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  سرمقاله
در مقدمـه قـانون اساسـی    از اهمیت زیادی برخوردار است و بـه همـین جهـت،    قضاوت در اسالم    

مـسئله قـضا در   «: چنین آمـده اسـت  ) قضا در قانون اساسی (جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان      
رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسالمی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضـعی    

رو، ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسـالمی و            از این .  حیاتی در درون امت اسالمی، امری است     
و اذا حکمـتم بـین   «... بینی شده اسـت   متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش   

بنابراین، با توجه به این اصل از قانون اساسی ـ که خـود منـشور ملـی     » الناس ان تحکموا بالعدل
  وظیفه قاضی نیز، برقراری عدالت و احقاق حقوق مردم است و چه ترین  تردید، اساسی ماست ـ بی
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هـای   کـشاند، جـز قـضاوت    نظم عمومی را در مخاطبین سیستم قضایی کشور به حقوق می    عاملی  
طرفی کامل و نیز اسـتقالل در رأی   که از ویژگی ممتاز بی  منصفانه و دقیق دادرسان بحق و با آنان       

ایـد کـه      عتماد متداعیین در گروی آن است، و آیا هرگز فکر کرده          ای که ا    قضا، برخوردارند؟ ویژگی  
حسن اعتماد مردم به سیستم، چه تأثیر زیبای روانی در جامعه برجـای خواهـد گذاشـت؟ اهمیـت                   

ای را بـه آتـش خواهـد     مسئله قضاوت تا حدی است که یک خطای کوچک قاضی، حریم زنـدگی        
امروز . ش فساد اخالقی و اجتماعی، دامن خواهد زد       دلیل او نیز بر گستر      کشاند؛ اگر چه اغماض بی    

صـلی اهللا   (ایم که مخاطب، مـا را در منـصب پیـامبر              عنوان قاضی در مسندی نشسته      من و شما به   
  ...جایگاهی بازمانده از انبیا، اولیا و صدیقین . بیند می) علیه السالم(و علی ) علیه و آله

تـورقی بـر دفتـر    .  خـود را از سـوی نـاظرین دارد   شک این جایگاه، نگرشـها و انتظـارات ویـژه       بی
هـا و     پرستان، فصل فـصل کتـاب اخـالق را تنهـا در هـر یـک از داوری                   های موالی حق    قضاوت
در ... بینش حضرت، دیدگاهی است تبیین شده برای تمام نسلها          . کند  های وی خالصه می     قضاوت
مبادا مراجعـات پیوسـته   : فرموده استاش خطاب به مالک اشتر، اشاره    های ماندگار عهدنامه    توصیه

  : از پیامبر گرامی اسالم نیز روایت شده که فرمود! افراد، تو را خسته کند
یعنی حکمش از استحکام بیـشتری      (حضرت موسی از خداوند سؤال کرد، چه کسی احکم است؟           «

ردم هـم   کند برای م    گونه که برای خودش حکم می       آن کسی که آن   : خداوند فرمود ) برخوردار است 
  :نشینیم، توجه داریم که و آیا ما نیز، هربار که به دادرسی می» به همان گونه حکم کند؟

اند که روند آتی زندگی  ای ـ با ادعاهای ویژه خود ـ اکنون در موقعیتی قرار گرفته   خواهان و خوانده
  خویش را در گروی قضاوت خداپسندانه ما دانند؟

چه زیباست اگر با رویی گشاده به       ! ... دگی است، یک انسان   سخن، سخن از گذشته و آینده یک زن       
پرخاش نکنیم تا حقیقت را بهتر      . تمام حرفهای او گوش فرا دهیم، آرام باشیم تا او هم آرامش یابد            

  !ای باشد، ولی عجز از شرح بیان صدا را بر سر او بلند نکنیم، مبادا که ستمدیده. بگوید
ر ما خستگی و ناتوانی مشکل ماست، نه او کـه از بـد حادثـه،                فراموش نکنیم که حجم و میزان کا      

  !از مراجعین دادگاه ماست(!) نفر چندم 
، در همان نخستین روزی که ابواالسود دوئلی را بـه           )علیه السالم (دانید که چرا حضرت امیر        آیا می 

  منصب قضا گمارد، وی را عزل کرد؟
یـا  : گفـت شـتافت و    ) علیـه الـسالم   ( نزد علی    وقتی او فرمان عزل خود را دریافت کرد، سراسیمه        

ام و نـه مـتهم     کـرده علت عزل من چه بوده؟ در صورتی که به خدا قسم، نه خیانتی        ! امیرالمؤمنین
  !ام به خیانت شده
ولیکن به من   . ای  گویی و در انجام وظیفه، شرط امانت را رعایت کرده           تو راست می  : حضرت فرمود 

! گـویی  بلندتر از آنان سخت مـی آیند، تو  ین برای محاکمه نزد تو میاند که چون متداعی     اطالع داده 
...  



 ٧

  :اند در این باره فرموده) صلی اهللا علیه و آله(ایم که پیامبر اکرم  آری، همواره بر مسندی تکیه زده
و خود بهترین داوریم بر این سنجش که به هر قضاوت،           .) ال یجلسه االنبی أو وصی نبی، أو شقی       (

  !ایم مین واژهمصداق کدا
قضاوت بحق قاضی دادگر، همچو پرتوافشانی خورشیدی است در صبح صادق پرامید؛ اما در عـین                
حال، حساسیت ماجرا به قدری است که اگر از باریکترین رموز آن غفلت شود، این مسند، به شدت                 

ترین  به ساده) هصلی اهللا علیه و آل (زندگی اخروی قاضی را تهدید خواهد نمود؛ چنانچه پیامبر اکرم           
آورند و چنان حساب سختی از او کشیده          در روز قیامت، قاضی دادگر را می      «: اند  بیان، اشاره فرموده  

  ».کرد کند ای کاش هرگز درباره یک خرما میان دو نفر داوری نمی شودکه آرزو می می
 اسـت، عینـاً   جهت حسن ختام این بحث، ماجرایی را که برای یکی از علمای اهل دل اتفاق افتاده               

  .نماییم کنیم و ادامه این بحث را به شماره بعدی موکول می نقل می
مهـدی نراقـی    * داستان عجیبی در همین دنیا برای حضرت آیت اهللا مرحوم آخونـد مـوال محمـد               

از علمای بزرگ وجامع علوم عقلی و نقلی و حایز مرتبه علـم و عمـل و عرفـان    . اتفاق افتاده است 
از علمـای کـم     . ه و اصول و حکمت و ریاضیات وعلوم غریبه و اخالق و عرفان            الهی بوده و در فق    
  .نظیر اسالم است

ایشان در نجف اشرف سکونت داشته و در آنجا وفات کرده و مقبـره او نیـز در نجـف متـصل بـه                        
  .صحن مطهر است

ی در ماه رمضانی از ایام اقامت ایشان در نجف یک روز در منزل بـرای صـرف افطـار هـیچ طعـام               
  !چیزی برای افطار تهیه کنید! هیچ چیزی در منزل نداریم: گوید نداشتند، عیال ایشان به وی می

آید و یکسره بـه   مرحوم نراقی در حالی که حتی یک فلس پول سیاه هم نداشته از منزل بیرون می     
ه نشیند و فاتحـ     رود، در میان قبرها قدری می       وادی السالم نجف برای زیارت اهل قبول می       سمت  

بینـد،   در ایـن حـال مـی   . رود کند  هوا کم کم رو به تاریکی می          خواند تا اینکه آفتاب غروب می       می
ای را آوردند و قبری برای او حفر نموده، جنازه را در میان قبـر گذاشـتند و                    ای از اعراب، جنازه     عده

رویـم بـه      اریم، می ما کاری داریم، عجله د    : رو کردند به من و گفتند     «: بقیه ماجرا از زبان خود وی     
من در میان قبر . جنازه را گذاشتند و رفتند   ! محل خود، شما بقیه تجهیزات این جنازه را انجام دهید         

رفتم که کفن را باز نمایم و صورت او را روی خاک بگذارم و بعد روی او خشت نهاده، خاک بریزم                    
 دیـدم بـاغ بزرگـی اسـت،         از آن دریچه داخـل شـدم،      . ای است   ناگهان دیدم دریچه  . و تسویه کنم  

از در ایـن بـاغ، یـک        . های مختلف و متنوع است      درختهایی سرسبز سر به هم آورده و دارای میوه        
هایی متشکل از جـواهرات فـرش         راهی است به سوی قصر مجللی که در تمام این راه از سنگریزه            

   قصر باشکوهی دیدم. اختیار وارد شدم و یکسره به سوی آن قصر رهسپار شدم من بی. شده است
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از جواهرات قیمتی تشکیل شده، از پله باال رفتم، وارد اتـاقی بـزرگ شـدم،                است که خشتهای آن     
  .اند دیدم شخصی در صدر اتاق نشسته و دور این اتاق هم، افرادی نشسته

اند، از آن     بعد دیدم افرادی که در اطراف اتاق نشسته       . جواب سالم مرا دادند   . سالم کردم و نشستم   
کنند و از حاالت اقوام و بستگان خودشـان سـؤال             صی که صدر نشسته پیوسته احوالپرسی می      شخ
  .گوید  جواب می دهد و آن مرد با خوشحالی به یکایک سؤاالت، کنند و او پاسخ می می

قدری که گذشت، ناگهان دیدم که ماری از در وارد شد و یک سره به سمت آن مرد رفت و نیشی                     
  .اق خارج شدزد و برگشت و از ات

صورت آن مرد از درد نیش مار متغیر شد و قدری به هم برآمد و کم کم حالش عـادی شـد و بـه                         
سپس باز شروع کردنـد بـا یکـدیگر سـخن گفـتن و احوالپرسـی نمـودن و از                    . صورت اولیه درآمد  

  .گزارشات دنیا از آن مرد، پرسیدن
د و به همان روال پیشین، او را نیش زد    ساعتی گذشت؛ دیدم برای مربته دیگر آن مار از در وارد ش           

اش دگرگـون شـد و سـپس بـه حالـت عـادی        و برگشت، آن مرد حالش مضطرب و رنـگ چهـره       
آقا ما کیستید؟ اینجا کجاست؟ این قصر متعلق به کیـست؟           : من در این حال سؤال کردم     . برگشت

  زند؟  قصه این مار چیست و چرا شما را نیش می
اید و این باغ، بهشت برزخی من         تم که هم اکنون شما در قبر گذاشته       ای هس   من همین مرده  : گفت

ای که از قبر من به عالم بـرزخ بـاز شـده،               است که خداوند به من عنایت نموده است که با دریچه          
این درختان باشکوه و ایـن جـواهرات و ایـن مکـان کـه            . این قصر مال من است    . پدید آمده است  

  .ام اینجا من است و من آمدهکنید، بهشت برزخی  مشاهده می
اند، ارحام من هستند که قبل از من بدرود حیـات گفتـه و اینـک                  این افرادی که در اتاق گرد آمده      

اند و از بازماندگان و ارحام و اقربای خـود در دنیـا احوالپرسـی نمـوده و جویـا                      برای دیدن من آمده   
زنـد؟    این مال چرا تـو را نـیش مـی         : گفتم. کنم  شوند و من حاالت آنان را برای اینان بازگو می           می

قضیه از این قرار است که من مردی هستم مؤمن، اهل نماز و روز و خمس و زکـات و هـر                      : گفت
کنم، کار خالفی از من که مستحق چنین عقوبتی باشم، سرنزده است و این باغ با این                   چه فکر می  

ه یک روز در هوای گرم تابستان در        ها، نتیجه برزخی همان اعمال صالح من است؛ مگر آنک           ویژگی
من رفـتم   . کردم، دیدم صاحب دکانی با مشتری خود گفتگو و منازعه دارند            میان کوچه حرکت می   

از تو طلـب    ) شش شاهی (سیصد دینار   : گفت  نزدیک برای اصالح امور آنها، دیدم صاحب دکان می        
  . من پنج شاهی بدهکارم: گفت دارم و مشتری می

و تو هم از نیم شاهی دیگر و        : تو از نیم شاهی بگذر و به مشتری گفتم        : گفتممن به صاحب دکان     
  !به مقدار پنج شاهی و نیم به صاحب دکان بده

صاحب دکان ساکت شد و چیزی نگفت؛ ولی حق با صاحب دکان بوده و من به قدر نیم شاهی به                    
اوند عزوجل در کیفـر     راضی بر آن نبود، حق او را ضایع نمودم و خد          قضاوت خود که صاحب دکان      
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هر یک ساعت، مرا بدین منوال نیش بزند تا اینکـه نفـخ صـور                 این عمل، این مار را مکلف نموده،      
دمیده شود و خالیق برای حساب در محشر حاضر شوند و به برکت شـفاعت محمـد و آل محمـد                     

 مـن در خانـه      عیـال : چون این را شنیدم، برخاستم و گفـتم       . نجات پیدا کنم  ) صلی اهللا علیه و آله    (
  .منتظر است، من باید بروم و برای آنان افطاری ببرم

همان مردی که در صدر نشسته بود، برخاست و مرا تا در بدرقه کرد از در که خواستم بیرون بیایم                    
این برنج خوبی است، ببرید برای عیالتـان؛        : کیسه کوچکی بود و گفت    . یک کیسه برنج به من داد     

ای که داخل شـده بـودم خـارج           حافظی کردم و آمدم بیرون باغ، از دریچه       من برنج را گرفته و خدا     
از قبـر   ! ای نیـست    دیدم داخل همان قبر هستم و مرده هم به روی زمـین افتـاده و دریچـه                . شدم

بیرون آمدم و خشتها را گذارده از خاک انباشتم و به سوی منزل رهسپار شدم و کیسه بـرنج را بـا                      
کردیم، چنان بـوی خوشـی از آن          دتها گذشت و ما از آن برنج طبخ می        م. خود آورده، طبخ نمودیم   

  اید؟ این برنج را از کجا خریده: پرسیدند ها می کرد؛ همسایه شد که محله را خوشبو می متصاعد می
باالخره بعد از مدتها که روزی من در منزل نبودم، یک نفر به مهمانی آمده بود و وقتی عیال بنـده     

پرسـد    مهمان می . گیرد  کند، عطر آن فضای خانه را فرا می         کند و آن را دم می       یاز آن برنج طبخ م    
این برنج از کجاست که از تمام اقسام برنج های عنبر بو خوشبوتر است؟ اهل منزل مأخوذ به حیـا                   

پس از این بیان، آن مقدار برنجی کـه مانـده بـود، چـون     . کند شده و داستان را برای او تعریف می  
  ».دیگر تمام شدطبخ کردند 

  سردبیر
  
کتاب معادشناسی، تألیف مرحوم عالمه آیت اهللا سیدمحمدحسین حسینی تهرانی،          : مأخذ داستان * 

  . 252 تا 246، صص 1369جلد دوم، انتشارات حکمت، سال 
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  خواهان دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی کیست؟
  )دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان(دکتر عباس زراعت 

  
  :دمهمق

افتد و اشخاصی غیر از شخصی که جرم نسبت به او واقع شـده   ای از موارد جرمی اتفاق می      در پاره 
رسـد و مخـدوم    شوند؛ مثالً کارگر ماهری به قتـل مـی     است دچار ضرر و زیان مادی یا معنوی می        

یـرد و   گ  بیند، یا زنی مورد تجاوز قـرار مـی          وی به واسطه محرومیت از هنر کارگر، ضرر و زیان می          
شود، یـا مـادری از غـم فـراغ عزیـزش صـدمه روحـی           زیان معنوی سنگینی به شوهرش وارد می      

شود، یـا طلبکـاری    آور خود با مضیقه مالی روبه رو می بیند، یا وارثی با از دست دادن مورث نان          می
آیـا ایـن اشـخاص      ... دهـد و      با مرگ مدیون خویش امکان دستیابی بـه طلـبش را از دسـت مـی               

نند به عنوان مدعی خصوصی، دعوای خود را ضمن دعوای عمومی مطـرح کننـد یـا خیـر؟                   توا  می
بنـابراین، بایـد    . طلبـد   مثبت یا منفی بودن پاسخ به هر یک از این موارد، دالیـل متفـاوتی را مـی                 

عنـوان مقدمـه      چند مطلـب بـه    مصادیق را به صورت جداگانه بیان کرد، اما قبل از آن، الزم است              
  :یادآوری شود
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بنـابراین، شـرایط تحقـق      . باشـد   ضرر و زیان ناشی از جرم یکی از مصادیق ضمان قهری می           : اول
از جمله اینکه ضرر مسلم و مـستقیم و جبـران       مسئولیت مدنی در اینجا نیز باید وجود داشته باشد؛          

چـه  بنابراین، چنان... نشده متوجه دیگری شود، رابطه سببیت میان جرم و ضرر وجود داشته باشد و           
ضرر و زیان ناشی از جرم فاقد یکی از اوصاف ضمان قهری باشد، از نظـر مـاهوی قابـل مطالبـه                      

  )1(. نخواهد بود
مطالبـه  «: دارد  قانون آیین دادرسی کیفـری مقـرر مـی        ) 11(همان گونه که قسمت ذیل ماده       : دوم

هان دعوای ضرر   بنابراین، خوا » .باشد  ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می         
و زیان ناشی از جرم بایستی کلیه تشریفات و مقررات مربوط به طرح دعوای مدنی را رعایت کنـد                   

  .شود وگرنه دعوای او پذیرفته نمی
شخصی کـه   «: کند   قانون آیین دادرسی کیفری، مدعی خصوصی را چنین تعریف می          9ماده  : سوم

قبیـل قـصاص و قـذف پیـدا کـرده و آن را              از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از             
علیـه و     بنـابراین، گرچـه غالبـاً مجنـی       » .شـود   کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می        مطالبه می 

متضرر از جرم یک شخص است، اما گاهی ممکن است متضرر از جرم شخصی غیر از مجنی علیه              
امـا اولیـای وی،   . شـود  علیه محـسوب مـی     باشد؛ مانند اولیای دم مقتول که شخص مقتول، مجنی        

  . متضرر از جرم ومدعی خصوصی هستند
صرف فراهم بودن مقررات مسئولیت مدنی و تشریفات آیین دادرسی مـدنی ممکـن اسـت                : چهارم

برای امکان اقامه دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی کافی نباشد و آنچـه کـه در ایـن مقالـه                 
تواند دعوای خود را به        جرم در چه صورتی می     باشد، همین مطلب است که متضرر از        مورد نظر می  

تبع دعوای عمومی مطرح کند و عدم امکان چنین دعوایی به معنـای محرومیـت مـدعی از اقامـه            
  .دعوا به صورت مستقل در دادگاه حقوقی نیست

اصوالً شرط اساسی طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی آن است که جرمی واقـع                : پنجم
دانـد،    ب ورود ضرر باشد؛ اما رویه قـضایی کـشور مـا ایـن شـرط را الزم نمـی                   شده و آن جرم سب    

  : دارد  به صراحت بیان می5/7/1379 ـ 649گونه که رأی وحدت رویه شماره  همان
داللتی بر منع رسیدگی به امر ضرر و        )  قانون آیین دادرسی کیفری    12ماده  (بنابراین، ماده مذکور    «

  ».زیان در صدور حکم برائت ندارد
. طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی و در دادگاه کیفری، یک امر اسـتثنایی اسـت        : ششم

  .بنابراین، در موارد مشکوک باید حکم به ممنوعیت طرح آنها نمود
پردازیم که معموالً اشخاص بـه عنـوان مـدعی خـصوصی              پس از بیان این مقدمه، به مواردی می       

کننـد، یـا احتمـال دارد ایـن دعـاوی             دعوای عمومی می  مبادرت به طرح دعوای خصوصی به تبع        
های کیفـری در مـورد پـذیرش یـا عـدم              مطرح شود و در صورت طرح این دعاوی، تکلیف دادگاه         

  پذیرش دعاوی موصوف چیست؟
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  :  شخصی که مال بر اثر ارتکاب جرم از بین رفته یا صدمه دیده است-1

پردازند و بر اثر پرتـاب         و شتم یکدیگر می    جمعی به ضرب    فرض کنید اشخاصی در یک نزاع دسته      
دیگری، شیشه اتومبیلی که در آنجا متوقف شده است یـا شیـشه پنجـره همـسایه                 سنگ یا جسم    

کنـد؛ آیـا      کند اصـابت کـرده و او را مجـروح مـی             شکند یا سنگ به عابری که از آنجا عبور می           می
که برای تعقیب مجرمانه تـشکیل      ی  ا  تواند در پرونده    صاحب اتومبیل یا خانه یا شخص مصدوم می       

 قانون آیین دادرسی کیفری چنین      9شود طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان نماید؟ از ظاهر ماده              می
شود که حق طرح چنین دعوایی برای وی وجود دارد؛ زیرا این ماده، مدعی خـصوصی                  استنباط می 

وع جرمـی متحمـل ضـرر و        علیه نکرده است، بلکه هر شخصی است که از وق           را منحصر در مجنی   
رود، متحمل    بنابراین، شخصی که مال او بر اثر ارتکاب جرم از بین می           . زیان شده یا حقی پیدا کند     

همچنـین فلـسفه تجـویز طـرح دعـوای خـصوصی در       . ضرر و زیان شده و مدعی خصوصی است    
 و فراهم   ضمن دعوای عمومی چنین اقتضایی دارد؛ زیرا تسریع در جبران خسارتهای ناشی از جرم             

کردن زمینه استفاده از دالیلی که در پرونده کیفری گردآوری شده است و تسلط قاضی کیفری بر                 
ممکن اسـت  . کند که امکان طرح چنین دعوایی وجود داشته باشد     موضوع و دالیل دیگر اقتضا می     

م را  های عمـومی و انقـالب متـضرر از جـر             قانون آیین دادرسی دادگاه    9گفته شود که گرچه ماده      
علیه نمـود؛ زیـرا       کند؛ اما متضرر از جرم را با توجه به تفسیر مضیق باید منحصر در مجنی                بیان می 

طرح دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی یک استثناست و تأسیسی است که قانونگـذار بـرای                
 علیه برقرار کرده است و نباید دامنه آن را به موارد مشکوک نیـز تـسری داد؛       کاهش تألمات مجنی  

.  و فلسفه طرح دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی سازگار نیـست           9اما این گفته با ظاهر ماده       
 قـانون مجـازات اسـالمی،       12البته در مورد صدمات بدنی با توجه به اینکـه دیـه براسـاس مـاده                 

شود و نیازی به طرح دعوای خـصوصی بـرای مطالبـه آن نیـست، بـا یـک                     مجازات محسوب می  
تواند به شکل کیفری آن را مطالبه         دیده در هر صورت می      البه است و صدمه   شکایت ساده قابل مط   

آنچه که در امکان طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مهم است متـضرر شـدن مـدعی          . کند
بنابراین، اگر شخصی بالمباشره و شخصاً متضرر از جـرم شـود، امـا جـرم مـستقیماً روی او                    . است

  ) 2(. تواند در دادگاه کیفری اقامه دعوا کند لیه نباشد، باز هم میع صورت نگرفه باشد؛ یعنی مجنی
  
  :علیه ـ دعوای اقوام و بستگان مجنی2

علیه وارد شده است، طـرح دعـوای          علیه به خاطر صدماتی که به مجنی        ممکن است اقربای مجنی   
نـوی  مطالبه خسارت و ضرر و زیان کنند؛ مثالً شوهری ادعا کند که قتل همـسرش ضـررهای مع                 

ای ادعا کند قتل همسرش سبب قطع پرداخت نفقه و تأمین             فراوانی به او وارد کرده است، یا زوجه       
های زندگی او شده است، یا پدر و مادری همین ادعا را در مورد قتل فرزندشان مطرح کننـد                     هزینه
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ندی در اینجا باید گفـت کـه صـرف رابطـه خویـشاو            . و ادعای ضرر و زیان مادی یا معنوی نمایند        
مجوز طرح چنین دعوایی نیست؛ بلکه مهم آن است که ضرری مستقیم به مدعی وارد شده باشـد                  
و حتی الزم نیست که این دعوا از سوی اقربا مطرح شود، بلکه ممکن است دوستی ادعا کنـد کـه                     
فقدان دوستش صدمه شدید روحی به او وارد کرده است و در نتیجه، مطالبه ضرر و زیـان معنـوی                

 کارفرمایی ادعا کند که کارگر مقتول وی دارای هنرها و خدمات منحـصر بـه فـردی بـوده                    کند یا 
تواند چنین خدماتی به او بدهد؛ بنابراین، فقدان کارگرش، خسارتهای            است که شخص دیگری نمی    

مادی زیادی به او وارد نموده و احتماالً مخارجی که برای تربیت و آموزش کارگر نموده است جزو                  
البته در مورد شرط مستقیم بودن ضرر که تقریباً مـورد پـذیرش             . ی موردمطالبه وی باشد   خسارتها

همه حقوقدانان قرار گرفته است، تأمل وجـود دارد؛ زیـرا قـانون آیـین دادرسـی کیفـری و قـانون               
کدام شرط مستقیم     باشند، هیچ   مسئولیت مدنی و قانون مدنی که منابع قانونی دعوای خصوصی می          

اند و گویا حقوقـدانان مـا          معنای بدون واسطه بودن رابطه جرم و ضرر را بیان نکرده           بودن ضرر به  
 قـانون آیـین   2مـثالً مـاده   . اند بیشتر تحت تأثیر حقوق خارجی هستند که بر این امر تصریح کرده      
داند که شخـصاً از خـسارتی کـه          دادرسی کیفری فرانسه، دعوای خصوصی را متعلق به کسانی می         

  .یم از جرم ناشی شده است زیان دیده باشندطور مستق به
  
  :کنند  اشخاص حقوقی که مطالبه خسارت می-3

شخص حقوقی از جهت اقامه دعوا و استیفای حقوق، تفاوتی بـا شـخص حقیقـی نـدارد و امکـان                  
مثالً اگر اموال یک شرکت به سرقت برود یا اختالس شود و یا مـورد  . متضرر شدن وی وجود دارد   

خویش طرح دعوای خصوصی کنـد،      تواند از طریق نمایندگان       حرمت قرار گیرد، می   اهانت و هتک    
اما در مورد جمعیتها یا مؤسـساتی       . مشروط بر اینکه واقعاً ضرری مستقیم متوجه شرکت شده باشد         

که فاقد شخصیت حقوقی هستند، امکان طرح دعوای خصوصی وجود ندارد، هرچنـد ضـرری هـم       
ثالً اگر نسبت به اهالی یک محل یا پیروان یک دین اهانت شود و              متوجه اعضای آن شده باشد؛ م     

توانند از این جهت مطالبـه ضـرر و           اهالی یا پیروان یک دین دچار صدمه معنوی شدید شوند، نمی          
ناسزا بگوید و بسیاری از مسلمانان ) ص(زیان کنند؛ مثل اینکه ـ نعوذ باهللا ـ کسی به پیامبر اسالم  

در مورد شرکتهای تجـاری و   .  خسارت صدمات روحی خویش را مطالبه کنند       متألّم شده و بخواهند   
گیرند، اعضای آنها حق طرح دعوای خـصوصی بـه تبـع     اشخاص حقوقی که موضوع جرم قرار می 

دعوای عمومی را ندارند؛ زیرا شرکت دارای شخـصیت حقـوقی مـستقل اسـت و ضـرری کـه بـه                     
ینجا هم باید گفت که منظـور از مـستقیم بـودن    در ا. شود ضرر مستقیم نیست   اعضای آن وارد می   

که از نظر عرفی رابطه سـببیت و علیـت       ضرر، بدون واسطه بودن آن نیست، بلکه منظور آن است           
پس برخی مقررات موضوعه را نیز باید به همین نحـو تفـسیر             . میان جرم و ضرر وجود داشته باشد      

جبـران خـسارت مـالی      «: دارد  یی که مقرر مـی     آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجرا      4مانند ماده . کرد
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های مستقیمی که در اثر حـوادث مـشمول بیمـه بـه امـوال و                  عبارت است از تأمین و جبران زیان      
  » .شود اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می

  
  : ـ اشخاصی که مجنی علیه، مدیون آنان است4

ناشی از جرم، یک حق مالی است که قابل نقل و انتقال            حق مجنی علیه برای مطالبه ضرر و زیان         
تواند این حق را به دیگری منتقل کند یا به طلبکـار خـود اجـازه     بنابراین، مجنی علیه می  . باشد  می

تواند ایـن حـق را    الیه یا طلبکار می در مورد اینکه منتقل. بدهد که به قائم مقامی او اقامه دعوا کند 
 کند، تردید قابل اعتنایی وجود ندارد؛ امـا در مـورد امکـان مطالبـه آن در                  در دادگاه حقوقی مطالبه   

دادگاه کیفری تردید جدی وجود دارد؛ زیرا شرط چنین دعوایی آن است که ضرر مستقیمی متوجه                
طـرح  . الیه یا طلبکار مستقیماً ضرری از جـرم ندیـده اسـت             خواهان شده باشد، در حالی که منتقل      

 کیفری، یک استثناست و اگر طرح این دعاوی ممکن باشد، اقامـه دعـوای           دعوای مدنی در دادگاه   
خصوصی از طریق دادگاه کیفری، یک اصل و رویه خواهد شد و از حالت استثنایی خـارج خواهـد                   

 قانون مدنی فرانسه، به طلبکاران حق داده است که دعوای خصوصی برای جبران              1166ماده  . شد
ود را، در صورتی که بدهکار در اجرای آن کوتاهی نماید، اقامـه             خسارت ناشی از جرم به بدهکار خ      

اما دیوان کشور، قبول دعوا در دادگاه کیفـری را منـوط بـه آن کـرده اسـت کـه شخـصاً و                        . کنند
تواند اقامه دعوا کنـد؛   الیه نیز فقط از طریق دادگاه حقوقی می منتقل. مستقیماً از جرم خسارت ببیند  

الیه انتقال پیـدا کـرده اسـت،          ست که به موجب آن، حق مالی به منتقل        زیرا مصدر حق او عقدی ا     
  ) 3. (الیه نماید مگر اینکه جرم مستقیماً ضرری را متوجه شخص منتقل

  
  : بیمه شده آن است علیه، گری که مجنی  ـ بیمه5

علیـه را     گری که براساس قرارداد منعقد شده با قربـانی جـرم، خـسارت وارد شـده بـر مجنـی                     بیمه
رداخته است، ممکن اسـت بـرای خـسارت ناشـی از ایـن پرداخـت، در دادگـاه کیفـری، دعـوای                       پ

رسد که دعوای او قابـل پـذیرش نبـاد؛            اما به نظر می   . خصوصی طرح کند و مطالبه خسارت نماید      
زیرا یکی از شرایط طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی آن است کـه خـسارت مـستقیماً                   

گر، خـسارت مـستقیم نیـست، بلکـه            حال آنکه خسارت وارد شده به بیمه       .متوجه مدعی شده باشد   
گذار بوه است و این قرارداد قبل         گر و بیمه    خسارتی است که منشأ آن قرارداد منعقد شده میان بیمه         

پس خسارت ناشی از پرداخت خسارت به بیمه، خـسارتی اسـت         . از تحقق جرم منعقد گردیده است     
هـای   صـندوق . اشی ده و به صورت غیرمستقیم از جرم ناشـی شـده اسـت    که مستقیماً از قرارداد ن    

، 1354 قـانون تـأمین اجتمـاعی مـصوب          66نیز قائم مقام بیمه شده هستند  ماده         تأمین اجتماعی   
هایی کـه بـه       های معالجه و غرامات و مستمری       سازمان را قائم مقام بیمه شده برای مطالبه هزینه        

اما سازمان فقط از طریـق مراجعـه بـه دادگـاه     . داند به کارفرما می  وی پرداخته است، برای مراجعه      
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کند و حق ورود به دادرسی کیفری و طرح دعوا به تبـع دعـوای                 حقوقی این حق خود را اعمال می      
 البته اگر مستقیم بودن ضرر را به طور موسع معنا کنیم، بدین صورت که میـان       )4 (.عمومی را ندارد  

گـر از ایـن       جود داشته باشد، ممکن است گفته شود کـه دعـوای بیمـه            ضرر و جرم رابطه سببیت و     
جهت قابل طرح در دادگاه کیفری است؛ زیرا گرچه قـراردادی میـان جـرم و ضـرر وارد شـده بـر                       

گـر را     گیرد و علت متضرر شدن بیمه       گر، واسطه شده است، اما عرف، این واسطه را نادیده می            بیمه
  . داند میگذار  همان جرم ارتکابی بر بیمه

  
  :ها ها و اتحادیه  ـ سندیکاها، کانون6

ای به منظور دفاع از منافع اقتصادی، صنعتی، تجاری یا کـشاورزی یـک حرفـه                  سندیکاهای حرفه 
ای تأمین شایستگی یک حرفه را برعهده دارند و اشخاص ثالث             های حرفه   کانون. شوند  تشکیل می 

ها نیز گاهی انتفاعی بـوده    اتحادیه. کنند  تند وادار می  ای که نماینده آن هس      را به رعایت منافع حرفه    
شـوند؛ ماننـد اتحادیـه صـید و شـکار، و گـاهی هـدف         و برای دفاع از یک نفع معین تشکیل مـی       

قوانین موضوعه ما مقررات خاصی را در       . غیرانتفاعی دارند؛ مانند اتحادیه حمایت از بیماران کلیوی       
بنابراین، از نظر امکان طرح دعوای خصوصی       . اند  کردهمورد دعاوی خصوصی این مؤسسات بیان ن      

باید واجد شرایط عمومی باشند از جمله اینکه دارای شخصیت حقـوقی بـوده و حـق اقامـه دعـوا                     
داشته باشند، نفعی در اقامه دعوا برای آنها متصور باشد، ضرر مستقیم بر اثر ارتکاب جرم بـه آنهـا                    

 قوانین موضوعه و رویه قضایی تا حـدودی ایـن مـشکل را              در برخی کشورها،  ... وارد شده باشد و     
های فرانسوی پذیرفته شده      ها یا اتحادیه    اند؛ مثالً دعاوی زیر از سوی سندیکاها یا کانون          حل کرده 

ای که به شراب، آب مخلـوط کـرده           دعوای خصوصی یک سندیکای موکاران علیه فروشنده      : است
قلب در کاالهای فروخته شـده، فریـب دادن در مـورد            بود، بیماری مسری غیرعمدی چهارپایان، ت     

دعـوای  : صفت اساسی کاال، رقابت غیرمجاز، همچنین دعاوی زیر مورد قبول قـرار نگرفتـه اسـت         
کننـدگان بـه یکـی از اعـضای      خصوصی یک سندیکای رانندگان تاکسی در تعقیبی که علیه حمله  

مـورد افتتـاح نامـشروع یـک        داران در     حرفه، تـشکیل شـده بـود؛ دعـوای یـک سـندیکای هتـل              
فروشی در منطقه حمایت شده؛ دعوای خصوصی سـندیکای اطبـا در مـورد تعقیـب جـرم                    مشروب

مربوط به تبلیغات دارویی؛ دعوای سندیکای جواهرفروشی در مورد تعقیب مرتکب سـرقت و قتـل                
موارد این  . عمدی یکی از اعضای سندیکا؛ دعوای کانون پزشکان در مورد تعقیب جرم سقط جنین             

یا به دلیل مستقیم نبودن خسارت وارد شده و یا به دلیل عدم خسارت به نفع اجتماع، یا بـه دلیـل                      
هـا و   رسـد چنانچـه ایـن سـندیکاها وکـانون         به نظر می   )5(.  جامعه رد شده است    نفع بودن کل    ذی

 حـق   ها دارای شخصیت حقوقی باشند و ارتکاب جرم ضرری را به اهداف آنـان وارد کنـد،                اتحادیه
  .اقامه دعوا داشته باشند و از این جهت تفاوتی با سایر اشخاص حقوقی ندارند
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  : ورثه مجنی علیه به عنوان قائم مقام متوفا– 7
-ورثه متوفا گاهی صدمات ناشی از فوت متوفا را که مستقیماً متوجه آنان شده  است مطالبـه مـی                   

 یـا معنـوی وارد بـر متوفـا را درخواسـت             کنند و گاهی به عنوان قائم مقام متوفا خسارتهای مادی         
در حالـت دوم نیـز      . حالت اول از موضوع بحث خارج است و قبالً مورد بررسی قـرار گرفـت              . دارند

ای ایـن  نسبت به امکان یا عدم امکان مطالبه خساراتهای معنوی اختالف نظر وجود دارد؛ زیرا عده 
 امـا    داننـد،  اما نسبت به امکان انتقـال نمـی        دانند،حق را قائم به شخص دانسته و قابل انتقال نمی         

در خصوص دعـوای خـصوصی وراث       . نسبت به امکان انتقال خسارتهای مادی ابهامی وجود ندارد        
چنانچه مجنی علیه مدتی پس از وقوع جرم فوت کـرده و در             : مجنی علیه چند حالت متصور است     

البه نکرده باشد، ورثه فقط حـق      زمان حیات خویش مطالبه خسارت نکرده باشد، ورثه فقط حق مط          
 بـاز    اگر مجنی علیه بالفاصله پس از وقوع جرم فوت کند،         . مطالبه خسارت مادی را خواهند داشت     

 ورثـه   هم فقط ضرر و زیان مادی قابل مطالبه است و اگر جرم نسبت به متوفا صورت گرفته باشد،       
 از   مکن است متوفا قبـل از فـوت،       م )6(. حقی برای مطالبه خسارت مادی یا معنوی نخواهند داشت        

حقوق مادی و معنوی خود گذشت کند؛ این گذشت نسبت به حقوقی که ورثه مستقیماً نـسبت بـه       
دیه نیز  ) 268ماده  ( هر چند در قانون مجازات اسالمی        )7(. کنند تأثیری نخواهد داشت   جرم پیدا می  

 گذشـت متوفـا      قابـل مطالبـه باشـد،      اما اگر خسارتهایی غیر از دیـه          آید،اسقاط شده به حساب می    
ای اهانـت   هرگاه بـه مـرده    «: داردقانون کیفری لبنان مقرر می    ) 586(ماده  . تأثیری نخواهد داشت  

توانند مجرم را تعقیب نمایند و هر شـخص نزدیـک یـا             شود نزدیکان وی حتی تا درجه چهارم می       
-ه قائم مقامی متوفا تعقیب نمـی      این حق ب  » تواند اقامه دعوا کند   وارثی که ضرر شخصی ببیند می     

 بلکه از آن جهت است که مدعی شخصاً متضرر شده است و به همین جهت است کـه حـق                      شود،
 اگر یکی از وراث از حق خود بگذرنـد تـأثیری             بنابراین،. هر وراث مستقل از حق وراث دیگر است       

)8(. در حق بقیه وراث نخواهد داشت     
 تکلیـف دیـه       اسـالمی،  قـانون مجـازات   ) 494(تبصره ماده       

دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه          «: کندصدمات وارد شده بر مرده را چنین بیان می        
گردد و در راههای خیـر      رسد،  بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می              نمی

فا را در صـورتی کـه عرفـاً          اهانت به متو    قانون مطبوعات، ) 30(تبصره دوم ماده    » .شودمصرف می 
  .دانداهانت به بازماندگان باشد قابل تعقیب می

  : دادسرا و اشخاص حقوقی حقوق عمومی  دولت،– 8
تواننـد دعـای   دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مـی      

 راههـا،    جنگلهـا،  مثالً برای خسارتهای وارد شده بـه          خصوصی به تبع دعوای عمومی مطرح کنند؛      
امـا ایـن حـق محـدود بـه          .  حیوانات حفاظت شده و تأسیسات عمومی اقامـه دعـوا نماینـد             مراتع،

خسارتهای مادی است و حق مطالبه خسارتهای معنوی را ندارند؛ زیرا خسارتهای معنوی وارد شده               
نونگذار بـه   در مواردی قا  . شودبر جامعه در قالب طرح دعوای عمومی و مجازات مرتکب تأمین می           
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قـانون مجـازات    ) 576(امکان طرح دعوای خصوصی از سوی دولت تصریح کرده است؛ مثالً ماده             
در کلیـه جـرایم مـذکور در        «: دارد در مورد جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی مقرر می           اسالمی،

صی این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر داویر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مـدعی خـصو                 
-دادسرا به عنوان مدعی العموم فقط حق طرح دعوای عمـومی را دارد و نمـی   » .شودمحسوب می 

 اقامه دعوای خصوصی کند، بلکه زیان وارد شده به جامعـه را              تواند به نمایندگی از جامعه یا دولت،      
  .کنداز طریق طرح و تعقیب دعوای خصوصی جبران می

  
  :هانوشتپی
،  فـصل    1369   ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهـران،       صر، حقوق مدنی،   نا  کاتوزیان،: ک.  ر – 1

  .سوم
  .111،  ص1998 اصول المحاکمات الجزائیه، مکتبه دارالثقافه،   ممدوح خلیل البحر،– 2
، ج  2002 علی عبدالقادر، شرح قانون اصول المحاکمات الجزائیه، منـشورات حلـی،               القهوجی، – 3
  .438، ص1
  .236، ص 1375، انتشارات سمت، 1، آیین دادرسی کیفری، ج  آشوری، محمد– 4

5 – Stefanie,G,G.levasseur et Boutoc, Procedure penate, Dattoz,18 ed, paris 
s, 2001, p.208. 

  
  
  



 ١٨

  مطالبه خسارتهای مالی ناشی از پرتاب ریگ 
  از زیر چرخهای خودروی در حال حرکت

  )ادگستریمدرس دانشگاه و قاضی د(مراد مقصودی 
  :مقدمه

در عصر زندگی ماشینی که هیاهوی اسفتاده از وسایل نقلیه موتوری به اقصا نقـاط جهـان رسـیده     
است، به تبع منافع مادی و خدمات بزرگ این مصنوعات بشری، خطرات ناشی از حواث آن شـاید                  

 حـوادث و  کنـد و باعـث اسـباب   بزرگترین عاملی باشد که امروزه جان و مال انسانی را تهدید مـی   
ورود خسارتها را نیز به دنبال آورده است که وجود چند ماده قـانونی محـدود آن هـم بـا مثالهـای                     

 جوابگوی این مسائل نبـوده و نیـست؛ زیـرا             در مجموعه قوانین،    فقهی عصر استفاده از چهارپایان،    
قـانون  ) 3(مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نیز مـاده                 

آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مـدنی، قـضات دادگـاه تکلیـف رسـیدگی بـه                    
و صدور حکم قضایا را دارند و سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قـوانین مدونـه مـانع از                     دعاوی  

اینجاست که مهمترین رسالت دادرس کـه فـصل         . رسیدگی به دعوا و صدور حکم آن نخواهد شد        
کنـد  نماید؛ و با رجوع به قوانین مدون وحتی قواعد فقهی احساس می           باشد تجلی می  میخصومت  

که تشخیص مبنای مسؤولیت و تعیین عامل ورود ضرر و زیان در چنین مواردی کاری سهل و بی                  
بخش مسؤولیت مدنی نیز    (... زیرا  . یابدمشقت نبوده و قاضی به آسانی به اقناع وجدانی دست نمی          

آنچـه  . دهـد  قواعد هماهنگ و منظم فراهم نیامده است که علم، آنها را به هم پیوند می               ایاز توده 
مربوط به انسان و اجتماع است انعطاف پذیر و رنگارنگ است وماننـد خـود زنـدگی و پـیچ و خـم                       

   )1(). فراوان دارد؛ عدالت نیز نسبی و وابسته به اوضاع و احوال و شرایط است
هـا بـا آن     ع ذیل است که نگارنده به اعتبار شغل خود در یکـی از پرونـده              یکی از این موارد، موضو    

مواجه بوده و جهت انشاء و نگـارش رأی آن مـدتی نیـروی تخیـل و تفکـر خـود را پیرامـون آن                         
   .مشغول داشته و خالء قانونی موضوع را بیشتر احساس نمودم
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  :خالصه جریان پرونده
ود را چنین تنظیم نموده بود که اینجانب مالـک و راننـده             ای، خواسته دادخواست خ   خواهان پرونده 

 در مسیر جاده سـرابله بـه شـتاب در           2/10/80خودرو پیکان آردی بودم که در تاریخ        یک دستگاه   
حال حرکت و طی طریق جاده اصلی بودم که آقای خوانده با وسیله نقلیه از نوع کامیون در جهت                   

سـنگی از زیـر چرخهـای         حین موازی شدن با آن قلوه     عکس اینجانب در حال حرکت بودند که در         
کـن اصـابت      پاک  کامیون پرتاب و به بدنه ماشین بنده از جمله گلگیر، کاپوت، شیشه جلویی و برف              

نمود که مطابق اظهارنظر کاردان فنی تصادفات راهنمایی و رانندگی باعث کاهش قیمت به میزان               
ار ریال هزینه خریداری لوازم، صافکار و نقاشی بدنه         سه میلیون ریال و نیز دو میلیون و هفتصد هز         

  .حالیه تقاضای محکومیت خوانده به ایداع مبالغ خواسته شده را دارد. آن گردیده است
  

  :بررسی ماهیت حقوقی موضوع
ابتدا بعـضی از منـابع   : نماییم برای بررسی ماهیت حقوقی موضوع، مطالبه را در دو قسمت بیان می         

کنونی از قبیل تقصیر، رابطـه سـببیت، قاعـده الضـرر و مـسئولیت دارنـدگان                 مسئولیت در حقوق    
  .دهیم خودرو؛ دوم اثر دخالت سبب خارجی قوه قاهره در رفع این مسئولیت را مورد بررسی قرار می

  
  :الف ـ منابع مسئولیت

   تقصیر-1
کـاری  «: در حقوق ما اصوالً مسئولیت ناشی از تقـصیر اسـت و در تعریـف آن گفتـه شـده اسـت                     

در ( یکی از ارکان مسئولیت مـدنی تقـصیر اسـت و             )2(».نامشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد      
مسئولیت مدنی هدف اصلی داوری کردن درباره نیکی و زشتی رفتار اشخاص نیست، هـدف ایـن                 

 نظر از شـرایط  سپس قطع. های ناروا جبران شود و آثار کارهای ناشایسته از بین برود      است که زیان  
جسمی و روحی خطاکار باید دید، کاری که از او سرزده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیـار                  
تمیز خطاست، تعارض دارد یا با آن موافق است؟ با این ترتیب، تقصیر مفهومی نوعی و اجتمـاعی                  

  ) 3(.)گیرد یابد و جدای از شخصیت خطاکار مورد بررسی قرار می می
 بحث این است که آیـا پرتـاب ریـگ از زیـر چرخهـای خـودروی در حـال                   حال نکته مهم و قابل    

راننده در این   حرکت، نوعی تقصیر است تا راننده را از این حیث مقصر بدانیم؟ و آیا عمل رانندگی                 
  هنگام با رفتار انسانی آگاه و محتاط مخالف بوده است؟

ب فعل زیانبار، تعهد یا تکلیـف بـه         ناظر به موردی است که تعهد نقض شده در ارتکا         ... تقصیر  (... 
  به همین جهت به طور معمول از همین گونه است و  در ضمان قهری، تقصیر به. مواظبت است
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ها ناظر    برعکس، در عهدشکنی قراردادی بسیاری از التزام      . شود  عنوان قاعده از آن سخن گفته می      
؛ زیرا دیدیم که دست نیافتن به  کند  به حصول نتیجه معین است و تعریف تقصیر ضرورتی پیدا نمی          

که نقض عهد ناشی از     (کند    نتیجه مطلوب یا عهدشکنی خود تقصیر است و قانون چنین فرض می           
بـا  . فعل تعهد است مگر اینکه اثبات شود قوه قاهره مانع دستیابی به نتیجـه مطلـوب بـوده اسـت                   

شـود،    دیـده مـی   ) ز از اضـرار   پرهی(های قهری نیز گاه تعهد به نتیجه          وجود این، چون در مسئولیت    
یادآوری این نکته ضروری است که در این گونـه مـوارد نیـز            ... تعهد دارنده خودرو و سگ خانگی       

های بدون    اضرار به غیر تقصیر است؛ هرچند که احتمال دارد بعضی این موارد را در زمره مسئولیت               
  )4(...)تقصیر آورند

م حقوق، تعهد دارنده خودرو، تعهد به پرهیز از اضرار به           بنابراین، مطابق نظر این نویسنده بزرگ عل      
یعنی آنچه کـه در     . غیر است و با حدوث اضرار، تقصیر دارنده این گونه وسایل نقلیه مفروض است             

 بیان شده است و ما در پاراگراف شـماره          1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب        1ماده  
وصف هرچند با مفروض دانستن تقصیر، دیگر نیازی به اثبات           به آن خواهیم پرداخت، که با این         4

نمایـد کـه      باشد؛ ولی در پرونده امر نیز خواهان ابتدا مبادرت به طرح شکایت کیفـری مـی                 آن نمی 
مطابق اعالم نظر کاردان فنی تصادفات راهنمایی و رانندگی در آن پرونده علت وقوع امر ناشی از                 

یون از حیث عدم توجه به جلو و برخـورد بـا قلـوه سـنگ گـزارش                  احتیاطی از جانب راننده کام      بی
بنابراین، هرچند که دادگاه تکلیف مطابقت نظریه کارشناس با اوضـاع و احـوال قـضیه را                 . شود  می

و قاعده عقلی و عقالیی رجوع به عالم در صناعات،          ) استعینوا فی الصناعات باهلها   (ولی اصل   دارد؛  
کند و عامل ورود ضرر، مسئولیت جبران ضرر و زیان وارد شـده                می حجت را بر قاضی دادگاه تمام     

  .عهده دارد را به
  
  :  رابطه سببیت-2

یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی، ثبات رابطه علیت میان تقصیر یا فعل خوانده و ضـرر حـادث                   
 عرف و   او باید با توجه به متن مواد و       : تشخیص رابطه سببیت به نظر دادرس این است       (شده است   

عادت مسلم تعیین کند که بین فعل منتسب به خوانده و ضرری کـه بـه مـدعی وارد شـده اسـت                       
  رسد این است که آیا پرتاب   سؤالی که در اینجا به ذهن می)5(...)رابطه علیت وجود دارد یا نه؟ 
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خ قلوه سنگ از زیر چرخهای خودرو، قابل انتساب به فعل راننده هست یا خیـر؟ هرچنـد کـه پاسـ                    
باشد؛ ولی من حیـث المجمـوع بـه دو علـت              قابل تحمل می  حقوقی صریح به موضوع تا حدودی       

ابتدا به این علت که بین فعل راننده و         . باشد  توان گفت که زیان وارد شده منتسب به راننده می           می
کامیون که رانندگی باشد و زیان وارد شده رابطـه سـببیت عرفـی وجـود دارد؛ زیـرا بـرای ایجـاد                       

   )6(.) ولیت کافی است که بین فعل شخص و زیان وارد شده، رابطه سببیت عرفی احراز شودمسئ
در مواردی که تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نیـست، رابطـه سـببیت اهمیـت بیـشتری پیـدا                   (... و  
شود؛ زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت اسـت تنهـا              کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می         می

احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده اسـت؛               شود که بر اثر بی      ثی توجه می  به حواد 
که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به کار نیایـد، دادرس                   ولی هنگامی 

. ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است علت اصـلی را پیـدا کنـد                     
ای از نویسندگان تـالش در ایـن راه بیهـوده             کاری بسیار دشوار است، چندان که پاره      جستجو  این  

آورد   وجود می   ای را به    احراز رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده           . اند  دانسته
 در  .توان راه حلـی بـرای آن پیـدا کـرد            که جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قراین هر قضیه نمی            

موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر                  
آیـد، احـراز رابطـه سـببیت          وجـود مـی     برعکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به        . اثبات شود 

گونه ضرورت ندارد؛ ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش                  بدین
در مـورد خـسارت ناشـی از حـوادث          ... عهده خوانده است و ورود ضرر، رابطه علیت وجـود دارد           به

دهد، به رابطه سـببیت بـین تقـصیر راننـده و وقـوع                وسایل نقلیه موتوری، گاه که تصادفی رخ می       
کنـد و     بـار اهمیـت پیـدا مـی         شود و گاه تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادث زیان            حادثه توجه می  

  )7(.) یر و بیگناهی مالک اثری در مسئولیت نداردتقص
باتوجه به مطالب باال، اگر تقصیر راننده در موضوع هم نادیده گرفته شود، بـاز چـون بـین پرتـاب                     
ریگ و ورود خسارت به وسیله نقلیه رابطه وجود دارد و هدایت وسیله نقلیه نیـز بـه عهـده راننـده                      

: (... انـد  که یکی از نویـسندگان نوشـته   ؛ زیرا همچنانباشد بوده است، پس عمل منتسب به وی می   
معیار در صدق قاعده تسبیب، انتساب و ارتباط است و این گونه عناصر از مفـاهیم عرفـی اسـت و                     

   )8(...)های عقلی در آن مورد ندارد  کارگیری دقت به
  واسطه عاقل و  نماید، این است که در این میان، و علت دیگری که این نتیجه گیری را توجیه می
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بـا  : (... مختاری وجود نداردکه عمل زیان بار منتسب به وی باشد و در این مورد گفته شـده اسـت                  
توجه به موارد مسلم، ضمان برای سبب که در شرع مقدس وارد گردیـده و اسـقاط خـصوصیت از                    

دا کـرد و آن،     توان بدون هرگونه قیاس، راه ثالثی پیـ         موارد و اتخاذ وحدت مالک و تنقیح مناط می        
اینکه بگوییم هرجا و در هر مورد عملی از شخصی صادر گردد که منتهی به تلف مـال یـا نقـص                      
شود و بین آن عمل و تلف حاصله واسطه عاقل و مختاری موجـود نباشـد در ایـن صـورت سـبب           

   )9(...)باشد  ضامن می
  
  : قاعده الضرر-3

ورد استفاده قرار گرفته است، کـه بـا جملـه           قاعده الضرر یکی از قواعد مشهور است که همواره م         
ترین مـدرک قاعـده الضـرر، حـدیث نبـوی       معروف. نقل شده است) االسالم الضرر و الضرار فی   (

است که در داستان سمره بن جنب نقل شده است که در آن، ایـن مـرد                 ) ص(حضرت پیامبر اکرم    
ین چنـین مـورد خطـاب قـرار     را نپذیرفت، ا) ص(ملعون بعد از اینکه حکمیت حضرت رسول اکرم      

اذهب فاقلعها و ارم بهـا  (و یا به نقل دیگر ) انک رجل مضار و الضرر و الضرار علی مؤمن : (گرفت
 هرچند که فقها در جهت تقریب به نظر شارع مقدس، به تفسیر و              )10 ()وجهه فانّه الضرر و الضرار    

ای اعـالم     موضـوع نظریـه   وص   و هـر کـدام درخـص       )11(.انـد   مذکور در حدیث پرداخته   ) الی(تعبیر  
ها نگارنده نیز نظر یکی از بزرگان را انتخاب و آن را مـستند فقهـی                  اند که از میان آن نظریه       نموده

خالصـه  . رأی صادر شده در موضوع قرارداد، که تحت عنوان نظریه مرحوم نراقی نقل شده اسـت               
 و الضرار، در معنـای اصـلی      در جمله الضرر  » ال«استعمال  : (نظریه مرحوم نراقی بدین شرح است     

است؛ با این قید که ضرر منظور در آن، ضرر غیرمتدارک است؛ یعنی، ضرر غیر متدارک در اسـالم          
شارع مقدس با این حکم افراد را ملزم به جبـران ضـرر کـرده               : گوید  مرحوم نراقی می  . وجود ندارد 

ا باید تدارک کند و نظـر       است؛ یعنی، هر کس موجب ضرر و زیان نسبت به غیر بشود جبران آن ر              
و ملزم به جبـران آن نباشـد و بـه اصـطالح     شارع موردی نیست که کسی به دیگری ضرر برساند         

در تـشریع   . ضرر تدارک شده یا غیرمتدارک که ترتیب جبران آن داده نشود، در اسالم وجود نـدارد               
رده اسـت و آن را بـه        از آنجا که شارع مقدس ضرر غیر متدارک را نفی کـ           : اند  این نظر چنین گفته   

بنابر نظریه مرحوم نراقی، اضرار به غیر یکی از اسباب ضـمان            . منزله معدوم به حساب آورده است     
   )12 (.)غصب، غرور و غیرهاست؛ همانند اتالف، تسبیب، 
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دارد، نـه   ای از فقها، نقش الضرر این است کـه صـرفاً حکمـی را برمـی                 هرچندکه مطابق نظر عده   
ابت کند، ولی مطابق نظر این فقیه بزرگ و همچنین بسیاری از فقیهان پیشین از            اینکه حکمی را ث   

 کـه   )13(انـد؛   جمله صاحب ریاض، برای اثبات ضمان در مواردی به قاعده نفی ضرر تمسک نمـوده              
گیریم که ضرر حـادث شـده از پرتـاب ریـگ بایـستی                مطابق نظر این دسته از بزرگان، نتیجه می       

  . ضرر غیرمتدارک در عالم تشریع معدوم به حساب آمده استتدارک دیده شود، زیرا 
  
   مسئولیت دارندگان خودرو-4

: دارد  ، چنـین اشـعار مـی      1374قانون بیمه اجباری مسئولیت مـدنی مـصوب         ) 1(قانونگذار در ماده    
وسایل نقلیه موتـوری    کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به              «

 و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهـن اعـم از اینکـه اشـخاص                      زمینی
وسایل نقلیه  اثر حوادث    حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول جبران خسارت مالی و بدنی هستند که بر            

  » .مزبور و یا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد شود
جبران خسارت مالی عبارت اسـت از تـأمین و          «: دارد  مینامه قانون اجرایی نیز اشعار        آیین) 4(ماده  

های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه، بـه امـوال و اشـیای تحـت مالکیـت و           جبران زیان 
  ».تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود

قانون رسیدگی به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی با وسایل نقلیـه موتـوری              ) 2(همچنین ماده   
هـای فنـی راهنمـایی و راننـدگی و            کـاردان «: دارد   در این باره مقرر می     1345 آذر ماه    13مصوب  

شود، مکلفند علت وقوع تـصادف و   پلیس راه که برای رسیدگی به امر تصادفات رانندگی تعیین می   
چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع  محل تصادف در صورتمجلس قید و میـزان خـسارتها وارد                   

شـود،     نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تـصادف حاصـل مـی                  شده به وسیله  
  ».معلوم نمایند

های گوناگونی درخصوص مبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسـیله نقلیـه موتـوری اعـالم                 نظریه
توان به نظریه فرض تقصیر، نظریه تقصیر حفاظت و نظریـه ایجـاد               شده است که در این میان می      

   )14 (.اره کردخطر اش
درخصوص فرض تقصیر دارندگان وسایل نقلیـه در حقـوق مـا، در مبحـث تقـصیر، بررسـی الزم                    
صورت گرفت و آنچه که قابل بررسی است دو نظریه اخیر است که مطابق نظریه تقصیر حفاظت،                 

  لزم به تعهد دارنده وسیله نقلیه، متعهد به نتیجه است؛ یعنی قانونگذار، دارنده وسیله نقلیه را م
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ای که باعث دیگران نشود نموده است، که وقوع حادثه زیانبـار خـود          نگهداری وسیله نقلیه به گونه    
:  و در خصوص نتیجه ایجاد خطر گفته شده اسـت          )15 (.باشد  آور می   نوعی تقصیر است که مسئولیت    

ده اسـت،   قانون بیمه اجباری بـرای دارنـدگان وسـیله نقلیـه مقـرر شـ              ) 1(مسئولیتی که در ماده     «
قانونگذار خواسته است جبران خسارتهای ناشی از رانندگی خـودرو را           . ارتباطی با تقصیر آنان ندارد    

تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده کند؛ به همین جهت، برای دارندگان وسایل نقلیه مـسئولیت                  
   )16(».تقصیری او را مؤثر ندانسته است بدون تقصیر ایجاد کرده و اثبات بی

طـور    ها را بـه     یک از این نظریه     هیچ قانونگذار   )17 (های عنوان شده، گفته شده است،       میان نظریه در  
نامه آن آمده است، در واقع ترکیبی از نظریـه   پذیرد و آنچه در قانون بیمه اجباری و آیین   کامل نمی 

یت مـدنی و    ای که در قـانون مـدنی و مـسئول           از جمع مواد پراکنده   (... تقصیر و ایجاد خطر است و       
آیـد کـه      قانون بیمه اجباری و آیین نامه آن درباره تصادم وسایل نقلیـه وجـود دارد، چنـین برمـی                  

قانونگذار خواسته است داشتن وسیله نقلیه موتوری را اماره بر مسئولیت دارنـده در تمـام حـوادثی                  
سـت؛ زیـرا ایجـاد      این نظام به نظریه ایجاد خطر نزدیکتر ا       . بداند که آن وسیله دخالت داشته است      

اماره مسئولیت دارنده و حتی تحمیل تعهد حفاظت بر او، به معنی استقرار مسئولیت بـدون تقـصیر             
   )18 (.)گیرد است و در نظریه مرسوم تقصیر جای نمی

  
  : دخالت سبب خارجی قوه قاهره–ب 

قـانون  . سـت ا) Forcemajeure(قوه قاهره یا    . باشد  یکی از اسبابی که در رفع مسئولیت مؤثر می        
، دخالت قوه قاهره را تنها در خسارت عدم انجـام تعهـدهای قـراردادی               229 و   227مدنی در مواد    

بیان نموده است و در ضمان قهری و همچنین در قانون مسئولیت مدنی، سخنی در دخالت و اثـر                   
عهد، تعهد   در تعهدهای قراردادی، مت    )19 (آن به میان نیامده است؛ که در توجیه آن گفته شده است،           

گیرد و با عـدم تحـصیل آن نتیجـه، متعهـد              عهده می   کند و حصول نتیجه معین را به        به نتیجه می  
نماید که ثابت نماید      شود که تنها در صورتی از مسئولیت رهایی پیدا می           مسئول و مقصر فرض می    

. یر بـوده اسـت  بینی و احتراز ناپـذ   ای خارجی غیرقابل پیش     دستیابی به نتیجه معین، ناشی از حادثه      
ولی در الزامات خارج از قرارداد، تعهد شخص، تعهد به رعایت احتیـاط و مراقبـت کـردن اسـت و                     

  نباید چنین ... با وجود این . (مرتکب شده باشدبرای معافیت کافی است که شخص تقصیری 
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 بـا   پنداشت که اثبات قوه قاهره در زمینه ضمان قهری نقشی در معاف شدن مـدیون نـدارد؛ زیـرا                  
انشای احکامی مانند ماده اول قانون بیمه اجباری، کسی که به حکم قانون، جبران خـسارت را بـه          

 .)عهده دارد، ناچار است برای رهایی از بند مسئولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوه قاهره سـازد                 

)20(   
قـوه قـاهره    قوه قاهره در فرضی که سبب منحصر یا اصلی حادثه است، با فرضـی کـه                 اثر دخالت   

در فرض اول، قوه قـاهره را بـدین گونـه رافـع             . عنوان یکی از اسباب حادثه است، متفاوت است         به
ماننـد  (در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجـه قـوه قـاهره                : (اند  مسئولیت دانسته 

نـد کـه    شـود، هرچ    به بار آمده است، خوانده دعـوا از مـسئولیت معـاف مـی             ) زلزله و سیل و جنگ    
شودکه او در ایجاد ضرر دخالت نداشـته          مسئولیت او به موجب قانون مفروض باشد؛ زیرا معلوم می         

   )21 (...)است 
ولی درخصوص دخالت قوه قهریه در فرضی که قوه قهریه یکی از اسباب ایجادکننده ضرر اسـت،                 

  : گفته شده است
نون مسئولیت مـدنی پذیرفتـه شـده ـ     نتیجه منطقی نظریه تفصیلی ـ که به عنوان اصل در قا (... 

