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راهنمای تدوین مقاله
الف( شرایط ارسال مقاله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ب( روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله

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

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

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

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

ج( روش ارجاع به منابع در متن مقاله

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

جلد و صفحه مورد استناد، داخل پرانتز قید شود.

12- توضیحاتی که به طور غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارند و همچنین معادل التین اصطالحات، 
با ذکر شماره در زیرنویس آورده شود.
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9 علل اطاله دادرسی در دعوی تقسیم  تركه      
علی پورآذر )مستشار دادگاه تجدید نظر استان كرمانشاه(

27 جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قانون مجازات اسالمی و ضابطه تفكیك آن  
منصور صدقی )عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد(

35 آراء وحدت رویه متعدد در موضوع واحد      
بابك پورقهرمانی )عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد  اسالمی واحد مراغه( 

43 اصل نفع بیمه ای  در قراردادهای بیمه زندگی     
مجید آب خیز )رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تبریز(

49 جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی    
علی پروینی )مشاور معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه(

61 توثیق بیمه نامه        
دكتر عبداهلل خدابخشی )دادیار دادسرای عمومی  و انقالب شهرستان مشهد(

77 قاعده اذن و كاربرد آن در حقوق اسالمی      
داود حسنخانی )رییس شعبه نهم دادگاه تجدید نظراستان كرمان، كارشناس ارشد حقوق خصوصی(

87 بررسی تطبیقی نفقه كودک در نظام های حقوقی اسالم و غرب    
محدثه معینی فر )دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق )ع((

سیاست جنایی ایران در برخورد با كودكان معارض قانون                  103
محمدامین فریدعلی آباد )رییس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی ارومیه و دانشجوی دكتری حقوق كیفری و جرم شناسی، 

دانشگاه آزاد اسالمی تهران(

پول شویی در پرتو قانون مبارزه با پول شویی و اسناد بین المللی                 115
قدرت غریب پورجهان آباد )دادرس دادگاه عمومی شهرستان دنا، دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق كیفری و جرم شناسی(

مقالهها
صفحهعنوان
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              132  استفتائات فقهی– قضایی                            

137 مصوبات مجلس        

147 مصوبات هیأت وزیران       

                     148 مصوبات قوه قضاییه         

                            151 آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری          

                                          158 نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه         

                                       165 مشاوره قضایی تلفنی              

                                                   169 گزیده ای از پایان نامه های حقوقی             

 172 كتاب شناسی حقوق          

175 نرم افزارهای حقوقی       

تازههایحقوق
صفحهعنوان
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خان نعمت شهادت، هنوز در وادی قضا پهن است.
شهادت، هنر مردان خداست و این هنر، دیگران را برنیاید.

در  روز  هر  هنر،  این  که  برد  دوری  چندان  نه  سال های  به  را  من  واژه  شهادت، 
که  می دیدیم  روز  هر  می شد؛  گذارده  نمایش  به  جهاد  میدان  و  نبرد  صحنه های 
کوچه هایمان به نام شهیدی مزین می شود؛ دیوارهایمان قاب عکس شهیدی را با افتخار 
در دست می گیرند و نمایش می دهند؛ مادرهایمان بی اندوه، از شهادت فرزندان خود 
می گویند، گویی فرزندشان در کنکوری با انبوه شرکت کنندگان پذیرفته شده است؛ 
پدرانمان نه بر سوگ از دست دادن عصای پیر ی شان، بلکه از تأسف برخاسته از آن که 
به سان حبیب بن مظاهر نبوده و علی اکبرها از آنان پیشی گرفته اند، در کنج کوچه های 
نیز  فرزندانمان  بودند؛  دنیوی  برق  های  از زرق و  برای گذر  دنبال راهی  به  بن بست 
که نشاط و معصومیت کودکی، چهره شان را ملکوتی ساخته بود، در افکار دوردست 
خود می دیدند که بر قطار جنوب سوارند، خاکیان را به خدا می سپارند تا با افالکیان 

هم نشین شوند؛ و ...
این ها گونه ای است از آن چه بود، که امروز من به خاطر می آورم و هم ساالن من 

نیز.
مارش     به  سپردن  شهادت، گوش  خاطرات خوب  سال  از هشت  پس  که  آن گاه 
خیابان  در  بهشتیان  روز  هر  کردن  بدرقه  و  شورآفرین  نغمه های  سردادن  پیروزی، 
ما  و  بسته شد  باغ شهادت  پایان رسید، تصور می کردم درب های  به  بهشت، جنگ 
فراهم  برایمان  میدان جهاد  دیگر،  بار  تا  بمانیم  انتظار  به  باید  این درب ها  در پشت 
شود. آن روز نمی دانستم که کاروان شهادت هنوز هم عضو می گیرد. نمی دانستم که 
منتظر  به آن ها،  با ورود  دارد که می توان  نیز وجود  تفنگی  بدون توپ و  میدان های 
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باران رحمت الهی شد. امام حسین علیه السالم که با شمشیر در میدان جنگ به شهادت 
رسید، شهید است و علی)ع( نیز بی آن که شمشیری بکشد، به خاطر عدالت خواهی و 
عدالت پروری، بر سجاده نماز و نه میدان جنگ، به شهادت رسید، شهید است و این 

هر دو، شهید عدالتند.
و اما امروز...

نیز گشوده شده  از نعمت شهادت در وادی قضا  پر  چند صباحی است که خان 
است. آن روز که شهید مقدس، قدسیانه پرواز کرد، باور نداشتم، اما آن گاه که با تداوم 
این راه، شهید شریفی از خطه ی خونین خوزستان، با شرافت به خون نشست، باور 
کردم و باالخره امروز که شهید حاج قلی زاده در جایگاه دادستانی و به گناه ستاندن 
داد مردم خوی، شب هنگام که سرخوش از کار عدالت به خانه می رفت، با چهره ای 
گلگون از خون به اهل منزلش سالم گفت، ایمان آوردم که درب های باغ شهادت هنوز 
باز است و ایمان آوردم که امروز قلم های ما در مرکز میدان جهاد قرار گرفته اند و آن گاه 
که قلمت به فاسدین، محاربین، معاندین، زمین خواران، زیاده خواهان و ... »نه« بگوید 
و بر محور عدالت بچرخد، باید منتظر تیر هالکت باشیم. زیرا آنان کوردالنی هستند 
که سودای ضاللت در سر دارند و روشنایی را تاب نمی آورند و در مقابل اینان؛ یعنی 

شهدا، مردانی هستند که عدالت را به پای هیچ امری ذبح نمی کنند.

روحشان شاد و راهشان پررهرو 	 	 	 	 	
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سرعت و اتقان
 دو عنصر مهم در دستگاه قضایی

دو چیز، در دستگاه قضایی اهمیت دارد و برای یک قاضی می تواند حقیقتًا هدف کارش باشد؛ یکی سرعت 
و دیگری اتقان است. اگر کار سریع انجام نگیرد، همان عیب بزرگی می شود که سابقًا در دستگاه های قضایی 
دوران طاغوت بود و آثار و نشانه هایش هم در گوشه و کنارهای بعد از انقالب هنوز وجود داشت. فالن دستگاه 

در فالن بخش از بخش های قضایی، چند هزار پرونده در قفسه های متراکم و کهنه داشت.
واقعًا چیز خیلی بدی است. از این مسأله، باید پرهیز بشود. هرکاری که سرعت را تأمین و تضمین می کند، 
مطلوب است. مردم اگر ببینند رسیدگی سریع انجام گرفت، احساس آرامش و تشفی خاطر می کنند که عدالت 

اجرا می شود.
تأخیر حدود الهی، شرعًا حرام و ممنوع است و هیچ کس حق ندارد حد الهی را از زمان خودش به تأخیر 
بیندازد و حکم که شد؛ باید حد اجرا بشود. برای خاطر این که با تأخیر، آن اثری که بر اجرای حد مترتب است، 
تقریبًا از بین می رود یا کم می شود. حاال یک نفر می آید شکایتی بکند، این پرونده را شش ماه، یک سال، دو 
سال، ده سال نگه  دارند؛ به خصوص در بعضی از قضایا که کسانی به خاطر آن در زندان اند یا از تصرف در 
اموالشان، محروم و ممنوع اند. با این تأخیر همین طور همه چیز، بین زمین و آسمان معلق است تا یک وقت این 

پرونده در بیاید. این، چیز خیلی بدی است.
دومی، اتقان است. اگر ما به سرعت پرونده ها را ببینیم و تمام کنیم، ببندیم و کنار بگذاریم، اما غیر متقن، 
خیلی خوب است؟ رسیدگی که با توجه به جوانب قضیه و شواهد و دالیل متقن نباشد، می خواهد سریع و یا 
بطیء باشد، حاال فرض کردیم سریع، چه سودی دارد؟ این طور رسیدگی، اصاًل نشود، بهتر از این است که بشود. 
وقتی بنا شد خطا و اشتباه و خالف واقع در آن وجود داشته باشد، در این صورت، سرعت چه حسنی محسوب 

می شود؟ پس این دو مورد اتقان و سرعت، باید با هم رعایت شود.
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چكیده
سرعت بخشیدن به روند دعوی تقسیم  ترکه در دادگاه، نیازمند شناخت مبانی و 
احراز مقدماتی است. از جمله این مقدمات، شناخت جایگاه تقسیم  ترکه در امور حسبی 
یا  ترافعی؛ انجام اقداماتی در  ترکه به منظور تصفیه آن از دیون و واجبات مالی متعلق 
به آن پیش از تقدیم دادخواست؛ شناسایی وراث و  اشخاص ذی نفع در  ترکه و شناخت 
مرجع صالح برای رسیدگی به تقسیم  ترکه می باشد. تقسیم ترکه یا مال مشاع بدون 
توجه به اسباب و شرایط قانونی آن موجب اطاله دادرسی شده و دعاوی بی ارتباط با 
تقسیم ترکه را وارد دادگاه می کند. بنابراین اگر ترکه حائز شرایط و مقدمات تقسیم 
نباشد دادگاه باید ضمن خودداری از تقسیم، دعوی را رد نماید یا رسیدگی یا متوقف 

و منوط به تصفیه ترکه کند.

كلید واژه ها: امور حسبی، تقسیم  ترکه، تصفیه  ترکه، متوفی، دیون، وارث      

علل اطاله دادرسی در دعوی تقسیم  تركه

علی پورآذر 

مستشار دادگاه تجدید نظر استان كرمانشاه
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درآمد
تعداد قابل توجهی از پرونده هایی که رسیدگی به 
آنها به درازا کشیده، مربوط به تقسیم  ترکه می باشند. 
دعوی وراث بر سر تقسیم  ترکه، دامنه و تبعاتی دارد 
که اگر تکلیف  ترکه  به سرعت مشخص نشود، ممکن 

است دچار سوء  مدیریت و بالتکلیفی می شود. 
تقسیم مال مشاع اعم از  ترکه و غیر  آن، اصواًل با 
دشواری های حقوقی همراه نیست، بلکه تقسیم مال 
مشاع که بارزترین مصداق آن،  ترکه است، یکی از 
آسان ترین عناوین دعاوی قابل طرح در دادگستری 
مورد  در  کارشناس  فنی  اظهارنظر  صرفًا  و  است 
می باشد،  تقسیم  نحوه  بیان  و  تقسیم  ترکه  قابلیت 
لذا باید علت اطاله دادرسی در دعوی تقسیم  ترکه را 
پیدا کرد. در این نوشتار به بررسی علل اطاله دادرسی 
نیازمند  بررسی  این  می پردازیم.  تقسیم  ترکه  خاص 
شناسایی ترکه قابل قسمت، تعیین  اشخاصی که  ترکه 
صالح  مرجع  تعیین  و  شود  تقسیم  ایشان  بین  باید 

برای رسیدگی به قضیه است. 

ماهیتتقسیمقضاییتركه
امور حسبی  از مباحث قانون  تقسیم  ترکه یکی 
است که مواد  فصل هفتم از باب پنجم قانون مزبور 

به بیان مقررات آن اختصاص یافته است. 
ماده اول قانون امور حسبی، امور حسبی را اموری 
می داند که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن اقدام نموده 

به  رسیدگی  این که  بدون  نمایند،  اتخاذ  تصمیمی  و 
آنها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بین  اشخاص 

و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
حال این سؤال مطرح است که آیا تقسیم قضایی  
ترکه، امری حسبی است یا  ترافعی. به عبارت دیگر 
آیا تقسیم  ترکه، مشمول تعریف امور حسبی در ماده 

اول قانون امور حسبی می گردد یا خیر؟
در وهله اول می توان گفت که چون تقسیم  ترکه 
از امور راجع به  ترکه است که فصل هفتم از باب پنجم 
قانون امور حسبی به آن اختصاص یافته است، پس 
امری حسبی است، ولی با توجه به تعریف امر حسبی 
و مراجعه به ماده301 قانون امور حسبی می بینیم که 
بیان کسانی که حق درخواست تقسیم  این ماده در 
دادگاه ها  و  مراجع قضایی  یا  مقامات  از  دارند،   ترکه 
به  از سوی دیگر مطابق مواد 300  نبرده است.  نام 
بعد قانون امور حسبی و به ویژه ماده 304 آن، شروع 
تقدیم  به  موکول  دادگاه،  سوی  از  تقسیم  ترکه  به 
دادخواست است، پس دخالت دادگاه در تقسیم  ترکه 
با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی بر امور حسبی است 
و به عبارت دیگر الزمه مداخله دادگاه، بروز اختالف 
بین ورثه در کیفیت تقسیم  ترکه و مراجعه ایشان به 

دادگاه است. 
مداخله  حسبی،  امور  قانون   20 ماده  اساس  بر 
دادسرا به ریاست دادستان در امور حسبی، منوط به 
اما  است،  شده  تصریح  قانون  در  که  است  مواردی 
حسبی،  امور  قانون  پنجم  باب  از  هفتم  فصل  مواد 
موردی برای مداخله دادستان در تقسیم  ترکه ندیده 
است، پس با توجه به این که مقامات و مراجع قضایی 
ابتدا به ساکن حق مداخله در  ترکه به منظور تقسیم 
آن را ندارند، آیا می توان تقسیم  ترکه را امری حسبی 

دانست؟
که  تقسیم  است  شده  گفته  خصوص  این  در 
تراضی  به   تقسیم  پدیده حقوقی است و شامل  یک 
و تقسیم اجباری است، نمی تواند عنوان دعوی پیدا 
کند، زیرا در مرحله تقسیم ولو اجباری باشد، مسأله 
مالکیت شرکا مفروض عنه است. در این مرحله کسی 
را بر کسی دعوایی نیست. زیرا دعوی عبارت است 

علتمراجعهشركابهدادگاهبهمنظور

تقسیمتركهوبهطوركلیاموالمشاع،

چگونگی در ایشان اختالف از ناشی گاه

انتفاعازمالالشركهوگاهدرادارهآنیا

حتیدرنحوهتقسیممالمشاعاستو

درهرحالآنچهموجبمراجعهایشان

بهدادگاهشده،بروزاختالفبینشركادر

خصوصمالمشاعاست.

عللاطالهدادرسیدردعویتقسیمتركه
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اعالم  مفروز  حق  با  مشاع  حق  مبادله  بر  مبتنی  و 
نموده اند. )کاتوزیان؛ 1363، صص56 الی 59( 

علت  گفت  می توان  نظرات  این  جمع بندی  در 
مراجعه شرکا به دادگاه به منظور تقسیم  ترکه و به 
ایشان  اختالف  از  ناشی  اموال مشاع، گاه  طور کلی 
اداره آن  از مال الشرکه و گاه در  انتفاع  در چگونگی 
هر  در  و  است  مشاع  مال  تقسیم  نحوه  در  حتی  یا 
حال آن چه موجب مراجعه ایشان به دادگاه شده، بروز 
تا  است  مشاع  مال  در خصوص  شرکا  بین  اختالف 
رسیدگی  خالل  در  دهند.  خاتمه  اشاعه  وضعیت   به 
دادگاه نیز ممکن است مسائل و اختالفاتی بروز کند 
که جنبه  ترافعی به تقسیم  ترکه بدهد. به طور مثال 
مورد  در  دادگاه  منتخب  کارشناس  نظر  به  شریکی 
کیفیت تقسیم اعتراض می کند و مدعی می شود که 
قطعه  یک  از  مفروز  تعیین حصه های  در  کارشناس 
زمین کشاورزی، به مرغوبیت برخی قطعات در برابر 
نامرغوبی دیگر قطعات توجه ننموده و همه قطعات 
را به موازات سهام شرکا حصه بندی کرده است یا با 
ادعای عدم رعایت تعادل ارزش و مساحت حصه های 
مفروز با سهام خود و دیگر شرکا، به نظریه کارشناس 
اعتراض می کند و آن را عادالنه و موافق قدرالسهم 

مالکیت خود و سایر شرکا از کل  ترکه نمی داند. 
باز ممکن است  اگر تقسیم را تمیز حق بدانیم، 
حاصل  اختالف  شرکا  بین  آن  انجام  نحوه  مورد  در 
شود و ناگزیر از مراجعه به دادگاه شوند. این اختالف، 

از اخبار به حقی به نفع خود و به زیان غیر  به رسم 
منازعه« )جعفری لنگرودی؛ 1378، ج2، ص1044(

این نظریه در برگیرنده این ادعاست که؛ عنصر 
اصلی هر دعوی، اختالف در مالکیت است و اگر در 
اختالفات قابل طرح در دادگاه، موضوع اختالف در 
باشد، چنین موضوعاتی  منتفی  بین طرفین  مالکیت 

خارج از شمول دعوی )ترافع( می باشند. 
که  می شود  نتیجه گیری  چنین  نظر  این  از 
اسناد  قبیل  از  موضوعاتی  در  مطروحه  اختالفات 
خانوادگی،  تکالیف  و  حقوق  نسب،  تابعیت،  سجلی، 
تصرف، الزامات خارج از قرارداد و بسیاری از عناوین 
مقوله  از  خارج  چون  دادگاه،  در  طرح  قابل  قضایی 
اختالف در ملکیت می باشند، مشمول عنوان دعوی 
مسائل  قضایی  ماهیت  با  نتیجه گیری  این  نیستند. 
مذکور انطباق نداشته و به نظر نمی رسد کسی منکر 
جنبه ترافعی این قبیل اختالفات باشد. این نظر از این 
در  شرکا  اختالف  عدم  بر ضرورت  تأکید  که  جهت 
منوط  را  تقسیم  دیگر  عبارت  به  و  دارد  مشاع  مال 
دانسته،  یکدیگر  مالکیت  در  شرکا  اختالف  عدم  به 

صحیح است. 
همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا درخواست 
تقسیم مال مشاع از جانب یکی از شرکا علیه شریکی 
دعوی  تعریف  مشمول  دارد،  امتناع  تقسیم  از  که 
است، باید گفت عناصر دعوی، در دعوی تقسیم نیز 
هست. اما وقتی شرکا در تقسیم توافق دارند، لیکن 
کیفیت تقسیم را نمی دانند و از دادگاه یاری می طلبند، 
نمی توان این نمونه را مشمول تعریف دعوی دانست« 

)جعفری لنگرودی؛ همان، ص661(
 این نظر نیز دربرگیرنده این تلقی از دعوی است 
تمام  کامل  و  جانبه  همه  انکار  دعوی،  اساس  که؛ 
و  است  مقابل  طرف  سوی  از  طرف  یک  ادعاهای 
یکدیگر  مشاعی  مالکیت  در  توافق  ضمن  ورثه  اگر 
باشند  اشاعه  حالت   انحالل  و  تقسیم  ترکه  خواهان 
و به این منظور به دادگاه مراجعه و خواستار تقسیم 
تقسیم  کیفیت  ایشان،  اختالف  تنها  و  شوند   ترکه 
عنوان  اطالق  باشد،  یک  هر  مفروز  حصه  تعیین  و 

دعوی بر این مراجعه به دادگاه صحیح است. 
برخی حقوقدانان نیز ماهیت تقسیم را تمیز حق 

تقسیم در دادگاه دخالت ضرورت
تركهایكهمحجوریاغایبیدرآنسهیم
تقسیم كه نیست معنا این به است،
است، حسبی امری موارد این در تركه
بلکهبدانمعناستكهدرچنینمواردی،
با و دادگاه در باید الزامًا تقسیمتركه
انجام غایب یا محجور نماینده حضور

شود.

علیپورآذر)مستشاردادگاهتجدیدنظراستانكرمانشاه(
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یا مبادله حق  اقدامات دادگاه به منظور تمیز حق  و 
مشاع بر  ترکه با حق مفروز، ماهیتی جز دعوی ندارد 
انجام پذیر   رسیدگی ترافعی  یک  روند  در  آن  حل  و 

است. 
توافق شرکا در  بر  را فرع  تقسیم  این نظر که   
ملکیت مشاع یکدیگر بدانیم، درست است، ولی این 
توافق رافع عنوان »دعوی« از مراجعه شرکا به دادگاه 
قدرکه  همین  زیرا  نیست،  انحالل اشاعه  منظور  به 
شرکا نتوانند در کیفیت تقسیم و تعیین سهم مفروز 
برای  الزم  و  کافی  ماده  برسند،  توافق  به  یکدیگر 

اختالف و طرح دعوی فراهم شده است. 
بنابر آن چه گفته شد، اگر معتقد باشیم که تقسیم 
 ترکه از امور حسبی است، تکلیف ناشی از ماده 14 
بر دادگاه تحمیل کرده ایم. در  را  امور حسبی  قانون 
باید  دادرس  حسبی  امور  »در  می خوانیم:  ماده  این 
قضیه  اثبات  برای  که  اقدامی  و  بازجویی  هرگونه 
از  درخواستی  چند  هر  آورد،  عمل  به  است،  الزم 
تمام  در  و  باشد  نشده  اقدام  آن  به  نسبت  دادرس 
مواقع رسیدگی می تواند دالیلی که مورد استناد واقع 
می شود، قبول نماید.« از سوی دیگر ماده 313 قانون 
امور حسبی مقرر داشته است: »در صورتی  که تمام 
حاضر  دارند،  ترکه شرکت  در   که  و  اشخاصی  ورثه 
بخواهند، می توانند   که  نحوی  به هر  باشند  رشید  و 
مابین  اگر  لیکن  نمایند،  تقسیم  خود  مابین  را  ترکه 
توسط  به  ترکه  تقسیم   باشد،  غایب  یا  محجور  آنها 

نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید«
بین  اگر  گفت  می توان  ماده  این  اساس  بر  آیا 
ایشان  بین  باید  ترکه  که   دیگری  و  اشخاص  ورثه 
تقسیم  یا غایبی وجود داشت،  تقسیم شود، محجور 
 ترکه امری حسبی است و در غیر  این صورت امری 
غیر حسبی )ترافعی( است؟ در پاسخ باید گفت ضرورت 
دخالت دادگاه در تقسیم  ترکه ای که محجور یا غایبی 
تقسیم  که  نیست  معنا  این  به  است،  سهیم  آن  در 
بدان  بلکه  است،  حسبی  امری  موارد  این  در   ترکه 
معناست که در چنین مواردی، تقسیم  ترکه الزامًا باید 
در دادگاه و با حضور نماینده محجور یا غایب انجام 
شود. اقدام دادگاه به تقسیم  ترکه نیز منوط به طرح 
دعوی تقسیم از سوی برخی شرکا به طرفیت سایر 
از جانب خود  به ساکن و  ابتدا  شرکا است و دادگاه 
تقسیم  وانگهی  نمی نماید.  این خصوص  در  دخالتی 
مال مشاعی که محجوری در آن سهیم است، همواره 
در جهت مصلحت و غبطه محجور نیست و چه بسا 
بقا بر حالت  اشاعه، به حال محجور مناسب تر باشد. 

آخرین دلیلی که بر رد حسبی بودن تقسیم  ترکه 
به  مربوط  مقررات  که  است  این  داد  ارائه  می توان 
به  امور حسبی،  قانون  ماده 326  وفق  تقسیم  ترکه 
شرکت  اموال  تقسیم  باب  در  مدنی  قانون  مقررات 
)مواد 589 الی600( تسری یافته و لذا اگر معتقد به 
حسبی بودن تقسیم  ترکه باشیم، باید این نظر را به 

کلیه مشارکت های مدنی تسری دهیم!

با تقسیمتركه در دادگاه دخالت میزان
وجودمحجور

با توجه به ماده 313 قانون امور حسبی، آیا دادگاه 
غایب  یا  محجور  شخص  نماینده  وجود  با  می تواند 
منافع و مصالح  انگیزه حفظ  به  و  روند رسیدگی  در 
محجور، در روند تقسیم دخالت نماید یا این که مجاز 
به چنین دخالتی نیست و فقط باید در حد برگزاری 
مثال  طور  به  نماید؟  اقدام  بی طرفانه  دادرسی  یک 
ماده 307  استناد  به  دادخواست دهنده  است  ممکن 
خود  دادخواست  ضمیمه  به  حسبی،  امور  قانون 
زمینه هایی برای تقسیم  ترکه ارائه کند و زمینه های 
نماینده  از جمله  نیز مورد  پذیرش سایر شرکا  مزبور 

بر )حاكم بینظمی این اصلی علت

حسبی از مطلق تلقی دادگاه(، رسیدگی

بودندعویتقسیمتركهاست.باچنین

تلقیایدادگاهخودرامکلفمیكندكهدر

خاللتقسیمتركهواردطواریشودكهحل

وفصلوخروجازآنها،مشکلاست.

عللاطالهدادرسیدردعویتقسیمتركه
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دادگاه،  نظر  به  ولی  قرار  گیرد،  غایب  یا  محجور 
زمینه های ارائه شده مخالف مصالح و منافع محجور 
است. آیا دادگاه می تواند بنا به تشخیص خود به این 
زمینه های تقسیم اعتراض کند یا به آنها  ترتیب اثر 
در  تقسیم  ترکه  قانونی  الزام  فوق،  در فرض  ندهد؟ 
به  تقسیم  نحوه  در  دادگاه  دخالت  با  مالزمه  دادگاه 
نیت حفظ حقوق و منافع غایب و محجور ندارد، زیرا 
با وجود نمایندگان این  اشخاص در روند رسیدگی که 
ممکن است ولی قهری، وصی منصوب از سوی ولی 
قهری، قیم یا امین بر اموال غایب مفقوداالثر باشد 
نمایندگان  اختیارات  و  وظایف  حدود  به  توجه  با  و 
مزبور وفق مواد 1015، 1183، 1217و 1235 قانون 
مدنی، دادگاه حق دخالت یک جانبه به نفع محجور را 
ندارد. بدیهی است چنان چه نمایندگان، رعایت غبطه 
این  اشخاص را نکنند و از اقدامات ایشان ضرری به 
محجور یا غایب برسد، خود جوابگوی ضرر می باشند. 
دخالت دادگاه در این موارد مستلزم نمایندگی قانونی 
رابطه  این  در  که  است  محجور  جانب  از  دادگاه 
قانون   313 ماده  در  وانگهی  ندارد.  قانون  صراحتی 
نمایندگان  امور حسبی آمده است که تقسیم توسط 
محجورین در دادگاه به عمل می آید. به عبارت دیگر 
قانونگذار این حق را تنها برای نمایندگان محجور به 
مال  تقسیم  مورد  در  دادگاه  در  که  شناخته  رسمیت 

مشاع محجور تصمیم گیری کنند. 
سؤال دیگر این که آیا تصویب دادستان در مورد 
فروش مال غیر منقول محجور )ماده 83 قانون امور 
قابلیت  به جهت عدم  دادگاه  در فرضی که  حسبی( 
تقسیم  ترکه غیر منقول، رای به فروش  ترکه و تقسیم 
ضروری  می دهد،  وراث  بین  فروش  از  حاصل  وجه 
توجه  با  گفت  باید  پرسش  این  به  پاسخ  در  است؟ 
به وظیفه نظارت استصوابی دادستان در امر فروش 
مال غیرمنقول محجور، تصویب دادستان در فروش 
است که  موردی  به  ناظر  غیر منقول محجور،  اموال 
انفرادی،  اقدامی  در  و  ساکن  به  ابتدا  محجور  قیم 
قصد فروش مال غیر منقول محجور را بنماید که در 
این حالت قانونگذار به منظور جلوگیری از اضرار به 
دخالت  او،  غیر منقول  مال  میل  و  حیف  و  محجور 
پیش بینی  را  استصوابی  نظارت  شکل  در  دادستان 

به  رسیدگی  روند  در  دادگاه  اگر  ولی  است،  کرده 
تقسیم  قابلیت  عدم  لحاظ  به  تقسیم  ترکه،  دعوی 
 ترکه و بنا به درخواست تمام یا برخی از ورثه، رای 
به فروش آن و تقسیم وجه حاصل از فروش بدهد، 
چون این فروش نتیجه یک دادرسی انجام شده به 
طرفیت تمام شرکاست و نفع و ضرر کلیه شرکا، در 
غیر منقول  مال  فروش  مرحله  در  و  دادرسی  جریان 
به طور معمول  این که  به  نظر  تنیده است و  به هم 
 اشخاص حین معامله، بنا به انگیزه منفعت طلبی خود 
نیستند،  خود  منافع  حداقل  از  چشم پوشی  به  حاضر 
انگیزه  نیز  مشاع  غیر منقول  مال  فروش  وقت  در 
منفعت  طلبی به طور معمول زمینه ای فراهم می کند 
فروش  به  ممکن  ارزش  حداکثر  به  مذکور  مال  تا 
حیف  منظور  به  تبانی  احتمال  اساس  این  بر  و  رود 
و میل اموال محجور منتفی است و در نتیجه نیازی 
به نظارت تصویبی دادستان در این مورد نیست. به 
هر حال یکی از علل طوالنی شدن روند رسیدگی به 
تقسیم  ترکه، بی نظمی حاکم بر رسیدگی دادگاه است 
که علت اصلی این بی نظمی، تلقی مطلق از حسبی 
تلقی ای  چنین  با  است.  تقسیم  ترکه  دعوی  بودن 
تقسیم  خالل  در  که  می کند  مکلف  را  خود  دادگاه 
از   ترکه وارد طواری  شود که حل و فصل و خروج 
دادگاه،  وقت  اتالف  ثمری جز  و  است  آنها، مشکل 
به  رسیدگی  و طوالنی شدن  رسیدگی  در  بی نظمی 
به  اعتقاد  ندارد.  را  تقسیم  ترکه  یعنی  قضیه،  اصل 

دارایی و مایملك بر »تركه« عنوان
حینالفوتانساناطالقمیشودكهبه
سببفوتبهبستگانووراثاومنتقل
زمانیمستقر انتقال این لیکن میشود
دفن هزینه و كفن قیمت كه میشود
پرداختشود،ودیون او ازتركه متوفی
به و خارج ازتركه مالیاش واجبات و

وصایایویعملگردد.

علیپورآذر)مستشاردادگاهتجدیدنظراستانكرمانشاه(
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حسبی بودن تقسیم  ترکه، دادگاه را موظف می سازد 
تا هرگونه اقدامی از قبیل حل اختالف ورثه در مورد 
 ترکه و مقدار آن، تصفیه ترکه، رسیدگی به وصایای 
متوفا، دعاوی  اشخاص ثالث بر  ترکه و اصالت اسناد 
و مدارک مطالبه حق از  ترکه )اعم از وجه نقد یا عین 
معین( و... را برای مهیا کردن ترکه به منظور تقسیم 

انجام دهد. 
کدام  هر  که  امور  این  بررسی  که  است  بدیهی 
در جریان دعوی  را می طلبد،  دادرسی جداگانه  یک 
تقسیم  ترکه، تا چه  اندازه دشوار و حتی ناشدنی است. 
دادگاه در خالل رسیدگی به تقسیم  ترکه، درگیر حل 
و فصل مسائلی غیر  از تقسیم شده و از مسیر دادرسی 

منحرف گردیده است.       

  شناساییتركهقابلتقسیم
الزم است که دادگاه به منظور تقسیم  ترکه پیش 
از هر اقدامی،  ترکه ای که از نظر قانونی قابل تقسیم 
رعایت  با  را  قانونگذار  ترکه  زیرا  بشناسد،  را  است 
این شرایط  تا  شرایطی قابل قسمت دانسته است و 
فراهم نگردد، دادگاه نمی تواند در مورد تقسیم  ترکه 
اقدامی انجام دهد. این شرایط در این قسمت مورد 

بررسی قرار می گیرد. 

1.استقرارمالكیتورثهبرتركه
عنوان »ترکه« بر مایملک و دارایی حین الفوت 

انسان اطالق می شود که به سبب فوت به بستگان 
و وراث او منتقل می شود )جعفری لنگرودی؛ همان، 
ص4462( لیکن این انتقال زمانی مستقر می شود که 
قیمت کفن و هزینه دفن متوفی از  ترکه او پرداخت 
و  خارج  از  ترکه  مالی اش  واجبات  و  دیون  و  شود 
متزلزل  وضعیت  این  گردد.  عمل  وی  وصایای  به 
مالکیت  ترکه،)1( وراث را از دخل و تصرف در آن و 
تقسیم  ترکه منع می کند. در این خصوص ماده 868 
قانون مدنی مقرر می دارد: »مالکیت ورثه نسبت به 
ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء حقوق 
و دیونی که به  ترکه تعلق گرفته« و ماده 869 همان 
به  ترکه  که  دیونی  و  »حقوق  می دارد:  مقرر  قانون 
میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، 
از قرار ذیل است: 1- قیمت کفن میت و حقوقی که 
متعلق است به اعیان  ترکه مثل عینی که متعلق رهن 
است؛ 2- دیون و واجبات مالی متوفی؛ 3- وصایای 
میت تا ثلث  ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با 
قانون مدنی در تکمیل مواد  آنها«. ماده 870  اجازه 
پیشین مقرر می دارد: »حقوق مزبور در ماده قبل باید 
به  ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تأدیه شود و 

مابقی اگر باشد، بین وراث تقسیم گردد«
از عبارات ماده 870 قانون مدنی فهمیده می شود 
تصفیه  منظور  به  مالی  واجبات  و  حقوق  تادیه  که 
انجام  تقسیم  ترکه  از  پیش  می بایست  الزامًا   ترکه، 
شود و اگر پس از آن چیزی از  ترکه باقی ماند ممکن 

است بین ورثه تقسیم گردد. 
با در نظر داشتن این شرط، در بسیاری از موارد، 
 ترکه ای که تقسیم آن از دادگاه خواسته شده، مهیای 
مهریه  این که  از  پیش  مثال  طور  به  نیست.  تقسیم 
زوجه متوفا، از  ترکه محاسبه و خارج شود، دادخواستی 
در  می شود.  دادگاه  تقدیم  تقسیم  ترکه،  خواسته  به 
خالل چنین دعوایی زوجه با ارائه سند نکاح، خواستار 
مهریه خود از  ترکه می شود. در اینجا دادگاه با  اشکال 
نشده  تصفیه  هنوز  متوفا  ترکه  زیرا   می شود،  مواجه 
است. بنابراین مالکیت ورثه بر  ترکه مستقر نشده تا 
مجاز به تقسیم آن باشند. از سوی دیگر چه بسا  ترکه 
1. براي آشنائي با مفهوم حق متزلزل وراث، ر.ک: قنبري؛1372، 

صص153الي 155

اختالفورثهدربابوصایایمنتسب

بهمورثخودووروددادگاهدرخاللدعوی

اصالت به رسیدگی برای تقسیمتركه

شایعترین از یکی وصیتنامه، نفوذ و

عللاطالهدادرسیدردعویتقسیمتركه

است.

عللاطالهدادرسیدردعویتقسیمتركه
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متوفی در برابر طلب زوجه اش از مهریه قرار گرفته و 
به کلی مستغرق در مهریه شود و از ترکه چیزی باقی 

نماند تا بین ورثه تقسیم گردد. 
تقسیم  ترکه  همچنین دیده شده که در جریان 
در  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  از  دادگاه  غیرمنقول، 
پاسخ  که  نموده  استعالم  ترکه  مالکیت   خصوص 
از  یکی  نزد  ترکه  بودن   رهن  در  از  حاکی  رسیده 
تقسیم  ترکه  جریان  در  این  بر  عالوه  بانک هاست. 
آن،  غیر  یا  وارث  از  اعم  شخصی  که  آمده  پیش 
به  خود  نفع  به  خصوص  ترکه  در  وصیت نامه ای 
دادگاه ارائه می کند. این وصیت نامه ممکن است جزء 
وصایای  پذیرفته شده در قانون امور حسبی )رسمی، 
سّری یا خود نوشت( باشد و یا مشمول هیچ  یک از 
به حسب  نباشد. همچنین ممکن است  این عناوین 
موضوع آن، نسبت به مال مشخصی از  ترکه باشد یا 
به نسبت مشاعی از کل ترکه. به هر حال ممکن است 
در برابر هر وصیت نامه ای، ورثه به مخالفت برخیزند 
و نسبت به آن اظهار  تردید یا جعل کنند و یا مدعی 
عدول مورث خود از وصیت ابرازی شوند یا وصیتی 
مخالف آن تقدیم دادگاه کنند و یا این که مدعی تلف 
موصی به شوند. اختالف ورثه در باب وصایای منتسب 
به مورث خود و ورود دادگاه در خالل دعوی تقسیم 
وصیت نامه،  نفوذ  و  اصالت  به  رسیدگی  برای   ترکه 
دعوی  در  دادرسی  اطاله  علل  شایع ترین  از  یکی 
است  مطرح  پرسش  این  حال  است.  تقسیم  ترکه 
که آیا با وجود وصیت نسبت به  ترکه و صرفنظر از  
پیرامون آن ممکن است طرح شود،  مسائلی که در 
تعیین تکلیف  از  را پیش  می توان روند تقسیم  ترکه 
قطعی وصیت ادامه داد؟ آیا رسیدگی هم زمان و توأم 
دادگاه به دعوی تقسیم  ترکه و وصیت، موافق  ترتیب 
مقرر در مواد 868، 869 و 870 قانون مدنی است؟ 
پاسخ این پرسش با توجه به مواد مذکور منفی است، 
ولی ماده 322 قانون امور حسبی مقرر می دارد: »پس 
از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم 
نموده و در آن به مقدار  ترکه و سهم هر یک از وراث 
منظور  وصیت  اجرای  و  دیون  تادیه  برای  آن چه  و 

شده، تصریح می نماید«
استنباط می شود  ماده  این  آخر  از ظاهر قسمت 

و  دیون  اخراج  منظور  به  ترکه  تصفیه   قانونگذار  که 
وصایای متوفی از  ترکه را از مقدمات ضروری تقسیم 
ندانسته است و به  اشخاص اجازه داده تا از دادگاه، 
تقسیم  ترکه را در حالتی که  ترکه تصفیه و دیون و 
وصایای متوفی از آن خارج نشده، بخواهند و دادگاه 
نیز موظف است به موازات رسیدگی به تقسیم  ترکه، 
به بررسی دیون و واجبات مالی و وصایای متوفی از 
 ترکه پرداخته و چه بسا به این منظور و در صورت 
مقدار  تعیین  منظور  به  ترکه  تحریر   به  اقدام  لزوم، 
 ترکه و دیون متوفی و شناسایی بستانکاران از  ترکه 
نموده و عمل تقسیم  ترکه را هم زمان با تصفیه  ترکه 
مقررات  با  تنها  نه  نتیجه گیری  این  رساند.  پایان  به 
مواد 868، 869 و870 قانون مدنی مغایرت دارد، بلکه 
با توالی فصول قانون امور حسبی در باب پنجم، در 
امور راجع به  ترکه نیز هماهنگی نداشته و همان گونه 
که دیدیم دربرگیرنده  اشکاالتی در روند تقسیم  ترکه 
است. به طور مثال چگونه ممکن است دادگاه پیش 
بر  مازاد  به  نسبت  متوفی  وصیت  وضعیت  تعیین  از 
برای  کارشناس  نظر  جلب  به  مبادرت  ثلث  ترکه، 
ترکه  کارشناس   این که  از  پس  و  کند  تقسیم  ترکه 
را به حصه هایی تجزیه نمود، آن گاه در صدد بررسی 
یا پیش  برآید،  ترکه  از   اخراج آن  وصایای متوفی و 
از این که مهریه زوجه متوفا از  ترکه خارج و پرداخت 
شود، مبادرت به تقسیم  ترکه نموده و آن گاه پس از 
تقسیم و در جلسه ای که برای تنظیم صورت مجلس 

به بهطورمثالمنوط تقسیمتركه

حینالفوت زوجه مهریه پرداخت اثبات

سبب بلکه نیست، تركه از متوفا

استقرار تقسیمتركه، به ورثه استحقاق

استقرار و تركهاست بر ایشان مالکیت

به مشروط هم تركه بر ورثه مالکیت

تصفیهتركهوردمهریهزوجهحینالفوت

متوفیاست.

علیپورآذر)مستشاردادگاهتجدیدنظراستانكرمانشاه(
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منظور  به  را  از ترکه  می نماید، سهمی  تعیین  تقسیم 
و  حین الفوت(  زوجه  مهریه  جمله  )از  دیون  تادیه 
کاری  چنین  نتیجه  بگیرد.  نظر  در  متوفی  وصایای 
به هم خوردن اساس تقسیم است. این ناهماهنگی 

ظاهری مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
دادرسی  آیین  قانون   19 ماده  به  است  ممکن 
یعنی  مدنی،  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 
اناطه، به عنوان آخرین راه حل در جهت مهیا ساختن  
ترکه برای تقسیم از حیث استقرار مالکیت وراث بر 
آن استناد کنیم و بگوییم که دادگاه رسیدگی کننده به 
ادعاهای  با  برخورد  در صورت  تقسیم  ترکه،  دعوی 
قابل جمع  تقسیم  ترکه  با دعوی  به  ترکه که  راجع 
متوقف  را  تقسیم  ترکه  دعوی  به  رسیدگی  نیستند، 
را ظرف  ادعای خود  که  اخطار می کند  به مدعی  و 
یک ماه در دادگاه صالح اقامه و رسید آن را ضمیمه 
پرونده تقسیم  ترکه کند. این راه حل نسبت به رویه 
فعلی برخی دادگاه ها که بر رسیدگی توام به دعوی 
در یک  ترکه  به   راجع  دیگر  دعاوی  و  تقسیم  ترکه 
پرونده استوار است، راه حل بهتری است، ولی شکی 
نیست که در مدتی که »دعوی منوطٌ به« در جریان 
در  نیز  تقسیم  ترکه  دعوی  پرونده  است،  رسیدگی 
موجودی  عنوان  به  و  بوده  متوقف  احتیاطی  وقت 

دادگاه به حساب می آید. 
مزبور،  قانون   19 ماده  به  توجه  با  حال  این  با 
و  طرح  قانونی  اسباب  نظر  از  تقسیم  ترکه  دعوی 

منظور  به  دعاویی  طرح  به  منوط  آن،  به  رسیدگی 
تصفیه و اخراج دیون و واجبات مالی متوفا از  ترکه 
الزمه  بر  ترکه،  ورثه  مالکیت  استقرار  بلکه  نیست، 
تقسیم  ترکه است. بنابراین تقسیم  ترکه به طور مثال 
منوط به اثبات پرداخت مهریه زوجه حین الفوت متوفا 
از  ترکه نیست، بلکه سبب استحقاق ورثه به تقسیم 
 ترکه، استقرار مالکیت ایشان بر  ترکه است و استقرار 
مالکیت ورثه بر  ترکه هم مشروط به تصفیه  ترکه و 
رد مهریه زوجه حین الفوت متوفی است. نتیجه این که 
اگر مجموع سبب و شرط جمع شدند،  ترکه اقتضای 

تقسیم را دارد. 
 بنابرآن چه گفته شد، این سؤال مطرح است که 
اگر زوجه حین  فوت متوفی در مهلت یک ماه مقرر 
خود  مهریه  مطالبه  منظور  به  دعوایی   ،19 ماده  در 
از  ترکه طرح نکرد، آیا دادگاه مجاز به تقسیم  ترکه 
تصفیه  ترکه  منظور  به  دادگاه  دیگر  از سوی  است؟ 
و مهیا شدن آن برای تقسیم، کدام طرف دعوی را 
باید به استناد ماده 19 ملزم کند؛ آیا ورثه را ملزم به 
درخواست تحریر و تصفیه  ترکه می کند یا زوجه حین 
فوت متوفا را مکلف به طرح دعوی مطالبه مهریه در 

دادگاه خانواده می نماید؟

2.اتفاقنظرورثهدرمعرفیتركهومقدارآن
تقسیم  ترکه،  دعاوی  از  متعددی  موارد  در 
متوفا،  به  ترکه  مالی  الحاق  خصوص  در  ورثه  بین 
اختالف وجود دارد. در این موارد یک یا چند تن از 
وراث، منکر الحاق یک یا چند قلم از اموال به  ترکه 
متوفایند و به عبارت دیگر مدعی مالکیت خود برآنند، 
از شخص  را  این که مدعی شوند مال مزبور  از  اعم 
او خریده و تملک کرده اند  مورث و در زمان حیات 
یا از شخص دیگری. به طور مثال در جریان تقسیم 
دسته ای از اموال منقول و غیرمنقول به جای مانده از 
متوفا، زوجه مدعی می گردد که اموال منقول موجود 
در   داخل  و  اوست  متوفا، جهیزیه  در محل سکونت 
ترکه نیست. اگر سایر وراث ادعای زوجه را رد نمایند، 

آیا می توان روند تقسیم  ترکه را پیش برد؟
ممکن است گفته شود که ضرورت رسیدگی و 
تعیین وضعیت فوری  ترکه، ایجاب می کند که دادگاه 

ماهیت تغییر در اثری زوج فوت
دادگاه صالحیت آن تبع به و مهریه
خانوادهبهنفعدادگاهحقوقیندارد،زیرا
مهریهفارغازاینكهبرذمهزوجیاشخص
دیگریحتیضامنمهریه،مستقرباشدیا
دارای بهتركهمنتقلشود، زوج بافوت
منشأعقدنکاحاستكهبهواسطهآن،
رسیدگیبهدعویمطالبةآندرصالحیت

دادگاهخانوادهقرارمیگیرد.

عللاطالهدادرسیدردعویتقسیمتركه
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قرار رسیدگی به دعاوی مزبور را صادر و به موازات 
رسیدگی به دعوی تقسیم  ترکه، به حل و فصل این 
اختالفات بپردازد. روشی که برای این منظور دادگاه ها 
به طور معمول پیش می گیرند، این است که با صدور 
قرار رسیدگی به دعوی مالی، به مدعی اخطار می کنند 
که خواسته دعوی خود را تقویم کرده و پس از تقویم 
می شوند،  رسیدگی  وارد  دادرسی،  هزینه  پرداخت  و 
از جمله  با  اشکاالتی مواجه است:  این نظریه  لیکن 
این که در موردی که زوجه متوفا با مراجعه به دادگاه 
عمومی  دادگاه  است،  ترکه  از   خود  مهریه  خواستار 
حقوقی مطابق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی 
از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 
 ،1376/5/8 مصوب  خانواده(  )دادگاه  اساسی  قانون 
صالحیت ذاتی رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه را 

نخواهد داشت. 
فوت  با  که  شود  گفته  پاسخ  در  است  ممکن 
تعلق  ترکه  به   مهریه  بابت  از  زوجه  طلب  شوهر، 
گرفته و در نتیجه دادگاه حقوقی، صالحیت رسیدگی 
به دعوی مطالبه مهریه را هم زمان با دعوی تقسیم 
که  می گوییم  پاسخ  این  رد  در  داشت.  خواهد   ترکه 
فوت زوج اثری در تغییر ماهیت مهریه و به تبع آن 
صالحیت دادگاه خانواده به نفع دادگاه حقوقی ندارد، 
شخص  یا  زوج  ذمه  بر  این که  از  فارغ  مهریه  زیرا 
با فوت  یا  باشد  دیگری حتی ضامن مهریه، مستقر 
زوج به  ترکه منتقل شود، دارای منشأ عقد نکاح است 
که به واسطه آن، رسیدگی به دعوی مطالبة آن در 
عبارت  به  می گیرد.  قرار  خانواده  دادگاه  صالحیت 
عقد  همان  که  مهریه  مطالبه  دعوی  منشأ  دیگر 
نکاح و زناشویی است، رسیدگی به این دعوی را از 
صالحیت دادگاه حقوقی خارج می کند. نتیجه این که 
فوت زوج یا تغییر محل استیفا مهریه از ذمه زوج به 
 ترکه او، تاثیری در صالحیت دادگاه خانواده ندارد. اما 
چنان چه زوجه، مهریه خود را از طریق اجرای ثبت 
توقیف  را  متوفا  ترکه  راستا   این  در  و  نموده  مطالبه 
کرده باشد، هرگونه اقدامی از سوی دادگاه در جهت 
تقسیم  ترکه، مخالف حکم مقرر در ماده 868 قانون 

مدنی است. 
ایراد دیگر این نظریه آن است که برخی دادگاه ها 

خود را مکلف می بینند که در برخورد با دعاوی مالی 
متوجه  ترکه که در ضمن دعوی تقسیم  ترکه مطرح 
کرده  صادر  مالی  دعوی  به  رسیدگی  قرار  می شود، 
معلوم  قطع  طور  به  را  مالی  دعوی  تکلیف  ابتدا  و 
این  اتخاذ  بپردازند.  تقسیم  ترکه  به دعوی  و سپس 
رویه سبب توقیف و استحاله اجباری و موقت دعوی 
آن  خالل  در  مطروح  مالی  دعاوی  به  تقسیم  ترکه 
قانونی  مبنای  نتیجه  این  می رسد  نظر  به  می گردد. 
بنا به تشخیص خود  ندارد، زیرا دادگاه مجاز نیست 
مسیر رسیدگی به دعوی تقسیم  ترکه را تغییر دهد 
را مجبور  است  ترکه  از   و شخصی که مدعی حقی 
اثبات ادعا نماید. به  به اقامه دعوی مالی به منظور 
دادرسی  آیین  قانون  یک  ماده  مطابق  این که  ویژه 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، رسیدگی 
قانون  این  مقررات  چارچوب  در  نیز  حسبی  امور  به 
مزبور  قانون  مواد  از  هیچ  یک  در  و  می شود  انجام 

چنین تکلیفی برای دادگاه پیش بینی نشده است. 
آن  مزبور  نظر  از  پیروی  نتیجه  نظر می رسد  به 
موعدی  در  نتواند  یا  نخواهد  مدعی  اگر  که  است 
را  دادگاه  نظر  مورد  دعوی  کرده،  معلوم  دادگاه  که 
اقامه کند، دادگاه مکلف است بدون توجه به ادعای 
ادامه دهد.  را  تقسیم  ترکه  به دعوی  وی، رسیدگی 
حال این ابهام مطرح می شود که آیا امتناع مدعی از 
طرح دعوی مورد نظر دادگاه، موجب سقوط ادعای 

او می شود؟

تقسیمتركهمالزمهبادخلوتصرف

و دخل این الزمه و دارد تركه در ورثه

منجز و كامل مالکیت استقرار تصرف،

)بندیكماده869 برتركهاست. ورثه

قانونمدنی(كهاینمالکیتنیز،مستقر

پرداخت از پس مگر نمیشود، منجز و

طلبطلبکارانوخروجتركهازرهن.

