریک باشند. آن وقت اگر زن بچه دار می شد غالبا 
شباهت  او  به  کودک  که  بود  مردی  آِن  از  فرزند 
اختیار  حق  شوهر  فوت  از  بعد  زن  هند،  در  داشت. 
مرده،  شوهِر  همراه  زنان  برخی  نداشت.  همسر 
آخر عمر  تا  زنده می ماندند  اگر  و   سوزانده می شدند 

با خفت و خواری زندگی می کردند.
است؛  داشته  متفاوت  اشکال  نیز  مهر  موضوع 
برخی قبایل برای ازدواج با غیر هم خون، دختر دیگر 
دو  بین  آمیز  در حالت مسالمت  را می ربودند.  قبایل 
قبیله  از  دختری  تصاحب  امکان  برای  مرد  قبیله، 
با  بعدها  می کرد.  کار  دختر  پدر  برای  مدتی  دیگر، 
به  هدیه ای  کارکردن،  جای  به  مرد  ثروت،  افزایش 
تصاحب  را  دختر  مقابل  در  و  می کرد  تسلیم  پدرزن 
پولی  مقابل  در  و  ص4(   ،1383 )پوالدی،  می کرد. 
بهره کشی می کرد  دختر  از  پدر دختر می داد،  به  که 
)مطهری، 1357،  می کرد.  محروم  آزادی  از  را  او  و 

صص195-196(
به تناسب توسعه فرهنگی جوامع، شاهد ارتقای 
حقوق زن هستیم. در قانون حمورابی اگر زن طالق 
پرداخت  به وی  به طورکامل  باید  داده شود، مهریه 
شود و اگر دادگاه در اختالف بین زوجین، شوهر را 
مقصر قلمداد کند، زن حق بازگشت به خانه پدری و 
دریافت مهر پیدا می کند. )کرمی، 1380، صص134-

)133
در حقوق عبری مالی که حین ازدواج به زن داده 
و هدایایی مشابه جهیزیه  نام داشت  می شد، صداق 
)آراد،  می شد.  داده  او  به  دختر،  پدر  ناحیه  از  امروز 

1341، ص13(
جلب  با  بود  موظف  مرد  ساسانیان  زمان  در 
تعیین  مهریه ای  او  برای  دختر  ولی  رسمی  رضایت 
زن  به  طالق  صورت  در  یا  ازدواج  از  قبل  که  کند 

به رایجاست دردینزرتشتویهود،مهر

نحویکهکلیهِفَرقیهود،نکاحبدونمهرراباطل

اطمینانی ضریب منزله به مهر وجود و میدانند

زندگی به بیشتری دلگرمی با تا است زن برای

زناشوییبپردازد.

فلسفه وجودی مهریه و پیامدهای مثبت و منفی آن
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بپردازد و نیز در دین زرتشت و یهود، مهر رایج است 
به نحوی که کلیه ِفَرق یهود، نکاح بدون مهر را باطل 
می دانند و وجود مهر به منزله ضریب اطمینانی برای 
به زندگی زناشویی  با دلگرمی بیشتری  تا  زن است 

بپردازد. )باباخانی، 1377،ص12(

موقعیتزنبعدازاسالم
اجتماعی،  نظر  از  زن  موقعیت  اسالم  ظهور  با 
رسوم  متحّول  شد.  مدنی  اهلّیت  و  اقتصادی 
و  زن  اقتصادی  و  اجتماعی  حقوق  تضییع کننده 
رسوم زشت زمان جاهلیت رنگ باخت. قرآن کریم 
می فرماید: »یا ایها الذین آمنوا ال یحل لکم ان ترثوا 
اکرم  پیامبر  از  نبوی  یا در حدیث  و  النساء کرها«)1( 
االسالم«)2(   فی  شغار  »ال  چون  عناوینی  با  )ص( 

نکاح شغار ممنوع و نسخ شد.
اسالم بر برابری خلقت زن و مرد و عدم برتری 
هر یک بر دیگری تاکید  دارد. چنانچه در آیه 189 از 
سوره اعراف آمده است: »هو الذی خلقکم من نفس 
واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها« و در آیه 195 
یعنی  بعض«؛  من  بعضکم   « می فرماید:  عمران  آل 
آیه  از جنس همدیگر می باشید.  مردان  و  زنان  شما 
13 از سوره حجرات که می فرماید: » یا ایها الناس 
انا خلقناکم من ذکِر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل 
لتعارفوا ان اکرمکم عند اهلل اتقیکم« و آیات دیگری 
و  انسان ها  دادن  قرار  زوج  از  قرآن کریم، غرض  از 
حیوانات را تولد و افزایش نسل عنوان می کند.)3( آیه 
بر  حاکم  را  مرد  و  زن  از  کدام  هر  بقره  286 سوره 
بدون  می داند،  خود  عمل  مسؤول  و  خود  سرنوشت 

این که هیچ یک بر دیگری برتری داشته باشد.
شخصیتی  دارای  الهی  مکاتب  دیدگاه  از  زن 

مستقل و برخوردار از مواهب الهی دنیوی و اخروی 
است و اگر در جوامع اسالمی و جوامع دارای مکاتب 
بشری  فطرت  و  عقل  خالف  بر  نظریه هایی  الهی 
نسبت به زن ارائه می شود، ناشی از عملکرد نادرست 
چنانچه  است.  ملت ها  میان  در  عالم  نام  با  افرادی 
جنایات دوران قرون وسطی ناشی از مسیحیت نبوده، 
بلکه ناشی از سوء استفاده روحانیون مسیحی آن زمان 
است و یا جنایات هارون الرشید و خاندان بنی امیه 
در دوران بعد از اسالم، مورد تایید اسالم نبوده، بلکه 

ناشی از سوء استفاده حاکمان با نام اسالم است.
قرآن کریم تفاوت برخی احکام زن و مرد را به 
ارجاع می دهد و در  از جهت جسمی  این دو  تفاوت 
آیه 32 از سوره نساء می گوید »هرگز آرزوی این را 
داشته  دارند،  شما  از  بیش  دیگران  آنچه  که  نکنید 
بهره ای و  به دست می آورند،  آنچه  از  باشید. مردان 
بدین  دارند.«  بهره ای  آنچه کسب می کنند،  از  زنان 
سان برای مثال از این نظر مرد را بر زن برتری داده 
است که سهم االرث وی دو برابر زن است و زن را 
از این نظر بر مرد برتری داده است که خرج خانه از 
گردن زن ساقط باشد. )عالمه طباطبایی، همان، ج2، 

در خود سرنوشت بر زن حاکمیت امروزه
برخی با لیکن است، شده پذیرفته جوامع کلیه
نحوی به روبهروهستیم، نیز افراطی نظریههای
نادیده عمال مرد و زن جسمی تفاوتهای که
گرفتهمیشود.چنیننظریاتیناشیازظلمهای
فاحشیاستکهدرطولتاریخبرزناعمالشده

است.

1. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما روا نیست که زنان مورث خود را به ارث ببرید در حالی که خود آن زنان تمایل ندارند که 
همسر شما باشند. ) نساء، 19(

2. در این نوع نکاح مهر داده نمی شود بلکه پدر و برادر در قبال ازدواج با دختر و خواهر دیگر، دختر و خواهر خود را به تزویج 
دیگری در می آوردند.

3. برای مثال » فاطر السموات واالرض جعل لکم من انفسکم ازواجا و من االنعام ازواجا یذروکم فیه لیس کمثله شی و هو السمیع 
البصیر« )شوری، 11(

مجیدآبخیز)رییس شعبه بیست ویکم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز(                                                                                                                   
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ص410(
کلیه  در  خود  سرنوشت  بر  زن  حاکمیت  امروزه 
جوامع پذیرفته شده است، لیکن با برخی نظریه های 
افراطی نیز روبه رو هستیم، به نحوی که تفاوت های 
جسمی زن و مرد عمال نادیده گرفته می شود. )نای، 
ظلم های  از  ناشی  نظریاتی  چنین  ص27(   ،1378
اعمال  زن  بر  تاریخ  طول  در  که  است  فاحشی 
به چنین محدودیت هایی،  واکنش  در  و  است  شده  
تا  چنانچه  است.  گرفته  شکل  افراطی  نظریه های 
انقالب کبیر روسیه )1917( زِن روسی بَرده شوهرش 
بود و بدون اجازه او قادر به اشتغال نبوده است. زن 
مجبور بود در عیش شوهر شریک باشد و دختران از 
تحصیل محروم بودند. )پیشین، ص53( قانون سال 
1919 میالدی ایتالیا زن را از شمار محجورین خارج 
کرد و قوانین مدنی آلمان مصوب 1900 میالدی و 
سوییس مصوب 1970، اهلیت زن را مثل مرد مورد 

شناسایی قرار می دهد. )شایگان، 1375، ص263( 
به  زنان  محرومیت  که  اعتقاد  این  حال  این  با 
الهی  ادیان  از  ناشی  زنان  محرومیت  یا  رسید  پایان 
است، پذیرفته نیست و محرومیت زنان از حقوق خود 
زنان  وضعیت  بررسی  است.  فرهنگی  فقر  از  ناشی 
در اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس که اغلب از 
کوچکترین حقوق خود مثل حق رای دادن و رانندگی 
محرومند، مثال بارزی بر این مدعا است. در حالی که 
هیچ  یک از ادیان چنین محدودیتی را قائل نشده اند.

در جامعه ی ایران هنوز هم تولد طفل پسر موجب 
مسرت و تولد طفل دختر باعث ناراحتی است و مباهات 
مادر به فرزند پسر چشمگیر است. ارتکاب بزه اعم از 
جنسی و غیر جنسی از ناحیه پسر در مقایسه با دختر، 
بخشودگی  امکان  نیست.  باعث سرافکندگی  چندان 
برای مردی که زنای محصنه انجام می دهد، سهل تر 
ارتباط  مردی  با  تلفنی  که  است  همسرداری  زن  از 
برقرار کرده است. محرومیت از تحصیل دختری که 
بسیار  ازدواج  قصد  به  می خواند  درس  خوب  بسیار 
محتمل است، اما خانواده ها سعی و تالش دارند پسر 
فاقد استعداد تحصیل را از نظر تحصیلی به حد کمال 
برسانند! نگرانی جامعه از آلودگی زن بسیار بیش از 
به کارهای مخصوص  بینش حقارت آمیز  است.  مرد 
زنان مانند بچه داری و پرستاری که از مشکل ترین و 
سخت ترین کارها است و غیره، جملگی نشان از فقر 

فرهنگی جوامع نسبت به زن دارد. 

فلسفهوجودیمهریه
پی  در  که  است  آرامش  و  سکون  مرد  گمشده 
دنبال  به  نیز  زن  است.  زن  با  زندگی  در  آن  یافتن 
پناهگاهی  یافتن  بر  سعی  و  است  آرامش  و  سکون 
به  یافتن  آرامش  خاطر  به  مرد  دیگر  بیان  به  دارد. 
طبیعی  نیاز  همان  با  نیز  زن  و  می رود  زن  دنبال 
و  خالص ترین  و  گرم ترین  تا  می کوشد  خویش 
با  آفرینش  حکمت  تا  بجوید  محبت ها  را  پاک ترین 

پیوند زن و مرد در عالم واقع تحقق عینی بیابد.)1( 
نسل  تولید  برای  مقدمه ای  همچنین  زوجیت 
موارد  در  تعالی  باری  که  حال  عین  در  و  است)2( 
بسیاری تاکید می کند شما را از مرد و زنی آفریدم و 
یکسانی آن دو را بیان می دارد، در عین حال تقوی را 

مایه برتری هر یک از زن و مرد اعالم می کند.)3(

البضع عوض نظریه مبنای میرسد نظر به

در مرد گرفتن قرار خطاب طرف مهریه، بودن

آیاتقرآنیبرایپرداختحقوقزوجهوکاربرد

کلمهایچون»اجور«درمقابلبهرهمندیجنسی

اززوجهازناحیهمرداناست.
1. اعراف، 189
2. شوری، 11

3. حجرات، 13

فلسفه وجودی مهریه و پیامدهای مثبت و منفی آن
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بنا به مراتب، با در نظر گرفتن این که زن و مرد 
از ارزش انسانی مساوی برخوردارند و به لحاظ مقام 
معنوی و کماالت هیچ گونه تفاوتی میان آنها نیست 
و با توجه به این که حکمت نهفته در خلقت زوجین و 
همسران، حصول آرامش و رسیدن به سکون است، 
باری تعالی پس از امر به پرداخت مهریه اناث، جهت 
اعطای آن را هم گوشزد می کند. آیه 4 سوره نساء 
می فرماید: »بدهید به زنان مهرهایشان را با رضایت 
کامل به عنوان هدیه و اگر به دلخواه خویش گذشتند 

از چیزی از آن، پس بخوریدش گوارا نوش باد.«
با در نظر گرفتن این آیه مطالب خود را در سه 
البضع؛  عوض  عنوان  به  مهریه  می دهیم؛  ارائه  بند 
مهریه به عنوان حکم شارع و ماهیت مهریه در نکاح 

منقطع.

تمتع از بهرهمندی عوض عنوان به مهریه .1
جنسی

وجود  مهریه  نهاد  غربی  کشورهای  حقوق  در 
ترکیه و  ندارد و در برخی کشورهای اسالمی چون 
جامعه  بر  حاکم  قوانین  از  احکام شرعی  آذربایجان، 
خصوص  در  بحث  هنگام  به  فقها  اغلب  جداست. 
که  آن  جمله  از  کرده اند  مطرح  سوال هایی  مهریه 
آیا مهریه یک حق مالی است؟ آیا می توان به جای 
عنوان  به  را  عملی  انجام  اجرت  مهریه،  پرداخت 

مهریه قرار داد؟ 
در خصوص چیستی مهریه و علت پرداخت آن، 
بسط و تفضیل نشده است، لیکن برخی فقها مهریه را 

به عنوان عوض بهره مندی جنسی ذکر کرده اند.)1(
در چنین برداشتی مهریه به عنوان عوض تلقی 
می شود بدون این که به آثار عقود معاوضی توجه شود 
نکاحی  اگر  که  شود  داده  پاسخ  سوال ها  این  به  یا 

صورت گیرد و برای زوجه قدرت تسلیم یک طرفه 
فراهم  زوج  ناحیه  از  جنسی  بهره مندی  برای  خود 
نگردد، آیا عقد باطل است؟ یا اگر دو نفر به موجب 
یا  پیری  مثل  دالیلی  به  اما  شوند  محرم  نکاح  عقد 
فقدان قدرت جنسی رابطه جنسی نداشته باشند، آیا 
تلقی مهر به عنوان عوض بضع خللی بر صحت عقد 

وارد نمی کند؟
زیرا  نیست،  سازگار  موجود  قوانین  با  نظر  این 
موارد  از  ماده 1087 ق.م، عدم ذکر مهر  به موجب 

بطالن و از شرایط صحت عقد نکاح نمی باشد.
به نظر می رسد مبنای نظریه عوض البضع بودن 
مهریه، طرف خطاب قرار گرفتن مرد در آیات قرآنی 
چون  کلمه ای  کاربرد  و  زوجه  حقوق  پرداخت  برای 
»اجور« در مقابل بهره مندی جنسی از زوجه از ناحیه 
مردان است.)2( که با توجه به توضیحاتی که خواهیم 
قوت  از  خالی  مذکور  نظر  شد  خواهد  مشخص  داد 

است.

2.مهریهبهعنوانحکمشرعی
حقوقی  نهاد  یک  عنوان  به  مهر  نظر  این  در 
است.  شده  وضع  شارع  جانب  از  که  است  مطرح 

چون نیست، زن فروش بهای مهریه

بدیهیاستکهوجوداهلیتوشخصیتدر

انسانهااعماززنومردایجابمیکندکه

و بلکهطرف نگیرند، قرار آنهاموضوعحق

صاحبحقباشند.

1. »و هو عوض البضع ... « )عالمه حلی، 1367، ص542(
2. »فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن« )نساء، 24(

مجیدآبخیز)رییس شعبه بیست ویکم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز(                                                                                                                   
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)صفایی و امامی، 1385، ص142؛ کاتوزیان، 1382، 
ج1، ص115( مهر به بهای فروش زن نیست، چون 
بدیهی است که وجود اهلیت و شخصیت در انسان ها 
اعم از زن و مرد ایجاب می کند که آن ها موضوع حق 

قرار نگیرند، بلکه طرف و صاحب حق باشند.)1( 
مهر در قانون مدنی ایران که منبعث از شرع است 
ماهیت و خاصیت الزام آور دارد و فاقد ریشه قراردادی 
بر  حتی  عقد  طرفین  سکوت  دلیل  همین  به  است. 
فرض این که توافق بر عدم شده باشد، موجب اسقاط 
تکلیف مرد در این زمینه نمی شود. )پیشین( عقد نکاح 
با تراضی و اراده زوجین واقع می شود ولی تعیین آثار 
آن به جز مواردی خاص که در قانون آمده است، در 
قرار  خاصی  وضعیت  در  طرفین  نیست.  آنان  اختیار 
می گیرند که ناچار از قبول آثار و نتایج عقد نکاح به 
نحو مذکور در قانون می باشند. )کاتوزیان، همان، ص 
الزام آور  نهاد حقوقی  به عنوان یک  لذا مهر   )1368
و  ندارند  را  آن  توافق خالف  حق  طرفین  که  است 
اگر حین  توافق کنند و  تنها می توانند در میزان آن 
و  نمی باشد  باطل  نشود، عقد  تعیین مهر  دایم  نکاح 
زوجین حق دارند میزان آن را تعیین کنند و بر فرض 
عدم تعیین توسط زوجین، حسب مورد زوجه مستحق 

مهرالمثل و مهرالمتعه خواهد بود.)2(
دایم  نکاح  عقد  موضوع  مهر  کریم،  قرآن  در 
و  »نحله«  عنوان  به  »صداق«  چون  کلماتی  با 
»فریضه« آمده است. مبنای فقهی مهریه آیه 4 سوره 

نساء)3( و آیه 237 سوره بقره است. صاحبنظران نحله 
بر  را  آن  پرداخت  خداوند  که  دانسته اند  عطیه ای  را 
زوج واجب گردانیده و شوهران را موظف کرده است 
تا از جانب خداوند متعال هدیه ای را به همسران شان 

بدهند. )مغنیه، بی تا، ج2، ص250(
نحله همان عطیه و هدیه بدون عوض است و 
صداق به معنای راستی و صداقت در اقدام است که با 
طیب خاطر همسر در قبال لطفی که از جانب زن به 
مرد می شود، مالی را به عنوان عطیه به زن می دهد.  
از  و  دارد  قانونی و شرعی  الزام  این هدیه،  پرداخت 
اختیار زوجین خارج است. این حکم باعث نمی شود 
نتواند  مهریه  معلوم شدن  و  نکاح  عقد  از  بعد  زوجه 

مقدار معینی از آن را ببخشد. 
مالی  غیر  و  مالی  حقوق  دیگر  بر  بودن  آمره 
به  مرد  الزام  چون  مواردی  است،  حاکم  نیز  زوجین 
به  زوجین  تکلیف  ق.م(   1106 )ماده  نفقه  پرداخت 
حضانت اطفال )ماده 1168 ق.م( و تکلیف به حسن 
معاشرت مواد 1103 و 1104 ق.م جملگی نشان از 

اهمیت اجتماعی نکاح دارد.

3.مهردرنکاحمنقطع
ازدواج موقت، متعه و نکاح منقطع هر سه به یک 
معنی است. در قانون مدنی ایران عنوان نکاح منقطع 
آن  تعریف  در  قانون  این   1075 ماده  و  است  آمده 
می گوید: » نکاح وقتی منقطع است که برای مدت 

معینی واقع شده باشد.«
مدت دار و موقت بودن عقد از ارکان و عناصر 
عقد منقطع است و به موجب ماده 1095 ق.م عدم 
ذکر مهر در عقد از موجبات بطالن این عقد می باشد. 

آثارواحکامعقدنکاحموقتازجملهاینکه

و است موقت نکاح عقد شرایطصحت از مهر

مردتکلیفیجزپرداختمهریهبهزوجهنداردو

دارد، موضوعیت مهریه پرداخت و جنسی تمتع

جملگینشانمیدهدکهدرنکاحموقتبرخالف

نکاحدایم،مهر،عوضبضعاست.

1. ماده1087ق.م: »اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم 
مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد 
بر  از تراضی  اگر قبل  تعیین کنند و  به تراضی  از عقد مهر را 
مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل 

خواهد بود.«
2. مواد 1087 تا 1093 ق.م

3. »و آتوالنساء صدقاتهن نحله«

فلسفه وجودی مهریه و پیامدهای مثبت و منفی آن
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در حقوق کشورهای خارجی نکاح موقت فاقد سابقه 
امامیه است. )عالمه  فقه  از  برگرفته  و  قانونی است 
بی تا،  خمینی،  موسوی  ص181؛   ،1368 حلی، 
صص289، 288( در نکاح منقطع زن حق نفقه ندارد 
و زوجین از یکدیگر ارث نمی برند)1( و بسیاری از آثار 

عقد نکاح دایم در نکاح متعه جاری نمی  شود.
با  نساء  سوره   24 آیه  معتقدند  امامیه  علمای 
اجورهن«  فاتوهن  منهن  به  استمتعتم  »فما  عبارت 
طباطبایی،  )عالمه  است.  منقطع  نکاح  به  مربوط 

همان، ج4، ص434( 
کلمه اجور در آیه شریفه باال نشان می دهد که 
مهر المتعه در قبال و عوض  بضع است از آن جهت که 
بر خالف آیات قبلی مربوط به نکاح دایم که مهریه با 
کلماتی چون فریضه و صداق به کار رفته بود، کاربرد 
کلمه اجر در این آیه مربوط به نکاح منقطع است و 
مالحظه آثار و احکام عقد نکاح موقت از جمله این که 
مهر از شرایط صحت عقد نکاح موقت است و مرد 
تمتع  و  ندارد  زوجه  به  مهریه  پرداخت  جز  تکلیفی 
جملگی  دارد،  موضوعیت  مهریه  پرداخت  و  جنسی 
نشان می دهد که در نکاح موقت بر خالف نکاح دایم 

مهر، عوض  بضع است.

پیامدهایمثبتمهریه
1.مهریهبهعنوانتضمینحقوقمالیومعنوی

زن
قدرت جسمی مرد نسبت به زن، اختیار مرد بر 
قدرت  برتری  طالق،  اختیار  دارابودن  خانواده،  اداره 
وابستگی  و  زنان  به  نسبت  مردان  اغلب  اقتصادی 
زنان از نظر مالی به مردان، موجب شده است تا زنان 
به دنبال تضمینی برای حقوق خود باشند تا در مقابل 

حوادث و پیش آمدها حمایت شوند.
تضمین نیازهای مادی و حقوق معنوی زن، به 
مهریه کارکرد وثیقه و تامین آتیه می دهد. گفته شده 

است مهر اهرمی در دست زن است تا در سایه آن 
بتواند احترام و استقالل خویش را حفظ کند و مرد 
را از تعرض به حقوق خود باز دارد. )ساوجی، 1371، 
ص152( مهر که اغلب موارد هنگام انحالل ازدواج 
مطالبه می شود و گاهًا مانع گسستن پیوند زناشویی 
می گردد، تضمینی برای دوام ازدواج به شمار می آید. 
وقوع  صورت  در  و  ص145(  ج1،   ،1350 )صفایی، 
طالق نیز مالی که زن به عنوان مهر تعلق می گیرد، 
اغلب در زندگی زن موثر است و مانع درماندگی او 

می شود.

به زن دلبستگی عامل عنوان به مهریه .2 
زندگی

اسالم  و  ایران  حقوقی  نظام  در  مهر  فلسفه 
استقالل  زن،  به  دادن  حرمت  و  بخشی  شخصیت 
ایجاد مهر و محبت بین زوجین و اعالم  اقتصادی، 
صداقت مرد در اقدام به ایجاد پیوند زناشویی است. 
مهر موجب دلگرمی زن در اداره خانواده و زمینه ای 
باید زندگی  او  جهت تامین آسایش فکری او است. 
و  کند  تربیت  را  فرزندان  بخشد،  نظام  را  خانوادگی 
امنیت  به  نیازمند  لذا  نماید،  امن  را  خانواده  کانون 
فکری، فراغ خاطر و امنیت عاطفی و اخالقی است، 
از این جهت  که مطمئن باشد مهرورزی ها و صفای 

مهراهرمیدردستزناستتادرسایهآن

بتوانداحترامواستقاللخویشراحفظکندومرد

راازتعرضبهحقوقخودبازدارد.مهرکهاغلب

مواردهنگامانحاللازدواجمطالبهمیشودوگاهاً

تضمینی میگردد، زناشویی پیوند گسستن مانع

برایدوامازدواجبهشمارمیآید.

مجیدآبخیز)رییس شعبه بیست ویکم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز(                                                                                                                   

1. مواد 940 و 1113 ق.م
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قلبی او بی حساب نیست و بیهوده از بین نمی رود.
اسالم برای حمایت از زن، پرداخت نفقه توسط 
مرد را در نظر گرفته است و مهر نیز از این مساعدت ها 

است. 

پیامدهایمنفیمهریه
از عدم  ناشی  پیامدهای منفی مهریه که  عمده 

کاربرد مهریه بر فلسفه واقعی آن است، عبارتند از:

1.بیاحترامیبهشخصیتزن
برخی  بین  و  اسالم  از  قبل  مهر  تاریخی  سابقه 
عنوان  به  زن  که  بوده  مبنا  این  بر  دینی  غیر  ملل 
اموال محسوب  ردیف  در  و  قابل تصاحب  موجودی 
می شده است. در چنین دیدگاهی پرداخت مهر صرفا 
برای خرید و معامله زن معنا پیدا می کند. یعنی زن 
معامله  موضوع  و  شده  تلقی  انسانی  فاقد شخصیت 
تعریف  به عنوان عوض بضع  اگر مهر  قرار می گیرد. 
شود، نفس و جان زن موضوع معامله قرار می گیرد و 

کرامت انسانی او زیر سوال می  رود.

2.سوءاستفادهازمهریهتوسطبرخیزنان
کاهش  بزرگ،  شهرهای  به  مهاجرت  افزایش 
رها  هم،  به  نسبت  اشخاص  در  مسؤولیت  احساس 
شدن و عدم کنترل افراد توسط خویشان و خانواده ها 
که  است  شده  موجب  اخالقی  آموزه های  نزول  و 

با  و  کافی  شناخت  بدون  زنان  و  مردان  از  بسیاری 
از  ازدواج  کنند و زن  با یکدیگر  مهریه های سنگین 
مهریه به عنوان اهرم فشاری جهت تامین اغراض و 
اهداف شخصی خود استفاده نماید. گاه دیده می شود 
که وقتی مردان خواستار بهره مندی از حقوق زوجیت 
مواجه  مهریه  بابت  اموال  توقیف  با  می شوند،  خود 

می گردند.

3.نگاهارزشیبهمهریه
موجب  مهریه  تعیین  در  چشمی  هم  و  چشم 
شده است که غالب مهریه ها خارج از توان مالی مرد 
باشد و گاه میزان مهریه  جنبه صوری دارد بدین معنا 
است.  شده  اعالم  مهریه  از  کمتر  واقعی  مهریه  که 
)حبیبی، 1387، ص7( ولی امروز چشم و هم چشمی 
در  کالن  مبالغ  با  مهریه های  تا  است  شده  موجب 
واقع و ظاهر تعیین گردد بدون این که وضعیت مرد و 

مالئت وی در پرداخت آن، مدنظر قرار گیرد.
در پژوهشی که توسط نگارنده از یک صد زوج 
حاکی  داده ها  تحلیل  گرفت،  صورت  آذربایجان  در 
بسیار  میزان مهریه در گذشته  اوال:  از آن است که 
کمتر از میزان مهریه های فعلی بوده است. ثانیا: در 
اجتماعی  طبقات  در  افراد   1350 از  قبل  سال های 
امروزه  ولی  داشته اند  متفاوتی  مهریه های  مختلف، 
ناکافی،  درآمد  با  مرد  و  بین زن  مقرر  مهریه  میزان 
باال است،  از مهریه زن و شوهر دارای درآمد  بیش 
مذکور  مورد  دو  پرداخت  قدرت  که  این  از  غافل 
متفاوت است، این امر نتیجه ای جز اتالف اوقات زن 
امیدوار برای مهریه های سنگین در دادگاه ها و تشدید 

اختالفات ندارد.

4.نگرانیبرخیمردانازتصاحباموالتوسط
زنان

وجود مهریه های سنگین در جامعه موجب شده 
مرد،  دارایی  کلیه  روابط،  تزلزل  حالت  در  تا  است 

بود مدنی فاقدشخصیت اسالم از قبل زن
با اسالم اما میشد، داده دختر پدر به مهریه و
را مهریه زن، برای حقوقی شناساییشخصیت
متعلقبهزندانستودرتعیینمیزانآنرضایت
زن که نوعی به گرفت، قرار عمل مالک دختر
را آن تعیینمهریه، و ازدواج از بعد بتواندحتی

بههمسرخودببخشد.

فلسفه وجودی مهریه و پیامدهای مثبت و منفی آن
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موجب  امر  این  درآید.  زن  مالکیت  به  زن  اراده  با 
تشکیل  فلسفه  و  می شود  زندگی  در  مرد  دلسردی 
کانون خانواده را که آرامش و  تولید مهر و محبت، 

است، زیر سوال می برد. 

میزانمهریهدرسیرهعملیپیامبر)ص(وائمه
معصومین)ع(

از  قبل  که  حقوقی  نهاد  یک  عنوان  به  مهریه 
مورد  اکرم)ص(  پیامبر  ناحیه  از  داشته،  اسالم وجود 
زن  یافت.  تغییر  آن  ماهیت  ولی  گرفت  قرار  امضاء 
از اسالم فاقد شخصیت مدنی بود و مهریه به  قبل 
پدر دختر داده می شد، اما اسالم با شناسایی شخصیت 
به زن دانست و  را متعلق  برای زن، مهریه  حقوقی 
در تعیین میزان آن، رضایت دختر مالک عمل قرار 
گرفت، به نوعی که زن بتواند حتی بعد از ازدواج و 

تعیین مهریه، آن را به همسر خود ببخشد.)1(  
توافق  به  آن  میزان  و  ندارد  معینی  مهر  اندازه 
و اراده طرفین عقد نکاح واگذار شده است. )عالمه 
ائمه  و  نبوی  سیره  ص188(  ج2،   ،1368 حلی، 
معصومین، تعیین مهریه به میزان پانصد درهم است 
که مهریه حضرت فاطمه)س( می باشد. سیره مذکور 

را »مهر السنه« گفته اند.
مهرالسنه  از  بیش  مهریه  تعیین  فقها  از  برخی 
ص170(   ،1347 اول،  )شهید  دانسته اند.  مکروه  را 
به  مهرالسنه  میزان  رعایت  دیگر،  برخی  نظر  از  و 
ارزش پانصد درهم مستحب است، )موسوی خمینی، 
فقهای  از  برخی  که  همچنان  ص297(  ج2،  بی تا، 
امامیه مانند سیدمرتضی، صدوق و اسکافی معتقدند 
کند.  تجاوز  درهم  پانصد  از  نمی تواند  المسمی  مهر 
)امامی،1368، ج4، ص384( که برابر 262/5 مثقال 
نقره می شود و طبق نظری 375 مثقال نقره است و 
میلیون  یک  از  کمتر  مهرالسنه  ارزش  ترتیب  بدین 

تومان خواهد گردید.

تعیین مهرالسنه بدین معنا نیست که آن چنان 
کم باشد که شخصیت زن زیر سوال برود. از حضرت 
ندارم  دوست  »من  که  است  شده  نقل  علی)ع( 
تشبیه  زنا  اجرت  به  تا  باشد  درهم  ده  از  کمتر  مهر 
گردد.« )بحاراالنوار، بی تا، ج103، ص409( چنانچه 
در مباحث قبلی گفته شد، مهر به عنوان نحله داده 
در  نحله  و  است  راستی  روی  از  صداق  و  می شود 
صورتی می تواند واقعیت پیدا کند که باعث حالوت 
و شیرین کامی زن باشد و در عین حال ایجاد سختی 
و مشقت برای مرد نشود هر چند تعیین مقدار آن به 
اختیار خود زن و مرد واگذار شده باشد. همچنان که از 
آیات قرآن و سیره مسلمین در صدر اسالم نیز معلوم 
می شود، شوهران غالبا مهریه را نقداً به همسران خود 
می پرداخته اند. آیات 14، 19، 20، 21، 24 و 25 سوره 
نساء و آیه 51 سوره احزاب، موید این رویه است و لذا 
الزمه پرداخت مهریه و تسهیل ازدواج ایجاب می کند 

تا میزان مهر از توانایی مرد خارج نباشد.

راهکارها 
1- گاه زن از مهریه به عنوان ابزاری علیه شوهر 
استفاده می کند. لذا حذف و نسخ ماده 2 قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 از جهت 
به  دسترسی  و  وجود  در صورت عدم  زوج  بازداشت 

برخیازفقهاتعیینمهریهبیشازمهرالسنه

رامکروهدانستهاندوازنظربرخیدیگر،رعایت

میزانمهرالسنهبهارزشپانصددرهممستحب

مانند امامیه فقهای از برخی که همچنان است،

مهر معتقدند اسکافی و صدوق سیدمرتضی،

المسمینمیتواندازپانصددرهمتجاوزکند.

1. »و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شي منه نفسًا فکلوه هنیئامریئا« )نساء، 4(

مجیدآبخیز)رییس شعبه بیست ویکم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز(                                                                                                                   
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اموال وی ضروری است.
مطالبه  بابت  دادگاه  به  مرد  و  زن  مراجعه   -2
مهریه گاه موجب تشدید اختالفات زوجین می  شود، 
لذا مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت و محدود 
کردن مقررات در امکان مراجعه زن به دادگاه به جز 
در  اختالف  وجود  مانند  ضروری  و  خاص  موارد  در 
میزان مهریه یا ادعای برائت ذمه مرد نسبت به آن، 

راه گشا است.
از  بهره مندی  در  حقوقدانان  نگرش  توسعه    -3
استفاده  سوء  از  مرد  منع  و  اساسی  قانون   40 اصل 
قانون   8 ماده  احیاء  است.  ضروری  طالق،  حق  از 
نمودن  محدود  و   1353 مصوب  خانواده  حمایت 
معاشرت  سوء  جمله  از  مواردی  به  مرد  طالق  حق 
زن موجب می شود که زن به حمایت قانون امیدوار 
باشد و از مهریه به عنوان اهرم فشار در بقای زندگی 
زناشویی استفاده نکند و مرد نیز هر آن با ابزار طالق 

درصدد تهدید زن برنیاید.
برای  را  امکان  این  عمر،  بیمه  از  استفاده   -4
بدهکار فراهم می آورد که با فوت زوج یا زوجه حق 
پرداخت  او  وراث  یا  زوجه  به  مهریه  عنوان  به  بیمه 
اموال  دادن  از دست  بیم  ترتیب زوجه  بدین  و  شود 
بعد از مرگ شوهر را نداشته باشد. در همین جهت 
می توان از ضمانت نامه های مشابه بانکی نیز استفاده 
کرد تا در صورت درخواست زوجه و تحقق شرایطی 

نسبت به پرداخت مهریه اقدام شود.

بهجنبشهای توجه با قانونگذار الزماست

متناسب قوانین و احکام کردن روز به با زنان

در زنان به مربوط مقررات به نسبت زمان، با

حوزههایمختلفمثلطالقتجدیدنظرکند.

5- مشاوره قبل از ازدواج
پرداخت  در  زوج  بستگان  تضامنی  ضمانت   -6
مهریه و در نظر گرفتن مالئت واقعی زوج حین تعیین 
پرداخت  در  او  بستگان  و  زوج  مهر موجب می شود. 

مهریه احساس مسؤولیت بیشتری می کنند.
7- استحکام خانواده ایجاب می کند زن به مهریه 
آتیه  از  به عنوان یگانه تضمین زندگی نگاه نکند و 
اجتماعی  رفاه  و  تامین  مقررات  ارتقاء  نباشد.  نگران 

موجب رفع این نگرانی است.
8- اقدام های فرهنگی در جهت ایجاد باورهای 
برابری زن و مرد و آگاهی زوجین به حقوق و تکالیف 
نتیجه آن  خود موجب کاهش اختالفات زوجین که 

به اجرا گذاردن مهریه است، می شود.

نتیجه
و  اجتماعی  نقش های  دارای  نیز  زنان  امروزه 
بلوغ فکری و حس  به آن  سیاسی هستند و مردان 
عدالت خواهی رسیده اند که حق زن را محترم شمارند. 
دیگر زمان آن گذشته است که با نگاهی مقدس به 
زن، او را به اسطوره ای قدوسی تبدیل کرده یا عاجز 
شاید  بدانیم.  بروز خالقیت ها  و  جامعه  در  از حضور 
بتوان گفت یکی از علل بروز مشکل مهریه ناشی از 
این نگاه به زن است که موجب می شود زن در پی 
یافتن و تضمین حقوق خود به مهریه توسل جوید.)1( 
با  با توجه به جنبش های زنان  قانونگذار  الزم است 
به روز کردن احکام و قوانین متناسب با زمان، نسبت 
به مقررات مربوط به زنان در حوزه های مختلف مثل 
اجتماعی  تامین های  افزایش  کند.  تجدیدنظر  طالق 
برای حمایت از افراد درمانده و توجه به راهکارهای 
1. در زمان جاهلیت اعراب از تزویج دختران خود به 
غیر از مردان قبیله امتناع داشتند مگر در صورتي که داماد 
قبیله  در  حتي  مي شد.  راضي  زیادتري  مهر  پرداخت  به 
مهر  که  بود  با کسی  دختر،  با  ازدواج  در  تقدم  هم حق 
و  جز  مهر  زیادي  که  طوري  به  مي کرد  تسلیم  بیشتري 
)آراد،  است.  به شمار مي رفته  مباهات  مایه  و  افتخارات 

پیشین، ص18(

فلسفه وجودی مهریه و پیامدهای مثبت و منفی آن
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مذکور در این مقاله، زنان و مردان جامعه را به این 
اعتقاد می رساند که نگاه دولت و دستگاه حاکمه به 

زن و مرد نگاهی عادالنه است. 

فهرستمنابع
1. آراد، علی، مهر، تاریخچه، ماهیت و احکام آن، 

چاپ مصطفوی، چاپ اول، 1341 
کتاب   ،4 جلد  مدنی،  حقوق  سیدحسن،  امامی،   .2

فروشی اسالمی، چاپ4، 1368
نشر  زن،  مهریه حقوق خاصه  زرین،  باباخانی،   .3

رامین، چاپ اول، 1377
4. پوالدی، ابراهیم، مهریه و تعدیل آن، تهران، نشر 

دادگستر، 1383
روزنامه  حقوق،  شناسی  جامعه  حسن،  حبیبی،   .5

اطالعات، شماره 24351 - 1387/9/10 
6. حّرعاملی، وسایل الشیعه، جلد 21، موسسه آل بیت

الحسن،  بن  جعفر  الدین  نجم  ابوالقاسم  حلی،   .7
المختصر النافع، مطبوعات دینی، چاپ اول، 1368 

8. شایگان، سید علی، حقوق مدنی، تهران، انتشارات 
طه، چاپ اول، 1375 

دارالفکر،  موسسه  الدمشقیه،  اللمعة  اول،  شهید   .9
چاپ 5، 1347 

10. صفایی، حسین و امامی، اسداهلل، مختصر حقوق 
خانواده، تهران، نشر میزان، چاپ 10، 1385

11. طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، مترجم: 
سیدمحمد باقر موسوی همدانی، جلدهای2و4، انتشارات 

اسالمی 
12. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – خانواده، جلد 

اول، انتشارات محشر، 1368
خانواده،  13. همو، دوره مقدماتی حقوق مدنی – 

تهران، نشر میزان، 1382
کیفری  نظام  بر  مقدمه ای  محمدباقر،  کرمی،   .14
اول،  چاپ  سوم،  خط  انتشارات  تهران،  باستان،  ایران 

1380
اسالم،  در  زن  حقوق  نظام  مرتضی،  مطهری،   .15

تهران، انتشارات صدرا، چاپ 8 ، 1357
16. مغنیه، محمد جواد، التفسیر الکاشف، جلد 2، 

لبنان، دارالعلم للمالیین، الطبعة الثالثه 
17. موسوی خمینی، روح اهلل، تحریرالوسیله، انتشارات 

دارالعلم، چاپ 2
18. نای، بن سعدون، حقوق زن از آغاز تا امروز، 

مترجم: گیتی خورسند، تهران، انتشارات کویر، 1378 

که  هنگامی  گوید:  نباته  بن  اصبغ 
بن  عبدالرحمن  دست  به  )ع(  امیرالمؤمنین 
ملجم ضربت خورد، مردم درخانه آن حضرت 
ملجم  ابن  کشتن  تماشای  و  عیادت  برای 
اجتماع کردند. امام حسن )ع( از خانه بیرون 
به من سفارش  پدرم  مردم  ای  و گفت:  آمد 
ابن  شهادتش  از  پس  شد،  شهید  اگر  کرده 
ملجم را به قتل برسانم و اگر از این ضربت 
چه  او  با  می داند  خود  برد،  در  به  سالم  جان 
کند )قصاص یا عفو( پس به خانه های خویش 
بروید خداوند شما را رحمت کند. تمام مردم 
مرا  رفتن  برای  پاهایم  که  من  جز  به  رفتند 
یاری نمی کرد. پس امام حسن)ع( نوبت دوم 
اصبغ  ای  گفت:  من  به  و  خارج شد  خانه  از 
)ع(  امیرالمؤمنین  طرف  از  مرا  سخن  مگر 

نشنیدی؟
حال  نگران  من  ولی  شنیدم  آری  گفتم: 
دیگر،  بار  یک  دارم  دوست  هستم.  موالیم 
او  از محضر  حدیثی  و  کنم  زیارت  را  ایشان 
از  بشنوم. خدا شما را رحمت کند. برای من 
امام حسن)ع( به درون  ایشان اجازه بگیرید. 
خانه رفت و طولی نکشید که از خانه بیرون 
آمد و به من گفت: داخل شو! پس من وارد 
را  خانه شدم. دیدم حضرت سر مبارک خود 
رنگ  ولی  است  بسته  رنگی  زرد  دستمال  با 
چهره اش از آن دستمال زردتر بود و از شدت 

ادامهدرصفحهبعد

مجیدآبخیز)رییس شعبه بیست ویکم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز(                                                                                                                   
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درد و تأثیر زهری که ابن ملجم شمشیرش را به آن آغشته کرده بود، پیوسته ران هایش را حرکت 
می داد و بی تابی می نمود!!

سپس آن حضرت به من فرمود، ای اصبغ آیا پیام مرا توسط حسن شنیدی؟
گفتم: آری آن را شنیدم یا امیرالمؤمنین، ولی من نگران حال شما بودم. می خواستم یک بار 

دیگر شما را زیارت کنم و حدیثی از شما بشنوم!
حضرت فرمود: بنشین در آینده از من حدیثی نخواهی شنید! 

ای اصبغ! بدان که من به عیادت رسول خدا )ص( رفته بودم هم چنان که تو اکنون به عیادت 
من آمده ای، به من فرمود: ای ابوالحسن برو و مردم را به اجتماع در مسجد دعوت کن و برو باالی 
منبر و یک پله پایین تر از جایگاه من بایست و به مردم بگو: »لعنت خدا بر آن کسی که عاق والدین 
شود، لعنت خدا بر آن برده ای که از آقایش فرار کند، لعنت خدا بر آن کسی که به اجیر خود ظلم 

کند و اجرت او را  نپردازد.«
گفت:  و  برخاست  مسجد  آخر  از  مردی  دادم.  انجام  را  )ص(  پیامبر  دستور  من  اصبغ!  ای 
ای ابوالحسن سه کلمه مختصر و کوتاه گفتی پس آن ها را برای ما توضیح ده و بگو مقصود 

چیست؟
من به او پاسخی ندادم، و به محضر پیامبر گرامی برگشتم و آنچه را که انجام داده بودم و 
سخن آن مرد را به آن حضرت گفتم. اصبغ می گوید: سپس امیرالمؤمنین)ع( دست مرا گرفت 

و فرمود: ای اصبغ! دستت را بازکن. آن را باز کردم. او یکی از انگشتان دستم را گرفت و 
فرمود: ای اصبغ! رسول خدا )ص( یکی از انگشتان دستم را گرفت همچنان که من 

یکی از انگشتان دستت را گرفته ام. سپس به من فرمود: یا اباالحسن! همانا من و تو 
پدر این امت هستیم. پس هر کس عاق ما شود لعنت خدا بر او باد. من و 

تو موالی این امت می باشیم. پس هر کسی از ما فرار کند، لعنت خدا بر 
او باد. من و تو اجیر این امت هستیم. پس هر کسی به ما ظلم کند و 

اجرت ما را نپردازد، لعنت خدا بر او باد. سپس فرمود: آمین و من 
نیز آمین گفتم.

)بحاراالنوار،ج40،ص46-44(

برگرفتهازکتاب»داستانهایامام

علی«ازسیدجعفرحسینی
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هویت نقش عمده ای در پرونده های کیفری دارد. که این نقش 
از جنبه های مختلف قابل بررسی است. گاه قانونگذار، احراز هویت 
متهم را مقدمه واجب تفهیم اتهام تلقی نموده است، به طوری که 
اتهام  در صورت محرز نبودن هویت متهم، قاضی نمی تواند تفهیم 
کند وگاه هویت در فرایند توجه اتهام، نقش اساسی دارد. محرز بودن 
هویت متهم، به قاضی کمک می کند، تا دقیقًا احراز کند که عمل 
مجرمانه توسط شخص تحت بازجویی یا شخص دیگر انجام یافته 
است. مقوله هویت در موارد رد دادرس، مترجم، کارشناس، وکیل و 
غیره نیز نقش عمده ای دارد. یکی از موارد رد دادرس، قرابت شاکی 
یا متهم با دادرس است. قرابت جز با احراز هویت محرز نمی شود. از 
منظر حقوق جزای ماهوی نیز، مقوله قرابت در کم و کیف مجازات 
موثر است، مانند موضوع تبصره ماده 554 قانون مجازات اسالمی 
که مقرر نموده است. »در موارد مذکور در ماده 533 و این ماده در 
صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مجازات در هر 
مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیش تر نخواهد بود.« قرابت صرفًا 
از طریق احراز هویت، به دست می آید. به عبارت بهتر هویت، کلید 

قرابت است.
در این نوشتار هویت و تاثیر آن در فرایند قضایی تبیین می شود. 
معنی هویت و سابقه تاریخی آن، مصادیق، مبانی، علل و چگونگی 
احراز هویت مورد بحث قرار می گیرد و نهایتًا پیشنهادهایی، مطرح 

می شود.

کلیدواژهها: هویت، فعاالن اصلی، فعاالن فرعی، داللت تضمنی، 
داللت مطابقی، مدارک اصلی، مدارک فرعی

احراز هـویت در پـرونده های كیـفری

محمد صمدی )دادیار دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تبریز و کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی(
جواد صالحی )دستیار علمی دانشگاه پیام نور شهرستان بافت و کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی(
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درآمد
احراز هویت اقدام مهمی در پرونده های کیفری 
است، اما به عللی از طرف متصدیان پرونده ها، قضات 
و مقامات انتظامی مورد غفلت قرار می گیرد. در این 
احراز  علل  آن،  عناصر  و  اجزا  معنای هویت،  نوشته 
و  پرونده های کیفری  فرعی  و  اصلی  فعاالن  هویت 
قرار  بررسی  مورد  هویت  احراز  چگونگی  همچنین 

می گیرد.

مفهوموپیشینههویت
معنای لغوی و اصطالحی هویت ارتباط عمیقی 
با یکدیگر دارند و معنای اصطالحی آن از منظرهای 
مختلف، از جمله قوانین کیفری و علم پزشکی قانونی 
قابل بررسی است. تعریف های اصطالحی هویت در 
علم پزشکی قانونی و قوانین کیفری وجوه اشتراک 
شخص  شناسایی  هدف،  دو،  هر  در  دارند.  زیادی 
است. مقوله هویت پیشینه ای به طول حیات بشریت 
دارد. بشر از بدو زندگی به اشیاء و به آنچه پیرامون 
وی بوده است و همچنین به یکدیگر، جعل اسم و 

اعطای هویت، نموده است. 

1.مفهومهویت
از  است  ذکر شده  مختلفی  معانی  هویت،  برای 

قبیل:
- آنچه که شخص با آن شناخته می شود، مثل 

در  مندرج  ویژگی های  پدر،  نام  نام خانوادگی،  و  نام 
شناسنامه و یا گذرنامه؛

فرهنگی  و  شخصیتی  ویژگی های  مجموعه   -
شخص که او را از دیگران متمایز می کند؛

- واقعیت وجودی هر چیز و چگونگی و چیستی 
و ماهیت آن؛

)انوری،1382،  دارد.  تشخص  ذاته  به  آنچه   -
)2637

مطرح  سؤال  این  مذکور  معنای  به  توجه  با 
انسان  مورد  در  صرفًا  هویت  واژه  آیا  که  می شود 
هویت  لفظ  گفت  باید  پاسخ  در  می شود؟  استعمال 
حسب معمول در مورد انسان استعمال می شود، ولی 
انحصار به انسان ندارد و در مورد شیء و خدا نیز قابل 
استعمال است. در یک کالم هر آنچه که در جواب 

»ما هذا« یا »من هذا« می آید، هویت می باشد. 
واژه هویت از دو جزء، »هو« و »یت«، به عنوان 
مصدر میمی، دو امر را به ذهن متبادر می کند؛ وجود 
و تشخص. وقتی گفته می شود فالن چیز یا شخص، 
هویت دارد، به این معنا است که اواًل وجود )اعم از 
مادی و معنوی( دارد. ثانیًا: حالت تشخص متمایز از 
دیگران دارد، عوامل تمایز نیز می تواند متعدد باشد و 

معطوف به قید حصر نیست.
»هویت  گفته اند:  هویت  اصطالحی  تعریف  در 
موجب  که  است  مشخصاتی  و  صفات  مجموعه 
تشخیص یک فرد از افراد دیگر یا یک شیء از اشیاء 
و  )نجابتی، 1382، ص15( صفات  دیگر می گردد.« 
مشخصات، قراردادی یا ذاتی است. صفات قراردادی 
ذاتی  صفات  اما  است،  بشر  خود  پرداخته  و  ساخته 
اثر  مواردی است که بشر در آن دخالت ندارد. مثل 
مثل،  قراردادی  است.  متفاوت  که  انسان ها  انگشت 
جعل اسم برای تشکیل هویت، عناصر هویت متعدد 
است و در خصوص تعداد آن، نمی توان قاعده ای به 
عالم  در  عنصری،  تک  هویت  بنابراین  داد.  دست 

مخلوقات وجود ندارد.

انسان مورد در معمول حسب هویت لفظ

استعمالمیشود،ولیانحصاربهانساننداردو

درموردشیءوخدانیزقابلاستعمالاست.در

یککالمهرآنچهکهدرجواب»ماهذا«یا»من

هذا«میآید،هویتمیباشد.