این است که دادرس از میان همه شرایطی کـه زمینـه مـورد خـسارت را فـراهم آورده اسـت، بـه                     
بنابراین، در موردی که تقصیر شخـصی بـه همـراه قـوه             . گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است      

سد، تقصیر است که با ضـرر       شنا  تنها سببی را که حقوق می     . قاهره خسارتهایی را به بار آورده است      
رابطه سببیت اخالقی دارد؛ سپس باید او را مسئول جبران همـه خـسارتها شـناخت و اثـر حادثـه                     

   )22 (.)خارجی را ندیده گرفت
رسد این است     به ذهن می  های مارالذکر، سؤالی که       حال بعد از بیان اثر دخالت قوه قهریه در حالت         

ودروی در حال حرکت، یک حادثه قهری و علـت منحـصر و   های خ که آیا پرتاب ریگ از زیر چرخ   
واصلی وقوع ایجاد خسارت است تا خوانده دعوا را به استناد آن مبرا از مسئولیت بدانیم، یـا اینکـه                    
پرتاب ریگ از زیر چرخها یکی از چند اسباب ایجاد حادثه است تا در این میان در جستجوی سبب                   

 پاسخ قاطع به مسئله تا حدودی مشکل است و ممکن است            تقصیر خوانده باشیم؟ هرچند که دادن     
گفته شود که پرتاب ریگ از زیر چرخهای خودروی در حال حرکـت، حادثـه قهـری بـوده و تنهـا                      

کـه    همچنـان . سبب و علت اصلی حادثه خسارت است و به همین علت خوانـده، مـسئولیت نـدارد                
سوم ناظر به احتیاط و مراقبـت کـردن         طور مر   های خارجی چون تعهد شخص به       گفته شد، در الزام   

گردد که شـخص مرتکـب تقـصیری نـشده            است، در صورتی خوانده از پرداخت خسارت معاف می        
طور که قبالً گفته شد ـ نظریه کاشناس فنـی تـصادفات مبنـی بـر       در موضوع ـ همان : باشد؛ مثالً

بیت و مالزمه عرفی بین فعالیت      رابطه سب : ثانیاً. تقصیر راننده کامیون در پرونده کیفری وجود دارد       
ها به حادثه قهری را مشکل        راننده و وقوع خسارت وجود دارد که این رابطه، انتساب ورود خسارت           

فرض عدم احراز تقصیر راننده خودرو، دارنده آن دارای         مطابق نظریه اخیر، حتی در      : ثالثاً. نماید  می
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 نقلیه فرض تقصیر کرده است و دارنده وسیله         مسئولیت است؛ زیرا قانونگذار برای دارندگان وسایل      
  .نقلیه مسئولیت بدون تقصیر دارد

  
  :گیری نتیجه

پس از بررسی ماهیت حقوقی موضوع، به عنوان نتیجه گیری، متن دادنامه صادر شـده در پرونـده                  
اد مطالـب ذیـل از اسـت   آوریم ـ البته بعد از گذشت چند ماه از انشا و نگارش دادنامه، بـه    امر را می

نمایـد ـ هرچنـد کـه      دکتر کاتوزیان دست یافتیم که به نوعی مفاد دادنامه صادر شده را تأیید مـی 
گرفـت تـا مداقـه نظـر          مند بودم دادنامه صادر شده مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرار می           عالقه

امه قضات محترم دادگاه تجدیدنظر درخصوص موضوع مورد استفاده قرار گیرد؛ ولی متأسفانه، دادن            
... «: اما ابتدا مطالبی که استاد دکتر کاتوزیان فرمودنـد        . خواهی قطعیت یافت    به علت عدم اعتراض   

های خودرویی پرتاب شود و خسارتی ایجاد کند، ممکن است            اگر هنگام حرکت، ریگی از زیر چرخ      
توان صاحب خودروی را مسئول شمرد؛ زیرا جهش سنگریزه، در حکـم حـوادث                گفته شود که نمی   

همچنین، گفتـه شـده   .  ماده اول آورد1قهری است و نباید آن را در زمره حوادث مذکور در تبصره   
گونـه وسـایل نقلیـه و         که پرتاب ریگ نیز نتیجه فعالیت دارنده و از حوادث متعـارف و شـایع ایـن                

ولیت قانون بیمه اجباری است و تقصیر نداشتن راننده خودرو، دارنده آن را از مسئ             ) 1(مشمول ماده   
رویه قضایی هنوز در این باره تصمیم نگرفته است، ولی نظر اخیر با          . کند  مفروض قانون معاف نمی   
  ».نزدیکتر است) ایجاد خطر(ظاهر قانون و مبنای آن 

  :متن دادنامه به این شرح است
به خواسـته مطالبـه خـسارت وارد شـده، بـا ایـن              ... به طرفیت آقای    ... درخصوص دعوای آقای    «

که اینجانب خواهان، مالک و راننده یک دستگاه خودرو پیکـان آردی بـودم کـه در تـاریخ                 توضیح  
 در محور سرابله به شتاب در حال حرکت و طی طریق جاده اصلی بودم که آقای خوانده                  2/10/80

 متعلق به بنیاد مسکن ایـالم، در جهـت          42 تهران   65955با وسیله نقلیه از نوع کامیون به شماره         
نب در حال حرکت بودند که در حین موازی شدن با آن، قلوه سنگی از زیر چرخهـای                  عکس اینجا 

کـن اصـابت      پـاک   کامیون پرتاب و به بدنه ماشین بنده از جمله گلگیر، کاپوت، شیشه جلو و بـرف               
نمود که مطابق اظهارنظر کاردان فنی تصادفات، باعث کاهش قیمت به میزان سه میلیون ریـال و                

. هفتصد هزار ریال هزینه خرید لوازم، صافکاری و نقاشی بدنـه آن گردیـده اسـت               نیز دو میلیون و     
دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان، مالحظه فاکتورهای تقدیمی تصدیق شده، نظر کاردان فنـی               

احتیـاطی از جانـب راننـده         تصادفات راهنمایی و رانندگی محل که علت وقوع امر را ناشـی از بـی              
 توجه کامل و کافی و برخورد با قلوه سنگ تـشخیص داده شـده اسـت و بـا                    کامیون از حیث عدم   

حاضر نگردیده است   التفات به اینکه خوانده با وصف ابالغ و رعایت انتظار کافی در جلسه دادرسی               
ای نیز تقدیم نداشته اسـت کـه بـه همـین علـت دعـوای                  و دفاعی به عمل نیاورده است و الیحه       
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از هرگونه اعتراض و ایـرادی بـاقی مانـده اسـت و سـایر قـراین و       خواهان و مستندات آن مصون  
بـین  : امارات مثبته در پرونده، دادگاه ادعای خواهان به نحو مذکور را وارد تشخیص داده؛ زیرا، اوالً          

عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت و مالزمه عرفی وجود دارد و در حقوق ما، مسئولیت ناشـی                   
مـاده  (و هـم در قـوانین مـدنی         )  قانون مجازات اسالمی   336ماده  (کیفری  از سبب هم در قوانین      

علـت ورود خـسارت وارد      : ثانیـاً . پذیرفته شده است و از موجبات ضـمان اسـت         )  قانون مدنی  331
شده، منتسب به عمل راننده کامیون است؛ چون در این میان، واسـطه عاقـل و مختـاری موجـود                    

در حقوق ما مسئولیت مبتنی بر تقـصیر        : ثالثاً. شود  ستقر می پس ضمان برعهده مسبب م    . باشد  نمی
احتیـاطی راننـده کـامیون     است که مطابق اعالم نظر کاردان فنی تصادفات، وقوع امر ناشی از بـی         

طور مسلم نـاظر بـه        های خارج از قرارداد، تعهد اشخاص به        که در الزام    گزارش شده است، در حالی    
خسارتهای وارد شـده، ناشـی از دخالـت قـوه قـاهره نبـوده و                : بعاًرا. احتیاط و حزم و مراقبت است     

شرایط تحقق آن در موضوع منتفی است، اگر چه جایگاه اصلی استناد بـه قـوه قـاهره و معافیـت                      
در فقـه غنـی و متعـالی        : خامـساً . باشد  ناشی از آن در خسارتها، عدم انجام تعهدهای قراردادی می         

داریـم  ) الضرر و الضرار فـی االسـالم      ) (ص(ف حضرت نبوی    اسالم، قاعده مشهور با حدیث شری     
که بر فرض عدم احراز تقصیر و یا عدم انتساب تقصیر به راننده کامیون، بـاز ضـمان برعهـده وی         

باشد؛ زیرا مطابق نظر مرحوم نراقی در عوائد االیـام، ضـرر منظـور در قاعـده موصـوف، ضـرر                       می
پـس مطـابق فتـوای ایـن فقیـه،          . اسالم وجود ندارد  غیرمتدارک است؛ یعنی، ضرر غیرمتدارک در       

لذا هرکس که موجب ضـرر بـه        . شارع مقدس با این حکم افراد را ملزم به جبران ضرر کرده است            
غیر شود باید جبران آن را تدارک کند که مطابق این نظـر، اضـرار بـه غیـر نیـز یکـی از اسـباب                          

 قـانون مـسئولیت     1 قانون مدنی، مـاده      335  و 334 ،   331بنابراین، مستنداً به مواد     . ضمانت است 
 قـانون  519 و مـاده  1343 قانون دریایی مصوب آبـان مـاه     165 و   164مدنی، وحدت مالک مواد     

های عمومی و انقالب در امور مدنی و قاعده فقهی استناد مارالذکر، حکـم بـه                  آیین دادرسی دادگاه  
اهش قیمت خودرو پیکان آردی موصـوف       محکومیت خوانده به ایداع مبلغ سه میلیون ریال بابت ک         

مطابق اعالم نظر کاردان فنی تصادفات و مبلغ یک میلیون و دویست و بیست و سـه هـزار ریـال                     
ها مطابق فاکتورهای تقدیمی و مبلغ هفتاد و سه هـزار ریـال               بابت قیمت خرید لوازم و سایر هزینه      

 خسارت تقویت مورد ادعـا،      -1: ینکهاز حیث شش روز عدم استفاده از ماشین مذکور با عنایت به ا            
  .باشد خسارت مستقیم و بالواسطه نمی

 برفرض سالم بودن خودرو موصوف، تحـصیل چنـین منفعتـی نیـز مـسلم الحـصول نبـوده و                     -2
لذا در این خـصوص مـستنداً بـه    . باشد   خسارت عدم النفع قابل مطالبه نمی      -3. احتمالی بوده است  

ن درخصوص مطالبه مابقی خسارت مورد ادعا نیز مستنداً به ماده       و همچنی  ماده اخیرالذکر    2تبصره  
  » ...گردد   همان قانون، به عدم ثبوت ادعای خواهان اعالم نظر می197
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طور کـه از   شده گرفته شود، این باشد که همان ممکن است از جمله ایرادهایی که بر دادنامه صادر          
 از راننده آن باشد؛ که به همین علت، مطـابق           شود، دارنده خودرو، فردی غیر      رأی فهمیده می  متن  

نصر قانون در مبحث مسئولیت دارندگان خـودرو بایـستی دارنـده خـودرو کـه شخـصیت حقـوقی               
در پاسـخ   . مسئول جبران خسارت باشد، نه راننـده آن       ) بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایالم    (باشد    می

مبهم اسـت و از  ) دارنده(اند، واژه  حقوق گفتهکه بعضی از اساتید علم     همچنان: باید گفته شود، اوالً   
خواهان در دادخواست   :  ثانیاً )24 (.آید که مقصود مالک است یا متصرف یا هر دو           آن به خوبی برنمی   

خوانـده  : ثالثـاً . تقدیمی صرفاً راننده را خوانده قرار داده بود که دادگاه تابع خواسـته خواهـان اسـت     
سه رسیدگی و عدم ارسال الیحه دفاعیـه ایـرادی از ایـن حیـث               با عدم حضور خود در جل     ) راننده(

با تدقیق در مفـاد دادنامـه صـادر شـده مالحظـه             : رابعاً. عنوان نکرده است تا قابل ترتیب اثر باشد       
 محکـوم نگردیـده     1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی       1گردد که خوانده به استناد ماده         می

رسد کـه ایـراد    بنابراین، به نظر می  .  با این امر منافاتی ندارد     است و مستندات دیگر محکومیت وی     
ای به مفاد دادنامه وارد نماید و آنچه که هدف این مقاله بود صرفاً بررسـی                  تواند خدشه   مذکور نمی 

ماهیت حقوقی موضوع و مسئولیت ناشی از آن بود که طرح آن صرفاً به خاطر استفاده از تـذکرات                   
  . بررسی بیشتر موضوع جهت ایجاد رویه قضایی واحد بوده استعالمانه شما عزیزان و

  :ها نوشت پی
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  پندهای آموزنده
  رفاقت با سه کس ممنوع

  
مسلمان بایـد از رفاقـت و دوسـتی سـه کـس             : فرمود  رفت، می   السالم بر منبر می     هرگاه علی علیه  

  اجتناب کند؛
  )در گفتار و رفتار(باک و هرزه   ـ آدم بی1
  )عقل کم(ـ احمق 2
  ـ دروغگو3

خواهد که تو هم مانند او باشی؛         دهد و می    کارهاشی را برای تو آرایش می     باک و هرزه،      زیرا آدم بی  
دلی و رفت و آمدنش بر        خورد، دوستی با او جفا و سخت        چنین شخصی به درد دین و آخرت تو می        

رسد، هنگام مـشکالت امیـدی      تو، ننگ و عار است و اما احمق، هرگز خیر و خوبی از او به تو نمی                
ولـی بـه واسـطه      ( حل آن تالش کند و چه بسا اراده کند بر تو خیر رسـاند                به او نیست، اگرچه در    

پس مرگاو بهتر از زندگی اوست و سکوت او بهتر از سخن گفتنش و              . زند  به تو ضرر می   ) حماقتش
  .باشد دوری از وی بهتر از نزدیکی با او می

برد و گفته آنان       دیگران می  و اما دروغگو، هیچگاه زندگی با او بر تو گوارا نیست، سخنان تو را نزد              
کند، ممکن اسـت گـاهی        آورد، هرگاه صحبتی را تمام کند سخن دیگری را شروع می            را نزد تو می   

شـان   کوشد مردم را به یکدیگر دشـمن سـازد، در سـینه    راست هم بگوید ولی مردم باور نکنند، می     
ید که با چگونه افـرادی رفاقـت         و ببین  )1(.پس از خدا بترسید و مواظب خویشتن باشید       . کینه برویاند 

  .ریزید کنید و طرح دوستی می می
  
  :نوشت پی
  .205، ص 74ج :  ـ ب 1
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  قرار بازداشت موقت در دادسرای جدید
  )قسمت اول(

  )مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و دانشجوی مقطع دکترای حقوق(علی مهاجری 
  

  :چکیده
، 28/7/1381هـای عمـومی و انقـالب مـصوب            اهرسالت اصلی قانون اصالح قانون تشکیل دادگـ       

احیای دوباره نهاد دادسرا و سپردن مرحله تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری به این مرجـع       
اما این نهاد در درون خود با ضوابطی رو به روست که زاییده دیدگاه منحصر به فرد تقنینـی                   . است

ه این ضوابط، آن چیزی است که در ارتبـاط بـا            از جمل . و نظارتی در جمهوری اسالمی ایران است      
ضوابطی که اگرچه پیچیده و موجب صعوبت و سـختی کـار            . قرار بازداشت موقت وضع شده است     

در ایـن گفتـار،     . در دادسراست، اما رعایت حقوق شخص بازداشت شده، آنها را ایجاب نموده است            
  .ه بحث گذاشته خواهد شدصدور قرار بازداشت موقت، شرایط، مراحل کنترل و رفع آن ب
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  :تعریف قرار بازداشت موقت
توان گفت، قرار بازداشت موقت قراری است که بدون قید و شرط مـتهم را بـه زنـدان داللـت                       می
تواند منجر بـه بازداشـت یـا ازادی           برخالف قرار تأمین کفالت یا وثیقه که حسب مورد می         . کند  می

شت باید با کمال احتیـاط رفتـار کـرد و بـه قـول یکـی از                  بنابراین، در صدور قرار بازدا    . متهم شود 
المللی حقوق مدنی و سیاسی را که در آن میثاق توصیه شده است مـوارد    باید میثاق بین  ) 1(بزرگان

البته کاهش این موارد باید در قانون مـدنظر قـرار گیـرد، امـا               ) 2. (بازداشت به حداقل کاهش یابد    
هـای کنترلـی      ه خواهد آمد، قانون برای صدور ایـن قـرار اهـرم           گونه که در ادام     خوشبختانه، همان 

جهت آزادی متهمان دچار مخاطره نشود؛ هرچند صدور این قرار به اعتبـار               مختلفی قرار داده تا بی    
  .ها چندان قابل مهار نیست کثرت موارد صدور آن، با این اهرم
  :اراده منتهی به صدور قرار

، اراده منتهی به صدور قرار بازداشت موقت مشمول یکـی از  )3(ن قانو) 3( ماده  »ح«به داللت بند    
  :دو وضعیت ذیل است

  .شود الف ـ اراده بازپرس منجر به صدور قرار بازداشت موقت می
ب ـ اراده دادستان و تقاضای او به انضمام اراده و موافقت بعدی بازپرس، منجـر بـه صـدور قـرار      

  .گردد بازداشت موقت می
بـه عنـوان    .  فوق از یکدیگر، به لحاظ آثاری است که بر هر یک مترتب اسـت              تفکیک دو وضعیت  

در صورتی که تنها اراده بازپرس منتهی به صدور قرار شود، او وظیفه خواهد داشـت پـس از                   : مثال
امـا اگـر بـه تقاضـای     . صدور قرار ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را به نظـر دادسـتان برسـاند               

. صادر نماید، پس از صدور، تکلیفی به کسب نظر دادستان نخواهد داشـت   دادستان چنین قراری را     
  :دارد آید؛ آنجا که بیان می دست می قانون به) 3(ماده » ح«این مطلب از قسمتی از بند 

در صورتی که بازپرس رأساً بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظـرف بیـست و چهـار                   «
  »...دادستان ارسال نماید ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد 

  :مفاد قرار بازداشت موقت
کند، حسب قواعد آمـره قـانونی    قرار بازداشتی که بازپرس رأساً یا بنا به تقاضای دادستان صادر می        

  :باید دارای شرایطی باشد که این شرط عبارتند از
  الف ـ قرار صادر شده با استدالل و توجیه همراه باشد؛ 

  ستند به قانون باشد؛ ب ـ قرار صادر شده م
  ج ـ دلیل صدور قرار در آن ذکر شود؛

  .د ـ حق اعتراض در ضمن صدور قرار به متهم تفهیم شود
در صورتی که این شرایط در قرار صادر شده رعایت نشود، امر قانون نادیده گرفته شده و چه بـسا                    

ی و انقـالب در امـور       قانون آیین دادرسی دادگـاه عمـوم      ) 37(موجب مسئولیت شود؛ چرا که ماده       
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کلیه قرارهای بازداشت موقـت بایـد مـستدل و موجـه بـوده و مـستند                 «: کیفری مقرر داشته است   
  » .قانونی و دالیل آن وفق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود

در صورتی که قرار صادر شده قابل اعتراض        «:  قانون مذکور نیز مقرر داشته است      147تبصره ماده   
ه قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را بـه مـتهم تفهـیم و در پرونـده قیـد                     باشد، صادرکنند 

کنـد، بلکـه اگـر        وجود شرایط فوق منحصر به قرار بازداشتی نیست که بازپرس صادر مـی            » .نماید
دادیار یا معاون دادستان و حتی شخص دادستان نیز چنین قراری صـادر نماینـد بایـد وجـود ایـن                     

گونه که وجود ایـن شـرایط در قرارهـای بازداشـت              در شده لحاظ کنند؛ همان    شرایط را در قرار صا    
  .صادر شده دادگاه عمومی نیز الزم است

  اقدام ضروری پس از صدور قرار ارادی شخص بازپرس
گونه که بیان شد، اگر صدور قرار متکی به اراده شخص بـازپرس باشـدف او وظیفـه خواهـد       همان

قانونگـذار  .  از صدور قرار، پرونده را به نظر دادستان برساند         داشت ظرف بیست و چهار ساعت پس      
برای انجام وظیفه بازپرس مبنی بر ارسال پرونده برای دادستان، ظرف زمانی تعیین نمـوده اسـت؛                 

رسـد دادسـتان بایـد در         به نظر می  . اما متأسفانه برای اظهارنظر دادستان مهلت تعیین نکرده است        
رار اظهارنظر کنـد، نـه ایـن کـه سـکوت قـانون در مـورد مهلـت                   اولین فرصت ممکن نسبت به ق     

بعید نیست عـدم    . اظهارنظر را دلیل اختیار خود برای اظهارنظر در زمان وسیع و طوالنی تلقی کند             
تعیین مهلت برای اظهارنظر دادستان، افاده ضرورت و فوریت انجام تکلیف داشته باشـد؛ چـرا کـه                  

سلب آزادی شخصی است که در معرض اتهام قرارگرفته         موضوع مهمی مطرح است و آن موضوع        
های وارد    علیه و زیان    گونه که توجه به حقوق مجنی       و با نگاه ویژه مشکالت او را دنبال کرد؛ همان         

  .شده به او نیز باید مدنظر باشد
  :تعیین تکلیف متهم

 از سـوی    ممکن است با تمسک به ضرورت موافقت دادستان با قرار بازداشت موقـت صـادر شـده                
بازپرس، چنین نتیجه گرفته شود که در فاصله بین صدور قرار و موافقت دادستان امکان بازداشـت                 
چنین نتیجه گرفته شود که در فاصله بین صدور قرار و موافقت دادسـتان امکـان بازداشـت مـتهم               

بعد از صـدور    : زیرا، اوالً ) 4(رسد درچنین حالتی متهم باید بازداشت شود؛        وجود ندارد؛ اما به نظر می     
قرار، بازپرس موظف نیست فوراً پرونده را به نظر دادستان برساند، بلکه تا بیـست و چهـار سـاعت                    

قانون برای اظهارنظر دادستان در مورد قـرار صـادر شـده مهلتـی     : ثانیاً. متهم را بالتکلیف گذاشت  
 دهد، در عمـل     بینی نکرده است و به فرض که دادستان هم ظرف بیست و چهار ساعت نظر                پیش

برای چهل و هشت ساعت متهم بازداشت خواهدشد و عبارت قانون نیز مؤید این اسـتنباط اسـت؛                  
 قانون، عبارتی وجود دارد که بر تجویز بازداشت متهم قبـل از اظهـارنظر         )3(ماده  » ح«زیرا در بند    

اشت به عمل آمـده  هرگاه دادستان با قرار بازد«: عبارت مذکور چنین است. کند  دادستان داللت می  
  » .موافق نباشد نظر دادستان متبع است
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بنـابراین،  . تواند چیزی جز قرار بازداشت اجرا شـده باشـد           منظور از قرار بازداشت به عمل آمده نمی       
اگر امکان کسب فوری نظر دادستان بالفاصله پس از صدور قـرار نباشـد، بـازپرس دسـتور اعـزام                    

های فردی، در عمل       البته بهتر است در جهت حمایت از آزادی        .متهم را به زندان صادر خواهد کرد      
ترتیبی داده شود که صدور قرار و کسب نظر دادستان توأم باشد تا اگر موافقت او حاصل شد متهم                   

  .بازداشت شود واال با صدور قرار تأمین دیگری تکلیف او معلوم شود
  :کیفیت نظر دادستان در مورد قرار بازداشت

پرونده به نظر دادستان رسید، اعم از اینکه دادستان فوراً مبادرت به اظهارنظر نمایـد               پس از آن که     
  :و یا این اقدام را در مدت زمان متعارف به جا آورد، نظر او از دو حال خارج نیست

  الف ـ موافقت دادستان با قرار بازداشت صادر شده از سوی بازپرس
رار صادر شده اعتراض کرده باشـد، در اجـرای بنـد            بدیهی است در این صورت، چنانچه متهم به ق        

. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دادگاه مربوط ارسال خواهد شـد            ) 5(قانون  ) 3(ماده  » ن«
تواند حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقـالب یـا دادگـاه کیفـری                  دادگاه مربوط نیز می   

» ط«دیگری نخواهد داشت جز تکلیف مـذکور در بنـد   در این مرحله، بازپرس تکلیف    . استان باشد 
  .، که جداگانه بحث آن بیان خواهد شد)6(قانون) 3(ماده 

  ب ـ مخالفت دادستان با قرار بازداشت صادر شده از سوی بازپرس
در صورتی که دادستان با قرار بازپرس در مورد بازداشت موقت متهم مخالفت کند، بازپرس وظیفه                

فروضی که در ایـن مخالفـت ممکـن اسـت پـیش آیـد               . ر دادستان تبعیت کند   خواهد داشت از نظ   
ـ  :عبارتند از مثالً آن را با توجه بـه دالیـل و مـدارک    . کند دادستان فقط با قرار مخالفت می) 1 ب 

داند که در این صورت بازپرس بایـد از نظـر دادسـتان تبعیـت و قـرار تـأمین                      پرونده نامتناسب می  
هرگاه دادستان بـا قـرار      «: گوید  در قسمتی چنین می   ) 3(ماده  » ح« که بند    دیگری صادر کند؛ چرا   

در این خصوص باید گفت، قـانون       » .بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است         
اگر متهم پس از صدور قرار بـه زنـدان اعـزام            . در مورد نحوه صدور قرار تأمین جدید ساکت است        

راهکـار اول آن اسـت کـه قـرار تـأمین            : ای صدور قرار جدیـد وجـود دارد       شده باشد دو راهکار بر    
متناسب در غیاب متهم صادر و دستور داده شود تا مراتب از طریق زندان به متهم ابـالغ شـود تـا                      

راهکار دوم نیز آن است که به محض وصول پرونـده از  . چنانچه تأمین مورد نظر را دارد، ارائه دهد 
دستور دهد که متهم زندانی ظرف بیست و چهار ساعت بـرای صـدور قـرار                نزد دادستان، بازپرس    
کـه    ایـن . الحفظ نزد او حاضر شود تا در حضور او قـرار متناسـب صـادر شـود                  تأمین متناسب تحت  

رسـد راهکـار دوم بیـشتر حقـوق مـتهم را تـأمین        تر است به نظر مـی  یک از دو راهکار موجه      کدام
تر از ابالغی است که از طریق زندان به متهم ابـالغ              اتب مطمئن کند؛ زیرا ابالغ حضوری به مر       می

راهکار دوم نیز آن است که بـه محـض وصـول    . شود تا چنانچه تأمین مورد نظر را دارد، ارائه دهد  
پرونده از نزد دادستان، بازپرس دستور دهد که متهم زندانی ظـرف بیـست و چهـار سـاعت بـرای                     

. ظ نزد او حاضر شود تا در حضور او قرار متناسب صـادر شـود              الحف  صدور قرار تأمین متناسب تحت    
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رسـد راهکـار دوم بیـشتر حقـوق مـتهم را              تر است به نظر می      یک از دو راهکار موجه      این که کدام  
تر از ابالغی است که از طریق زندان صـورت            کند؛ زیرا ابالغ حضوری به مراتب مطمئن        تأمین می 

  .رسد ه بین صدور و ابالغ قرار تقریباً به صفر میمضافاً، در راهکار دوم، فاصل. گیرد
خواهد که قرار تـأمین   دادستان ضمن مخالفت با قرار صادر شده از سوی بازپرس، از او می) 2ب ـ  

شـود    در این صورت، با این که به اعتبار مخالفت دادستان، بازپرس موظف می            . معینی را صادر کند   
ی به تبعیت از دادستان در انتخاب نوع قراری کـه او معـین              قرار دیگری صادر کند، اما هرگز تکلیف      

کرده ندارد؛ زیرا موارد تبعیت بازپرس از دادستان در قانون اصالحی مـشخص شـده و تکلیـف بـه                  
حتـی اگـر دادسـتان      . صدور قراری که دادستان از بازپرس تقاضا کرده جزء مـوارد تبعیـت نیـست              

تواند در برابر تقاضای دادستان بایستد        ید، بازپرس می  تقاضای قرار بازداشت موقت برای متهم بنما      
  .پذیرد یک را می تا دادگاه در مقام حل اختالف تعیین تکلیف کند که نظر کدام

خواهد تحقیقـات بیـشتری    دادستان در مقام مخالفت با قرار بازداشت موقت از بازپرس می) 3ب ـ  
در این فرض، دو تکلیـف بـرای   .  کند درخصوص موضوع انجام دهد و سپس قرار متناسب را صادر         

پذیرش نظر دادستان در مخالفت با قرار صادر شده اسـت کـه             : تکلیف اول : شود  بازپرس ایجاد می  
ـ (مطابق بند  عمل خواهد نمود و تکلیف دوم نیز این که تحقیقـات مـورد نظـر دادسـتان را     ) 1  ب 

خواست دادستان در این خصوص تصریح      قانون، بر تبعیت از در    ) 3(ماده  » هـ«انجام دهد؛ زیرا بند     
  :دارد دارد؛ آنجا که بیان می

شود حق نظـارت و دادن تعلیمـات الزمـه را خواهـد               دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می       «
کـه    تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این        که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می        داشت و در صورتی   

  ».ل بداندبازپرس تحقیقات خود را کام
خواهد به علت فقد یا ضعف   از بازپرس می دادستان ضمن مخالفت با قرار بازداشت موقت،) 4ب ـ  

موضـوع  : شـود   در این فرض، دو موضوع مطرح می      . دالیل اثباتی اتهام، قرار منع تعقیب صادر کند       
حسب قانون  اول آن که بازپرس با مخالفت دادستان نسبت به قرار بازداشت رو به رو شده است و                  

. باید از نظر دادستان تبعیت کند؛ اما موضوع دوم درخواست دادستان برای صدور منع تعقیب اسـت              
در این ارتباط باید گفت، بازپرس تکلیفی به تبعیت از این درخواست ندارد و اگر پرونده را مقتـضی                   

) 1ب ـ  (ر بنـد  صدور قرار منع تعقیب نداند با صدور قرار تأمین متناسب دیگری بـه شـرحی کـه د   
  .گفته شد، تحقیقات خود را ادامه داده و حسب مورد اظهارنظر خواهد نمود

  :اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت
خواه به اراده بازپرس و موافقـت بعـدی دادسـتان و خـواه بـا                (در صورتی که قرار بازداشت موقت       

 اعتراض کـرده باشـد، بـازپرس        صادر شود، چنانچه متهم به قرار     ) تقاضای دادستان توسط بازپرس   
بنـد  . وظیفه خواهد داشت پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض متهم به دادگاه مربوط ارسال کنـد               

مالک و معیار شناخت    .  قانون از دادگاه مربوط با عنوان دادگاه صالحه نام برده است            )3(ماده  » ن«
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ره کل آموزش ضـمن خـدمت نظـر         گونه که کمیسیون آموزشی دادسرا در ادا        همان(دادگاه صالحه   
باشد و به اعتبار آن، قرار بازداشت موقت          همان جرمی است که در پرونده امر مطرح می        ) داده است 

اگر دادرسی جرم با دادگاه کیفری استان باشد، مرجع رسیدگی به           : به عنوان مثال  . صادر شده است  
  )7. (اعتراض، دادگاه مذکور خواهد بود

گونه کـه اکثریـت قـاطع اعـضای           به قرار بازداشت موقت باید گفت، همان      در مورد اعتراض متهم     
انـد، ایـن اعتـراض هزینـه          کمیسیون آموزشی دادسرا در اداره کل آموزش ضمن خدمت نظـر داده           

دادرسی ندارد؛ چرا که گرفتن هرگونه وجهی مستلزم وجود نص قانون است و در این مورد چنـین                  
  .نصی وجود ندارد

  گاه در رسیدگی به اعتراضکیفیت تصمیم داد
قـانون، حـضور دادسـتان ضـرورتی        ) 3(مـاده   » ن«پس از طرح پرونده در دادگاه، به تصریح بنـد           

) 8(قـانون ) 14(مـاده   » ج«به عبارت دیگر، تشکیل و رسمیت دادگاه مـشمول بنـد            . نخواهد داشت 

  . نخواهد بود
 دیگـری در ایـن مقطـع نخواهـد          که دادگاه اعتراض متهم را رد نماید، بازپرس تکلیـف           در صورتی 

داشت؛ اما اگر دادگاه اعتراض متهم را بپذیرد و قرار را فسخ کند، با وصول پرونده به بازپرسی باید                   
نحـوه اقـدام بـه صـدور قـرار دیگـر، مطـابق یکـی از دو         . قرار تأمین متناسب دیگری صادر نماید     

  .گذشت) 1ب ـ (راهکاری خواهد بود که قبالً بحث آن در بند 
  تقاضای دادستان برای بازداشت متهم

ممکن است در هر یک از مقاطع رسیدگی تحقیقات مقدماتی، دادستان از بازپرس تقاضـا کنـد تـا                   
اگر بازپرس با این تقاضا موافقت کنـد، نیـازی نخواهـد            . برای متهم قرا بازداشت موقت صادر کند      

اما چنانچه بازپرس در برابر این تقاضـا        . بود تا پس از صدور قرار، پرونده را به نظر دادستان برساند           
مقاومت کند، اختالف بین این دو محقق شده و در این حالت بازپرس وظیفه خواهد داشت پرونـده   

قانون، در این خصوص چنین مقـرر داشـته         ) 3(ماده  » ح«ذیل بند   . را به دادگاه مربوط ارسال کند     
ده و بـازپرس بـا آن موافـق نباشـد، حـل             در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کـر       ... «: است

  » .اختالف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقالب محل خواهد بود
  دادگاه مرجع حل اختالف

قانونگذار در حل اختالف بین بازپرس و دادستان در قرار بازداشت موقـت، تنهـا بـرای یکـی از دو         
ت هیچ شرایطی در اخـتالف بـین        بنابراین، تح . دادگاه عمومی و انقالب صالحیت قایل شده است       

بـرای شـناخت    . دادستان و بازپرس در صدور اصل قرار، دادگاه کیفری استان دخالت نخواهد کـرد             
نوع دادگاه در زمان تحقق اختالف، تنها مالکی که وجود دارد آن است که بازپرس دقت کند جرم                  

 در صـالحیت دادگـاه      اگـر دادرسـی جـرم     .  در صالحیت چه دادگاهی است      مطرح شده در پرونده،   
بـا توجـه بـه      . انقالب باشد مرجع حل اختالف دادگاه انقـالب و اال دادگـاه عمـومی خواهـد بـود                 
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محدودیت صالحیت دادگاه انقالب باید گفت، مرجع حل اختالف بین بازپرس و دادسـتان دادگـاه                
مـومی و انقـالب   های ع  قانون تشکیل دادگاه )5(عمومی است مگر در موارد زیر که به اعتبار ماده        

قـانون مـذکور، دادگـاه      ) 11(نامـه     آیـین ) 20(و مـاده    ) 10(قانون اصـالحی    ) 4(و تبصره ماده    ) 9(
  . انقالب حل اختالف خواهد کرد

  الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مشروط بر اینکه مجازات مرتکب اعدام نباشد؛
   مقام معظم رهبری؛ب ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و

  ج ـ جاسوسی به نفع اجانب؛
  د ـ جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر مشروط بر این که مجازات مرتکب اعدام نباشد؛

هـ ـ توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات بـه منظـور    
  .نباشدمقابله با نظام مشروط بر این که مجازات مرتکب اعدام 

 اگـر بتـوان جرمـی را        )12(در مورد رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل چهل و نهم قـانون اساسـی،              
تصور نمود، بدیهی است در صورت تحقق اخـتالف بـین دادسـتان و بـازپرس در قـرار بازداشـت،                     

  .پرونده جهت اختالف به دادگاه انقالب ارسال خواهد شد
  کیفیت اقدام دادگاه در حل اختالف 

ز طرح پرونده در دادگاه، اعم از این که دادگاه عمومی یا انقالب باشد، اقدام دادگاه از یکی از                   پس ا 
  :دو صورت ذیل خارج نخواهد بود
بدیهی در این صورت با تأیید نظر دادسـتان حـل اخـتالف    : پذیرد الف ـ دادگاه نظر دادستان را می 

بازپرس وظیفه خواهد داشـت قـرار بازداشـت     با اعاده پرونده به بازپرسی در این حالت،         . خواهد شد 
در این خصوص باید گفت اگر متهم تحت قراری که مـدنظر بـازپرس بـوده آزاد            . موقت صادر کند  

ای جز احضار و عنداللزوم جلب او برای صدور قرار نخواهد بود؛ و اگر تحت قـرار سـابق                     باشد چاره 
  .شددر زندان باشد، برای صدور قرار از زندان دعوت خواهد 

ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر حسب رأی دادگاه در تأیید نظـر دادسـتان، بـازپرس قـرار                     
بازداشت صادر کند ضرورتی به کسب نظر دادستان نخواهد بود؛ چرا که بازپرس رأساً چنین قراری                

  .صادر نکرده است تا تکلیف به جلب موافقت دادستان داشته باشد
  :پذیرد میب ـ دادگاه نظر بازپرس را 

بدیهی است در این صورت، با رأی دادگـاه اقـدام دیگـری توسـط بـازپرس در ارتبـاط بـا تـأمین                        
ضرورتی نخواهد داشت؛ زیرا قبالً با نظر دادستان مخالفت نمود و قرار تـأمین مـورد نظـر خـود را                     

ال مطـرح   ایـن سـؤ     در ارتباط با اقدام دادگاه متعاقب اختالف بازپرس و دادستان،         . صادر کرده است  
آیـا  : تواند بدون ورود در حل اختالف، نظر سومی بیان کند؟ به عنوان مثـال      است که آیا دادگاه می    

تواند اعالم کند اساساً موضـوع فاقـد جنبـه جزایـی بـوده و یـا رسـیدگی در صـالحیت                        دادگاه می 
  دادسرای دیگر است؟
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داره حقـوقی طـی نظریـه     و ادر زمان حاکمیت دادسرای سابق نیز چنین سؤالی مطـرح شـده بـود           
  : چنین اعالم کرده بود9/3/1371 ـ 190/7شماره 

دادگاه تابع نظر دادسرا نیست، بلکه این دادسراست که در معیت دادگاه به وظـایف قـانونی خـود                   «
را مـردود   ) دادستان و بازپرس  (در مورد حل اختالف، دادگاه اختیار دارد هر دو نظر           . عمل می نماید  

  )13(». خود را اعالم نماید، و دادسرا مکلف به تبعیت استاعالم دارد و نظر
در زمان حاکمیت دادسرای جدید، این سؤال در کمیسیون آموزشی دادسـرا، در اداره کـل آمـوزش                  
ضمن خدمت نیز مطرح شده و با وجود نظر اقلیت مبنی بر پـذیرش مـدلول نظریـه اداره حقـوقی،               

توانـد در موضـوع اخـتالف       دادگـاه صـرفاً مـی     «: انداکثریت اعضای کمیسیون مذکور اعالم داشته     
  ».اظهارنظر کند

این که کدام یک از دو نظر صحیح و موجه است، باید گفت توجه به نص قانون در این خـصوص                     
بنـابراین، بـه    . راهگشاست و نص قانون حاکی از ارسال پرونده به دادگاه برای حل اختالف اسـت              

یکی انجام تکلیـف قـانونی و دومـی         :  دو رسالت رو به روست     رسد دادگاه در مورد سؤال با     نظر می 
در ارتباط با تکلیف قانونی خود، باید بین بازپرس و دادسـتان حـل اخـتالف                . ابراز رأی و نظر خود    

کند؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که در رأی خود به آنچه به آن معتقـد اسـت ارشـاداً تـذکر                        
رورت تبعیت دادسرا از دادگاه ندارد؛ چرا که اینجا تبعیت دادسرا مطـرح     دهد و این امر منافاتی با ض      

  .نیست، بلکه تبعیت یکی از مقامات دادسرا از دادگاه در مقام حل اختالف مطرح است
  :رفع قرار بازداشت موقت

در سیستم دادگاه عمومی، چنین تأسیسی وجود نداشت؛ اما در دادسرای جدید، قانونگذار با احیـای                
 اجازه داده است متهم در هر ماه یک بار رفـع بازداشـت خـود را از بـازپرس                    )14( این تأسیس  مجدد

 ولی منـوط    )15 (البته مهلت یک ماه بازبینی، در سیستم دادگاه عمومی نیز وجود داشت،           . تقاضا کند 
ر به تقاضای متهم نبود؛ اما در دادسرا اگر متهم چنین تقاضایی نکند، بازپرس تکلیفی به تحت نظـ                 

در ذیـل بنـد     قانونگذار  . گرفتن پرونده و بررسی رفع یا عدم رفع قرار ظرف یک ماه نخواهد داشت             
قانون اصالحی، در ارتباط با حق متهم مبنی بر تقاضای رفع بازداشـت چنـین بیـان      ) 3(ماده  » ح«

  :نموده است
ازداشـت خـود را     تواند از بازپرس درخواست رفع ب     هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع دید می       «

بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خـود را                   
تواند در هر ماه بـیش از یـک         به هر حال متهم نمی    . جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید      

  ».مرتبه از این حق استفاده کند
امـا در ایـن     .  عمل خواهد شد، قانون ساکت است      این که پس از ارسال نظریه نزد دادستان چگونه        

کند، نظر بـازپرس و دادسـتان       خصوص باید گفت وقتی متهم از بازپرس تقاضای رفع بازداشت می          
  :از حاالت ذیل خارج نیست



 ٣٨

در این حالت، اگر دادستان نیز همان نظـر بـازپرس   . کندمی ـ بازپرس با تقاضای متهم مخالفت  1
در این کـه تـصمیم اتفـاقی        .  شد که متهم در بازداشت باقی خواهد ماند        را داشت نتیجه آن خواهد    

. بازپرس و دادستان در مخالفت با رفع بازداشت باید به متهم ابالغ شود یا نه، قانون سـاکت اسـت                  
بـه  . چون تصمیم نامبردگان قابل اعتراض دانسته نشده و ابالغ برای استفاده از حق اعتراض است              

ه ابالغ نیست؛ اما به جهت اطالع مـتهم از نتیجـه درخواسـت خـود، ابـالغ                  رسد تکلیفی ب  نظر می 
  .تصمیم از طریق زندان امری نیکو و پسندیده خواهد بود

 ـ بازپرس با تقاضای متهم مخالفت، اما دادستان بـرخالف نظـر بـازپرس نظـر بـه موافقـت بـا         2
االتبـاع  مرحله برای بازپرس الزم   در این که نظر او در این        . درخواست متهم و رفع بازداشت او دارد      

است یا نه، قانون حکمی ندارد؛ ولی با توجه با قاعده اصلی که اگر دادسـتان بـا بازداشـت موقـت                      
رسد در مـورد بحـث، بـه محـض     موافق نباشد، نظر او برای بازپرس الزم االتباع است، به نظر می       

شت متهم، بازپرس مکلـف بـه تبعیـت         مخالفت دادستان با نظریه بازپرس و موافقت او با رفع بازدا          
در مورد راهکـار    . بوده و باید نسبت به تبدیل قرار بازداشت به قرار تأمین متناسب دیگر اقدام نماید              

  .ارائه گردید» 1«عملی موضوع نیز قبالً توضیح الزم در بند 
  

  :عدول بازپرس از قرار بازداشت
ت صادر شد، بـازپرس بـا بررسـی مجـدد           ممکن است پس از آن که برای متهم قرار بازداشت موق          

پرونده به این نتیجه برسد که در صدور قرار دچار سهو و خطا شده و یا این که اساساً پس از مدت                      
سـؤال ایـن    . یک هفته از صدور قرار، دالیل و مدارکی به دست آید که تبدیل قرار را ایجاب کنـد                 

ند؟ و در صورت امکان عدول، آیـا کـسب          تواند از قرار صادر شده عدول ک      است که آیا بازپرس می    
نظر دادستان الزم خواهد بود یا خیر؟ و اگر پرونده با اعتراض متهم به دادگاه مربوط ارسال شود و                   
دادگاه اعتراض متهم را رد کرده باشد، عدول از قرار عالوه بر ضرورت موافقت دادستان، موافقـت                 

  دادگاه را نیز الزم خواهد داشت یا خیر؟
استدالل اول آن است که عدول بازپرس از قـرار  : خ به سؤال مذکور، دو استدالل وجود دارد       در پاس 

قـانون  ) 3(مـاده  » ط«آید، که مشمول بنـد  صادر شده در حقیقت فک قرار بازداشت به حساب می  
  :دارداست؛ آنجا که بیان می

بنابراین، بـازپرس   » دآیفک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می            «
  .بدون موافقت دادستان حق فک قرار را ندارد

ناظر » ط«قانون خارج است؛ زیرا بند      ) 3(ماده  » ط«استدالل دوم آن است که مورد از شمول بند          
به تکلیف بازبینی دو ماهه و چهار ماهه قرارهایی است که منجر به بازداشت متهم شده است و در                   

وز مهلت فرا نرسیده و بازپرس قصد عدول از قـرار بازداشـت و صـدور      اینجا فرض آن است که هن     
عدول از قرار بازداشت و صدور قرار متناسب دیگـر، در حقیقـت تبـدیل               . قرار متناسب دیگر را دارد    



 ٣٩

-مـی آنجا کـه    . قانون، صریحاً این اختیار را به بازپرس داده است        ) 3(ماده  » ح«تأمین است و بند     
قرار بازداشت موقـت مـتهم و همچنـین         ... تواند   یا به تقاضای دادستان می     بازپرس رأساً و  «: گوید

  ».قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید
بنابراین، در تبدیل تأمین، بازپرس دارای اختیـار اسـت و در چنـین صـورتی نیـاز بـه کـسب نظـر               

ن فقط در صورت صدور قرار      قانو) 3(ماده  » ح«دادستان و حتی دادگاه نخواهد داشت؛ چرا که بند          
بازداشت موقت، بازپرس را ملزم نموده است نظر دادسـتان را اخـذ کنـد و در مـورد اخـذ موافقـت                     

لذا برای عدول از    . دادگاه نیز قانون، مورد سؤال را از موجبات ارسال پرونده به دادگاه ندانسته است             
تر است، بـه نظـر      استدالل صحیح این که کدام یک از دو       . قرار موافقت، مقام دیگری شرط نیست     

رسد اگر حسب دالیل و مدارک، موجب صدور قرار از بین برود و تبدیل قرار ایجاب شـود و یـا                     می
بازپرس بعد از موافقت دادستان از نظر خود عدول کند، موافقت دادستان برای لغو قرار الزم است؛                 

چنانچه علتی کـه  «: کندآنجا که بیان میقانون، بر این امر تصریح دارد؛ ) 3(ماده » ح«چرا که بند   
موجب بازداشت بوده مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقـت                

  ».دادستان رفع خواهد شد
  ادامه دارد 

  :هانوشتپی
  .1379اق، ، انتشارات اشر150ها، صفحه  ـ آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، اندیشه1
 17/2/54 سازمان ملـل و الحـاق مـورخ    25/9/1345المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب میثاق بین) 9( ـ ماده  2

  :ایران
دسـتگیر یـا بازداشـت      ) بدون مجـوز  (توان خودسرانه   هیچ کس را نمی   . هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد      «
  .ه جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانونتوان سلب آزادی کرد مگر باز هیچ کس نمی. کرد) زندانی(

ای آن مطلع شـود و در اسـرع وقـت اخطاریـه         ) علل(شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات         هرکس دستگیر می  
  .شود دریافت دارددایر بر هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می

او را در اسرع وقت در محضر دادرس یـا هـر مقـام    ود باید می) زندانی(هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت       
دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقـولی دادرسـی یـا          

اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نبایـد قاعـده کلـی باشـد، لـیکن آزادی                 ) زندانی نمودن (بازداشت  . آزاد شود 
هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسـیدگی            کول به اخذ تصمیم   موقت ممکن است مو   

  .قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم، تأمین نماید
شود باید او را در اسرع وقت در محـضر دادرس یـا هـر مقـام                 می) زندانی (ی یا بازداشت  رر دستگی ثهرکس که بر ا   

ال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقـولی دادرسـی یـا    دیگری که به موجب قانون مجاز به اعم      
اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نبایـد قاعـده کلـی باشـد، لـیکن آزادی                 ) زندانی نمودن (بازداشت  . آزاد شود 

 هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسـیدگی           موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم      
  .قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم، تأمین نماید

شود، حـق دارد کـه بـه دادگـاه تظلـم            شدن از آزادی محروم می    ) زندانی(هرکس که بر اثر دستگیری یا بازداشت        
به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیر قانونی                    . نماید

  .داشت حکم آزادی او را صادر کندبودن باز
  ».شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت) زندانی(هرکس که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت 

  :های عمومی و انقالبقانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 3(ماده » ح« ـ بند 3
قاتی در موارد مقرر در قـانون آیـین دادرسـی       تواند در تمام مراحل تحقی    بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می       «

 کمیـسیون قـضایی و حقـوقی مجلـس شـورای            28/6/1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب         دادگاه



 ٤٠

در صـورتی کـه     . اسالمی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تـأمین و تبـدیل تـأمین را صـادر نمایـد                    
ادر کرده باشد مکلـف اسـت ظـرف بیـست و چهـار سـاعت پرونـده را بـرای                     بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت ص     
قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع          هرگاه دادستان، با    . اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید    

 است وچنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شـده و موجـب دیگـری بـرای ادامـه بازداشـت نباشـد،                      
بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کـرده و بـازپرس                 

  .با آن موافق نباشد، حل اختالف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقالب محل خواهد بود
 خود را بنماید که در ایـن        تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت     هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می       

صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادسـتان                    
  .توانددر هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کندبه هر حال متهم نمی. ارسال نماید

حیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم، حسب         در صورت حدوث اختالف بین بازپرس و دادستان درخصوص صال         
  ».مورد حل اختالف با دادگاه عمومی یا انقالب محل خواهد بود

  .1382، انتشارات فکرسازان، 166 ـ مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، چاپ دوم، صفحه 4
  :های عمومی و انقالبقانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 3(ماده » ن« ـ بند 5
رهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه                    قرا«

  :آید قطعی خواهد بودکه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می
  .ـ اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی1
  .اض به قرارهای عدم صالحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهمـ اعتر2
  .ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان3

اعتراض به قرارها باعـث توقـف       . باشداعتراض به قرارهای مذکور در باال ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ آن می              
مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود بـاقی خواهـد                   جریان تحقیقات و    

  »...شود بود و چنانچه نتیجه قرار صادر شده آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می
  :های عمومی و انقالبقانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 3(ماده » ط« ـ بند 6
ضوع صالحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار          هرگاه در جرایم مو   «

تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صـادر            
هات قـانونی یـا علـل مـوجهی بـرای      باشد، مگر آن که ج  کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می          

شـود و  بقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقـای مـی        
متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ به وی حسب مورد به دادگـاه عمـومی یـا انقـالب                          

آید و در صور حدوث شت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می       فک قرار بازدا  . محل شکایت نماید  
چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد، مقـررات ایـن         . اختالف بین دادستان و بازپرس، حل اختالف با دادگاه خواهد بود          

از حداقل مجـازات    به هر حال مدت بازداشت متهم نباید        . شودبند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می           
  ».حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید

های آمـوزش حـضوری   های کمیسیون آموزشی دادسرا به سؤاالت دوره ـ اداره کل آموزش ضمن خدمت، پاسخ 7
  .31، سؤال 13قضات، صفحه 

  :های عمومی و انقالبهقانون اصالح قانون تشکیل دادگا) 14(ماده » ج« ـ بند 8
البدل و دادستان یا معاون او یا یکـی از         های عمومی جزایی و انقالب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی           دادگاه«

گردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواسـت وفـق قـانون آیـین دادرسـی                 دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می     
 دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده   نماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات         مربوط رسیدگی می  
  ».قاضی دادگاه است

  :های عمومی و انقالبقانون تشکیل دادگاه) 5(ـ ماده 9
های انقالب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قـضاییه                 به تعداد مورد نیاز دادگاه    «

  :نمایدگردد، و به جرایم ذیل رسیدگی میایی تشکیل میدهد، تحت نظارت و ریاست اداره حوزه قضتشخیص می
  .االرضـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی1
  .ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری2
  . به منظور مقابله با نظامـ توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات3
  .ـ جاسوسی به نفع اجانب4
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  .ـ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و موادمخدر5
  ».ـ دعاوی مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی6

  :های عمومی و انقالبقانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 4(ـ تبصره ماده 10
یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابـد             رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس          «

شـود، در دادگـاه     است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مـواد بعـدی ذکـر مـی                    
  .کیفری استان به عمل خواهد آمد

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شـورای نگهبـان، نماینـدگان مجلـس شـورای                   
سالمی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سـه قـوه، سـفرا، دادسـتان و رئـیس دیـوان محاسـبات،                        ا

دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی از درجه سـرتیپ و بـاالتر و مـدیران                    
باشد؛ به استثنای مواردی که در صالحیت سایر        کل اطالعات استانها، در صالحیت دادگاه کیفری استان تهران می         

  ».مراجع قضایی است
  :های عمومی و انقالبنامه اصالحی قانون تشکیل دادگاهآیین) 20( ـ ماده 11
های عمومی و انقالب استان مربوط صالحیت رسـیدگی بـه جـرایم             از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاه      «

  »هند داشت قانون را نخوا4موضوع تبصره 
  :ـ اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران12
های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفـات، سـوء                دولت موظف است ثروت   «

ها و معامالت دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایـر کـردن امـاکن فـساد و                   کاریاستفاده از مقاطعه  
این حکم  . المال بدهد سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت                  

  ».باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود
 ، انتـشارات روزنامـه رسـمی، چـاپ دوم،         656ـ نظریات اداره حقوقی درزمینه مسائل کیفری، جلد دوم، صـفحه            13

  .1377زمستان 
قانون اصول محاکمات جزایی، به متهم اجـازه        ) 38(ـ در دادسرای سابق نیز چنین تأسیسی وجود داشت و ماده            14

  .داده بود هر دو ماه در جرایم جنحه و هر چهار ماه در جرایم جنایی تقاضای رفع بازداشت خود را مطرح کند
  :ی و انقالب در امور کیفریهای عمومقانون آیین دادرسی دادگاه) 33( ماده 15
رسد و قابـل    قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می                 «

رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت      . باشدتجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می         
 ماه باید وضعیت مـتهم روشـن شـود و چنانچـه قاضـی مربـوط ادامـه                   در هر صورت، ظرف مدت یک     . خواهد بود 

  .بازداشت موقت متهم را الزم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود
در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حـوزه قـضایی و                     . تبصره  

در صـورتی کـه دادگـاه تجدیـدنظر         . دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شـد     معاون باشد، با اعتراض متهم، پرونده به        
دهد، قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسـب دیگـر بـه     اعتراض متهم را وارد تشخیص      
  ».گردددادگاه صادر کننده قرار اعاده می
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  یر؟باشدیا خعلیه میآیا جانی مکلف به پرداخت هزینه درمانی مجنی
  )معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان فارس(ابوذر اخگر 

  
مطابق قانون مجازات اسالمی، چنانچه کسی نسبت به دیگری مرتکب جنایت شود حـسب مـورد                

  .شودبه قصاص یا دیه محکوم می
  :سؤال

شود، آیا عالوه بـر دیـه، هزینـه درمـان را بایـد              درمواردی که شخص به پرداخت دیه محکوم می       
ردازد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا شخص عالوه بر پرداخت دیه، ضامن پرداخـت هزینـه درمـان                   بپ

  باشد یا نه؟ علیه میمجنی
  :در پاسخ به این سؤال، سه نظریه داده شده است

طرفداران نظریه اول معتقدند که به جز دیه، جانی ضامن چیز دیگری نیست؛ یعنی جـانی بـه جـز                    
  .پردازددیه وجه دیگری نباید ب

  .علیه را بپردازدطرفداران نظر دوم معتقدند که عالوه بر دیه، جانی باید هزینه درمانی مجنی
طرفداران نظر سوم معتقدند که چنانچه مخارج درمان زاید بر دیه باشد، مقدار زاید را باید جانی بـه         

آن محکوم شـده اسـت،      ای که جانی بر پرداخت      اگر مقدار دیه  : به عنوان مثال  . علیه بپردازد مجنی
 هجده میلیـون ریـال      1382علیه بپردازد، معادل ده شتر باشد، که در سال جاری           که باید به مجنی   

باشد، در صورتی که هزینه درمان مجنی علیه بیست میلیون ریـال باشـد، آیـا جـانی              قیمت آن می  
  علیه بپردازد؟باید مبلغ زاید بر دیه را که دو میلیون ریال است به مجنی

  
  های فوقمبانی تئوریک نظریه
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  .در این راستا به فتاوای مراجع تقلید در زیر توجه فرمایید:  ـ نظریه اول1
  ) 1 (:حضرت آیت اهللا فاضل لنکرانی: الف

  .شود و زاید بر آن چیزی بر جانی نیستدر مواردی که دیه مقرره وجود دارد تنها دیه پرداخت می
  )2 (:حضرت آیت اهللا محمدتقی بهجت: ب

  .بر جانی بیش از دیه مقرره نیست
  )3 (:ایحضرت آیت اهللا خامنه: ج

  .هزینه درمان عالوه بر دیه جانی نیست
  .به فتاوای فقهای بزرگوار در زیر توجه فرمایید: ـ نظریه دوم2

   )4 (:حضرت آیت اهللا حسینی نوری همدانی: الف
شود، در صـورتی کـه      وت دیه می  در مواردی که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثب           

بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مدارا احتیاج داشـته باشـد الزم اسـت کـه جـانی عـالوه بـر                        
  .ای که شرعاً مقرر گردیده است مخارج معالجه را نیز بپردازدپرداخت دیه

  :حضرت آیت اهللا هاشمی شاهرودی: ب
هـای  های دیگر که یکی از آنها هزینه      یاندیدگاه درست آن است که روایات دیه از ضامن نبودن ز          

ها به خود خود سبب ضمان باشند آنها نیز افزون بـر دیـه              هرگاه آن زیان  . درمان است بیگانه است   
   )5 (.ضامن خواهد بود

  :اندفقهای عظام و بزرگوار زیر نظرات خود را این گونه اعالم نموده: ـ نظریه سوم3
  :رازیحضرت آیت اهللا ناصر مکارم شی: الف

توانـد مقـدار   علیه میدیه، جبران خسارت؛ است ولی اگر هزینه الزم برای درمان بیشتر شود مجنی        
  ) 6(.اضافی را از جانی بگیرد

  :حضرت آیت اهللا سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: ب
  )7(.هزینه مخارج درمان که مازاد بر دیه است به عهده جانی است

باتوجه بـه  «: ، در این رابطه اعالم نموده25/6/76 ـ  1567/7یه اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظر
قاعده الضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش                  

علیه وارد شده است، من جمله معالجـه و مـداوا، مطالبـه آن از جـانی کـه                   از دیه یا ارش بر مجنی     
   قانون اصالح قوانین و 12شرعی یا قانونی ندارد و ماده سبب ورود خسارت بوده است منع 
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  ».، مؤید این نظریه است25/11/71 و تحقیقات صنعتی ایران مصوب دمقررات استاندار
  : قانون اخیرالذکر به شرح زیر است) 12(ماده 

هرگاه ارتکاب یکی از جرایم مذکوردر این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد، مرتبـک حـسب                 «
  : ...گرددهای زیر محکوم میایج حاصله به مجازاتنت

در تمام موارد فوق، در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیـه و                    
  ».گرددخسارت مصرف کننده براساس قانون مجازات اسالمی و برطبق حکم محاکم جبران می

ر دارای رأی اصراری اسـت کـه در ذیـل           در رابطه با این موضوع، هیأت عمومی دیوان عالی کشو         
  .ذکر خواهد شد

  
   5/4/75 ـ 6رأی اصراری شماره 

به داللت اوراق محاکماتی، عمل ارتکابی خواندگان، ایراد و ضرب عمدی منتهی بـه شکـستگی                «
علیـه بـه جهـت      استخوان ساق پای مجنی علیه است که عالوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی              

نظـر  . ان، دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر وزیان محکوم نموده اسـت           تقویت قوای کاری خواه   
به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات، نفی جبران سـایر خـسارات                    

شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضـرر و زیـان وارده      وارده بر مجنی علیه استنباط نمی     
قـانون  ) 3 و  2،  1(لـذا بنـابر مـستفاد از مـواد          .  و زیان متداول عرفـی اسـت       همان خسارت و ضرر   

مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی الضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتالف، لـزوم جبـران                   
بنابراین، رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سـابق تبریـز بـه             . این گونه خسارات بالاشکال است    

  ».گردداکثریت آرا ابرام می
  : دادگاه حقوقی یک تبریز که مورد ابرام قرار گرفته است، این چنین است5رأی شعبه 

علیه خواندگان این است که در اثر کتک کاری، خواندگان توان و قدرت فعالیـت               ... دعوای آقای   «
 1500,000 از دست داده و به همین سـبب متحمـل   ]را[در امر کشاورزی که شغل دایمی او بوده      

دادگـاه  . انـد  خسارت شده، محکومیت آن را خواسته، خواندگان دعوا ادعا را مردود اعالم کرده            ریال
-میدر مقام رسیدگی به دالیل پرونده کیفری و رأی صادره از دادگاه کیفری را مطالبه، مشخص                 

  اند و آنچه که به پرداخت دیه طبق قانون مجازات اسالمی محکوم شده... و ... شود که آقایان 
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بنابـه مراتـب    . انـد نماید خسارت مالی است که خواندگان عامل ایجاد آن نبوده         خواهان مطالبه می  
 قانون مجازات اسالمی، دیه به عنـوان مجـازات اعـالم شـده و               12فوق، نظر به اینکه طبق ماده       

عمـومی و   : (توانـد دو حیثیـت داشـته باشـد         قانون آیین دادرسی کیفـری، جـرم مـی         2طبق ماده   
نماید و بنا بـه قاعـده الضـرر، هرکـسی            و خواهان پرونده جنبه خصوصی را مطالبه می        )خصوصی

موجبات ضرر به غیر را فراهم نماید باید جبران نماید و عنایتاً به حکـم محکومیـت خوانـدگان در                    
عمل ایراد و ضرب منتهی به شکستگی استخوان پای خواهان و مدت بهبودی شکـستگی کـه در                  

کارشناس رسمی دادگـستری، بـا   ) 19/11/70 ـ  136(ردیده و نظر به شماره گواهی پزشکی قید گ
 قـانون مـسئولیت مـدنی،       3 و   2 و   1احراز تقصیر خواندگان فوق در ورود خسارت مستنداً به مـواد            

  ».نماید ریال در ضرر و زیان محکوم می900,000را بالمناصفه به پرداخت مبلغ ... و ... آقایان 
مطابق مفاد رأی، پرداخت دیه به مجنی علیـه         . ورد هزینه از کار افتادگی است     این رأی در م   : تذکر

به عبارت دیگر، چنانچه بـه مجنـی        . منافات با جبران سایر خسارات وارد شده بر مجنی علیه ندارد          
شود که وی نتواند سایر خسارات از جملـه هزینـه از            علیه دیه پرداخت شود این موضوع باعث نمی       

  .زینه درمان که در اثر جنابتی که جانی با او انجام داده است، مطالبه نمایدکارافتادگی و ه
 را 6/8/76 ـ  619، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه شـماره  1376البته در سال 

چون رأی مذکور در مورد تعیین ارش زاید بر         . صادر نموده است که از موضوع بحث ما خارج است         
در حالی که بحـث مـا   .  قانون مجازات اسالمی است442خوان موضوع ماده دیه در شکستگی است  

  :این رأی چنین است. در مورد هزینه درمان است
  6/8/76 ـ 619رأی وحدت رویه شماره 

، ارش اختصاص به مـواردی دارد       1370 قانون مجازات اسالمی مصوب سال       367مستفاد از ماده    «
 قانون مزبـور،  442در ماده . ی بدن دیه تعیین نشده باشدکه در قانون برای صدمات وارده به اعضا      

برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن بـاقی بمانـد،                     
تعیین مبلغی زاید بر دیـه، بـا        . دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد           

 ادگاه تجدیدنظر استان مرکز صحیح و منطبق بـا          12ر شعبه   علی هذا نظ  . ماده مرقوم مغایرت دارد   
 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مـصوب            3این رأی برطبق ماده     . باشدقانون می 
  ».االتباع استها در موارد مشابه الزم برای دادگاه1337مرداد ماه 
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 442ه با عیب بهبود یابـد، در مـاده         طور که مفاد رأی اعالم نموده، در شکستگی استخوان ک         همان
توان جانی را عـالوه بـر آن بـا ارش هـم محکـوم کـرد؛ زیـرا ارش                    لذا نمی . دیه معین شده است   

اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارد شده به اعضای بدن، دیه تعیـین نـشده                   
است و آن هزینـه درمـان      باشد و این مطلب غیر از موضوعی است که در این مختصر مطرح شده               

  .علیه در اثر ارتکاب جنایت متحمل آن شده استاست که مجنی
  

  قانون مسئولیت مدنی در این رابطه چه حکمی دارد؟
احتیاطی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی        «: مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی     

رت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب          به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شه           
ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگـری شـود،             قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه     

  » .باشدمسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می
در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مـادی یـا             : (این قانون آمده است   ) 2(در ماده   

دیده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبـور محکـوم                  نوی زیان مع
  » .نمایدمی
  

  :نتیجه بحث
یابیم که پیرامون این سؤال که آیا افزون بر دیه، هزینه درمـان قابـل               باتوجه به مطالب فوق درمی    

افزون بر دیه چیـزی برعهـده       مطالبه است یا خیر، سه نظر وجود دارد که یک نظر معتقد است که               
  .جانی نیست

و نظر دوم این بود که عالوه بر دیه جانی باید هزینه درمان را به مجنی علیه بپردازد و نظـر سـوم               
این است که چنانچه هزینه درمان مازاد بر میزان دیه باشد مقدار مازاد را عالوه بر دیه جـانی بایـد    

 نظـر سـوم بـا مقـررات جـاری کـشور هماهنـگ و                رسـد به مجنی علیه بپردازد؛ که به نظـر مـی         
چون همان طور که گفته شد، دیه دارای ماهیت دوگانه است؛ هم مجازات است و هم                . سازگارست

هـای  زیرا هدف قانونگذار از تعیین دیه، جبـران زیـان         . علیهوارد شده به مجنی   های  جبران خسارت 
ینه درمان مـازاد بـر میـزان دیـه اسـت،            وارد شده به مجنی علیه هم هست؛ لذا در مواردی که هز           

های وارد شده است و باید نسبت به پرداخت مبلغ زایـد بـر دیـه                جانی ضامن پرداخت کل خسارت    
  .اقدام نماید
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های عمـومی و    قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 3(توان اضافه کرد که مطابق ماده       بر این استدالل می   
کم موضوعی را تعیـین نمـوده نیـازی بـه مراجعـه بـه               انقالب در امور مدنی، مواردی که قانون ح       

لذا چون در ماده یـک      . فتاوای معتبر نیست و مراجعه به فتاوای مقرر، در موارد سکوت قانون است            
، حکم موضوع به صـراحت تعیـین شـده؛ بنـابراین، بـه              1339قانون مسئولیت مدنی مصوب سال      

چنانچه افزون بر میـزان دیـه باشـد، محکـوم           توان جانی را به پرداخت هزینه درمان        استناد آن می  
  .کرد
  :هانوشتپی

فقهی در امور کیفری، جلد اول، مرکز تحقیقات فقهی قـوه قـضاییه             ـ مجموعه نظریات مشورتی     1
  .194، ص )قم(
  .194ـ همان کتاب، ص 2
ـ مجموعه آرای فقهی ـ قضایی در امور کیفری، جلد اول، مرکز تحقیقـات فقهـی قـوه قـضاییه      3
  .211، ص )قم(
  .194، صفحه )1(نوشت ـ مدرک پی4
  .65، ص 1375، بهار و تابستان 6 و 5های ـ مجله فقه اهل بیت، سال دوم، شماره5
  .194، ص )1(نوشت ـ مدرک پی6
  .210، ص )3(نوشت ـ مدرک پی7
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  نگاه کاربردی به حقوق اسالم 
  *حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری 