علیپورآذر)مستشاردادگاهتجدیدنظراستانكرمانشاه(
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از سوی دیگر در بسیاری از موارد، صدور قراری 
جهت رسیدگی به دعوی مالی مدعی حق از  ترکه یا 
متوقف نمودن رسیدگی دادگاه به منظور اخذ توضیح 
اگر  مثال  طور  به  است.  بی فایده  مذکور  مدعی  از 
در  را  متوفا  از  غیر منقولی  مال  که  بانک  یک  شعبه 
قبال پرداخت وام با سند رسمی در رهن خود گرفته، 
یا  ثالث(  رأسًا وارد روند رسیدگی دادگاه شود )ورود 
از سوی طرفین پرونده به دادرسی جلب گردد )جلب 
ثالث(، و یا دادگاه نماینده بانک مذکور را برای اخذ 
توضیح دعوت کند، اثر این ورود یا جلب ثالث یا اخذ 
توضیح در پیش برد دعوی تقسیم چیست؟ اگر بانک 
مذکور به احضاریه دادگاه اعتنا نکرد یا وارد دادرسی 
نشد، آیا دادگاه مجاز به اقدامی در مورد تقسیم  ترکه 
می باشد؟ چنان چه دادگاه در جریان بررسی پرونده و 
اسناد مالکیت ملک به جای مانده از متوفا، متوجه در 
رهن بودن آن شد، آیا مجاز است ورثه را مکلف به 

جلب مرتهن به دادرسی نماید؟ 
متزلزل  وضعیت  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
مالکیت ورثه بر  ترکه و حق تقدمی که طلبکار متوفا 
نسبت به ورثه بر  ترکه دارد، دادگاه مجاز به تقسیم 
تقسیم  به  رسیدگی  در خالل  و  بعداً  تا  نباشد   ترکه 
 ترکه ناچار از اقداماتی از قبیل صدور قرار رسیدگی به 

دعوی مالی طلبکار شود.)1(   
تقسیم  که  شود  اشکال  است   ممکن  اینجا  در 
 ترکه منافاتی با حق مرتهن بر  ترکه ندارد. به عبارت 

دیگر تجزیه  ترکه به حصص مفروز و انحالل  اشاعه 
صورت  در  زیرا  نمی کند  وارد  مرتهن  حق  به  خللی 
تقسیم  ترکه نیز، حق مرتهن در تمام حصص مفروزه 

موجود است. 
در پاسخ می گوییم که:

اواًل: تقسیم  ترکه مالزمه با دخل و تصرف ورثه 
در  ترکه دارد و الزمه این دخل و تصرف نیز استقرار 
مالکیت کامل و منجز ورثه بر  ترکه است. )بند یک 
ماده 869 قانون مدنی( که این مالکیت نیز، مستقر و 
منجز نمی شود، مگر پس از پرداخت طلب طلبکاران 

و خروج  ترکه از رهن. 
ثانیًا: ماده 229 قانون امور حسبی مقرر می دارد: 
و  صلح  و  فروش  قبیل  از  در  ترکه  ورثه  »تصرفات 
هبه و غیره نافذ نیست، مگر بعد از اجازه بستانکاران 
و یا اداء دیون«. با توجه به این که قانونگذار در وضع 
این ماده از  ترکیب »از قبیل« استفاده کرده است و 
به عبارت دیگر در مقام بیان برخی از مصادیق شایع 
تصرفات ورثه در  ترکه بوده است، لذا به نظر می رسد 
تقسیم  ترکه نیز مصداقی از تصرفات ممنوعه ورثه در  

ترکه بدون اجازه بستانکاران متوفاست. 
 ثالثًا:  ترتیب و توالی مقررات قانون امور حسبی 
در باب امور راجع به  ترکه از مواد 166 الی 326 نیز 
به نحوی است که مفید نظر قانونگذار در خصوص 
لذا  است،  قبل  ما  امور  انجام  از  پس  تقسیم  ترکه 
شماره7/3966- نظریه  در  دادگستري  حقوقي  اداره   .1
1362/11/3 چنین اظهارنظر کرده است: »در صورتي که چند 
نفر از ورثه به طرفیت چند نفر دیگر از ورثه درخواست تقسیم 
سهم االرث خود را بنمایند، ولي سهم االرث یکي از خواندگان 
از طرف اداره ثبت اسناد و امالک به نفع کسي بازداشت شده 
قابل  ماترک  که  نظر مي رسد  به  نباشد،  آن  امکان فك  و  باشد 
تقسیم باشد ولي باید ذي نفعي که سهم االرث یکي از ورثه به 
نفع او بازداشت شده است، به دادرسي دعوت شود تا بتواند از 

حق خود دفاع نماید.« 
پرسش منتهي به این نظریه مطابقتي با موضوع این مقاله ندارد  
و ناظر به فرضي است که وارثي سهم االرث خود را در ازای 
دیني نزد طلبکار به وثیقه مي گذارد، ولي این نکته در آن قابل 
بحث است و آن این که طلبکار داراي حق تقدم که به دادرسي 
دعوت مي شود، به جانشیني از وارثي که سهمش از ترکه را در 
اصالتًا  یا  فراخوانده مي شود  دادرسي  به  بازداشت خود گرفته، 
واجد حقي است که مي تواند با اتکاء به آن وارد دادرسي شود؟ 
دیگر این که در قالب چه عنواني از عناوین دعاوي طاری و از 

طرف چه کسي به دادرسي دعوت مي شود؟ 

امور این از پارهای انجام چند هر

مانندمهرومومتركه،رفعمهروموماز

تركهوتحریرتركهجزدرشرایطاستثنایی

دیگر امور برخی انجام لیکن اختیاریاند،

وصایای اخراج و دیون پرداخت مانند

متوفاوبهطوركلیتصفیهتركه،الزامی

بودهومقدمهتقسیممیباشند.

عللاطالهدادرسیدردعویتقسیمتركه
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موم  و  مهر  مانند  امور  این  از  پاره ای  انجام  هرچند 
 ترکه، رفع مهر و موم از ترکه و تحریر  ترکه جز در 
شرایط استثنایی اختیاری اند، لیکن انجام برخی امور 
دیگر مانند پرداخت دیون و اخراج وصایای متوفا و به 
طور کلی تصفیه  ترکه، الزامی بوده و مقدمه تقسیم 
می باشند. ماده 227 قانون مذکور مقرر می دارد: »اگر 
مرتهن  باشد،  رهن  دینی  مقابل  در  از  ترکه  چیزی 
مقدم  بستانکاران  سایر  بر  مرهون  مال  به  نسبت 

است...«
 ماده 242همان قانون نیز در جهت ایجاد ضمانت 
اجرایی برای منع ورثه از دخل و تصرف در  ترکه و 
در  بر  ترکه،  متوفا  و تضمین حقوق طلبکاران  حفظ 
صورت دخل و تصرف ورثه در  ترکه، مقرر می دارد: 
ضمنی...  یا  باشد  صریح  است  ممکن  »قبول  ترکه 
قبول ضمنی آن است که عملیاتی در  ترکه نمایند که 
از قبیل بیع  اداء دیون باشد  از قبول  ترکه و  کاشف 
و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح 

کشف از قبول  ترکه نماید.«
از  پیش  در  ترکه  ورثه  تصرف  و  دخل  بنابراین 
و  بوده  قبول  ترکه  حکم  در  بستانکاران  طلب  ادای 
مطابق ماده 248 همان قانون باید از طلب طلبکاران 
فزونی  اثبات  عهده  از  این که  مگر  بپردازند،  را 
بدهکاری مورث خود از  ترکه بر آیند یا این که ثابت 
کنند که  ترکه بدون تقصیر ایشان از بین رفته است و 
باقیمانده هم برای پرداخت تمام بدهکاری مورثشان 

کافی نبوده است. 
 ماده 606 قانون مدنی نیز در همین رابطه مقرر 
می دارد: »هرگاه  ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم 
شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی 
بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت 
وراث  از  نفر  چند  یا  یک  اگر  و  کند  رجوع  او  سهم 
معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا 
معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.« مطابق این 
ماده اگر ورثه متوفا پیش از تصفیه ترکه مبادرت به 
تقسیم آن نمایند، باید جوابگوی بستانکاران مورث از 
محل اموال خودشان باشند و این استثنایی بر ماده 
226 قانون امور حسبی است. در این ماده می خوانیم: 
»ورثه ملزم نیستند غیر  از  ترکه چیزی به بستانکاران 

بدهند و اگر  ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد،  
آنها  طلب  نسبت  به  بستانکاران  تمام  مابین  ترکه 

تقسیم می شود...«  
باید  پذیرفت که وقتی  نیز  نتیجه  از حیث  رابعًا: 
قطعاتی  به  است،  طلبکار  رهن  در  که  مشاعی  مال 
افراز می شود، نه تنها ممکن است حاصل این تجزیه، 
بلکه چه بسا  باشد،  بین قطعات مفروز  عدم تساوی 
ارزش حصه های مفروز به نسبت قبل از افراز پایین 
بیاید که نتیجه آن به ضرر مرتهن است. از جنبه  دیگر 
هم اگر  ترکه به اقتضای حق مرتهن بر عین مرهونه، 
همچنان  در قبض و تصرف مرتهن باشد، بی شک نه 
فقط دادگاه، بلکه ورثه نیز سلطه ای بر آن ندارند تا 

بتوانند در مورد تقسیم آن اقدام کنند.  
راجع  امور  برخی  ورثه  به هر حال ممکن است 
به  ترکه از قبیل مهر و موم و تحریر  ترکه را رعایت 
نکنند و در  ترکه دخل و تصرف نمایند یا آن را بین 
خود تقسیم کنند، ولی به نظر می رسد که در صورت 
برخی  می بایست  دادگاه  تقسیم  ترکه،  دعوی  طرح 
استقرار  به  منتهی  آنها  رعایت  مقدمات ضروری که 
مالکیت منّجز ورثه بر  ترکه می شود را در نظر داشته 
باشد. این مقدمات ضروری در مجموع شامل اقداماتی 
است که در نهایت موجب خالص شدن  ترکه و مهیا 
این  به  توجه  عدم  می گردد.  تقسیم  برای  آن  شدن 
شرایط و مقدمات قانونی معمواًل باعث طرح دعاوی 
متعددی در خالل رسیدگی به دعوی تقسیم  ترکه و 

بنابرایندخلوتصرفورثهدرتركه
حکم در بستانکاران طلب ادای از پیش
248 ماده مطابق و بوده قبولتركه
را طلبکاران طلب از باید قانون همان
بپردازند،مگراینكهازعهدهاثباتفزونی
یا آیند بر ازتركه خود مورث بدهکاری
تقصیر بدون كهتركه كنند ثابت اینكه

ایشانازبینرفتهاست.

علیپورآذر)مستشاردادگاهتجدیدنظراستانكرمانشاه(
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یا حتی پس از آن در قالب دعوی اعتراض ثالث شده 
که نتیجه آن جز اطاله دادرسی نیست. 

ممکن است گفته شود که رسیدگی توأم و هم 
زمان دادگاه به دعاوی  اشخاص ذی حق در  ترکه به 
موازات رسیدگی به دعوی تقسیم  ترکه سبب حل و 
فصل چندین دعوی در خالل یک دادرسی شده و 
عالوه بر این که دادگاه احقاق حق و فصل خصومت 
کرده، در راستای رفع اطاله دادرسی نیز گام برداشته 
در  و  شد  بیان  مقدمه  در  که  همان گونه  ولی  است. 
این نحوه دادرسی در  ثمره  نیز دیده می شود،  عمل 
دعوی تقسیم  ترکه، چیزی جز اطاله دادرسی نبوده و 
دیده شده که دادگاه در مسیر رسیدگی به این دعوی 
درگیر رسیدگی به دعاوی متعدد دیگری مانند مطالبه 
مهریه، مطالبه موصی به، دعوی جعل اسناد، دعوی 
ناچار  اثبات مالکیت و بسیاری دعاوی دیگر شده و 
مدنی  دادرسی  امری  قواعد  از  بسیاری  که  می شود 
گذارده  پا  زیر  دعاوی  این  به  رسیدگی  منظور  به  را 
و برای هر موضوعی که از سوی وراث و  اشخاص 
ذی نفع عنوان می شود، جلسه دادرسی تشکیل داده و 
جلسات را پی درپی به منظور اخذ توضیح از طرفین، 
متعدد  هیأت های  قالب  در  کارشناسی  به  امر  ارجاع 
اصالت  بررسی  ثبتی،  سوابق  بررسی  کارشناسان، 
اسناد و مدارک ارائه شده به دادگاه، تجدید کند و در 
نهایت از موضوع ساده تقسیم  ترکه کالفی سردرگم 

بسازد و نتواند از عهده گشودن آن برآید. 

شناساییوراثواشخاصذینفعتركه
مطابق ماده 304 قانون امور حسبی، درخواست 

تقسیم  ترکه باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفا؛

باید بین  2- ورثه و  اشخاص دیگری که  ترکه 
آنها تقسیم شود و سهام هر یک. 

قانونگذار در  بند 2 ماده 304 قانون امور حسبی 
به صراحت از  اشخاصی که می بایست در روند تقسیم 
 ترکه حضور داشته باشند، نام برده است. دادخواست 
دهنده )درخواست کننده( کسی است که به واسطه 
یکی از اسباب تملک به شرح ماده 140 قانون مدنی 
و به نسبت مشخصی، مالکیت مشاع در  ترکه داشته 
و از این حیث ذی نفع در تقسیم  ترکه است. بنابراین 
دادخواست دهنده ممکن است یکی از ورثه باشد که 
به سبب توارث، مالک مشاع جزئی از  ترکه است یا 
تقسیم  مال موضوع  در  متوفی  است شریک  ممکن 
اکنون به علت فوت شریک خود مایل به  باشد که 
ادامه شراکت نیست و یا شخصی باشد که به واسطه 
وصیت متوفا به جزء مشاعی از  ترکه، مالک سهمی 

در  ترکه شده است. 
و  مرتهن  همانند  دیگر«  »اشخاص  از  منظور 
از  ترکه اند.  یا دینی  کسانی اند که مدعی حق عینی 
اگر بپذیریم که  ترکه تا قبل از تصفیه و اخراج دیون 
و وصایای متوفا، قابل تقسیم نیست، در نتیجه این  
اشخاص مشمول  بند2 ماده 304 قانون امور حسبی 
نمی شوند. به عبارت دیگر موصی له، مرتهن و مدعی 
حق از  ترکه اعم از حق عینی، یا دینی باید پیش از 
تقسیم  ترکه به حق خود رسیده باشند و به هر حال 
وضعیت ادعای ایشان معلوم و قطعی شده باشد، در 
غیر این صورت  ترکه مهیای تقسیم نمی باشد تا دعوت 
و حضور این  اشخاص ضروری باشد. بنابراین منظور 
متوفا  در  ترکه  از»اشخاص دیگر« کسانی است که 
این اشخاص  سهم اند.  صاحب  تصفیه  ترکه  از  پس 
ممکن است شرکای متوفا از زمان حیات وی باشند 
شریک  وی،  درگذشت  از  بعد  که  باشند  کسانی  یا 
در  ترکه شده اند، مانند موصی له که به جزء مشاع از 
 ترکه وصیت به نفع او شده و پس از دریافت سهمش، 
هم اکنون شریک وراث در  ترکه است یا طلبکاری 

منظورقانونگذاردرماده322قانون
امورحسبیاز»درنظرگرفتنمقداریاز
وصیت« اجرای و دیون تأدیه برای تركه
شاملآندستهازطلبکارانوموصیلهی
تركه، از خود طلب قبال در كه است
كردهاند تملك را تركه از مشاع سهمی
واكنونبهنسبتمزبور،شریكوذینفع

درتقسیمتركهاند.

عللاطالهدادرسیدردعویتقسیمتركه
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که در ازای طلبش از  ترکه متوفا، حصه ای مشاع از 
 ترکه به او واگذار شده است، یا مرتهنی که در ازای 
طلبش جزیی مشاع از عین مرهونه )ترکه( را تملک 

کرده است. 
در تعیین مصداق دیگری از »اشخاص دیگر« در 
 بند 2 ماده 304 قانون امور حسبی فرض کنید )الف( 
و )ب( مشترکًا و به تساوی مالک شش دانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی و چاه آب و ادوات کشاورزی و 
یک دستگاه کامیون می باشند. البته هر یک از ایشان 
مالک اختصاصی اموال دیگری نیز می باشند. با فوت 
تقسیم  ترکه  به  دائر  دادخواستی  وی  وراث  )الف(، 
مورث خود اعم از آن چه با )ب( مشترکًا مالک بوده 
و سایر اموالی که اختصاصًا از مورثشان به جا مانده، 
تقدیم دادگاه می کنند. در این صورت بر اساس  بند 
2 ماده 304 قانون امور حسبی و با توجه به مالکیت 
مشاع )ب( به همراه وراث )الف( در شش دانگ زمین 
همین طور  و  کشاورزی  ادوات  و  چاه  و  کشاورزی 
در  نیز  را  )ب(  شخص  باید  )الف(  وراث  کامیون، 
تقسیم  ترکه  جهت  در  و  برده  نام  خود  دادخواست 
مورث خود، دعوی تقسیم را به طرفیت وی به عنوان 
مالک سه دانگ از اموال مذکور اقامه کنند. البته اگر 
وراث )الف( صرفًا خواستار تقسیم اموال اختصاصی به 
جای مانده از مورث خود باشند، ضرورت دخالت )ب( 

به طور کلی منتفی است. 
که  گفت  می توان  فوق  توضیحات  به  توجه  با 
از  امور حسبی  منظور قانونگذار در ماده 322 قانون 
دیون  تأدیه  برای  از  ترکه  مقداری  گرفتن  نظر  »در 
و  طلبکاران  از  دسته  آن  شامل  وصیت«  اجرای  و 
ترکه،  از   خود  طلب  قبال  در  که  است  موصی لهی 
سهمی مشاع از  ترکه را تملک کرده اند و اکنون به 
تقسیم  ترکه اند.  در  ذی نفع  و  شریک  مزبور،  نسبت 
قانون  الی870   868 مواد  موافق  نتیجه  گیری  این 
مدنی و توالی و  ترتیب فصول قانون امور حسبی در 
باب پنجم آن قانون است. پس با این نتیجه گیری به 
پاسخی منطقی و مطابق با روال قانونی تقسیم  ترکه 

و لزوم تصفیه  ترکه پیش از  ترکه دست یافتیم. 
تقسیم  دعوی  در  دادرسی  اطاله  علل  از  یکی 
 ترکه، عدم طرح دعوی به طرفیت کلیه مالکین  ترکه 

از وراث و سایر  اشخاص است. معمواًل در این  اعم 
وراثت،  گواهی حصر  با مالحظه  دادگاه  موارد  قبیل 
وراث  از  برخی  به طرفیت  متوجه عدم طرح دعوی 
می شود، ولی در فرضی که عالوه بر ورثه، شخص 
دیگری هم مالک سهمی مشاع در کلیت مالی است، 
که جزئی از آن  ترکه متوفاست، ممکن است دادگاه 
نیز متوجه این موضوع نشده و بدون توجه به مالکیت 
مشاع شخص مذکور بر  ترکه، مبادرت به رسیدگی در 
جهت تقسیم  ترکه بین ورثه نماید. در این موارد اگر 
مال موضوع تقسیم، غیرمنقول به ثبت رسیده باشد و 
مالکیت مشاع شریک متوفا نیز در دفتر امالک ثبت 
شده باشد، ممکن است دادگاه با مالحظه سند رسمی 
ملک یا استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک، متوجه 
این امر شود و بتواند تصمیم درست اتخاذ نماید. در 
هرحال دخالت شریک متوفی در روند تقسیم  ترکه 
اعم از این که تحت عنوان ورود ثالث یا اعتراض ثالث 
صورت  پذیرد، از موجبات اطاله دادرسی است و بهتر 
آن است که دادخواست دهنده به این نکته در وقت 
تقدیم دادخواست توجه نماید و شریک مورث خود را 

در دعوی تقسیم  ترکه وارد کند.  

شناساییمرجعصالح
برای  صالحیت دار  مرجع  صحیح  تشخیص 
رسیدگی به تقسیم  ترکه از راهکارهای جلوگیری از 

اطاله دادرسی است. 

دخالتشریكمتوفیدرروندتقسیم

تركهاعمازاینكهتحتعنوانورودثالث

یااعتراضثالثصورتپذیرد،ازموجبات

اطالهدادرسیاستوبهترآناستكه

وقت در نکته این به دهنده دادخواست

شریك و نماید توجه دادخواست تقدیم

مورثخودرادردعویتقسیمتركهوارد

كند.

علیپورآذر)مستشاردادگاهتجدیدنظراستانكرمانشاه(
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به رسیدگی در دادگاه صالحیت بررسی
تقسیمتركه

و  مواد300، 305  به  توجه  با  و  اصل  عنوان  به 
306 و مواد بعدی از قانون امور حسبی، باید گفت که 
رسیدگی به دعوی تقسیم  ترکه اصواًل با دادگاه حقوقی 
است. اما در خصوص دادگاه دارای صالحیت محلی 
و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 20 
راجع  »دعاوی  می دارد:  مقرر  مدنی  امور  در  انقالب 
به  ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به 
وصایای متوفی باشد، تا زمانی که  ترکه تقسیم نشده، 
اقامتگاه  آخرین  که  می شود  اقامه  محلی  دادگاه  در 
متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه 
متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در 
سکونت  محل  آخرین  که  است  دادگاهی  صالحیت 

متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.«
عبارات ماده مزبور که برگرفته از ماده 32 قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 است، به گونه ای 
ماهیتی  تقسیم  ترکه،  دعوی  گویی  که  شده  تنظیم 
جدا از دعاوی راجع به  ترکه دارد و در نتیجه رسیدگی 
به آن حداقل بنا به مفهوم ماده مزبور در صالحیت 
برداشت  این  نیست.  متوفی  اقامتگاه  آخرین  دادگاه 
آخرین  دادگاه  صالحیت  زمانی  محدوده  از  ناشی 
راجع  دعاوی  به  رسیدگی  به  متوفی،  اقامتگاه  محل 
به  ترکه از زمان فوت شخص تا زمان تقسیم  ترکه 
نظر  به  ولی  ص43(  ج1،   ،1382 )مهاجری؛  باشد. 

می رسد این برداشت درست نباشد، زیرا دعاوی راجع 
به  ترکه، محدود به دعوی مطالبه طلب یا استیفای 
موصی به از  ترکه نیست، بلکه دعوی تقسیم  ترکه نیز 
اما  باشد.  به  ترکه  راجع  از دعوی  می تواند مصداقی 
توقیت صالحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفا به 
رسیدگی به دعاوی راجع به  ترکه تا پیش از تقسیم 
دیگر  و  وراث  توافق  به  بنا  این که  ترکه  خواه   ترکه 
 اشخاص ذی نفع تقسیم گردد یا به  وسیله دادگاه، از 
آن جهت است که پس از تقسیم  ترکه و تعیین حصه 
ذی حق  اشخاص  دیگر   و  وراث  از  یک  هر  مفروز، 
در  ترکه و تملک آن، وضعیت  اشاعه منحل شده و 
ناچار  گردد،  ترکه  از   حقی  مدعی  چنان چه شخصی 
است به استناد ماده 606 قانون مدنی به هر یک از 
ورثه رجوع کند و در این صورت دادگاه صالح حسب 
از دادگاه های مقرر در مواد  مورد ممکن است یکی 
11، 12 و13 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی باشد. 
)شمس؛ 1385، ج1، ص424 و متین دفتری؛ 1381، 

ج1، صص 283 و 284( 
در رابطه با صالحیت دادگاه در رسیدگی به امور 
مقرر  حسبی  امور  قانون   163 ماده  ترکه،  به   راجع 
)در  بخشی  دادگاه  با  ترکه  به   راجع  »امور  می دارد: 
حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی( است که آخرین 
و  بوده  دادگاه  آن  حوزه  در  ایران  در  متوفا  اقامتگاه 
اگر متوفا در ایران اقامتگاه نداشته، با دادگاهی است 
دادگاه  آن  حوزه  در  متوفا  سکنای  محل  آخرین  که 

بوده.«
اقامتگاه نیز در ماده 1002 قانون مدنی چنین   
از  عبارت  »اقامتگاه هر شخصی  است:  تعریف شده 
و  داشته  سکونت  آنجا  در  شخص  که  است  محلی 
مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت 
امور  او باشد، مرکز  امور  شخصی غیر  از مرکز مهم 
اقامتگاه محسوب می شود«. بنابراین رسیدگی به  او 
به  امور راجع  از  به عنوان یکی  دعوی تقسیم  ترکه 
 ترکه، در صالحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی 
است و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، با 
در  متوفی  سکنای  محل  آخرین  که  است  دادگاهی 
ایران در حوزه آن بوده. بنابراین قانون آیین دادرسی 

تركه تقسیم دعوی به رسیدگی
در بهتركه، راجع امور از یکی عنوان به
اقامتگاه آخرین محل دادگاه صالحیت
ایران در متوفی اگر و است متوفی
اقامتگاهنداشتهباشد،بادادگاهیاست
كهآخرینمحلسکنایمتوفیدرایران
آیین قانون بنابراین بوده. آن حوزه در
در حسبی امور قانون با مدنی دادرسی
بابدادگاهصالحبهرسیدگیبرایتقسیم

تركهتعارضیندارد.

عللاطالهدادرسیدردعویتقسیمتركه
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مدنی با قانون امور حسبی در باب دادگاه صالح برای 
رسیدگی به تقسیم  ترکه تعارضی ندارد.  

سهم  افراز  خواستار  متوفی،  سابق  شریک  اگر 
مشاع خود از یک قطعه زمین از سهام ورثه شریک 
سابق خود باشد، به کدام دادگاه باید دادخواست دهد؟ 
عنوان  به  سابق  شریک  ورثه  اقامت  محل  دادگاه 
وقوع  محل  دادگاه  یا  خوانده،  اقامت  محل  دادگاه 
متوفا؟  اقامت  محل  آخرین  دادگاه  یا  مشترک  مال 
ورثه،  اشخاص  بر  عالوه  شد؛  بیان  که  همان گونه 
اموال  در  حیاتش  زمان  در  متوفا  با  که  هم  دیگری 
به جای مانده از وی شریک بوده اند یا پس از فوت 
سهمی  تملک  یا  متوفا  جانب  از  وصیتی  سبب  به 
شریک  مورث،  از  خود  طلب  ازاء  در  ترکه  از   مشاع 
در  ترکه شده اند، می توانند دادخواستی جهت تقسیم 
مال الشرکه و تعیین سهم مفروز خود از سهام دیگر 
توجه  با  نیز  مورد  این  در  کنند.  دادگاه  تقدیم  شرکا 
به شراکت  اشخاص مزبور با ورثه در  ترکه و امتزاج 
برای  صالح  دادگاه  یکدیگر،  در  طرف  دو  مالکیت 
اقامتگاه  آخرین  دادگاه  همان  تقسیم،  به  رسیدگی 
شراکت  موضوع  مال  اگر  بنابراین  می باشد.  متوفی 
باشد  بین وراث و شریک مورثشان، مال غیرمنقول 
و این مال در محلی به غیر  از آخرین اقامتگاه متوفا 
دادگاه صالحیت  این که  )با فرض  باشد،  قرار گرفته 
رسیدگی به دعوی تقسیم  ترکه را داشته باشد()1(  شریک 
مشاع خود  تقسیم سهم  دادخواست  نمی تواند  مزبور 
قانون   12 11و  مواد  استناد  به  را  وراث  سهام  از 
امور  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
مدنی، به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول یا دادگاه 
توقع  به هر حال  و  کند  تقدیم  خوانده  اقامت  محل 
باشد.  داشته  دادگاه ها  این  از  را  ماهیت  در  رسیدگی 
مستند قانونی این نظر ، بند 2 ماده 304 قانون امور 
حسبی است که به  اشخاص دیگری هم که در  ترکه 
سهیم هستند، اجازه تقدیم درخواست )در حال حاضر 

دادخواست( تقسیم  ترکه داده است. 

رسیدگی در ثبتی مرجع بررسیصالحیت
بهتقسیمتركه

گفتیم که تقسیم  ترکه اصواًل در صالحیت دادگاه 
است، لیکن در فرضی که  ترکه مشتمل بر یک یا چند 
قلم مال غیرمنقول ثبت شده باشد و در میان وراث 
محجور یا غایبی نباشد، افراز چنین  ترکه ای با واحد 
ثبتی محل وقوع مال غیر منقول است. در این رابطه 
ماده اول قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
1357 مقرر می دارد: »افراز امالک مشاع که جریان 
ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از این که در دفتر امالک 
ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی  که مورد تقاضای 
یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد 
واحد  است.  واقع  آن  حوزه  در  مذکور  ملک  که  بود 
مورد  ملک  مقررات  و  قوانین  کلیه  رعایت  با  ثبتی 

تقاضا را افراز می نماید...« 
ماده دوم همان قانون نیز مقرر می دارد: »تصمیم 
واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا در 
دادگاه شهرستان )در تشکیالت فعلی دادگاه عمومی 
حقوقی( محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض ده 
روز از تاریخ ابالغ تصمیم می باشد. دادگاه شهرستان 
به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. 
حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است«.
بنابراین در حال حاضر تقسیم امالک مشاِع به 

1. در ادامه خواهیم دید که در مورد اموال غیر منقول و با رعایت شرایطی، اداره ثبت اسناد وامالک صالح برای افراز می باشد.

ثبت امالک كه نیست مجاز دادگاه
با و تفکیك تركه اقالم سایر از را شده
صدورقرارعدمصالحیت،افرازآنهارابه
تركه زیرا كند، محول محل ثبتی واحد
عنوانیاستكهدربرگیرندهتماماموال
بهجایماندهازمتوفاستواگرقراربر
باید تقسیمآنشود،كلاینمجموعه
بهوسیلهدادگاهموردبررسیقرارگیرد.

علیپورآذر)مستشاردادگاهتجدیدنظراستانكرمانشاه(
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ثبت رسیده، با اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع 
ملک مذکور است، مگر این که در بین شرکا محجور 
یا غایبی وجود داشته باشد. مستثنی شدن محجور و 
وحدت  رأی  به  متکی  فوق،  قانون  شمول  از  غایب 
عمومی  هیأت   1360/1/15  -29/59 شماره  رویه 
»نظر  می دارد:  مقرر  که  است  کشور  عالی  دیوان 
و  لحاظ حفظ حقوق محجورین  به  مقنن  این که  به 
غایب مفقوداالثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت 
اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته که در 
تقسیم  ترکه اگر بین وراث، محجور و یا غایب باشد، 
تقسیم توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید 
به موجب  قانون که  ماده 326 همین  به  توجه  با  و 
آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم  ترکه 
بود و  نیز ساری خواهد  اموال  در مورد تقسیم سایر 
نظر به این که ماده یک قانون افراز امالک مشاع که 
قانون عام است و بر طبق آن افراز امالکی که جریان 
ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صالحیت واحد ثبتی 
 313 ماده  ناسخ  علی االصول  شده،  شناخته  محل 
قانون امور حسبی که قانون خاص است، نمی باشد، 
نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم امالک 
مشاع محجورین و غایب مفقود االثر را از صالحیت 
واحد ثبتی خارج دانسته و در صالحیت دادگاه شناخته 
است، صحیح و مطابق با موازین قانونی است...«)1(  

از  مجموعه ای  ترکه  اگر   استثنا،  این  بر  عالوه 
اموال غیر منقول ثبت شده و ثبت، یا مجموعه ای از 

یا غیر  از ثبت شده  )اعم  اموال منقول و غیرمنقول 
 آن( باشد، در این حالت نیز رسیدگی به تقسیم  ترکه 
نیست  دادگاه مجاز  دیگر  عبارت  به  است.  دادگاه  با 
که امالک ثبت شده را از سایر اقالم  ترکه تفکیک 
و با صدور قرار عدم صالحیت، افراز آنها را به واحد 
ترکه عنوانی است که  زیرا   ثبتی محل محول کند، 
متوفاست  از  مانده  جای  به  اموال  تمام  دربرگیرنده 
و اگر قرار بر تقسیم آن شود، کل این مجموعه باید 
به وسیله دادگاه مورد بررسی قرارگیرد تا در نهایت 
لزوم حفظ  و  اقتضاء طبیعت  به  اموال  این  مجموعه 
و  شوند  بها  تعدیل  یا  رد  یا  افراز  به  تقسیم  مالیت، 
مذکور  طرق  از  هیچ  یک  به  تقسیم  قابل  چنان چه 
نباشد، بنا به درخواست هر یک از ورثه رأی به فروش 

آنها صادر شود. 
در  تقسیم  ترکه  اگر  می دانیم  که  همان گونه 
دادگاه مطرح باشد و با فرض این که  ترکه بین ورثه 
دادگاه  باشد،  تقسیم پذیر  ذی نفع  دیگر  اشخاص  و 
پس از وصول نظریه کارشناسی در خصوص کیفیت 
بر  مشتمل  صورت جلسه ای  حاوی  که  تقسیم  ترکه 
تعداد وراث و حصه های مفروز به تعداد و به نسبت 
سهم مشاع هر یک از ایشان و نحوه تقسیم اعم از 
را برای تعیین  یا تعدیل بها است، وراث  یا رد  افراز 
و  می کند  حضور  یه  دعوت  یک  هر  مفروز  حصه 
تعیین  خصوص  در  وراث  جلسه،  این  در  چنان چه 
سهم خود از میان حصص مفروز به توافق نرسیدند، 
سهم هر یک را به قرعه تعیین می کند )مواد 319 و 
320 قانون امور حسبی( و پس از خاتمه قرعه کشی 
صورت مجلس قرعه کشی را به امضاء صاحبان سهم 
تقسیم نامه  صورت مجلس،  این  اساس  بر  و  رسانده 

رأی وحدت  از صدور  دهه  دو  از  بیش  این که  وجود  با   .1
عالی  دیوان  عمومی  هیأت   1360/1/15-29/59 شماره  رویه 
و  نمی گردد  رعایت  همچنان  آن  مدلول  ولی  می گذرد،  کشور 
برای  که  می شود  صادر  آن  خالف  بر  دستورالعمل هایی  حتی 
نمونه می توان از»طرح جامع رفع اطاله دادرسی یا دستورالعمل 
شماره 4 در امور حقوقی« صادره از سوی معاونت آموزش قوه 
به  قرار عدم صالحیت  به صراحت صدور  برد که  نام  قضاییه 
شایستگی واحد ثبتی به منظور تقسیم ترکه غیر منقول ثبت شده 
را خالف قانون اعالم کرده است. البته دالیلی هم برای توجیه 
این نظر ابراز شده که همگی ناشی از عدم شناخت صحیح روند 

تقسیم ترکه است.           

تقسیم مورد در ثبتی واحد صالحیت

تركه،باتنظیمصورتمجلسافرازخاتمه

موظف ثبتی واحد آن از پس و یافته

به دادگاه اقدام جهت را پرونده است

تعیینسهممفروزهریكازورثهازطریق

توافقورثهویابهقرعهاعادهدهد.

عللاطالهدادرسیدردعویتقسیمتركه
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ابالغ و تسلیم می نماید.  به صاحبان سهم  تنظیم و 
)مواد 322 و323 و 324 قانون امور حسبی(

حال این سؤال مطرح است که اقدام واحد ثبتی 
تا  شده،  ثبت  غیر منقول  تقسیم  ترکه  خصوص  در 
کجاست؟ به عبارت دیگر آیا واحد ثبتی محل مجاز 
افراز ملک ثبت شده، مبادرت به ثبت  از  است پس 

مالکیت مفروز هر یک از شرکای سابق بنماید؟ 
در پاسخ با توجه به توضیح باال باید گفت: نظر 
به حدود اختیارات واحد ثبتی در افراز امالک مشاع 
امالک  فروش  و  افراز  قانون  با  مطابق  شده،  ثبت 
در  ثبتی  واحد  نظر می رسد که صالحیت  به  مشاع، 
افراز  صورت مجلس  تنظیم  با  تقسیم  ترکه،  مورد 
است  موظف  ثبتی  واحد  آن  از  پس  و  یافته  خاتمه 
پرونده را جهت اقدام دادگاه به تعیین سهم مفروز هر 
یک از ورثه از طریق توافق ورثه و یا به قرعه اعاده 
دهد. اختالف ورثه در خصوص تعیین سهم خود از 
میان حصه های مفروز شده از  ترکه، یکی از مسائلی 
بروز  تقسیم  ترکه  پایانی  روند  در  معمواًل  که  است 
می کند و دخالت دادگاه جهت ایجاد توافق بین ایشان 
و در غیر  این صورت، قرعه کشی برای تعیین سهم 
پرونده  وصول  از  پس  می طلبد.  را  ورثه  از  یک  هر 
از قطعات  ورثه  از  تعیین سهم هر یک  و  دادگاه  به 
نهایت قطعیت آن،  مفروز و تنظیم تقسیم نامه و در 
از تقسیم نامه قطعیت  دادگاه مکلف است تصویری 
یافته را جهت ثبت مالکیت مفروز هر یک از ورثه و 
صدور سند مالکیت به نام ایشان به اداره ثبت اسناد 
و امالک ارسال کند. اگر ورثه به توافقی در خصوص 
سهم مفروز خود از میان حصه های مفروز برسند و به 
واحد ثبتی محل ابالغ نمایند، واحد ثبتی محل هم 
می تواند مطابق توافق به عمل آمده به ثبت مالکیت 

مفروز هر یک از ورثه بپردازد. 

نتیجه
مبادرت دادگاه به تقسیم  ترکه و به طور کلی هر 
مال مشاعی، بدون توجه به اسباب و شرایط قانونی و 
حقوقی آن، سبب طوالنی شدن دادرسی و وارد شدن 
دادگاه به دعاوی بی ارتباط با تقسیم  ترکه می گردد و 
چه بسا در این روند اصل ترکه یا به طور کلی مال 

مشاع تلف گردد. بنابراین اگر  ترکه و به طورکلی هر 
مال مشاعی حائز این شرایط و مقدمات الزم نباشد 
و تقسیم آن از دادگاه خواسته شود، دادگاه باید که از 
تقسیم آن خودداری نماید و در این رابطه دعوی را 
به جهت فراهم نبودن اسباب و شرایط تقسیم  ترکه 
در وقت تقدیم دادخواست رد نماید یا این که رسیدگی 
را متوقف و منوط به تصفیه  ترکه به منظور استقرار 
بی اشکال  نیز  اخیر  حل  راه  که  کند  ورثه  مالکیت 

نخواهد بود. 

فهرستمنابع
1. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق	مدنی،	مشارکت	ها-	صلح	
و	عطایا، جلد 2، تهران، انتشارات اقبال، چاپ اول، 1363
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تهران؛ انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1372
4. مهاجری، علی؛ شرح	قانون	آیین	دادرسی	مدنی	
دادگاه	های	عمومی	و	انقالب، جلد اول، تهران، انتشارات 

گنج دانش، 1382، چاپ دوم
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اختالفورثهدرخصوصتعیینسهم

خودازمیانحصههایمفروزشدهازتركه،

یکیازمسائلیاستكهمعمواًلدرروند

پایانیتقسیمتركهبروزمیكندودخالت

دادگاهجهتایجادتوافقبینایشانودر

تعیین برای قرعهكشی صورت، غیراین

سهمهریكازورثهرامیطلبد.

علیپورآذر)مستشاردادگاهتجدیدنظراستانكرمانشاه(
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طوالنی ترین روز عمر انسان

شکایت  زندگیش  وضع  از  و  رسید  زین العابدین)ع(  امام  محضر  شخصی 
نمود.

امام )ع( فرمود:
بیچاره فرزند آدم! هر روز گرفتار سه مصیبت است که از هیچ کدام از آنها پند 

و عبرت نمی گیرد. اگر عبرت بگیرد دنیا و مشکالت آن برایش آسان می شود.
مصیبت اول این که، هر روز از عمرش کاسته می شود. اگر زیان در اموال وی 
پیش بیاید غمگین می گردد، با این که سرمایه ممکن است بار دیگر بازگردد، ولی 

عمر قابل برگشت نیست.
دوم: هر روز، روزی خود را می خورد، اگر حالل باشد باید حساب آن را پس 

بدهد و اگر حرام باشد باید بر آن کیفر ببیند.
سپس فرمود:

سومی مهم تر از این است.
گفته شد، آن چیست؟

امام فرمود: هر روز را که به پایان می رساند، یک قدم به آخرت نزدیک شده 
اما نمی داند به سوی بهشت می رود یا به طرف جهنم.

آنگاه فرمود: طوالنی ترین روز عمر آدم، روزی است که از مادر متولد می شود. 
دانشمندان گفته اند این سخن را کسی پیش از امام سجاد نگفته است.

)بحار،جلد78،صفحه160(
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چكیده
قانونگذار ایران از بدو تصویب قوانین کیفری به تأثیر از حقوق فرانسه، اصل 
را بر غیر قابل گذشت  بودن جرایم قرارداد، اما از جهتی دیگر به لحاظ مواجهه 
با مفهوم »حق الناس« در فقه اسالمی و ضرورت های اجتماعی، در ماده 277 
قانون مجازات عمومی، تعدادی از جرایم را قابل گذشت اعالم کرد. با پیروزی 
انقالب اسالمی و تغییرات بنیادین در حقوق جزا و ورود دو مفهوم »حق اهلل« 
و »حق الناس« به این حوزه، تعیین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در 
وضعیت جدیدی قرار گرفت. به نظر می رسد مقنن در ماده 727 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1375، مفهوم جرم قابل گذشت را به کلی دگرگون نموده و 
صبغه قابلیت گذشت جرایم را تا حد زیادی کم رنگ کرده است. در این نوشتار 
قانون  در  دو  این  تفکیک  ضابطه  و  گذشت  غیرقابل  و  گذشت  قابل  جرایم 

مجازات اسالمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

حق اهلل،  گذشت،  غیر قابل  جرایم  گذشت،  قابل  جرایم  واژه ها:  كلید 
حق الناس، ضابطه 

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت 

در قانون مجازات اسالمی و ضابطه تفكیك آن 

منصور صدقی 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 
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درآمد
بخشودن  و  عفو  معنای  به  لغت  در  »گذشت« 
و  چشم پوشی  به  حقوق،  علم  اصطالح  در  و  است 
صرف نظر کردن شاکی خصوصی از تعقیب متهم یا 
مجنی علیه  اگر  می شود.  گفته  محکوم علیه  مجازات 
واژه های  کند،  صرف نظر  خود  حق  از  کلی  طور  به 
دیگری چون »رضایت« و »عفو« نیز مورد استفاده 
و  ماده 257  ماده 161،   3 مانند  بند  می گیرند؛  قرار 
قسمت پایانی ماده 264 قانون مجازات اسالمی. این 
نوشتار به رویکرد قانونگذار ایران به قابلیت گذشت 
جرایم و ضابطه به کار گرفته شده در این خصوص 

می پردازد.
مفهومگذشتوآثارآن 

و  است  ایقاع  نوعی  و  حق  اسقاط  گذشت، 
قانونگذار در ماده 23 قانون مجازات اسالمی همین 
قابل  جرایم  از  منظور  است.  نموده  اراده  را  معنی 
گذشت، بزه هایی است که شاکی خصوصی یا متضرر 
بزه هایی که  را دارد.  از جرم، حق بخشیدن مرتکب 
تعقیب آن با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود 
مجازات  اجرای  و  کیفری  تعقیب  او،  گذشت  با  و 
گذشت،  غیرقابل  جرایم  در  اما  می گردد،  موقوف 
شاکی یا مجنی علیه حق بخشیدن مرتکب را ندارد، 
مقام  و  نیست  به درخواست کسی  منوط  آن  تعقیب 
قضایی مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب 

می باشد. 

منظور از اصطالح جرایم قابل گذشت، بخشودن 
از  با گذشت خود،  مجرم است، نه جرم، زیرا شاکی 
تعقیب و مجازات مجرم صرف نظر می کند، نه از اصل 
از باب  از دو اصطالح فوق  این رو استفاده  از  جرم. 

مسامحه در تعبیر است.)1(   
رسیدگی  مراحل  تمام  »گذشت«،  واژه  اثر 
را  حکم  اجرای  و  محاکمه  تحقیق،  تعقیب،  از  اعم 
کشورهای  بعضی  در  که  حالی  در  دربرمی گیرد، 
واژه  سه  از  مصر  و  سوریه  عراق،  جمله  از  اسالمی 
صفح)4(   و  صلح)3(  تنازل)2(  عناوین  تحت  جداگانه 
خاصی  مرحله  در  اصطالح  هر  که  می شود  استفاده 

به کار برده می شود. 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   6 مواد  طبق 
عمومی و انقالب در امور کیفری و 23 قانون مجازات 
اسالمی، گذشِت قطعی شاکی خصوصی یا متضرر از 
جرم در جرایم قابل گذشت، از موجبات سقوط دعوای 
خصوصی و مجازات بوده و با گذشت، تعقیب، رسیدگی 
موقوف می شود.  موارد  قبیل  این  در  اجرای حکم  و 
مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه ها با صدور قرار 
اگر  اما  را مختومه می کنند،  پرونده  تعقیب،  موقوفی 
جرم ارتکابی از جرایم غیرقابل گذشت باشد، گذشت 
شاکی تاثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد و فقط 

می تواند یکی از موجبات تخفیف مجازات باشد. 

حیثیتهایچندگانهجرایمودعاویناشیازآن
بحث حیثیت های چندگانة جرایم و دعاوی ناشی 
این مبحث دارند و بدون  به  از آن، وابستگی کامل 
فهم این قسمت، درک صحیحی از موضوع به دست 

نمی آید. 

به  بیان، مجاز مرسل  معانی  تعبیرات در علم  این گونه  به   .1
عالقه سببیت گفته می شود که در آن سبب، استعمال شده، ولی 
مسبب اراده می شود. در این جا هم جرم قابل گذشت و غیرقابل 

گذشت استعمال شده، ولی مراد از آن مجازات است.  
یا طرح  دعوا  اقامه  از حق  متضررازجرم  انصراف  تنازل،   .2
شکایت است که دراین وضعیت حق دادستان درتعقیب جرم 

نیز ساقط  می شود.
با  جرم  از  متضرر  مصالحه  یا  گذشت  درخواست  3. صلح، 

متهم در تمام مراحل تحقیق و محاکمه است.
از صدور  بعد  از جرم  یا مصالحه متضرر  4. صفح، گذشت 

حکم است. 

باشکایت تعقیبجرمیكجنبهای

وی گذشت با و شروع خصوصی شاكی

جنبة دارای جرم اما خواهدشد، متوقف

شکایت به نیاز الهی جنبة یا عمومی

نماینده عنوان به دادستان و نداشته

جامعه،مکلفبهتعقیباست.

جرایمقابلگذشتوغیرقابلگذشتدرقانون...
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دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   2 ماده  طبق 
عمومی و انقالب در امور کیفری، کلیه جرایم دارای 
جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می گردد...« 
از  اشکال اساسی که درکیفیت نگارش و  صرف نظر 
کلی  طور  به  دارد،)1(  وجود  قانونی  ماده  این  تنظیم 
جنبه ای هستند.  دو  یا  بوده  جنبه  دارای یک  جرایم 
دارای  به سه دسته: جرایم  دارای یک جنبه،  جرایم 
جنبه خصوصی، جرایم دارای جنبه عمومی و جرایم 
جرایم  اما  می شوند،  تقسیم  حق اللهی  جنبه  دارای 
را  فوق  سه گانه  جنبه های  از  جنبه ای،  ترکیبی  دو 
جنبه خصوصی  دارای  که  مانند کالهبرداری  دارند، 

و عمومی است. 
جرمی که دارای یک جنبه باشد، موجب یک ادعا 
ادعا  دو  جنبه ای، موجب  دو  ولی جرایم  بود،  خواهد 
می شود. تعقیب جرم یک جنبه ای با شکایت شاکی 
خصوصی شروع و با گذشت وی متوقف خواهد شد، 
به  نیاز  الهی  جنبة  یا  عمومی  جنبة  دارای  جرم  اما 
شکایت نداشته و دادستان به عنوان نماینده جامعه، 
جرایم  در  اشخاص  شکایت  است.  تعقیب  به  مکلف 
دارد،  جرم  اعالم  جنبة  صرفًا  حق اللهی،  یا  عمومی 
نه شکایت، لذا گذشت آنان تأثیری در روند رسیدگی 
که  کالهبرداری  مانند  داشت.  نخواهد  موضوع  به 
تعقیب با شکایت شاکی شروع می شود، اما با گذشت 
اگر  جنبه ای  دو  جرایم  در  شد.  نخواهد  موقوف  وی 
جنبه عمومی یا الهی به جنبة خصوصی غلبه داشته 
باشد، نیازی به اعالم شکایت شاکی و متضرر از جرم 
نبوده و دادستان موظف است از باب جنبة عمومی یا 

حق اللهی جرم، به تعقیب متهم بپردازد. 

طبقهبندیجرایمازنظرقابلیتگذشت
مجازات  قانون   727 و   23 مواد  به  توجه  با 
اسالمی و  بندهای 2و3 ماده 4 و  بند 2 ماده 6 قانون 
امور  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
کیفری،)2( جرایم به دو دسته قابل  گذشت و غیرقابل 

این سوال مطرح  گذشت طبقه بندی می شوند، حال 
چگونه  گذشت  قابل  جرم  تشخیص  که  می شود 
اسالمی  مجازات  قانون   727 ماده  گیرد.  صورت 
ظاهراً جرایم قابل گذشت را احصاء نموده است، اما 
با دقت در این ماده که قانونگذار تصریحی بر قابل 
گذشت بودن جرایم مذکور ننموده، بلکه بیان داشته 
شکایت  با  جز  مواد  این  در  مندرج  جرایم  که  است 
صورت  در  و  نمی شوند  تعقیب  خصوصی  شاکی 
مرتکب  مجازات  در  می تواند  دادگاه  شاکی،  گذشت 
تعقیب  از  شرعی  موازین  رعایت  با  یا  دهد  تخفیف 
لزوم  قانونگذار  ماده،  این  در  کند.  صرف نظر  مجرم 
گذشت  اما  دانسته،  تعقیب  مجوز  را  شاکی  شکایت 
شاکی موجب سقوط دعوا نشده و تعقیب، محاکمه و 
اگر جرایم مندرج در ماده  مجازات منتفی نمی شود. 
727 قابل گذشت هستند، طبق  بند 3 ماده 4 و  بند 
عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   6 ماده   2
ماده  طبق  همچنین  و  کیفری  امور  در  انقالب  و 
با  کیفری  دعوای  باید  اسالمی،  مجازات  قانون   23
گذشت شاکی موقوف شود، در حالی که از مفاد ماده 
نه  ماده  این  نمی شود.  استنباط  معنایی  چنین   727
تنها مشکل را حل نکرده، بلکه بر پیچیدگی موضوع 

1. ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مفاد ماده 2 را نسخ کرده است. ماده 217 چنین مقرر 
می دارد: »در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند...«

2. این تقسیم بندی در کتب جزایی حقوقدانان مشاهده نمی شود، از این رو جا دارد که اساتید فن این بحث را به لحاظ کاربردی بودن 
آن، در فهرست مطالب و کتب دانشگاهی گنجانده تا بدین وسیله خالء این مبحث عملی کاربردی در حقوق جزا مرتفع شود. 

یا شارع كه است حقی حقالناس

افرادخاصی یا برایفرد را قانونگذارآن

استحقاق آن پرتو در كه داشته مقرر

استیفاءمنفعتاعمازمادییامعنوی

نیز اسقاط و صلح قابل و میكند پیدا

برای قذف مطالبه حق مانند میباشد،

مقذوف.