احراز هویت در پرونده های کیفری
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1-1.هویتازمنظرقوانین
نشده  تعریفی  هویت،  از  کیفری  قوانین  در 
و  جعلی  مشخصات  یک سری  فقط  قانونگذار  است. 
شاکی  هویت  دهنده  تشکیل  و  مکون  را  قراردادی 
ماده 129  به عنوان مثال، در  نموده است.  یا متهم 
انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون 
است  داشته  اظهار  1378)ق.آ.د.د.ع وا.ک(،  مصوب 
اسم  )اسم،  متهم  مشخصات  و  هویت  ابتدا  »قاضی 
پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اوالد و تابعیت 

و همچنین آدرس او را دقیقًا سوال نموده و...«
مفاد این ماده دقیقًا مفاد ماده 125 قانون آیین 
به  توجه  با  است.   1290 مصوب  کیفری  دادرسی 
قوانین کیفری به ویژه مواد مذکور می توان گفت که 
اعتباری اشخاص  و  قراردادی  قانونگذار ویژگی های 
را از عوامل تشکیل دهنده هویت دانسته است و این 
از: »اسم،  عبارتند  امر، که  نُه  در  را  اعتباری  عوامل 
اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، وضعیت تجرد یا 

تأهل اوالد و تابعیت خالصه نموده است.
صفات  و  ویژگی ها  قانونگذار  منظر  از  بنابراین 
فیزیکی و روانی مثل رشد و بلوغ از عوامل تشکیل 
این  طرح  قابل  سؤال  چند  نمی باشد.  هویت  دهنده 
جنبه  قانونگذار  منظر  از  هویت  عوامل  آیا  که  است 
به دو  را  آیا می توان عوامل هویت  و  حصری دارد؟ 
جنبه  اعطای  آیا  نمود؟  تقسیم  اصلی  و  فرعی  جنبه 
بروز  موجب  هویت،  عوامل  به  تکوینی  و  اصلی 

مشکالتی می شود؟ 
در پاسخ به سؤال اول می توان گفت که عوامل و 
اجزای تشکیل دهنده هویت، جنبه حصری ندارد. این 

پاسخ را با دو نوع دلیل می توان اثبات نمود:
آیین   13 ماده  یک  بند  در  نقلی:  دلیل  اول- 
نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 1373، به 
عامل سواد محکوم علیه نیز به عنوان اجزای تشکیل 
دهنده هویت اشاره شده است. در این بند آمده است: 

»مشخصات محکوم علیه شامل: نام و نام خانوادگی، 
شهرت، نام پدر، سن، تاهل، سواد، اوالد و تابعیت.«

در بخشنامه شماره 529/ح4-3298، 2- 1335 
اوراق  تنظیم  نحوه  خصوص  در  دادگستری  وزیر 
متهم،  انگشت  اثر  به  متهمین،  استرداد  برای  الزم 
و  عوامل  عنوان  به  جسمانی)هیکل(  ویژگی های 
عناصری از هویت تاکید شده است. بنابراین عواملی 
مثل سواد، اثر انگشت، عکس، مذهب و شماره ملی 

نیز می تواند از اجزای دیگر هویت باشد.
دوم- دلیل لّبی )عقلی(: حصری نمودن عوامل 
جمعیت  تراکم  و  افزایش  با  مغایر  هویت،  اجزای  و 
اجتماعی  روابط  و  قضایی  مسایل  بودن  پیچیده  و 
است. تراکم جمعیت و پیچیده شدن روابط انسان ها، 
اقتضا دارد که اجزای هویت محدود و حصری نباشد. 
اختصاص یافتن شماره ملی به آحاد جامعه به عنوان 
یک عامل هویت و توجه به اثر انگشت و مذهب در 

مسائل قضایی، حکایت از این امر دارد.
و  عوامل  گفت،  باید  دوم  سؤال  به  پاسخ  در 
اصلی  و  فرعی  قسمت  دو  به  باید  را  هویت  اجزای 
تقسیم نمود. این تقسیم بندی در حوزه اجزا و عوامل 
و  عوامل  نمی توان  زیرا  است،  دفاع  قابل  اعتباری 
شکل  به  را  هویت  روانی  و  جسمانی  ویژگی های 
اصلی  اجزای  و  عوامل  نمود.  تقسیم  شده،  اعالم 
هویت عبارتند از: اسم، اسم پدر، نام خانوادگی و سن. 

بهدوقسمت باید را اجزایهویت و عوامل

فرعیواصلیتقسیمنمود.اینتقسیمبندیدر

حوزهاجزاوعواملاعتباریقابلدفاعاست،زیرا

روانی و جسمانی ویژگیهای و عوامل نمیتوان

هویترابهشکلاعالمشده،تقسیمنمود.

محمد صمدی - جواد صالحی
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بنابراین سایر عوامل و اجزا، جنبه فرعی دارند. عوامل 
و اجزای اصلی دارای این اثر اساسی است که نقص 
به  می کند.  مخدوش  را  قضایی  تصمیمات  آن ها  در 
پدر  نام  و  سن  نام،  خانوادگی،  نام  اگر  مثال  عنوان 
یا  نمی تواند حکم  نباشد،  محرز  قضایی  مرجع  برای 
قرار صادر نماید و در صورت صدور رأی، اجرای آن 

با مشکالتی مواجه می شود.
این  نقلی  دلیل  ماده 129 ق.آ.د.د.ع وا.ک،  صدر 
امر است که در آن احراز هویت مقدمه واجب فرایند 
تفهیم اتهام است. منظور از این مقدمه واجب، جنبه 
اصلی هویت است، نه جنبه فرعی آن. سایر عوامل و 
اجزای هویت هرچه باشد، جنبه فرعی خواهد داشت 
بر تصمیمات مرجع  اساسی  آن، نقص  احراز  و عدم 

قضایی وارد نمی کند.

2-1.هویتازمنظرپزشکی
و  فیزیکی  ویژگی های  به  قانونی  پزشکی  در 
و  کننده  متمایز  عوامل  عنوان  به  اشخاص  روانی 
هویت دهنده توجه شده است. به طوری که در کتب 
پزشکی قانونی فصلی به هویت و نحوه تشخیص آن 
انگشت،  اثر  به  حوزه  این  در  است.  یافته  اختصاص 
جمجه، دندان ها و اسکلت اشخاص توجه زیادی شده 

است. )گودرزی وکیانی،1384، ص109(

2.پیشینههویت
زمانی که خداوند متعال آدم و حوا را خلق نمود، 
مقوله هویت نیز در کنار آن ها پدیدار شد. گویا بشر 
ناچار است  و  نمی باشد  زندگی  به  قادر  بدون هویت 
نام  کلماتی  با  را  خود  پیرامون  مخلوقات  و  خود 
و  از خلق جسم  نیز پس  خالق هستی  کند.  گذاری 
روح آدم و حوا، آن ها را با واژه های»آدم« و »حوا« 
در  و  بشر  عادی  روابط  در  هویت  نمود.  گذاری  نام 
دادرسی های مدنی و کیفری نقش کلیدی دارد. برای 
دیگر  جای شخص  به  را  محاکم، شخصی  که  این 
دقت  متهم  هویت  احراز  در  ناچارند  نکنند،  مجازات 

داشته باشند.
نحوه تشخیص هویت متهم، در طول دادرسی های 
بشر، متفاوت بوده است. قطع نمودن برخی از اعضای 
دفیله  و  کردن  داغ  تن پیمایی،  خالکوبی،  مجرمین، 
دفیله متهمین  در  است.  بوده  این روش ها  از  کردن 
در  را  نبود  مشخص  آن ها  هویت  که  مظنونینی  و 
ماموران  از مقابل  و  زندان شهر جمع کرده  محوطه 
کالنتری ها و زندانبانان قدیمی که مجرمان زیادی را 
دیده و می شناختند، عبور می دادند. )نجابتی، 1382، 
و  اجزا  و  اشخاص  هویت  تشخیص  نحوه  ص17( 
شده  دگرگونی  دچار  زمان  طول  در  هویت  عناصر 
است و این دگرگونی امری طبیعی است. هزار سال 
نام  پیش چیزی به نام کد ملی، شماره شناسنامه و 
خانوادگی وجود نداشته است ولی به مرور زمان در 
اجتماعی  روابط  شدن  پیچیده  و  جمعیت  تراکم  اثر 
انسان ها، عناصر مذکور به عنوان اجزای هویت متولد 

شدند.

مبانیوعللاحرازهویت
اصلی  فعاالن  هویت  احراز  اثر  قسمت  این  در 
و  است  شده  مشخص  کیفری  پرونده های  فرعی  و 
احراز هویت فعاالن فرعی پرونده و نقش  به مقوله 

هویت متصدیان پرونده توجه می شود.

نحوهتشخیصهویتمتهم،درطولدادرسیهای

و متهمین دفیله در است. بوده متفاوت بشر،

در را نبود مشخص آنها هویت که مظنونینی

محوطهزندانشهرجمعکردهوازمقابلماموران

کالنتریهاوزندانبانانقدیمیکهمجرمانزیادی

رادیدهومیشناختند،عبورمیدادند.

احراز هویت در پرونده های کیفری
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1.احرازهویتفعاالناصلیپرونده
کیفری  پرونده  اصلی  فعاالن  متهم  و  شاکی 
گاه  و  مدعی خصوصی  گاه  را  شاکی  نقش  هستند. 
اثرات  و  دالیل  حال  می کند.  بازی  العموم  مدعی 
هویت شاکی و متهم را تبیین می نماییم.                                                  

1-1.احرازهویتشاکی
در نظام کیفری جرایم به دو نوع؛ قابل گذشت  
و غیر قابل گذشت تقسیم شده اند. برای طرح جرایم 
شاکی  شکایت  قضایی،  مراجع  در  گذشت  قابل 
خصوصی  شاکی  شناخت  است.  شرط  خصوصی 
به  می گیرد.  صورت  هویت  احراز  با  مجنیٌ علیه  و 
عنوان مثال در جرایم توهین و تخریب که از زمره 
از  غیر  دیگری  شخص  اگر  گذشت  اند،  قابل  جرایم 
مجنیٌ علیه، شکایت کند، چنین شکایتی قابل تعقیب 
نخواهد بود و این امر مستلزم بررسی هویت شاکی 
است. احراز هویت شاکی در موارد رد دادرس، وکیل، 
مثال  عنوان  به  است.  موثر  نیز  کارشناس  و  مترجم 
از  کننده  رسیدگی  قاضی  با  پرونده  شاکی  قرابت 
موجبات رد دادرس است. قرابت مذکور صرفًا با احراز 

هویت مدلل می شود.
صالحیت  اصل  اعمال  در  شاکی  هویت  احراز 
شخصی منفعل موثر است. از منظر حقوق جزای بین 
المللی، اصل صالحیت شخصی دو شکل دارد؛ مجرم 
گرا و مجنیٌ علیه گرا. بنابراین اگر یک ایرانی در خارج 
تبعه  یک  توسط  ارتکابی  جرم  مجنیٌ علیه  کشور  از 
ایران،  قضایی  مراجع  صالحیت  گیرد،  قرار  خارجی 
ایرانی  تابعیت  که  این  شرط  به  است  اعمال  قابل 
و  است  هویت  اجزای  از  تابعیت  شود.  احراز  شاکی 

هویت در معنای عام، شامل تابعیت نیز می شود.

2-1.احرازهویتمتهم
در پرونده های کیفری احراز هویت متهم از ابعاد 
مختلفی از جمله در اعمال معاذیر قانونی قابل توجه 

است، به عنوان مثال پدر و جد پدری قاتل، قصاص 
هویت  احراز  مستلزم  قرابت،  این  احراز  و  نمی شوند 

می باشد. 
تبصره  مانند  از معاذیر مخففه است.  قرابت  گاه 
در  مذکور  موارد  »در  می گوید  که  ق.م.ا   554 ماده 
ماده 553 و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب 
مورد  هر  در  مجازات  مقدار  باشد،  متهم  اول  درجه 
بود.«  نخواهد  بیشتر  شده  تعیین  حداکثر  نصف  از 
رد  موارد  در  شاکی  و  متهم  هویت  احراز  هم چنین 
موثر  مترجم  و  تسخیری  وکیل  کارشناس،  دادرس، 
است. از سوی دیگر تابعیت به عنوان جزیی از اجزای 
هویت، در اعمال اصل صالحیت شخصی نقش دارد. 
المللی نیز  بنابراین احراز هویت از منظر حقوق بین 

موثر است.
مراجع  صالحیت  تعیین  در  متهم  هویت  احراز 
عنوان  به  متهم  سن  است.  موثر  نیز  ملی  قضایی 
عنصری از عناصر هویت، مشخص می کند که کدام 
مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اتهام می باشد. 
باشد،  داشته  سن  سال  هجده  از  کمتر  متهم  اگر 
دادگاه اطفال صالحیت دارد. هم چنین قاضی بودن، 
سرتیپ بودن، روحانی بودن یا نظامی بودن متهم در 

صالحیت مراجع قضایی نقش اساسی دارند.
هویت، در پاره ای موارد در حوزه جرم انگاری نیز 
نقش محوری دارد. گاه قانونگذار با جرم انگاری در 

رد موارد در شاکی و متهم هویت احراز

مترجم و تسخیری وکیل کارشناس، دادرس،

موثراست.ازسویدیگرتابعیتبهعنوانجزیی

ازاجزایهویت،دراعمالاصلصالحیتشخصی

منظرحقوق از احرازهویت بنابراین دارد. نقش

بینالمللینیزموثراست.

محمد صمدی - جواد صالحی
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پی حمایت از هویت واقعی اشخاص جامعه است و 
هر گونه اظهار به خالف واقع نسبت به هویت، جرم 
تخلف  قانون   2 ماده  )الف(  بند  مثل  می  شود.  تلقی 
و  سجلی  اسناد  به  مربوط  مجازات های  و  جرایم  و 
مصلحت  تشخیص  مجمع   1370 مصوب  شناسنامه 
نظام که مقرر داشته است: »اشخاص که در اعالم 
والدت و یا وفات یا هویت بر خالف واقع اظهاری 
و  ماده 2  از  بند  این  اعمال صحیح  برای  نمایند...« 
مجازات مرتکبین، ضروری است که هویت مشخص 
معنای  به  هویت  بند،  این  در  هویت«  »واژه  باشد. 
خاص است و شامل نام، نام خانوادگی، سن و نام پدر 
تاهل  پیرامون  واقع  خالف  اظهار  بنابراین  می شود. 
در  برداشت  این  نمی شود.  بند  این  تابعیت، شامل  و 
می باشد،  متهم  نفع  به  تفسیر  و  مقنن  نظر  راستای 
زیرا در این قانون، اجزا و عناصر هویت احصا نشده 
است بنابراین باید معنای عرفی هویت را مورد توجه 
قرار داد. این که معنای عام هویت مد نظر قانونگذار 
باشد، از دیدگاه سیاست جنایی مردود است؛ زیرا در 
معنای عام، اجزای هویت، تمثیلی و نامحدود است، 
باید محدود و محصور  در حالی که منطقه ممنوعه 
باشد. به عبارت دیگر قانونگذار حین جرم انگاری باید 
منطقه ممنوعه اعمال آحاد جامعه را به دقت محدود 
و محصور نماید. معنای عام هویت با اجزا و عناصر 
)حسینی،  است.  اصل  این  مغایر  نامحدود،  و  متغیر 

1383، ص121(.

اتهام  تفهیم  واجب  مقدمه  متهم،  هویت  احراز 
است. صدر ماده 129 ق.آ.د.د.ع وا.ک دلیل این مدعا 
می باشد. قاضی بدون احراز هویت متهم، حق تفهیم 
ابتدا  قاضی  است که  آمده  ماده  این  در  ندارد.  اتهام 
را  او  آدرس  همچنین  و  متهم  مشخصات  و  هویت 
دقیقًا سوال نموده سپس موضوع اتهام و دالیل آن  
را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند، آن گاه 

شروع به تحقیق می نماید.

2.احرازهویتفعاالنفرعیپرونده
گواه،  شامل  کیفری  پرونده های  فرعی  فعاالن 
وکیل، مترجم، کارشناس و ضامن است. احراز هویت 
این فعاالن نیز موثر است و نباید به سادگی از کنار 

آن گذشت.

1-2.گواه
نام  و  نام  شغل، سن،  شد  گفته  که  طور  همان 
و  اجزا  احراز  می باشد.  هویت  اجزای  از  خانوادگی 
مقوالت مذکور، در فرایند استماع شهادت و اطالعات 
گواه، نقش اساسی را بازی می کند. احراز دقیق نام و 
نام خانوادگی و نام پدر می تواند برای طرفین امکان 
جرح گواه و شاهد را فراهم کند. نوع شغل گواه نیز 
در ارزش و اعتبار شهادت موثر است به طوری که 
اگر گواه، متکدی باشد، شهادت وی ارزش نخواهد 
داشت، ولی شهادت یک قاضی، استاد دانشگاه، فقیه 
و استاد حوزه از ارزش و اعتبار باالیی برخوردار است. 
بنابراین قاضی بودن، استاد بودن، شغل است و شغل 

نیز از اجزای هویت است.

2-2.وکیل
وکیل تسخیری مثل قاضی، از طرف متهم قابل 
تقاضای  ق.آ.د.د.ع وا.ک   187 ماده  مطابق  است.  رد 
تغییر وکیل تسخیری، از طرف متهم در مواردی که 
وکیل تسخیری، قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد 

نوعشغلگواهنیزدرارزشواعتبارشهادت
موثراستبهطوریکهاگرگواه،متکدیباشد،
شهادتویارزشنخواهدداشت،ولیشهادت
یکقاضی،استاددانشگاه،فقیهواستادحوزهاز
بنابراین است. برخوردار باالیی اعتبار و ارزش
قاضیبودن،استادبودن،شغلاستوشغلنیز

ازاجزایهویتاست.

احراز هویت در پرونده های کیفری
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یا وکیل تسخیری وارث یکی از اصحاب دعوا باشد، 
پذیرفته است. احراز مخدوم بودن وکیل و وارث بودن 

آن جز از طریق احراز هویت میسور نیست.

3-2.مترجم
پذیرش  عدم  موارد  همان  مترجم،  رد  موارد 
شهادت شهود و رد شاهد می باشد. مطابق ماده 203 
و مدعی خصوصی می توانند  ق.آ.د.د.ع وا.ک »متهم 
مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد. 
رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر دادگاه 
رد مترجم همان جهات عدم  موارد  قطعی می باشد. 
پذیرش شاهد است.« همان طور که در بحث احراز 
هویت شاهد گفته شد احراز هویت نقش کلیدی در 

اعمال موارد رد دارد.

4-2.کارشناس
رسمی  کارشناسی  قانون   18 ماده   2 تبصره 
را  کارشناس  رد  موارد   ،1381 مصوب  دادگستری 
همان موارد رد دادرس عنوان نموده است. در مورد رد 
دادرس قرابت، وراثت و ذینفع بودن مطرح است. این 
موارد زمانی قابل اعمال است که هویت کارشناس 

مشخص شده باشد.

5-2.ضامن
ضامن در معنای عرفی، کفیل یا وثیقه گذار است. 
شغل، سن و تابعیت کفیل در پذیرش تقاضای کفالت 
وی موثر است. به عنوان مثال، اگر در مرجع قضایی 
ایران یک تبعه انگلیس با شغل خیاطی و با سن هشتاد 
سال حاضر شود و تقاضای کفالت متهم با وجه الکفاله 
قابل توجهی کند، مرجع قضایی در قبول کفالت وی 
حساسیت بیشتری نشان خواهد داد. شغل و تابعیت از 
اجزای هویت در معنای عام می باشند، بنابراین هویت 

ضامن در پذیرش ضمانت وی موثر است.

3.هویتمتصدیاناصلیپرونده
متصدیان اصلی پرونده های کیفری، مقام قضایی 
این  هویت  بودن  مشخص  است.  انتظامی  مقام  و 
حائز  پرونده  در  و  بازجویی  اوراق  ذیل  در  مقامات 

اهمیت است.

1-3.مقاماتانتظامی
انجام  و  گزارش  تهیه  کیفری،  پرونده های  در 
و  نظارت  تحت  و  انتظامی  مقامات  توسط  تحقیق 
مقامات  می گیرد.  صورت  قضایی،  مقامات  تعلیمات 
شغل  خانوادگی،  نام  )نام،  خود  هویت  باید  مذکور 
درج  گزارش  تحقیق  برگ  ذیل  در  را  سمت(  و 
یک  که  گزارشی  قضایی  مقام  نظر  از  زیرا  نمایند، 
سرباز کالنتری تنظیم می کند، با گزارشی که رییس 
کالنتری تنظیم می کند از حیث وثاقت متفاوت است. 
ذیل  در  انتظامی  مقام  هویت  درج  دیگر  طرف  از 
اوراق تحقیق می تواند در دفاعیات متهم موثر باشد. 
متهم می تواند اظهار کند که مقام انتظامی با شاکی 
قرابت دارد یا بین او و مقام انتظامی عداوت دنیوی 
است. این مسائل تنها، با مشخص بودن هویت مقام 

انتظامی موثر است.

اوراق ذیل در انتظامی مقام هویت درج

باشد. موثر متهم دفاعیات در میتواند تحقیق

با انتظامی مقام که کند اظهار میتواند متهم

انتظامی مقام و او بین یا دارد قرابت شاکی

عداوتدنیویاست.اینمسائلتنها،بامشخص

بودنهویتمقامانتظامیموثراست.

محمد صمدی - جواد صالحی
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2-3.مقامقضایی
ویژه  به  قضایی  مقام  هویت  بودن  مشخص 
فرایند  در  می تواند  او  سمت  و  خانوادگی  نام  نام، 
قرار  استفاده  مورد  پرونده  توسط طرفین  دادرس  رد 
انتظامی مصون  تعقیب  از  را  گیرد و همچنین آن ها 
قضایی  مقام  توسط  هویت  درج  عدم  می دارد.  نگه 
تخلف است، زیرا مقام قضایی در انجام امور قضایی 
دارای مسؤولیت کیفری و حقوقی است. برای احراز 
مسؤول  هویت  احراز  حقوقی،  و  کیفری  مسؤولیت 
ضروری است. عدم درج هویت و درج هویت ناقص، 
مغایر با حقوق دفاعی متهم و شاکی است. متهم و 
شاکی حق رد قاضی را دارند. رد قاضی نیز مستلزم 

مشخص بودن هویت او است.

چگونگیاحرازهویت
پرونده  فرعی  و  اصلی  فعاالن  پرونده  هویت 
قسمت  این  در  می شود؟  احراز  و  مشخص  چگونه 
احراز هویت در موارد عادی و غیر عادی مورد توجه 

قرار می گیرد.

1.احرازهویتدرمواردعادی
کیفری  پرونده های  اصلی  فعاالن  هویت  احراز 
که  مدارکی  با  امر  این  است.  آسان  عادی  موارد  در 
به نحو مستقیم بر هویت داللت می کند و همچنین 
با مدارکی که به نحو غیر مستقیم چنین داللتی را 

احرازهویتفعاالناصلیوفرعیپروندههای

کیفریدارایآثارفراواناست.هویتبامدارکی

قابل دارد، آن بر تضامنی و تطابقی داللت که

میتوان نیز عادی غیر موارد در و است احراز

بهره هویت احراز برای قضایی و علمی ادله از

جست.

دارند، امکان پذیر است.

1-1.مدارکاصلی
مستقیم هویت  به طور  ملی  کارت  و  شناسنامه 
اشخاص را نشان می دهند، زیرا این دو سند، نام، نام 
مدلل  را  تابعیت شخص  و  سن  پدر،  نام  خانوادگی، 
می نمایند. بنابراین در موارد عادی و با دسترسی به 
این مدارک، نیاز به بررسی مدارک دیگر جهت احراز 
هویت دیگر نمی باشد. لذا شایسته است که مسؤولین 
اضافه  و  شناسنامه  و  ملی  کارت  ادغام  با  مربوط 
اثر  شامل  اشخاص  هویت  دیگر  فاکتورهای  نمودن 
کاملی  هویتی  مدرک  غیره،  و  خونی  گروه  انگشت، 

را ایجاد کنند.

2-1.مدارکفرعی
)و  تضامنی  به صورت  فرعی  مدارک  یک سری 
نه تطابقی(، بر هویت اشخاص داللت می کند. مثل 
پروانه کسب، گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی و 

کارت شغلی. 
کنندگان  مداخله  کلیه  هویت  که  این  برای 
پرونده های کیفری، از جنبه های مختلف مورد توجه 
توامان  فرعی  و  اصلی  مدارک  به  توجه  بگیرد،  قرار 

ضروری است.

2.احرازهویتدرمواردغیرعادی
مد  که  یا شخصی  و  پرونده  گاه هویت طرفین 
قابل  فرعی  و  اصلی  مدارک  طریق  از  است،  نظر 
است،  مختلف  علل  بر  مبتنی  امر  این  نیست.  احراز 
یکی از این عوامل می تواند عدم دسترسی به مدارک 
در  باشد.  هویتی  مدارک  بودن  مخدوش  یا  هویتی 
این قسمت به نحو اجمال به این پرسش پاسخ داده 
به  غیر عادی چگونه می توان  موارد  در  می شود که 
هویت اشخاص پی برد؟ این امر از کانال ادله علمی 

و قضایی به شرح زیر امکان پذیر است: 

احراز هویت در پرونده های کیفری
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با توجه به موارد پیش گفته پیشنهاد می شود:

مقام های قضایی و انتظامی ذیل اوراق بازجویی 
و گزارش ها، نام، نام خانوادگی و سمت خود را درج 

نمایند؛
از  تحقیق  به  شروع  از  قبل  قضایی  مقام های 
یا  شناسنامه  اصل  برابر  کپی  اخذ  با  پرونده،  فعاالن 
کارت ملی و غیره نسبت به احراز هویت آن ها اقدام 
و  قضایی  تکلیف  که  این  بر  امر عالوه  این  نمایند. 
اختصاص  الزام  قانون  به  نهادن  ارج  است،  انتظامی 
می باشد.   1376 مصوب  پستی  کد  و  ملی  شماره 
توسط  خدمتی  هرگونه  ارائه  قانون  این  اساس  بر 

ارگان های دولتی، منوط به ارائه کارت ملی است.

فهرستمنابع
 ،2 جلد  سخن،  فشرده  فرهنگ  حسن،  انوری،   .1

تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، 1382
نظام  در  جنایی  سیاست  محمد،  حسینی،   .2
جمهوری اسالمی ایران، تهران، انتشارات سمت، چاپ 

اول، 1377
و  کیفری  ادله  بین  تعارض  محمد،  صمدی،   .3
آثار آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پردیس قم، 

1386
پزشکی  مهرداد،  کیانی،  و  فرامرز  گودرزی،   .4

قانونی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1384
5. میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین المللی 
)مجموعه مقاالت(، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 

1377
تهران،  جرایم،  علمی  کشف  مهدی،  نجابتی،   .6

انتشارات سمت، چاپ 2، 1382

1-2.ادلهعلمی
و  رد  و  مشاهده  اند  و  لمس  قابل  علمی  دالیل 
انکار آن ها غیر ممکن است؛ مثل اثر انگشت به دست 
آمده از سارق )صمدی، 1386، ص19(. در صورتی 
اشخاص  کلیه  از   DNA و  انگشت  اثر  بانک  که 
جامعه تشکیل شود، می تواند در فرایند احراز هویت، 
در موارد ضروری و غیر عادی مورد بهره برداری قرار 

گیرد.

2-2.ادلهقضایی
ادله قضایی مترادف با ادله نظری اند. به عکس 
ادله علمی، این نوع دالیل قابل انکار و رد می باشند و 
به هر حال می توان در اثبات هویت اشخاص از آن ها 
بهره جست. این ادله شامل، شهادت، اقرار و... است. 

)صمدی، همان، ص19(

نتیجه
هویت به عنوان یک فرایند حقوقی دارای اجزای 
نام،  شامل  آن  اصلی  اجزای  است.  متغیری  و  ثابت 
فرعی  اجزای  و  است  پدر  نام  و  خانوادگی، سن  نام 
معنای  برمی گیرد.  در  را  غیره  و  تابعیت  تاهل،  آن 
خاص هویت شامل اجزای اصلی است و معنای عام 
آن اجزای اصلی و فرعی را شامل می شود. هویت، 
همزاد انسان و وجود هر چیزی است و با وجود معنا 
آفرینش  به  هویت  پیشینه  بنابراین  می کند.  پیدا 
طرفین  و  اشخاص  هویت  احراز  برمی گردد.  هستی 
پرونده های کیفری در طول تاریخ دچار تحول شده 
نهایتًا  با عالمت گذاری و  با دفیله و گاه  است. گاه 
ضبط  و  ثبت  و  احراز  انگشت،  اثر  و  پیمایی  تن  با 

می شده است.
پرونده های  فعاالن اصلی و فرعی  احراز هویت 
کیفری دارای آثار فراوان است. هویت با مدارکی که 
داللت تطابقی و تضامنی بر آن دارد، قابل احراز است 
و  علمی  ادله  از  می توان  نیز  عادی  غیر  موارد  در  و 

قضایی برای احراز هویت بهره جست.

دارای حقوقی فرایند یک عنوان به هویت

آن اصلی اجزای است. متغیری و ثابت اجزای

است پدر نام و سن خانوادگی، نام نام، شامل

در را غیره و تابعیت تاهل، آن فرعی اجزای و

برمیگیرد.

محمد صمدی - جواد صالحی
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استادعرفان: آقاسیدعلی قاضی طباطبایی
شاگردان: سیدمحمدحسین حسینی تهرانی، محمدصالح کمیلی، ابوموسی محیی و ...

ایشان از قدیمی ترین شاگردان سیدعلی قاضی بود. مرحوم قاضی بسیار بر حال او مراقبت داشت و ایشان را 
به دیگران معرفی نمی کرد تا مبادا مزاحم او شوند. در سلوک عرفانی و اخالق بسیار قوی بود. مرحوم قاضی در 
مورد او می فرمود: »سیدهاشم مانند سنی ها که در عقیده خود متعصب اند، در توحید ذات حق تعصب دارد.« فنا 
بیشترین لفظی بود که از زبان حداد عبور می کرد و گریزی از فنا نمی دید و رفقای خود را بدان دعوت می کرد. 
می فرمود: »من همچون پرکاهی هستم که در فضای الیتناهی بدون اراده و اختیار می چرخد و بعضی اوقات از 
خودم بیرون می آیم، همچون ماری که پوست می اندازد. چیزی از من غیر از پوست نیست.« نماز او با دیگران 
فرق داشت، وقتی »اهلل اکبر« می گفت، دیگر خودش نبود. گویی همان کالم نازله از حق بود که بر زبانش 

جاری می شد.
عالمه تهرانی در روح مجرد می نویسد: »گاهی واردات قبیله به حد اعال بود و چنان صورت ایشان سرخ و 
چشمان متاللی می شد که سیمایشان در نهایت زیبایی بود و بعضی اوقات چنان بی حال و افسرده و زرد می شد 
و استخوان ها درد می گرفت که حکایت از واردات جاللیه داشت.« یکی از شاگردان ایشان می گوید: » زمستان 
و تابستان همیشه ظرف پر از یخ با آب کنارشان بود و می نوشیدند. با ایشان زیاد حمام می رفتیم و من می دیدم 
وسط سینه شان قرمز بود، مثل گوشتی که تازه روی آتش بگذارند و قبل از سوختن تغییر رنگ دهد و این را 
همه می دیدند و همیشگی بود.« یک بار سیدهاشم همراه با دوستانش به زیارت سلمان فارسی رفتند. یکی از 
اما ناگهان برخاست و باالی قبر نشست.  ابتدا پایین نشست  همراهان می گوید: »وارد مرقد شدیم، سیدحداد 
وقتی از مرقد خارج شدیم، سیدحداد ابتدا پایین نشست اما ناگهان برخاست و باالی قبر نشست. وقتی از مرقد 
خارج شدیم او را سوگند دادم که به من بگوید چرا نشست و بعد به سرعت برخاست. سیدحداد گفت: وقتی ما 
پایین قبر نشستیم جناب سلمان سر از قبر برداشت و فرمود شما سید و پسر رسول خدا هستید، چرا پایین قبر 
نشستید؟ برخیزید و باالی سر قبر بنشینید. پس من خواسته اش را اجابت کردم.« ایشان می فرمود: »من تعجب 
می کنم از این دسته از سالکین که مکاشفه می خواهند! چشم باز کنند، همه این عالم مکاشفات است. مکاشفه 
تنها دیدن صورت در زاویه ای به صورت خاص یا حالت استثنایی نیست، هرچه کشف از اراده و اختیار و علم 
و قدرت و حیات حضرت حق کند، مکاشفه است. چشم باز کن و بنگر که این عالم هر ذره اش مکاشفه است 
و حاوی عجایب و غرایب که فکر را به منتهای آن دسترس نیست.« شرح حال ایشان در کتاب »دلشده« از 

انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس آمده است.

سیدهاشم حداد

والدت:حدود 1318 هـ.ق
محلوالدت:کربال
وفات: 1404 هـ.ق

محلدفن:کربال

مآخذ: افالکیان خاک نشین، هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ اول، 1386، ص37
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دین  دو  مورد  در  را  قهری  تهاتر  مدنی)ق.م(  قانون   296 ماده 
که موضوع آن ها از یک جنس باشد، پذیرفته است. مقررات مربوط 
از  تهاتر  جمله  از  ایران  مدنی  قانون  در  تعهدات  سقوط  مباحث  به 
بند2  برابر  اقتباس گردیده است و  فرانسه  قانون مدنی  ماده 1290 
ماده1291 این قانون، در فرضی که موضوع یکی از دو دین، پول 
و موضوع دیگری حبوبات یا موادغذایی دارای قیمت رسمی باشند، 

تهاتر بین دو دین به طور استثناء پذیرفته شده است.
گاو،  )شتر،  ثالثه  اعیان  ریالی  قیمت  ساله  هر  ایران  حقوق  در 
قوه قضاییه  رییس  با تصویب  دادگستری  وزارت  از سوی  گوسفند( 
تعیین می شود، یا بعضًا قیمت معامالتی سکه بهار آزادی اعم از طرح 
قدیم و جدید، از سوی مراکز عرفی مانند اتحادیه صنف زرگران به 
نرخ روز تعیین می شود، لذا این سوال اساسی مطرح است که آیا در 
فرضی که دین یا محکومیت یکی از طرفین به صورت وجه نقد و 
استناد  این حالت،  یا در عکس  و  باشد  از جنس دیگری  طلب وی 
به تهاتر قهری ممکن است یا خیر؟ این مساله از آن جهت اهمیت 
وجه  )غالبًا  به  محکوم  پرداخت  به  قادر  علیه  محکوم  اگر  که  دارد 
نقد( نباشد و به طلب خویش از جنس مخالف از محکوم له تمسک 
جوید و این ادعا مورد قبول مشارالیه قرار گیرد یا با مالحظه پرونده 
استنادی محقق گردد، آیا می توان درصورت عدم تراضی، به اسقاط 

ذمه محکوم علیه بر اساس تهاتر قهری اظهارنظر نمود؟  

کلیدواژهها:  تهاتر قهری، تقاص، تقویم قانونی، فقه امامیه    

تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق ایران و فرانسه 

 علی یزدانی )دادستان عمومی و انقالب شهرستان گنبد کاووس(   



)1
38

ر 8
یو

هر
و ش

اد 
رد

- م
 39

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

78

درآمد
در حال حاضر نهاد حقوقی تهاتردر عرصه حقوق 
نیز در عرصه حقوق  المللی و  تجاری و داوری بین 
و  ثروت  و  پول  گردش  در  تسریع  لحاظ  به  داخلی 
است.  یافته  فراوانی  اهمیت  حساب  تفریغ  و  تسویه 
اجرایی در دوایر اجرای احکام  جهت رفع مشکالت 
دادگستری اعم از مدنی و کیفری، این سؤال مطرح 
است که آیا می توان از ظاهر ماده 296ق.م  و تفسیر 
منطقی آن، تهاتر قهری در اجناس مختلف با قابلیت 
تقویم عرفی و قانونی را ممکن و محقق دانست و یا 

نیاز به اصالح و بازنگری قانون می باشد ؟  
اصرار در اثبات تهاتر قهری در اجناس مختلف 
توجیه  به  که  است  شده  موجب  تقویم  قابلیت  با 
از  لیکن  شود،  پرداخته  مرقوم  ماده  ثبوتی  دالیل 
درگیر  آن  با  محاکم  و  اشخاص  که  مطروح  فرض 
یا  امر  این  و  است  نیامده  میان  به  سخنی  هستند، 
به لحاظ جدید بودن موضوع بوده که طرح و بحث 
است،  نمی داده  ضرورت  گذشته  در  را  آن  پیرامون 
صریح  نص  به  توجه  با  حاضر  حال  در  که  این  یا 
قانون به متحدالجنس بودن اجناس موضوع دین در 
یاد  قانون  ماده  نص  مقابل  در  اجتهاد  قهری،  تهاتر 
استدالل  این  دانسته اند.  ارزش حقوقی  فاقد  را  شده 
اعتباری  اجتماعی،  مصالح  و  ضروریات  به  توجه  با 
از  اجمال  و  ابهام  رفع  امکان  و  قواعد حقوقی  بودن 
طریق قواعد اصولی و فقهی و مواد قانونی مربوط، 

صحیح به نظر نمی رسد. نگاه اجمالی به زمان وضع 
از ماده 1290  ماده 296 )1307/2/18( که مقتبس 
قانون مدنی فرانسه است، با لحاظ بند 2 ماده 1291 
همان قانون و تفاوت های آن دو، علت طرح مساله را 
واضح می کند؛ قانونگذار فرانسه در بند مرقوم، فرض 
وقوع تهاتر قهری در اجناس مختلف با قابلیت تقویم 
امر  این  و  است  پذیرفته  خاص  موارد  در  را  رسمی 
نشات گرفته از آن است که قانونگذار کشور خارجی 
بوده است و  با مصالح و ضروریات اجتماعی مواجه 
جهت رفع محظورات موجود و با آینده نگری مسایل 
مستحدثه، دست به این اقدام زده است. از قانونگذار 
عدم  صورت  در  که  می رفت  انتظار  این  نیز  ایرانی 
ماده،  وضع  زمان  در  فیه  مختلف  موضوع  به  ابتالء 
طرح مباحث آن در متون فقهی و عام الشمول بودن 
عنوان تقاص با عنوان مرتبط تهاتر از جمله تحاسب 
و استیفاء و تهاتر قهری، به آینده نگری و انطباق آن 
با مواضع مسلم فقهی به ویژه نظر مشهور، به تدوین 

و تصویب چنین ماده ای مبادرت می ورزید. 
جایگاه  و  تهاتر  نهاد  توسعه  جهت  به  امروزه 
پول های رایج، جانشینی تبدیل تعهدات به وجوه نقد 
اقبال  و  توسط محاکم  گرفته شده  پیش  در  رویه  و 
عمومی، این نیاز احساس می شود و پاسخ منطقی به 
این نیاز اساسی، قابلیت تقویم عرفی و قانونی اجناس 

مختلف به جنس واحد )وجه نقد( است.

مفهومتهاتر
یکدیگر  بر  باطل  دعوی  از:  است  عبارت  تهاتر 
مبادله  کردن،  تکذیب  را  همدیگر  گواهی  کردن، 
پایاپای، مساوات و برابرشدن و دعوی کردن دو تن 
نسبت به یکدیگر که نتیجه آن برابر باشد و ادعای 
 ،1385 )دهخدا،  شود.  ساقط  یا  باطل  طرف  دو  هر 

ج1، ص810 ؛ عمید، 1362، ص431؛ 
(and see: 

28/10/2008 ,www.azizpoor.blogfa.com) 

اگرتهاترصرفاازاسبابایفایدینقلمداد

مدیونی هر صورت این در آن، سقوط نه گردد

طلبکار به را خود دین که بود خواهد مجبور

بپردازدوآنگاهطلبخودراازویمطالبهنماید،

درحالیکهتهاترمانعایناقداماضافیمیشود.

تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق...
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از کلمه »الهتر« به معانی  در زبان عربی تهاتر 
نیز لغزش و خطای در کالم به کار  مصیبت، بال و 
می رود و هرگاه لغزش از دو طرف نسبت به یکدیگر 
صورت گیرد، عنوان »تهاتر الرجالن« را پیدا می کند 
و هرگاه دالیل و امارات یا بینه های دو طرف ساقط 
آبادی،  )علی  می شود.  گفته  البینات«  »تهاتر  شود، 

1381، ص322(

مبانیتهاتر
تهاتر از وقایع حقوقی )نه اعمال حقوقی( است و 
منبع اصلی آن حکم قانون می باشد که به سقوط دو 
دین متقابل حکم می کند و اراده طلبکار و بدهکار در 
آن دخالتی ندارد. )کاتوزیان، 1382، ص419( با این 
حال نمی توان از مواد مربوط به تهاتر به ارتباط آن با 

نظم عمومی وآمرانه بودن قواعد آن اذعان نمود.  
بنابراین و از آن جا  که تعریفی که در ماده 295 
ق.م از تهاتر ارائه گردیده است، با ماده1290 قانون 
مدنی فرانسه نیز منطبق است، در وقوع تهاتر نیازی 
به استناد مدیون )خوانده( در دعوی داین )خواهان( 
نمی باشد، هر چند که در بعضی از سیستم های حقوقی، 
ابراز اراده بدهکار برای وقوع تهاتر الزم است. با این 
حقوقی  ماهیت  با  رابطه  در  معروف  نظریه  دو  حال 

تهاتر ابراز گردیده است:

1.تهاتر،وسیلۀایفایدین
این نظر با فلسفه اولی تهاتر که احتراز از پرداخت 
مکرر دیون و طریقه تسهیل پرداخت و ساده کردن 
یکدیگر  مقابل  در  مالی  موسسات  تعهدات  و  حقوق 
است، منطبق است. اگر تهاتر صرفا از اسباب ایفای 
این صورت هر  در  آن،  نه سقوط  قلمداد گردد  دین 
مدیونی مجبور خواهد بود که دین خود را به طلبکار 
بپردازد و آنگاه طلب خود را از وی مطالبه نماید، در 
از  و  می شود  اضافی  اقدام  این  مانع  تهاتر  حالی که 
تادیه مجدد دیون و صرف هزینه های راجع به ارسال 

دین و تهدیدات و مخاطراتی که در این زمینه وجود 
دارد، پرهیز می شود، امنیت را در حوزه تجارت توسعه 
و بسط می دهد، به تفریغ حساب ها تسریع می بخشد، 
از طرح و تعقیب دعوی و هزینه های دادرسی و اطاله 
روابط  در  افراد  اعتماد  حسن  و  می شود  اجتناب  آن 

تجاری به ویژه در سطح بین المللی را در پی دارد. 

2.تهاتر،تضمینیبرایتادیهتعهدات
در این نظریه تهاتر، وثیقه مطمئنی برای تادیه 
دین است و داین از محل اشتغال ذمه، طلب خویش 
را مسترد می دارد و می تواند مانند یک طلبکار دارای 
در  طلبکاران،  سایر  بر  سابق  و  مقدم  ارتهان  حق 
صورت  این  غیر  در  زیرا  کند،  اقدام  طلبش  وصول 
بی عدالتی الزم می آید؛ بدین نحو که پس از این که 
بدهکار سابق تمامی بدهی خود را به طلبکار پرداخت 
برای  اعسار مدیون  نمود، در صورت عدم مالئت و 
وصول طلب خویش چاره ای جز قرار گرفتن در ردیف 
سایر غرما ندارد. در حالی که تهاتر مانع عدم اعتدال 
و انصاف است و دین مدیون را در مقابل طلبکار به 
می نماید  تامین  مناسب  تضمین  و  وثیقه  یک  مثابه 
در  ممتاز  حق  یا  اولویت  حق  دارای  که  گونه ای  به 

وصول دین است. 
رویه  دو  ایران هر  قانون مدنی  نظر می رسد  به 
را مورد پذیرش قرار داده است. تهاتر به منزله ایفای 

دو جا هر و است مطلق و عام تهاتر قلمرو

در اجرا به گیرند، قرار یکدیگر مقابل در دین

باشد قرارداد از ناشی دین دو آن خواه میآید؛

یاضمانقهریوخواهسببآندوازیکسنخ

باشدیامتفاوت.

علی یزدانی )دادستان عمومی و انقالب شهرستان گنبد کاووس(  
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استنباط  آن  با  مرتبط  قانونی  مواد  صراحت  از  دین 
می شود. ولی در مورد تضمین و توثیق آن می توان 
نمود.  استنباط  را  مطلب  این  مقنن  فحوای کالم  از 
تبری ذمه ها به محض ما به ازاء قرار گرفتن در مقابل 
یکدیگر که در ذیل ماده 295 ق.م مورد اشاره قرار 
گرفته است، نتیجه طبیعی حمایت تضمینی قانونگذار 

از حقوق دارنده می باشد.
دیدگاه بعض فقهای امامیه در جایی که برداشت 
از نفقه زن توسط شوهر بابت مطالبات خویش ولو با 
موضوع  این  به  هم  است،  شده  تجویز  زوجه  اعسار 

نزدیک است.

پیشینهتهاتر
انسان ها،  بین  اقتصادی  روابط  در  روش  اولین 
است،  بوده  معاوضه  طریق  از  کاال  به  کاال  مبادله 
بدین شکل که نیاز افراد در مقابل دو کاال به طریق 
پیشرفت  می گردید.  مرتفع  بدهکاری  و  بستانکاری 
نیازهای  رفع  عدم  کاال،  معاوضه  صعوبت  صنعت، 
فرارو و ابداع مسکوکات موجب شد که معاوضه کاال 
جای خود را به مبادله مسکوکات اعم از طال و نقره و 
درهم و دینار بدهد و سپس توسعه حوزه اقتصاد، رواج 
اسکناس را درپی داشت و در دهه های اخیر گسترش 
ارتباطات کشورها در سطح بین المللی و نگرانی حمل 
اسکناس و ابداع و رونق بازار بورس و سهام و اوراق 
اعتباری و فواید خارج کردن نقدینگی از دست مردم 

این  به  را  اقتصاددانان  آن،  از  ناشی  تورم  جهت  به 
سرمایه های  ایجاد  جهت  در  که  است  واداشته  فکر 
اعتباری به جای سرمایه های واقعی گام بردارند. به 
هر حال حقوقدانان نیز از این ره آورد بهره مند شده 
و با نهادینه کردن موضوع تهاتر، باب جدیدی را در 
قضیه  ابعاد حقوقی  با طرح  و  نموده  باز  علم حقوق 
و هدفمند ساختن قواعد در جهت تسریع روند امور 
جلوگیری  و  مطالبات  استرداد  امنیت  تامین  تجاری، 
از تشریفات دادرسی به ویژه در عرصه بین المللی و 
به  تالشند  در  قوانین،  تعارض  موضوعات  پیچیدگی 

این مهم دست یابند.

نقشاهلیتطرفیندرتهاترقهری 
با توجه به تعریفی که از تهاتر به عمل آمد بدین 
مبنا که اراده طرفین در تحقق آن دخالتی ندارد و به 
اهلیت صاحبان طلب  لذا  قانون واقع می شود،  حکم 
این که دو  به محض  ندارد و  زمینه  این  تاثیری در 
با  تا  اندازه ای که  دین در مقابل یکدیگر قرار گیرد، 
هم معادله نماید، حتی بدون علم و اطالع طرفین به 

طور قهری و غیر ارادی ایجاد می شود. 
بنابراین دیون محجورین اعم از صغار، سفها و 
با  قانونی  اهلیت  دارای  اشخاص  مقابل  در  مجانین 
دفاع  و  تهاتر می شود و دعوی  قانونی  احراز شرایط 
استناد است.  استماع و  قابل  زمینه  این  اشخاص در 
تهاتر  اصطالح  اطالق  از  می توان  را  موضوع  این 
قهری و عدم اتصاف و تقیید آن به حقوق محجورین 
جز در موارد استثنا شده، برداشت نمود. بنابراین؛ در 
رضایت،  اطالع،  و  علم  اهلیت،  قهری  تهاتر  تحقق 

قصد و عدم آن ها شرط نمی باشد. 

قلمروتهاترقهری
قلمرو تهاتر عام و مطلق است و هر جا دو دین 
در مقابل یکدیگر قرار گیرند، به اجرا در می آید؛ خواه 
قهری  ضمان  یا  باشد  قرارداد  از  ناشی  دین  دو  آن 

دیونمحجوریناعمازصغار،سفهاومجانین

احراز با قانونی اهلیت دارای اشخاص مقابل در

را موضوع این میشود. تهاتر قانونی شرایط

عدم و قهری تهاتر اصطالح اطالق از میتوان

در جز محجورین حقوق به آن تقیید و اتصاف

موارداستثناشده،برداشتنمود.

تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق...



)1
38

ر 8
یو

هر
و ش

اد 
رد

- م
 39

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

81

متفاوت.  یا  باشد  سنخ  یک  از  دو  آن  سبب  خواه  و 
بنابراین ممکن است دینی که از قرارداد اجاره برای 
موجر شناخته شده است با دینی که از تفریط مستاجر 
تهاتر شوند.  می شود،  ایجاد  اجاره  مورد  از  انتفاع  در 

)کاتوزیان، 1382، ص420(
با توجه به عام بودن قلمرو تهاتر می توان گفت 
هر جا تقابل دو دین محرز است، تحقق تهاتر فارغ از 
صنف و نوع آن، قهری و قطعی است. در این جا چند 

نکته قابل طرح است:
1- این عمومیت اعم از آن است که حصول دین 
از طریق کلی فی الذمه و صرف تعهد پولی بوده یا از 
دارد،  خارجی  ازای  به  ما  که  مثلی  دو جنس  طریق 
باشد. مانند: تعهد به پرداخت یک تن گندم از سوی 
طرفین به یکدیگر از طریق بستانکاری و بدهکاری 
که باید در معامالت متعدد و در زمان مختلف باشد 
واال در یک معامله قرار گرفتن دو تعهد ضمن این که 
محظوریت بیع کالی به کالی را به دنبال دارد به لحاظ 
سکوت مقنن در صحت و جواز آن، مستنداً به اصل 
طبق  و  می شود  ارجاع  فقه  به  اساسی،  قانون   167
است.  باطل  بیعی  چنین  امامیه  فقهای  مشهور  نظر 
عده ای از حقوقدانان معتقد به صحت چنین معامله ای 
مستنداً به ماده 10 ق.م هستند. از طرف دیگر چنین 
معامالت  و  عقود  فلسفه  با  آشکار  تعارض  در  امری 
است و فایده اعتباری و عملی آن را منتفی می سازد. 
در عقود معوض به محض این که طرفین در قبال 
را  آن  تهاتر، تحقق  به  استناد  متعهد شوند،  یکدیگر 
سالبه به انتفاع موضوع نموده و ضمن این که ثمره و 
فایده ای بر انعقاد معامالت و عقود مترتب نمی شود، 
با نقض غرض قانونگذار مواجه خواهد بود. وانگهی؛ 
تمسک به این قاعده حربه و دستاویزی است که به 
به  متعاملین،  از  احدی  جزیی  رضایت  عدم  محض 
موضوع عوضین، حتی به وصفی غیر اساسی عقد را 
در معرض ابطال و انفساخ قرار دهد و اصاله اللزوم را 
مخدوش می سازد. بنابراین استعمال تعدد در نوع عقد 

و قرارداد، دارای آثار عملی به شرح مذکور است.
2- این عمومیت اعم از آن است که منشا دیون 
متعدد، عقد واحد یا عقود متعدد باشد. به عنوان مثال 
حاصل  بیع  عقد  از  )مشتری(  طرفین  از  احدی  دین 
مقام  در  مشتری  دیگر،  بیع  عقد  در  متعاقبا  و  شود 
موضوع  که  این  یا  طلبکار شود  دیگر  از طرف  بایع 
دین اولی، عقد اجاره و دین دومی عقد بیع یا مضاربه 

باشد.
3- این عمومیت اعم از آن است که دین »بماهو 
کلی« و باالصاله و االستقالل صرف نظر ازعوارض 
خارجی آن مدنظر باشد یا به منشا خارجی آن جهت 
تحقق دین توجه شود. در فرض دوم چنانچه اجناس 
مختلف با تقویم به دین کلی تبدیل شوند، قابل تهاتر 

خواهند بود. 

و عرفی تقویم قابلیت و پول ماهیت و جایگاه
قانونیاجناسمختلف

1.جایگاهوماهیتپول
عصر  در  پول  جایگاه  تبیین  و  شناسایی  برای 
ضرورت های  و  وجوه  به  اجناس  تقویم  و  کنونی 
پول  ممتاز  جایگاه  و  اساسی  نقش  به  باید  امر  این 
افراد  در تنظیم روابط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی 
و  مثلی  به  اموال  که  این  به  توجه  با  شود.  پرداخته 
قیمی منقسم گردیده اند، آیا پول ابداعی عصر جدید، 

ازنظرعرفوعقال،شرطالزمبرایمالیت

دارا دارند، حقیقی مالیت که اشیایی کردن پیدا

بودنفایدهوارزشمصرفیاست،اماپولکنونی

نیازی مصرفی فایدهی و ارزش به مالیت برای

مالیت مبادلهای، ارزش اعتبار بهمحض و ندارد

پیدامیکند.