  )قسمت اول(
  

  :مقدمه
و مسئولیت او در ازای اختیاراتش، از       ) علیهمولی(برای تصرف در امور     ) ولی قهری (د اختیارات   حدو

جمله مباحثی است که به سبب روشن نبودن موضع قانونگذار نسبت به آن، مورد اختالف علمـای                 
لذا قضات محترم در بسیاری موارد در برخورد با این مـسئله دچـار              . باشدنظران می حقوق و صاحب  

  .گردندشکل میم
حدود اختیارات وی قهری    (در این نوشتار کوتاه، ابتدا از حدود اختیارات ولی قهری تحت دو عنوان              

سـخن خـواهیم گفـت، آنگـاه دربـاره          ) حدود اختیارات ولـی قهـری در قـصاص        ) و(در امور مالی    
) یمسئولیت کیفری ولـی قهـر     ) و(مسئولیت مدنی ولی قهری     (مسئولیت ولی قهری در دو بخش       

  .به بحث خواهیم نشست
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  حدود اختیارات ولی قهری : مبحث اول
  حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی : گفتار اول

  :مالک جواز تصرف ولی قهری. 1
باشـند و    صغار تحت والیت قهری پدر و جد پدری خـود مـی            )1 ( قانون مدنی،  1180براساس ماده   

ما این که گستره ایـن  .  استدار امور مالی صغار هده ولی قهری، ع   )2( قانون مدنی،  1183طبق ماده   
به عبارت دیگر، درباره ایـن کـه ضـابطه          . اختیار چه اندازه است، در قانون بدان تصریح نشده است         

عـدم  (او است یـا     ) مصلحت(تصرف ولی قهری در امور مالی مولی علیه چیست، آیا مالک رعایت             
به ولی قهـری در     ) ضم امین ( از   )3( قانون مدنی،    1184 هرچند ماده . ، ابهام قانونی وجود دارد    )ضرر

گوید؛ اما مشکل را حل     علیه توسط ولی قهری، سخن می     صورت تحقق حیف و میل در امور مولی       
  .کندنمی

نـاگزیر  ) 4(رو، به لحاظ وجود خأل قانونی، برابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسـی،               از این 
  . باشیماز مراجعه به فقه می

تواننـد در امـوال او تـصرف       ه نظر فقهای اسالم، پدر و جد پدری به عنوان ولی قهری صغیر مـی              ب
و به اتفاق نظر فقهای شیعه و اهل سنت، ولی قهـری در تـصرفاتش نـسبت بـه دارایـی                   ) 5(کنند  

مولی علیه خود، موظف به رعایت غبطه اوست و مالک جواز تصرف، وجـود مـصلحت اسـت و در        
، از  )مفتاح الکرامه (نویسنده کتاب   . ر، جد، وصی، حاکم شرع و امین او فرقی نیست         این باره بین پد   

مالک تـصرف متـولی در امـوال      «: کندچنین نقل می  ) تذکره الفقهاء (مرحوم عالمه حلی در کتاب      
یتیمان و مجانین، رعایت غبطه آنان و تصرف از روی دقت و مصلحت است و ظاهراً در این بـاره                     

  )6(».الفی نیست و از این جهت پدر، جد، وصی، حاکم و امین او فرقی ندارندبین مسلمین اخت
تواند در دارایی نمی) مولی علیه(بر خالف مصلحت یا غبطه     ) ولی قهری (به نظر فقهای معاصر نیز      

  ).7(او تصرف کند
  
  :رابطه بین والیت پدر و جدپدری. 2

یر، سخن گفته است؛ اما نـسبت بـه ایـن            قانون مدنی، ازوالیت پدر و جد پدری بر صغ         1180ماده  
مسئله که آیا اختیارات این دو در یک ردیف است یا بینشان تقدم و تأخر وجود دارد، و چنانچـه در                     
موردی هر کدام از پدر و جد پدری اقدام کنند و اقدامشان مغایر یکـدیگر باشـد، تکلیـف چیـست،                     

  .ساکت است
یت، فقها اتفاق نظـر دارنـد کـه هـیچ کـدام از پـدر یـا                  درباره تقدم پدر یا جد پدری در اعمال وال        

تقدم ندارند؛ بلکه هرکدام که زودتـر اعمـال والیـت کردنـد،             جدپدری در اعمال والیت بر دیگری       
  :فرمایددر این مورد می) رحمه اهللا(صاحب جواهر . تصرفش نافذ است و تصرف بعدی باطل



 ٥٠

به این  . پدری دروالیت بر فرزند صغیر است     ظهور کالم محقق حلی و غیر او، اشتراک پدر و جد            «
بیان که تصرف متقدم نافذ است و من در این باره به هیچ مخالفتی دست نیافتم؛ حتی ظاهر بحث                   

ادعای اجماع بر این نظریه است؛ زیرا این مطلب مقتضای ثبـوت والیـت              ) مسالک(نکاح در کتاب    
  )8(».برای هر یک از این دو نفر است

  : فرمایدنیز می)  سرهقدس(امام خمینی 
پدر و جد در اعمال والیت مستقل هستند؛ لذا تصرف متقدم از آن دو، نافذ و تصرف بعدی باطل                   «

  ) 9(».باشدمی
  :اما درباره اعمال والیت همزمان پدر و جد پدری، سه نظریه بین فقها وجود دارد

اثـر  رای پـدر و جـد، بـی   تصرف هر دو باطل است؛ زیرا، مقتضای اطالق ثبوت والیت یکسان ب          . 1
  )10. (بودن تصرف آن دو در صورت تقارن زمانی است

: ثانیاً. جد در بعضی موارد برپدر والیت دارد      : تصرف جد نافذ و تصرف پدر باطل است؛ زیرا، اوالً         . 2
که در باب نکاح وجود دارد والیت جد را بر والیـت پـدر مقـدم دانـسته                  ) 11(اینصوص مستفیضه 

  )13. (بر این نظریه ادعای اجماع شده است: ثاًو ثال) 12.(است
تصرف پدر نافذ و تصرف جد باطل است؛ زیرا ارتباط و وابستگی بین پـدر و فرزنـد شـدیدتر از                     . 3

  )14. (وابستگی بین جد و نوه است، بلکه والیت جد به واسطه والیت پدر است
باشد و معلوم نیست    ه نکاح می  ادله نظریه دوم و سوم مخدوش است؛ زیرا نصوص مورداشاره، دربار          

-همـین . اجماع مورد ادعا نیز، اجماع منقول است و حجیت نـدارد     . که در امور مالی نیز چنین باشد      
طور، استدالل به والیت جد بر پدر در بعضی موارد و نیز شدیدتر بودن ارتبـاط بـین پـدر و فرزنـد                       

: گویدترجیح با نظریه اول است که می      رو،  از این . برای اثبات مدعا، استحسان است و حجیت ندارد       
اثر شدن هر دو تصرف است و شـاید بـه           مقتضای اطالق ثبوت والیت یکسان برای پدر و جد، بی         

بـه  ) سـره قـدس (باشد که حضرت امام خمینـی       ) عدم کفایت دلیل نظریه دوم وسوم     (همین جهت   
  :انداحتیاط روی آورده، فرموده

ود، در این که تصرف جد نافذ است یا تصرف پدر و یا هیچ              اگر تصرف پدر و جد پدری همزمان ب       «
  )15(».بنابراین، احتیاط ترک نشود. کدام، سه وجه، بلکه سه نظر وجود دارد
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هریک از پدر و جدپـدری  «: گوید قانون مدنی که می1181رسد که از اطالق ماده البته به نظر می  
رد که والیت پدر و جد پدری در یک ردیـف و            ، بتوان استفاده ک   »نسبت به اوالد خود والیت دارند     

  .در عرض یکدیگر است و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد
قید اختیارات ولـی    : باشد که اوالً  گیری صریح قانونگذار می   به هر حال، در این ارتباط نیاز به موضع        

یگر اسـت  والیت پدر و جد پدری در عرض یکد     : قهری در تصرف در امور مولی علیه چیست؟ ثانیاً        
  یا تقدم و تأخر دارد و در صورت اعمال والیت همزمان، تکلیف چیست؟

  :گردد که قانونگذارهمان طور که از مباحث گذشته نتیجه گرفته شد، پیشنهاد می
 قانون مدنی، دایره اختیارات ولی قهری را به رعایت مـصلحت            1183ای ذیل ماده    ضمن تبصره . 1

  .و غبطه صغیر محدود سازد
 قانون مدنی، یکسان بودن والیت پدر و جدپدری را تذکر دهد            1180ای ذیل ماده    ن تبصره ضم. 2

  .و این که هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد
 قانون مدنی، به باطل بودن تـصرف پـدر و جدپـدری در              1183ای دیگر ذیل ماده     ضمن تبصره . 3

  .صورت وجود تقارن زمانی تصریح نماید
  

  ات ولی قهری در قصاصحدود اختیار: گفتار دوم
 قانون مجازات اسالمی، فرد محکوم به قصاص باید با اذن ولی دم کشته شـود                219براساس ماده   

حال اگر اولیـای دم     ) 16.(باشدو کشتن او بدون اذن ولی دم، قتلی است که مستوجب قصاص می            
 قـانون  1183  و 1180صغیر بودند، چه باید کرد؟ آیا همان طور که امور مـالی صـغیر طبـق مـواد                   

باشـد؟ قـانون   مدنی، به عهده ولی قهری اوست، حقوق غیرمالی او نیز به عهده ولی قهری او مـی              
رو، مطابق اصل یکـصد و شـصت و هفـتم        از این . مجازات اسالمی متعرض این مسئله نشده است      

  .قانون اساسی، برای حل مشکل باید به منابع و فتاوای معتبر فقهی رجوع کرد
احتمال دارد اولیای دم همگی صغیر باشند یا بعضی صغیر و بعضی کبیر، بنابراین بحث               از آنجا که    

  :گیریمرا در دو مبحث پی می
  

  :صغیر بودن تمامی اولیای دم. الف 
درباره اختیارات ولی قهری در استیفای حق قصاص در صورتی که تمامی اولیای دم صغیر باشـند،                 

اند که ولی قهری مجاز به استیفای       ای بر این عقیده   عده. دبین فقهای شیعه اختالف نظر وجود دار      
و باید به انتظار بلوغ ولی یا اولیای دم صغیر نشـست؛ و گروهـی دیگـر بـه                   باشد  حق قصاص نمی  

-در ذیل بـه بررسـی ایـن دو نظریـه مـی            . اندرعایت مصلحت صغیر از سوی ولی قهری نظر داده        
  .پردازیم
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  :نظریه انتظار بلوغ
اسـتیفای قـصاص یـا      ) یا مـولی علـیهم    (ر، ولی قهری حق ندارد از طرف مولی علیه          طبق این نظ  

دم است و باید تا رسیدن آنـان        ) یا اولیای (درخواست دیه نماید؛ بلکه این حق صرفاً در اختیار ولی           
از جمله فقیهانی که ایـن نظریـه را         . به بلوغ و اخذ تصمیم در این مورد از سوی ایشان منتظر ماند            

شـهید اول  . باشـند و شـهید اول مـی  ) 18) (قدس سره(امام خمینی  ) 17(اند، شیخ طوسی،    هپذیرفت
  :فرمایدمی) رحمه اهللا(
توانند استیفای قصاص کننـد تـا       چنان چه ولی دم، صغیر و دارای پدر یا جد باشد، هیچ یک نمی             «

  )19(».زمانی که صغیر به بلوغ برسد
  

  :استسه دلیل برای این نظریه اقامه گردیده 
تواند حق قصاص را استیفا نماید؛ زیرا قصاص حق ولی دم است و معلوم نیست               ولی قهری نمی  . 1

همچنین، غرض از قصاص، تشفی خاطر ولی       . که خواسته وی هنگام بلوغ چیست تا برآورده گردد        
در نتیجـه،   . شودباشد و با تعجیل در اجرای قصاص پیش از بلوغ وی، این هدف تأمین نمی              دم می 

  )20. (اید انتظار کشید تا ولی دم به بلوغ برسد و خودش تصمیم بگیردب
والیت . مانند عفو از قصاص ولو در برابر مال       . در مواردی که امکان تدارک و جبران وجود ندارد        . 2

ولی قهری ثابت نشده است و اصل نیز عدم والیت افراد بر یکدیگر است، مگر موردی که با دلیل                   
  )21. (در نتیجه، حق ولی دم صغیر تا زمان بلوغ وی باقی است. ده باشداز این اصل خارج ش

کـه آن حـضرت از پـدران بزرگـوارش، از           ) علیه الـسالم  (موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق        . 3
  :نقل فرموده است که) علیه السالم(حضرت علی 

آنگـاه کـه بـه بلـوغ        در مورد صغاری که پدرشان کشته شده است منتظر بمانید تا بزرگ شوند و               «
  )22(».رسیدند، مخیرشان بگذارید تا اگر خواستند قصاص یا عفو و یامصالحه کنند

، فاضـل لنکرانـی، موسـوی اردبیلـی و     )رحمـه اهللا (برخی از فقهای معاصر مانند آیات عظام اراکی   
  )23. (اندصافی گلپایگانی نیز در استفتائات انجام شده به همین نظریه روی آورده



 ٥٣

وارد است، اضطراب خاطر و وضعیت مبهم قاتل تا هنگام          دی که در عمل بر نظریه انتظار بلوغ         ایرا
آیا قاتل باید ایـن مـدت را در         . ها طول بکشد  بلوغ اولیای دم صغیر است که گاه ممکن است سال         

-زندان بگذراند یا با ضمانت یا وثیقه و یا بدون آن آزاد گردد؟ که شیخ طوسـی در ایـن بـاره مـی                       
  :مایدفر
شـود تـا   تواند از طرف فرزند صغیرش قصاص کند، قاتل زنـدانی مـی      وقتی ثابت شد که پدر نمی     «

باشد، به نفع قاتل است چون مدتی دیگر زنـده          صغیر بالغ گردد؛ زیرا زندان به نفع هر دو طرف می          
  )24(».ماندماند و به نفع صغیر است چون حق او محفوظ میمی

  :فرمایدداند و می را جایز نمیدر مقابل، صاحب جواهر حبس
  )25.(»زندانی کردن قاتل، ضرر زدن به او و تعجیل در مجازات وی بدون دلیل است«

فقهای معاصر نیز بعضی کالً با حبس قاتل مخالفند و برخی دیگر قائل به تخییر بین حبس و اخذ                   
  .گرددا کفیل برطرف میبنابراین، ایراد مذکور با اخذ ضمانت یا وثیقه و ی) 26. (وثیقه هستند

  
  :نظریه رعایت مصلحت

از دیدگاه قائلین این نظریه، مالک، رعایت مصلحت صغیر است و ولی قهری باید بنگرد کـه چـه                   
باشد؛ قصاص یا مصالحه بر مال، و هرچه به مصلحت صغیر است            مولی علیه او می   ) نفع(چیزی به   

حب جواهر از جمله طرفـداران ایـن نظریـه        شهید ثانی و صا   ) 27(محقق حلی، . همان را انجام دهد   
  :پردازیمباشند که در ذیل به بیان ادله آن میمی

اگر مقتضای مصلحت، تعجیل در استیفا باشد، ولی قهری حق اسـتیفای قـصاص را دارد؛ زیـرا                  . 1
مصالح صغیر به نظر ولی قهری بستگی دارد و ای بسا که تأخیر در استیفا، موجب از دسـت رفـتن               

  )28. ( او گرددحق قصاص
و آیـه   ) 29) (یسألونک عن الیتامی قل اصالح لهم خیـر       (والیت ولی قهری به دلیل آیه شریفه        . 2

والتقربوا مال الیتیم االبالتی    (و آیه شریفه    ) 29) (یتامی قل اصالح لهم خیر    والتقربوا مال ال  (شریفه  
، در صورت وجود مصلحت     ، عمومیت دارد و مقتضای آن     )31(و روایات وارد شده     ) 30) (هی احسن 

  ) 32. (یا عدم مفسده، جواز تصرف در امور مولی علیه حتی استیفای حق قصاص است
ای که برای دو نظریه اقامه گردیده است، برتـری بـا نظریـه انتظـار                رسد با بررسی ادله   به نظر می  

ل ظهورشـان در امـور      استفاده اطالق یا عموم از آیات و روایات مذکور به دلی          : بلوغ باشد؛ زیرا، اوالً   
به فرض این که استفاده عموم ممکن باشـد، بـا روایـت موثـق               : ثانیاً. مالی، خالی از اشکال نیست    

  .خورداسحاق بن عمار تخصیص می



 ٥٤

چه ضرورت اقتضا کند که ولی قهـری حـق مـولی            اما در صورت پذیرش نظریه انتظار بلوغ، چنان       
 اولیای دم در سنین خردسالی و در تنگنـای اقتـصادی            مثالً(علیه خود را استیفا کند، چاره چیست؟        

  .)باشند و برای سروسامان دادن زندگی آنها نیاز به مصالحه بر دیه باشد
نماید، اما نیاز بـه یـک تبـصره دارد کـه در صـورت               تر می رو، هرچند نظریه انتظار بلوغ قوی     از این 

کـه شـیخ طوسـی، از       همچنـان اقتضای مصلحت ضروری صغار، ولی قهری دارای اختیـار باشـد؛            
  :فرمایدطرفداران نظریه انتظار می

توانـد در برابـر مـال از        اند که ولـی قهـری او مـی        اگر ولی دم صغیر تهیدست باشد، بعضی گفته       «
ای در مقابـل، عـده    . قصاص عفو نماید؛ زیرا مال برای چنین صغیری بهتر از تـشفی خـاطر اسـت               

-اش بـه عهـده بیـت      دارد؛ زیرا صغیری که مال ندارد، نفقه      اند که ولی قهری چنین اختیاری ن      گفته
به نظر ما در این گونه موارد، ولی قهری به همان دلیلی که بیان شد، اختیـار عفـو در                    . المال است 

  )33(».برابر مال را دارد
  )34. (اندبرخی از فقهای معاصر نیز در استفتائات به عمل آمده بر همین عقیده

 ریاست محترم قـوه قـضاییه،       7559/80/128/4/80م رهبری در بخشنامه     همچنین نظر مقام معظ   
  )35. (مؤید همین نظریه است

  ادامه دارد
  :هانوشتپی

باشد و همچنین است طفل غیررشید یا   طفل صغیر تحت والیت قهری پدر و جد پدری خود می          «): 1180(ـ ماده   1
  ».دمجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باش

  ».باشددر کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می«): 1183(ـ ماده 2
هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کل اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مـورد امـوال او                     «): 1184(ـ ماده   3

قاضای مدعی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمـه          مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به ت           
کند، همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل به واسطه کبـر سـن یـا                   یک نفر امین به ولی منضم می      

  ».مرض یا امثال آن قادر به اداره کل اموال مولی علیه نباشد
ا را در قوانین مدونه بیابـد و اگـر          قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعو       «: ـ اصل یکصد و شصت و هفتم      4

توانـد بـه بهانـه سـکوت یـا          نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی                
  ».نقص یا جمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

  .102، ص 26ق، ج . هـ1394السالمیه، چاپ ششم، تهران، ـ محمدحسن نجفی، جواهرالکالم، دارالکتب ا5
  .456، ص 12ق، ج . هـ1418ـ سیدمحمدجواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، دارالتراث، چاپ اول، بیروت، 6
  .ضمیمه شماره یک: ک.ـ ر7
ر تبلیغـات   شهید ثانی، الروضه البهیه، دفت    : ؛ همچنین مراجعه کنید به    102، ص   26ـ محمدحسن نجفی، همان، ج      8

 1414؛ مسالک االفهام، مؤسسه المعارف االسالمیه، چاپ اول، قم،          361، ص   1، ج   1376اسالمی، چاپ دهم، قم،     
  .450؛ سیدمحمدجواد حسینی عاملی، همان، ص 161، ص 4ق، ج .هـ
  .12، ص 2ـ سیدروح اهللا موسوی خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه النشر االسالمی، ج 9

  .102، ص 26همان، ج ـ محمدحسن نجفی، 10
رسد و حالـت    ـ روایات مستفیضه، روایاتی است که از حد روایات آحاد باالتر است ولی به حد روایات متواتر نمی                 11

  .بینابین دارد
، ابـواب   6، بـاب    207،  210، ص   14االسالمیه، چاپ ششم، تهران، ج      حر عاملی، وسائل الشیعه، مکتبه      : ک.ـ ر 12

  .قدعقد النکاح و اولیاء الع



 ٥٥

  .102، ص 26ـ محمدحسن نجفی، همان، ج 13
  .ـ همان14
  .12، ص 2ـ تحریرالوسیله، ج 15
  »...کسی که محکوم به قصاصد است باید با اذن ولی دم او را کشت «: 219ـ ماده 16
  .54، ص 7المبسوط، المکتبه المرتضویه، ج : ک.ـ ر17
  .483 و 484، ص 2تحریرالوسیله، ج : ک.ـ ر18
  .96، ص 10لبهیه، ج ـ الروضه ا19
  .ـ همان20
  .303، ص 42ـ محمدحسن نجفی، همان، ج 21
انتظـروا بالـصغار    «: قـال ) علیه السالم (عن ابیه عن علی     ) علیه السالم (عن اسحاق بن عمار عن ابی جعفر        ... ـ  22

  ).85، ص 19، همان، ج حر عاملی(» .الذین قتل ابوهم ان یکبروا فاذا بلغوا خیروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا
  2ضمیمه شماره . ک.ـ ر23
  .55، ص 7ـ المبسوط، ج 24
  .304، ص 42ـ محمدحسن نجفی، همان، ج 25
  3ضمیمه شماره : ک.ـ ر26
  .236، ص 4 و ج 261، ص 3االسالم، مؤسسه المعارف االسالمیه، ج ـ شرائع27
  .96، ص 10ـ شهید ثانی، الروضه البهیه، ج 28
  .220ه ـ سوره بقره، آی29
  .152ـ سوره انعام، آیه 30
عن رجل بینی و بینه قرابه مات و ترک اوالداً صـغاراً و تـرک ممالیـک غالمـاً و     ) ع(سألت اباالحسن موسی    «ـ  31

ان کـان لهـم     : جواری و لم یوص، فماتری فیمن یشتری منهم الجاریه فیتخذها ام ولد و ما تری فی بیعهم؟ قـال                  
» ... نظر لهم و کان لهم ولی یقوم بامرهم باع علیهم و نظر لهم و کان مأجوراً فیهم                   ولی یقوم بامرهم باع علیهم و     

  ).269 و 270، ص 12حر عاملی، همان، ج . (، ابواب عقد البیع و شروطه16، باب 2 و 1و روایات 
  .303 و 304، ص 42ـ محمدحسن نجفی، همان، ج 32
  .55، ص 7ـ المبسوط، ج 33
  .4ـ ضمیمه شماره 34
  .5ضمیمه شماره : ک.ـ ر35

  ضمایم
  ) 1(ضمیمه شماره 

در صورتی که غبطه صغیر و مولی علیه در اخذ دیه نفس و عـضو باشـد، بـا اخـذ آن از                       : :... سؤال
تواند هرگونه دخل و تصرفی را در سهم مالی مولی علیه گرچه بـه  جانی، آیا او به اعتبار والیت می    

  »نفع خود، انجام دهد؟
صرف ولی که اب و جد باشند در مال مولی علیه نبایـد مفـسده داشـته باشـد،         دخل و ت  ... «: جواب

بلکه احتیاط آن است که مصلحت داشته باشد و اگر تصرف به نفع ولی باشد، اما برای مولی علیـه                    
مفسده داشته باشد، مسلماً جایز نیست و با عدم مصلحت خالف احتیاط اسـت و درخـصوص قـیم                   

  )1(».کنداً رعایت مصحلت معتبر است و عدم مفسده کفایت نمیمنصوب از طرف اب و جد ظاهر
در صورتی که غبطه صغیر و مولی علیه در اخذ دیه نفس و عضو باشد، در صورت اخـذ                   ... «: سؤال

تواند هرگونه دخل و تصرفی را در سهم مالی مولی علیه ولو            آن از جانی، آیا او به اعتبار والیت می        
  »به نفع خود بنماید؟



 ٥٦

تواند برخالف غبطه صغیر، دیه و مانند آن را ببخشد یـا بـه نفـع خـود تـصرف                    اما نمی ... «: جواب
  ) 2(».کند

آیا اگر ولی برخالف صالح مولی علیه اموال وی را به دیگران منتقل نمـود، عمـل مزبـور            «: سؤال
  »باطل و غیرنافذ است؟

  ) 3(».طل استعمل ولی برخالف مصلحت در مال مولی علیه، غیرنافذ و با«: جواب
  :هانوشتپی

  .1999، سؤال 562ـ محمدفاضل لنکرانی، جامع المسائل، چاپ سوم، ص 1
 ، سـؤال    410ـ ناصر مکارم شیرازی، مجموعه استفتائات جدید، مدرسه االمام علی بن ابیطالـب، چـاپ دوم، ص                  2

1365.  
  .1509، سؤال 502، ص 1، ج 1377ـ یوسف صانعی، مجمع المسائل، انتشارات میثم تمار، چاپ سوم، 3

  ) 2(ضمیمه شماره 
در صورتی که اولیای دم همه صغیرند، ولی شـرعی و یـا قـیم آنهـا چنـان چـه غبطـه و                        «: سؤال

  »تواند از طرف صغار مطالبه قصاص نماید؟مصلحت صغار را در قصاص قاتل تشخیص دهد، می
  )1(». مشکل استثبوت والیت برای پدر یا جد پدری یا حاکم شرع در این مورد«: جواب
تواند از جانب فرزند    اگر زنی به عمد کشته شود و دارای فرزندی صغیر باشد، آیا پدر او می              «: سؤال

تر والیتاً از سوی او از قصاص بگذرد و قاتل را عفو کرده، یا دیـه از                 صغیر خود و به عبارت صحیح     
  »؟...او اخذ کند 

  )2(» ...دیه یا قصاص والیت ندارد در فرض سؤال، پدر نسبت به عفو یا اخذ «: جواب
در صورتی که اولیای دم همگی صغیر یا مجنون باشند، آیا ولی یا قیم از ناحیه آنهـا حـق                    «: سؤال

  »قصاص یا عفو دارد؟
  ) 3(» .تواند از طرف صبی یا مجنون، مطالبه قصاص کند یا عفو نمایدولی نمی«: جواب
  » از صغار مطالبه قصاص نماید؟تواند به نیابتآیا ولی یا قیم می«: سؤال
  ) 4(» .تواندنمی«: جواب
  :هانوشتپی

  .1904، سؤال کد 4، جواب کد 1ـ محمدعلی اراکی، گنجینه آرای فقهی، مرکز تحقیقات فقهی امام خمینی 1
  .563، ص 1376ـ محمدفاضل لنکرانی، جامع المسائل، چاپ سوم، 2
  .365، ص 1، ج 1377 انتشارات نجات، چاپ اول، ـ سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، استفتائات،3
  .360، ص 2 ق، ج 1419ـ لطف اهللا صافی گلپایگانی، جامع االحکام، انتشارات حضرت معصومه، چاپ اول، قم 4

  ) 3(ضمیمه شماره 
والیت بر قصاص یا عفـو از قـصاص از جانـب صـغیر              ) جد پدری . پدر(اگر ولی قهری    ... «: سؤال

  »قاتل تا رسیدن صغیر به سن بلوغ چیست؟نداشته باشد، تکلیف 
و باید از قاتل کفیل مطمئن یا دیه مشروط بگیرند و او را آزاد کنند تا صغیر بعد از کبیر                    ... «: جواب

شدن به هر نحو بخواهد عمل کند و در صورت عدم امکان یکی از این دو، ولی صـغیر یـا حـاکم                       
  )1(».شرع طبق مصلحت صغیر تصمیم گرفته و عمل کند

بر فرض این که ولی صغیر حق قصاص نداشته باشد و تا بلوغ صغیر هـم فاصـله زیـادی                    «: سؤال
شود زندانی کرد تا صغیر بالغ شود و خود تصمیم بگیرد و آیا اصـالً               باقی مانده باشد، آیا قاتل را می      

  »فاصله زمانی تا سن بلوغ صغیر برای مطالبه قصاص مدخلیت دارد؟



 ٥٧

  )2(» .د باشد باید جانی را با اخذ وثیقه کافی آزاد کرداگر فاصله زیا«: جواب
زیادی باقی  ) زمانی(بر فرض این که ولی صغیر حق قصاص نداشته باشد و تا بلوغ فاصله               «: سؤال

  »شود زندانی کرد تا صغیر کبیر گردد؟باشد آیا قاتل را می
گر فرار کنـد، حـق صـغیر از         قاتل را باید زندانی کنند یا به حدی ضمان مالی بگیرند که ا            «: جواب

  ) 3(» .بین نرود
  »شود قاتل را در زندان نگه داشت تا این که صغار کبیر شوند؟آیا می«: سؤال
چه با گرفتن کفیل و ضمان اطمینان به دسترسی به قاتل پیـدا شـد، نگهـداری اودر               چنان«: جواب

غیر ظلم بر قاتل است، بلکه      زندان مجوز شرعی ندارد و نگه داشتن قاتل در زندان تا کبیر شدن ص             
  )4(».اگر کفیل و ضمان هم نباشد، نگه داشتن قاتل در زندان جایز نیست

تکلیف قاتل تا فاصله رسیدن به سن بلوغ یا رشد اولیای دم صغیر مقتول چگونـه خواهـد                  «: سؤال
  »بود؟

د، بنـابراین   اگر گفته شود که قیم و ولی، حق عفو و یا قصاص از طرف اولیای دم را نـدار                  «: جواب
داند، جلوی ضایع شدن خون را بگیـرد؛ چـه بـا            مبنی بر حاکم است به هر نحوی که مصلحت می         

  ) 5(».های دیگرزندان نمودن و چه با اخذ تأمین و چه راه
  :هانوشتپی

  .563ـ محمدفاضل لنکرانی، همان، ص 1
، ص  1367، چاپ دوم، قم،     )علیه السالم (ب  ـ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، مدرسه االمام علی بن ابیطال          2

380.  
  .366ـ سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، همان، ص 3
  .360ـ لطف اهللا صافی گلپایگانی، همان، ص 4
  .656ـ یوسف صانعی، همان، ص 5

  ) 4(ضمیمه شماره 
وق آیا به فتوای حضرتعالی، دایره اختیارات ولی قهری بر مولی علیه صـرفاً نـاظر بـر حقـ                  «: سؤال

مالی است و یا اطالق دارد؟ به عبارت دیگر آیا ولی قهری در حق قصاص نفس و عـضو، از بـاب                      
  »...تواند قاتل و جانی را عفو کند؟ والیت می

ای که حق صغیر اسـت، ثابـت نـشده و    والیت در مثل حق قصاص یا عفو یا بخشش دیه «: جواب
د، بعید نیست که در این صـورت بتوانـد          بلی، اگر ولی مصلحت صغیر را اخذ دیه بدان        . مشکل است 

  ) 1(» ...دیه بگیرد 
در صورتی که اولیای دم همگی صغیر و مجنون باشند، آیا ولی یا قیم به والیت از ناحیـه                   «: سؤال

  »آنها حق مطالبه قصاص یا عفو را دارد؟
قصاص یا عفو مشکل است، مگر جایی که برای مصلحت صغار ضـرورت قطعـی داشـته                 «: جواب
  ) 2(» .دباش
  :هانوشتپی

  .562ـ محمدفاضل لنکرانی، همان، ص 1
  .380ـ ناصر مکارم شیرازی، همان، ص 2

  ) 5(ضمیمه شماره 
  بخشنامه

نظـامی، تجدیـدنظر، دادسـرا و دادگـاه عـالی           . انقالب. های عمومی دادگاه(به کلیه مراجع قضایی     
  )انتظامی قضات دیوان عالی کشور
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یه اولیای دم مقتول صغیر یا مجنون بوده لکن دارای ولـی قهـری              چون در مواردی که کل    «: سؤال
-فرضی که کلیه اولیای دم صغیر یا مجنون فاقد ولی قهـری مـی             باشند و در    می) پدر یا جدپدری  (

در (این قانون، درخصوص اختیار ولـی قهـری         ) 266(باشند، قانون مجازات اسالمی خصوصاً ماده       
نسبت به قصاص یا مطالبه دیه یا مـصالحه         ) در فرض دوم  (لح  و اختیار مقام قضایی صا    ) مورد اول 

باشـد و ایـن امـر    با قاتل ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یاد شده متفـاوت مـی        
لذا به منظـور حـل مـشکل از         . باشدموجب تشتت آراء محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد می          

کر کسب تکلیـف و اسـتفتاء بـه عمـل آمـده؛ پاسـخ و                مقام معظم رهبری نسبت به موارد فوق الذ       
 بـه   30/2/80 مورخ   79759/1 و   20/12/79 مورخ   76385/1های شماره   فتوای معظم له برابر نامه    

  .شرح زیر به قوه قضاییه ابالغ گردید
شود که جعل والیت برای آنـان       از مجموعه ادله والیت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می          «

بنابراین در مسئله مورد بحث که اولیای       . ع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است       از طرف شار  
باشند ولی شرعی آنان باید با مالحظه مصلحت و غبطه آنان اقـدام کنـد و                دم صغیر و مجنون می    

بـدیهی اسـت کـه      . العوض یا بالعـوض نافـذ اسـت       انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع         
جنون با مالحظه همه جوانب و از جملـه نزدیـک یـا دور بـودن او از           تشخیص مصلحت صغیر و م    

  ».سن بلوغ صورت گیرد
در مواردی که رهبری نسبت به حق ولی دم باید اعمال والیت کند، جنابعالی بـه عنـوان رئـیس                 «

العوض یا بالعوض و یا با      قوه قضاییه از طرف این جانب اختیار دارید درگزینش قصاص یا عفو مع            
  ».رطبق مصلحت ولی دم اقدام فرماییدتأخیر ب

توانند براساس اصل یکـصد و شـصت و هفـتم قـانون             باتوجه به مراتب مذکور، مراجع قضایی می      
های عمومی و انقـالب در امـور کیفـری، در نظـایر      قانون آیین دادرسی دادگاه  214اساسی و ماده    

 دم صغیر یا مجنـون کـه فاقـد          مورد طبق فتوای مقام معظم رهبری عمل نموده و در مورد اولیای           
ولی قهری هستند پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله موجود بر توجـه و انتـساب                   
اتها م به متهم باشد، گزارشی از پرونده امر را با ذکر دالیل و تعداداولیای دم صـغیر یـا مجنـون و                       

ه قـضایی مربـوط بـه قـوه     سن و وضعیت خانوادگی و معیشت آنان تهیه و از طریـق رئـیس حـوز               
قضاییه ارسال دارند تا حسب مورد نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتخـاذ و بـه                  

  .دادگاه رسیدگی کننده ابالغ گردد
  سیدمحمد هاشمی شاهرودی
  رئیس قوه قضائیه

  مرکز تحقیقات فقهی قم ـ علی محمدی جورکویه: تحقیق از
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  ا عدم اجرای آراشعبه تشخیص، تکرار ابهام اجرا ی
  ) قسمت پایانی(

  فردکتر سام سوادکوهی
  )دادیار دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه(

  : مقدمه
هـای عمـومی و انقـالب در    گفتیم که با تصویب قانون اصالح تـشکیل دادگـاه   ) 1(در شماره قبل    

دنی حـذف شـد و بـا        ، موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مـ           28/7/1381تاریخ  
 اصالحی، شیوه جدیدی در تعیین اشخاص صالح برای اعتراض به رأی قطعـی و               18تصویب ماده   

قانونگذار به منظور جایگزینی مواد منسوخ شده، نهاد یـا مرجعـی بـه              . رسیدگی به آن ایجاد گردید    
ای قطعی  های تجدیدنظر نسبت به آر    ها یا درخواست  نام شعبه تشخیص برای رسیدگی به اعتراض      

. تأسیس نمود تا در صورت قبول درخواست، رأی معترض عنه را منقضی و رأی مقتضی صادر کند                
چنین امری را که در قانون به نحو اجمال بیان شده است برای محکـوم علیـه و از جهتـی بـرای                       

  ف بین دادستان ابهام به وجود آورده، و آن اینکه اساساً باوجود اعالم اشتباه در رأی و آن هم خال
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و قانون بودن آن، رأی باید اجرا شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، در مدت یک ماه قانونی بـرای                    شرع  
بایـست  اند و یا مرجع مجری رأی می      اعتراض خالف بین قانون و شرع بودن، آیا آرا قطعیت یافته          

ده زمانی رأی را به اجرا گذارد که مدت مزبور مشخص و اعتـراض در شـعبه تـشخیص ثبـت نـش                     
ها در این خصوص متفاوت است؛ برخی معتقدند با وجود اعالم خالف بـین قـانون و                 باشد؟ دیدگاه 

توان قبل از تعیین تکلیف شعبه تشخیص رأی را بـه           شرع بودن رأی، اعم از حقوق یا کیفری، نمی        
 نامـه اصـالحی   اجرا گذاشت؛ و برخی به لحاظ حکم کلی راجع به آرای قطعی و با استناد به آیـین                 

اند، مگر  های عمومی وانقالب، رأی قطعی را الزم االجرا دانسته        قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    
اینکه از طرف شعبه تشخیص دستور توقف اجرای حکم داده شود نظر دیگری نیـز بـر ایـن بـاور                     
است که قبل از نقض حکم توسط هیأت تشخیص قطعیت و الزم االجرا بودن رأی به قوت خـود                   

باشد؛ زیرا اقتضای قطعیت رأی، اجرای آن است، مگر اینکه قانون مانند اعاده دادرسی به               باقی می 
نحو دیگری تعیین تکلیف نموده باشد که درمانحن فیه، مطابق این دیدگاه، تعیین تکلیف در اجـرا                 

  اصالحی را مـورد    18یا عدم اجرای آرا وجود داشته است بپردازیم، سپس ابهام فعلی ناشی از ماده               
با توجه به نتیجه حاصل از مباحث مذکور، امید است در اصالحات قانونی که در             . مطالعه قرار دهیم  

گـذاری نظـام   آینده نزدیک در آیین دادرسی کیفری پیش رو خواهیم داشت و همچنین در سیاست          
  .های کاربردی آن، مورد استفاده واقع شوددادرسی پایدار کشور، عالوه بر جنبه

  ق در اجرا یا عدم اجرای آراـ ابهام ساب2
ابهام اجرای آرای قطعی به نوعی، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری مطرح و موضوع بحـث                    

  :به هر یک اشاره خواهیم داشت) 2.(بوده است
  :الف ـ در امور مدنی

 ، برخالف مـاده   1379های عمومی و انقالب در امور مدنی سال          قانون آیین دادرسی دادگاه    5ماده  
ای بودن رسیدگی قـرار داده و       اصل را در یک مرحله    ) 3(،  1318 قانون آیین دادرسی مدنی سال       7

ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا مـواردی               آرای دادگاه «: داردمقرر می 
  ».که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند

  های عمومی و انقالب در امور مدنی، بیان  آیین دادرسی دادگاه قانون330در باب چهارم، ماده 



 ٦١

های عمومی و انقالب در امور حقوقی قطعـی اسـت           آرای دادگاه «: داردمشابهی داشته و اشعار می    
 همین قانون، احکـام     331ماده  » .مگر در مواردی که طبق قانون، قابل درخواست تجدیدنظر باشد         

 335ماده  .  آن، قرارهای قابل تجدیدنظر را احصا نموده است        332 قابل درخواست تجدیدنظرو ماده   
الف ـ طرفین  «: گویددرخواست تجدیدنظر دارند برشمرده و میقانون مذکور، اشخاصی را که حق 

 در حـدود  326مـاده  ) 1(ب ـ مقامات منـدرج در تبـصره    . دعوا یا وکال و یا نمایندگان قانونی آنها
  )4(».وظایف قانونی خود

های بدوی را جز در مواردی که طبق قانون، قابـل درخواسـت تجدیـدنظر باشـد،             احکام دادگاه  اگر
قطعی بدانیم؛ احکام قابل تجدیدنظر در صورت رسیدگی در مرجع عالی که همانـا براسـاس مـاده                  

به این امـر مـاده   . بایست قطعی تلقی شوند  طبعاً می ) 5(، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است،       334
های عمومی و انقالب با یک اسـتثناء داللـت دارد؛ در ایـن              انون آیین دادرسی مدنی دادگاه     ق 365

- قطعـی مـی    326آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقـرر در مـاده              «: خوانیمماده می 
  ».باشد

، پـس از صـدور رأی توسـط         1379به بیان دیگر، قانونگذار در مقررات آیین دادرسی مـدنی سـال             
 326اه تجدیدنظر استان، مرحله دیگری را برای رسیدگی جز در موارد سه گانه مقرر در مـاده                  دادگ

ب ـ قاضی دیگری پی به اشتباه رأی  . الف ـ قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود : یعنی(
ج ـ دادگـاه   . برد، به نحوی که اگر به قاضی صـادرکننده رأی تـذکر دهـد متنبـه شـود     صادره می

اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صل          ننده رأی یا قاضی، صالحیت رسیدگی را نداشته       صادرک
 همـان قـانون، آرای      368بینی ننموده بود؛ زیرا مطابق مـاده        پیش) احیت برای رسیدگی بوده است    

احکام راجـع   (خواهی نیست مگر در موارد خاصی از احکام         های تجدیدنظر استان قابل فرجام    دادگاه
قرار ابطال یا رد درخواست و قـرار        (و قرارها   ) اصل نکاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر و وقف         به  

سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا مشروط به اینکه اصل حکـم راجـع بـه آنهـا قابـل       
  )6.)(رسیدگی فرجامی باشد

هـای بـدوی    آرای دادگـاه  : آمد، اوالً ای که به دست می    به التفات به سیستم دادرسی مذکور، نتیجه      
هـای  آرای دادگـاه  : ثالثـاً . برخی آرای بدوی غیرقطعی و قابل تجدیـدنظر اسـت         : ثانیاً. قطعی است 

معدودی از آرای تجدیدنظر، قابل فرجامی است، بدون اینکه اجـرای           : رابعاً. تجدیدنظر قطعی است  
 غیرقطعـی  326قـرر در مـاده   تمـامی آرا در مـوارد م      : خامساً) 7. (حکم، قبل از نقض به تأخیر افتد      

  )8. (است
تشخیص و اعالم   با وجود نظام دادرسی فوق، ابهامی که دامنگیر محاکم شد این بود که به صرف                

شود ، آیا عملیات اجرایی حکم قطعی متوقف می       326 ماده   1اشتباه توسط قضات مذکور در تبصره       
برخی تـا مـوقعی کـه قـرار         . ه است های قضات در این خصوص واحد نبود      رویه. یابدو یا ادامه می   
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دادند و برخـی بـه صـرف        تأخیر یا توقف اجرای حکم صادر نشده باشد عملیات اجرایی را ادامه می            
  ) 9. (نمودنداعالم اشتباه اجرای حکم را موقوف می

 آن  1، آنچه مسلم بود اینکه به محض اعالم اشـتباه قـضات مـذکور در تبـصره                  326با وجود ماده    
دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که               رئیس  (ماده  

شد و مهمتر از آن،     حکم قطعی متزلزل می   ) گیردطبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می        
، 365(خواهی مترتب است، به لحاظ سلب قطعیت از حکـم بـه صـراحت مـواد                 اثری که در فرجام   

گردد حتی قبل از    های عمومی و انقالب، موجب می     یین دادرسی مدنی دادگاه   قانون آ ) 411 و   408
  .نقض، اجرا متوقف شود

  
  :ب ـ در امور کیفری

: آنچه در مورد احکام حقوقی یادآور شدیم، به نوعی در امور کیفـری نیـز جـاری بـوده اسـت؛ اوالً                     
های عمومی و اقـنالب در       آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه     232مطابق اصل مقرر در صدر ماده       

 قانون آیین دادرسـی     232در موارد  گانه مقرر در قسمت اخیر ماده          : ثانیاً. امور کیفری قطعی است   
های بدوی، غیرقطعی و قابل تجدیدنظر      های عمومی و انقالب در امور کیفری، احکام دادگاه        دادگاه
یـک  : انقالب دو قسم بـوده اسـت      های عمومی کیفری و     مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه   : ثالثاً. است

این امـر از مـواد      . مرجع، صالحیت رسیدگی ماهوی و مرجع دیگر، صالحیت رسیدگی شکلی دارد          
ماده » ج«و  » د«به حکایت بندهای    : رابعاً.  آیین دادرسی کیفری مشخص است     264 و   251،  233
هـای بـدوی و     دگـاه حکم قطعی دا  ( همین قانون، عالوه بر موارد مذکور در بندهای الف و ب             278
نماید و همچنین حکـم دادگـاه       حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر می          ...) 

بـه صـراحت    : خامـساً . باشنداالجرا می بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد، الزم         
قانون، تمـام آرا     همان   266 آیین دادرسی کیفری و قسمت اخیر ماده         257 ماده   4قسمت اخیر بند    
  .باشند غیرقطعی بوده و ماالً قابل اجرا نمی235ماده در موارد مقرر در 
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های عمومی و انقالب در امور کیفری، بـر کلیـه            آیین دادرسی دادگاه   235با عنایت به سلطه ماده      
ه آرا درواقع، در نظام دادرسی کیفری نیز قطعیت آرا و اجرای احکام قطعی به صـرف اعـالم اشـتبا                   

رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حـوزه          (قاضی صادرکننده رأی یا قاضی دیگر       
، )گرفـت قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونـده تحـت نظـر او قـرار مـی                    

ضمن اینکه تردید در عدم اخذ تأمین به منظور جلوگیری از فرار            ) 10. (گردیدمتزلزل و متوقف می   
خفی شدن محکوم علیهی که در حبس ناشی از حکم قطعی بوده و بـه لحـاظ اعـالم اشـتباه                     یا م 
بایست بالفاصله آزاد گردد، در غالب موارد وجود نداشته است؛ زیرا تفسیر قواعد به نفـع مـتهم                  می

در امور کیفری، گرایش به این داشته و دارد که به دلیل عدم وجود نـص، چنـین اقـدامی قـانونی                      
توانـست ماننـد آنچـه درخـصوص اعـاده          را قانونگذار در صورت نیاز به اخـذ تـأمین مـی           زی. نیست

 قـانون  275مـاده   .  هم تعیین حکـم کنـد      235دادرسی، تکلیف را روشن کرده است، در مورد ماده          
رأی دیـوان عـالی کـشور در خـصوص          : (گویـد آیین دادرسی کیفری، در مورد اعاده دادرسـی مـی         

ای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی و صدور حکـم مجـدد                پذیرش اعاده دادرسی، اجر   
به تعویق خواهد انداخت؛ لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکـوم علیـه چنانچـه                   

-تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تأمین مأخوذه منتفی شده باشد، تـأمین الزم اخـذ مـی                   
. رد اعالم اشتباه از سوی دادستان کـل کـشور نیـز نیامـده اسـت               ضمن اینکه این امر در مو     .) شود

درخواسـت  «: گویـد  آیین دادرسی کیفری در این خصوص به طور مطلـق مـی            269 ماده   2تبصره  
نقض حکم توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای حکم تا پایـان رسـیدگی                  

  ».دیوان عالی کشور خواهد بود
  
   اصالحی18ا عدم اجرا در ماده  ـ ابهام اجرا ی3

 در امور کیفـری و      235 اصالحی، با توجه به سابقه قطعیت آرا و مقررات ماده            18قسمت دوم ماده    
.  در امور مدنی، به منظور برطرف نمودن نواقص سیستم دادرسی به تصویب مقنن رسید              326ماده  

ز طریـق اعـاده دادرسـی و    در مـورد آرای قطعـی، جـز ا   «:  اصالحی18مطابق این قسمت از ماده   
توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه      اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است، نمی          

چـه در امـور     (رأی، خالف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکـوم علیـه                  
 مــورد ممکــن اســت) در امــور کیفــری(و یــا دادســتان مربــوط ) مــدنی و چــه در امــور کیفــری

  ».تجدیدنظرواقع شود
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قسمت مزبور در واقع سه امر را از موجبات رسیدگی مجدد حکم قطعی پذیرفته است کـه عبارتنـد             
اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، درخواست محکوم علیه و یا دادستان در موارد خالف بین قـانون                : از

 در قوانین مربـوط، احکـام آن        بحث ما راجع به اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نیست؛ زیرا          . یا شرع 
ای دارد که برمبنای آن، محکـوم       اما درخصوص امر سوم، قانونگذار بیان تأسیسی ویژه       . مقرر است 

در صـورت خـالف بـین    ) در امـور کیفـری  (و یا دادستان ) در امور مدنی و یا در امور کیفری       (علیه  
درخواست آنان ممکن است مورد     توانند درخواست تجدیدنظر نمایند و      قانون یا شرع بودن رأی می     

  .پذیرش واقع شده و در رأی تجدیدنظر گردد
موضـوع اول   : نمایـد  اصالحی، به یک اعتبار توجه را به دو موضوع جلب مـی            18قسمت دوم ماده    

 مـاده   1اینکه درخواست باید حاکی از خالف بین قانون یا شرع بودن رأی باشد، که حسب تبصره                 
 این است که رأی برخالف نص صـریح قـانون و یـا در مـوارد سـکوت                   مزبور، مراد از خالف بین،    

پس درخواستی که متضمن بررسی موافقت یا عدم موافقت رأی          . قانون، خالف مسلمات فقه باشد    
با قانون یا شرع باشد، یا داللت بر اشتباهاتی کند که با نص صریح قانون یا مسلمات فقه مخـالف                    

توان داشت، قطع نظر از اینکه تـشخیص آن         اشد که از مقررات می    نبوده و یا مبنی بر استنباطاتی ب      
موضـوع دوم اینکـه،     . گیرد اصالحی قرار نمی   18، اساساً در قالب این قسمت از ماده         )11(با کیست 

اعالم خالف بین قانون یا شرع بودن رأی ممکن است پذیرفته و یا رد شود؛ یعنی بر فرض اینکـه                 
ن، رأی با نص صریح قانون یا مسلمات فقه مخالف باشـد، ممکـن              از طرف محکوم علیه یا دادستا     

  .است چنین اعالمی مورد پذیرش واقع نشود
  

  :امور حقوقیالف ـ ابهام اجرا یا عدم اجرا در 
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) 12) (نخستین و پـژوهش   (ای  ، برمبنای رسیدگی ماهیتی دو درجه     1318آیین دادرسی مدنی سال     
نفـع ظـرف    تـا ذی  ) 13(ی برای طرفین منظور نموده بـود،      تنظیم و مرحله فرجامی را به عنوان حق       

دادخواست تقدیم نماید و موضوع مـورد رسـیدگی فرجـامی           ) برای سکنه ایران  ) (14(مدت ده روز    
مقصود از رسیدگی فرجامی نیز تشخیص این امر بود که حکم یا قرار مـورد درخواسـت                 . قرار گیرد 

 اول، حکم یا قرار ابرام واال با ذکـر تمـام جهـات    در صورت. فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه    
انـداخت؛ ولـی   قانونی مؤثر در نقض حکم یا قرار، فرجام خواسته نقض نشده باشد بـه تـأخیر نمـی        

داد، اجرای حکم تا صـدور حکـم فرجـامی بـه            هرگاه محکوم علیه نسبت به محکوم به تأمین می        
  ) 16. (افتادتأخیر می

-دادستان دیوان عالی کشور، بدون اینکه مقید بـه مـدت باشـد، مـی              در ضمن، در مقررات سابق،      
در . توانست هر وقت از مخالفت حکم یا قرار با قانون مطلع شد، درخواست رسیدگی فرجامی نماید               

گرفت و درباره اصـحاب دعـوا       این مورد، نقض دیوان عالی کشور فقط برای حفظ قانون انجام می           
شود با وجود قطعیت    در مقررات سابق که هنوز مورد عمل واقع می         بنابراین،) 17. (مؤثر نبوده است  
مگر اینکه به موجب قانون ترتیب خاصی مقـرر شـده           ) 18(بایست به اجرا گذاشت،     رأی، آن را می   

های عمومی و انقالب در امور مدنی، بر همین اساس تنظـیم             آیین دادرسی دادگاه   386ماده  . باشد
ام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است بـه تـأخیر               درخواست فرج «: گویدشده و می  

الف ـ چنانچه محکوم بـه مـالی باشـد، در صـورت      : گردداندازد و لکن به ترتیب زیر عمل مینمی
ب ـ چنانچـه   . له تـأمین مناسـب اخـذ خواهـد شـد     لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم

دگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد،        به غیرمالی باشد و به تشخیص دا      محکوم
  ».اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد

 قـانون اصـالح     18حکم اجرا یا عدم اجرا نسبت به آنچه در مـاده            باتوجه به آنچه ذکر شد، قاعدتاً       
ت رأی محرز و قبل     زیرا قطعی های عمومی و انقالب آمده است، روشن است؛         قانون تشکیل دادگاه  

اما مشکل مزانـی مطـرح      . توان اثر قانونی رأی قطعی را موقوف نمود       از نقض شعبه تشخیص نمی    
. نفع مصر به توقف اجرا تا تعیین تکلیف نهایی شعبه تشخیص باشـد            شود که بنا به جهاتی، ذی     می

وضـع حکـم    ) 19(حی،  نامه اصـال  این امر از نگاه قانونگذار دور افتاده است؛ لیکن نویسندگان آیین          
صرف درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از        «: اند آورده 38نموده و در قسمت سوم ماده       

در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را        ) 20(اجرای حکم نیست؛ لکن چنانچه عضو مذکور،        
شـده بـه    العـاده، پیـشنهاد یـاد       بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق           

است قبل  حکم مزبور در واقع به شعبه تشخیص اجازه داده          » .تصویب اکثریت اعضای شعبه برسد    
بـه تـأمین بدهـد،      از نقض رأی تجدیدنظر خواسته و بدون اینکه محکوم علیه نسبت بـه محکـوم              

  .دستور توقف رأی قطعی را صادر نماید
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 از شعب تشخیص بوده است تا بتوان       ای آن به عنوان یک دکترین موردعمل برخی       جنبه آیین نامه  
اجـرا را   در موارد خالف بین، از نگاه شعبه تشخیص، قبل از نقض رأی و ضـمن مطالبـه پرونـده،                    

هـا قبـل از نقـض رأی از سـوی           اگرچه به اجرای چنین دستور توقفی توسط دادگـاه        . متوقف نمود 
یص با توجـه بـه قـسمت        شود؛ زیرا تکلیف شعبه تشخ    شعب تشخیص، به دیده تردید نگریسته می      

هـای عمـومی و انقـالب مـشخص و           قانون اصالح قانون تـشکیل دادگـاه       18 ماده   3دوم تبصره   
در صورتی که شعبه تشخیص وجود خالف بین را احراز نماید، رأی را نقض و               «: تصریح شده است  

ر از طرفی،اقتضای حقوق محکوم لـه آن اسـت کـه احتیـاط الزم د              » .نمایدرأی مقتضی صادر می   
حفظ حقوق مکتسبه وی صورت پذیرد و عنداللزوم تأمین مناسـب از محکـوم علیـه معتـرض، بـه        

خـواهی  بینی مرحله فرجـام   عدم پیش . منظور جبران خسارت احتمالی ناشی از توقف اجرا اخذ شود         
، به  1379های عمومی و انقالب در امور مدنی سال         برای غالب آرا در مقررات آیین دادرسی دادگاه       

خـواهی از آرا را  تا حدودی وجهه فرجـام ) 1381مصوب (گی شعب تشخیص در قواعد کنونی       رسید
تـوان درخواسـت    ظرف یک مـاه از تـاریخ ابـالغ رأی مـی           ) 21(چه اینکه با قطعیت حکم    . دهدمی

بـا فـرض چنـین      . تجدیدنظر از حیث خالف بین قانون یا شرع بودن آن را از شعبه تشخیص نمود              
 قـانون آیـین دادرسـی       386بت به آرای قطعی مدنی، حکم مقـرر در مـاده            امری، اقتضا داشت نس   

  .شدها واقع می، پیش بینی و یا مورد عمل دادگاه1379مدنی سال 
  

  :ب ـ ابهام اجرا یا عدم اجرا در امور کیفری
 قـانون اصـالح قـانون       18 مـاده    2بحثی که در مقررات سابق و حکم مقرر در قسمت دوم تبصره             

مزیـد بـر آن،     . های عمومی و انقالب داشتیم، در قسمت کیفری نیـز صـادق اسـت             تشکیل دادگاه 
گردد، که اجرای آرای قطعـی کیفـری حـسب          ای درخصوص اعتراض دادستان نیز مطرح می      نکته

صـورت قطعیـت رأی، عملیـات اجـرای حکـم           باشد و مطابق قاعده، در      قانون از آثار مسلم آن می     
  ) 23. (مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است) 22 (شود،قطعی به هیچ وجه متوقف نمی
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های عمومی و انقالب، بـه نـوعی هـم از حیـث              قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه     18حکم ماده   
و هم پرداخت هزینـه دادرسـی،   ) یک ماه(و هم از حیث مدت    ) خالف قانون شرع  (مبنای اعتراض   

هرگـاه از رأی    «: گویـد مـاده اخیـر مـی     . سـت  ا 1378 آیین دادرسی کیفری سال      268مشابه ماده   
غیرقطعی محاکم کیفری درمهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نشده، یا به هر علتی رأی قطعـی              

توانـد ظـرف مـدت    علیه، مدعی خالف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، مـی شده باشد و محکوم   
از طریق دادسـتان کـل کـشور        یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی یا قطعیت حکم،           

تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه          . تقاضای نقض حکم را بنماید    
  » .به مأخذ دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر احکام کیفری خواهد بود

 مـوجبی   شد و صرف مطالبه پرونده توسط دادستان کل نیز        درخواست مزبور موجب توقف اجرا نمی     
درخواسـت نقـض    «:  قانون مزبور  269 ماده   2لیکن به حکم تبصره     . رفتبرای توقف به شمار نمی    

حکم توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای حکم تا پایان رسیدگی دیـوان                 
  .مشکالت مربوط به این امر را در مطالب سابق مطرح نمودیم» .عالی کشور خواهد بود

صرف نظر از دیدگاهی که اساساً آرایی که واجد جنبه کیفـری      ( اصالحی   18 ماده   درخصوص حکم 
داند و معتقد اسـت رأی کیفـری زمـانی    گردند را قطعی نمیهستند و در شعبه تشخیص مطرح می   

قطعی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان رسیدگی مجـدد نمـودو چـون پرونـده از طـرف                     
توان آن را قطعـی دانـست و        قض و صدور رأی مقتضی است نمی      هیأت تشخیص قابل مطالبه و ن     

همچنین مطابق این نظر، با مطالبه پرونده توسط شعبه تشخیص و حتی پیـشتر از آن، بـه صـرف                    
تقدیم درخواست خالف بین قانون و شرع بودن رأی به شعبه تشخیص در مهلت مقرر، تـا تعیـین                   

مطلبی که قابـل توجـه اسـت، اعتـراض          .) را ندارد تکلیف حکم، به لحاظ تالی فاسد آن، قابلیت اج        
به این معنا که دادستان که خودمجری حکم است، اگر معتقـد باشـد حکـم                . دادستان مربوط است  

بینی امری را ننمـوده     بین شرع یا قانون است، تکلیف چیست؟ قانون در این خصوص پیش           خالف  
  .و ساکت است

هـای عمـومی و انقـالب نیـز درخـصوص            دادگـاه  نامه اصالحی قانون اصالح قانون تـشکیل      آیین
طبیعی است که در کیفیت عمل و نحوه اقـدام تـشتت حاصـل              . موضوع، بیان حکمی ننموده است    

  .شود
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  :هانوشتپی
  .14 الی 11، صفحه 1382، سال اول، مرداد و شهریور 3نشریه پیام آموزش، شماره . ک.ـ ر1
 آیین دادرسی مدنی، ماهنامه دادرسی، شـماره        365درسی در اعمال ماده     مقاله نگارنده، لزوم ایجاد نظم دا     . ک.ـ ر 2

  .12 الی 8، صفحه 1381، سال ششم، مهر و آبان 34
خواهد بود، مگـر    ) نخستین و پژوهش  (رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه        «:  قانون منسوخ  7ـ مطابق ماده    3

های عمومی و انقالب مصوب      قانون تشکیل دادگاه   7 ماده   نماید،اضافه می »در مواردی که قانون استثنا کرده باشد      
  :گوید که در مقررات اصالحی آن، قانون دچار تغییر نگردیده است، نیز بر قطعیت آرا تصریح داشته و می1373

-های عمومی و انقالب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش                 احکام دادگاه «
  ».ستبینی شده ا

های عمومی  الحاقی به قانون تشکیل دادگاه39 طبق ماده  326 باتوجه به نسخ صریح ماده       335ماده  » ب«ـ بند   4
  .، به طور ضمنی نسخ گردیده است1381و انقالب در سال 

مرجـع تجدیـدنظر آرای     «: های عمومی و انقالب در امـور مـدنی         قانون آیین دادرسی دادگاه    334ـ برحسب ماده    5
  ».باشدای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان میهای عمومی و انقالب هر حوزهدادگاه

هـای عمـومی و انقـالب در امـور           قانون آیین دادگاه   369ـ الزم به ذکر است که مطابق بندهای شش گانه ماده            6
یدگی فرجـامی   هم باشد، قابـل رسـ     ) 368 و   367مادتین  (مدنی، اگر حکم از مصادیق بندهای الف در دو ماده قبل            

  .نخواهد بود
درجات فرجام، اجرای حکم را تا زمانی کـه حکـم نقـض نـشده               «:  قانون آیین دادرسی مدنی    386ـ مطابق ماده    7

  »...شود اندازد؛ ولکن به ترتیب زیر عمل میاست به تأخیر نمی
 را 326موضـوع مـاده   های عمومی و انقالب، ادعـای   منسوخه آیین دادرسی دادگاه412ماده «:  ـ توضیح اینکه 8

  ».بینی نموده استنسبت به احکام شعبه دیوان عالی کشور هم پیش
  .9مقاله نگارنده، همان، صفحه . ک.ـ ر9

 رئیس قوه قـضاییه بـه کلیـه مراجـع           15/10/1380 مورخ   15/10/1380 مورخ   19629/80/1ـ بخشنامه شماره    10
وضعیت متشتت و متزلزل اجرای آرای قطعی در مانحن         حکایت از   ) های عمومی و انقالب و نظامی     دادگاه(قضایی  
های عمـومی و   آیین دادرسی دادگاه389 و 387، 328، 326باتوجه به مقررات مندرج در مواد      : مطابق آن . فیه دارد 

های عمومی و انقالب در امور کیفری، مقتـضی اسـت            قانون آیین دادرسی دادگاه    629 و   268،  235انقالب و مواد    
-محترمی که مسئولیت اجرای احکام صادر شده را به عهده دارند، در مورد احکام قطعیت یافته و الزم                 کلیه قضات   

صالح درخواست نقض دادنامه به عمل نیامده و یا دستور تأخیر یـا             تا زمانی که از طرف مقامات قضایی ذی       االجرا  
در مـورد اعـاده   .  حکم اقـدام نماینـد  توقف عملیات اجرایی صادر نشده است، طبق مقررات قانونی نسبت به اجرای  

های  قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه     275 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده        437دادرسی، حسب مورد برابر ماده      
  .عمومی و انقالب عمل نمایند

 امر رسد تشخیص این  بنابراین، به نظر می   . ـ قانونگذار، مرجع تشخیص ابتدایی این امر را مشخص ننموده است          11
شعبه تشخیص دیوان عالی کشور باشد، یعنی، به صرف اعالم خالف بین قانون و شرع بـودن  در هر حال به عهده  

 18 مـاده    2رأی ولو غیر مستند، این تکلیف شعبه تشخیص است که رسیدگی و نهایتاً حسب قـسمت دوم تبـصره                    
  .قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نماید

نخـستین و   (رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی، دو درجه        «: ، اشعار داشت  1318ادرسی مدنی سال     آیین د  7ـ ماده   12
  ».خواهد بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد) پژوهش
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  .1318 و بعد آیین دادرسی مدنی سال 521ـ ماده 13
  .1318 آیین دادرسی مدنی سال 526ـ ماده 14
  .1318سال  آیین دادرسی مدنی 558ـ ماده 15
  .1318 آیین دادرسی مدنی سال 542ماده ـ 16
  .1318 آیین دادرسی مدنی 580 و 579ـ مواد 17
هـای دادگـستری بـه    هیچ حکمی از احکـام دادگـاه  «: 1356 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1ـ مطابق ماده  18

کنـد،   مواردی که قانون معین مـی      شود، مگر اینکه قطعی شده و یا قرار اجرای موقت آن در           موقع اجرا گذارده نمی   
  ».صادر شده باشد

  .15/11/1381 ـ 16880ـ منتشره در روزنامه رسمی شماره 19
  . ـ منظور، رئیس شعبه یا یکی از اعضای شعبه تشخیص است20
ـ الزم به ذکر است که برخی شعب تشخیص، مرحله چهارمی برای رسیدگی شعبه تشخیص ـ آن چنان کـه در   21

  .گفتیم ـ قایل نیستند؛ زیرا قانونگذار به مواد قابل رسیدگی تصریح نموده استشماره پیشین 
  .1378 آیین دادرسی کیفری سال 283ـ ماده 22
  . قید شده است1378 ـ آیین دادرسی کیفری سال 291 و 288، 285ـ مانند آنچه در مواد 23
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جرم ماهیت حقوقی به کارگیری غیرمجاز تبعه بیگانه و تحول شرایط تحقق 
  کارفرما

  )معاون اداره کل آموزش ضمن خدمت قوه قضاییه(غالمرضا موحدیان 
  

  :مقدمه
را مجاز دانسته، و عدول از آن با ضمانت اجرایی          ) 1(قانونگذار، تحت شرایطی، اشتغال اتباع بیگانه       