منصورصدقی)عضوهیأتعلمیدانشگاهآزاداسالمیمشهد(
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افزوده است. در حالی که اگر جرم قابل گذشت  باشد، 
باید مطابق آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب 

صادر شود. 
تقسیمجرایمبهحقاهللوحقالناس

تقسیم بندی دیگری که تا حدود زیادی به قابل 
پیدا  ارتباط  جرایم  بودن  گذشت  غیرقابل  و  گذشت 
حق الناس  و  حق اهلل  به  جرایم  تقسیم بندی  می کند، 
است. این تقسیم  بندی نیز تلویحًا در قانون مجازات 
اسالمی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مورد  اشاره قرار گرفته است. 
ماده 105 قانون مجازات اسالمی مقرر داشته است: 
»حاکم شرع می تواند در حق اهلل و حق الناس به علم 
خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید. اجرای حد 
در حق اهلل متوقف به درخواست کسی نیست ولی در 
به درخواست صاحب  اجرای حد موقوف  حق الناس، 
آیین  قانون   217 ماده  همچنین  می باشد.«  حق 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مقرر داشته است: »در کلیه جرایم مربوط به حقوق 
الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند...« در 
اینجا نیز این سؤال مطرح می گردد که از میان جرایم 
قوانین،  سایر  و  اسالمی  مجازات  قانون  در  مندرج 
کدام جرم حق اهلل و کدام حق الناس است؟ و ضابطه 

تعیین حق اهلل و حق الناس چیست؟ 
حق الناس حقی است که شارع یا قانونگذار آن را 
برای فرد یا افراد خاصی مقرر داشته که در پرتو آن 

استحقاق استیفاء منفعت اعم از مادی یا معنوی پیدا 
می کند و قابل صلح و اسقاط نیز می باشد. مانند حق 

مطالبه قذف برای مقذوف.
اصطالح حق اهلل در مقابل حق الناس قرار دارد، 
بسیاری از فقها و حقوقدانان آن را به حقوق عمومی 
تفسیر کرده اند و استدالل نموده اند که چون خداوند 
قابل  منفعتی  او  برای  هیچ   بابت  از  و  است  بی نیاز 
کل  با  رابطه  در  شارع  که  حقی  لذا  نیست،  تصور 
جامعه اسالمی و امت اسالم در نظر گرفته، اصطالحاً  
حق اهلل نامیده می شود، اما عده ای از فقها و حقوقدانان 
با چنین برداشتی مخالف بوده و تفسیر حقوق اهلل به 
حقوق  گفته اند  و  ندانسته  را صحیح  عمومی  حقوق 
عمومی جزء حقوق وضعی )قراردادی( است که برای 
حفظ نظم و مصالح جامعه وضع می شود، در حالی که 
حقوق اهلل، حق سلطنت خداوند بر بازخواست  بندگان 
در قبال ارتکاب افعال مورد نهی او وضع شده است. 
نسبت حقوق اهلل با حقوق عمومی، عموم و خصوص 
من وجه است. یعنی گاه حق اهلل با حقوق عمومی جمع 
می شود و گاه نیز جدای از هم هستند. مثاًل محاربه 
با حقوق عمومی  از جمله جرایمی است که حق اهلل 
جمع شده، ولی در شرب خمر یا زنا فقط دستور شارع 
حق اهلل  فقط  اخیر  مورد  دو  لذا  است؛  گردیده  نقض 
نوع  از  جرایم  به  ناظر  جرایم  تقسیم  بندی  می باشند. 
زیرا  می باشد.  محض  حق الناس  و  محض  حق اهلل 
جنبه  دو  این  از  تلفیقی  ارتکابی،  جرم  است  ممکن 
باشد. مانند زنای به عنف که جرمی مرکب از حق اهلل 

و حق الناس است.
بنابراین صورت های مختلفی در رابطه با گذشت 

در این جرایم به قرار ذیل پیش می آید: 
اول: در حق الناس محض، گذشت شاکی باعث 
ماده 161   3 بند  کیفری خواهد شد.   دعوای  سقوط 
قانون مجازات اسالمی ناظر به این قسم جرایم است 
که بر اساس آن عفو )گذشت( مقذوف موجب سقوط 

حد قذوف می شود. 
زنای  مانند  محض  حق اهلل  نوع  از  جرایم  دوم: 
و  بوده  گذشت  غیرقابل  خمر،  شرب  و  تراضی  به  
و  ندارند  خصوصی  شاکی  جرایم،  قبیل  این  اصواًل 
در  او  حق  باشد،  داشته  وجود  مجنی علیه  چنان چه 

عمومی، حقوق با حقوقاهلل نسبت
عموموخصوصمنوجهاست.یعنیگاه
حقاهللباحقوقعمومیجمعمیشودو
گاهنیزجدایازهمهستند.مثاًلمحاربه
ازجملهجرایمیاستكهحقاهللباحقوق
عمومیجمعشده،ولیدرشربخمریا
زنافقطدستورشارعنقضگردیدهاست؛
لذادومورداخیرفقطحقاهللمیباشند.

جرایمقابلگذشتوغیرقابلگذشتدرقانون...
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در  او  گذشت  رو  این  از  می شود،  مستهلک  حق اهلل 
دعوا بی تاثیر بوده و باعث سقوط حد نخواهد شد. در 
این قسم جرایم تنها راه سقوط حد، عفو امام یا ولی 

امر جامعه با احراز توبه مرتکب است.
سوم: جرم، تلفیقی از حق اهلل وحق الناس با غلبه 
جنبة حق اللهی باشد، مانند زنای به عنف. این قبیل 
جرایم به لحاظ قوی بودن جنبه الهی، از سنخ جرایم 
متضرر  گذشت  و  شده  محسوب  گذشت  غیرقابل 
نخواهد  مجازات  و  تعقیب  روند  بر  تاثیری  جرم  از 

داشت.
حق الناس  و  حق اهلل  از  تلفیقی  جرم،  چهارم: 
مستوجب  عمد  قتل  مانند  باشد.  حق الناس  غلبة  با 
قصاص. بر اساس مواد 261 و 264 قانون مجازات 
اسالمی، قصاص یا عفو قاتل، حق اولیای دم بوده و 
دیه  اخذ  به  یا  نموده  را قصاص  قاتل  آنها می توانند 
گذشت  با  بنابراین  کنند.  عفو  را  قاتل  یا  و   تراضی 

اولیای دم، قصاص ساقط می شود. 
اسالمی،  مجازات  قانون   105 ماده  اساس  بر 
حد  مستوجب  جرایم  به  حق الناس  و  حق اهلل  جرایم 
نسبت داده شده، اما عناوین حق اهلل و حق الناس در 
جرایم موجب تعزیر نیز قابل تصور است. دلیل این 
قانون  ماده 2  تبصره یک  تعریفی است که در  ادعا 
امور  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
به عنوان  نموده است.  ارائه  تعزیر شرعی  از  کیفری 
مثال می توان به جرایم مندرج در مواد 637 و 638 
قانون مجازات اسالمی  اشاره کرد که جرایم تعزیری 
از نوع حق اهلل و غیرقابل گذشت می باشند یا جرایم 
اسالمی  مجازات  قانون   642 و   608 مواد  در  مقرر 
قابل گذشت  از نوع حق الناس و  تعزیری  که جرایم 

می باشند.

اصلغیرقابلگذشتبودنجرایم
قاعدة قانونی بودن تعقیب ایجاب می کند که به 
محض ارتکاب جرم، دادستان به نمایندگی از جامعه، 
در جرایم دارای جنبة عمومی و الهی نسبت به تعقیب 
اصالح  قانون   3 ماده  )الف(  بند  نماید.   اقدام  متهم 
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 
را در جرایم دارای جنبه حق اللهی و  1381، دادسرا 

جنبه  دارای  جرایم  در  و  عمومی  نظم  مخل  جرایم 
کشف  به  مکلف  شاکی،  شکایت  از  پس  خصوصی 

جرم و تعقیب متهم نموده است.
دادرسی  آیین  قانون   8 تا   3 مواد  مجموع  از 
کیفری،  بند  امور  در  انقالب  عمومی  دادگاه های 
)الف( ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های 
عمومی و انقالب و مواد 23 و 727 قانون مجازات 
اسالمی،  چنین استنباط می شود که اصل بر غیرقابل 
گذشت بودن جرایم است. به موجب این اصل مقام 
قضایی جز در مورد استثناء یا مواردی که در قانون 
مقدماتی،  تحقیق  تعقیب،  به  مکلف  شده،  تصریح 

محاکمه، صدور رأی و اجرای مجازات می باشد.
بر  مبتنی  جرایم،  بودن  گذشت  غیرقابل  اصل 
معمواًل  قانونگذاری  نظام  در  زیرا  است،  عقال  بنای 
جرایم قابل گذشت احصاء می شود و در صورت عدم 
احصاء، معیار و ضابطه تشخیص آنها را بیان می کنند. 
مجازات  قانون   727 ماده  در  نیز  ایران  قانونگذار 
اسالمی با احصاء جرایم قابل گذشت، بر اصل مزبور 

تصریح نموده است.

روشهایتشخیصجرایمقابلگذشت
ویژه ای  اهمیت  از  گذشت  قابل  جرایم  تفکیک 
برخوردار است، زیرا بر این جرایم آثار حقوقی مترتب 
است. بر این اساس قانونگذاران کشورهای مختلف، 
ارائه  را  ضابطه مندی  و  قانونی  احصای  روش  دو 

جرایم، بودن گذشت غیرقابل اصل

نظام در زیرا است، عقال بنای بر مبتنی

قانونگذاریمعمواًلجرایمقابلگذشت

احصاء، عدم صورت در و میشود احصاء

بیان را آنها تشخیص ضابطه و معیار

میكنند.

منصورصدقی)عضوهیأتعلمیدانشگاهآزاداسالمیمشهد(
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می دهند.
در روش احصایی، قانونگذار اصل را بر غیرقابل 
به  این که  مگر  داده،  قرار  جرایم  بودن همه  گذشت 
با  باشد.  قانون تصریح شده  قابلیت گذشت جرم در 
این روش قضات و اصحاب دعوا در تشخیص این دو 

دسته از جرایم، دچار ابهام نمی شوند. 
در روش ضابطه مندی، مقنن ضوابط و مالک هایی 
پیش بینی  گذشت  قابل  جرایم  تشخیص  برای  را 
می کند. در این شیوه، به لحاظ عدم تصریح قانونی، 
قضات و دادرسان در عمل و در تعیین مصداق خارجی 
آنها، دچار مشکل شده و  این نوع جرایم و تفکیک 
برداشت های  و  به ذهنیت ها  توجه  با  را  قانون  بعضًا 

خود مورد تفسیر گوناگون قرار می دهند. 
قانونگذار ایران در جرایم مستوجب حد، قصاص 
و دیه از شیوه ضابطه مندی استفاده نموده و در بخش 
احصایی  روش  از  بازدارنده  مجازات های  و  تعزیرات 
بهره جسته است. دلیل اثبات این ادعا مفاد ماده 105 
ماده  مفاد  و  دیات  و  قصاص  و  حدود  خصوص  در 
727 در مورد جرایم مستوجب تعزیر و بازدارنده است. 
ماده 105 با ورود دو مفهوم حق اهلل و حق الناس در 
در  که  نموده  ارائه  را  معیار  این  کیفری،  امور  قلمرو 
جرایم دارای جنبه حق اللهی، مجازات مجرم متوقف 
به درخواست کسی نیست، در حالی که در حق الناس، 
به درخواست صاحب حق است.  مطالبه حد متوقف 
پس لزوم مطالبه حق توسط شاکی، یکی از معیارهای 

از حق اهلل است. معیار دیگر در  تشخیص حق الناس 
مواد 81، 125، 132، 182، 194 و  بند 5 ماده 200 
قانون مجازات اسالمی ذکر شده است. بر اساس این 
در  می شود،  ساقط  مرتکب  توبه  با  حق اهلل  ضابطه 

حالی که حق الناس این ویژگی را ندارد.
حق الناس  از  حق اهلل  تفکیک  در  دیگر  ضابطة 
ساقط  جرم  از  متضرر  عفو  با  حق اهلل  که  است  این 
نمی شود )ماده 192(، در حالی که حق الناس با گذشت 
مجنی علیه ساقط می شود )بند 3 ماده 161(. در کتب 
از  حق اهلل  تشخیص  در  نیز  دیگری  ضوابط  فقهی 
بر  مانند عدم  پذیرش شهادت  ذکر شده،  حق الناس 

شهادت در حق اهلل.
و  حق اهلل  جرایم  بر  ناظر  شده  ذکر  مالک های 
حق الناس محض می باشد، اما گاه جرایم دو جنبه ای 
بر  حق اهلل  جنبة  اگر  موارد  قبیل  این  در  هستند. 
محض  حق اهلل  حکم  باشد،  داشته  غلبه  حق الناس 
قلمداد  گذشت  غیرقابل  ارتکابی  جرم  و  بوده  جاری 
باشد، حکم  غالب  جنبة حق الناسی  اگر  اما  می شود، 
حق الناس جاری شده و جرم قابل گذشت محسوب 

می گردد.
ایران  قانونگذار  دیدگاه  فوق  مراتب  به  توجه  با 
روش  بر  دیه  و  قصاص  حد،  مستوجب  جرایم  در 
مستوجب  جرایم  در  اما  است،  استوار  ضابطه مندی 
تعزیر و مجازات بازدارنده، با وضع ماده 727 قانون 
مجازات اسالمی از روش احصاء قانونی بهره جسته 
است. عالوه بر ماده 727، در بعضی قوانین پراکنده 
نیز مقنن به شیوه احصایی تمسک جسته که از آن 
به جرایم موضوع مواد 23، 24 و25  جمله می توان 
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 
 31 ماده  موجب  به  که  کرد  اشاره    1348 مصوب 
در  است.  شده  اعالم  گذشت  قابل  قانون،  همان 
جرایم موضوع مواد 608 )توهین( و 632 )امتناع از 
دادن طفل( با اعالم گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای 
مجازات موقوف می شود. جرایم مندرج در ماده 727 
یا فقط دارای جنبه خصوصی بوده که در این صورت 
ماده   2 استناد  بند  به  و  شاکی خصوصی  گذشت  با 
6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
موقوف  مجازات  اجرای  و  تعقیب  کیفری،  امور  در 

مستوجب جرایم در ایران قانونگذار

برروشضابطهمندی حد،قصاصودیه،

مستوجب جرایم در اما است، استوار

باوضعماده بازدارنده، تعزیرومجازات

روش از اسالمی مجازات قانون 727

احصاءقانونیبهرهجستهاست.

جرایمقابلگذشتوغیرقابلگذشتدرقانون...
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بر جنبه خصوصی،  یا جرایم مذکور عالوه  می شود، 
دارای جنبه عمومی نیز می باشند، که بدیهی است در 
این حالت گذشت از موجبات تخفیف مجازات باشد. 
مورد اخیر در ماده 22 قانون مجازات اسالمی تعیین 
تکلیف شده و نیاز به درج مجدد در ماده 727 نبوده 
 727 ماده  موضوع  جرایم  از  بعضی  طرفی  از  است. 
مانند تخریب آثار فرهنگی، فقط دارای جنبة عمومی 
است.  وجاهت  فاقد   727 ماده  در  آنها  ذکر  و  بوده 
با  باید گفت که مقنن  ماده 727  توجیه  بنابراین در 
گذشت  قابل  جرایم  احصاء  مقام  در  ماده  این  وضع 
بوده، النهایه بی دقتی در نحوه نگارش و عدم رعایت 
از  خصوصی  جنبه  دارای  جرایم  تفکیک  معیارهای 

سایر جرایم، موجب بروز این ایراد شده است.

نتیجه
سیاست جنایی مقنن در نحوه برخورد با جرایم 
جرایم  بخش  در  گذشت  غیرقابل  از  گذشت  قابل 
و  نامشخص  بازدارنده،  مجازات  و  تعزیر  مستوجب 
الزم  دقت  با  قانونگذار  است  شایسته  و  بوده  مبهم 
در شناسایی و تفکیک جرایم قابل گذشت از غیرقابل 

گذشت، نسبت به اصالح قانون اقدام  نماید.
 

نحوه در مقنن جنایی سیاست

برخوردباجرایمقابلگذشتازغیرقابل

گذشتدربخشجرایممستوجبتعزیر

مبهم و نامشخص بازدارنده، مجازات و

بودهوشایستهاستقانونگذاربادقت

قابل جرایم تفکیك و شناسایی در الزم

به نسبت گذشت، غیرقابل از گذشت

اصالحقانوناقدامنماید.

منصورصدقی)عضوهیأتعلمیدانشگاهآزاداسالمیمشهد(
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انقالب درونی

راوی می گوید: در شام بودم. اسیران آل محمد را آوردند. در بازار شام، درب مسجد، 
همان جا که معمواًل سایر اسیران را نگه می داشتند، باز داشتند. پیرمردی از اهالی شام 
جلو رفت و گفت: سپاس خدای را که شما را کشت و آتش فتنه را خاموش کرد و از 
این گونه حرف های زشت بسیار گفت. وقتی سخنش تمام شد، امام زین العابدین)ع( به 

او فرمود: آیا قرآن خوانده ای؟
گفت: آری، خوانده ام.

امام: آیا این آیه را خوانده ای؟ »قل ال اسئلکم علیه اجرا ااّل المودة فی القربی« )بگو 
ای پیامبر! من در مقابل رسالت، پاداشی جز محبت اهل بیت و خویشانم نمی خواهم.(

پیرمرد: آری، خوانده ام.
امام: اهل بیت و خویشان پیامبر ما هستیم.

آیا این آیه را خوانده ای؟ »وآت ذا القربی حقه«: حق ذی القربی را بده!
مرد: آری، خوانده ام.

امام: ماییم ذوالقربی که خداوند به پیامبرش دستور داده حق آنان را بده.
مرد: آیا واقعًا آنان شما هستید؟

امام: آری، ما هستیم.
آیا این آیه را خوانده ای؟ »واعملوا انما غنمتم من شیء فاّن هلل خمسه و للرسول 
و لذی القربی«: )بدانید هر چه به دست می آورید، پنج یک آن از آن خدا و پیامبرش و 

ذی القربی است.(
مرد: آری، خوانده ام.

امام: ما ذوالقربی هستیم.
آیا این آیه را خوانده ای؟ »انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم 
تطهیرا«: )همانا خداوند اراده کرده که هرگونه آلودگی را از شما اهل بیت دور کند و 

پاکتان سازد.(
مرد: آری، خوانده ام.
امام: آنها ما هستیم.

پیرمرد پس از شنیدن سخنان امام )ع( دست ها را به سوی آسمان بلند کرد و سه 
مرتبه گفت:

خدایا ! توبه کردم، پروردگار از کشندگان خاندان پیامبر تو محمد )ص( بیزارم، من 
با این که قباًل قرآن را خوانده بودم، ولی تاکنون این حقایق را نمی دانستم.

)بحار،جلد45،صفحات155الی165(
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چكیده
و  تعزیری  مجازات های  اسالمی،  مجازات  قانون   12 ماده  در  قانونگذار 
بازدارنده را از انواع مجازات ها برشمرده است و در مواد 16و17همان قانون به 
تعریف آن پرداخته است. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری)1378(، در مفهوم و مصداق این جرایم اختالف نظرهایی 
پیش آمد که منجر به صدور آراء وحدت رویه متعدد و معارض شد. نوشته حاضر 

به بررسی منشأ صدور این آراء می پردازد.

كلید واژه ها: مجازات تعزیری، مجازات بازدارنده، رأی وحدت رویه

آراء وحدت رویه متعدد در موضوع واحد

بابك پورقهرمانی 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد  اسالمی واحد مراغه  
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درآمد
قانونگذار اولین بار در بند5 ماده یک قانون تشکیل 
دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور 
مصوب 1368، اصطالح »مجازات های بازدارنده «را 
به کار برد و بدون این که از این اصطالح تعریفی ارائه 
دهد، آن را در زمره یکی از مجازات ها اعالم کرد. قبل 
از مصوبه فوق اولین بار واژه بازدارنده توسط حضرت 
امام خمینی )ره( در پاسخ به استفتایی به کار برده شد. 

متن سؤال و پاسخ ایشان عینًا ذکر می شود: 
مجلس  در  قوانینی  کشور  امور  اداره  »برای 
قاچاق  به  مربوط  قوانین  مانند  می شود  تصویب 
به  و  شهرداری  قوانین  رانندگی،  تخلفات  گمرکات، 
به  مردم  این که  برای  و  سلطانیه  احکام  کلی  طور 
این قوانین عمل کنند، برای متخلفین مجازات هایی 
باب  از  مجازات ها  این  آیا  تعیین می کنند.  قانون  در 
از نظر  تعزیرات  احکام شرعی  تعزیر شرعی است و 
کم وکیف بر این ها بار است، یا قسم دیگری است؟ 
ایشان در پاسخ اظهار داشت: »در احکام سلطانیه که 
است،  اولی  تعزیرات شرعیه در حکم  از  است  خارج 
متخلفین را می توانند به مجازات های بازدارنده به امر 
حاکم یا وکیل مجازات کنند.« )کریمی؛ 1365، ج1، 

ص72( 
ماده  در   1370 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون 
چنین  را  بازدارنده  مجازات های  مذکور  قانون   17
یا  تادیب  بازدارنده  »مجازات های  نمود:  تعریف 

منظور حفظ  به  از طرف حکومت  که  است  عقوبتی 
از  تخلف  قبال  در  اجتماع  مصلحت  مراعات  و  نظم 
مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، از قبیل 
حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه 
و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا 
نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و 

مانند آن.«
تعزیرات  قانون  الحاق  هنگام   1375 سال  در 
1362 به قانون مجازات اسالمی عنوان کتاب پنجم 
به تعزیرات و مجازات های بازدارنده اختصاص یافت.

بررسیموضوع
عنوان   دو  بازدارنده،  و  تعزیری  مجازات های  آیا 
می باشند  متمایز  مفاهیمی  دارای  و  هم  از  مستقل 
آیا  دیگر  عبارت  به  هستند،  یکی  دو  هر  این که  یا 
هستند  مترادف  بازدارنده  و  تعزیری  مجازات های 
قانون   12 ماده  دارند.  مستقلی  ماهیت  کدام  هر  یا 
مجازات اسالمی در تقسیم بندی مجازات ها، تعزیرات 
مواد 16و17  در  و  بیان کرده  را مستقل  بازدارنده  و 
دیگر  طرف  از  و  کرده  بیان  را  کدام  هر  تعریف 
و  تعزیرات  به  اسالمی  مجازات  قانون  پنجم  کتاب 

مجازات های بازدارنده اختصاص یافته است.
قانونگذار در ماده 12 قانون مجازات اسالمی، بر 
ارائه  انواع مجازات ها  از هر یک  اساس تعاریفی که 
به  توجه  با  را  بخش  آن  به  مربوط  مواد  است،  داده 
تعریف ارائه شده، به حدود، قصاص و دیات تفکیک 
تعاریف  اساس  بر  پنجم  کتاب  در  ولی  است.  کرده 
اسالمی،  مجازات  قانون  16و17  مواد  در  شده  ارائه 
تعاریف مورد  اگر  تفکیکی عملی نشده است.  چنین 
فوق  مجازات های  چرا  است  قانونگذار  پذیرش 
همانند باب های دیگر تفکیک شده است؟ به عبارتی 
مجازات های  از  تعاریفی  ارائه  علی رغم  قانونگذار 
شناسایی  و  تفکیک  از  ناتوان  بازدارنده،  و  تعزیری 

مجازات های مذکور بوده است.
عدم تفکیک این مسأله سبب شده است تا که 
رویه قضایی تعریف دیگری از مجازات های بازدارنده 
مجازات  قانون   17 ماده  ماهیت  با  که  دهد  ارائه 
اسالمی متفاوت است. طبق رأی وحدت رویه شماره  

اصلی مجازات بازدارنده، مجازات

است،نهتتمیمیوتکمیلی.عالوهبرآن

تتمیمپذیر میتواند بازدارنده مجازات

عبارتیمجازاتهای به باشد. مجازاتها

بر میتوان را تتمیمی و تکمیلی

كرد. اعمال هم بازدارنده مجازاتهای

تتمیم بازدارنده مجازاتهای اینكه نه

مجازاتهایتعزیریباشد.

آراءوحدترویهمتعدددرموضوعواحد
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590-1372/11/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: 
قانون   17 ماده  در  مذکور  بازدارنده  »مجازات های 
مجازات اسالمی مصوب 1370/5/8 به ضرورت حفظ 
نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود 
که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری 
مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد 
که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 
هم  را  بازدارنده  مجازات  اسالمی،  مجازات  قانون 
نماید و  قید  تتمیم مجازات در حکم خود  به عنوان 
تعیین حداکثر مجازات تعزیری، مانع تعیین مجازات 

بازدارنده نمی باشد.«
نزدیک تر  تتمیمی  مجازات های  به  تعریف  این 
آشکار  انحرافی  و  بازدارنده  مجازات های  تا  است 
محسوب  اسالمی  مجازات  قانون   19 17و  مواد  از 

می شود زیرا: 
مجازات های  تشریح  مقام  در  مذکور  رأی   -1
بازدارنده به ماده 17 اشاره داشته و آن  را به جرایم 
 17 ماده  از  آیا  ولی  است،  داده  اختصاص  عمدی 
عمدی بودن جرایم استنباط می شود؟ زیرا مواردی از 
مجازات های بازدارنده، غیر عمدی هستند مثل جرایم 

ناشی از تخلفات رانندگی.
به  بازدارنده  مجازات های  رأی  این  در   -2
شده  تلقی  و  تداعی  تعزیری  مجازات  تتمیم  عنوان 
است، در حالی که مجازات بازدارنده، مجازات اصلی 
مجازات  آن  بر  عالوه  تکمیلی.  و  تتمیمی  نه  است، 
به  باشد.  مجازات ها  تتمیم پذیر  می تواند  بازدارنده 
می توان  را  تتمیمی  و  تکمیلی  مجازات های  عبارتی 
این که  نه  بازدارنده هم اعمال کرد.  بر مجازات های 
تعزیری  مجازات های  تتمیم  بازدارنده  مجازات های 

باشد.
بازدارنده را  3- رای مذکور تعیین مجازات های 
در اختیار دادگاه گذاشته است، در حالی که طبق ماده 
12 قانون مجازات اسالمی مجازات های بازدارنده از 
خصوصیت  و  می شود  محسوب  اصلی  مجازات های 
وقوع  صورت  در  که  است  این  اصلی  مجازات های 
اعمال ممنوعه قاضی موظف به صدور حکم می باشد، 
نه این که مخیر در تعیین یا عدم تعیین آن مجازات ها 

باشد.

زمان  تا  مطروحه،  انتقادات  وجود  علی رغم 
و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  تصویب 
میان  تفاوت  کیفری مصوب 1378  امور  در  انقالب 
شاید  و  نبود  محسوس  خیلی  بازدارنده  و  تعزیرات 
دو  این  تفکیک  بر  ثمره عملی هم  اغراق   با کمی 
قانون  مواد  از  بسیاری  در  قانونگذار  زیرا  نبود.  بار 
مواد 19، 22، 25، 42، 48  مانند  اسالمی،  مجازات 
به صورت  را  بازدارنده  و  تعزیری  و 54 اصطالحات 
یک جا استعمال کرده است ولی در برخی از مواد مثل 
مواد 46 و726 قانون مجازات اسالمی صرفًا از تعزیر 
را همراه  بازدارنده  این که  بدون  است  صحبت کرده 

تعزیرات آورده باشد.
حمل  تعزیرات،  کنار  در  عنوان  این  درج  عدم 
ج1،   ،1378 )آشوری؛  حقوقی  آثار  در  بازدارنده،  بر 

ص194( و رویه قضایی نیز می باشد.
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   173 ماده 
مرور  مبحث  در  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
به  تنهایی سخن  به  بازدارنده  مجازات های  از  زمان 
میان آورد بدون این که جرایم مستوجب مجازات های 
بازدارنده و تعزیرات از هم تفکیک شده باشد و عالوه 
موارد  از  مذکور  قانون   6 ماده  در  زمان  مرور  آن  بر 
ابداعی  موقوفی تعقیب دانسته شد و هم زمان با آن 
صورت   2 ماده  یک  تبصره  در  شرعی  تعزیرات  به 
گرفت و تعریفی که برای به عمل آمد، از نظر ماهیتی 
تقریبًا همانند تعریف تعزیر در ماده 16 قانون مجازات 

طبقماده12قانونمجازاتاسالمی

مجازاتهایبازدارندهازمجازاتهایاصلی

محسوبمیشودوخصوصیتمجازاتهای

اصلیایناستكهدرصورتوقوعاعمال

حکم صدور به موظف قاضی ممنوعه

میباشد،نهاینكهمخیردرتعیینیاعدم

تعیینآنمجازاتهاباشد.

بابکپورقهرمانی)عضوهیأتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدمراغه(
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»تعزیرات  تبصره:  این  اساس  بر  می باشد.  اسالمی 
شرعی عبارت از مجازاتی که در شرع مقدس اسالم 
برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین 
به  آن  ترتیب  و  و مقدار مجازات، مقرر گردیده  نوع 

شرح مندرج در قانون مجازات اسالمی می باشد.« 
آیا  شد  مطرح  سؤال  این  قانون  این  تصویب  با 
مجازات های بازدارنده مذکور در ماده173 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
سهو  به  قانونگذار  آیا  می شود؟  هم  تعزیر  شامل 
مجازات تعزیری را در کنار مجازات بازدارنده نیاورده 

یا این که با قصد خاصی آن را بیان نکرده است؟
قانون  در  این که  به  توجه  با  معتقدند  برخی 
مجازات اسالمی، مرز مشخصی بین جرایم تعزیری و 
بازدارنده ترسیم نگردیده، مجازات های حبس و جزای 
نقدی به شرح مندرج در مواد 16و17 قانون مذکور 
از زمره مجازات های تعزیری و نیز بازدارنده محسوب 
می شوند و با تدوین مقررات جدید ناظر به مرور زمان، 
عالوه بر مجازات های بازدارنده، حبس های تعزیری 
و جزای نقدی با شرایط مندرج در بندهای سه گانه 
گیرند  قرار  زمان  مرور  مشمول  می توانند   173 ماده 
و اداره حقوقی هم در این مورد آراء متعددی صادر 
کرده است.)1(  از جمله در یکی از آراء آورده است که 
بین مجازات های تعزیری و بازدارنده رابطه عموم و 
بازدارنده  و  اعم  تعزیر  است؛  برقرار  مطلق  خصوص 
اخص می باشد. در ادامه این رأی آورده است که اکثر 

مجازات  قانون  پنجم  باب  در  مذکور  مجازات های 
و  عموم  رابطه  حیث  از  و  است  بازدارنده  اسالمی، 
)حائری؛  است.  اخص  جانب  در  بازدارنده  خصوص، 
1384، ش68، ص55( برخی معتقدند که مقصود از 
تربیتی  و  تامینی  اقدامات  همان  بازدارنده،  مجازات 

است. )اخوت؛ 1385، ص77(
این اختالف نظرها سبب اختالف در آراء دادگاه ها 
و  تعزیری  مجازات های  مصادیق  تشخیص  در 
رویه  وحدت  آراء  به صدور  منجر  که  بازدارنده شده 
شد.  مختلف  زمینه های  در  واحد  موضوع  در  متعدد 
 :1381/3/7-659 شماره  رویه  وحدت  رأی  مطابق 
دادگاه های  آیین دادرسی  قانون   173 ماده  »برطبق 
که  جرایمی  کیفری،  امور  در  انقالب  و  عمومی 
مجازات آن ها از نوع بازدارنده باشد، با حصول مرور 
تجاوز  چند  هر  می  شود  موقوف  آن ها  تعقیب  زمان 

قوه  حقوقی  اداره   1378/10/4  -  7/7162 شماره  نظریه   .1
مجازات  قانون  پنجم  کتاب  عنوان  در  که  همان طور  قضاییه: 
آمده است  بازدارنده(  و  تعزیری  اسالمی 1375 )مجازات های 
و با توجه به تعریف مجازات های تعزیری و بازدارنده در قانون 
آنها  مجازات اسالمی، تمام جرایمی که نوع و میزان مجازات 
شده  تعیین  کلمه(  اعم  معنای  به  )حکومت  قانونگذار  توسط 
است نه شرع، از جمله تمام مجازات های مذکور در کتاب پنجم 
از قانون مجازات اسالمی، که نوع و میزان آنها مشخص شده 
است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شوند، 
مجازات بازدارنده هستند و در عین حال به لحاظ اینکه نوع و 
از طرف شرع معین نگردیده است، مشمول عنوان  آنها  مقدار 
است  آمده  جزایی  قوانین  در  مواردی  اما  می باشند،  نیز  تعزیر 
گذارده  حاکم  اختیار  در  را  مجازات  میزان  و  نوع  تعیین  که 
زنا  به  اقرار  بار  چهار  از  کمتر  که  کسی  مجازات  مانند  است 
قبیل  این  که  اسالمی(  مجازات  قانون   68 ماده  )موضوع  کند 
موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده. 
بنابراین به نظر می رسد که نسبت بین مجازات های تعزیری و 

بازدارنده عموم و خصوص مطلق باشد
به  توجه  با  اداره:  1379/2/5همان   -  7/1344 شماره  نظریه 
تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسالمی، 
بازدارنده  مجازات  اختالس،  و  ارتشأ  و  کالهبرداری  مجازات 
آیین  قانون  زمان  مرور  مقررات  مشمول  می تواند  لذا  و  است 

دادرسی کیفری مصوب 1378 باشند. 
به  توجه  با  اداره:  7/4139-1379/9/22همان  شماره  نظریه 
تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسالمی 
مصوب1370، تمام مجازات هایی که نوع و میزان آنها در قانون 
مشخص شده است و در شرع برای آنها مجازات خاصی مقرر 
نگردیده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال 
می شوند، مجازات بازدارنده هستند و می توانند مشمول مقررات 
مرور زمان مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 

بشوند.

برخیمعتقدندباتوجهبهاینكهدر

قانونمجازاتاسالمی،مرزمشخصیبین

جرایمتعزیریوبازدارندهترسیمنگردیده،

مجازاتهایحبسوجزاینقدیبهشرح

از مذكور قانون 16و17 مواد در مندرج

زمرهمجازاتهایتعزیریونیزبازدارنده

محسوبمیشوند.

آراءوحدترویهمتعدددرموضوعواحد
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با  اراضی  اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن  به 
مورد لحاظ قراردادن ماده 17 قانون مجازات اسالمی 
دارای مجازات بازدارنده است، ولی چون جرم مذکور 
از جرایم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادامه 

دارد، موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد،...
–677 شماره  رویه  وحدت  رأی  همچنین 
1384/4/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر 
بازدارنده،  می دارد: »واضع جرایم واجد مجازات های 
قانون مجازات  زیرا مطابق ماده 17  حکومت است؛ 
اسالمی مصوب 1370، کیفرهای مذکور برای حفظ 
تخلّف  قبال  در  اجتماعی  مصلحت  مراعات  و  نظم 
و  می گردد  اعمال  حکومتی،  نظامات  و  مقررات  از 
دادرسی  آیین  قانون   2 ماده  یک  تبصره  اساس  بر 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 
1378، تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که 
یا  حرام  فعل  ارتکاب  برای  اسالم  مقدس  شرع  در 
ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر 
گردیده... و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز 
شرع انور بیان فرموده اند. در مواد مربوط به موضوع، 
ماده3  و  مصوب1370  اسالمی  مجازات  قانون  در 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و 
کالهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت 
به  دولتی،  مستخدمین  ممنوعیت  به  اسالمی،  نظام 
طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، 
و  تبصره های2  در  و  گردیده  تصریح  عنوان،  هر  به 
اعالم  تعزیری  را  مجازات  نوع  اخیرالذکر،  قانون   5
نموده اند، لذا رشوه از عداد مجازات های بازدارنده که 
از طرف حکومت تعریف می گردد، خارج و به حکم 
شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات 
ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

انقالب در امور کیفری نمی باشد.« 
 -  678 شماره  رویه  وحدت  رأی  متعاقبًا 
1384/4/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اظهار 
ارزی  معامالت  واگذاری  به  راجع  »قانون  می دارد: 
و  پولی  قانون  و  ایران مصوب 1326  ملی  بانک  به 
بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی 
حفظ  و  عمومی  مصالح  رعایت  منظور  به  که  است 
منافع ملی تصویب شده و مجازات های مقرر در آنها 

مجازات های بازدارنده می باشد و به موجب ماده 173 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری، جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات 
بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد، با تحقق 
زمان  مرور  مشمول  مذکور  ماده  در  مقرر  شرایط 

تعقیب می شود...
 رأی وحدت رویه شماره 696  ـ 1385/9/14 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور: »تعریف تعزیرات 
دادرسی  آیین  قانون   2 ماده  یک  تبصره  در  شرعی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 
1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات 
بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است  اسالمی کیفرهای 
که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات 
این که  به  نظر  می گردد.  مقرر  اجتماع  مصلحت 
مال  این که  به  علم  با  را  غیر  مال  انتقال  قانونگذار 
غیر است، در حکم کالهبرداری و مشمول مجازات 
آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتًا از مصادیق 
حرام  شرعًا  که  می آید  شمار  به  بباطل«  مال  »اکل 
محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت 
غیر  مال  انتقال  بزه  کشور،  عالی  دیوان  عمومی 
مرقوم  قانون   173 ماده  مقررات  شمول  از  موضوعًا 

خارج است...«
آراء مذکور مطلبی خارج از مضمون مواد 16و17 
فقط  و  نمی کنند  بیان  اسالمی،  مجازات  قانون 
عالی  دیوان  بر  البته  است.  داده  مصادیق  تشخیص 

جرایممستوجبمجازاتبازدارندهاز

طرفحکومتاسالمیدرحدوداختیارات

آندرحوادثووقایعپیشآمدهتعیین

از پیشتر تعزیری جرایم ولی میگردند،

طرفشارعاسالمپیشبینیشدهاند.هر

چندشرعنوعومقدارمجازاتتعزیریرا

بیاننکردهوبهقاضیسپردهاست.

بابکپورقهرمانی)عضوهیأتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدمراغه(
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کشور از جهت صدور آراء متعدد ایرادی وارد نیست 
چرا که دیوان عالی کشور به موجب اصل161 قانون 
اساسی)1(  و ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری به وظیفه خود عمل 
کرده است و ممکن است در آینده هم در این زمینه 
است  وارد  قانونگذار  بر  ایراد  بلکه  کند.  آرایی صادر 
مجازات  قانون  اجرای  از  سال  هفده  گذشت  با  که 
اسالمی نتوانسته است این نقص را بر طرف کند. به 
عبارتی قانونگذار مالک و معیاری برای مجازات های 
تعزیری و بازدارنده ارائه داده است، اما نتوانسته این 
بین  و  کند  تفکیک  جرایم  نوع  را حسب  مجازات ها 
مجازات های تعزیری و بازدارنده تفاوت هایی به شرح 

زیر وجود دارد:
مجازات  مستوجب  جرایم  مقنن:  ازجهت   -1
بازدارنده از طرف حکومت اسالمی در حدود اختیارات 
تعیین می گردند،  آمده  پیش  وقایع  و  در حوادث  آن 
اسالم  شارع  طرف  از  پیش تر  تعزیری  جرایم  ولی 
پیش بینی شده اند. هر چند شرع نوع و مقدار مجازات 
اما  به قاضی سپرده است.  بیان نکرده و  را  تعزیری 

اصل قابل تعزیر بودن عمل را شارع بیان می کند.
2- از جهت موضوع: موضوع تعزیرات غالبًا و در 
اکثر موارد، اعمال حرام شرعی مانند ربا و رشوه است، 
ولی موضوع مجازات های بازدارنده اعمالی است که 
حرمت شرعی اولیه ندارند، لیکن به تشخیص حکومت 

جرم تلقی شده اند، مانند رانندگی بدون گواهینامه.

از جرم انگاری جرایم  از جهت هدف: هدف   -3
و  نظم  حفظ  بازدارنده،  مجازات های  مستوجب 
مصلحت اجتماع است، اما هدف از تعزیرات الزامًا این 
مثل  است،  موارد هدف همین  از  پاره ای  در  نیست. 
تعزیر در رشوه، کالهبرداری و...، اما گاه هدف، امر 
دیگری است، مثل مبارزه و جلوگیری از عمل حرام 
خواه باعث اختالل در نظم بشود یا نشود، بر خالف 

مصلحت اجتماع باشد یا نباشد. 
از بیان این تفاوت ها، دو نتیجه حاصل می شود؛ 
1- برای شناخت مجازات های تعزیری از بازدارنده، 
باید جرایم تعزیری را از بازدارنده مجزا کرد چرا که نوع 
برخی از مجازات های بازدارنده همانند مجازات های 
تعزیری است. مثل حبس و جزای نقدی که در هر 
دو مواد 16و17 ذکر شده اند؛ اصطالح تعزیر در ماده 
16، همان تعزیرات شرعی است که تبصره یک ماده 
2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
و  است  کرده  بیان  آن را  نحوی  به  کیفری  امور  در 
اصطالح مجازات بازدارنده مندرج در ماده 17 قانون 
مذکور، تعزیرات حکومتی یا احکام سلطانیه می باشد. 
که  است  عام  مفهومی  تعزیر،  اصطالح  عبارتی  به 
شامل تعزیرات شرعی و حکومتی است و در مواردی 
اصطالح  از  تنهایی  به  اسالمی  مجازات  قانون  که 
تعزیر بدون قید بازدارنده استفاده کرده است، مفهوم 
تعزیرات  و  شرعی  تعزیرات  شامل  که  است  اعم 
حکومتی هم می شود، ولی در مواردی که در قوانین 
بازدارنده به تنهایی به کار رفته است، مثل  اصطالح 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  قانون  ماده173 

انقالب در امور کیفری، شامل تعزیر نخواهد شد.

نتیجه
تفاوت  بازدارنده  و  تعزیری  مجازات های  بین 
آراء متعدد در  اساسی و ماهوی وجود دارد و صدور 
این مورد، مشکل تفکیک آنها را رفع نمی کند. بلکه 
ارائه  بر عهده قانونگذار است که با توجه به تعریف 
منظور  به   کشور  عالی   »دیوان   اساسی:  قانون  اصل161   .1
وحدت   ایجاد  و  محاکم   در  قوانین   صحیح   اجرای   بر  نظارت  
رویه  قضایی  و انجام  مسؤولیت هایی  که  طبق  قانون  به  آن  محول  
می شود، بر اساس  ضوابطی  که  رییس  قوه  قضاییه  تعیین  می  کند، 

تشکیل  می  گردد.«

اكثر در و غالبًا تعزیرات موضوع

و ربا مانند شرعی حرام اعمال موارد،

مجازاتهای موضوع ولی است، رشوه

بازدارندهاعمالیاستكهحرمتشرعی

بهتشخیصحکومت لیکن ندارند، اولیه

بدون رانندگی مانند شدهاند، تلقی جرم

گواهینامه.

آراءوحدترویهمتعدددرموضوعواحد
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شده توسط خود، مجازات های بازدارنده را از تعزیرات 
نوع  به  توجه  با  یعنی  کند.  بیان  مستقلی  ابواب  در 
جرم، اگر در زمره اعمال حرام شرعی باشد، مجازات 
آنها را جز طبقه تعزیر یا تعزیرات شرعی و در غیر این 

صورت جزء مجازات های بازدارنده قرار دهد.

فهرستمنابع
1. اخوت، محمدعلی؛ تفصیل	مسائل	حقوق	جزای	
صابریون،  انتشارات  تهران،  مقاالت(،  )سلسله	 عمومی	

جلد اول، 1385 
2. آشوری، محمد؛ آیین	دادرسی	کیفری، جلد اول، 

تهران، انتشارات سمت، 1387
قانون	 شرح	 علی؛  مهاجری،  و  عباس  زراعت،   .3
فکرسازان،  انتشارات  اول،  جلد  کیفری،  دادرسی	 آیین	

 1385
4. حائری، مسعود؛ »مرور	زمان	کیفری	در	حقوق	
سیاسی،  علوم  و  حقوق  دانشکده  مجله  ایران«،  کنونی	

شماره 68 ، تابستان 1384
چکیده	حقوق	جزای	عمومی،   سلیمی، صادق؛   .5

تهران، نشر تهران صدا، 1384
6. کریمی، حسین؛ موازین	قضایی، از دیدگاه امام 
خمینی)ره(، جلد اول، شکوری، قم انتشارات، چاپ اول، 

1365

است عام مفهومی تعزیر، اصطالح

حکومتی و شرعی تعزیرات شامل كه

مجازات قانون كه مواردی در و است

اسالمیبهتنهاییازاصطالحتعزیربدون

قیدبازدارندهاستفادهكردهاست،مفهوم

و شرعی تعزیرات شامل كه است اعم

تعزیراتحکومتیهممیشود.

بابکپورقهرمانی)عضوهیأتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدمراغه(
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حوزه درسی ایشان از قوی ترین حوزه های درسی سامراء بود. پس از مراجعت از عراق، نخست در تهران و 
سپس در شهر مقدس قم رحل اقامت افکند.

مهم ترین اقدام فرهنگی او تدریس بود. هر یک از علما که در درسی از دروس ایشان شرکت می کرد، او را 
در همان رشته می ستود و از طرف دیگر مبارزات و مخالفت های این مجاهد نستوه بارها و بارها رضاخان پهلوی 

را به سکوت یا عقب نشینی وادار کرد.
در مدت هفت سال اقامت ایشان در قم، امام خمینی)ره( از درس اخالق و عرفان این عارف مکتوم بهره برد 
و همین شاگردی حضرت امام بود که تا حدودی پرده از چهره ملکوتی آیت اهلل شاه آبادی برداشت. با وجود این 

چنان در هالة کتمان مستور بود که هنوز هم رمز و رازهای معنوی و عرفانی این مرد خدا پوشیده مانده است.
آیت اهلل صدر بادکوبه ای ارتباط نزدیکی با آیت اهلل شاه آبادی داشت و مرتب با ایشان مکاتبه می کرد، اما او 
هیچ یک از نامه ها را نگاه نمی داشت. از فرزند ایشان، آیت اهلل نوراهلل شاه آبادی نقل است: »فقط یک بار یکی از 
نامه ها را فراموش کرده بود که پنهان کند و برای نماز رفته بود. در آن نامه آیت اهلل صدر بادکوبه ای به مرحوم 
شاه آبادی اصرار کرده بود که در وقت تشرف، فالن مطلب یادتان نرود! مرحوم والد که از نماز برگشتند با حالت 

اضطراب سراغ نامه رفته، آن را پاره کردند.«
حضرت امام خمینی)ره( از این عارف مکتوم با عنوان »شیخ عارف کامل« یاد می کرد و در ادامه نام ایشان 
عبارت »روحی فداه« می آورد. آخرین شب جمعه ای که مشغول خواندن دعای کمیل بود، به مردم گفت: »اگر 
هفته آینده مرا ندیدید، حاللم کنید!« و همان طور هم شد. از جمالت ایشان است که می فرمود: »آمده ایم تا 
عارف به حق شویم، نه این که در خودپرستی بمانیم.« شرح احوال این عارف کامل در کتاب آسمانی از انتشارات 

موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس آمده است.

محمدعلی شاه آبادی
والدت:1292 هـ.ق

محلوالدت:اصفهان
وفات: 1369 هـ.ق
محلدفن:شهرری

مآخذ: افالکیان خاک نشین، هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ اول، 1386، صفحه55
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چكیده
از  اعم  بیمه  قراردادهای  در  بیمه ای  نفع  اصل  دیگر  حقوق کشورهای  در 
زندگی و غیر  زندگی به عنوان عنصری اساسی و تفکیک ناپذیر در کنار سایر 
شرایط و عناصر بیمه قرار می گیرد، به نحوی که وجود یا عدم وجود نفع بیمه ای 
با صحت و بطالن قراردادهای بیمه مالزمه دارد. در حقوق کشور ما، حقوقدانان 
و صاحبنظران بیمه، اصل مزبور را در غیر  بیمة زندگی به ویژه بیمه های اموال 
به تفصیل مورد بحث قرار داده اند، ولی در بیمه های زندگی گاه به سکوت برگزار 
کرده و گاه به عدم وجود اصل مزبور در بیمه های زندگی نظر داده اند. موضوع 

پژوهش حاضر، بررسی اصل نفع بیمه ای در حقوق  ایران است. 

كلید واژه ها: اصل نفع بیمه ای، قانون بیمه، بیمة زندگی، بیمة غیر زندگی

اصل نفع بیمه ای  در قراردادهای بیمه زندگی

 مجید آب خیز

رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تبریز
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درآمد
نفع  اصل  بیمه ها،  بر  حاکم  اصول  از  یکی 
انگیزه  قراردادها،  عام  حقوق  در  است.  بیمه ای)1( 
دیگر  طرف  برای  معامله،  انجام  در  طرفین  از  یکی 
مهم  ملک  فروشنده  برای  مثاًل  است،  اهمیت  فاقد 
نیست که خریدار نفعی در خرید منزل دارد یا خیر، 
که    شود  مطمئن  باید  بیمه  گر  بیمه،  قرارداد  در  اما 
بیمه گذار نفعی مشروع در معامله دارد یا خیر و اگر 
او  زیرا  بیمه کند،  باشد، نمی تواند آن  را  نداشته  نفع 
در رابطه با مال موضوع بیمه در معرض خطر نیست 
تا نیاز به تامین در مقابل آن باشد. به عبارت دیگر 
برای کسی که نسبت به مالی نفعی ندارد و در مقابل 
آن چه می دهد ذی نفع نیست و از خرابی آن متضرر 
نمی شود، نمی توان با معامله بیمه  ایجاد تامین کرد. 

)جباری؛ 1366، ص73( 
کشورهای  در  سال ها  که  رویه ای  برخالف 
امروزه در هیچ   کشوری  بوده است،  اروپایی معمول 
صرف صدور بیمه نامه، دلیل ذی نفع بودن بیمه گذار 
در مورد بیمه تلقی نمی شود. در قوانین بیشتر کشورها 
مشروع،  نفع  داشتن  بدون  که هرکس  تصریح شده 
اقدام به بیمه کردن مالی نماید، مجرم شناخته شده و 
ملزم به پرداخت جریمه مندرج در قانون می باشد، به 
طوری که بیمه روی نامبرده که تحت عنوان »بیمه 
نامه دلیل ذی نفع بودن در بیمه نامه است«،)2( صادر 
می گردد، به طور کلی ممنوع است. )صاحب؛ 1343، 

ص152(
ماده 4 قانون بیمه دریایی انگلیس مصوب 1906، 
بیمه نامه هایی که  و  قمار  نامه های شرط بندی،  بیمه 
در آنها جمله »وجود یا عدم وجود منافع«)3( ذکر شده 
ماده  و  است)4(  دانسته  اعتبار  فاقد  و  باطل  را  باشد 
4 قانون بیمه سال1316  ایران داشتن نفع بیمه پذیر 
الزامی به شمار آورده است و نفع  برای بیمه گذار را 
بیمه ای را اعم از ذی نفع بودن، نسبت به بقای موضوع 

بیمه یا متضرر شدن از وقوع حادثه می داند. 
با توجه به آن چه گفته شد، بیمه گذار باید ثابت 
کند که در اثر بروز خطر، برای مورد بیمه، زیانی به 
به  را  خود  بودن  ذی نفع  و  آمده  وارد  بیمه  موضوع 
داشتن  صرفًا  بودن  ذی نفع  از  منظور  برساند.  اثبات 
موجر،  مرتهن،  راهن،  بلکه  نیست،  مالکیت  رابطه 
دهنده،  وام  سرپرست،  قیم،  وصی،  امین،  مستاجر، 
لحاظ  به  غیره  و  نقل  و  حمل  متصدی  سهام داران، 
انعقاد بیمه در بیمه  ذی نفع بودن می توانند اقدام به 

اموال و مسؤولیت کنند. 
مسؤولیت  و  اموال  بیمه های  در  بیمه ای  عالقه 
که  است  این  سؤال  حال  است.  تأکید  مورد  بیشتر 
بیمه های اشخاص یعنی  بیمه ای در  نفع و عالقه  آیا 
زندگی نیز حاکم است؟ برای پاسخ به سوال، بیمه های 
 اشخاص و عالقه بیمه ای را در کشورهای خارجی و 
در حقوق  ایران مورد بحث قرار داده و در نهایت به 

نتیجه  می رسیم. 

در زندگی بیمههای در بیمهای عالقه
كشورهایخارجی

عالقه بیمه ای به عنوان یکی از ارکان و شرایط 
اساسی بیمه های زندگی در کشورهای خارجی چون 
گرفته  قرار  مورد پذیرش  انگلیس  و  امریکا  استرالیا، 
است، به طوری که بیمه گر در کنار احراز سایر شرایط 

1. Insurable interest principle
2. policy proff of interest-(P.P.I)  
3. Interest or not interest
4. E.R. Hardy Ivamy, General principles of insur-

ance haw, Fourth Edition. 

درحقوقعامقراردادها،انگیزةیکیاز
طرفیندرانجاممعامله،برایطرفدیگر
فاقداهمیتاست،امادرقراردادبیمه،
بیمهگربایدمطمئنشودكهبیمهگذار
نفعیمشروعدرمعاملهداردیاخیرواگر
نفعنداشتهباشد،نمیتواندآنرابیمه
كند،زیرااودررابطهبامالموضوعبیمه
درمعرضخطرنیستتانیازبهتامیندر

مقابلآنباشد.