علی یزدانی )دادستان عمومی و انقالب شهرستان گنبد کاووس(  
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که  این  یا  می باشد  یاد شده  ماهیات  از  یکی  دارای 
برای  است؟  شده  منظور  آن  برای  جداگانه  اعتبار 
روشن شدن بحث، تفاوت های اساسی پول های فعلی 

با سایر اموال مورد بررسی قرار می گیرد:
و  )اسکناس(  کاغذی  از  اعم  فعلی  پول   -1
کارت های  اعتباری،  کارت های  )چک،  تحریری 
هوشمند( سه وظیفه؛ معیار سنجش، واسطه در مبادله 
و ذخیره ارزش را به نحو کامل دارا می باشد و عرف 
نیز ضمن این که چنین وظایفی را برای پول پذیرفته 
است، هیچ یک از کاالهای دیگر را، قادر به اجرای 

این وظایف نمی داند.
2- از نظر عرف و عقال، شرط الزم برای مالیت 
پیدا کردن اشیایی که مالیت حقیقی دارند، دارا بودن 
برای  کنونی  پول  اما  است،  مصرفی  ارزش  و  فایده 
مالیت به ارزش و فایده ی مصرفی نیازی ندارد و به 

محض اعتبار ارزش مبادله ای، مالیت پیدا می کند. 
ارزش  شود،  ساقط  کاالها  مبادله ای  ارزش  اگر 
و  مصرفی  ارزش  زیرا  می ماند،  باقی  آن ها  مصرفی 
مبادله ای کاالها، یکی به عنوان شرط الزم و دیگری 
اما در  به عنوان شرط کافی کاال بودن آن ها است، 
آن، هیچ گونه  مبادله ای  ارزش  با سقوط  فعلی  پول 
بنابراین  نمی ماند.  باقی  آن  برای  مصرفی  ارزش 
مقوم  اعتباری،  مبادله ای  ارزش  فعلی،  پول های  در 
ماهیت و بقای پول است و پول های فعلی در پرتو آن 

مالیت پیدا می کنند.

3- پول فعلی مثل سایر کاالها برای عرف و عقال 
اما نوع مطلوبیت آن ها در نزد عقال  مطلوبیت دارد، 
متفاوت است؛ مطلوبیت کاال، مطلوبیت استقاللی و 
ذاتی است، یعنی کاال را برای خودش تقاضا می کنند 
تا بخورند، بپوشند، سوار شوند و غیرآن، ولی مطلوبیت 
پولی، استقاللی و ذاتی نیست، بلکه عارضی و طریقی 
است. یعنی عرف، پول را تقاضا می کند تا به وسیله 

آن از خوردنی ها، پوشیدنی ها و غیره برخوردار شود.
4- بین ارزش مبادله ای کاال و تقاضا برای آن، 
رابطه معکوس وجود دارد. هر چه ارزش مبادله ای و 
قیمت کاال باال رود، تقاضا برای آن کاهش می یابد و 
به عکس، ولی در پول فعلی بین ارزش مبادله ای پول 
و تقاضای آن، رابطه مستقیم وجود دارد. البته این در 
صورتی است که نرخ بهره و سود سهام ثابت باشد، 
یا مردم در مقابل تغییرات نرخ سود سهام و بهره از 
اگر قدرت خرید  بنابراین  ندهند.  خود واکنش نشان 
پول باال رود، تقاضا برای پول زیاد می شود، ولی در 
پول  مبادله  ارزش  و  خرید  قدرت  که  تورم  شرایط 

کاسته می شود، تقاضا برای پول کاهش می یابد. 
و  همگانی  معادل  پول،  مبادله ای  ارزش   -5
خدمات  و  کاالها  سایر  مبادله ای  ارزش  ترجمان 
می تواند  پول  مبادله ای  ارزش  واحِد  هر  و  می باشد 
و  کاالها  سایر  مبادله ای  ارزش  مختلف  واحدهای 
خدمات را همسان و همگون سازد. چنین خصوصیتی 
را در ارزش مبادله ای هیچ کاال و خدمتی نمی بینیم، 
کما این که واسطه مبادله و ذخیره ارزش نیز باعث 

تفاوت بین پول و سایر کاالهاست.
ماهیت  پیچیدگی  گویای  شده  ذکر  تفاوت های 
آن  با  مردم  حال  عین  در  است.  فعلی  پول های 
بسیاری از مشکالت و گرفتاری های زندگی خود را 

حل می کنند. )یوسفی، شماره 14، ص120(
بنابراین در نقش عمده پول در جانشینی واقعی 
با  آن  واقعی  و  عرفی  مطلوبیت  و  اموال  سایر  برای 
عمومی  اقبال  و  اشخاص  رغبت  دادن  قرار  مدنظر 

ارزشمبادلهایپول،معادلهمگانیوترجمان

ارزشمبادلهایسایرکاالهاوخدماتمیباشدو

هرواحدارزشمبادلهایپولمیتواندواحدهای

مختلفارزشمبادلهایسایرکاالهاوخدماترا

همسانوهمگونسازد.چنینخصوصیتیرادر

ارزشمبادلهایهیچکاالوخدمتینمیبینیم.

تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق...
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جهت  همین  به  ندارد.  وجود  تردیدی  ابزار  این  به 
نهاد.  آن  بر  صرف  قیمی  یا  مثلی  عنوان  نمی توان 
بلکه به عنوان ماهیت جدیدی وارد عرصه اجتماعی 
نموده  پیدا  نیز  عرفی  مطلوبیت  و  مقبولیت  و  شده 
است. به عالوه سایر اموال اعم از مثلی یا قیمی قادر 
به رقابت و جایگزینی آن نمی باشند، ولی عکس آن 
قابل قبول است. وانگهی در عصر حاضر، کارکردهای 
دیگر پول به خصوص نقش موثر آن در پیشگیری 
که  است  داشته  آن  بر  را  کشورها  تمامی  تورم،  از 
سرمایه های اعتباری را جایگزین سرمایه های واقعی 
قیمی  و  مثلی  اموال  به شکل  عمدتا  که  و مصرفی 
بروز می نماید، کنند. احیاء و توسعه بازارهای بورس 
در  صرافان،  صنف  چون  اصنافی  و  بهادار  اوراق  و 
راستای عملی ساختن این مهم می باشد و امری است 
که موجب نضج و ترویج پول های اعتباری مبادله ای 
لحاظ  به  قیمی  و  مثلی  کاالهای  ارزش  کاهش  و 
فراوانی و سهل الوصول بودن و طریقیت خاص آن 

شده است.
غلبه  و  ترجیح  این  برای  دیگری  مزایای  البته 
امنیتی  مسایل  به  می توان  جمله  از  که  دارد  وجود 
نیز  و  دارد(  وجود  اموال  سایر  برای  که  )تهدیداتی 
قانونی جدید  و حمایت های  انتقال سریع  و  تضمین 

برای این نوع از اموال نام برد.

2.قابلیتتقویم
قابلیت تقویم اجناس در متون فقهی مورد توجه 
که  ایراد  این  و  دیه  با  بحث  تنگاتنگ  ارتباط  است. 
دارای  دیه  در  را  شش گانه  اقسام  می توان  »چگونه 
استدالل  چنین  دانست«،  برابر  بهای  و  مالی  ارزش 

شده است: )هاشمی شاهرودی، ش3، ص64( 
نخست: مقصود از تعادل در قیمت، برابری دقیق 
بلکه منظور نزدیک بودن  آن در هر شرایط نیست، 
بهای بازار در شرایط عادی و ثابت است که در آن 
هنگام جامعه اسالمی بدان صورت بود. این وضع به 

ویژه درباره چارپایان سه گانه که امروز نیز قیمت های 
نزدیک به هم دارند، شکل تقریبا ثابتی داشته است. 

گواه درستی چنین دریافتی دو چیز است:
بردارنده  در  آمده،  دیه  درباره  که  روایاتی   -1
چنین تعبیری است که بیست گوسفند، قیمت هر شتر 
سالخورده و ده دینار یا صد و بیست درهم، قیمت هر 
شتر است، چنین جمالتی آشکارا می رساند که تنها 
تعداد این اجناس مورد نظر نبوده و بهای صد شتر و 
ارزش آن، در دیگر اقسام، معتبر شناخته شده است. 

در  و  است  مالی  ضمانت های  قبیل  از  دیه   -2
دیده  بزه  بر  که  است  زیانی  پرداخت  باز  نگاه عرف 
وارد آمده یا می توان گفت که قیمت بزه انجام شده 
تعبیری  چنین  روایات  از  برخی  در  چنانچه  است، 
یافت می شود. چنین ضمانتی در یک خسارت مالی 
کاالیی  میان  شناور  حالتی  ارزش،  نظر  از  نمی تواند 
ارزان تر و کاالیی گران تر )دایر بین اقل و اکثر( داشته 
به  محض  تعبدی  مسایل  در  گاه  حالت  این  باشد. 
بهای  مانند  کفاره ها  برخی  قبیل  از  می خورد.  چشم 
آزادسازی برده که چندین برابر سیر کردن ده مستمند 
است، ولی در خسارت های مالی این گونه نیست. به 
ویژه آن که قانونگذار اسالم خود آغازگر این مقررات 
نبوده، بلکه همان چیزی را که پیشتر یافت می شده، 
تایید کرده و همراه با آن بردارندگان هر یک از آن 
اقسام آسان گرفته و پرداخت یکی را به جای دیگری 
آن  مانع  روایات  آن  و  ارتکاز  این  است.  داشته  روا 

دیهازقبیلضمانتهایمالیاستودرنگاه

عرفبازپرداختزیانیاستکهبربزهدیدهوارد

انجامشده بزه قیمت که گفت میتوان یا آمده

است،چنانچهدربرخیازروایاتچنینتعبیری

یافتمیشود.

علی یزدانی )دادستان عمومی و انقالب شهرستان گنبد کاووس(  
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می شود که شمار هر یک از اقسام را به معنای مطلق 
گرفته و آن را معیار اصلی در دیه بنامیم.

دوم: اگر ویژگی برابری قیمت و ارزش مالی صد 
شتر را در کاالهای دیگر نپذیریم، بی تردید باید آن 
را در دینار و درهم پذیرفت. به ویژه درهم و نقره که 
نمایانگر پول در گردش و معیار قیمت های آن روزگار 
بود. به گونه ای که هرگاه در ارتباط با کاالیی دیگر 
در باب خسارات مالی سخنی از آن به میان می آید، 
دریافت عرفی آن است که از قیمت نام برده می شود. 
این مطلب در روایات نیز آمده است. در اخبار می یابیم 
آن  )ع(  علی  امیرالمومنین  و  بود  شتر  دیه، صد  که 
شتر، صد  هر  بهای  و  داد  نیز گسترش  درهم  به  را 
یاد  شمار  که  درآنند  صریح  تعابیر  این  است.  درهم 
شده درهم به عنوان معادل قیمت شتر در نظر گرفته 
نه  مالی شتران در آن محفوظ است،  ارزش  و  شده 
این که شمار درهم، اصل بوده و از آن روی که پول 
در گردش است، ارزش مالی همان صد درهم معیار 
باشد، اگر چه کاهش یابد. برآیند آنچه گذشت، این 
است که ارزش مالی صد شتر را باید در پرداخت هر 

یک از اقسام دیگر به ویژه درهم در نظر داشت.

1-2.قابلیتتقویمقانونی
منظور از قانون در اینجا معنای مصطلح حقوقی 
مرجع  یعنی  آن  اداری  معنای  بلکه  نیست،  آن 
اقتضای  که  حاکمیت  عنوان  به  که  دولتی  رسمی 

مطمح  می گیرد،  درنظر  را  واجتماعی  فردی  مصالح 
و  عمومی  از  اعم  مراجع  سایر  بنابراین؛  نظراست. 
رسمی غیردولتی از مدار بحث خارجند. زیرا باالترین 
مرجعی که غالبا مصالح شخصی و همگانی را فارغ 
به قشر و گروه خاصی لحاظ می نماید،  تعلق آن  از 
همان قوای رسمی کشور و دولت به معنی واقعی و 
عام کلمه است که تصمیمات آن به لحاظ مقبولیت 
ومشروعیت عمومی مورد پذیرش همگان قرار گرفته 

و الزم االتباع می  شود.
این موضوع در فرض مساله در خصوص تقویم 
اعیان ثالثه به وضوح مشهود است، زیرا در صورت 
به  دیات  تادیه  در  قانونی رسمی  قوای  مداخله  عدم 
نفرات شتر و رئوس گاو و گوسفند، این محظوریت و 
معضل وجود داشت که چگونه می توان در برابر سیل 
عظیم پرونده های مربوط به مطالبه دیه، پاسخگوی 
نوع دیات،  این  با عدم تهیه  آیا  بود و  نیاز اشخاص 
حقوق بزه دیده غمض عین نمی شد وانگهی متهمی 
با مشکالت  که توانایی پرداخت آن را نداشت، اوال 
مالی  محکومیت های  اجرای  نحوه  قانون   2 ماده 
اعیان  افزایش قیمت  لحاظ  به  ثانیا  و  مواجه می شد 
دعوی  خوانده  و  متهم  حقوق  سال،  هر  در  مذکور 
و  دولت  آیا  دیگر  طرف  از  می شد؟  گرفته  نادیده 
دستگاه های اجرایی توانایی تدارک این همه انعام آن 
هم به کیفیتی که در شرع و فقه برای هر یک از آنان 

منظور گردیده را دارند؟        
این چالش نظام حاکمیت را بر آن داشت که در 
اشخاص  مصالح  که  بیندیشد  تدبیری  این خصوص 
درآن ملحوظ باشد؛ تصوری که جز از قانون و حقوق 
برنمی تابد، زیرا وضع قواعد اعتباری و انتزاعی در علم 
ملموس  واقعیات  روان سازی  و  عادی  برای  مذکور 
نظام  به  نظر  امعان  بدون  حقوق  و  است  اجتماعی 
اجتماع انسانی و وقایع مادی و عینی، معنا و مفهوم 
نخواهد یافت و این علم صرف نظر از فراگیری آن 
به عنوان یک دانش با خلق امور اعتباری به لحاظ 

اعیان بهایسوقیه )اعالم بخشنامه اساس

سهگانه(برعدمتراضیاصحابدعویاستو

ایننکتهپاسخیمناسببهاعتقادکسانیاست

تهاتر وقوع شرط را طرفین تراضی صرفا که

قهریدراجناسمختلفقابلتقویممیدانند.

تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق...
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نیازها و ضروریات اجتماعی، فنون الزم را در مقابله 
جهت  همین  به  می آموزد.  اجتماعی  بحران های  با 
گفته شده است که قانون و نهادهای حقوقی از امور 
انسانی  خالقیت  اندیشه  اثر  در  که  هستند  اعتباری 
پشتیبانی  با  همواره  و  می آید  وجود  به  اجتماع  در 
اراده و اعتبار انسان ها به هستی خود ادامه می دهد. 
)شهیدی، 1377، ص32( از همین رو تقریبا همه سال 
قیمت سوقیه اعیان سه گانه برای اجرا از سوی وزارت 
دادگستری به واحدهای قضایی ابالغ می شود. مستفاد 
 )1(1387/1/11-111/12/62 شماره  بخش نامه  از 

مرجع مزبور آن است که:
از مرجع قانونی صادر شده است،  1- بخشنامه 
تهاتر  حصول  برای  اجناس  ریالی  تقویم  بنابراین 
می تواند مبنای قانونی داشته باشد و اگر این موضوع 
در مورد کلیه اجناس پذیرفته نشود، حداقل پذیرش آن 
در مورد اقالم ثالثه )شتر، گاو، گوسفند( با عنایت به 
بخشنامه قانونی محل تردید نیست. این روشنفکری 
قانون مدنی فرانسه  بند 2 ماده 1291  قانونی مانند 
است که تحقق تهاتر را در فرضی که موضوع یکی 
از دو دین، پول و موضوع دیگری حبوبات و یا مواد 

غذایی باشد، مورد پذیرش قرار داده است.
2- نظر به این که در انشاء بخشنامه به فتوای 
مقام معظم رهبری استناد گردیده، می توان بر مبنای 
تقویم اعیان و تبدیل آن به دین نقدی )همان طور 
دیدگاه  از  آمد(  خواهد  فقهی  تقاص  مبحث  در  که 
ابهام  در  مبنا می توان  این  از  و  داشت  اذعان  فقهی 
)ق.م.ا(  اسالمی  مجازات  قانون  ماده 296  اجمال  و 

بهره جست.

مراکز  عبارات »قیمت سوقیه« و»نظریه  از   -3
خبره« می توان به پذیرش نظر عرف در قابلیت تقویم 

اجناس استناد نمود. 
اصحاب  تراضی  عدم  بر  بخشنامه  اساس   -4
اعتقاد  به  مناسب  پاسخی  نکته  این  و  است  دعوی 
کسانی است که صرفا تراضی طرفین را شرط وقوع 
تهاتر قهری در اجناس مختلف قابل تقویم می دانند و 
الغیر و نیز استظهار موکدی برمقررات قانونی مورد 

نظر از جمله ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی است. 
به  297ق.م.ا  ماده  1و2و3  بندهای  ذکر   -5
ترتیب در مورد شتر، گاو، گوسفند و عدم ذکر بندهای 
4و5و6 به ترتیب در مورد حلّه های یمنی و دینار و 
درهم، نه از آن جهت است که مورد اخیرالذکر قابلیت 
تقویم ندارد )زیرا ارزش ریالی موارد اخیر خاصه مورد 
و  مرکزی  بانک  از سوی  راحتی  به  پنجم  و  چهارم 
سایر مراجع قانونی و عرفی قابل تقویم است و سابقه 
مبسوطًا  پیشین  گفتار  در  آن  تقویمی  ارزش  فقهی 
موارد سه  که  است  آن جهت  از  بلکه  گردید(،  بیان 

ماده تبصره در مقنن که این به عنایت با
در را دیه گانه شش امور قیمت 297ق.م.ا،
صورتتراضیطرفینویاتعذرهمهآنهاصحیح
و محاسبه »مبنای به بخشنامه تصریح میداند،
تقویم«دیاتحتیدرمواقععدمتراضیاصحاب
دعوی،نوعیعدولرویکردییاتفسیرمنطقیاز

مقرراتغیرمنعطفقانوناست.

1. در اجرای ماده297 قانون مجازات اسالمی و با توجه به فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای )مد ظله 
العالی( و با اخذ نظر مراکز خبره کشور، قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1و2و3ماده 
297 قانون مجازات اسالمی به شرح ذیل پیشنهاد شده و برای اجراء در سال 1387 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه 
رسیده است. مقتضی است به کلیه واحد های قضایی ابالغ نمایید تا در مواقع عدم تراضی اصحاب دعوی، مبنای محاسبه 

دیه قرار گیرد:
1- ارزش ریالی دیه کامله بر مبنای قیمت بند 1 ماده 297ق.م.ا چهارصد میلیون ریال 

2- ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت بند 2ماده 297ق.م.ا چهارصد و چهل میلیون ریال 
3- ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت بند 3 ماده 297 ق.م.ا چهارصد و پنجاه میلیون ریال    

علی یزدانی )دادستان عمومی و انقالب شهرستان گنبد کاووس(  
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گانه مذکور به ویژه مورد اول، ابتال و استناد بیشتری 
دارند و حتی در بیمه نامه های اشخاص ثالث به مورد 
در  وانگهی  می گردد.  تصریح  تغلیب  باب  از  اول 
سال های قبل در بخشنامه های صادره هر شش مورد 

از اقسام دیات تقویم می گردید. 
6- عبارت »مبنای محاسبه دیه قرار گیرد«، با 
توجه به معنای دیگر تهاتر در کالم فقها و علمای 
لغت به »استیفاء و تحاسب« می تواند ارشاد به وقوع 

تهاتر در موارد تقویم دیات باشد.
7- ذکر نام های رسمی مقامات عالی کشوری در 
دستورالعمل صادره )مقام معظم رهبری، رییس قوه 
قضاییه و وزیر دادگستری( و نیز مراکز خبره و سوقیه 
مراجع  دیدگاه  از  رویکرد  نوع  این  مقبولیت  بر  دال 

رسمی و عرفی، به لحاظ ضروریات امر می باشد. 
8- عبارت »کلیه واحدهای قضایی«، داللت بر 
حین  دادگاه ها،  در  اجناس  ریالی  تقویم  که  دارد  آن 
اجرای  زمان  در  احکام  اجرای  دوایر  در  و  دادرسی 

حکم قابل استناد می باشد.
9- ارزش ریالی انعام ثالثه به عنوان دیه کامل 
مقادیر  به  آن  تجزیه  که  است  شده  گرفته  نظر  در 
کمتر قابل حصول است. بنابراین چنانچه متهمی به 
شود،  محکوم  کامل  دیه  درصد  ده  یا  یک  پرداخت 
ارزش ریالی محکومیت وی به ترتیب یک درصد و 

ده درصد می باشد. 
10- با عنایت به این که مقنن در تبصره ماده 

297ق.م.ا،  قیمت امور شش گانه دیه را در صورت 
تراضی طرفین و یا تعذر همه آن ها صحیح می داند، 
تصریح بخشنامه به »مبنای محاسبه و تقویم« دیات 
نوعی  دعوی،  اصحاب  تراضی  عدم  مواقع  در  حتی 
غیر  مقررات  از  منطقی  تفسیر  یا  رویکردی  عدول 

منعطف قانون است.

2-2.قابلیتتقویمعرفی 
منظور مواردی است که عرف به عنوان یک منبع 
و مرجع حقوقی و رسمی قابلیت و صالحیت تقویم 
اجناس را داشته باشد و این موضوع تصریحا یا تلویحا 
در قوانین مورد اشاره قرار گرفته است. در خصوص 
موارد تصریحی می توان به مواد 54 ،220و221ق.م 
و مواد 366و367 قانون تجارت و بسیاری از قوانین 
ماده  به  می توان  تلویحی  موارد  مورد  در  و  دیگر 
تملک  و  خرید  نحوه  »قانون   79 ماده  و  167ق.م 
عمرانی«  برنامه های  اجرای  برای  امالک  و  اراضی 

و مواد و تبصره های بعدی آن اشاره نمود. 
منظور از عرف در این مقام، توانایی و صالحیت 
بلکه  نیست،  مختلف  اجناس  ساختن  متهاتر  به  آن 
این نقش را دارد که مصادیق اجناس مختلف را مقوم 
قانون و  با تحقق دین واحد، حکم  نموده و آن گاه 

عقل، وقوع تهاتر قهری را محرز می دارد.
در اکثر کشورهای جهان، عرف به عنوان یکی 
از منابع اصلی حقوق و تنظیم کننده روابط اجتماعی 
معرفی شده است. در فقه نیز عرف در مسایل عبادی 
شایسته ای  جایگاه  معامالت،  تخصیصًا  و  احکام  و 
از  منظور  حال  این  با  است.  داده  اختصاص  خود  به 
عرف در بحث فعلی، عرف مسلم و مملکتی است؛ 
در  را  آن  مملکت  یک  مردم  تمام  که  عرفی  یعنی 
عملی  و  شایع  عرف  حداقل  یا  کرده اند  اتخاذ  عمل 
اکثریت مردم در یک منطقه معین است، مانند آنچه 
زرگران(،  )مثال صنف  اصناف  اتحادیه  طریق  از  که 
و  اعالم می شود  آن  بازاری  قیمت  با  بازرگانی  اداره 

مسلم عرف فعلی، بحث در عرف از منظور
ومملکتیاست؛یعنیعرفیکهتماممردمیک
حداقل یا کردهاند اتخاذ عمل در را آن مملکت
عرفشایعوعملیاکثریتمردمدریکمنطقه
اتحادیه طریق از که آنچه مانند است، معین
با بازرگانی اداره زرگران(، صنف )مثال اصناف

قیمتبازاریآناعالممیشود.

تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق...
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نمونه  عنوان  به  می پذیرند.  را  آن  تامل  بدون  افراد 
عملی  از طریق عرف  آزادی  بهار  نرخ سکه طالی 
رویه  و  ابالغ  طالفروشی  واحدهای  کلیه  به  مذکور 
سابق  عرف  منشا  چنانچه  می گردد.  مسلم  و  عملی 
الذکر، مرجع رسمی دولتی، مثل بانک مرکزی باشد، 
این نوع تقویم به شرحی که بیان شد، تقویم قانونی 
است و عرف مملکتی و مسلم )عملی( در این فرض 
دیگر  می رسد  نظر  وبه  می شود  منشا  هم  قانون  با 
نتوان صدق عنوان عرف بر آن نمود. زیرا تبعیت از 

قانون در این حالت الزامی است. 
یا  محل  عرف  پذیرش  از  نمی توان  وانگهی 
منطقه خاص چشم پوشی کرد و در تایید آن می توان 

مستندات قانونی ذیل را نام برد:
1- مطابق بند )الف( »ماده واحده قانون تعیین 
وزارت  نهادها«:  و  دولت  واگذاری  اراضی  تکلیف 
منطقه ای  بهای  است  مکلف  شهرسازی  و  مسکن 
زمان ابالغ این مصوبه درخصوص اراضی غیر موات 

را به صاحبان حق پرداخت نماید.
2- تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری تقویم 
نظر  در  را  زمین  منطقه ای  قیمت  براساس  دولت 

گرفته است؛
و  ماده 344  در  عادت محل  و  ذکر عرف   - 3

عرف بلد در ماده 342 همان قانون 
4- ذکر »عرف تجارتی محل«، »عرف تجارتی 
بلد« و »عرف و عادت محل« در مواد 366،367و369 

قانون تجارت.
مختلف  اجناس  تقویم  مورد  در  که  آن  نتیجه 
و  منع  قانونی،  طریق  از  قهری  تهاتر  وقوع  برای 
و  اهمیت  از  صرف نظر  زیرا  ندارد،  وجود  تردیدی 
تهاتر،  وقوع  مبنای  که  همان طور  پول  کارکردهای 
این  قانونی  حکم  و  است  295ق.م(  )ماده  قانون 
چنانچه  بنابراین  است،  ساخته  امکان پذیر  را  تحقق 
مرجع قانونی، امکان وقوع این امر را با تقویم ریالی 
اخیر  جواز  و  حکم  چون  نماید،  اعالم  رسما  آن ها 

نمی توان  است،  گرفته  قانونی صورت  به طریق  نیز 
در  قانونگذار  که  امری  کرد.  مناقشه  آن  در صحت 
بسیاری از مواد قانونی به لحاظ ضروریات اجتماعی 
این  در  خاص  قانونی  بعضا  و  زده  آن  بر  تایید  مهر 
زمینه وضع گردیده است و آنچه باقی می ماند، تردید 
ظاهری در مورد تقویم عرفی اجناس مختلف به وجه 
نقد می باشد، لیکن این شبهه به دالیل ذیل مردود 

است:
نهاد  عنوان  به  عرف،  قبول  موارد  از  یکی   -1
ثانوی، داللت و حکم  و منبع مستقل و حتی حکم 
صریح و ضمنی قانون می باشد، که سابقًا توضیح داده 

شد؛
باید  مختلف  اجناس  وجود  احراز  صرف  به   -2
وقوع تهاتر را در نگاه ظاهری ممتنع دانست. چه این 
که گفته شد: این تردید، ظاهری است نه واقعی و با 
عرف   که  این  دلیل  به  می شود.  منتفی  تامل  اندک 
قصد متهاتر ساختن دو جنس مختلف را نداشته و در 
بیان اثبات این معنا نیز نمی باشد، بلکه نقش عرف، 
مانوس ساختن ذهن به مصادیق مورد قبول جمعی 
معتبر  در  نقش خود  ایفای  به  راستا  این  در  و  است 
ساختن قابلیت تقویم اجناس مختلف به دیون پولی 
می پردازد و آن گاه عقل و حکم قانونی است که در 

مورد دیون مقوم اتخاذ تصمیم می نماید.

نقشعرف،مانوسساختنذهنبهمصادیق

موردقبولجمعیاستودراینراستابهایفای

نقشخوددرمعتبرساختنقابلیتتقویماجناس

و آنگاهعقل و پولیمیپردازد دیون به مختلف

حکمقانونیاستکهدرمورددیونمقوماتخاذ

تصمیممینماید.

علی یزدانی )دادستان عمومی و انقالب شهرستان گنبد کاووس(  
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تهاترقهریدراجناسمختلفدررویهقضایی
مبنای قانونگذار در قوانین به ویژه قوانین جدید، 
مورد اقبال محاکم قرار گرفته و این امر در دادگاه های 

بدوی و عالی موجب صدور آراء متعدد شده است. 

1.دیدگاهعلمایحقوق
دو  بودن  کلی  به  اشاره  با  حقوقدانان  غالب 
به  توجه  با  دیون  موضوع  جنس  در  اتحاد  به  دین 
 ،1382 )کاتوزیان  داشته اند.  تاکید  آن  عرفی  مفهوم 
ص425؛ شهیدی 1372، ص98؛ جعفری لنگرودی، 
زمانی  اقتضای  عدم  لحاظ  به  اما  1382، ص836(. 
به طور خاص در توضیح شرط مذکور، متعرض این 
قسمت نگردیده که چنانچه قانونا یا عرفا دو جنس 
قابل تقویم به وجه نقد رایج کشور باشد، استناد به 
تهاتر قهری صحیح است یا خیر، هر چند که ضمن 
پرداختن به مفهوم عرفی جنس، مطالب ارزشمندی 
دال بر وقوع چنین امری بیان نموده که در جای خود 
محل تعمق است. حتی نگاه آنان معطوف به مفهوم 

مثلیت عرفی بوده اعم از عرف عملی و شایع.
دکتر شهیدی بعد از بیان مفهوم جنس و اتحاد 
آن به عنوان یکی از شروط تهاتر قهری، اشاره دارد 
از  از جنس، جنس عرفی است نه جنس  که منظور 
منظر علم منطق. )شهیدی، 1370، ص99( و ثمره 
این افتراق بین علم منطق و حقوق، توجه خاص به 
انطباق  اخیر وظیفه  حوزه علم حقوق است که علم 

موضوعات اعتباری را با واقعیات دارد؛ امری که شاید 
در علم منطق رسالتی ندارد، در حالی که علم حقوق 
بدون توجه به این مسایل، رنگ نمی یابد و به منصه 
ظهور نمی رسد. در مقام تبیین امور اعتباری گفته اند: 
که ذهن انسان بعدا به اموری می رسد که واقعیت و 
عینیت ندارد و از امور واقعی نیز انتزاع نمی شود، این 
دسته از امور که صرفا در چهارچوب روابط اجتماعی 
بشری  بزرگ  و  کوچک  اجتماعات  در  و  انسان ها 
ظهور می کند و بدون در نظر گرفتن اجتماع، قابلیت 
امور  یا  موجودات  اصطالحًا  ندارد،  تصور  و  طرح 
از این جهت  اعتباری خوانده می شود. امور اعتباری 
نام »اعتباری« می گیرد که سازنده و ایجاد کننده آن،  
انسان  ذهن  منحصرا  آن  جایگاه  و  انسان ها  اندیشه 
یا  می یابد  اعتباری  هستی  انسان،  اراده  با  و  است 
روابط  قانون،  گرفته می شود.  آن  از  اعتباری  هستی 
و نهادهای حقوقی نظیر حق، تعهد، مالکیت، زوجیت، 
عقد و ایقاع از امور اعتباری است که در اثر خالقیت  
اندیشه انسانی در اجتماع به وجود می آید و همواره با 
پشتیبانی اراده و اعتبار انسان ها به هستی خود ادامه 
زیرا  است،  اعتباری  امر  مالکیت یک  مثاًل:  می دهد. 
چیزی جز یک رابطه فرضی و حقوقی مورد احترام و 
شناخته شده به وسیله اجتماع بشری نیست و دارای 
واقعیت و عینیت خارجی نمی باشد. )شهیدی، 1377، 

ص32(
امور  و  روابط  اعتباری،  امور  مقوم  نظر،  این  در 
به مسایل  وابسته  قوام و دوام آن  و  اجتماعی است 

اجتماعی است.
دکتر کاتوزیان بعد از بیان شرط سوم وقوع تهاتر 
قانون مدنی  اظهار می دارد که:  تادیه(،  زمان  )اتحاد 
تهاتر را در زمره ابزاری برای پرداخت دین و تقاص 
می  داند.  اندیشه تهاتر وثیقه ای، فکری نو است که از 
دیدن قوانین بعد از قانون مدنی ناپلئون به خاطرها 
رسیده و رو به رشد است. )کاتوزیان، 1382، ص438( 
و از ظاهر قانون مدنی نتیجه می گیرد که قانون مدنی 

»اعتباری« نام جهت این از اعتباری امور

اندیشه آن، کننده ایجاد و سازنده که میگیرد

انسانهاوجایگاهآنمنحصراذهنانساناست

وباارادهانسان،هستیاعتباریمییابدیاهستی

اعتباریازآنگرفتهمیشود.

تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق...
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با تهاتر دو دین موجل در صورت اتحاد زمان تادیه 
آن ها سازگارتر است و به دشواری می توان از منطوق 
قانونی به استناد مبنای استنباط شده برای تهاتر )دو 

پرداخت ادغام شده( گذشت. 
این تحقیق در بیان اثبات تقریب مفهوم تقاص 
مدنی  قانون  دیدگاه  تقارب  و  قهری  تهاتر  با  فقهی 
از این دیدگاه می توان به این  امامیه است و  با فقه 
موضوع پی برد که بین این دو مفهوم از باب کلیات 
خمس منطقی در صورتی که به احراز شرایط تساوی 
خصوص  و  عموم  به  می توان  حداقل  نبود،  معتقد 
فقهای  استفتای  در  که  امری  یافت.  اعتقاد  مطلق 
معاصر بدان استناد گردیده و مفهوم تقاص را عام تر 
از تهاتر مفروض داشته اند. بنابراین هر تهاتری قهرا 
تقاص است و در تقاص نیز بنا به نظر مشهور فقها 
اتحاد در جنس شرط نیست. ذکر این مطلب در این 
مقام بدان جهت بوده است که در دیدگاه کلی علمای 
و  مشابهت  نوع  یک  اصطالح  دو  این  بین  حقوق 
اقتران وجود دارد و در جای خود و به تناسب از آن 

استفاده شده است.
از  فقها  شناسایی  به  لنگرودی  جعفری  دکتر 
موضوع تهاتر در علم فقه و زیر عنوان تقاص و به 
)جعفری  دارد.  اذعان  تجاری  امور  در  آن  کارگیری 
لنگرودی، 1378، ج2، ص1472( و دکتر علی آبادی 
واژه  از  عربی  کشورهای  در  که  داشته اند  اشعار 
تهاتر  از  که  می گیرند  را  نتایجی  همان  »المقاصه« 
ناشی می شود و به همین دلیل باید مقاصه را معادلی 
برای تهاتر به حساب آورد و هر دو لغت »تهاتر« و 
 ،1381 آبادی،  )علی  دارد.  سابقه  فقه  در  »تقاص« 

ص 322(

2.قوانین
یا  صریح  طور  به  متعددی  قوانین  در  قانونگذار 
مختلف  اجناس  در  قهری  تهاتر  موضوع  به  ضمنی 
البته فحوای کالم مقنن با مداقه  اشاره کرده است. 

قانونی  مواد  از  منطقی  تفسیر  و  عبارات  و  الفاظ  در 
حاصل می گردد، خصوصا آن که اگر به معنای تهاتر 
قهری با اعتقاد شهید ثانی که توضیح آن خواهد آمد، 
از باب استیفای دین و احتساب نگریسته شود، این 
امر عینیت بیشتری می یابد، ضمن این که تهاتر به 
عبارات  و  است  دین  استیفای  کلمه،  واقعی  معنای 
اجرای  به خصوص در مباحث  این زمینه  قانونی در 
به  قانونی  مجوز  و  دارد  تصریح  امر  این  به  احکام 
تقویم اجناس )محکوم به( می تواند شرایط وقوع این 
این مقوله در قوانین  بنابراین،  تهاتر را فراهم سازد. 

مورد بررسی قرار می گیرد.
مقرر می دارد:  )ق.م.م(  قانون مسؤولیت   3 ماده 
آن  جبران  کیفیت  و  طریقه  و  زیان  میزان  »دادگاه 
خواهد  تعیین  قضیه  احوال  و  اوضاع  به  توجه  با  را 
کرد.« در توجیه ماده مذکور و تمایل زیان دیده به 
اخذ پول در مقابل جبران خسارت گفته شده است که 
آسانی اجرای حکم در مواردی که موضوع پرداخت، 
را تشویق می کند که به جای  پول است، زیان دیده 
مال  تعمیر  یا  مثل  دادن  به  خوانده  الزام  درخواست 
موضوع خسارت، زیان خود را به صورت پول مطالبه 
نماید. خوانده نیز در موارد استثنایی قیمت را به سود 
خود می بیند و از این لحاظ ایرادی نمی کند، به همین 
جهت در عمل صدور حکم به دادن مثل تلف شده، 
کمتر صورت می گیرد و رویه قضایی تمایل دارد که 

مدنی مسوولیت قانون تصویب با قانونگذار

قانون از متاثر مفاهیم از بعضی سال1339 در

مانوسساخته اجتماعی واقعیتهای با را مدنی

است.بااینرویکردباپذیرشتهاتر،مالمقوم

مقدار از شده ارزیابی قیمت بهاندازه میتواند

تعهداتمحکومعلیهبکاهد.

علی یزدانی )دادستان عمومی و انقالب شهرستان گنبد کاووس(  
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دادن پول را جانشین تعهد مربوط به تهیه مثل نماید. 
چنان که در تصادم رانندگی اگر صاحب خودرو زیان 
حکم  صدور  به  موکول  را  آن  تعمیر  بخواهد  دیده 
تاخیر  این  از  الزام مقصر کند، ضرری که  بر  قطعی 
به او می رسد در بسیاری از موارد بیش از زیان ناشی 
از تصادم است. پس سهل  و عادالنه  این است که به 
او اجازه داده شود خود به تعمیر ماشین اقدام کند و 
برای گرفتن هزینه آن به انتظار پایان دادرسی بماند. 
از طرف دیگر دادن مثل مال تلف شده با این اشکال 
نیز روبه رو است که احتمال دارد هنگام اجرای حکم، 
از  بسیاری  نشود.  پیدا  بازار  در  شده  تلف  مال  مثل 
اشیا به دالیل گوناگون پس از چندی نایاب می شوند 
موقت  طور  به  یا  درمی آیند  قیمی  اموال  زمره   در  و 
دسترسی به آن امکان ندارد. در این صورت جبران 
خسارت جز با پرداخت قیمت امکان ندارد. )کاتوزیان، 

1385، صص164و165(

از مفاد این ماده نکات زیر به دست می آید: 
مسوولیت  قانون  تصویب  با  قانونگذار  اساساً   -1
مدنی در سال1339 بعضی مفاهیم متاثر از قانون مدنی 
را با واقعیت های اجتماعی مانوس ساخته است. با این 
رویکرد با پذیرش تهاتر، مال مقوم می تواند به  اندازه 
محکوم علیه  تعهدات  مقدار  از  شده  ارزیابی  قیمت 

بکاهد.
خاص  به  توجه  با  ق.م.م   3 ماده  مقررات   -2

بودن موضوع این قانون، مقررات عام ماده 275ق.م 
تقویم  مورد  در  حداقل  یا  و  نسخ  به طور ضمنی  را 
اجناس تاویل نموده است.  دیگر استدالل آن دسته 
از حقوقدانان که مقررات عام ماده 275 ق.م را مانع 
وقوع تهاتر قهری در اجناس مختلف می دانند، پذیرفته 
بر  قانونگذار  اخیر و خاص  اراده  این که  نیست، چه 
متمایز  را  تهاتر  معنای  که  است  گرفته  تعلق  امری 
از اصطالح اولیه و سنتی آن به صرف مبادله کاال با 
کاال نموده و در صدد وضع و تعدیل قواعد جدیدی 
منبعث از مطالبات اجتماعی بر آمده است. از طرف 
مقابل  در  می تواند  آن  قابلیت  و  تقویم  اساس  دیگر 
کلیه دیون و تعهدات منشا اثر واقع شود و اگر دایر 
را  آن  اقتضای  یا  و  بوده  تقویم  بر  مبتنی  امر  مدار 
داشته باشد، به جرات می توان گفت اراده قانونگذار با 
وضع مقررات جدید، موضوعی قانونی است، نه صرفًا 
قضایی. بنابراین اصالت تقویم و کیفیت عام جبران 
آثار  خسارت از طریق پول، منشا تهاتر واقع شده و 
از نوع قهری )قانونی( آشکار می نماید؛ امری  آن را 
که دکترین حقوقی نیز به آن صحه گذاشته و رویه 

قضایی را با خود هم سو ساخته است. 
تالش  در  جدید  مقررات  وضع  با  قانونگذار   -3
است که حقوق تضییع شده زیان دیده را تدارک کند، 
نه  مابه ازاء،  عین  جبران  به  وی  متعارف  غیر  اصرار 
مثل و قیمت، دور از انصاف و عدالت قضایی است و 
دادگاه را رأسًا مکلف به تعیین کیفیت جبران خسارت 
دیده  زیان  از  اصراری  چنین  اگر  وانگهی  می نماید. 
مشاهده شود، مشارالیه نمی تواند برای تامین نظر و 
اجابت خواسته خویش، از کیفر حبس مقرر در ماده2 
استفاده  مالی  محکومیت های  اجرای  نحوه  قانون 
نماید، زیرا این ماده عقوبت حبس را برای محکومی 

مقرر داشته که دو شرط را توامان داشته باشد:
الف- مالی از او به دست نیاید یا در دسترس نباشد. 

ب- ممتنع هم باشد 
نداشتن  از طرف دیگر محکوم علیه در صورت 

جبرانخسارت عام کیفیت و تقویم اصالت

ازطریقپول،منشاتهاترواقعشدهوآثارآنرا

ازنوعقهری)قانونی(آشکارمینماید؛امریکه

رویه و گذاشته آنصحه به نیز دکترینحقوقی

قضاییراباخودهمسوساختهاست.

تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق...
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با  که  جاری  رویه  معسر.  نه  باشد  ممتنع  باید  مال 
به  آن  تفسیر  و  اخیر  اصطالح  دو  پنداشتن  مترادف 
یک معنا، کلیه محکومینی را که از پرداخت محکوم 
یا  له  محکوم  رضایت  یا  اعسار  اثبات  تا  عاجزند  به 
معرفی مال روانه زندان می  کند، از نظر قانون صحیح 
مال  که  است  کسی  ممتنع  زیرا  نمی رسد،  نظر  به 
می ورزد.  امتناع  خود  دیون  پرداخت  از  لیکن  دارد 
درحالی که معسر کسی است که باالصاله از پرداخت 
بدهی خود عاجز است. از همین رو قانونگذار بعد از 
اصطالح ممتنع در ماده 2 قانون موصوف، به عنوان 
که  صورتی  در  را  »ممتنع  عبارت  با  توضیحی  قید 

معسر نباشد«، جایگاه حقوقی آن را تبیین می کند. 
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
به عنوان شاهد مثال و حتی اثبات موضوعیت ماده 
3 ق.م.م و توسعه دامنه آن می باشد. زیرا در آن ماده 
محکوم به دادنامه و مال تعرفه شده، در زمان اجرای 
حکم کلی است و اطالق دارد به ویژه آن که آن ماده 
دایره شمول ماده 3 ق.م.م. را به مرحله اجرای حکم 
تسری داده است و این اختیار را به دادرس و قاضی 
اجرای احکام اعطا نموده است که در مورد مال ضبط 
ماده  کیفیت  همان  به  حکم،  اجرای  زمان  در  شده 
نماید.  )استیفاء(  اقدام  جبران خسارت  مورد  در  اخیر 
از او در  به همین جهت مقرر داشته »چنانچه مالی 
دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از 

مال ضبط شده استیفاء می نماید.«

3.رویهقضایی
رای وحدت رویه شماره90-10/4/ 1353 هیات 
عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه مقرر می دارد: 
»نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی، بنا 
به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و 
مطابق قسمت آخر بند )ج( ماده 2 قانون پولی و بانکی 
کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی 
مجاز می باشد و نظر به بند یک ماده 87 قانون آیین 

دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول 
رایج ایران و پول خارجی، تخصیص دادن ماده 719 
قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن 
پول رایج ایران است، صحیح نیست و عبارت »وجه 
نقد« مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران 
بنابراین مقررات فصل سوم قانون  و پول خارجی و 
مزبور در باب  خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز 
رای  و  می شود  است،  خارجی  پول  آن  خواسته  که 
شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح 
و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب 
ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 

در موارد مشابه الزم االتباع است.«
رای مذکور ارز خارجی را به عنوان یکی از موارد 
دیون و تعهدات پولی قلمداد نموده است، درحالی که 
غالب حقوقدانان موضوع تهاتر بین وجه رایج کشور 
به علت اختالف در جنس منتفی  را  با پول خارجی 
به  تاکنون  که  مذکور  رای  است  شایسته  می دانند. 
قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ و بی اعتباری آن 
مشاهده نشده است، به عنوان یک منبع قانونی مورد 
استفاده و استناد قرار گیرد و در موارد لزوم و مشابه 
نشان  امر  این  آن تمسک جست.  تفسیر منطقی  به 
ماده  مقررات  از وضع  دهه  چند  از  که پس  می دهد 
بین  و  داخلی  درعرصه  اجتماع  نیازهای  ق.م،   296
المللی، قانونگذار را بر آن داشته است که بعضی از 

تهاتر قبول به متمایل محاکم قضایی رویه

قهریدراجناسمختلفباقابلیتتقویمقانونی

استودرمواردعرفینیزچنانچهعرفمسلمو

مملکتیباشد،باظنغالب،حکمبهوقوعتهاتر

بهصورتقهریمینماید.

علی یزدانی )دادستان عمومی و انقالب شهرستان گنبد کاووس(  
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مقررات و قوانین خشک را تلطیف و منعطف گردانیده 
اساس  بر  سازد.  منطبق  عمومی  مصالح  با  را  آن  و 
همین ضروریات در عصر حاضر توجیه صرف مقررات 
قانونی و تعبد به آن امری مستحسن نبوده و قاعده 
آدمی  ذهن  زاده  که  اعتباری  امور  از  الیتغیرسازی 
است، اساسًا با فلسفه علم حقوق در تعارض می باشد. 
با  تا  با مواد قانونی کوشیده اند  حقوقدانان در چالش 
افزودن چاشنی زمان در ظرف قواعد حقوقی، از محتوم 
داشتن آن ها پس از انقضاء تاریخ مصرف احتراز نمایند 
و بر این اساس بعضی حقوقدانان حتی موضوع تهاتر 
قهری را در مورد تهاتر قراردادی مفروض انگاشته و 
اذعان داشته اند که مالحظات تاریخی و تامل در مفاد 
ماده 298 ق.م نشان می دهد که تادیه مخارج نقل یا 
تامین برابری کامل دو عوض به وسیله تادیه تفاوت 
این ها می تواند زمینه تهاتر قهری  نرخ پول و مانند 
را فراهم سازد، بدون این که نیازی به تراضی باشد. 

)کاتوزیان،1382، ص444(       
آراء قضایی در این خصوص متفاوت است و به 
مانند نظریه عالمان حقوق در افت و خیز می باشد. با 
این وصف باید اذعان داشت، رویه قضایی محاکم با 
تحلیل های سابق الذکر متمایل به قبول تهاتر قهری 
و  است  قانونی  تقویم  قابلیت  با  مختلف  اجناس  در 
مملکتی  و  مسلم  چنانچه عرف  نیز  عرفی  موارد  در 
به صورت  تهاتر  به وقوع  با ظن غالب، حکم  باشد، 
نوعا  حقوق  علمای  نظریه   البته  می نماید.  قهری 

درتمایل دادرسان به چنین رویکردی موثر بوده و به 
صورت واقعیت اجتماعی مورد پذیرش جامعه حقوقی 

و قضایی قرار گرفته است:
اول: در پرونده کالسه 282-1386آقای )ج( به 
اتهام ایراد ضرب عمدی به آقای )ت( برابر دادنامه 
خصوصی  جنبه  حیث  731-1386/5/17از  شماره 
)دیه( به پرداخت نصف یک صدم دیه کامله به طور 
غیابی محکوم شده است که پس از واخواهی متهم 
آن،  قطعیت  760-1378/6/6و  شماره  دادنامه  طی 
کیفری  احکام  اجرای  به  اجرای حکم  پرونده جهت 
اتهام  به  )ت(  آقای  همچنین  است.  شده  ارسال 
کالسه  پرونده  در  )ج(  آقای  به  عمدی  ضرب  ایراد 
از   1386-458 شماره  دادنامه  طی   101/1386/73
حیث جنبه خصوصی )دیه( به پرداخت سه درصد دیه 
به عالوه شش دینار و ارش خونریزی  ملتحمه چشم 
چپ در حق مجنیٌ علیه محکوم شده و پرونده جهت 
داسرا  کیفری  احکام  اجرای  واحد  به  حکم  اجرای 
از  احکام  اجرای  قاضی  اطالع  با  می گردد.  ارسال 
وجود دو پرونده اجرایی موصوف و تقاضای محکوم 
علیه زندانی )ج( به تهاتر دیات، قاضی اجرای احکام  
میزان  تا  دیات  تهاتر قهری  و  پذیرش درخواست  با 

کمترین آن دو، دستور آزادی زندانی را می دهد.
درصد  مبنای  بر  دیات  نوع  پرونده  دو  این  در 
تعیین شده، هر یک درصد، به یک نفر شتر ارزیابی 
بودن  قیمی و عینی  لحاظ  به  این حال  با  می گردد. 
به  هم  مورد  همین  در  شاید  )حیوان(  به  محکوم 
)نه  بتوان گفت موضوع آن ها دو دین است  سختی 
شتر  مقابل  در  دینار  که  این  به  رسد  چه  تا  عین(، 
قرار داده و محاسبه و تهاتر شود و نوع محکومیت 
در دادنامه شماره 731 صرفًا درصد )نفر شتر( است. 
درصد،  بر  عالوه   458 شماره  دادنامه  در  درحالی که 
که  این  به  توجه  با  حال  این  با  می باشد.  هم  دینار 
عینی  از  نظر  صرف  دینار(  )شتر،  جنس  دو  افتراق 
مع  است،  مشاهده  قابل  وضوح  به  دو،  آن  بودن 

مالحظاتتاریخیوتاملدرمفادماده298

ق.منشانمیدهدکهتادیهمخارجنقلیاتامین

برابریکاملدوعوضبهوسیلهتادیهتفاوتنرخ

پولوماننداینهامیتواندزمینهتهاترقهریرا

فراهمسازد،بدوناینکهنیازیبهتراضیباشد.

تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق...
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الوصف با تقویم ریالی آن دو به تهاتر قهری اتخاذ 
تصمیم شده است. 