-توجه به ابعاد مدنی قضیه، هنگامی که از نیروی کار غیرمجـاز بهـره             . مدنی و جزایی همراه است    
برداری شده و مرجع صالح در رسیدگی به اختالفات ناشی از این رابطه حقوقی و همچنـین تغییـر                   
مقررات در سنوات اخیر درخصوص تحول شرایط تحقق جرم به کارگیری غیرمجاز اتبـاع خـارجی                

ویژه که در بخش جزایی به لحـاظ        به. سزایی برخوردار است  توسط کارفرمای متخلف، از اهمیت به     
لـذا در ایـن     .  مقررات، این تحول به طور جامع مورد عنایت برخـی قـرار نگرفتـه اسـت                پراکندگی

توجـه الزم  . گرددهایی که در این ارتباط تشکیل می   مختصر سعی گردیده با عنایت به انبوه پرونده       
  .داده شود و در اتخاذ تصمیم و صدور رأی، مبنای قانونی صحیح و استوار تبیین گردد
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  :بخش مدنی: الف
اصل چهل و سـوم قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی      » 2«به موجب اصل بیست و هشتم و بند   

از طرفـی، در اکثـر کـشورها بـرای          . گذاری در امر اشتغال، از وظـایف دولـت اسـت          سیاستایران،  
آید و صرفاً در شرایط خاصی حـضور        ریزی به عمل می   جلوگیری از حضور کارگر تبعه خارج، برنامه      

  .نمایندرا در بازار کار کشور خود تجویز میاتباع بیگانه 
 قانون کار جمهوری اسالمی ایـران، اشـتغال اتبـاع بیگانـه ممنـوع               120در همین ارتباط، در ماده      

  :اعالم گردیده است، مگر دارای شرایط ذیل باشند
  .ـ دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشد1
  .  امور اجتماعی دریافت نمایندـ مطابق مقررات، پروانه کار از وزارت کار و2

عبارت اسـت   ) 2(از جمله شرایط صحت قرارداد کار      قانون کار،    9ماده  » ج«از طرفی به موجب بند      
  ».عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر«: از

 قانون کار، به کار     120 بدین ترتیب، در صورتی که تبعه بیگانه بدون رعایت شرایط مندرج در ماده            
 اشاره شده، معتبـر نبـوده و        9پذیرفته شود، قرارداد کار به واسطه ممنوعیت قانونی مندرج در ماده            

گیری از نیروی کار او، به رغم اینکه کار تابع وجود دارد و در تعریـف                باطل است و در صورت بهره     
ر قـوانین و مقـررات حمـایتی و         گیرد، فعالیت او تحـت پوشـش قـانون کـار و سـای             کارگر قرار می  

توجـه بـه عمومـات      لذا روابط کارگر و کارفرما یا به عبارت دیگر، عامل و آمر، با            . استخدامی نیست 
گردد و عنداالقتـضا مقـررات اجـاره اشـخاص تعیـین            قانونی و به خصوص قانون مدنی تنظیم می       

بینـی شـده   در قانون کار پـیش   هایی که   در چنین مواردی، کارگر از حداقل     . کننده روابط آنان است   
بهـره  بـی ... مثل رعایت حداقل مزد روزانه، مرخصی ـ جمعه و تعطیالت ـ حتی سنوات خـدمت و    

هـای  کـه مجموعـه   ) 3(است، مضافاً مراجع خاص رسیدگی کننده به اختالفـات کـارگر و کارفرمـا             
باشند، رفرما می تخصصی و مجانی برای رسیدگی بدون تشریفات و فوری به اختالفات کارگر و کا             

  .مجاز به رسیدگی به اختالف احتمالی حاصل شده نیستند
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در محـاکم عمـومی دادگـستری وفـق قـانون آیـین             بنابراین، مطالبات و دعاوی چنین کـارگرانی        
شود که با عنایت به عـدم اعتبـار قـرارداد           دادرسی مدنی و با رعایت تشریفات مربوط رسیدگی می        

ت اجرت مربوط از ناحیه کارفرما، کارفرما به تأدیه اجرت المثـل کـار              کار فیمابین و ضرورت پرداخ    
مضافاً کارفرمای متخلف بایدعواقب دیگری را نیز بپذیرد که در بخش           . انجام شده ملزم خواهد شد    

  .شودبعد به آن پرداخته می
  
  :بخش جزایی: ب

 کـارگر مزبـور نیـست؛       اشتغال به کار تبعه بیگانه در کشور ایران مستوجب مسئولیت کیفری برای           
هرچندنامبرده تحت عناوین دیگری مثل ورود و اقامت غیرمجاز قابل تعقیب کیفری باشـد؛ لـیکن                

طور غیرمجاز کارگر تبعه بیگانه را به کار گرفته است، اعم از اینکه بـه طـور کلـی                   کافرمایی که به  
ه در پروانـه کـار مـشخص    فاقد پروانه کار باشد یا مدت آن منقضی شده و یا به کاری غیر از آنچـ             

قابل ذکر است که منظور از کارفرما،       . شده به کار گیرد، عواقب جزایی برای او منظور گردیده است          
بدیهی است در صورت ارتکاب جـرم در اولـی، شـخص            . باشداعم از شخص حقیقی یا حقوقی می      

مل یا مدیرمـسئول    گیرد اما در ثانوی، مسئولیت جزایی متوجه مدیرعا       طبیعی تحت تعقیب قرار می    
  )4.(شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام شده است

کارفرمایانی که اتباع بیگانه    «: 1369 قانون کار مصوب     181در موضوع مورد بحث، به موجب ماده        
را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است را بـه کـار گمارنـد و یـا                  

نه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید نشده است بپذیرند و یا در مـواردی کـه                     اتباع بیگا 
گردد، مراتـب را بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی              رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می       

ـ   91اعالم ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجـازات حـبس از                    ا  روز ت
  ». روز محکوم خواهند شد180

 کـل کـشور مـصوب    1380 ماده واحده قانون بودجـه سـال   7تبصره » و«از طرفی، به موجب بند     
 مجلس شورای اسالمی، وزارت کار و امـور اجتمـاعی موظـف گردیـده بـود جهـت                   26/11/1379

ن قـانون   جلوگیری از نیروی غیرمجاز کار خارجی، کارفرمایان متخلـف را جریمـه نمایـد و در مـت                 
بـا ایـن وصـف، اجـرای     » .باشـد  قانون کار نمی 181اجرای این بند نافی حکم ماده       «: مذکور آمده 

 قـانون کـار،     181کارفرمای متخلف براسـاس مـاده       حکم مندرج در قانون بودجه و تعقیب کیفری         
  .موازی و در عرض یکدیگر بوده و اجرای یکی از آن دو مانع اجرای دیگری نبود
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 قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت        11مـاده   » ج«اد شده به موجب بند      اما موضوع ی  
 کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسـالمی، کـه بـه عنـوان قـانون                 27/11/1380مصوب  

 الزم االجرا گردیده است، به کلـی        1381آزمایشی تصویب و برای مدت چهار سال از ابتدای سال           
 و امور اجتمـاعی در تعیـین جریمـه و همچنـین تعقیـب کیفـری                 دگرگون شده و اقدام وزارت کار     

کارفرمای متخلفی که تبعه بیگانه فاقد پروانه کار را به کار گرفته از سوی مرجع قـضایی در طـول        
  :به موجب قانون مارالذکر. یکدیگر قرار گرفته است

ت کـار و امـور      به منظور جلوگیری از حضور نیروی غیرمجاز خـارجی در بـازار کـار کـشور، وزار                «
گیرند، بابت هر روز    اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به کار می             

در . جریمـه نمایـد   ) 5( برابـر حـداقل دسـتمزد روزانـه          5اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل       
-نـزد خزانـه  (عمـومی  درآمد حاصله به درآمد . صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد  

تواننـد در محـاکم صـالحه       کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض مـی      . واریز خواهد شد  ) داری کل 
در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخـت جریمـه مقـرر در ایـن بنـد، تعقیـب       . طرح دعوا نمایند  

ل  مجمع تشخیص مصلحت نظام به عم      29/8/1369 قانون کار مصوب     181کیفری براساس ماده    
هـای نگهـداری آنـان      مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خـارجی در درون اردوگـاه            . خواهد آمد 

  )6(».شودنمی
بنابراین، به موجب قانون مزبور، زمانی به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یـا بیگانگـانی کـه                   

ت کـه وزارت کـار و امـور         مدت اعتبار پروانه کار آنها منقضی شده، جرم و قابل تعقیب کیفری اس            
اجتماعی اقدام به تعیین جریمه و ابالغ آن نموده و کارفرمای متخلـف از پرداخـت جریمـه تعیـین                   

  .در غیر این صورت، کارفرمای مزبور قابل تعقیب کیفری نیست. شده امتناع نماید
  :در رابطه با مفاد قانون یاد شده، توجه به نکات ذیل ضروری است

کـارگیری تبعـه بیگانـه بـدون        بـه (ر نموده است صرفاً شرایط تحقق جرم نسبت به          آنچه تغیی : اوالً
باشد؛ می) است که مدت اعتبار پروانه کار آنها منقضی شده        کارگیری بیگانگانی   به(و یا   ) پروانه کار 

 قانون کار، مثل به کارگیری تبعـه بیگانـه          181لذا حکم قانون جدید به سایر موارد مندرج در ماده           
اری غیر از آنچه در پروانه کار او قید شده و یا عدم اعالم قطع رابطه استخدامی او بـه وزارت                     در ک 

  . کار تسری ندارد
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ای کـه   کارگیری تبعه خارجی بدون پروانه کـار یـا بیگانـه          نظر به اینکه قانون جدید صرف به      : ثانیاً
 قانون کار را بـرای  181ه اش منقضی شده را جرم ندانسته است و مجازات موضوع ماد       مدت پروانه 

بینی کرده که ازپرداخت جریمه تعیین شده توسط وزارت کار امتناع نماید، موضوع             کارفرمایی پیش 
: باشد که در قسمتی از آن مقیـد اسـت          می 1370 قانون مجازات اسالمی مصوب      11مشمول ماده   

ات بوده و یـا از جهـات        اگر بعد از وقوع جرم، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجاز              «
دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی                  

  ».مؤثر خواهد بود
بنابراین، حکم قانون اخیرالتصویب نسبت به کلیه مواردی که حتی قبـل از تـصویب قـانون واقـع                   

ا قبـل از صـدور حکـم قطعـی مـؤثر            شده و یا پرونده قضایی تشکیل و در جریان رسیدگی باشد ت           
چون قبل از تعیین جریمه توسط وزارت کار و ابالغ آن به کارفرما و امتناع ازپرداخت آن،                 ) 7.(است

که کارفرمای متخلف جریمـه     جرمی محقق نشده تا کارفرما قابل تعقیب کیفری باشد و در صورتی           
  )8.(شودبت به او منتفی می قانون کار نس181مقرر را بپردازد، به طور کلی اعمال ماده 

های موضوع قانون کار، از جمله مجازاتهای منـدرج در          موضوع دیگر قابل توجه در اعمال مجازات      
 قانون مزبور، عنایت به شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به کارگاهی است که تبعه                 181ماده  

های دارای پنج نفر     اینکه کارگاه  به عبارت دیگر، با توجه به     . خارجی در آن به کار گرفته شده است       
هـا و مـشاغل دارای پـنج نفـر کـارگر و             کارگر و کمتر به موجب ماده واحده قانون معافیت کارگاه         

کمتر، از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری     
باشـد؛ ایـن   نون کـار نمـی   مجلس شورای اسالمی، مشمول قـا     8/12/1378اسالمی ایران مصوب    

  . این ماده مؤثر در مقام استمعافیت 



 ٧٥

 قـانون امـور     205ولی چون اعالم شده که متوفا صغیر دارد که از این حیث و بـا توجـه بـه مـاده                      
حسبی، که تهیه صورت اموال را الزم دانسته، و همچنین اطالق و عمومیت این ماده که ناظر بـر                   

 قانونی خود را برای تهیه صورت ریـز دارایـی در موقـع رفـع                مورد است، چون مجری قرار وظایف     
  .مهر و موم ترکه انجام نداده، از این حیث تخلفش مسلم است

   26/8/1376 ـ 259رأی شماره 
 قانون امور حسبی، تخلف رئیس دادگاه در تفـویض اجـرای قـرار         174 و   14با عنایت به مفاد مواد      

هـا محـرز   م الزم نسبت به الیحه اعتراضیه احد از خواهـان         مهر و موم ترکه به دفتر و در عدم اقدا         
  .است

  فصل سیزدهم ـ اوقات رسیدگی
   4/10/1373 ـ 209رأی شماره 

از دادگاه که به لحاظ تغییر اوقات دادرسـی در          باتوجه به گزارش بازرسان دادسرای انتظامی قضات        
اند، نظر به دفاع قاضـی       دانسته چند پرونده و عدم ثبت نتیجه رسیدگی، رئیس آن دادگاه را متخلف           

امر که اعالم نموده وقت رسیدگی ووقت احتیاطی در نظر هیأت بازرسی مشتبه شده و ثبت نتیجه                 
ها هم وظیفه او نیست، مجموعاً عدم توجه به وضع دفتر و عدم نظارت قاضـی                رسیدگی به پرونده  

  . باشد مسامحه میها،دادگاه در مورد اوقات معینه و ثبت نتیجه رسیدگی به پرونده
   29/8/1374 ـ 139رأی شماره 

مدافعات رئیس دادگاه در قبال گزارش تخلف، به دلیل اینکه خارج از موضـع و مـدلول آن انـشا و                     
عنوان شده، قانوناً مسموع و قابل ترتیب اثر نیست؛ زیرا درست است که کثرت ارجاعات و مختومه               

بی بعـضی از اصـحاب دعـوا در دادگـاه بـرخالف نظـر             ها حسب آمار یا مواضع انتخا     نمودن پرونده 
های معموله را ایجـاب     حقیقی آنان، از مسائلی باشد که گاهی موجبات وقفه یا اشکال در رسیدگی            

دهد، به هیچ    وقت نظارت می   6/2/72یا فراهم نماید؛ ولی درخصوص مورد؛ دادگاهی که به تاریخ           
  .خی که وقت نظارت داده انشای رأی نماید به تاری30/11/72وجه مجاز نیست که در تاریخ 

  .شودبنابراین، گزارش تخلف خالی از خدشه و مدافعات قاضی مورد تعقیب غیرمؤثر تشخیص می
  9/10/1375 ـ 203رأی شماره 

قانون آیین دادرسی مدنی، که به موجـب        ) 699 و   344،  144(عمده دفاع دادرس با استناد به مواد        
 عهده رئیس دفتر گذاشته شده، عدم نظـارت در پرونـده نیابـت قـضایی                آنها اصوالً تعیین وقت به    

با فرض قبـول چنـین اشـکاالتی، مـدافعات وی           . ناشی از تراکم امور و کثرت ارجاعات بوده است        
قانوناً مسموع و قابل ترتیب اثر نیست و تخلف نامبرده در عدم تعیین وقت نظارت و خروج پرونـده          

  .م استنیابتی از جریان رسیدگی مسل
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  26/8/1376 ـ 264رأی شماره 
هرچند ایراد بر رئیس دادگاه عمومی در مورد تعیین خسارت احتمالی نامتناسب جهـت رفـع اثـر از                   
دستور موقت، به لحاظ اینکه تعیین خسارت و تناسب آن با موضوع دسـتور موقـت بـه تـشخیص                    

ل حمل بر نظـر قـضایی اسـت؛         قاضی رسیدگی کننده محول است، وارد نبوده و اقدام مشارالیه قاب          
بدون قید جهـات قـانونی و بـدون انعکـاس ضـرورت آن در               ) العادهفوق(لکن تعیین وقت نزدیک     
  .صورتمجلس، تخلف است

   39/9/1376 ـ 272رأی شماره 
چون در تخلفات، سوء نیت مالک نیست؛ گرچه دفاع رئیس دادگاه در مورد بریده شـدن دو فقـره                   

 اینکه به علت کمبود کاغذ به همان نحـو اسـتفاده شـده اسـت قابـل        صورتمجلس دادگاه مبنی بر   
قبول باشد؛ لکن تخلف نامبرده در صدور رأی بالفاصله پس از صدور دستور تبدیل وقت احتیـاطی              

  .به رسیدگی، بدون توجه به دستور قبلی و عدول از آن مسلم است
   24/9/1376 ـ 304، 305رأی شماره 

 قـانون آیـین دادرسـی       331 تا   329 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد        125با عنایت به مفاده ماده      
کیفری، تخلفات انتظامی رئیس دادگاه عمومی در تشکیل جلسه دادگاه خارج از وقت مقـرر بـدون                 

و صـدور حکـم بـدون    ) که قبالً دستور احـضارش را داده بـود  (حضور اصحاب دعوا و شاهد قضیه   
  .اعالم ختم دادرسی، مسلم است

   29/4/1377 ـ 153 شماره رأی
 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس دادگاه عمومی در عدم تعیین وقـت             407 و   127باتوجه به مواد    

هـا، و در عـدم تحقیـق از         رسیدگی به منظور استماع شهادت شهود تعرفه شده از سـوی خواهـان            
ادگـاه در ایـن     مـورد جلـسه د     به عذر تـراکم امـور، و تجدیـد بـی           24/4/74شهود در جلسه مورخ     

  .خصوص، مرتکب تخلف از مقررات قانونی شده است
  فصل چهاردهم ـ ایرادها

   3/3/1372 ـ 72رأی شماره 
بـه جهـات زیـر مـسلم        ) رئیس دادگـستری  (به نظر این دادگاه، احراز تخلف از ناحیه رئیس دادگاه           

  :است
ده یا نه، چون چنین ایرادی      ـ با فرض اینکه ایراد خوانده به عدم توجه دعوا نسبت به او صادق بو              1

به عمل آمده، بر فرض که در اولین جلسه صورت گرفته باشد یا نه، به هر حال دادگاه مکلف بـود                     
حسب مورد در حین دادرسی و قبل از صدور حکم یا بعد از انجام دادرسی با تصریح و بیـان ایـراد                      

ت نگرفته، لذا بـرخالف مـاده       چون چنین اقدامی صور   . در حکم، تکلیف این مسئله را روشن نماید       
  . قانون آیین دادرسی مدنی رفتار شده و این امر تخلف است207
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لـذا  . استثنایی کلی از شمول تمامی مواد قـانون کـار اسـت           ـ نسبت به دعوای مطرح شده دیگر        2
باشند و در صورتی که کارگاهی به ایـن         هایی مشمول مقررات کیفری قانون کار نمی      چنین کارگاه 

کیل شود و کارفرمای آن تبعه بیگانه را به کـار گیـرد، کارفرمـای مـذکور قابـل تعقیـب                     وصف تش 
 اداره کل حقـوقی و تـدوین قـوانین    17/4/1380 ـ  3748/7نظریه مشورتی شماره . کیفری نیست

  )9. (قوه قضاییه نیز مؤید این معناست
  
  :هانوشتپی

  .انده قانون مدنی معرفی شد967ـ اتباع ایران به موجب ماده 1
، تـألیف نگارنـده،   )علمی ـ کاربردی (ـ برای اطالع بیشتر از شرایط صحت قرارداد کار، مراجعه شود به حقوق کار 2

  .93 الی 75، صفحات 1381نشر فکرسازان، 
  . قانون کار157های تشخیص و حل اختالف موضوع ماده ـ هیأت3
  . قانون کار184ـ ماده 4
گـردد و   داقل مزد کارگر همه ساله از ناحیه شورای عالی کار تعیین و اعالم می              قانون کار، ح   41ـ به موجب ماده     5

  . ریال اعالم شده است28446 حداقل مزد روزانه کارگر 1382در سال جاری 
  . روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران14/1/1381 ـ 16628ـ نقل از شماره 6
اسالمی، که حاکی است این مقررات در مورد قوانینی کـه            قانون مجازات    11 ماده   1ـ با توجه به قسمت آخر بند        7

گردد؛ در صورت صـدور حکـم       برای مدت معین و موادخاصی وضع گردیده است نسبت به آرای قطعی اعمال نمی             
تغییر مقررات به شرح مـذکور      ) 1/1/1381(االجرا شدن قانون، تنظیم بخشی از امور مالی دولت          قطعی قبل از الزم   

تـأثیری در آن  ) شـود  سـال اجـرا مـی   4 آن برای مدت   114که به موجب ماده     (بودن مصوبه اخیر    به لحاظ موقتی    
  .ندارد

  .2، گفتار 3، مبحث 6 ـ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به حقوق کار، منبع پیشین، فصل 8
ابق مـاده  مطـ «:  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قـوه قـضاییه  17/4/1380 ـ  3748/7ـ نظریه مشورتی شماره 9

 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کـار مـصوب    5ها و مشاغل دارای      آن، از قانون معافیت کارگاه     2واحده و تبصره    
ها و مشاغل مذکور که بعداز تصویب این قانون ایجا شده باشد به لحاظ اینکه از شـمول                  ، کلیه کارگاه  8/12/1378

ی، بهداشتی، به کار گماردن افـراد غیرمجـاز بیگانـه، اطفـال و              قانون کار خارج هستند، لذا مشمول مقررات حفاظت       
النهایه از تاریخ ایجاد و شروع به فعالیت تابع مقررات عمومی بوده و در صورت تخلـف یـا                   . غیره خارج خواهند بود   

  ».شوندارتکاب جرم، مطابق قوانین الزم االجرای دیگر غیر از قانون کار مجازات می
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  ام قضایی ایراننظارت انتظامی در نظ
  )عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات(زاده احمد کریم

  )قسمت ششم(
  فصل دوازدهم ـ امور حسبی

  5/4/1365 ـ 63رأی شماره 
چون برای مهر و موم ترکه، دادگاه قبالً وقت تعیین نموده، اقدام مسئول دادگاه برای تعیین عـضو                  

وا، برخالف قانون امور حـسبی بـوده و اجمـاالً           مجری قرار در وقت دیگر بدون اخطار به طرف دع         
  .رساندعدم دقت و مسامحه قاضی مزبور را می

   19/7/1367 ـ 148رأی شماره 
چون فرزند خوانده، وارث شرعی نیست، بعد از وصول درخواست تصدیق حصر وراثت بـه دادگـاه،                 

  . قانون امور حسبی عمل نماید361رئیس دادگاه مکلف بود طبق ماده 
مدنی خاص برای رسیدگی به نسبت دختر خوانده متوفا          قرار اناطه و ارسال پرونده به دادگاه         صدور

  .اند، برخالف ضوابط قانونی بوده وتخلف استکه شهود بر آن گواهی داده
   14/4/1372 ـ 117رأی شماره 

 خالصه دفاع رئیس دادگاه، منصرف از طول دادرسی در پرونده امر این اسـت کـه چـون تقاضـای                
  .تقسیم ترکه مطابق مقررات قانون امور حسبی جنبه توافقی ندارد، دعوا نیست

لذا استرداد تقاضا به وسیله قیم صغیره در این باب به منزله انصراف از دعوا نبوده و جنبـه صـلح و                      
  .باشد قانون مدنی الزم الرعایه گردد، ملحوظ نمی1242سازش در آن به ترتیبی که مقررات ماده 

قیم مزبور با انتخاب وکیل و تقـدیم دادخواسـت بـه            :  مزبور کالً مسموع نیست؛ زیرا، اوالً      مدافعات
  .طرح تفکیک و تقسیم ترکه با دیگران اقدام کرده است

  .خود دادگاه ضمن قرار صریحاً موضوع را دعوا تلقی کرده است: ثانیاً
 قانون امور حسبی    313ه به ماده    با فرض اینکه موضوع جنبه توافقی هم نداشته باشد، با توج          : ثالثاً

که تقسیم ترکه متوفای صاحب صغیر به عهده دادگاه گذاشته شده به لحاظ رعایـت غبطـه صـغار         
  .است

 قانون مدنی بـه     1242بنابراین، به نظر این دادگاه، تخلف رئیس دادگاه مزبور در عدم رعایت ماده              
  .نظر محرز است
   25/2/1372 ـ 43رأی شماره 

ید مثل قیم به صفت امانت موصوف بوده و سابقه خیانـت در امانـت نداشـته باشـد و                    چون ناظر با  
ای که سابقاً طبق رأی دادگـاه بـه لحـاظ خیانـت و حیـف و میـل امـوال                     برحسب پرونده ... آقای  

توانسته به سمت ناظر در امور محجور تعیین شـود          محجور از سمت قیمومیت معزول گردیده، نمی      
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ا به رئیس دادگاه مدنی خاص تذکر داده ولی نامبرده بر عقیده خود ایـستادگی               و دادستان این امر ر    
نموده و طبق دادنامه، رأی صادر شده قبلی نظارت نامبرده را نسبت به محجور تأیید کـرده اسـت؛                   
رأی او برخالف مقررات و ضوابط قانونی بوده و تخلف است و دفـاع او مبنـی بـه اینکـه خواسـته                       

  .صلحدهد، موجه نیست) ناظر و قیم(أی بین خواهر و برادر است با صدور این ر
   29/6/1373 ـ 104رأی شماره 

العـاده بـه تقاضـای      رسد، این است که رئیس دادگاه در وقت فـوق         آنچه محقق و مسلم به نظر می      
های امور حسبی، قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفا را بـا جلـب نظـر کارشـناس                    خواهان پرونده 

 با تصیح به اینکه قرار مذکور وسیله مدیر دفتر اجرا شود، صادر کرده است و قرار مـذکور                   توأمان و 
به نحو مرقوم اجرا و بعداً نیز مدیر دفتر حسب دسـتور دادگـاه در معیـت خوانـدگان و کارشناسـان                     

، مـدیر   18/6/71منتخب به محل وقوع ماترک مراجعه و از الک و مهر رفع اثر نموده و در تـاریخ                   
ر به رئیس دادگاه شکایت خواهان را که چرا بدون حضورش اقدام به رفع الک و مهر نموده در                   دفت

  .حالی که عملش منبعث و ناشی از دستور دادگاه بوده گزارش نموده است
 70مدافعات قاضی مزبور که ضمن ارسال فتوکپی صورتحساب هفتم و دوازدهم و پانزدهم اسـفند          

نوان متصدی دادگاه در هیچ مورد برداشتن مهر و موم ترکه را مقـرر         اعالم داشته که اینجانب به ع     
ام که اجرای آن به مدیر دفتر محول شده باشد و صورتحساب مرقوم ناظر بر اعمال نظارت                 نداشته

  .مدیر دفتر در امر کارشناسی بوده، نیز نه موجه است ونه مدلل و نه مفید و مؤثر در مقام
قانون امور حسبی، رأساً در انجام و اجـرای الک          ) 200 و   198،  175 ،174(زیرا دادگاه حسب مواد     

  الیحه قانونی  23و مهر و برداشتن آن مسؤول و مکلف بوده است؛ و با وجودی که به موجب ماده                  
، استثناء بر اصول کلی به دادگاه صلح در ارجـاع     1385های عمومی مصوب مهر ماه      تشکیل دادگاه 

ه خارج  موضوع معنون : اوالً. ر، به مدیر دفتر اختیاراتی تفویض شده است       امر نسبت به پارهای از امو     
متصدی دادگاه در دفاع متعرض شده که دستوری در این باب نداده؛            : ثانیاً. از شمول این ماده بوده    

نیز با محتویات پرونده و اقدامات انجام شده تطابقی ندارد و به این ترتیب، تخلـف رئـیس دادگـاه                    
  .رات و اصول قانونی مسلم استمزبور از مقر

   25/7/1373 ـ 119رأی شماره 
ابالغ وقت اجـرای قـرار فـک      : عمده دفاع دادرس دادگاه در قبال گزارش تخلف این است که اوالً           

باشد و چون وی مجری قرار بوده در این قسمت          مهر و موم، از وظایف دادرس مأمور رسیدگی می        
 قانون امـور حـسبی، چنانچـه محـل اقامـت            197 براساس ماده    :ثانیاً. مواجه با تکلیفی نبوده است    

ورثه، خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، ابالغ وقت به آنها ضرورتی ندارد؛ و بر فرض لزوم، انجـام                   
با فرض اینکـه  : ثالثاً. تکلیف قسمت اخیر ماده مرقوم با دادرس رسیدگی کننده به این پرونده است           

نون امور حسبی، در موقع برداشتن مهر و موم، تهیه صورت ریـز بـه                قا 202حسب مستفاد از ماده     
 همین قانون که جهت تکمیل      205وسیله مجری قرار وظیفه و تکلیف شناخته شده باشد، در ماده            
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و محجـور از مـوردی کـه        ) به نظر غایـب مفقـوداالثر     (مقررات راجع به آن وضع شده، ورثه غایب         
 موارد مندرج در ماده مرقوم خارج بوده و از مفهوم مخـالف آن              وراث متوفا معلوم نباشند؛ از شمول     

  .چنین مستنبط است که در بقیه موارد، تحریر ترکه ضرورتی ندارد
بنابراین، وی در این قسمت به وظایف قـانونی خـود عمـل نمـوده و در ذیـل صورتجلـسه مـورخ                       

 دسـت نخـورده و     23/4/72 قید نموده است که کلیه اموال مندرج در صورتجلسه مـورخ             17/5/72
هـای اجـرای   ها تحویل شده و این اقدام پس از تحویـل صورتجلـسه  کلیه اثاثیه موجود به خواهان 

  .قرار مهر و موم و با اطمینان از باقی بودن کل آنها صورت گرفته است
به نظر این دادگاه چون وقت اجرای قرار به طرفین ابالغ شده و عدم حضور خواندگان مانع اجرای                  

 نبوده، و اصوالً انجام تکالیف مقرر در این خـصوص بـه عهـده دادرس دادگـاه مربـوط اسـت،                      آن
رسیدگی نکرده و آن را از نظر دور داشته است و چنین کوتـاهی بـا                قسمتی از مدافعات نامبرده در      

  . قانون آیین دادرسی مدنی و سایر عمومات قانونی تخلف است3استنباط از ماده 
   22/6/1372 ـ 165 ـ 167رأی شماره 

نـامبرده بـا وجـود اینکـه اداره         : تخلفاتی که به رئیس دادگاه نسبت داده شده ایـن اسـت کـه اوالً              
-فیه به نام خوانده ثبت شده و اصالحات ارضی او را مالک می            کشاورزی اعالم کرده زمین متنازع    

ر مزبـور فقـط بـه    شناسد، باز نسبت به این موضوع قرار معاینه و تحقیق محلی صادر کـرده و قـرا            
خواهان ابالغ شده و در اخطاریه خواندگان، اسامی آنها همه در یک برگ نوشـته شـده و موضـوع                    

  .جلسه و تصمیم دادگاه هم قید نشده است
در دادگاه اعالم شده پرونده دیگری با ذکر کالسه به نام دعوای تقابل موجود اسـت و طبـق                   : ثانیاً

باید نسبت به توأم شدن یا نـشدن آنهـا تـصمیم گرفـت کـه                 قانون آیین دادرسی مدنی      284ماده  
  .تصمیمی اتخاذ نکرده است

تأثیر دعاوی قبلی و احکام صادر شده استنادی، مورد توجه رئیس دادگاه قرار نگرفته و طبـق                 : ثالثاً
  . قانون مزبور رفتار نشده است198 ماده 4شق 

های عمـومی    قانون تشکیل دادگاه   42 و   28بر فرض که دفاع وی در مورد بند یک که طبق مواد             
توانسته برای احراز واقع، هرگونه تحقیق الزم به عمل آورد و طبـق نظـر شـورای نگهبـان بـا                     می

توان اسناد رسمی را از اعتبار انداخت و احراز ابالغ اوراق اخطاریه هـم بـه نظـر                  شهادت شهود می  
حلی شـاهد صـدق آن اسـت، قابـل          قاضی دادگاه است که حضور خواندگان در معاینه و تحقیق م          

توجیه و محمول بر نظر قضایی او باشد؛ عدم توجه به اینکه دعوای تقابل قبالً مطرح شده و بایـد                    
 قانون مرقوم تصمیم اتخـاذ شـود، و همچنـین تـأثیر دعـاوی قبلـی                 284نسبت به آن طبق ماده      

اتخاذ تـصمیم نمایـد،     نسبت به آن     قانون مذکور    198 ماده   4بایست برحسب شق    استنادی که می  
  .باشدتخلف از قوانین موضوعه می



 ٨١

 همـان قـانون بعـد از    123صدور قرار ابطال دادخواست از طرف رئیس بعدی دادگاه که طبق ماده  
استرداد دعوا از طرف مدعی باید در جلسه اول یا بعد از تبادل لوایح فوراً صـورت گیـرد، بـرخالف                     

  .ه، تخلف استقانون، بعد از گذشت چند جلسه صادر شد
  .مشاور دادگاه که در صدور رأی دخالتی نداشته قابل تعقیب انتظامی نیست

   22/8/1373 ـ 150 ـ 151رأی شماره 
-نظر به اینکه دادرس دادگاه بازنشسته شده، قرار موقوفی تعقیب انتظامی وی صادر و اعـالم مـی                 

  .شود
ای با طرفین نداشته،    هیچ گونه رابطه  اما درخصوص رئیس دادگاه مزبور که دفاعش با اعالم اینکه           

  .مشعر بر قبول ضمنی اشتباه به علت تراکم امور است
 1عدم اظهارنظر در ایراد عدم صالحیت وکیل خوانـده طبـق بنـد    (بنابراین، وقوع تخلفات انتسابی  

 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد احراز، عدم اخراج سند عادی خواهان از عداد دالیـل                 197ماده  
بـه نظـر ایـن دادگـاه        )  همین قانون  146با وجود عدم ارائه اصل آن بعد از ایراد خوانده طبق ماده             

  .مسلم است
نامـه   نظـام  20ولی اعمال انتسابی به نحو و ترتیبی نیست کـه آن را مـشمول قـسمت دوم مـاده                    

ت تقصیرات قضات که کیفرخواست ناظر بر آن است بنماید؛ ولیکن تخلفات مزبور مـشمول قـسم                
  .باشداول ماده مزبور می

   7/8/1374 ـ 124رأی شماره 
به نظر این دادگاه، مدافعات رئیس دادگاه از این جهت قابل ترتیب اثر نیست که منصرف از اشـاره                   
نامبرده به ایرادها، احراز سمت اصحاب دعوا به وسیله دادگاه از قوانین آمره است و عدم توجـه بـه                 

اعالم نشده، دادگاه فارغ از آن است و مسئولیت نیز نداشته، رافـع             صرف اینکه چون مسئله مذکور      
  . مسئولیت نیست

اما چون شاکی انتظامی از رأی او که به نفعش صادر شده بود، شکایتی نکرده و شـکایتش از رأی                    
مرجع تجدیدنظر بوده که به زیانش صادر شده، با احراز تخلف رئیس دادگاه مزبـور، نـامبرده را بـه                  

  .نمایدتبی بدون درج در برگ خدمت محکوم میاخطار ک
   9/12/1374 ـ 211 ـ 123رأی شماره 

دادرسی مدنی در مورد احراز، عـدم اخـراج         تصمیم متخذه از سوی دادرس دادگاه در ماهیت دعوا،          
 146سند عادی خواهان از عداد دالیل با وجود عدم ارائه اصل آن بعد از ایراد خوانده طبـق مـاده                     

  .به نظر این دادگاه مسلم است) همین قانون
نامـه   نظـام  20ولی اعمال انتسابی به نحو و ترتیبی نیست کـه آن را مـشمول قـسمت دوم مـاده                    

تقصیرات قضات که کیفرخواست ناظر بر آن است بنماید؛ ولیکن تخلفات مزبور مـشمول قـسمت                 
  .باشداول ماده مزبور می
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   7/8/1374 ـ 124رأی شماره 
ه، مدافعات رئیس دادگاه از این جهت قابل ترتیب اثر نیست که منصرف از اشـاره                به نظر این دادگا   

نامبرده به ایرادها، احراز سمت اصحاب دعوا به وسیله دادگاه از قوانین آمره است و عدم توجـه بـه                 
صرف اینکه چون مسئله مذکور اعالم نشده، دادگاه فارغ از آن است و مسئولیت نیز نداشته، رافـع                  

  . نیستمسئولیت
اما چون شاکی انتظامی از رأی او که به نفعش صادر شده بود، شکایتی نکرده و شـکایتش از رأی                    
مرجع تجدیدنظر بوده که به زیانش صادر شده با احراز تخلف رئیس دادگاه مزبـور، نـامبرده را بـه                    

  .نمایداخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت محکوم می
   9/12/1374 ـ 211 ـ 213رأی شماره 

تلقی آن از   . تصمیم متخذه از سوی دادرس دادگاه در ماهیت دعوا، رأی و حکم دادگاه بدوده است              
طرف مرجع تجدیدنظر به عنوان قرار و نقض آن و اعاده پرونده برای رسیدگی بـه دادگـاه بـدوی                    

همچنین در پرونده دیگر کـه خوانـده قبـل از         . خالف قانون و ضوابط رسیدگی بوده و تخلف است        
شکیل جلسه اول، نسبت به دعوا، ایراد امر مختومه نموده و رئیس دادگاه تجدیـدنظر کـه بـدون                   ت

 قانون آیین دادرسی مدنی، بدواً نسبت به ایراد مزبور اظهارنظر نکـرده، از مـاده                212توجه به ماده    
می مشاور دادگاه چون در صدور رأی دخالتی نداشته، قابل تعقیب انتظـا           . مرقوم تخلف نموده است   

  .نیست
  .نسبت به دادرس دادگاه عمومی که مستعفی شده، رسیدگی به اعالم تخلف او مورد ندارد

  ادامه دارد 
  

  زاده احمد کریم: مجلدات چهارگانه نظارت انتظامی در نظام قضائی، تألیف: مأخذ
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  کاربرد علم اصول فقه در حقوق
  ) قسمت سوم(

  )م.ل آموزش سازمان قضایی نقاضی محاکم نظامی تهران و مدیرک(محمد مصدق 
  

  اقسام وجوب : هفدهم
  :وجوب از جهات گوناگون تقسیم شده و اقسامی پیدا کرده است از این قرار

  .شود به واجب اصلی و تبعیـ از جهت تعلق تکلیف، تقسیم می1
  .شود به واجب عینی و کفاییـ از جهت مکلف یا موضوع، تقسیم می2
  .شود به واجب تعیینی و تخییریتقسیم میـ از جهت مکلف به یا متعلق 3
  .شود به واجب نفسی و غیریـ از جهت کیفیت مطلوب بودن مکلف به، تقسیم می4
  .شود به واجب موسع و مضیقـ از جهت زمان انجام تکلیف، تقسیم می5
  .شود به واجب تعبدی و توصلیـ از جهت شرط انجام تکلیف، تقسیم می6
  .شود به واجب مطلق و مشروط تقسیم میـ از جهت مقدمات تکلیف،7
  .شود به واجب معلق و منجزـ از جهت کیفیت طلب، تقسیم می8

اقـسام کـه ممکـن اسـت در حقـوق مـورد اسـتفاده قـرار                 پردازیم به بیان بعضی از این       اکنون می 
  ) 1.(گیرد
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  واجب کفایی و عینی: هجدهم
شـوند،  خواهد و همه مکلف به انجام آن مـی        گاهی چیزی یا کاری را شرع یا قانونگذار از همه می          

شود و الزم نیست دیگران آن را دوباره        ولی با انجام آن به وسیله یک یا چند نفر، منظور تأمین می            
انجام دهند؛ چنین تکلیفی را واجب کفایی گویند؛ مانند وجوب دفاع از مرز و بوم، تهیه خواربار بـه                   

های الزم، وجوب کفـن و      علم و آموختن صنعت و حرفه     هنگام کمیاب یا نایاب شدن آن، تحصیل        
  .دفن مردگان و مانند آنها

که وقتی دفاع از آب و خاک الزم شود همه موظفند این کار را انجام دهند، لکن اگـر                   روشن است   
نیروهای مسلح ـ مثالً ـ آن را انجام دهند، از عهده دیگران ساقط است وگرنه همه مردم موظفنـد    

ای بمیرند، بر همه واجب اسـت آنهـا را          ای عده همچنین هرگاه در اثر حادثه    . دام کنند به این کار اق   
طبق مراسم مذهبی دفن کنند؛ ولی اگر جمعی این وظیفه را انجام دهند از عهده دیگـران سـاقط                    

  .های دیگرهمین طور مثال. است
شـوند،  ه انجام آن مـی    خواهد و همه مکلف ب    گاهی چیزی یا کاری را شرع یا قانونگذار از همه می          

شود؛ چنین تکلیفی را واجـب    ولی با انجام آن به وسیله یک یا چند نفر از عهده دیگران ساقط نمی              
مثالً از نظر شرع، نماز و روزه بر همه واجـب اسـت و اگـر یکـی بخوانـد از دیگـری                       . عینی گویند 
 نیز وجوب نفقه زن از نظـر        کند؛ و مانند لزوم خدمت نظام وظیفه از نظر قانون ایران و           کفایت نمی 

  .شرع اسالم و قانون
  

  واجب تعیینی و تخییری: نوزدهم
. واجب تعیینی آن است که مورد تکلیف، معین و مشخص باشد؛ ماننـد وجـوب روزه مـاه رمـضان                   

واجب تخییری آن است که مورد تکلیف، مردد میان دو یا چند چیز باشد؛ ماننـد کفـاره قـسم کـه                      
ای و اگر توانایی     ده نفر گرسنه، یا پوشاندن ده نفر برهنه و یا آزاد کردن برده             سیر کردن : عبارتند از 

  .اینها را نداشته باشد باید سه روز پیاپی روزه بگیرد
خورد؛ چنـان کـه مـاده    در قوانین موضوعه نیز در باب مجازاتها، بیشتر واجب تخییری به چشم می       

مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهـداری         هرکس  : (دارد قانون مجازات اسالمی مقرر می     702
در اینجا قاضی مخیر است کـه  . (شود ضربه شالق محکوم می   74کند به سه تا ش ماه حبس و یا          
نماید، به یکی از دو مجازات حبس یـا شـالق     خرد یا نگهداری می   کسی را که مشروبات الکلی می     

 نکته قابل توجهی که در ایـن قـانون          . همان قانون  708 و   706همچنین است مواد    . محکوم نماید 
رسد، این است که در بعضی موارد، قاضی مخیر است به یکی از دو مجـازات و یـا هـر                     به نظر می  

هرکس بدون گواهینامه رسـمی،     «: دارد قانون مجازات اسالمی مقرر می     723دوی آنها؛ مثالً ماده     
مـه مخـصوص اسـت، نمایـد و         رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری کـه مـستلزم داشـتن گواهینا            

همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به راننـدگی                
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وسایل مزبور مبادرت ورزد؛ برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیـون                 
ه حـبس محکـوم خواهـد       ریال و یا به هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو تا شش ما                

ــ  1فرمایید، این ماده قاضی را مخیر کرده است بین حکم دادن به             همچنان که مالحظه می   » .شد
همچنـین  . ـ هـر دو مجـازات     3ـ جزای نقدی تا یک میلیون ریال، و یا          2حبس تعزیری تا دو ماه،      

  . و برخی دیگر از مواد همان قانون724است ماده 
  

  واجب تعبدی و توصلی: بیستم
واجب تعبدی آن است که باید به قصد قربت انجام شود؛ و واجب توصلی آن است که به هر نحـو                     

به طوری که از لفظ تعبدی معلوم است،        . که انجام شود کافی است و احتیاجی به قصد قربت ندارد          
و توانند مصداق این اصطالح باشند؛ مثالً هرگاه نماز         منظور از آن، عبادت است و همه عبادات می        

روزه به قصد قربت انجام شود درست است، ولی اگر بدون این قصد و برای یاد دادن بـه دیگـران                     
بـرای واجـب    . خوانده شود یا از روی ریا و برای وانمود کردن به دیگری انجام شود، باطـل اسـت                 

ح توانند مثال باشند؛ مثالً بازپرداخت وام و به اصـطال         توصلی همه واجبات دیگر به جز عبادات می       
فقهی ادای دین، واجب است، خواه به قصد قربت پرداخت شود یـا بـه تظـاهر؛ و نیـز برگردانـدن                      
امانات واجب است و اگر کسی امانتی را بدون قصد قربت و مثالً برای جلب اطمینان دیگری پس                  

ین امین باید ع  «: دارد قانون مدنی مقرر می    691چنان که ماده    . اش را انجام داده است    دهد، وظیفه 
اش را  بنابراین، اگر امـین عـین مـال را رد کنـد وظیفـه             » .مالی را که دریافت کرده است رد نماید       

  .انجام داده است، چه قصد قربت داشته باشد یا نه
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  عبادات و معامالت: بیست و یکم
دانستن این دو اصطالح در اینجا الزم است به طوری که گذشت، عبادت، عملی است کـه انجـام                   

تـوان در تعریـف آن   معامله، اصطالحی است در برابر عبادت و مـی   .  به قصد قربت باشد    آن محتاج 
تـوان دو   به ایـن ترتیـب، مـی      . گفت، معامله عملی است که انجام آن محتاج به قصد قربت نباشد           

اصطالح واجب تعبدی و توصلی را منطبق بر دو اصطالح عبادت و معامله دانست و به بیان دیگر،                  
  .توان نتیجه مبحث واجب تعبدی و توصلی دانست و معامله را میاصطالح عبادت

در . کنـد تر از معاملـه در اصـطالح حقـوق پیـدا مـی            معامله بنا به تعریفی که گذشت، معنایی وسع       
کند اصطالح حقوق، معامله با عقد فرقی ندارد و بیشتر به عقدی که برای دو طرف ایجاد تعهد می                 

شود و به عالوه،    امله بنا به تعریف اصولی، شامل عقود و ایقاعات می         شود؛ در حالی که مع    گفته می 
گیرد؛ مثالً نکاح، طالق، رد امانات، رد مـال مغـصوب، مـضمون عمـل بـه                 امور دیگر را نیز فرامی    

باشند، همـه در اصـطالح      وصیت، تقسیم ترکه، افراز مال مشترک و چیزهای دیگر که عبارت نمی           
  .ندشواصول، معامله نامیده می

  
  واجب مشروط و مطلق: بیست و دوم

واجب مشروط آن است که وجوبش متوقف بر چیزی باشد؛ و واجب مطلـق آن اسـت کـه چنـین                     
مثالً وجوب نفقه مشروط است به تمکین؛ بدین معنی که اگر زن از شوهر تمکین ننماید، بر                . نباشد

در «: داردانون مدنی مقـرر مـی     ق 1106که ماده   چنان. شوهر واجب نیست مخارج او را تأمین نماید       
هرگاه زن  «: دارد همان قانون مقرر می    1108و در ماده    » .عقد دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است       

پـس وجـوب    » .بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهـد بـود              
 و مطلقـاً و در هـر        نفقه، واجب مشروط است؛ ولی تمکین زن از شوهر مشروط به شـرطی نیـست              

  .پس تمکین، واجب مطلق است. حال واجب است
باید توجه داشت که واجب ممکن است نسبت به چیزی مشروط و نسبت به چیـز دیگـری مطلـق                    

تـوان آن را    باشد؛ مثالً نفقه زوجه که پیشتر گفتیم، مشروط به تمکین اسـت و از ایـن حیـث مـی                   
فقر، مطلق است؛ یعنی، نفقه زن بر شوهر واجـب          واجب مشروط دانست؛ ولی از حیث استطاعت و         

پس نفقه زن از ایـن جهـت واجـب مطلـق          . است، خواه شوهر دارایی داشته باشد و یا نداشته باشد         
  .است
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  واجب معلق و منجز: بیست و سوم
واجب معلق آن است که وجودش متوقف بر امری غیرمقدور باشد؛ مانند نماز فردا که وجود یـافتن                 

  .ست بر فرا رسیدن فرداآن متوقف ا
واجب منجز آن است که وجودش متوقف بر چیزی نباشد؛ مانند نماز ظهر امروز پس از فرا رسیدن                  

  .وقت آن
توضیح آنکه در هر دو مورد، حکم وجوب بر مکلف تعلق گرفته است و وجوب متوقـف بـر چیـزی                     

ای قید و شرط است، ولی در       ، یعنی عملی که باید انجام شود، در مورد اول دار          )واجب(نیست؛ تنها   
  .مورد دوم قید و شرط ندارد

گوییم واجب دارای قید و شرطی نیست، منظور قیود و شروطی اسـت             در مورد واجب منجز که می     
و ایـن   ) امر غیرمقدور عقلی یا ممنـوع شـرعی       (توان یا نباید آن را انجام داد        که عقالً یا شرعاً نمی    

 منجز خود مقدماتی داشته باشد؛ چنانکه در مثال باال، نماز ظهر            منظور منافاتی ندارد با آنکه واجب     
امروز پس از فرا رسیدن وقت آن خود مقـدماتی دارد از قبیـل طهـارت و تطهیـر لبـاس و بـدن و                   

  .مانندآنها
  

  فرق واجب مشروط و معلق: بیست و چهارم
 اختالف نظر گردیده واجب مشروط و معلق شباهت زیادی به هم دارند و از این رو موجب اشتباه و               

  : کنیماست، که در اینجا به طور اجمال فرق آنها را بیان می
همان طوری که در تعریف واجب مشروط گفته شد، در واجب مشروط، وجوب یعنی حکـم قـضیه                  
دارای قید و شرط است و تا هنگامی که آن قید و شرط به وجود نیاید، وجـوب بـه عهـده مکلـف                        

 وجوب حج نسبت به استطاعت و توانایی مالی رفتن بـه مکـه را نیافتـه،            مثالً. تعلق نخواهد گرفت  
ولی در واجب معلـق چنـین نیـست، بلکـه وجـوب تحقـق یافتـه و              . آیدوجوب حج برعهده او نمی    

به اصـطالح اصـولی،     (برعهده مکلف آمده، لکن موضوع حکم به معنای عملی که باید انجام شود              
که در مثال فوق، وجـوب   ام آن وظیفه مکلف نیست؛ چنان     دارای قید و شرطی است که انج      ) واجب

نماز فردا، از امروز و بلکه از اول بلوغ برعهده مکلف آمده؛ ولی با این حال برای انجام این تکلیـف                     
  . باید تا فردا انتظار بکشد

متوقـف بـر    خالصه آنکه، فرق بین واجب مشروط و معلق این است که در واجب مشروط، وجوب                
  .و در واجب معلق، واجب متوقف است بر چیزیچیزی است 
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  تشخیص واجب معلق از واجب مشروط: بیست و پنجم
مشکل مهم بحث واجب معلق در مرحله اول، امکان تصور آن اسـت، کـه برخـی آن را غیرقابـل                     

اند؛و در مرحله دوم، تشخیص این دو از        تصور دانسته و مصادیق آن را به واجب مشروط بازگردانده         
ر در مرحله داللت الفاظ است؛ در این مرحله، بحث کامالً نظری اسـت و تـشخیص آن بـه                    یکدیگ

اذا دخل وقـت    (مثالً صاحب فصول معتقد است که جمله        . نظران بستگی دارد  ذوق و سلیقه صاحب   
مفیـد معنـای   ) افعل کذا فـی وقـت کـذا       (مفید معنای واجب مشروط است و جمله        ) کذا فافعل کذا  

دانـیم در جملـه     مثال اول، جمله شرطیه اسـت و مـی        : ستدالل او چنین است   واجب معلق است و ا    
پس معنای جمله این است که وجـوب فعـل          . شرطیه، جواب و جزاء توقف و بستگی به شرط دارد         

مشروط است به فرا رسیدن وقت آن؛ و در مثال دوم چنین نیست و صیغه امر مفید وجـوب اسـت،         
که شیخ انصاری فرقی بین این دو       در حالی . یدن وقت آن است   منتهی انجام واجب، مقید به فرا رس      

برای بهتـر   . کندداند و در نتیجه، واجب معلق را انکار می        بیند و هر دو را به یک معنا می        تعبیر نمی 
تعلیق : ( قانون مدنی را مورد تدقیق قرار دهیم       699فهمیدن نظریه صاحب فصول، بهتر است ماده        

قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل اسـت؛ ولـی التـزام بـه                 در ضمان مثل اینکه ضامن      
به موجب این ماده، تعلیق در عقد ضمان موجـب بطـالن اسـت و               .) تأدیه ممکن است معلق باشد    

اذا دخل کـذا فافعـل      (مثال آن را هم ماده قانون صریحاً ذکر کرده است و این درست مثل عبارت                
ولی التـزام بـه تأدیـه را مـاده مزبـور        . شماردب مشروط می  است که صاحب فصول آن را واج      ) کذا

  :داند و مثال آن چنین است که بگویدصحیح می
کنـد بـا    و این نیز تطبیق می    .) پردازیممن ضامن فالن هستم و اگر او دین خود را نپردازد من می            (

لـق  واجـب مع  ) افعل کذا فـی وقـت کـذا       (عبارت  : گویدقسمت دیگر عبارت صاحب فصول که می      
  .است

  
  معلق و مشروط در قوانین موضوعه: بیست و ششم

 آنهـا را    189، عقود و معامالت را به منجز و معلق تقسیم کرده و در ماده               184قانون مدنی درماده    
  :کندچنین تعریف می
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عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگـری نباشـد واال معلـق خواهـد                     «
  : گوید نیز می699ه و در ماد» .بود
 نیـز   723و در ماده    » .باطل است؛ ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد         ... تعلیق در ضمان    «

  .برداز تعلیق التزام نام می
بیع ممکـن اسـت مطلـق       «:  قانون مدنی به کار رفته است      341اصطالح مطلق و مشروط در ماده       

  » ...باشد یا مشروط 
هایی که بر قانون مدنی نوشـته شـده، بعـضی بـه اجمـال برگـزار                 در شرح در تفسیر معلق و منجز      

اند و تنها مرحوم دکتر امامی آن       ذکر کرده ) مشروط(اند و برخی آن را بدون مقایسه با مفهوم          کرده
رسد، این دو اصطالح در حقوق بـه        ولی به نظر می   ) 2. (توضیح داده است  ) مشروط(را با مقایسه با     

البته اصطالح مشروط در حقوق کمتر      . قد مشروط و معلق یک چیز را بیان کنند        یک معنا باشندو ع   
  ) 3. (رودبه کار می

باید توجه داشت که بین عقدی که در آن شرط خیار شده، مثل بیـع شـرط و عقـودی کـه در آن                        
، بـا عقـد مـشروط و        )عقد با شرط ضمن العقد    (یکی از شروط فعل، صفت یا نتیجه ذکر شده باشد           

رق است؛ زیرا در دسته اول، عقد حاصل شده و مشروط له فقط خیار فسخ دارد و در دسـته                    معلق ف 
دوم، عقد محقق گردیده منتها مشروط علیه یک تعهد تبعی دیگر برعهده دارد که انجام یـا عـدم                   

کـه عقـد مـشروط و معلـق پـیش از      تأثیر است؛ در حالیآن در تعهد اصلی گاهی مؤثر و گاهی بی      
  .علیه، تحقق نیافته استمعلقحصول شروط و 

  ادامه دارد
  
  :هانوشتپی

  .40ـ همان منبع صفحه 1
  .159ـ امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، صفحه 2
  .46ـ محمد، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسالمی، صفحه 3
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های عمومی و  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه14ماده » ج«نقدی بر بند 
  ب مرسوم به احیای دادسراانقال

  ) دادگاه عمومی جزایی تهران1179رئیس شعبه (حمید نوروزی 
  
البـدل و دادسـتان یـا       های عمومی جزایی و انقالب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علـی            دادگاه«

گـردد و فقـط بـه جـرایم منـدرج در      معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادسـتان تـشکیل مـی        
نمایـد و انـشای رأی پـس از اسـتماع           ت وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی مـی        کیفرخواس

  ».نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است
طوری که این بندتصریح دارد، تشکیل دادگاه عمـومی جزایـی و انقـالب بـا حـضور رئـیس                    همان

  گردد، یعنی، حضور دادستان تشکیل می) دیاران به تعیین دادستانیا معاون او یا یکی از دا(دادگاه 
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یا نماینده وی همراه رئیس دادگاه برای تشکیل دادگاه ضروری است و انشای رأی توسـط رئـیس                  
طـور کـه از     آنپذیرد؛ و   دادگاه پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده وی انجام می            

شـود، حـضور دادسـتان یـا نماینـده وی در جلـسه               استفاده می  14 ماده   ظاهر و منطوق این بند از     
دادرسی حاضر بوده و از کیفرخواست دفاع نمایند و حضور وی رکن تشکیل جلسه و رکـن صـدور                   

تواند به این امر اکتفا نمود که دادگاه بدون حضور دادستان یا نماینـده وی               حتی نمی . باشدرأی می 
ضور دادسـتان یـا نماینـده وی را صورتجلـسه نمـوده و بعـداً ایـن           اقدام به رسـیدگی نمـوده و حـ        

  .باشدصورتجلسه به امضای نامبردگان برسد و این عمل مصداق گزارش خالف واقع می
 مواجـه بـا   14ها در رابطه با تشکیل جلسات دادرسی مطابق بـا بنـد ج مـاده             در حال حاضر دادگاه   

فاقد آن تعداد دادیار یا معاون دادسراست که بتوانـد          باشند؛ زیرا دادسرا در وضعیت فعلی       مشکل می 
در محاکم کیفری و انقالب حاضر شده و از کیفرخواست دفاع نمایند و بـدیهی اسـت طبـق روال                    

القاعده شود و علی  رسیدگی در هر شعبه دادگاه در هر روز برای چهار یا پنج پرونده تعیین وقت می               
اید در تمام جلسات حاضر باشد و نظریات خـود را پیرامـون             یک دادیار به عنوان نماینده دادستان ب      

و معنای دیگر آن، این است که به تعداد         . کیفرخواست بگوید و یا در صورت لزوم از آن دفاع نماید          
  .های کیفری باید دادیار برای حضور در جلسات رسیدگی داشته باشیمشعب دادگاه

؛ و چون تأمین این تعداد دادیار برای شرکت در     رسددر وضعیت فعلی این امر به نظر غیرممکن می        
شودکه همان طـوری کـه در       باشد، این راه حل به ذهن متبادر می       ها غیر ممکن می   جلسات دادگاه 

های عمومی و انقالب معمول بوده، دادگاه حضور نماینده دادسـتان  های قبل از تشکیل دادگاه   سال
را بدون حضور فیزیکی نماینده دادستان تـشکیل        صورتجلسه نمایند و جلسه     ) بدون حضور وی  (را  

یعنی یک دادیار که بـا حکـم        . داده و بعداً این صورتجلسات را به امضای نماینده دادستان برسانند          
شود در آخر وقت اداری هر روز یا هر هفته در تک تک شعب حاضر شده و این                  دادستان تعیین می  

یا اینکـه ایـن صورتجلـسات را بـه نـزد وی بـرده و            ها را امضا نماید و      صورتجلسات شکلی دادگاه  
-ایشان امضا نمایند که این امر هم خالف عرف قضایی بوده و گزارش خالف واقع محسوب مـی                 

نتیجـه ایـن    . شود و در شأن یک دادگاه اسالمی نیست که صورتجلسه خالف واقع تنظیم نماینـد              
  .تاست که هر دو راه حل پیشنهادی غیرممکن و عمالً منتفی اس

در جلـسات   پردازیم که فلسفه وجود و حضور دادستان و نماینده دادسـتان            حال به این موضوع می    
  و چرا قانونگذار این حضور را رکن تشکیل جلسات دادگاه قرار داده است؟دادگاه چیست؟ 
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 العموم بوده و ازقبل اجتماع، وظیفه دفاع از حریم آن، مردم، مقدسـات            دانیم که دادستان، مدعی   می
-جامعه، امنیت جامعه و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد و بیشتر جرایم جدای از جنبـه حـق                   

الهـی وضـوح بیـشتری دارد،       اللهی نیز دارند که در بعضی از جرایم جنبه حق         الناسی آن، جنبه حق   
  ...مانند جرایم زنا، محاربه و 

وظیفه دفـاع از    . باشدمی... ه و دین و     فلسفه وجودی دادستان و یا نماینده وی، دفاع از حریم جامع          
کند کـه دادگـاه در جـرایم مهـم     کند که نماینده دادستان وقتی احساس می     کیفرخواست اقتضا می  

احتمال دارد که مجازات سبک در نظر بگیرد یا اینکه حکم برائت صادر نمایـد، بـا ارایـه و اعـالم                      
 که مجـازات درخواسـت شـده و مـواد قـانونی             های قانونی و حقوقی، دادگاه با اقناع نمایند       دیدگاه

استنادی با نوع جرم انطباق کامل داشته و صدور حکم محکومیت متهم باعـث صـیانت جامعـه و                   
نظر دفـاع اجتمـاعی نیـز قابـل         ها و مایه عبرت دیگران خواهد شد؛ و این مهم از نقطه           حفظ حریم 
کسی وظیفه دفـاع از حقـوق جامعـه را          حال اگر نماینده دادستان حاضر نباشد، چه        . باشدتوجیه می 

  برعهده خواهد داشت؟ 
باشـد و وظیفـه اوسـت کـه بـا           العموم است که طـرف حـساب دادگـاه مـی          در حقیقت، این مدعی   

-درخواست کیفر برای مجرم و دفاع از کیفرخواست از حریم جامعه دفاع نمـوده و وظیفـه مـدعی                  
 یا نماینده وی حاضر نباشـند، بـه درسـتی کـه     العموم و حال اگر مدعی  . العمومی خود را انجام دهد    

العموم در جلسات دادرسـی واجـب اسـت؛ ولـی بـا             بنابراین، حضور مدعی  . یک رکن دادرسی است   
، 14توجه به کمبود قاضی و عدم امکان تنظیم گزارش خـالف واقـع و صـراحت تبـصره ج مـاده                      

سـتان و یـا نماینـده وی        تکلیف قضات محاکم چه خواهد بود؟ اگـر جلـسات را بـدون حـضور داد               
اند و اگر بخواهند جلسات را تـا حـضور نماینـده دادسـتان              تشکیل دهند، خالف قانون عمل نموده     

تجدید نمایند عمالً صدور حکم غیرممکن خواهد بود؛ زیرا امکان تعیـین دادیـار بـرای شـرکت در               
  پس چه باید کرد؟ . تمام جلسات محاکم غیرممکن است

 اصالح شود و در اصـالحیه       14رسد، آن است که این بند از ماده         نگارنده می تنها راهی که به نظر      
  شرط تشکیل جلسه نباشد این ماده ترتیبی اتخاذ شود که حضور فیزیکی دادستان و یا نماینده وی 
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و یا اینکه دادستان با الیحه از کیفرخواست دفـاع نمایـد و یـا اصـوالً حـضور و شـرکت نماینـده                        
) که این جرایم بایداحصا و معلوم شوند      (دادگاه شرط نشود و فقط در جرایم مهم         دادستان در جلسه    

حضورنماینده دادستان برای دفاع از کیفرخواست شرط باشـد و در سـایر جـرایم غیـرمهم، حـضور            
نماینده دادستان به تشخیص رئیس دادگاه باشد کـه اگـر رئـیس دادگـاه الزم دانـست از نماینـده                     

هـای دادسـرا دعـوت نمـوده و در مـواردی کـه از نظـر دادگـاه،                    دیـدگاه  دادستان جهت اطالع از   
کیفرخواست احتیاج به دفاع نداشت بدون حضور نماینده دادستان جلسه دادرسی را تـشکیل داده و                

ها به آن، بـر  البته ضرورت اصالح این ماده به لحاظ کثرت ابتالی شعبه     . حکم مقتضی صادر نماید   
های متعددی داشته باشد که الزم است با اسـتعانت          ن است راه حل   کسی پوشیده نیست؛ ولی ممک    

  . از علمای حقوق و همکاران قضایی و حقوقدانان نسبت به رفع آن اقدام نمود
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
  عالم ربانی، فقیه صمدانی، شیخ الفقها

  )*محقق حلی(جعفر بن حسن بن یحیی 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
تـا از ریاکـاری و   :  باید هدف دانشجویی، رهایی از نادانی و رستگاری باشـد         ]ن طالب علم  هان، ای [

برای رسیدن به حق، کنکاش و پرس و جـو کـن، تـا از رهزنـی                 . جویی علمی در امان باشی    ستیزه
  .های دنیایی رها گردیهواهای نفسانی و جذبه

حاطه پیدا کن تا بر امتیازهای آنها دسـت         ها زیاد گردان و بر همه اقوال ا       اطالعات خود را از نظریه    
گیر و دلیل و مستند او را پیگیری کن، تـا از روی             ) اصرار(مطلب را از ریشه، به نقض و ابرام         . یابی

را از بر کن، چون فکر و دانش را منـسجم           ) ایپایه(مطالب  . بصیرت و آگاهی دقیق آن را برگزینی      
  .و همساز کند

گیـرد،  گزین تا از اخالق وی، که سـاختار درونیـت از او شـکل مـی               هم مباحثه شایسته و صالح بر     
  .مند گردیبهره

پرداز و اطرافیان آنها، دوری کنی؛ چه بسا آنان با حرافـی            برتوست که از فقیه نمایان پرگوی حاشیه      
  . ات کرده و به ورطه جهالت خویش کشانندو علم نماییشان فریفته

 فاضالن را در مسائل فقهی به درسـتی بنگـری، و ایـن چیـزی               بنابراین، آنگاه که تنازع و اختالف     
است که به سختی به دست آید و جز با کاوش و بینش حاصل نگردد، بر تو آشـکار گـردد کـه آن               

گوی، در بیان خویش تدلیس روا داشته اسـت و در آنچـه نـشان داده، حـق را بـا باطـل           فرد گزافه 
  .پوشانده است

اوقات خـویش  . اند، کسانی هستند که خود را برده شهوت قرار دادهکاوشی افزون؛ در میان مردمان 
کنند؛ اما در جستجوی آن هـستند کـه در ظـاهر بـه آثـار                ها و هواهایشان صرف می    را در خواسته  

و خود را در آن زمـره جـای دهنـد و شـیوه نیکوکـاران را برگزیـده و بـه آن                       . نیکان، شهرت یابند  
 این خصیصه دورویی در طینت آنان جای دارد و یا آن را ابـزاری               یا از این جهت که    . شناخته شوند 