اصلنفعبیمهایدرقراردادهایبیمهزندگی
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است  موظف  عمر،  بیمه  بر  حاکم  ضوابط  اعمال  و 
عالقه بیمه ای را احراز کند و در عین حال بیمه گذار 

نیز مکلف به اثبات عالقه بیمه ای خود است. 
از  که  کسی  ممات  یا  حیات  به  باید  بیمه گذار 
و  عالقه  می نماید،  عمر  بیمه  ممات  و  حیات  جهت 
انگیزه های  با  بیمه گذار  تا  باشد  داشته  بیمه ای  نفع 
نامشروع زندگی کسی را که   عالقه ای به وی ندارد، 
بیمه نکند. نفع بیمه ای بیمه گذار موجب می شود که 
پیدا  تحقق  نظر  مورد  باشد خطر  بیمه گذار عالقمند 
نکند و مراقبت و نگهداری معمول را از فرد موضوع 

بیمه بنماید. 
اعمال نفع بیمه ای در مورد بیمه های زندگی در 
مقایسه با سایر بیمه ها تفاوت دارد. در سایر بیمه ها، 
بیمه گذار قادر نیست سرمایه بیمه را بیش از ارزش 
گفته  زندگی  بیمه های  در  ولی  دهد،  قرار  مال  خود 
مورد  افراد  و  خود  زندگی  در  انسان  هر  است  شده 
بنابراین حق  دارد،  نامحدود  بیمه ای  نفع  عالقه اش، 
چند  یا  یک  نزد  مبلغی  هر  به  را  خود  حیات  دارد 
که  کند  احساس  بیمه گر  اگر  اما  کند،  بیمه  بیمه گر 
بدون   بیمه گذار  تقاضای  مورد  عمر  بیمه  سرمایه 
اندازه است که مستلزم پرداخت حق بیمه ای خارج از 
توانایی مالی اوست، می تواند از صدور بیمه نامه مورد 
تقاضای وی خودداری کند. )دستباز؛ 1377، ص70( 
انگلیس،  چون  خارجی  کشورهای  حقوق  در 
و  بیمه گذار  این که  خصوص   در  استرالیا  و  امریکا 
نشده  باشند، تردید  داشته  بیمه ای  نفع  باید  ذی نفع 
انسانی،  روابط  در  که  است  این  واقعیت   ولی  است، 
تعیین و تشخیص عالقه بیمه ای بسیار مشکل است 

لذا  مصادیق نفع بیمه ای را باید تعیین کرد. 
قانون قراردادهای استرالیا مصوب 1987 میالدی، 
نموده  بیان  زیر  شرح  به  را  بیمه ای  نفع  مصادیق 

است:)1(  
1- هر کس نسبت به زندگی خود و همسر خود 

نفع بیمه ای دارد؛
2- پدر نسبت به فرزند خود تا سن هجده سالگی 
و یک سرپرست نسبت به فرد تحت سرپرستی خود 

نفع بیمه ای دارد؛
و  مالی  متضرر  دیگری  فوت  با  که  کسی   -3
نفع  مذکور  فرد  بقای  به  نسبت  می شود،  اقتصادی 

بیمه ای دارد؛
4- یک شرکت نسبت به بقای مستخدم و مامور، 
نفع بیمه ای دارد و کار فرما نسبت به بقای مستخدم 
و مستخدم نسبت به بقای کارفرما نفع بیمه ای دارد. 
دارد  وابستگی  دیگری  به  که  کسی  است  همچنین 

اعم از جهت مخارج زندگی و حمایت وی؛ 
زندگی  بقای  به  شخص  یک  که  جایی   -5
دیگری عالقه بیمه ای دارد، میزان آن عالقه و نفع 

بیمه ای محدود نیست.
در  بیمه  نفع  از  که  فرانسه  چون  کشوری  در 
اگر  نشده است،  به صراحت بحث  زندگی  بیمه های 
اخالق  و  عمومی  نظم  باشد،  ثالثی  فرد  شده  بیمه 
برای  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  به شدت  حسنه 
مثال اگر بیمه عمر به انگیزه ادامه رابطه با معشوقه و 

1. S 19 of the (Australian) Insurance Contracts Act 1984
(1) A person has an insurable interest in his ownlife and in the Life of spouse.
(2) A parent of a person who has not attained the age of 18 years and aguardian of such a person, 

has an insuable interest in the life of that person.
(3) A person who is likely to suffer a pecuniary or economic loss as a result of the death of  som 

ether has an insurable interest in the life of that other person.

بیمه نیستسرمایه قادر بیمهگذار

رابیشازارزشخودمالقراردهد،ولی

است شده گفته زندگی بیمههای در

مورد افراد و خود زندگی در انسان هر

دارد. نامحدود بیمهای نفع عالقهاش،

هر به را خود حیات دارد حق بنابراین

مبلغینزدیكیاچندبیمهگربیمهكند.

مجیدآبخیز)رییسشعبه21دادگاهعمومیحقوقیتبریز(
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به صورت غیر قانونی باشد، باطل است. )اوبر؛ 1387، 
ص59(

بیمههایزندگیوعالقهبیمهایدرحقوق
ایران

بیمه  قانون  ماده 4  به جز  بیمه  ایران  قانون  در 
مصوب 1316که مشمول بیمه های غیر  زندگی تلقی 
می  شود، اثری از اصطالح و نفع بیمه ای در بیمه های 
زندگی دیده نمی شود، آن چه درکتب نویسندگان بیمه 
شده  بیمه  رضایت  وجود  می گردد،  مشاهده  زندگی 
بیمه گذار  غیر  از  شخصی  که  شده ای  بیمه  است. 
بیمه  رضایت  و  ص372(   ،1373 )جوهریان؛  است. 
شده در تمامی بیمه های زندگی ضروری نیست، فقط 
در بیمه عمر به شرط فوت است و مستند نویسندگان 
ماده 23 قانون بیمه است که مقرر می دارد: »در بیمه 
عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن، مبلغ 
طور  به  باید  عضو  نقصان  یا  مرگ  از  بعد  پرداختی 
قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. بیمه 
عمر، بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری 
در صورتی  که آن شخص قباًل رضایت خود را کتبًا 

نداده باشد، باطل است.«
در حقوق فرانسه نیز بستن قرارداد بیمه عمر به 
شرط فوت در صورت عدم جلب و اخذ رضایت نامه 
)اوبر؛  است.  مطلق  بطالن  به  محکوم  شده،  بیمه 
انواع  تمامی  در  بطالن  این  که   ص34(  همان، 

بیمه های  در  منحصراً  بلکه  نبوده  زندگی  بیمه های 
است  این  بر  اصل  چون  است،  فوت  شرط  به  عمر 
که انعقاد قرارداد بیمه عمر روی حیات شخص سوم 
مجاز است، اما وقتی مساله بیمه عمر در صورت فوت 
مطرح می گردد، قانونگذار به موقع برای جلوگیری از 
هرگونه وسوسه شیطانی در مقام محدود کردن اصل 
بطالن  مدنی  اجرای  ضمانت  بر  عالوه  و  برمی آید 
قرارداد، ضمانت اجرای کیفری در صورتی  که از روی 
عمد و سوء نیت باشد نیز قائل می گردد و در پیامد 
مقصود اخالقی، مواردی که تعیین استفاده کننده بر 
است  حسنه  اخالق  و  عمومی  نظم  و  قانون  خالف 
که  موردی  مانند  می کند،  تلقی  قانونی  آثار  فاقد  را 
رابطه  او  با  که  را  خود  معشوقه  یا  رفیقه  بیمه گذار 
از  کننده  استفاده  عنوان  به  ندارد،  زوجیت  و  قانونی 
مورد  این  )پیشین؛ ص59(  می کند.  تعیین  بیمه نامه 
رضایت  صرف  فرانسه  حقوق  در  که  می دهد  نشان 
بیمه  زندگی  صحیح  انعقاد  برای  کافی  شده  بیمه 
دیگر  و  عمومی  نظم  حسنه،  اخالق  بلکه  نیست، 

مقررات عمومی نیز مد نظر قرار گرفته است.
به صراحت ماده 23 قانون بیمه رضایت شخص 
بیمه شده به شرط فوت الزم است و علت آن لزوم 
آگاهی فرد بیمه شده از موضوع بیمه و عدم امکان 
و  کننده  استفاده  و  بیمه گذار  توسط  استفاده  سوء 
کاهش خطر جانی بیمه شده است، ولی آیا رضایت 
بیمه ای  نفع  و  عالقه  نافی  می توان  را  شده  بیمه 

بیمه گذار قلمداد کرد؟!
ذیل ماده 4 قانون بیمه می  گوید: »... همچنین 
ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از 

وقوع آن بیمه گذار متضرر می  گردد.«
برای  جز  خطر  و  حادثه  از  قانونگذار  منظور  آیا 
مورد بیمه عمر به شرط فوت است که با تحقق خطر 
و حادثه  بیمه گذار یا استفاده کننده، متضرر می گردند؟ 
راننده  که  را  ارشدش  فرزند  بزرگ  پدر  مانند  این که 
صورت  در  تا  کند  فوت  شرط  به  عمر  بیمه  است، 

تصادف از سرپرستی نوه ها دچار زحمت نگردد؟
صدر ماده 4 قانون بیمه، با ذکر  این که موضوع 
بیمه ممکن است مال یا مسؤولیت حقوقی باشد، با 
فراغت از بیمه اموال و مسؤولیت، با ظرافتی خاص 

بر حاكم اصول از یکی بیمهای نفع
بیمههایاشخاصاستكهدركشورهای
خارجیچونانگلیسوآمریکاواسترالیا
قضایی آراء و قوانین در صراحت به
مدنظرقرارگرفتهاستوبدوناحرازنفع
مشروعیت بیمه قراردادهای بیمهای،

خودراازدستمیدهد.

اصلنفعبیمهایدرقراردادهایبیمهزندگی
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از حادثه یا خطری سخن می گوید که با وقوع خطر 
فردی دچار زیان می گردد و دچار زیان شدن )آبخیز؛ 
جز  مفهومی  اشخاص  بیمه های   در  2005، ص30( 
داشتن  بدون  فردی  که  چرا  ندارد  بیمه ای  عالقه 
از فوت دیگری  بیمه ای ممکن نیست  عالقه و نفع 

متضرر گردد.

نتیجه
بر  حاکم  اصول  و  مقررات  مجموع  بررسی  با 
یکی  بیمه ای  نفع  گفت  می توان  زندگی  بیمه های 
در  که  است  بیمه های  اشخاص  بر  حاکم  اصول  از 
کشورهای خارجی چون انگلیس و آمریکا و استرالیا 
به صراحت در قوانین و آراء قضایی مدنظر قرار گرفته 
بیمه  قراردادهای  بیمه ای،  نفع  احراز  بدون  و  است 
قوانین  در  ولی  می دهد  دست  از  را  خود  مشروعیت 
 ایران در قسمت بیمه های عمر با سکوت برگزار شده 
می توان  بیمه  قانون   4 ماده  ذیل  از  چند  هر  است 
و  اکثر حقوقدانان  ولی  استنباط کرد،  را  مزبور  اصل 
متخصصین بیمه در عالم نظر و عمل نتیجه   گرفته اند 
از شرایط و عناصر  بیمه ای  نفع  که در حقوق  ایران 

الزم نیست!
ارکان  و  از شرایط  بیمه ای  نفع  نظر می رسد  به 
اساسی عقد بیمه است، زیرا عدم لحاظ آن، با نظم 
اخالق  حال  عین  در  و  می باشد  تعارض  در  عمومی 
به  دیگر  جهت  از  می شود.  خدشه دار  نیز  حسنه 
عدم  صورت  در  زیرا  خواهدشد،  نزدیک  شرط بندی 
منتفی  بیمه گری  و  بیمه  فلسفه  بیمه ای،  نفع  وجود 
می گردد و فرض حسن نیت کنار خواهد رفت، در عین 
حال میزان ریسک بیمه گر افزایش و امکان محاسبه 
ریسک و سود و زیان بیمه گر کاهش می یابد، معین 
می شود  مواجه  ابهام  با  بیمه گر  نظر  از  بودن عوض 
بنابراین  می رود.  بین  از  معوض  و  عوض  تعادل  و 
پیشنهاد می شود قانونگذار با اصالح قانون بیمه سال 
1316، فصلی را به صراحت به نفع بیمه ای اختصاص 
داده و موارد آن  را چون قانون استرالیا احصا کند تا 
موجبات برداشت متفاوت از قانون بیمه منتفی گردد و 
قراردادهای بیمه زندگی از مشروعیت الزم برخوردار 

گردد.

بیمهای، نفع وجود عدم صورت در
فلسفهبیمهوبیمهگریمنتفیمیگردد
در رفت، خواهد كنار نیت وفرضحسن
افزایش بیمهگر ریسك عینحالمیزان
زیان و سود و ریسك محاسبه امکان و
بودن معین مییابد، كاهش بیمهگر
مواجه ابهام با بیمهگر نظر از عوض
میشودوتعادلعوضومعوضازبین

میرود.

مجیدآبخیز)رییسشعبه21دادگاهعمومیحقوقیتبریز(
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رضایت مادر

رسول خدا)ص( در کنار بستر جوانی حاضر شدند که در حال جان دادن بود. 
به او فرمود: بگو»ال اله اال اهلل«

جوان چند بار خواست بگوید، اما زبانش بند آمد و نتوانست. زنی در کنار بستر 
او نشسته بود. پیامبر خدا )ص( از او پرسیدند: این جوان مادر دارد؟

زن پاسخ داد: آری! من مادر او هستم.
فرمود: تو از این جوان ناراضی هستی؟

گفت: آری! شش سال است که با او قهرم و سخن نگفته ام!
فرمود: از او بگذر!

زن گفت: خدا از او بگذرد، به خاطر خوشنودی شما ای رسول خدا !
سپس پیامبر خدا )ص( به جوان فرمود: بگو » ال اله اال اهلل«

جوان گفت: » ال اله اال اهلل«
پیامبر)ص( فرمود: چه می بینی؟

مرد سیاه و بدقیافه ای را در کنار خود می بینم که لباس چرکین به تن دارد و 
بدبوست. گلویم را گرفته و خفه ام می کند!

بسیار  گناهان  از  و  می پذیری  را  اندک  که  خدایی  ای  بگو  فرمود:  حضرت 
می گذری، اندک را از من بپذیر و تقصیرات زیادم را ببخش! تو خدای بخشنده 

و مهربان هستی.
جوان هم گفت:

حضرت فرمود: اکنون نگاه کن. ببین چه می بینی؟
حاال مردی سفیدرو و خوش قیافه و خوشبو را می بینم. لباس زیبا به تن دارد. 

در کنار من است و آن مرد سیاه چهره از من دور می شود!
پیامبر )ص( فرمود: دوباره آن دعا را بخوان.

جوان بار دیگر دعا را خواند.
حضرت فرمود: حاال چه می بینی؟

مرد سیاه را دیگر نمی بینم و فقط مرد سفید در کنار من است. این جمله را 
گفت و از دنیا رفت.

)بحار،جلد74،صفحه75وجلد81،صفحه232وجلد95،صفحه342(



)1
38

8  
ی

و د
ذر 

- آ
 41

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

49

چكیده
اجرای عدالت قضایی یکی از آرمان های مهم جامعه بشری است که همواره مورد 
توجه ادیان الهی، مکاتب مختلف، اندیشمندان و مصلحان اجتماعی بوده است. یکی از 
لوازم و پیش شرط   های اساسی اجرای عدالت، شناسایی و مقابله با عواملی است که در 
فرایند عدالت قضایی اخالل ایجاد می کنند. در این نوشتار جرایم علیه عدالت قضایی در 
مرحله تحقیقات مقدماتی مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در بخش اول که در شماره پیشین 
درج شده بود، ضمن تعریف عدالت قضایی و بیان مراحل آن، اصول حاکم بر تحقیقات 
مقدماتی به عنوان زیر بنای عدالت قضایی فهرست شد و عبارت  های »دادرسی عادالنه« 
و »دادرسی منصفانه« که مترادف با عدالت قضایی هستند، مورد بحث قرار گرفت. در 
بخش دوم که پیش رو است، پار ه ای از جرایم علیه عدالت قضایی ناظر به مرحله تحقیقات 
مقدماتی در قالب تقسیم بندی   های مختلف تشریح شده است تا زمینه  ای برای مطالعه 

بیشتر باشد. 

تحقیقات  منصفانه،  دادرسی  عادالنه،  دادرسی  قضایی،  عدالت  واژه ها:  كلید 
مقدماتی، جرم، حقوق متهم، ضمانت اجرای کیفری، مجازات

جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی

علی پروینی 

مشاور معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

قسمت دوم
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جرایمعلیهتحقیقاتمقدماتی
روند تحقیقات مقدماتی باید بر اساس ضوابط و 
مقررات قانونی و با سرعت و دقت الزم انجام شود 
تا زمینه دادرسی عادالنه فراهم گردد. هر اقدامی که 
موجب توقف یا کندی و یا تعلل در رسیدگی شود، 
برای  شد.  خواهد  تلقی  قضایی  عدالت  علیه  اقدامی 
فراهم شدن بستر دادرسی عادالنه در قوانین ملی و 
بین المللی، مقررات متعددی پیش بینی شده است که 
ضمانت اجرای دادرسی عادالنه را فراهم می کند. این 
مقررات از ابتدای وقوع پدیده مجرمانه تا زمان اجرای 
و  قضایی  مقامات  ضابطین،  برای  را  تکالیفی  حکم 
کلیه افراد مرتبط با جرم اعم از مقامات و مسؤولین 
دولتی، شهود و مطلعین و سایر افرادی که به نحوی 
در فرایند دادرسی دخالت دارند مقرر می دارد و برای 
تخلف از این تکالیف مجازات هایی پیش بینی می کند. 
انجام  این مقاله صرفًا به موضوعاتی  اشاره دارد که 
یا  ترک آنها جرم تلقی می شود، اما در خصوص سایر 
اداری  اجرای  ضمانت  صرفًا  آن  برای  که  مسائل 
از  پرهیز  دلیل  به  است،  شده  پیش بینی  انتظامی  یا 
عنوان  از  موضوعی  خروج  و  بحث  شدن  طوالنی 

نوشته، بحث نمی شود.
این جرایم را می توان از چند جهت تقسیم بندی 

کرد:

1ـ تقسیم جرایم به اعتبار مبنای قانونی: از این 
جهت جرایم به چهار دسته تقسیم می شوند:

الف( جرایمی که منشا آن قانون اساسی است؛
ب( جرایمی که منشا آن قانون عادی است؛

بین المللی  معاهدات  آن  مبنای  که  جرایمی  ج( 
است؛

سه  یا  دو  از  آن ترکیبی  مبنای  که  جرایمی  د( 
دسته از قوانین و مقررات فوق می باشد.

اثر خاصی بر آن مترتب  این تقسیم بندی چون 
جرایم  همه  زیرا  نگرفت،  قرار  کار  مبنای  نیست، 
ضمانت  دارای  آنها،  قانونی  مبنای  از  نظر  صرف 
اجرای خاصی هستند و اعتبار قانونی آنها بستگی به 

مرجع تصویب آن ندارد.
2ـ تقسیم جرایم به اعتبار مرتکب آن: جرایم را 
به  می توان  نیز  آن  مرتکب  و  کننده  اقدام  اعتبار  به 

چهار دسته تقسیم کرد:
الف( جرایم مقام های قضایی؛

ب( جرایم ضابطان؛
ج( جرایم مقام های دولتی؛

کارشناسان،  از  اعم  پرونده  مرتبطان  جرایم  د( 
پرونده  در  نحوی  به  که  مردمی  و  مطلعین  شهود، 

دخالت می کنند.
اعتبار مخاطب  به  نیز هر چند  این تقسیم بندی 
از  پاره ای  آنجا که  از  لیکن  دارد،  فوایدی  و  آثار  آن 
جرایم، مشترک بین چند گروه است، نمی تواند مبنای 

کار قرار گیرد، لذا از آن صرف نظر می شود.
تقسیم بندی  این  در  جرایم:  نوعی  تقسیم   -3
این  قرار می گیرند.  اثباتی  و  ثبوتی  جرایم در بخش 
تقسیم بندی مورد توجه قانونگذار فرانسه بوده است 
)کوشا؛ 1381، ص 19( و ناظر به نوع اثر گذاری جرم 
جرایمی  یعنی  می باشد؛  عادالنه  دادرسی  فرایند  در 
تاثیر منفی  اجرای عدالت  روند  بر  واقع  در عالم  که 
در  که  جرایمی  و  هستند  ثبوتی  جرایم  می گذارند، 
طرح  زمان  در  و  مجرمانه  پدیده ی  اثبات،  مرحله ی 
موضوع در مراجع انتظامی و قضایی اثر گذار هستند، 

روند بر واقع عالم در كه جرایمی

میگذارند، منفی تاثیر عدالت اجرای

در كه جرایمی و هستند ثبوتی جرایم

در و مجرمانه پدیدهی اثبات، مرحلهی

انتظامی مراجع در موضوع طرح زمان

اثباتی جرایم هستند، گذار اثر قضایی و

نامیدهمیشوند.

جرایمعلیهعدالتقضاییدرمرحله...
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جرایم اثباتی نامیده می شوند.
4- تقسیم موضوعی جرایم: یعنی تقسیم جرایم 
بر اساس ماهیت آن و صرف نظر از مرتکب جرم از 

قبیل:
الف( جرایم نقض کننده اصول حاکم بر تحقیقات 

مقدماتی
ب( جرایم نقض کننده حقوق متهم یا بزه دیده 
جست وجوی  و  مراجعه  در  سرعت  و  سهولت  برای 

مطلب.
تقسیم بندی نوع چهارم مالک کار قرار می گیرد.

جرایمنقضكنندهاصولحاكمبرتحقیقات
مقدماتی

مقدماتی،  تحقیقات  مرحله   در  عادالنه  دادرسی 
مستلزم رعایت اصول و ضوابط مربوط به آن است، 
کافی  اجرای  باید ضمانت  این ضوابط  رعایت  برای 
پیش بینی شود. آیا در نظام قضایی ما ضمانت اجرای 
برای  است؟  شده  پیش بینی  این خصوص  در  کافی 
ضروری  ذیل  نکات  به  توجه  سوال  این  به  پاسخ 

است:
اول: اصول و ضوابط مربوط به تحقیقات مقدماتی 
را از نظر ضمانت اجرا می توان در دو گروه خالصه 

کرد. 
دارای ضمانت  قانون  به موجب  که  اصولی   -1

اجرای کیفری است؛ 
2- اصولی که ضمانت اجرای اداری یا انتظامی 

یا مدنی دارد.
از اصول صرف نظر  در بخش پیشین به پار ه ای 
از ضمانت اجرای آنها  اشاره شد، لیکن چون بحث ما 
درباره جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیقات 
قرار  بررسی  مورد  اول  گروه  تنها  است،  مقدماتی 
تشریح  اصول،  از  دسته  این  علیه  جرایم  و  می گیرد 

خواهد شد.
بر تحقیقات  دوم: نقض اصول و ضوابط حاکم 
و  ابزار  با  و  مختلف  طرق  از  است  ممکن  مقدماتی 

آنها  از  برخی  که  شود  انجام  گوناگون  روش های 
مثاًل  می شوند  محسوب  تخلف  دیگر  برخی  و  جرم 
تحقیقات  مرحله  در  رسیدگی  مهم  اصول  از  یکی 
اگر  است.  تحقیق  قاضی  بی طرفی  اصل  مقدماتی، 
قاضی تحقیق از این اصل به دلیل خطا در استنباط 
تخطی کند، تنها مرتکب تخلف انتظامی شده است، 
از طرفین جانبداری نماید،  از یکی  ارتشاء  با  اما اگر 
قضایی  عدالت  علیه  جرایم  زمره  در  جانبداری  این 
این  در  نکته  دو  این  به  توجه  با  شد.  خواهد  تلقی 
قسمت به جرایمی پرداخته می شود که موجب نقض 
برای  و  است  مقدماتی  تحقیقات  بر  حاکم  اصول 
مجازات  صریح  یا  ضمنی  صورت  به  قانون  در  آن 
به  ابتدا  این جرایم  بیان  برای  پیش بینی شده است. 
تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادالنه در مرحله 
تحقیقات مقدماتی و سپس به ضمانت اجرای کیفری 
آن در قالب بررسی ماده 597 قانون مجازات اسالمی 

می پردازیم.

عادالنه رسیدگی از قانونی حمایت تحلیل
درتحقیقاتمقدماتی

کلیه اقدامات تحقیقات مقدماتی از رسیدگی به 
شکایت تا جمع آوری ادله، احضار شاکی و صدور قرار 
مجرمیت و کیفر خواست باید مستند به قانون باشد. 

یکیازاصولمهمرسیدگیدرمرحله

تحقیقاتمقدماتی،اصلبیطرفیقاضی

این از تحقیق قاضی اگر است. تحقیق

اصلبهدلیلخطادراستنباطتخطیكند،

تنهامرتکبتخلفانتظامیشدهاست،

امااگرباارتشاءازیکیازطرفینجانبداری

نماید،اینجانبداریدرزمرهجرایمعلیه

عدالتقضاییتلقیخواهدشد.

علیپروینی)مشاورمعاونآموزشوتحقیقاتقوهقضاییه(
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قانونی  مجوز  بدون  کننده  رسیدگی  قاضی  هرگاه 
مواخذه  دهد،  انجام  اقداماتی  یا  کند  دستوری صادر 
خواهد شد. به عبارت دیگر همگان از حمایت قانونی 
قانون  مجوز  با  باید  اقدامی  هر  و  هستند  برخوردار 
باشد، صدر ماده 7 اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر 
بدون  و  یکسانند  قانون  برابر  در  همگان  می دارد: 
هرگونه تبعیضی سزاوار بهره مندی از پشتیبانی قانون 
می باشند. در ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاسی آمده است: هیچ  کس را نمی توان خود سرانه 
دستگیر یا بازداشت کرد، از هیچ  کس نمی توان سلب 
آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر 
به حکم قانون. اصل 167 قانون اساسی مقرر می دارد: 
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را 
با استناد به منابع  نیابد  بیابد و اگر  در قوانین مدون 
یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر  معتبر اسالمی 
اجمال  یا  یا نقض  بهانه سکوت  به  کند و نمی تواند 
و صدور حکم  رسیدگی  از  مدونه  قوانین  تعارض  یا 
محاکمه  و  دادرسی  به  ناظر  اصل  این  ورزد.  امتناع 
در  به رسیدگی  اختصاص  لیکن  و صدور رأی است 
مرحله دادرسی ندارد و اصوال فلسفه تصویب قانون 
آیین دادرسی کیفری همان گونه که در ماده یک این 
قانون آمده است، بیان ضوابط و مقررات قانونی درباره 
نحوه رسیدگی به جرایم در تمامی مراحل می باشد. 

قوانین  میان  در  را  قانونی  تکالیف  می توان  بنابراین 
اساسی و عادی استخراج کرد که برخی از مصادیق 

آن به شرح ذیل است.

ضمانتاجرایكیفریرسیدگیعادالنهدر
تحقیقاتمقدماتی

رسیدگی به شکایات باید به موجب قانون باشد. 
عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   65 ماده 
جهات  )ق.آ.د.د.ع وا.ک(  کیفری  امور  در  انقالب  و 
در  و  است  شمرده  بر  را  رسیدگی  به  شروع  قانونی 
رسیدگی  به  برای شروع  را  اعالم شکایت   68 ماده 
کافی دانسته است و در ماده 71 قضات و ضابطین 
مکلف شده اند تا همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی 
را قبول نمایند. ضمانت اجرای این تکلیف ماده 597 
قانون مجازات اسالمی است که مطابق آن هریک از 
مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط 
قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی 
به آنها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه اگرچه 
قبول  از  قانون،  تناقض  یا  اجمال  یا  به عذر سکوت 
شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم 
را بر خالف قانون به تأخیر  اندازد یا بر خالف صریح 
تا یک سال  ماه  از شش  اول  رفتار کند، دفعه  قانون 
از شغل قضایی  دائم  انفصال  به  تکرار  و در صورت 
خسارت  تأدیه  به  هر صورت  در  و  می شود  محکوم 

وارده نیز محکوم خواهد شد.
در این ماده مصادیقی به صورت صریح و یا عام 
ذکر  قانون  رسیدگی خالف  یا  رسیدگی  از  امتناع  از 

شده است که ذیاًل مورد بررسی قرار می گیرد:
موارد  از  پار ه ای  ماده 597 :  1- مصادیق خاص 

صراحتًا در این ماده ذکر شده است که عبارتند از:
2-1- امتناع از قبول شکایت: اگر قاضی به هر 
دلیلی از  پذیرش شکایتی که به او ارجاع شده است 
امتناع کند، تخلف نموده است، تحقق جرم امتناع از 
 پذیرش شکایت منوط بر این است که آن شکایت بر 
مافوق  مقام  توسط  قانونی  اساس مقررات و ضوابط 

تحققجرمامتناعازپذیرششکایت
بر شکایت آن كه است این بر منوط
توسط قانونی ضوابط و مقررات اساس
ارجاعشدهباشد مقاممافوقبهقاضی
یااینكهقاضیرسیدگیكننده،خودناظر
وقوعجرمبودهویادرموضوعرسیدگی،
باشدیعنیشعب فرد به قاضیمنحصر
كننده رسیدگی قضات یا و رسیدگی
متعددنباشند،زیرادراینصورترسیدگی

مستلزمارجاعمیباشد

جرایمعلیهعدالتقضاییدرمرحله...
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به قاضی ارجاع شده باشد یا این که قاضی رسیدگی 
موضوع  در  یا  و  بوده  جرم  وقوع  ناظر  خود  کننده 
شعب  یعنی  باشد  فرد  به  منحصر  قاضی  رسیدگی، 
نباشند،  متعدد  کننده  یا قضات رسیدگی  و  رسیدگی 
زیرا در این صورت رسیدگی مستلزم ارجاع می باشد. 
از سوی دیگر امتناع باید به موجب قانون نباشد؛ مثاًل 
چنان چه قاضی به جهات قانونی از قبیل موارد مذکور 
در ماده 46 )ق.آ.د.د.ع وا.ک()1( از رسیدگی امتناع کند، 
مشمول این حکم نیست. همچنین امتناع باید عالمًا 
از  ناشی  خطای  یا  تقصیر  اثر  در  یعنی  باشد.  عامداً 
نیز  فرض  این  در  البته  نباشد.  قاضی  غلط  استنباط 
قاضی بر اساس اصل 171 قانون اساسی)2( و ماده 58 
قانون مجازات اسالمی)3( مسؤول است، اما مشمول 
مجازات ماده 597 نخواهد بود؛ زیرا این ماده نفس 
امتناع را به هر عذر هر چند سکوت قانون باشد، قابل 
مجازات دانسته است، اما در موردی که قاضی مثاًل با 
استنباط از ماده 46 قرار امتناع صادر می کند، لیکن 
بعداً روشن می شود که در موضوع دعوی هیچ  یک از 
مصادیق ماده 46 وجود نداشته است، نمی توان او را 
مشمول مجازات مذکور دانست، زیرا این برداشت با 
اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی ناسازگار است. اگر 
امتناع قاضی در اثر قصور وی باشد نه تقصیر، به این 
معنا که او تالش خود را جهت احراز موضوع نموده، 
نتوانسته به  او بوده،  اراده  از  ولی به عللی که خارج 

رسیدگی،   از  امتناع  قرار  اگر  و  یابد  دست  حقیقت 
اشتباه صادر شود مثاًل بعداً بطالن دالیلی که مستند 
این  در  شود،  روشن  است،  بوده  امتناع  قرار  صدور 
از  ناشی  پرداخت خسارت های  مسؤول  دولت  حالت 

قصور قاضی است.)4( 
از رسیدگی به شکایت: گاه قاضی  امتناع  2ـ1ـ 
رسیدگی کننده، شکایت را می پذیرد یعنی دستور ثبت 
جزء  شکایت  این که  از  پس  و  می کند  صادر  را  آن 
موجودی شعبه شد، از ادامه رسیدگی امتناع می کند. 
مثاًل با تلقی شکایت به عنوان دعوی حقوقی، بدون 
را  پرونده  شدن  بایگانی  دستور  قضایی،  اظهارنظر 
می دهد یا با عذر عدم مراجعه شاکی یا عدم شناسایی 
نیز  نمایند و طرفین دعوا  امتناع  از رسیدگی و تحقیق  باید  »دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر  ماده 46 ق.آ.د.د.ع وا.ک:   .1
می توانند آنان را رد کنند: الف( وجود قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین 
دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند. ب( دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین 
مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد. ج( دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشند که در 
امر جزایی دخالت دارند. دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبال اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین باشد. هـ( 
بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا  فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده 
و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. و( دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع 

مطروح داشته باشند.«
2. اصل 171 قانون اساسی: »هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی 
یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت 

جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.«
3. ماده 58 قانون مجازات اسالمی: »هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضي در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي 
یا معنوي متوجه کسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمي ضامن است و در غیر این صورت 
خسارت به وسیله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنان چه تقصیر یا اشتباه قاضي موجب هتك حیثیت از کسي گردد، 

باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.«
4. برای اطالع بیشتر ر.ک: سلطانی نژاد؛ ص 145 به بعد

مجازات قانون 597( ماده این
هر عذر هر به را امتناع نفس اسالمی(
مجازات قابل باشد، قانون سکوت چند
دانستهاست،امادرموردیكهقاضیمثاًل
بااستنباطازماده46قرارامتناعصادر
میكند،لیکنبعدًاروشنمیشودكهدر
ماده ازمصادیق هیچیك دعوی موضوع
را او نمیتوان است، نداشته وجود 46

مشمولمجازاتمذكوردانست،

علیپروینی)مشاورمعاونآموزشوتحقیقاتقوهقضاییه(
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متهم دستور می دهد که پرونده بایگانی شود. تمامی 
این موارد می تواند امتناع از رسیدگی تلقی شود.

2ـ مصادیق کلی ماده 597: یکی از مواردی که 
قانون«  »رفتار خالف  است  شده  نهی  ماده  این  در 
از  »هریک  می دارد:  مقرر  ماده  این  است.  قاضی 
مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط 
بر خالف  این...  وجود  با  شود  برده  آنها  نزد  قانونی 
صریح قانون رفتار کند به...« برای تشخیص موارد 
خالف صریح قانون، باید به سایر قوانین و مقررات 
به ویژه در بخش تشریفات دادرسی کیفری مراجعه 
کرد. مصادیق خالف قانون را می توان از آغاز وقوع 
جرم تا پایان تحقیقات مقدماتی به صورت مرحله ای 

بر شمرد که عبارت است از: 
قانونی  اصول  از  یکی  رسیدگی:  در  تاخیر  2ـ2 
است.  رسیدگی  در  فوریت  اصل  مقدماتی  تحقیقات 
است،  اصل  این  به  ناظر  کیفری  دادرسی  مراد 
است  فوری  جزایی  امور  در  مقدماتی  تحقیقات 
غیر  ساعات  در  حتی  و  درنگ  بدون  قاضی  باید  و 
 اداری و روز های تعطیل نسبت به کشف جرم، تعقیب 
مجرمین و تحقیقات از متهمین و جلوگیری از فرار 
اقدام کند. فلسفه قاضی  ادله  از بین رفتن  یا  آنها و 
در  قاضی  اگر  بنابراین  است.  همین  نیز  کشیک 
مواردی  در  یا  کند  تعلل  رسیدگی  مراحل  از  بخشی 
تعویق  به  را  آن  کند،  صادر  قضایی  دستور  باید  که 
تحقیقات  یا  محل  معاینه  انجام  به  نسبت  یا   اندازد، 

قانون  خالف  رفتار  مصادیق  از  نماید،  تعلّل  محلی 
می باشد. مالک تشخیص تعلل و تاخیر در رسیدگی، 
عرف قضایی است. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات 
در مواردی قاضی را به دلیل تعلل، تاخیر یا مسامحه 
در رسیدگی، به مجازات انتظامی محکوم نموده است. 
در این موارد چنان چه شکایتی علیه قاضی رسیدگی 
کننده در مراجع قضایی صورت گیرد، می توان او را با 

استناد به همین ماده تحت تعقیب قرار داد. 
شهود  یا  متهم  احضار  غیر قانونی:  احضار  2ـ2ـ 
مواد  جمله  از  قانونی  مقررات  برابر  باید  مطلعین  و 
عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  112و86 
و انقالب در امور مدنی )ق.آ.د.د.ع وا.م( مدنی انجام 
شود، وااّل اقدام آنها در احضار و جلب متهم خالف 

قانون خواهد بود. 
ممنوعیت  قانون :  خالف  دستگیری  3ـ2ـ 
دستگیری خالف قانون یک اصل معتبر جهانی است. 
می دارد:  مقرر  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه   9 ماده 
هیچ کس را نباید خود سرانه دستگیر، توقیف یا تبعید 
باشد.  قانون  موجب  به  باید  متهم  دستگیری  کرد. 
مطابق اصل 32 قانون اساسی هیچ  کس را نمی توان 
دستگیر کرد مگر به حکم و  ترتیبی که قانون معین 
بین المللی حقوق  ماده 9 میثاق  اول  بند  می کند. در 
و  آزادی  حق  هرکس  است:  آمده  سیاسی  و  مدنی 
امنیت شخصی دارد. هیچ  کس را نمی توان خودسرانه 
دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچ  کس نمی توان سلب 
آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر 

در قانون.
 118 مواد 117و  در  نیز  متهم  دستگیری  موارد 
ق.آ.د.د.ع وا.ک)1( ذکر شده است. ماده 117 ناظر به 
ماده  و  می باشد  احضار  متعاقب  دستگیری  و  جلب 

118 موارد جلب و دستگیری بدوی را بیان می کند.
1. ماده 117 ق.آ.د.د.ع وا.ک: »اشخاصی که حضور پیدا نکرده  
دستور  به  باشند،  نفرستاده  هم  حضور  امکان  عدم  گواهی  و 

قاضی جلب می شوند.«
ماده 118 ق.آ.د.د.ع وا.ک: »قاضی می تواند در موارد زیر بدون 
این که بدواً احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر 
نماید: الف( در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام 
و  شغل  یا  اقامت  محل  که  متهمینی  ب(  باشد.  عضو  قطع  و 
کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم 

به نتیجه نرسیده باشد.«

بازداشت قضایی رسیدگیهای در

متهمبیشازبیستوچهارساعتبدون

یا و تامینمناسب اخذ و اتهام تفهیم

از نامتناسب، تامین با متهم توقیف

مواردتوقیفغیرقانونیتلقیمیشود.

جرایمعلیهعدالتقضاییدرمرحله...
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4ـ2ـ توقیف غیر قانونی: توقیف و نگهداری متهم 
باید با  ترتیبات قانونی باشد. در ادامه اصل 32 قانون 
بازداشت موضوع  اساسی می خوانیم: »... در صورت 
اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتبًا به متهم ابالغ 
چهار  و  بیست  مدت  حداکثر ظرف  و  تفهیم شود  و 
قضایی  صالحه  مراجع  به  مقدماتی  پرونده  ساعت 
فراهم  وقت  اسرع  در  محاکمه،  مقدمات  و  ارسال 
مجازات  قانون  طبق  اصل  این  از  متخلف  گردد. 

می شود.« 
جهانی  مساله  یک  غیر قانونی،  توقیف  از  پرهیز 
قرار  نیز  بین المللی  معاهدات  توجه  مورد  که  است 
گرفته است. در  بندهای دوم و سوم میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی، بر رعایت مقررات در توقیف 
و  اتهام  علل  از  آن  نمودن  مطلع  ضرورت  و  متهم 

رسیدگی فوری به آن تاکید شده است. 
بیش  متهم  بازداشت  قضایی  رسیدگی های  در 
اخذ  و  اتهام  تفهیم  بدون  ساعت  چهار  و  بیست  از 
نامتناسب  تامین  با  توقیف متهم  یا  و  تامین مناسب 
تلقی می شود. ماده 127  توقیف غیر قانونی  از موارد 
است  مکلف  »قاضی  می دارد:  مقرر  ق.آد.د.ع وا.ک 
را  تحقیقات  متهم  جلب  یا  از حضور  پس  بالفاصله 
 24 ظرف  حداکثر  امکان  عدم  صورت  در  و  شروع 
ساعت مبادرت به تحقیق نماید در غیر  این صورت 
بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر 
در جرایم  این موضوع  قانونی محکوم خواهد شد.« 

علیه حقوق متهم تشریح می شود.
قانون:  خالف  بازرسی  و  منزل  به  ورود  5ـ2ـ 
به  تعرض  ممنوعیت  و  افراد  حریم شخصی  رعایت 
آن مورد اهتمام شرع مقدس اسالم می باشد. حرمت 
ورود به منزل دیگری و ضرورت کسب اجازه برای 
دخول به لحاظ اهمیت آن در قرآن شریف ذکر شده 
غیر بیوتکم  بیوتًا  التدخلوا  آمنوا  الذین  ایها  یا  است: 

حتی تستأنسوا )1( ممنوعیت تعرض به منزل  اشخاص 
اعالمیه  جمله  از  بین المللی  معاهدات  تاکید  مورد 
بین المللی  میثاق  و   )12 )ماده  بشر  حقوق  جهانی 

حقوق مدنی سیاسی )ماده 17( قرار گرفته است.
استناد  به  باید  آن  از  بازرسی  و  منزل  به  ورود 
است:  آمده  اساسی  قانون  اصل 22  در  باشد.  قانون 
»حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل  اشخاص 
قانون  که  مواردی  در  مگر  است،  مصون  تعرض  از 
 580 ماده  جرم  این  اجرای  ضمانت  کند.«  تجویز 

قانون مجازات اسالمی است.)2( 
در  تجسس  سر:  افشاء  و  سمع  استراق   -2-6
گناهان  از  آنها  اسرار  افشاء  و  افراد  شخصیه  احوال 
اعتبار فرد  ارزش و  کبیره است، در روایات اسالمی 
مومن، به منزله حرمت خانه خدا شمرده شده است. 
تعرض به آبروی مسلمانان به هیچ  وجه جائز نیست 
و  شده  جرم  مرتکب  که  اشخاص  مواردی  در  مگر 
این  در  که  باشند  کرده  تجاوز  دیگران  حقوق  به 
صورت نیز تنها در حد ضرورت و برای احقاق حقوق 
زیان دیده یا حفظ امنیت جامعه آن هم در چارچوب 

1. نور، 27
2. ماده 580 قانون مجازات اسالمی: »هریك از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع 
شده باشد بدون  ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یك ماه تا یك سال محکوم 
خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صالحیت حکم را داشته است و مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام 
کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات 

آن را نیز خواهد دید و چنان چه این عمل در شب واقع شود، مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.«

آبروی به تعرض اسالمی روایات در

مسلمانانبههیچوجهجائزنیستمگردر

مواردیكهاشخاصمرتکبجرمشدهوبه

حقوقدیگرانتجاوزكردهباشندكهدراین

صورتنیزتنهادرحدضرورتوبرایاحقاق

حقوقزیاندیدهیاحفظامنیتجامعه،آن

همدرچارچوبمقرراتتجویزمیشود.

علیپروینی)مشاورمعاونآموزشوتحقیقاتقوهقضاییه(
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آیه 12  در  تجویز می شود. حرمت تجسس  مقررات 
سوره حجرات به صراحت ذکر شده است،)1( عالوه بر 
این آیات و روایات فراوانی وجود دارد که مسلمانان 
را صریحًا یا تلویحًا از ایذاء دیگران، زدن افترا به آنان 
و افشاء اسرار آنان منع می کند. از جمله می توان به 

آیات 57 و 58 سوره احزاب  اشاره کرد.
جمع آوری  برای  ندارند  حق  ضابطین  و  قضات 
ادله، اقدام به افشاء اسرار، بازرسی و ضبط نامه ها و 
یا استراق سمع و شنود تلفنی نمایند، مگر به موجب 
مقرر  زمینه  این  در  اساسی  قانون   25 اصل  قانون؛ 
و  ضبط  نامه ها،  نرساندن  و  »بازرسی  است:  داشته 
مخابرات  افشای  تلفنی،  مکالمات  کردن  فاش 
تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن 
است،  ممنوع  و هرگونه تجسس  استراق سمع  آنها، 
مگر به حکم قانون« ضمانت اجرای این اصل ماده 

582 قانون مجازات اسالمی است.)2(

جرایمعلیهحقوقمتهم
بررسی مکاتب کیفری  به ویژه  تاریخی  مطالعه 
برهه های  در  بزهکار  با  برخورد  که  می دهد  نشان 
زمانی و در کشور های مختلف از نظر شیوه رسیدگی 
است.  بوده  متنوع  بسیار  مجازات،  نحوه  و  اتهام  به 
در تاریخ باستان با شیو های بسیار خشن رسیدگی و 
بازجویی مواجه می شویم. روش هایی از قبیل داوری 
الهی، عبور دادن متهم از میان آتش یا قرار دادن او 

در روغن گداخته، به عنوان شیوه های داوری و کشف 
پس  است.  داشته  کاربرد  گسترده  در سطح  حقیقت 
از اثبات اتهام یا به عبارت دیگر عدم توانایی متهم 
برای اثبات بی گناهی خود، مجازات  های بسیار خشن 
روش ها  این  توجیه  می شد.  گرفته  کار  به  او  علیه 
دورکردن شر و پلیدی از جامعه بود، هر چند شریعت 
برائت،  اصل  با  پیش  قرن  چهارده  از  اسالم  مترقی 
بودن جرایم و مجازات ها، و  قانونی  به اصول  توجه 
رعایت حقوق متهم در دادرسی، پیش بینی نظام ادله 
قانونی، سخت گیری در گزینش قضات و تعلیم آداب 
قضاوت، توجه به حق اعتراض متهم و دیگر ضوابط، 
عادالنه  دادرسی  یک  اجرای  در  مثبتی  گام  های 
برداشت، اما جهان غرب تا عهد رنسانس و انقالب 
صنعتی از شیو ه های بسیار بی رحمانه علیه متهم بهره 
می جست. مطالعه رساله مختصر جرایم و مجازات ها 
به ویژه فصل  های اول تا هفتم آن که در نیمه قرن 
هجدهم تحریر شد، شرایط و نحوه دادرسی در آن 
زمان را نشان  می دهد. این رساله در آن زمان مورد 
انتقاد شدید قرار گرفت و هنوز بیش از یک سال از 
اوایل  در  فاشینی  آنجلو  که  بود  نگذشته  آن  انتشار 
سال 1765 رساله ای علیه او منتشر و او را به بی دینی 
)اردبیلی؛ 1384، ص 16(  نافرمانی متهم ساخت.  و 
توجه به حقوق جامعه از یک سو و افکار  اشتباه کلیسا 
از سوی دیگر، سبب غفلت از حقوق متهم به عنوان 
دریافت  بشری  جامعه  این که  تا  گردید  انسان  یک 
که متهم نیز هر چند گناهکار باشد، اما در رسیدگی 
قضایی دارای حقوقی است که عدالت حکم می کند 

1. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم 
وال تجسسوا و الیغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم 

اخیه میتا فکرهتموه و اتقوا اهلل ان اهلل تواب رحیم.
االخره  و  الدنیا  فی  اهلل  لعنهم  رسوله  و  اهلل  یوذون  الذین  ان 
واعدلهم عذابا مهیبا )57( و الذین یوذون المومنین و المومنات 

بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوابهتانا و اثما مبینا)58(
از مستخدمین  قانون مجازات اسالمی: »هریك  2. ماده 582 
تلفنی  مکالمات  یا  مخابرات  یا  مراسالت  دولتی،  مامورین  و 
 اشخاص را در غیر  مواردی که قانون اجازه داده است، حسب 
مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق 
افشا  را  آنها  مطالب  آنها  صاحبان  اجازه  بدون  یا  نماید  سمع 
نماید، به حبس از یك سال تا سه سال و یاجزای نقدی از شش 

تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.«

شریعتمترقیاسالمازچهاردهقرن
پیشبااصلبرائت،توجهبهاصولقانونی
بودنجرایمومجازاتها،ورعایتحقوق
ادله نظام پیشبینی دادرسی، در متهم
قضات گزینش در سختگیری قانونی،
حق به توجه قضاوت، آداب تعلیم و
گامهای ضوابط، دیگر و متهم اعتراض
عادالنه دادرسی یك اجرای در مثبتی

برداشت.

جرایمعلیهعدالتقضاییدرمرحله...
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این  از  نشود.  جامعه  حقوق  فدای  یکسره  او  حقوق 
توجه  آیین دادرسی،  تدوین  اهداف مهم  از  رو یکی 
این  به  تعرض  که  گونه ای  به  بود،  متهم  حقوق  به 
حقوق به منزله جرم علیه عدالت قضایی تلقی شود. 
در این جا به پار ه ای از این حقوق و جرایم علیه آن 

می پردازیم.

1.جرایمعلیهآزادی
خداوند  است  الهی  موهبت  های  از  یکی  آزادی 
انسان را آزاد آفریده است و حتی در  پذیرش دین نیز 
به او حق انتخاب داده است. این حق در میان تمامی 
ملل به رسمیت شناخته می شود. در ماده 3 اعالمیه 
بشر می خوانیم : هر کس حق حیات،  جهانی حقوق 
در  دارد.  را  شخصی  امنیت  از  برخورداری  و  آزادی 
قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز اصول متعددی 
این حق را به رسمیت می شناسد که از جمله می توان 
به اصول 22، 23، 24، 26، 27)1(  اشاره کرد. آزادی 
قرار  تعرض  مورد  صورت  دو  به  است  ممکن  افراد 

گیرد.
مامورین  یا  مقامات  توسط  جرم  ارتکاب  1ـ 
دولتی،  مامورین  یا  مقامات  از  هریک  اگر  دولتی: 
از  انفصال  آزادی شخصی را سلب کند، به حبس و 
اسالمی  مجازات  قانون   570 ماده  شرح  به  خدمت 
محکوم می شود. مطابق این ماده هر یک از مقامات 
و مامورین دولتی که برخالف قانون، آزادی شخصی 
افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در 
از  انفصال  بر  عالوه  نماید،  محروم  اساسی  قانون 
خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، 
به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 570 از نظر مرتکبین اطالق دارد و هر یک 
از مقامات و مامورین دولتی را شامل می شود. بنابراین 

مقامات و مامورین یاد شده از شخص اول مملکت 
تا یک مستخدم عادی را دربرمی گیرد. این که رهبر 
جزء مقامات دولتی است یا خیر، جای بحث دارد، زیرا 
در یک تفسیر، مقام دولتی کسی است که مستخدم 
دولت )به معنای عام( باشد و از دولت حقوق دریافت 
کند، در حالی که رهبر مستخدم دولت نیست و بیش تر 
یک مقام مذهبی است که در راس نظام قرار گرفته و 
این که پار ه ای از اختیارات اداره  کشور به موجب قانون 
اساسی به او سپرده شده است، موجب قرار گرفتن او 

در رده مقامات دولتی نمی شود.
ثانیًا: سلب آزادی باید برخالف قانون باشد، پس 
چنان چه بازداشت فرد به موجب قانون بازداشت بوده 

باشد از مصداق این ماده خارج است.
ثالثًا: این جرم از جرایم عمدی است، یعنی باید 

سلب آزادی عالمًا عامداً باشد.
رابعًا: این جرم مطلق است یعنی الزم نیست که 
در اثر سلب آزادی اتفاقی رخ داده باشد. مجرد سلب 
آزادی عالمًا عامداً موجب تحقق جرم است و مقید به 
1. اصل 22 قانون اساسی: »حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل  اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.«
اصل 23 قانون اساسی: »تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ  کس را نمی توان به صرف داشتن عقید ه ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.«

اصل 24 قانون اساسی: »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد. تفصیل 
آن را قانون معین می کند.« 

اصل 26 قانون اساسی: »احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده 
آزادند، مشروط به این که اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هیچ  کس را 

نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.«
آزاد  نباشد،  مبانی اسالم  به  به شرط آن که مخل  بدون حمل سالح،  راه پیمایی ها،  اجتماعات و  اساسی: »تشکیل  قانون  اصل 27 

است.«

مقامدولتیكسیاستكهمستخدم
دولت از و باشد عام( معنای )به دولت
رهبر حالیكه در كند، دریافت حقوق
یك بیشتر و نیست دولت مستخدم
نظام راس در كه است مذهبی مقام
اختیارات از پارهای اینكه و گرفته قرار
ادارهكشوربهموجبقانوناساسیبهاو
سپردهشدهاست،موجبقرارگرفتناو

درردهمقاماتدولتینمیشود.