ثانیا: مبنای تهاتر و احتساب دیات، سال 1387 
وزارت  سوی  از  شتر  نفر  هر  ریالی  قیمت  که  بوده 
دادگستری مبلغ چهار میلیون ریال مقوم گردیده است 
و هر چند دادنامه های اصداری در مورد محکومیت 
آن،  ریالی  ارزش  نه  و  بوده  دیه  خود  به  محکومین 
لیکن اجرای احکام، آن را به ریال تقویم نموده و این 
امر حاکی از التزامات اجتناب ناپذیر اجتماعی است که 
با الهام از مرجع و مصدر قانونی موجب تقویم اعیان 
قیمی ثالثه گردیده  و آنچه در عمل به بزه دیده تادیه 

می شود، ارزش ریالی اعیان است نه خود اعیان 
سوم  شعبه   1382-394 کالسه  پرونده  در  دوم 
قتل  لحاظ  به  )ب(  آقای  شهرستان...،  دادگستری 
به   1382-999 شماره  دادنامه  طی  خود  همسر 
برابر  نیز  موصوف  دادنامه  و  محکوم  نفس  قصاص 
دادنامه شماره 718 شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید 
مقرر  دادنامه  این  از  بخشی  در  است.  شده  ابرام  و 
گردیده است: حکم قصاص در صورتی قابلیت اجرا 
دیه  نصف  دم  اولیای  اجرای حکم،  از  قبل  که  دارد 
تودیع  دادگستری  به صندوق  را  کامل مرد مسلمان 
اولیای  از  احدی  بودن  صغیر  به  توجه  با  و   نمایند 
دیه  سهم  باید  قصاص  حکم  اجرای  از  قبل  دم، 
صغیر توسط اولیای دِم خواهان قصاص  به صندوق 

دادگستری تودیع شود.
سپس اولیای دم در پرونده کالسه 1383-115 
خواسته  به  )خوانده(  قاتل  طرفیت  به  دادخواستی 
مطالبه مهریه متوفی که عبارت از پانصد سکه تمام 
بهار آزادی و یک حج تمتع بوده، مطرح نموده اند که 
دادنامه شماره 237 منتهی به الزام خوانده به پرداخت 
شانزده  و  دویست  مبلغ  و  طال  سکه  سه  و  هشتاد 
دم  اولیا  در حق  تومان  هزار  و ششصد وشش  هزار 

شده است. 
به  دادخواستی  خواهان  مقام  در  قاتل  متعاقبًا 

با  و  پرداخت مهریه مطرح ساخته  از  اعسار  خواسته 
با  دادرسی  در جلسه  دم(  )اولیای  این که خواندگان 
دین  تهاتر  تقاضای  خواهان،  اعسار  ادعای  پذیرش 
از  طلبشان  برابر  در  دیه  فاضل  پرداخت  بابت  خود 
)شعبه  دادگاه  لیکن  نمودند،  را  مهریه  بابت  خواهان 
شماره  دادنامه  طی  شهرستان(  حقوقی  دادگاه  اول 
یک  موضوع  که  استدالل  این  224-1384/6/31با 
دین، سکه طال و دین دیگر، شتر یا وجه نقد می باشد، 
به استناد ماده 296 ق.م وقوع تهاتر را منتفی دانست. 
رای مذکور برابر دادنامه شماره 1899-1384 شعبه 
به  لیکن  گردید،  تایید  استان  تجدیدنظر  دادگاه  اول 
دادنامه های موصوف، مراتب در  اشتباه  لحاظ اعالم 
هیات موضوع ماده 18 قانون اصالح قانون تشکیل 
مورد   1381 مصوب  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 
به  اتفاق  به  هیات  اعضای  که  گرفت  قرار  بررسی 
امکان تهاتر فاضل دیه و مطالبات اولیای دم از بابت 

مهریه اعالم نظر نمودند.
به رای دادگاه بدوی بر عدم وقوع تهاتر قهری 

بین سکه طال و شتر چند ایراد وارد است:
1- دادگاه سکه طال و شتر را قابل تقویم به وجه 
نقد ندانسته، لیکن در دادنامه بدوی به شماره 237 
درمورد دعوی خواهان )اولیای دم مقتوله( به طرفیت 
خوانده )قاتل( به خواسته مطالبه مهریه، خوانده را به 

پرداخت مبلغ مقوم محکوم نموده است. 

ماده مقررات وضع از دهه چند از پس

296ق.م،نیازهایاجتماعدرعرصهداخلیو

بینالمللی،قانونگذاررابرآنداشتهاستکه

تلطیف را قوانینخشک و ازمقررات بعضی

ومنعطفگردانیدهوآنرابامصالحعمومی

منطبقسازد.

علی یزدانی )دادستان عمومی و انقالب شهرستان گنبد کاووس(  
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سفر  موضوع  زوجه،  قتل  لحاظ  به  هرچند   -2
حج منتفی بوده است، لیکن به فرض پذیرش آن به 
عنوان حقوق  مالی و انتقال آن به وراث، این مناقشه 
بر دادنامه وارد است که تقویم آن به وجه نقد رایج 

کشور برچه اساس بوده است.
تعهد  اجرای  امکان  به  توجه  با  فیه  مانحن  در 
یا لحاظ آن  از وراث  زوج )سفرحج تمتع( برای احد 
وجه  به  آن  تقویم  یک،  هر  مشاعی  سهم  به اندازه 
این  ندارد، ضمن  مبنایی  آنان  نظر  اعالم  بدون  نقد 
 275 ماده  در  قانونگذار  منع  با  زمینه  این  در  که 
ق.م روبه رو هستیم که مقرر می دارد: »متعهد له را 
نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه 
که موضوع تعهد است، قبول نماید. اگر چه آن شی 
قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد« بنابراین 
آن چه محکمه را به تقویم موضوع تعهد زوج سوق 
داده، رعایت ضروریاتی است که از آن گریزی نیست 
طریق  از  تعهد  اجرای  به  انسان  تمایل  همچنین  و 

دین پولی است.
تهاتر  وقوع   224 شماره  دادنامه  در  دادگاه   -3
ندانسته  دین ها محقق  اختالف موضوع  لحاظ  به  را 
است، از طرف دیگر چنین استدالل کرده است که 
آزادی،  بهار  طالی  تمام  سکه  هشتاد  مقابل  »در 
تفاضل دیه بین زن و مرد قرار می گیرد که معموال به 
وجه رایج کشور می باشد.« حال جای این سوال باقی 
است که وجه نقدی که در کنار شتر یا دین دیگری 

شده،  داده  قرار  دین  موضوع  طرف  یک  عنوان  به 
از کجا به دست آمده است؟ چه این که در دادنامه 
به پرداخت نصف دیه کامل  اولیای دم  شماره 999 
مرد مسلمان به عنوان فاضل دیه در حق قاتل ملزم 
شده اند، نه قیمت تقویم یافته آن. بنابراین دادگاه در 
پذیرفته  را  تهاتر  وقوع  امکان   224 شماره  دادنامه 
است اما معلوم نیست چرا در مقام استدالل و استناد 

این امر ملحوظ نگردیده است.    
به  ملزم  دم  اولیای   999 شماره  دادنامه  در   -4
تودیع نصف دیه مرد مسلمان بابت فاضل دیه و نیز 
پرداخت سهم دیه صغیر شده اند و مسلم است که این 
تودیع، پرداخت نفس دیه نیست، بلکه مبلغ تقویمی 

است. 
تایید  به  موصوف  دادنامه  که  این  به  عنایت  با 
دیوان عالی کشور رسیده است، می توان نتیجه گیری 
نمود که رویه مراجع عالی قضایی که به عنوان مرجع 
تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء صادره با موازین 
شرعی و قانونی می باشند، بر همین امر تعلق گرفته 

است.
این  در  نیز  حقوقی  اداره  مشورتی  نظریات 
خصوص متفاوت و واجد اشکال است. طبق نظریه 
مقتوله  پدر  هرگاه   1364/8/27-7/3446 شماره 
وارث منحصر باشد، اقدام وی به پرداخت نصف دیه 
با احتساب  موضوع ماده 44 قانون حدود و قصاص 
مهریه مقتوله که به صورت دین بر عهده زوج است، 
اشکال ندارد، اما اگر مقتوله به جز پدر وارث دیگری 
وراث  بین  ترکه  سایر  مانند  مهر  چون  باشد،  داشته 

تقسیم می شود، موافقت همه آنان الزم است.
نظریه شماره 7/4163-1387/7/7 اظهار می دارد: 
طبق ماده 296 ق.م که مقرر می دارد: »تهاتر فقط 
در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از 
یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به 
بنابراین تفاضل دیه بر اساس شتر  اختالف سبب.« 
و مهریه با دین موضوع سکه تهاتر نمی شود و ماده 

است: آمده تقاص از جامعی تعریف در

از ممتنع یا و دین منکر مدیون مال تصاحب

به مراجعه بدون بستانکار طرف از پرداخت

باید تقاص در نباشد. فتنه خوف اگر دادگاهها

رعایتتشابهمهماامکنبشود،مگراینکهمیسر

نباشد.

تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق...
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مذکور به آن ها تسری ندارد.
هم چنین طبق نظریه شماره 1382/5/2-7/2847 
در  دعوی  طرفین  »اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
قیمت دیه به توافق برسند، آیا زندانی نمودن محکوم 
است:  آورده  است؟«  جایز  توافق  حصول  تا  علیه 
تبدیل  مورد  در  علیه  محکوم  تراضی  عدم  »صرف 
عین به قیمت یا به نحو دیگر، از موجبات بازداشت 
نیست، اما بازداشت ممتنع از پرداخت دیه با استفاده از 
مالک ماده 139 قانون تعزیرات مصوب 1362)ماده 
696 ق.م.ا( با حصول شرایط خاص بالاشکال است. 

)کرمی، 1377، ص153(  
واقعی  جایگاه  در  »ممتنع«  واژه  نظریه  این  در 
خود تفسیر شده است و عدم توافق و تراضی محکوم 
له با محکوم علیه در مورد تبدیل عین به قیمت، از 
موارد بازداشت محکوم علیه محسوب نشده است و با 
این نظر محکوم علیه در این فرض ممتنع محسوب 
محکوم له  ناحیه  از  را  امتناع  این  بلکه  نمی شود، 

مفروض داشته است.  

بررسیتطبیقیموضوعتهاترقهریدراجناس
مختلف

1.ازدیدگاهفقهامامیه
منبع اصلی قانون مدنی در غالب موارد فقه امامیه 
است. همچنین هر دو اصطالح؛ تهاتر و تقاص، در 
ابواب فقه به چشم می خورد و فقهای متقدم و متاخر 
عبارات  و  آثار  در  آن  به  پرداختن  ضمن  معاصر  و 
خویش، استنتاج یکسانی از دو عنوان مزبور نوعًا به 

صورت مترادف داشته اند. 

1-1.تعریفتقاص
تقاص و مقاصه در زبان عربی عبارت است از: 
تهاتر وصول دین توسط داین از مدیوِن منکر به هر 
به  نیز  و  یابد  دست  او  مال  بر  بتواند  که  وسیله ای 

معنی پی کسی یا چیزی رفتن و نزدیک شدن، تالفی 
کردن و مقابله به مثل به عنوان واکنشی در پی وقوع 

عمل یا جرم می باشد.
(www.azizpoor.blogfa.com, 2008/28/10)

به  را  تقاص  عام  معنای  وسیله«،  »هر  عبارت: 
ذهن متبادر می سازد. در تعریف جامعی از تقاص آمده 
است: تصاحب مال مدیون منکر دین و یا ممتنع از 
پرداخت از طرف بستانکار بدون مراجعه به دادگاه ها 
تشابه  رعایت  باید  تقاص  در  نباشد.  فتنه  خوف  اگر 
مهماامکن بشود، مگر این که میسر نباشد که از غیر 
جنس طلب می توان برداشت و یا به قدر طلب بردارد، 
طلب  بر  زائد  برداشتن  مستلزم  تقاص  که  این  مگر 
باشد، که زائد در دست او امانت است. اگر تصاحب 
باشد، ضامن  به شکستن قفل و حرز  مزبور موقوف 
تقاص  است.  سرقت  عنوان  رافع  تقاص،  و  نیست 
است.  کیفری  امور  در  قصاص  مانند  مدنی  امور  در 
)جعفری لنگرودی،1370، ص173( و نیز بدین معنا 
آمده است که داین مستقال و بدون مراجعه به حاکم 
مال خود را از منکر دین اخذ کند. )شهیدثانی، 1371، 
ص280؛ طباطبایی، ج10، ص232؛ نجفی، بی تا، ج40(

2-1.اقوالکلیفقهادربارهتقاص
)آیه  کریم  قرآن  به  تقاص  مشروعیت  برای   
احادیث   و  نحل(  سوره   126 آیه  و  بقره  194سوره 

نیست بیریشه امامیه فقه در قهری تهاتر

وآنجاکهدرکالمفقهابهموضوعتقاصاشاره

شدهاست،جزماًمعناییازمعانیتهاتررامدنظر

قراردادهوبهتشریحاحکاموآثارآنپرداختهاند.

بهتریندلیلوامارهنزدماتفسیروتاویلیاست

را آن و داشته تقاص کلمه از نجفی عالمه که

مترادفباتهاترقهریدانستهاست.

علی یزدانی )دادستان عمومی و انقالب شهرستان گنبد کاووس(  
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و  است  شده  استناد  ص388(  ج40،  بی تا،  )نجفی، 
منابع و آثار متعددی وجود دارد که در آن به تقاص 
ج8،  بی تا،  )طوسی،  است.  گردیده  تعبیر  مقاصه  یا 
صص310و311 ؛ ابن قدامه، ج12، صص229-230( 
است  آن  فقها  دیدگاه  از  تقاص  شرایط  مهم ترین 
که تقاص کننده دارای حق عینی یا دینی برتقاص 
ابن  ؛  ص355  ج6،  )طوسی،1407،  باشد  شونده 
منابع  و حتی  و230(  بی تا، ج12، صص229  قدامه، 
تقاص  قابل  هم  را  تحجیر  حق  مانند  مالی  حقوق 
ص255(  ج3،  بی تا،  یزدی،  )طباطبایی  دانسته اند. 
البته به نظر بعضی از فقها )ابن قدامه، شیخ طوسی 
و آشتیانی( اگر مدیون به حق داین اقرار کند، تقاص 
جایز نیست و همین طور؛ برخی فقها )عالمه حلی و 
امکان  که  افزوده اند  را  شرط  این  اردبیلی(  موسوی 
نیل به حق از طریق مراجعه به قاضی وجود نداشته 
هندی،  فاضل  قدامه،  )ابن  عده ای  مقابل  در  باشد. 
نجفی( برآنند که حتی اگر داین، بینه قابل قبول نزد 
قاضی داشته باشد، به استناد ادله عام تقاص، امکان 
آن وجود دارد و البته برخی دیگر )عالمه حلی( جواز 
تقاص در فرض اخیر را منوط به عدم تحقق زیان و 
حسینی  و  هندی  )فاضل  عده ای  دانسته اند.  مفسده 
که  مالی  از  تقاص  عنوان  به  حق  استیفای  عاملی( 
ولی  جایز  را  دارد  وجود  داین  نزد  ودیعه  عنوان  به 
جایز  را  آن  هم  )نجفی(  عده ای  و  دانسته اند  مکروه 

نمی دانند.
فقهی  تقاص  و  تهاتر  تبیین جایگاه بحث  برای 

ولو حاکم اذن تقاص، در مشهور قول بنابر

ممکنباشد،شرطنیستودرصورتیکهاخذمال

مقدورنباشدمگربهبرداشتزیادی،اینامرجایز

است.دراینصورتمقدارزیادهدریدویبهامانت

باقیخواهدماندتاتواناییردآنراپیداکند.

جواهر  می  شود. صاحب  اشاره  فقها  اعاظم  عقاید  به 
در کتاب رهن در باب »فی االنفاق علی الرهن« بعد 
از عبارت »ان کان للرهن مونه کالدابه، انفق علیها 
مع  قهر  تهاترا  »ای  با  را  »تقاصا«  کلمه  تقاصا«  و 
االجتماع الشرایط من التساوی فی النوع و الصفه«، 
معنی و تفسیر نموده است. )نجفی، بی تا، ج 25، ص 
179( یعنی تقاص همان تهاتر قهری با اجتماع شرایط 
از این تعبیر استفاده می شود که تهاتر قهری  است. 
در فقه امامیه بی ریشه نیست و آنجا که در کالم فقها 
از  به موضوع تقاص اشاره شده است، جزمًا معنایی 
معانی تهاتر را مدنظر قرار داده و به تشریح احکام و 
آثار آن پرداخته اند. بهترین دلیل و اماره نزد ما تفسیر 
و تاویلی است که عالمه نجفی از کلمه تقاص داشته 

و آن را مترادف با تهاتر قهری دانسته است. 
صاحب جواهر در شرح کالم محقق حلی به بیان 
معنی تقاص پرداخته و این امر داللت بر آن دارد که 
ایشان  لسان  از  و  می رسد  مشارالیه  به  تهاتر  سابقه 
معنی  در  تهاتر  جواهر،  صاحب  تفسیر  به  توجه  با 
از  بعد  عالمه  وانگهی  است،  شده  استعمال  تقاص 
»کما  می دارد:  بیان  شرایع  »تقاصا« صاحب  عبارت 
فی النافع و القواعد و التحریر و االرشاد و الکتاب و 
اللمعه و غیرها بل فی الدروس علیه المتاخرون« که 
این عبارت با ذکر کتب فقها حکایت از آن دارد که 
موضوع تقاص به معنی تهاتر قهری مدنظر فقهای 

متقدم و متاخر بوده است.
دیدگاه شهید ثانی در تبیین جایگاه واژه تقاص 
بیشتر مورد استفاده علمای حقوق قرار گرفته است. 
شهید ثانی در شرح لمعه پس از بیان صحت عقد از 
سوی مالک و قائم مقام مالک، به مصادیق قائم مقام 
پرداخته و آن را به هفت دسته: پدر، جدپدری، وصی، 
تقسیم  از طرف حاکم و مقاص  امین  وکیل، حاکم، 
می کند و در بیان ایضاح مقاص بیان می دارد: )شهید 

ثانی، 1371، ج1، ص280(
گردن  بر  مالی  که  است  کسی  کننده  تقاص 
انکار  را  آن  )مدیون(،  شخص  آن  و  دارد  دیگری 
را  آن  مال،  پرداخت  وجوب  با  که  این  یا  می نماید 
مستقال  می تواند  صورت  این  در  نمی دارد.  مسترد 

تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق...
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3- عبارت »من جنس حقه ان وجده و اال فمن 
غیره بالقیمه« بر این امر اشاره دارد که در تقاص و 
تهاتر، حکم اولی این است که ماخوذ )مال المقاص( 
صورت  در  اال  و  باشد  داین  طلب  و  حق  جنس  از 
تعذر یا فقدان نوع جنس از غیر جنس دین، به  اندازه 
قیمت آن دریافت می شود و از قید »بالقیمه« هویدا 
می شود که در اجناس مختلف چنانچه قابلیت تقویم 
میسور باشد، تقاص و تهاتر قهری به وقوع می پیوندد. 
در  تردیدی  لفظ»القیمه«،  اطالق  لحاظ  با  خصوصا 
پذیرش تهاتر قهری و تقاص در اجناس مختلفی که 
باقی  باشند،  داشته  را  قانونی  و  تقویم عرفی  قابلیت 

نمی ماند.     
آیت اهلل خویی در مساله 55 از جلد اول کتاب 
تکمله المنهاج فرموده است: »تجوز المقاصه من غیر 
الجنس المال الثابت فی ذمته ولکن مع تعدیل القیمه 
از  الزاید« که صراحتًا مقاصه و تهاتر  فال یجوز اخذ 

غیر جنس مال را جایز دانسته اند. 

نتیجه 
خصوص  در  که  ادله ای  و  مطالب  به  عنایت  با 
مواد  از  منطقی  تفسیر  و  گردید  بیان  بحث  جایگاه 
قانون و توجه به عقیده صاحب نظران فقهی به نظر 
می رسد که در صورت تقویم قانونی یا عرفی اجناس 
امکان پذیر  قهری  تهاتر  وقوع  نقد،  وجه  به  مختلف 
باشد. رویه قضایی و عملی محاکم به ویژه واحدهای 
اجرای احکام به اجرای مفاد بخشنامه وزارت دادگستری 

درجوازمقاصهازمالغایببدونمطالبه،دو

نظراستکهقولبهترعدمجوازاست،مگراین

کهطوالنیشدنغیبتموجبضررشودکهدر

اینفرضاگرامکانرجوعبهحاکمباشد،اقوی

ایناستکهازسویحاکمصورتپذیرد.

صورت  )در  طلبش  جنس  از  البته  مدیون  مال  از 
مشاهده( بردارد و اال می تواند از غیر جنس طلب به 
 اندازه قیمت آن اخذ نماید و داین مختار است که آن 
مال را به دیگری یا خود بفروشد و بنابر قول مشهور 
در تقاص، اذن حاکم ولو ممکن باشد، شرط نیست و 
در صورتی که اخذ مال مقدور نباشد مگر به برداشت 
زیادی، این امر جایز است. در این صورت مقدار زیاده 
در ید وی به امانت باقی خواهد ماند تا توانایی رد آن 
را پیدا کند که در این صورت واجب است فورا تادیه 
کند و اگر استیفای حق متوقف بر سوراخ کردن دیوار 
یا شکستن قفل باشد، این امر جایز است و ضمانی 
المقاص،  مال  برداشت  در  و  نیست  تقاص کننده  بر 
مستثنیات دین باید رعایت شود و زائد برآن باشد و در 
جواز مقاصه از مال غایب بدون مطالبه، دو نظر است 
که قول بهتر عدم جواز است، مگر این که طوالنی 
شدن غیبت موجب ضرر شود که در این فرض اگر 
از  که  است  این  اقوی  باشد،  حاکم  به  رجوع  امکان 

سوی حاکم صورت پذیرد. )همان جا(
دست  به  ذیل  نکات  ثانی  شهید  مطالب  از   

می آید:      
و  قوی  دلیل  و  مطروحه  مساله  استظهار   -1  
و  لغوی  معنی  ترادف  و  انطباق  اثبات  به  بالارتیاب 
اصطالحی تقاص با تهاتر قهری، کالم صریح شهید 
ثانی درمباحث بیع سلف )سلم( می باشد. شهید ثانی 
که  آن جهت  از  را  تحاسب  و  )تقاص(  قهری  تهاتر 
تلقی  واحد  است، حکم   دین  استیفای  آن ها  مبنای 
کرده است و وقوع این امر را در اجناس متحدالجنس 
)از جهت تهاتر( و مختلف الجنس )از جهت تحاسب( 
به  مختلف  یا  متحد  اجناس  بنابراین  است.  پذیرفته 
محض این که با عنوان تهاتر یا تحاسب در مقابل 

یکدیگر قرار  گیرند، قابل تساقط هستند.
این  المقاص«  الحاکم  بحکم  »و  عبارت  از   -2
مطلب ظاهر می شود که از تقاص و تهاتر دقیقا همان 
بدون رعایت تشریفات  )دادرس(  نتیجه حکم حاکم 
دادرسی و رجوع به محکمه حاصل می شود. بنابراین 
حصول آن قبل از مرافعه نزد قاضی ممکن است و 

داللت عقلی آن مانع اطاله دادرسی می گردد.   

علی یزدانی )دادستان عمومی و انقالب شهرستان گنبد کاووس(  



)1
38

ر 8
یو

هر
و ش

اد 
رد

- م
 39

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

98

گرایش  دیگر  از طرف  ثالثه،  اعیان  تقویم  مورد  در 
و  علمای حقوق  نظریه  و  بین المللی  و  داخلی  عرف 
تمایل اصحاب دعوی و نیز محاکم به جبران خسارت 
از طریق پول و وجه نقد، دلیلی بر صحت این مدعا 
می باشد. چنانچه در موارد شاذ با تفسیر لفظی از ماده 
296 قانون اساسی اعتقاد به هم جنس بودن موضوع 
دو دین باشد هر چند در مساله مانحن فیه، آن عقیده 
با امعان نظر به حصول وحدت دیون به لحاظ تقویم 
قانونی و عرفی اجناس مختلف به وجه نقد از مدلول 
ماده مرقوم مستفاد نمی شود. به هر تقدیر به لحاظ 
ابهام موضوع معنونه در اجرای اصل 167  اجمال و 
الجرم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   3 ماده  و  ق.م 
و  نمود  مراجعه  اسالمی  معتبر  منابع  به  می بایست 
همان طور که بیان شد اقوال فقها و قول مشهور که 
ادعای اجماع بر آن شده و نیز اقوال فقهای معاصر، 
جواز و صحت مقاصه و وقوع تهاتر در فرض مساله 
مطروحه می باشد، به ویژه آن که غالب علمای حقوق 
مبحث  مشابه  را  مدنی  حقوق  در  تهاتر  مقررات  نیز 
تردیدی  تفسیر  این  با  که  دانسته اند  فقه  در  تقاص 
در صحت استناد به مقررات فقهی به وجود نمی آید. 
به شدن موضوع  به مبتال  توجه  با  پیشنهاد می شود 
قانونگذار ایرانی نیز مانند قانونگذار فرانسه با الحاق 
بند یا تبصره ای به ماده 296 ق.م به این اختالفات 

پایان بخشد.

فهرستمنابع
تهران،  اول،  جلد  مدنی،  حقوق  حسن،  امامی،   .1

کتابفروشی اسالمیه، 1371
2. بازگیر، یداهلل، قانون مدنی در آیینه آرای دیوان 

عالی کشور، تهران، انتشارات فردوسی، 1379
در  مبسوط  محمدجعفر،  لنگرودی،  جعفری   .3
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 1378
4. همو، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران، نشر 

گنج دانش، 1382    
گلشن،  نشر  تهران،  حقوق،  ترمینولوژی  همو،   .5

1370
6. ذهنی تهرانی، سید محمد جواد، مباحث الفقهیه، 

جلد11، نشر وجدانی، 1374
7. رضوانی، مجتبی، بررسی تطبیقی تهاتر در فقه و 

حقوق ایران، تهران، دانشکده علوم قضایی  
8. روحانی، صادق، فقه الصادق، جلد 25، قم، نشر 

دارالکتاب، 1414هـ.ق
9. شمس، عبداهلل، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، 

تهران، انتشارات دراک، 1385
اصول قراردادها و تعهدات،  10. شهیدی، مهدی، 

تهران، انتشارات مجد، 1383
11. همو، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر 

حقوقدان ،1377
12. همو، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات دانشگاه 

شهید بهشتی،  1370
تعهدات  سقوط  و  ایجاد  علی،  آبادی،  علی   .13
انتشارات  تهران،  اسالمی،  حقوق  در  عقد  از  ناشی 
دانشگاه تهران، 1381                                                                       

14. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلدهای 1و2، 
تهران، شرکت سهامی انتشار ،1377 

کنونی،  حقوقی  نظم  در  مدنی  قانون  همو،   .15
تهران، نشر دادگستر، 1377 

نشر  تهران،  تعهدات،  عمومی  نظریه  همو،   .16
میزان، 1382 

سهامی  شرکت  تهران،  حقوقی،  وقایع  همو،   .17
انتشار، 1385

فقهی  استفتائات  مجموعه  باقر،  محمد  کرمی،   .18
انتشارات  تهران،  قتل،  به  راجع  حقوقی  نظریات  و 

فردوسی، 1377
19. محمد جمال الدین جبعی العاملی )شهید ثانی(، 

الروضه البهیه، نشر مکتب االعالم االسالمی، 1371
20. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، تکمله المنهاج، 

جلد اول، نجف، نشر مطبعه االداب، 1976
الکالم فی شرح  جواهر  21. نجفی، محمد حسن، 
شرایع االسالم، جلد 25، بیروت، نشر داراالحیاء التراث 

العربی 
نو  »کاوشی  سیدمحمود،  شاهرودی،  هاشمی   .22
در اقسام دیه و چگونگی پرداخت آن«، مجله فقه اهل 
بیت، قم، دایره المعارف فقه اسالمی، سال اول، شماره3، 

زمستان 1374
23. یوسفی، احمدعلی، »پول امروز، مثلی یا قیمی 
یا ماهیت سوم؟«، مجله فقه اهل بیت، قم، دایره المعارف 

فقه اسالمی، سال4، شماره 4، تابستان 1377

تهاتر قهری در اجناس مختلف در حقوق...
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اما  است،  الوکاله  و حق  اجرت  وکیل مستحق  وکالت،  عقد  در 
از  می کنند،  مراجعه  دادگاه  به  حقوقی  اقدام  برای  که  افرادی  تمام 
و  واقعیت  این  نیستند.  برخوردار  وکیل  معرفی  مالی جهت  بضاعت 
جامعه،  آحاد  برای  آن  ابزارهای  و  عدالت  تأمین  هم چنین ضرورت 
فلسفه تأسیس نهاد وکالت معاضدتی است که در جرایم مهم نمود 
می یابد. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه 
حق الوکاله، با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد مشکالت 
را صادر  فرجامی  مورد شکایت  رأی  که  است  دادگاهی  با  فرجامی 
دعوای  سه  در  ساله  همه  مکلفند  دادگستری  وکالی  است.  کرده 
از سوی  نمایند.  وکالت  قبول  معاضدت،  عنوان  به  مدنی  و  حقوقی 
دیگر اجرای آیین نامه اجباری شدن انتخاب وکیل در دعاوی حقوقی، 
آن  بسترهای  اصالح  و  معاضدتی  وکالت  ظرفیت  افزایش  مستلزم 

است.

کلیدواژهها:  وکالت معاضدتی، وکالت تسخیری، وکیل، مشاور 
حقوقی، حق الوکاله

بسترهای قانونی وكالت رایگان

فاطمه افرنگ )کارشناس مسؤول امور قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه(
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درآمد
وکالت عقدی است که به موجب آن وکیل انجام 
امری را به نمایندگی از موکل می پذیرد. وکیل برای 
که  است  اجرت  مستحق  می دهد،  انجام  که  آنچه 
برای  افرادی که  تمام  الوکاله می گویند.  آن حق  به 
اقدام حقوقی در مورد خاص نیازمند مراجعه به دادگاه 
وکیل  انتخاب  برای  کافی  مالی  بضاعت  از  هستند، 
رایگان  وکالتی  خدمات  از  باید  و  نیستند  برخوردار 
بهره مند شوند. در این مقاله بسترهای قانونی و فواید 

وکالت رایگان و آثار آن مورد بحث قرار می گیرد.

پیشینهیوکالترایگان
»در سال 1309 وکال ملزم گردیدند هریک، همه 
)رایگان(   معاضدت  عنوان  به  مدنی  دعوای  در  ساله 
وکالت نمایند و برای تنظیم این امر شعبه ای به نام 
شعبه معاضدت قضایی در کانون وکال تاسیس شد.« 

)متین دفتری، 1378، ج1، ص170( 
جایگاه  زمان  همین  از  قضایی،  معاضدت  واحد 
توجهی  شایان  خدمات  نیز  امروز  تا  و  یافت  قانونی 
انجام داده است. وکال موظفند همه ساله، سه دعوی 
خوانده  که  نمایند  طرح  یا  و  نموده  دفاع  را  حقوقی 
دادرسی عاجز  پرداخت هزینه های  از  آن  یا خواهان 
است. این عجز که بعضًا از فقر نشات می گیرد، نباید 

به پیکره عدالت اجتماعی ضربه وارد کند. قطع نظر 
از این که بعضًا وکالت های معاضدتی با جدیت انجام 
نمی شود و بیشتر وکالی معاضدتی به رفع مسؤولیت 
می اندیشند، معهذا ضرورت وکالت معاضدتی از دید 

قانونگذار مغفول نمانده است.
اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
»در  است:  داشته  بیان  چنین   1358/8/24 مصوب 
خود  برای  دارند  حق  دعوی  طرفین  دادگاه ها  همه 
وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل  را 
نداشته باشند، باید برای آن ها امکانات انتخاب وکیل 

فراهم گردد.«
یکی  عنوان  به  وکیل  از  استفاده  اصل  این  در 
از خدمات عمومی اجتماعی اعالم شده، که اجباری 
نیست اما برای اجرای آن، اجبار عمومی نهفته است و 
این خود یکی از نقاط قوت وکالت رایگان است که به 
آن جامۀ کامال رسمی می پوشاند و به رغم این که این 
اجرا درنیامده است؛  به  تاکنون به طور کامل  قانون 
اما تصریح به آن نیز می تواند نوعی دست آویز برای 
پیشگامان عدالت اجتماعی باشد تا وکالت رایگان را 

برای اقشار کم درآمد، مهیا کند.
و  معاضدتی«  »وکالت  شامل  مجانی  وکالت 
»وکالت تسخیری« است. وکالت معاضدتی، وکالتی 
است که برای موکل فاقد استطاعت مالی مقرر شده 
است؛ یعنی اصل در استفاده از وکالت رایگان، اثبات 

عدم استطاعت مالی است. 
بهتر است بگوییم رشد و نمو جرم و حتی دعاوی 
اجتماع  آمد  در  فقیر و کم  اقشار  در  مالی  ریز  خرده 
صورت  قضایی  حمایت  آنان  از  اگر  و  است  بیشتر 
نگیرد، به پیکره ی اجتماع صدمه وارد می شود. قسم 
دیگر وکالت انتخابی، در خصوص جرایم مهمی است 
که متهم از معرفی وکیل به دادگاه خودداری می نماید 
یا با وجود تمایل به انتخاب وکیل، قدرت مالی برای 

حقوقی دعوی سه ساله، همه موظفند وکال
یا خوانده که نمایند طرح یا و نموده دفاع را
خواهانآنازپرداختهزینههایدادرسیعاجز
جدیت با معاضدتی وکالتهای بعضاً است.
انجامنمیشودوبیشتروکالیمعاضدتیبهرفع
وکالت ضرورت معهذا میاندیشند، مسؤولیت
معاضدتیازدیدقانونگذارمغفولنماندهاست.

بسترهای قانونی وکالت رایگان
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معرفی وکیل ندارد؛)1( 

محاسنوکالترایگان
محاسن وکالت رایگان از سه دیدگاه قابل بررسی 

است:

1.فایدهاجتماعی
سازی  ذخیره  نهاد،  این  بستن  کار  به  با  جامعه 
با  و  می دهد  انجام  اجتماعی  زخم های  التیام  برای 
کار  و  حقوقی  سواد  هنر،  از  وکال،  بر  قانونی  اجبار 
آنان، برای درمان دردهای اجتماعی استفاده می کند.
کم  طبقات  که  است  نموده  ثابت  اجتماعی  تجارب 
این  درآمد  هرچه  و  پذیرترند  صدمه  اجتماع  درآمد 
جرم  یا  اجتماعی  آمار صدمات  یابد،  کاهش  طبقات 
وجود  به  جرایم،  موارد  از  بسیاری  در  و  شده  بیشتر 

آورنده صدماتند. 

2.فایدهشخصی
اصلی ترین فواید شخصی وجود وکیل معاضدتی 
که  درآمد  کم  اشخاص  گمراهی  عدم  تسخیری،  یا 
اکثرا کم سواد یا بی سواد نیز هستند، خواهد بود. بدین 
و  معاضدتی  وکیل  خدمات  از  شخصی  وقتی  معنی 
تسخیری بهره مند می شود، عالوه بر این که ایمانش 
به رعایت عدالت بیشتر می شود، با فاکتورهای عدالت 
قضایی نیز ملموس تر برخورد می کند و بی سوادی و 

مجازات  برابر  در  تمکین  به  ناچار  را  او  بی اطالعی، 
حمایت  قانون  واحده  ماده  داللت  به  نمی نماید. 
مسلح  نیروهای  پرسنل  و  دولت  کارکنان  از  قضایی 
مصوب 1376/7/29 وزارت خانه ذیربط موظف است 
به کارمند خود خدمات حقوقی ارائه کند. بنا به مراتب 
مذکور فوائد شخصی وکالت رایگان کارمندان دولت 

را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

3.فایدهحقوقی

وقت  مسلما  پرونده ها  در  وکیل  یک  وجود  با 
ارباب رجوع صرف  به  تفهیم مطالب  برای  دادگاه ها 
غیر  حرف های  به  نیست  الزم  قاضی  و  نمی شود 
مرتبط با پرونده گوش دهد. با دخالت وکیل، قاضی با 
شخصی مثل خود روبه رو است که می تواند اشکاالت 
کار را نیز به او گوشزد نماید. روان شدن سیر پرونده، 

معاضدتی وکیل خدمات از شخصی وقتی

که این بر عالوه میشود، بهرهمند تسخیری و

با میشود، بیشتر عدالت رعایت به ایمانش

نیزملموستربرخورد فاکتورهایعدالتقضایی

به ناچار را او بیاطالعی، و بیسوادی و میکند

تمکیندربرابرمجازاتنمینماید.

1. ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری: »متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند 
بین وکالی حوزه  از  ندارد  را  انتخاب وکیل  توانایی  متهم  دادگاه تشخیص دهد  نماید، چنانچه  تعیین  او  برای  وکیلی 
قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل 
درخواست حق الوکاله نماید، دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی 

نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
تبصره 1– در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم 
شخصًا وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از 

حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
تبصره 2– در کلیه امور جزایی به استثناء جرایم مذکور در تبصره1 این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست، 

هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابالغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر این که دادگاه حضور متهم را الزم بداند.«

فاطمه افرنگ )کارشناس امور قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه(
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صدور احکام صحیح را در پی دارد.

معایبوکالترایگان
در هر نظام حکومتی، مردم همیشه تاوان عدم 
این  گاه  و  می پردازند  را  قوانین  تصویب  از  اطالع 
است که  قانونی خوب  است.  ناپذیر  صدمات جبران 
در عمل بتواند مشکالت مردم را حل کند و اگر در 
و  سنگین  و  زیبا  عبارات  و  کلمات  از  قانون  تنظیم 
نمی شود.  ایجاد  اشکالی  نشود،  استفاده  هم  جمیل 
چه بسا قوانینی که بیش از صد سال از تصویب آن 
می گذرد، ولی هنوز قدرت اجرایی دارد و گره از کار 

مردم می گشاید. 
این مقدمه از این رو گفته شد که هر چند تاسیس 
نهاد وکالت معاضدتی و تسخیری گام بلند اجتماعی 
و قضایی است، ولی اجرای صحیح آن بسیار سخت  
است، گاه وکیل معاضدتی به پرونده  رایگان توجهی 
نمی  کند و آن را زنگ تفریح کاری خود می داند. وجود 
قوانین و مقررات نظارتی موجب استفاده بهتر از این 

نهاد است.

مراحل در رایگان وکالت از استفاده موارد
مختلفدادرسی

مدنی  دادرسی  آیین  قانون   35 ماده  مطابق 

به  راجع  اختیارات  تمام  شامل  دادگاه ها  در  »وکالت 
امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده 
یا توکیل در آن خالف شرع باشد،  لیکن در امور زیر 

باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود: 
1 – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر،  

فرجام خواهی و اعاده دادرسی؛
2 – وکالت در مصالحه و سازش؛

تردید  و  انکار  یا  جعل  ادعای  در  وکالت   –  3
نسبت به سند طرف و استرداد سند؛

4 – وکالت در تعیین جاعل؛
تعیین  و  داوری  به  دعوا  ارجاع  در  وکالت   –  5

داور؛ 
6 – وکالت در توکیل؛

7 – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس؛ 
8 – وکالت در دعوای خسارت؛

9 – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا؛
از  دفاع  و  ثالث  در جلب شخص  وکالت   –  10

دعوای ثالث؛
از  دفاع  و  ثالث  ورود شخص  در  وکالت   –  11

دعوای ورود ثالث؛
12 – وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال 

آن؛
13 – وکالت در ادعای اعسار؛

14 – وکالت در قبول یا رد سوگند؛
در  شده  یاد  شماره های  به  اشاره  تبصره1– 
محسوب  تصریح  آن،  موضوع  ذکر  بدون  ماده  این 

نمی شود. 
تبصره2– سوگند، شهادت، اقرار، لعان)1( و ایالء)2( 

قابل توکیل نمی باشد.«

تسخیری و معاضدتی وکالت نهاد تاسیس

اجرای ولی است، قضایی و اجتماعی بلند گام

صحیحآنبسیارسختاست،گاهوکیلمعاضدتی

زنگ را آن و نمیکند توجهی رایگان پرونده به

تفریحکاریخودمیداند.وجودقوانینومقررات

انتساب نظارتیموجباستفادهبهترازایننهاداست. از طرف زوج به زوجه و نفی  اسناد زنا   : لعان   .1
فرزندی که ملحق به فراش او است..  

2. ایالء : سوگند خوردن مرد )زوج( در ترک نزدیکی کردن 
با زن خود است.

بسترهای قانونی وکالت رایگان
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وکالت  دادرسی  موارد  تمام  برای  رایگان  وکیل 
دارد مگر مواردی که توکیل در آن خالف شرع باشد 
و یا از طرف موکل استثناء شده باشد. بند 13 ماده 
35 »وکالت در ادعای اعسار« را نیز از جمله موارد 
تصریحی در وکالت نامه وکیل دانسته است این موارد 
نقص  بدون  و  درست  اختیاری  نامه های  وکالت  در 
می باشد و حال این که در وکالت معاضدتی می توان 
از  یکی  عنوان  به   35 ماده   13 بند  باید  اول  گفت 
شرایط ارائه وکیل معاضدتی صورت پذیرد و سپس 
وکالت قبول گردد. در دعاویی که وکیل یا وکالی آن 
معاضدتی هستند باید ادعای اعسار از طرف شخص 
یعنی  پذیرد؛  دیگر صورت  وکیل  طرف  از  یا  موکل 
پس از اثبات معسر بودن، شخص به دفتر معاضدت 
می شود.  تعیین  او  برای  معاضدتی  وکیل  و  معرفی 
این  دادرسی  هزینه  از  اعسار  مزایای  از  یکی  چون 
است که شخص از خدمات دفتر معاضدت نیز استفاده 
نماید ولی با توجه به ماده 35 و موارد چهارده گانه 
اولین  برای  معاضدتی  وکیل  که  گفت  می توان  آن 
مرحله دعوی )رسیدگی بدوی( وکالت دارد ولی باید 
ضمن امضاء  قرارداد تا جایی که موکل به حق خود 
برسد، دعوی را ادامه دهد؛ چون قسمت اخیر ماده 43 
نظام نامه قانون وکالت مصوب 1316/3/19 وزارت 
دادگستری نیز بر این امر تصریح دارد: » … و پس 
از ختم دعوی در صورتی که موکل محکوم له واقع 
شود و خمس حق الوکاله را که در قرارداد تنظیمی 
دارد  ایصال  کانون  به صندوق  و  است وصول  مقرر 

»…
وکیل  دعوی«  »ختم  به  ماده  این  تصریح  با 
انتخابی باید عالوه بر اجبار به قبول وکالت، تا ختم 

دعوی آن را ادامه دهد. 
ماده31 قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری 
»وکالی  است:  داشته  بیان  چنین   1356 مصوب 

دعاوی  در  یا  و  حقوقی  دعاوی  در  باید  دادگستری 
جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف 
می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین 
سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و 
از طرح  بعد  یا ضمن دفاع تصریح نمایند، همچنین 
را در  نیز مساعی خود  دعوی و در جریان رسیدگی 

این زمینه معمول دارند.«
طبق ماده 32 همین قانون »در نقاطی که وزارت 
دادگستری اعالم کند، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی 
در  آن ها  از  دفاع  و  قانون  از  شکایت  نیز  و  حقوقی 
دادگستری  وکیل  دخالت  با  دادگستری  دادگاه های 
به  مکلف  دادگستری  وکالی  کانون  بود.  خواهد 
یا  تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت 
کسانی است، که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع 
انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم 
دادگاه  با  الوکاله  حق  تادیه  برای  اشخاص  توانایی 
مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی 
با دادگاهی است، که رای مورد شکایت فرجامی را 
صادر کرده است. هرگاه پس از ابالغ تصمیم وزارت 
امکان  وکیل،  دخالت  بودن  الزامی  به  دادگستری 
یا  و  گردد  محدود  محل  در  معاضدتی  وکیل  تعیین 
میزان  با  مذکور  امکانات  دعاوی،  افزایش  علت  به 
دادگستری  وزارت  نباشد،  احتیاجات محل هماهنگ 

توانایی عدم یا بضاعت عدم تشخیص

اشخاصبرایتادیهحقالوکاله،بادادگاهمرجع

رسیدگیبهدعویودرموردشکایتفرجامیبا

را دادگاهیاستکهرایموردشکایتفرجامی

صادرکردهاست.

فاطمه افرنگ )کارشناس امور قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه(
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تصمیم  اجرای  متناسب  امکانات  تامین  تا  می تواند 
مزبور را موقوف سازد.« 

همان  مقتضیات  با   1356 سال  در  قانون  این 
از گذشت حدود  زمان تصویب گردیده است و پس 
سی سال باید دید که آیا با تغییرات سیستم قضایی 

کشور می تواند گره گشا باشد یا خیر؟ 
کیفری  امور  در  قانون  این  می رسد،  نظر  به 
به  دادگاه ها  که  مدنی  امور  در  اما  باشد،  موفق تر 
صورت تخصصی وارد رسیدگی می شوند، امکان سوء 

استفاده یک صنف و شغل زیاد است.
آیین نامه اجباری شدن انتخاب وکیل نیز بستری 
برای توسعه فرهنگ استفاده از وکالت رایگان است. 
مطابق ماده 3 آیین نامه »با توجه به مواد 24، 25 و 31 
قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1351 و اصالحات و 
الحاقات بعدی آن)1( و مقررات فصل دوم از نظام نامه 
نامه  آیین  قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 و 
اجرایی ماده 10 صندوق حمایت از وکال مصوب 11 
تیر 1374 ریاست قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط 
به معاضدت قضایی و ماده 32 قانون اصالح پاره ای 
کانون های   ،1356 مصوب  دادگستری)2(  قوانین  از 
وکالی دادگستری و هیأت اجرایی ماده 2 آیین نامه 
اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه، مکلف به تأمین 
وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی 

می باشند که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب 
وکیل نیستند.«

مطابق ماده 4 آیین نامه »تشخیص بی بضاعت 
تأدیه  برای  اشخاص  توانایی  عدم  یا  بودن 
حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در 
مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رأی 
بدین  است.  کرده  صادر  را  فرجامی  شکایت  مورد 
منظور رییس کل دادگاه ها در حوزه های قضایی در 
معاضدت  مؤسسات  همکاری  با  امر  سهولت  جهت 

وکالیدادگستریوفقماده23قانونوکالت

مصوب25بهمن1315ومشاورانحقوقیبرابر

ماده اجرایی آییننامه 21 ماده 2 تبصره مالک

و درسهدعوایحقوقی مکلفندهمهساله 187

مدنیبهعنوانمعاضدت،قبولوکالتنمایند.

1. مواد مذکور عینًا نقل مي شوند:
تأدیه  قدرت  که  »کساني  وکالت:  قانون   24 ماده 
حق الوکاله ندارند، مي توانند از کانون تقاضاي معاضدت 
به  راجع  و  اساس  با  دعوي  که  این  به  مشروط  نمایند؛ 
شرایط  سایر  و  تقاضا  طرز  باشد.  کننده  تقاضا  شخص 
الزمه براي معاضدت قضایي را وزارت عدلیه به موجب 

نظامنامه معین خواهد کرد.«
که  را  نظاماتي  مکلفند  »وکال  وکالت:  قانون   25 ماده 

وزارت عدلیه براي آنها معین مي نماید، متابعت نمایند.«
انتخابي  وکالت  باید  »وکال  وکالت:  قانون   31 ماده 
حقوقي و جزایي را که در حدود قوانین و نظامات به آنها 

ارجاع مي شود قبول نمایند.«
2. ماده 32 قانون اصالح پاره اي از قوانین دادگستري 
اعالم  دادگستري  وزارت  که  نقاطي  »در  مصوب 1356: 
کند، اقامة تمام یا بعضي از دعاوي حقوقي و نیز شکایت 
از آراء و دفاع از آنها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت 

وکیل دادگستري خواهد بود.
وکیل  تأمین  به  مکلف  دادگستري  وکالي  کانون 
یا کساني است که  معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت 
انتخاب وکیل نیستند. قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع 

براي  اشخاص  توانایي  عدم  یا  بضاعت  عدم  تشخیص 
تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگي به دعوا و در 
مورد  رأي  که  است  دادگاهي  با  فرجامي  شکایت  مورد 

شکایت فرجامي را صادر کرده است.
به  دادگستري  وزارت  تصمیم  ابالغ  از  پس  هرگاه 
الزامي بودن دخالت وکیل، امکان تعیین وکیل معاضدتي 
دعاوي  افزایش  علت  به  یا  و  گشته  محدود  محل  در 
امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد، 
متناسب،  امکانات  تأمین  تا  مي تواند  دادگستري  وزارت 

اجراي تصمیم مزبور را موقوف سازد....«

بسترهای قانونی وکالت رایگان
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هیأت  و  استان ها  در  وکال  کانون های  در  قضایی 
برنامه  قانون   187 ماده  اجرایی  آیین نامه   2 ماده 
سوم توسعه،)1( وفق قوانین و آیین نامه های مربوطه 

عمل می نماید.«
و  وکال  تکلیف  به  نیز  آیین نامه   5 ماده  در 
بدین  رایگان  وکالت  پذیرش  به  حقوقی  مشاوران 
دادگستری  »وکالی  است:  گردیده  تصریح  شرح 
وفق ماده 23 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 
 21 ماده   2 تبصره  برابر مالک  مشاوران حقوقی  و 
آیین نامه اجرایی ماده 187 مکلفند همه ساله در سه 
قبول  معاضدت،  عنوان  به  مدنی  و  حقوقی  دعوای 
وکالت نمایند و چنانچه موکل، محکوم له واقع شود، 
او  به  شود  وصول  که  آنچه  از  قانونی  حق الوکاله 
کانون  به  متعلق  آن  یک  پنج  شد،  خواهد  پرداخت 
یا هیأت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 

قانون برنامه سوم توسعه می باشد.«
نیازمند  اشخاص  آیین نامه   6 ماده  اعتبار  به 
وکالت رایگان می توانند از رییس دادگستری محل 

تقاضای معاضدت نمایند.

مواردانتخابوکیلمعاضدتی
موارد انتخاب وکیل معاضدتی در قانون تمثیلی 
ذکر  قانون  در  صراحت  به  موارد  برخی  ولی  است. 
دادرسی  آیین  قانون  ماده 513  از جمله  است؛  شده 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی که چنین 
اشعار می دارد: »معسر می تواند از مزایای زیر استفاده 

نماید:
از  از تأدیه تمام یا قسمتی  1 – معافیت موقت 
هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از 

هزینه آن ادعای اعسار شده است؛
معافیت  و  معاضدتی  وکیل  داشتن  حق   –  2

موقت از پرداخت حق الوکاله.«
کلمه »می تواند«؛ به اختیاری بودن امتیاز اعسار 
اشاره دارد: زمانی برای معسر وکیل معاضدتی تعیین 
می شود که او چنین درخواستی را به دادگاه ارائه دهد 
به نظر می رسد  ارائه چنین درخواستی  و در صورت 
کند  منعکس  وکال  کانون  به  را  مراتب  باید  دادگاه 
تا آن کانون وکیل معاضدتی معرفی کند، نه این که 
نماید.«  معسر  برای  وکیل  انتخاب  به  مبادرت  راسًا 
)مهاجری، 1387، ج4، ص414( در تمام کانون های 
وکال شعبه معاضدت و حمایت قضایی وجود دارد که 
مستند قانونی آن قانون وکالت مصوب 1315 و نظام 

نامه قانون وکالت مصوب سال 1316 می باشد. 

تعیین معاضدتی وکیل معسر برای زمانی

میشودکهاوچنیندرخواستیرابهدادگاهارائه

دهدودادگاهبایدمراتبرابهکانونوکالمنعکس

تاآنکانونوکیلمعاضدتیمعرفیکند،نهاینکه

راساًمبادرتبهانتخابوکیلبرایمعسرنماید.