ای آفرینـد و بـه گونـه      این دو خصلت، دورویی ذاتی مـی      . اند تا متاع اندک دنیا را گرد آورند       ساخته
کند که زمانی که    این خوی، تا آنجا رشد می     . آوردطبیعی، تمایل شدید به ریاست دینی را پدید می        

افتـد و از  شود، از سلطه آن مـزاحم در ریاسـت بـه هـراس مـی              دار می فضیلت شخص دیگری پدی   
-اما نفاق و دوروییش، او را از مقابله رویاروی باز مـی           . دهدرقابت آن معارض، ترس به دل راه می       

اگر : گویدکوشد و می  پس به طعن و قدح او می      . نشیند و به چاره مشغول است     اما از پای نمی   . دارد
-گفت، از خطا مصون   یا اگر آن کالم را نمی     . تر داشت نش استحکامی فزون  سخگفت،  او چنان می  

  ...تر بود 



 ٩٥

تـر و جایگـاهی     اما تمام این سخنان، برای افکندن این وهـم اسـت کـه خـودش سـخنی روشـن                  
آنگاه که با چنین فرد مواجه شدی، به خداوند پناه بر، کـه مبـادا بـه آن بـال، ابـتال                      . ارجمندتر دارد 
  . عوض پاسخگویی قرار دهیابی، و آن را

نمایی، گفتارشـان را سـامان داده و کجـروی    اند با پرگویی و علم  اینان چون به حقیقت فقه نرسیده     
گول سخنانی همچون حق مطلب آشکار است؛ جای شـک و بهـه نیـست؛ راه                . پوشانندخود را می  

نان دشـوار نیـست؛     پاسخ این سـخ   . ها را بگیر  گوییروشن و واضح است؛ مخور و جلوی این گزافه        
سـخنی را  . توان عنوان آسان و روشن نهـاد زیرا بر هر مطلب دقیق و نیازمند پژوهش و کاوش می          

  .به ظاهر روشن نمایاندن، دلیل روشن بودن حقیقت آن سخن نیست
بیـنم کـه بـسیاری از       گویا می . چنین فردی بدترین مردمان و بر امت اسالم از دجال، مضرتر است           

ای از مقاصـد کتـاب معتبـر را بنگرنـد و آن را              نتساب به این فن فقه را دارند، پاره       آنان که دعوی ا   
کنند؛ آنگاه با فکر منجمد خـود بـر تـأویالت فاسـد حمـل نماینـد، و                  یابند و درک نمی   پوشیده می 

آن اینـان، مـصداق     . انـد کنند به حقیقت رسیده   دیگران را به پیروی آن فرا خوانند؛ چون گمان می         
  .بد شنید و پاسخ ناپسند داد) اساء سمعاً فاساء االجابه(د؛ مثل هستن

-از این روی، بر تو باد که در گفتارها، عمیقانه کاوش کنی و تمام تالش را به کار اندازی، احتمال                   
های پدید آمده را دفع کنی، آنگاه اگر واقع را دریافتی، اظهار رأی کن و در غیر این صورت، توقف                    

  .ر اقیانوس هالکت استساز که کنارا پیشه
-گوی زبان شریعت بـشمار مـی      دهی و سخن  بدان تو در آن حال که فتوا دهی، از خدایت خبر می           

اگر به قطع و یقین تمسک ورزی، سعادتمندی و اگر بر وهم و گمان، بنیان رأی نهی، زیـان                   . روی
» لی اهللا مـاالتفعلون   و ان تقولوا ع   «فهم خویش را وزان کالم حق قرار ده و آن را مالک ساز              . کار

قل ارایتم مـا انـزل اهللا       «: و به کالم دیگر حق بنگر     ) دهید بر خدا افترا بندید    مبادا آنچه انجام نمی   (
بگـو آنچـه از شـما    » لکم من رزق فجعلتم منه حراماً و حالالً قل اهللا اذن لکم ام علی اهللا تفترون        

شـمارید، آیـا ایـن از سـوی       حـرام مـی   های خدا را حالل و بعضی را        شود که برخی روزی   دیده می 
  )بندید؟خداست، یا بر او افترا می

به ژرفی بنگر که چگونه شیوه حکم را در دو شیوه منحصر کرد؛ آنگاه که اجازه اظهار رأی تحقـق                    
  . ای اعاذنا اهللا منهنیافت؛ تو بر خدایت افترا و دروغ بسته

 109، صص 1381ه، انتشارات تشییع، سال کتاب چهل نامه عرفانی، به نقل از مجله حوز: مأخذ* 
  .یاور امیری:  ، گردآورنده111 –
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  پیشنهادهای کمیسیون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با دادرسی فوری 
  )دستور موقت(

  قسمت پایانی 
  قهرمان صالحی جونقانی: تهیه و تدوین

  
  :ج. ق322ماده 
هرگاه جهتی که موجـب دسـتور   «: شتهج، درخصوص رفع اثر از دستور موقت مقرر دا      . ق 322ماده  

موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت آنرا لغو خواهـد نمـود و اگـر اصـل                     
  .»دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود

این الغا با   . رسدمیتنظیم شده است، اشکالی به نظر ن      . ق. ق 784در متن این ماده که همانند ماده        
بها منافات ندارد؛ زیرا یکی از شرایط این قضیه، وحدت جهـات اسـت و               قاعده اعتبار قضیه محکوم   

مـثالً زن   . شود، نـسخ آن، خـالف اصـول قـضایی نیـست           وقتی که جهت دستور موقت مرتفع می      
طفل خود را کـه      قانون مدنی، به وسیله دستور موقت اجازه مالقات          1174مطلقه با استناد به ماده      

اگر بعداً انحطـاط اخالقـی یـا جنـونی بـر زن عـارض شـد و            . نمایدحضانت پدر است تحصیل می    
توانـد بـه   مالقات، تربیت اخالقی و مصلحت جسمانی طفل را در معرض خطر قرار دهد، پـدر مـی    

. هـد  قانون مدنی، الغای اجـازه مالقـات را بخوا         1173 و   1170استناد جهت مطابق مستفاد از مواد       
)1 (  
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اما ابهامی که در مقررات دستور موقت وجود دارد، این است که در صورت صـدور حکـم، تکلیـف                    
 در تأمین خواسته در این خصوص تکلیف را مـشخص           118دستور موقت صادر شده چیست؟ ماده       

نموده که در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست تأمین خود به                  
اما این نص در مقررات دستور موقت لحاظ نـشده؛ بنـابراین پیـشنهاد اضـافه                . شودد مرتفع می  خو

  . برای رفع مشکل و ابهام داده شد322شدن یک تبصره به ماده 
  

  :ج. ق322تبصره پیشنهادی ماده 
حقی یا بطالن دعوا یا استرداد دعـوا و یـا       در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان مبنی بر بی         «
  ».گرددخواست، دستور موقت خود به خود مرتفع میداد

ماند این است که در صورت صدور حکم غیرقطعـی، تکلیـف دسـتور              اما ابهام دیگری که باقی می     
موقت صادر شده چیست؟ در صورتی که حکم غیرقطعی علیه خوانده صادر گردد، حکم صادر شده                

  ) 2. (به اعتبار خود باقی استهمراه با دستور موقت، قابل اعتراض است و دستور موقت 
اگر حکم غیرقطعی مبنی بر محکومیت خواهان صادر گردد، آیا دادگاه صـادرکننده دسـتور موقـت                 

  تواند از دستور موقت رفع اثر نماید؟ می
 ذکر گردیده است و در این خـصوص قـانون           322 و   321موجبات رفع اثر از دستور موقت در مواد         

توانـد  عی جز در مواردی که قانونگـذار تـصریح نمـوده باشـد، نمـی     اما حکم غیرقط  . مسکوت است 
تشخیص ضرورت، باعث صدور دستور موقت گردیده اسـت و بـا صـدور حکـم در              . منشاء اثر باشد  

توان از دستور موقت رفع اثر نمود؛ چون ممکـن اسـت در             ماهیت که هنوز قطعی نشده است، نمی      
د که جبران آن با توجـه بـه اشـتغال خوانـده دعـوا و      صورت رفع اثر، خواهان در وضعیتی قرار گیر   

حقی خواهـان  از طرفی دیگر، صدور حکم بر بی   . پذیر نباشد سعی در فرار از اثرات قانونی آن امکان       
توان با صدور حکم غیرقطعی مبنی بر برائت متهم و آزاد شدن فوری متهم قبل از قطعیـت                  را نمی 

بـه  (دور رأی قطعی مبنی بر محکومیت و یا بطالن دعوا           بنابراین، فقط ص  . حکم برائت قیاس نمود   
  .گردداست که موجب رفع دستور موقت می) مفهوم اعم

  
  .: ج. ق323ماده 

امـا از لحـاظ عبـارت       . باشـد مـی . ق. ق 785ها، همانند ماده    این ماده به جز تغییرات اندک در واژه       
دعوا نگردد و یـا در      ، اقامه   318 ماده   در صورتی که برابر   «: تنظیمی چندان رسا نبوده و مقرر نموده      

صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبـران خـسارتی کـه طـرف                   
  ».دعوا در اجرای دستور متحمل شده است، محکوم خواهد شد
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در مبحث تـأمین خواسـته اظهـار        ) 3(ج،  . ق 120توانست همانند ماده    در صورتی که قانونگذار می    
در صورتی که دستور موقت اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطـالن                 «: دنمای

دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، متقاضی دستورموقت به جبـران خـسارتی کـه طـرف                     
  »)4.(دعوا در اجرای دستور موقت متحمل شده است، محکوم خواهد شد

  .رسد نمیابهامی به نظر) 5(ج. ق324در مورد ماده 
و ) 6(قدیم.  ق 787 و   786ج، از جمع مواد     . ق 325درخصوص نحوه اعتراض به دستور موقت ماده        

  .وضع گردیده است) به مفهوم اعم(با تغییر در نحوه اعتراض 
شـد، قابـل   قانونگذار سابق به طور مستقل دستور موقت را در صورتی که از دادگاه بدوی صادر می           

ج، قبول و رد درخواست دستور موقت را        . ق 325ا قانونگذار فعلی در ماده      تجدیدنظر دانسته بود؛ ام   
تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر    مستقالً قابل اعتراض و تجدیدنظر ندانسته است، لکن متقاضی می         
  .به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید

قرار داده است؛ چون از یک طـرف، ذکـر   این قسمت از ماده، خوانده را در وضعیت منفعل خطیری  
شده که دستور موقت مستقالً قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و از طرف دیگر، تجدیدنظرخواهی               

در صـورتی کـه الزامـاً       ) 7. (از دستور موقت را منحصر بـه متقاضـی دسـتور موقـت نمـوده اسـت                
بنـابراین  . ت نیـست  تجدیدنظرخواه همان شخص معترض به تصمیم دادگاه در بـاب دسـتور موقـ             

 اشتباه اسـت و شایـسته بـود    325شودکه استفاده از کلمه متقاضی در ماده مراتب نتیجه گرفته می 
  ) 8. (نمودنفع استفاده میقانونگذار به جای کلمه متقاضی از کلمه ذی

باتوجه به مطالب گفته شده و معایب تجدیدنظر نسبت به دستور موقت ضمن تجدیـدنظرخواهی از           
گـردد،   لزوم رسیدگی نسبت به امری که با فوریت صادر شده و در همـان زمـان اجـرا مـی                    رأی و 

  .نماید را ایجاب می325ضرورت تجدیدنظرخواهی مستقل نسبت به دستور موقت و اصالح ماده 
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  : پیشنهادی325ماده 
- مـی  دستور موقت در مهلت مقرر برای سایر قرارها قابل تجدیدنظرخواهی در دادگـاه تجدیـدنظر              

  .باشد؛ تجدیدنظرخواهی مانع اجرای دستور موقت نخواهد بود
از جلـسه غایـب     اگر بنا باشـد خوانـده       شود؛ زیرا که،    نسبت به دستور موقت واخواهی پذیرفته نمی      

شود و سپس به وسیله واخواهی از اجرای حکم جلوگیری نماید، با فوریت دادرسی منافات داشته و                 
قانون در دادرسی فوری رسـیدگی بـدون احـضار خوانـده را هـم               به لحاظ همین فوریت است که       

  ) 9. (تجویز کرده است
خواهی از دستور موقت را نهی نموده است؛ چـه مطـابق قـانون، متقاضـی                قانونگذار صریحاً فرجام  

اصل دعوای خود   ) ج. ق 318بیست روز مذکور در ماده      (دستور موقت ملزم است ظرف مهلت مقرر        
- دادگاه در اصل دعوا اگر مغایر با دستور موقت باشد، آن را کان لم یکن می                حکم. را مطرح نماید  

ماند و اگر مؤید آن باشد، رسیدگی فرجامی        کند و دیگر موضوعی برای رسیدگی فرجامی باقی نمی        
اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث نیز به همین دالیل ذکـر            ) 10. (آن حکم کفایت خواهد کرد    

  .باشدشده منتفی می
 312 و   311قانونگذار جدید، فقط به صالحیت دادگاه رسیدگی کننده بـه دسـتور موقـت در مـواد                  

ج، پرداخته است؛ اما درخصوص صالحیت قاضی رسیدگی کننده به دستور موقت سکوت اختیار              .ق
توانستند اقدام به صـدور     تنها قضاتی می  ) 11(م،  .د.آ.ق. ق 773در حالی که طبق ماده      . نموده است 

بـه دو   موقت نمایند که اجازه مخصوص از وزارت دادگستری داشـته باشـند، و ایـن اجـازه                  دستور  
شد؛ زیرا که قـضاوت در      به قضات اعطا می   ) درخصوص هر پرونده  (و موردی   ) دایمی(صورت کلی   

دادرسی فوری از هر مأموری ساخته نیست و دادرس در این مورد باید سرعت انتقـال داشـته ورود                   
یرد و تصمیم او مفید به حال و گرفتار متظلم و متناسب با وضعیت کـار و در حـد                    بتواند تصمیم بگ  

  )12. (اعتدال باشد
هـا  اما به علت فوری بودن امر دستور موقت، و عدم امکان دریافـت مجـوز مخـصوص در پرونـده                   

قانونگذار را بر آن داشت که اجازه مخـصوص دادرسـان بـرای صـدور               ) هامخصوصاً در شهرستان  (
 را تصویب نمود کـه اشـعار        325 ماده   1 موقت را حذف نموده و برای جبران مافات، تبصره           دستور
  :داردمی

  ».رئیس حوزه قضایی استاجرای دستور موقت مستلزم تأیید «
باشد؛ هر چند تخصص الزم    ج، هر قاضی و دادرسی توانایی صدور دستور موقت را دارا می           .طبق ق 

ید اجرای دستور موقت از سوی رئـیس حـوزه قـضایی نیـز بـا          دراین خصوص را نداشته باشد و تأی      
بینی ضمانت اجرا برای این امـر       های کاری فراوان رئیس حوزه قضایی و عدم پیش        توجه به مشغله  

  .تواند جایگزین مجوز مخصوص قانون سابق گرددنمی
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ازد بـه   پـرد باشد و اگر به قضاوت مـی      از طرف دیگر، رئیس حوزه قضایی دارای سمت قضایی نمی         
باشدو نظرات رئیس حوزه قضایی فقط در این حد است، که           علت آن است که رئیس شعبه اول می       

  آیا دعوایی که برای آن دستور موقت صادر شده است شامل دستور موقت بوده است یا خیر؟ 
ای که قاضی به درخواست مدعی و مبتنی بر این امر که چـک وی بـه سـرقت رفتـه                     مثالً پرونده 

تور موقت مبنی بر عدم پرداخت چک صادر نماید، رئسی حوزه قـضایی بـه علـت وجـود                   است، دس 
بـا  ) 14. (در این خصوص، نبایستی اجرای دستور موقت را تأییـد نمایـد           ) 13( قانون چک    14ماده  

و پیشنهادهایی درخصوص   . گردد می 325 ماده   1توجه به مطالب گفته شده پیشنهاد حذف تبصره         
  .ورد صالحیت قاضی صادرکننده دستور موقت داده شدنقص قانون جدید در م

  .ـ داشتن اجازه مخصوص همانندقانون قدیم1
  .ـ صدور اجازه از طرف رئیس حوزه قضایی2
  .ـ اختصاص دادن یکی از شعبات هر حوزه برای صدور دستور موقت3

فـات دارد،   مورد اول به علت تراکم کاری و حادث شدن اطاله دادرسی که با امر دستور موقـت منا                 
  .قابل توجیه نبوده و مورد پذیرش واقع نشد

 نیز چون از یک طرف موجب انتخاب شعبه و قاضی رسیدگی کننده از سوی خواهـان                 3 و   2موارد  
ج در طـول دادرسـی      .ق311گردد و از طرف دیگر امکان دارد تقاضای دستور موقت طبق ماده             می

ه رسیدگی به دستورموقت نبوده مطرح و امکان        ای که ویژ  صورت گیرد؛ در حالی که دعوا در شعبه       
  . ویژه وجود ندارد، مورد پذیرش واقع نگردیدپس گرفتن دعوا و ارجاع آن به شعبه 
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اما این استدالل مطرح گشت که در صورتی که صدور دستور موقت مستقالً قابل اعتـراض باشـد،                  
سـازد و نقـص قـانون       مـی تبحر و ذکاوت قضات دادگاه تجدیدنظر ضعف قضات بدوی را جبـران             

 پیشنهادی  1بنابراین تبصره ذیل به عنوان تبصره       . سازددرخصوص صالحیت قاضی را برطرف می     
  .ارائه گردید

  
  : پیشنهادی1تبصره 

عدم درخواست دستور موقت یـا رد آن در مرحلـه بـدوی مـانع درخواسـت متقاضـی در مرحلـه                      «
  ».تجدیدنظر نخواهد بود

ه به اینکه قانون قدیم آیین دادرسی مدنی از طرفی دسـتور موقـت را               این نظر از یک طرف با توج      
دانست و در کنار آن اجازه مخصوص برای صدور دستور موقت را الزم             مستقالً قابل تجدیدنظر می   

  .باشددانست قابل توجیه نمیمی
وقـت  اما از طرف دیگر با مکلف نمودن دادگاه مبنی بر اخذ خسارت احتمالی برای صدور دسـتور م                 

 خطا قاضی صـادرکننده حکـم،       781، به رغم اختیاری بودن آن در قانون قدیم م           )ج. ق 319ماده  (
 از  323با بازبینی و تجدیدنظر قضات دادگاه تجدیدنظر از یک سو و جبران خسارت احتمالی مـاده                 

  .گرددسوی دیگر جبران می
  : نوشتهاپی

  .432، ص 187ـ متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، همان، ش 1
  .23ـ شمس، دکتر عبداهللا، همان، صفحه 2
در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطالن دعـوا شـود ویـا                      «: ج. ق 120ـ ماده   3

وارد  روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی خسارتی را که از قرار تأمین بـه او      20حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف           
  »...شده است با تسلیم دالیل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه کند 

  .25ـ شمس، دکتر عبداهللا، همان، ص 4
درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظـرف یـک مـاه از تـاریخ     «: ج. ق324ـ ماده  5

  ».د، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین، رفع توقیف خواهد شدابالغ رأی نهایی، برای مطالعه خسارت طرح دعوا نشو
دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادرشـده باشـد، در مـدت مقـرر بـرای                     «: ق. ق 786ـ ماده   6

  ».سایر قرارها قابل پژوهش است
  ».دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست«.: ق. ق787ماده 

  .22 شمس، دکترعبداهللا، همان، ص ـ ماده7
  .360، جلد دوم، ص 1379ـ مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، انتشارات گنج دانش، 8
  .435، ص 190ـ متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، همان، ش 9

  .436، ص 190ـ متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، همان، ش 10
دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعـوا و یـا دادگـاهی کـه موضـوع                ( در دو ماده فوق      های مذکور دادگاه«. ق. ق 773ـ ماده   11

کنند که بـرای رسـیدگی بـه    در صورتی به امور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی می) دستورموقت در مقر آن قرار دارد     
  ».امور مزبور اجازه مخصوص از وزارت دادگستری داشته باشند

  .430کتر احمد، همان، ص ـ متین دفتری، مرحوم د12
صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چـک مفقـود یـا سـرقت یـا      «:  قانون چک  14ـ ماده   13

تواند کتباً دستور عـدم پرداخـت   جعل شده و یا از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می    
  »...نک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و وجه چک را به با

  .23ـ شمس، دکتر عبداهللا، همان، ص 14
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  )*بازداشت موقت(شناسی قوانین آسیب
  ) قم(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه 

  حسین رجایی: تحقیق از
  

  .های عمومی و انقالب در امور کیفری دادگاه قانون آیین دادرسی37 الی 32مواد : مواد قانونی
  .مغایرت با نظر مشهور فقها، نقص، ابهام و تعارض: نوع اشکال

در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود داللت بر توجـه اتهـام بـه مـتهم                  «: 32ماده  : متن مواد 
  :نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است

  .آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشدجرایمی که مجازات قانونی ) الف
  .جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد) ب
  .جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی) ج
از بین رفتن آثار و دالیل جرم شده و یـا باعـث تبـانی بـا        درمواردی که آزاد بودن متهم موجب       ) د

طلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شـهود از ادای شـهادت امتنـاع                متهمان دیگر یا شهود و م     
همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگـری نتـوان از آن                   . نمایند

  .جلوگیری نمود
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  .در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز) هـ
ی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشـد، در صـورتی بـازدات مـتهم      ـ در جرایم مناف 1تبصره 

  .جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود
  » .در بندهای الف ، ب و ج نیز الزامی است» د«رعایت مقررات بند  ـ 2تبصره 

قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محـل یـا                 «: 33ماده  
-ون وی می رسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز مـی                معا

در هر صورت ظرف مدت یک ماه بایـد        . رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود       . باشد
وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوط ادامه بازداشـت موقـت مـتهم را الزم بدانـد بـه       

  . اقدام خواهد نمودترتیب یاد شده 
در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود و یا محل فاقـد رئـیس                  . تبصره

  .حوزه قضایی و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد
 را فـسخ    در صورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت             

  ».گرددو پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می
تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت مـتهم و یـا قـرار اخـذ                قاضی تحقیق می  « : 34ماده  

هـی بـه    در مورد قرار بازداشـت و یـا قـرار تـأمینی کـه منت              . تأمین ویا تبدیل تأمین را صادر نماید      
 سـاعت پرونـده را بـرای اظهـارنظر نـزد            24بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مـدت          

قاضی دادگاه ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض مـتهم، برابـر                  
أسـاً  که قاضی دادگاه با آن موافق نباشـد، ر        در مورد سایر قرارها در صورتی     . شود اقدام می  33ماده  

  .نمایدمبادرت به صدور قرار متناسب می
تبصره ـ تبدیل قرار تأمین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق رأسـاً   

  »...صادر کرده باشد 
قرائن و امـارات  های آن، هرگاه  این قانون و تبصره32در موارد زیر با رعایت قیود ماده       «: 35ماده  

ه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامـی اسـت و تـا صـدور                  موجود داللت بر توج   
حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجـازات مقـرر قـانونی                    

  :جرم ارتکابی تجاوز ننماید
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  .ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افساد فی االرضقتل عمد، آدم) الف
  .ت قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشددر جرایمی که مجازا) ب
جرایم سرقت، کالهبرداری، اختالس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعـول               ) ج

در صورتی که متهم حداقل یک فقـره سـابقه محکومیـت قطعـی یـا دو فقـره یـا بیـشتر سـابقه                         
  .ه باشدمحکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشت

  .در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد) د
  ».در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد) هـ

  ».در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است«: 36ماده 
ـ              «: 37ماده   ل آن و   کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دالی

  .حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود
همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یـک مـاه، در صـورت ضـرورت بـا ذکـر                  
دالیل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب مـتهم      

  ».را آزاد نماید
حضور مرتب وی در مواعد الزم و جلـوگیری از فـرار یـا              برای امکان دسترسی به متهم و       : توضیح

قـرار  . تواند یکی از قرارهای تأمین تصریح شده در قانون را صادر کنـد            اختفای او، مقام قضایی می    
توان بر متهم تحمیل نمود و آن عبـارت اسـت           بازداشت موقت شدیدترین نوع تأمینی است که می       

یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی که امکـان دارد           از در توقیف نگهداشتن متهم در طول تمام       
  )1. (تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد

 تـا   32در مـواد    ) 1378مـصوب   (های عمومی و انقالب در امور کیفری        قانون آیین دادرسی دادگاه   
 است که با تأمل و دقت در آن معلوم           موارد و شرایط جواز با لزوم بازداشت موقت را بیان کرده           37
شود عالوه بر اشکاالت نگارشی، مواردی از تعارض، سـکوت، نقـص و ابهـام در آن راه یافتـه                    می

توانـد بـا مفـاد      است و مهمتر اینکه موارد اعمال آن توسعه داده شده که این مسئله نـه تنهـا مـی                  
  تواند قابل قبول اسالمی نیز نمیفقه در تضاد است بلکه از نظر ) 2(المللی های بینکنوانسیون
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توان گفت شائبه مخالفت با شرع یا حداقل بـا دیـدگاه مـشهور فقهـا نیـز      باشد و بر این اساس می  
بیان تفصیلی اشکاالت یاد شده را در ضمن بررسی مواد قـانونی مربـوط بـه بازداشـت                  . وجود دارد 

  .گیریمموقت پی می
  
  :ـ مخالفت با نظر مشهور فقها1
ش از این گفتیم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بازداشـت موقـت از جهـاتی توسـعه داده                    پی

از نظر مقام صادر کننده قرار عالوه بر قاضی پرونـده، رئـیس حـوزه قـضایی و قاضـی                    . شده است 
 35 و   32تحقیق نیز حق اقدام دارند و از نظر افزایش موارد جواز یا لزوم نیز بـا مراجعـه بـه مـواد                       

) 3(،  32توان این حقیقت را دریافت؛ خـصوصاً کـه اطـالق ذیـل بنـد د مـاده                   ون به راحتی می   قان
و حق اهللا و حق الناس بودن و بزرگـی یـا            ) 4( ، هر جرمی را شامل است،        35همچنین بند د ماده     

در واقع، قانونگذار دسـت قـضات را در جهـت صـدور قرارهـای       . کوچکی جرم در آن تأثیری ندارد     
قت اختیاری و اجباری بازگذاشته است تا چنانچه جرایم ارتکابی از نوع جـرایم منـدرج                بازداشت مو 

 یا بند   32در بندهای قبلی نبوده باشد، قاضی بتواند با استناد به یکی از موارد مصرح در بند د ماده                   
ت  قرار بازداشت صادر کند و حال آنکه امروزه سعی اغلب قانونگذاران در جهان این اسـ                35د ماده   

که بازداشت موقت را به حداقل کاهش دهند و بـا مـشخص نمـودن مـوارد اعمـال ومـدت قـرار                       
  .تری بیاورندبازداشت، صدور آن را تحت ضوابط دقیق

آنچه ما در این قسمت در پی آن هستیم، این است که آیا این توسـعه مـوارد، مـورد تأییـد شـرع                        
اثبات جرم و محکومیت جـایز اسـت؟ و اگـر           مقدس اسالم است یا خیر؟ آیا بازداشت متهم قبل از           

  باشد؟جایز است، آیا محدود به موارد خاصی است یا به اختیار قاضی می
ای که الزم است در این بحث مورد توجه قرار گیرد، این است که اقتضای اصل برائت، عـدم                   نکته

 بـا توجـه بـه    جواز توقیف اشخاص است و اگر دلیل خاصی از سوی شارع مبنی بر جواز آن باشـد،     
  .خالف قاعده بودن، باید به طور مضیق تفسیر شده و به موضع یقین اکتفا شود

در ذیل،  . حبس متهم در متون روایی و فقهی امامیه، تنها نسبت به متهم به قتل مطرح شده است                
  :کنیمروایات باب و کالم فقها درخصوص مورد را بیان می

  :حبس متهم در روایات) الف
: انـد نقل شده است که امـام فرمـوده       ) علیه السالم (سالم روایتی از امیرالمؤمنین علی      در دعائم اال  

  ) 5.)(الحبس فی تهمه اال فی دم(
تنها یک مورد از آن استثنا شده است و آن مـورد قتـل              برای نفی جنس است و      ) ال(در این روایت    

  .است
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) علیه الـسالم  ( از امام صادق     اند روایت سکونی  روایت دیگری که فقها در حبس متهم مطرح کرده        
کان یحـبس فـی تهمـه       ) ص(ان النبی   : (فرمایدمی) علیه السالم (است؛ در این روایت امام صادق       

  ) 6.)(الدم سته ایام، فاذا جاء اولیاء المقتول بثبت واال خلی سبیله
ـ  ) در حبس متهم  ) (صلی اهللا علیه و آله و سلم      (این روایت نیز بر عمل رسول اهللا         ه همـان   نسبت ب

  .مورد خاص داللت دارد
البته از طریق اهل سنت در تهمت دزدی نیز روایتی نقل شده و برخی از فقهای عامه براساس آن                   

  ) 7. (انداند؛ لیکن فقهای امامیه به آن اعتنا نکردهفتوا به جواز داده
  :حبس متهم درمتون فقهی) ب

اند و وجه آن نیز روشن اسـت؛ زیـرا          دهغالب فقهای امامیه، حبس متهم را در بحث قتل مطرح کر          
همان طور که گذشت، دو روایت در حبس متهم وارد شده که هر دو در رابطه با حـبس مـتهم بـه     

کـسانی  . با این حال، فقها اتفاق نظر ندارند و منشأ اختالف، سند روایت سـکونی اسـت               . قتل است 
اند قائل به جواز حبس متهم به       دانستهاند یا عمل مشهور را جابر ضعف آن         که سند را معتبر دانسته    

المـتهم بالقتـل ینبغـی ان       : قال الشیخ فی النهایـه    : (گویدمی) رحمه اهللا (عالمه حلی   . اندقتل شده 
ایـشان در ادامـه، نظـر       ) 8.) (یحبس ثالثه ایـام   : یحبس سته ایام و تبعه ابن براج و قال ابن حمزه          

ان حصلت التهمه للحاکم بسبب لزم الحبس       :  نقول والتحقیق ان : (کندخودش را این گونه بیان می     
) 9.) (سته ایام عمالً بالروایه و تحفظاً للنفوس عن االتالف و ان حصلت لغیره فال، عمـالً باالصـل                

ها و احتماالت مختلف، در نهایت، حـبس مـتهم بـه قتـل را               صاحب جواهر نیز پس از بیان دیدگاه      
نعـم، الظـاهر    : (گوید حکم به مورد روایت کرده و می       اما ایشان تصریح به اختصاص    . پذیرفته است 

اختصاص الحکـم بالقتـل دون الجـراح، اقتـصاراً فیمـا خـالف االصـل علـی المتـیقن مـن الخبـر                 
  ) 10.)(المزبور

بلکـه یکـی از     ) 11(اند،  برخی از متأخرین و معاصرین نیز نسبت به مورد روایت قایل به جواز شده             
و مستند الجـواز انـه موافـق لالحتیـاط و          : (گویدنیز تسری داده و می    ایشان حکم را به سایر موارد       

تحفظ الحقوق، النه لو لم یجز الحبس قبل الثبوت فکثیراً ما یتلف الحقوق و یکون النـاس جریئـاً                   
فلو لم یجز الحبس لکونه ضرراً و معاقبهً قبـل ثبـوت الجنایـه فـال                ... فی مخالفه احکام اهللا تعالی      

و هـذه الروایـه   ... م الی المحکمه ایضاً و جلبه الیها، النهـا ضـرر و معاقبـه ایـضاً           یجوز دعوه المته  
یحکی لنا عمل رسـول اهللا و هـو طریـق یـسلکه العقـالء و لـیس بـامر تعبـدی                      ) روایت سکونی (

مخصوصاً بالدم فقط، بل کل امر مهم فی نظر الحاکم، و هکذا لیس االمر مختصاً بـسته ایـام بـل                     
این احتیاط  در رابطه با احتیاط ممکن است       ) 12.)( الظروف الزمانیه و المکانیه    یزید و ینقص بحسب   

در دماء و بعض اتهامات سنگین قابل قبول باشد؛ اما در موارد دیگر، احتیاط نسبت به طرف مقابل                  
ضمن اینکه مقایسه حبس با دعوت متهم بـه         . هم باید رعایت شود و حقوق متهم نیز ضایع نگردد         

کند؛ اما هیچکس   عرف، حبس را برخورد شدید و عقوبت تلقی می        . مع الفارق است  محکمه، قیاس   
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بنابراین، حتی با پذیرفتن نظر ایشان، باز هم فراوانی موارد و           . کنددعوت متهم را عقوبت تلقی نمی     
  .توسعه قانونی موارد جواز بازداشت قابل توجیه نیست

د روایت خدشـه کـرده و از پـذیرش آن خـودداری             در مقابل قایلین به جواز، بسیاری از فقها در سن         
اند که نتیجه کنار گذاشتن روایت، اصل عدم جواز حبس اسـت؛ زیـرا حـبس مـتهم خـالف                    نموده

  .قاعده است
لیس علی هذه الروایه دلیل یعضدها بل هـی         : و قال ابن ادریس   : (گویدمی) رحمه اهللا (عالمه حلی   
  ) 13.) (مخالفه لالدله

والروایه ضعیفه و الحبس تعجیل عقوبه لم یثبت موجبهـا،          : (نویسدشرح لمعه می  شهید ثانی نیز در     
االصـل  : (گویـد ایشان همچنین درمسالک، معترض این مسئله شده و می        ) 14.) (فعدم جوازه اجود  

و اقرب الی التحقیق عدم     «: نویسدفاضل هندی نیز می   ) 15.) (عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقاً     
  ) 16(».الحجیه بالکلیه

و هـو   «: گویـد فخرالمحققین ضمن نقل دیدگاه ابن ادریس مبنی بر عدم جواز حـبس مـتهم، مـی               
» .اختیار والدی المصنف و جدی رحمهما اهللا و انا افتی به االن الحبس عقوبه و لم یثبـت موجبهـا                   

)17 (  
 التهمـه و    قابل ابن ادریس الیحبس بمجـرد     «: گویدابن فهد حلی نیز به بیان مسئله پرداخته و می         

  :اختاره المصنف و العالمه و فخر المحققین و ردوا الروایه بوجهین
  ضعف السند الن السکونی عامی؛. 1
  )18(».اشتمالها علی عقوبه لم یثبت لها موجب. 2

بنابراین در حبس متهم، آنچه در روایات آمده است خصوص مورد قتل است که آن را نیز بسیاری                  
ا فرض اینکه سند روایت را معتبر بدانیم تنها بر جواز حبس مـتهم بـه قتـل                  اند و ب  از فقها نپذیرفته  

بنابراین با کـدام  . اندداللت دارد، نه بیشتر؛ کما اینکه قائلین به جواز نیز به این مطلب تصریح کرده  
ایـم؟ و چـه توجیـه       دلیل و مبنا حبس متهم را در هر جرم سبک و سنگین جایز، بلکه الزم دانسته               

رسد در این جهت به نحوی افراط شـده         توان ارائه نمود؟ به نظر می     اجتماعی برای آن می   فقهی یا   
های بین المللی مطابقت و هماهنگی دارد و نه با مبانی فقهـی             که نه با حقوق عرفی و کنوانسیون      

  .و دینی، لذا باید تجدیدنظر شود
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افالس، حبس بـرای ردع  ممکن است کسی حبس متهم را با مواردی چون حبس در دین تا ثبوت       
و منع از ارتکاب معصیت، حبس مدعی علیه به جهت سکوت در محضر قاضی تـا زمـان اقـرار یـا              

توان فهمیـد کـه     اما با کمی تأمل می    . اندانکار، مقایسه کند که برخی از فقها به جواز آنها فتوا داده           
اند و با توجه به     خالفت کرده ضمن اینکه در موارد یاد شده نیز برخی فقها م         . قیاس مع الفارق است   

ای بر ادعای خـویش     حتی در موردی که مدعی بینه     . خالف قاعده بودن، نیاز به دلیل روشن دارند       
-اقامه کرده اما هنوز عدالتشان برای قاضی محرز نیست، بسیاری از فقها حبس متهم را جایز نمی                

 یعـرف الحـاکم عـدالتها فـالتمس         اذا اقام المـدعی بینـه و لـم        «: نویسدمحقق در شرایع می   . دانند
یجوز حبسه لقیام البینه بما ادعاه و فیه اشکال مـن           ): رحمه اهللا (المدعی الحبس لیعدلها قال الشیخ      

  )19(» .حیث لم یثبت بتلک البینه حق یوجب العقوبه
  
  نقص قانون. 2

  : مواد قانونی مربوط به بازداشت موقت در مواردی با نقص و کاستی مواجه است
قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صـادر و بـه تأییـد رئـیس               «:  آمده است  32در ماده    )الف

  »...رسدحوزه قضایی محل یا معاون وی می
در این قانون مشخص نشده است که دادگاه پس از صدور قرار، ظرف چه مدت باید پرونده را نـزد                    

حوزه قضایی یا معاون وی ظرف      رئیس حوزه قضایی یا معاون وی بفرستد و از سوی دیگر، رئیس             
با توجه به اهمیت مسئله الزم است قانونگذار توجه         . چه مدتی باید نسبت به تأیید قرار اقدام نمایند        

بیشتری نماید و قانون را به نحوی صریح و شفاف و کامل وضع نماید که آزادی افراد دسـتخوش                   
  . انگاری بعضی از مقامات نشودتسامح و سهل

تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دالیل و اسـباب اتهـام               «: داردمقرر می  134ماده  ) ب
واحتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سـابقه مـتهم و وضـعیت مـزاج و سـن و حیثیـت او                  

  ».متناسب باشد
را گردد که مقنن در این رابطه هیچ گونه ضمانت اجرایـی   با مالحظه سایر مواد قانونی مشاهده می      

درخصوص عدم تناسب قرار صادر شده با جرم ارتکابی پیش بینی نکرده است و معلـوم نیـست در                   
صورتی که قضات مبادرت به اخذ تأمین نامتناسب از متهم نمایند چه ضـمانت اجرایـی در انتظـار                   

هرگـاه بـازپرس تـأمین      «:  آمـده بـود    130در قانون سابق در تبـصره ذیـل مـاده           . آنان خواهد بود  
  به نظر » . به باال خواهد بود4سب اخذ نماید موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه نامتنا
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وضعیت فعلی دستگاه قضایی که غالب قضات، شرایط مورد نظر شارع مقدس را           رسد باتوجه به    می
اند، برای جلوگیری از اجحـاف بـه        ندارند و از باب ضرورت و با اذن ولی فقیه مشغول قضاوت شده            

 134 احیاناً تضییع حق شاکی الزم است قانونگذار در مقابل تخطـی قـضات از مفـاد مـاده           متهم و 
  . ضمانت اجرایی مناسبی را وضع نماید

هـای آن   ایـن قـانون و تبـصره      32در موارد زیر با رعایت قیـود مـاده          «:  آمده است  35در ماده   ) ج
 قرار بازداشت موقت الزامـی اسـت    هرگاه قراین و امارات موجود داللت بر توجه اتهام نماید، صدور          

  :مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید... 
  .قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افساد فی االرض. الف
  » ...در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد و . ب

ت مقرر قانونی از جنس حبس نیـست مثـل اعـدام، قـصاص، قطـع عـضو و                   در مواردی که مجازا   
شالق، حداکثر میزان بازداشت موقت چه مقدار است؟ در بعضی از این موارد حداقل مجازات مقرر                
قانونی معنی ندارد و در بعضی دیگر چون شالق، اگرچه حداقل دارد اما از جنس حبس نیـست تـا                    

نگذار فقط نسبت به جرایمی که مجـازات قـانونی آن حـبس             مالک قانو . با آن قابل سنجش باشد    
  .باشد قابل اعمال است و الزم است تکلیف سایر موارد را از این حیث روشن نماید

در حقوق الناس جواز بازداشت موقت متهم منوط بـه تقاضـای شـاکی              «:  آمده است  36در ماده   ) د
  ».است

  :شودز مواد قانونی استفاده نمیدو سؤال قابل طرح است که ظاهراً پاسخ هیچ یک، ا
آیا همان طور که برای بازداشت موقت به عنوان یک قرار تأمین، تقاضای شاکی الزم است، در                 . 1

سایر قرارهای تأمین نیز تقاضای شاکی الزم است یا قاضی بدون تقاضای شاکی و حتی علی رغم                 
  تواند سایر قرارهای تأمین را صادر نماید؟میل شاکی نیز می

هرگاه قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم گردد، آیا برای معرفی متهم بـه زنـدان نیـز                    . 2
-باید نظر شاکی خصوصی جلب شود؟ آیا از این جهت تفاوتی بین قرار بازداشت موقت بـا تـأمین                  

  های منجر به بازداشت موقت متهم وجود دارد؟
 سـاعت پرونـده را جهـت    24سـت ظـرف     قاضـی تحقیـق موظـف ا      «: دارد مقرر مـی   34ماده  ) هـ

قرار بازداشت موقـت توسـط      «:  آمده است  33اما در ماده    » اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند؛     
) تأییـد (آیا عبارت   » .رسدقاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می             

 است یـا صـرف تـشریفات و جهـت            آمده است، به معنای اظهارنظر در ماهیت امر        33که در ماده    
اگر حق اظهار دارد، در صورتی که نظـر مخـالف داشـته باشـد آیـا نظـر                   ) 20(اطالع رئیس است؟    

اگر ) 21(رئیس حوزه قضایی و معاون وی مقدم است و قاضی ناچار از پذیرش و اعمال آن است؟                  
صـدور قـرار    کنـد؟ ممکـن اسـت گفتـه شـود           ناچار از پذیرش نیست،کدام مرجع حل اختالف می       

گیرد و رئیس حوزه قـضایی      میبازداشت موقت از سوی رئیس دادگاه به جانشینی بازپرس صورت           
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 قانون آیین دادرسـی  38در گذشته، ماده . کندنیز به قائم مقامی دادستان در مورد آن اظهارنظر می       
  :داشتکیفری تکلیف چنین صورتی را روشن کرده بود و مقرر می

با توقیف موافق نبوده و همچنـین درمـوردی کـه مـدعی العمـوم تقاضـای                 هرگاه مدعی العموم    «
توقیف کرده و مستنطق با آن موافق نباشد، حل اختالف در محکمه بدایت محل به عمـل خواهـد           

اما در حال حاضر مشخص نیـست اگـر میـان           . که درعمل، دادگاه کیفری دو متکفل آن بود       » .آمد
عاون وی اختالف نظر حاصل شـود، مرجـع حـل اخـتالف             رئیس دادگاه و رئیس حوزه قضایی یا م       

چون قرار تأمین یک تصمیم قضایی است و قـضات اصـوالً در             : (کیست؟ برخی از قضات معتقدند    
اند، صادرکننده قرار ملزم به تبعیت از نظر مخـالف نیـست و چـون حـل                 تصمیمات قضایی مستقل  

 برخوردار باشد، دادگاه تجدیـدنظر اسـتان        اختالف با مرجعی است که از نظر قانونی از درجه باالتر          
قانونگذار باید ماده قانونی را به نحوی تنظیم نماید که عـاری            ) 22.)(صالح برای حل اختالف است    

از هرگونه ابهام باشد، چنانچه از نظر قانونگذار رئیس حـوزه قـضایی حـق مخالفـت دارد و دادگـاه       
  .رجع حل اختالف را معین نمایدملزم به تبعیت از رئیس حوزه قضایی نیست باید م

قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلـت یـک مـاه در صـورت                 «: دارد مقرر می  37ماده  ) و
ضرورت با ذکر کردن دالیل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر ایـن صـورت بـا                     

  ».قرار تأمین مناسب متهم را آزاد کند
  :  مطرح استدر مورد ماده یاد شده سؤاالتی

ابتدای مهلت یک ماه چه زمانی است؟ آیا تاریخ صدور قرار است یا تاریخ ابالغ آن به مـتهم                   ) الف
  و یا تأیید آن در تجدیدنظر؟ 

چنانچه قاضی پس از سپری شدن مهلت یک ماه، تصمیم بر ادامه بازداشت متهم گرفـت، آیـا       ) ب
  رد یا خیر و آیا متهم حق تجدیدنظرخواهی دارد؟تجدید قرار نیز نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی دا

  .سؤاالت یاد شده در قانون پاسخ روشنی ندارند و مناسب است در جهت تبیین آن اقدام گردد
مطلب مهم دیگری که در رابطه با بازداشت موقت قابل طـرح اسـت، ایـن اسـت کـه چنانچـه                      ) ز

ها و گاهی سالها در بازداشتگاه و        ماه ها،شخصی به هر دلیل بازداشت شود و پس از گذراندن هفته          
حبس، سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر از آنچه که در بازداشت بوده است محکوم شود                   

گـردد کـه در     و یا حتی به کلیه تبرئه گردد، از نقطه نظر حفظ حقوق متهم، این سؤال مطـرح مـی                  
در زندان بـه سـر بـرده امـری     یی را که متهم     هاها و سال  قبال ایشان چه باید کرد؟ آیا بایستی ماه       

عادی تلقی نموده و به باز کردن در زندان به روی وی اکتفا کرد یا برای جبـران خـسارت از ایـن                       
بینـی  گناهان، راه حلی منطقی و عادالنه وجود دارد؟ و آیا قانون چنـین راه حلـی را پـیش                  قبیل بی 

  کرده است؟ 
گـاه در اثـر    هر«: داردسی جمهوری اسالمی ایران مقـرر مـی       اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اسا       

تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مـورد خـاص، ضـرر مـادی یـا                        



 ١١١

معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن اسـت و در غیـر                  
  ».گرددر هر حال از متهم اعاده حیثیت میشود و داین صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می

رسد که با وجود این اصل، خأل قانونی وجـود نـدارد و تمـام خـسارتهای مـادی و                    ابتدا به نظر می   
. معنوی و منافع ممکن الحصولی که شخص بازداشت شده از آن محروم شده قابـل جبـران اسـت     

المی در ایـن رابطـه مـشخص شـده          بدون اینکه موازین اس   ) طبق موازین اسالمی  (اما اطالق قید    
. ساز است؛ زیرا فقها نسبت به جبران خسارتهای چنـین شخـصی اتفـاق نظـر ندارنـد            باشد، مشکل 

)23(  
پذیرند و تقویم آن به پول      فقهای شورای نگهبان ضمان مقصر را نسبت به خسارتهای معنوی نمی          

 فـوق بـا انـدکی تغییـر آمـده           برهمین اساس در قوانین عادی مفاد اصل      ). 24(دانند  را شرعی نمی  
در مورد ضرر مـادی در صـورت تقـصیر،          ... «: دارد قانون مجازات اسالمی مقرر می     57ماده  . است

مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت بـه وسـیله دولـت جبـران                    
 از کسی گردد    شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت             می

  ».باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام گردد
های عمومی و انقالب در امور کیفری نیز ضررهای معنـوی را در زمـره              قانون آیین دادرسی دادگاه   

کیفـری سـابق بـه       قانون آیین دادرسی     9ضررهای قابل مطالبه ذکر نکرده است، با اینکه در ماده           
 ممکن الحصول و عدم النفع نیز فقها اخـتالف نظـر دارنـد، و               نسبت به منافع  . آن تصریح شده بود   

 2در بنـد    : به عنـوان مثـال    . قوانین مصوب بعد از انقالب از این جهت تعارض و ناهماهنگی دارند           
، منـافع ممکـن الحـصول قابـل مطالبـه           )1378مصوب  ( قانون آیین دادرسی کیفری جدید       9ماده  

) 1379مصوب  ( قانون آیین دادرسی مدنی جدید       515ه   ماد 2دانسته شده است و حال آنکه تبصره        
در حالی کـه عـدم النفـع اعـم و           » .خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست       «: داردمقرر می 

  .شامل منافع ممکن الحصول است
های فراوان و درآمـد خـوبی دارد، ناگهـان بـه اتهـام              ای که مشتری  حال اگر کاسب خوشنام محله    

دار شـدن حیثیـت وی، اعتبـار خـویش را در            ماه بازداشت شود و عالوه بـر لکـه        کالهبرداری یک   
های سابق وی رغبتی به خرید از او نشان ندهند، پس برائت، کدام             مرحله از دست بدهد و مشتری     

تواند مطالبه کند؟ آیا یک ماه بسته شدن مغازه و محروم شدن از درآمد آن ایام                نوع خسارت را می   
قابـل مطالبـه    ... ؟ آیا از دست دادن مشتریان و کاهش شدید کـسب و درآمـد و                قابل مطالبه است  

 تناقض و ناهماهنگی بین قوانین چگونه قابل رفع یا توجیه است؟ اصـل یکـصد و هفتـاد و                    است؟
ا در رابطه با عمل قاضی است، که چنانچه مقصر باشد خـودش             .م. ق 57یکم قانون اساسی و ماده      

شد دولت باید جبران نماید، سؤال قابل طرح ایـن اسـت کـه چنانچـه                ضامن است و اگر مقصر نبا     
مدعی، اتهام واهی زده و مقدمات را به نحوی چیده است که قاضـی اتهـام را وارد بدانـد و بـر آن          
اساس اقدام به بازداشت نماید، آیا در این صورت نیز قاضی یا بیت المال وظیفـه جبـران دارنـد یـا       
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بینی شـده اسـت در صـورتی         در قوانین برخی از کشورها پیش      ضمان متوجه شخص مدعی است؟    
که توقیف احتیاطی شخص بی گناه و یا تمدید آن بر اثر اعالم جرم مغرضانه و یا شـهادت کـذب                     

تواند به مسببین اصلی بـرای اسـترداد مبلـغ          به عمل آمده باشد، دولت پس از پرداخت خسارت می         
د مطلبی قابل تأمل و دقت است و نیاز به بررسی فقهـی             رسپرداختی مراجعه نماید؛ که به نظر می      

انـد  البته فقها نیز در مواردی چون رجوع شهود از شهادت یا کذب شهود، قایل به ضمان شده            . دارد
  )25. (تواند کارگشا باشدکه در حل مسئله مورد بحث می

جبـران ضـرر،   مطلب دیگری که نسبت به مورد بحث قابل طرح است، این است که با فرض لزوم  
این وظیفه فقط نسبت به کسی است که بی گناهی او به اثبات رسیده است یـا اعـم از آن اسـت؟               
مثالً شخصی که شدیداً در مظان اتهام است، اما بـه هـر دلیـل، مـدارک کـافی بـرای حکـم بـه                         

شود؛ آید و از باب قاعده تفسیر شک به نفع متهم، حکم به برائت می             محکومیت وی به دست نمی    
توانـد مطالبـه خـسارتهای مـادی و معنـوی را داشـته باشـد؟ بعـضی از                   آیا چنین شخصی نیز می    

، صرف صدور حکم برائـت و یـا قـرار منـع تعقیـب را              )ودل(و  ) لئوته(حقوقدانان از جمله پروفسور     
دانند و معتقدند متهمی استحقاق دریافت خسارت را دارد کـه بـی             برای اعطای خسارت کافی نمی    

 را ثابت نماید؛ زیرا چه بسا شک و تردید در بسیاری از موارد به نفـع متهمـین تعبیـر و    گناهی خود 
  )26. (گردد، در حالی که مطلقاً لیاقت جبران خسارت را ندارندموجب برائت آنان می

خـسارت از  این جهت نیز باید مورد دقت و موشکافی قرار گیرد که بر فرض لزوم جبـران          بنابراین،  
گـردد و چـه     المال یا مدعی و شاکی، به چه کسانی این خسارت پرداخـت مـی              بیت ناحیه قاضی یا  
  .شرایطی دارد
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 قانون آیین دادرسی، قرار بازداشت موقت متهم پـس از تأییـد قاضـی    34 و 33با توجه به مواد     ) ح
هـای  دادگاه و رئیس حـوزه قـضایی، ظـرف مـدت ده روز قابـل اعتـراض و رسـیدگی در دادگـاه                      

 قانون مـذکور، بـه نیابـت از مرجـع           60حال چنانچه قاضی در اجرای ماده       . تان است تجدیدنظر اس 
دیگری و به تشخیص خود اقدام به صدور قرار بازداشت متهم نماید، تکلیف مراحل تأییـد قـرار و                    

شود یا  اعتراض و رسیدگی به آن چگونه است؟ آیا در مرجع مجری نیابت به مورد اجرا گذاشته می                
نیابت؟ قانون نسبت به این جهت ساکت است و محاکم برداشتهای متفاوت دارند             در مرجع معطی    

  .گرددای مستقل بیان میکه مناسب است ضمن تبصره یا ماده
  
  :ابهام. 3

، مواردی را که صدور قرار بازداشت موقت جایز است برشمرده و در بنـد               32قانونگذار در ماده    ) الف
  » ...ای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت ش روز در قتل عمد با تقاض«: گویدمی» هـ«

این بند از جهتی ابهام دارد؛ زیرا معلوم نیست قلمرو آن تا کجاست، آیا اگر اولیای دم متعدد باشـند             
توان به تقاضای تک تک ایشان پاسـخ داد و افـراد            و هر یک به شخص خاصی مظنون باشند، می        

ی دم نسبت به شخصی مظنون بـود و تقاضـای بازداشـت نمـود و                مظنون را بازداشت کرد؟ اگر ول     
پس از پنج یا شش روز دیگر با توجه به قرائنی که به دست آورده به شخص دیگری مظنون شـد،                 
آیا حق دارد تقاضای بازداشت شخص دوم را بنماید؟ در صورت مثبت بود پاسخ، این روند تا کجـا                   

توان بازداشت نمود؟ آیا اگر ولی دم معتقد است که ده نفر بـا           ییابد؟ چه تعداد از افراد را م      ادامه می 
تواند تقاضای بازداشـت ده     اند و قرائن و اماراتی نیز بر توجه اتهام باشد، می          هم اقدام به قتل نموده    

 موارد یاد شده در باال و امثـال         32نفر را بنماید؟ ممکن است ادعای اطالق شده و گفته شود ماده             
شود؛ اما از طرفی، اقتضای احترام به آزادی افراد و تفـسیر مـضیق قـانون و اصـل     آن را شامل می   

لذا باید قلمرو جـواز بازداشـت از نظـر فقهـی بررسـی و از                . برائت، عدم جواز چنین بازداشتی است     
  .زدایی شودقانون ابهام

در «: آمـده اسـت  » د«در بند . کند قانون، موارد الزامی صدور قرار بازداشت را بیان می     35ماده  ) ب
فساد در این بند بـه چـه معناسـت و قلمـرو آن تـا             » ...مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد        

  کجاست؟
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رود که از جمله آنها تباهی، خرابی، فتنه و آشـوب،           میفساد از نظر لغوی در معانی مختلفی به کار          
قطعـاً  ) 27. (ری و علـت اسـت  زیان و گزند، کینه و دشمنی، ظلم و ستم، شرارت و بـدکاری، بیمـا       

بعضی فـساد را بـه معنـای خـروج از حـد             . تواند باشد بعضی از این معانی مورد نظر قانونگذار نمی       
-، که این معنا نیز تاب تفسیرهای مختلـف را دارد و لـذا نمـی           )28(اند  اعتدال و ضد صالح دانسته    

، هالک و خونریزی، کمی بـاران و        در قرآن کریم، فساد در معنای مطلق نافرمانی       . تواند مراد باشد  
 56شـیخ طوسـی در ذیـل آیـه     ) 29. (غالت، ایجاد ظلم و تعدی و جادوگری استعمال شده اسـت          

مراد از فساد در زمین، اضرار و زیان رساندن به مردم اسـت و برخـی                : نویسدمی) 30(سوره اعراف   
 معصیت و گناهکاری هـم تفـسیر        دانند؛ چنانکه به  منظور از آن را کشتار مؤمنان و ظلم به آنها می          

  حال کدام یک از این معانی و تفاسیر مورد نظر قانونگذار است؟) 31. (شده است
آیا ممکن است مراد قانونگذار، فساد به معنای افساد فی االرض و مرادف محاربه باشد؟ اگر افـساد     

 افـساد فـی االرض کـه در         توان فساد در این ماده را بر      فی االرض را غیر از محاربه بدانیم، آیا می        
  کالم بعضی از فقها آمده است تطبیق داد؟

) 32. (انـد اند و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده         البته فقها افساد فی االرض را تعریف نکرده       
که آنها را نیز مورد اختالف است و با وجود چنین ابهامات و اختالفاتی قاضی چگونـه ایـن بنـد را                      

الک او در تشخیص فساد چه باشد تا حقوق افراد ضایع نگردد و آزادی ایشان قبـل           اعمال کند و م   
  از اثبات جرم به خطر نیفتد؟

هایی که تاب تفسیرهای گوناگون دارد و قابـل  رسد قانونگذار باید از استعمال چنین واژه  به نظر می  
قیق مشخص نمایـد کـه      توسعه بسیار است، خودداری کند و یا مراد خویش از آن واژه را به نحو د               

  .در این صورت، تحقیق عمیق فقهی الزم است انجام گیرد
با توجـه بـه اینکـه براسـاس     . ، یکی از موارد بازداشت موقت را اسیدپاشی دانسته است35ماده  ) ج

، شروع به پاشـیدن اسـید       1337ماده واحده الیحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب           
لوم نیست از نظر قانونگذار، آیا لزوم بازداشت در اسیدپاشی تنها شامل موردی             نیز مجازات دارد؛ مع   

است که اسیدپاشی منجر به نتیجه و جنایت شده باشد یا مطلق است و به صرف پاشیدن اسید بـه                    
کند؛ حتی اگر به واسطه استفاده شـخص        افراد به قصد جنایت برای بازداشت وی کفایت می        سوی  

آیا قانونگذار برای مبارزه با پدیده شـوم        .  امثال آن هیچ جنایتی واقع نگردد      مورد هدف از ماسک یا    
  اقدام به آن ننماید یا از جرایم مقید است که تا اسیدپاشی آن را از جرایم مطلق قرار داده تا کسی 



 ١١٥

منجر به نتیجه نشود اسیدپاشی صدق نکند؟ ظـاهر عبـارت بـا احتمـال اول سـازگاری دارد؛ ولـی                 
سیر مضیق به نفع متهم و احتیاط نسبت به آزادی افراد، احتمال دوم اسـت و قانونگـذار            اقتضای تف 

  .باید با تبیین دقیق مطلب از تشتت آرا جلوگیری نماید
نکته دیگر در رابطه با اسیدپاشی این است که آیا ـ چنانکه در مـاده واحـده یـاد شـده ـ هـر نـوع         

شده اسـت، در ایـن قـانون نیـز اسیدپاشـی شـامل              ترکیبات شیمیایی دیگر ملحق به اسید دانسته        
شود یا خیر؟ با توجه به اینکـه در زمـان مـا مـواد شـیمیایی               پاشیدن سایر مواد شیمیایی مشابه می     

خطرناکتری نیز تولید شده و ممکن است مورد استفاده قرار گیرد، آیا باید به ظاهر لفظ اکتفا کـرده                  
  و آن را منحصر در پاشیدن اسید دانست؟

کن است گفته شود این عبارت ناظر به ماده واحده یاد شده است که سایر مواد شـیمیایی را در                    مم
حکم اسید دانسته است؛ اما از طرفی، اقتضای تفسیر به نفع متهم خالف آن است و قانونگذار باید                  

  .نسبت به آن، موضع صریح و دور از ابهام اتخاذ نماید
» .اشت موقت در حقوق الناس منوط به تقاضای شاکی اسـت          جواز بازد «:  آمده است  36در ماده   ) د

این ماده ابهام دارد و منشأ ابهام این است که در قوانین ما ضابطه دقیقی در شناخته حق الناس از                    
لذا موجـب بـه     . حق اهللا تعیین و ارایه نشده است و مصادیق آن به نحو کامل احصا نگردیده است               

تعیـین  . فاوت و درنتیجه آرا متـشتت و نـاهمگون شـده اسـت            وجود آمدن تفاسیر و برداشتهای مت     
  .ای دقیق یا احصای دقیق موارد حق الناس نیاز به یک تحقیق عمیق فقهی داردضابطه

قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه            «:  آمده است  33در ماده   ) هـ
در بحث نواقص قانون بیان شد، معلوم نیست        همان طور که    » .رسدقضایی محل یا معاون وی می     

مراد قانونگذار از تأیید، حق اظهارنظر است یا صرف اطالع یافتن بـوده و تأییـد ایـشان ایـن امـر                      
تشریفاتی است؟ هر یک از دو احتمال، طرفدارانی دارد که پیش از این گذشـت و الزم بـه تکـرار                     

  .نیست
رار بازداشت داده شده است کـه بایـد قـرار صـادر     ، به قاضی تحقیق حق صادر کردن ق34در ماده   

نیـاز بـه تأییـد      .  ساعت برای اظهارنظر به قاضی دادگـاه ارایـه گـردد           24شده حداکثر ظرف مدت     
در صورت موافقت دادگـاه     «:  آمده است  34نیز هست؟ در ماده     ) رئیس حوزه قضایی  (شخص سوم   

اگر دادگاه موافقت کـرد و    » ...شود  دام می  اق 33با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده          
  شود؟ ممکن است گفته شود  اقدام می33از سوی متهم نشد، آیا باز هم برابر ماده اعتراضی 
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بایـد  «: گوید در رابطه با مسئله تجدیدنظر است، نه صدر ماده که می           33مقصود از اقدام برابر ماده      
ن حال، ماده چندان صریح و شفاف نیـست و نیـاز بـه              اما با ای  » .به تأیید رئیس حوزه قضایی برسد     

  .اصالح دارد
  :تعارض. 4

رسد، موادقانونی مربوط به بازداشت موقت در مواردی تعارض دارند؛ که بعضی از آنها را               به نظر می  
  : آوریمدر ذیل می

بـر  ، قتل عمد جزو مواردی آمده است که هرگاه قرائن و امـارات موجـود داللـت                  35در ماده   ) الف
توجه اتهام نمایند، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکـم بـدوی ادامـه خواهـد                    

، قتل عمد در زمره مواردی احصا شده است که صـدور قـرار بازداشـت جـایز                  32اما در ماده    . یافت
بنابراین، از دو جهت بـا      . است، نه الزم و حداکثر مدت آن شش روز است، نه تا صدور حکم بدوی              

  .هم تعارض دارند
. انـد برخی از فقها مشروعیت آن را زیر سؤال برده و منع کرده           . از نظر فقهی، مسئله اختالفی است     

و منع ابن ادریـس حبـسه بمجـرد التهمـه و هـو اختیـار والـدی                  «: گویدمرحوم فخرالمحققین می  
 االصح عندی عـدم     و«: گویدشهید ثانی نیز می   ) 33(،  »المصنف و جدی رحمهما اهللا و انا افتی به        

  )35. (اندمحقق کرکی و فیض کاشانی نیز بر این عقیده) 34(».الحبس قبل ثبوت الحق مطلقاً
برخـی از   . اند؛ اما از جهات دیگر اختالف نظر دارند       در مقابل، برخی دیگر مشروعیت آن را پذیرفته       

در حـالی کـه     ) 36(ندغ  اایشان اقدام به حبس و بازداشت متهم به قتل را برای قاضی جایز دانسته             
نسبت به حداکثر ظرف زمانی حبس نیز چند دیـدگاه          ) 37. (اندبعضی دیگر قایل به وجوب آن شده      

  :بین فقها مطرح است
دانند، که پس از سـپری شـدن آن، اگـر           دیدگاه کسانی که حداکثر ظرف زمانی را شش روز می         . 1

غالب کسانی که حبس مـتهم را مـشروع         . دشوای از سوی اولیای دم اقامه نشد، متهم آزاد می         بینه
و عالمـه   ) 38)(رحمـه اهللا  (توان شـیخ طوسـی      اند، که از جمله می    اند این دیدگاه را برگزیده    دانسته
  .را نام برد) 39) (رحمه اهللا(حلی 

  )40. (توان متهم را در حبس نگاه داشتدیدگاه ابن حمزه که معتقد است فقط سه روز می. 2
که معتقدند حبس تا زمان روشن شدن حقیقـت جـایز اسـت و زمـان خاصـی را                   دیدگاه کسانی   . 3

) 41(» ...ضابط الحبس توقف استخراج الحق علیه       «: فرمایدشهید اول می  . اندبرای آن بیان نکرده   
قیل و یحبس المتهم فـی الـدم مـع التمـاس            «: گویدقواعد االحکام می  مرحوم عالمه حلی نیز در      
  وهکذا لیس «: نویسدیکی از فقهای معایر نیز در این باره می) 42(».خصمه حتی یحضر البینه
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  ) 43(».االمر مختصاً بسته ایام بل یزید و ینقص بحسب الظروف الزمانیه و المکانیه
به ابن جنید اسکافی نسبت داده شده است که ایشان حداکثر ظرف زمانی را یک سـال دانـسته                   . 4

ظر ایشان نیز بر سته ایام یعنـی همـان شـش روز بـوده و در                 اما این احتمال داده شده که ن      . است
هـا در   بنـابراین، دادگـاه   ) 44. (ضبط و استنساخ اشتباه شده و سنه به معنی سال ضبط شده اسـت             

  .مسئله، همان سه دیدگاه است
  : با این بیان، الزم است محورهای ذیل از نظر فقهی موردمطالعه و تحقیق قرار گیرد

  .از بازداشت کسی که متهم به قتل عمد استـ جواز یا عدم جو
  .ـ اختیار یا الزام قاضی به صدور قرار بازداشت موقت

  .توان متهم به قتل عمد را در بازداشت نگاه داشتـ حداکثر مدت زمانی که می
اعم از اینکه ولی نداشته باشد یا دارد اما غایب است و یا             (ـ اینکه آیا بدون مطالبه از سوی ولی دم          

  تواند متهم را حبس نماید؟ قاضی می) ضر است اما تقاضای حبس متهم را نداردحا
در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشـته باشـد،           «:  آمده است  32 ماده   1در تبصره   ) ب

در حـالی کـه در بنـد        » .در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود            
د بودن آزادی متهم، از موارد الزام قاضی به صدور قرار بازداشت شـمرده              ، موجب فسا  35ماده  » د«