علیپروینی)مشاورمعاونآموزشوتحقیقاتقوهقضاییه(
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نتیجه خاصی نیست.
مختلفی  مصادیق  آزادی  سلب  چند  هر  خامسًا: 
آزادی شرکت در تجمعات دارای  بیان،  آزادی  مانند 
مجوز و...، اما با توجه به قید آزادی شخصی، به نظر 
می رسد که منظور آزادی رفت و آمد باشد. البته سلب 
خواهد  ماده  این  مصادیق  از  نیز  افراد  حقوق  سایر 

بود.
2ـ ارتکاب جرم توسط مقامات قضایی یا ماموران 
صالح : گاه سلب آزادی توسط مقام قضایی یا ضابطان 
و نوعًا در پرونده  های قضایی است که در این صورت 
اسالمی  مجازات  قانون  ماده 575  مصادیق  از  جرم 

است.
می باشد:  شرح  این  به  ق.م.ا   575 ماده  متن 
»هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صالح 
بر خالف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب 
به  نمایند،  صادر  را  کسی  مجرمیت  قرار  یا  جزایی 
انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل 

دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.«
 نکات قابل توجه دراین ماده عبارت است از:

اواًل نسبت این ماده با ماده 570 از نظر موضوع، 
عام و خاص من وجه و از نظر مرتکبین، عام و خاص 
مطلق می باشد، از نظر موضوع هر دو ناظر به سلب 
بر  عالوه   570 ماده  در  لیکن  هستند،  افراد  آزادی 
افراد  نمودن  محروم  موضوع  به  مشترک  وجه  این 
از حقوق مذکور در قانون اساسی نیز  اشاره دارد و در 

قرار  آزادی، صدور  بر سلب  مقابل ماده 575 عالوه 
از  ماده 575  اما  می کند،  تلقی  را هم جرم  مجریت 
نظر مرتکب عمومیت دارد و ماده 575 صرفًا ناظر به 

قضات و مامورین پرونده است.
ثانیًا: با توجه به نسبت این دو ماده، در صورت 
در  یعنی  آزادی  سلب  خصوص  در  دو  این  تعارض 
یا  توقیف  دستور  قانون  بر خالف  قاضی  صورتی که 
بازداشت صادر کرده باشد، باید به ماده 575 استناد 

کرد.
این  موضوع  جرم  مادی،  عنصر  نظر  از  ثالثًا: 
با ماده570 متفاوت است. در ماده 570 قانون  ماده 
مجازات اسالمی عنصر مادی عبارت از سلب آزادی 
فرد در حّدی که عرفًا گفته  توقیف  با  است که جز 
جرم  اما  نمی شود  محقق  است  شده  توقیف  شود 
موضوع ماده 575 با صدور دستور و اعالم به مراجع 
ذی ربط جرم محقق می شود، هر چند توقیفی انجام 
این جهت حائز اهمیت  از  باشد. اعالم دستور  نشده 
است که دستور تا اعالم نشود هیچ گونه اثری به آن 

مترتّب نیست.

2.جرایمعلیهسایرحقوقمتهم
منظور سایر حقوقی است که در مرحله دادرسی 
شمرده  محترم  باید  مقدماتی(  تحقیقات  اینجا  )در 
شود، به گونه ای که تضییع آن موجب مجازات قانونی 
است. به این حقوق ممکن است در قانون اساسی یا 

قوانین عادی تصریح شده باشند.
حقوق  متهم:  اساسی  حقوق  علیه  جرایم   -1
اساسی حقوقی است که در قانون اساسی در خصوص 
دادرسی به آنها  اشاره شده است که عمده ترین آنها 

عبارت است از:
مراجع  به  سریع  دسترسی  از  امتناع   -1-1
متهم  اساسی،  قانون   32 اصل  موجب  به  قضایی: 
حداکثر  ظرف  و  بالفاصله  باید  بازداشت  صورت  در 
گردد  اعزام  قضایی  مرجع  به  چهار ساعت  و  بیست 
واقع  در  حق  این  شود.  فراهم  محاکمه  مقدمات  و 
باقی  صورت  در  و  است  متهم  آزادی  حق  همان 
ماندن متهم در بازداشت و به حالت بالتکلیف، این 
بازداشت غیر قانونی تلقی می شود و نظریه مشورتی 

درماده570قانونمجازاتاسالمی،

آزادیاست ازسلب عبارت عنصرمادی

عرفًا كه حّدی در فرد توقیف با جز كه

محقق است، شده توقیف شود گفته

نمیشود،اماجرمموضوعماده575با

صدوردستورواعالمبهمراجعذیربطجرم

انجام توقیفی چند هر میشود، محقق

نشدهباشد.

جرایمعلیهعدالتقضاییدرمرحله...
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شماره7/7667- 1379/5/21 اداره حقوقی نیز بر این 
امر اذعان دارد.

2-1- عدم تفهیم اتهام : اعزام سریع متهم نزد 
مراجع قضایی کافی نیست، بلکه به موجب اصل 32 
قانون اساسی باید پس از حضور متهم در نزد قاضی، 
موضوع اتهام و دالیل آن به وی به صورت صریح 
و روشن تفهیم شود. چنان چه قاضی رسیدگی کننده 
اتهام  تفهیم  متهم  به  ساعت  چهار  و  بیست  ظرف 
مرتکب  ق.آ.د.د.ع وا.ک   127 ماده  به  مستنداً  نکند، 
 ،1380 )بیات؛  است  شده  غیر قانونی  بازداشت  جرم 

ص222(
3-1- عدم پذیرش وکیل متهم در تحقیقات : در 
اصل 35 اساسی: »در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق 
دارند برای خود انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب 
تعیین  امکان  آنها  برای  باید  باشند  نداشته  را  وکیل 
در  وکیل  ضرورت  پذیرش  به  گردد.«  فراهم  وکیل 
محاکم و نه دادسرا  اشاره دارد، اما این امر مختص 
مکلف  نیز  قضایی  مراجع  سایر  بلکه  نیست،  دادگاه 
قاعده  دلیل  به  دادگاه  ذکر  و  آن هستند.  رعایت  به 
تغلیب می باشد، چون دادرسی غالبًا در دادگاه صورت 

می گیرد.
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  واحد  ماده 
انتخاب وکیل مصوب1370 مقرر می دارد:  خصوص 
کلیه  و  دارند  وکیل  انتخاب  حق  دعوی  اصحاب 
می شوند،  تشکیل  قانون  موجب  به  که  دادگاه هایی 
مکلف به  پذیرش وکیل می باشند. ضمانت اجرای این 
اصل ماده 570 قانون مجازات اسالمی است )همو؛ 

ص 222( 
از متهم در مراجع غیر قضایی:  4-1- تحقیقات 
باید  از متهم  در جرایم غیرمشهود هر گونه تحقیق 
نیز  باشد و در جرایم مشهود  با دستور مقام قضایی 
ضابطان صرفًا در مراحل اّولیه برای جلوگیری از فرار 
متهم و از بین رفتن ادله تحقیق و اقدام می کنند و 
پس از دخالت قاضی باید حسب دستور او عمل کند. 
مراجع  اساسی  قانون  اصل 36  اساس  بر  و  بنابراین 
حق  اجتماعی  امنیت  کمیسیون  قبیل  از  غیر قضایی 

رسیدگی قضایی ندارند.
5-1- تعرض به حرمت و حیثیت نظم : به موجب 

اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت افراد 
دستگیر شده از جمله متهمان ممنوع است و مرتکب 
مجازات می شود. ضمانت اجرای این اصل ماده 570 

قانون مجازات اسالمی است.
 38 اصل  اقرار:  برای  شکنجه  و  اجبار   -1-6
شکنجه  گونه  »هر  دارد:  می  مقرر  اساسی  قانون 
برای گرفتن اقرار و کسب اطالع ممنوع است، اجبار 
و  نیست  مجاز  سوگند  یا  اقرار  شهادت،  به  شخص 
چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد و اعتبار است. 

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.«
قانون   578 ماده  اصل،  این  اجرای  ضمانت 
مجازات اسالمی است که مقرر می دارد: »هریک از 
یا غیر قضایی دولتی  مستخدمین و مامورین قضایی 
برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت 
یا پرداخت دیه  آزار بدنی نماید عالوه بر قصاص  و 
حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم 
دستور  خصوص  این  در  کسی  چنان چه  و  می گردد 
داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور 
محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه ی اذیت و 
آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر 

قتل خواهد داشت.« 
آیین  قانون  متهم:  علیه سایر حقوق  2- جرایم 
دادرسی کیفری و نیز در قانون حفظ حقوق شهروندی 
و احترام به آزادی های مشروع، حقوقی را برای متهم 
بر شمرده است از جمله حق همراه داشتن وکیل در 

عدالت علیه جرایم است شایسته

قضاییدركلیهمراحلرسیدگیبهصورت

قانون از مستقل فصل یك در جامع

مجازاتاسالمیپیشبینیشودتاعالوه

سازی، فرهنگ و رسانی اطالع جنبه بر

از برخی شود، سهل نیز آن به دسترسی

كشورهامانندفرانسهچنینكردهاند.

علیپروینی)مشاورمعاونآموزشوتحقیقاتقوهقضاییه(
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مرحله تحقیقات مقدماتی، حق سکوت، حق نوشتن 
آخرین  بیان  حق  قرارها،  به  شکایت  حق  دفاعیات، 
برای  کیفری  اجرای  متاسفانه ضمانت  که  و...  دفاع 

بسیاری از آنها پیش بینی نشده است.

نتیجه
دادرسی  مترادف  واژه  عنوان  به  قضایی  عدالت 
کلیه مکاتب کیفری  توجه  و منصفانه مورد  عادالنه 
قرار گرفته و کم و بیش اصول و ضوابط آن ذکر شده 
است. برای اجرای عدالت قضایی باید کلیه کارگزاران 
از قضات و ضابطان و عموم  و عوامل ذی ربط اعم 

مردم با اصول و ضوابط آن آشنا باشند.
برای اجرای عدالت قضایی باید عوامل و موانع 

آن شناسایی و برطرف شود.
شناخت و برخورد با جرایم علیه عدالت قضایی 
مهم ترین  عنوان  به  مقدماتی،  تحقیقات  مرحله  در 
موانع اجرای آن از اهمیت به سزایی برخوردار است.

این جرایم عمدتًا در دو دسته )جرایم نقض کننده 
ناقض  جرایم  و  مقدماتی  تحقیقات  بر  حاکم  اصول 

حقوق متهم( قرار می گیرند.
سیاست جنایی کشور های مختلف مبتنی بر جرم 
کیفری  اجرای  ضمانت  پیش بینی  اما  است،  زدایی 
است  برخوردار  به سزایی  اهمیت  از  این جرایم  برای 
و نظام تقنینی ایران این ضمانت اجراها را به صورت 

پراکنده پیش بینی کرده است.
در  قضایی  عدالت  علیه  جرایم  است  شایسته 
کلیه مراحل رسیدگی به صورت جامع در یک فصل 
شود  پیش بینی  اسالمی  مجازات  قانون  از  مستقل 
سازی،  فرهنگ  و  رسانی  اطالع  جنبه  بر  عالوه  تا 
کشورها  از  برخی  شود،  سهل  نیز  آن  به  دسترسی 

مانند فرانسه چنین کرده اند. 

فهرستمنابع
1. آشوری، محمد؛ آیین	دادرسی	کیفری، جلدهای 

1و2، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375
2. آخوندی، محمود؛ آیین	دادرسی	کیفری، جلد های 
1 تا 3، تهران، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ 

اول، 1369
4و5،  جلد های  کیفری،  دادرسی	 آیین	 همو؛   .3

تهران، انتشارات اشراق، چاپ اول
4. بکاریا، سزار؛ رساله	جرایم	و	مجازات	ها، مترجم: 
شهید  دانشگاه  انتشارات  تهران،  اردبیلی،  محمدعلی 

بهشتی، چاپ دوم، 1374
5. بیات، محمدرضا؛ دادرسی	انتظامی	و	تقصیرات	
انتظامی	قضات، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ اول، 

1380
دادرسی	 آیین	 درس	 تقریرات	 علی؛  پروینی،   .6
کیفری، کالس های آموزشی دوره 106کارآموزی قضایی، 

پاییز 1386
مترجم:  کیفری،  اندیشه		های	 تاریخ	 ژان؛  پرادل،   .7
انتشارات سمت،  تهران،  ابرندآبادی،  نجفی  علی حسین 

چاپ اول، 1381
در	 مبسوط	 جعفر؛  محمد  لنگرودی،  جعفری   .8
ترمینولوژی	حقوق، تهران، نشر گنج دانش، چاپ اول، 1382
برنار؛  وبولوک،  استفانی  لواسور، ژرژ وگاستون،   .9
تهران،  دادبان،  حسن  مترجم:  کیفری،  دادرسی	 آیین	

انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، 1377
10. کماالن، سیدمهدی؛ منشور	سازمان	ملل	متحد، 

تهران، انتشارات کماالن، چاپ اول، 1388
قضایی،  عدالت	 علیه	 جرایم	 جعفر؛  کوشا،   .11

تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1381 
دادرسی	 آیین	 رجبعلی؛  جویباری،  گلدوست   .12
چاپ  بهشتی،  شهید  دانشگاه  انتشارات  تهران،  کیفری، 

اول، 1386
13. معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، 
رسمی،  روزنامه  نشر  تهران،  کیفری،  قوانین	 مجموعه	

چاپ اول، 1386
14. محمدی  ری شهری، محمد؛ خالصه	میزان	الحکمه، 

قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چاپ اول
دادسرا،  در	 رسیدگی	 آیین	 علی؛  مهاجری،   .15

تهران، انتشارات فکرسازان، 1381
تطبیقی	 »بررسی	 هدایت اهلل،  سلطانی نژاد؛   .16
مسؤولیت	مدنی	قاضی	در	حقوق	ایران«، فصلنامه نامه 

مفید، قم، انتشارات دانشگاه مفید، سال سوم، شماره 3
کیفری	 دادرسی	 آیین	 اصول	 عباس؛  زراعت،   .17

ایران، چاپ اول، 1382 
نظم	 در	 کیفری	 دادرسی	 آیین	 قانون	 همو؛   .18

حقوقی	کنونی، چاپ اول، 1383 
و دادسرا	 حسین؛  محمد  احمدی،  شاملو   .19	

 تحقیقات	مقدماتی، تهران، نشردادیار، چاپ 2، 1383
      20. Brayane. A. Garner. Blaks law dictionary, 
West Publishing. co (usa)/eighth. edition.2004

21. WWW. un. org/en/documments/index. 
shtml 

 

جرایمعلیهعدالتقضاییدرمرحله...



)1
38

8  
ی

و د
ذر 

- آ
 41

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

61

چكیده
ایراد صدمات ناشی از تخلفات رانندگی شمار زیادی از جرایم را به خود اختصاص 
داده و ضرورت تضمین جبران خسارت زیان دیدگان ناشی از این گونه جرایم ایجاب 
می نماید شخص دیگری غیر از مقصر در نظر گرفته شود. ورود صنعت بیمه به جبران 
دارندگان  اجباری مسؤولیت مدنی  بیمه  قانون  با  رانندگی  تخلفات  از  ناشی  خسارات 
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل ثالث صورت گرفت و اصالح این قانون در سال 
1387، نهاد جدیدی را تحت عنوان توثیق بیمه نامه ایجاد نمود. مطابق ماده 21 این 
قانون»محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه 
قرار  تایید  مورد  کتبًا  ذی ربط  بیمه  از سوی شرکت  آن  اصالت  که  را  ثالثی  شخص 
گرفته است، تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول کند.« این ماده صرفاً به 
پذیرش بیمه نامه به عنوان مصداق وثیقه داللت دارد و اختیار مقام قضایی در انتخاب 
قرارهای تأمین دیگر را زائل نمی سازد. در حقوق کیفری، ماهیت وثیقه، متمایز از رهن 
است و تنها ایجاد اطمینان به حضور متهم و جبران خسارت زیان دیده است. این تفسیر 
با توثیق بیمه نامه سازش بیشتری دارد. حکم ماده 21 ویژه حوادث رانندگی منجر به 
خسارت بدنی است اما علت حکم مقرر در آن می تواند در بیمه های مسؤولیت مدنی 

کارفرمایان، پزشکان و بیمه های مسؤولیت حرفه ای دیگر، مورد استفاده قرار گیرد.

كلید واژه ها: توثیق، بیمه نامه، حوادث رانندگی، بیمه اجباری، شخص ثالث

توثیق بیمه نامه

دكتر عبداهلل خدابخشی 

دادیار دادسرای عمومی  و انقالب شهرستان مشهد

قسمت دوم)1(

مقاله  حجم  تطبیق  عدم  علت  به  و  رسیده  چاپ  به  آموزش  پیام  مجله   38 شماره  در  مقاله  این  اول  قسمت   .1
از  پوزش  با عرض  نشدیم.  پیاپی  به صورت  آن  دوم  به درج قسمت  موفق  ماهنامه،  بعدی  با صفحات شماره های 

خوانندگان گرامی، قسمت دوم و پایانی مقاله در این شماره به نظر می رسد.
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آثارحقوقیتوثیقبیمهنامه
بیمه نامه باید به عنوان وثیقه پذیرفته شود و نه 
ایجاب  را  آن  صحیح،  تفسیر  و  منطقی  قواعد  تنها 
می کند بلکه الزام قانونی )ماده 21 قانون( نیز جای 
نگذاشته  باقی  مراجع قضایی  برای  را  اختیاری  هیچ 
است )الزام به قبول توثیق بیمه نامه نه الزام به صدور 
روابط  تحلیل  اساس  بر  بنابراین  وثیقه(.  تأمین  قرار 
از  پس  آثار  قسمت،  این  در  آن،  چندگانه  حقوقی 
روشن  را  زیر  پرسش های  پاسخ  و  بررسی  را  توثیق 

می نماییم:
 1- وثیقه گذار چه کسی است؛ 

2- حدود تعهدات شرکت بیمه گر چیست و نقش 
وی در فرایند توثیق چگونه است؛

 3- آیا ماده 21 قانون همان طور که ظاهر آن 
باید  موارد  همه  در  و  است  مطلق  می دهد،  نشان 

توثیق بیمه نامه را پذیرفت؛
خسارت  وصول  در  زیان دیده  تقدم  حق   -4  

چگونه است؛
چه  وثیقه  ضبط  و  متهم  حضور  تضمین   -5  
قواعدی دارد و آیا توثیق بیمه نامه در ابتدای دادرسی 

کیفری و انتهای آن، از این حیث، متفاوت است؟
برای پاسخ به این سؤال ها، آثار توثیق بیمه نامه 
ثالِث  شخص  و  بیمه گر  بیمه گذار،  با  ارتباط  در  را 
یادآور  را  نکته  این  و  می نماییم  مطرح  زیان دیده 
می شویم که هر چند یک طرف توثیق، مرجع قضایی 

است و باید قواعد قضایی آن را هم بررسی کرد، ولی 
)مسؤول  بیمه گذار  وضعیت  بازتاب  چون  قواعد  این 
حادثه( می  باشد، ما را بی نیاز از آثار توثیق در رابطه 
با مرجع قضایی می کند؛ این آثار، هم زمان با بررسی 

وضعیت بیمه گذار و زیاندیده بیان خواهند شد.

1.توثیقدررابطهبابیمهگذار

1-1.وثیقهگذاریابیمهگذار
بیمه نامه  توثیق  امکان  به  قانون   21 ماده  در 
بیمه نامه  اصالت  مورد  در  بیمه گر  کتبی  اعالم  و 
اشاره شده است. بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت 
می  باشد و این قرینه  ممکن است چنین تداعی کنند 
که بیمه گر، وثیقه گذار است و باید قرار قبولی وثیقه را 
تأیید کند یا حداقل همان اعالم کتبی وی، به منزله 
اما این تفسیر،  تأیید قرار قبولی وثیقه هم می  باشد، 
نه  زیرا  نمی  باشد؛  پذیرش  قابل  و  است  غیراصولی 
تنها قراردادن تعهد حضور متهم بر عهده بیمه گر با 
اصل برائت مغایر است و از هیچ جای قانون و قرارداد 
بیمه نمی توان چنین تعهدی را پذیرفت، بلکه از نظر 
در  بیمه گر  زیرا  ندارد؛  وجود  امکان  این  هم  عملی 
قالب شرکت فعالیت می کند و مدیر عامل یا دارنده 
اختیارات مالی شرکت را نمی توان در مراجع قضایی 
حاضر کرد و قرار قبولی را به تأیید او رساند. اعالم 
بیمه نامه و  از صدور  بیشتر  نیز چیزی  بیمه گر  کتبی 
اصالت داشتن سند و تعهد اجمالی بیمه گر، بر اساس 
وجود  در  ثالث  اعالم  مانند  و  نیست  بیمه  قرارداد 
طلب نزد وی تلقی می شود. بنابراین هرگز نمی توان 
مرتکب  حقیقت،  در  دانست.  وثیقه گذار  را  بیمه گر 
قضایی  مرجع  نیاز  مورد  تضمین  است  مکلف  جرم 
را فراهم آورد و اگر قرار مورد نظر این مرجع، وثیقه 
باشد، باید مالی معرفی کند. او می تواند وجه نقد از 
اموال خود تودیع کند یا توقیف مال غیرمنقول خود 
را بخواهد. همچنان که شخص دیگری هم می تواند 
امتیاز  اما قانون این  چنین تعهدی را عهده دار شود، 
اضافه را هم داده است که مرتکب، می تواند بیمه نامه 
خود را به عنوان وثیقه معرفی نماید؛ زیرا در اعتبار 
ندارد  وجود  تردیدی  هیچ  آن،  از  ناشی  اطمینان  و 

عهده بر تعهدحضورمتهم قراردادن

از و است مغایر برائت اصل با بیمهگر

نظرعملیهماینامکانوجودندارد؛زیرا

بیمهگردرقالبشركتفعالیتمیكند

مالی اختیارات دارنده یا عامل مدیر و

شركترانمیتواندرمراجعقضاییحاضر

كردوقرارقبولیرابهتأییداورساند.

توثیقبیمهنامه
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زیرا  می  باشد  سهل تر  نیز  غیرمنقول  مال  از  حتی  و 
مال غیرمنقول باید تبدیل شود و به فروش رسد ولی 
بالفاصله  دارد،  مطمئنی  مالی  منبع  چون  بیمه نامه، 
قابل وصول می  باشد. بنابراین وثیقه گذار، همان متهم 
است و غیر او نمی تواند با ارائه بیمه نامه، چنین توثیقی 
را درخواست کند. به عبارت دیگر، بیمه نامه هر چند 
برای هر فردی که آن را در اختیار دارد، حق ایجاد 
خود  بیمه نامه  به  وابسته  کس  هر  حق  اما  می کند، 
اوست و به خالف بقیه اموال، نمی توان از آن برای 
نقلیه  وسیله  اگر  بنابراین  نمود.  استفاده  افراد  دیگر 
موتوری تحت پوشش بیمه باشد، شخصی که از نظر 
قواعد جزایی، مسؤول حادثه است، می تواند از پوشش 
پوششی  چنین  اگر  اما  نماید،  بهره برداری  بیمه نامه 
نبود، شخص دیگری که بیمه نامه دارد، نمی تواند آن 
را به عنوان وثیقه تودیع کند. بدین سان اطالق ماده 
21 با این تفسیر همراه است و نباید هر بیمه نامه ای را 
از سوی هر شخص پذیرفت. نکته دیگر آن که وقتی 
ما از عبارت »بیمه گذار« یاد می کنیم، تنها به فردی 
که در ابتدا قرارداد بیمه را منعقد نموده است، اشاره 
تاریخ  »از  قانون   3 ماده  مطابق  چون  بلکه  نداریم، 
انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه 
نقلیه منتقل  به منتقل الیه وسیله  قانون  این  موضوع 
می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، 
بیمه گذار محسوب خواهد شد« هر فردی که وسیله 
نقلیه را تصدی نماید، بیمه گذار خواهد بود و می تواند 

در حدود مسؤولیت خود از بیمه نامه استفاده نماید.

2-1.فقدانبیمهنامه
ممکن است وسیله نقلیه ای فاقد پوشش بیمه ای 
باشد در این صورت بدیهی است که ماده 21 قانون، 
نداشتن  اما  داشت،  نخواهد  اعمال  برای  موضوعی 
پوشش بیمه ای به معنی نداشتن پوششی برای جبران 
اساس  بر  که  می دانیم  و  نیست  زیان دیده  خسارت 
بدنی  خسارت های  تأمین  صندوق  قانون،   10 ماده 
که از ظرفیت باالیی برخوردار شده است، جایگزین 
شده  دیده  همچنین  می پردازد.  را  خسارت  و  شده 

شهرستان ها،  برخی  اتوبوس رانی  سازمان  که  است 
بدون این که بیمه مسؤولیت برای وسایل نقلیه خود 
قرار  درونی  پوشش  تحت  را  رانندگان  کند،  تهیه 
می دهد و بیمه نامه ای به رانندگان نمی دهد مگر در 
با تحقق حادثه، خود شرکت  و  مالی  مورد خسارات 
اتوبوس رانی نقش بیمه گر را ایفاء و اقدام به جبران 
خسارت می کند. بحث از این همیاری درونی نیازمند 
آیا  که  است  آن  سوال  اما  است،)1(  دیگری  مجال 
امکان توثیق در این موارد وجود دارد. وجه مشترک 
هر دو حالت، نداشتن بیمه نامه از یک سو و جبران 
آیا  این که  و  است  دیگر  سوی  از  زیاندیده  خسارت 
ماده 21 قانون قابل اعمال می  باشد یا خیر، نمی توان 

پاسخ روشنی داد.
که  بدنی  خسارت های  تأمین  صندوق  مورد  در 
را  پاسخ  باید  می کنیم،  یاد  نام »صندوق«  به  آن  از 
در عنوان بعدی جست وجو کرد، اما در مورد وضعیت 
توثیق،  امکان  که  گفت  باید  اتوبوس رانی  شرکت 
قضایی  رویه  می رسد  نظر  به  بعید  و  است  دشوار 
پذیرای آن باشد. در مورد بیمه نامه، اعتبار و اعتماد 
ناشی از آن و تعهدات دقیق شرکت بیمه، معیار اصلی 
توثیق محسوب می شود و حقی که بیمه گذار بر آن 
دارد، به او اختیار استفاده از بیمه نامه را می دهد، اما در 

تضمین است مکلف جرم مرتکب
و آورد فراهم را نیازمرجعقضایی مورد
اگرقرارموردنظراینمرجع،وثیقهباشد،
این قانون اما كند. معرفی مالی باید
امتیازاضافهراهمدادهاستكهمرتکب،
میتواندبیمهنامهخودرابهعنوانوثیقه
اطمینان و اعتبار در زیرا نماید؛ معرفی

ناشیازآن،هیچتردیدیوجودندارد.

 1. به این شیوه که شخص، حق بیمه ها را در درون سازمان خود تحویل مي گیرد و جبران خسارت را هم از محل 
دارایي خود به عمل مي آورد، خودبیمه اي )self-insurance( گویند.

دكترعبداهللخدابخشی)دادیاردادسرایعمومیوانقالبشهرستانمشهد(
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موردی که بیمه نامه وجود ندارد، هر چند تعهد شرکت 
راننده و مرجع قضایی می دهد،  به  اطمینانی  مذکور 
باال  توثیق  تا حد  را  نمی تواند خود  اعتبار  این  لیکن 
منصرف  وثیقه  ماهیت  از  اتوبوس رانی  تعهد  و  آورد 
است و به دشواری می توان آن را معادل مال قابل 
قرار  در صورت صدور  بنابراین  تلقی کرد.  دسترسی 
وثیقه، اعالم کتبی این شرکت هم نمی تواند عنوان 
وثیقه پیدا کند و از این حیث نتایج نامطلوب متوجه 
رعایت  امر  همین  که  می شود  زحمتکش  رانندگان 

قانون و تهیه بیمه نامه را ایجاب می کند.

3-1.فقدانحقبیمهگذاردرفرایندتوثیق
در حوادث رانندگی، جز در موارد مندرج در ماده 
خسارت  جبران  برای  مطمئنی  پوشش  قانون،   7
زیان دیده وجود دارد. این پوشش از طریق بیمه نامه و 
شرکت بیمه گر یا طرح تکمیلی بیمه مسؤولیت)1( که 
بنابراین  قانون، ظهور در صندوق دارد، می  باشد.  در 
جبران خسارت، ارتباطی مستقیم با داشتن بیمه نامه 
است  مطلق  خصوص  و  عموم  آنها  رابطه  و  ندارد 
ممکن  بیمه نامه  محل  از  همیشه  خسارت  )جبران 
است، اما فقدان بیمه نامه به معنی عدم جبران خسارت 
پوشش  که  می کند  دخالت  وقتی  صندوق  نیست(. 
موجود  قانون  ماده 10  در  مذکور  به جهات  بیمه ای 
نباشد و در این موارد با رعایت تبصره یک ماده 10 
و تبصره های ماده4، قانون به جبران خسارت اقدام 

می کند. البته صندوق، نقش واسطه پرداخت خسارت 
این پرداخت، مطابق نص بند )ج(  از  را دارد و پس 
ماده 11 قانون و مالک ماده 30 قانون بیمه )1316( 
را وصول  پرداختی  مبالغ  و  رجوع  حادثه  به مسؤول 
می کند. این وضعیت با وضع شرکت اتوبوس رانی که 
در عنوان قبلی به آن اشاره شد، متفاوت است؛ زیرا 
این شرکت نمی تواند به راننده مسؤول رجوع کند و 
پذیرش  قابل  رجوعی  چنین  اقدام،  قاعده  اساس  بر 
سوی  از  دارد.  اختیاری  چنین  صندوق  اما  نیست، 
همه  برای  پوشش  معنای  به  بیمه نامه  داشتن  دیگر 
 6 ماده  طبق  زیرا  نیست  رانندگی  حادثه  مسؤوالن 
قانون »در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه 
رانندگی در حالت مستی  یا  و  توسط مراجع قضایی 
یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع 
حادثه یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهی نامه 
رانندگی باشد یا گواهی نامه او متناسب با نوع وسیله 
اخذ  بدون  است  موظف  بیمه  شرکت  نباشد،  نقلیه 
تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس 
طریق  از  زیاندیده  مقامی  قائم  به  می تواند  آن  از 
مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه 
شده  خسارت  موجب  که  شخصی  به  شده  پرداخت 
است، مراجعه نماید«. در این حاالت، علی رغم وجود 
مسؤول  متوجه  نهایی،  و  اولیه  مسؤولیت  بیمه نامه، 
حادثه است و به عبارت دیگر، برای مسؤول حادثه 
نمی توان حقی را در بیمه نامه تصور کرد. آیا در موارد 
بیمه نامه ای  هیچ  اساسًا  که  جایی  یا  قانون   6 ماده 
می توان  نیز  می کند،  دخالت  صندوق  و  ندارد  وجود 

ماده 21 قانون را اعمال نمود؟
صندوق  و   6 ماده  بین  ظاهر  در  است  ممکن 
تفاوت گذاشت و در حالت اول چون بیمه نامه وجود 
دارد، امکان توثیق را پذیرفت، ولی در مورد صندوق 
رد  را  امکانی  چنین  ندارد،  وجود  »بیمه نامه«  چون 
کرد اما این تفسیر ظاهری قابل پذیرش نیست و باید 
تحلیل دیگری مطرح کرد. برای این امر باید مبنای 
واقعی توثیق بیمه نامه را بررسی نمود و به این نتیجه 
رسید که آیا این مبنا، در فروض مورد نظر ما وجود 

متهم همان وثیقهگذار، بنابراین

استوغیراونمیتواندباارائهبیمهنامه،

چنینتوثیقیرادرخواستكند.بهعبارت

دیگر،بیمهنامههرچندبرایهرفردیكه

میكند، ایجاد حق دارد، اختیار در را آن

اماحقهركسوابستهبهبیمهنامهخود

اوستوبهخالفبقیهاموال،نمیتوان

ازآنبرایدیگرافراداستفادهنمود.
1. Complementary Schems to Liability Insur-

ance.

توثیقبیمهنامه
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دارد یا خیر؟
این  در  شد،  گفته  مقاله  اول  قسمت  در  آن چه 
از  پیش  بیمه گذار،  می کند؛  ما کمک  به  نیز  قسمت 
است  بوده  بیمه ای  پوشش  و  تأمین  فکر  به  حادثه 
حادثه  از  پس  او  مشروع  انتظار  از  هم  قانون  و 
هم  و  حادثه  از  قبل  هم  بیمه گذار،  می کند.  حمایت 
بعد از حادثه، حق قراردادی دارد و حقوق خود را در 
اگر خسارت  به نحوی که  بیمه نامه استیفاء می کند، 
که  حال  دارد.  مسترد  بیمه گر  از  می تواند  بپردازد  را 
با توثیق بیمه نامه، خود  چنین حقی دارد، چرا نتواند 
اطمینان  قضایی  مرجع  به  و  برهاند  بازداشت  از  را 
هم  و  است  گذاشته  احترام  قانون  به  هم  که  دهد 
استفاده  بهترین  اتفاقی،  رویداد  زمان  در  دارد  انتظار 
الغرم«  الغنم فعلیه  را ببرد و مصداق قاعده »من له 
شود و قاعده »الخراج بالضمان« را مورد استفاده قرار 
دهد؟ بنابراین توثیق بیمه نامه، بدون ارتباط با حقوق 
مسؤول حادثه، قابل توجیه نیست و یکی از مظاهر 
این حق در وثیقه نهادن می  باشد، اما راننده ای که به 
نظایر  و  بدمستی  جرم،  ارتکاب  بودن  عمدی  جهت 
آن، حادثه رانندگی را به وجود آورده نه انتظار مشروع 
او قابل پذیرش است و نه مبنای حمایتی قانون در 
توثیق بیمه نامه به کمک او می آید. مرتکب نمی تواند 
عالمانه جرمی انجام دهد به این امید که خسارت را از 
محل بیمه نامه می دهد و از مجازات ناچیز نیز هراسی 
نخواهد داشت! بیمه گر نیز هیچ تعهدی فراتر از قانون 
ندارد و وقتی بیمه نامه، نه تنها متضمن حقی به سود 
مرتکب نیست بلکه بیمه گر هم می تواند با پرداخت 
خسارت به زیان دیده، به او رجوع کند، چگونه می توان 
ادعا کرد که از محل بیمه نامه ای که هیچ حقی برای 
و  اولیه  خسارت  جبران  مسؤولیت  و  ندارد  مرتکب 
را تضمین  بتوان دین دیگری  با خود اوست،  نهایی 

نمود و امیدوار به حضور او در مراجع قانونی بود.
گفته شد که ماهیت توثیق، بدون روابط حقوقی 
نمی آید؛  به دست  است،  بیمه نامه  در  که  چندگانه ای 
در فرایند توثیق بیمه نامه، بیمه گر در مقابل مسؤول 
را  او  مالی،  پوشش  طریق  از  تا  دارد  تعهد  حادثه 
حمایت کند و قانون هم این تضمین را قابل اعتماد 
دانسته است و بیمه گذار مسؤول هم حق خود را از 

این طریق استیفاء می کند، اما چگونه می توان انتظار 
تعهدی  حادثه  مسؤول  مقابل  که  بیمه گری  داشت 
مقابل  قرارداد،  نه  و  قانون  اساس  بر  تنها  و  ندارد 
حضور  دارد،  خسارت  جبران  مسؤولیت  زیان دیده 
به  آن  از  پس  و  کند  تضمین  را  او  آزادی  و  متهم 
چنین  باشد!  خود  حقوق  وصول  جهت  متهم  دنبال 
امری منظور قانون نبوده است و ماهیت توثیق از این 
امور انصراف قطعی دارد. در مورد صندوق هم چون 
پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند به مرتکب 
مراجعه نماید همین وضعیت حاکم است و صرف نظر 
و  می کند  ذکر  »بیمه نامه«  از   21 ماده  این که  از 
صندوق مشمول آن نیست، اساسًا به جهت نداشتن 
انتظار  نمی تواند  حادثه،  از سوی مسؤول  هیچ حقی 
بدین سان  باشد.  داشته  را  صندوق  محل  از  توثیق 
مراجع قضایی نباید در این موارد، بیمه نامه و توثیق 
آن را بپذیرند و مرتکب باید از محل دیگری، تضمین 

مورد نظر را فراهم آورد.

2.توثیقدررابطهبابیمهگر
بیمه گر، یک طرف تعهدات و آثار ناشی از توثیق 
که  جزایی  و  مدنی  احکام  از  بحث  است.  بیمه نامه 
علیه مرتکب حادثه رانندگی صادر می شود و بازتاب 
آنها در حقوق بیمه گر مورد نظر ما نیست. در این جا 
قصد داریم بازتاب توثیق بیمه نامه را در وضع بیمه گر 
در  که  وثیقه  قواعد  اعمال  حدود  و  نماییم  بررسی 

بیمه مانند اجباری بیمههای در

یا رانندگی حوادث از ناشی مسؤولیت

قرارداد مفاد تعیین آزادی اصل كار،

بسیاری و است شده محدود شدت به

قالب در بیمه قرارداد فروع و اصول از

حاكمیت نظارت با كه عمومی شرایط

دولتتنظیمشدهیادرقانونآمدهاند،

ظاهرمیشوند.

دكترعبداهللخدابخشی)دادیاردادسرایعمومیوانقالبشهرستانمشهد(
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قانون آیین دادرسی کیفری آمده است را نسبت به 
وثیقه مورد نظر خود به دست آوریم. با بررسی روابط 
تصور  را  آثار  این  می توان  شد  گفته  که  چندگانه ای 

کرد:
جای  به  بیمه نامه  مورد  در  بیمه گر  حقوق   -1  

خود باقی است؛
نه  می پذیرد،  را  بیمه نامه  اصالت  بیمه گر   -2  

اصل تعهدات خود را؛
ضبط  هنگام  در  بیمه گر  تعهدات  حدود   -3  
وثیقه باید رعایت شود و فراتر از آن، چیزی به عهده 

بیمه گر نیست.

1-2.حقوقبیمهگرواصلرعایتقراردادبیمه
و  است  بیمه گذار  و  بیمه گر  بین  قراردادی  بیمه 
پوشش  مشخص،  بیمه های  حق  پرداخت  مقابل  در 
حمایتی در هنگام تحقق خطر موضوع بیمه نامه، به 
وجود می آورد. در بیمه های بازرگانی بر خالف بیمه های 
اجتماعی، دولت مشارکت ندارد.)1( اما این گونه نیست 
وجود  اول  دسته  بیمه های  مورد  در  آمره  قواعد  که 
نداشته باشد و همه چیز یکسره در اختیار بیمه گر باشد 
تا با پیش بینی قرارداد الحاقی، تمام شرایط خود را بر 
بیمه گذار تحمیل کند؛ به ویژه در بیمه های اجباری 
مانند بیمه مسؤولیت ناشی از حوادث رانندگی یا کار، 
اصل آزادی تعیین مفاد قرارداد به شدت محدود شده 
در  بیمه  قرارداد  فروع  و  اصول  از  بسیاری  و  است 

دولت  حاکمیت  نظارت  با  که  عمومی  شرایط  قالب 
تنظیم شده یا در قانون آمده اند، ظاهر می شوند. در 
این بیمه ها، حدود مسؤولیت بیمه گر و حقوق دیگران 
معلوم است و تخطی از آن پذیرفتنی نیست. حقوق 
بیمه گر در هر حال یکی از آثاری است که نمی توان 
آن را انکار کرد و هر چه بر حمایتی بودن این بیمه ها 
فرایند  در  بود.  نخواهد  این حقوق  نافی  تأکید شود، 
توثیق بیمه نامه هم نمی توان منکر این حقوق شد و 
بیمه گر را، پس از هر حادثه رانندگی، مسؤول مطلق 
و قطعی دانست. تمام ایرادات و دفاعیاتی که قبل از 
حادثه وجود دارد، در مقابل زیان دیده و بیمه گذار نیز 
قابل طرح است و تنها ایرادات بعد از حادثه رانندگی 
به معنی و مفهوم خاص بیمه ای در مقابل زیان دیده 
اثری ندارند و حقوق وی را تضییع نمی کنند.)2( برای 
بسته  و...  بیمه گر  تأمین  تعلیق  تهاتر،  ادعای  مثال 
به این که قبل یا بعد از حادثه باشند، آثاری متفاوت 
خواهند داشت. در ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون بیمه 
اجباری مصوب 1348، می خوانیم: »هر نوع خدعه و 
تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر 
در موضوع باشد در صورت اثبات، موجب محرومیت از 
دریافت خسارت می گردد«. بنابراین در صورت اثبات 
سوءاستفاده مرتکب و زیان دیده در صحنه سازی برای 
دریافت خسارت و تغییر رانندگان و مانند آن، بیمه گر 
حق دارد خود را از هر گونه مسؤولیتی مصون بدارد، 
عنوان  به  بیمه نامه  تحقیقات،  ابتدای  در  اگر  حتی 

وثیقه، تودیع شده و اصالت آن پذیرفته شده باشد.
توثیق بیمه نامه مانند مال طلق و بدون عوارض 
مرجع  وثیقه  در  گرفتن  قرار  محض  به  که  نیست 
قضایی، ادعای هرگونه حقوق قانونی بیمه گر را انکار 
کند و توثیق، از ریشه اولیه خود جدا و مستقل گردد. 
در مبحث اول گفته شد که ماهیت توثیق هم زمان با 
حقوق چند شخص در ارتباط است و  نمی توان آنها را 

نفی کرد. این نکته در ادامه روشن تر می شود.

بنابرایندرصورتاثباتسوءاستفاده

برای صحنهسازی در زیاندیده و مرتکب

و رانندگان تغییر و خسارت دریافت

ازهر را داردخود بیمهگرحق مانندآن،

اگر حتی بدارد، مصون مسؤولیتی گونه

درابتدایتحقیقات،بیمهنامهبهعنوان

وثیقه،تودیعشدهواصالتآنپذیرفته

شدهباشد.

1. براي مالحظه مفهوم و آثار بیمه هاي اجتماعي، ر.ک: 
عراقي و دیگران؛ همان، صص23 الي 25

ایرادات  بودن  استناد  قابل  از  بحث  مالحظه  براي   .2
ناشي از قرارداد بیمه در مورد زیان دیده ر.ک: کاتوزیان و 

ایزانلو؛ همان، صص 225 به بعد.

توثیقبیمهنامه
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2-2.اصالتبیمهنامهیااصالتتعهدات
در ماده 21 قانون آنچه عهده بیمه گر قرار گرفته، 
تأیید اصالت بیمه نامه است. بیمه نامه مانند هر سند 
در  آن،  درونی  محتوای  به  توجه  بدون  قراردادی، 
قانون  که  مواردی  در  و  مستقیم  دست های  روابط 
اعتباری  ثالث،  اشخاص  با  رابطه  در  می کند،  تعیین 
ندارد. تأیید اصالت آن به معنی صدور است، اما هرگز 
مثال  برای  ندارد.  بیمه گر  اصل مسؤولیت  بر  داللت 
زمره  از  زیان دیده،  اشخاص  برخی  سابق،  قانون  در 
استثنائات محسوب می شوند و ممکن است در ابتدای 
می  باشد،  تأمین  قرار  صدور  به  نیاز  که  تحقیقات 
شرایط احراز این اشخاص فراهم نباشد. در این حالت 
هم  بیمه گر  و  می شود  پذیرفته  بیمه نامه  توثیق  که 
اصالت آن را تأیید می کند، ارتباطی بین این توثیق 
و اصل مسؤولیت وجود ندارد و چون »سبب« توثیق 
»فی الجمله« فراهم بوده و پذیرفته شده است، داللت 
بر حتمیت مسؤولیت نخواهد داشت. مرجع قضایی، در 
ابتدای تحقیقات، نمی تواند از پذیرش بیمه نامه امتناع 
کند، زیرا معلوم نیست که زیان دیده حتمًا از اشخاص 
مستثنا شده است یا در مورد ماده 9 آیین نامه، معلوم 
نیست که شخص ثالث با زیان دیده تبانی کرده باشد. 
عین  در  ندارد،  توجیهی  بیمه نامه  نپذیرفتن  بنابراین 
نخواهد  بیمه گر  تعهد  بر  داللت  آن  پذیرفتن  حال، 

داشت.
حفظ  و  بیمه نامه  توثیق  مورد  در  که  تحلیلی  با 
حقوق بیمه گر گفته شد، می توان به یک نکته مهم 
نیز اشاره کرد؛ علت توثیق بیمه نامه تنها حفظ وضعیت 
زیاندیده و جبران خسارت اوست و هرگز فراتر از آن 
نخواهد رفت و حتی تضمین حضور متهم در مرجع 
قضایی نیز از لوازم پذیرش آن نیست. می دانیم مطابق 
عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   132 ماده 
ارکان  از  یکی   )1378( کیفری  امور  در  انقالب  و 
زیان دیده  خسارات  پوشش  تأمین،  قرار  صدور  مهم 
تأکید  رانندگی که عمده  از جرم است و در حوادث 
دادرسی نیز همین امر می  باشد و متهم، از پیش، به 
تحصیل بیمه نامه اقدام نموده است، بیمه نامه بهترین 
امر  همین  و  است  خسارت  جبران  به  پوشش دهنده 
نیز قانونگذار را به اعتبار دادن به این توثیق تشویق 

هنگام  در  بیمه گر  تمام حقوق  بنابراین  است.  نموده 
رعایت  باید  آن  میزان  و  زیان دیده  خسارت  ارزیابی 
شود. همین نکته مهم است که توثیق بیمه نامه را از 

قواعد عمومی وثیقه متمایز می کند.

3-2.توثیقبیمهنامهواعمالقواعددادرسیكیفری
خسارت  جبران  برای  بیمه نامه  که  شد  گفته 
عنوان  به  جرم(  خصوصی  جنبه  )پوشش  زیان دیده 
بر مسؤولیت  و هرگز داللت  پذیرفته می شود  وثیقه 
و  نمی کند  تضییع  را  او  حقوق  ندارد،  بیمه گر  نهایی 
تحمیل  بیمه گر  عهده  را  متهم  نمودن  حاضر  تعهد 
بدین  نمی شود.  محسوب  وثیقه گذار  زیرا  نمی کند، 
دارد؛  وثیقه  مصادیق  سایر  با  فاحشی  تفاوت  ترتیب 
زیرا در قواعد عمومی قرارهای وثیقه اواًل وثیقه گذار 
مال خود را تضمین حضور متهم قرار می دهد؛ ثانیًا 
در صورت تخلف حضور متهم، مطابق مقررات، وثیقه 
زیان دیده،  خسارت  جبران  از  پس  و  می شود  ضبط 
با  قواعد،  این  می شود.  تملیک  دولت  به  باقی مانده 
تحلیل  و  ندارند  مطابقت  بیمه نامه  توثیق  مبنای 
دیگری  نتایج  به  را  ما  بیمه نامه«،  چندگانه  »حقوق 

به شرح زیر رهنمون می کند:
1- ممکن است در ابتدای تحقیقات جزایی، برای 
حادثه رانندگی منتهی به قتل غیرعمد، قرار وثیقه ای 
معادل چهل میلیون تومان صادر شود. متهم بیمه نامه 
را ارائه می دهد و مرجع قضایی، آن را می پذیرد )نحوه 

باتحلیلیكهدرموردتوثیقبیمهنامه

وحفظحقوقبیمهگرگفتهشد،میتوان

علت كرد؛ اشاره نیز مهم نکته یك به

وضعیت حفظ تنها بیمهنامه توثیق

زیاندیدهوجبرانخسارتاوستوهرگز

فراترازآننخواهدرفتوحتیتضمین

حضورمتهمدرمرجعقضایینیزازلوازم

پذیرشآننیست.

دكترعبداهللخدابخشی)دادیاردادسرایعمومیوانقالبشهرستانمشهد(
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عملکرد مرجع قضایی در ادامه تشریح می شود( سپس 
با ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی، معلوم می شود 
که حادثه دو علت دارد و نیمی از مسؤولیت به عهده 
خود مقتول بوده است. در این صورت اگر حکم صادر 
مقرر  دیه  از  نیمی  معادل  بیمه گذار  مسؤولیت  شود، 
است و به همین ترتیب بیمه گر در همان حدود باید 

از عهده خسارت برآید.
2- در همین فرض اگر حضور متهم الزم باشد، 
مقرر هم  مهلت  و  اخطار  متهم  به  که  است  بدیهی 
داده می شود و اگر حاضر نشد، نوبت به ضبط وثیقه 
می رسد. دستور ضبط وثیقه اگر مطابق قواعد عمومی 
بیمه نامه  وجه  کل  که  می شود  منتهی  این  به  باشد 
از  بیمه گر اخذ شود و پس  از  )چهل میلیون تومان( 
زیان دیده  دخالت  شدن  معلوم  و  مجدد  کارشناسی 
جبران  او  خسارت  دیه،  از  نیمی  به  حکم  صدور  و 
می شود!  واریز  دولت  حساب  به  مبلغ  باقی مانده  و 
بدین ترتیب، بیمه گر مبلغی بیشتر از مسؤولیت خود 
جبران خسارت  بر  زیرا عالوه  است.  نموده  پرداخت 
زیان دیده، به همان اندازه هم، بدون جهت به دولت 

بدهکار و مجبور به پرداخت شده است!
این نتایج قابل پذیرش نیست و هرگز هدف قانون 
بر این امور نبوده است. باز هم بر این نکته مهم تأکید 
حضور  تضمین  بیمه نامه،  توثیق  از  هدف  که  داریم 
متهم نیست، بلکه چون منبع مالی معتبری وجود دارد 
که  می شود  حاصل  اطمینان  قضایی  مرجع  برای  و 

خسارت زیان دیده، بدون دشواری، پوشش داده شده 
و جبران می شود، توثیق بیمه نامه پذیرفته خواهد شد 
تا فارغ از بخش خصوصی جرم، برای اعمال مجازات 
عمومی و حضور متهم، اقدام دیگری به عمل آید و 

حضور وی از آن طریق تضمین شود.
تمام  دولت  که  داشت  انتظار  نباید  بنابراین 
وجه بیمه نامه را صرفًا به دلیل تخلف متهم، تملک 
طرح  به  متهم  علیه  کند  مجبور  را  بیمه گر  و  کند 
از  ناشی  جبران خسارت  یا  بالجهت  استفاده  دعوی 
بدیهی  نماید.  اقدام  قضایی،  مراجع  در  حضور  عدم 
آن  لوازم  و  مبانی  از  ماهیتی  هر  حقوقی  آثار  است 
جبران  نقش  تنها  بیمه نامه  وقتی  و  می آید  به دست 
کننده خسارت زیان دیده را عهده دار است، نباید آثار 
دیگری را بر آن مترتب دانست. این امر از آثار حقوق 
چندگانه در بیمه نامه است که سابقًا اشاره نمودیم و 
نشان می دهد که »محکومیت متهم و تعیین میزان 

خسارت«، رکن مهمی در توثیق بیمه نامه می  باشد.

3.توثیقدررابطهبازیاندیده)شخصثالث(
برای  مستقیم  حق  رانندگی،  حادثه  تحقق  با 
زیان دیده به وجود می آید و می تواند دعوی مستقیمی 
تقدم  با  همراه  این حق،  کند.  بیمه گر طرح  علیه  را 
زیان دیده بر سایر طلبکاران و حتی باالتر از آن، نوعی 
و  می  باشد  طلبکاران  سایر  از  جدا  و  مستقیم  طلب 
طلب  استقالل  و  تقدم  این  بر  هم  بیمه نامه  توثیق 
تأکید دارد. از آنجا که بیمه نامه برای جبران خسارت 
زیان دیده می  باشد، اگر حقی برای وی ثابت نشود یا 
راننده  به  متقابل  به طور  با خسارتی که  او  خسارت 
نقلیه(  وسیله  دو  )تصادم  است  آورده  وارد  مسؤول 
بیمه نامه  از  توثیق  نیز  میزان  همان  به  شود،  تهاتر 
برداشته می شود. این گفتار می تواند به مرجع قضایی 
هم مرتبط شود و بنابراین از عملکرد قضایی توثیق 

هم بحث خواهیم داشت.

1-3.توثیقبیمهنامهوحقتقدمزیاندیده
حق تقدم و مستقل زیان دیده با توجه به قواعد 
عمومی بیمه ها و قواعد وثیقه می تواند به صور ذیل 

باشد:

وثیقهمستلزمنوعیحقتقدماست.

حقمستقیمزیاندیدههمنمیتوانداین

شركت اگر زیرا بشمارد؛ ناچیز را امتیاز

بیمهگرورشکستهشود،زیاندیدهایكهاز

برسایر برخورداراست، بیمهنامه توثیق

مراجعه صورت در و است مقدم افراد

مقدم كه وثیقهای متعدد، زیاندیدگان

است،امتیازمقدمدارد.