فاطمه افرنگ )کارشناس امور قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه(

1. ماده2 آیین  نامه اجرایي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اصالحي1384: »به منظور تنظیم و تصویب سیاست هاي 
اجرایي و خط  مشي اجراي ماده 187 هیأتي مرکب از معاون اول رییس قوه قضاییه )به عنوان رییس هیأت(، رییس حوزه 
نظارت قضایي ویژه قوه قضاییه، معاون آموزش قوه قضاییه، دادستان انتظامي قضات، دبیر هیأت مرکزي گزینش قوه 
قضاییه، مدیر کل امور عمومي و مالي حوزه رییس قوه قضاییه، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقي، وکالء و کارشناسان و 
یک نفر از قضات عالي رتبه که داراي پایه قضایي 9 به باال مي باشد با تعیین رییس قوه قضاییه تشکیل مي گردد. جلسات 
هیأت حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رأي اکثریت معتبر خواهد بود. تصمیمات هیأت، اداري بوده و با رأي 

اکثریت که رییس هیأت با آن موافق باشد، قابل عدول است.«
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اطالعات  که  کسانی  مراجعه  از  پس  شعبه  این 
کافی برای طرح دعوی و یا دفاع ندارند با تقاضای 
در  و  می کند  رسیدگی  موضوع  به  افراد  شخصی 
صورت ارائه دادخواست حتی بدون صدور حکم اعسار 
در صورت اعالم و اثبات از طرف شخص و قبول از 
طرف شعبه معاضدت، برای شخص وکیل معاضدتی 

تعیین می نماید.
اجباری  نامه  آیین  اجرای  با  است  ذکر  شایان 
شدن انتخاب وکیل در دعاوی حقوقی، دامنه وکالت 

مجانی نیز توسعه یافته است. 
مطابق ماده 4 این آیین نامه کسانی که قادر به 
پرداخت حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند،  
با اعالم این موضوع با طرح یک دعوی و به نتیجه 
رسیدن آن، از خدمات وکیل معاضدتی بهره مند شده 
وکیل  به  الوکاله  حق  پرداخت  برای  ذمه شخص  و 

معاضدتی مشغول خواهد شد. 

مرجعمعرفیوکیلمعاضدتی
دادگاه که وظیفه و صالحیت رسیدگی به دعوی 
شخص را دارد، دغدغه بهره مندی از وکیل معاضدتی 
برای شخص را نیز بر دوش می کشد؛ این یک وظیفه 
در  اعسار  اثبات  قضایی.  نه  است  اداری  و  سازمانی 
اثر رسیدگی به اعسار،  دادگاه صورت می گیرد؛ ولی 

یا مجمع صنف، یک وارد شخصی وقتی

اتحادیهمیشود،بایدعالوهبراستفادهازحقوق

ناشیازشخصیتحقوقیآنصنف،هزینههایی

رانیزبپردازدکهیکیازاینهزینههابرایوکالء،

انجاموکالترایگاناست.

حق بهره مندی از وکیل معاضدتی است. به هر حال 
تعیین  و  تعرفه  مراجع  که  کرد  اعالم  قطعًا  می توان 

وکیل معاضدتی عبارتند از: 
ماده یک الیحه  به صراحت  کانون وکالء:   -1
مصوب  دادگستری  وکالی  کانون  استقالل  قانونی 
وکالی  » کانون  بعدی:  اصالحات  با   1333/12/5
دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای حقوقی 
در  می شود.  تشکیل  استان  دادگاه  هر  مقر  در  که 
این کانون ها مطابق نظام نامه قانون وکالت مصوب 
معاضدت  موسسات  دادگستری  وزارت   1316/3/19
قضایی تشکیل می شود که می توان گفت شخصیت 
دارد  کانون  حقوقی  شخصیت  به  وابسته  حقوقی 
قضایی  معاضدت  خدمات  ارائه  آن  صالحیت  که 
عرایض  شعبه  دبیرخانه،  شامل  موسسه  این  است. 
اصلی ترین  گفت  می توان  که  است  قضایی  شعبه  و 
مرجع معرفی وکیل معاضدتی یا وکالی انتخابی در 

دادگستری می باشد. 
2- هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 
187 برنامه سوم توسعه: در بند )د( ماده 2 آیین نامه 
آمده  توسعه  سوم  برنامه  قانون   187 ماده  اجرایی 
به  نیازمند  و  بضاعت  کم  افراد  » شناسایی  است:  
خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی وکال 

و کار گشایان قوه قضاییه.« 
 این هیات اجرایی در مواد 3و4 آیین نامه اجرایی 
قوانین  از  پاره ای  اصالح  قانون  و 32  مادتین 31  و 
دادگستری مکلف به ارائه خدمات معاضدتی به افراد 
حقوقی  خدمات  ارائه  به  نیازمند  یا  و  بضاعت  کم  

است. 

انعقادقراردادوکالتمعاضدتی
وکیل  از طرف  رایگان  وکالت  قرارداد  انعقاد  آیا 
این  آیا  است  اجباری  اگر  و  خیر؟  یا  است  اجباری 

بسترهای قانونی وکالت رایگان
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قرارداد، نفوذ حقوقی دارد ؟ آیا فقدان قصد و رضا به 
صحت قرارداد خدشه وارد می آورد؟ 

در پاسخ باید گفت با اعمال قدرت حاکمیت دولت 
در مقام قانونگذاری، این پرسش خود به خود پاسخ 
داده می شود؛ وقتی شخصی وارد یک صنف، مجمع 
از حقوق  استفاده  بر  باید عالوه  اتحادیه می شود،  یا 
هزینه هایی  صنف،  آن  حقوقی  شخصیت  از  ناشی 
را نیز بپردازد که یکی از این هزینه ها برای وکالء، 

انجام وکالت رایگان است.
اعالم  از  پس  وکال  کانون  استقالل  قانون 
شخصیت حقوقی مستقل برای کانون وکال )در ماده 
یک( وظایف کانون وکال را در ماده 7 بر شمرده است 
و معاضدت قضایی در بند )د( این ماده مورد تصریح 

قرار گرفته است.
عالوه بر این قانون وکالت مصوب 1315/11/25 
در ماده 23 تصریح نموده است که »وکالی عدلیه 
عنوان  به  حقوقی  دعوی  سه  در  ساله  همه  مکلفند 
»مکلفند«  کلمه  نمایند«،  وکالت  قبول  معاضدت 
قبول دعوی معاضدتی  بودن  اجباری  و  بودن  امری 
با تاکیدی مجدد  را دربردارد. ماده 25 همین قانون 
را  نظاماتی  امر مقرر می دارد: » وکال مکلفند  این  بر 
که وزارت عدلیه برای آن ها معین می نماید متابعت 
مصوب  وکالت  قانون  نظام نامه   43 ماده  نمایند.«  
»وکیل  است:  داشته  مقرر  چنین  نیز   1316/3/19
منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نموده 
و نسخه دوم آن را به رسید وکالت نامه به دبیرخانه 

معاضدت قضایی بفرستد…«
وکالت  گونه  این  انعقاد  نیز  شکلی  نظر  از  البته 
 43 ماده  در  که  می باشد  شرایطی  دارای  نامه ها 
نظام نامه مذکور ذکر شده است. از قبیل آن  که باید 
به  است،  شده  رسید  که  را  وکالت نامه  از  نسخه ای 
دفتر معاضدت بفرستد. مطابق این ماده وکالت های 

فاطمه افرنگ )کارشناس امور قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه(

معاضدتی در تمام موارد مجانی نیست. وکیل همیشه 
آن  گزینش  در  اختیاری  موکل  و  است  انتخابی 
با درج رقم  این وکالت نامه ها  ندارد. در برخی موارد 
از ختم  امضاء طرفین می رسد و پس  به  حق الوکاله 
دادرسی باید خمس حق الوکاله باید به صندوق کانون 

واریز شود. 

نتیجه
به موجب آیین نامه اجباری شدن انتخاب وکیل 
برای طرح دعوا، اشخاص مکلف شده اند طرح دعوای 
حقوقی را در دادگاه توسط وکیل طرح نمایند. چنین 
الزامی می تواند برای افراد نیازمند، ایجاد عسر و حرج  
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   35 اصل  اما  کند، 
ایران و سایر قوانین و مقررات از جمله آیین نامه مورد 
استناد، ظرفیت و بستر الزم را برای وکالت معاضدتی 
ایجاد کرده است. اجرای عملی این مقررات باید به 
گونه ای باشد تا کسانی که حق آنان مورد تضییع یا 
انکار طرف مقابل قرار گرفته، از این جهت در معرض 

آسیب دیگری قرار نگیرند.

فهرستمنابع
و  مدنی  دادرسی  آیین  احمد،  دفتری،  متین   .1

بازرگانی، جلد اول،  تهران، انتشارات مجد، 1378.
2. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، 

جلد 4، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، 1387.
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داوری علی)ع( با یک فرمول ریاضی

عبدالرحمن بن حجاج گوید: از »ابن ابی لیلی«، فقیه اهل سنت عراق شنیدم که می گفت: امیرالمؤمنین 
)ع( در موردی قضاوتی کرد که هیچ کس نظیر آن را نکرده بود؛ دو نفر در راهی همسفر شدند، در جایی 
برای غذا خوردن بر زمین نشستند. یکی از آن ها پنج گرده نان بیرون آورد و دیگری سه گرده نان. شخصی 
بر آن دو گذشت، سالم کرد، او را دعوت به غذا خوردن کردند، او اجابت کرد و نشست و با آن دو غذا خورد. 

سپس هشت درهم آن جا گذاشت و گفت: این پول در عوض غذایی که از شما دو نفر خوردم.
پس آن دو نفر بر سر تقسیم آن هشت درهم با یکدیگر نزاع کردند؛ صاحب سه گرده نان می گفت: 
باید این هشت درهم به طور مساوی میان ما دو نفر تقسیم شود چهار درهم مال من و چهار درهم از آن 

تو می باشد.
صاحب پنج گرده نان می گفت: باید این هشت درهم به نسبت نان ها تقسیم شود؛ پنج درهم مال من 

و سه درهم از آن تو می باشد.
آن دو حاضر به توافق نشدند و برای فصل خصومت نزد امیرالمؤمنین )ع( رفتند و آن چه اتفاق افتاده 

بود بیان کردند و آن حضرت خواستند که میانشان داوری کند!
حضرت فرمود: این موضوع کوچکی است و نزاع در آن نشانه دنائت و پستی است و زیبنده نیست و 
مصالحه بهتر است. صاحب سه گرده نان گفت: من به جز به داوری عادالنه قانع نیستم. حضرت فرمود: 
اگر جز به حقیقت تلخ قانع نیستی پس بدان که فقط یک درهم از آن هشت درهم مال تو است و هفت 

درهم دیگر از آن دوستت می باشد!!
او گفت: سبحان اهلل ! چگونه و چرا باید فقط یک درهم برای من باشد؟!!

حضرت فرمود: مگر تو سه گرده نان نداشتی و دوستت پنج گرده نان؟ »که جمعًا هشت 
گرده نان را شما سه نفر خورده اید«

او گفت: آی این چنین بود!
حضرت فرمود: هشت گرده نان یعنی 24 ثلث )24=3×8( و تو از آن 24 ثلث 

28  ( را خورده است و میهمان نیز 
28  (خورده ای، و دوستت نیز)8 ثلث=4

)8 ثلث=4
2  ( را خورد است. پس هنگامی که او 8 درهم به شما داد، هفت 

8
)8 ثلث=4

درهم آن مال دوستت خواهد بود و یک درهم برای تو. پس آن دو با 
آگاهی از کیفیت تقسیم عادالنه آن هشت درهم، از نزد آن 

حضرت رفتند.
بهنقلازبحاراالنوار،ج40،ص264

برگرفتهاز»گنجینهذکر«،نوشته
محمدزادهمازندرانی



)1
38

ر 8
یو

هر
و ش

اد 
رد

- م
 39

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

109

دادسرای  بازپرس  توسط  صادره  تعقیب  موقوفی  قرار  چنانچه 

دادستان  مخالفت  با  فردی،  اتهام  خصوص  در  شهرستان  عمومی 

روبه رو شود و دادستان عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، پرونده 

جهت رفع اختالف به دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارسال خواهد 

قرار  تأیید  با  دادگاه  چنانچه  که  است  مطرح  سوال  این  حال  شد. 

موقوفی تعقیب رفع اختالف نماید، آیا نیاز به ابالغ قرار به شاکی و 

در صورت اعتراض وی ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی به 

اعتراض می باشد؟ یا آن که قرار صادره که یک بار به دادگاه ارسال 

شده است، قطعی است و نیاز به ابالغ به شاکی و ارسال مجّدد به 

دادگاه ندارد؟ به نظر می رسد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی 

است و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین نظر است.

کلیدواژهها:  قرار موقوفی تعقیب، اعتراض، بازپرس، دادستان، 

حل اختالف

قابلیت اعتراض تصمیم دادگاه در بررسی مخالفت دادستان با قرار موقوفی تعقیب بازپرس

داود طیبی )معاون قضایی رییس کل دادگستری استان قم(
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طرحبحث

نظر  مقابل  در  می تواند  بازپرس  که  مواردی 
دادستان مقاومت کند، عبارتند از:

متهم   بازداشت  برای  دادستان  تقاضای   -1
]بند )ح( ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه 

عمومی و انقالب مصوب 1381[
2- مخالفت دادستان با قرار منع پیگرد ]بند )ل( 

ماده 3 همان قانون[
3- مخالفت دادستان با قرار مجرمیت ]بند )ل( 

ماده 3 همان قانون[
4- مخالفت دادستان با قرار موقوفی تعقیب ]بند 

)ل( ماده 3 همان قانون[
5- اختالف در نوع جرم ]بند )ح( ماده3 همان 

قانون[
6- اختالف در صالحیت ]بند )ح( ماده 3 همان 

قانون[
در تمام این حالت ها، حسب مورد دادگاه عمومی 
جزایی یا انقالب بین بازپرس و دادستان داوری نموده 
که نظر کدامیک بر دیگری رجحان دارد. )مهاجری، 

1385، ص337(
موقوفی  قرار  صدور  به  اقدام  بازپرس  چنانچه 
متهم  مجرمیت  بر  عقیده  دادستان  و  نماید  تعقیب 

داشته باشد، بدیهی است که طبق قسمت اخیر بند 
)ل( ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های 
دادستان  و  بازپرس  بین  »هرگاه  انقالب  و  عمومی 
و  مجرمیت  به  عقیده  )یکی  نباشد  عقیده  توافق 
موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده 
عکس آن را داشته باشد(، رفع اختالف حسب مورد 
در دادگاه  عمومی و انقالب محل به عمل می آید و 

موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.«
دادگاه  به  فوق  ماده  راستای  در  پرونده  چنانچه 
عمومی جزایی شهرستان ارسال گردد و دادگاه نظر 
بازپرس را تأیید و پرونده را به بازپرسی اعاده نماید، 
است؟  مجّدد  موقوفی  قرار  صدور  به  نیاز  آیا  اواًل: 
ثانیًا: آیا این قرار قطعی محسوب می شود یا قابلیت 
اعتراض دارد؟ مشابه همین مطلب در بند )ن( ماده 
مذکور بدین شرح قطعی اعالم شده است: »قرارهای 
با آن ها موافق باشد، در موارد  بازپرس که دادستان 
ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالح بوده و نظر دادگاه  
حضور  بدون  و  نوبت  از  خارج  اداری  جلسه  در  که 

دادستان به عمل می آید، قطعی خواهد بود:
موقوفی  یا  و  تعقیب  منع  قرار  به  اعتراض   -1

تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی ...«

رویهقضایی

وجود  مختلفی  نظرات  فوق  مسأله  در خصوص 
دارد:

پرونده  زمانی که  دارند  عقیده  قضات  از  تعدادی 
جهت حل اختالف به دادگاه ارسال شد و دادگاه پس 
از بررسی ماهوی به این نتیجه رسید که نظر بازپرس 
در مورد قرار موقوفی تعقیب، صحیح است و با تأیید 
نظر ایشان رفع اختالف نمود، این قرار قطعی تلقی 

طبققسمتاخیربند)ل(ماده3قانوناصالح

قانونتشکیلدادگاههایعمومیوانقالب»هرگاه

بینبازپرسودادستانتوافقعقیدهنباشدرفع

انقالب و عمومی دادگاه در مورد اختالفحسب

محلبهعملمیآیدوموافقتصمیمدادگاهرفتار

میشود.«

قابلیت اعتراض تصمیم دادگاه در ...
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صورت  در  و  نیست  الزم  شاکی  به  ابالغ  می شود، 
ارسال  دادگاه  به  رسیدگی  جهت  شاکی،  اعتراض 
تعقیبی که  قرار موقوفی  از جمله  قرارها  و  نمی شود 
بازپرس صادر نموده است و دادستان با آن موافقت 
صورت  در  بایستی   ]35 ماده  )ن(  ]بند  است،  کرده 
اعتراض  به  تا  برسد  دادگاه  نظر  به  اعتراض شاکی، 
اختالف  که  صورتی  در  اما  شود،  رسیدگی  وی 
دادگاه  و  شد  ارسال  دادگاه  به  بازپرس  و  دادستان 
به موضوع  دادگاه  نمود، چون  تأیید  را  بازپرس  نظر 
شاکی  به  ابالغ  به  نیاز  دیگر  است،  کرده  رسیدگی 
خصوصی و ارسال مجدد به دادگاه جهت رسیدگی به 
اعتراض نمی باشد و منظور قانونگذار این بوده است 
نماید.  اظهارنظر  و  اختالف  رفع  بررسی،  دادگاه  که 
هم چنین  نیست.  اعتراض  قابل  پرونده  موضوع  زیرا 
اگر آن را قابل اعتراض بدانیم، ممکن است تعارض 
پیش آید؛ به فرض پس از آن که پرونده در یکی از 
شعب دادگاه منجر به رفع اختالف شد و قرار بازپرس 
اعتراض شاکی  با  پرونده  آن  از  و پس  گردید  تأیید 
خصوصی به شعبه ای دیگر از دادگاه یا همان شعبه 
موازین  با  را  قرار  شعبه  آن  چنانچه  گردید،  ارجاع 
قانونی منطبق ندانست، آیا مجاز است قراری را که 
قباًل به تأیید دادگاه رسیده است، نقض کند و دستور 

جلب به محاکمه صادر نماید؟ 
قرار  از آن که  این مورد نص خاصی حاکی  در 
موقوفی صادره توسط بازپرس، علیرغم تأیید دادگاه 
قابل اعتراض باشد، وجود ندارد و در قانون صحبت از 
رفع اختالف شده است نه حل اختالف. موید این نظر، 
نظریه مورخ 71735 – 1383/1/30 اداره حقوقی قوه 
قضاییه است که بیان داشته است: » از قسمت اخیر 
بند )ل( ماده 3 اصالحی 1381/7/28 قانون تشکیل 

که  می شود  استنباط  انقالب،  و  عمومی  دادگاه های 
تصمیم دادگاه در مقام رفع اختالف بین دادستان و 
بازپرس درباره قرار منع تعقیب کیفری، قطعی است 
و ابالغ نتیجه به شاکی خصوصی، تصمیم دادگاه را 
منع  قرار  دیگر  بیان  به  و  نمی کند  خارج  قطعیت  از 
و  دادستان  بین   اختالف  رفع  مقام  در  که  تعقیبی 
و  است  قطعی  شده،  تأیید  دادگاه  توسط  بازپرس 

شاکی خصوصی حق اعتراض به آن را ندارد.« 
در مقابل این نظر تعداد دیگری از قضات را عقیده 
بر آن است که قانونگذار بین قرار موقوفی تعقیبی که 
بازپرس صادر نموده و دادستان با آن موافقت کرده و 
قرار موقوفی تعقیبی که به لحاظ اختالف با دادستان، 
به نظر دادگاه رسیده، تفاوتی قائل نشده است، زیرا 
قرار موقوفی تعقیب صادر شده توسط بازپرس زمانی 
موافقت  آن  با  دادستان  که  می شود  محسوب  قرار 
نماید و حال که دادستان موافقت نکرده است، پس 
دادگاه،  توسط  اختالف  رفع  از  نمی باشد و پس  قرار 
قرار محسوب می شود. در این صورت زمان ابالغ قرار 
شاکی  اعتراض  در صورت  و  می رسد  فرا  شاکی  به 
رسیدگی  و  می شود  ارسال  دادگاه  به  مجدداً  پرونده 
دادگاه در هر دو مرحله یعنی مرحله رفع اختالف و 

درصورتیکهاختالفدادستانوبازپرسبه

تأیید را بازپرس ارسالشدودادگاهنظر دادگاه

نمود،چوندادگاهبهموضوعرسیدگیکردهاست،

دیگرنیازبهابالغبهشاکیخصوصیوارسالمجدد

بهدادگاهجهترسیدگیبهاعتراضنمیباشد.

داود طیبی )معاون قضایی رییس کل دادگستری استان قم(
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مرحله رسیدگی به اعتراض، از نوع ماهوی است.
است؛  مطرح  مرحله  دو  و  موضوع  دو  اینجا  در 
اگر عقیده داشته باشیم که دادگاه بدوی که یک بار 
است،  اظهارنظر کرده  و  نموده  به موضوع رسیدگی 
نظر  و  کند  رسیدگی  موضوع  به  مجدداً  نمی تواند 
پس  است،  قطعی  اختالف  رفع  مرحله  در  دادگاه 
اقتضاء  انصاف  و  عدالت  می شود؟  حقوق شاکی چه 
چه  شود.  گذاشته  احترام  شاکی  حقوق  به  می کند 
بسا شاکی پس از صدور قرار موقوفی تعقیب توسط 
و  دالیل  دادگاه،  توسط  اختالف  رفع  و  بازپرس 
مدارکی ارائه نماید که قرار موقوفی تعقیب را منتفی 
سازد. پس این حق بایستی برای شاکی محفوظ باشد 
تا علی رغم رفع اختالف توسط دادگاه، قرار مربوطه 
به شاکی ابالغ شود و در صورت اعتراض وی، پرونده 
مجدداً به دادگاه ارسال گردد و نمی توان گفت چون 
دادگاه قرار موقوفی را سابقًا تأیید کرده است، دیگر 
حتی  و  کند  رسیدگی  شاکی  اعتراض  به  نمی تواند 
بند  موضوع  لذا  نماید.  صادر  محاکمه  به  جلب  قرار 
)ل( ماده 3 با بند )ن( تفاوت دارد. در بند )ن( پس 
با قرار موقوفی تعقیب صادر شده توسط  از موافقت 
بازپرس و موافقت دادستان، پرونده به دادگاه ارسال 
این  اعتراض شاکی رسیدگی کند. در  به  تا  می شود 

قرار این کند، تأیید را قرار دادگاه چنانچه
قطعیاست،لیکندرجاییکهاختالفنظربین
بازپرسودادستانوجوددارد،نمیتوانگفتبه
صرفرفعاختالفتوسطدادگاه،تصمیمدادگاه
قطعیمیشود،بلکهاینقرارغیرقطعیاستو
به بایستی پرونده خصوصی، شاکی اعتراض با

دادگاهارسالشود.

حالت چنانچه دادگاه قرار را تأیید کند، این قرار قطعی 
بازپرس  بین  لیکن در جایی که اختالف نظر  است، 
و دادستان وجود دارد، نمی توان گفت به صرف رفع 
اختالف توسط دادگاه، تصمیم دادگاه قطعی می شود، 
بلکه همان طور که شرح آن گذشت، این قرار غیر 
پرونده  شاکی خصوصی،  اعتراض  با  و  است  قطعی 

بایستی به دادگاه ارسال شود. 

نتیجه

نیز آمده  اداره حقوقی  همان طور که در نظریه 
است با توجه به این که دادگاه در مقام رفع اختالف 
بین بازپرس و دادستان قرار دارد،  بدیهی است پس 
از رسیدگی دقیق پرونده به طور ماهوی، نظر یکی 
دادگاه  نظر  پس  می نماید.  تأیید  را  مقام  دو  این  از 

قطعی است.

قابلیت اعتراض تصمیم دادگاه در ...



)1
38

ر 8
یو

هر
و ش

اد 
رد

- م
 39

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

113

اعسار در دعوی مطالبه وجه چک

حسین شفیعی )رییس دادگستری شهرستان بجستان(

امروزه یکی از چالش های مهم دستگاه قضا، اطاله دادرسی است 
از سوی رییس  این خصوص بخشنامه ها ودستورالعمل هایی  که در 

قوه قضاییه صادر شده است.
رعایت  کنار  در  که  است  آن  قضایی  دستگاه  از  انتظار عمومی 
اصول صحت و دقت، اصل سرعت در رسیدگی را نیز مدنظر قرار 
داده و مانع از رفت وآمدهای مکرر اصحاب دعوا که منجر به نا  امیدی 

آنان از دستیابی به حق می  شود، گردد. 
علل عمده اطاله دادرسی عبارتند از:

دادرسی  روند  آمره در طوالنی شدن  قواعد  قانون: وضع  اول- 
رعایت مهلت  اوراق قضایی،  ابالغ  به  است؛ تشریفات مربوط  مؤثر 
نظرخواهی  تجدید  مهلت  دادرسی،  جلسات  تشکیل  باب  در  قانونی 
و... که همگی غیر قابل اجتناب است، روند رسیدگی به پرونده را با 

تأخیر مواجه می کند. 
عدم  و  قاضی  تخصص  و  تجربه  عدم  محاکم:  دادرسان  دوم- 
نظارت وی بر امور دفتری، موجبات اطاله دادرسی را فراهم می کند. 
اخذ  با  باشد،  برخوردار  کافی  قضایی  شّم  از  دادرس  چنانچه 
مقابل  در  و  می کند  تسریع  را  نهایی  حکم  صدور  تصمیم،  بهترین 
صدور  در  تأخیر  موجبات  نادرست،  و  غیرضرور  دستورات  صدور  با 
حکم را فراهم می کند. در این مجال می خواهیم نگرشی به یکی از 
مصداق های عملی اطاله دادرسی در محاکم که همانا دعوی مطالبه 
به طور عام است،  به طور خاص و دعاوی مطالبه وجه  وجه چک 

داشته باشیم.
کلیدواژهها: مطالبه وجه، چک، اعسار، اطاله دادرسی
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1. رجوع کنید به مواد 504 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی.
2. معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا جداگانه تحصیل شود، ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به 

همان دعوا از معافیت استفاده کند.

اعسار در دعاوی مطالبه وجه چک

از  یکی  چک  وجه  مطالبه  دعوی  آمارها  طبق 
عمده دعاوی مطروحه در دادگستری است و هر ماه 
می شود.  مطرح  موضوع  این  با  پرونده  زیادی  تعداد 
پرداخت  از  اعسار  دعوی  با  مطالبه  دعاوی  معمواًل 
هزینه دادرسی همراه است: )1( به گونه ای که دستیابی 
دارنده چک به وجه نقد ماه ها به طول می انجامد و 
گاه روند اجرای حکم در اجرای احکام مدنی با تأخیر 

مواجه می  شود. 
در شروع رسیدگی و با تقدیم دادخواست مطالبه 
دعوی  است  ممکن  خواهان،  سوی  از  چک  وجه 
از  عده ای  شود.  مطرح  نیز  دادرسی  هزینه  از  اعسار 
چنانچه  اول  جلسه  در  باید  محاکم  معتقدند  قضات 
اعسار  دعوی  به  باشد،  فراهم  رسیدگی  شرایط 
اعسار   ادعای  پذیرش  صورت  در  و  نموده  رسیدگی 
هم زمان حکم راجع به اصل خواسته نیز صادر شود. 
خوانده می تواند در جلسه دادرسی حاضر نشود و پس 
از  با اعسار  از صدور حکم درخواست واخواهی توأم 
هزینه دادرسی را در آخرین روز مهلت مطرح نماید. 
چنانچه دادگاه ادعای اعسار را نپذیرد، قاعدتًا خواهان 
اتخاذ  و  می  کند  تجدیدنظرخواهی  رأی  از  اعسار 
تصمیم در دادگاه تجدیدنظر ماه ها به طول می  انجامد 
و گاه دادگاه نظر به لزوم واخواهی داشته و حکم به 
که  این جاست  می نماید.  صادر  تجدیدنظرخواهی  رد 
خوانده دست به کار شده و در پی طرح دادخواست 
تجدیدنظر توأم با طرح مجدد دعوی اعسار )چنانچه 
در مرحله واخواهی پذیرفته نشده باشد(،)2( برآمده تا 
دادگاه مدت ها در کش و قوس اتخاذ تصمیم در مورد 
قرار  آن  رد  قرار  از  تجدیدنظرخواهی  حتی  و  اعسار 
گیرد و نهایتًا به مرحله تبادل لوایح تجدید نظر برسد. 
متعاقب آن، چنانچه مرجع تجدید نظر نقص شکلی 

یا ماهوی مالحظه نکند، رأی صادره را تأیید و اعاده 
می نماید. در این صورت اگر خواهان از قانون مطلع 
نباشد، با مدت ها تأخیر تقاضای صدور اجراییه نموده 
و هم زمان خوانده نیز در تدارک طرح دعوی اعسار 

و تقسیط است. 
بنا به سیاست قضایی موجود اکثر دعاوی مالی 
نیز   تجدیدنظر  مرجع  و  می شود  منتهی  تقسیط  به 
رای دادگاه بدوی را تأیید می نماید، اما با فرض این 
که دادگاه حکم به تقسیط صادر نکند، خوانده اقدام 
برگزاری دو جلسه  تا  به معرفی مال خود می نماید، 
)با فرض عدم  به طول می انجامد  ماه ها  مزایده که 
وجود معترض ثالث( بر اطاله حق خواهان مهر تأیید 
زده و یک دعوی ساده مطالبه وجه، قریب به دو سال 
به طول می  انجامد. آن چه بیان شد در فرضی است 
که حکم تقسیط صادر نشود واال اجرای حکم مدنی 

سال ها به طول می انجامد. 
در  که  بوده  محاکم  عملی  رویه  وضعیت،  این 
می باشد.  اجتناب ناپذیر  فعلی  قانونگذاری  وضعیت 
و  قانونگذار  می شود  سبب  موضوعی  چنین  طرح 
مدیران عالی  رتبه قضایی در صدد چاره جویی برآمده 
اعسار  به دعوی  مربوط  مقررات  زمینه اصالح  در  و 
و  واخواهی  بدوی،  مراحل  در  دادرسی  هزینه  از 
تجدیدنظر، اقدام قاطع نمایند. به نظر می رسد مناسب 
است حداقل قرار رد دعوی اعسار قطعی اعالم شود. 
احکام  اجرای  قانون  عملی  روند  که  این  به  مضاف 
مدنی نیز نیازمند اصالحات جدی در بحث توقیف  و 

مزایده اموال است. 
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حکماجارۀطالبهطالفروشان
سؤال

طبق روال و عرف بازار طالفروشان برخی از اشخاص طال و جواهرات خود را به طالفروشان 
برای مدت معینی اجاره داده و در عوض ماهیانه مبلغی مشخص دریافت می نمایند و در پایان 
مدت به میزان طالی داده شده، طال پس می گیرند، با توجه به این که موضوع از شمول عقد 

اجاره به لحاظ باقی نبودن عین خارج است؛ بفرمایید:
الف- آیا چنین قراردادی صحیح است و در فرض صحت در قالب کدام یک از عقود اسالمی 

قرار می گیرد؟
ب- در فرض منفی بودن پاسخ آیا این نوع قرارداد حکم معامالت ربوی را دارد؟ )1(

آیتاهللالعظمیمحمدتقیبهجت
صحیح نیست و ربا است و می تواند نسیه گران تر بفروشد. ]1387/6/3[

آیتاهللالعظمیسیدعلیسیستانی
اجارۀ طال به شکل مذکور صحیح نیست. ]1387/5/3[

آیتاهللالعظمیسیدموسیشبیریزنجانی
قرارداد اجارۀ مزبور باطل است و حکم قرض ربوی را دارد و گرفتن زیاده حرام می باشد.

آیتاهللالعظمیلطفاهللصافیگلپایگانی
با فرض این که عین طال باقی نمی ماند چنین اجاره ای باطل است و حکم معامله باطل را دارد، گیرندۀ 
طال ضامن طالی اخذ شده است، باید طال که مثلی است مثل طالی مأخوذه را برگرداند و اهلل العالم. ]غره 

شعبان المعظم 1429هـ .ق[
آیتاهللالعظمیناصرمکارمشیرازی

در صورتی که عین همان طالها را باز نگرداند، اجاره مفهوم ندارد، بنابراین راه صحیح برای آنچه معمول 
می باشد آن است که شخص خواهان اجاره یک کیلو طال از طال فروش به قیمت مثاًل یک میلیون و دویست 
هزار تومان در ذمۀ خود خریداری کند و طال را تحویل بگیرد و بدهی در ذمه اوست سپس یک کیلو طال به 
صورت تحویل یک سال )سلف( به طال فروش در مقابل یک میلیون از آنچه در ذمۀ اوست را بفروشد که در 

رأس سال، یک کیلو طال به او بدهد و دویست هزار تومان باقی مانده در ذمه را نیز بپردازد. ]1387/5/6[

استفتائات
دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی- قم

1. گنجینه استفتائات قضایي، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهي، سؤال 667.
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آیتاهللالعظمیحسیننوریهمدانی
عنوان  به  مذکور  قرارداد  سؤال،  فرض  در   - ب  و  الف 
به ملکیت وی  اجاره گرفته،  به عنوان  پولی که  نیست و  اجاره صحیح 

در نمی آید. ]1387/5/4[

چگونگیپرداختثمندرصورتمستحقللغیردرآمدنمبیع
سؤال

شخص »الف« مال غیرمنقولی را بیست سال قبل به مبلغ معینی به شخص »ب« به صورت 
)بیست  مدت  این  از  پس  می شود؛  پرداخت  عقد،  انعقاد  زمان  در  مبیع  ثمن  و  می فروشد  نقدی 
سال( مشخص می شود که ملک فروخته شده متعلق به غیر بوده و فرد مذکور نیز معامله را اجازه 
نمی دهد، چنانچه فروشنده )الف( بخواهد ثمن مبیع )که مستحق للغیر درآمده است( را به خریدار 

)ب( مسترد نماید؛ بفرمایید:
فروشنده )الف( چه مبلغی را بدهکار است، آیا اصل مبلغ معین را به خریدار )ب( بدهکار است یا قیمت 
روز ملک فروخته شده و یا مبلغ مذکور را با لحاظ قرار دادن نرخ توّرم )نرخ شاخص بهای کاالها( که توسط 

بانک مرکزی اعالم می شود؟ )1(
آیتاهللالعظمیمحمدتقیبهجت

به ارزش روز ثمن مصالحه می شود. ]1387/5/15[
آیتاهللالعظمیسیدعلیسیستانی

اصل مبلغ را بدهکار است. ]1387/5/3[
آیتاهللالعظمیسیدموسیشبیریزنجانی

توّرم  افزایش  با  متناسب  مبلغی  به  را  مزبور  مبلغ  )الف(  فروشنده  باید  احتیاط  بنابر  شده،  ذکر  فرض  در 
مصالحه کند. ]1387/8/5[

آیتاهللالعظمیلطفاهللصافیگلپایگانی
در فرض سؤال فروشنده )الف( موظف است همان مبلغ را که بیست سال قبل به عنوان ثمن از خریدار )ب( 
گرفته به او برگرداند و خریدار نیز موظف است ملک را به مالک شرعی آن برگرداند و اهلل العالم. ]1429/7/27هـ .ق[

آیتاهللالعظمیناصرمکارمشیرازی
بر فروشنده الزم است مبلغ مذکور را با توجه به نرخ متوسط توّرم اجناس مختلف محاسبه و پرداخت نماید. 

]1387/5/6[
آیتاهللالعظمیحسیننوریهمدانی

در فرض سؤال اگر خریدار نمی دانسته که ملک متعلّق به دیگری است، باید ارزش فعلی ثمن مبیع به وی 
داده شود. ]1387/5/4[

1. همان، سؤال 668.



)1
38

ر 8
یو

هر
و ش

اد 
رد

- م
 39

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

117

عدماثرنفقۀگذشتۀاقارببهصرفتقدیم
دادخواست

سؤال
قرار  بر ذّمه  اقارب  نفقۀ گذشتۀ  این که فقهای عظام فرموده اند  به  با توجه 

نمی گیرد و به عنوان دین قابل مطالبه نیست، مگر در صورتی که قباًل از دادگاه اجازه 
استدانه و استقراض شده باشد، بفرمایید:

آیا صرف تقدیم دادخواست به دادگاه بدون این که اجازه استدانه و استقراض از دادگاه شده 
باشد، به معنی اجازۀ استدانه و استقراض است یا خیر؟ )1( 

آیتاهللالعظمیمحمدتقیبهجت
نفقۀ اقارب قضا نمی شود و دین ثابت در ذّمه نیست مگر آن که به وجه صحیحی به وسیلۀ 
حاکم یا عدول مؤمنین استدانه بشود بر ذّمۀ منفق، که واجب است ادای این دین. ]جامع المسائل، 

ج 4، ص 119 -1387/6/10[
آیتاهللالعظمیلطفاهللصافیگلپایگانی

مجّرد تقدیم دادخواست اثری ندارد واهلل العالم. ]30 رجب المرّجب 1429 هـ .ق[
آیتاهللالعظمیحسیننوریهمدانی

نمی آید.  حساب  به  استقراض  و  استدانه  اجازۀ  دادگاه،  به  دادخواست  تقدیم  مجرد  سؤال،  فرض  در 
]1387/7/21[

نحوۀتعلقخسارتدیهپسازگذشتسالیانمتمادی
سؤال

کارگری در حین انجام کار، دچار حادثۀ منجر به صدمۀ بدنی شده است، حال پس از گذشت 28 سال از 
آن حادثه تقاضای دیه کرده است؛ بفرمایید:

الف - فرد مذکور با پس از گذشتن سالیان متمادی، داشتن مدارک موجود و تقاضای پرداخت خسارت و 
دیه را بنماید؟ )با توجه به قاعدۀ اقدام که شخص مصدوم خود اقدام نکرده است(

ب - در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا استحقاق دیۀ زمان وقوع حادثه یا زمان مطالبه را خواهد داشت؟ )2(
آیتاهللالعظمیمحمدتقیبهجت

الف و ب - اگر صاحب کار تقصیری نداشته و کارگر در انجام کار خودش دچار حادثه شده، صاحب کار 
اصاًل ضامن دیه و خسارتی نیست. ]1387/7/10[
آیتاهللالعظمیلطفاهللصافیگلپایگانی

الف - از قضیۀ شخصیه اطالع ندارم، به طور کلّی چنانچه جنایت مستند به شخصی باشد و مجنی علیه 
ذّمۀ جانی را از دیه ابراء نکرده، می تواند دیه را ولو بعد از 28 سال مطالبه نماید و مجّرد عدم اقدام قبلی دلیل 

1. همان، سؤال 669.

2. همان، سؤال 671.
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شرعی بر اسقاط دیه نیست واهلل العالم.
ب - باید زمان مطالبه مالحظه شود واهلل العالم. ]28 رجب 

المرجب 1429 هـ .ق.[
آیتاهللالعظمیحسیننوریهمدانی

از حق  قباًل  که  این  مگر  بنماید  را  خود  تقاضای حق  می تواند  فرض سؤال،  در  الف. 
خویش گذشت کرده باشد.

ب. باید دیۀ زمان مطالبه به وی داده شود. ]1387/7/21[

ضماندراجتماعسببومباشر
سؤال

مشهور فقهای امامیه در بحث اجتماع سبب و مباشر معتقدند که در صورت اجتماع سبب و 
مباشر، مباشر ضامن است مگر آن که سبب اقوی باشد. در مقابل برخی دیگر از فقها مانند صاحب 
و...  سبزواری)6(  مرحوم  رشتی،)5(  مرحوم  خویی،)4(  مرحوم  عناوین،)3(  صاحب  مدارک،)2(  صاحب  ریاض،)1( 
ضمان مشترک سبب و مباشر را در صورت استناد تلف به هر دو محتمل دانسته و یا به آن حکم نموده اند. 
با عنایت به این که واژگان »سبب« و »مباشر« در نصوص شرعی وارد نشده است و از سوی دیگر با تتّبع در 
آرای فقها روشن می گردد که معیار ضمان، استناد عرفی و انتساب تلف است، آیا می توان گفت: هرگاه تلف تنها 
به مباشر مستند باشد، مباشر ضامن و اگر فقط به سبب مستند باشد، سبب ضامن و اگر به هر دو مستند باشد، 

هر دو ضامنند و در صورت شک در انتساب نیز مباشر ضامن است؟
در صورت منفی بودن پاسخ، فروض ذیل را تعیین تکلیف فرمایید:

1 - هرگاه شخصی اقدام به ریختن نفت و سوزاندن دیگری نماید و شخص ثالثی که با سوزاننده تبانی 
کرده است، درب را به روی مجنیٌ علیه بسته و مانع فرار و نجات او گردد، در صورتی که هر دو قصد قتل داشته 

باشند، چه کسی ضامن است؟
2 - هرگاه دو نفر به قصد قتل و با تبانی یکدیگر، یکی جراحتی بر دیگری وارد سازد و دومی، مجنی علیه 
را به استفاده از داروی مضّری راهنمایی نماید و مجنیٌ علیه در اثر جراحت وارده و اثرات دارو بمیرد، چه کسی 

ضامن است؟
3 - هرگاه مأمور لوله کشی گاز، کار خود را به درستی انجام ندهد و مأمور کنترل و بازبینی نیز نظارت 
دقیقی انجام ندهد و صاحبخانه نیز به نحو غیر محتاطانه ای از گاز شهری استفاده کرده و در اثر انفجار گاز فوت 

1. ریاض المسائل، ج 2، )طبع قدیم(، ص 303.
2. جامع المدارک، ج 6، ص 212.

3. العناوین، ج 2، ص 435.
4. مباني تکمله المنهاج، ج 2، ص 258.

5. رساله غصب، ص 37.
6. مهذب االحکام، ج 21، ص 363.
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شود و این در حالی است که اگر کار هر یک از لوله کش، 
انجام می شد، این حادثه  مأمور کنترل و مجنیٌ علیه، به درستی 

اتفاق نمی افتاد، چه کسی ضامن دیه است؟
4- هرگاه سه نفر با هم نقشه قتل شخصی را طرح کنند و او را به دریا ببرند، 

شخص اّول او را از قایق به دریا بیاندازد، دومی قایق را از دسترس مجنیٌ علیه خارج سازد 
و شخص سوم، را به قصد عدم نجات مجنی ٌعلیه گشت ساحلی از منطقه دور کند، در صورتی 

که صرف به دریا انداختن به دلیل آشنایی مجنیٌ علیه با فنون شنا، موجب مستقل مرگ نباشد، 
بلکه ماندن طوالنی در دریا و خستگی از شنا، منجر به پایان استقامت و مرگ او شود، بفرمایید 

چه شخصی ضامن است؟ )1(
آیتاهللالعظمیمحمدفاضللنکرانی)ره(

در فرضی که قتل استناد عرفی به سبب و مباشر یعنی به هر دو داشته باشد، ظاهر آن است 
که مباشر ضامن است.

1 - طبق آنچه گفته شد کسی که نفت را ریخته و اقدام به سوزاندن کرده، ضامن است و قاتل محسوب 
می شود و کسی که درب را بسته، حکم معاون در قتل را دارد.

2 - کسی که جراحت را وارد نموده، ضامن جراحت وارده است و کسی که دارو را پیشنهاد و راهنمایی 
نموده، چنانچه طبیب باشد یا می دانسته که آن دارو کشنده است ضامن قتل است که در فرض اّول باید دیه 

را پرداخت نماید و در فرض دوم حکم قتل عمد را دارد.
3 - در این فرض هیچ کدام از افراد مسؤولیت قتل و ضمان قتل را بر عهده ندارند.

4 - کسی که مقتول را به دریا انداخته است، قاتل محسوب می شود و کسی که قایق را دور نموده، معاون 
در قتل است و کسی که مأمورین را دور نگه داشته حکم عین و نگهبان را دارد. واهلل العالم. ]1385/12/7[

آیتاهللالعظمیناصرمکارمشیرازی
معیار همان است که اخیراً به آن اشاره کرده اید و آن انتساب قتل است از نظر عرف، هرگاه به مباشر استناد 
داده شود، او ضامن است و هرگاه به سبب نسبت داده شود، ضمانت متوجه اوست و اگر به هر دو نسبت داده 

شود هر دو مسؤولند.
1 - در مثال اّول هر دو ضامن هستند یعنی هر دو شرکت در قتل دارند.

2 - صورت دوم نیز از قبیل شرکت در قتل است.
3 - قتل به هر سه منتسب است و چون قتل عمد نیست، دو سوم دیه از دو عامل اّول گرفته می شود.

4 - این مثال با مثال های سابق تفاوت دارد و اسناد قتل به شخص اّول داده می شود هر چند آن دو نفر 
نیز نوعی اعانت حرام مرتکب شده اند.

آیتاهللالعظمیسیدعبدالکریمموسویاردبیلی
در مسألۀ اجتماع سبب و مباشر معیار در ضمان صدق عرفی است چنانچه در ورقه ذکر شده است.

1. گنجینه استفتائات قضایی، همان، سؤال 6966.
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1 - در فرض مذکور هر دو شخص اجزای علت تّامۀ 
قتل را فراهم آورده و او را با شرکت همدیگر به قتل رسانیده اند 

پس هر دو ضامن می باشند.
2 - در این فرض هم با استناد قتل به هر دو عرفًا هر دو ضامن هستند.

3 - به حسب موارد فرق دارد: در صورت علم صاحب منزل به نقصان کار مأمورین و 
علم به خطرزا بودن آن گاز را باز کرده و استفاده نموده و به همان زودی خطر ایجاد شده است، 
مسؤول خود صاحب منزل می باشد و اّما اگر صاحب منزل اّطالع نداشته باشد و آن دو نفر اطالع 
داشته اند و می دانسته اند خطر دارد و به زودی اتفاق افتاده به طوری که قتل به فعل آن ها مستند 
باشد، مسؤول آن ها هستند و اّما اگر خطر پس از مدت زیادی اتفاق بیافتد مثاًل پس از چند سال 

باشد به طوری که خطر مستند به کار آن ها نباشد، ضمان آن ها مورد اشکال است.
4 - در فرض چهارم اگر قتل مقتول مستند به هر سه نفر باشد، هر سه ضامن هستند و اگر 

مستند به دو نفر باشد، آن ها مسؤول می باشند و اگر به یک نفر مستند باشد، ضامن او است.

خسارتهایافزونبردیه
سؤال

در یک سانحۀ رانندگی پیرمردی صدماتی می بیند و به علت برخی صدمات حدود دو ماه بعد فوت می کند، 
بفرمایید:

آیا عالوه بر دیۀ یک فرد مسلمان دیه یا ارش صدماتی که هیچ ارتباطی به فوت وی نداشته به اولیای دم 
تعلق می گیرد یا خیر؟ )1(

آیتاهللالعظمیمحمدتقیبهجت
غیر از دیۀ کامل چیز دیگری تعلق نمی گیرد. ]1387/7/10[

آیتاهللالعظمیلطفاهللصافیگلپایگانی
در صورتی که بعض صدمات هیچ گونه تأثیری در فوت وی نداشته مثاًل پایش شکسته اگر با صدماتی که 
منجر به فوت شده مثل ضربه به سر با هم واقع شده چنان که ظاهر سؤال همین است اولیای دم جز دیۀ کامله 

حق مطالبۀ دیۀ دیگر یا ارش ندارند واهلل العالم. ]6 رجب المرجب 1429 هـ .ق[
آیتاهللالعظمیناصرمکارمشیرازی

در فرض سؤال فقط دیه فوت تعلّق می گیرد. ]1387/4/22[
آیتاهللالعظمیحسیننوریهمدانی

در فرض سؤال، اگر در یک سانحه، صدماتی بر فردی وارد شود که منجر به درگذشت وی گردد، فقط دیۀ 
نفس بر عهدۀ تصادف کننده می باشد. ]1387/5/5[

1. همان، سؤال 6980.
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نوعضماندردفاعنامتناسب
سؤال

با توجه به این که دفاع متناسب با خطر با جمع شرایطی خاص، موجب 
رفع مسؤولیت است، بفرمایید:

الف. چنانچه اصل دفاع محرز باشد ولی از حد مجاز که اصطالحًا »االسهل فاالسهل« 
گفته می شود، تجاوز کند، مانند این که به جای جرح به دست، جرحی به سینه وارد شود و 

منجر به قتل مهاجم گردد و در این صورت دفاع، نامتناسب با خطر تشخیص داده شود، تکلیف 
چیست؟

ب . در صورت ضامن بودن مدافع، نوع ضمان )قصاص، دیه یا...( چیست؟ )1(
آیتاهللالعظمیسیدعلیخامنهای

میزان در این گونه امور، قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی می باشد و باید طبق آن 
عمل شود. ]1387/6/14[

آیتاهللالعظمیلطفاهللصافیگلپایگانی
اگر به طور عادی دفاع به اقّل و اسهل ممکن باشد و با اختیار به طور اشّد را اختیار کند، ظاهراً حکم 

قتل عمد را دارد ولی اگر مدافع مدعی عدم امکان دفاع به وجه اسهل باشد نسبت عمد به او باید به طریق 
شرعی ثابت شود و با عدم امکان اثبات عمد از طرف مدعی، و انکار مدعی علیه با یمین مدعی علیه و یا در 
صورت رّد یمین از طرف او به مدعی فصل خصومت می شود. واهلل العالم. ]20 شعبان المعظم 1429 هـ .ق[

آیتاهللالعظمیسیدعبدالکریمموسویاردبیلی
اگر با وجود امکان دفاع به نحو اسهل عمداً از آن تجاوز کند ضامن بوده و قصاص می شود، ولی چنانچه 
عمدی نداشته و یا اطمینان به تحقق دفاع به طریقۀ اسهل نداشته، گرچه گناه نکرده، ولی نسبت به خسارت 

وارده ضامن دیه است.
آیتاهللالعظمیحسیننوریهمدانی

الف و ب - در فرض سؤال ضامن است و نوع ضمان نسبت به موارد، متفاوت است. ]1387/5/16[

ضمانپزشکدرصورتتجویزاشتباهدارو
سؤال

اگر پزشکی به اشتباه دارویی را تجویز نماید و پرستار نیز، بر اساس نسخه ای که پزشک پیچیده دارو را به 
بیمار بخوراند و بیمار در اثر خوردن دارو بمیرد، آیا پزشک که سبب تلف بوده ضامن است، یا پرستار که مباشر 

تلف است؟ در صورتی که پزشک ضامن باشد، دلیل آن را بفرمایید؟ )2(
آیتاهللالعظمیمحمدتقیبهجت

سبب اقوی از مباشر است. ]1386/12/2[
1. همان، سؤال 6982.
2. همان، سؤال 6951.
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آیتاهللالعظمیسیدعلیسیستانی
هر دو ضامن هستند و ولی میت می تواند به هر کدام مراجعه 

کند ولی استقرار ضمان بر پزشک است.]1386/12/2[
آیتاهللالعظمیلطفاهللصافیگلپایگانی

در فرض سؤال پزشک ضامن است برای این که او سبب شده و سبب در مورد سؤال 
اقوی از مباشر است. واهلل العالم. ]11 ذی القعده 1428هـ .ق[ 

آیتاهللالعظمیناصرمکارمشیرازی
هرگاه ثابت شود تلف شدن بیمار بر اثر داروی اشتباهی پزشک بوده، پزشک ضامن است، زیرا 

در فرض سؤال سبب اقوی از مباشر است. ]1386/8/24[
آیتاهللالعظمیسیدعبدالکریمموسویاردبیلی

چنانچه مریض و پرستار ندانند، که پزشک اشتباه کرده، پزشک ضامن است، چون فوت مستند 
به اوست. ]1386/12/2[

آیتاهللالعظمیحسیننوریهمدانی
در فرض سؤال، چون پزشک سبب قتل مریض شده، ضامن است. ]1386/9/24[
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قانونتفسیرماده)18(قانوناصالحقانونتشکیلدادگاههايعموميوانقالب)1(
موضوعاستفساریه

مادهواحده: آیا تشخیص مغایرت بّین آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضاییه به معناي قبول 
و تجویز اعاده دادرسي محسوب و کلیه شعب مرجوع الیه )دادگاه هاي عمومي، تجدیدنظر و دیوان عالي کشور و 

نظامي( مکلف به رسیدگي ماهوي به موضوع و انشاء رأي مي باشند یا خیر؟
نظرمجلس 

تشخیص رئیس قوه قضاییه به معناي تجویز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرائي که در سابق از 
شعب تشخیص صادر گردیده به شعب دیوان عالي کشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگي ماهوي 

و صدور رأي مقتضي ارجاع مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز یکشنبه مورخ دهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و 

هفت مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ 1387/9/20 به تأیید شوراي نگهبان رسید.