 خاص، لـذا  32 ماده 1 عام است و تبصره      35ماده  » د«البته ممکن است گفته شود بند       . شده است 
اگر چنین باشد، استثنای جرایم منافی عفت از سایر جرایم و تخفیف نسبت به نـوع                . تعارض نیست 

  قوقی یا اجتماعی دارد؟اول، چه توجیه فقهی، ح
صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تـا صـدور           ... در مواردی زیر    «: دارد مقرر می  35ماده  ) ج

قاضـی مکلـف اسـت در       ... «:  آمده اسـت   37در حالی که در ماده      » حکم بدوی ادامه خواهد یافت    
ت قـرار بازداشـت     کلیه موارد پس از مهلت یک ماه، در صورت ضرورت با ذکـر دالیـل و مـستندا                 

  ».موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید
 پس از یک ماه نیاز به تجدید قرار هست، پس قـرار اولیـه تـا صـدور حکـم                     37اگر براساس ماده    
ه بـه   تواند ادامه داشته باشد و جمع بین دو مـاد          آمده است، ادامه ندارد و نمی      35بدوی که در ماده     

  .عنوان عام و خاص و تخصیص عام مإخر به خاص مقدم نیز جای تأمل دارد
، موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت احصار شده که مواردی از حق النـاس نیـز                 35در ماده   ) د

در حقوق الناس جواز بازداشـت مـتهم منوسـط بـه            «: دارد مقرر می  36اما ماده   . در بین آنها هست   
 است باید به عنـوان یـک تبـصره و ذیـل آن           32 ناظر به ماده     36اگر ماده   » .تقاضای شاکی است  

قاضـی   35رسد لغو است؛ زیرا در ماده        یا اعم از آن باشد، به نظر می        35بیاید؛ اما اگر ناظر به ماده       
  .ملزم به صدور قرار بازداشت است و نیازی به شکایت شاکی نیست
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جواز بازداشت است؛ چه آزادی مـتهم موجـب    » ج«،  »ب«،  »الف«مفهوم بندهای    32در ماده   ) هـ
امـا  . از بین رفتن آثار و دالل جرم بشود یا نشود، باعث تبانی بشود یا نشود، بیم فرار باشد یا نباشد                   

 ایـن مـاده کـه       2همین ماده است؛ خصوصاً با تأکید تبصره        » د«این مفهوم در تعارض با مفاد بند        
  ».نیز الزامی است» ج«و » ب«، »الف«در بندهای » د«د رعایت مقررات بن«: داردمقرر می

وجود بندهای سه گانه یاد شده غیر الزم، بلکه زاید اسـت و بایـد               » د«رسد با بودن بند     به نظر می  
  .مقید گردد و دایره شمول آن محدود شود» د«حذف گردد یا اطالق بند 

  
  اشکال شکلی و نگارشی. 5

 گردید، از نظر شـکلی و نگارشـی نیـز مـواد مربـوط بـه قـرار                   عالوه بر اشکاالت ماهوی که بیان     
  : شودبازداشت موقت در قانون جدید، بدون اشکال نیست؛ که به مواردی اشاره می

 مطـرح و    132قرار تأمین در مـاده      . قرار بازداشت موقت یکی از قرارهای تأمین کیفری است        ) الف
 احـصا شـده و در مـواد       5شت موقت است در بند      تعریف شده و اقسام آن نیز که از جمله آنها بازدا          
بنابراین، مناسـب بـود بازداشـت موقـت نیـز در            . بعدی، شرایط هر یک به تفصیل بیان شده است        

 به تفصیل بـه آن پرداختـه   37 تا 32که مقنن در مواد همان مبحث مورد بحث قرار گیرد، در حالی      
  .است
عـام و  » د«زایـد هـستند؛ زیـرا بنـد       » ج«و  » ب«،  »الف«، بندهای   32ماده  » د«با وجود بند    ) ب

  . نیز بایدحذف شود2با حذف بندهای سه گانه، تبصره . شامل همه آنهاست
  .، قرار بازداشت موقت فقط برای شش روز تجویز شده است32ماده » هـ«در بند ) ج

. ..قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک مـاه در صـورت ضـرورت                  (بنابراین، عبارت   
اگـر ضـرورت    » هــ «بایداصالح گردد؛ زیرا نسبت به مورد بند        ) قرار بازداشت موقت را تجدید کند     

  .ایجاب نماید باید پس از ش روز تجدید شود، نه پس از یک ماه
  

  :هاپی نوشت
اسالمی، ، چاپ چهارم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد          2ـ آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، ج         1

  .154، ص 1374تهران، 
های حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسالمی ایران نیز به آن ملحق شـده      در اعالمیه «ـ  2

مهمتـرین جنایـات، یعنـی قتـل        است، اکیداً توصیه شده است که موارد بازداشت موقت به حداقل کاهش یابد و این قرار بـه                   
-یم و تهیه مقدمات اختصاص داده شود و علت و جهتی که لزوم صدور قرار بازداشت موقت را توجیه می             عمدی با سبق تصم   

، چـاپ   4محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج       » .نماید نیز در متن قرار نوشته شود و به محض رفع علت، قرار فک شود              
  .151 و 150، صص 1379، قم، )دانشگاه قم(اول، انتشارات اشراق 

همچنـین  ... «: گویـد مـی » د« در مقام بیان موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت است و در این رابطه ذیل بند                  32ماده  ـ  3
  ».هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد

در «: گویـد مـاده مـذکور مـی     » د« این رابطه بنـد       در مقام بیان موارد لزوم صدور قرار بازداشت موقت است و در            35ماده  ـ  4
  » .مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد
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  . 403ق، ص . هـ1409، چاپ سوم، مؤسسه آل البیت، 17ـ المیرزا حسین النوری، مستدرک الوسائل، ج 5
  . 160ق، ص .هـ 1414، چاپ دوم، مؤسسه آل البیت، قم، 29ـ محمدبن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 6
، صـص   1374الدین الطبسی، موارد السجن فی النصوص و الفتاوی، چاپ دوم، مکتب االعالم االسالمی، قـم،                نجم: ک.ـ ر 7

  .151 و 150
ق، ص  . هـ 1415، چاپ اول، مؤسسه النشر االسالمی، قم،        9، مختلف الشیعه، ج     )العالمه الحلی (الحسن بن یوسف الحلی     ـ  8

305.  
  .ـ همان9

  .227، ص 1373، چاپ چهارم، دارالکتب االسالمیه، تهران، 42مد حسن النجفی، جواهرالکالم، ج ـ مح10
؛ الـسید ابوالقاسـم     516ق، ص   . هــ  1404، مؤسـسه آل البیـت، قـم،         2السید علی الطباطبایی، ریاض المسائل، ج       : ک.ـ ر 11

 الـسید محمدصـادق الحـسینی الروحـانی، فقـه           ؛123، دارالزهـداء، بیـروت، ص       2الموسوی الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج       
  .111ق، ص . هـ1414، چاپ سوم، مؤسسه دارالکتاب، قم، 26، ج )ع(الصادق 

  .296 و 295ق، صص . هـ1418ـ السیدعبدالکریم الموسوی االردبیلی، فقه القصاص، چاپ اول، انتشارات نجات، 12
  .، پیشین)العالمه الحلی(ـ الحسن بن یوسف الحلی 13
  .76ق، ص . هـ1403، چاپ اول، دارالهادی، قم، 10، الروضه البهیه، ج )الشهید الثانی(ین الدین بن علی العاملی ـ ز14
ق، . هــ 1416، چاپ اول، مؤسسه المعارف االسـالمیه،  15، مسالک االفهام، ج  )الشهیدالثانی(ـ زین الدین بن علی العاملی       15

  .223ص 
 1405، مکتبه آیت اهللا العظمی المرعشی النجفی، قـم،          2، کشف اللثام، ج     )الهندیالفاضل  (ـ محمدبن الحسن االصفهانی     16
  .464ق، ص .هـ
  .619ق، ص . هـ1389، چاپ اول، مؤسسه اسماعیلیان، 4، ایضاح الفوائد، ج )فخر المحققین(ـ محمد بن الحسن الحلی 17
  .210 و 209ق، صص . هـ1413ین، قم، ، جامعه المدرس5، المهذب، ج )ابن فهد الحلی(ـ احمد بن محمد الحلی 18
ق، ص . هــ 1415، چاپ اول، مؤسسه المعارف االسالمیه،    4، شرائع االسالم، ج     )المحقق الحلی (ـ جعفر بن الحسن الحلی      19
75.  
ر استفاده شده، معموالً قرار بازداشت در جرایم مهـم صـاد          » تأیید«برخی معتقدند باتوجه به اینکه در متن ماده از کلمه           «ـ  20
ایـشان معتقدنـد،   . باشـد گردد و ارسال پرونده جهت تأیید نزد رئیس حوزه قضایی یا معاون وی صرفاً از بـاب اطـالع مـی              می

قانونگذار عالماً و عامداً لفظ تأیید را به کار برده و چنانچه رئیس حوزه قضایی حق مخالفت بـا قـرار صـادره را داشـته باشـد،                            
برد؛ زیـرا ذکـر کلمـه اظهـارنظر     استفاده کرده، اینجا نیز همان واژه را به کار می» ظهارنظرا« از واژه 34همچنان که در ماده     

رضـا آقاکنـدی،   (» . نیز به آن تصریح شده است34بیانگر این معنی است که حق مخالفت و فسخ قرار را دارد و در خود ماده         
، ص  1379 مـرداد    27،  21987 اطالعـات، شـماره      ، روزنامـه  »نگاهی دیگر به قرار بازداشت موقت در سیستم قضایی ایران         «

11(.  
برخی از قضات معتقدند، صادرکننده قرار باید از نظر رئیس یا معاون تبعیت کند؛ چون موافقت یکی از آن دو به عنوان                      «ـ  21

ن صورت جلسه جلسات هفتگی قضایی استانها، استا      (» جزء سبب برای بازداشت است و استقالل قضایی مختص احکام است          
  ).2/12/79 ـ 967تحقیقات فقهی قوه قضاییه، شماره کردستان، دبیرخانه مرکز 

  .ـ همان22
، صص  1374نجم الدین الطبسی، موارد السجن فی النصوص و الفتاوی، چاپ دوم، مکتب االعالم االسالمی، قم،                : ک.ـ ر 23

477 ، 490.  
  . 231، ص 1374م، اطالعات، تهران، های نو در مسایل حقوقی، چاپ دوحسین مهرپور، دیدگاه: ک.ـ ر24
، الوسـیله، چـاپ اول، مکتبـه الـسید          )ابن حمزه (؛ محمدبن علی الطوسی     142جعفربن الحسن الحلی، پیشین، ص      . ک.ـ ر 25

  .492 ـ 487؛ نجم الدین الطبسی، پیشین، ص 234ق، ص . هـ1408المرعشی، 
  .36، ص 1376 دانش، تهران، محمد آشوری، عدالت کیفری، چاپ اول، کتابخانه گنج: ک.ـ ر26
  .2545، ص 1375، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 2محمد معین، فرهنگ فارسی، ج : ک.ـ ر27
  .636ق، ص . هـ1413حسین بن محمد الرغب االصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول، دارالقلم، دمشق، : ک.ـ ر28
، 1379قوق کیفری ایران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهـران،             زاده، محاربه در ح   محمدجعفر حبیب : ک.ـ ر 29

  .146ص 
  ).التفسدوا فی االرض بعد اصالحها(ـ 30
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  .456، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ص 2ـ محمد بن الحسن الطوسی، التبیان، ج 31
  .38، ص 1377انتشارات مرسل، ـ مهدی نعناکار، افساد فی االرض در فقه و حقوق موضوعه، چاپ اول، 32
  .619، پیشین، ص )فخر المحققین(ـ محمد بن الحسن بن یوسف الحلی 33
، چـاپ دهـم،     2الروضـه البهیـه، ج      :  و نیـز   223، مسالک االفهام، پیشین، ص      )الشهید الثانی (الدین بن علی العاملی     ـ زین 34

  .410، ص 1376مرکز النشر التابع المکتب االعالم االسالمی، قم، 
  .42نجم الدین الطبسی، پیشین، ص : ک.ـ ر35
محمد بن الحسن الطوسی، النهایـه، نـشر قـدس،          » و المتهم بالقتل ینبغی ان یحبس سته ایام       «: نویسدـ شیخ طوسی می   36

لو اتهم رجل بالقتل و التمس الولی من الحـاکم حبـسه حتـی یحـضر البینـه،      «: فرمایدنیز می) ره(؛ امام خمینی   744قم، ص   
  .480، مؤسسه النشر االسالمی، قم، ص 2السید روح اهللا الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ج » ...الظاهر جواز اجابته ف

الحـسن  » ...ان حصلت التهمه للحاکم بسبب، لزم الحبس سته ایـام    : و التحقیق ان نقول   «: فرمایدـ مرحوم عالمه حلی می    37
  .318، ص 1376ل، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، ، چاپ او9بن یوسف الحلی، مختلف الشیعه، ج 

  .744ـ محمدبن الحسن الطوسی، پیشین، ص 38
  .318ـ الحسن بن یوسف الحلی، پیشین، ص 39
  .44نجم الدین الطبسی، پیشین، ص : ک.ـ ر40
  .192م، ص ، منشورات مکتبه المفید، ق2، القواعد و الفوائد، ج )الشهید االول(ـ محمد بن مکی العاملی 41
  .298ق، ص . هـ1413، چاپ اول، مؤسسه النشر االسالمی، قم، 3ـ الحسن بن یوسف الحلی، قواعد االحکام، ج 42
  .296ق، ص . هـ1418ـ السید عبدالکریم الموسوی االردبیلی، فقه القصاص، چاپ اول، انتشارات نجات، 43
  .277ـ محمد حسن النجفی، پیشین، ص 44



 ١٢١

  )در روزهای جمعه(ابدین پندهای امام زین الع
  : کردمردم را با این کلمات موعظه می(صلی اهللا علیه و آله ) هر جمعه در مسجد پیامبر(امام سجاد 

بازگشت شما به سوی اوست، هرکس اینجا کار نیکی کرده است، آنجـا             ! خداترس باشید ! ای مردم 
د میـان او اعمـال بـدش        پیش روی خود خواهد یافت و هرکس اعمال بد انجـام داده، دوسـت دار              

امـا از تـو     ! افسوس بر تو، ای فرزند آدم کـه غـافلی         . ترساندفاصله زیادی بیفتد، خداوند شما را می      
جوید و به زودی تو را در خواهـد         آید و تو را می    غافل نیستند، مرگ سریعتر از هرچیز به سویت می        

تگان سؤال، برای پرسش و امتحـا       یافت، و آن هنگام اجلت فرارسیده و تنها به قبرت درآیی و فرش            
  . آیندنی سخت نزد تو می

کردی و از پیامبری که بـرای هـدایت تـو           نخستین سؤال، از آفریدگاری است که او را پرستش می         
خواندی و از امامی که پیروش بـودی و         آمده بود و از دینی که بدان پایبند بودی و از کتابی که می             

پرسند کـه از کجـا آوردی و در چـه راه خـرج              گاه از عمرت می   آن. نمودیاز دستوراتش اطاعت می   
  !پس در خود بنگر و پیش از پرسش، آماده پاسخ باش... کردی 

کنـی و دوسـتار دوسـتان       شناسی، از پیشوایان راستگو پیروی مـی      اگر ایمان داری، خداترس و دین     
به بهشت و رضـای خـویش       خداوند زبانت را به حق گویا خواهد کرد و تو را            ! خدایی، نگران مباش  

بشارت خواهد داد و فرشتگان با نعمتهای فراوان به استقبال تو خواهند آمد و گرنه زبانت بند آمـده      
و از عهده پاسخ برنخواهی آمد و تو را به آتش وعده خواهند داد و فرشتگان با آب جوشان و آتش                     

  )1.(سوزان از توپذیرایی خواهند کرد
  
  :نوشتپی
  .223، ص 6ج : ـ ب1
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  *نامه نگارش فارسی شیوه
  قسمت ششم

  بخش اول
  مراحل مقدماتی نگارش

های ذهنی و انتقال آنها در قالب یک نوشته، مستلزم گذراندن مراحلی است که در               سازماندهی ایده 
  . کنیمزیر به موارد اصلی آنها اشاره می

  
  های اساسیـ پاسخ به پرسش1

رسش اساسی پاسخ دهد و به تناسـب آن، پـای در میـدان              نویسنده باید پیش از نوشتن، به چهار پ       
  :نگارش نهد

  .در این گام باید موضوع را شناخته، قلمرو آن را معلوم کنیم): ؟(نویسم چه می) اول
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-من نخستین بار است که در چنین مجلسی شرکت مـی          آیا در پی اثبات     ): ؟(نویسیم  چرا می ) دوم
بـرای مـا کـه حـسرت آن دوره را           . هوای جبهه انداخت  راستش صفای جلسه مرا یاد حال و        . کنم

  ».ها غنیمت استداریم، این نشست
  انواع مطلع

  :توان به سه دسته تقسیم کردها را میاز لحاظ نوع مطلع، نوشته
  .ای بر متن استمطلع مقدمه: های با مقدمهـ نوشته1
  .مطلع جزء آغازین متن اصلی است: مقدمههای بیـ نوشته2
  .مطلع جزء میانی متن اصلی است: های از میانههـ نوشت3

  : دهیمهای با مقدمه را توضیح میدر ذیل، نوشته
  : های با مقدمهنوشته

کنـد و پـس از      چینی می در این نوع که پیش از این بیشتر رایج بوده است، نویسنده در آغاز مقدمه              
هـایی اسـت    والً مقدمه از آن نوشته    معم. پردازدای یک یا چند پاراگرافی، به اصل مطلب می        مقدمه

سـازی بـرای فهـم مطلـب        در این هنگام، نقش مقدمه، زمـین      . که نیازمند دقت و تأمل زیاد باشند      
مقدمه خوب آن است که خواننده را از مطلب دور نسازد؛ در خدمت طرح و بافتار کلی                 . اصلی است 

  .نوشته باشد و زیبا و کوتاه نگاشته شود
ای از نـوآوری در آن بـه چـشم بخـورد؛ یعنـی      مه جذاب این است کـه مایـه  ترین ویژگی مقد  مهم

مقدمه متنـوع و تـازه،      . کندکند در هوایی تازه تنفس می     خواننده به محض مطالعه آن احساس می      
  .تواند باشدنویدبخش متنی دلربا و زیبا نیز می

  متن) ب
مـتن بـه منزلـه      . کنـد ه مـی  عرضـ ) مـتن (نویسنده، جان کالم و اصل موضوع را در بخشی به نام            

در این بخش است که نویسنده باید همه نیروی خویش را به کار گیرد              . بندی نوشته است  استخوان
هـای ذهنـی خـویش را در قالـب الفـاظ و تعـابیری               وری از قدرت تفکر و تخیل، صورت      تا با بهره  

  .مناسب بریزد
-اهمیت خاص این مطلب، تـرجیح داده    به دلیل   . بندی مهمترین کار است   در تنظیم متن، پاراگراف   

  .ایم که آن را در آینده به طور مستقل تقدیم کنیم
  مقطع) ج

-بنابراین آن گاه می   . رسانددر بخش پایانی یا مقطع، نویسنده پیام مطلب خویش را به خواننده می            
گیـری  تیجـه توان به نوشته پایان داد که مطلب به اندازه کافی پرورانده شده و خواننده در انتظـار ن                 

یابنـد،  از آنجا که بیشتر خوانندگان از همین بخش پایـانی بـه مقـصود نویـسنده دسـت مـی         . باشد
نمـا شـده و     هـای نـخ   عبارات این بخش باید زیبا و دلنشین و رسا و گویا باشند و هرگـز در قالـب                 

لذا بر مـا    (و  ...) گیریم  پس نتیجه می  (آوردن عباراتی چون    . ای و خسته کننده عرضه نشوند     کلیشه
مدعایی هستیم یا توصیف رویدادی یا گزارش تجربـه و اتفـاقی؟            از شور و اوج یک      ...) الزم است   

  .کندتوجه به این امر، زبان نگارش، شیوه ورود به بحث و خروج از آن را کامالً متأثر می
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ون شناخت اینکه مخاطب ما یک دوست یا یک مافوق یا یـک مـاد             ): ؟(نویسم  برای که می  ) سوم
باشد و اینکـه او دارای چـه شـرایط روحـی و سـجایای شخـصیتی و                  می... اداری یا یک رقیب و      

هایمـان  جایگاه اجتماعی است، ما را در انتخاب ترکیب واژگان و نظام و سـازمان و حجـم نوشـته                  
  .رساندیاری می
رایط وضعیت زمانی و مکانی نگـارش، مهلـت نگـارش، شـ           ): ؟(نویسم  در چه وضعیتی می   ) چهارم

تردیـد کمـک شـایانی در       مطالعه نوشته، مصالح واقعی مؤثر در تعدیل نوشته و امثال آنها نیـز بـی              
  .کندنگارش یک نامه یا گزارش به ما می

  ـ تهیه طرح نوشته2
ایـن  . شـود انداز راه آینده نویـسنده روشـن مـی        طرح، چهارچوبی برای نوشته است که در آن چشم        

سازی نوشـته   یلی است، با این تفاوت که فهرست پس از آماده         چهارچوب همانند یک فهرست تفص    
  .آید و طرح، پیش از آنگرد می

بـه  . شـود حاصل اندیشه نویسنده درباره موضوع نوشته و مسائل پیرامون آن در طرح متجلـی مـی               
  :نامه یک شخصیت باشد، طرح را باید چنین تنظیم کرداگر موضوع نوشته، زندگی: عنوان مثال

  دت تا مرگ ـ از وال
  تاریخ و محل والدت 

  دوران کودکی تا جوانی و تحصیل
  ازدواج و خانواده و فرزندان 

  میانسالی و پیری
  

  ـ ویژگی 
  اخالقی   
  فکری   

  
  ـ آثار 

  چاپ شده   
  چاپ نشده   
  معرفی اجمالی: ـ مقدمه

  : ای دارای این امتیازات استتهیه منظم و دقیق طرح هر نوشته
  چوب موضوعـ تعیین دقیق چهار

  ـ انسجام و نظم بخشیدن به نوشته
  ـ افزودن سرعت و دقت نگارش

  ـ ایجاد نگرش همه جانبه به موضوع
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  ـ گردآوری اطالعات 3
بندی شده، کـامالً جزئـی و دقیـق و براسـاس سـیر         در این مرحله، اطالعات الزم به صورت دسته       

  .شوندبینی شده در طرح، تهیه میپیش
بنـدی  تری دسـته  عات، الزم است موضوع کلی نوشته را به موضوعات جزئی         برای تهیه بهینه اطال   

کرده و ضمن تجزیه و تحلیل آنها، اطالعات مناسب را از مبادی و منابع مـورد اعتمـاد گـردآوری                    
  .نماییم

  
  ـ سازماندهی نوشته4

  :باشد، از جملهسازماندهی نوشته از چند جهت دارای فایده می
  .کندبرای خواننده تسهیل میفهم و حفظ مطلب را ) الف
  .شود نویسنده تمام مطالب مورد نظر را بنویسدموجب می) ب
  .شوندمطالب کلیدی و غیرکلیدی از هم بازشناسی می) ج
  .افزایدبر جذابیت و زیبایی نوشته می) د

تواند بـر یکـی از مبـانی زیـر        های توصیفی با توجه به موضوع نوشته می       این سازماندهی در نوشته   
  :استوار باشد

  .باشداین سازماندهی درتوضیح مواردی از قبیل نمودار سازمانی مفید می: سلسله مراتبی) الف
در . هنگامی است که در حال توضیح اقدامات و عملیات درمناطق مختلفی هـستیم            : جغرافیایی) ب

  .دهیماین موارد باید از شرق به غرب توضیح می
 است که در حال توضیح تاریخچه یک موضـوع هـستیم کـه              هنگامی: ترتیب زمانی و تاریخی   ) ج

  .باید از اولین مرحله اقدام شروع و تا وضعیت موجود پیش رویم
  .هنگامی است که در حال توضیح مراحل یک برنامه هستیم: های یک فرایندقدم) د
طب باشـد   اگر هدف نویسنده ارائه توصیه یا پیشنهادی برای مخا        : ترینترین تا کم اهمیت   مهم) هـ

که بهتر است ابتدا پیشنهاد را طرح کند و سپس به ذکر دالیل منطقی خود بپردازد؛ زیرا در صورتی                 
پیشنهاد بعد از استدالل آورده شود ـ که به طور سنتی عادت مدیران همین گونه اسـت ـ ممکـن      

د و توصـیه    است خواننده پس از مدتی از ادامه مطالعه نوشته منصرف شود و امکان مطالعه پیشنها              
ترین رکن و هدف نوشته است برای او فراهم نشود، یا ممکن است خواننده زیـرک بـدون                  که مهم 

مطالعه استدالل مستقیماً به پایان متن مراجعه و به مطالعه پیشنهاد اکتفا کند؛ البته اگـر نویـسنده                  
زنـد،  لطمـه مـی   ابتدایی پیشنهاد و توصیه، به پذیرش آن توسط خواننـده           مطمئن باشد که دانستن     

  .توان آن را در پایان نوشته آوردمی
نیـازی بـرای طـرح      ای است که هر بحث و مطلبی از آن، مقدمه و پـیش            یک متن منطقی، نوشته   

  .مبحث و مطلب بعدی باشد
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  :ای به ترتیب ذیل استهای توصیهسازماندهی مباحث در نوشته
وه بر سـهولت خوانـدن، ایـن امکـان را           این ترتیب عال  : تریناز مهمترین بحث تا کم اهمیت     ) الف

کننـد، بخـش مهـم و       کند تا خوانندگان پرمشغله که معموالً تمام مـتن را مطالعـه نمـی             فراهم می 
  .اساسی بحث و استدالل نویسنده را بخوانند

به اعتقاد روانـشناسان، در صـورتی کـه خواننـدگان بـا             : ترینانگیزترین به جنجالی  از کم بحث  ) ب
-خوانند توافق داشته باشند با احتمال بیشتری مباحث بعـدی نویـسنده را مـی   که میاولین مطلبی   

  .بنابراین، طرح مباحث به ترتیب یاد شده، فراهم کننده این بهره مهم خواهد بود. پذیرند
. های پژوهشی نیز باید بـه زیبـایی مقطـع توجـه داشـت             حتی در مقاالت و نوشته    . کاهدنوشته می 

ای که خواننـده بـا      سازد؛ به گونه  آمیزی، گاه مقطع را زیباتر می     ماگرایی و کنایه  وری از نوعی ن   بهره
توان از پرسشی زیبا و تأمل انگیز، شـاهدی         مثالً می . یابدقدری زحمت و تأمل به نتیجه دست می       

های خوب، نتیجه خود را خواه نـاخواه بـه          نوشته. مناسب و جهت دهنده، و امثال آنها کمک گرفت        
هم به ارزش ادبـی نوشـته       ) گیری نمادین نتیجه. (آزار ندارند رساند و نیاز به تصریح دل     میخواننده  

ای مناسـب   دهد که هر یک به فراخـور حـال، بـه نتیجـه            افزاید و هم به خوانندگان فرصت می      می
های خوب مقطع، پایان کتابی است که در آن نویسنده از ضرورت حفـظ              یکی از نمونه  . دست یابند 

درپایـان، حکایـت آن     . کندگوید و بی بند و باری جامعه غربی را ترسیم می          نی سخن می  هویت دی 
زاده، هـیچ کـس آن را     دوزند که جز حـالل    آورد که ادعا کردند لباسی برای شاه می       دو خیاط را می   

پردازی آن  کند پوچی ادعا و دروغ    پس از صرف هزینه بسیار، هیچ کس جرأت نمی        . تواند ببیند نمی
سـرانجام کـودکی لـب بـه     . اد را فاش سازد؛ زیرا همه بیم دارند به حرام زادگی متهم شـوند  دو شی 

نویسنده با این فرجام کنـایی، چنـین        . داردگویی وا می  گشاید و دیگران را نیز به حقیقت      سخن می 
. خواهد برای انسان لبـاس بـدوزد      کند که می  اینک، تمدن غرب چنین وانمود می     «: گیردنتیجه می 

 در حقیقت، به جای آن که لباس بر تن او کند، او را برهنه ساخته اسـت و هـیچ کـس جـرأت                         اما
کند فریاد برآورد که لباسی در کار نیست و حاصل این همه مد و پارچه و چه و چـه، برهنگـی           نمی

 به  برند، آنها را  اند و می  بازی که زر و سیم را برده      ترسند که مبادا خیاطان حقه    همه می . انسان است 
اند، آیا در این جهان که همه اسیر و شیفته تبلیغات غرب شده           . ناپاکی در اصل و نسبت متهم کنند      

شوندکه دلی به پاکی آن کودک داشته باشند و فریاد برآورند که آنچه کـه بـه نـام                   مردمی پیدا می  
-ا مـی  پوشانند، پوشش نیست بلکه برهنگی است؟ آیا مردمی پیـد         لباس در غرب به تن انسان می      

دانـد، جـرأت    شوند که صداقتی کودکانه داشته باشند ودر مقابل جه انی که برهنگی را لبـاس مـی                
  »کنند و فریاد برآورند؟ چرا آن مردم، ما نباشیم؟
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  تنظیم پاراگرافها
رو، مناسب است که درباره شـیوه       از این . بندی است ترین اصل در تنظیم متن نوشته، پاراگراف      مهم

  .نکاتی را تذکر دهیمهای متن فتنظیم پاراگرا
هـا  ای از جمله  پاراگراف، تنها مجموعه  . واحد بافتاری هر نوشته است    ترین  کوچک) بند(= پاراگراف  

پـاراگراف،  . ای است از افکار و مطالبی که نویسنده در ذهـن دارد           نیست، بلکه در حقیقت، مجموعه    
، انشای مختصری اسـت کـه نویـسنده         پاراگراف. انشای مختصری است که نویسنده در ذهن دارد       

کوتـاهی یـا بلنـدی هـر        . دهد تا به صـورت انـشایی واحـد درآورد         اندک اندک آن را گسترش می     
معموالً هـر قـدر موضـوع نگـارش         . ها و روش نویسنده در گسترش آنهاست      پاراگراف، تابع اندیشه  

  . شوندتر میپیچیده باشد، پاراگراف طوالنی
را با عبارتی آغاز کرد که به انتقال اندیشه از پاراگراف قبلـی بـه پـاراگراف        ف  اصوالً باید هر پاراگرا   

یکـی داشـتن فکـری منطقـی و     : ها، دو عامل بسیار مؤثرنددر تنظیم پاراگراف  . بعدی یاری برساند  
. رعایت نظم و ترتیب در تفکر و استدالل؛ و دیگری مراعـات صـورت ظـاهری مجموعـه نوشـته                   

گردد؛ اما اگر همـین انبـوه را        نگرد، ملول می  های پیاپی می  انبوهی از جمله  که خواننده به    هنگامی  
افزاییم و هم فهم مطلب را      هایی تقسیم کنیم، هم بر رغبت او برای خواندن نوشته می          به پاراگراف 
  .کنیمتر میبرایش آسان

ـ    های یک رشته زنجیرند که پیاپی مـی   ها همانند حلقه  پاراگراف . سجام بخـشند آینـد تـا کـالم را ان
در هـر  . پرورانـد از مطالـب اصـلی را مـی   ای ها با یک یا چند جمله مرتبط جنبه       هریک از پاراگراف  

  . شودمند میپاراگراف، مطلب اصلی از جهتی و به نوعی، از توضیح یا تفسیر یا تأیید بهره
بـه  . خـاص باشـند    های طرح شده باید دارای نظم و آراستگی       ها و  اندیشه   در هر پاراگراف، عبارت   

این نظم و آراستگی، خود دارای      . پی برد ای که از نظم آنها بتوان به اهمیت و جایگاه هرکدام            گونه
به خواننده امکان دهد که با قدری تالش، منطـق          هایی است؛ ولی به هر حال، باید        ها و گونه  شیوه

ذب مطلق را افزایش داده و      همین نظم و آراستگی است که قابلیت ج       . نوشته را در خالل آنها بیابد     
  .گردد که پیام به روشنی و آسانی در دسترس خواننده قرار گیردباعث می

. هر پاراگراف باید تمام و کامل باشد؛ یعنی اندیشه اصلی پاراگراف در آن به خـوبی پرورانـده شـود                  
معمـوالً در   ) دینجمله بنیا (این  . شودای بنیادین بیان می   دارد که با جمله   ) هسته(هر پاراگراف یک    

هـایی اسـت کـه      جمله) جمله یا (بقیه پاراگراف شامل    . آیدآغاز و گاه در میان یا پایان پاراگراف می        
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کننـده  دهنـده و تکمیـل    های پشتیبان گسترش  جمله. شوندهای پشتیبان نامیده می   اصطالحاً جمله 
بچرخنـد و وسـیله     ) ستههـ (های پشتیبان باید همگی بر محور       جمله. هستند) جمله بنیادین (همان  

  . بیان و اثبات آن باشند
هـای پـشتیبان، و     گذرانیم و هسته، جمله بنیادین، جمله     اکنون پاراگرافی از یک کتاب را از نظر می        

  :کنیمچگونگی انسجام آن را نقد می
قـرآن  . (شود، برهـان نظـم اسـت      ترین برهانی که در وجود خداوند اقامه می       ترین و عمومی  ساده«

. کنـد هـایی از خداونـد، یـاد مـی        یعنی عالیم و نـشانه    « آیات«موجودات جهان را به عنوان      کریم  
ای در  دهنـده است که نیروی نظـم    شود که نظم و سازمان اشیا دلیل بر این          معموالً چنین گفته می   

  .) کار است
ب و  وجـو (و برهـان    ) محـرک اول  (شود این برهان برخالف سایر براهینی از قبیل برهان          گفته می 
که ماهیت فلسفی و کالمی و عقالنی محض        ) صدیقین(و برهان   ) حدوث و قدم  (و برهان   ) امکان

دارند، یک برهان طبیعی و تجربی است و ماهیت تجربی دارد؛ نظیر سـایر بـراهین و اسـتدالالتی                   
  ».که محصول تجربه بشر است

).  نظم برای اثبات وجـود خـدا      اقامه برهان : (یابید که هسته پاراگراف این است     با کمی تأمل در می    
توان جمله بنیـادین پـاراگراف      این هسته در همان جمله اول بیان شده است؛ پس این جمله را می             

بـا  ) مقایـسه (دهـد، البتـه از طریـق        بقیه پاراگراف، در حقیقت، همین مطلب را گسترش می        . نامید
دهـی ندارنـد و شایـسته       ترشهای سیاه رنگ نقشی در این گس      بینید که جمله  های دیگر می  برهان

  :است که به پاراگرافی دیگر با این هسته بروند
  ).توضیح برهان نظم(

انتخـاب  . مهمترین اصل در انتخاب هسته پاراگراف این است که تا حد امکان، جزئی و ریـز باشـد                 
ه شود که پاراگراف یا طوالنی و یا پیچیده شودو یـا همـ            های کلی و با ابعادگسترده سبب می      هسته

توان در یـک پـاراگراف بـه خـوبی          هسته جزئی و ریز را می     . اجزای مفهومی هسته را شامل نشود     
پس مطلبی که خود دارای ابعاد مختلف است یا اجـزای گونـاگون دارد،              . بررسی کرد و توضیح داد    
نظـم  اقامه برهـان  (مثالً در پاراگراف مزبور، به درستی، هسته پاراگراف     . نباید هسته پاراگراف باشد   

به طور کلی بود، بایـد در       ) برهان نظم (حال اگر هسته پاراگراف، خود      .  است )برای اثبات وجود خدا   
پس مطلبی که خود دارای ابعاد مختلف است یـا          . ف به خوبی بررسی کرد و توضیح داد       یک پاراگرا 
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، هـسته   مـثالً در پـاراگراف مزبـور، بـه درسـتی          . اجزای گوناگون دارد، نباید هسته پاراگراف باشـد       
برهـان  (حال اگر هـسته پـاراگراف، خـود    . است) اقامه برهان نظم برای اثبات وجود خدا     (ف  پاراگرا
شـد،  به طور کلی بود، باید در یک پاراگراف به همه مطالب مربوط به این برهان پرداخته می                ) نظم

تعریـف برهـان     (،)های دیگـر  اقامه این برهان برای اثبات وجود خدا و رابطه آن با برهان           (از قبیل   
هـا بایـد هـسته      روشن است که هر یک از این موضـوع        ). نقدهای وارد شده بر این برهان     (و  ) نظم

  .پاراگرافی مستقل باشد
ای چند پاراگراف وجودداشته باشد، به مقدار مطالب هر نوشته و سبک و قالب آن               این که در نوشته   

ناسب است که درهر صفحه کتـاب دسـت      های متعارف و مقاالت معمول، م     در نوشته . بستگی دارد 
  .کم دو پاراگراف دیده شود؛ البته مشروط به این که مطلب چنین اقتضا کند

شود، نباید در پاراگرافی دیگر تکرار شود، مگر اینکه تکرار آن           مطلبی که در یک پاراگراف بیان می      
خـواهیم آن را     دیگر می  یکنیم و در جا   مثالً گاه مطلبی را به اجمال بیان می       . ضرورت داشته باشد  
امـا در  . در این حال، باید دیگر بار تصویری از مطلب به خواننـده ارائـه دهـیم    . به تفصیل بازگوییم  

وحدت و انـسجام پـاراگراف      . ها اشتراک مطلب داشته باشند    غیر این ضرورت هرگز نباید پاراگراف     
ه جایگاه موضـوعی دیگـر اسـت،        کند که هر موضوع در جای خود بیاید و پاراگرافی را ک           اقتضا می 

  .اشغال نکند
ها باید پیوستگی کامل باشد تا خواننده همگام با نویسنده پیش رود و رشته کار را از                 میان پاراگراف 

شود، باید خواننده را نیز با خود       ای به اندیشه دیگر منتقل می     هرگاه نویسنده از اندیشه   . دست ندهد 
البته گـاه نویـسنده بـا انتقـال از          . ن دو جای خالی احساس نشود     ای که میان آ   همراه ببرد، به گونه   

ای دیگر از مـضمون را پـی        کند، بلکه جنبه  یک پاراگراف به پاراگراف دیگر مضمون را عوض نمی        
نـوازی نوشـته    این، خود، به تنـوع و چـشم       . کندگیرد یا آن را به شیوه و سیاقی دیگر بازگو می          می

  .کندکمک می
آید که انتقال از مضمون یا جنبه یـا سـیاق را بـه               هر پاراگراف، کلمه یا عبارتی می      معموالً در آغاز  

یعنـی طنـین و     . اسـت ) گـذار بازتـابی   (اما بهتـرین،    . خواننده بفهماند و او را آماده این انتقال سازد        
این طنین افکنی گاه به صورت تکـرار        . پژواک اندیشه پاراگراف پیشین در پاراگراف بعد آورده شود        

واژگان و عبارت یا جمله آخر پاراگراف پیش، و گاه به شـکل آوردن چکیـده آن یـا اشـاره بـه آن                        
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توانند به تنـوع و تنـاوب در یـک          های گذار و انتقال می    کنیم که همه این شیوه    یادآوری می . است
  .نوشته به کار روند

  
  ) سیاهه(ـ نوشتن متن اولیه 6

دهد و با رعایت مراحل نگـارش شـکل         ا تشکیل می  تنظیم متن کامل که اساس کلی متن اصلی ر        
های مثبـت یـک نوشـته    کند تا متن نهایی عاری از اشتباه و واجد ویژگی         گیرد، به ما کمک می    می

  .خود را تنظیم کنیم
باید دانست اگر چه هنگام نوشتن متن اولیه نباید احساس محدودیت در چـارچوب خاصـی داشـته                  

مرحله تنظیم متن اولیه نیاز به بازنگری و اصـالح آن در مرحلـه           باشیم، لکن رعایت نکات ذیل در       
  :رساندتنظیم متن نهایی به حداقل می

بنابراین الزم است در تنظیم نوشته خود در عین ادای احترام به مخاطـب، از بـه                 : ـ طبیعی باشید  1
  .روح و عبارات مبهم و متکلف پرهیز شودکارگیری لحن خشک و بی

تر به نظـر    مخاطب دوست و آشنایی نزدیک است، مطلوب      مفرد در مواردی که     به کارگیری ضمایر    
رسد؛ ولی درباره مقامات مافوق استفاده از ضمیر سوم شخص غایب و افعـال مجهـول دربـاره                  می

  .باشد، به شرطی که افعال مجهول بر زیبایی و رسایی متن ما آسیب نرساندتر میخود، محترمانه
ها و فصلها باید همیشه مـشخص  بنابراین اصل، مقدمه، بخش:  تنظیم کنیدـ انتظارات خواننده را  2

خواهیـد کـه    در اینصورت اگـر شـما مـی       . خواهید خواننده دنبال چه چیزی بگردد     کنند که شما می   
. مشکالت پرسنلی را بررسی کنید، خواننـده مـسائل مربـوط بـه تولیـد را جـستجو نخواهـد کـرد                     

خواهید چند مسئله را توضـیح دهیـد، بـرای بیـشتر از یـک مطلـب         داند شما می  ای که می  خواننده
بـه عـالوه،   . کندموضوع را دنبال کرده و توجه ذهنی خود را به هر یک از نکات اصلی منعطف می      

ایـد، مالحظـه نمایـد، مطلـب را لـذتبخش           خواننده اگر با موفقیت تمام نکاتی را که شما قول داده          
  .خواهد یافت

آمـوزد کـه جهـت بحـث را بـه           این اصل به مـا مـی      : دانه مشخص نمایید  ـ جهت بحث را هنرمن    3
این بخش یک بحث در مـورد       «: بنابراین، نباید بگوییم  . خواننده به طور غیرمستقیم یادآوری کنیم     

بلکه باید با طرح ماهیت بحث به این نتیجـه دسـت            » مسئله و پیشنهاد برای تغییر فوری دربردارد      
  :یددر مثال زیر دقت کن. یابیم
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ها، نیاز بـه یـک      در زمینه افزایش فروش و کاهش هزینه      برای دستیابی به اهداف اصلی کارخانه       «
اند، به نحوی اسـت  هایی که در این بخش توضیح داده شدهطراحی برنامه . تالش جدی وجود دارد   

یـک  های بالقوه بهبـود داشـته و        گیری بهینه از نقاط قوت موجود، تأکیدی بر زمینه        که ضمن بهره  
  ».سیستم نظارت ادواری را شکل دهد

باشند، خواننـده دنبـال     ها اهداف می  در این مثال، با یادآوری اینکه افزایش فروش و کاهش هزینه          
  .شوندگردد که به این اهداف منجر میهایی میبرنامه

نظور شـما   خواننده نباید مجبور باشد م    : ـ تا قبل از ترسیم نتایج ادعایی خود، آن را مطرح ننمایید           4
در مواردی که خواننده ممکن     . دار بودن موضوع را روشن سازید     را حدس بزند؛ بلکه شما باید معنی      

  .ای که او باید به دست آورد تأکید کنیدشما باید بر نتیجه) چرا؟(یا ) خوب که چی؟(است بگوید 
یـک فعالیـت را     کنید ضروری است قـدمهای      اگر در مطلبی که تهیه می     : ها را حذف نکنید   ـ قدم 5

توضیح دهید، یا اگر منطق بحث شما بستگی به یکسری اتفاقات یا تفکرات دارد، هیچ کـدام را از                   
  .قلم نیندازید

کنـد کـه    ها کمـک مـی    تکنیک مقایسه و بیان تفاوت    : ـ نظرات غیرمعمول را استادانه بیان کنید      6
استدالل کنید که چـرا نظـر شـما         شما باید استادانه    . عالقه خواننده به مطالعه متن شما حفظ شود       

رسد؟ این نظر چـه ویژگـی       متفاوت از همه نظرهای دیگری است که روی میز تحریر مخاطب می           
  دارد که سایر نظرها فاقد آن هستند؟

هـا را از    توان با یـک مثـال، پـاراگراف       بنابراین اصل، می  : ـ از مثالها استفاده کنید و صریح باشید       7
اگر از شما خواسته شـده اسـت کـه کیفیـت برنامـه              : به طور مثال  . مودنیاز ن توضیحات پرحجم بی  

مدیریت برمبنای هدف را ارزیابی کنید، مثالی که نشان دهد اهداف یک مدیر ناهمگون و غیرقابل                
باشـد تـا    کند که نیاز به آموزش بیشتر مـی       گیری است، بیشتر مدیریت آموزشی را متقاعد می       اندازه

  . کلیات صحبت نماییداینکه پنج صفحه راجع به
. کنـد دارتر می های کلی مهم هستند، لیکن آوردن مثالها و موارد عینی، آنها را معنی            اگر چه عبارت  

در مـاه   (افزودن جمله   ) نیروی فروش، ماه پرحاصلی را داشت     : (گویددر یک گزارش ماهانه که می     
دند که منجر به دویست و      مهر شانزده مسئول فروش ما چهارصد درخواست و تقاضا را دریافت کر           

  .نمایدتر میادعا را متقاعد کننده.) ده سفارش شد
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این بدین معنـا نیـست      : اید، وفادار بمانید  ـ به نموار و چهارچوبی که برای بحث خود تنظیم کرده          8
رسـد،  که شما مجبورید در مقابل اصرار به افزودن یک نظریه که در حین نوشتن بـه ذهنتـان مـی        

هرچند باید در ابتـدا،     . دانیم، نوشتن، یک فرایند خطی نیست     همان طور که همه می    . مقاومت کنید 
هر تفکر جدیدی را به نمودار خود اضافه تا اطمینان حاصل کنید که در چهـارچوب موضـوع قـرار                    

-اید تا یک بحث محکم و قابل پذیرش را آماده سـاخته           که شما سخت کار کرده    در حالی . گیردمی

 خواننده خود را از طریق معرفی افکـار غیرمربـوط از دسـت بدهیـد، حتـی اگـر                    اید، منطقی نیست  
ولی آن را داخل کشو نگذاریـد       . دریافتید که نمودار را به تمام معنا دوست ندارید، آن را تغییر دهید            

  .و فراموش نکنید
اژه توانیـد در حـال حاضـر در مـورد یـک و     این خیلی مهم است اگر نمی  : ـ به نوشتن ادامه دهید    9

یا اینکه جای آن را خالی بگذاید تا بعداً         . ای دیگر نوشته و کار را ادامه دهید       صحیح فکر کنید، واژه   
ای قبـل داریـد، آن را در گوشـه        ای برای افزودن به یک بخش در چند صـفحه           اگر ایده . پر نمایید 

متن اولیه بازنویسی اگر توقف کنید تا به عقب برگشته و در          . یادداشت کرده و نوشتن را ادامه دهید      
همواره نوشتن را ادامه دهید تا به هدفی کـه  . کنید، ممکن است تسلسل تفکرات را از دست بدهید     

  .اید، دست یابیدبرای نوشتن تعداد صفحات در مدت معین برای خود وضع کرده
  
  )گرافیک( ـ طراحی 7

ورد نظـر و ایجـاد زمینـه        همراه کردن یادداشت یا گزارش طراحی، برای تأکید بیشتر روی نکات م           
  .باشدبرای جذاب کردن بیشتر متن از هنرهای الزم در نگارش می) بصری(دیداری 

  :توان روشهای ذیل را به کار بردبرای این منظور می
  .ـ استفاده از دوایر و یا مربعهای توپر کوچک. ـ استفاده از عناوین جذاب
  .هاهـ خط کشیدن روی نوشت. ـ استفاده از عالمت فلش 

  .ـ تیتربندی. ـ استفاده از حروف بزرگ و کوچک
  .ـ استفاده از اشکال و نمودارها برای تأکید بیشتر روی مطالب و به ویژه مطالب پیچیده

  .ـ تفکیک بخشهای مختلف و به ویژه بخشهای طوالنی
  
   ـ بازنگری در متن اولیه8
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 اجـرای برنامـه جدیـد آموزشـی        نویسن هم اکنون متن اولیه گزارش مربوط بـه        فرض کنید ماشین  
هـا،  ها برای مصاحبه بـا بایگـان  برای واحد بایگانی را تایپ کرده است و شما به دلیل اینکه ساعت    

صحبت با رؤسـای آنهـا، بررسـی زمینـه قبلـی آموزشـی در آن واحـد و تـالش پرزحمـت بـرای                         
دهیـد و چـون     همیتی نمـی  احتماالً اگر بار دیگر آن را ببینید، ا       . ایدسازماندهی گزارش صرف کرده   

کنیـد بـازنگری    ارزش زیادی برای وقت خود قائلید ممکن است یکی از قدمهایی کـه حـذف مـی                
  .گزارش است

لیکن نباید فراموش کنید که بازنگری، کنترل کیفیت است و موجب اطمینان از درسـتی و زیبـایی                  
-متن اولیه کامل تهیـه نمـی      ای نیز از ابتدا یک      حتی نویسندگان حرفه  . محتوای نوشته خواهد بود   

کنند؛ چرا که، بـازنگری دارای  بعضی از آنها حتی تا ده مرتبه متن نوشته شده را بازنگری می . کنند
توانید گزارش را به طور آشکارا، با چنـد تغییـر           کنید، می وقتی بازنگری می  . بازده مناسب خود است   

و یا غیرضروری، قرار دادن یک جمله       پیوند زدن جمالت یا جابجایی و حذف واژگان مبهم          (اندک  
عنوانی و اصلی در شروع پاراگراف، حصول اطمینان از اینکه ارجاعات مناسبی به نمودارهـا وجـود                 

های غیرضروری و تکراری را حـذف  توانید بخشهمچنین می. بهتر نمایید ) دارد و تصحیح عناوین   
شوید، طبعاً مـتن اولیـه      خطاهایی مرتکب می  عالوه بر این، زمانی که دریابید غالباً چه نوع          . نمایید

  .های بعدی نیز بهبود خواهد یافتدر نوشته
ماشـین نـویس    . شـوند کند که تغییرات داده شده حتماً اعمال مـی        تصحیح متن اولیه، ضمانت نمی    

کننـد  مـی گـاهی فرامـوش     افـراد   (انسان است و راهنمایی شما ممکن است دارای چند معنا باشد            
به خاطر هر نکته مهم، تصحیح دقیق مـتن         .) واژگان جایگزین شده را حذف کنند     هنگام تصحیح،   

طور بعضی از آنها به   . کننده باشند توانند گیج های کوچک تایپی می   حتی غلط . نهایی ضروری است  
-کنید پیشنهادهای ذیل مـی    اگر شما به تنهایی کار می     . باشندآمیز می آور یا اهانت  غیرعمدی خنده 

  :تان سودمند باشندتوانند برای
دار هـم بـه نظـر    نامه فکر کنید؛ اگرچه خنده از جستجو برای یک واژه یا عبارت در یک فرهنگ         * 

ایـد، صـحیح    برسد، هرچند غالباً ممکن است متوجه شوید که لغاتی که در دفعه اول به کـار بـرده                 
  .شویدلیکن اگر به دنبال اشتباهات نگردید هرگز متوجه آنها نمی. اندبوده
بخوانیـد تـا از     یابید، آن را تصحیح کنید و سپس جمله را مجـدداً            اگر اشتباهی در یک جمله می     * 

  .درستی اصالح انجام شده مطمئن شوید
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اگر یک پاراگراف یا بخش تعداد زیادی اشتباه یا بازنویسی دارد، آن را از ابتدا تا انتها بـا صـدای                   * 
را دریابیـد و    ... ارد جا افتادن لغات یـا تغییـر عبـارات و            کند مو بلند بخوانید؛ زیرا به شما کمک می      

  .دوباره اصالح کنید
در مواردی که خیلی مهم است، تمام یادداشت یا گزارش را بـا صـدای بلنـد بـرای فـرد دیگـری                       

  .ها را هجی کنیدگذاریو لغات غیرمعمول و نقطهبخوانید 
  

  خودآزمایی
  .های آموزشی بنویسید برنامهـ طرحی را برای یک نوشته در موضوع تدوین1
  اند؟ـ فواید سازماندهی نوشته کدام2
  هایی دارد؟ـ مطلع چیست و چه ویژگی3
  ) مورد5(ـ رعایت چه نکاتی در تنظیم متن اولیه الزم است؟ 4
بنـدی   را پـاراگراف   226صـفحه   ) شیوه دادرسی در محـاکم نظـامی      (ـ متن زیر برگرفته از کتاب       5

  :کنید
گاه پس از تحویل گرفتن پرونده، مشخصات متهم، نوع اتهام و سـایر خـصوصیات               مدیر دفتر داد  «

پرونده را در دفاتر ثبت کیفری و راهنمایی متهمین منعکس کرده روی جلد پرونـده، کالسـه آن و                   
در صورتی که پرونده زندانی داشته باشـد، مشخـصات          . نمایدتاریخ ارجاع را خوانا و مرتب درج می       

را بـه پرونـده الـصاق       ) زنـدانی دارد  (ر دفتر ثبت زندانیان منظور نموده و برچسب         متهم زندانی را د   
چنانچه سوابقی وجود دارد که مطرح رسیدگی است، آن را ضم پرونده نموده و بـه نظـر                  . نمایدمی

هـا، قـرار الـصاق    رساند؛ قاضی پس از مالحظه در صورت مرتبط بـودن پرونـده    قاضی محکمه می  
دو پرونده در   دفتر یک نسخه از قرار الصاق را با مشخصات متهم و کالسه هر              مدیر  . کندصادر می 

کند و یک نسخه    ای قرار داده و آن را به عنوان جایگزین پرونده در محل سابق نگهداری می              پوشه
های ضمیمه شده بـه یکـدیگر، ضـمیمه نمـوده و مراتـب را در سـتون                  از قرار الصاق را به پرونده     

-کیفری و سایر دفاتری که پرونده سابق در آنها انعکاس یافته، منعکس مـی             مالحظات دفتر ثبت    

به این ترتیب، پرونده اعم از اینکه دارای سابقه بوده یا فاقد سابقه باشـد، آمـاده تقـدیم بـه                     . نماید
  ».قاضی محکمه جهت اتخاذ تصمیم است

  ادامه دارد
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  :مأخذ* 

اداره کـل آمـوزش و امـور فرهنگـی          : دآوریبرگرفه از جزوه مروری بر آیین نگارش فارسـی، گـر          
  سازمان قضایی نیروهای مسلح
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  :با چه کسانی مشورت کنیم
  

  :فرمایدمی) ع(امام صادق 
مشورت دارای حدودی است که باید رعایت شود و اگر حدودش مراعات نـشود، ضـررش بـیش از                 

  : منفعت آن خواهد بود
  .دکنید، آدم عاقلی باشـ کسی که با او مشورت می1
  .ـ آزاد و متدین باشد2
  .ـ رفیق فهمیده باشد3
  .ـ در مورد مشورت او را آگاه کنی تا کامالً به منظورت پی ببرد4
  .ـ پس از آگاهی از اسرار تو، آن را پنهان کند5

رساند و اگر آزاد و متدین باشد، در نصیحت و راهنمایی شما            زیرا اگر عاقل باشد به شما منفعت می       
 رفیق واقعی باشد، اسرار شما را پنهان خواهد نمود؛ و اگر درست منظورت را درک                کوشد؛ و اگر  می

  ) 1. (پذیردنماید، آن وقت مشورتی کامل انجام می
  
  :نوشتپی
  .253، ص 61 و ج 102، ص 75ج : ـ بحاراالنوار1
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  *آموزش رایانه
  )قسمت ششم(

  :هاکار با پنجره
گیرد و منجر به تغییر اندازه، انتقال،       ها صورت می  جرهشودکه روی پن  به مجموعه عملیاتی گفته می    

  :گرددشود و شامل موارد زیر میها گفته میتغییر مکان یا تغییر نمایش پنجره
  

  :هاتغییر اندازه پنجره
انجام این عمل منجر به کوچک شدن اندازه پنجره و قرار گـرفتن آن              : هابه حداقل رساندن پنجره   

برای نمایش دوباره پنجره کافی اسـت روی   . گردده روی نوار وظیفه می    ای برجست به صورت دکمه  
  .دکمه مزبور کلیک نماییم

  
  :هاهای به حداقل رساندن پنجرهراه
  .در گوشه سمت راست نوار عنوان Minimizeکلیک کردن روی دکمه موسوم به دکمه ) 1
کلیـک نمـوده آنگـاه      با دکمه سمت چپ ماوس روی شمایل پنجره در سمت چپ نوار عنـوان               ) 2

  .نماییم را انتخاب میMinimizeگزینه 
 را انتخـاب    Minimizeبا دکمه سمت راست ماوس روی نوار عنوان کلیک نموده آنگاه گزینه             ) 3

  .نماییممی
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با دکمه سمت راست ماوس روی شمایل پنجـره در نـوار وظیفـه کلیـک نمـوده آنگـاه گزینـه                      ) 4
Minimizeنماییم را انتخاب می.  

ایـم، ولـی    نظـر نمـوده   شود که از دیدن پنجره صرف     مل به حداقل رساندن در مواردی انجام می       ع
-خواهیم در آینده نزدیک دوباره آن پنجره را مشاهده کنـیم از بـستن آن خـودداری مـی       چون می 
  .نماییم

 شود که پنجره تمـام فـضای میزکـار را پـر           انجام این عمل باعث می    : هابه حداکثر رساندن پنجره   
  :شوداین عمل با روشی مشابه با عملیات قبل و در دو وضعیت انجام می. کند

وقتی یک پنجره به حداقل رسیده باشد، که در این حالت با دکمه سمت چپ ماوس                : وضعیت اول 
کنیم، در نتیجه پنجـره تمـام فـضای         روی دکمه عنوان پنجره روی نوار وظیفه یک بار کلیک می          

  .کندمیزکار ما را پر می
آید، تمام فـضای میـز کـار را پـر           در برخی از موارد وقتی یک پنجره به مایش درمی         : وضعیت دوم 

در ایـن حالـت بـرای بـه        . پوشـاند کند بلکه با ابعادی کوچکتر فقط بخشی از پس زمینه را می           نمی
  :کنیمروشهای زیر استفاده میحداکثر رساندن پنجره از 
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  . در گوشه سمت راست نوار عنوانMaximizeه کلیک کردن روی دکمه موسوم به دکم) 1
  .کنیمبا دکمه سمت پپ ماوس دوباره سریع روی نوار عنوان کلیک می) 2
 را انتخـاب    Maximizeدکمه سمت راست ماوس را روی نوار عنوان کلیـک نمـوده و گزینـه                ) 3

  .کنیممی
 گزینـه   با دکمه سمت چـپ روی شـمایل پنجـره در سـمت چـپ نـوار عنـوان کلیـک کـرده،                      ) 4

Maximizeکنیم را انتخاب می.  
با دکمه سمت راست ماوس روی عنـوان پنجـره در نـوار وظیفـه کلیـک نمـوده آنگـاه گزینـه                  ) 5

Maximizeنماییم را انتخاب می.  
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  :بازگرداندن اندازه پنجره به حالت قبل
ایـن  . یـد آ تغییر شکل داده و به شکل درمـی        Maximizeپس از به حداکثر رساندن پنجره، دکمه        

دستورهای . باشدشود و برای بازگرداندن اندازه پنجره به حالت اولیه می          نامیده می  Restoreدکمه  
  .باشندمربوط به این عملیات به شرح زیر می

  . در گوشه سمت راست نوار عنوانRestoreکلیک کردن روی دکمه ) 1
  .کنیمبا دکمه سمت پپ ماوس دوباره سریع روی نوار عنوان کلیک می) 2
- را انتخـاب مـی  Restoreدکمه سمت راست ماوس را روی نوار عنون کلیک نموده و گزینـه    ) 3

  .کنیم
 Restoreبا دکمه سمت چپ روی شمایل پنجره در سمت چپ نوار عنوان کلیک کرده، گزینه                ) 4

  .کنیمرا انتخاب می
آنگـاه گزینـه   با دکمه سمت راست ماوس روی عنـوان پنجـره در نـوار وظیفـه کلیـک نمـوده                ) 5

Restoreنماییم را انتخاب می.  
  . توجه نمایید2- 3به شکل 

  



 ١٤١

  :بستن پنجره
  .گردداجرای این فرمان منجر به ناپدید شدن پنجره موجود در فضای میزکار می

  :های بستن پنجرهراه
  . در گوشه سمت راست نوار عنوانCloseکلیک کردن روی دکمه موسوم به دکمه ) 1
  .کنیم را انتخاب میCloseست ماوس را روی نوار عنوان کلیک نموده و گزینه دکمه سمت را) 2
 را  Closeبا دکمه سمت چپ روی شمایل پنجره در سمت چپ نوار عنوان کلیک کرده، گزینه                ) 3

  .کنیمانتخاب می
 Closeبا دکمه سمت راست روی شمایل پنجره در سمت چپ نوار عنوان کلیک کرده، گزینـه                 ) 4

  .کنیم میرا انتخاب
  .کنیمبا دکمه سمت چپ دوبار سریع روی شمایل پنجره در سمت چپ نوار عنوان کلیک می) 5
 Closeبا دکمه سمت راست ماوس روی عنوان پنجره در نوار وظیفه کلیک نموده آنگاه گزینه                ) 6

  .نماییمرا انتخاب می
- را انتخـاب مـی     Closeنه   کلیک کرده و از داخل منوی آن گزی        Fileدر نوار منو، روی دکمه      ) 7

  .نماییم
  .دهیم را روی صفحه کلید به طور همزمان فشار میF4 و Altهای دکمه) 8

  . توجه نمایید2-5 و 2-4های به شکل



 ١٤٢

  :تغییر اندازه پنجره با کمک ماوس
هـایی کـه قـبالً عنـوان        کارگیری دکمـه  دهد که عالوه بر به    محیط ویندوز این امکان را به ما می       

-بـدین منظـور از راه  . ها را تغییـر داد ، بتوان به صورت دستی با کمک ماوس اندازه پنجره  گردیدند
  :کنیمهای زیر عمل می

نشانگر ماوس را در ناحیه زیرین یا باالیی پنجره روی لبه پنجره قرار             : برای تغییر عرض پنجره   ) 1
چپ ماوس را پایین    وقتی نشانگر ماوس به شکل یک پیکان دو سر درآمد، دکمه سمت             . دهیممی

  .کنیمکشیم و پس از رسیدن به اندازه دلخواه، دکمه را رها مینگهداشته، لبه را به باال یا پایین می
نشانگر ماوس را در انتهای سمت راست یا چپ پنجره روی لبه پنجـره          : برای تغییر طول پنجره   ) 2

دکمه سـمت چـپ مـاوس را    وقتی نشانگر ماوس به شکل یک پیکان دوسر درآمد،   . دهیمقرار می 
-کشیم و پس از رسیدن به اندازه دلخواه، دکمـه را رهـا مـی     پایین نگهداشته، لبه را به طرفین می      

  .کنیم
ــان  ) 3 ــه طــور همزم ــر طــول و عــرض پنجــره ب ــرای تغیی ــاوس را روی یکــی از  : ب ــشانگر م   ن

سـر درآمـد،    پس از اینکه نشانگر ماوس به شکل یـک پیکـان دو           . دهیمهای پنجره قرار می   گوشه
دهـیم و   دکمه سمت چپ ماوس را پایین نگهداشته و گوشه پنجره را به مکان دلخواه انتقـال مـی                 

  .کنیمآنگاه دکمه ماوس را رها می
حافظه کامپیوتر  الزم به ذکر است که اعمال هرگونه تغییر در اندازه پنجره به صورت دستی، در                * 

واهیم آن را بـاز نمـاییم، پنجـره در حالـت            لذا پـس از بـستن پنجـره هرگـاه بخـ           . ثبت خواهد شد  
Restoreشود در اندازه جدیدش نمایش داده می.  

با کلیک چـپ کـردن روی       ( در منوهای نوار عنوان و دکمه پنجره یا منوی سیستم            Sizeگزینه  * 
ــوان    ــوار عن ــره روی ن ــمایل پنج ــرار      )ش ــتفاده ق ــورد اس ــات م ــین عملی ــام هم ــرای انج   ، ب

  نمـای مـاوس بـه شـکل یـک پیکـان چهارسـر               کـه ایـن بـار مکـان        گیرنـد؛ بـا ایـن تفـاوت       می
  .آیددرمی

  
  :حرکت دادن پنجره

 در ابعـاد کـوچکتر از       Restoreرودکـه پنجـره در حالـت        این فرمان بـرای مـواقعی بـه کـار مـی           
Maximize   ای را کـه در     ها یا بخشی از پنجـره     خواهیم با حرکت دادن پنجره، شمایل      است و می

  .د مشاهده کنیمزیر آن قرار دار
  :های حرکت دادن پنجرهراه
داریـم و پـس    نمای ماوس را روی نوار عنوان قرار داده، دکمه سمت چپ را پایین نگه می              مکان* 

بـه ایـن عمـل اصـطالحاً دراگ کـردن           (کنـیم   از تغییر محل پنجـره، دکمـه مـاوس را رهـا مـی             
)Dragging (شودگفته می(.  