توثیقبیمهنامه
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1( مطابق ماده 60 قانون تأسیس بیمه مرکزی 
ایران و بیمه گری مصوب 1350/3/30 با اصالحات 
بعدی »اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در 
مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، 
بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت 
انحالل یا ورشکستگی مؤسسه بیمه، بیمه گذاران و 
سایر  به  نسبت  آنان  حقوق  صاحبان  و  بیمه شدگان 
رشته های  میان  در  دارند.  تقدم  حق  بستانکاران 
مختلف بیمه، حق تقدم با بیمه عمر است...«. مطابق 
عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   145 ماده 
و انقالب در امور کیفری و ماده 780 قانون مدنی، 
مستقیم  حق  است.  تقدم  حق  نوعی  مستلزم  وثیقه 
بشمارد؛  ناچیز  را  امتیاز  این  نمی تواند  زیان دیده هم 
زیرا اگر شرکت بیمه گر ورشکسته شود، زیان دیده ای 
سایر  بر  است،  برخوردار  بیمه نامه  توثیق  از  که 
زیان دیدگان  مراجعه  صورت  در  و  است  مقدم  افراد 
دارد.  مقدم  امتیاز  است،  مقدم  که  وثیقه ای  متعدد، 
اما آیا توثیق بیمه نامه حق زیان دیده ناشی از حادثه 
هم  عمر  بیمه  و   60 ماده  اخیر  قسمت  بر  رانندگی، 
مقدم خواهد بود؟ به نظر می رسد چنین امتیازی ندارد 
با  ارتباط  بدون  توثیق،  شد  گفته  که  طور  همان  و 
حقوق چندگانه افراد تصور نمی شود و در این حالت، 
نادیده  فرایند  این  در  را  افراد  دیگر  نمی توان حقوق 
و  بیمه گر  تعهدات  برگردان  بیمه نامه،  توثیق  گرفت. 
حقوق زیان دیده در دادرسی کیفری است و تنها بر 
سایر طلبکاران هم عرض مقدم خواهد بود نه این که 

تمام مقررات بیمه ای را کنار بگذارد.
وثیقه  محل  از  زیان دیده  حقوق  استیفاء   )2
مسؤول  محکومیت  به صدور حکم  منوط  بیمه نامه، 
دارد.  را  آن  استحقاق  که  است  میزانی  تا  و  حادثه 
بنابراین اثر تقصیر وی و کاستن از مسؤولیت متهم، 
هم  وثیقه  ضبط  معنی  است.  مؤثر  هم  بیمه نامه  در 
یکی از این دو معنی است: یا وجه بیمه نامه اخذ شود 
تا  می شود  نگهداری  دادگستری  امانی  حساب  در  و 
حکم صادر و مسؤولیت، قطعی شود و در این صورت 
به  آن  باقی مانده  و  پرداخت شده  زیان دیده  خسارت 
بیمه گر اعاده می شود، یا می توان پیش تر رفت و گفت 
تضمین  و  است  خسارت  جبران  برای  وثیقه  چون 

هم  ضبط  به  نوبت  لذا  نیست  آن  در  متهم  حضور 
نمی رسد و توثیق بیمه نامه تنها برای اطمینان دادن 
به مرجع قضایی است تا این مرجع، در هنگام صدور 
قرار تأمین، از جبران خسارت و جنبه خصوصی جرم 
فارغ است و قواعد ضبط وثیقه تنها در بخش عمومی 
جرم مطرح می گردد. ایراد نشود که چگونه می توان 
پاسخ  زیرا  کرد،  نگاه  زاویه  دو  از  را  قضایی  تأمین 
می دهیم که این نگاه دقیقًا با اهداف قانون مطابقت 
دارد، اما به معنی تفکیک قرار تأمین نیست و ما در 
بحث  این  به  بیمه نامه  توثیق  نحوه  از  بحث  هنگام 

اشاره بیشتری خواهیم داشت.

2-3.توثیقبیمهنامهدررویهقضایی
بیمه گران  و  بیمه نامه  مالی  ظرفیت  از  استفاده 
جهت اطمینان از جبران خسارت زیان دیده و پوشش 
بخش خصوصی جرم، در رویه قضایی بدون سابقه 
قضاییه،  قوه   1374/2/9 مورخ  بخشنامه  در  نیست؛ 
ردپایی از این توثیق به دست می آمد. در این بخشنامه 
آمده بود: »نظر به این که برابر مواد 129، 132 و 134 
امر  در  محترم  قضات  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
رسیدگی به جرایم قتل غیر عمدی و صدمه ناشی از 
تصادفات رانندگی مبادرت به صدور قرارتأمین وثیقه 
ایداع  از  متهم  عجز  موارد  در  امر  این  و  می نمایند 
وثیقه، منتهی به بازداشت او می گردد؛ علی هذا مستند 
به اعالم شماره 510-1374.1.21 اداره بیمه مرکزی 

محل از زیاندیده حقوق استیفاء

حکم صدور به منوط بیمهنامه، وثیقه

میزانی تا و حادثه مسؤول محکومیت

استكهاستحقاقآنرادارد.بنابرایناثر

تقصیرویوكاستنازمسؤولیتمتهم،

دربیمهنامههممؤثراست.

دكترعبداهللخدابخشی)دادیاردادسرایعمومیوانقالبشهرستانمشهد(
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میلیون  هفتاد  سقف  تا  دیه  پرداخت  تعهد  بر  مبنی 
ریال، ارائه بیمه نامه معتبر از سوی متهم می تواند به 
عنوان وثیقه تا میزان مندرج در آن تلقی و در موارد 
شمول، نیاز به اخذ تأمین دیگری نیست؛ مگر آن که 
میزان دیه و مجازات پیش بینی شده در قانون، اخذ 

تأمین خاص یا شدیدتر را ایجاب نماید«.
بنابراین رویکرد فعلی رویه قضایی که با پشتوانه 
قانون همراه است، نباید دچار انفعال شود و خود را 
در مقابل یک نهاد نامأنوس بداند. گذشته از تحوالت 
حمایتی نظام بیمه مسؤولیت مدنی و ضرورت دخالت 
مؤثر رویه قضایی در این فرایند، الزم است که اقدام 
اساسی از سوی قضات محترم به عمل آید تا زمینه 
حمایت ها،  نظر سطح  از  و  آید  فراهم  قانون  اجرای 
بررسی مجدد مبنای مسؤولیت  احکام و  نوآوری در 
ناشی از حوادث رانندگی، مانند رویکرد رویه قضایی 
فرانسه و دادرسان آن دیار که به واقع خالق مسؤولیت 
مدنی هستند،)1( در رویه قضایی ایران هم چنان تحولی 
که  عزیزانی  به  توصیه  اولین  بنابراین  گیرد.  صورت 
مخاطب اجرای این قانون و توثیق بیمه نامه هستند، 
موضوع  به  آن  توجه  قابل  منطق  با  که  است  آن 
بنگرند و به جای طرح پاره ای از ایرادات که البته به 
حق نیز می باشند، سعی کنند که کاستی های آن را 
برطرف نموده و استقالل رویه قضایی را نشان دهند. 
از آن جا که پس از تصویب قانون، این نظر که ماده 
21 قابل اجرا نیست و سبب تعدد قرار تأمین و مانند 

آن می شود، شنیده شده، بنابراین الزم است بر اساس 
مبانی و مفاهیم بحث، نحوه اجرای قانون را بررسی 

کرد. در این مورد نکات زیر قابل توجه است:
که  است  داده  اعتباری  بیمه نامه  به  قانون،   -1
و  می  باشد  اموال  سایر  توثیق  حکم  در  آن  توثیق 
اعتبار شرکت بیمه گر و حقوقی که مسؤول حادثه در 

بیمه نامه دارد، توجیه کننده آن می  باشد.
یا  محدودیت  هرگز  قانون   21 ماده  حکم   -2
توسعه ای در مقررات قرار تأمین که طبق قانون آیین 
دادرسی کیفری، باید برای حضور متهم صادر گردد، 
به وجود نیاورده است. بنابراین رویه قضایی در صدور 
رعایت  با  و  دارد  قانونی  اختیار  نوع  هر  تأمین  قرار 
تناسب و ضرورت حضور متهم، یکی از آنها را صادر 
می نماید. برخالف برخی که ادعا می نمایند در حوادث 
رانندگی، قرار تأمین تنها منحصر در وثیقه شده است 
توجیه حقوقی  و  دلیل  فاقد  ادعا،  این  باید گفت که 
است و عالوه بر مغایرت با اصول دادرسی کیفری و 
قواعد عمومی قرارهای تأمین که بعضًا جهت صدمات 
فراتر  نیز  به حضور  التزام  قرار  از  حتی  جزئی  بسیار 
مطابقت  نیز  قانون   21 ماده  متن  با  اساسًا  نمی  رود، 
ندارد. زیرا این ماده به علت و نوع قرار اشاره ای ندارد، 
بلکه بیمه نامه را به نوعی وثیقه قابل اطمینان ترقی 
داده است و نگاه قانون به نتیجه و اثر پس از قرار 
می  باشد، به این معنی که اگر قرار صادره به صورت 
وثیقه باشد، عالوه بر معرفی اموال مختلف، می توان 
توثیق  مصادیق  از  یکی  عنوان  به  هم  را  بیمه نامه 

معرفی و بر آن اساس، وثیقه را تکمیل نمود.
3- با توجه به دالیلی که در بخش های گذشته 
بیان نمودیم، توثیق بیمه نامه جهت اطمینان از جبران 
ارتباط هم زمان  به جهت  زیان دیده است و  خسارت 
با حقوق اشخاص دیگری غیر از بیمه گذار )مسؤول 
از آن  حادثه(، نمی توان جهت تضمین حضور متهم 
قرار  در هنگام صدور  دیگر  عبارت  به  کرد.  استفاده 

قرار نوع و علت به )21( ماده این
اشارهایندارد،بلکهبیمهنامهرابهنوعی
ترقیدادهاستو وثیقهقابلاطمینان
قرار از پس اثر و نتیجه به قانون نگاه
میباشد،بهاینمعنیكهاگرقرارصادره
معرفی بر عالوه باشد، وثیقه صورت به
اموالمختلف،میتوانبیمهنامهراهم
بهعنوانیکیازمصادیقتوثیقمعرفی

وبرآناساس،وثیقهراتکمیلنمود.

بارزي  نمونه  فرانسه  در  مدني  مسؤولیت  »حقوق   .1
قانون مدون در  با آن که  از حقوق ساخته قضات است. 
این  در  مي آید،  به شمار  حقوق  اول  درجه  منبع  فرانسه 
مي کند«  ایفاء  را  نخستین  نقش  قضایي  رویه  مبحث، 
)دیباچه کتاب اصول مسؤولیت مدني، به قلم آقاي دکتر 

سیدحسین صفایي؛ پاتریس ژوردن، 1382(

توثیقبیمهنامه
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تأمین، مرجع قضایی، آن چه را مناسب می داند، تعیین 
اگر  ارش(،  یا  )دیه  وارده  خسارت  معادل  و  می کند 
متهم بیمه نامه ارائه داد، می تواند وثیقه را بپذیرد اما 
بر  را  توثیق  وارده،  از خسارت  فراتر  نمی تواند  هرگز 
بیمه نامه و بیمه گری که مسؤولیت پرداخت را دارد، 
تحمیل کند. فرض کنید در حادثه رانندگی، صدمات 
مرجع  اگر  است.  تومان  میلیون  ده   معادل  وارده 
به  نوبت  نماید،  اقدام  کفالت  قرار  به صدور  قضایی 
تأمین  قرار  به  اگر  ولی  نمی رسد،  بیمه نامه  توثیق 
معرفی  مالی  هر  می تواند  متهم  داشت،  نظر  وثیقه 
کند و نیز ممکن است از مرجع قضایی بخواهد که 
بیمه نامه او را هم به عنوان وثیقه قبول کند، در این 
صورت با توجه به این که جنبه عمومی جرم نیز جهت 
تضمین حضور متهم باید در نظر گرفته شود، میزان 
وثیقه لزومًا بیش از خسارت وارده به زیان دیده )برای 
این مقدار، ده  از  یازده میلیون تومان( است و  مثال 
میلیون تومان آن را می توان از محل بیمه نامه و طی 
شرحی به بیمه گر، پذیرفت و متهم باید باقی مانده آن 
را از اموال دیگر تأمین نماید و نمی تواند کل وثیقه را 
از محل بیمه نامه تأمین کند و در صورت درخواست 
زیرا تضمین حضور  بپذیرد؛  نباید  هم مرجع قضایی 
تعهدات  یا  ارتباطی  هیچ  قضایی،  مراجع  در  متهم 
بیمه نامه  از  آن چه  و  ندارد  بیمه نامه  سند  و  بیمه گر 
)جبران  جرم  خصوصی  بخش  تنها  می کند  تراوش 

خسارت( است.
متهم  کفالت،  قرار  صدور  با  است  ممکن   -4
اعالم کند که کفیل ندارد ولی بیمه نامه دارد و بیشتر 
خود  اموال  از  است  حاضر  هم  را  خسارت  میزان  از 
تودیع کند، در این صورت، موضوع تابع همان بحثی 
به  وثیقه،  به  کفالت  قرار  تبدیل  مورد  در  که  است 
درخواست متهم و جهت جلوگیری از بازداشت وی، 
است  بدیهی  ندارد.  ویژه ای  قاعده  و  می شود  مطرح 

اجابت این درخواست الزامی می  باشد.
در  دیگر  مال  به  وثیقه  مال موضوع  تبدیل   -5
این که  از  پس  می شود.  مطرح  هم  بیمه نامه  مورد 
با  می تواند  کرد،  تودیع  وثیقه  جهت  را  مالی  متهم 
زیان دیده،  به  وارد  خسارت  اندازه  تا  بیمه نامه،  ارائه 
درخواست تبدیل وثیقه را داشته باشد و مرجع قضایی 

مکلف است آن را بپذیرد و از اموال اولیه وثیقه گذار، 
رفع توقیف نماید.

تأمین  قرار  صدور  ابتدای  در  است  ممکن   -6
وثیقه، خسارات بدنی به صورت قطعی معلوم نباشد. 
در این صورت، مسأله، از قواعد عمومی که تاکنون 
اواًل  که  صورت  این  به  می کند؛  تبعیت  است،  بوده 
با مرجع قضایی  آن  میزان  و  قرار  نوع  تعیین  اختیار 
است و ثانیًا متهم باید معادل مبلغ قرار وثیقه، اموالی 
معرفی کند و بیمه نامه هم در این میان قابل پذیرش 
می  باشد، اما نکته قابل توجه آن است که میزان دیه 
متیّقن هم  قدر  مواردی،  در  و  نیست  معلوم  ارش  و 
نمی توان به دست آورد. در این صورت چه باید کرد؟ 
اولین پاسخ آن است که این امر، عذر و بهانه ای برای 
نپذیرفتن توثیق بیمه نامه نیست و رویه قضایی هم 
نباید با دستاویز قراردادن این امر، به دشمنی با منطق 
ماده 21 قانون برخیزد و به نام نظر قضایی، تفسیری 
ارائه دهد و موضوع حاضر را از شمول ماده 21 قانون 
منصرف بداند، زیرا بدون تردید، توثیق بیمه نامه این 
یا  انصراف  بر  دلیلی  و  را هم پوشش می دهد  موارد 

عدم شمول قانون بر این امر وجود ندارد. 
به  منطقی  نگاه  با  می توان  دوم  مرحله  در 
موضوع، راه حلی را پیدا کرد؛ اگر صرف نظر از بحث 
مالحظه  کنیم،  نگاه  موضوع  به  بیمه نامه،  توثیق 
خسارت  جبران  هم  قرار،  صدور  علت  که  می شود 
)نامعلوم( و هم اعمال ضمانت اجرای عمومی نسبت 

مال به وثیقه موضوع مال تبدیل
مطرح هم بیمهنامه مورد در دیگر
را مالی متهم اینكه از پس میشود.
با میتواند كرد، تودیع وثیقه جهت
وارد خسارت اندازه تا بیمهنامه، ارائه
را وثیقه تبدیل درخواست زیاندیده، به
داشتهباشدومرجعقضاییمکلفاست
آنرابپذیردوازاموالاولیهوثیقهگذار،

رفعتوقیفنماید.

دكترعبداهللخدابخشی)دادیاردادسرایعمومیوانقالبشهرستانمشهد(
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بر  قضایی  رویه  موارد،  این  در  و  است  مرتکب  به 
اساس شرایط هر پرونده و گزارش های موثق، ناچار 
است قراری صادر نماید و اگر سؤال شود که علت 
صدور قرار چیست، احتمال خسارت آینده را به عنوان 
توجیه کننده میزان قرار اعالم می کند. بنابراین مرجع 
قضایی، خود می داند که با صدور قرار تأمین وثیقه، 
از آن به جهت جنبه های خصوصی بوده  چه میزان 
و با یک ارزیابی نسبی، می تواند همان میزان را به 
عنوان وثیقه، از محل بیمه نامه، تأمین کند و بدیهی 
است اگر در ادامه رسیدگی خسارت کمتر یا بیشتر از 
تخفیف  با  میزان  به همان  اولیه شد،  نسبی  ارزیابی 
و  قرار  تشدید  یا  بیمه نامه  توثیق  از  کاستن  و  قرار 
افزایش توثیق، موضوع خسارت واقعی را با بیمه نامه 

منطبق می کند.
عالوه  معمول،  طور  به  رانندگی،  حوادث    -7
بار می  آورند  به  بدنی، خسارت مالی هم  بر خسارت 
را  خسارت  این  باید  تأمین،  قرار  صدور  موقع  در  و 
جرم  از  ناشی  زیان  و  ضرر  عبارت  با  معمواًل  که 
قانون   136 )ماده  گرفت  نظر  در  می شود،  معرفی 
امور  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
کیفری(. در این صورت آیا این خسارت را که باز هم 
به طور نسبی تخمین زده شده و ارزیابی می شود، باید 
مثال سابق،  در مورد  داد.  بیمه نامه پوشش  از محل 
ارزیابی  و  باشد  شده  تخریب  زیان دیده  اتومبیل  اگر 
باید معادل پانزده  آیا  اولیه پنج میلیون تومان باشد، 

میلیون تومان از محل بیمه نامه وثیقه را پذیرفت یا 
تنها همان ده میلیون تومانی که خسارت بدنی است، 
طرح  قابل  استدالل  دو  می شوند؟  توثیق  مشمول 
است که یکی به پذیرش و دیگری به نفی آن منتهی 
از یک سو می توان گفت که اصول حاکم  می شود؛ 
اساس  بر  قانون،  که  اعتباری  و  بیمه نامه  توثیق  بر 
واقعیت منطقی آن به بیمه نامه داده است، داللت بر 
پذیرش توثیق آن حتی نسبت به خسارت مالی دارد 
برای  وثیقه  قبول  و  خسارت  جبران  امکان  وقتی  و 
نباشد.  مالی  خسارت  بابت  چرا  باشد  بدنی  خسارت 
از طرف دیگر می توان گفت که اواًل ماده 21 قانون 
تنها  بیمه نامه و توثیق آن،  به  در مقام منزلت دادن 
به »خسارت بدنی« اشاره دارد و فراتر از آن منظور 
نبوده و دلیلی بر الحاق خسارت مالی به خسارت بدنی 
وجود ندارد؛ ثانیًا خسارت مالی حسب ماده 4 قانون، 
برای جبران، محدودیت سقف دارد در حالی که این 
امر برای خسارت بدنی متصور نیست؛ زیرا هر چند 
یاد شده  بیمه گر  تعهدات  از سقف  قانون   5 ماده  در 
است، اما در تبصره 2 ماده 4 قانون، امکان پوشش 
خسارات فراتر از سقف بیمه نامه هم وجود دارد، ولی 
معمول  طور  به  ثالثًا  نیست؛  این گونه  مالی  خسارت 
است  بیمه نامه  عمومی  شرایط  تابع  مالی  خسارت 
قالب  در  که  دارد  پرداخت  برای  محدودیت هایی  و 
به  بدنی،  اما خسارت  ذکر می شود  قراردادی  شروط 
الحاق  یا  عمومی  شرایط  با  نمی تواند  اهمیت  دلیل 
بنابراین نظر بر عدم  شده به بیمه نامه محدود شود. 

پذیرش بیمه نامه قوی تر است.
برای نتیجه گیری باید گفت که تمام استدالل های 
مطرح شده در نظر دوم قابل رفع و پاسخ هستند. از 
یک سو در مورد شرایط محدودکننده و قواعد عمومی 
شروط الحاقی به بیمه نامه، فرقی بین خسارت بدنی و 
مالی وجود ندارد و هر چند اهمیت خسارت بدنی قابل 
بحث  در  را  تفاوتی  وجه  نکته  این  اما  نیست،  انکار 
می شود،  ادعا  که  آن گونه  و  ندارد  بیمه نامه  پذیرش 
نمی توان بین خسارت مالی و بدنی، از نظر پرداخت 
یا عدم پرداخت، تمایز گذاشت. از سوی دیگر توثیق 
بیمه نامه برای خسارت بدنی در کنار خسارت مالی به 
این معنی است که به سقف بیمه نامه برای پوشش 

بدنی« به»خسارت ازاشارهماده21
نبایدچنینتفسیركردكهخسارتمالیكه
همراهخسارتبدنیاست،مشمولقانون
مذكور، منطقی تفسیر بر عالوه نیست.
اگرتفسیریدیگرصورتگیرد،منتهیبه
تخصیصاكثرمیشودكهعقاًلقبیحاست؛
زیرااكثرحوادثرانندگیهمراهباخسارت
مالیهمهستندواگرآنهاراخارجكنیم،

اكثریتمصادیقرادربرمیگیرد.

توثیقبیمهنامه
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در  تنها  را  بیمه نامه  شود،  توجه  باید  بدنی  خسارت 
باید  مرتکب  خود  را  مازاد  و  پذیرفت  حدود  همان 
عدم  با  ارتباطی  بدیهی  نکته  این  اما  کند،  تأمین 
پذیرش بیمه نامه ندارد. اشاره ماده 21 قانون هم به 
آن جهت است که تنها خسارت بدنی ناشی از حوادث 
نیازمند تأمین وثیقه است و صرف  رانندگی، جرم و 
اما وقتی عملی جرم  نیست،  این گونه  مالی  خسارت 
اعالم شد و در فرایند کیفری قرار گرفت، تمام اجزای 
عمومی و خصوصی آن، یک پیکره واحد را تشکیل 
ناشی  مالی  زیان  و  این صورت، ضرر  در  و  می دهد 
از جرم نیز بخش قابل توجه جرم است. علت اشاره 
عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   136 ماده 
می  باشد  نکته  همین  نیز  کیفری  امور  در  انقالب  و 
ناشی  جرم  از  که  مالی  خسارت  که  است  معلوم  و 
از  بودن آن،  دارد و جرم  شود، ماهیت مدنی صرف 
قانون  اما  است،  تفکیک  قابل  قانونی،  و  عقلی  نظر 
بررسی  قابل  دادرسی  یک  در  را  ماهیت  این  همه 
بی توجه  هم  مالی  خسارت  جبران  به  لذا  و  می داند 
نیست. بنابراین از اشاره ماده 21 به »خسارت بدنی« 
مالی که همراه  تفسیر کرد که خسارت  نباید چنین 
عالوه  نیست.  قانون  مشمول  است،  بدنی  خسارت 
بر تفسیر منطقی مذکور، اگر تفسیری دیگر صورت 
گیرد، منتهی به تخصیص اکثر می شود که عقاًل قبیح 
خسارت  با  همراه  رانندگی  حوادث  اکثر  زیرا  است؛ 
اکثریت  کنیم،  خارج  را  آنها  اگر  و  مالی هم هستند 

مصادیق را در برمی گیرد.
به نظر می  رسد پذیرش بیمه نامه در این موارد، 
نگاه منطقی  و  به همت  بستگی  و  امکان پذیر است 
رویه قضایی و احساس تعلق آن به ماده 21 قانون 
دارد. اگر نگاه مثبت باشد، امکان تفسیر حمایتی وجود 
دارد و اگر »نظر قضایی« جای »استدالل حقوقی« را 
بگیرد، توثیق بیمه نامه محدودتر خواهد شد. این نکته 
را هم باید اضافه کرد که خسارت مالی، تنها خسارت 
اموال  همه  به  وارد  خسارت  و  نیست  اتومبیل  به 
بیمه نامه در  پذیرش  اگر  و  را شامل است  زیان دیده 
این خسارات، مورد عنایت رویه قضایی قرار گرفت، 

تنها نباید محدود به خسارت وسیله نقلیه شود.
8- قواعد ضبط وثیقه در مورد بیمه نامه نیز باید 

صورتی  در  شوند.  اعمال  توثیق،  مبنای  به  توجه  با 
که پس از ایداع وثیقه، متهم حاضر نشد، چون تنها 
عنوان  به  را  بیمه نامه  باید  وارده  خسارات  اندازه  به 
وثیقه پذیرفت و مازاد بر آن که برای جنبه عمومی 
است، با خود متهم است، نمی توان مبلغ وثیقه را از 
بیمه گر گرفت و به دولت داد. علت توثیق بیمه نامه، 
به  و  می  باشد  زیان دیده  خسارت  جبران  از  اطمینان 
پوشش  وجود  با  موارد  از  بسیاری  در  جهت  همین 
تأمین وثیقه نیست و  قرار  به صدور  نیازی  بیمه ای، 
بیمه نامه،  دادن  وثیقه  با  کرد.  اکتفاء  کفالت  به  باید 
اطمینان از جبران خسارت به طور متعارف به وجود 
می آید و تضمین حضور متهم متوجه جنبه عمومی 
تأمین  قرار  میزان  باید  قضایی  مرجع  و  است  جرم 
را به نحوی تعیین کند که در صورت تخلف متهم، 
امکان اعمال ضمانت اجرا جهت حاضر کردن متهم 
نمی شود  ضبط  هرگز  بیمه نامه  وجه  بنابراین  باشد. 
مازاد که توسط  تنها مبلغ  نمود،  اگر متهم تخلف  و 
خود او سپرده شده است قابل ضبط می  باشد یا اگر 
رویه قضایی بر ضبط وجه بیمه نامه اصرار دارد، باید 
آن را در صندوق دادگستری بسپارد و تنها به میزان 
استحقاق زیان دیده از آن وجه به وی بدهد تا حکم در 
بخش خصوصی جرم اجرا شود و مازاد وجه بیمه نامه 
به بیمه گر اعاده شود و دلیلی بر ضبط به نفع دولت 
وجود ندارد. هر تفسیری غیر از این امر با تمام قواعد 
و اصول بیمه های مسؤولیت و هدف قانون مغایرت 

آنچهدرموردفرایندقضاییتوثیق

بیمهنامهگفتهشد،بهاینمعنینیست

همه در شود. صادر تأمین قرار دو كه

دعاویمربوط،بیشازیكقرارنبایدصادر

تفکیك بر داللت قانون 21 ماده و شود

جنبهعمومیوخصوصیواختصاصیك

قراربرایهركدامندارد.

دكترعبداهللخدابخشی)دادیاردادسرایعمومیوانقالبشهرستانمشهد(
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خواهد داشت و امیدواریم رویه قضایی به این جهت 
حرکت کند که با توجه به هدف قانون، حقوق بیمه گر 
را در نظر داشته باشد و تخلف مسؤول حادثه را به 
حساب بیمه گر نگذارد، زیرا برای مسؤول حادثه فرقی 
برای  بیمه گر خارج شود و  دارایی  از  ندارد که وجه، 
بنابراین  نمی کند.  احساس  خود  در  تعهدی  حضور، 
بیمه نامه  از  توثیق  با  متهم  اموال  از  توثیق  فلسفه 
را  منطق  جانب  باید  و  است  متفاوت  حیث  این  از 
نگهداشت نه این که به اعمال یکنواخت قواعد ضبط 

وثیقه نسبت به بیمه نامه هم نظر داشت.
9- آن چه در مورد فرایند قضایی توثیق بیمه نامه 
گفته شد، به این معنی نیست که دو قرار تأمین صادر 
شود. در همه دعاوی مربوط، بیش از یک قرار نباید 
صادر شود و ماده 21 قانون داللت بر تفکیک جنبه 
عمومی و خصوصی و اختصاص یک قرار برای هر 
کدام ندارد. اگر مرجع قضایی تصمیم به صدور قرار 
وثیقه داشت، بدیهی است که میزان قرار را مشخص 
می کند. در این هنگام آن چه برای خسارت زیان دیده 
به صورت روشن )در صدمات و خسارات قطعی( و یا 
نسبی )صدمات و خسارات غیرقطعی( معین می شود 
و بخشی از پیکره همان قرار واحد را تشکیل می دهد، 
آن چه جهت  و  است  تأمین  قابل  بیمه نامه  از طریق 
محل  از  است،  مستقر  قرار  همان  در  عمومی  جنبه 
قرار،  بنابراین  شد.  خواهد  ایداع  متهم  اموال  سایر 
واحد، است، اما طبق ماده 136 قانون آیین دادرسی 
کیفری دو حیثیت دارد و توثیق بیمه نامه فقط مربوط 

به حیثیت و ماهیت خصوصی )خسارت( است.
10- در مورد تشدید یا تخفیف مبلغ قرار وثیقه 
میزان  قانونی  پزشک  اگر گواهی جدید  مثال  )برای 
اعالم  کارشناس  یا  دهد  نشان  بیشتر  را  صدمات 
نیمی  و  دارد  دخالت  حادثه  در  هم  که مصدوم  کند 
به  که  باشد  با خود مصدوم  قانون  از خسارت طبق 
ترتیب، سبب تشدید قرار و تخفیف آن می شود(، از 
آنجا که سند بیمه نامه مالحظه شده است و به صورت 
مصدق پیوست پرونده مربوط می  باشد و نامه شرکت 
به  نیازی  دارد،  بیمه نامه  اصالت  بر  داللت  بیمه هم 
اقدام دیگر نیست و با تشدید یا تخفیف قرار، همان 
ظرفیت بالقوه مالی که در بیمه نامه وجود دارد، خود به 
خود به عنوان وثیقه با مبلغ جدید، احتساب می شود. 
به عنوان مثال اگر صدمات معادل دومیلیون تومان 
باشد و به چهار میلیون تومان افزایش یابد، با تشدید 
قرار  تنها  و  نیست  الزم  دیگری  اقدام  سابق،  قرار 
قبولی وثیقه باید به تأیید مجدد متهم برسد تا نشان 
دهد قصد استفاده از بیمه نامه را به عنوان وثیقه جدید 
تخفیف  قرار  اگر  نیز  مبلغ  کاهش  صورت  در  دارد. 
یابد، خود به خود، مال مورد وثیقه از محل بیمه نامه 
احتساب می شود. در هر حال اگر متهم اموالی دیگر از 
خود را نیز تودیع نموده باشد، حق دارد پس از تخفیف 
قرار تأمین، رفع توقیف از اموال خود را بخواهد و از 
اعتبار بیمه نامه )تنها برای خسارت( استفاده کند؛ زیرا 
در هر صورت انتخاب مال مورد وثیقه با متهم است 
و کم شدن  قرار  تخفیف  نمی تواند  قضایی  مرجع  و 
مبلغ وثیقه را از محل بیمه نامه احتساب نماید و اموال 

دیگر متهم را همچنان در توقیف نگهدارد.
11- در ماده 21 قانون از اعتبار توثیق »تا میزان 
مندرج در بیمه نامه« یاد شده است، اما باید به مفاد 
تبصره یک ماده 4 نیز توجه داشت و در آن موارد، 
حتی فراتر از میزان مندرج در بیمه نامه، از توثیق آن 
استفاده کرد. رویه قضایی در این مورد می تواند وثیقه 
را فراتر از سقف بیمه نامه هم بپذیرد و حکم ماده 21 

را ناظر بر حالت غالب بداند.)1( 
ارائه  و  وثیقه  قرار  صدور  با  است  ممکن   -12

را خود از دیگر اموالی متهم اگر
از پس دارد حق باشد، نموده تودیع نیز
تخفیفقرارتأمین،رفعتوقیفازاموال
خودرابخواهدوازاعتباربیمهنامه)تنها
هر در زیرا كند؛ استفاده خسارت( برای
صورتانتخابمالموردوثیقهبامتهم
تخفیف نمیتواند ومرجعقضایی است
محل از را وثیقه مبلغ شدن كم و قرار
دیگر اموال و نماید احتساب بیمهنامه

متهمراهمچناندرتوقیفنگهدارد.
1. در مورد تبصره 2 ماده 4 قانون، علي رغم اطالق آن، 
باید به شرایط آن توجه داشت و برخالف ظاهر آن، همه 

صدمات بدني را شامل نمي شود. 

توثیقبیمهنامه
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بیمه نامه برای بخش خصوصی قرار، متهم از تودیع 
بخش عمومی قرار امتناع کند یا قادر به معرفی مال 
دیگری نباشد. در این صورت باید بازداشت شود حتی 
اگر بخش عمومی قرار مبلغ کمی باشد. این امر مانند 
فرضی می  باشد که برای جرم تخریب، قرار وثیقه ای 
معادل چهار میلیون تومان صادر شده است و متهم، 
تومان  نهصدهزار  و  میلیون  سه  تودیع  به  قادر  تنها 
بازداشت متهم  این صورت تردیدی در   باشد که در 
نیست. توثیق بیمه نامه هرگز به معنی نادیده گرفتن 
اصول قرارهای تأمین و دادرسی کیفری نخواهد بود 

و قرار نیست متهم با هر شرایطی آزاد شود!  

نتیجه
اشخاص  حقوق  اساس  بر  باید  بیمه نامه  توثیق 
مختلفی که به آن مرتبط می شوند، تحلیل گردد. اگر 
مرتکب حادثه، هیچ حقوقی در آن نداشته باشد، امکان 
توثیق وجود ندارد و دقیقًا به جهت حقوق بیمه گر در 
آن است که قواعد ضبط وثیقه، آن طور که در سایر 
بر  باید  و  نمی شود  اعمال  بیمه نامه  در  است،  موارد 
اساس منطق خاص آن به تعیین آثار ناشی از وثیقه 
بیمه نامه،  توثیق  آثار  و  ماهیت  چند  هر  کرد.  اقدام 
برخی  از  باید  موارد،  برخی  در  و  نیست  ابهام  بدون 
مذکور  توثیق  از  را  آنها  و  کرد  تعدی  قانون  ظواهر 
قانون   21 ماده  نص  چون  ولی  دانست،  منصرف 
برای  نگذاشته است،  باقی  وثیقه  اعمال  چاره ای جز 
جمع تمام قواعد مقرر و ضرورت دسترسی به متهم، 
وثیقه بیمه نامه تنها جهت جبران خسارت زیان دیده 
مرجع  در  متهم  حضور  برای  هرگز  و  می  شود  تلقی 
قضایی قابل استفاده نیست. معنی این سخن تفکیک 
بلکه محتوای  قرار نیست،  تأمین و صدور چند  قرار 
قرار وثیقه، از چند جهت بررسی می شود و اگر رویه 
)که  باشد  قانون   21 ماده  اجرای  صدد  در  قضایی 
گریزی از آن نیست( باید این رویکرد را دنبال کند 
و یا با کنار زدن تحلیل منطقی مذکور، آثار نامطلوب 
اجرای قواعد مرسوم وثیقه را در مورد بیمه نامه هم 
بپذیرد. رویکرد دوم، مورد پسند ما نیست و به رویه 
قضایی توصیه می شود که منطق حاکم بر بیمه نامه 

را محور تفسیر خود قرار دهد.

دكترعبداهللخدابخشی)دادیاردادسرایعمومیوانقالبشهرستانمشهد(
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گناه های کوچک

گناهان خود را کوچک نشمارید!
پیامبر گرامی )ص( در یکی از مسافرت ها همراه جمعی از اصحاب خود در 
سرزمین خالی و بی آب و علفی فرود آمدند و به یاران خود فرمودند: هیزم بیاورید 

تا آتش روشن کنم.
اصحاب عرض کردند: یا رسول اهلل! اینجا سرزمینی خالی است و هیچ گونه 

هیزمی در آن وجود ندارد.
پیامبر )ص( فرمود: بروید هرکس هر مقدار می تواند هیزم جمع کند و بیاورد. 
اندازه ای که توانستند، ریز و درشت، جمع  یاران به صحرا رفتند و هرکدام هر 
پیغمبر)ص( روی هم ریختند. مقدار  را در مقابل  آوردند. همه  با خود  کردند و 

زیادی هیزم جمع شد.
در این وقت رسول خدا )ص( فرمود: گناهان کوچک هم مانند این هیزم های 
کوچک است. اول به چشم نمی آید، ولی وقتی که روی هم جمع گردند، انبوه 

عظیمی را تشکیل می دهند.
آنگاه فرمود: یاران! از گناهان کوچک نیز بپرهیزید. اگر چه گناهان کوچک 
چندان مهم به نظر نمی آیند؛ اما بدانید هر چیز طالب و جست وجو کننده ای دارد. 
جست وجو کنندگان! آن چه را در دوران زندگی انجام داده اید و هرآن چه بعد 
از مرگ آثارش باقی مانده است، همه را می نویسند و روزی می بینید که همان 

گناهان کوچک، انبوه بزرگی را تشکیل داده است.
)بحار،جلد73،صفحه346(
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چكیده
جایگاه اذن در عقود و ایقاعات را نمی توان نادیده انگاشت؛ چه بسا عقودی 
که فاقد عنصر اذن از سوی اصیل می باشند یا این که با اذن، آن عقود استقرار 
یافته یا اضمحالل آنها مطرح می شود. اذن، اجازة قبل از انجام عمل حقوقی 
است که بعد از آن ایجاب و قبول و به طور کلی عمل حقوقی به وجود می آید و 
چنان چه عمل حقوقی انجام شود و سپس موافقت اصیل اخذ شود، عنوان اجازه 
را دارد. در معامالتی که با عدم حضور اصیل و به نمایندگی یا به وکالت او انجام 
می شود یا در عقود اذنی، جایگاه اذن و تأثیر آن در سرنوشت عقد، قابل تأمل 
و بررسی است. در این نوشتار به تعریف اذن، اقسام آن، نقش اذن در حقوق 
انتفاعی و ارتفاقی، تفاوت اذن با اجازه و رضا و ماهیت حقوقی اذن پرداخته ایم. 

كلید واژه ها: اذن، رجوع از اذن، عمل حقوقی، عقد، ماهیت حقوقی 

قاعده اذن و كاربرد آن در حقوق اسالمی

داود حسنخانی

رییس شعبه نهم دادگاه تجدید نظراستان كرمان، كارشناس ارشد 
حقوق خصوصی
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درآمد
و  عقود  در  که  است  مباحثی  از  اجازه  و  اذن 
ایقاعات دارای آثار متفاوت می باشند. این نوشتار پس 
از تعریف اذن، تشخیص ماهیت آن و تفکیک اذن از 

اجازه، به بیان انواع اذن و آثار آن می پردازد.

تعریفاذن
و  اجازه  باردادن،  دادن،  »دستور  معانی  در  اذن 
رخصت« آمده است. )دهخدا؛ 1385، ص110( در فقه 
اجازه دادن، تصرف و آزادی عمل و رفع محرومیت 
برای کسی است که شرعًا از تصرف ممنوع و از آزادی 
عمل محروم بوده است. اذن در اصطالح، رضای به 
فعل یا  ترک فعل صادر شده از دیگری است که ابراز 
شده باشد. رضای اظهار نشده، اذن نیست. بنابراین 
یا در  اذن، رفع حرمت تصرف در مال مأذون و  اثر 
جان او است. اثر اذن در تصرف همیشه رفع ضمان 
نیست. چنان چه در »اخذ بالّسوم« دیده می شود ، رفع 
حرمت تصرف ، با رفع ضمان مالزمه ندارد. به عنوان 
مثال اذن قانونبه مصرف مال غیر ، در موارد اضطرار 

ضمانت آور است، اگر چه حرام نیست. 
استنابه  قصد  تا  پس  است،  وکالت  از  اعم  اذن 
محرز نشده است، وکالت صدق نمی کند. اذن قبل از 
وقوع عمل مأذون است و اجازه بعد از آن. اذن، قائم 
به مأذون است. پس اگر او بمیرد، اذن ساقط است  و 
به ارث نمی رسد. اذن علی االصول جایز است حتی 

اذن در نهادن سر  تیر روی دیوار اذن دهنده. اغماء و 
خواب اذن دهنده ، موجب زوال اذن نیست. 

اذن در فقه تعریف نشده است و طبق یک نظر، 
اذن: »ازالة منع قانونی به سود یک نفر یا چند نفر 
یا  مقنن  از طرف  غیر معین  اشخاص  یا   است.  معین 
شخص معین. توضیح آن که برای انجام دادن پار ه ای 
گاه  را  موانع  این  که  دارد  وجود  موانعی  اقدامات  از 
یا  منافع شخص  گاه  و  است  آورده  وجود  به  قانون 
اشخاص اقتضاء دارد که مانعی برای حفظ آن منافع ، 
قانونگذار  هرگاه  پس  شود.«  شناخته  دیگری  علیه 
مانعی را که نهاده، رفع کند یا شخصی که مانع به 
سود اوست، آن را از میان بردارد، برداشتن این موانع 

به سود غیر،  دادن اذن است. 

ماهیتحقوقیاذن
دیدگاه  دو  اذن  حقوقی  ماهیت  خصوص  در 
حقوقی  عمل  را  اذن  دیدگاه  یک  دارد؛  وجود  عمده 
انشاء دارد و در واقع اذن دهنده  به  نیاز  می داند که 
مباح بودن متعلق اذن را انشاء می کند. کسی که به 
دیگری اذن می دهد تا در اموالش تصرف کند، با اذن 
خود این مانع را بر می دارد و تصرف ممنوع با انشاء 
اذن دهنده، مباح و جایز می گردد و قبول مأذون هم 
مانع تحقق یا ایقاع خوانده است. مطابق نظر بسیاری 
از فقیهان و حقوقدانان، ماهیت اذن، ایقاع می باشد. 

)جعفری لنگرودی؛ 1368، ص24(
حقوقی  عمل  اذن  که  است  این  دیگر  دیدگاه 
نمی باشد که در آن نیاز به قصد و اراده باشد یا اثر 
حقوقی خاصی داشته باشد، بلکه یک واقعه حقوقی 
است و از این جهت نه عقد است و نه ایقاع. )جعفری 

لنگرودی؛ 1356، ج1، ص288(
انشاء  را  اذن  اصلی  عنصر  دیدگاه  این  مطابق 
نظر  از  را  چیزی  دهنده  اذن  و  نمی دهد  تشکیل 
تنها  بلکه  نمی کند،  ایجاد  اعتباری  وجود  به  حقوقی 
رافع مانع قانونی است. مثاًل مطابق قانون که تصرف 
مانع  این  مالک  اذن  با  می باشد،  غیرممنوع  مال  در 
برداشته می شود و شخص مجاز به تصرف می گردد. 
با توجه به این که اذن صرفا به اراده اذن دهنده 
تحقق می یابد و رد یا قبول مأذون در وقوع یا استمرار 

شرط طرف دو اذنتراضی وقوع در
مانع نمیتواند هم مأذون رد و نیست
وقتی مثاًل شود. اذن اثر شدن پدیدار
مالكبهشخصاذنسوارشدنبروسیله
به مجاز را او یا میدهد را خود نقلیه
تصرفدرمحصوالتملكخودمینماید،
تصرفكردنشرعًاوقانونًامجازمیشود
وممانعتمأذونتاثیریدراباحهتصرف

ندارد.

قاعدهاذنوكاربردآندرحقوقاسالمی
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از  اذن هم  از  ندارد، رجوع  نقشی  این عمل حقوقی 
ایقاعی  نظریه  می باشد،  ممکن  دهنده  اذن  طرف 
وقوع  در  این که  توضیح  تقویت می گردد.  اذن  بودن 
نیست و رد مأذون هم  اذن  تراضی دو طرف شرط 
نمی تواند مانع پدیدار شدن اثر اذن شود. مثاًل وقتی 
مالک به شخص اذن سوار شدن بر وسیله نقلیه خود 
محصوالت  در  تصرف  به  مجاز  را  او  یا  می دهد  را 
ملک خود می نماید، تصرف کردن شرعًا و قانونًا مجاز 
تصرف  اباحه  در  تاثیری  مأذون  ممانعت  و  می شود 
ندارد. همچنین است در خصوص استمرار و بقاء اذن 
نیز  و  ندارد  مأذون دخالتی  اراده  اباحه تصرف که  و 
یا  تعهد  ایجاد  ایقاع،  از  هدف  ایقاعات  از  برخی  در 
انحالل حق و اسقاط عمل حقوقی نیست، بلکه اثر 
ایقاع صرفًا مجاز دانستن دیگری و اباحه تصرف در 
این گونه  در  بنابراین ،  است.  ایقاع کننده  توسط  مال 
ایقاعات، انشاء کننده ایقاع می تواند هر زمان از ایقاع 
خود منصرف گردد. اذن مصداق بارز این نوع ایقاع 
است و این که قانون مدنی در مواردی به قابل رجوع 
بودن اذن تصریح کرده است، نشان می دهد که این 
اذن  حقوقی  ماهیت  بودن  ایقاعی  نظریه  هم  قانون 
را  ترجیح داده است. مثاًل در ماده 108 قانون مدنی 
آمده است: »در تمام مواردی که انتقاع کسی از ملک 
دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می تواند 
هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که 

مانع قانونی موجود باشد.« 

تفاوتاذنواجازه
یا کسی که به حکم شرع  موافقت قبلی مالک 
یا قانون اختیار مالی داشته باشد بر تصرف و دست 
یافتن برمال او را »اذن« و رضایت بعدی را »اجازه« 
گویند. در محاورات عرفی ، حتی گاه در لسان حقوقی 
برده  کار  به  معنا  یک  به  کلمه  دو  این  فقهی،  و 
قرار دهند،  برابر هم  در  را  دو  آن  اگر  ولی  می شود، 
اما  اباحه تصرف است،  اذن موجب  متفاوتند:   اندکی 
اجازه خیر. از لحاظ حکم تکلیفی میان اذن و اجازه 
تفاوت است بدین نحو که اگر صاحب مال به دیگری 
اذن در تصرف دهد، تصرف مباح و قانونی می شود، 
قبلی مالک در  بدون کسب موافقت  اگر کسی  ولی 

و  شود  مطلع  مالک  سپس  و  کند  تصرف  او  مال 
تصرفات او را اجازه دهد و تنفیذ کند، تصرف قبلی او 
مباح و مجاز نمی شود. صاحب عناوین این مطلب را 
فرموده و بر آن پافشاری کرده است ولی این بحث 
فایده عملی حقوقی ندارد، زیرا اواًل بحثی صرفًا فقهی 
است نه حقوقی و ثانیًا اجازه بعد از تصرف، اثر حرمت 
ارتکاب  بین می برد و بخشایش گناهی است که  از 
از  و  اکتفاء می کنیم  به همین  اشاره  لذا  یافته است. 

آن می گذریم. 

تفاوتاذنبارضا
رضا در لغت به معنای موافقت، رخصت و اختیار 
است و در اصطالح، تمایل باطنی نسبت به یک عمل 
حال  در  گرفته،  انجام  گذشته  در  که  است  حقوقی 
انجام است یا در آینده واقع خواهد شد. رضا در ماده 
190 قانون مدنی )ق.م( که به عنوان یکی از شرایط 
معنا  همین  به  است،  گردید  ذکر  معامله  هر  صحت 

است. 
می رود.  کار  به  انشاء  قصد  معنای  به  رضا  گاه 
است رضای  داشته  بیان  ماده 199 ق.م که  مطابق 
یا اکراه موجب نفوذ معامله  حاصل در نتیجه  اشتباه 
نیست که محض رضا را با فرض اکراه ممکن دانسته 
است، فهمیده می شود که در این ماده رضا به معنای 
قصد انشاء به کار رفته است، زیرا رضا در معنای اول 
چنان چه  نمی شود  جمع  اکراه  با  و  است  اکراه  قابل 

به و نشده اظهار كه زمانی تا رضا

باطنی رضای باشد، نرسیده ابراز مرحله

نامیدهمیشود،ولیهمینكهبهطریقی

باشد، همراه انشاء قصد با و گردد ابراز

اذنخواندهمیشود.دراینحالتاست

دیگران به نسبت و دارد حقوقی اثر كه

قابلاستفادهمیباشد.

داودحسنخانی)رییسشعبهنهمدادگاهتجدیدنظراستانكرمان(
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درماده 1070 ق.م، رضا در مقابل اکراه قرار داده شده 
و آمده است: »رضای زوجین شرط نفوذ عقد است 
و هرگاه مکره بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند، 

نافذ است.« 
با رضا به معنای اخیر روشن است،  تفاوت اذن 
اما در مقایسه اذن با رضا به معنای نخست می توان 
گفت: رضا تا زمانی که اظهار نشده و به مرحله ابراز 
ولی  می شود،  نامیده  باطنی  رضای  باشد،  نرسیده 
همین که به طریقی ابراز گردد و با قصد انشاء همراه 
که  است  حالت  این  در  می شود.  خوانده  اذن  باشد، 
استفاده  قابل  دیگران  به  نسبت  و  دارد  حقوقی  اثر 
باطنی  رضای  این که  در  اصفهانی  محقق  می باشد. 
در تنفیذ عقد فضولی کافی نیست، عباراتی دارد که 
الباطن  »الرضا  نیز هست  اذن  با  رضا  تفاوت  بیانگر 
و  باالذن  اظهاره  من  التبر  بل  للعقد  امضاء  لیست 

االجاره« 

اقساماذن
1.اذنقانونیواذناشخاص

هرگاه رفع مانع مستقیمًا از جانب قانونگذار اعالن 
می شود، اذن قانونی نام دارد. پس منشاء اذن قانونی، 
خود قانون است. تصرف در مال دیگران بدون مجوز ، 
روا نمی باشد، اما ماده 163 ق.م به یابندة  اشیاء پیدا 
شده ، اذن تصرف و برداشتن آنها را می دهد. همچنین 
حق  دیگران  به  آن  شدن  گم  شد ،  گم  حیوانی  اگر 

اذن  ق.م   171 ماده  اما  نمی دهد،  را  آن  در  تصرف 
دو  ماده  دو  این  را می دهد.  در حیوان ضاله  تصرف 
نمونه اذن قانونی است. اذن قانونی غالبًا به طرفیت 
عموم صادر می  شود، لذا فقهای مالکی، آن را »اذن 
عام« نامیده اند و قاعد ه ای بدین شرح از طرف آنان 
اباحة تصرف  اعالن شده است: اذن قانونی، موجب 
برای مأذون می شود، لیکن مسؤولیت او را بر طرف 
نمی کند. یعنی نتیجة اذن قانونی، »اباحه با ضمان« 
است، چنان چه در ماده 163 ق.م اذن قانونی ، منشاء 
ضمان است مگر این که یابندة مال به قصد نگهداری 
غیر  این صورت  در  و  کند  تصرف  امانت ،  به صورت 
ضامن است. از ماده 171 ق.م نیز این قاعده برداشت 
با  اباحة  پیدایش  موجب  قانونی ،  اذن  یعنی  می شود 

ضمان است. 
اذن قانونی را مترادف اذن شرعی و ناشی از لفظ 
الهی و  اذن  قانونی گفته اند که اذن شرعی مترادف 
اذنی که شارع می دهد مانند اذن در برداشتن لقطه 

)ماده 162 ق.م( 
شارع(  )اذن  قانونی  اذن  برابر  در  مالکی  فقهاء 
لنگرودی؛  )جعفری  کرده اند.  عنوان  را  مالک  اذن 
ناقص  نظر  به  عنوان  این  اما  1382، ج1، ص239( 
می رسد و باید به جای مالک، لغت اشخاص را نهاد 
و بحث را از مالکیت ، فراتر برد. جالل الدین سیوطی 
و  می کند  بحث  مالک(  اذن  )نه  اشخاص  اذن   از 
کرده  عنوان  الثوله«  فیه  مأذون  من  قاعده »المتولد 
از اذن ، بی اثر است. مثاًل  نتیجه حاصل  است: یعنی 
اگر کسی به دیگری دستور دهد که دست مرا بُبر ! 
شود،  قتل  موجب  جراحت ،  سرایت  و  ببرد  هم  او  و 
مجری دستور مسؤولیت ندارد. این نظریه مورد قبول 
نیست اما این مسأله ربطی به اذن مالک ندارد. پس 
سخن  اذن اشخاص  از  باید  بحث  این  شمول  برای 

گفت. اذن  اشخاص دو صورت دارد:
بایع  بیع ،  عقد  در  مثاًل  عقد:  از  ناشی  اذن   -1
موانع مالکیت مبیع را نسبت به خریدار از سر راه او 
با  دادن  را  اذن می دهد که مبیع  او  به  برمی دارد و 
نیز چنین وضعی  متقاباًل مشتری  کند.  تملک  ثمن ، 

دارد. 
اذن ناشی از عقد که موجب پیدایش حق ارتفاق 

عموم طرفیت به غالبًا قانونی اذن

را آن مالکی، فقهای لذا میشود، صادر

بدین قاعدهای و نامیدهاند عام« »اذن

شرحازطرفآناناعالنشدهاست:اذن

قانونی،موجباباحةتصرفبرایمأذون

طرف بر را او مسؤولیت لیکن میشود،

نمیكند.یعنینتیجةاذنقانونی،»اباحه

باضمان«است.