قانونالحاقدولتجمهورياسالميایران
بهکنوانسیونسازمانکنفرانساسالميجهتمبارزهباتروریسمبینالمللي)2(

الحاق به کنوانسیون سازمان کنفرانس  ایران مجاز است نسبت به  مادهواحده: دولت جمهوري اسالمي 
اسالمي جهت مبارزه با تروریسم بین المللي مشتمل بر یک مقدمه و چهل و دو ماده به شرح پیوست که در 
تیرماه سال 1378 در بورکینافاسو به تصویب اجالس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسالمي رسیده است، 

ضمن صدور حق شرط ذیل اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امین اسناد بسپارد.

مصوبات مجلس شورای اسالمی

1. روزنامه رسمي شماره : 18651- 1387/12/21
2. روزنامه رسمي شماره : 18625- 1387/12/21
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حقشرط: جمهوري اسالمي ایران مواد و مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردي که با موازین شرع مقدس 
اسالمي مغایرت نداشته باشد قابل اجراء مي داند.

پیوستن به کنوانسیون مذکور زماني مجاز است که حق شرط جمهوري اسالمي ایران پذیرفته شود.
اعالمیهتفسیري

با توجه به این که احکام مترقي اسالم کلیه اشکال تروریسم را محکوم نموده است و با عنایت به اهمیت 
کنفرانس  سازمان  در کشورهاي عضو  سیاسي  استقالل  و  ثبات  امنیت،  ایجاد  تروریسم جهت  با  مبارزه  ویژه 
اسالمي، جمهوري اسالمي ایران انعقاد موافقت نامه هاي دو یا چندجانبه مکمل کنوانسیون حاضر را که متضمن 
اعطاء امتیازات و فراهم کردن امکانات بیشتري در جهت مبارزه با تروریسم بین المللي است و نیز تبیین مقررات 
مندرج را جهت تسهیل و تشویق اجراء کنوانسیون حاضر ضروري دانسته و آمادگي خود را براي انعقاد این گونه 
معاهدات اعالم مي دارد. طبیعي است موضوعات زیر مي تواند از جمله موضوعات موافقت نامه هاي دو یا چندجانبه 

فوق الذکر قرار گیرد.
1- تعریف واحد از »جرایم تروریستي« و »جرایم سیاسي«؛
2- هماهنگ شدن قوانین داخلي و ملي با مفاد کنوانسیون.

کنوانسیونسازمانکنفرانساسالميجهتمبارزهباتروریسمبینالمللي
کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي:

براساس احکام شریعت اسالمي مداراگر که کلیه اشکال خشونت و تروریسم را مردود شمرده، )و به ویژه آن 
مواردي که برپایه افراط گرایي باشد( و به حمایت از حقوق بشر دعوت مي کند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق 

بین الملل که مبتني بر همکاري بین ملت ها به منظور برقراري صلح مي باشد برابري مي کند؛
با رعایت اصول عالیه اخالقي و مذهبي به ویژه احکام شریعت اسالمي و همین طور میراث بشري امت 

اسالمي؛
با تبعیت از منشور سازمان کنفرانس اسالمي، اهداف و اصولش که هدف آن ایجاد فضاي مناسب به منظور 
تقویت همکاري و تفاهم در میان کشورهاي اسالمي و همچنین قطعنامه هاي مربوط سازمان کنفرانس اسالمي 

است؛
با پیروي از اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد و نیز کلیه قطعنامه هاي مربوط سازمان ملل 
متحد در خصوص اقدامات مربوط به حذف تروریسم بین المللي و تمامي کنوانسیون ها و اسناد بین المللي دیگري 
ثبات، تمامیت  به رعایت حاکمیت،  از جمله دعوت  این کنوانسیون عضو آن مي باشند و  که کشورهاي عضو 

ارضي، استقالل سیاسي و امنیت کشورها و عدم مداخله در امور بین الملي آن ها مي کنند؛
با الهام از قواعد آیین کار سازمان کنفرانس اسالمي جهت مبارزه با تروریسم بین المللي؛ 

با تمایل به ترغیب همکاري در میان خود جهت مبارزه با جرایم تروریستي که امنیت و ثبات کشورهاي 
اسالمي را تهدید مي کند و منافع حیاتي آن ها را به مخاطره مي اندازد؛ 

با قبول تعهد به مبارزه با تمامي اشکال و مظاهر تروریسم و حذف اهداف و علل آن که زندگي و اموال 
مردم را هدف قرار مي دهد؛

با تأیید مشروعیت حقوق مردم براي مبارزه علیه اشغال بیگانه و نظام هاي استعمارگر و نژادپرست به هر 

مصوبات مجلس شورای اسالمی
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طریق از جمله مبارزه مسلحانه جهت آزادسازي سرزمین هاي خود و دستیابي به حقوق خود در تعیین سرنوشت 
و استقالل مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامه هاي سازمان ملل متحد؛

با اعتقاد به این امر که تروریسم الجرم دربردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه حق برخورداري از 
آزادي و امنیت بوده و نیز با توجه به اهداف آن جهت بي ثبات بودن کشورها مانعي جهت فعالیت آزاد مؤسسات 

و روند توسعه اقتصادي- اجتماعي محسوب مي گردد؛
با اعتقاد به این که تروریسم را به هیچ عنوان نمي توان توجیه کرد و لذا کلیه اشکال و مظاهر آن در کلیه 
اقدامات، وسایل و روش هایش هرآنچه که مبدأ، دلیل یا هدف آن باشد از جمله اقدامات مستقیم و یا غیرمستقیم 

کشورها بدون شک محکوم مي باشد؛
با شناسایي ارتباط روبه توسعه بین تروریسم و جرایم سازمان یافته از جمله قاچاق غیرقانوني تسلیحات، مواد 

مخدر، انسان و تطهیر پول؛
موافقت نموده اند این کنوانسیون را با دعوت از کلیه کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي براي الحاق 

به آن، منعقد کنند.

بخشاول-تعاریفومفادکلي
ماده1. از نظر این کنوانسیون:

این  به هر کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمي که  متعاهد«  یا »طرف  متعاهد«  1- اصطالح »کشور 
کنوانسیون را تصویب نموده یا بدان ملحق شده و اسناد تصویب یا الحاق خود را نزد دبیرخانه کل سازمان سپرده 

است، اطالق مي گردد.
2- اصطالح »تروریسم« به هرگونه عمل خشونت آمیز یا تهدیدکننده اطالق مي شود که علي رغم مقاصد 
به  تهدید  یا  مردم  بین  رعب  ایجاد  هدف  با  که  گروهي  یا  فردي  جنایي  طرح  اجراء  منظور  به  انگیزه اش  یا 
آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادي ها، امنیت یا حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست 
یا هرگونه تأسیسات یا اموال عمومي یا خصوصي یا اشغال یا تصرف آن ها یا به خطر انداختن منابع ملي یا 
تأسیسات بین المللي یا تهدیدکردن ثبات، تمامیت ارضي، وحدت سیاسي یا حاکمیت کشورهاي مستقل انجام 

گیرد.
منظور  به  که  است  جرمي  هر  در  مشارکت  یا  آغاز  ارتکاب،  معناي  به  تروریستي«  »جرم  اصطالح   -3
تحقق هدف تروریستي در هریک از کشورهاي متعاهد یا علیه اتباع، دارایي ها  یا منافع آن کشور یا تأسیسات 
و اتباع خارجي مقیم در آن قلمرو که مطابق با قوانین داخلي آن کشور مشمول مجازات قرار مي گیرد، صورت 

مي پذیرد. 
4- جرایم مندرج در کنوانسیون هاي زیر نیز جرایم تروریستي محسوب مي شود، به جز مواردي که قوانین 

کشورهاي متعاهد آن ها را مستثني نموده یا آن ها را تصویب نکرده است:
الف- کنوانسیون راجع به جرایم و برخي اعمال ارتکابي دیگر در هواپیما )توکیو، 1936/9/14 میالدي برابر 

با 1342/6/23 هجري شمسي(؛
برابر  میالدي   1970/12/16 )الهه،  هواپیما  غیرقانوني  تصرف  از  جلوگیري  به  راجع  کنوانسیون  ب- 

1349/9/25 هجري شمسي(؛
در  شده  امضاء  کشوري  هواپیمایي  امنیت  علیه  غیرقانوني  اعمال  از  جلوگیري  به  راجع  کنوانسیون  پ- 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون ...
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مونترال در تاریخ 1971/9/23 میالدي برابر با 1350/7/1 هجري شمسي و پروتکل آن )مونترال، 1984/12/10 
میالدي برابر با 1363/9/19 هجري شمسي(؛

ت- کنوانسیون »پیشگیري و مجازات جرایمي که علیه اشخاصي که از مصونیت بین المللي برخوردارند 
از جمله نمایندگان دیپلماتیک صورت مي گیرد« )نیویورک 1973/12/14 میالدي برابر با 1356/9/23 هجري 

شمسي(؛
هجري   1358 با  برابر  میالدي   1979 )نیویورک،  گروگان گیري  با  مقابله  بین المللي  کنوانسیون  ث- 

شمسي(؛
ج- کنوانسیون 1988 میالدي برابر با 1367 هجري شمسي سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها و 

مفاد مربوط آن در مورد دزدي دریایي؛
چ- کنوانسیون »حفاظت فیزیکي از مواد هسته اي« )وین 1979 میالدي برابر با 1358 هجري شمسي(؛

ح- پروتکل جلوگیري از اعمال غیرقانوني خشونت آمیز در فرودگاه هایي که در خدمت هواپیمایي کشوري 
بین المللي هستند، مکمل کنوانسیون جلوگیري از اعمال غیرقانوني علیه امنیت هواپیمایي کشوري )مونترال، 

1988 میالدي برابر با 1367 هجري شمسي(؛
خ- پروتکل جلوگیري از اعمال غیرقانوني علیه امنیت سکوهاي ثابت در فالت قاره )رم، 1988 میالدي 

برابر با 1367 هجري شمسي(؛
با 1367  برابر  )رم، 1988 میالدي  دریانوردي  امنیت  علیه  اعمال غیرقانوني  از  کنوانسیون جلوگیري  د- 

هجري شمسي(؛
 1376 با  برابر  میالدي   1997 )نیویورک،  تروریستي  بمب گذاري  از  جلوگیري  بین المللي  کنوانسیون  ذ- 

هجري شمسي(؛
)مونترال، 1991  آن ها  و کشف  ردیابي  منظور  به  پالستیکي  منفجره  مواد  کنوانسیون عالمت گذاري  ر- 

میالدي برابر با 1370 هجري شمسي(.
ماده2. الف- مبارزه مردم از جمله مبارزه مسلحانه برضد اشغال بیگانه، تجاوز، استعمارگري و استیالء با 

هدف آزادسازي و تعیین سرنوشت طبق اصول حقوق بین الملل، جرم تروریستي محسوب نخواهد شد.
ب- هیچ یک از جرایم تروریستي مندرج در ماده قبلي جرایم سیاسي محسوب نخواهد شد.

پ- در اجراء مفاد این کنوانسیون، جرایم زیر حتي با انگیزه سیاسي، جرایم سیاسي محسوب نخواهد شد:
1- تعرض به پادشاهان و رؤساي کشورهاي متعاهد، یا همسران، اجداد یا اوالد آنان.

2- تعرض به ولیعهدها یا معاونان رئیس جمهورها، یا معاونان رؤساي دولت یا وزراء در هریک از کشورهاي 
متعاهد؛

3- تعرض به اشخاصي که از مصونیت بین المللي برخوردار هستند از جمله سفرا و دیپلمات ها در کشورهاي 
متعاهد یا در کشورهاي اکردیته؛

4- قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه افراد یا مقامات یا وسایل حمل و نقل و ارتباطات؛
5- تخریب و اتالف اموال عمومي و اموالي که براي خدمات عمومي استفاده مي شود حتي اگر متعلق به 

کشور متعاهد دیگري باشد؛
6- جرایم ساخت، قاچاق یا نگهداري سالح و مهمات یا مواد منفجره یا مواد مشابهي که به منظور ارتکاب 

جرایم تروریستي تهیه مي شود.

مصوبات مجلس شورای اسالمی
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ت- کلیه اشکال جرایم بین المللي از جمله قاچاق غیرقانوني مواد مخدر و انسان و تطهیر پول به منظور 
تأمین مالي اهداف تروریستي، جرایم تروریستي محسوب خواهد شد.

بخشدوم– مبانيهمکارياسالميجهتمبارزهباتروریسم

فصلاول-امورامنیتي
قسمت1-تدابیرجلوگیريومبارزهباجرایمتروریستي

ماده3.
1- کشورهاي متعاهد متعهد مي شوند به هیچ نحوي در سازماندهي، تأمین مالي، ارتکاب، تحریک یا حمایت 

اقدامات تروریستي اعم از مستقیم یا غیرمستقیم اقدام، شروع یا مشارکت ننمایند.
این  مفاد  طبق  تروریستي  جرایم  با  مبارزه  و  جلوگیري  بر  مبني  تعهدشان  به  بنا  متعاهد  کشورهاي   -2

کنوانسیون و قوانین و مقررات داخلي مربوط خود اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
الف- تدابیر بازدارنده:

1- جلوگیري از استفاده از قلمرو خود جهت استفاده از آن براي طراحي، سازماندهي اجرای جرایم تروریستي 
یا شروع یا مشارکت در این جرایم به هر نحو؛ از جمله ممانعت از نفوذ عوامل تروریست، کسب پناهندگي یا 
ارائه  یا  تأمین مالي  پناه دادن، آموزش، مسلح نمودن،  یا پذیرفتن،  یا گروهي  اقامت در آن به صورت فردي 

هرگونه تسهیالت به آن ها.
با جرایم تروریستي  با سایر کشورهاي متعاهد به ویژه کشورهاي همسایه که  2- همکاري و هماهنگي 

مشابه یا مشترکي روبه رو هستند.
3- توسعه و تقویت سیستم هاي کشف حمل و نقل، واردات، صادرات، انبارنمودن و استفاده از سالح ها، 
مهمات و مواد منفجره و نیز سایر وسایل تعرض، کشتار و تخریب عالوه بر تقویت کنترل مرزي و گمرکي به 
منظور جلوگیري از انتقال آن ها از یک کشور متعاهد به کشور متعاهد دیگر یا سایر کشورها مگر این که براي 

اهداف خاص قانوني در نظر گرفته شده باشد.
4- توسعه و تقویت سیستم هاي مربوط به روش هاي مراقبت، تأمین مرزها و گذرگاه هاي زمیني، دریایي و 

هوایي به منظور جلوگیري از نفوذ از طریق آن ها.
5- تقویت سیستم هاي تضمین امنیت و حفاظت از شخصیت ها، تأسیسات حیاتي و وسایل حمل و نقل 

عمومي.
6- تقویت محافظت، امنیت و سالمت جاني هیأت ها و شخصیت هاي دیپلماتیک و کنسولي و سازمان هاي 
منطقه اي و بین المللي معتبر در کشورهاي متعاهد طبق کنوانسیون ها و قواعد حقوق بین الملل که ناظر بر این 

موضوع است.
7- تقویت فعالیت هاي اطالعاتي امنیتي و هماهنگ نمودن آن ها با فعالیت هاي اطالعاتي هرکشور متعاهد 
طبق سیاست هاي اطالعاتي مربوط آن ها به منظور کشف اهداف گروه ها و سازمان هاي تروریستي و خنثي نمودن 

طرح هاي آن و روشن کردن میزان خطرناک بودن آن ها براي امنیت و ثبات.
8- ایجاد پایگاه اطالعاتي توسط هر کشور متعاهد براي جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات در مورد 
عناصر، گروه ها، جنبش ها و سازمان هاي تروریستي و نظارت بر توسعه پدیده تروریسم و تجارب موفقیت آمیز 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون ...
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در مبارزه با آن.
9- عالوه بر این، کشور متعاهد این اطالعات را به روز درخواهد آورد و آن ها را با مراجع ذي صالح سایر 

کشورهاي متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات در هر کشور مبادله خواهد کرد.
ب- تدابیر مبارزه

1- دستگیري مرتکبان جرایم تروریستي و تعقیب آن ها طبق قوانین ملي یا استرداد آن ها طبق مفاد این 
کنوانسیون یا کنوانسیون هاي موجود بین کشورهاي درخواست کننده و درخواست شونده؛

2- تضمین محافظت موثر از اشخاصي که در زمینه قضاوت جنایي فعالیت مي نمایند و نیز شهود و مأموران 
تحقیق؛

3- تضمین محافظت مؤثر از منابع اطالعاتي و شهود در خصوص جرایم تروریستي؛
4- ارائه مساعدت ضروري به قربانیان تروریسم؛

5- ایجاد همکاري موثر بین نهادهاي ذي ربط در کشورهاي متعاهد و شهروندان جهت مبارزه با تروریسم 
از جمله ارائه تضمین هاي کافي و محرک هاي مناسب به منظور تشویق اطالع دادن اقدامات تروریستي و ارائه 

اطالعات براي کمک به افشاء آن ها و همکاري در دستگیري مرتکبان.

قسمت2-حدودهمکاريهاياسالميجهتجلوگیريومبارزهباجرایمتروریستي
ماده4. کشورهاي متعاهد جهت جلوگیري و مبارزه با جرایم تروریستي طبق قوانین و مقررات مربوط هر 

کشور در موارد زیر با یکدیگر همکاري خواهند کرد:
اول – تبادالت اطالعات:

1- کشورهاي متعاهد متعهد مي گردند که تبادل اطالعات با یکدیگر را در موارد زیر ترغیب نمایند:
الف- فعالیت ها و جرایم ارتکابي توسط گروه هاي تروریستي، رهبران، عوامل و ستاد آن ها، آموزش، وسایل 
و منابع تأمین بودجه و تسلیحات، انواع سالح ، مهمات و مواد منفجره مورد استفاده و نیز دیگر روش ها و وسایل 

حمله، کشتار و نابودي؛
ب- وسایل ارتباطي و تبلیغاتي مورد استفاده گروه هاي تروریستي، نحوه عمل آن ها، فعالیت رهبران آن ها، 

عوامل آن ها و اسناد مسافرتي آن ها؛
2- کشورهاي متعاهد اطالعات به دست آمده در مورد هرنوع جرم تروریستي که در قلمرو آن ها واقع شده 
و هدف آن آسیب رساندن به منافع یا اتباع کشور متعاهد دیگر بوده است را فوري در اختیار کشور مزبور قرار 
خواهند داد و حقایق مربوط به جرم را برحسب شرایط آن، جنایتکاران، قربانیان، خسارت ها و وسایل و روش هاي 

مورد استفاده به منظور ارتکاب جرم، بدون خدشه دارکردن شرایط تحقق و تفحص را بیان خواهند کرد؛
از  کشورها  سایر  یا  متعاهد  کشور  آگاهي  و  تروریستي  جرایم  با  مبارزه  منظور  به  متعاهد  کشورهاي   -3
اطالعات یا داده هاي به دست آمده که مي تواند مانع جرایم تروریستي در قلمرو خود یا علیه اتباع یا افراد مقیم 

یا منافع آن کشور گردد با طرف هاي دیگر به تبادل اطالعات خواهند پرداخت؛
4- کشورهاي متعاهد اطالعات یا داده هاي به دست آمده را در موارد زیر در اختیار کشور متعاهد دیگر قرار 

خواهند داد:
الف- داده ها یا اطالعاتي که به دستگیري متهمان به ارتکاب جرم تروریستي علیه منافع آن کشور یا داللت 

بر چنین اقداماتي به وسیله معاضدت، تباني، تحریک یا تأمین مالي کمک نماید؛

مصوبات مجلس شورای اسالمی
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ب- داده ها یا اطالعاتي که موجب مصادره هرگونه سالح، تسلیحات، مواد منفجره وسایل یا وجوهي گردد 
که در ارتکاب جرم تروریستي مورد استفاده قرار گرفته است یا بخواهد مورد استفاده قرار گیرد.

5- کشورهاي متعاهد متعهد مي شوند سري بودن اطالعات تبادل شده بین خود را رعایت نمایند و از ارسال 
آن به هر کشور غیرمتعاهد یا طرف هاي دیگر بدون موافقت قبلي کشور منبع اطالعات خودداري نمایند.

دوم- تحقیقات
هرکشور متعاهد متعهد مي شود اقدام به تقویت همکاري با سایر کشورهاي متعاهد و ارائه کمک در زمینه 
تشریفات مربوط به تحقیق برحسب دستگیري مظنونان فراري یا اشخاص محکوم به ارتکاب جرایم تروریستي، 

طبق قوانین و مقررات هرکشور بنماید.
سوم- مبادله نظرات کارشناسي 

1- کشورهاي متعاهد در مورد انجام و تبادل مطالعات و تحقیقات در زمینه مبارزه با جرایم تروریستي و نیز 
مبادله نظرات کارشناسي در این زمینه با یکدیگر همکاري خواهند نمود.

2- کشورهاي متعاهد در چهارچوب امکانات خود جهت ارائه کمک هاي فني موجود به منظور تهیه برنامه ها 
یا تشکیل دوره هاي آموزشي مشترک با یک یا چند کشور متعاهد در صورت نیاز براي کارکنان در زمینه مبارزه 

با تروریسم به منظور بهبود توان علمي و عملي و افزایش کارآیي آن ها همکاري خواهند نمود.
چهارم- زمینه آموزش و اطالعات

کشورهاي متعاهد در موارد زیر همکاري خواهند کرد:
1- ترغیب فعالیت هاي اطالعاتي و حمایت از رسانه هاي گروهي به منظور برخورد با مبارزه نادرست علیه 
اسالم، از طریق معرفي تصویر حقیقي از تحمل اسالمي و نشان دادن طرح ها و خطر گروه هاي تروریستي علیه 

ثبات و امنیت کشورهاي اسالمي،
2- گنجاندن ارزش هاي انساني عالي که انجام هرگونه اعمال تروریستي را نهي مي کند، در برنامه هاي 

آموزشي کشورهاي متعاهد؛
3- حمایت از کوشش هایي که هدف آن همگام  بودن اسالم با زمان است با معرفي افکار اسالمي پیشرفته 

که بر پایه اجتهاد قرار گرفته است و به وسیله آن اسالم متمایز مي گردد.

فصلدوم-امورقضایي
قسمت1-استردادمجرمان

ماده5. کشورهاي متعاهد متعهد مي شوند که متهمان یا محکومان به جرایم تروریستي را که هریک از این 
کشورها متقاضي استرداد آن ها هستند با رعایت قواعد و شرایط قیدشده در این کنوانسیون مسترد کنند.

ماده6. استرداد در موارد زیر مجاز نخواهد بود:
1- اگر جرمي که موجب تقاضاي استرداد شده طبق قوانین الزم االجرای در کشور متعاهد درخواست شونده 
به عنوان یکي از جرایمي که جنبه سیاسي دارد تلقي شود و لطمه اي به مفاد بندهاي )ب( و )پ( ماده )2( این 

کنوانسیون که موجب تقاضاي استرداد شده است، نزند؛
2- اگر جرمي که موجب استرداد شده صرفًا در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامي باشد؛

3- اگر جرمي که موجب تقاضاي استرداد شده در قلمرو کشور متعاهد درخواست شونده واقع شود، مگر این 
که جرم به منافع کشور متعاهد درخواست کننده آسیب رسانده باشد و قوانین آن کشور تصریح کند که مرتکبان 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون ...
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آن جرایم تعقیب و مجازات خواهند شد مشروط بر این که کشور درخواست شونده اجراء تحقیقات یا محاکمه را 
آغاز نکرده باشد؛

4- چنانچه جرمي موضوع حکم نهایي باشد که در کشور متعاهد درخواست شونده در حکم قانون باشد،
5- اگر دعوا در زمان تقاضاي استرداد منقضي شده باشد یا مجازات طبق قانون کشور متعاهد درخواست کننده 

استرداد مشمول مرور زمان شده باشد؛
6- اگر جرایم در خارج از قلمرو کشور متعاهد درخواست کننده توسط فردي که تابعیت آن کشور را ندارد 
ارتکاب شده باشد و قوانین کشور متعاهد درخواست شونده چنین جرمي را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنین 

فردي ارتکاب شود، تحت پیگرد قرار ندهد؛
7- چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتکبان این جرایم در کشور متعاهد درخواست کننده گردد،

8- اگر نظام حقوقي کشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، در این صورت کشور مزبور 
موظف خواهد بود فردي را که مرتکب جرم تروریستي مي شود چنانچه این عمل در هردو کشور با حکم سلب 
آزادي براي حداقل یک سال یا بیشتر قابل مجازات باشد، تحت پیگرد قرار دهد. تابعیت شخص مورد درخواست  
استرداد براساس تاریخ جرم و با توجه به تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به وسیله کشور درخواست کننده 

تعیین مي گردد.
ماده7. اگر شخص مورد درخواست استرداد در مرحله تحقیقات یا محکمه براي جرم دیگري در کشور 
پایان یافتن محاکمه و اجراء مجازات به  یا  نتیجه تحقیقات  تا روشن شدن  درخواست شونده باشد، استرداد وي 
تعویق خواهد افتاد. در این صورت کشور درخواست شونده به طور موقت او را براي تحقیقات یا محاکمه مسترد 
خواهد کرد مشروط بر این که قبل از اجراء حکم صادره در کشور درخواست شونده وي به آن کشور بازگردانده  

شود.
ماده8. به منظور استرداد مرتکبان جرایم به موجب این کنوانسیون، اختالفات میان قوانین داخلي کشورهاي 
متعاهد نسبت به جرم هاي طبقه بندي شده به عنوان جنایت یا جنحه یا مجازات مقررشده براي آن معنا و مفهومي 

نخواهد داشت. 

قسمت2-نیابتقضایي
ماده9. هر کشور متعاهد از کشور متعاهد دیگر درخواست خواهد کرد تا مسؤولیت اقدام قضایي در قلمرو 
خود را نسبت به هرگونه تشریفات قضایي مربوط به عملي که متضمن جرم تروریستي است، به ویژه در موارد 

زیر به عهده گیرد:
1- استماع شهادت که به عنوان ادله تلقي مي شود؛

2- رساندن اسناد قانوني؛
3- اجرای تشریفات بازجویي و توقیف؛

4- انجام بازبیني صحنه و تجزیه و تحلیل مدارک؛
5- دریافت اسناد یا مدارک یا سوابق الزم، یا رونوشت مصدق آن ها.

ماده10. هرکشور متعاهد نیابت هاي قضایي مربوط به جرایم تروریستي را اجراء خواهد کرد و مي تواند در 
موارد زیر از پذیرفتن درخواست اجراء خودداري نماید:

1- اگر جرمي که براي آن درخواست ارائه شده، موضوع اتهام، تحقیق یا محاکمه در کشوري باشد که 

مصوبات مجلس شورای اسالمی
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درخواست اجرای نیابت قضایي از آن شده است؛
2- اگر اجرای درخواست به حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومي کشوري که متعهد به انجام این مأموریت 

شده است، لطمه بزند.
ماده11. درخواست نیابت قضایي طبق مفاد قوانین داخلي کشور درخواست شونده فوري اجراء خواهد شد 
و این کشور مي تواند اجراء آن را تا تکمیل تشریفات تحقیق و تعقیب خود در مورد مذکور، یا تا برطرف شدن 
دالیل موجهي که تعویق را مي طلبد، به تعویق بیندازد. در این صورت کشور درخواست کننده از این تعویق مطلع 

خواهد شد.
ماده 12- از درخواست نیابت قضایي در ارتباط با جرم تروریستي به موجب قواعد محرمانه بودن داد و ستدها 

براي بانک ها و مؤسسات مالي امتناع نخواهد شد و در اجرای درخواست، قواعد کشور مجري رعایت مي شود.
ماده 13- تشریفاتي که از طریق نیابت قضایي طبق مفاد این کنوانسیون تقبل مي شود، همان ارزش قانوني 
را خواهد داشت که چنانچه نزد مرجع ذي صالح در کشور درخواست کننده نیابت قضایي مطرح مي شد، نتایج 

اجرای آن تنها در چهارچوب نیابت قضایي استفاده خواهد شد.

قسمت3-همکاريقضایي
ماده14. هر کشور متعاهد هرگونه مساعدت ممکن را که براي انجام تحقیقات یا جریان دادرسي در ارتباط 

با جرایم تروریستي ممکن است الزم باشد، ارائه خواهد داد.
ماده15. 

1- چنانچه صالحیت قضایي به یکي از کشورهاي متعاهد براي تعقیب شخص متهم به ارتکاب جرایم 
او را  نماید  از کشوري که میزبان شخص مظنون است درخواست  این کشور مي تواند  تروریستي تعلق گیرد، 
در خصوص این جرم بنا به رضایت کشور میزبان و مشروط بر این که جرم در آن کشور با حکم سلب آزادي 
به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتر قابل کیفر باشد، تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت کشور 

درخواست کننده کلیه اسناد تحقیق و مدارک مربوط به جرم را در اختیار کشور درخواست شونده قرارخواهد داد؛
2- تحقیقات یا محاکمه براساس مورد یا موارد ارجاع شده توسط کشور درخواست کننده علیه متهم طبق 

مقررات و تشریفات قانوني کشوري که محاکمه در آن برگزار مي شود، انجام خواهد شد.
ماده16. درخواست محاکمه براساس بند »1« ماده قبلي، موجب توقف تشریفات تعقیب، تحقیق و محاکمه 
در قلمرو کشور درخواست کننده مي شود، به جز مواردي که مربوط به ضروریات همکاري، معاضدت یا نیابت 

قضایي مورد تقاضاي کشور درخواست شونده براي اجرای تشریفات محاکمه مي گردد.
ماده17. 

برگزار  محاکمه  آن  در  که  یا کشوري  درخواست کننده  دو کشور- کشور  از  در هریک  که  تشریفاتي   -1
مي شود- انجام مي گیرد تابع قوانین کشوري است که این تشریفات در آن صورت مي گیرد و از همان امتیاز 

قانوني که ممکن است در قوانین آن قید گردیده باشد، برخوردار خواهد شد.
کشور  که  این  مگر  کرد  نخواهد  مجدد  محاکمه  یا  محاکمه  را  متهم  درخواست کننده شخص  کشور   -2

درخواست شونده از تعقیب وي خودداري نماید.
3- در کلیه موارد، کشوري که از آن درخواست برگزاري محاکمه شده است، کشور درخواست کننده را از 
اقدام خود در مورد درخواست محاکمه مطلع و نتایج تحقیقات خود یا تشریفات محاکمه را به آن ارسال خواهد 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون ...



)1
38

ر 8
یو

هر
و ش

اد 
رد

- م
 39

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

132

کرد.
ماده18. کشوري که از آن درخواست برگزاري محاکمه شده است مي تواند کلیه اقدامات و تشریفات مندرج 

در قانون خود را در مورد متهم، قبل یا بعد از دریافت درخواست محاکمه انجام دهد.
قسمت4-اموالوعوایدتوقیفشدهحاصلازجرم

ماده19. چنانچه تصمیم به استرداد مجرمي گرفته شود، کشور متعاهد اموال و عواید توقیف شده، استفاده 
به کشور  ثالث است،  را که در مالکیت شخص مورد درخواست یا شخص  به جرم تروریستي  یا مربوط  شده 

درخواست کننده تحویل خواهد داد.
ماده20. کشوري که از آن درخواست شده است اموال و عواید را تحویل دهد، مي تواند کلیه تدابیر و اقدامات 
امانتي الزم را به منظور ایفاي تعهدات خود اتخاذ نماید. همچنین مي تواند در صورت لزوم جهت انجام اقدامات 
جزایي در آن کشور به طور موقت از این اموال و عواید نگهداري نماید یا آن را به کشور درخواست کننده تحویل 

دهد، مشروط به این که براي همین منظور عودت داده شود.
قسمت5-مبادلهشواهد

ماده21. یک کشور متعاهد متعهد مي گردد به دنبال وقوع هر جرم تروریستي در قلمرو خود علیه کشور 
متعاهد دیگر شواهد و آثار ناشي از آن را توسط نهادهاي ذي صالح خود مورد بررسي قرار دهد و بدین منظور 
مي تواند از هر کشور متعاهد دیگر نیز کمک بگیرد. عالوه بر این که هرگونه اقدامات الزم را به منظور حفظ 
شواهد و اثبات ارتباط قانوني آن انجام خواهد داد. چنانچه از وي درخواست شود مي تواند نتیجه اقدامات خود را 
در اختیار کشوري قرار دهد که منافعش به علت ارتکاب به جرم در خطر است. کشور یا کشورهایي که در این 

مورد مساعدت کرده اند نباید این اطالعات را به دیگران انتقال دهند.

بخشسوم-راهکارهاياجرایهمکاري
فصلاول-تشریفاتاسترداد

ماده22. تبادل درخواست هاي استرداد میان کشورهاي متعاهد به طور مستقیم از طریق مجاري دیپلماتیک 
یا از طریق وزارتخانه هاي دادگستري یا جانشین آن صورت خواهد پذیرفت.

ماده23. درخواست استرداد به صورت کتبي ارائه و متضمن موارد زیر خواهد بود:
1- اصل یا رونوشت مصدق کیفرخواست، حکم توقیف یا هرگونه اسناد دیگر داراي ارزش مشابه صادره 

براساس شرایط مندرج در قانون درخواست کننده؛
ارتکاب  تاریخ و مکان  با مشخص کردن شامل  بیان اعمالي که به خاطر آن استرداد درخواست شده   -2
این اعمال و کاربرد قانوني آن ها با ذکر مواد قانوني که به موجب آن اعمال مذکور مشمول آن مي گردد و نیز 

رونوشتي از این مواد؛ 
3- مشخصات شخص مورد درخواست استرداد تا سرحد امکان با جزئیات کامل و هرگونه اطالعات دیگر 

نظیر تعیین هویت و ملیت وي.
ماده24. 

1- مراجع قضایي کشور درخواست کننده مي توانند از هر طریق کتبي با کشور درخواست شونده تماس برقرار 
نمایند و تقاضاي توقیف احتیاطي شخص مورد درخواست را تا رسیدن درخواست استرداد بنمایند.

2- در این صورت کشور درخواست شونده مي تواند شخص مورد نظر را توقیف احتیاطي نماید. با این وجود 

مصوبات مجلس شورای اسالمی
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را که  به همراه مدارک الزم مندرج در ماده قبل تسلیم نشود، نمي توان شخصي  استرداد  چنانچه درخواست 
درخواست استرداد وي شده است، براي مدتي بیش از سي  روز از تاریخ توقیف او در بازداشت نگهداشت.

ماده25. کشور درخواست کننده، درخواست را به همراه مدارک مندرج در ماده )23( این کنوانسیون ارسال 
خواهد کرد. چنانچه کشور درخواست شونده اعتبار درخواست را تأیید نماید، مراجع ذي صالح آن کشور درخواست 
انجام شده مطلع خواهند  اقدامات  از  را  را طبق قوانین خود اجراء خواهند کرد و فوري کشور درخواست کننده 

ساخت.
ماده26.

بازداشت  تاریخ  از  بعد  از شصت روز  بیش  احتیاطي،  توقیف  ماده فوق،  قیدشده در دو  1- در کلیه موارد 
نخواهد بود.

2- آزادي موقت ممکن است در طي مدت مندرج در بند قبلي صورت گیرد و کشور درخواست شونده اقدامات 
مناسبي را براي تضمین این که شخص مورد درخواست فرار نمي کند، اتخاذ خواهد کرد.

3- آزادي شخص مانع توقیف مجدد وي و استرداد او، چنانچه پس از آزادي وي درخواست شود، نخواهد 
شد.

ماده27. چنانچه کشور درخواست شونده نیاز به توضیحات اضافي براي تعیین شرایط مندرج در این فصل 
داشته باشد، مراتب را به کشور درخواست کننده اطالع خواهد داد و تاریخي را براي ارائه این توضیحات اضافي 

تعیین خواهد کرد.
ماده28. چنانچه کشور درخواست شونده تعدادي درخواست استرداد از کشورهاي مختلف در مورد اعمال 
یکسان یا متفاوت دریافت دارد، کشور مزبور با توجه به شرایط، به ویژه امکان استرداد بعدي، تاریخ دریافت 

درخواست ها، میزان خطر جرم و مکان ارتکاب آن در مورد این درخواست ها تصمیم خواهد گرفت.

فصلدوم-اقداماتمربوطبهنیابتقضایي
ماده29. درخواست هاي نیابت قضایي باید موارد زیر را تعیین کند:

1- مرجع ذي صالح صادرکننده درخواست.
2- موضوع درخواست و دلیل آن.

3- تعیین هویت و تابعیت شخص موضوع نیابت قضایي در صورت امکان.
4- اطالعات در مورد جرمي که نیاز به نیابت قضایي دارد، تعریف قانوني آن، مجازات تعیین شده مرتکبان 
آن به همراه بیشترین اطالعات قابل دسترس پیرامون شرایط آن به منظور تضمین اجرای مؤثر نیابت قضایي.

ماده30.
دادگستري کشور  وزارت  درخواست کننده  دادگستري کشور  وزارت  از سوي  قضایي  نیابت  درخواست   -1

درخواست شونده ارسال و به همین طریق اعاده خواهد شد.
2- در شرایط فوري، درخواست نیابت قضایي به طور مستقیم از سوي مراجع قضایي در کشور درخواست کننده 
به مراجع قضایي در کشور درخواست شونده ارسال خواهد شد. رونوشت این نیابت قضایي نیز هم زمان به وزارت 
دادگستري کشور درخواست شونده فرستاده خواهد شد. نیابت قضایي به همراه مدارک مربوط به اجرای آن از 

طریق مندرج در بند قبلي عودت داده خواهد شد.
3- درخواست نیابت قضایي مي تواند به طور مستقیم از سوي مراجع قضایي به مراجع ذي صالح در کشور 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون ...
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درخواست شونده ارسال گردد. پاسخ ها ممکن است به طور مستقیم از طریق مراجع مذکور ارسال گردد.
ماده31.درخواست هاي نیابت قضایي و اسناد ضمیمه آن از سوي مرجع ذي صالح یا مجاز از طرف آن، 
امضاء یا مهر خواهد شد. این اسناد از کلیه تشریفات رسمي که ممکن است قانون کشور درخواست شونده مقرر 

کرده باشد معاف خواهد بود.
ماده32. چنانچه مرجعي که درخواست نیابت قضایي را دریافت نموده است، داراي صالحیت کافي براي 
اقدام مورد آن نباشد، آن را خود به خود به مرجع ذي صالح در کشور خود ارجاع خواهد داد. اگر درخواست به 

طور مستقیم ارسال شده باشد، پاسخ به همان طریق به کشور درخواست کننده داده خواهد شد.
ماده33. هرگونه رد نیابت قضایي باید توضیح داده شود.

فصلسوم-اقداماتمربوطبهحمایتازشهودوکارشناسان:
ماده34. چنانچه کشور درخواست کننده تشخیص دهد حضور شاهد یا کارشناس در مراجع قضایـي آن از 
اهمیت خاصي برخوردار است، این نکته را در درخواست خود ذکر خواهد کرد. این درخواست یا برگه احضاریه 

شامل شرحي از میزان تقریبي مبلغ جبراني، هزینه سفر و اقامت و تعهد به پرداخت آن خواهد بود.
کشور درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت خواهد کرد و کشور درخواست کننده را از پاسخ وي آگاه 

خواهد نمود.
ماده35.

1- هیچ گونه مجازات یا اقدام تأدیبي را نمي توان براي شاهد یا کارشناسي که احضاریه را نمي پذیرد حتي 
اگر حکم، چنین مجازاتي را پیش بیني کند، تحمیل کرد.

2- چنانچه شاهد یا کارشناسي به طور داوطلبانه وارد قلمرو کشور درخواست کننده شود، طبق مفاد قانون 
داخلي این کشور احضار خواهد شد.

ماده36.
مراجع قضایي کشور  در  مادامي که حضورش  نمي توان  تابعیتش  از  را صرف نظر  کارشناس  یا  1- شاهد 
کشور  به  وي  عزیمت  از  پیش  که  دادگاه  احکام  یا  اعمال  دلیل  به  باشد  احضاریه  براساس  درخواست کننده 

درخواست کننده صورت گرفته، در قلمرو کشور اخیر محاکمه، توقیف یا آزادي وي را محدود کرد.
2- شاهد یا کارشناسي را که با هر تابعیتي براساس احضاریه در قوه قضاییه کشور مورد نظر حضور مي یابد، 
نمي توان براي سایر اعمال یا احکام دادگاه که در احضاریه ذکرنشده و قبل از ترک قلمرو کشور درخواست شونده 

بوده به هر نحوي در قلمرو کشور درخواست کننده محاکمه، توقیف یا آزادي وي را محدود نمود.
3- اگر شاهد یا کارشناس در قلمرو کشور درخواست کننده بیش از مدت سي  روز متوالي علي رغم توانایي اش 
براي بازگشت در حالي که حضورش دیگر از سوي قوه قضاییه مورد نیاز نباشد، بماند یا اگر پس از ترک کشور، 

به قلمروهاي کشور درخواست کننده برگردد، امتیازهاي مصونیت مندرج در این ماده باطل خواهد شد.
ماده37.

1- کشور درخواست کننده متعهد مي گردد کلیه اقدامات ضروري را به منظور تضمین حمایت از شاهد یا 
کارشناس در برابر تبلیغاتي که مي تواند وي، خانواده یا دارایي هاي او را در اثر شهادتش به خطر بیندازد، اتخاذ 

کند و به ویژه موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف- دادن تضمین در مورد محرمانه بودن تاریخ و مکان ورود وي و نیز وسایل حمل و نقل مورد استفاده؛

مصوبات مجلس شورای اسالمی
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ب- دادن تضمین در مورد محرمانه بودن محل اقامت، نقل و انتقاالت و اماکني که ممکن است حضور 
داشته باشد؛

پ- دادن تضمین در مورد محرمانه بودن شهادت و اطالعات داده شده به مراجع قضایي ذي  صالح.
2- کشور درخواست کننده امنیت ضروري را که حسب شرایط شاهد یا کارشناس و خانواده وي و شرایط 

قضیه و انواع خطرات احتمالي مورد نیاز است، تأمین خواهد کرد.
ماده38.

در  درخواست شونده  کشور  در  احضارشده  درخواست کننده  کشور  به  که  کارشناسي  یا  شاهد  چنانچه   -1
بازداشت به سربرد، به طور موقت به محل جلسه استماع انتقال داده خواهد شد تا طبق شرایط و زمان تعیین شده 

از سوي کشور درخواست شونده شهادت دهد مي توان از انتقال به دلیل زیر خودداري نمود:
الف- چنانچه شاهد یا کارشناس نپذیرد؛ 

ب- چنانچه حضور وي براي انجام آیین دادرسي کیفري در قلمرو کشور درخواست شونده ضروري باشد؛
پ- چنانچه انتقال او منجر به طوالني ترشدن مدت بازداشت وي گردد؛

ت- چنانچه مالحظات دیگري وجود داشته باشد که مانع از انتقال وي گردد.
کشور  قلمرو  در  درخواست شونده  کشور  به  او  بازگرداندن  زمان  تا  منتقل شده  کارشناس  یا  شاهد   -2

درخواست کننده در بازداشت به سر خواهد برد مگر آن که کشور درخواست شونده خواستار آزادي او گردد.

بخشچهارم-مقرراتپایاني
ماده39. کشورهاي امضاءکننده، این کنوانسیون را تصویب خواهند نمود یا به آن ملحق خواهند شد و 
اسناد تصویب یا الحاق ظرف حداکثر سي روز از تاریخ تصویب یا الحاق به آن به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس 
اسالمي تسلیم خواهد شد دبیرخانه کل کلیه کشورهاي عضو را از هرگونه تسلیم سند و تاریخ آن آگاه خواهد 

نمود.
ماده40.

1- این کنوانسیون سي روز پس از تاریخ تسلیم هفتمین سند تصویب یا الحاق به دبیرخانه کل سازمان 
کنفرانس اسالمي الزم االجراء خواهد شد.

2- این کنوانسیون در مورد هیچ کشور اسالمي دیگر تا زمان تسلیم اسناد تصویب یا الحاق آن به دبیرخانه 
سازمان کنفرانس اسالمي و گذشت سي روز از تاریخ تسلیم قابل اجراء نخواهد بود.

ماده41. هیچ یک از کشورهاي متعاهد مجاز نیستند هیچ حق شرطي را که به طور صریح یا ضمني یا 
مغایر با مفاد این کنوانسیون یا موجب دورشدن از اهداف آن باشد، منظور نمایند.

ماده42.
1- کشور متعاهد تنها به وسیله ارسال درخواست کتبي به دبیر کل سازمان کنفرانس اسالمي از عضویت 

در این کنوانسیون خارج خواهد شد.
2- خروج از عضویت در کنوانسیون پس از شش ماه از تاریخ ارسال درخواست به دبیرکل قابل اجراء خواهد 

بود.
این کنوانسیون در یک نسخه اصلي به زبان هاي انگلیسي، عربي و فرانسوي که همگي از اعتبار یکسان 
برخوردار مي باشد تهیه و به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسالمي تسلیم گردیده است و دبیرخانه کل، آن را در 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون ...
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سازمان ملل متحد طبق مفاد ماده )102( منشور آن به ثبت خواهند رساند. دبیرخانه کل، نسخه هاي تصویب شده 
این کنوانسیون را براي کشورهاي عضو کنفرانس اسالمي ارسال خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و چهل و دو ماده در جلسه علني 
روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ 

1387/10/7 از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

قانونایجادردیفمستقلبهمنظورواریزمنابعماليصندوق
تأمینخسارتهايبدنيبیمهمرکزيجمهورياسالميایران)1(

مادهواحده: دولت مکلف است در اجرای قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدني دارندگان وسایل 
نقلیه موتوري زمیني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 نسبت به ایجاد ردیف مستقل فرعي جهت واریز 

درآمدهاي حاصل از اجراء این قانون و همچنین هزینه نمودن آن اقدام نماید.
تبصره- این قانون از تاریخ تصویب الزم االجراء است و کلیه وجوه مربوط به سال 1387 بالفاصله به این 

ردیف واریز خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و 

هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ 1387/11/30 به تأیید شوراي نگهبان رسید.

قانونتمدیدمدتاجرایآزمایشيقانونآییندادرسيدادگاههايعموميوانقالبدرامور
کیفريمصوب1378)2(

کیفري(  امور  )در  انقالب  و  دادگاه هاي عمومي  دادرسي  آیین  قانون  آزمایشي  اجرای  مادهواحده: مهلت 
مصوب 1378/6/28 تا پایان سال 1388 تمدید مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز یکشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و 
هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ 1387/12/14 به تأیید شوراي نگهبان رسید.

1. روزنامه رسمي شماره : 18651- 1387/12/21
2. روزنامه رسمي شماره : 18656- 1387/12/28

مصوبات مجلس شورای اسالمی
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مصوبات قوه قضاییه

راستاي  در  و  کیفري  احکام  اجراي  واحدهاي  از  بعضي  در  پرونده ها  غیرمتعارف  تراکم  به  نظر 
ساماندهي و کارآیي بیشتر واحدهاي اجراي احکام مقرر مي دارد:

1ـ واحدهاي اجراي احکام در اسرع وقت نسبت به بازشماري و تطبیق و تصحیح آمار پرونده هاي 
موجود اقدام و گزارش آن را به رؤساي کل دادگستري ارائه نمایند.

2ـ کلیه دادستان ها، ظرف یک ماه گزارش تحلیلي دقیقي از تعداد، نوع و علت تأخیر در اجراي 
حکم تهیه و در همین مدت نسبت به ارائه راهکار مناسب اجرایي اقدام و به مراجع قضایي ذیربط ابالغ 

نمایند.
3ـ به منظور پیشگیري از وقفه در امور مربوط به مرحله اجراي حکم کلیه کارکنان واحدهاي قضایي 
موظف به قید مشخصات دقیق کفیل و وثیقه گذار و نشاني کامل محل اقامت آنان در اوراق قضایي 

مي باشند.
4ـ به منظور پیشگیري از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حکم، قضات مکلف به قید 

دقیق و صریح محکوم به و نحوه و چگونگي اجراي آن مي باشند.
5ـ  قضات دادسرا و واحدهاي اجراي احکام باید به نحو مقتضي و از طریق نظام جامع امالک کشور 

نسبت به احراز هویت وثیقه گذار و بررسي دقیق و کامل سند ابرازي جهت وثیقه اقدام نمایند.
6ـ  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است در اسرع وقت تدابیر و اقدامات الزم جهت اجراي 

دستورالعملساماندهيواحدهاياجراياحکامکیفري
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مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامه اي به واحدهاي ثبتي ابالغ نماید.
7ـ اجراي احکام صادره راجع به ضرر و زیان ناشي از جرم همچنین قرارهاي تأمین خواسته کیفري 
و دستور ضبط وثیقه به استناد ماده35 اصالحي آئین نامه اجرایي قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه هاي 

عمومي و انقالب بر عهده واحدهاي اجراي احکام کیفري مي باشد.
8 ـ جهت تسریع در ابالغ اوراق قضایي و اجراي احکام به تعداد الزم کارمند و نیروي انتظامي 
آموزش دیده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام 

امور محوله اقدام نمایند.
اجراي دستورات  نحوه  به طور مرتب  است  انقالب هر شهرستان موظف  و  دادستان عمومي  9ـ 
قضایي توسط ضابطین را کنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي و تخلف مواجه شود باید ضمن صدور 

دستور مقتضي جهت حل و فصل، مراتب را به رئیس کل دادگستري استان گزارش نماید.
10ـ رئیس کل دادگستري هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالي استان در جهت تسریع 
اجراي احکام هماهنگي الزم به عمل آورده و نتیجه را به واحدهاي اجراي احکام و سایر مبادي ذیربط 

ابالغ خواهدنمود.
11ـ کلیه پرونده هایي که در آنها حکم به صورت غیابي صادر شده است و محکوم له بیش از دو سال 
از صدور حکم قطعي، براي پي گیري به اجراي احکام مراجعه ننموده است و محکوم علیه نیز توسط مقام 
قضایي شناسایي نشده است از آمار پرونده هاي جاري کسر گردیده و به صورت موقت بایگاني مي شود. 

بدیهي است به محض مراجعه محکوم له اقدامات اجرایي مطابق مقررات پیگیري خواهدشد.
12ـ کلیه پرونده هاي مربوط به تقسیط دیه که از تاریخ پرداخت آخرین قسط معوقه بیش از دو سال 
گذشته و محکوم له نیز براي پیگیري مراجعه نکرده است از آمار پرونده هاي جاري کسر و به صورت 
اجرایي  اقدامات  مقررات  مطابق  محکوم له  مراجعه  محض  به  است  بدیهي  مي شود.  بایگاني  موقت 

پیگیري خواهدشد.
13ـ رؤساي واحدهاي اجراي احکام باید اسامي زندانیان اعم از محکومان به حبس و بـدل از جزاي 
نقـدي را در محـل مخـصوص ثبت و به طـور مستمر بررسي نمـاینـد به نحـوي که هیچ یک از 

محکومان بیش از حداکـثر مجازات تعیین شـده، متحـمل حبس نشوند.
14ـ نسبت به پرونده هاي مشمول موارد صدور قرار موقوفي از جمله مرور زمان موضوع مواد 173 

و 174 قانون آئین دادرسي کیفري اقدامات الزم به منظور صدور قرار موقوفي اجرا صورت گیرد.
15ـ با توجه به اهمیت اجراي احکام در تعیین قضات و کارکنان اجراي احکام به تجارب و سوابق 

مصوبات قوه قضاییه
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قضایي و اداري توجه کافي معمول گردد.
به ویژه دوره هاي   )IT( آموزشي فن آوري اطالعات  16ـ معاونت آموزش مکلف است دوره هاي 
فراگیري نحوه کار با نرم افزار سیستم مدیریت پرونده )CMS( را براي کارکنان اجراي احکام کیفري 

اعم از قضات و کارکنان اداري برگزار نماید.
17ـ دادیاران ناظر زندان باید هماهنگي و همکاري هاي الزم را به طور مستمر با واحدهاي اجراي 

احکام کیفري در جهت ُحسن اجراي احکام زندانیان داشته باشند.
18ـ دادستان ها پس از ابالغ این دستورالعمل هر سه ماه یک بار موظف به ارائه گزارش جامع و 

مستند از پیشرفت در اجراي احکام به رئیس کل دادگستري استان مي باشند.
19ـ رؤساي کل دادگستري استان پس از بررسي و گزارش تحلیلي جامع از روند امور مراتب را به 

دادستان کل کشور گزارش خواهدنمود.
دقیق  اجراي  به  نسبت  قضایي  واحدهاي  دادستان هاي  و  استان  دادگستري  کل  رؤساي  20ـ 

دستورالعمل اقدام و تدابیر الزم در اجراي بهتر دستورالعمل به عمل خواهندآورد.
21ـ نظارت بر ُحسن اجراي دستورالعمل به عهده دادستان کل کشور مي باشد.