 ١٤٣

با کلیک چپ کردن روی     (وان و دکمه پنجره یا منوی سیستم         در منوهای نوار عن    Moveگزینه  * 
گیرنـد؛ بـا ایـن      ، برای انجام همین عملیات مورد استفاده قرار مـی         )شمایل پنجره روی نوار عنوان    

  .آیدتفاوت که این بار مکان نمای ماوس به شکل یک پیکان چهارسر درمی
  

  ):پیمایش(نوار مرور 
یـک یـا دو نـوار       ها کافی نباشـد،     ها و پوشه  نمایش تمام فایل  هرگاه فضای موجود در پنجره برای       

گردند تا با استفاده از آنها بتوانیم در داخـل پنجـره حرکـت              مرور در طرفین یا زیر پنجره ظاهر می       
کافی است طول یا عرض پنجره را به صورت دستی تغییر دهیم تا کـامالً بـا ایـن خـصلت                     . کنیم

  .وجه نمایید ت2-6به شکل . پنجره آشنا گردیم
  



 ١٤٤

  :تعاریف کلیدی
هـر بخـش از     . آیـد شود که به صورت عمودی به نمـایش درمـی         به نواری گفته می   ) Menu: (منو

محیط پنجره یا میز کار حاوی یک منو است که با یک بار کلیـک کـردن دکمـه راسـت یـا چـپ              
 راست،  و به منوی دکمه سمت    » منوی آن بخش  «به منوی دکمه چپ     . آیدماوس به نمایش درمی   

ها برای اجرای سریع برخی از      منو حاوی یکسری از گزینه    . شودگفته می » منوی میانبر آن بخش   «
 2-7بـه شـکل   . توان دو منو را با یکدیگر بـاز کـرد         هیچگاه در محیط ویندوز نمی    . دستورات است 
  .توجه نمایید

  
-ای ذخیره شـده   ی جداگانه هاهای کاربردی کامپیوتر در فایل    تمام اطالعات و برنامه   ) File: (فایل
توانـد  هر کـامپیوتر مـی    . باشندها واحد اصلی نگهداری و ذخیره اطالعات در کامپیوتر می         فایل. اند

  .حاوی هزاران فایل باشد
انـد تـا   بندی شـده ها در آن قرار گرفته و دستهواحدی است که یک گروه از فایل      ) Folder: (پوشه

  .تواند حاوی یک یا چند پوشه دیگر نیز باشدهر پوشه می. ها آسان گردداستفاده و یافتن فایل
کامپیوترهـای شخـصی    . کنـد ها را نگهداری می   ها و فایل  ای است که پوشه   وسیله) Drive: (درایو

  :اندمعموالً از این درایوها تشکیل یافته
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  .شود به فالپی دیسک گفته میA: درایو) 1
  .شودددیسک گفته میبه درایوهای هار...:  تا Cدرایوهای ) 2
  . اختصاص داردCD-ROM به CD: درایو با عالمت) 3
  

  : کار با ماوس
مـاوس  : (توان به این نتیجه رسید کـه      اکنون پس از اجرای برخی از دستورات به شکل تجربی می          

  .)باشدافزاری بسیار مفید برای حرکت و اجرای دستورات مختلف در محیط ویندوز میسخت
  :گیریمجام عملیات زیر بهره میاز ماوس برای ان

که با یک یا دو بار کلیک کردن روی دکمه سمت چپ ماوس صـورت         : صدور فرمان برای اجرا   ) 1
  .گیردمی

-که با یکبار کلیک کردن روی دکمه سمت چپ یا راست ماوس صورت مـی              : ظاهر کردن منو  ) 2
  .گیرد

 پایین نگه داشـتن دکمـه چـپ مـاوس           با: هاها و پنجره  ها، پوشه جابجایی و حرکت دادن فایل    ) 3
  )دراگ کردن(
شـود  با یکبار کلیک کردن دکمه سمت چپ ماوس انجام می         : انتخاب کردن یک پوشه یا فایل     ) 4

درخصوص این قابلیـت مـاوس      ). شودتیره می (شود  که در نتیجه رنگ آن فایل یا پوشه عوض می         
  .در فصول آینده با آن آشنا خواهیم شد

  ادامه دارد



 ١٤٦

  سی آموزشیبازر
  »شرایط جرم و قاچاق بودن خرید و فروش اشیای عتیقه«

  )معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان لرستان و مدرس دانشگاه(جواد طهماسبی 
  

  :اشاره
های بازرسی معاونت آموزش و تحقیقـات، مـواردی از          در بازرسی آموزشی انجام شده توسط هیأت      

 عدم رعایت مقررات از سوی مدیران محترم دفاتر مالحظـه           ایرادهای قضایی در آرای محاکم و یا      
در . شـود گردیده که در هر شماره از این سلسله مقاالت به بررسی یکی از موارد فوق پرداخته مـی                 

این شماره پیرامون ضابطه جرم بودن و نیز قاچاق بودن معامله اشیای عتیقه و تعیین دادگاه صالح                 
 بخش بررسی وظایف مدیران دفاتر نیز مقررات مربوط بـه اخـذ             در. در هر مورد بحث خواهیم کرد     

  .هزینه دادرسی از قرارهای دادگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت
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  : بخش اول
  :مسئله

شخصی به اتهام خرید و فروش عتیقه در دادگـاه انقـالب اسـالمی تحـت تعقیـب قـرار گرفتـه و           
اشیای مورد نظر، حاصل از حفـاری       : اوالًمحکوم شده است، بودن اینکه در پرونده روشن شود که           

زیرا خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی مجاز است مگر اینکه این  (باشد یا خیر؟ غیرمجاز می
اقدامات انجام شده به قصد خارج کردن اموال عتیقـه          : ثانیاً.) اموال ناشی از حفاری غیرمجاز باشند     

ن قـصد خـروج از کـشور، عمـل مرتکـب قاچـاق              از کشور بوده یا نه؟ زیرا در صورت مطـرح بـود           
گردد و در دادگاه انقالب صالح به رسیدگی است؛ در غیر این صـورت، جـرم عمـومی           محسوب می 

  .باشداست و رسیدگی به آن در صالحیت محاکم عمومی می
  

  : مقدمه
 ای است که هویت و تاریخ یک ملت در آن نمایـان اسـت و              آثار فرهنگی و هنری گذشتگان آیینه     

-از این . ها که یقیناً عالقه به شناخت هویت و گذشته خود دارند، باید باقی بماند             برای تمامی نسل  
رو، عالوه بر کارهای حفاظتی و بهسازی و حمایتی از طریق سازمانهای مسئول، قانونگـذار بـرای                 

وبگرانه ترین ابـزار حمـایتی سـرک      حفظ این آثار ارزشمند، به زرادخانه حقوق کیفری به عنوان قوی          
متوسل گردیده و در موارد خاص، سوداگران و سودجویان را که با تاراج این آثار ارزشـمند درصـدد                   

بدیهی است همانند سایر جرایم، خرید و فـروش         . کسب منافع نامشروع بوده، مشمول کیفر دانسته      
فری و صادر نمودن اموال تاریخی و فرهنگی نیز دارای شرایط خاصی است تا مشمول خصیصه کی               

گردد تـا طبـق بنـد       بر آن صدق نماید و از طرفی، این اقدامات تحت شرایطی قاچاق محسوب می             
هـای انقـالب بـه ایـن جـرایم          های عمومی و انقالب، در دادگـاه       قانون تشکیل دادگاه   5پنج ماده   

در این مقاله برآنیم که ضمن تعریـف از اشـیای عتیقـه، شـرایط تحقـق خصیـصه                   . رسیدگی شود 
  .اچاق بودن خرید و فروش آن را بیان نماییمکیفری و ق

  
  ):عتیقه(اموال تاریخی ـ فرهنگی . 1

  انگاری در این زمینه اقدام به جرم) تاریخی ـ فرهنگیاموال (قانونگذار جهت حفظ اشیای عتیقه 
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  .شود، روشن گرددلذا ابتدا باید مفهوم این اموال و اینکه به چه اموالی عتیقه گفته می. نموده است
قانون مجازات اسالمی، تشخیص ماهیت تاریخی ـ فرهنگـی بـودن اشـیا را بـه       561تبصره ماده 

بدیهی است این سازمان نیز بایـد بـرای احـراز           . عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است      
ماهیت تاریخی ـ فرهنگی به قوانین و مقررات مربوط مراجعه نماید با بررسی مقررات مربوط چنـد   

  :  برای عتیقه بودن اشیا معرفی شده استضابطه
که کلیه آثار صـنعتی و      «: دارد مقرر می  1309 آبان   12ماده یک قانون حفظ آثار ملی مصوب        ) الف

ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکـت ایـران احـداث شـده، اعـم از منقـول و                        
جزو آثار ملی ایران محسوب دانـست و در تحـت           تواند   این قانون می   13غیرمنقول، با رعایت ماده     

 مربوط به اراضی دارای مالک خصوصی اسـت کـه از            13ماده  (» .باشدحفاظت و نظارت دولت می    
  ).موضوع بحث مقاله خارج است

های غیرمجاز و کاوش به قصد       الیحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری         3ماده  ) ب
، براساس این ماده، منظور از اشیای عتیقـه         1358ه مصوب اردیبهشت    به دست آوردن اشیای عتیق    

المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته            اشیایی است که برطبق ضوابط بین     
  .باشد
.  هیأت وزیـران   1354 مهر   28نامه مربوط به ورود و صدور اموال فرهنگی مصوب           آیین 2ماده  ) ج

نامه اجرایی آن و سایر مقررات      اشیایی است که در قانون حفظ آثار ملی و آیین         اشیای عتیقه ایرانی    
  .مربوط به اشیای عتیقه و آثار ملی مشخصات آنها تعیین شده است

بودن اشـیا،  ) تاریخی ـ فرهنگی (کننده باید برای احراز وصف عتیقه در هر صورت، دادگاه رسیدگی
  .ب نمایدنظر کارشناسی سازمان میراث فرهنگی را جل

  :ـ احراز خصیصه کیفری2
و سایر اصول فقهی و مقررات قانون مدنی،        ) اصاله الصحه (و  ) اصاله االباحه (براساس اصول فقهی    

اصل بر مباح و حالل بودن خرید و فروش اشیای عتیقه است مگر در مواردی که قانون این اقدام                   
ن احکام راجع به صادر کردن و خریـد و  توابا بررسی مقررات موجود می. را صریحاً نهی کرده باشد  

  .فروش اشیای عتیقه را به طور جداگانه بررسی کرد
  :خرید و فروش اشیای عتیقه) الف

، کسانی کـه بخواهنـد تجـارت        )17ماده   (12/8/1309طبق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب         
نامـه   آیـین 17مـاده  . شنداشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده با        

هـرکس برحـسب اتفـاق، عتیقـات        «: دارد نیز مقرر مـی    1311اصالحی اجرای قانون فوق مصوب      
ترین نماینـده اداره  منقولی را بیابد، اگر چه در ملک خود او باشد بایستی بالفاصله به وسیله نزدیک        

فرهنـگ و هنـر اطـالع       دارایی به وزارت    فرهنگ و هنر و در صورت نبودن آن به توسط مأمورین            
پس از معاینه اشیای توسط اداره تحقیقات، نصف آنها و یا نصف قیمت تجـاری آنهـا توسـط                 . دهد
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دولت مختار است نصف دیگـر اشـیای را         . شوداهل خبره تعیین خواهد شد و به یابنده آن داده می          
ر قـوانین، اسـتنباط     از مقررات فوق و روح و مفـاد سـای         » .تصرف نموده یا به یابنده آن مسترد دارد       

ای که ناشی از حفاری غیرمجاز نباشد و خریـد  شود که نگهداری و خرید و فروش اشیای عتیقه می
و فروش به قصد خارج کردن اشیا از کشور صورت نگرفته باشد، فاقد وصف کیفری است و عملی                  

باشند، نه  نمیبدیهی است خرید و فروش داخلی این اشیا که ناشی از حفاری غیرمجاز              . مباح است 
آورد، بلکه باعث اشاعه فرهنگ غنی ملی و تـاریخ  تنها ضرری به آثار فرهنگی ـ تاریخی وارد نمی 

-زیرا نقل و انتقال این اشیای مبین فرهنگـی گذشـته          است و فایده زیادی نیز بر آن مترتب است؛          
ساس، همواره  براین ا . های حاضر است  گان و معرف هویت دینی، تاریخی و ملی کشور برای نسل          

براساس تبصره مـاده  . باشدهای اصیل ایرانی مایه فخر و مباهات می وجود این اشیا در بین خانواده     
 قانون مجازات اسالمی، صرفاً خرید و فروش امـوال تـاریخی ـ فرهنگـی حاصـل از حفـاری       562

ش ماه تـا  غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده عالوه بر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از ش               
  .شوندسه سال محکوم می

این نکته نیز قابل ذکر است، که هرکس امـوال تـاریخی ـ فرهنگـی ناشـی از حفـاری و کـاوش        
غیرمجاز را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگـی بـه تحویـل آن                   

 و فـروش اشـیای      بنـابراین، صـرفاً خریـد     . گـردد اقدام ننماید، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می       
-باشد که ناشی از حفـاری غیرمجـاز مـی         ای دارای خصیصه کیفری است و قابل تعقیب می        عتیقه

باشد؛ حتی نگهداری اشیای عتیقه موردنظر فاقد وصف کیفری است و نگهدارنده و حمل کننده به                
 دست  گردند و صرفاً جهت حفظ اموال تاریخی و فرهنگی که منشا به           مجازات قانونی محکوم نمی   

آمدن آنها غیرمشروع، یعنی ناشی از حفاری غیرمجاز است، حکم به ضبط این اموال به نفع دولتی                 
  . شود و قانونگذار به یک پاسخ قضایی ـ تأمینی اکتفا نموده استصادر می
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  :صادر کردن اشیای عتیقه) ب
ـ                ف مـورد نظـر     صادر کردن اشیای عتیقه به طور کلی ممنوع است و این موضوع در مقررات مختل

 قانون راجع به حفظ آثار ملی، خارج کردن اشیای عتیقـه            17 و   16مواد  . قانونگذار قرار گرفته است   
از کشور را تحت ضوابط خاصی منوط به کسب اجازه از دولت نموده بود؛ امـا در مقـررات الحـق،                     

هرگونـه  نامه ممنوعیـت صـدور      از جمله ماده یک تصویب    . طور کل ممنوع شده است    این عمل به  
: دارد که مقرر می   22/10/1358اشیای عتیقه و هنری و زر و سیم مصوب شورای انقالب اسالمی             

ماده یـک قـانون مجـازات    » د«بند » .صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری از کشور ممنوع است        «
هرگونه اقـدامی   «: ، مقرر داشته  1369 آذر ماه سال     19اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب       

های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامـد قاچـاق           ه قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت       ب
محسوب و و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفتـه شـده اسـت مـال موضـوع          

 قانون مجـازات اسـالمی،      561در نهایت، طبق ماده     » .گرددقاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می       
 به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد  هرگونه اقدام

شود و مرتکب عالوه بر استرداد اموال به حبس از یـک سـال تـا سـه سـال و           قاچاق محسوب می  
لـذا نـه تنهـا صـادر        . گـردد پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می          

که هر اقدامی که در این راستا صورت گیرد، اعم از اینکه اشیای عتیقه مورد               کردن اشیای عتیقه بل   
  .نظر از حفاری غیرمجاز کشف شده باشند یا خیر، جرم و قابل تعقیب کیفری است

  
  :ـ احراز وصف قاچاق3

 5طبـق بنـد   . خرید و فروش و یا صادر کردن اشیای عتیقه در صورتی که قاچاق محـسوب گـردد        
هـای  های عمومی و انقـالب، رسـیدگی بـه آن در صـالحیت دادگـاه              کیل دادگاه  قانون تش  5ماده  

ایـن  . در غیر این صورت، رسیدگی به جرایم در صالحیت دادگـاه عمـومی اسـت              . باشدانقالب می 
  گردد؟اقدامات چگونه قاچاق محسوب می
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لف، تعـاریف   در قوانین مخت  . تعریف واضح و روشن نیست    قاچاق در قوانین و مقررات مربوط دارای        
گوناگونی برای این عمل ارایه شده است؛ به نحوی که تعریف قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسـلحه                   

بعضی از نویسندگان، قاچـاق را      . باشندهر کدام دارای شرایط خاص خود می      ... و قاچاق ارز و کاال      
ادر یا نگهداری و    قاچاق عبارت است از خرید و فروش یا ص        (اند؛ از جمله    به طور کلی تعریف نموده    

ای بـه نقطـه دیگـر بـرخالف ممنوعیـت یـا محـدودیت           مخفی کردن یا حمل و نقل کاال از نقطه        
  .)قانونی

آنچـه جـزو الینفـک قاچـاق        . این تعریف نیز ناظر به نوع خاصی از قاچاق، یعنی قاچاق کاالسـت            
یقـه، قانونگـذار    در مورد اشـیای عت    . باشدگردد، وارد و صادر کردن اشیای ممنوعه می       محسوب می 

مـاده یـک قـانون      ) د( قانون مجازات اسالمی و بنـد        561عالوه بر صادر کردن این اشیا، در ماده         
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور، هرگونه اقدام به خـارج کـردن امـوال تـاریخی ـ فرهنگـی از       

ه خریـد و    لـذا چنانچـ   . کشور هرچند به خارج کردن آنها نیانجامد را قاچاق محسوب نمـوده اسـت             
گرچـه خریـدار و     . گـردد فروش این اشیا به قصد خارج کردن از کشور باشد قاچاق محـسوب مـی              

فروشنده، افرادی غیر از صادر کننده اصلی بوده و تعاقب ایادی با این قـصد مبـادرت بـه خریـد و                      
فروش نمایند که اشیای عتیقه از کشور خارج گردد، عمل همگی آنها از مـصادیق قاچـاق اشـیای                   

در این صـورت، دادگـاه صـالح بـرای          . باشندعتیقه بوده و براساس مقررات فوق، قابل مجازات می        
رسیدگی به جرایم ارتکابی، دادگاه انقالب است؛ اما چنانچه مرتکبین صـرفاً مبـادرت بـه خریـد و                   
فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز نمایند، عمل آنها جرم عمومی بـوده و   

  .های عمومی باید به جرایم آنها رسیدگی شوددادگاهدر 
  

  :نتیجه
توان گفت که خرید و فـروش اشـیای عتیقـه از اعمـال              با نگاهی اجمالی به مسائل بیان شده، می       

مباح و مجاز است، مگر اینکه این اشیا ناشی از حفاری غیرمجاز باشند که در این صورت، خریـدار                   
انـد و در     قـانون مجـازات اسـالمی گردیـده        562 مـاده    2ه  و فروشنده مرتکب جرم موضوع تبـصر      

فروش یا اقدام دیگری از جمله نگهداری و        چنانچه خرید و    . گردندهای عمومی محاکمه می   دادگاه
حمل عتیقه به قصد خارج نمودن آنها از کشور باشـد، قاچـاق محـسوب شـده و مطـابق مقـررات                      

  .باشداسالمی میمربوط، حسب مورد قابل تعقیب در محاکم انقالب 
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  )هزینه دادرسی قرارهای دادگاه(وظایف مدیران دفاتر : بخش دوم
  :مسئله

ای که نسبت به دستور رئیس حوزه قضایی دایر بر ضبط وثیقه، اعتراض گردیده، هزینـه                در پرونده 
  .دادرسی اخذ شده است

  
  :بررسی و نتیجه
دهای دولـت و مـصرف آن در مـوارد     قانون وصول برخی از درآمـ 3 ماده   16 و   13مطابق بندهای   

  :گرددمعین، از قرارهای ذیل هزینه دادرسی اخذ می
اعـم از اینکـه در پرونـده حقـوقی صـادر گـردد یـا                (ـ هزینه قرار تأمین خواسته پنج هزار ریـال          1

  ؛)کیفری
  ـ هزینه قرار تأمین دلیل پنج هزار ریال؛ 2
  ـ هزینه قرار درخواست دستور موقت پنج هزار ریال؛3
از جمله قـرار ابطـال      (ـ هزینه تجدیدنظرخواهی از کلیه قرارهای قابل تجدیدنظر یک هزار ریال            4

دادخواست، قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، قرار منع تعقیب، قـرار موقـوفی                  
  ).تعقیب

-هزار ریال می  در کلیه قرارهای فوق، بدون توجه به میزان خواسته، هزینه تجدیدنظرخواهی یک             
گردد که هزینه دادرسی در مورد اعتـراض بـه قرارهـا            متأسفانه، در موارد زیادی مالحظه می     . باشد

. شـود گردد که مبـالغ اضـافی کالنـی از تجدیـدنظرخواه اخـذ مـی              براساس میزان خواسته اخذ می    
 بـه خزانـه     توجهی مدیر دفتر یا سایر مسئولین اخـذ گـردد، چـون           ها به علت بی   چنانچه این هزینه  

شود و به سادگی قابل وصول نیست، با توجه به اینکه شـخص مقـصر سـبب ورود               دولت واریز می  
خسارت به تجدیدنظرخواه گردیده است، براساس مقررات قوانین مدنی و مـسئولیت مـدنی، قابـل                

قرارها از  اند، در مورد سایر     به غیر از قرارهای فوق که در قانون ذکر شده         . باشدمطالبه از ایشان می   
جمله قرار کارشناسی، قرار تبدیل تأمین و اعتراض به دستور رئیس حوزه قضایی در مورد اخذ وجه                 

  .شودالکفاله یا اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه، هزینه دادرسی پرداخت نمی
  
  :نوشتپی
  .60، ص 30چاووشی، حمید، مقاله پدیده قاچاق از منظر حقوق کیفری، مجله دادرسی، شماره * 



 ١٥٣

های مطرح شده درخصوص آیین دادرسی مدنی، در همایش پرسش و پاسخ
  های خانواده استان فارسقضات دادگاه

  )قسمت دوم(
  طالق حاکم یا طالق قضایی چه نوع طالقی است؟: سؤال
تواند درخواست طالق نمایـد و در صـورت         مطابق مقررات قانون مدنی، زن در موارد زیر می        : پاسخ

ـ طالق غیابی؛ و آن در صورتی است کـه زوج           1: ادعای زن، حاکم اجازه طالق دهد     احراز و اثبات    
ـ طالق به لحاظ تحقـق شـرط ضـمن          2. غایب باشد و از مدت غیبت وی چهار سال گذشته باشد          

عقد؛ به موجب ماده قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد شـرایطی معـین شـده باشـد و زوج از آن                      
ـ طالق به   3. ند بامراجعه به دادگاه و اثبات تحقق شرط مطلقه شود         تواشرایط تخلف نماید، زن می    

 قانون مدنی که به موجب آن زوج مرتکب ترک انفاق همسر            1129لحاظ ترک انفاق؛ مطابق ماده      
توانـد زن را    خود شود و محکمه هم نتواند او را مجبور و ملزوم به پرداخت نفقه نماید، حـاکم مـی                  

عسر و حرج؛ در صورتی که زن بتواند عسر و حرج خود را مطابق بـا                ـ طالق از نوع     4. طالق دهد 
تواند به عنوان ولی ممتنع      قانون مدنی به اثبات رساند، حاکم می       1130یکی از موارد بندهای ماده      

 قانون مدنی برشـمرده   1145 و   1143انواع طالق نیز به موجب مواد       . حکم بر الزام به طالق نماید     
  ـ طالق خلعی زن بـه لحـاظ بـذل مـال و قبـول آن؛         2ـ طالق رجعی؛    1: زشده است که عبارتند ا    
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ــ طـالق سـوم در مـورد     6ـ طالق مبارات؛ 5ـ طالق زن یائسه؛   4ـ طالق بائن زن غیرمدخوله؛      3
اند؛ زیرا ممکن است مرد غایب بتواند در ایام عـده           طالق غیابی که غالب فقها آن را رجعی دانسته        

ها هم در رجعی بودن طالق غیابی اختالفی نیست؛ زیرا علت طالق،            داندر بین حقوق  . رجوع نماید 
اما در مورد طـالق بـه لحـاظ عـدم           . گرددغیبت زوج است که با حضور وی این علت برطرف می          

در مـورد عـسر و حـرج،        . اندپرداخت نفقه، آیات عظام خویی و سیستانی نوع طالق را بائن دانسته           
دامـت  (ای و حـضرت آیـت اهللا خامنـه   ) ره(حـضرت امـام   :  اسـت نظرات فقهی متفاوتی ابراز شده 

هـای دیگـر فرقـی      اند که نوع طالق حاکم از لحاظ رجعی بودن یا نبودن با طـالق             فرموده) برکاته
حضرت آیـت اهللا اردبیلـی معتقـد اسـت کـه            . ندارد و حسب مورد ممکن است بائن باشد یا رجعی         

.  مرد بذل شودو حاکم از طرف مرد قبول بذل نماید  طالق عسر و حرج باید خلعی باشد و چیزی به         
یک نظریه از اداره کـل حقـوقی و         . داندحضرت آیت اهللا فاضل لنکرانی چنین طالقی را رجعی می         

تدوین قوانین، بر این امر استوار است که در طالق عسر و حرج، رجعی بـودن طـالق موجـب دور                     
با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی و عقایـد          . رسداست و برخالف منظور قانونگذار به نظر می       

و نظریات برخی از علمای فقه، طالق حاکم در موارد عسر و حـرج و تـرک انفـاق فـارغ از انـواع                        
باشد و به لحاظ طبیعت خود باید بائن تلقی شود؛ زیـرا اگـر غیـر از ایـن باشـد، طـالق                       طالق می 

ـ            د رجعـی تلقـی کنـیم و بـا رجـوع مـرد، منظـور                بسیاری از زنان در عسر و حرج قرار گرفته را بای
ـ رجوع شـود بـه تحریرالوسـیله        1گردد  قانونگذار که خالصی زن از عسر و حرج است محقق نمی          

 منهـاج   1269 و همچنـین مـسئله       296 و   21حضرت امـام و اسـتفتائات ایـشان، مـسائل شـماره             
تانی و فتاوای سایر آیات      منهاج الصالحین آقای سیس    356 و   1267الصالحین آقای خویی و مسئله      

  ). عظام
  

آیا با شرط ازدواج مجدد، اگر مرد با مجوز دادگاه ازدواج نماید، زن به استناد تخلف از شـرط                 : سؤال
  تواند مطلقه شود؟می

یکی اینکه زن رضایت بدهـد و بـه اسـتناد آن، زوج از    : در این مسئله دو فرض ممکن است   : پاسخ
دیگر اینکه زن رضایت ندهـد و زوج بـه لحـاظ تخلـف زن از                . ایددادگاه تقاضای ازدواج مجدد نم    

 قانون حمایت خانواده، درخواست ازدواج مجـدد        16وظایف همسری یا موارد دیگری به شرح ماده         
زوج همـسر   : (چنـین اسـت   ) شـرط ضـمن عقـد     (های رسمی آمده    شرطی که در نکاح نامه    . نماید

یص دادگـاه نـسبت بـه همـسران خـود اجـرای             دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخ        
  .)عدالت ننماید

و بـا   انـد   فقهایی که در این مورد از آنها استفتاء شده است در پاسخ خـود شـرط را مطلـق دانـسته                    
انـد تـا بـا      دانـسته را مجاز   ازدواج دوم بدون رضایت زوجه، چه با مجوز محکمه باشد یا نباشد، زن              

ها و قضات نیز چنـین نظـری        برخی از حقوقدان  .  مطلقه نماید  استفاده از وکالت ضمن عقد، خود را      
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دهد جایی که زن رضایت می    : گویندمخالفین می . اما در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد        . دارند
گیرد در واقع زن از استفاده از شرط ضمن عقد منـصرف شـده اسـت و در                  و مرد  اجازه ازدواج می     

کین و اطاعت شوهر سرباز زده است یا به لحـاظ عقـیم بـودن زن،                سایر موارد نزیر چون زن از تم      
چنین درخواستی از محکمه صورت بگیرد، محکمه به لحاظ وضعیتی که بـرای مـرد پـیش آمـده                    

لـذا بـا اجـازه      . است و یا بودن زن اول و عدم ازدواج مجدد، رفع چنـین وضـعیتی میـسور نیـست                  
برای اعمال شرط نیست؛ زیرا این شرط بـرای         افتد و محلی    محکمه شرط ضمن عقد از اطالق می      

نظریـات فقهـا، حـضرات      . استحکام بیشتر خانواده است و وضعیت خود زن به آن لطمه زده اسـت             
  .نمایدآیات مکارم و فاضل لنکرانی، نظریه دوم را تقویت می

  
  نامه رسمی از سوی زوج، درخواست طالق نماید؟تواند به موجب وکالتآیا زن می: سؤال

همچنین محقق  . تواند زن را وکیل کند که خود را طالق دهد         شوهر می : گویدشهید اول می  : سخپا
و از برای حاضر بنـابر      جایز است وکیل شدن در طالق دادن برای غایب اجماعاً           : گویدحلی نیز می  

تـوان بـه    هر امری را مـی    : گویددکتر سید حسن امامی در کتاب حقوق مدنی جلد پنجم می          . اصلح
له دیگری انجام داد مگر آنکه قانون آن را به عهده خود شخص گذارده باشـد؛ بنـابراین کلیـه               وسی

اموری که قانون تصریح ننموده که قائم به شخص است و یا قرائن و اوضاع و احوال داللت بر آن                    
ال طالق از اموری نیست که قائم به شخص باشد وا         . توان آن را انجام داد    ننماید، به وسیله غیر می    

-بنابراین، شـوهر مـی    . توانست آن را انجام دهد    هم نمی ) ولی، وصی و قیم   (نماینده قانونی شوهر    
توانـد  تواند به دیگری وکالت و وکالت در توکیل غیر بدهد و قانون او را طالق گوید؛ همچنین می                 

ند زن را   توابه دیگری وکالت و وکالت در توکیل غیر بدهد و قانون او را طالق گوید؛ همچنین می                
لذا اگر وکالت رسمی ضمن عقـد ازدواج        . وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد که خود را مطلقه سازد           

تواند خود را مطلقه نمایـد و  و منوط به تحقق شرط باشد، زن تنها در صورت تحقق این شرایط می 
 وکیـل  توانـد بـرای زوج  اگر این وکالت به موجب سند رسمی باشد و حق توکیل داشته باشـد مـی            

گرفته تا ادعای طالق را در محکمه مطرح نماید؛ لیکن اگر حق توکیل نداشته باشد، طرح دعوا به                  
وسیله زن وکالتاً از سوی زوج به طرفیت خود ـ چون اثبات ادعا و دفاع در مقابـل آن برعهـده زن    

  . باشداست ـ با اصول دادرسی مطابق نمی
  

  شود؟ضمن عقد نکاح محقق میآیا با ازدواج انقطاعی مرد، شرط : سؤال
مطابق شرط دوازهم از شروط ضمن عقد نکاح، اگر مرد بدون رضـایت همـسر خـود ازدواج                  : پاسخ

ازدواج . تواند برای طالق به محکمه رجوع نماید      عقد مزبور زن می   نماید با استفاده از وکالت ضمن       
قانون مدنی و برخـی  ) 1075 و   1095،  1120(منقطع نیز نکاحی است که هم شرع انور و هم مواد            

های شرعی و   شرطی که در ضمن عقد نکاح آمده است مطابق ازدواج         . اندمواد دیگر، آن را پذیرفته    
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بنابراین، ازدواج انقطـاعی نیـز موجـب تحقـق شـرط            . قانونی است و اختصاص به نکاح دایم ندارد       
  .گرددمذکور می

  
  را ملزم به ثبت ازدواج نمود؟توان مرد آیا به درخواست منکوحه منقطعه می: سؤال
مطابق ماده یکم قانون راجع به ازدواج، ثبت ازدواج دایم و طالق اجبـاری اسـت و مطـابق                   : پاسخ
.  قانون مجازات اسالمی نیز عدم ثبت ازدواج دایـم موجـب اعمـال کیفـر حـبس اسـت                   642ماده  

- زوجین مایل باشـند مـی      باشد؛ لیکن اگر  بنابراین، ثبت ازدواج موقت اختیاری است و اجباری نمی        
توانـد  توانند نسبت به ثبت آن اقدام نمایند و اگر زوجه بخواهد چنین ازدواجی به ثبـت برسـد مـی                   

توان زوج را به ثبت ازدواج بـه لحـاظ          الزام زوج به ثبت ازدواج را تقاضا نماید و در چنین حالتی می            
  .درخواست زن ملزم نمود

  
  به ما بذل نماید، نوع طالق چه خواهد بود؟اگر در طالق خلعی، زوج رجوع : سؤال
 قانون مدنی، با بذل مال از ناحیه زوجه و قبول آن از سـوی      1146طالق خلعی مطابق ماده     : پاسخ

مبنای این نوع طالق، کراهتی است که زن نسبت به شوهر خـود دارد؛ اگـر                . گیردزوج صورت می  
است که به عوض، یعنی زوجیت رجوع نماید و         زن رجوع به ما بذل کند در واقع به زوج اجازه داده             
یابد و اگر رجوع به زوجیت صورت نگیـرد ایـن           چنانچه مرد رجوع به زوجیت کند این امر ادامه می         

گیـرد نوعـاً   لذا طالقی که از سوی مرد صورت می. مرد است که به اجرای صیغه طالق باقی است        
  .رجعی خواهد بود

  
 منقضی نشده است، اگر زوجه مدعی عسر و حرج باشـد، آیـا              در ازدواج موقتی که مدت آن     : سؤال

  تواند بذل مدت کند؟حاکم می
در قانون مدنی، آنچه که به عنوان عسر و حرج آمده است مربوط بـه طـالق و عقـد دایـم                      : پاسخ

 قانون آیین دادرسـی مـدنی، در        3اما مطابق ماده    . است و در مورد عقد موقت، قانون حکمی ندارد        
نون ساکت است یا در مورد آن قانونی وضع نـشده اسـت بایـستی بـه فتـاوای معتبـر                     جایی که قا  
متعدد فقهی در مورد نهی از ضرر و رفع حرج، از جملـه  بیشتر فقها با عنایت به قواعد       . مراجعه کرد 

اند که حاکم شرع در     قاعده الضرر و الضرار فی االسالم و قاعده لیس فی االسالم حرج، نظر داده             
تواند حکم بـر بـذل مـدت از سـوی زوج ممتنـع               زن منقطعه در عسر و حرج باشد می        صورتی که 

  .اندحضرت آیت اهللا مکارم شیرازی نیز بر همین عقیده. نماید
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  توانند حکم به طالق نمایند؟آیا داوری در همه انواع طالق الزامی است و داوران می: سؤال
 است و منظور از شقاق در این آیه، ناسازگاری بـین             از سوره نساء آمده    40امر داوری در آیه     : پاسخ

-، اگر مرد مـی    1358های مدنی خاص مصوب      قانون دادگاه  3 ماده   2مطابق تبصره   . زوجین است 
بـا تـصویب مـاده واحـده        . شـد خواست زن خود را طالق دهد بایستی موضوع به داوری ارجاع می           

ذار بر این بـوده اسـت کـه در تمـامی            رسد قانونگ ، به نظر می   1370اصالح مقررات طالق مصوب     
کنند بایستی موضوع به داوری     مواردی که زوجین برای اخذ گواهی عدم امکان سازش مراجعه می          

اما در مورد قسمت دوم سؤال، داوران موظف هستند مطابق دستور شرع انور و قـوانین               . ارجاع شود 
-ازش آنان نمایند و داوران نمـی آیین داوری در امر طالق با تشکیل جلسه بین زوجین سعی در س       

بنابراین، چون حکم بر طـالق از وظـایف         . توانند در مواردی که از وظایف حاکم است دخالت کنند         
  .حاکم است، داوران چنین اختیاری ندارند

  
  توان داوری را به مؤسسات دولتی یا خصوصی واگذار کرد؟آیا می: سؤال
 سوره نساء بر این کـه داوران از         40آیه  . حقیقی است  داوری در امر طالق از خصایص افراد         :پاسخ

همچنین ماده واحده اصالح مقررات مربوط بـه طـالق مـصوب            . بستگان زوجین باشند تأکید دارد    
نامه مربوط به داوری نیز با قید یک نفر          نیز در تعیین داوران به افراد حقیقی نظر دارد و آیین           1370

لذا ارجاع امر داوری به مؤسسات حقوقی، چـه دولتـی و    . ر دارد از اقارب زوجین، به افراد حقیقی نظ      
باشد و هرگـاه بـه      چه غیردولتی از جمله کمیسیون امور بانوان صحیح نبوده و مطابق با قانون نمی             

اقارب دسترسی نباشد یا از بین آنان افراد واجد شرایط موجود نباشد، داور از بـین افـراد دیگـر کـه                  
تواننـد بـه داوری   بنابراین، مؤسسات حقوقی نمـی  . گرددباشند انتخاب می  صالح برای انجام داوری     

  .مبادرت نمایند
  

  گردد؟آیا حکم طالق موجب امر مختومه می: سؤال
تا زمانی که رابطه زوجیت بین دو نفر برقرار است، حـدوث شـقاق و ناسـازگاری و احتمـال                    : پاسخ

. مدنی، مرد حق دارد زن خود را طـالق دهـد   قانون 1133مطابق ماده . وقوع طالق نیز وجود دارد   
-زن نیز می  . طالق اول و دوم و سوم الی آخر       : در قانون مدنی برای طالق مراتبی مقرر شده است        

بنـابراین، درخواسـت    . تواند به دالیلی که در قانون مدنی منعکس است درخواسـت طـالق نمایـد              
 درخواسـت طـالق از سـوی زن بـه           طالق از سوی زن همیشه باید متکی به دلیل باشد؛ حال اگر           

لحاظ عدم تکافوی دلیل رد گردد و بعداً با پیدا شدن دلیل مجدداً درخواست طالق نماید، بـه نظـر                
همچنـین اگـر مـرد از محکمـه اجـازه      . تواند موجب امر مختومه شود رسد رد ادعای سابق نمی    می

امه دهد و بعداً بخواهـد زن       مشترک اد طالق بگیرد، لیکن صیغه طالق را جاری نکند و به زندگی            
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گـردد؛ زیـرا تـا زمـانی کـه          خود را طالق دهد، اجازه سابق برطالق موجب ایجاد امر مختومه نمی           
  .رابطه زوجیت باقی است، امکان حدوث شقاق و اختالف نیز وجود دارد

  
  توان به زن اجازه طالق داد؟آیا در صورت احراز عسر و حرج می: سؤال
 قانون مـدنی اثبـات شـود، از مـواردی           1130سر و حرج زوجه مطابق ماده       در صورتی که ع   : پاسخ

است که حاکم باید مرد را ملزم به اجرای صیغه طالق نماید و مطابق قواعد شرعی و قانون مدنی،               
توان به شخصی که صـاحب حـق نیـست    بنابراین نمی. طالق ایقاعی است که در اختیار مرد است    

  .اجازه اعمال حق را داد
  

اگر زن مدعی جنون زوج باشد ودرخواست طالق به طرفیت وی نماید، به استناد توافـق بـا               : لسؤا
  وی در امر طالق، آیا این توافق صحیح است یا خیر؟

تواند در صـورت مـصلحت   دارد که ولی مجنون دائمی می قانون مدنی اعالم می  1137ماده  : پاسخ
  .علیه، زن او را طالق دهدمولی
 نیز مجنون را    1207ماده  . دهنده باید عاقل باشد    مدنی نیز بر آن است که طالق        قانون 1136ماده  

بنابراین، اگر ادعای جنون مطابق با واقع بـوده و جنـون            . از تصرف در امور مالی معاف نموده است       
زوج ثابت باشد، چون توافق در امر طالق با تصرفات مالی مالزمه دارد و در امر طالق نیز مطـابق                    

دنی بایستی رعایت مصلحت زوج مجنون نیز بشود، توافق به عمل آمده صـحیح نیـست و      قانون م 
  .باشداگر صرف ادعا باشد و جنون ثابت نباشد توافق صحیح می

  
  آیا نکاح نود و نه ساله و امثال آن، دایم است یا موقت؟ : سؤال
ند چـون مـدت دارد و زن   انظر وجود دارد؛ برخی گفته در مورد این موضوع بین فقها اختالف      : پاسخ

. باشدمسئولیتی ندارد و عقد موقت می     به اراده خود مشکل به وجود آورده است، شارع در قبال آن             
اند که در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو این کـه      در پاسخ اعالم کرده   ) ره(حضرت امام خمینی    

. داننـد  این عقد را موقـت مـی       آیت اهللا حسین نوری همدانی هم     . باشدطوالنی باشد، عقد متعه می    
اش خوانـده شـده باطـل       حضرت آیت اهللا گلپایگانی عقد موقتی را که بـه صـورت عمـری صـیغه               

های درازمدت به مقدارش باشد     اند اگر صیغه  همچنین حضرت آیت اهللا سیستانی فرموده     . انددانسته
قـد اسـت هرگـاه در       دکتـر لنگـرودی معت    . که از حد احتمالی عمر زوجین بیشتر باشد باطل اسـت          

دکتر کاتوزیان نیـز عقیـده دارد اگـر         . طبیعت عقد نکاح اختالف شود، اصل آن است که دایم است          
هـا تمایـل    حقوقـدان . عقد طرفین در مورد دایم و موقت معلوم نباشد، اصل دایم بودن عقد اسـت              

 آرایـی در همـین   نود و نه ساله و مثل آن را عقد دایم بدانند و محـاکم نیـز         بیشتری دارند که عقد     
  .اندرابطه اصدار کرده



 ١٥٩

توانـد زوج را بـه پرداخـت مهریـه و           در مواردی که زن تقاضای طالق دارد، آیا محکمه می         : سؤال
  نفقه و جهیزیه محکوم نماید؟

اجرای صـیغه طـالق منـوط بـه         : گوید می 1370ماده واحده اصالح مقررات طالق مصوب       : پاسخ
این حکم ناظر به موردی است که مـرد بـه هـر             . رت نقد است  پرداخت مهریه و نفقه زوجه به صو      

اصوالً مطالبه مهریه و نفقه و جهیزیه از جملـه دعـاوی            . خواهد همسر خود را طالق دهد     دلیل می 
. مالی هستند که برای رسیدگی به آنها باید دادخواست تقدیم کرد و هزینه دادرسی را نیز پرداخـت                 

ه مهریه و امثال آن را هم نموده باشد صدور حکم در مورد             اگر زوجه ضمن درخواست طالق مطالب     
آنها مطابق با قانون است واال بدون تقدیم دادخواست و به صرف دادخواست، چـون ایـن دعـاوی                   

تواند زوج را به پرداخت مهریه یـا جهیزیـه و نفقـه             برابر با قانون مطرح نگردیده است، دادگاه نمی       
  .معوقه محکوم کند

  
  عقد موقت هم مجوز فسخ نکاح مانند عقد دایم وجود دارد؟آیا در : سؤال
-عقد موقت، نکاحی است که هم شرع و هم قانون مدنی بدان پرداخته و آن را جایز دانسته                 : پاسخ
اند در فسخ فرقی بین نکاح دایم و موقـت نیـست و             آیت اهللا گلپایگانی و آیت اهللا بهجت گفته       . اند

ای هـم   حضرت آیـت اهللا خامنـه     . گرددل عقد موقت نیز می    عیوب موجب فسخ در نکاح دایم شام      
اند بهتر است شوهر    حضرت آیت اهللا تبریزی آن را محل اشکال دانسته و گفته          . همین نظر را دارند   

 1121مواد  . شودعقد نکاح به فسخ منحل می     : گوید می 1120قانون مدنی در ماده     . بذل مدت کند  
کند، بین عقد دایم و موقت فرقـی نگذاشـته          سخ را بیان می    قانون مدنی نیز که عیوب ف      1125الی  
  .است

  ادامه دارد 



 ١٦٠

  نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
  

  مقدمه
رسانی بهینه از طریق این نشریه و بنا به روال گذشـته، تعـداد دیگـری از                 در راستای وظیفه اطالع   

ن قوه قضاییه جهت اطالع همکاران محترم قضایی و         نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانی      
هـای علمـی،   مندان در این شماره به چاپ رسیده است که عالوه بـر افـزایش توانـایی       سایر عالقه 

جنبه ارشادی داشته و راهگشای مسائل مطرح شده به خصوص در ارتباط با قوانینی که به تـازگی                  
امندیم که در رابطه با موضوعات مبتالبه، چنانچـه  از کلیه عزیزان تقاض. باشدبه تصویب رسیده می  

-اند، تصویری از پرسش به عمل آمده و نظریه مشورتی صادر شده را جهت بهـره               استعالمی داشته 
  .برداری به آدرس نشریه ارسال نمایند

  
  : سؤال

 در صورتی که قاضی صادرکننده رأی دادگاه بدوی، کیفر مورد حکم را متناسب یا جرم ندانـسته و                 
حکم صادر شده توسط دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شده باشد؛ چنانچه به علت اشـتباه قاضـی،                   

  آن  که قاضی به یکیفر حکم متناسب با جرم نباشد و موضوع اتهام محکوم علیه از مواد استناد



 ١٦١

استناد کرده خارج گردد و بر همین مبنا، رسیدگی بـه تجدیـدنظرخواهی از صـالحیت دیـوان نیـز                    
در صورت اعالم اشتباه قاضی، آیا دیوان عالی کشور مجـاز بـه ورود و اظهـارنظر                 : رج شود؛ اوالً  خا

  باشد یا خیر؟درخصوص اعالم اشتباه قاضی می
اگر قاضی صادر کننده رأی با اعالم اشتباه خود، کیفر مورد حکم را متناسب با جرم نداند، آیـا              : ثانیاً

های عمـومی و     قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه     272 ماده   6تواند به تجویز بند     محکوم علیه می  
انقالب، درخواست اعاده دادرسی نماید، یا اینکه با اعالم اشتباه قاضی بایـستی پرونـده بـه مرجـع                   

  تجدیدنظر ارسال شود و اعاده دادرسی ضرورتی ندارد؟
 قـانون   272 ماده   6ه موضوع بند    با اعالم اشتبا   )1(،  235آیا اعالم اشتباه موضوع بند الف ماده        : ثالثاً

های عمومی و انقالب، با یکدیگر متفاوت هستند؟ در صورت مثبـت             دادگاه )2(آیین دادرسی کیفری  
  بودن پاسخ، مرجع صالح جهت رسیدگی به هر اشتباه، کدام مرجع است؟

  
  19/8/1381 ـ 7546/7نظریه مشورتی شماره 

أیید دیوان عـالی کـشور قـرار گرفتـه اسـت و             چون حسب مدلول استعالم، رأی صادر شده مورد ت        
تواند نسبت به رأی مرجع عالی اعالم اشتباه کند؛ بنابراین، چون           قاضی صادرکننده رأی بدوی نمی    

دانـد،  قاضی مذکور با اعالم اشتباه، کیفر تعیین شده را متناسب با جرم ارتکابی محکوم علیه نمـی                
هـای عمـومی و انقـالب در امـور          یین دادرسی دادگـاه    قانون آ  272 ماده   6لذا مورد، منطبق با بند      

 بایـد   )3( قانون یاد شده   273باشد و اشخاص مذکور در ماده       کیفری و از مصادیق اعاده دادرسی می      
  .تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نمایند

  : سؤال
 قـضات دادسـرای   ـ با تشکیل دادسرا در بعضی از استانها، آیا قاضی کشیک که علـی القاعـده از       1

  تواند در زمان کشیک، قرار نهایی صادر نماید یا خیر؟باشد، میمی
ـ مستشار دادگاه تجدیدنظر استان بایستی دائماً در یک شعبه مستقر باشد یا اینکه انتقال وی بـه                  2

  شعبات مختلف به طور موقت بالمانع است؟
آیا در غیاب رئیس شعبه، متـصدی       اش چیست؟   ـ دادرس علی البدل دادگاه کیفری استان وظیفه       3

توانـد بـه   شعبه است یا اینکه در صورتی که تعداد مستشاران شعبه به حـد نـصاب نرسـد وی مـی               
عنوان یکی از مستشاران تلقی شود؛ ضمناً در غیاب رئیس شعبه، تصدی دادگاه کیفری اسـتان بـا                  

  کیست؟
شود یا جمعی اسـت؟     صادر می ـ دستورات صادر شده توسط دادگاه کیفری استان توسط یک نفر            4

  اگر توسط یک نفر از اعضا هستند؛ در ضمن، صدور قرار تأمین با کیست؟



 ١٦٢

دادگـاه اطفـال    ای در غیر وقت اداری به نظر قاضی کشیک برسد، که مربوط به              ـ چنانچه پرونده  5
ـ       می) قاضی دادسرا (یا کیفری استان باشد، آیا قاضی کشیک         د یـا   تواند اقدام به صدور دسـتور نمای

  خیر؟
ـ آیا قرار بازداشت موقت صادر شده توسط دادگاه کیفری استان قابل اعتراض است یـا خیـر؟ در                   6

  صورت قابل اعتراض بودن، مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟
   31/2/1382 ـ 1168/7نظریه مشورتی شماره 

 و یا گذشت شاکی     ـ در صورتی که موجبات صدور قرار نهایی مثل مرور زمان در جرایم بازدارنده             1
  .در جرایم قابل گذشت فراهم باشد، صدور قرار به نحو مذکور در استعالم بالمانع است

ـ مستشار دادگاه تجدیدنظر در صورتی که ابالغ او مختص یک شعبه معین باشـد، اشـتغال او در           2
  .باشدشعبات دیگر دارای اشکال است واال فاقد اشکال می

لبدل در دادگاه استان برای این اسـتکه اگـر یکـی از قـضات بـه                 ـ فلسفه وجودی دادرس علی ا     3
جهتی مثل بیماری و یا جهات رد، از شرکت در جلسه دادرسی معذور باشد، دادرس علی البدل بـه                   
جای او شرکت خواهد کرد و در ضمن، در غیاب رئیس دادگاه استان، قاضی مقدم، متصدی دادگاه                 

ای تبه او باالتر باشد و در صورت تـساوی رتبـه، قاضـی            خواهد بود و قاضی مقدم کسی است که ر        
  .که طول خدمتش بیشتر باشد مقدم است

ـ اتخاذ تصمیمات قاضی باید به اتفاق یا به اکثریت باشـد؛ لکـن اصـدار دسـتورهای الزم ماننـد                     4
دستور معرفی متهم به زندان، ضرورت ندارد به امضای تمام اعضای دادگاه باشد، بلکه اگر رئـیس                 

  .دگاه یا احد از قضات دیگر آن را امضا کند، کافی استدا
 43ـ قاضی کشیک حق تحقیق درباره جرایم منافی عفت را ندارد؛ زیرا طبق تبـصره ذیـل مـاده        5

، در صورت وجود شرایط قانون      )4(های عمومی و انقالب در امور کیفری      قانون آیین دادرسی دادگاه   
توانـد  ه قاضی دادگاه است و قاضـی کـشیک فقـط مـی            مذکور در تبصره، منحصراً تحقیق به عهد      

اولی این است که قاضی دادگـاه اطفـال بـه           . دستور دهد پرونده به نظر قاضی دادگاه مربوط برسد        
  .قضات کشیک نمایندگی اعطا کند

-ـ در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان، قانون اصالح قانون تشکیل دادگـاه               6
رسد تأمین مأخوذه توسـط خـود دادگـاه کیفـری           قالب ساکت است و به نظر می      های عمومی و ان   

، اخـذ   )5( قانون آیین دادرسی کیفری سـابق        169استان قطعی باشد؛ همچنان که تبصره ذیل ماده         
  .دانستتأمین به وسیله دادگاه را قطعی می

  : سؤال
ادگاه نیز دال بر این است که       چنانچه رأی بر برائت متهم در دادگاه بدوی صادر شده و مستندات د            

تواند ایـن رأی را قرارتلقـی کنـد و پـس از             رأی صادر شده است، نه قرار؛ آیا دادگاه تجدیدنظر می         



 ١٦٣

نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوط اعاده نماید؟ در صورتی کـه پاسـخ منفـی                   
  باشد، تکلیف دادگاه بدوی چیست؟

   31/2/1382 ـ 1526/7نظریه مشورتی شماره 
چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی را قرار تلقی نماید و پس از نقض، برای رسیدگی به دادگـاه بـدوی                   
اعاده کند، دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی خواهد بود، هرچند که مرجع تجدیدنظر اشتباه و تخلف                

  .کرده باشد
  :سؤال

و با عنایت بـه مـاده       ) 6( ایران باتوجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی           
هـای   در خصوص نسخ صالحیت    )7 (های عمومی و انقالب،    قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه     39

 فـوق، بفرماییـد     )8 ( آیین نامه اصالحی قانون    31بینی شده و نظر به تعیین صالحیت در ماده          پیش
  شود یا خیر؟آیا مغایرتی مالحظه می
   20/2/1382ـ  996/7نظریه مشورتی شماره 

نظر به اینکه اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نقض حکمی که خالف بین قانون یا شـرع تـشخیص                   
ها، شعب دیوان عـالی     بنا به مورد، دادگاه   (صالح  شود و اصدار رأی درخصوص آن با مراجع ذی        می

رده، است؛ و با عنایت به اینکه مراجـع قـضایی نـامب   ) کشور و یا شعب تشخیص دیوان عالی کشور      
- آیین 31های قانونی هستند؛ از این جهت، بین ماده         مطابق قانون تشکیل شده و دارای صالحیت      

  .رسدنامه اصالحی و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مغایرتی به نظر نمی
  : سؤال

  : قانون مجازات اسالمی، و قید عبارت یا غیر آنها، بفرمایید538با التفات به مفاد ماده 
آیا مقررات ماده مرقوم امل غیرمأمورین دولتی و کالً اشخاصی که اصالً در خـدمت دولـت و               ) الف

  شود یا خیر؟مؤسسات عمومی و وابسته به دولت نیستند، نیز می
فردی در حین اینکه مأمورین انتظامی سرگرم بازرسی مغازه وی هستند، بدون اطالع آنـان از                ) ب

دارد کـه بـا حـضور       ن، مأمورین را چند ساعت در آنجا نگه مـی         مغازه خارج شده و با قفل نمودن آ       
  یابند؛مقام قضایی و به نحو مقتضی، مأمورین خالصی می

  چنین عملی عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟: اوالً
   قانون مارالذکر است یا خیر؟583شامل مقررات ماده : ثانیاً
  توان بر آن بار نمود؟وان جزایی میچنانچه مشمول مقررات ماده موصوف نباشد، چه عن: ثالثاً

  23/1/1382 ـ 81/1235/1نظریه مشورتی شماره 
، از سوی مأمورین دولتی )9( قانون مجازات اسالمی583الف ـ بین آنکه جرم ارتکابی موضوع ماده  

  . و یا نیروهای مسلح و یا افراد عادی و غیردولتی ارتکاب شود، تفاوتی نیست



 ١٦٤

ستعالم، از مصادیق ماده یاد شده بوده و به اتهـام توقیـف غیرقـانونی    ا» ب«ب ـ فرد موضوع بند  
  .قابل تعقیب و مجازات است

  :سؤال
علیه پرونده، محکوم به رد مال به دیه باشد و در مرحله دادرسی به علت               ـ در صورتی که محکوم    1

 696 مـاده  عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل به زندان معرفی شده باشد؛ در صورت عدم اعمـال        
توان با اتمام حبس، محکـوم       یا عدم انقضای مهلت پرداخت دیه، آیا می        )10(قانون مجازات اسالمی  

در صورت منفی بـودن پاسـخ       . علیه را آزاد کرد یا اینکه به علت نداشتن تأمین باید در زندان بماند             
ر تـأمین صـادر شـده بـا        تواند با توجه به اینکه قـرا      ، آیا اجرای احکام می    )آزاد نشدن محکوم علیه   (

 از ناحیـه  696توجه به حبس و دیه یا رد مال صادر شده است، با اتمام حبس و عدم اعمـال مـاده              
  شاکی یا تخفیف قررا، محکوم علیه را آزاد نماید یا خیر؟

گذار یاکفیل، محکـوم علیـه را در اجـرای احکـام کیفـری حاضـر کنـد و         ـ در صورتی که وثیقه 2
ا رفع مسئولیت نماید و مهلت پرداخت دیه منقضی نشده باشد و یا در صورت               تقاضای فک وثیقه ی   

 قانون مجازات اسالمی تقاضـا نـشده        696انقضای مهلت پرداخت دیه، از طرف شاکی اعمال ماده          
  علیه را به علت نداشتن تأمین به زندان معرفی نمود؟توان محکومباشد، آیا می

ا اجرای احکام موظف به اخذ تأمین از محکوم علیه در قبال        ـ در صورت تقسیط دیه یا رد مال، آی        3
  باشد یا خیر؟آزادی وی می

   13/5/82 ـ 3868/7نظریه مشورتی شماره 
، محکـوم علیـه مـالی       1377های مالی مصوب سـال      ـ با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت       1

ین، در صـورت تحمـل حـبس        بنابرا. توان بازداشت نمود  ممتنع را فقط با درخواست محکوم له می       
 قانون آیین دادرسی کیفـری      139 ماده   2مقرر در حکم صادر شده، تأمین مأخوذه به استناد تبصره           

شود و اخذ تأمین دیگر هـم   ، با شروع اجرای حکم منقضی و ملغی االثر می         )11 (1378مصوب سال   
کـه مهلـت آن سـپری       ای  مجوز قانونی ندارد و نگهداری محکوم علیه در حبس بابت پرداخت دیه           

 696نشده و حال نگردیده و یا در صورت حال شدن، از سوی محکوم علیه درخواست اعمال ماده                  
 نگردیده باشد، فاقد    )12(های مالی  قانون نحوه اجرای محکومیت    2قانون مجازات اسالمی و یا ماده       

  .مجوز قانونی است
گذار در ، کفیل یا وثیقه   )13(سی کیفری    قانون آیین دادر   139ـ باتوجه به اطالق تبصره یک ماده        2

توانند درخواست رفع مـسئولیت و یـا آزادی وثیقـه    هر مرحله دادرسی با معرفی و تحویل متهم می 
علیه به اجرا درنیامده باشـد،      بنابراین، چنانچه حکم صادر شده در مورد محکوم       . خود خود را بنمایند   

علیه به زنـدان    یا آزادی وثیقه و تحویل محکوم     با معرفی و تحویل وی و درخواست رفع مسئولیت          
گردد و در صورت تحمل کیفر و عدم درخواست         االثر می و شروع اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی      
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 قانون مجازات اسالمی، با انقضای مهلت پرداخت دیه و یا عدم انقـضای مهلـت                696اعمال ماده   
  .زاد شودپرداخت دیه، محکوم علیه باید بالقید از زندان آ

گیرد و  صدور حکم اعسار و یا با توافق طرفین صورت می         ـ تقسیط دیه از سوی دادگاه، به دنبال         3
ماند و بالفاصـله از     با صدور چنین حکمی موجبی برای نگهداری محکوم علیه در حبس باقی نمی            

راتـب، در   منتهـای م  . زندان آزاد شده و اخذ تأمین از وی توسط اجرای احکام مجوز قـانونی نـدارد               
صورتی که مالی از محکوم علیه به دست آید نسبت به فروش و استیفای حققوی محکوم له از آن                   

 قـانون نحـوه     2اقدام و در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط در مواعد مقرر شده، مفاد مـاده                  
  .آید، در مورد وی به اجرا درمی1377های مالی مصوب سال اجرای محکومیت

  
  :هانوشتپی

 قانون آیین دادرسی کیفری منسوخ      235های عمومی و انقالب، ماده       قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه     39ـ به اعتبار ماده     1
 قانون مذکور قـدرت اجرایـی دارد، لـذا اسـتعالم و پاسـخ اداره حقـوقی جهـت اسـتفاده                   272است؛ اما به جهت این که ماده        

  .همکاران درج شده است
در صورتی که به علـت  «: 1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب انون آیین دادرسی دادگاه   ق 272 ماده   6ـ بند   2

  ».اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد
اشخاص زیر حق درخواسـت     «: 1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب          قانون آیین دادرسی دادگاه    273ـ ماده   3

  :نداعاده دادرسی دار
  محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛) 1(
  دادستان کل کشور؛) 2(
  ».رئیس حوزه قضایی) 3(
جـرایم  تحقیـق در    «: 1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب          قانون آیین دادرسی دادگاه    43ـ تبصره ذیل ماده     4

منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بـوده کـه در مـورد اخیـر توسـط                           
  ».گیردقاضی دادگاه انجام می

در مواردی کـه پرونـده مـتهم در دادگـاه           «: 1290 شهریور   11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب       169ـ تبصره ذیل ماده     5
توانند به  های جنحه یا استان یا جنایی می      قبالً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه          مطرح شده و از متهم      

تصمیم دادگاه در این    . صدور قرار تأمین خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است          . تقاضای دادستان از متهم تأمین اخذ نمایند      
  )2/11/1352الحاقی (» .شود، قطعی استمیموارد همچنین در موردی که تأمین متهم تشدید 

. مرجع رسمی تظلمات و شـکایات دادگـستری اسـت         «: ـ اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران           6
  ».ها و تعیین صالحیت آنها منوط به حکم قانون استتشکیل دادگاه

از تاریخ الزم االجرا    «:  و اصالحات بعدی   1373ب مصوب   های عمومی و انقال    قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه     39ـ ماده   7
 28/6/1378های عمومی و انقـالب در امـور کیفـری مـصوب              قانون آیین دادرسی دادگاه    268 و   235شدن این قانون، مواد     

هـای عمـومی و    قـانون آیـین دادرسـی دادگـاه    412 و 411، 326کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی و مواد   
همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین            . گردد نسخ می  21/1/1379الب در امور مدنی مصوب      انق

  )28/7/1381الحاقی (» .شودو مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می
نـسبت  «:  و اصالحات بعدی15/3/1373ی عمومی و انقالب مصوب ها آیین نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاه31 ـ ماده  8

، 387 ،   326های عمومی و انقالب در امور کیفری و مواد           قانون آیین دادرسی دادگاه    268 و   235های موضوع مواد    به پرونده 
  : قانون آیین دادرسی مدنی، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد412 و 411

م اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده اسـت، در همـان   هایی که با اعالالف ـ پرونده 
  .مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت
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هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهـت  ب ـ پرونده 
  .دیوان عالی کشور ارسال خواهد شده مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا رسیدگی و اتخاذ تصمیم عیناً ب

 قـانون  387های عمومی و انقالب در امور کیفری و ماده  قانون آیین دادرسی دادگاه268هایی که در اجرای ماده ج ـ پرونده 
یوان عالی کشور مطرح گردیـده و هنـوز درخـصوص           های عمومی و انقالب در امور مدنی در دادسرای د         آیین دادرسی دادگاه  

  .آنها اعالم اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه، به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد
 قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مـواد مطـرح گردیـده و    412 و 411 ، 326 ، 235هایی که در اجرای مواد د ـ پرونده 

 2 درخصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس از تهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عیناً در اجرای مـاده                       هنوز
قضاییه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعـالم نظـر در    به قوه1378قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب       

  .اه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال گرددصورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگ
هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهـای مـسلح یـا غیـر آنهـا             «: 1370 قانون مجازات اسالمی مصوب      583ـ ماده   9

بدون حکمی از مقامات صالحیتدار در غیرمواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخـصی را توقیـف                      
س کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریـال محکـوم                          یا حب 

  ».خواهد شد
در کلیه مواردی که محکوم علیه عالوه بر محکومیت کیفـری بـه رد         «: 1370 قانون مجازات اسالمی مصوب      696ـ ماده   10

 ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتنـاع نمایـد                  عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و          
در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جزا مستثنیات دین حکم را اجرا یـا تـا اسـتیفاء حقـوق                          

  .محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود
ود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشـت ادامـه خواهـد    تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار ش 

  ».داشت
هرگاه متهم در مواعد مقـرر  «: 1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب         قانون آیین دادرسی دادگاه    139ـ ماده   11

 شـده باشـد وثیقـه مـسترد و یـا کفیـل از               حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه                 
  .شودمسئولیت مبرا می

 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن  2تبصره 
  ».شوداالثر میقرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی

هرکس محکوم، به پرداخت مالی بـه دیگـری         «: 1377 آبان   10 مالی مصوب    های قانون نحوه اجرای محکومیت    2ـ ماده   12
شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأیه ننماید دادگاه او را الزام                

نمایـد و   یت از مال ضبط شده استیفاء می      به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم                 
  .در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد

این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهـد  تبصره ـ چنانچه موضوع  
شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلولـه کـه برابـر           در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می         داشت و   

  ».مقررات مربوطه عمل خواهد شد
-کفیل یا وثیقـه «: 1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب   قانون آیین دادرسی دادگاه    139ـ تبصره یک ماده     13

  ».توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنماینددادرسی با معرفی و تحویل متهم میگذار در هر مرحله از 
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
  فقیه صمدانی، حکیم الهی، عالم ذوفنون

  ) *عالمه حلی(حسن بن یوسف بن مطهر 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
هـا و مالزمـت خوبیهـا        یاریت کناد، و بر انجام نیکی      که خداوند بر فرمانبرداریش   ! بدان ای فرزندم  

بر آنچه رضای او در آن است رهنمونت سازد و به هر آنچه از خوبیها آرزو داری تـو                   . توفیقت دهاد 
ات را بـا راحـت دلـی و     های زندگی در دنیا و آخرت تو را خوشبخت کند، و لحظه، لحظه          . را برساند 

  .و بدیهی را از تو، به دور کند. سعادت و آسایش دراز داردعمرت را با . روشنی همراه سازدچشم
ویژه به هنگام احساس مرگ، امر بدان کرده است، تو را           چون خدا وصیت را بر من واجب کرده، به        

صلی اهللا علیه و آله     (تقوا را از دست مده؛ زیرا تقوا راه و روشی است که از پیامبر               : کنمسفارش می 
تقوا زرهی اسـت  . ای الهی است که مواظبت بر آن بر همه واجب استیضهباقی مانده، و فر   ) وسلم

ای است جاویدان؛ سودمندترین زاد اسـت بـرای روزی کـه انـسان              نگهدار انسان از بدیها؛ و توشه     
  .بیکس و چشمها نگران است

دستورهای الهی را بجان نوش، رضای او را مالزم باشد، مکروهات را دوری گزین، و از محرمـات                  
ات را در گـردآوری  هـای زنـدگی  نزجر باش؛ عمرت را در تحصیل کماالت سپری کـن، و لحظـه   م

های علمی، و عروج از پستی نقصان به قله کمال، و از فرودگاه جهل به اوج عرفان به کار                   فضیلت
نیکیها را گسترش ده، برادرانت را در رسیدن به کماالت یاری کن، بدی را از برادران مؤمنـت                  . گیر
نیکی سزا ده، نیکوکاران را با منت و آغـوش بـاز بپـذیر؛ بـا پـست همتـان رفاقـت مکـن، و از                    به  

معاشرت نادانان دوری کن؛ چه رفاقت آنان اخالق تو را پست کرده، و سبب جـایگزینی خـصایص                  
  . گرددناپسند در وجود تو می