قاعدهاذنوكاربردآندرحقوقاسالمی
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عاریه  مانند  جایز  عقد  از  ناشی  است  ممکن  گردد، 
باشد زیرا اساس عاریه اذن است )ماده 365 ق.م( و 
ممکن است ناشی از عقد الزم باشد. مثل این که به 
موجب شرط ضمن عقد بیع ، به خریدار اذن در عبور 
است  اخیر  در صورت  فقط  شود.  داده  بایع  ملک  از 
که طبق ذیل ماده 108 ق.م نمی توان از اذن عدول 
کرد. ماده 120 ق.م نیز به ارتفاق ناشی از عقد الزم 

 اشاره کرده است. 
به  غالبًا  ارتفاق  در  اذن  ایقاع:  از  ناشی  اذن   -2
صورت ایقاع است. آیا اذن  اشخاص مانند اذن قانونی 
موجب اباحة با ضمان است؟ فقهای امامیه می گویند: 
نمی کند و مسأله  نفی ضمان  و  است  اباحه  اذن  اثر 
تابع اوضاع و احوال است، مانند آن که مشتری که 
در مغازه کاالیی را می بیند و با اطالع صاحب دکان 
ان را برای وارسی به دست می گیرد )اختبار(، بایع با 
این بررسی موافقت دارد و به خریدار اذن در تصرف 
می دهد و موجب اباحة تصرف به مقداری که برای 
در  اگر  اما  است، می شود،  مال الزم  از وضع  اختبار 
این هنگام کاال از دست مشتری بیفتد و بشکند آیا 
ضامن نیست؟ پس مسأله ضمان مأذون ، غیر  از اباحة 
تصرف ناشی از اذن است. سؤال مطرح در این باب 
آن است که اگر تصرف در مقبوض بالّسوم یا در بیع 
صورت  چه  شود  تلف  و  باشد  مالک  اذن  به  فاسد ، 

دارد؟ 
در جواب گفته شده که ضمان آن بر بایع نیست 
بلکه از کیسه مشتری رفته است و باید قیمت را به 
بایع بدهد ، خواه تلف به فعل مشتری باشد یا از جانب 

غیر بایع و مشتری. )پیشین؛ ج3، ص148(
 گاه با موردی روبه رو می شویم و نمی دانیم که آن 
وضع حقوقی ناشی از عقد است یا ایقاع و اگر ناشی از 
عقد باشد، باز روشن نیست که آن وضع حقوقی ناشی 
از عقد الزم است یا عقد جایز. در این صورت تکلیف 
که  آن  مانند  بود؟  خواهد  چه  نفر  دو  تعهدی  رابطة 
سرتیر خانة کسی از قدیم روی دیوار بوده است. خانة 
خراب می شود و صاحب آن می خواهد حین تجدید 
بنا سر تیر را به جای سابق بگذارد و همسایه ممانعت 
با  قدیم صرفًا  از  است  مثال ممکن  این  در  می کند. 
نهاده  همسایه  خانة  دیوار  روی  تیر  سر  مالک ،  اذن 

همچنین  است،  ایقاع  یک  اذن  این  که  باشد  شده 
ممکن است ضمن عقد عاریه یا ضمن عقد الزمی 

این اذن داده شده باشد. 
در این جا زوال حق نهادن سر تیر به طور کلی  
محتاج به دلیل است. ماده 124ق.م می گوید »اگر از 
قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختص همسایه بوده 
و سابقة این تصرف معلوم نباشد، باید به حال سابق 
باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن ، 
را  برداشته شود، صاحب عمارت می تواند آن  سرتیر 
تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که 
ایجاد  او  اجازة  به صرف  سابق  وضعیت  نماید  ثابت 
شده است« مقنن در این ماده لزوم تعهدات را اصل 
مسلم شمرده است، حال آن که عارض شدن لزوم بر 

ارادة افراد )در تعهدات آنان( محتاج به دلیل است. 
مقنن بر اساس استصحاب حق سابق نظر داده 
زیرا  نیست،  محرز  هم  استصحاب   شرایط  که  است 
معلوم نیست که تعهد صاحب دیوار با چه خصوصیتی 
به وجود آمده است؟ یعنی از روز اول ، تعهدش جایز 

بوده یا الزم. )پیشین؛ ج2، ص695(
اذن ایقاعی در قالب یکی از ایقاعات است. مانند 
این که مالک دیواری به همسایه اذن بدهد که سرتیر 
خانة خود را روی آن دیوار بگذارد. اذن در ضمن عقد 
الزم مانند آن که ضمن بیع به مشتری اذن دهد که 
این  بایع بگذارد.  سر تیرخانه اش را روی دیوار خانه 
اذن چنان چه در ماده 124 ق.م پیش بینی شده است، 

اذنیكهمأذونمشخصنشدهباشد،

عاماست.اذنعامممکناستازسوی

قانونی اذن باشد. قانون یا مال مالك

مثاًل است. عام اذن صورت به معمواًل

كسیكهازمالیاعراضمیكند،بهطور

ضمنیبههمهاذنعامدادهاستتاآن

راحیازتكند.

داودحسنخانی)رییسشعبهنهمدادگاهتجدیدنظراستانكرمان(
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الزم است. لذا: در خصوص اذن درعقد الزم )در تلف 
مال به خودی خود( هرگاه دیوار خودبه خود تلف شود، 
نظر به مالک مواد 483 و 496 ق.م از تاریخ تلف، 
اذن قطع می شود و موضوع عقد الزم مذکور منتفی 

می گردد. 
در تلف مال از سوی مالک اگر صاحب دیوار یا 
ثالث آن  را خراب کند مسأله تابع عنوان »اتالف عین 
اجاره«  پایان مدت  از  قبل  و  از قبض  بعد  مستأجره 
اقدام  که  کسی  حقوقی،  اصول  طبق  لیکن  است، 
بدهد  را  مأذون  خسارت  باید  است  کرده  اتالف  به 
و دلیلی بر این که او را ملزم به تجدید بنای دیوار 

کنیم، وجود ندارد.

2.اذنعامواذنخاص  
اذنی که مأذون مشخص نشده باشد، عام است 
مانند مواد 163)1( و 171)2( ق.م. اذن عام ممکن است 
از سوی مالک مال یا قانون باشد. اذن قانونی معمواًل 
مالی  از  که  کسی  مثاًل  است.  عام  اذن  صورت  به 
اعراض می کند، به طور ضمنی به همه اذن عام داده 

است تا آن را حیازت کند. 
یا  مأذون ، یک  اذن خاص در موردی است که 
چند نفر معین و محصور باشند. موضوع بحث در مواد 

98)3( و108 ق.م)4( همین قسم است. 

3.اذنارتفاقیوغیرارتفاقی
نام  باشد،  ارتفاق  حق  پیدایش  اذن ،  نتیجه  اگر 

از عقد اعم  ناشی  نهاده اند، خواه  ارتفاقی  اذن  را  آن 
از الزم یا جایز و خواه ناشی از ایقاع باشد. مانند اذن 
عبور که ضمن عقدی از عقود داده نشده باشد. اذن 
ارتفاقی ممکن است تبرعی )بال عوض( یا غیر تبرعی 

)معوض( باشد. 
اذنی است که موجب پیدایش  اذن غیر ارتفاقی؛ 
حق ارتفاق نباشد، مانند اذن صاحب دکان به خریدار 
لنگرودی؛  )جعفری  خرید.  از  قبل  کاال  بررسی  در 

1356، ج1، ص176(
ارتفاق  حق  به صاحب  تبرعی ،  ارتفاقی  اذن  در 
ارتفاق  حق  از  بهره برداری  حق  منحصراً  او  عائله  و 
را می دهد. بنابراین اگر کسی به صاحب ملکی اذن 
عبور بدهد، مأذون و عائله او می توانند از آن حق بهره 
ببرند، لیکن اگر آن ملک را اجاره دهد، مستأجر حق 

استفاده از حق ارتفاق را ندارد. 

4.اذنمحضواذنتملیكی
اذن در عقود اذنیه را اذن محض گویند. )م 108 ق.م( 
گاه اذن ناشی از ایجاب و قبول است. بایع در بیع، 
اذن تصرف در مبیع را به مشتری می دهد و هم چنین 

مشتری اذن تصرف در ثمن را به بایع می دهد. 
در قرن اخیر که عقود را به دو قسم تملیکی و 
اذنی تقسیم کرده اند، گفته اند: در عقدی که متکی بر 
قصد انشاء نیست و اثر اذنی دارد، اذن عقدی است. 

عقود اذنیه مانند وکالت ، عاریه و ودیعه. 
1. ماده 163 ق.م )اصالحی1370/8/14(: »اگر قیمت مال پیدا 
شده یك درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا 
کننده باید یك سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب 
مال پیدا نشده، مشارالیه مختار است که آن را به صورت امانت 

نگه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند...«
2. ماده 171ق.م: » هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن 
را به مالك آن رد کند و اگر مالك را نشناسد باید به حاکم یا 
قائم مقام او تسلیم کند واالّ ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد 

از تصرف رها کرده باشد.«
3. ماده 98 ق.م: »اگر کسی حق عبور در ملك غیر ندارد ولی 
صاحب ملك اذن داده باشد که از ملك او عبور کند هر وقت 
بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود 

و هم چنین است سایر ارتفاقات« 
4. ماده 108 ق.م: »در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملك 
وقت  هر  می تواند  مالك  باشد  محض  اذن  موجب  به  دیگری 
بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود 

باشد.«

دراذنارتفاقیتبرعی،بهصاحبحِق

ارتفاقوعائلهاومنحصرًاحقبهرهبرداری

ازحقارتفاقرامیدهد.بنابرایناگركسی

بهصاحبملکیاذنعبوربدهد،مأذونو

ببرند، ازآنحقبهره عائلهاومیتوانند

لیکناگرآنملكرااجارهدهد،مستأجر

حقاستفادهازحقارتفاقراندارد.

قاعدهاذنوكاربردآندرحقوقاسالمی
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اذن محض ممکن است مانند عاریه ناشی از عقد 
باشد یا مانند اذن عبور، که ضمن عقدی از عقود داده 
ممکن  اذن محض  باشد.  ایقاع  از  ناشی  باشد،  شده 
موجب  عاریه  مانند  شود،  ارتفاق  حق  منشاء  است 
نهادن  برای  را  همسایه  دیوار  چنان چه  ارتفاق ،  حق 
ممکن  و  120ق.م()1(  )ماده  می کنند  عاریه  تیر  سر 
کردن  عاریه  مانند  نباشد،  ارتفاق  حق  موجب  است 
اتومبیل دیگری برای گردش روز جمعه. اذن محض 
از تبرعات و قابل رجوع است. به همین جهت ماده 
را  اذن  از  عدول  حق  اذن ،  گونه  این  در  ق.م   108

پیش بینی کرده است. 
مجرای  اگر  که  است  مطرح  سؤال  این  حال 
آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرای آب 
خرابی به هم رسیده باشد که عبور آب منشاء تضرر 
ارتفاق را  آیا مالک می تواند صاحب حق  خانه شود، 
از بردن آب تا رفع ضرر از خانة او منع کند؟ پاسخ 
این که مالک نمی تواند صاحب حق ارتفاق را به تعمیر 
مجری و رفع ضرر الزام کند، بلکه باید خود از خانه 
دفع ضرر کند ، چنان چه هرگاه خرابی در مجری به 
هم رسد که مانع عبور آب باشد، بر مالک الزم نیست 
که مجری را درست کند تا صاحب حق ارتفاق آب 
کند.  مانع  رفع  باید  ارتفاق  حق  صاحب  بلکه  ببرد، 
آن چه بر مالک الزم است همان تمکین از آب بردن 
صاحب حق ارتفاق است که اساس ماده 100 ق.م)2(  

و منبعث از فقه امامیه است. 

5.اذندرشیءواذندرلوازمآن
اذن در چیزی، اذن در لوازم آن چیز هست ، خواه 
عرفی  الزمة  یا  اذن  مورد  طبیعت  الزمة  لوازم ،  آن 
»وکالت  ق.م   671 ماده  طبق  باشد.  آن  قانونی  یا 
در هر امری مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن 
نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد« 
همان طور که اذن در شیء، اذن در لوازم الینفک آن 

نیز می باشد، ولی تشخیص لوازم، کار آسانی نیست 
اداری و  یا دستورات  ایقاعات و  و در برخی عقود و 
لوازم قانونی بسیار دشوار  آنها، محاسبة  ثبتی و غیر  
است. طبق بند )ز( قانون اراضی موات و شهرداری ها 
تاریخ  از  که  انتقاالتی  و  »نقل   1335/6/8 مصوب 
رسیدگی  خاتمه  تا  مجلس  به  مزبور  الیحه  تقویم 
هیأت مذکور توسط متجاوزین به هر عنوان به عمل 
آمده باشد، معتبر نخواهد بود« این قسمت از قانون 
مزبور محمول بر نهی معامله است. حال اگر کسی 
که سند مالکیت دارد و مشمول  بند )ز( است و دعوی 
راجع به او در هیأت پنج نفری مطرح است در اثناء 
جریان دعوی فوت کند و وراث طبق ماده 22 قانون 
ثبت  ادارات  آیا  بنمایند،  مالکیت  سند  تقاضای  ثبت 
باید  یا  دهند  اثر  ترتیب  آنها   تقاضای  به  می توانند 

منتظر صدور رأی هیأت پنج نفری باشند؟ 
با  سوال  این  به  پاسخ  در  ثبت  عالی  شورای 
اکثریت آراء نظر داده است که ادارات ثبت باید منتظر 
باشند  امر  نهایی  تکلیف  تعیین  و  هیأت  رأی  صدور 
وارث  تقاضای  به  اثر دادن  به ترتیب  معتقد  اقلیت  و 
نهی  لوازم  محاسبة  از  ناشی  اختالف  این  بوده اند. 
1. ماده 120ق.م: »اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد 

می تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کند.«
2. ماده 100 ق.م: »اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب 
خسارت خانه شود، مالك خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید؛ 
چنان چه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نیستند که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید رفع مانع کند؛ در 

این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك«

ارتفاق حق صاحب نمیتواند مالك
رابهتعمیرمجریورفعضررالزامكند،
كند، ضرر دفع خانه از خود باید بلکه
هم به مجری در خرابی هرگاه چنانچه
مالك بر باشد، آب عبور مانع كه رسد
تا كند درست را مجری كه نیست الزم
صاحبحقارتفاقآبببرد،بلکهصاحب

حقارتفاقبایدرفعمانعكند.

داودحسنخانی)رییسشعبهنهمدادگاهتجدیدنظراستانكرمان(
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مزبور است که به نظر اکثریت ، نهی مزبور مستلزم 
نهی از صدور سند به نام وراث هم می باشد و به نظر 

اقلیت چنین مالزمه ای وجود ندارد. 
اذن در چیزی، اذن در لوازم آن است. طبق مواد 
6 تا 9 قانون حفاظت جنگل ها، بستانکار حق مراجعه 
به جنگل بانی برای وصول طلب خود را دارد و این 
آن  لوازم  در  اذن  لذا  داده است.  او  به  قانون  را  اذن 
مالک  نقشه  اخذ  مرحلة  تا  ثبتی  عملیات  تعقیب  که 
تعقیب عملیات  به  اقدام جنگل بانی  در صورت عدم 
ثبتی است را نیز دارد و عدل و انصاف همین اقتضاء 

را دارد. 
در تعارض ماده 12 قانون ثبت با تبصره 5 ماده 
 12 ماده  تصویب  تاریخ  گفت  باید  ثبت  قانون   34
مقدم بر تاریخ تصویب تبصره ماده 34 است و این 
تضییق  مقام  در   5 تبصره  که  نیست  محرز  امر هم 
دایره و قلمرو ماده 12 قانون ثبت بوده باشد. بنابراین 
دهد،  وفق   12 ماده  با  را  خود  باید   5 ماده  تبصره 
منحرف  خود  سابق  مسیر  از  را   12 ماده  این که  نه 
کند. در تطبیق این دو مقرره باید گفت: مدیون سند 
رهنی قبل از صدور سند انتقال اجرایی تقاضای ثبت 
به  توجه  با  نمی کند  مدیون  را  کار  این  و چون  کند 
لوازم آن هم هست و  این که اذن در شیء، اذن در 
امر به ذوالمقدمه، امر به مقدمه هم محسوب است و 
تقاضای ثبت ، مقدمه صدور سند انتقال اجرایی است 
تنظیم  وسایل  تهیه  مأمور  اجرا  ادارة  قانون،  و طبق 

ثبت  تقاضای  به  مأمور  و  است  اجرایی  انتقال  سند 
وثیقه هم به والیت از مدیون هم می باشد. 

قاعده »اذن در شیء مستلزم اذن در لوازم آن 
است.« از داللت استلزامی عقلی است و عقل حکم 
را مجاز  قانونگذار کاری  یا  می کند که وقتی شارع 
شارع  مثاًل  بداند.  مجاز  باید  نیز  را  آن  لوازم  بداند، 
اجرت گرفتن زن آوازخوانی را که در عروسی برای 
این  از  فقها  است.  بخواند، حالل شمرده  آواز  زنان 
حالل  باید  کاری  چنین  که  کرده اند  استنتاج  حکم 
و مجاز باشد ، همچنین دیوان عالی کشور صالحیت 
غایب  امر  به  رسیدگی  را  یک  حقوقی  دادگاه های 
مفقود االثر، با تعیین امین برای اداره اموال او مالزم 
دانسته است. این قاعده، حکمی عقلی است و عنصر 
و  معنای الزم  به  توجه  با  لوازم  آن تشخیص  مهم 

غیر الزم است. 

6.اذندرحقانتفاع
به  آن  از  بهره برداری  اذن  که  مالی  منافع 
عقد  راه  از  است  ممکن  می شود،  داده  غیر مالک 
وقف(  یا  حبس  سکنی،  رقبی،  عمری،  عقد  )مانند 
داده  مالک  اذن  به  است صرفًا  ممکن  و  داده شود 
به  میزبان  از  مهمان  که  باغ  از  انتفاع  مانند  شود. 
اذن او ، به دست می آورد که این ، صرف اذن است و 
ظاهراً عقد نیست. ممکن است اذن ناشی از قانون 
باشد، مانند اذن در صید از رود های عمومی و اذن 

در غوص از دریا )ماده 177 ق.م()1(  
صاحب حق انتفاع، مالک منافع نمی شود، بلکه 
هر لحظه خود را در جریان بهره برداری قرار می دهد 
اجاره  زیرا  دهد،  اجاره  به  را  منافع  آن  نمی تواند  و 
تملیک منافع است )ماده466 ق.م( و کسی که خود 
مالک منافع نشده، نمی تواند تملیک منفعت کند و 
با موت صاحب حق انتفاع این حق از راه وراثت به 

ورثه نمی رسد. 

7.اقسامدیگراذن
دخول«  »اذن  به  می توان  اذن  دیگر  اقسام  از 
1. ماده 77 ق.م: جواهری که از دریا استخراج می شود، ملك 
کسی است که استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل 

می اندازد، ملك کسی است که آن را حیازت نماید.«

وقتی به مربوط حال« شاهد »اذن
كه استنباطشود حالكسی از كه است
بخواهد، اذن معین مورد در وی از اگر
اذنمیدهد.ایناذننادادهرااذنشاهد
حالیااذنفحویگویند.مسافرانراهها
متعلق چشمه و نهر آب از استفاده در
وضو و مینوشند اذن همین غیربا به

میگیرند.

قاعدهاذنوكاربردآندرحقوقاسالمی



)1
38

8  
ی

و د
ذر 

- آ
 41

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

85

 اشاره کرد که بر اساس آن هتک حرمت منازل جرم 
کرد.  طلب  دخول  اذن  خانه  ساکن  از  باید  و  است 
»اذن شاهد حال« مربوط به وقتی است که از حال 
کسی استنباط شود که اگر از وی در مورد معین اذن 
شاهد  اذن  را  ناداده  اذن  این  می دهد.  اذن  بخواهد، 
حال یا اذن فحوی گویند )محمدی؛ 1382، ص59(. 
مسافران راه ها در استفاده از آب نهر و چشمه متعلق 

به غیر  با همین اذن می نوشند و وضو می گیرند. 
مالک  اذن  مالکانه،  اذن  مترادف  مالکی«  »اذن 
به دیگری در تصرف در مال معین او است، خواه به 
صورت اذن عام باشد یا خاص ، صریح باشد یا ضمنی، 
ضمن عقد باشد یا غیر آن، و در برابر اذن شرعی و 

قانونی به کار می رود. 
اذن معالجه توسط بیمار یا اولیای او به پزشک 
داده می شود و او را از پیامد های ضمان آور )مسؤولیت( 

تبرئه می کند. این اذن را اخذ برائت هم گفته اند. 
را  آن  و  است  مخالف  اذن  این  با  ادریس  ابن 
ضمان ،  اسقاط  یعنی  می داند،  یجب«  مالم  »اسقاط 
است. جواب  این عقاًل محال  و  آن  از حدوث  پیش 
یا  مال  )اتالف  اتالف  در  اذن  این  که  داده اند  را  او 
غیر مال( است که عدم ضمان بر آن اذن مترتب است 
و بنای عقالء بر صحت این گونه اذن ها است. چون 
اعتبارات و مصالح است در صحنه  علم حقوق علم 
بنای  و  است  بی اشکال  مالم یجب  اسقاط  اعتبارات ، 
عقاًل هم موید این نظر است، چنان چه در موارد دیگر 
هم نظیر دارد مانند اسقاط حق خیار در ضمن عقد.            
می شود  ضمان  آمدن  وجود  به  مانع  غالبًا  اذن 
مطلب  سه  جا  این  در  است.  مسقط ضمان  اجازه  و 
داریم: یکی این که اذن مانع ضمان است؛ دوم این که 
از قید »غالبًا« فهمیده می شود که می خواهیم بگوییم 
در پار ه ای موارد با این که اذن در تصرف و جدا دارد 
ضمان هم به وجود می آید سوم این که اجاره مقسط 
ضمان است. مطلب دوم را  اندکی بعد بررسی خواهیم 

کرد و فعاًل از دو مطلب دیگر گفت وگو می کنیم. 
»اذن مانع ضمان است« مطلبی واضح است که 
حال  این  با  ندارد  استدالل  و  اثبات  به  احتیاج  نیاز 
االعن  مسلم  امر  مال  »الیحل  روایت  به  می توان 
که  نفسه«  طیب  »عن  کرد  استدالل  نفسه«  طیب 
به معنای رضایت خاطر است، از اذن صریح محض 

و یا شاهد حال استفاده می شود. فقها این روایت را 
هم برای حرمت )حکم تکلیفی( و هم برای ضمان 
آن هم همین  استثنای  برده اند، پس  کار  به  وصفی 
در  تصرف  هم  اذن  داشتن  با  یعنی  دارد.  را  اطالق 
مال غیر حالل است و هم اذن مانع از پیدایش ضمان 
یا  کند  میهمان  را  دیگری  کسی  اگر  مثاًل  می شود 
است که  این  کند، ظاهر حال  تعارف  او  به  را  مالی 

میهمان یا گیرنده مال تعارفی، ضامن نمی باشد. 
در این که اجازه مقسط ضمان است، باید گفت: 
او  مال  در  مالک  موافقت  کسب  بدون  کسی  اگر 
اگر پس تحقق ضمان،  تصرف کند، ضامن است و 
صاحب مال اجازه دهد، ضمان او ساقط می شود. این 
عنوان  بدون  یا  ابراء  صورت  به  است  ممکن  اجازه 
باشد و ممکن است صریح فحوی یا به شاهد حال 

باشد. 

مواردجمعشدناذنباضمان
کسب  و  اطالع  با  مالک  مال  در  تصرف  گاه 
است.  آور  ضمان  هم  باز  او،  رضایت  و  موافقت 
صاحب عناوین مواردی را ذکر کرده است. )جعفری 

لنگرودی؛ 135، ص314( مانند:
که  جایی  در  یعنی  بالّسوم«  مقبوض  »در   -1
کسی مالی را می گیرد که بررسی و مالحظه کند و 
سپس یا بخرد و بهای آن را بدهد یا آن را عینًا پس 
با  بدهد، ضامن تلف و عیب و نقص آن مال است 

موافقت كسب بدون كسی اگر

مالكدرمالاوتصرفكند،ضامناست

واگرپستحققضمان،صاحبمالاجازه

دهد،ضماناوساقطمیشود.ایناجازه

بدون یا ابراء صورت به است ممکن

عنوانباشدوممکناستصریحفحوی

یابهشاهدحالباشد.

داودحسنخانی)رییسشعبهنهمدادگاهتجدیدنظراستانكرمان(
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این که با اذن آن را تحویل گرفته است. 
از قبض« حکم  قبل  مبیع  مورد »تلف  در   -2 
فروشنده  یعنی  مال  صاحب  که  است  این  مساله 
ضامن تلف و عیب و نقص کاالیی است که فروخته 
با این که اذن در  و هنوز تحویل خریدار نداده است 

نگهداری آن دارد. 
3- گاه غاصب حاضر می شود مال غصب شده را 
به صاحب آن بازگرداند و صاحب مال اجازه می دهد 
که آن مال نزد او باقی بماند. در این صورت از زمان 
تلف  اگر  ولی  نیست  حرام  مال  آن  نگهداری  اذن، 

شود، غاصب ضامن است. 
4- شخص مضطر به اذن شرع می تواند در مال 
ضامن  ولی  کند،  تصرف  اضطرار  رفع  قدر  به  غیر  

عوض و بدل آن است. 
خیاط،  و  نجار  صنعتگر،  مانند  5-  اشخاصی 
تلف  ولی ضامن  هستند،  مال  در  تصرف  در  مأذون 

و عیب و نقص آن نیز می باشند. 
6- متصرف مال مجهول المالک، ضامن است گر 

چه با تشریفاتی مأذون در تصرف است. 
گرچه  است،  فاسد، ضامن  عقد  به  مقبوض   -7

مأذون است. 
وی سپس می نویسد که باید میان اذن و امانت 
فرق بگذاریم بدین گونه که امین ضامن نیست، ولی 
مرتهن ،  ودعی ،  بلکه  نمی باشد،  امین  مأذونی  هر 
مستأجر ، وکیل و مانند این ها مأذون و امین هستند، 

اما مواردی مانند باال وجود دارد که مأذون هستند، 
صاحب  می باشند.  ضامن  پس  نیستند،  امین  ولی 
امانت  و  اذن  میان  تفاوت  بیان  به  آنگاه  عناوین 
در  اذن  که  است  آن  امانت  می گوید:  و  می پردازد 
تصرف صرفًا برای رعایت مصلحت صاحب مال باشد 
مانند ید وکیل و ید ودعی، ولی هرگاه اذن در تصرف 
برای رعایت مصلحت متصرف یا مصلحت متصرف 
و مالک باشد، امانت حاصل نمی شود و اگر چه اذن 

وجود دارد اما ضمان به وجود می آید. 
و  دقیق  عناوین  صاحب  نظر  می رسد  نظر  به 
این که  یکی  دارد؛  مبهمی  نکات  ولی  است،  عمیق 
ایشان ید مرتهن و مستأجر را ید امانی و غیر ضامن 
دانسته اند. این درست است ولی با مالکی که ایشان 
نیز مال را  به دست دارد. تطبیق نمی کند، زیرا وی 
این که  حداقل  و  می گیرند  خودشان  مصلحت  برای 
برای رعایت مصلحت خود و مالک است، ولی تنها به 
مصلحت مالک نیست. بنابراین این ها نیز باید ضامن 

باشند. 
نکته دیگر این که ایشان طبیب مکاری و مالح را 
مأذون و ضامن می داند ، نه امین و غیر ضامن، در حالی 
که مکاری و مالح هم مانند مرتهن و مستأجرند و بر 
این مبنا باید ضامن نباشند. در مورد طبیب، تصرف او 
در مال روشن نیست، مگر این که بگوییم که منظور 

ایشان بیطار )دام پزشک( است. 
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»درمقبوضبالّسوم«یعنیدرجایی

و بررسی كه میگیرد را مالی كسی كه

مالحظهكندوسپسیابخردوبهایآنرا

بدهدیاآنراعینًاپسبدهد،ضامنتلف

وعیبونقصآنمالاستبااینكهبا

اذنآنراتحویلگرفتهاست.

قاعدهاذنوكاربردآندرحقوقاسالمی
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چكیده
مباحث مربوط به کودک و حقوق وی در قرن حاضر مورد توجه واقع شده 
است. کنوانسیون حقوق کودک تنها کنوانسیونی است که تقریبا همه کشورها به 
آن پیوسته و بر اساس آن، در قوانین داخلی خود تغییراتی در این زمینه به وجود 
آورده اند. یکی از حقوق بسیار مهم کودک، نفقه یا حمایت مالی از اوست. در 
این مقاله، این حق کودک در نظام های حقوقی اسالم و غرب مورد بررسی قرار 
گرفته است. به نظر می رسد در کشورهای غربی تحوالت بسیاری در این زمینه 
صورت گرفته است، ولی هنوز هم قوانین قادر به حل مسائل نمی باشند. از جمله 
مشکالت موجود می توان به سن کودک مستحق نفقه و عدم توجه به وضعیت 
مالی والدین در پرداخت نفقه  اشاره نمود. نظام حقوقی اسالم، قوانین مناسبی 
در این زمینه ارائه داده است، لیکن به جهت عدم توجه به نقش پژوهش های 

اجتماعی، میزان کارایی این قوانین مشخص نمی باشد. 

كلید واژه ها: نفقه، کودک، اوالد، والدین، اقارب 

بررسی تطبیقی نفقه كودک در نظام های حقوقی اسالم و غرب

محدثه معینی فر 

دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق )ع(
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درآمد
و  جامعه  در  موجود  نهاد  کوچک ترین  خانواده 
زیر بنای اجتماع است. اهمیت خانواده به جهت نوع 
خاص روابط افراد آن است که مبتنی بر انس و الفت 
می باشد. در شرع مقدس اسالم و قوانین جمهوری 
داده شده  خانواده  به  اهمیت خاصی  ایران،  اسالمی 
بیان  در  نیز  مدنی)ق.م(  قانون   1104 ماده  است. 
حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم، آنها را موظف 
به تشیید مبانی خانواده و  تربیت فرزندان نموده است 
و در جهت این همکاری در ماده 1106، تامین نفقه 
را بر عهده شوهر نهاده است. ماده  1196 ق.م  زن 
نیز حکم انفاق اقارب را بیان کرده و اقارب در خط 
عمودی را در جهت صعودی یا نزولی، ملزم به انفاق 

به یکدیگر نموده است. 
است،  اقارب  نفقه  زمره  در  که  کودک  نفقه 
زیرا  می باشد  موثر  بسیار  جامعه  تحکیم  و  حفظ  در 
در  را  اساسی  نقش های  می توانند  آینده  در  فرزندان 
جامعه به عهده گیرند. این مقاله به بررسی تطبیقی 
و  اسالم  حقوقی  نظام های  در  کودک  نفقه  موضوع 

غرب پرداخته است. 

نفقهكودكدرنظامحقوقیاسالم
1.مفهومنفقه

نفقه در لغت به معنی صرف، خرج و کسر است 
شریف؛  و  ص294   ،1386 بجنوردی؛  )موسوی 

1376، ص29( در مفهوم اصطالحی نفقه در معنای 
عام: »تأمین مخارج و ضروری همسر و اقارب اعم از 
خوراک و پوشاک و مسکن و غیره است.« )شریف؛ 
در  و  ص260(   ،1384 وزیری؛  و  ص29   ،1376
معنای خاص: »آن چه را که زوجه احتیاج و نیاز دارد، 
نفقه محسوب می شود. )موسوی  در نظر عرف جزء 
بجنوردی؛ 1386، ص295 و شیخ االسالمی؛ 1370، 
ص160(. در مصطلح شرعی، نفقه، مالی نیست، بلکه 
فعلی است که زوج مکلف به انجام آن است از سوی 
شارع و متعلق فعل او، مالی است. )البصری؛ 1412 

هـ.ق، ص 16(

2.اسبابثبوتنفقه
ملک  و  بعضیه  قرابت  زوجیت،  امامیه  فقه  در 
)نجفی؛ 1401 هـ.ق، ص301 و محقق حلّی؛ 1374، 
ص347 و شهید ثانی، 1387، ج1 ، ص186 و الحاج 
احمد؛ 1419 هـ.ق، ص 543( از اسباب ثبوت نفقه 

است.
تقسیم  دسته  دو  به  نفقه  سنت  اهل  فقه  در 
می شود: نفقه خود فرد و نفقه دیگران شامل زوجه، 
ملک.  نفقه  و  فروع  بر  اصول  یا  ابوان  نفقه  اوالد، 
و  الخن  و  صص302و303  هـ.ق،   1423 )الزحیلی؛ 

آخرون؛ 1421 هـ.ق، ص161(
در حقوق ایران زوجیت و قرابت از اسباب نفقه 
است و در نفقه اقارب نیز، تنها بحث نفقه کودک را 

مطرح می کنیم.

3.اقاربواجبالنفقهدرنظامحقوقیاسالم
بعضیه  قرابت  قرابت،  از  منظور  امامیه  فقه  در 
گروه  دو  نفقة  بنابراین  نه مطلق خویشاوندی.  است 
هرچه  و  مادر  و  پدر  نفقه  اول  است:  واجب  فقه  در 
باال روند. دوم نفقه فرزندان و هرچه پایین رود. نفقه 
سایر بستگان مستحب است و این استحباب در مورد 
بیش تر  می برند،  ارث  شخص  از  که  خویشاوندانی 
ثانی؛ همان، ج10، صص 199 و200  است. )شهید 

و نجفی؛ همان، ج 31، ص380( 
را  خویشاوند  نفقه  وجوب  اساسی  شرط  حنفیه 
باشد،  ازدواج  تحریم  موجب  که  می دانند  قرابتی 

نفقه وجوب اساسی شرط حنفیه
قرابتیمیدانندكهموجب را خویشاوند
تحریمازدواجباشد،یعنیاگریکیازآن
دوخویش،مردودیگریزنباشد،ازدواج
این شود، حرام خویشی خاطر به دو آن
روندو باال خویشیشاملپدرانوهرچه
فرزندانوهرچهپایینروند،میشودونیز
و دایی عمه، عمو، خواهر، برادر، شامل

خالهمیشود.

بررسیتطبیقینفقهكودکدرنظامهایحقوقی...
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یعنی اگر یکی از آن دو خویش، مرد و دیگری زن 
باشد، ازدواج آن دو به خاطر خویشی حرام شود، این 
فرزندان  و  روند  باال  هرچه  و  پدران  شامل  خویشی 
برادر،  شامل  نیز  و  می  شود  روند،  پایین  هرچه  و 
نزدیک تر  می شود.  خاله  و  دایی  عمه،  عمو،  خواهر، 
باشد  داشته  ارث  استحقاق  این که  بدون  مقدم است 
دو  از  یکی  گیرنده  نفقه  اگر  پس  باشد،  نداشته  یا 
گروه پدران و فرزندان باشند، نفقه آنان واجب است، 
اگرچه مستحق ارث نباشند و در چنین شرایطی نفقه 
نیست.  واجب  باشند،  ارث بر  اگرچه  دیگر  بستگان 
همچنین خویش نزدیک تر مقدم است اگرچه خویش 
دورتر وارث باشد و او نباشد، پس اگر طفلی پدر جد 
پدری و جد مادری داشت، نفقه بر جد مادری واجب 
است نه بر پدِر جد پدری با وجودی که وارث پدِر جد 
این است  نه جد مادری. سّر قضیه در  پدری، است 
که پدِر مادر، اقرب است، ولی وارث نیست و پدِرجد 
پدری دورتر است ولی وارث می باشد و گفته اند: فرزند 
متمکن باید نفقه زن پدر فقیرش را بدهد و اگر پدر 
نیاز به زن داشت، برایش زن بگیرد. )مغنیه؛ 1372، 
الحجاوی  و  ص82  1397هـ.ق،  شلبی؛  و  ص351 

المقدسی؛ بی  تا، ص148( 
صلبی  اوالد  و  والدین  به  نفقه  مالکی  فقه  در 
واجب است نه بر اصول و فروع دیگر، پس بر فرزند، 
نفقه جد و جده پدری و مادری واجب نیست، چنان  که 
یعنی  نمی باشد.  واجب  فرزندش  فرزنِد  نفقه  جد،  بر 
بر والدین و فرزندان نزدیک تر منحصر  نفقه  وجوب 
می شود، نه بر پدراِن پدر و فرزنداِن فرزند. همچنین 
معتقدند که واجب است فرزند متمکن، نفقه خدمتکار 
به  محتاج  اگرچه  بدهد،  را  خود  غیرمتمکن  والدین 
نفقه  که  نیست  واجب  پدر  بر  ولی  نباشند،  خدمتکار 
خدمتکار فرزندش را بدهد و نیز بر فرزند واجب است 
همچنین  بدهد،  را  او  خدمتکار  و  پدر  زن  نفقه  که 
ص351-  ،1372 )مغنیه؛  بگیرد.  زن  پدرش  برای 

352، شلبی؛ همان، ص833(
در فقه حنبلی، نفقه پدران و هرچه باال روند، بر 
وارث  است؛ چه  واجب  روند،  پایین  و هرچه  پسران 
باشند یا محجوب از ارث و همچنین بر دیگر بستگان 
فرض  به  انفاق گیرنده  این که  شرط  به  است  واجب 

الهی یا تعصیب، وارث انفاق دهنده باشد، اما اگر غیر 
 از خویشان عمودی و محجوب از ارث باشد، نفقه بر 
او واجب نیست و گفته اند: بر پسر واجب است برای 
پدرش زن بگیرد و نفقه زوجه او را بدهد، چنان  که 
بر پدر واجب است در صورت نیاز فرزند، برایش زن 

بگیرد. )مغنیه؛ همان، ص352(
نیاکان  نفقه  اناث،  و  فرزند ذکور  بر  فقه شافعی 
فرزندان  نفقه  پدران،  بر  نیز  و  روند  باال  چند  هر  و 
را واجب می داند، هرچند پایین روند، ذکور باشند یا 
اناث و این وجوب نفقه به غیر خویشی عمودی تجاوز 
نمی کند، مانند برادر، عمو و دایی. همچنین معتقدند 
که اگر پدر ثروتمندی، فرزندی فقیر داشت که نیاز به 
همسر دارد، باید برای او زن بگیرد و اگر پدر فقیری، 
نیاز به همسر داشت، فرزند باید برایش زن بگیرد و 
نفقه هر کس که بر او واجب بود نفقه همسرش هم 
بر او واجب است، اما امامیه مخالف است و معتقدند 
که زن گرفتن برای کسی که تأمین نفقه اش واجب 
است، چه پدر باشد یا پسر، واجب نیست، زیرا اصل 
و  الخن  و  ص352  )پیشین؛  است.  وجوب  عدم  بر 

آخرون؛ همان، ص162(

نفقهاوالددرنظامحقوقیاسالم
در فقه امامیه، نفقه اوالد پسر و دختر، بر عهده 
او  قدرت  عدم  یا  پدر  فوت  صورت  در  و  است  پدر 
االقرب  رعایت  با  پدری  اجداد  عهده  به  انفاق،  بر 

پدر اگر كه معتقدند شافعیان
ثروتمندی،فرزندیفقیرداشتكهنیازبه
اگر و بگیرد اوزن برای باید دارد، همسر
فرزند داشت، همسر به نیاز فقیری، پدر
بایدبرایشزنبگیرد،اماامامیهمخالف
استومعتقدندكهزنگرفتنبرایكسی
كهتأمیننفقهاشواجباست،چهپدر
باشدیاپسر،واجبنیست،زیرااصلبر

عدموجوباست.

محدثهمعینیفر)دانشجویكارشناسیارشدحقوقخانوادهدانشگاهامامصادق)ع(
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جد  و  ادنی(  )جد  پدر  پدِر  اگر  یعنی  است.  فاالقرب 
انفاق باشند، نفقه به  پدر )جد اعلی( زنده و قادر به 
واجب النفقه  به شخص  نزدیک تر  که  پدر  پدِر  عهده 
یا  پدری  اجداد  نبودن  صورت  در  و  می باشد  است، 
عدم قدرت آنان به انفاق، نفقه بر عهده مادر است و 
هرگاه مادر فوت کند یا توانایی دادن نفقه را نداشته 
باشد، نفقه به عهده اجداد و جدات مادری و جدات 
پدری است که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند. 
اگر فقط یکی از آنان قادر به انفاق باشد، همة نفقه 
به عهده او خواهد بود؛ اما اگر چند نفر آنان زنده و 
به نسبت مساوی  را  نفقه  باشند،  نفقه دادن  به  قادر 
تأدیه می کنند. هرگاه اجداد و جدات مادری و جدات 
پدری از لحاظ درجه نزدیکی به شخص تفاوت داشته 
حیات  قید  در  او  جد  و  مادر  و  پدر  چنان چه  باشند، 
اینجا  در  باشند،  داشته  را  دادن  نفقه  توانایی  و  بوده 
نیز رعایت االقرب فاالقرب الزم است. یعنی نفقه بر 
عهده شخص یا  اشخاصی است که به واجب النفقه از 
لحاظ درجه قرابت نزدیک ترند. )شهید ثانی؛ همان، 
 ،31 ج  همان،  نجفی؛  و  و205  صص204   ،10 ج 
صص380 و 381( شیخ طوسی در مبسوط برخالف 
از  نقصان  یا  نقصان حکم  یا  نقصان خلقت  مشهور، 
هر دو جهت را شرط استحقاق نفقه دانسته است. در 
جای دیگر از مبسوط مانند دیگران گفته است که فقر 

کافی است. )وزیری؛ همان، ص 262(
فقه حنفی نفقه اوالد را بر پدر واجب می داند و 

حال کسی در آن مشارکت نمی کند، همان طور که 
کسی با زوج در نفقه زوجه مشارکت نمی کند. فرزند 
اگر در دین هم مخالف با پدر باشد، نفقه او بر پدرش 
)الحاج  است.  پدر  از  جزئی  اوالد  زیرا  است،  واجب 

احمد؛ همان، ص548(
در فقه حنبلی پرداخت نفقه کودک از مال وی 
بر  وی  نفقه  باشد،  نداشته  مالی  اگر  و  است  واجب 
پدر واجب است. همچنین با اختالف دین، نفقه اوالد 
بر  فرزند  نفقه  نباشد،  پدر  اگر  نیست.  واجب  پدر  بر 
نزدیکان دیگر است به اندازه سهم ارث آنان از وی. 

)الحجاوی المقدسی؛ بی تا، صص148و149(
فقه مالکی نفقه طفل را بر پدر واجب می داند، نه 
مادر و دیگر اقارب )شلبی؛ همان، ص823( به شرط 
آن که صغیر باشند و مالی نداشته باشند. وجوب نفقه 
برای پسر تا زمان بلوغ و برای دختر تا زمان زناشویی 
ادامه دارد و همچنین وجوب نفقه برای مجنون، کور 
و مریض عاجز از کسب، بعد از بلوغ هم استمرار دارد. 
البدنی؛  الهی  و  صص302و303  همان،  )الزحیلی؛ 

1378، ص78(
باال  هرچه  تا  پدر  بر  طفل  نفقه  شافعی  فقه  در 
رود، واجب است و اگر پدر نداشته باشد، جد پدری 
قریب مکلف به انفاق است و اگر وی نبود، بر اساس 
االقرب فاالقرب عمل می شود. استناد آنان به آیة 6 
سوره طالق و آیة 233 سوره بقره می باشد. )الخن و 

آخرون؛ همان، صص162و 163(
نفقه  ق.م   1199 ماده  مطابق  ایران  حقوق  در 
اوالد به ترتیب به عهده پدر، جد پدری، مادر، جد و 

جده مادری و جده پدری است.
ماده 12 قانون حمایت خانواده، نفقه اوالد را در 
عهده  به  دوم  درجه  در  و  پدر  عهده  به  اول  درجه 
مادر قرار داده است. تقدم مادر بر جد پدری در مورد 
به  انفاق  نیست.  منطبق  مدنی  قانون  با  اوالد،  نفقه 
وسیله مادر، در صورتی  که تمکن مالی داشته باشد، 
با توجه به نزدیک تر بودن او به فرزند و مهر مادری، 
عملی تر است و این راه حل، مانع بروز اختالفات و 
کشمکش بین مادر و جد پدری در مورد نفقه خواهد 
و  است  بالفصل  اوالد  نفقه  به  ناظر  ماده  این  بود. 
است؛  اختالف  حقوقدانان  میان  آن  نسخ  مورد  در 

درفقهحنبلیپرداختنفقهكودکاز

مالویواجباستواگرمالینداشته

است. واجب پدر بر وی نفقه باشد،

همچنینبااختالفدین،نفقهاوالدبرپدر

واجبنیست.اگرپدرنباشد،نفقهفرزند

برنزدیکاندیگراستبهاندازهسهمارث

آنانازوی.

بررسیتطبیقینفقهكودکدرنظامهایحقوقی...
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عده ای همچون دکتر کاتوزیان این ماده را نسخ شده 
صفایی؛  و  )امامی  می دانند.  پابرجا  را  آن  عده ای  و 

1384، صص385و386(

نظام در اقارب به انفاق وجوب شرایط
حقوقیاسالم  

در فقه امامیه، لزوم انفاق به خویشاوندان مشروط 
به نیاز و فقر منفق علیه و تمکن منفق است. )شهید 
ثانی؛ همان، ج 10، صص200 و 201و نجفی؛ همان، 

ج 31، صص372 تا 374(
علمای اهل سنت نیز مانند علمای امامیه قائل 
به دو شرط فوق می باشند با این تفاوت که در شرط 
کار  به  قادر  که  محتاجی  به  نفقه  تعلق  درباره  اول 
نکند، اختالف کرده اند. مالکی و حنبلی  باشد و کار 
شایسته وضع خود  کاری  به  قادر  معتقدند هر کس 
بر  نفقه اش  کند،  سستی  و  اهمال  چنان چه  و  باشد 

کسی واجب نیست.
نفقه پدران و اجداد،  حنفی و شافعی در وجوب 
غیر  از  به  ولی  کرده اند،  را شرط  کار  از  بودن  عاجز 
پدران و اجداد که قادر به کار باشند، نفقه دادن واجب 
همان،  وزیری؛  و  ص353  همان،  )مغنیه؛  نیست 
در  جنون  یا  صغر  کنار  در  را  فقر  شافعی  ص276( 
نظر گرفته و فقر به تنهایی را شرط نمی داند. )الخن 
جز  به  سنت  اهل  فرق  همان، ص164(  آخرون؛  و 
حنفی معتقدند که تمکن نفقه دهنده شرط است، ولی 
حنفی معتقد است که تمکن نفقه دهنده به نزدیکان 
شرط است ولی نفقه دادن به اصول که والدین باشند 
و به فروع که فرزندان باشند، شرط تمکن ندارد و در 
که  پدری  پس  است.  کار شرط  و  قدرت کسب  آن 
می تواند کار کند، باید نفقه فرزندش را بدهد و همین 
طور پسر نسبت به پدر، مگر آن که پدر یا پسر، فقیر 
یا ناتوان از کار باشند؛ مانند کور و امثال آن. )مغنیه؛ 
همان، ص353 و وزیری؛ همان، ص286 و الخن و 

آخرون؛ همان، ص163( 
شرط سوم که هیچ  یک از فرق اهل سنت نسبت 
دیانت  در  اتحاد  حنبلی،  مگر  نیستند  قائل  آن  به 
است. یعنی اگر یکی از طرفین نفقه گیرنده و دهنده 
غیرمسلمان باشند، نفقه آنها واجب نیست. حنفی هم 

فرزندان شرط  و  پدران  بین  دین  اتحاد  که  معتقدند 
نیست، ولی در نزدیکان دیگر، اتحاد در دیانت شرط 
است. پس برادر مسلمان بر غیرمسلمان نفقه نمی دهد 
و به عکس. )مغنیه؛ همان، ص354 و وزیری، همان، 

ص26 و شلبی؛ همان، ص836(
در حقوق ایران بر طبق ماده 1214 ق.م، میزان 
می شود:  تعیین  گوناگون  عامل  دو  مبنای  بر  نفقه 
احتیاج مستحق نفقه و درجه استطاعت انفاق کننده. 

)کاتوزیان؛ همان، ج2، صص347 و 348(

میزاننفقهدرنظامحقوقیاسالم
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که در نفقه اقارب 
مقدار معینی شرط نیست بلکه واجب، مقدار کفایت 
است یعنی مقداری که احتیاج واجب النفقه را رفع کند. 
)محقق حلّی؛ همان، ج2و3، ص353 و نجفی؛ همان، 
ج31، ص376 و شهید ثانی؛ همان، ج10، ص202( 
البته وضعیت واجب النفقه در این امر باید رعایت شود؛ 
مثاًل لباس یا مسکنی که به عنوان نفقه به او داده 
می شود باید متناسب با شؤون و وضع اجتماعی او و 

زمان و مکانش باشد.
فرق اهل سنت معتقدند که تأمین نفقه باید به حد 
کفایت باشد. )الخن و آخرون؛ همان، هـ.ق، ص165 
و الحجاوی المقدسی؛ همان، ص150و شلبی؛ همان، 

ص829(
این  در  امامیه  فقهای  نظر  از  نیز  ایران  حقوق 

فرقاهلسنتبهجزحنفیمعتقدند

ولی است، شرط دهنده نفقه تمکن كه

نفقه تمکن كه است معتقد حنفی

نفقه نزدیکانشرطاست،ولی به دهنده

دادنبهاصولكهوالدینباشندوبهفروع

كهفرزندانباشند،شرطتمکننداردودر

آنقدرتكسبوكارشرطاست.