22ـ این دستورالعمل در 22 ماده در تاریخ 1388/4/28 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

مقدمه 
در اجراي ماده یک سیاست هاي کلي قضایي مصوب مقام معظم رهبري و در راستاي اجراي سند   
چشم انداز برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایي مبني بر اصالح ساختار نظام قضایي کشور و به منظور تضمین 
عدالت و تأمین حقوق فردي و اجتماعي و افزایش اعتماد عمومي و بهره مندي از دقت و سرعت در رسیدگي 
بند »4« بخشنامه شماره 1/87/3926 -1387/4/19،  اجراي مفاد  پرونده هاي قضایي و همچنین در  به 

دستورالعمل استانداردسازي زمان رسیدگي به پرونده هاي قضایي به شرح زیر ابالغ مي گردد:
1- منظور از »استاندارد زمان رسیدگي به پرونده هاي قضایي« تعیین سقف زماني مناسب با رعایت 
ضوابط و مقررات در رسیدگي به پرونده هاي حقوقي و جزایي با توجه به اهداف مذکور در این دستورالعمل 

مي باشد.
2- حداکثر زمان رسیدگي به پرونده هاي حقوقي و خانواده و جزایي به ترتیب مطابق جدول شماره هاي 

دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری

دستورالعملآزمایشياستانداردزمانرسیدگيبهپروندههايقضایي
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1، 2 و 3 خواهد بود. در صورت وجود وضعیت خاص پرونده، با اعالم مراتب به رئیس حوزه قضایي حداکثر 
نصف زمان به مهلت مقرر اضافه مي گردد.

3- حداکثر زمان اختصاص یافته جهت انجام امور اداري و دفتري مطابق جدول هاي شماره 4 و 5 
خواهد بود.

براي شعب جزایي یکصد و بیست  از شعب حقوقي یکصد پرونده و  4- ضابطه رسیدگي در هریک 
پرونده تعیین مي شود.

5- مدیران دفاتر موظف به تنظیم جدول هاي شماره 6 و7 در پایان هرماه و ارسال آن براي رئیس 
حوزه قضایي مي باشند.

6- رئیس حوزه قضایي موظف به اتخاذ تدابیر الزم جهت تسریع در رسیدگي و تعیین تکلیف پرونده هاي 
معوقه مي باشد.

7- رؤساي حوزه قضایي موظف به نظارت و بازدید مستمر از شعب و واحدهاي قضایي و ارتقاء رفتار 
سازماني در جهت بهبود شرایط رسیدگي به پرونده ها مي باشند.

8- این دستورالعمل طي یک دوره شش ماهه به صورت آزمایشي اجرا مي گردد و نظارت بر حسن 
اجراي آن به عهده رؤساي کل دادگستري ها مي باشد.

مصوبات قوه قضاییه
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جدولشماره1-حداکثرزمانرسیدگيبهپروندههادردادگاههايعموميحقوقيبهتفکیکدعاوي
حداکثر زمان رسیدگي موضوع دعوي    ردیف  

6 ماه دعواي تخلیه       -1
8 ماه خلع ید و قلع و قمع بنا      -2
3 ماه ابطال شناسنامه        -3
3 ماه اصالح شناسنامه       -4
5 ماه الزام به تنظیم سند رسمي مال غیرمنقول و منقول    -5

4/5 ماه مطالبه خسارت و مطالبه وجه      -6
5 ماه مطالبه اجرت المثل و اجور معوقه      -7
6 ماه تعدیل اجاره بها       -8

6/5 ماه فسخ قرارداد       -9
4 ماه الزام به فک رهن       -10

1/5 ماه اعسار از هزینه دادرسي      -11
3 ماه اعسار از محکوم به       -12
6 ماه استرداد چک و اسناد و اموال منقول     -13
6 ماه  الزام به تحویل مبیع       -14
7 ماه دعاوي راجع به عالئم تجاري      -15
6 ماه ابطال رأي کمیسیون ماده 12 زمین شهري     -16
6 ماه ابطال رأي داوري        -17
2 ماه تعیین داور        -18
4 ماه فسخ اجاره        -19
3 ماه ابطال اجرائیه       -20
6 ماه تنفیذ مبایعه نامه و صلح نامه      -21
4 ماه تنفیذ وصیت نامه و دعاوي مربوط به وصیت نامه    -22

3/5 ماه دعاوي مربوط به تابعیت      -23
10 ماه انحالل شرکت       -24
6 ماه اعالن ورشکستگي       -25

3/5 ماه مطالبه ثمن معامله       -26
10 ماه دعوي تقابل       -27
10 ماه دادخواست جلب ثالث       -28
10 ماه دعوي ورود ثالث       -29
6 ماه دعوي ابطال سند رسمي      -30
3 ماه درخواست اجازه فروش ملک مشاع غیرقابل افراز    -31

10 ماه دعاوي مربوط به پیمان ها      -32

دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده های قضایی
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حداکثر زمان رسیدگي موضوع دعوي    ردیف  
6 ماه دعوي اثبات وقفیت       -33
7 ماه دعاوي مربوط به قرارداد حمل و نقل     -34
6 ماه دعاوي راجع به اسناد تجاري      -35
2 ماه درخواست حصر وراثت      -36
2 ماه اعتراض به تصدیق حصر وراثت      -37
6 ماه دعوي مربوط به فوت فرضي      -38
7 ماه دعوي مربوط به ابطال و انحالل شرکت و صورت    -39

حساب شرکت ها   
6 ماه حق شفعه        -40
6 ماه دعوي استرداد اموال از سوي مدیر تصفیه     -41
6 ماه رسیدگي به اعتراض نسبت به رأي کمیسیون ماده    -42

56 جنگل ها و مراتع   
6 ماه الزام به انجام تعهد       -43
5 ماه الزام به تنظیم سند اجاره      -44
3 ماه توقف عملیات اجرایي       -45

3/5 ماه تجویز انتقال منافع به غیر      -46
3/5 ماه ابطال مزایده       -47

2 ماه رفع توقیف دارایي تاجر یا شرکت ورشکسته     -48
6 ماه حکم به فروش اموال شرکت توسط مدیر تصفیه    -49
3 ماه ممانعت از استفاده از اسم و عالئم تجاري     -50
6 ماه افراز ملک مشاع        -51
3 ماه تحویل مبیع       -52
9 ماه تقسیم و تحریر و مهر و موم ترکه     -53
3 ماه واخواهي        -54

3/5 ماه دعوي تولیت       -55
3 ماه اعتراض ثالث به حکم       -56
3 ماه اعاده دادرسي       -57

 
جدولشماره2-حداکثرزمانرسیدگيبهپروندههايحقوقي)خانواده(بهتفکیکدعاويدردادگاههايخانواده

حداکثر زمان رسیدگي موضوع دعوي    ردیف  
2/5 ماه طالق توافقي       -1

6 ماه طالق        -2

مصوبات قوه قضاییه
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حداکثر زمان رسیدگي موضوع دعوي    ردیف  
4 ماه استرداد جهیزیه       -3

2/5 ماه حضانت        -4
2 ماه مالقات فرزند       -5
3 ماه مطالبه مهریه       -6

3/5 ماه  مطالبه نفقه       -7
4 ماه اجرت المثل ایام زناشویي و نحله      -8
4 ماه اجازه ازدواج مجدد       -9

3/5 ماه  تمکین        -10
4 ماه نفي زوجیت       -11
5 ماه فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي مدت     -12

20 روز حکم رشد        -13
6 ماه اثبات نسب        -14
4 ماه نفي ولد        -15
3 ماه اعسار و تقسیط مهریه       -16
3 ماه تقاضاي ابطال ازدواج       -17
3 ماه اثبات نشوز و تمکین       -18
2 ماه نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن ها     -19

1/5 ماه تأمین خواسته/ توقیف اموال      -20
2 ماه الزام به ثبت نکاح دائم      -21

2/5 ماه الزام به ثبت نکاح منقطع       -22
4 ماه الزام به ایفاي شرط فعل )تعهد( ضمن عقد ازدواج    -23

2/5 ماه درخواست اذن ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه    -24
4 ماه اثبات زوجیت       -25

1/5 ماه اجازه خروج از کشور       -26
6 ماه اعاده دادرسي       -27
2 ماه استرداد فرزند شیرخوار      -28
4 ماه استرداد شیربها       -29

3/5 ماه منع اشتغال زوجه       -30
3/5 ماه حجر و رفع آن       -31

دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده های قضایی
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جدولشماره3-حداکثرزمانرسیدگيبهپروندههايجزایيدردادگاههايعموميجزایيبهتفکیک
جرایم

حداکثرزمانرسیدگي   موضوعدعوي  ردیف
3 ماه قتل غیرعمدي       -1

4/5 ماه نزاع دسته جمعي       -2
4/5 ماه اختالس        -3
3/5 ماه ارتشاء        -4

6 ماه جعل و استفاده از سند مجعول      -5
6 ماه کالهبرداري       -6
6 ماه انتقال و فروش مال غیر      -7

4/5 ماه خیانت در امانت       -8
3 ماه سرقت و خرید و فروش مال مسروقه     -9

3/5 ماه تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق     -10
2 ماه اعمال منافي عفت و رابطه نامشروع     -11
3 ماه صدمه بدني غیرعمدي      -12

3/5 ماه تخریب        -13
2/5 ماه صدور چک بالمحل       -14

1 ماه شرب خمر        -15
1/5 ماه خرید و فروش و نگهداري مشروبات الکلي     -16
2/5 ماه توهین، افترا و نشر اکاذیب      -17
4/5 ماه آدم ربایي        -18
2/5 ماه رباخواري        -19
3/5 ماه قوادي و دایرکردن اماکن فساد      -20

3 ماه تهدید و قدرت نمایي با اسلحه سرد و گرم     -21
3 ماه اخالل در نظم عمومي      -22
2 ماه مزاحمت تلفني       -23

3/5 ماه ایراد جرح با چاقو       -24
4 ماه استفاده و تصرف غیرمجاز در اموال دولتي     -25

2/5 ماه فک پلمپ        -26
3/5 ماه جرایم پزشکي، دارویي و غذایي       -27
15 روز رانندگي بدون پروانه       -28
3/5 ماه کیف قاپي و جیب بري      -29

3 ماه گزارش خالف واقع       -30
2 ماه استخدام اتباع بیگانه       -31

مصوبات قوه قضاییه
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حداکثرزمانرسیدگي   موضوعدعوي  ردیف
2 ماه عدم رعایت مقررات کار      -32

2/5 ماه ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه     -33
2/5 ماه تمرد از دستور قضایي       -34

3 ماه فرار از زندان       -35
2 ماه قذف        -36
1 ماه قماربازي        -37
1 ماه تکدي گري       -38
1 ماه ولگردي        -39

1/5 ماه اخاذي        -40
2 ماه اختفاي ادله جرم و مجرم      -41
2 ماه افشاء سؤاالت امتحاني      -42
4 ماه اسید پاشي        -43
4 ماه حفاري و خرید و فروش اشیاء عتیقه     -44
2 ماه قطع اشجار       -45
2 ماه شکار غیرمجاز       -46
1 ماه تغییر کاربري       -47

2/5 ماه ورود به عنف       -48
2 ماه تعلیف غیرمجاز       -49
3 ماه استراق سمع بدون مجوز      -50

3/5 ماه اخالل در نظام اقتصادي      -51
2 ماه اذیت و آزار براي کسب اقرار      -52

2/5 ماه استعمال عالمت تجاري جعل شده     -53
3 ماه استفاده از نوشته غیر رسمي جعل شده     -54
3 ماه تخلف از مقررات ارزي      -55

3/5 تا 6ماه عدم رعایت مقررات ایمني      -56
6 ماه تحصیل مال مسروقه       -57

3/5 ماه استفاده از اسکناس یا حواله جعلي     -58
4 ماه استفاده از امضاي جعلي مأمور دولتي     -59
1 ماه مفقودشدن مدارک و اسناد معتبر      -60

3/5 ماه تضییع اموال دولتي       -61
5 ماه جرایم رایانه اي       -62

3/5 ماه جرایم موضوع قانون کار      -63
2 ماه جرایم مربوط به محیط زیست      -64

دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده های قضایی
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حداکثرزمانرسیدگي   موضوعدعوي  ردیف
3 ماه تخریب اموال تاریخي و فرهنگي      -65

20 روز تا 2 ماه بازداشت غیرقانوني       -66
1/5 ماه عکس برداري از اماکن ممنوعه      -67

2 تا 4 ماه حفر چاه غیرمجاز       -68
1/5 ماه اوراق کردن وسیله نقلیه بدون مجوز      -69
1/5 ماه امتناع از استرداد طفل که به موجب قانون تحویل شده است    -70

4 ماه جعل اسکناس داخلي یا خارجي      -71
2 ماه دسیسه و تقلب در کسب تجارت      -72
1 ماه نصب و استفاده از پالک تقلبي      -73

1/5 ماه هتک حرمت اشخاص       -74
3/5 ماه سرقت موجب حد       -75
3/5 ماه سرقت موجب تعزیر       -76

1 ماه غصب عناوین و مشاغل       -77
2/5 ماه شهادت کذب       -78
2/5 ماه تهیه و ترویج سکه تقلبي       -79
1/5 ماه محو یا شکستن مهر و پلمپ      -80

1 ماه نگهداري و حمل و فروش تجهیزات ماهواره     -81
6 ماه معاونت و شرکت در قتل غیرعمدي      -82

1 تا 3 ماه امتناع از انجام وظیفه قانوني      -83
3 ماه اخفاي مقصرین یا متهمین       -84

4/5 ماه تقصیرات مقامات و مأمورین دولتي      -85
2 ماه تمرد نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه     -86

جدولشماره4-حداکثرزماناختصاصیافتهجهتانجاماموراداريودفتري
دردادگاههايعموميحقوقي

زمان )روز( ماده قانوني مرجع   موضوع دعوي   ردیف  
م.49 ق.آ.د.م دفتر شعبه 1 )فوري(  ثبت دادخواست     -1
م.54 ق.آ.د.م دفتر شعبه2   ثبت نقایص پرونده به وسیله مدیر دفتر    -2
م.30 ق.آ.د.م اداره ابالغ2   ابالغ رفع نقص     -3
م.66 ق.آ.د.م خواهان10   رفع نقص از تاریخ ابالغ     -4
م.3 ق.آ.د.م اداره ابالغ2   ابالغ رد دادخواست     -5

م.54 ق.آ.د.م خواهان10   اعتراض به قرار رد     -6
دفتر شعبه1     ارسال پرونده از دفتر به شعبه و دستور     -7

تعیین وقت توسط رئیس شعبه و بازگشت   
پرونده به دفتر     

شعبه  اعاده پرونده به دفتر در صورت نقص از طرف دادگاه    -8

مصوبات قوه قضاییه
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زمان )روز( ماده قانوني مرجع   موضوع دعوي   ردیف  
م.66 ق.آ.د.م خواهان10   رفع نقص توسط خواهان     -9

به طور میانگین )شامل زمان ابالغ نیز مي شود( دفتر30  تعیین وقت دادرسي     -10
م.295 ق.آ.د.م شعبه7   انشاء رأي پس از پایان دادرسي    -11
م.297 ق.آ.د.م دفتر/ شعبه5   پاکنویس رأي و امضاء صادرکننده آن    -12
م.300 ق.آ.د.م اداره ابالغ2   ابالغ رأي به طرفین دعوي    -13
م.306 ق.آ.د.م خوانده20   واخواهي از تاریخ ابالغ در صورت غیابي بودن    -14

جدولشماره5-حداکثرزماناختصاصیافتهجهتانجاماموراداريودفتري
دردادگاههايعموميجزایي

مادهقانوني زمان)روز( مرجع  موضوعدعوي  ردیف

م.49 ق.آ.د.م 1 )فوري(   دفتر شعبه   ثبت شکایت    -1
م.3 ق.آ.د.م اداره ابالغ2    ابالغ وقت دادرسي     -2

-- 20 روز     اعاده پرونده به دادسرا در صورت کامل نبودن    -3
تحقیقات و برگشت آن به دفتر دادگاه دفتر شعبه    

-- دفتر شعبه1   ارسال پرونده از دفتر شعبه و صدور دستور     -4
تعیین وقت توسط رئیس شعبه و بازگشت   

پرونده به دفتر    
بطور میانگین )شامل زمان ابالغ نیز مي شود( دفتر30   تعیین وقت رسیدگي     -5

م.212 ق.آ.د.ک شعبه7   انشاء رأي پس از پایان دادرسي    -6
م.213 ق.آ.د.ک دفتر شعبه3   پاکنویس رأي و امضاي صادرکننده آن    -7
م.300 ق.آ.د.ک اداره ابالغ2   ابالغ دادنامه به طرفین      -8
م.180 ق.آ.د.ک مشتکي عنه10  واخواهي از تاریخ ابالغ در صورت غیابي بودن    -9

اخذتعهدنامهبانکیدرتضمیناجرایاحکامغیابی

بخشنامهشماره1387/11/13-1/87/936

به منظور تسریع در اجراي احکام غیابي و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقي 
و حقوقي و در راستاي اجراي تبصره »2« ماده )306( قانون آیین دادرسي مدني و با توجه به نوع و چگونگي 
تأمین مورد نیاز براي اجراي احکام غیابي و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالي وارده در صورت نقض 
حکم، دادگاه هاي مجري حکم مي توانند تعهدنامه اي از بانک محکوم له به عنوان تأمین موضوع تبصره 2 ماده 

مزبور اخذ نمایند.
رؤساي کل دادگستري هاي استان ها مکلف به حسن اجراي بخشنامه مي باشند.  

دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده های قضایی
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عدمشمولقانون»جذبنیروبهنقاطمحروم«،نسبتبهقضات
مقدمه

الف- شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگي به پرونده کالسه 148/86 موضوع شکایت آقاي )الف( به 
طرفیت مدیرکل کارگزیني قوه قضاییه به خواسته اجراي مواد )1( و )2( قانون جذب نیروي انساني به مناطق 
رأي صادر  چنین   1386/10/15 شماره 124-  دادنامه  به شرح  قضات  مورد  در  جنگي  و  دورافتاده  و  محروم 
نموده است: »نظر به این که صدور دادنامه 285- 1382/8/4 از هیأت عمومي دیوان به آن معني نیست که 
قانون جذب نیروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 شامل خاص قضات هم 
مي گردد، بلکه مفاداً داللت بر آن دارد که صدور بخشنامه 33481- 1380/12/15 به کیفیتي که صورت گرفته 
چون خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن تشخیص گردیده است، ابطال مي گردد و نظر به این که قانون 
مصوب سال 1367 منحصراً در خصوص مشمولین قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکت هاي 
دولتي مي باشد و نظر به این که دادنامه هاي شماره 382 و 383 - 1380/12/5 هیأت عمومي دیوان عدالت 
اداري نیز در ارتباط با بهره مندي کارکنان راه آهن جمهوري اسالمي ایران از مزایاي مقرر در قانون جذب مصوب 
سال 1367 مي باشد و ارتباطي به قضات دادگستري و قوه قضاییه ندارد و نظر به این که قضات دادگستري 
که داراي قانون خاص از نظر استخدامي مي باشند هرچند در مواردي که قانون براي تعیین تکلیف آنان وجود 
نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومي قوانین استخدام کشوري نشده باشند، مشمول مقررات این 
قانون خواهند بود، ولي چون در قانون مورد نظر یعني جذب نیرو به نقاط محروم مصوب 1367 صراحتًا از جهت 
شمولیت آن به قضات اشاره اي نگردیده، بلکه در ماده )4( آن نسبت به کساني که موظف به انجام وظیفه در 

آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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منطقه محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مي باشند، تعیین تکلیف شده و با تصویب قانون نقل و انتقال دوره اي 
قضات مصوب 1375 براي قضات از جهت انجام وظیفه در نقاط درجه 3 و 2 و 1 با لحاظ محرومیت، بدي  آب 
و هوا و دوري از مرکز تکالیفي تعیین گردیده و ایضًا امتیاز خاصي هم در این قانون براي بهره مندي آن عده 
از قضات که در مناطق خاصي انجام وظیفه مي نمایند، قائل شده است و تا زماني که بخشنامه هاي صادره و 
یا اظهارنظرهاي اداره حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي کشور و دفتر امور حقوقي و امور مجلس حوزه 
معاونت نهاد ریاست جمهوري که طبق مصوبه هیأت وزیران نظر معاونت مذکور براي کلیه دستگاه ها الزم االتباع 
مي باشد، به وسیله مرجع صالح ابطال نگردیده باشد، اجابت خواسته شاکي و نتیجتًا الزام اداره کل کارگزیني قوه 
قضاییه براي اجابت خواسته شاکي مقدور نخواهد بود، بنابراین موجبي براي پذیرش اعمال ماده )18( قانون 

دیوان عدالت اداري نسبت به دادنامه صادره از شعبه نهم تجدیدنظر مشاهده نمي گردد.« 
طرفیت  به  )ب(  آقاي  شکایت  موضوع   681/81 کالسه  پرونده  به  رسیدگي  در  دیوان  بیستم  شعبه  ب- 
کارگزیني کارکنان قضایي قوه قضاییه به خواسته الزام به برقراري فوق العاده جذب مناطق محروم و اصالح 
لغایت 1381 به شرح دادنامه شماره 1351 - 1382/10/4 چنین رأي صادر  احکام کارگزیني از سال 1366 
نموده است: »نظر به این که شمول مقررات استخدامي خاص غیر از مقررات عام استخدام کشوري نافي استفاده 
انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب  از مزایاي مقرر در ماده )2( قانون جذب نیروي 
1367/12/7 مجلس شوراي اسالمي نسبت به مستخدم معترض نمي باشد، زیرا فوق العاده جذب مذکور در این 
ماده داراي عنواني متفاوت از حکم مقرر در ماده )4( قانون نقل و انتقال دوره اي قضات مصوب 1375/11/28 
مجلس شوراي اسالمي مي باشد به دلیل این که در قانون جذب، مستخدم حق استفاده از یک ماه مرخصي 
عالوه بر مرخصي استحقاقي سالیانه را دارد و حال این که در ماده )4( قانون نقل و انتقال دوره اي قضات افزودن 
یک پنجم حقوق مبناي گروه مربوطه ذکر شده است به عالوه در ماده )12( قانون نظام هماهنگ پرداخت 
کارکنان دولت، دارندگان مقررات خاص استخدامي هم ذکر شده است و در رأي وحدت رویه شماره 383- 
382 - 1380/12/5 هیأت عمومي دیوان عدالت اداري، بر تعلق مزایاي مطالبه شده به مستخدمین مشمول 
مقررات خاص استخدامي تأکید شده است که براي شعب دیوان در موارد مشابه الزم االتباع است و با توجه به 
تصویب نامه هیأت وزیران، شکایت مطروحه وارد تشخیص و خوانده مکلف به پرداخت فوق العاده جذب در حق 

خواهان از زمان استحقاق طبق موازین قانوني مي گردد.« 
ج- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگي به پرونده کالسه 169/81 موضوع شکایت آقاي )الف( به طرفیت 
مدیرکل کارگزیني قوه قضاییه به خواسته اجراي مواد )1( و)2( قانون جذب نیروي انساني به مناطق محروم و 
دورافتاده و جنگي در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 1811 - 1382/11/8 چنین رأي صادر نموده است: 
»نظر به این که وضعیت استخدامي قضات تابع قانون خاص بوده و از شمول قانون استخدام کشوري مستثني 
مي باشد و مزایاي خدمت در مناطق محروم در ماده )4( قانون نقل و انتقال دوره اي قضات پیش بیني و مورد 
لحاظ قرار گرفته است، لذا قانون جذب نیروي انساني مصوب 1367 و آیین نامه اجرایي آن ناظر به قضات نبوده و 
اقدامات اداره کل کارگزیني مطابق با قوانین مربوطه صورت گرفته و تخطي و تخلفي از قوانین که موجب تضییع 
حقوق شاکي شده باشد، مشهود نیست. بنابراین با توجه به مراتب اعالمي دعوي مطروحه غیروارد تشخیص و 

عدم شمول قانون جذب نیرو به نقاط محروم نسبت به قضات
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حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعالم مي گردد.« 
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب 
به صدور رأي  آتي مبادرت  به شرح  آراء  اکثریت  با  انجام مشاوره  و  بررسي  از بحث و  دیوان تشکیل و پس 

مي نماید.
رأيشماره593-1387/9/3هیأتعمومي

الف- تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذکر محرز به نظر مي رسد. 
ب- به صراحت ماده )1( قانون جذب نیروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 
1367 پرداخت فوق العاده جذب و نگهداري به سبب خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي به 
مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي مصوب 1353/3/5 تجویز 
شده است و تعمیم حکم مزبور به قضات دادگستري که مشمول مقررات استخدامي خاص و از جمله قانون نقل 
و انتقال دوره اي قضات مصوب 1375 و برخوردار از امتیازات مقرر در ماده )4( قانون اخیرالذکر به واسطه خدمت 
در واحدهاي قضایي درجه 2 و 3 مي باشند، جواز قانوني ندارد. بنابراین دادنامه شماره 124 - 1386/10/15 
شعبه دوم تشخیص دیوان که مفید این معني است، موافق اصول و موازین قانوني مي باشد. این رأي به استناد 
بند »2« ماده )19( و ماده )43( قانون دیوان عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذي ربط در 

موارد مشابه الزم االتباع است.

 سمتسازمانبازنشستگیکشوریدردعویپرداختحقوقبازنشستگیوفوقالعادههایمستمر
مقدمه

الف- شعبه اول دیوان در رسیدگي به پرونده کالسه 2791/84 موضوع شکایت آقاي )الف( به طرفیت دانشگاه 
علوم پزشکي و خدمات درماني استان آذربایجان غربي به خواسته الزام سازمان متبوع به اجراي بخشنامه هاي 
شماره 28513/ ت33002 هـ - 1384/5/1 هیأت وزیران مطابق احکام صادره به شرح دادنامه شماره 876 - 
1386/5/21 چنین رأي صادر نموده است: »نظر به این که حسب حکم کارگزیني مورخ 1384/6/22 مدیر امور 
نیروي انساني دانشگاه طرف شکایت در اجراي تصویب نامه هیأت وزیران و بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و 
منابع انساني وزارت متبوع و بند »4« مصوبه جلسه مشترک هیأت امناي سال 1384، فوق العاده شغل و جذب 
شاکي از تاریخ 1384/1/1 برقرار گردیده و اعالم شده که از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است و با التفات 
به این که پرداخت مذکور وفق مقررات قانوني بوده و قانونًا با صدور حکم کارگزیني فوق الذکر باید پرداخت آن 
صورت گیرد و غیرموجه بودن دفاعیات دانشگاه طرف شکایت مبني بر صوري بودن حکم کارگزیني فوق، علیهذا 
حکم به ورود شکایت مبني بر الزام دانشگاه طرف شکایت به پرداخت فوق العاده هاي مذکور از تاریخ 1384/1/1 

به بعد شاکي صادر و اعالم مي گردد.« 
ب- شعبه یک دیوان در رسیدگي به پرونده کالسه 905/84 موضوع شکایت آقاي )ب( به طرفیت دانشگاه 
علوم پزشکي و خدمات درماني آذربایجان غربي به خواسته تقاضاي صدور حکم مبني بر الزام سازمان متبوع 
به اجراي تصویب نامه شماره 28513/ ت33002 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 1/129482 معاونت توسعه 

آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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مدیریت و منابع انساني وزارت متبوع به شرح دادنامه شماره 2301 - 1385/7/9 چنین رأي صادر نموده است: 
»نظر به این که به موجب رونوشت حکم برقراري حقوق که پیوست پرونده مي باشد، شاکي از دانشگاه طرف 
شکایت بازنشسته گردیده است و با عنایت به این که برفرض صحت شکایت شاکي تأیید برقراري حقوق از 
وظایف سازمان بازنشستگي کشوري مي باشد، لذا با وصف موجود شکایت شاکي به کیفیت مطروحه صرفًا به 
طرفیت دستگاه محل خدمت قابلیت طرح و رسیدگي و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعالم مي گردد.«

هیأت عمومي دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب 
به صدور رأي  آتي مبادرت  به شرح  آراء  اکثریت  با  انجام مشاوره  و  بررسي  از بحث و  دیوان تشکیل و پس 

مي نماید.

رايشماره636-1387/9/24هیأتعمومي
الف- تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذکر محرز مي باشد. 

ب- با عنایت به وظایف و مسؤولیت هاي سازمان بازنشستگي کشوري در احتساب و برقراري و پرداخت 
حقوق بازنشستگي برمبناي میانگین حقوق ماهانه و فوق العاده هاي مستمر مشمول کسر کسور بازنشستگي در 
دو سال آخر خدمت مستخدمین رسمي و این که توفیق در انجام مسؤولیت مذکور مستلزم نظارت و کنترل آن 
سازمان بر کیفیت پرداخت حقوق و مزایاي مستمر در زمان اشتغال مستخدم دولت از حیث احراز انطباق آن با 
قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین طرح شکایت در این قبیل موارد به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتي 
متبوع و سازمان بازنشستگي کشوري ضروري است و دادنامه شماره 2301 - 1385/7/9 شعبه اول متضمن 
صدور قرار رد شکایت شاکي به خواسته فوق العاده شغل و حق جذب به استدالل عدم طرح شکایت به طرفیت 
سازمان بازنشستگي کشوري، صحیح و موافق قانون است. این رأي به استناد بند »2« ماده )19( و ماده )43( 

قانون دیوان عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذي ربط در موارد مشابه الزم االتباع است.

منعتبدیلوضعیتاستخدامیمستخدمآزمایشیبهپیمانی
مقدمه

)الف( به طرفیت  الف- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگي به پرونده کالسه 6/86 موضوع شکایت آقاي 
سازمان مالیاتي کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامي نامبرده از 
به رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 149 - 1386/2/23 چنین رأي صادر نموده است:  آزمایشي  رسمي 
»ادعاي شاکي علیه سازمان هاي خوانده با توجه به مفاد بند »ب« رأي هاي شماره 597 الي 652 - 1383/12/9 
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري و به لحاظ این که مصوبه مورد استناد خواندگان مورخ 1381/6/24 هیأت 
مصوبه  تاریخ  از  کشوري  استخدام  قانون  مشمول  مستخدمین  پیماني  استخدام  مجازدانستن  بر  )دال  وزیران 
مذکور( براساس بند »ب« مذکور ابطال و از تاریخ رأي هاي فوق االشعار فاقد اعتبار دانسته شده است، موجه 
مي باشد. بنابه مراتب حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و لزوم صدور حکم استخدام رسمي نامبرده طبق ماده 

)19( قانون استخدام کشوري اعالم مي گردد.« 

سمت سازمان بازنشستگی کشوری در دعوی پرداخت ...
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ب- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگي به پرونده کالسه 1533/85 موضوع شکایت آقاي )ب( به طرفیت 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور- سازمان امور مالیاتي کشور به خواسته تبدیل حکم رسمي آزمایشي به 
رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 803 - 1386/6/20 چنین رأي صادر نموده است: »نظر به این که شاکي 
به موجب حکم کارگزیني مورخ 1383/7/12 در عداد مستخدمین رسمي آزمایشي محسوب و اشتغال به کار 
نموده با توجه به اجراي حکم مذکور از مورخ 1383/6/29 در نتیجه مدت حکم آزمایشي شاکي به اتمام رسیده 
به استناد ماده )18( قانون استخدام کشوري حداکثر دوره خدمت رسمي آزمایشي دوسال بوده پس از اتمام دوره 
آزمایشي مستخدم یا باید تبدیل به رسمي قطعي شده یا خاتمه کار وي اعالم گردد، ادامه وضع رسمي آزمایشي 
پس از دو سال کامل خالف مقررات استخدام کشوري و فاقد مجوز قانوني مي باشد و مطابق آراء وحدت رویه 
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري پس از انقضاء مدت آزمایشي، کارمند در عداد مستخدمین رسمي محسوب 
مي شود و با عنایت به این که هسته گزینش اداره طرف شکایت نیز نظر مثبت خود را اعالم نموده و این که 
مصوبه هیأت وزیران ابطال گردیده است، لذا دلیلي بر تبدیل وضع استخدامي شاکي به پیماني وجود ندارد، 
شکایت شاکي را وارد و موجه تشخیص حکم به ورود آن دائر بر صدور حکم کارگزیني مبني بر تبدیل وضع 

استخدام شاکي به رسمي قطعي از تاریخ 1385/6/29 را صادر و اعالم مي گردد.« 
ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگي به پرونده کالسه 1341/85 موضوع شکایت آقاي )ج( به طرفیت 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و سازمان امور مالیاتي کشور به خواسته صدور حکم رسمي قطعي به شرح 
دادنامه شماره 458 - 1386/4/24 چنین رأي صادر نموده است: »با توجه به پاسخ مشتکي عنه مبني بر این که با 
توجه به مصوبه هیأت وزیران که استخدام در دستگاه هاي دولتي را از تاریخ مذکور صرفًا به صورت پیماني مجاز 
دانسته لذا صدور حکم استخدام رسمي قطعي فاقد مجوز قانوني است. شعبه با توجه به مفاد مواد )18( و)19( 
و)22(  قانون استخدام کشوري و مفاد آراء وحدت رویه شماره هاي 82 و 397 - 1379/12/21 که اعالم داشته، 
مدت خدمت آزمایشي از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود و پس از انقضاء مدت دو سال مستخدم 
رسمي قطعي محسوب مي شود و با عنایت به این که مصوبه مورخ 1381/6/24 مطابق دادنامه هاي 597 لغایت 
652 - 1383/12/9 ابطال گردیده و شاکي بیش از دو سال، است که مشغول خدمت مي باشد، علیهذا حکم به 

ورود شکایت و الزام مشتکي عنه به صدور حکم رسمي قطعي استخدامي شاکي صادر و اعالم مي گردد.« 
به  )د(  آقاي  شکایت  موضوع   1076/85 پرونده کالسه  به  رسیدگي  در  دیوان  چهارم  و  بیست  شعبه  د- 
طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزي به خواسته الزام نسبت به تأیید حکم رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 
1003 - 1386/7/23 چنین رأي صادر نموده است: »شعبه با بررسي اوراق و مدارک پیوست دادخواست به ویژه 
چگونگي جذب و شروع به کار مشارالیه از سال 1376 و طي طریق مراحل مختلف گزینش و استخدامي از جمله 
انجام خدمت سربازي و صدور احکام مختلف و از جمله حکم کارگزیني مبني بر رسمي آزمایشي، نحوه مدافعات 
وارده و نیز پاسخ سازمان امور مالیاتي کشور علي الخصوص ابطال تصویب نامه شماره 29981/ ت27026 هـ 
- 1386/1/25 هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 652- 597 - 1383/12/9 هیأت عمومي دیوان عدالت 
اداري خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حق مکتسبه شاکي تلقي، حکم به ورود و الزام خوانده به احکام 

وفق دادخواست را از زمان استحقاق صادر و اعالم مي نماید. 

آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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هـ- شعبه بیست و پنجم دیوان در رسیدگي به پرونده کالسه 1631/85 موضوع شکایت آقاي )هـ( به 
طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و سازمان امور مالیاتي کشور به خواسته اعتراض به تبدیل وضعیت 
استخدام رسمي به پیماني و صدور حکم به الزام مشتکي عنه به تغییر استخدام پیماني به رسمي به شرح دادنامه 
شماره 381 - 1386/9/31 چنین رأي صادر نموده است: »این شعبه با تبعیت از رأي الزم االتباع صادره از هیأت 
عمومي دیوان عدالت اداري به شماره 652- 597 - 1383/12/9 و با عنایت به ماده )6( و تبصره یک ماده )8( 
آن قانون در خصوص تجویز استخدام اشخاص به صورت پیماني و آن هم براي تصدي مشاغل موقت و کار 
مشخص در مدت معین تشخیص داده شده در نتیجه بنا به جهات مذکور اقدام سازمان مشتکي عنه در تبدیل 
وضعیت خدمت مشارالیه از رسمي به پیماني با وجود اشتغال به پست ثابت سازماني در دستگاه متبوعه خود مغایر 
مقررات موضوعه و رأي مذکور بوده، فلذا شکایت مطروحه از سوي شاکي و استحقاق وي را در اجابت خواسته 
مقرون به صحت و محرز و وارد تشخیص و مستنداً به بند »1« ماده )13( و ماده )14( قانون دیوان عدالت 
اداري حکم به الزام سازمان خوانده به اقدام به تبدیل وضعیت استخدامي نامبرده به رسمي با رعایت قوانین و 

مقررات مربوطه صادر و اعالم نموده است.«
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب 
به صدور رأي  آتي مبادرت  به شرح  آراء  اکثریت  با  انجام مشاوره  و  بررسي  از بحث و  دیوان تشکیل و پس 

مي نماید.

رايشماره640-1387/9/24هیأتعمومي
مستنبط از تلفیق احکام مقرر در مواد )18(، )19( و )20( الیحه قانون استخدام کشوري این است که افرادي 
که در دوره آزمایشي لیاقت و کارداني و عالقه به کار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشي با رعایت 
تشریفات قانوني در عداد مستخدمین رسمي منظور مي شوند و در صورتي که صالح براي ابقاء در خدمت مورد 
نظر تشخیص داده نشوند، حکم برکناري آنان صادر مي شود و در نتیجه وضعیت استخدامي مستخدمین مشمول 
مواد فوق الذکر از دو حالت مذکور خارج نیست. بنابراین تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامي اشخاص از موقعیت 
آزمایشي به پیماني خالف احکام صریح مقنن در این باب است و دادنامه هاي فوق الذکر مشعر بر تأیید ادعا و 
استحقاق شاکیان در این خصوص صحیح و موافق اصول و موازین قانوني مي باشد. این رأي به استناد بند »3« 
ماده )19( و ماده )44( قانون دیوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقي و 

حقوقي ذي ربط الزم االتباع است.

منع تبدیل وضعیت استخدامی مستخدم آزمایشی به پیمانی
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دادگاهصالحبرایرفعاختالفبینبازپرسودادستان
مقدمه)1(

جلسه هیأت عمومي دیوان عالي کشور در مورد پرونده ردیف 22/87 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز 
سه شنبه مورخ 1388/1/18 به ریاست حضرت آیت اهلل مفید رئیس دیوان عالي کشور و با حضور حضرت آیت 
اهلل دري نجف آبادي دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف دیوان عالي کشور در سالن اجتماعات 
دادگستري تشکیل و پس از تالوت آیاتي از کالم اهلل مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظریات 
مختلف اعضاي شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتیب 

ذیل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رویه قضایي شماره 710- 1388/1/18 منتهي گردید.

گزارشپرونده

احترامًا معروض مي دارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالي کشور به شرح محتویات پرونده هاي کالسه 
1012/11/20 و 40/10112/12 در استنباط از بند »ن« ماده )3( قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي 

و انقالب مصوب 1381/7/28 آراء متهافت صادر گردیده است که جریان آن به شرح آتي منعکس مي گردد:
1- حسب محتویات پرونده 1012/20 شعبه یازدهم دیوان عالي کشور آقاي بازپرس شعبه پانزدهم دادسراي 
ویژه امور جنایي شیراز در خصوص اتهام آقایان )الف( و )ب( مبني بر شرکت در قتل عمدي مرحوم )ج(طي قرار 

دیوان عالی كشورآراء وحدت رویه 

1. روزنامه رسمی شماره : 18689- 1388/2/14
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شماره 241/86 به لحاظ فقد دلیل کافي بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفري صادر نموده، این قرار پس از موافقت 
دادسرا مورد اعتراض وکالي اولیاي دم قرار گرفته، شعبه بازپرسي پرونده را جهت رسیدگي به اعتراض به دادگاه 
کیفري استان فارس ارسال نموده است. شعبه پنجم دادگاه کیفري استان فارس رسیدگي به اعتراض واصله را 
در صالحیت دادگاه عمومي دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومي جزایي شیراز مطرح 
گردیده و شعبه اخیرالذکر طي دادنامه شماره 18-1387 به صالحیت دادگاه کیفري استان اظهارنظر نموده و 
پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به واسطه اختالف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالي کشور 

مطرح و طي دادنامه 183- 1387/2/28 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
»نظر به این که دادسراي عمومي و انقالب هر شهرستان در معیت دادگاه هاي عمومي و انقالب شهرستان 
انجام وظیفه مي نماید، رسیدگي به اعتراض شاکي نسبت به قرار منع تعقیب، در صالحیت دادگاه عمومي بوده 
و با تأیید نظریه دادگاه کیفري استان فارس مبني بر صالحیت دادگاه عمومي جزایي )ترجیحًا شعبه 108 دادگاه 

عمومي شیراز( حل اختالف صورت مي پذیرد.«
2- به داللت محتویات پرونده 10112/12 شعبه چهلم دیوان عالي کشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي و 
انقالب زرین دشت به موجب قرار شماره 4-1384/7/30 به جانشیني بازپرس، در خصوص اتهام آقاي )الف( 
فرزند خورشید مبني بر ارتکاب قتل عمدي مرحوم)ب( قرار منع تعقیب کیفري صادر نموده، که پس از موافقت 
دادستان در اثر اعتراض وکیل اولیاي دم در شعبه 101 دادگاه عمومي جزایي داراب مطرح و موضوع در صالحیت 
دادگاه کیفري استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صالحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفري استان فارس مطرح و 
این شعبه نیز با عدم پذیرش صالحیت خود، پرونده را جهت حل اختالف به دیوان عالي کشور ارسال داشته، که 
شعبه چهلم دیوان عالي کشور به موجب دادنامه شماره 15- 1385/1/28 به شرح ذیل رأي صادر نموده است:

» در خصوص اختالف نظر قضایي راجع به صالحیت رسیدگي بین دادگاه هاي کیفري استان فارس و دادگاه 
عمومي شهرستان داراب، چون نظریه مرجع اخیر به نظر صائب و رسیدگي به اصل اتهام در صالحیت دادگاه 
کیفري استان مي باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومي داراب و تشخیص صالحیت دادگاه کیفري استان فارس، 

حل اختالف مي گردد.«
با توجه به مراتب مذکور، نظر به این که شعب یازدهم و چهلم دیوان عالي کشور با استنباط از بند »ن« ماده 
)3( قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي و انقالب در تعیین مرجع صالح براي رسیدگي به قرار منع 
تعقیب بازپرسي در خصوص جرایم موضوع تبصره ماده )4( قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي و 
انقالب آراء متهافت صادر نموده اند، لذا مستنداً به ماده )270( قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 

در امور کیفري تقاضاي طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رویه قضایي دارد.

دادگاه صالح برای رفع اختالف بین بازپرس و دادستان
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نظریهدادستانکلکشور

پرونده  به طرح  راجع  عالي کشور،  دیوان  مورخ 1388/1/18 هیأت عمومي  احترام در خصوص جلسه  با 
وحدت رویه ردیف 22/87 موضوع اختالف نظر بین شعب 11 و 40 دیوان عالي کشوردر استنباط از بند »ن« 
ماده )3( قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب 1381/7/28 در دو بخش ذیاًل نظریه 
خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرت عالي و قضات محترم شرکت کننده در جلسه اعالم 

مي نمایم:
مقدمتًا به استحضار مي رساند در بند »ن« از ماده )3( قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي و انقالب اسالمي 
1381/1/28 اعالم گردیده است: قرارهاي بازپرس که دادستان با آن ها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض 
در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي آید 
قطعي خواهد بود ... ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت هاي مختلف قضایي گردیده و 

اختالف نظر حاصله نیز در همین راستا مي باشد.
براي تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

اواًل: قانونگذار در بند »ل« از همان ماده از همان قانون اعالم مي دارد: »... هرگاه بین بازپرس و دادستان 
توافق عقیده نباشد )یکي عقیده به مجرمیت یا موقوفي و یا منع تعقیب متهم و دیگري عقیده عکس آن را داشته 
باشد( رفع اختالف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقالب محل به عمل مي آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار 
مي شود.« مالحظه مي گردد در این متن مطلق اختالف نظر مطرح است ممکن است این اختالف نظر في مابین 

دادستان و بازپرس مربوط به پرونده هایي باشد که در صالحیت دادگاه کیفري استان باشد یا خیر.
ثانیًا: براساس صدر ماده )20( از همان قانون اعالم شده: »به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه عمومي و 
انقالب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار 
تشکیل مي شود...« در تبصره یک از ماده )20( از همان قانون قانونگذار اعالم مي نماید: »رسیدگي به جرایمي 
که مجازات قانوني آن ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگي 
به جرایم مطبوعاتي و سیاسي ابتدائًا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور 
)دادگاه کیفري استان( نامیده مي شود...« مالحظه مي فرمایند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه هاي تجدیدنظر 
را اصالتًا جهت تجدیدنظر در آراء دادگاه هاي عمومي و انقالب معرفي و در تبصره یک به صورت استثناء جرایمي 
را تصریحًا اعالم مي دارد که به صورت ابتدایي در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفري استان نامیده 

مي شود، رسیدگي مي گردد. 
از آنجا که هرگاه استثناء براصل وارد شود، نیاز به تصریح دارد و مالحظه مي گردد در این ماده و مواد دیگر 
این قانون تصریحي بر رسیدگي دادگاه هاي کیفري استان نسبت به اعتراض به قرارهاي بازپرسي وجود ندارد. 
ثالثًا: در سوابق تاریخي قانونگذاري بعد از انقالب دادگاه هاي کیفري دو، امر رسیدگي به اعتراض نسبت به 

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
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قرارهاي بازپرسي را برعهده داشتند هرچند رسیدگي به اتهام متهم در صالحیت دادگاه کیفري یک بود و در 
قبل از انقالب نیز محاکم شهرستان و بعضًا استان و نه دادگاه هاي جنایي که معادل دادگاه هاي کیفري استان 

فعلي است، امر رسیدگي به اعتراض نسبت به کلیه قرارهاي بازپرس را برعهده داشته اند. 
رابعًا: صالحیت عمومي دادگستري و دادگاه ها اقتضاء دارد که صالحیت رسیدگي به قرارهاي بازپرس و 

اعتراض نسبت به آن را داشته باشند واال باید قانونگذار حکیم تصریح برخالف مي نمود.
خامسًا: سهولت دسترسي به محاکم عمومي و جلوگیري از اطاله دادرسي ایجاب مي نماید که اعتراض به 
این نوع قرارها در محاکم عمومي و انقالب مورد رسیدگي قرار گیرد. وانگهي دادگاه هاي کیفري استان استثناء 

و قدر متیقن دارد.
دادگاه هاي  قانون تشکیل  از   )3( ماده  از  بند »ل«  مفاد  به  با عنایت  و  به مقدمه مذکور  توجه  با  نظریه: 
عمومي و انقالب اصالحي 1381/7/28 و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده )20( و 
تبصره یک همان ماده از همان قانون که تصریحًا مواردي که در صالحیت دادگاه هاي کیفري استان قرار دارد 
ذکر گردیده و در آن اشاره اي به امر رسیدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي نشده است و همچنین 
سابقه تاریخي قانونگذاري نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایي یا دادگاه هاي کیفري یک به این اعتراضات 
رسیدگي نمي نمودند و توجه به جلوگیري از اطاله دادرسي و سهولت دسترسي به محاکم عمومي و جزایي نیز 
ایجاب مي نماید تا اعتراض به قرارهاي بازپرس در محاکم عمومي جزایي مورد بررسي و رسیدگي قرار گیرد، 
فلذا اینجانب رأي و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان عالي کشور که براساس جهات یادشده است منطبق 

با قانون و معیارهاي حقوقي دانسته و تأیید مي نمایم.

رأيشماره710-1388/1/18وحدترویه

نظر به این که به موجب بند »ل« ماده )3( اصالحي قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب 
1381/7/28: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفي تعقیب متهم نباشد، 
رفع اختالف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقالب محل به عمل مي آید و این دستور قانوني بر کلیه جرایم 
صرف نظر از نوع آن اطالق دارد، لذا عبارت »دادگاه صالحه« مندرج در بند »ن« ماده )3( قانون مذکور به قرینۀ 
قسمت اخیر بند »ل« همان ماده دادگاه عمومي و انقالب است، بنابراین رأي شعبه یازدهم دیوان عالي کشور به 

نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومي دیوان عالي کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص مي گردد.
این رأي طبق ماده )270( قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري در موارد مشابه 

براي شعب دیوان عالي کشور و دادگاه ها الزم االتباع است.  
 

دادگاه صالح برای رفع اختالف بین بازپرس و دادستان
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جایگاهپیامبردرروزمحشر

اصبغ بن نباته از یاران وفادار امیرالمؤمنین 
)ع( گوید: زمانی که حضرت علی)ع( به زخم شمشیر 
نشسته  بستر حضرت  کنار  در  بود،  بیماری  بستر  در  ملجم  ابن 
بودم. امیرالمؤمنین از شدت درد بی هوش شدند و پس از به هوش 
ای  آری  گفتم!  نشسته ای؟  اینجا  هنوز  اصبغ!  ای  فرمود:  من  به  آمدن 
موالی من. فرمود: آیا می خواهی حدیث دیگری برایت بگویم؟ گفتم: آری 
خداوند خیراتش را بر شما افزون گرداند. فرمود: ای اصبغ! روزی رسول خدا 
)ص( مرا در کوچه های مدینه دید در حالی که بسیار غمگین بودم به گونه ای که 
آثار غم و اندوه در چهره ام نمایان بود. به من فرمود: یاابالحسن! چرا غمگینی؟ آیا 
می خواهی برایت مطلبی را بگویم که بعد از آن دیگر هیچ وقت غمگین نگردی؟ 
گفتم: آری. فرمود: در روز قیامت خداوند منبری را نصب می فرماید که از منبر تمام 
انبیاء و شهدا باالتر است و به من فرمان می دهد که بر فراز آن منبر روم، و همچنین 
به تو فرمان می دهد که بر فراز همان منبر باال روی و یک پله پایین تر از من قرار گیری! 
سپس به دو فرشته دستور می دهد که یکی در یک پله پایین تر و دیگری در دو پله پایین تر از 
تو بنشینند. هنگامی که ماها، بر فراز آن منبر قرار می گیریم، تمام خالیق از اولین و آخرین، پای 
آن منبر حاضر می شوند، پس یکی از آن دو فرشته که یک پله پایین تر از تو قرار دارد، ندا می کند: ای 
مردم هرکس مرا شناخته که شناخته و هرکس مرا نمی شناسد من خود را به او معرفی می کنم. من » 
رضوان« خازن جنان می باشم. خداوند متعال به فضل و کرمش و جاللت قدرش به من دستور داده است 
که کلیدهای بهشت را به »محمد)ص(« بسپارم و محمد )ص( به من دستور داده آن را به علی ابن ابی طالب 

)ع( بدهم! ای اهل محشر برای من گواهی دهید که این چنین کردم!!
سپس آن فرشته دیگر که در یک پله پایین تر از او قرار دارد، بر می خیزد و ندا می کند به گونه ای که 
تمام اهل محشر صدای او را می شنوند، می گوید: ای مردم هر کس مرا می شناسد که شناخته و هرکس مرا 
نمی شناسد من خود را به او معرفی می کنم. من »مالک« خازن دوزخم. خداوند متعال به فضل و کرمش و 
جاللت قدرش به من فرمان داده کلیدهای جهنم را به »محمد)ص(« بسپارم و محمد)ص( به من دستور داده 
آن ها را به علی )ع( بدهم. پس شماها گواه باشید که من این چنین کردم!! پس من کلیدهای بهشت و جهنم 
را به دست می گیرم و تو کمر مرا می گیری و اهل بیت تو کمر تو را می گیرند، و شیعیانت کمر اهل بیت را 

می گیرند!!!
علی )ع( فرمود: آنگاه از فرط خوشحالی هر دو دستم را به هم زدم و گفتم: و به سوی بهشت یا 

رسول اهلل
فرمود: آری قسم به خدای کعبه

برگرفتهازروضهکافی،صص22و23

نوشتهشدهازکتاب»داستانهایامامعلی«تألیفسیدجعفرحسینی
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نظریهشماره1385/11/14-7/8610
با توجه به این که در فرض استعالم خواهان می خواهد رابطه قرابت خود را با پدر و مادری که قباًل فوت 
اقامه  باید این دعوی را به طرفیت دادستان  اثبات نماید،  شده اند و هر دو مجهول الوارث یا بالوارث بوده اند، 

کند.
نظریهشماره1385/11/2-7/8358

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و طبق ماده 529 این قانون، آن 
بخش از مقررات قانون حمایت خانواده)مصوب 1353( که مغایرتی با قانون اخیرالتصویب ندارد که به قوت خود 
باقی است و در قسمت هایی که با این قانون مغایرت دارد، منسوخ و غیرقابل استناد است. بنابراین، ماده 11 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 

را ملغی نموده است، و استناد به رأی وحدت رویه شماره 21 - 1363/7/30 نیز موردی ندارد.