جـودت را آمـاده   بر تو باد به مالزمت علما و همنشینی با صاحبان فـضیلت؛ چـه ایـن مـصاحبت و           
سـعی کـن امـروز تـو از         . تحصیل کماالت کرده، و مهارت در استنباط مجهوالت را به دنبال دارد           

  .ای از کمالی نو برخوردار گردیلحظهدیروزت بهتر باشد، و در هر 
در هـر   . رسـد بر تو باد به صبر و بردباری، و توکل بر خداوند، و خوشنودی بر آنچه از دنیا به تو می                   

ای  زیـرا در هـیچ لحظـه       ].بسیار از پروردگارت آمـرزش خـواه      . رسی کن وز از خود حساب   شب و ر  
زنان بتـرس، چـه      از نفرین مظلوم به ویژه یتیمان و بیوه        [. سپاس او را چنانچه بایسته است نتوانی      

بر تو باد به نماز شب، که رسـول خـدا           . کندخداوند نسبت به شکستن دلهای شکسته، گذشت نمی       
مـن خـتم    : (فرموده است . بر آن اصدار داشته، و خواسته او بوده است        )  علیه و آله و سلم     صلی اهللا (

داری به پایان رسد، بهـشت از آن        کسی که عمرش به شب زنده     ) (له بقیام اللیل ثم مات فله الجنه      
  ).اوست
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نیک کـه   و برخورد   ) حسن خلق (بر تو باد به     . ؛ این عمل عمر را افزون سازد      )صله رحم (برتو باد به    
شما توان آن ندارید    ). (انکم لن تسعوا الناس باموالکم، بسعوهم باخالقکم      : (رسول اهللا فرموده است   

  ). که مردم را با اموال خود یاری کنید، پس با برخورد خوبتان آنان را خوشنود سازید
رده و دوستی آنان    بر تو باد به نیکی با اوالد پیامبر و پیوند با آنان؛ خدا درباره آنان سفارش مؤکد ک                 

بگـو بـرای رسـالت،      ). (قل الاسئلکم علیه اجراً اال الموده فی القرب       . (را مزد رسالت قرار داده است     
  ).خواهممزدی از شما جز دوستی خویشان نمی

انی شافع یوم القیامه الربعـه اصـناف، و لـو جـاؤا بـذنوب اهـل       : (پیامبر در این زمینه فرموده است  
احب ذریتی باللـسان و     (و رجل   ) بذل ما له لذریتی عند المضیق     (رجل  ) یتی و نصر ذر (رجل  ): الدنیا

چهـار دسـته را روز قیامـت شـفاعت          ). (سعی فی حوائج ذریتی اذا طردوا او شردوا       (و رجل   ) بالقلب
آنکـه از   . آنکه اوالد مـرا یـاری کنـد       : کنم، هرچند با گناه اهل دنیا به صحرای محشر حاضر شوند          

آنکـه  . کسی که با زبان و قلـب، آنـان را دوسـت بـدارد             . نگدست من کمک کند   اموالش به اوالد ت   
  ).تالش کند در انجام حوایج و نیازهای اوالد تبعید شده و رانده شده من

ایها الخالئق، انصتوا فان محمد صلی اهللا علیـه         : اذا کان یوم القیامه نادی مناد     : (امام صادق فرمود  
یـا معـشر الخالئـق،      : اهللا علیه و آله و آله فیقول      م النبی صلی    و آله یکلمکم فینصت الخالئق فیقو     

من کانت له عندی ید او منه او معروف فلیقم حتی أکافئه، فیقولون بĤبائنا و امهاتنا و ای یـد او ای                      
لهم بلـی   : منه و ای معروف لنا، بل الید و المنه و المعروف هللا و لرسوله علی جمیع الخالئق فیقول                 

ن اهل بیتی او برهم او کساهم من عدی او اشبع جائعهم فلیقم حتی أکافئه، فیقوم                من آوی احداً م   
اناس قد فعلو ذلک فیأتی النداء من عنداهللا تعالی یا محمد یا حبیبی؛ قـد جعلـت مکافـاتهم الیـک                     
فاسکنهم من الجنه حیث شئت فیسکنهم فی الوسیله حیث الیحجبون عـن محمـد و اهـل بیتـه                   

  ).معینصلوات اهللا علیهم اج
. گویـد پیـامبر بـا شـما سـخن مـی     ! هان ای مـردم : هنگامی که قیامت فرا رسد، منادی فریاد زند (

شود و همه دم فروبندند، سپس پیامبر و آل او بلند شده، و پیـامبر چنـین                 سکوت بر فضا حاکم می    
، بلند شود   هرآنکه برای من کاری کرده یا خوبی نموده، و یا منتی بر من دارد             ! ای مردم : فرمایدمی

بـه فـدای شـما      :  آنان عرض کننـد    ]و از ترس قیامت نجاتش دهم     [تا من امروز او را کفایت کنم        
پدران و مادران ما، چه کسی برای شما کاری انجام داده یا خوبی کرده یا بر شما منتی دارد، بلکـه                     

: فرمایـد رسول خدا می  . انداند که بر همه انسانها منت دارند، و به آنها خوبی کرده           این خدا و رسول   
هر آن کسانی که فردی از اهل بیت مرا پناه داده، یا به آنـان خـوبی کـرده، یـا برهنگـان آنـان را                  

گروهـی از   . کفایت کنم ) شفاعت(پوشانیده، و یا گرسنگان را سیر کرده است، برخیزند تا آنان را با              
من پاداش دادن آنان را به تو       ! مای محمد، حبیب  : مردم بلند شوند، سپس از جانب پروردگار ندا رسد        

آنـان را جـای دهنـد و آن         ) وسـیله (واگذاشتم، هرجای بهشت خواهند جایشان ده، پـس از آن در            
  .)مکانی است که حجابی بین آنان و چهارده معصوم نیست
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من اکرم فقیهـا مـسلماً      : (بر تو باد به بزرگداشتن فقها و احترام علما؛ در این باره رسول خدا فرمود              
نگر را گرامی دارد، خـدا      آنکه فقیهان و دین شناسان ژرف     ). (قی اهللا یوم القیامه و هو علیه غضبان       ل

را در روز قیامت مالقات کند در حالی که از او راضی و خرسند اسـت؛ و آنکـه فقیهـا مـسلمانی را                        
  ).سبک دارد، خدا را در حالی که از او خشمگین است مالقات کندتوهین کند، و قدرش را 

و بر تو باد بـه      . نگاه به چهره عالم و در خانه او و نشست و برخاست با او عبادت شمرده شده است                 
بـه  (اندیشی و تفقه در دین، و تالش در جهت افزودن علم و دانش خـود، چـه امیرالمؤمنـان                    ژرف

مـن فـی    ان طالب العلـم یـستغفر لـه         ... تفقه فی الیدن فان الفقهاء ورثه االنبیاء        : (فرزندش فرمود 
السموات و االرض حتی الطیر فی جو السماء و الحوت فی البحـر و ان المالئکـه لتـضع اجنحتهـا                     

برای طالـب   . چون فقها، جانشین پیامبرانند   ! در دین ژرف بیندیش و فقیه شو      ) (لطالب العلم رضاً به   
! یـا کننـد، حتـی مـرغ در هـوا و مـاهی در در             علم، هر آنچه در آسمان و زمین است اسـتغفار مـی           

  ).کنندفرشتگان با خرسندی بالهای خود را برای دانشجو پهن می
ان : (فرمایدمبادا که دانش خویش را کتمان کنی، و بر روی نیازداران نگشایی، که خدای تعالی می               

الذین یکتمون من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اهللا و یلعـنهم                   
ایـم، و در کتـاب بـه روشـنی          های وحی ما را که برای انسانها تعیین کرده        ن که پیام  آنا) (الالعنون

  ). کنندگان بادپوشانند، بر این گروه نفرین خدا و نفرین نفرینایم میبازگو نموده
). اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل لعنـه اهللا تعـالی     : (و رسول خدا فرمود   

بدعت پیدا شد، بر دانشمندان است که دانش خود را آشکار سـازند، آنـان کـه چنـین                   هنگامی که   (
  !)نکنند، نفرین خدا بر آنها باد

  ).التمنحوا الجهال الحمه فتظلموها و التمنعوها أهلها فتظلموهم: (و نیز فرمود
 کـه بـه     حکمت را به نااهالن ندهید که اگر دادید بر حکمت ستم کردید و از اهلش دریغ مدارید،                (

  ).ایداهل حکمت ستم روا داشته
  .و الحمدهللا علی حسن التوفیق و هدایه الطریق

  
 ، گردآورنـده  108 ـ  104، صـص  1380کتاب چهل نامه عرفانی، انتشارات تـشیع، سـال   : مأخذ* 

  .یاور امیری
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  *استفتائات  فقهی و قضایی
  ) قم(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه 

  
  ناشی از وعده ازدواجعدم جواز مطالبه خسارت 

و مخطوبه، با موافقت خـانواده و قبـول شـرایط یکـدیگر، وعـده ازدواج بـه                  هرگاه مخاطب   : سؤال
ــورد      ــم خ ــه ه ــاح ب ــده نک ــر وع ــاالت صــور زی ــی از ح ــت یک ــه عل ــی ب ــد، ول ــدیگر دهن   :هم

اوصاف و شرایطی را با یکدیگر تبانی و شرط کنند و براساس آنها بـه همـدیگر وعـده                   ـ طرفین،   1
ح دهند، ولی بعداً معلوم گردد که یکی از طرفین به دروغ آنها را بیان کرده و فاقد آن اوصاف و                     نکا

  .شرایط بوده است
  . خواسته است در آینده با او ازدواج کندـ یکی از طرفین به قصد فریب، وعده نکاح داده و نمی2
اد وعـده نکـاح و وقـوع     به اعتم . ـ شخص ثالثی به تسبیب باعث به هم خوردن وعده نکاح گردد           3

مانند پدر، مادر، خـواهر یـا   (یا بستگان نزدیک او ) خاطب یا مخطوبه  (ازدواج در آینده، طرف مقابل      
  .متحمل شوند) غیر از هدایا(های متعارفی مغرور شده و مخارج و هزینه) برادر

بـستگان  و نیز ممکن است به خاطر به هم خوردن وعده نکاح در حاالت مزبور، طـرف مقایـل یـا                
  آیا با . هایی برای درمان آنان خرج کنندنزدیکش به بیماری روانی و جسمی مبتال گردند و هزینه
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) طرف مقابل یا بستگان نزدیـک     (و ضرر وارد شده، اشخاص متضرر       توجه به حاالت و صور مزبور       
مطالبه خسارت  توانند باتوجه به قواعد الضرر، غرور؛ تسبیب و سایر قواعد و اصول دیگر، شرعاً               می

   )1(کنند؟ 
  :جواب

  :آیت اهللا محمدتقی بهجت
بـه  مفروض سؤال عنوان مستقلی ندارد و مبنی بر حصول علم بـه صـدق عرفـی اسـتناد تـضرر                     (

  .) شخص است
  : ایآیت اهللا سیدعلی خامنه

  .)در فرض سؤال، حق مطالبه خسارت را ندارند(
  :آیت اهللا سیدعلی سیستانی

  .)رت بکندتواند مطالبه خسانمی(
  :آیت اهللا لطف اهللا صافی گلپایگانی

در تمام صور مذکوره اگر غرور صدق کند مخارج صرف شده را مغرورکننده ضامن است، مشروط                (
روی در مخارج نباشد، و اما بیماری روانی پس اگر یقینی باشد که پیدایش آن واقعـاً                 به اینکه زیاده  

  .)ارد لکن اثباتش مشکل استها است حکم خاص خود را دمعلول همان وعده
  :آیت اهللا ناصر مکارم شیرازی

-پیوندد، نمی آور نیست و در بسیاری از موارد، نکاح به وقوع نمی          با توجه به اینکه وعده نکاح الزام      (
هـا  توان کسی را ملزم به عمل کردن به آن یا در صورت عدم عمل ملزم به جبران ضررها و زیان                   

  .)گر خالفی در آن پیدا نشود کار خوبی استکرد، هرچند عمل به وعده ا
  :آیت اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

دهنده و دروغگو را تعزیر کرد و ممکـن          شود فریب در چنین مواردی ضمان مشکل است؛ ولی می       (
  .)دیده باشداست تعزیر جریمه مالی به نفع زیان

  )مفقود شدن زوج(
  : عقد طوالنی باشد و زوج مفقود شود، بفرماییددر صورتی که در عقد نکاح موقت،: سؤال
باتوجـه  (تواند باقی مانده مدت را بذل نمایـد؟        می) دادگاه(در صورت تقاضای زوجه، آیا حاکم       ) الف

به اینکه در روایات باب بر نفقه و طالق تأکید شده که هر دو از مختـصات عقـد دایـم اسـت و از                         
  .)گردداست که شامل دایم و منقطع هر دو می) زوجه(طرف دیگر، موضوع در روایات مزبور 

اشخاصی که هیچ گونه دسترسی به آنان نیست و در عین حال زنده بودن آنها محرز اسـت؛ از                  ) ب
قبیل محکومین به حبس طوالنی در خارج، اسرا و مانند آن، آیا در حکم غایب مفقوداالثر هـستند                  

  یا خیر؟
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بذل مدت زنان  حضرتعالی از باب عسر و حرج، طالق یا         منفیا ست، آیا  » ب«چنانچه جواب بند    ) ج
  )2(دانید؟چنین افرادی توسط حاکم را جایز می

  : جواب
  :آیت اهللا محمدتقی بهجت

  .تواندنمی) الف
  .در حکم آنان نیستند) ب
  جایز نیست) ج

  :آیت اهللا سیدعلی سیستانی
  .رع در این دو مورد ثابت نیستشوالیت حاکم ) الف
  .ا نداردحکم آن ر) ب
چنین حقی برای حاکم نیست، ولی اگر امکان مذاکره با او باشـد و زن از او درخواسـت طـالق                     ) ج

احتیاط واجب آن است که طالق دهد؛ ولی اگر طالق نداد یا دسترسـی              ) در مورد زوجه دائمه   (کند  
  . به او نبود، زن باید صبر کند

  :آیت اهللا لطف اهللا صافی گلپایگانی
  .واهللا العالم. تواندنمی) الف
  .حکم غائب مفقود االثر را ندارند) ب
  .جایز نیست) ج

  :آیت اهللا محمدفاضل لنکرانی
بلی، در فرض ثبوت عسر و حرج شدید زن از بقای ازدواج موقت، حاکم شرع حـق دارد بقیـه       ) الف

  .مدت را از جانب زوج مفقود ببخشد
  .ج، طالق یا بذل مدت کندتواند از باب عسر و حرحاکم شرع جامع الشرایط می) ب

البته در صورت امکان، ابتدا باید حاکم زوج را اجبار کند بر طالق و در غیـر ایـن صـورت خـودش                     
  .طالق دهد

  :آیت اهللا ناصرمکارم شیرازی
  :پاسخ تمام سؤاالت شما به شرح زیر است

ه در عسر و فرقی در میان عقد موقت و عقد دائم در مسأله مورد بحث نیست و در صورتی که زوج                 
تواند اقدام کند؛ ولـی     حرج شدید باشد، حاکم شرع نسبت به طالق یا بخشش باقی مانده مدت می             

احتیاط آن است که در عقد منقطع طوالنی، عالوه بر بخش باقی مانده مدت صیغه طـالق را نیـز                    
  .جاری کند

  :آیت اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
، موجب عسر و حرج زوجه باشـد و زوج یـا مفقـود اسـت یـا                  چنانچه ادامه زوجیت در وضع مذکور     

مانـده مـدت را   تواند بـاقی حاضر به بذل مدت نیست، به نظر اینجانب، حاکم شرع واجد شرایط می     
بذل کند، ولی اگر در تعیین مقدار مهر مدت طوالنی لحاظ شده، یعنی این مقدار با در نظر گـرفتن               

  .شودمانده برگردانده میبه نسبت مدت باقیمدت طوالنی بوده است، قسمتی از مهر 
  :آیت اهللا حسین نوری همدانی

  .تواند مدت را بذل نمایددر صورت عسر و حرج، حاکم شرع می) الف



 ١٧٣

  .موجب عسر و حرج گردد از جواب قبل معلوم شدحکم مفقود االثر را ندارد، ولی اگر ) ب
  .های باال معلوم شداز جواب) ج
  )هوش یا روانیزنا با شخص مست، بی(

هوشی یا معتقد بـه حلیـت   آلودگی یا بیالف ـ زنا با شخصی که در حال مستی یا خواب ): 1سؤال 
  است، آیا موجب قتل زانی است؟

ب ـ در بند اول، در صورتی که موجب قتل زانی گردد، آیا تفاوتی میان حالتی کـه زانـی، زانیـه را     
هوشـی   و موردی که زانی نقشی در مستی یـا بـی           هوش نموده است  برای ارتکاب زنا، مست یا بی     
به عبارت دیگر، آیا مراداز عنف، اظهار نارضایتی است ـ که در ایـن   (زانیه نداشته باشد وجود دارد؟ 

صورت در فرض فوق، زنای به عنف صادق نخواهد بود، یا صرف نبودن رضایت است که در ایـن                   
  )3()صورت بر چنین مواردی نیز عنف صادق است؟

  :ابجو
  :آیت اهللا محمدتقی بهجت

باید عرفاً صدق اکراه بر زنا بکند و هر مورد که چنین صدقی مشکوک باشـد حـد قتـل                    ) الف و ب  
  .ثابت نیست

  :آیت اهللا لطف اهللا صافی گلپایگانی
آلود، از موارد قتل بـه شمـشیر نیـست، بلکـه اگـر زانـی                هوش یا مست یا خواب    زنا با زن بی   ) الف

  .خوردشودو اگر محصن نباشد صد تازیانه میمحصن باشد رجم می
آور به او داده عالوه بر حد زنـا         در فرض، اگر مرد زن را مست یا بیهوش کرده یا داروی خواب            ) ب

شود و چنانچه در اثر این امور نقصی بر زن وارد شود نقص را نیز ضـامن اسـت و مجـرد        تعزیر می 
 است در عـین آنکـه رضـایت قلبـی نـدارد             عدم رضایت قلبی زن محقق اکراه نیست چون ممکن        

  .جهات دیگری باعث شودکه به زنا اقدام کند در عین آنکه اکراه نشده است
  :آیت اهللا ناصر مکارم شیرازی

با او زنا کند حد آن گاهی تازیانه و گاه رجم اسـت و              ) نعوذ باهللا (در صورتی که با رضایت زن       ) الف
  .ست خواه در حال خواب باشد یا مستی یا غیر آناگر بدون رضایت زن باشد حد آن اعدام ا

تفاوتی ندارد و توجه داشته باشید که در روایات، مسأله عنف مطرح نیست، بلکه عنوان غـصب        ) ب
  .مطرح است که عدم احراز رضایت در آن کافی نیست

  :آیت اهللا حسین نوری همدانی
  .در صورتی که امتناع زن، احراز نشود موجب قتل نیست) الف
  .از جواب قبل روشن شد) ب

هوشی بیمار برای عمل جراحـی، بـا   ب ـ در صورتی که پزشک یا فرد دیگری هنگام بی  ):2سؤال 
  شود؟وی زنا کند، آیا زنای به عنف محسوب می
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ج ـ اگر در تیمارستانی، پزشک یا روانشناس یا فرد دیگری با دختران جوانی که مشاعرشان کامـل   
  ) 4 (وانی هستند مرتکب زنا شود، آیا زنای به عنف است؟نیست یا دچار اختالالت ر

  :جواب
  :آیت اهللا محمدتقی بهجت

  خیر) ب
  خیر) ج

  :آیت اهللا شیخ جواد تبریزی
  .شوددر مورد مذکور زنا به عنف حساب می) ب
  .شودمورد مذکور نیز زنا به عنف حساب می) ج

  :ایآیت اهللا سیدعلی خامنه
  .شود محسوب نمیدر فرض، زنای به عنف) ب و ج

  :آیت اهللا سیدعلی سیستانی
  .بلی، حکم زنای به عنف را دارد) ب
  .اگر آنها را اکراه نکرده حکم زنای به عنف ندارد) ج

  :آیت اهللا ناصر مکارم شیرازی
  .آری، زنای به عنف است) ب
  .شودزنای به عنف محسوب نمی) ج

  :آیت اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
  .د شده حکم زنای با عنف جاری نیستدر فرض یا) ب
  .در مورد، حکم زنای با عنف جاری نیست) ج

  :آیت اهللا حسین نوری همدانی
  .شودبلی، زنای به عنف محسوب می) ب
  .بلی، زنای به عنف است) ج
  :هانوشتپی
  .9079ـ گنجینه آرای فقهی ـ قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال 1
  .138قهی ـ قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال ـ گنجینه ارای ف2
  ).بند الف و ب (5789ـ گنجینه آرای فقهی ـ قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال 3
  )بند ب و ج (5835ـ همان، سؤال 4
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  تلخیص مقاالت
  )1(تحقیقی درباره لوث و نظر مقدس اردبیلی: تلخیص مقاله

  
قـسامه پـیش از   . های وارد بر اعـضا، قـسامه اسـت   جنایت و یا ت کردن قتل  های ثاب از جمله دلیل  

هـایی نیـز    اسالم در جاهلیت نیز، در میان اعراب وجود داشته اسـت و در اسـالم بـا یـک ویژگـی                    
  .پذیرفته شده است و روایات بسیار در کتابهای حدیث در ارتباط با قسامه آمده است

بنابراین، اصل وجود قسامه و آن که قسامه یکی         . مه وجود دارد  و روایات آنان نیز، قسا    در فقه عامه    
های اثبات قتل و یا اثبات جنایت بر اعضاست، مورد اتفاق نظر بین فقهـای شـیعه و اهـل                    از دلیل 

سنت است و هیچ گونه تردیدی در اصل مشروع بودن آن وجود ندارد؛ هرچند اجرای آن با اوضـاع           
کنند، بـسیار مـشکل     م، بدون آگاهی و به دروغ ادای سوگند می        و احوال کنونی که بسیاری از مرد      

کار آسانی  ) توان پیدا کرد  که کمتر می  (است و در اصل، اثبات دعاوی از راه سوگند و یا بینه عادله              
اند و یکی از آن شرایط لـوث اسـت،   به هر حال، فقها شرایطی برای اجرای قسامه یاد کرده . نیست

ای نزد حاکم پیدا شود که جنایـت بـه وسـیله مـتهم یـا                که اماره خفیه  و مقصود از لوث این است       
  .متهمان واقع شده است
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به معنای قوت و قدرت اسـتعمال شـده         که لوث در لغت،     ظن غالب از این جهت اعتبار شده است         
گوینـد کـه همـراه بـا     است و هر گمانی برای تحقق لوث کافی نیست؛ بلکه آن گمان را لوث مـی        

ای وی و نزدیک به عمل بوده باشد، مانند این که شخصی را همـراه بـا ابـزار کـشنده                   های ق نشانه
ای که تازه کشته شده است، ببینند و یا آن که بین قاتل و مقتـول، مـثالً دشـمنی    باالی سر کشته  

  .وجود داشته باشد، در حدی که تصمیم به قتل او بگیرد
-اند، بلکه آن را پذیرفته     گونه تردیدی نکرده   پیش از محقق اردبیلی، فقها در شرط بودن لوث هیچ         

  .اند
اند و پس از آن، فقهـای       رسد، لوث را در ابتدا فقهای اهل سنت از روایات استنباط کرده           به نظر می  

اند؛ زیرا روش اصحاب ما آن بوده است که فقه را براساس متـون اخبـار                شیعه از آنان پیروی کرده    
  .آوری کردندجمع

 وقتی است که حاکم راهی برای اثبات کردن جنایت جز قسامه نداشـته باشـد؛ و                 اجرای قسامه، در  
شود؛ زیرا غرض اصـلی از      این نکته از روایت زراره که در آن، فلسفه قسامه آمده است استفاده می             

قسامه، خون مسلمانان است و نفس قسامه خصوصیتی ندارد که به طور حتم الزم باشـد از طـرف                   
بنابراین، اگر قاضی دادگاه بتواند جنایت را از راه دیگری غیر از قسامه             . قع شود دادگاه مورد عمل وا   

  .تواند از آن راه استفاده کندثابت کند، می
-امروزه، افراد به آسانی حاضرند به دروغ و یا نداشتن علم به واقعیت، از روی تعصب و یـا غـرض                    

محاکم قضایی، در امـور مـالی   های شخصی دیگری ادای سوگند کنند و به همین جهت است که          
کنند، با این که امور مـالی، ماننـد امـور جزایـی، آن اهمیـت را ندارنـد و                    کمتر عمل به سوگند می    

  .گردندموجب بی احتیاطی در امر خون نمی
ها با کمال احتیاط عمل کننـد؛ یعنـی         معتقدم با توجه به این امر، الزم است در مورد قسامه دادگاه           

به سوگندخورندگان اطمینان قطعی پیدا نکنند و راست گفتاری آنان را به دسـت              مادامی که نسبت    
  .نیاورند نباید به ادعا و سوگند آنان اعتنایی داشته باشند
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  : تلخیص مقاله
  )2(تحقیقی راجع به قضاوت زن از نظر مقدس اردبیلی

تواننـد متـصدی امـر    شود، این است که آیا زنان مـی یکی از مسائلی که بسیار مورد بحث واقع می       
قضا شوند؟ مشهور بین فقهای شیعه و سنی این است که زنان حق قضاوت ندارنـد، بلکـه ادعـای                    

اند، ماننـد   اجماع بر آن نیز شده است و گذشته از ادعای اجماع به بعضی از روایات نیز استناد کرده                 
) ع(عفربن محمد الصادق    گوید ابوعبداهللا ج  روایت معتبره ابن خدیجه سالم بن مکرم جمالی که می         

ایاکم ان یحاکم بعضاً الی اهل الجور و لکن انظروا الـی رجـل مـنکم یعلـم شـیئاً مـن                      «: فرمودند
  »قضایان فاجعلوه بینکم فانی قدجعلته قاضیاً فتحاکموا الیه

یـا  «: انـد داشتند، چنـین فرمـوده    ) ع(در وصیتی که به علی      ) ص(همچنین در روایتی دیگر پیامبر      
  .»وال تولی القضاء«: تا آن که فرمودند». علی المرأه جمعهلیس! علی

اند؛ زیرا اجماع، اجماع تعبدی نیست و مـستند         ها در خور خوشه و مناقشه     روشن است که این دلیل    
. بر روایت یاد شده است و داللت آن بر جایز نبودن قضای زن، از باب مفهوم لقب، حجـت نیـست                 

در ذیل روایت اخیـر،     . ید غالبی است و چنین قیدی مفهوم ندارد       افزون بر این، این که قید رجعل ق       
تواند متولی امر قضا شود اما با توجه به نهی وارد در صـدر آن، کـه                 هرچند داللت دارد که زن نمی     

است و باید برای حفـظ وحـدت سـیاق،      ) کراهتی(در ارتباط با جمعه و جماعت است، نهی تنزیهی          
یهی کنیم و دست کم، اگر نهی را در ذیل تنزیهی ندانیم باید آن را            ذیل آن را نیز حمل بر نهی تنز       

توان آن را دلیلـی اسـتوار   مجمل بدانیم و با این احتمال، استدالل به آن صحیح نخواهد بود و نمی            
  .بر باز داشتن زن از تصدی امر قضا دانست

اند و حاصـل آن  ل کردهبعضی از فقها به دلیل دیگری بر باز داشتن زنان از تصدی امر قضا استدال 
قضاوت، یک نوع والیت و حکومت است و این والیت و حکومت، احتیاج به دلیـل                : (این است که  

گـردأ، باشـد در     دارد و دلیلی که برای آن وارد شده است اختصاص به مرد دارد و شـامل زن نمـی                  
یـن اسـتدالل نیـز      ا...) توان چنین والیتـی را بـرای او پـذیرفت         تحقق والیت قضاء برای زن، نمی     

چنین اصلی کـرد کـه اطالعـات و عمومـاتی بـرای             توان تمسک به    مخدوش است زیرا وقتی می    
واجب بودن تصدی امر قضا و حکم بین مردم نداشته باشیم و چون در مسئله ما، آیـات و روایـاتی              

-اللت مـی وجود دارد که به طور عام و مطلق داللت بر واجب بودن حکم بما انزل اهللا دارند و یا د          
کنند که قاضی باید به عدالت حکم کند و یا به طور مطلق داللت بر واجـب بـودن شـنیدن دعـوا                       

کنند و در آنها هیچ گونهتقید و تخصصی وجود نـدارد کـه چنـین تکلیفـی را بـه مـردان فقـط             می
  .اختصاص دهد

اجمـاع تعبـدی   که گفته شـد،  مهمترین دلیل بر اعتبار مرد بودن قاضی، اجماع است و اجماع چنان          
نیست، بلکه اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی، معتبر نیست، بلکه الزم است مدرک اجماع مورد                
توجه قرار گیرد و چنان که گفته شد، مهمترین مدرک آن، روایت ابی خدیجه است و داللت آن بر                   

  .اعتبار نداشتن قضای زن، بسیار سست است
  :نوشتپی
آیـت اهللا  :  مؤلـف 168 تـا  157 ـ صـفحه   6 ـ  5ل سـنت ـ شـماره    فصلنامه فقه اه:  ـ مأخذ 2 و 1

  .مهتاب غیاثوند: محمدحسین مرعشی، تلخیص از
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  )1(حجیت نظر کارشناس: تلخیص مقاله
باشد که تخـیص آنهـا خبرویـت و تخـصص           برخی از موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار می       

گان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت       رو، رجوع به کارشناسان و خبر     از این . طلبدالزمی را می  
باشد؛ مانند ارزیابی و تعیین میزان خـسارات ناشـی   در موضوعات توافقی و قضایی از ضروریات می       

از تصادفات وسایط نقلیه، تعیین ارزش سهام، کارشناسی خط و امضا، ارزیابی نفقـه، تعیـین علـت                  
  ...فوت، قتل و 

شناسان و اعتبار گزارش آنـان، مـورد توجـه قـرار گرفتـه      موضوع رجوع به کاردر قوانین موضوعه،    
است؛ ولیکن قانونگذار مبنای واحدی را در شرایط و ضوابط الزم به جهت اعتبار نهادن به نظریات                 

در . خبرگان انتخاب ننموده، بلکه به طور پراکنده شرایط و ضوابطی را در آنهـا الزم دانـسته اسـت                  
شناس از جهت مناط و مالک اعتبـار قـضایی مـورد بررسـی     این نوشتار موضوع حجیت نظریه کار 

  .گیردقرار می
 الیحـه قـانونی     10 و نیـز مـاده       23/18/1317 قانون راجع به کارشناسان رسـمی مـصوب          2ماده  

 شـورای انقـالب، بـه بیـان شـرایط      1/8/58مربوط به استقالل کانون کارشناسان رسمی مـصوب     
 الیحه قانونی اخیرالـذکر، بـه       11همچنین ماده   . استعلمی و اخالقی کارشناسان رسمی پرداخته       

  .کندموضوع اتیان سوگند کارشناسان رسمی اشاره می
در باب اینکه آیا دارا بودن شرایط مندرج در دو ماده فوق، برای متقاضیان کارشناسی جهت اعتبـار                  

 از نظـر  همچنـین . کند یاخیر، قـانون سـاکت اسـت      و حجیت نظریه آنها در نزد دادرس کفایت می        
  .تواند مالک حجیت نظریات او باشدموازین فقهی، سوگند یاد نمودن کارشناس نمی

همچنین دقت نظر در برخی از مواد قانون مجازات اسالمی نشان دهنده این امر است که مقنن از                  
، 371در مـواد    : ارجاع موضوعات به اهل خبره از منشأ واحدی پیروی نکرده است؛ به عنوان مثـال              

 قانون فوق، موضوع رجوع به خبره و پزشک متخصص مطرح شده است ولـی تعـدد،                 493  و 453
. عدالت، این که نظریه به عنوان گواهی باشد یا خیر، و نیز از لحاظ مرد و زن بودن مسکوت است                   

 تعداد خبره و عدالت آنها را بیان نموده، لکن از جهـت مـرد یـا زن بـودن یـا                      464 و   448در مواد   
  .ها ساکت استتلفیقی از آن

 قـانون  78 و م اده 258 قانون آیین دادرسی مدنی، عالوه بر شرط وثاقت مندرج در ماده  265ماده  
آیین دادرسی کیفری، قیدی اضافه نموده مبنی بر اینکه نظریه کارشناسی باید با اوضـاع و احـوال                  

  .محقق و معلوم کارشناسی مطابقت داشته باشد و اال اعتبار نخواهد داشت
شود کـه بـا اظهـارنظر       متون فقهی نیز در بسیاری از موضوعات عرفی، رجوع به اهل خبره می            در  

اصطالح به کار رفته در     . گرددخبره و تحریر موضوع توسط آنها، احکام بر آن موضوعات حمل می           
برخی از فقها برای حجیت نظریه خبـره، بـه          . باشدمتون فقهی نوعاً اهل الخبره و اهل المعرفه می        

که همانا در کالم خداونـد تعـالی اهـل الـذکر            : انداستدالل نموده ) )2(فاسئلوا اهل الذکر  ( شریفه   آیه
.  بر حجیت و اعتبار نظریه و گزارش اهـل خبـره دارد            ظهور در اخل الخبره داشته، از این رو داللت        

لکن نظـر صـحیح     ... درخصوص اینکه اهل الذکر چه کسانی هستند تفاسیر مختلفی موجود است            
  ) 3 (...)آن است که مقصود از اهل الذکر همان صاحبان علم و دانش و بینش هستند

  
  



 ١٧٩

  :مبانی حجیت و اعتبار گزارش کارشناس
علم یک طریق عقلی برای رسیدن به واقعیت اسـت و اعتبـار و ارزش آن بـیش از سـایر                   : ـ علم 1

ن علمی است کـه از طریـق        البته علم معتبر در این مقام آ      . طرق از جمله بینه معتبره شرعیه است      
اگر چنین علمی برای دادرس در موضـوعی بـه وسـیله            . اسباب متعارف و عادی حاصل شده باشد      

  .گزارش و نظریه کارشناس حاصل شد، معتبر و حجت است
مبنای دوم بر این اساس استوار است که گزارش کارشـناس از بـاب قاعـده حجیـت     : ـ خبر واحد 2

نکته مهم در ایـن مبنـا آن اسـتکه هرچنـد            . باشدو دارای ارزش می   خبر واحد در موضوعات معتبر      
حجیت خبر واحد را در موضوعات خارجی بپذیریم، لکن تسری آن به باب قضاوت مشکل اسـت و            
. اعتبار نهادن به اخبار واحد ثقه یا عدل و اتخاذ تصمیم براساس آن، دور از احتیـاط قـضایی اسـت         

ی دادرس موجب حصول علم و اطمینـان شـود، ایـن حجـت،     آری، اگر گزارش خبر واحد عدل برا  
 از دو   785 و   78با وجود این، مناط اعتبار و ارزش نظریه کارشناس وفق مـادتین             . معتبر خواهد بود  

  .قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی، این مبنا را پذیرفته است
 عـالوه بـر اینکـه بـا         کنـد براساس این مبنا، کارشناس در موضوعی که اعالم نظر می         : ـ گواهی 3

اگـر  . نماید، آن را به عنوان شهادت و گواهی ابـراز نمایـد           استفاده از صالحیت علمی خود بیان می      
  .چنین شد، تمامی احکام باب گواهی در این مقام مطرح است

  : نتیجه
  .ـ مبنای قانونگذار در اعتبار و ارزش نظریه کارشناس و اهل خبره، واحد نیست1
استکه متناسب با مقام قضاء و      ) گواهی(برای حجیت نظریه کارشناس، مبنای سوم       ـ بهترین مبنا    2

  .دادرسی و عدالت قضایی است؛ البته نه در همه موارد و موضوعات
توان تفصیلی قائل گردید، بدین توضیح که با اختالف موضوعات، مبانی اعتبار هم متفـاوت               ـ می 3

  .گرددمی
  .لم و اطمینان الزم باشدموضوعاتی که در آنها حصول ع) الف
  .موضوعاتی که گزارش کارشناس واحد ثقه کافی باشد) ب
  )گواهی. (موضوعاتی که عدالت و تعدد در آنها الزم است) ج

فرضـاً تـشخیص اینکـه      . رسد این نظر بهترین باشد؛ زیرا موضـوعات همـسان نیـستند           به نظر می  
دی است کـه تـشخیص داده شـود در یـک       تر از مور  صدمه، حارصه است یا دامیه، به مراتب آسان       

بنابراین، . حادثه رانندگی با به هم خوردن صحنه تصادف، کدام یک از رانندگان مقصر حادثه است              
  .باشندهمه موضوعات از پیچیدگی همسانی برخوردار نمی

  :هانوشتپی
  . سیدیوسف حسینی:، مؤلف164 تا 147، صص 80، تابستان 35مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش : ـ مأخذ1

  .افسانه زمانی جباری: تلخیص از
  .7، سوره انبیاء، آیه 43ـ سوره نمل، آیه 2
  .2ـ آیت اهللا مکارم شیرازی، انواراالصول، ج 3
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  :تلخیص مقاله
  *بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی

ومت انسان  از دیدگاه اسالم، مال و دارایی، ستون و پایه حیات فرد و جامعه و مایه ایستادگی و مقا                 
توانـد  ای نمـی  هیچ فرد یا جامعه   لذا بدون قدرت اقتصادی     . چنانچه نموده است  شمرده شده است؛    

هـای دینـی، مؤمنـان،      از سوی دیگر، در آمـوزه     . مستقل و بدون ذلت به زندگی خویش ادامه دهد        
 باشند  اند، که ضمن دستگیری از مستمندان، نبایستی بار دوش یکدیگر         اولیای یکدیگر معرفی شده   

رسانی مالی، جایگاه واال و اهمیت خاصی لحاظ شده است،          و در اسالم برای این مساعدت و کمک       
به نحوی که در آیات کریمه و روایات شریفه، وام به نیازمندان، قرض به خدا تلقـی شـده اسـت و                    

ذشـته  مدارا نمودن با بدهکار، باعث خواهد شد که فرد طلبکار بدون حساب و کتاب از پل صراط گ                
منـت و آزار بـوده و   بنابراین، اعطای وام و قرض در صـورتی کـه بـی       . و از عذاب الهی رهایی یابد     

متضمن ربا نباشد، امری بسیار مقدس و با ارزش است و از دیگر سـوی، وام دادم بـه انگیـزه اخـذ           
 ربا، کاری بسیار زشت و نکوهیده محسوب شده و از آن به اعـالم جنـگ بـا خـدا و رسـول تعبیـر         

هـای ناشـی از ربـا را نامـشروع دانـسته و             اصل چهل و نهم قانون اساسی نیز ثروت       . گردیده است 
بر این مبنا، در نظام جمهوری      . دولت را موظف به برخورد با این پدیده شوم و نامیمون نموده است            

نه اسالمی ایران، بانکهای بدون ربا و براساس عقود و قراردادهای شرعی از جمله عقد قرض الحس               
تأسیس گردید؛ لکن درخصوص شیوه اجرا، با عنایـت بـه تـورم موجـود در جامعـه، حقوقـدانان و                     
فقهای اسالم را با این پرسش جدی مواجه ساخت که آیا در بازپرداخت مبلغ وام، باید همان میزان                  
 وجه اخذ شده را پرداخت یا خیر؟ در این راستا، دو نظریه موافق و مخالف مطرح شده کـه در ذیـل    

  .به طرح دیدگاه و دالیل آنها خواهیم پرداخت
اکثر فقها بر این اعتقادند که وام گیرنده نبایـد بـیش از مبلـغ اسـمی چیـزی بـه وام دهنـده                        ) الف

بپردازد؛ زیرا که اسکناس دارای ارزش مستقل از طال و نقره بـوده و ارزش آن وابـسته بـه قـدرت                      
ناس از قبیل چیزهای مکیل و مـوزون نیـست تـا            باشد؛ و لذا اسک   اقتصادی و سیاسی حکومتها می    

اضافه پرداخت در آن مصداق ربای بیعی باشد، بلکه در صورت پرداخت افزایـشی، مـشمول ربـای                  
  .شودقرضی می

گروهی از علما معتقدند که وام گیرنده، ضامن قدرت خرید پول است؛ به دیگـر سـخت، جـایز                   ) ب
ن، ده تومـان بپـردازد، در صـورتی کـه دارای ارزشـی              است که وام گیرنده مثالً در برابر یک تومـا         

  . یکسان باشند
برای بررسی بیشتر دو نظریه فوق و سپس ارائه دالیل طرفین، ابتدا به توضـیح پیرامـون مثلـی و                    

-منظور از مثلی، افراد کلی است که دارای ویژگی        . قیمی بودن اسکناس و ضمان خواهیم پرداخت      
باشد، مانند اسکناس کـه افـراد آن        نظر عرف بین آنها جدایی نمی     های همانند و یکسان بوده و از        
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دارای ارزش برابر هستند؛ اما اگر آن کلی دارای افرادی نباشدکه در گونـه و رسـته یکـسان بـوده،             
  .شوندقیمی محسوب می

ضمان عبارت است از اینکه بر ذمه کسی عهده حق یا مال دیگری مشغول باشد که واجـب اسـت      
 به صاحبش برگردانده شود؛ اما اگر استرداد عین مال به علت تبـاه شـدن یـا غیـره                 آن مال یا حق   

ای کـه در بهـا اثـر        های نوعی یا رسـته    ممکن نباشد، باید مال رد شده با مال در عهده، در ویژگی           
هـا  اما اگر مال گرفته شده، در ویژگی      . دارند، مساوی باشند، که در آن صورت این مال، مثلی است          

باشد که مهم در این خصوص حفـظ ارزش مـال           مانند اصل مال باشد، این مال قیمی می        یا رسته، 
  .باشدگرفته شده است که شخص ضامن آن می

و در ذیل آن، دالیل گروه      ) عدم پرداخت بیش از مبلغ اسمی به وام دهنده        (اینک دالیل گروه اول     
  .شونددوم در قالب پاسخ مطرح می

های قدرت خریـد پـول؛ زیـرا در         مسئله تورم و دگرگونی    ارزش و    موضوع ضمان، مال است، نه    ) 1
زمان شارع هم این مسائل وجود داشته، هرچند تورم به صورت امـروزه نبـوده اسـت و دربـاره آن                     

نیز بـر   ) ع(حتی تورم جزیی هیچ گونه دستوری از سوی شارع صادر نشده است و سیره معصومین                
باشـد  رداخت مانند مالی مثلی، یعنی مبلغ اسمی اسکناس می        این مبنا بوده که وام گیرنده مسئول پ       

  .باشدو واداشتن بدهکار به پرداخت ما به التفاوت برخالف قرارداد می
در زمان شارع، تورم به نحو جزیی بوده؛ به نحوی که بدهکار با پرداخـت مبلـغ اسـمی     : اوالً: پاسخ

  .ی متوجه بستانکار نبوده تا ذکر گرددپرداخت و زیان زیاددر واقع عوض مال یا مثل آن را می
بـوده کـه خـود      ) دینار و درهم  (پول رایج و در گردش آن زمان، پول فلزی، سکه طال و نقره              : ثانیاً

لـذا  . باشد، تفاوت داشـته   شدند و با اسکناسی که دارای ارزش اعتباری می        نوعی کاال محسوب می   
ی آنها بـوده اسـت؛ امـا ارزش ذاتـی اسـکناس،       ارزش مبادلی آنها برابر یا اندکی بیش از ارزش ذات         

باشد که با تورم شـدید، دگرگـونی در ارزش          های حقیقی اسکناس می   صفر است و ارزش از ویژگی     
های کم، مـردم بـا مـسامحه، دو قطعـه اسـکناس هـزار تومـانی را              اما در تورم  . شودآنها ایجاد می  
قعی مال وام را پرداخته، نه چیـزی بیـشتر          لذا در تورم شدید، بدهکار عوض وا      . شمارندمانندهم می 

  .دار پرداخت تفاوت ارزش نشده استرا، که در واقع عهده
بیند و از سوی دیگر،     اگر بدهکار ملزم به پرداخت چیزی بیش از مبلغ اسمی پول شود، زیان می             ) 2

  .بردممکن است قدرت خرید پول، افزایش یابد و در این صورت بستانکار، سود می
عدالت اقتضا دارد که بدهکار، مثل پولی را که دریافت کرده، مسترد دارد و اگر مبلغ اسـمی                  : پاسخ

تورم اسـت، نـه از      را بپردازد، مثل وام را نپرداخته است و اگر در این خصوص زیانی باشد، از سوی                 
وام دهندگان به میزان تورم به مبلغ       لذا شایسته است در صورت پیدایش تورم شدید، وام        . طرف وام 

گیرنده نیز بیش از مبلغ اسمی بپـردازد، و اینکـه عنـوان شـده احتمـال                 نیفزاید و بهتر است که وام     
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رود، یا پرداخت مثل مبلغ وام و معـادل قـدرت خریـد    بستانکار میافزایش قدرت خرید پول و سود    
  .باشدپول در زمان استرداد، مسئله منتفی می

از دیدگاه غربـی، زیـانی کـه بـر          . باشد متفاوت می  نظر اسالم با دیدگاه غرب درخصوص فرض      ) 3
دهنده از سودی   شود، عالوه بر کاهش ارزش اسکناس، ناشی از محروم بودن وام          دهنده وارد می  وام

هزینـه  (توانست با به کار انداختن پول خود، بدان دست یابد کـه در اصـطالح بـه آن                   است که می  
یده ربوی جایز باشد، گرفتن این سود نیز باید جایز          پس اگر گرفتن فا   . گویند) فرصت از دست رفته   

اعتنایی بـه زخـارف     الحسنه، نوعی تعاون اخالقی، ایثار، گذشت و بی       باشد؛ در صورتی که در قرض     
  .دنیوی نهفته است

-اینکه مثل مبلغ وام، نه برابر مبلغ اسمی آن دریافت شود، دیدگاه اسالم در مـورد وام مـی                  : پاسخ
ربی؛ و این با موضوع فرصت از دست رفته فرق دارد؛ زیرا هزینه فرصت، همـان                باشد، نه دیدگاه غ   

شـود  بهره بانکی است که در هر صورت خواه در زمان تورم یا در زمان عادی، به افراد پرداخت می              
و پرداخت ارزش اسمی وام، ربا نیست؛ زیرا اگر اخذ چنین سودی حرام و ربا باشد، پـس منظـور از                     

چیست؟ اما اینکه در قرض الحـسنه، ایثـار و گذشـت نهفتـه اسـت،                ) ض ماجر نفعا  خیرالقر(روایت  
های شدید، که به طور قطـع بـه وام دهنـده        درست است؛ اما اگر در سطح کالن اجتماع و در تورم          

توان افراد را صرفاً به ایثار فراخواند و حسب فرمایش حضرت علـی           شود، نمی زیان فراوانی وارد می   
تر از جود اسـت  باشد، پس عدل شریف ای استثنایی می  ی فراگیر بوده وجود، پدیده    عدل، سیاست ) ع(

و هدف شارع مقدس نیز حفظ این سنت پسندیده در همه اوضاع و احوال اجتماعی است، حتی در                  
رود که این سنت نیکـو از جامعـه      بحران تورم لذا اگر تمام زیان متوجه وام دهنده شود، بیم آن می            

  .آورند در آن صورت مردم برای تأمین نیاز خود، به ربا روی میبرچیده شود که
دهنده، متوسل بـه فایـده      توان برای جبران زیان وام    نمی) الضرر الیزال بمثله  (با توجه به قاعده     ) 4

ربوی شد؛ زیرا از این رهگذر به جامعه و نظام اقتصادی و همه مـردم حتـی شـخص وام دهنـده،                      
  .شود ترتیب تورم بیشتر شده که کمتر نمیشودو به اینزیان وارد می

را داریـم، امـا اجـازه       ) الضرورات تبیع المحظورات  (و  ) الضرر(هرچند در این راستا، ما قاعده       : پاسخ
عدم زیان به وام دهنده، با ربا به عمل نیامده است و دیگر آنکه، اگر با محاسـبه اقتـصادی میـزان                 

وه بر کنترل تورم و حفظ این سـنت حـسنه، بلکـه از              مشخص بر مبلغ بازپرداخت افزوده شود، عال      
شـود و اال در     رویه وام که خود یکی از عوامل بسیار مهم تـورم اسـت، جلـوگیری مـی                افزایش بی 

صورتی که تمام زیان متوجه وام دهندگان باشد در آن صورت ممکن است به طور کلی از پرداخت                  
گـذاری و   عظیمی از جمله کاهش حجم سـرمایه      قرض الحسنه امتناع ورزد و توالی فاسد و مفاسد          

  .ها، بیکاری و بیکاری کارگران بر جامعه تحمیل گرددتولید، ورشکستگی مؤسسه
تواند بیش از مبلـغ اسـمی       اگر در عقد وام، ضمان تفاوت قیمت شرط شده باشد، وام دهنده می            ) 5

  .تواندچیزی بخواهد واال نمی
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جـز   زیرا در خود عقد وام، پرداخت مثل نهفته است و اگـر              انجام چنین شرطی لزومی ندارد؛    : پاسخ
این باشد، وام گیرنده گویا عقد وام را نپذیرفته است، مگـر آنکـه در تحقـق مثلـی بـودن و قطعـه                        

  .اسکناس، ارزش مبادلی را شرط ندانیم، بلکه تنها به تساوی ارزش اسمی بسنده کنیم
ای بـه امـام     ی به نام یونس بن عبدالرحمن در نامه       شخص: استناد به روایاتی شده از جمله اینکه      ) 6

هـا را امـروز از گـردش انداختـه و           ده درهم بستانکارم و پادشاه نیـز آن درهـم         : نویسدمی) ع(رضا  
  اکنــون کــدام یــک از   . هــایی کــه مــن بــه وی داده بــودم، اینــک کــم بهاینــد       درهــم
هایی کـه امـروز رواج      ده یا درهم  های نخست و از جریان افتا     ها برعهده بدهکار است؟ درهم    درهم

  .های نخست را بستانکاریدهمان درهم: دارند؟ حضرت فرمودند
یـونس بـن    (در مقابل حدیث فوق، حدیث دیگری نقـل شـده کـه ظـاهراً همـان شـخص                   : پاسخ

هـا را   از کـسی سـه هـزار درهـم طلـب دارم، ایـن درهـم               : نویسدمی) ع(به امام رضا    ) عبدالرحمن
هایی که  آیا همان درهم  . رداختم، در گردش بودند، اما امروز در گردش نیستند        هنگامی که به وی پ    

-برای توست، همان درهـم    : های در گردش؟ حضرت فرمود    به او پرداختم برعهده اوست؟ یا درهم      
های در گردش را در اختیار وی       هایی که امروزه میان مردم در گردش است، همان گونه که درهم           

  .ایگذاشته
. میان دو حدیث اختالفی قایل نیستند     ) ره(ای از علما از جمله امام خمینی        ز اینکه عده  صرف نظر ا  

در حـدیث مربـوط     (لکن عرف، تفاوت ارزش اندک میان درهم در گردش و درهم خارج از گردش               
کـه موضـوع سـه      (شمارد؛ اما در حدیث دوم      کند و آنها را مثل هم می      را مسامحه می  ) به ده درهم  

هـای در گـردش و خـارج از         ضمناً درهـم  . تفاوت چندان قابل اغماض نیست    ) باشدهزار درهم می  
باشند و بیشتر به کاال شبیه هستند، امـا دارای ارزش ذاتـی متفـاوتی          گردش اگرچه هر دو نقره می     

کرد که وام گیرنده، همان مبلغ      باشند، که اگر امام در حدیث مربوط به سه هزار درهم حکم می            می
  .شدده را بدهد و ذمه خود را بری نماید، به وام دهنده زیان بسیار وارد میاز گردش افتا

  :نتیجه
کنند که مانند آن    شود که در هر مال مثلی، به ضامن حکم می         با مراجعه به بنای عقالء، روشن می      

را فراهم آورد و اسکناس که چیزی جز اعتبار قدرت خرید از سوی اعتباردهنده نیست و وام نیز به                   
دهنده در واقع مقداری قدرت    ک دیگری گرداندن خود مال، به ازای عوض واقعی است، پس وام           مل

خرید، وام داده است و باید برابر آن را بازپس گیرد؛ و لذا اگر افـزوده بـر ارزش اسـمی و بـیش از                          
. مقدار تورم نباشد حرام نیست؛ زیرا در مثلی بودن اسکناس، قدرت خرید مالک است، نه شکل آن                

اگر دارای ارزش برابر باشند، این افزایش       . س جایز است که در برابر یک تومان، ده تومان بپردازد          پ
  .ارزش اسمی ربا نیست

  :نوشتپی
  .عبدالکریم کارمزدی: فصلنامه فقه، شماره یازدهم، مسعود نیکخواه دلشاد، تلخیص از: مأخذ* 
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  !خود را بیازماییم
  

  )1سؤال 
کند، سپس به منزل رفتـه تـا بـرای           با عالمت استاندارد خریداری می     یک دیگ زودپز  ) الف(خانم  

لذا مواد اولیه تهیه غذا را در آن ریخته، در زودپز را بسته و روی اجاق                . اولین بار از آن استفاده کند     
پـس از   . گـردد کند و پس از آن مشغول امور دیگر منـزل مـی           گذارد و زیر آن را روشن می      گاز می 

کند، چرا کـه زودپـز منفجـر        و میهمانان وی را متحیر می     ) الف(ار عجیبی خانم    مدتی صدای انفج  
  .آوردشده و صدمات مالی زیادی به بار می

  .کندبه دادگاه رفته و از تولیدکننده زودپز مذکور شکایت می) الف(خانم 
  :کننده به این پرونده بودیداگر شما قاضی رسیدگی

  لی در برداشته باشد رأی شما چه خواهد بود؟اگر این واقعه فقط خسارات ما: الف
اگر عالوه بر خسارات مالی، صدمات روحی ایجاد کرده باشد، باتوجه به قانون مسئولیت مدنی،               : ب

  رأی شما چه خواهد بود؟
  

  )2سؤال 
مدتی قبل از مرگ خود در حالی که در صحت و سالمت کامـل بـوده، فرزنـدان خـود                  ) الف(آقای  
تصمیم دارد حق ارث    گوید  را جمع نموده و به آنان می      ) هـ(و خانم   ) د(، خانم   )ج(، خانم   )ب(آقای  

با این مـضمون    ) نامهنامه و وصیت  تقسیم(ای تحت عنوان    لذا در ورقه  . آنان را بینشان تقسیم نماید    
  :نمایدقید می
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 حـضور   در صحت و سالمت کامل و با میـل و رضـایت خـود و در               ... ساکن  ... فرزند  ... اینجانب  «
، حق ارث متعلق بـه نامبردگـان را         )هـ(و خانم   ) د(، خانم   )ج(، خانم   )ب(آقای  : هایفرزندانم به نام  
نامـه جنبـه قـانونی داشـته و         این تقـسیم  . نامه و قدر سهم االرث زیر واگذار نمودم       به شرح تقسیم  

 از فرزنـدانم  اعتراض هر یک از وراث نسبت به حق ارث وجاهت قانونی ندارد و نبایـد هـیچ کـدام    
بنابراین، قدر سهم هر یک از فرزندانم به شرح ذیل و در حضور سه دخترم               . مجدداً اعتراض نمایند  

  :گرددتقدیم و هدیه می
  ...باغ مرکبات واقع در ) ب(ـ بابت قدر سهم و ارثیه آقای 1
  ...باغ مرکبات واقع در ) ج(ـ بابت قدر سهم و ارثیه خانم 2
  ...باغ مرکبات واقع در ) د(یه خانم ـ بابت قدر سهم و ارث3
  ...باغ مرکبات واقع در ) هـ(ـ بابت قدر سهم و ارثیه خانم 4

  ».کنندوراث همگی این ورقه را امضا می
آیـد؛ زیـرا   االرث خـود برمـی  ، یکی از وراث درصدد اعتراض نسبت به سهم   )الف(بعد از فوت آقای     

نامـه و  ش از آن مقـداری اسـت کـه در تقـسیم           االرث او بـی   شود سـهم  پس از فوت پدر متوجه می     
نامـه بـه دادگـاه      نامه و وصیت  لذا دادخواستی تحت عنوان ابطال تقسیم     . نامه قید شده است   وصیت

  .نمایدتقدیم می
  کردید؟اکنون، اگر شما قاضی این پرونده بودید، چه تصمیمی اتخاذ می

  
  )3سؤال 

با این ازدواج مخـالف بـوده،       ) الف(که مادر آقای    حالینماید، در   ازدواج می ) ب(با خانم   ) الف(آقای  
روند و در طی سفر با هم مشاجره لفظی پیدا نموده و در             به سفر می  ) ب(با خانم   ) الف(روزی آقای   
هـم  ) الـف (آقـای   . نمایداز نیمه را با اتوبوس به منزل پدر و مادرش مراجعت می           ) ب(نتیجه، خانم   

مادر آقای  . کنداش تعریف می  گردد و جریان را برای خانواده     د برمی پس از دو روز نزد مادر وپدر خو       
-به فرزندش بـه دروغ مـی      . بیندمناسب می ) ب(و خانم   ) الف(فرصت را جهت جدایی آقای      ) الف(

کند و حالش وخیم است و اگـر        هنگام مراجعت به منزل پدر و مادرش تصادف می        ) ب(خانم  : گوید
بهتر است مـدتی مخفـی شـوی تـا مـا مقـدمات              . یت خواهند کرد  اش از تو شکا   فوت کند خانواده  

کنـد و در مکـانی      که خیلی ترسیده بـود قبـول مـی        ) الف(آقای  . خروجت از کشور را فراهم نماییم     
-به کالنتری رفته و ادعا مـی      ) الف(از طرفی دیگر، پدر و مادر آقای        . شودخارج از شهر مخفی می    

مـأمورین انتظـامی طـی    . کننـد امده و ابـراز نگرانـی مـی   کنند که پسرشان مدتی است به منزل نی      
ارتباط داشته مظنون شـده و وی       ) الف(به عنوان آخرین فردی که با آقای        ) ب(تحقیقات، به خانم    

و نقـشه پـدر و مـادر        ) الف(گاه آقای   پس از مدتی، مأمورین انتظامی از مخفی      . کنندرا دستگیر می  
  .شوندوی آگاه می
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جرمـی حـادث    کردید؟ آیـا از نظـر شـما         ده بودید، موضوع را چگونه دنبال می      اگر شما قاضی پرون   
  های قابل گذشت است یا خیر؟شده؟ اگر پاسخ مثبت است، مجازات آن چیست؟ و آیا از جرم

  
  )4سؤال 

در سن دوازده سالگی در حالی که صاحب یـک کارخانـه ریـسندگی و بافنـدگی بـود،                   ) الف(آقای  
کنـد کـه    را به عنوان وصی خود تعیین نموده و قید می         ) ب(نماید و آقای    ای تنظیم می  نامهوصیت

پـدر  . کنـد در سن سیزده سالگی فـوت مـی       ) الف(آقای  . مالک کارخانه باشد  ) ج(پس از وی، آقای     
. وصیت نامه را معتبر ندانسته و معتقد است که کارخانه بایـد بـین وراث تقـسیم گـردد         ) الف(آقای  
  .نمایدنامه به دادگاه تقدیم مینی بر اجرای مفاد وصیتدادخواستی مب) ج(آقای 

  کردید؟اکنون، اگر شما قاضی این پرونده بودید، چه رأیی صادر می
  در سن نوزده سالگی فوت نماید، رأی شما چه خواهد بود؟) الف(ضمناً، اگر آقای 
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  »خود را بیازماییم«پاسخ به سؤاالت 
  شماره قبل

  
  )1(سؤال 
پس از قطعی شدن حکم، وی   . گرددجرم کالهبرداری به دو سال حبس محکوم می       به  ) الف(آقای  

  ...گردد؛ و مدتی ناپدید می
  : پاسخ

توان با تفسیر موسع قوانین، برای اعمال اشـخاص، عنـصر   صرف نظر از اینکه در امور کیفری نمی  
یین و احصا نمایـد تـا       قانونی جرم تحصیل نمود و قانونگذار خود باید تصریحاً اعمال مجرمانه را تع            

  .مراجع قضایی مجاز به تعقیب مرتکبین جرایم باشند
تصریحاً و  ) الف(همچنین قطع نظر از اینکه در قضیه طرح شده، عمل ارتکابی پدر و مادر شخص                

رسد عمل انتسابی بـه والـدین شـخص     مشخصاً فاقد عنوان و عنصر قانونی است؛ لکن به نظر می          
  به جای فرزند  تزویر و تغییر نام و هویت جسد مجهول الهویه متضمن نوعی شرکت در) الف(
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علیه خود و شرکت در فراری دادن متهم محکوم علیـه از تحمـل کیفـر و در عـین حـال،                      محکوم
بـدون رعایـت   ) الـف (شرکت و دخالت در دفن میت مجهول الهویه با نـام و مشخـصات شـخص              

 از حیـث    535 و   533،  532 منطبـق بـا مـواد        باشند؛ که مجموع اعمال انتسابی مذکور     مقررات می 
، از جهت فراری دادن متهم محکـوم علیـه و     554 و تبصره ذیل ماده      553شرکت در تزویر و ماده      

 قانون مجازات اسالمی، از حیث دفن میت بـدون رعایـت مقـررات اسـت و نهایـت                   635نیز ماده   
اعالم گردیده، به طـور کلـی       اینکه، مجموعه اعمال ذکر شده که بعد از گذشت پنج سال کشف و              

  .باشد قانون آیین دادرسی کیفری می173مشمول مقررات مرور زمان مذکور در بند ب ماده 
  )2(سؤال 

رو آقای الف شکایتی علیه شرکت گاز بدین شرح مطرح نموده که شرکت مذکور پس از حفر پیـاده               
  ...رزند نه ساله وی نزدیکی منزل وی نسبت به پر کردن آن اقدام ننموده و در نتیجه ف

  : پاسخ
رو جلوی منزل شاکی نموده و به لحاظ عـدم نـصب            نظر به اینکه شرکت گاز مبادرت به حفر پیاده        

عالیم هشدار دهنده نظیر چراغ چشمک زن و نرده حایل و غیر آن، فرزند شاکی به داخل حفره و                   
ت گردیده اسـت و بـه       گودال سقوط نموده و دچار شکستگی استخوان ساق پا و پیچیدگی مچ دس            

هـا  لحاظ اینکه قرارداد منعقد شده بین شهرداری و شرکت گاز ناظر به هزینه کندن آسفالت کوچه               
باشد؛ های حفاری شده بوده و منصرف از مورد مسئولیت شهرداری می          و آسفالتکاری مجدد قسمت   

برابر مقررات مـواد     و   1339قانون مسئولیت مدنی مصوب سال      ) 12 و   11،  2،  1لذا مستفاد از مواد     
 قانون مجازاتاسالیم، بعد از کسب نظریه پزشکی قانونی درخـصوص چگـونگی             495 و   442،  339

معالجه و صدمات وارد شده از حیث نداشتن نقص عضو و میزان ارش در مورد مچ دسـت، دادگـاه                    
 حسب مورد مبادرت به صدور رأی بر محکومیت شرکت گاز به پرداخت دیه مقـدر و ارش خواهـد                  

  .نمود
  )3(سؤال 

به جرم تهیه سند جعلی، محکوم به حبس شده که پس از اعتراض، دادگاه تجدیدنظر،               ) الف(آقای  
  ...به لحاظ کهولت سن و عدم سوء سابقه، محکومیت وی را به جزای نقدی معادل 

  :پاسخ
ل بدوی و   علیه، تحت عنوان تهیه سند جعلی در مراح       نظر به اینکه درباره اتهام قبلی متهم محکوم       

تجدیدنظر رسیدگی به عمل آمده، و حکم صادر شده به مرحله قطعیت رسیده و قـسمتی از حکـم                   
هم به موقع اجرا گذارده شده است، مورد منصرف از موارد تعدد جرم بـوده، بلکـه از مـوارد تکـرار                      

ام شود و بایستی ضمن وصول مابقی جزای نقدی تا مبلغ سه میلیون ریـال، بـه اتهـ                 جرم تلقی می  
جدید محکوم علیه دایر بر جعل فیش بانکی و استفاده از سند مجعول، جداگانه و بـدایتاً در دادگـاه         

  .عمومی رسیدگی شود و با رعایت قاعده تکرار جرم، رأی مقتضی صادر نمود
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  ) 4(سؤال 
باشـد کـه قالپـاق آن از      از شرق به غرب در حال حرکت می       ) الف(در یک خیابان دو طرفه، خودرو       

که از غرب به سمت شرق در حرکت بوده، برخـورد           ) ب(گ خودرو جدا شده و به سمت خودرو         رین
  ...نماید می

  :پاسخ
از غرب به شرق در حرکت بوده و تمـام ضـوابط و مقـررات               ) ب(در فرض سؤال که راننده خودرو       

کـه از   ) الـف (راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده است، صرف برخورد قالپاق جدا شـده از خـودرو                 
باشـد؛ و از    ) ب(تواند موجب توجه تقصیر به راننـده خـودرو          طرف مقابل در حال حرکت بوده، نمی      

آنجا که کلیه رانندگان وسایل نقلیه موتوری براسـاس مقـررات راهنمـایی و راننـدگی موظـف بـه                    
رعایت همه جهات ایمنی و رفع نقص از وسیله نقلیه خود هستند، به نحوی که احتمـال و ضـریب     

بـه جهـت    ) الـف (ای را به صفر برسانند و در قضیه مطرح شده، راننده خـودرو              قوع هر نوع حادثه   و
عدم توجه و دقت کافی در سفت ومحکم کردن قالپاق خودرو خود، باعث ایجاد حادثـه منجـر بـه                    

شود و ملزم بـه     ایرادصدمه بدنی به عابر شده، مسئول ایراد صدمه بدنی و پرداخت دیه شناخته می             
  .خت دیه به شخص مصدوم و تحمل کیفر مربوط خواهد بودپردا

  
  
  

  
  