نظریهشماره1385/11/16-7/8657
مدنی  قانون   1210 ماده   1 تبصره  به  توجه  با  و  است  مطرح  بلوغ  سن  تا  قانونًا  اطفال  حضانت 
)اصالحی1370/8/14( پس از رسیدن طفل به سن بلوغ که در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام 
قمری است، موضوع حضانت منتفی است، لیکن مطابق تبصره 2 از ماده مذکور قانون فوق، حصول بلوغ در 
فرد کافی جهت دخل و تصرف در اموال وی نیست و کسی که بخواهد در اموال خود دخل و تصرف نماید باید 
از دادگاه تقاضای صدور حکم رشد نماید یا این که طبق ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب 1313 به سن 

18 سال تمام شمسی رسیده باشد.
نظریهشماره1385/6/6-7/4182

طبق ماده 257 قانون مدنی، متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه که موضوع 
تعهد است، قبول نماید، اگر چه آن شیئ قیمتًا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. بنابراین، در مواردی که 
مهریه سکه طالی بهار آزادی است، زوجه می تواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد و 
مقررات ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مانع از این اقدام نیست. اما خواهان باید خواسته را تقویم و به میزان 
آن هزینه دادرسی پرداخت نماید که در این صورت مبلغ تعیین شده مالک عمل برای وصول هزینه دادرسی 

نظریه های مشورتی

اداره حقوقی قوه قضاییه
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است و از موارد رفع نقص تلقی نمی شود، مگر این که خوانده دعوی ) زوج( در مهلت قانونی به بهای خواسته  
اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه موثر در قطعیت دادنامه باشد، از طریق کارشناسی یا 

استعالم از بانک مرکزی مشخص می گردد.

نظریهشماره1385/2/5-7/706
تخلف موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون حمایت خانواده در صورت عدم تأسیس صندوق حمایت خانواده با 
عنایت به این که موضوع حکم دادگاه است، باید به حساب درآمدهای عمومی واریز شود و چنانچه محکوم علیه 
از پرداخت آن امتناع نماید چون به شرح ماده مرقوم، عمل ارتکابی تخلف محسوب می شود برای وصول مبلغ 

مذکور باید وفق مقررات اجرای احکام مدنی اقدام نمود.
با عنایت به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 تصریح نموده دادگاه در صورت اقتضاء 
می تواند عالوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید سلب حضانت از کسی که 
حضانت طفل به او محول شده است مستلزم احراز تخلف از سوی دادگاه و صدور حکم محکومیت وی وفق 

ماده مرقوم باشد.

نظریهشماره1385/2/27-7/1259
بند 3 ذیل ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی در مقام بیان تکلیف 
خواهان است که باید بهای خواسته را تعیین نماید مگر این که تعیین بهای خواسته ممکن نباشد یا خواسته 
دعوی غیرمالی باشد، در حالی که بند 4 ماده 62 همین قانون در مقام تعیین بهای خواسته در امور مالی است 
که توسط خواهان مشخص شده و چنانچه خوانده به آن ایراد و اعتراض نکرده باشد، مالک رسیدگی خواهد 
بود و اگر میزان تقویم خواسته قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد، اساسًا ایراد و اعتراض خوانده نیز موثر نخواهد 
بود بنابراین اواًل: بند 3 ماده 51 و بند4 ماده 62 با هم مغایرت ندارند، بلکه مکمل همدیگر هستند. ثانیًا: چنانچه 
خواهان تعدادی سکه طال مطالبه نماید، می تواند خواسته دعوی را به هر مقدار که مایل باشد تقویم کند و در 
صورتی که مبلغ مورد تقویم بیشتر از سه میلیون ریال باشد چون این مبلغ قابل تجدیدنظر است، خوانده حق 
اعتراض نسبت به آن را ندارد و دادگاه نیز قانونًا مجاز نیست که در این مورد اخطار رفع نقص صادر کند و یا 

دادخواست را رد نماید.

نظریهشماره1385/4/19-7/2860
مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1378 هر کس 
مرتکب جرمی شود در محکمه ای رسیدگی می شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته است. معذلک در فرض 
استعالم چنانچه زوج قانونًا مکلف باشد نفقه و مخارج فرزندان صغیر مشترک را که در نزد مادرشان زندگی 

می نمایند بپردازد، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ترک انفاق دادگاه محل زندگی زوجه خواهد بود.
با توجه به مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، نظر به این که نقل اعم از قطعی و شرطی و رهنی 
نسبت به مال توقیف شده باطل و بالاثر است، لذا مالکی که با وجود صدور دستور موقت و توقیف ملکش اقدام 
به فروش آن با سند عادی می نماید، سند مذکور فاقد هرگونه ارزش قانونی بوده و قابل ترتیب اثر نیست. بنابراین 
اقدام به فروش آن به صورت عادی نیز به لحاظ عدم اعتبار قانونی آن جرم تلقی نشده و مشمول مقررات ماده 

663 قانون مجازات اسالمی نبوده و عنوان جزایی دیگری هم ندارد.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
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نظریهشماره1385/3/1-7/1691
مطابق ماده 1060 قانون مدنی و ماده 17 قانون ازدواج و آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه خارجی 
)بیگانه( مصوب سال 1345، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی نداشته باشد موکول 
به اجازه مخصوص از طرف دولت است و این کسب اجازه )موضوع ماده 1060 ق.م و ماده 717( شرط صحت 

عقد نیست و مرجع صدور اجازه وزارت کشور می باشد.

نظریهشماره1385/7/24-7/5651
به استناد تبصره7 ماده واحده قانون اصالح مقررات طالق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
وجود جنین یا عدم وجود آن باید توسط پزشکی قانونی یا )پزشک ذی صالح( آزمایشگاه مربوطه تصدیق و تأیید 

گردد. بنابراین ارائه گواهی پزشکی قانونی الزامی و تخلف از آن تخلف از قانون است.

نظریهشماره1385/7/24-7/5633
خودداری پدر از تحویل طفل به مادر برای مالقات به نحوی که در حکم دادگاه مقرر شده است، صرفًا 
تخلف از دستور دادگاه تلقی می شود و مشمول مقررات ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب 1355 خواهد 

بود.
اگر زوجه حاضر به اجرای حکم تمکین نشود، جز عدم استحقاق دریافت مشارالیها به نفقه، اثر دیگری بر 

حکم الزام به تمکین مترتب نیست.

نظریهشماره1385/7/24-7/5646
دعوی طالق و درخواست صدور حکم به اعسار زوج از پرداخت مهریه، دو مطلب جداگانه است. مطابق ماده 
1133 قانون مدنی زوج می تواند هر زمان که بخواهد تقاضای طالق را مطرح نماید ولی در مورد مهریه تا زمانی 
که حکم بر پرداخت آن صادر نشده باشد مجوزی برای رسیدگی به آن نیست. زیرا آنچه در قانون پیش بینی شده 
است اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به یا اجراییه ثبتی است. البته پس از صدور حکم به پرداخت آن هرچند 

در ضمن طالق، دعوی اعسار یا تقسیط قابل پذیرش خواهد بود.

نظریهشماره1385/9/4-7/6636
در مواردی که زوجین به لحاظ وجود اختالف جدا از هم زندگی می کنند، چنانچه دادگاه خانواده حضانت 
اطفال آنان را به عهده مادر قرار داده است مادر می تواند با طرح دعوی علیه شوهر خود نفقه آنان را مطالبه کند 
زیرا اعطای حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزامًا به این معنی نیست که مادر هزینه آن ها را نیز شخصًا 
عهده دار شود مگر آن که توافق به این امر شده باشد، در غیر این صورت )مادام که مادر به موجب حکم دادگاه 
حضانت اطفال صغیر خود را تحصیل نکرده( نمی تواند از بابت فرزندانش دعوی مطالبه نفقه آنان را طرح کند و 
فقط می تواند در مقام اعالم کننده ترک انفاق اوالد صغیر خود باشد و مرجع قضایی پس از احراز مطلب، مبادرت 
به تعیین قیم موقت طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری )1378( می نماید، در صورت لزوم، قیم موقت 

می تواند برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه بسا مادر به عنوان قیم موقت تعیین شود.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
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ابطالدادخواست
سؤال: چنان چه حکمی به صورت غیابی صادر و به خوانده ابالغ شود و در این اثنا واخوانده اقدام به ارسال 
الیحه ای مبنی بر استرداد دادخواست بدوی نماید و دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست نماید، آیا تصمیم 

دادگاه وجهه قانونی دارد؟
پاسخ: به موجب بند )الف( ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی)1( 
استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی میسر است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدوی به دعوی رسیدگی 
و صدور حکم نموده، استرداد دادخواست به وسیله خواهان و صدور قرار ابطال دادخواست فاقد وجاهت قانونی 

است.  

اشتباهوسهوقلمدرصدورحکمتوسطدادگاهتجدیدنظر
سؤال: اگر دادگاه تجدید نظر در صدور رأی کیفری مرتکب سهو قلم یا اشتباه محاسبه ای شده باشد، رأی 

چگونه قابل اصالح است؟
پاسخ: با توجه سکوت قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد با استفاده از وحدت مالک مواد 309 و 356 

قانون آیین دادرسی مدنی)2( نسبت به تصحیح آن اقدام می شود.

تهیه و تدوین
اداره کل آموزش قضات

1. ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت 
می گیرد:

ابطال  رد  قرار  دادگاه  صورت  این صورت  در  کند.  مسترد  را  خود  دادخواست  دادرسی  جلسه  اولین  تا  می تواند  خواهان   -1
دادخواست صادر می نماید...«

2. ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم 
رخ دهد... تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده، دادگاه رأسًا یا به درخواست ذی نفع، رأی را تصحیح می نماید... حکم 

دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.«
دادرسی بدوی رعایت می شود در  مقرراتی که در  امور مدنی:  انقالب در  دادگاه های عمومی و  آیین دادرسی  قانون  ماده 356 

مرحله تجدید نظر نیز جاری است.«
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پرداختنیمعشردولتیتوسطمحکومٌعلیهدرصورتانصرافمحکومٌلهازاجرا
سؤال:اگر محکومٌ علیه مقداری از محکومٌ به )مهریه( را پرداخت نماید و محکومٌ له نسبت به مابقی رضایت 

دهد آیا باید نیم عشر دولتی اخذ گردد؟
پاسخ: انصراف محکومٌ له از ادامه عملیات اجرایی موجب معافیت محکومٌ علیه از پرداخت نیم عشر اجرایی 

نیست.)1(

چگونگیاعادهبهوضعسابقبهدلیلفسخیانقضحکمواعادهدادرسی
سؤال: در پرونده اجرایی، دو دانگ سرقفلی مغازه محکوم علیه در سال 1380 توقیف و در مرحله مزایده 
فروخته می شود. شخص ثالثی در دو نوبت اعتراض خود را نسبت به مال توقیفی اعالم و در هر دو نوبت دادگاه 
اعتراض وی را رد می نماید. سرانجام شخص ثالث با ارائه دادنامه قطعی جدیدالصدور مبنی بر اثبات مالکیت 
خود نسبت به دو دانگ سرقفلی مغازه  فوق و تنفیذ بیع نامه آن، برای مرتبه سوم اعتراض خود را نسبت به توقیف 
و مزایده سرقفلی اعالم می کند. چنانچه دایره اجرا بر اساس صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی)2( مجاز 
به صدور دستور رفع توقیف سرقفلی مغازه باشد، اقدامات مربوط به اعاده وضع اعم از اخذ وجه مورد مزایده از 
محکومٌ له و پرداخت آن به خریدار و نیز ابطال سند تنظیمی سرقفلی که به نام خریدار صادر گردیده است و 
موارد دیگری که پیرامون این ابطال به  وجود می آید، به چه نحو قابل اجرا است و چنانچه دایره اجرا، صالحیت 

صدور دستور موقت ندارد، دادگاه بر اساس چه مستند قانونی، اتخاذ تصمیم می کند؟
پاسخ:طبق قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و اتخاذ تصمیم با دادگاه عمومی می باشد و اجرای احکام 

در این مورد تکلیفی ندارد.)3(  

تقاضایخسارتدادرسی
سؤال: چنانچه وکیل خوانده ضمن دفاع نسبت به دعوی، تقاضای خسارت دادرسی اعم از حق الوکاله، هزینه 
سفر و... را نماید، لیکن دادگاه تصمیم به رد دعوی خواهان از نظر شکلی داشته باشد، تکلیف دادگاه در برابر 

تقاضای وکیل خوانده چیست؟
پاسخ:تقاضای وکیل خوانده در خصوص مورد مسموع است و وفق مقررات حکم صادر می شود. نظر فوق 

1. ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی: »هزینه های اجرایی عبارت است از، 1- پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق 
اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود...«

2. ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: »هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی 
به موجب حکم نهایی بالاثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و در 

صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید.«
3. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: »هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص 
ثالث اظهار حقی می نماید. اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف 
است، توقیف رفع می گردد در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات 

اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.«

اداره کل آموزش قضات
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با توجه به ماده 109 و جزء دوم ماده 515 و تبصره ذیل آن و نیز ماده  519  قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی )1( و ماده  17 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال )2( مورد تأیید می باشد. 

مطالبهپروندهاستنادیازسازماناسنادملی
سؤال: در پرونده ای خواندگان دعوی با استناد به پرونده های قبلی، مدعی شمول اعتبار امر مختومه بر قضیه 
شده اند و یا دادگاه با مالحظه آراء پیشین صادره از دادگاه ها در ارتباط با موضوع به جهت ممکن التأثیر بودن 
مالحظه پرونده های قبلی، قرار مالحظه آن ها را صادر نموده است، اما پس از مطالبه پرونده ها مطابق اعالم 
دفاتر آن دادگاه ها، پرونده های قبل از سال 1369 به سازمان اسناد ملی ارسال شده و قابل مطالبه نیست. با توجه 
به  مراتب مذکور آیا در صورت غیر مقدور بودن مطالبه پرونده، دادگاه می تواند بدون مالحظه پرونده استنادی 
به پرونده جریانی رسیدگی نماید؟ در این صورت دادگاه چگونه پیش از ورود به ماهیت دعوی به ایراد مطروحه 

پاسخ دهد و یا تأثیر پرونده استنادی را در موضوع اخیر نادیده بگیرد؟
پاسخ: در مورد این سؤال، مقررات ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین تکلیف نموده است.)3(  

1. ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »در کلیه دعاوی اعم از اصلی یا طاری و درخواست های 
مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تأدیه 
در  دادگاه  نماید.  تأمین  تقاضای  دادگاه  از  شود  محکوم  خواهان  است،  ممکن  که  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  از  ناشی  خسارات 
صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان 
تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین 

ندهد به درخواست خواند قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.«
تبصره: »چنان چه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه ی دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه 

مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.«
ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »خواهان حق دارد ضمن دادخواست یا در اثنای دادرسی و 
یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به  علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق 
یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، هم چنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از بابت اتالف 
و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به 

او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم 
جداگانه محکومٌ علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرار خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، 

برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1: »در غیر مواردی که مطالبه خسارت مستقاًل یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم 

تقدیم دادخواست نیست.«
تبصره 2: »خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد«

دادرسی و  از هزینه  عبارت است  دادرسی  امور مدنی: »خسارات  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده519 
حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای دعوی اثبات دعوی یا دفاع الزم بوده است، از قبیل 

حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.«
 2. ماده 17 آیین نامه تعرفه حق الوکاله: »هزینه مسافرت وکال کیلومتری پانصدریال در رفت و برگشت می باشد مگر هزینه های مذکور 

از سوی موکل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ 250/000 ریال تعیین می گردد.«
3. ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »هر گاه سند یا اطالعات دیگری که مربوط به مورد 
دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند، موجود باشد و دادگاه 
آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوی به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت 
سند یا اطالع الزم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این که 
ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح الزم به دادگاه اعالم 
شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه 
شود. در صورت امتناع، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه اوست، پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف، به انفصال 

موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد...«

مشاوره قضایی تلفنی
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نحوهیاجرایاحکاماستردادسندمالکیتمفقودی

سؤال: در صورتی که محکوم علیه به تحویل سند مالکیت اذعان نماید و هیچ سندی حین اجرا در اختیار 
نداشته و قادر به تحویل آن نباشد، وظیفه اجرای احکام در این خصوص چیست؟

پاسخ:

اکثریت: چنانچه سند مالکیت نزد ثالث باشد و خواهان دادخواست استرداد سند مالکیت علیه دارنده سند، 
به دادگاه تقدیم کند و دادگاه پس از رسیدگی، رأی به استرداد سند مالکیت صادر کند و محکوم له نیز تقاضای 
اجراییه نماید و تحویل سند میسور نگردد، در این صورت باید به استناد تبصره 2 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

اسناد و امالک، سند المثنی صادر شود.
اقلیت: در مواردی که خوانده محکوم به تحویل سند مالکیت شده و نامبرده سندی در اختیار نداشته باشد 
و از اجرای حکم استنکاف کند، طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد. شایان ذکر است که 
تبصره 2 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اسناد مربوط به اداره ثبت، با ماده 47 که مربوط به اجرای احکام است، 

مغایرتی ندارد.)1( 

مهلتجلبثالثدرمرحلهتجدیدنظر

سؤال: اگر در مرحله تجدید نظر پس از تبادل لوایح، دادخواست جلب ثالث تقدیم شود، اما پرونده ارسالی از 
دادگاه بدوی به جهاتی مثل کسر تمبر، ناقص نباشد، آیا درخواست جلب ثالث قابلیت طرح دارد یا خیر؟

پاسخ: با توجه به این که تبادل لوایح و مهلت ده روزه برای دفاع در قبال دعوی تجدید نظر خواه از جهت 
حقوقی که قانون برای تجدید نظر خواه ملحوظ داشته به جای جلسه  دادرسی مرحله نخستین است. فلذا موعد 
از جلسه اول  از شروع مهلت ده روزه تا سه روز بعد  مقرر قانونی برای تجدید نظر خوانده جهت جلب ثالث 
دادرسی دادگاه تجدیدنظر است و چنانچه پرونده از جهت تمبر هزینه دادرسی و ضمایم الزم برای دادخواست 
تجدیدنظر کامل و بدون نقص باشد، پس از تبادل لوایح حقی برای طرح دعوی جلب ثالث باقی نمی ماند و 
قرار تکمیل تحقیقات صادره از جانب دادگاه تجدیدنظر نمی تواند موجبی برای عدم پذیرش دعوی جلب ثالث 
پس از تبادل لوایح باشد. لیکن اگر دادخواست تجدیدنظر از لحاظ تمبر هزینه دادرسی با تمبر مالیاتی وکیل 
تجدیدنظر خواه یا عدم تصدیق مستندات، ناقص تشخیص و قبل از ورود دادگاه به ماهیت قضیه پرونده جهت 
رفع نقص های مذکور اعاده شود. از زمان تکمیل پرونده از نظر نقایص شکلی، تا سه روز پس از جلسه اول حق 

تقدیم دادخواست جلب ثالث محفوظ خواهد بود.

1. تبصره 2 ماده 12 آیین نامه ثبت اسناد و امالک: »در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد 
و با صدور اجراییه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی باشد، مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن 
به اداره ثبت مربوطه، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت 

ضرورت نداشته، اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید.«

اداره کل آموزش قضات
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مصادیققتلعمددرحقوقجزایایرانوفرانسه
پدیدآورنده: ابراهیم نوشادی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و شدت و خفت آن بر 

اساس عنصر روانی، مشخص می گردد.
قتل در قانون مجازات اسالمی به مواردی همچون قتل عمد ]بند الف م 206[؛ قتل در حکم عمد ]بندهای 
»ب« و »ج« ماده 206[ قتل خطا شبیه عمد ]بند »ب« ماده 295[؛ قتل خطای محض ]بند »الف« ماده 295[ 
قتل در حکم شبه عمد ]تبصره 2 ماده 295[؛ قتل در حکم خطای محض ]تبصره 1 ماده 295[؛ قتل غیر عمد 
]مواد 616 و 714[ و قتل در اثنای منازعه ]ماده 615 ق.م.ا[ تقسیم می  شود که در حقوق جزای فرانسه این جرم 

به قتل عمد، ضرب و جرح منتهی به فوت و قتل غیر عمد تقسیم می گردد.
در میان موارد یاد شده، قتل عمد شدیدترین مصادیق است که در حقوق جزای ایران دارای مصادیق قتل 
عمدی محض، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه است؛ در نظام حقوقی فرانسه، قتل عمد به قتل عمدی 
ساده و قتل عمدی مشدد تقسیم می شود که در برگیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ، قتل با 
سبق تصمیم، قتل مستخدمین دولت، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توأم با جنایت یا دیگر جنحه ها و قتل اولیا 

است.
مراد از قتل عمدی محض )قتل با سوء نیت مسلم( آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی ٌعلیه 
)ازهاق روح( به وسیله فعل غالبًا یا نادراً کشنده، سبب قتل مجنیٌ  علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض، 

سوء نیت خاص و عام توأمًا الزامی است.
قتل در حکم عمد نوع اول )ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق( زمانی ارتکاب می یابد که جانی بدون قصد 
قتل با ارتکاب فعل نوعًا کشنده مطلق مباشرتًا یا تسبیبًا سبب قتل دیگری گردد؛ و هرگاه جانی بدون قصد 
قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری شود، قتل در حکم نوع دوم )ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی( 
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تحقق یافته است.
مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران، قتل در اثنای منازعه است که می تواند ماهیتًا مشمول 

یکی از موارد فوق الذکر گردد ولی به علت ارتکاب در شرایط خاص، مجازات آن تشدید می شود.
مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران، قصاص نفس است، اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل 

عمدی ساده )هیجانی( سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدد، حبس جنایی دائمی است.

نتیجه
جرم قتل در تقسیم بندی جرایم در دسته صدمات علیه تمامیت جسمانی قرار می گیرد و عبارت است از: 

اخراج روح انسان زنده توسط غیر خود با هرگونه فعل مادی، معنوی، مباشرتًا یا تسبیبًا بدون مجوز قانونی.
عناصر ملحوظ در تعریف فوق عنصر قانونی و عنصر مادی می باشند و چون در برخی از قتل ها مانند قتل 
خطئی، مرتکب تنها قصد انجام فعل مقدمه جنایت را دارد و هیچ گونه تعلق خاطری به فعل واقع شده بر روی 
جسم و جان مجنیٌ  علیه ندارد و عاری از هرگونه خطای جزایی می باشد، لزومی به وجود عنصر معنوی نیست. 

موارد مشدد در حقوق فرانسه شامل، سبق تصمیم، وجود رابطه پدری و فرزندی، توأم بودن قتل با جنایت 
یا جنحه دیگر، سمت مجنی ٌعلیه یا نوع وسیله قتل می باشد؛ در حقوق ایران استفاده از وسیله نوعًا کشنده یک 
اماره قانونی مبنی بر وجود عمد است. در حقوق فرانسه استنباط عمد مرتکب در صورت استفاده از اسلحه واقعی 
یا غیر واقعی در صالحیت قاضی است و یک امر موضوعی می باشد که به فهم عرفی قاضی موکول است در 

حالی که در ایران یک امر حکمی است.
معیار تمیز انواع قتل در حقوق ایران، عنصر روانی جرم ارتکابی است که مختصراً عبارتند از:

1ـ قتل عمدی محض )سوء نیت عام + سوءنیت خاص( 
2ـ خطاء شبیه عمد )سوءنیت عام + عدم قصد نتیجه حاصله(

3ـ خطئی محض )قصد فعل مقدمه جنایت + عدم قصد نتیجه حادثه( 
4ـ در حکم عمد )سوءنیت عام + قصد تبعی(

5ـ در حکم شبه عمد )سوءنیت خاص + اشتباه در شخصیت( 
6ـ در حکم خطئی محض )سوء نیت عام + سوءنیت خاص + جنون یا عدم بلوغ(

7ـ قتل در اثنای منازعه )سوءنیت عام + سوءنیت خاص + عمد در منازعه( 
8 ـ قتل غیر عمدی )قصد فعل مقدمه جنایت + خطای جزایی شامل: بی احتیاطی، بی مباالتی، عدم رعایت 

نظامات دولتی و عدم مهارت(
در نظام حقوقی فرانسه نیز عنصر روانی قتل عمد )سوءنیت عام + سوءنیت خاص( و قتل در حکم عمد 
)سوءنیت عام + سوءنیت احتمالی( و ضرب و جرح منتهی به فوت )سوءنیت عام + قصد نتیجه خفیف تر( و قتل 

غیر عمد )قصد فعل مقدمه جنایت + عدم قصد نتیجه( می باشد.
قتل در حکم عمد ماهیتًا یک قتل شبه عمدی است که وجوه اشتراک و افتراق آن دو به شرح زیر است:
1 ـ در هر دو نوع قتل، جانی عمداً و از روی اراده اعمالی را بر روی جسم و جان انسان دیگر اجرا می کند.

2 ـ در هر دو نوع قتل، قصد تحقق قتل وجود ندارد.
3 ـ در هر دو نوع قتل، فعل انجام شده مطلقًا کشنده نیست. )منظور قتل در حکم عمد نوع دوم است( 

علی رغم وجوه اشتراک فوق، موارد زیر سبب تمیز این دو نوع قتل می شود:

مصادیق قتل عمد در حقوق جزای ایران و فرانسه
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1 ـ در قتل شبه عمد علت حدوث مرگ، »اتفاق« است، این علت، در قتل در حکم عمد نوع دوم »وضعیت 
مقتول« است.

2 ـ در قتل در حکم عمد، رابطه علیت بین مرگ و وضعیت مقتول باید وجود داشته باشد، اما در قتل شبه 
عمد این رابطه بین مرگ و اتفاق برقرار است.

عنصر روانی قتل در حکم عمد »سوء نیت مختلط« است زیرا ضارب در انتخاب »فعل متناسب با مقصود« 
مرتکب خطا شده و اگر این خطا را مرتکب نمی شد، این نتیجه حاصل نمی گردید. به عبارت دیگر سوءنیت متهم 
در این مورد از یک طرف سوءنیت احتمالی است زیرا با انتخاب آلت غیر متناسب با مقصود، حدوث نتیجه ای 
زاید بر نتیجه مطلوب محتمل و قابل پیش بینی است و از طرف دیگر چون ضارب در جزیی از بزه یعنی در »ایراد 

صدمه« عامد است، عمل او شبه عمد است و همین سوءنیت مختلط را فقها در حکم عمد دانسته اند.
در حقوق فرانسه احراز قصد سلب حیات در اختیار قاضی است و ممکن است قاضی وجود این قصد را به 
واسطه اقدام به استفاده از یک سالح کشنده احراز کند، بنابراین می توان استفاده از یک سالح خطرناک یا ایراد 

ضرب به نقاط حساس بدن یا حتی تمام نقاط بدن را دلیلی بر احراز عمد دانست.
حقوقدانان فرانسوی سوءنیت احتمالی را به عنوان عنصر روانی قتل عمد نمی پذیرند چون پذیرش نظریه 
قصد احتمالی در قتل عمد موجب اشتباه قتل عمد با ضرب منجر به فوت می  شود و تمییز بین این دو جرم را 
مشکل می کند، با وجود این، ایشان در غیر از قتل عمد نظریه خود در خصوص قصد احتمالی را بر مبنای دیگری 
پی ریزی می کنند و در هر مورد که نتایج نزدیک و وقوع آن محتمل و انتظار آن ممکن باشد. اعم از آن که مجرم 
انتظار آن را داشته باشد یا نه، او را مسؤول می شمارند. یکی از موضوعات مورد اختالف، لزوم یا عدم لزوم قصد 
شخص معین است که یکی از اجزای عنصر روانی قتل عمد است و دیدگاه های حقوقی ایران و فرانسه نیز در 
مورد آن متفاوت است؛ در ایران رویه مورد تأیید دیوان عالی کشور، لزوم قصد شخص معین است و معین بودن 
اعم از تعیین هویتی و تعیین هدفی است. بنابراین در حقوق ایران خطا در شخص و شخصیت، سبب خروج قتل 

از دایره عمد و ورود آن به دایره شبه عمد و خطای محض می  شود.
رویه قضایی فرانسه اشتباه در شخص و شخصیت را در مسؤولیت کیفری مؤثر ندانسته است و هر دو را قتل 
عمد می داند؛ استدالل این است که عمل منجر به قتل با قصد قتل، عمداً صورت گرفته است و در نتیجه قتل 
واقع شده عمدی است و اشتباه است. اگر گفته شود که نتیجه عمل، غیر عمدی بوده است. در این خصوص اگر 
شخص دیگری را به قتل برساند اما در شخص یا شخصیت وی اشتباه کند، عمل او مشمول عناوین سوء قصد 

و ارتکاب قتل است، نه شروع به جرم قتل و اصل بر عمدی بودن قتل است.
وجه اختالف دیگر بین حقوق ایران و فرانسه، مربوط به قتل بدون سوءنیت خاص است. در حقوق ایران 
در صورتی که فعل ارتکابی مطلقًا یا به طور نسبی از افعال کشنده باشد ولو این که متهم قصد ابتدایی قتل را 
نداشته باشد، با مفروض دانستن قصد تبعی مرتکب در ارتکاب افعال مرگ آور،  قتل از نوع عمد خواهد بود در 
حالی که در حقوق فرانسه در صورتی که ضرب و جرح منجر به قتل مضروب شود و ضارب قصد قتل نداشته 
باشد، متهم به پانزده سال حبس جنایی عمومی محکوم می  شود؛ در مواردی که مرتکب اگر عادتًا نسبت به افراد 
کمتر از پانزده سال مرتکب خشونت منجر به مرگ شود، به سی سال حبس جنایی محکوم می  شود، حتی اگر 

این اعمال به قصد ارتکاب قتل نباشد. )ماده 14 ـ 222(
با فعل  ارتکاب قتل  ایران  وجه اختالف دیگر مربوط به »ترک فعل« و »فعل معنوی« است؛ در حقوق 

معنوی به مباشرت یا تسبیب در قتل عمد و شبه عمد پذیرفته شده است. )مواد 325 و326 ق.م.ا(

گزیده ای از پایان نامه های حقوقی
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در نتیجه با توجه به قاعده ضمان تکلیفی در صورت احراز رابطه علیت بین فعل معنوی و نتیجه مترتب، 
مرتکب فعل معنوی مسؤول عمل خویش است حال اگر فعل معنوی ارتکابی، نوعًا کشنده باشد یا مرتکب، در 

ارتکاب قتل عمد داشته باشد، قاتل عامد است وااّل از مصادیق عمد خارج است.
به رغم آن که در حقوق جزای فرانسه نصی در خصوص عدم تحقق قتل با افعال معنوی وجود ندارد، رویه 
قضایی تاکنون از پذیرفتن این امر امتناع کرده است، هر چند ماده 1ـ 221 قانون مجازات فرانسه قتل را عمل 
اعمال مادی و معنوی  به دلیل اطالق می تواند شامل  به فوت دیگری می داند و عمل عمدی  عمدی منجر 

گردد.

استفادهازسندمجعول
پدیدآورنده: حسین فتح آبادی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه تربیت مدرس- 1371

چکیده
از جرایم مهمی که در اثر توسعه و پیشرفت روزافزون جوامع از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی، نظامی، علمی و غیره به وجود آمده و تکمیل شده و روز به روز پیچیدگی و اهمیت بیشتری پیدا کرده 

است، جعل و استفاده از سند جعول است که از جرایم بر ضد آسایش عمومی محسوب می شود.
با تأملی اندک در روند توسعه و پیشرفت روابط و مناسبات اجتماعی، به اهمیت فوق العاده سند و نوشته 
در عصر حاضر پی می بریم. در روابط مردم و دولت ها تعداد بی شماری نوشته و سند تنظیم و مبادله می  شود که 
صحت مفاد و محتوای آن ها باید تضمین گردد و برای این که روابط مذکور و فعالیت های جوامع امروزی که به 
طرز اجتناب ناپذیری به یکدیگر وابسته هستند، روال عادی خود را طی نماید، الزم است نوشته ها و اسناد وسیله 

مطمئنی برای حفظ روابط باشد و به صورت مجعول و تقلبی مورد استفاده قرار نگیرند.
با توجه به نقش حیاتی نوشته و سند در ابعاد زندگی امروزی و حکایت آمار و اطالعات از افزایش روزافزون 
جعل در اسناد و استفاده از اسناد مجعول و مزور که کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست، امروزه تئوری کلی 
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول از مسایل مهم و مورد بحث حقوق کیفری می باشد و بخش مهمی از قوانین 
جزایی کشور به آن اختصاص یافته است. همچنین تأثیر نامطلوب این جرایم در مناسبات و روابط افراد در اجتماع 

و خسارات مادی و معنوی ناشی از آن موجب گردیده که مجازات های نسبتًا سنگینی برای آن ها وضع شود.
قوانین کیفری ایران نیز با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی مانند فرانسه، استفاده از اسناد و نوشته های 

مجعول را جرم انگاری کرده و به عنوان یک جرم مستقل موادی را به آن اختصاص داده است.
روشی که در این پایان نامه برای بحث و تجزیه و تحلیل ویژگی های جرم استفاده از سند مجعول استفاده 
انگلیسی، تجزیه و تحلیل  و  فارسی، عربی  زبان های  به  پایان نامه ها و مقاالت  از مطالعه کتب،  شده، عبارت 
قوانین، آراء و نظریه های مراجع قضایی به ویژه آراء و شعب هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور، استخراج و 
تبیین قواعد جزایی و جنبه های حقوقی و فنی این پدیده مجرمانه و  تجزیه و تحلیل عناصر اختصاصی آن بر 

اساس مبانی و اصول حاکم بر نظام کیفری ایران است. 
مطالب پایان نامه در دو باب تنظیم شده است؛ باب اول تحت عنوان »کلیات«، مشتمل بر دو فصل تحت 

مصادیق قتل عمد در حقوق جزای ایران و فرانسه
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عناوین »استفاده از سند مجعول در حقوق اسالم« و »بررسی تاریخی جرم استفاده از سند مجعول در حقوق 
ایران« است. در باب دوم عناصر متشکله جرم استفاده از سند مجعول مورد بررسی قرار گرفته است.

نتیجه
استفاده از سند مجعول در حقوق اسالم تحت عنوان کلی »احتیال« قابل تعزیر است و در حقوق عرفی از 
قوانین کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه اقتباس گردیده و تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی 
مورد توجه قرار گرفته است. پس از انقالب اسالمی برای جرم جعل تحت عنوان جرایم بر ضد آسایش عمومی، 

مجازات تعزیری مقرر گردید.
استفاده از سند مجعول عبارت است از به کار بردن یا مورد استفاده قرار دادن نوشته و سند مجعول به جای 
نوشته و سند صحیح و واقعی با علم به مجعول و مزور بودن آن به منظور به دست آوردن نتایج و آثار قانونی و 
عرفی نوشته و سند صحیح، اعم از این که نتیجه مجرمانه تحقق پذیرد یا خیر« با توجه به تنوع و تعدد اسناد و 
نوشته ها، نتایج و مزایای عرفی و قانونی ناشی از آن و اهداف استفاده کننده، فعل مثبت مادی خارجی که بتوان 

به آن »استفاده« اطالق نمود، ممکن است در قالب ارائه، ابراز، تقدیم، استناد و غیره باشد.
عناصر اختصاصی جرم استفاده از سند مجعول عبارت است از:

1 ـ استفاده و استعمال؛
2 ـ جعلی بودن نوشته و سند مورد استفاده؛

3 ـ علم مرتکب به مجعول و مزّور بودن نوشته و سند مورد استفاده.
ترک فعل نمی تواند رفتار فیزیکی جرم استفاده از سند مجعول باشد. برای رسیدگی به جرم استفاده از سند 
مجعول، اثبات مقدماتی جعلی بودن نوشته و سند مورد استفاده ضروری است. جعل و تزویر در نوشته و سند 
به عنوان یکی از عناصر و شرایط اختصاصی جرم مذکور و مقدمه قانونی و ضروری تحقق آن است. جعل و 
تزویر عبارت است از: »عملی که با قصد تقلب منتهی به ایجاد یک سند خالف واقع شود و باعث ضرر حتمی 
یا احتمالی دیگری، اعم از فرد یا جامعه گردد و به طرق مذکور در قانون اعم از جعل مادی یا معنوی صورت 

گیرد.« عناصر اختصاصی این جرم عبارتند از:
1 ـ تحریف و تغییر حقیقت در نوشته و سند به یکی از طرق مذکور در قانون؛

2 ـ تحقق ضرر یا احتمال ورود ضرر؛
3 ـ قصد متقلبانه که شامل عمد عام »علم مرتکب به مجرمانه بودن عمل« و عمد خاص در آگاهی او به 

این که فعل او ممکن است موجب ضرر احتمالی غیر گردد، می باشد.

پیشنهادها
1ـ به کار بردن واژه های »استفاده« و »استعمال« و »مورد استفاده قرار دادن« در مواد قانونی موجب ابهام 
و مشتبه شدن با انتفاع مادی یا معنوی می  شود و عالوه بر آن به کار بردن الفاظ و افعال متعدد برای جرم واحد، 
خالف اصول قانون نویسی و لغو می باشد و همچنین ممکن است منتهی به ایجاد شبهه مبنی بر تعدد افعال 
متعلق آن و تفاوت آثار و عناصر آن ها شود، لذا پیشنهاد می شود مقنن از یک فعل و ترجیحًا فعل »به کاربردن« 

یا »مورد استفاده قرار دادن« در مواد مربوطه بهره جوید. 
مذکور  تعریف جرم  به  ماده ای  از سند مجعول،  استفاده  به  مربوط  مواد  در  موجود  اطالق  رفع  برای  ـ   2

گزیده ای از پایان نامه های حقوقی
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اختصاص یابد.
3 ـ با توجه به اهمیت این جرم و لطمه ای که به اعتماد، اطمینان و آسایش عمومی وارد می آورد و خسارات 
مادی و معنوی که متوجه افراد و جامعه می نماید، بهتر است مقنن در مجازات جرم استفاده از سند مجعول به 
طور کلی و در مجازات استفاده از سند عادی مجعول، به طور خاص تجدیدنظر نماید و با عنایت به قوانینی که 
منشأ اولیه مواد مربوط می باشد و رویه معمول در قوانین دیگر کشورها با لحاظ این که نتیجه مجرمانه جرم 
جعل اکثراً به هنگام به کار بردن اسناد مجعول ممکن است حاصل گردد، مجازات جعل و استفاده از اسناد عادی 
مجعول را افزایش داده و مجازات استفاده کننده از اسناد مجعوله، اعم از اسناد رسمی و عادی تحت عناوین 

کلی، عینًا مجازات جاعل اسناد باشد.
4ـ تکلیف جرم از نظر قابلیت گذشت مشخص شود و ترجیحًا آن را غیر قابل گذشت اعالم نماید.

5 ـ مورد استفاده قرار دادن اسناد مجعولی که ممکن است به اعتبار و استقالل سیاسی و اقتصادی مملکت 
در داخل و خارج ایران لطمه بزند و در بندهای 2 ، 3 و 4 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 بر شمرده شده 
است حکم خاصی بیان شود، مجازات متناسب وضع گردد و به لحاظ اهمیت مقام صادر کنندگان اسناد مزبور 
و نتایج حاصل از به کار بردن آنها به صورت جعلی، مجازات این اسناد را از عنوان کلی استفاده از اسناد رسمی 
مجعول خارج گرداند. این اقدام می  تواند در ماده ای جداگانه یا با اصالح ماده موجود صورت گیرد. این اسناد 
عبارتند از: نوشته رسمی رییس مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان، رییس مجلس خبرگان، رییس قوه 
قضاییه و معاونان رییس جمهور، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و هر یک از وزیران و اسناد 

خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت.
6 ـ با توجه به ماده 9 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 که جبران خسارات ناشی از ارتکاب بزه را در 
یک حکم به طور کلی وضع نموده است، به نظر می رسد عبارت »جبران خسارت وارده« مذکور در مواد قانونی 
مربوط به استفاده از سند مجعول )یا سایر جرایم( زائد می باشد و حذف آن لطمه ای به اصل کلی لزوم جبران 

خسارات ناشی از ارتکاب جرایم وارد نمی کند.
7 ـ مقنن باید با رفع ابهامات مربوط به جعل اسناد و نوشته ها از بروز ابهام در ارتباط با جرم استفاده از سند 
مجعول جلوگیری نماید. از جمله این که به جعل اثر انگشت تصریح نماید و تکلیف استفاده از کپی، رونوشت و 

تصویر اسناد را با وضع ماده ای خاص روشن کند و عنوان بزه جعل و تزویر را بر آنها نیز بار نماید.
و  مأمور رسمی است  یا  مأمور دولت  اسناد رسمی مجعول هنگامی که مرتکب،  از  استفاده  ـ مجازات   8

وظیفه اش تنظیم این اسناد باشد، تشدید شود.
با  قانون مجازات اسالمی  از سند مجعول که در ماده 24  استفاده  از مجازات در مورد  9ـ موارد معافیت 
شرایطی تجویز شده است، به اسناد رسمی مهم که با امنیت و استقالل سیاسی، اقتصادی و قضایی مملکت 
ارتباط دارد، از جمله اسناد مذکور در بند 5 پیشنهادات و نیز اسناد رسمی مذکور در قانون مجازات جرایم نیروهای 

مسلح، تسری داده شود.
 10ـ با توجه به لطمه جبران ناپذیری احتمالی ناشی از استفاده از اسناد مجعول مذکور در مواد 75 به بعد 
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تشدید مجازات مرتکب استفاده از اسناد مجعول مذکور و شمول احکام 

محارب به او ضروری است، لذا ماده فوق نیازمند اصالح است.

استفاده از سند مجعول
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)CD2()صدایقانون-قانونتجارت(

مشخصات 
پدید آورنده:  موسسه علمی تحقیقاتی خدماتی عدالت جویای قم

بهاء: 30000  ریال   
سال انتشار: 1385    

تلفن: 0251-7831886
آدرس: قم، خیابان صفاییه، کوچه37، پالک 137.

امکانات
 متن کامل قانون تجارت به صورت گویا تهیه شده است.

موسسه علمی تحقیقاتی عدالت جویای قم برای نخستین بار قوانین کشور را به صورت صوتی در مجموعه 
صدای قانون ارائه کرده است. این مجموعه برای افزایش سطح آگاهی عمومی ارائه شده است و تاکنون از 
این مجموعه قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و الزم االجرا، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، قانون 
اجرای احکام مدنی و کیفری، قانون خانواده و ازدواج و طالق، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون آیین دادرسی 
کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون استخدام کشوری، قانون مجازات اسالمی، قانون امور حسبی، قانون 

اساسی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون ثبت و قانون کار تهیه و تولید شده است.

قانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی

مشخصات
پدید آورنده:  انتشارات جمال الحق
بهاء: 16000 ریال همراه با کتاب

سال انتشار: 1385
تلفن:  66436258
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آدرس: تهران، خیابان جمهوری، چهار راه باستان، اول باستان شمالی، پالک 346

امکانات
متن کامل کتاب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به صورت PDF  در این لوح 
فشرده موجود می باشد، جهت  استفاده از این لوح فشرده می بایست حتمًا از نرم افزار آکروبات استفاده کرد. 
فهرست کلیس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی عبارت است از: بخش اول ـ رشد 
اقتصادی ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی. بخش دوم ـ حفظ محیط زیست، آمایش سرزمینی و 
توازن منطقه ای. بخش سوم ـ توسعه سالمت، امنیت و عدالت اجتماعی. بخش چهارم ـ صیانت از هویت و 
فرهنگ اسالمی ـ ایرانی. بخش پنجم ـ تأمین مطمئن امنیت ملی. بخش ششم ـ نوسازی دولت و ارتقاء اثر 

بخشی حاکمیت و بخش جداول.
 

وکیل1

مشخصات
پدید آورنده:  دفتر وکالت و خدمات حقوقی حمیدی

بهاء: 195000 ریال                   
سال انتشار : 1384

  www.HamidiLawOffice.com   :سایت
تلفن:  021-88418232

آدرس: تهران، مطهری، سهروردی جنوبی، نبش مجیدی، پالک 81 

امکانات
نرم افزار مدیریت دفتر وکالت، ابزاری سودمند برای استفاده در دفاتر وکالت دادگستری است. قابلیت های 
منحصر به فرد این نرم افزار با استفاده از نظرات و مشاوره وکالی دادگستری طراحی و ایجاد شده است تا 
تمامی نیازهای دفتر وکالت برای صرفه جویی در زمان، جلوگیری از خطای نیروی انسانی و سهولت در روال 

فعالیت ها را برآورده سازد.
1ـ کاربری آسان برای کلیه افراد، حتی کسانی که آشنایی اندکی با کامپیوتر دارند، 2ـ صرفه جویی در زمان، 
3ـ پیشگیری از خطای نیروی انسانی، 4ـ اتوماسیون امور دفتر وکالت، 5ـ بهبود و بهینه سازی روال فعالیت ها، 
6ـ پرونده اطالعات، 7ـ اطالعات طرفین، 8ـ چاپ بر روی برگه های دادگستری، 9ـ دادخواست دادگاه عمومی، 
10ـ دادخواست تجدیدنظر، 11ـ دادخواست دیوان عدالت اداری، 12ـ وکالت نامه، 13ـ امورمالی،14ـ تنظیم 
یادآوری ها، 15ـ برنامه کارهای روزانه، 16ـ تاریخ های رسیدگی، 17ـ مراحل کارها و سوابق، 18ـ دفتر آدرس و 

شماره تماس، 19ـ ایجاد پشتیبانی از اطالعات

نرم افزار های حقوقی
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حقوقبانکی
پدیدآورنده:علیرضا مسعودی

تعدادصفحه:161
ناشر:پیشبرد
بهاء:28.000

ردهدیوییاصلی: 346/55082
شمارگان:1.000
تاریخنشر: 1386
قطعکتاب: وزیری

شابک: 5 ـ 13 ـ 6721 ـ 964 ـ 978
عناوین

بخش اول: کلیات شامل: تعریف بانک، تاریخچه بانکداری در ایران و جهان، بانکداری عرفی و بانکداری 
اسالمی، تعاریف و ارتباط حقوق بانکی با سایر رشته های حقوقی، نسبت بین بهره و ربا، ساختارشناسی و اصول 
بانک مرکزی،  آزاد،  بانکداری در مناطق  اعتباری،  نهادهای مالی و  ایران، مؤسسات و  بانکداری در  بر  حاکم 
نظارت بر بانک ها و اصول کلی حاکم بر بانکداری، ساختار و ارکان بانک مرکزی، وظایف و اختیارات بانک 
مرکزی، نقش و جایگاه صندوق بین المللی پول، اصول و ضوابط حاکم بر بانکداری در ایران، تأسیس بانک، 

اسرار بانکی، موارد انحالل بانک و مقررات کیفری و انتظامی،
 بخش دوم: عملیات بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و تجهیز منابع پولی

كتاب شناسی
 حقوق
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بررسیتطبیقیحقوقتعهدات
پدیدآورنده: غفور خویینی

تعدادصفحه: 200
ناشر: صبا

بهاء: 30.000
ردهدیوییاصلی: 346/55052

شمارگان: 1.000
تاریخنشر: 1386
قطعکتاب: وزیری

شابک: 1 ـ 9 ـ 96955 ـ 964
عناوین

مقام تعهدات در زندگی بشر، واژه شناسی تعهدات، شروط و تعهدات، حکم وفا به تعهدات، میزان اختیارات
دولت و وضع تعهدات نسبت به شخص ثالث، امتناع از تعهدات، اجرای تعهدات و خسارات ناشی از عدم 
اجرای تعهدات، تأثیر نقض تعهدات )ترک فعل( در اعمال، تأثیر نقض تعهدات )ترک فعل( در اعمال حقوقی 

ثانوی )عقد دوم(. 
 

مبانیحقوقمالکیتمعنویدرفقهوقانون
پدیدآورنده:محمود یوسف وند

ناشر: خرم
بهاء: 18.000

شمارگان: 2.000
تاریخنشر: 1386
قطعکتاب: وزیری

شابک: 7 ـ 14 ـ 8524 ـ 964 ـ 978
عناوین

مفاهیم شامل: مفهوم مبانی در فقه و اصول، مفهوم فقه، مفهوم حق، معنای قانون، مفهوم معنوی، مفهوم 
مال، دعاوی مربوط به حقوق معنوی و قانون حاکم بر مالکیت های معنوی، شرط حمایت از حقوق معنوی، سیر 
تاریخی حقوق معنوی، مبانی فقهی حقوق معنوی، مبانی فقهی حقوق معنوی از منظر اهل تسنن، فقه و حقوق 
معنوی، راه کار مسایل مستحدثه، راه کار بنای عقال، راه کار عرف، راه کار ملکیت، راه کار قواعد فقهی، راه کار 

والیت فقیه و راه کار بیع حقوق معنوی 
حقوق معنوی از منظر قوانین شامل: حقوق معنوی در نظام حقوق خصوصی و حقوق معنوی در نظام حقوق 

مالکیت صنعتی ـ تجاری

کتاب شناسی حقوق
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نحوهعملیتنظیمونگارشانواععقدکفالتوعاریه
پدیدآورنده:منصور اباذری فومشی

تعدادصفحه:144
ناشر: صابریون
بهاء:18.500

ردهدیوییاصلی: 346/55074
شمارگان: 1.000
تاریخنشر:1386
قطعکتاب: وزیری

شابک: 3 ـ 8 ـ 96380 ـ 964
عناوین

کفالت در حقوق مدنی، شیوه عملی صدور عقد کفالت یا قرار کفالت، عاریه در حقوق مدنی و شیوه عملی 
تنظیم قرارداد عاریه

اطالعاتالزمجهتانجاممعامالتغیرمنقول)ملکی(جلداول
پدیدآورنده:مصطفی قلی خسروی

تعدادصفحه: 110
ناشر: نظری

بهاء:25.000
ردهدیوییاصلی:364/55043

شمارگان: 5.000
تاریخنشر: 1386
قطعکتاب:وزیری

شابک: 8 ـ 01 ـ 2897 ـ 964 ـ 978
عناوین

تعریف قرارداد، عنوان قرارداد، طرفین یا اطراف قرارداد، موضوع قرارداد، شروط و توضیحات، خسارت ناشی 
از عدم انجام تعهد و روش های برخورد با آن، تضمین ها، تحویل موقت و دوره نگهداری، حل اختالفات ناشی 

از قراردادها، قرارداد و نمونه های قرارداد 

کتاب شناسی حقوق