محدثهمعینیفر)دانشجویكارشناسیارشدحقوقخانواده(
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مالی  وضع  بر  عالوه  باید  یعنی  می کند.  تبعیت  امر 
نفقه دهنده، شؤون و وضعیت واجب النفقه نیز در این 
باب رعایت شود. )امامی و صفایی؛ 1384، ص381 و 

کاتوزیان؛ همان، ج2، ص 348(

ضمانتاجراینفقهدرنظامحقوقیاسالم
درفقه امامیه، حاکم کسی را که از پرداخت نفقه 
علی رغم وجوب خودداری  کند، به پرداخت آن مجبور 
می سازد، و اگر اموالی داشته باشد که مصرف کردن 
را  آن  بخواهد  اگر  است،  واجب  دین  مورد  در  آن 
می فروشد و از بهای آن نفقه را می پردازد و در نحوة 

فروش آن دو وجه منظور است:
1- آن که هر روز جزیی از آن را به مقداری که 

نیاز است، بفروشد.
و  مشقت  چون  نکند،  را  کار  این  که  آن   -2
زحمت زیادی دارد، بلکه برای نفقه فقیر برذمه کسی 
که باید نفقه بدهد، قرض کند و به فقیر بدهد تا آن 
که مقدار دین به  اندازه ای برسد که فروختن ملک و 
اثاث و مانند آن برای پرداخت آن آسان باشد. اقوی 
که  در صورتی   است.  جایز  امر  دو  هر  که  است  آن 
هیچ  کدام ممکن نباشد؛ یعنی نه کسی پیدا شود که 
جزء  اندکی از مال را بخرد و نه کسی یافت شود که 
آن  از  حاکم  که  باشد  بیت المالی  نه  و  بدهد  قرض 
قرض گیرد، در این صورت حاکم حق دارد از اموال 
فروش  امکان  که  را  مقداری  کمترین  دهنده،  نفقه 

نفقه  از  بیش  آن  بهای  اگرچه  بفروشد،  هست،  آن 
یک روز باشد. جایز بودن این کار از آن روست که 
مقدمة واجب است و واجب بر آن توقف دارد. )شهید 
ثانی؛ همان، ج10، صص209و210( برخی از فقهاء 
یا عدم  به حاکم  در صورت عدم دسترسی  معتقدند 
از  دسترسی به عدول مسلمین واجب النفقه می تواند 
معتقدند  دیگر  برخی  و  کند  استقراض  منفق  ناحیه 
)نجفی؛  بفروشد.  را  منفق  مال  می تواند  منفق علیه 

همان، ج31، ص 388(
فقهای اهل سنت اتفاق نظر دارند که اگر قاضی 
زیرا  ندارد،  باشد، قضا  را معین نکرده  نزدیکان  نفقه 
با  که  است  نیازی  رفع  و  کردن  یاری  برای  نفقه 
گذشت زمان آن، قابل جبران نیست؛ اگر قاضی نفقه 
را معین و به آن رأی داد، اختالف دارند که آیا بعد از 
رأی قاضی، قضای نفقه واجب است یا مثل این که 
مالکی  فقهای  است.  نداده، ساقط  رأی  آن  به  اصال 
حکم  نزدیکان  از  یکی  نفقه  به  قاضی  اگر  معتقدند 
داد و به آن عمل نشد، ساقط نمی شود. فقهای حنفی 
و شافعی نیز معتقدند که اگر قاضی به قرض کردن 
نفقه رأی داد و آن خویش نزدیک قرض کرد، قضای 
آن واجب است، اما اگر قاضی به آن رأی نداد و یا 
رأی داد ولی قرض میسر نشد، ساقط است. اگر کمتر 
به  بود، فقهای حنفی  از رأی قاضی  از یک ماه پس 
وجوب قضا شرط کرده اند. اگر قاضی رأی داد و یک 
ماه بر استحقاق زوجه گذشت؛ برای خویش نزدیک 
بلکه  کند،  مطالبه  را  ماه گذشته  نفقه  نیست  سزاوار 
باید فقط نفقه ماه حاضر را مطالبه کند. اگر خویش، 
یا  یا هدیه  ادعا  از طریق  را  بیشتر  یا  روز  نفقه یک 
زکات و غیره به دست آورد، حتی اگر قاضی به نفقه 
نفقه اش ساقط  از  مقدار  به همان  باشد،  کرده  حکم 

می شود. )مغنیه؛ همان، ص355(
زوجه  نفقه  مانند  اقارب  نفقه  ایران  حقوق  در 
دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است. مستحق 
از  و  به دادگاه رجوع  آینده  نفقه  برای  نفقه می تواند 
این طریق شخص را که قانونًا باید به او نفقه دهد 
ق.م،   1205 ماده  طبق  کند.  دادن  نفقه  به  مجبور 
نباشد،  نفقه ممکن  پرداخت  به  الزام  که  در صورتی  
دادگاه می تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار 

فقهایاهلسنتاتفاقنظردارندكه

نکرده رامعین نزدیکان نفقه اگرقاضی

یاری برای نفقه زیرا ندارد، قضا باشد،

گذشت با كه است نیازی رفع و كردن

فقهای نیست؛ جبران قابل آن، زمان

مالکیمعتقدنداگرقاضیبهنفقهیکی

ازنزدیکانحکمدادوبهآنعملنشد،

ساقطنمیشود.

بررسیتطبیقینفقهكودکدرنظامهایحقوقی...
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واجب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد.
ماده 642 قانون مجازات اسالمی، ضمانت اجرای 
کیفری برای مواد 1106، 1196، 1199، 1200 ق.م 
قرار داده است. در این ماده، شرط اصلی تحقق جرم 
استطاعت  بزه،  دهنده  تشکیل  عنصر  اصطالح  به  و 
است  واجب النفقه  موضوع  دوم  عنصر  است.  منفق 
یعنی هرگاه کسی نفقه  اشخاصی را که طبق قانون 
واجب النفقه هستند ندهد، مجازات می شود. به موجب 
ماده 22 قانون حمایت خانواده، تعقیب این جرم مانند 
قسمت اول ماده منوط به شکایت شاکی خصوصی 
است و با استرداد شکایت یا تأمین نفقه توسط منفق، 
)شریف؛  می شود.  موقوف  حکم  اجرای  یا  تعقیب 
همان، صص163و164( به موجب رأی وحدت رویه 
فرزند  و  زن  انفاق  34-1360/8/300  ترک  شماره 
و  مشترک  زندگی  داشتن  صورت  در  واجب النفقه، 
است  محسوب  واحد  جرم  آنان  سهم  تفکیک  عدم 

نه جرم متعدد. 

نفقهكودكدرحقوقكشورهایغربی
1.مفهومنفقه

به  نفقه  عمومی،  سیاست  و  خانواده  حقوق  در 
معنای الزام همیشگی برای پرداخت هزینه ای است 
سرپرستی  و  تکفل  تحت  را  فرزند  که  والدینی  که 
یا دولت  به والدین سرپرست و متکفل، قیم  ندارند، 
یا  مشروع  می تواند  که  آنها  فرزند  از  تا  می دهند 
خانواده،  حقوق  در  کنند.  نگهداری  باشد،  نامشروع 
نفقه کودک عمدتا به عنوان بخشی از حکم طالق، 
فسخ، جدایی و انحالل نکاح، تعیین نسب و یا بخشی 

از نفقه زوجه درنظر گرفته می شود.
(http://en.wikipedia.org,p:1 and www.

lawyers.com/Merriam-Webster's Diction-
ary of Law,2001)

مادر  عهده  بر  غرب  حقوقی  نظام  در  بنابراین 
راستا  این  در  که  وجوهی  است.  دو(  )هر  پدر  و 
کودک  هزینه های  برای  باید  می شود  جمع آوری 
آموزشی  نیازهای  و  مسکن  پوشاک،  غذا،  جمله  از 
صرف شود. این انفاق به معنای هزینه کردن برای 

که  لوازمی  همان  مثال  برای  بلکه  نیست،  کودک 
منزل والدین و کودک را گرم می کند، برای کودک 
کافی است و نیاز به صرف هزینه مستقل نمی باشد. 
مراقبت های  شامل  می تواند  نفقه  به  مربوط  احکام 
باشد.  روزانه، مراقبت های پزشکی و شهریه مدرسه 
)http://en.wikipedia.org,pp:2-3) ولی معمواًل 

مراقبت های پزشکی جزء نفقه کودک نمی باشد.
(Pirog and Zoil-guest,2006, p:957) 

مبانیالزامبهانفاقكودك
کشورهای  حقوق  در  تئوری  سه  زمینه،  این  در 

غربی مطرح است :
1-2.تئوریتسبیب

سبب  والدین  چون  تسبیب  تئوری  اساس  بر 
مراقبت  خود  کودک  از  باید  هستند،  کودکان  ایجاد 
را  والدین  کودک،  یا  فرد  برای  نیاز  ایجاد  نمایند. 
الزام به برآوردن نیازهای کودکان در صورت داشتن 
توانایی می کند. هایدل)1( و جمیز نلسون)2( این دیدگاه 
زن  یک  می نمایند:»تصورکنید  بیان  مثال  یک  با  را 
که  شود  باردار  می تواند  صورتی   در  تنها  و  نازاست 
داروهای خاصی را مصرف نماید. اگر از اثرات جانبی 
از  پس  سال  چندین  کودک  که  باشد  آن  دارو  این 
تولد، به بیماری پنهان دچار شود که تنها با دارویی 

1. Hilde
2. James Nelson

درحقوقخانوادهوسیاستعمومی،

برای همیشگی الزام معنای به نفقه

كه والدینی كه است هزینهای پرداخت

فرزندراتحتتکفلوسرپرستیندارند،به

والدینسرپرستومتکفل،قیمیادولت

میتواند كه آنها فرزند از تا میدهند

مشروعیانامشروعباشد،نگهداریكنند.

محدثهمعینیفر)دانشجویكارشناسیارشدحقوقخانواده(
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قابل  است  تولید  حال  در  شرکت  همان  توسط  که 
دارد  وظیفه  کننده  تولید  شرکت  می باشد،  درمان 
این  در  نماید.«  حاصل  اطمینان  پادزهر  وجود  از 
داستان، از حس ششم خواننده کمک گرفته می شود 
تسبیب  از  ناشی  مسؤولیت  یعنی  دلخواه  نتیجه  تا 
نظر  این  البته  آورد.  دست  به  را  تولیدکننده  شرکت 
که  هستند  منافع  این  زیرا  نیست،  از  اشکال  خالی 
می توانند تکالیف را توجیه نمایند، اما در این تئوری 
اصل فوق دارای  اشکاالتی است. رابطه سببیت میان 
نیاز برای کودک  ایجاد  زاد و ولد و رابطه جنسی و 
برقرار نمی باشد. زیرا لذت جنسی گذراست ولی منافع 
حاصل از پرورش کودک برای والدین ماندگار است 
کودکان  برای  نیاز  ایجاد  از  ناشی  این سود، سود  و 
نیست، بلکه به خاطر داشتن رابطه با کودکان است. 

2-2.تئوریآسیبپذیریكودكان
خود  کودک  احتیاجات  تامین  به  ملزم  والدین 
مسامحه  و  غفلت  مقابل  در  کودک  زیرا  می باشند، 
احتیاجات  که  همان طور  است.  آسیب پذیر  والدین 
را  آنها  فیزیکی  مراقبت  وظیفه  کودکان،  فیزیکی 
آنها  مادی  احتیاجات  می گذارد،  والدین  عهده  به 
به  مالی  وظایف  تحمیل  کننده  توجیه  می تواند  نیز 
والدین باشد. منافع ناشی از حمایت های اجتماعی و 
بخشودگی های مالیاتی، به همراه درآمد والدینی که 
حضانت طفل را به عهده دارند، تامین کننده مایحتاج 

اطفال نمی باشد و به همین جهت، والدینی که نفقه را 
نمی پردازند، نیازهای کودکان را برآورده نمی کنند. 

والدین  زیرا  نیست،  از اشکال  خالی  نظریه  این 
باالتر  که  بپردازند  را  کودکی  نفقه  باید  غیر ساکن 
ندارد. در  از خط فقر زندگی می کند و مشکل مالی 
این صورت نفقه صرف مخارجی می شود که حقیقتا 
نیز  فقیر  کودکان  ندارد.  را  احتیاج«  و  »نیاز  عنوان 
تا  دولت  زیرا  نمی کنند،  پیدا  نیاز  نفقه  این  به  خیلی 
حد ممکن نیازهای مالی آنها را برآورده می کند، اما 
به  کودکان  آسیب پذیری  که  صورتی   در  موارد  این 
عنوان عامل محرک برای والدین باشد، ممکن است 
تغییر نماید. آسیب پذیری، توجیه کننده نفقه کودک 
نمی باشد. در این مسأله  اشکال دور پیش می آید، زیرا 
کودکان در صورتی  از عدم پرداخت نفقه آسیب پذیرند 
باشد و شاید هم  که حمایت های دولتی بسیار اندک 
به خاطر این باشد که ما این وظیفه را برای والدین 
تئوری زمانی کارگر می افتد که  این  لذا  قرار دادیم، 
والدین آمادگی الزم برای حمایت مالی از کودک خود 

را داشته باشند. 

3-2.تئوریرضایت
را  کودکان  به  نفقه  پرداخت  به  الزام  زمینه های 
انتخاب  مردم  کرد.  جست وجو  »رضایت«  در  باید 
کنند  ولد  و  زاد  جنسی  رابطه  طریق  از  که  می کنند 
که  طور  همان  می پذیرند.  را  آن  ریسک  حداقل  یا 
آنورا اونیل)1( توضیح می دهد، والدین طبیعی معموال 
برای  بنابراین تصمیم  پرورش دهنده کودک هستند، 
به  برای  با تصمیم  واقع مساوی است  ولد در  و  زاد 
از  ناشی  که  کودک  پرورش  وظیفه  گرفتن  عهده 

همین زاد و ولد است. 
زیرا  نیست  از  اشکال  خالی  نیز  تئوری  این 
زمانی پیش می آید که قانون، والدینی را که راضی 
به این کار نیستند، مجبور به پرداخت نفقه می کند. 
طبیعی  والدین  یا  عنف  به  تجاوز  قربانیان  جمله  از 
طفل. اونیل در بعضی موارد بیان می دارد که والدین، 
با  پذیرش  از فرزندان خود را حتی  وظیفه نگهداری 
بارداری های ناخواسته یا محول نمودن وظیفه خود به 

1. Onora O'Neill

براساستئوریتسبیبچونوالدین
از باید هستند، كودكان ایجاد سبب
كودکخودمراقبتنمایند.ایننظرخالی
ازاشکالنیست،زیرااینمنافعهستند
نمایند، توجیه را تکالیف میتوانند كه
امارابطهسببیتمیانزادوولدورابطه
برقرار كودک برای نیاز ایجاد و جنسی
گذراست جنسی لذت زیرا نمیباشد.
برای ازپرورشكودک ولیمنافعحاصل

والدینماندگاراست.

بررسیتطبیقینفقهكودکدرنظامهایحقوقی...
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دیگران می پذیرند. این گفته، تفسیری عجیب است؛ 
نگهداری  را  فرزندش  عنف  به  زنای  قربانی  این که 
پدر  می خواسته  او  که  نیست  آن  دهنده  نشان  کند، 
بعدی  انتخاب  گذشته،  عنف  به  زنای  شود؛  مادر  یا 
را تحمیل نموده و در عین حال، فاسد نموده است. 
اگر چنین نباشد منفق نمی تواند وظیفه اش را محول 
نماید. اگر پدری از همسرش بخواهد که فرزندش را 
سقط کند و زن این کار را نکند، پدر طفل همچنان  
مسؤول پرداخت نفقه خواهد بود، یا این که اگر یکی 
از والدین بخواهد طفلش را به فرزند خواندگی بدهد 
کودک  نفقه  باید  شده  جدا  والد  نپذیرد،  دیگری  و 
رابطه  با  که  می شود  سبب  اونیل  تئوری  بپردازد.  را 
شود:  رفتار  گسترده  رضایت  یک  عنوان  به  جنسی 
»من از هر کودکی که به دنیا می آورم، حمایت مالی 
می کنم حتی اگر در مورد شرایط حاضر هم مطلبی 
ندانم و حتی اگر نتوانم مسؤولیت های خود را بعداً به 

دیگری واگذار نمایم.« 
(Altman, 2003, pp:176-179) 

3.نفقهكودكدرحقوقبرخیازكشورهای
غربی

1-3.نفقهكودكدرحقوقفرانسه
الزام به انفاق را باید در هر یک از خانواده های 
فرزند  اساس  بر  که  خانواده هایی  و  طبیعی  قانونی، 

خواندگی است، جداگانه مورد مطالعه قرار داد:
الف( در خانواده قانونی: ماده 205 قانون مدنی 
فرانسه می گوید: اوالد باید نفقه ابوین و سایر اجداد 
دو  مقررات  این  و  بدهد  احتیاج  صورت  در  را  خود 
بین  انفاق  که  برمی آید  مذکور  مواد  از  است.  طرفه 
اوالد و پدر و مادر و اجداد صریحًا از طرف قانونگذار 
فرانسه مقرر گردیده است. مقنن راجع به انفاق پدر و 
مادر به فرزندان در صورتی  که صغیر یا کبیر باشند، 
فرق قائل شده، زیرا مخارج نگهداری و  تربیت اطفال 
کبیر  حین  و  بوده  آنها  برذمه  دیگری  قانون  طبق 
شدن، مشمول قوانین نفقه هستند. قانونگذار بین این 
داشته  مقرر  چنین  و  قائل شده  تفکیک  دو صورت، 
است: تهیه وسایل تغذیه و نگهداری اطفال مشترکًا 

به عهده زوجین است. )شریف؛ همان، ص 183(

ب( خانواده طبیعی: در خانواده طبیعی اگر نفی 
باشد،  اعالم شده  فرزندی  و  پدر  رابطة  و  نشده  ولد 
الزام به انفاق مانند خانواده قانونی برقرار خواهد شد. 
با خانواده قانونی  الزام  این  در خانواده طبیعی حدود 
متفاوت بوده و بیش از یک درجه قرابت یا یک نسل 
اطفال  و  مادر  و  پدر  بین  فقط  یعنی  نمی  کند  تجاوز 
طفل  بین  قضایی  نظر  از  زیرا  است،  موجود  ایشان 
نامشروع و اجداد حقیقی او قرابت موجود نمی  باشد. 

)پیشین؛ ص184(
مدنی  قانون  مقررات  فرزندخوانده:  به  انفاق  ج( 
فرانسه، الزام به انفاق را بین سرپرست و فرزند خوانده 
قائل شده است. چون اوالد فرزندخوانده نیز خویشاوند 
سرپرست محسوب می شوند، الزام انفاق بین آنها از 
هر دو طرف وجود خواهد داشت. ولی به عکس بین 
ابوین و اجداد سرپرست )در  ابوین و  فرزندخوانده و 
صورتی که فرزندخواندگی رسمی به عمل نیامده باشد(، 

چون قرابتی نیست، الزام هم وجود ندارد.
رسمی  و  عادی  صورت  دو  به  فرزندخواندگی 
فرزندخواندگی عادی مطلب  مورد  در  انجام می شود. 
به  راجع  اما  شد،  فوق  اشاره  در  که  است  شرحی  به 
فرزندخواندگی رسمی، فرزندخوانده مانند فرزند حقیقی 
محسوب شده و از مزایای قانونی آن استفاده می کند. 

)پیشین؛ صص184و185(
نیز شرط وجوب نفقه آن است که: 

1- واجب النفقه محتاج باشد؛

طبیعی خانواده در فرانسه حقوق در
اگرنفیولدنشدهورابطةپدروفرزندی
مانند انفاق به الزام باشد، شده اعالم
در شد. خواهد برقرار قانونی خانواده
خانوادهطبیعیحدوداینالزامباخانواده
قانونیمتفاوتبودهوبیشازیكدرجه
قرابتیایكنسلتجاوزنمیكند،یعنی
ایشان اطفال و مادر و پدر بین فقط

موجوداست.

محدثهمعینیفر)دانشجویكارشناسیارشدحقوقخانواده(
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باید استطاعت و مالئت کافی داشته  2- منفق 
باشد. )پیشین؛ صص185 و 186(

در  اقارب  به  نسبت  انفاق  دعوی  به  رسیدگی 
دادگاه شهرستان محل اقامت منفق به عمل می آید 
منفق  اجداد  یا  مادر  یا  پدر  متقاضی،  آن که  مگر 
آیین  قانون   59 ماده  این صورت  در  که  باشد  بوده 
می دهد  اجازه   1932 آوریل   16 مصوب  دادرسی 
تقاضای تعیین و اجرای نفقه از دادگاه محل اقامت 
واجب النفقه )منفق له( به عمل آید. ممکن است منفق 
نفقه  پرداخت  محل  خصوص  در  هم  با  منفق له  و 
 تراضی کنند در غیر  این صورت مقام قضایی، مقدار 
و محل پرداخت و همچنین نحوه  تأدیه را که نقدی 
مبلغ  که  در صورتی   می کند.  معین  باشد،  جنسی  یا 
نفقه از سی هزار فرانک تجاوز نکند، رسیدگی به آن 
در صالحیت دادگاه بخش خواهد بود. این مقدار در 
سال 1951 به مناسبت تنزل دائمی فرانک فرانسه به 
نود هزار فرانک افزایش یافت. نفقه غالبا به صورت 
وجه نقد پرداخت می شود و اتخاذ این رویه به جهت 
رعایت استقالل مالی واجب النفقه است. در صورتی  
که منفق اثبات کند که قادر نیست نفقه را به صورت 
نقد پرداخت کند، می تواند پیشنهاد کند که منفق له 
را در منزل خود نگهداری نماید. چنان چه محکمه با 
این نحو انفاق موافق باشد، رأی صادره قابل پژوهش 
نمی باشد. در موردی که منفق پدر یا مادر واجب النفقه 
باشد، می تواند به فرزند خود پیشنهاد کند که در کانون 
فرض  این  که  است  بدیهی  گزیند.  سکنی  خانواده 

مربوط به فرزند کبیر است، حال آن که اطفال صغیر 
الزامًا باید در کانون خانوادگی سرپرستی شوند؛ از این 
تقاضایی  برای چنین  اهلیت  اطفال  این گونه  گذشته 
ندارند. فرزندان نمی توانند به پدر یا مادر خود پیشنهاد 
ایشان  و در منزل  به صورت جنس  نفقه  نمایند که 

تأدیه شود. )پیشین؛ صص186 و 187(

نفقهكودكدرحقوقانگلستان،ویلز،ایرلند
واسكاتلند

تأمین  را  کودک خود  نفقه  دارند  وظیفه  والدین 
الزام تا زمانی که روابط والدین برقرار  نمایند و این 
 27 ماده  در  مالی  حمایت  این  دارد.  ادامه  است، 
کنوانسیون حقوق کودک )1989( در نظر گرفته شده 
به دو گونه  از کودکان می تواند  مالی  است. حمایت 
سرمایه  اختصاص  یا  حفاظت  و  مالی  حمایت  یعنی 
مالی به آنان صورت گیرد. والدین ممکن است در این 
زمینه قراردادی تنظیم کنند یا به صورت غیر رسمی 
سوی  از  طالق  حکم  در  کنند.  اقدام  زمینه  این  در 
اساس  بر  را  از کودک  مالی  دادگاه می توان حمایت 
غیر  این صورت  در  و  گرفت  نظر  در  والدین  توافق 
حمایت  ملی  سازمان  از  طفل  از  حمایت  درخواست 
این  خاص،  شرایط  در  ولی  می شود.  کودکان)1(  از 

درخواست به دادگاه صورت می گیرد.
 (standly , 2001,p:268)

شرایطوجوبنفقهكودك
تمامی والدین، متأهل و یا مجرد، دارای مسؤولیت 
والدینی )حضانت( یا بدون آن، باید از فرزندان واجد 
شرایط)2( خود حمایت مالی کنند و همه کودکان نیز از 
این حق برخوردارند و این مسؤولیت هنگامی محقق 
از  شده  تعیین  نفقه  غیرساکن،  والدین  که  می شود 
سوی سازمان حمایت از کودکان را بپردازند، والدین 
مشمول این الزام به دو دسته: متمکن و غیرمتمکن 

تقسیم می شوند.
و  است  کودک  مادر  و  پدر  والدین،)3(  از  منظور 
شامل پدر و مادری که کودکی را به فرزندخواندگی 

1. Child Support Agency                 
2. qualifying child                          
3. parent

دعوی به رسیدگی فرانسه حقوق در
انفاقنسبتبهاقاربدردادگاهشهرستان
محلاقامتمنفقبهعملمیآید،مگر
آنكهمتقاضی،پدریامادریااجدادمنفق
59 ماده صورت این در كه باشد بوده
آوریل 16 مصوب دادرسی آیین قانون
تعیین تقاضای میدهد اجازه 1932
اقامت محل دادگاه از نفقه اجرای و

واجبالنفقه)منفقله(بهعملآید.

بررسیتطبیقینفقهكودکدرنظامهایحقوقی...
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قبول کرده اند و همچنین کسی که به دستور دادگاه 
والدین  عنوان  به  مثل  تولید  کمکی  قراردادهای  در 
طفل شناخته شده اند، می شود، اما ناپدری، نامادری و 

قیم مشمول این قانون نیستند. 
(Family law in practice, 2006,p:144)

کودک واجد شرایط نفقه کودکی است که دارای 
شرایط زیر باشد:

منزل  یک  در  وی  با  او  والدین  از  یکی  الف( 
زندگی نکنند؛

ب( زیر سن شانزده سال باشد؛
ج( اگر سن وی بین شانزده تا نوزده سال است، 

آموزش های پیشرفته را نگذرانده باشد؛
د( اگر بین شانزده تا هجده سال دارد، برای کار 

یا آموزش جوانان ثبت نام کرده باشد؛
هـ( ازدواج ننموده باشد.

البته ممکن است تحت شرایطی به کودکی که 
شرایط فوق الذکر را ندارد، نفقه تعلق گیرد. 

(Bond and Black 2007, p:242, standly and 

2001, p:271)

فرزند  با  که  هستند  والدینی  غیرساکن  والدین 
خود در منزل مشترکی زندگی نمی کنند و کودک با 

خانوادة مراقب او زندگی می کند. 
(I bid, p:242)

والدین مراقب شخصی است که کودک با وی در 
خانه مشترک زندگی می کند یا مراقبت از کودک بر 
عهده وی است. این شخص می تواند یکی از والدین، 
و  نامادری  ناپدری،  اما  باشد،  دوست  و  فامیل  قیم، 

مراجع حمایت از کودکان شامل آن نمی شود. 
(standly ,Opcit ,p:271)

اساس  بر  هزینه ها  نفقه،  میزان  احتساب  برای 
نرخ درآمد و همچنین سن کودک احتساب می شود. 
می شود.  گذاشته  کنار  کودک  هر  برای  نفقه  این 
لیست  در  وی  اگر  غیرساکن  والدین  خصوص  در 

حمایت های درآمدی باشد، نیازی به احتساب درآمد و 
هزینه های وی نمی باشد و هزینه ای پرداخت نمی کند 
درآمد  باقیمانده  از  اما  است،  ناتوان  یا  مریض  زیرا 
اختصاص دهد.  به کودک  را  اندکی  باید مقدار   خود 
اگر والدین غیرساکن، در لیست حمایت های درآمدی 
مقدار  می کنند.  احتساب  را  او  خالص  درآمد  نباشند، 
درآمد خالص پس از کسر مالیات، بیمه های ملی و... 

به دست می آید.
ب( معافیت های درآمدی:)1( معافیت های درآمدی، 
غیرساکن  والدین  زندگی  روزانه  هزینه های  حداقل 
زندگی  آنها  با  که  است  والدینی  بدون  فرزندان  و 

می کنند. 
ج( درآمدهای قابل تقویم:)2( گام بعدی، احتساب 
است.  غیرساکن  والدین  تقویم  قابل  درآمدهای 
معافیت های  کسر  از  پس  تقویم  قابل  درآمدهای 

درآمدی از درآمد خالص آنان به دست می آید.
د( تخمین نفقه: گام نهایی محاسبه میزان نفقه 
برای  باید  غیرساکن  والدین  است.  درآمد  از  کودک 
هر دالر درآمد، پنجاه سنت برای نفقه کودک درنظر 

بگیرند و بقیه درآمد برای خود آنان است.
(Ibid, pp:272-274)

1.Exempt income
2.Assessable income

دادگاهطالقمیتوانددستورپرداخت

شامل كه كند صادر را كودک نفقه

میشود. هم نامشروع و ناتنی فرزندان

همچنیندادگاهمیتوانددربارهاموالنیز

اموال مالکیت انتقال جمله از احکامی

بهنفعكودکصادركندیاحکمبهحراج

اموالدهد.

محدثهمعینیفر)دانشجویكارشناسیارشدحقوقخانواده(
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ضمانتاجراینفقهكودك
دوران  در  کودک  نفقه  برای  دادگاه  حکم   -1
و  مجستریت)1(  دادگاه  مادر:  و  پدر  مشترک  زندگی 
دادگاه استان)2( می توانند بر اساس دادخواست والدین 
کودکان  برای  دوره ای  یا  ماهیانه  پرداخت  متأهل، 
معیار  باید  دادگاه ها  این  بگیرند.  نظر  در  خانواده  در 
مشخصی برای این صالحدید داشته باشند، اما دادگاه 
باید به قانون کودکان مصوب سال 1989 نیز توجه 

داشته باشد.
2- حکم دادگاه برای نفقه کودکان حین طالق: 
دادگاه طالق می تواند دستور پرداخت نفقه کودک را 
نامشروع هم  و  ناتنی  فرزندان  کند که شامل  صادر 
نیز  اموال  درباره  می تواند  دادگاه  همچنین  می شود. 
احکامی از جمله انتقال مالکیت اموال به نفع کودک 
در  دادگاه  دهد.  اموال  حراج  به  حکم  یا  کند  صادر 
درآمد،  کودک،  نیازهای  باید  احکامی  چنین  صدور 
ظرفیت های مالی، اموال و منابع مالی کودک، ناتوانی 
و  کودک  فعلی  وضعیت  کودک،  جسمی  یا  ذهنی 
وضعیت تحصیلی و آموزشی والدین در زمان ازدواج 
را در نظر بگیرد. عالوه بر این موارد، در موردی که 
دادگاه از قدرت خود علیه کسانی غیر از والدین کودک 
نیز توجه داشته  باید به شرایط زیر  استفاده می کند، 

باشد:
افراد در  1- بررسی وضعیت  پذیرش مسؤولیت 

مقابل کودک و مدت زمان  پذیرش مسؤولیت؛

مسؤولیت،  پذیرش  عدم   یا  احراز  زمان  در   -2
افراد بدانند که این کودک فرزند آنان نیست؛

3- تعهد و آمادگی هریک از طرفین در حمایت 
از کودک

نفقهكودكدرحقوقنیوزیلند
کودکی که مورد حمایت واقع می شود باید حائز 

شرایط زیر باشد:
1- زیر سن نوزده سال باشد؛

نیوزیلندی  تابعیت  یا  باشد  نیوزیلند  2- شهروند 
داشته باشد؛

3- ازدواج نکرده باشد؛
به کار  باشد و مشغول  وابسته  مالی  نظر  از   -4
نباشد  از سی ساعت در هفته به طور متوسط  بیش 
مثل  دیگر  دولتی  مالی  حمایت های  از  همچنین  و 
بورسیه دانش آموزی یا دریافت سود برخوردار نباشد. 
بنابراین والدین باید هزینه و نفقه کودک خود را تا 
سن نوزده سالگی بدهند و در موارد زیر پرداخت نفقه 

منتفی می شود:
1- زندگی تمام وقت با والدین؛

یا  در هفته  تمام وقت )سی ساعت  2-  اشتغال 
بیش تر(؛

3- دریافت سود یا بورسیه دانش آموزی؛
4- ازدواج؛ 

در تعیین میزان نفقه از فرمول استانداردی استفاده 
می شود؛ کسر مالیات و هزینه زندگی والد یا والدین 
به همراه فرزندان دیگرشان ضرب در درصد ناشی از 
تعداد کودکان تحت پوشش آنها. این هزینه می تواند 
در چندین نوبت پرداخت شود و پرداخت می تواند به 

تناسب شرایط به قیم یا دولت صورت گیرد.
می کند،  مراقبت  کودک  از  که  شخصی  هر 
دادخواست  و  کند  اقدام  نفقه  دریافت  برای  می تواند 
بدهد؛ این شخص می تواند کسی غیر از والدین باشد. 

1.Magistrates courts
2.Country courts

والدین سال1989 تا نروژ حقوق در
هزینه مالی، ظرفیتهای اساس بر
یك آن جمعآوری كه میكردند پرداخت
ازسال1989، اما بود، اجتماعی وظیفه
سهفاكتوراساسیبرایتعیینمقدارنفقه
تعداد مسؤول، والدین درآمد شد؛ ارائه
در نامشروع فرزندان به التزام و فرزندان
خانوادهجدیدوالدینپرداختكنندهنفقه.

(Ibid, p:283)

(Ibid, pp:283-284)

(www.ird.gort.nz.page1-2)

بررسیتطبیقینفقهكودکدرنظامهایحقوقی...
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نفقهكودكدرحقوقنروژ
در حقوق نروژ تا سال 1956 بین حقوق کودکان 
مشروع و نامشروع تفاوت وجود داشت. والدین مشروع 
دادگاه رجوع کنند،  به  دادخواست  برای  می توانستند 
درحالی که مادر فرزند نامشروع باید به مراجع محلی 
رجوع می کرد. با تصویب قانون کودکان سال 1981، 
تمامی موارد تحت نظارت مراجع محلی قرار گرفت و 

والدین می توانستند به دادگاه هم رجوع کنند. 
کودک باید حتما زیر سن هجده سال داشته باشد 

و مشغول به تحصیل نباشد.
 

ظرفیت های  اساس  بر  والدین   1989 سال  تا 
مالی، هزینه پرداخت می کردند که جمع آوری آن یک 
فاکتور  از سال 1989، سه  اما  بود،  اجتماعی  وظیفه  
اساسی برای تعیین مقدار نفقه ارائه شد؛ درآمد والدین 
مسؤول، تعداد فرزندان و التزام به فرزندان نامشروع 
اگر  نفقه.  کننده  پرداخت  والدین  جدید  خانواده  در 
داشته  خود  هم خانه  از  جدیدی  فرزند  مسؤول،  والد 
دو  این  میان  مساوی  طور  به  وی  مسؤولیت  باشد، 
طفل تقسیم می شود و هیچ   کسری برای فرزند جدید 

نخواهد بود. 
از سال 2001 این فرمول پیچیده شد: احتساب 
»هزینه واقعی کودکان« بر اساس »بودجه استاندارد 
به  فرمول  این  در  خانواده«. سنین مختلف کودکان 

حساب می آیند.
درآمد والد غیر ساکن به عنوان بخشی از درآمد 
والدین در نظر گرفته می شود و سپس با نمودار شش 
مرحله ای مقایسه می شود. این مراحل شش گانه مانع 
از محاسبه مجدد مقدار نفقه هنگام تغییرات  اندک در 

درآمد والدین می گردد.
میزان مسؤولیت والد غیرساکن نیز تعیین می شود. 
محاسبات ثابت و دقیقی برای محاسبه میزان مالیات 
هزینه های  منزل،  اجاره  غیرساکن،  والد  پرداختی 
روزانه و هزینه های فرزندان )نه فرزندخوانده ها( وجود 
دارد. اگر پس از کسر این موارد، برای والد غیر ساکن 
مبلغی باقی بماند، وی شرط الزم برای پرداخت نفقه 

را خواهد داشت.
در نهایت مسؤولیت نفقه کودک بر اساس سطح 

قرارداد میان والدین و فرزندان تعیین می شود.کاهش 
رابطه  هزینه ها  که  است  آن  نشان دهنده  مسؤولیت، 
مستقیم با کودکان دارد. هزینه قرارداد باید با توجه 

به سن کودک تعیین شود.
پرداخت  دولت  به  مستقیما  نفقه ها  از  بسیاری 
شده و توسط بیمه کشوری به خانواده های تک والد 

پرداخت می شود. 

نقدقوانینكشورهایغربیدربارهنفقهكودك
در کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا و انگلستان 
برای  الزامی  می کنند،  زندگی  باهم  که  والدینی 
در  ندارند،  سال  باالی هجده  نوجوان  نفقه  پرداخت 
حالی که والدینی که از هم جدا شده اند، تا حدی ملزم 
به این کار هستند. اگرچه نوجوان می تواند رای دهد 
و معامله کند، لیکن با مسائلی از جمله بیکاری روبه رو 
است.                                  بنابراین هرچند 
به  لیکن  باشد،  رسیده  سال  هجده  سن  به  نوجوان 
حمایت های مالی پدر و مادر نیاز دارد و بر این اساس، 
تعیین شاخصه ای مثل سن به عنوان یکی از شرایط 
به  الزام  زمان  اتمام  برای  و  نمی باشد  انفاق صحیح 

انفاق باید به شرایط منفق را در نظر داشت. 
این  در  والدین  فرعی  نقش  درباره  دیگر  انتقاد 
ارائه  زمینه  این  در  که  فرمولی  است.  مالی  حمایت 
می شود بدون در نظر گرفتن شرایط زندگی والدین 

دركشورهاییمانندآمریکا،استرالیا

زندگی باهم كه والدینی انگلستان و

نفقه پرداخت برای الزامی میكنند،

نوجوانباالیهجدهسالندارند،درحالی

كهوالدینیكهازهمجداشدهاند،تاحدی

ملزمبهاینكارهستند.

(Skevik, 2006,p:184)

(Skevik, 2006,pp:184-185)

(Smyth,2002,pp:22-24)

(www.csa.gov.au)
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آنها اجرا می شود. این فرمول درآمد  و توانایی مالی 
خالص والدین را به همراه تعداد فرزندان درنظر می گیرد.                               

توانایی مالی والدین در نظر گرفته شود و گاه والدین 
مجبور به پرداخت نفقه کودکی می شوند که اصاًل نیاز 

مالی ندارد، هرچند والدین تحت فشار مالی باشند.

نتیجه
مفهوم نفقه در نظام حقوقی اسالم از جهاتی با 
مفهوم نفقه در نظام های حقوقی غرب متفاوت است. 
در اسالم نفقه از وظایف اساسی پدر نسبت به کودک 
است، در حالی که نفقه در نظام حقوقی غرب فقط 
از همسر خود  اعمال می شود که  والدینی  به  نسبت 
جدا شده اند و باید مسؤولیت خود را در قبال آن فرزند 
ایفا نمایند. در قرن بیستم، تعداد خانواده های تک والد 
در اروپا و آمریکا رو به افزایش گذاشته و بسیاری از 
والدین، زنانی هستند که خود به حمایت نیاز دارند. از 
سوی دیگر، وجود فرزندان نامشروع در طیف گسترده 
موجب شده است که دولت در پی تقسیم وظایف خود 

برای نگهداری این اطفال با والدین طبیعی باشند. 
دارای  غرب  در  نفقه  تئوری های  از  یک  هر 
 اشکاالتی است و به نظر می رسد جمع میان این سه 

تئوری، تئوری مناسبی را در این باره ارائه دهد.
در باب الزام به انفاق در اسالم عالوه بر اهمیت 
و  آیات  به  می توان  امر  این  اخالقی  و  اجتماعی 

احادیث بسیاری  اشاره نمود. در نظام حقوقی اسالم 
دو شرط اساسی پرداخت نفقه استطاعت منفق و نیاز 
منفق له است. کشورهای غربی با پرداختن مشروح به 
شرایط، از جمله سن، عدم  اشتغال به کار یا تحصیل 
و تجرد، دایرة انفاق به فرزند را تنگ نموده اند، زیرا 
ممکن است فرزندی ازدواج کرده باشد، ولی به انفاق 
پدر نیاز داشته باشد یا بالعکس محدوده آن را بیهوده 
سال  هجده  زیر  کودک  مانند  است،  داده  گسترش 
را  وی  نفقه  باید  والدین  اما  دارد،  بسیار  دارایی  که 
بپردازند. در نظام حقوقی اسالم، پدر و مادر تنها به 
پرداختن هزینه های اضافی اجبار می شوند و مخارج 

الزم کودک از اموال او پرداخت می شود.
مالک میزان نفقه در اسالم، قدر کفایت است، 
اما در قوانین کشورهای غربی، فرمول های پیچیده ای 
ارائه می شود که مشکالت خاص خود از جمله عدم 

توجه به شرایط والدین و سختی در احتساب دارند.
در حقوق غرب  نفقه  و  رابطه حضانت  مورد  در 
باید گفت که نفقه را غالبا والدی که حضانت طفل 
نظام  در  که  حالی  در  می پردازد،  ندارد،  عهده  به  را 
حقوقی اسالم نفقه طفل در هر صورت بر عهده پدر 

است. 
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3. الحجاوی المقدسی؛ ابی النجا شرف الدین موسی؛ 
بیروت،  جلد4،  احمدبن	حنبل،  االمام	 فقه	 فی	 االقناع	

دارالمعرفَه، بی تا
جلد2،  المیسر،  المالکی	 الفقه	 وهبه؛  الزحیلی،   .4

بیروت، دارالحکیم الطیب، 1423هـ.ق
5. القزوینی، جودت؛ الطفل	و	االحکام	المتعلقه	به	

فی	الفقه	االسالمی، بیروت، دارالرافدین، 1426هـ.ق
فی	 االسرَه	 احکام	 مصطفی؛  محمد  شلبی،   .6
و	 السینّه	 المذاهب	 فقه	 بین	 مقارنه	 دراسة	 االسالم	
المذهب	الجعفری	و	القانون، بیروت، دارالنهضَه العربیه، 

1397هـ.ق
7. حیدرپور، البرز؛ حقوق	خانواده	)انعقاد	ازدواج	

دائم-	آثار	و	انحالل	آن(، اهواز، مهزیار، 1385
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شرایطازجملهسن،عدماشتغالبهكار
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(Miller,2006 ,p:6 and Harrison,2002, p:13)
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معجزه ای از امام باقر)ع(

ابوبصیر از ارادت مندان خاص امام باقر )ع( بود و از هر دو چشم نابینا شده 
بود. می گوید: به امام باقر)ع( عرض کردم: شما فرزندان پیامبر خدا هستید؟

فرمود: آری.
ابوبصیر: پیامبر خدا وارث همه انبیا بود. آیا هر چه آنها می دانستند، پیغمبر 

هم می دانست؟
امام فرمود: آری.

ابوبصیر: آیا شما می توانید مرده را زنده کنید و کور و بیمار مبتال به پیسی 
آنچه مردم می خورند و در خانه هایشان ذخیره می کنند، خبر  از  را شفا دهید و 

دهید؟
امام فرمود: آری، با اجازه خداوند

در این موقع حضرت به من فرمود: نزدیک بیا !
نزدیک رفتم، به محض این که دست مبارکش را بر صورت و چشمم کشید، 

بیابان، کوه، آسمان و زمین را به خوبی دیدم.
سپس فرمود: آیا دوست داری همین گونه بینا باشی تا نظیر سایر مردم در 
قیامت به حساب و کتاب الهی کشیده شوی و یا مانند اول کور باشی و به طور 

آسان وارد بهشت گردی؟
عرض کردم: مایلم به حال اول برگردم.

آن گاه امام )ع( دست مبارکش را بر چشمم کشید، دوباره نابینا شدم.

)بحار،جلد46،صفحه237(
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چكیده
با  قانون  با  معارض  به کودکان  نسبت  قانونگذار  رویکرد حمایتی  ضرورت 
اعم  موجود  قوانین  اصالح  بین المللی،  ضوابط  با  هم سو  و  فقهی  مبانی  حفظ 
رفع  در  گرفته  کار  به  سازوکارهای  می نماید.  ایجاب  را  شکلی  و  ماهوی  از 
چالش های قانونگذاری در این زمینه، با توجه به آسیب پذیری این قشر از جامعه 
باید با لحاظ معیارهای ملی و بین المللی و در جهت حفظ منافع کودک باشد و در 
این راستا الزم است حداقل سن مسؤولیت کیفری مشخص شود، رسیدگی به 
جرایم به صورت افتراقی باشد و اجرای مجازات در کنار اقدام تأمینی و  تربیتی 

مدنظر قرار گیرد. 

بلوغ،  سن  کیفری،  مسؤولیت  قانون،  با  معارض  کودک،  واژه ها:  كلید 
تحوالت تقنینی

 

سیاست جنایی ایران در برخورد با كودكان معارض قانون

محمد امین فرید علی آباد 

رییس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی ارومیه، دانشجوی دكتری حقوق 
كیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران
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درآمد
بزه مفهومی شناخته شده و همزاد جامعه بشری 
به  نسبت  واکنش  در  کیفری  تحوالت حقوق  است. 
آن گاه  که  می دهد  نشان  قانون  با  معارض  اطفال 
از  درکی  بود،  جایز  نیز  حیوان  و  جماد  محاکمه  که 
مسؤولیت کیفری ایجاد نشده بود تا صغر را از جهات 
بزهکاری  آورند.  شمار  به  کیفری  مسؤولیت  رافع 
اطفال تاریخچه ای طوالنی دارد. در انگلستان بحث 
آغاز  انقالب صنعتی  با  نوجوانان  و  اطفال  بزهکاری 
شده و در طول قرن نوزدهم ادامه یافته است )مهرا؛ 

1376، ص76 ( 
تولد سیاست جنایی در پاسخ به پدیده مجرمانه 
کرد.  ایجاد  چرخشی  نوجوان  و  اطفال  به  نسبت 
در  تقنینی  تحوالت  موجب  علم  این  یافته های 
اسناد  تأثیر  از  و  است  شده  ایران  جمله  از  کشورها 

بین المللی نیز نباید غافل بود.
کیفری  مسؤولیت  بررسی  به  نوشتار  این  در 
صغار، علت رفع مسؤولیت کیفری از آنان و رویکرد 
و  کودک  توسط  ارتکابی  جرایم  به  ایران  قانونگذار 

نوجوان می پردازیم.

مفهومكودك
برای تعریف کودک نیاز به تعیین محدوده سنی 
است و کودک کسی است که به سن بلوغ نرسیده 
است. بلوغ، رسیدن به حد رشد و جوان شدن است.
»که  است  فردی  کودک  ص373(   ،1362 )عمید؛ 

بالغ نشده  باشد هم چنان  که از نظر حقوقی نیز کسی 
است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی 
)عباچی؛ 1388، ص172(  است«.  نرسیده  اجتماعی 
بلوغ را می توان مرزی برای خروج از طفولیت دانست. 
قرآن کریم می فرماید »و ابتلو الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح 

فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم«. )1(  
دوران کودکی از زمان تولد تا بلوغ یعنی دورانی 
کمال  حد  به  فرد  روحی  و  جسمی  رشد  که  است 
نرسیده است. پیمان نامه حقوق کودک)2( سن هجده 
سال را حدی برای خروج از دوران کودکی قرار داده 
داخلی  مقررات  به  را  بلوغ  سن  تعیین  ولی  است، 
بین المللی  اسناد  در  ایضًا  است.  داده  ارجاع  کشورها 
جوان یا نوجوان را در تعریف کودک لحاظ کرده اند)3(  
ایران سن مسؤولیت کیفری که  این وصف در  با  و 
اطفال را مستوجب تحمل مجازات و اقدامات تأمینی 
و  تربیتی همسان با بزرگساالن می نماید، همان سن 
بلوغ )نُه سال و پانزده سال تمام قمری به ترتیب در 

مورد اناث و ذکور( است. 
رژیم دادرسی ویژه نوجوانان متفاوت از بزرگساالن 
است و کودکان باید از سیاست جنایی اجرایی خاصی 
برخوردار  دولتی  جامعه  و  مدنی  جامعه  مشارکت  با 
جامعه  واکنش  که  می  شود  بودن سبب   شوند. طفل 
الفاظی چون  نسبت به کودک بزهکار خفیف گردد. 
مجرم، جانی و جنایت در مورد اطفال کمتر استعمال 
به  شود،  استفاده  »مجرم«  عنوان  از  اگر  و  می شود 
آن قید طفل یا نوجوان نیز افزوده می شود. مثاًل در 
یا  نوجوان  مجرم  اصطالحات  از  بین المللی  قواعد 
زیر هجده  فرد  استفاده شده است که  بزهکار  طفل 

سال تمام را دربرمی گیرد. 
اوضاع و احوال زمینه ساز ارتکاب جرم و وضعیت 
از  دسته  این  دادن  سوق  مورد  در  جنایی،  پیش 
طفل  پیرامون  محیط  در  جرم  ارتکاب  به  اشخاص 
فراوان است، به نحوی که یک جرقه نادرست موجب 

و مشوق فرد به سوی ارتکاب جرم می گردد.
مورد  مختلف  طرق  به  کودک  حقوق  امروزه 
هجمه قرار می گیرد. قاچاق و خرید و فروش کودک، 

1. نساء، 6
2. Convention on the rights of the child

3. See: Beijing Rules, 1985

رژیمدادرسیویژهنوجوانانمتفاوت

از باید كودكان و است بزرگساالن از

سیاستجناییاجراییخاصیبامشاركت

برخوردار دولتی جامعه و مدنی جامعه

كه میشود سبب بودن طفل شوند.

بزهکار كودک به نسبت جامعه واكنش

خفیفگردد.

سیاستجناییایراندربرخوردباكودكان...
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علیه  خشونت   و  کودک  کار  نیروی  از  استفاده  سوء 
آنان در محیط خانواده، مدرسه و غیره در قلمرو علم 
بزه دیده شناسی حمایتی مورد توجه قرار می گیرند و 
در این راستا، اسناد بین المللی مانند پیمان نامه حقوق 
کودک )1989(، مقررات پکن )1985( تحت عنوان 
»حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای 
ملل  سازمان  رهنمودهای  نوجوانان«،  ویژه  دادرسی 
متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان و مقررات 
سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم 
الزاماتی را  ارائه و  از آزادی )1990( رهنمودهایی را 
سیاست  یک  اتخاذ  اسناد،  این  رویکرد  داده اند  قرار 

جنایتی حمایتی در قبال بزه دیده است.

مبنایمسؤولیتكیفری
به  مفعول  اسم  »سأل«،  ریشه  از  »مسؤول« 
معنای مورد سوال واقع شده است. لفظ مسؤولیت در 
گذر قرون و در پیشرفت تکاملی خود متصف به قیود 
از  است.  گردیده  اداری  و  بین المللی  مدنی،  کیفری، 
تقصیر بر عنوان شرط مسؤولیت کیفری یاد می شود. 
حقوقدانان با تعریف مسؤولیت کیفری در یک عبارت 
جامع و مانع اتفاق ندارند و این عدم اتفاق نشان از 
دارد)1(   کیفری  در مسؤولیت  اعتباری  امر  وجود یک 
امور  در  تعریف  روشن  و  مبهم  زوایای  بیانگر  که 

اعتباری است. )اردبیلی؛ 1388(
در تعریف مسؤولیت کیفری باید به وضعیت ها و 
قابلیت های فرد به گونه ای که بتواند از خطابات شارع 
برخوردار گردد، توجه شود و صرف نظر از برخورداری 
به  باید  وی  روحی  و  جسمی  رشد  اراده،  یک  از 
مدرک  بتواند  که  باشد  رسیده  تکامل  از  مرحله ای 
افعال و  تروک اصداری از خود باشد. لذا در مسؤولیت 
کیفری یک »اهلیت جنایی« و یک »اهلیت جزایی« 

مطرح می گردد.
یا  »قابلیت«  از  است  عبارت  کیفری  مسؤولیت 
رفتار  جزایی  تبعات  تحمل  برای  شخص  »اهلیت« 
مجرمانه. بدین معنا که تبعات جزایی رفتار مجرمانه 
)میرسعیدی؛  گردد.  تحمیل  یا  الزام  او  بر  شخص 

تعریف  مکمل  دوم  تعریف  ص21(  ج1،   ،1386
به  که  شده  مطرح  نیز  سومی  تعریف  است.  اول 
آن اشاره  به  معنونه  تعریف  دو  به  آن  بازگشت  علت 

نمی شود. 
یعنی  جنایی«  »اهلیت  معنای  به  تحمل 
بالقوه  از یک مسؤولیت کیفری  برخورداری مرتکب 
تحمل  در  مرتکب  توانایی  بیانگر  تحمیل،  و  است 
مرتکب  بالقوه،  کیفری  در مسؤولیت  است.  مجازات 
شایستگی برخوردار بودن از مجازات را ندارد، بلکه از 

اقدام های تامینی و  تربیتی برخوردار می شود. 
حقوقدانان در بیان مسؤولیت کیفری و تمیز بین 
قابلیت های یک فرد که توانایی ارتکاب جرم را دارد، 
بالقوه  کیفری  نوعی مسؤولیت  که  جنایی  اهلیت  به 
یا مسؤولیت کیفری انتزاعی است، توجه داشته اند و 
معتقد به نوعی مسؤولیت کیفری بالقوه و مسؤولیت 
کیفری  مسؤولیت  هستند.  واقعی  یا  عینی  کیفری 
بالقوه، همان اهلیت و قابلیت برای ارتکاب جرم است 
که هر انسانی از این قابلیت ها برخوردار است. کودک 
از اراده ای ناقص برخوردار است، اما فاقد اراده تلقی 
کیفری  مسؤولیت  نوعی  از  اطفال  برخی  نمی شود. 
برخورداری  علت  به  لیکن  هستند  برخوردار  بالقوه 
بار  اراده، توان تحمل  از ویژگی های چون نقص در 

1. ماده 229 قانون حمورابی: »اگر معماری خانه ای برای کسی بنا می کند  و به علت عدم استحکام آن خانه خراب و صاحب خانه 
به قتل رسید، معمار کشته می شود. ماده 230 همان قانون: »اگر در صورت خرابی خانه، پسر صاحب خانه بمیرد، فرزند معمار کشته 

می شود.«

حقوقداناندربیانمسؤولیتكیفری
كه فرد یك قابلیتهای بین تمیز و
اهلیت به دارد، را جرم ارتکاب توانایی
جناییكهنوعیمسؤولیتكیفریبالقوه
یامسؤولیتكیفریانتزاعیاست،توجه
بالقوه، كیفری مسؤولیت و داشتهاند
ارتکاب برای قابلیت و اهلیت همان
جرماستكههرانسانیازاینقابلیتها

برخورداراست.

محمدامینفریدعلیآباد)رییسشعبه106دادگاهعمومیجزاییارومیه(
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تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود را ندارند و نمی توانند 
از اهلیت جزایی یا مسؤولیت کیفری عینی و واقعی 

برخوردار باشند. 
مطابق ماده 49 قانون مجازات اسالمی )ق.م.ا( 
از مسؤولیت  ارتکاب جرم مبری  »اطفال در صورت 
کیفری هستند«. با انتساب رکن مادی بزه به طفل 
و لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مناقشه 
در رکن روانی بزه یعنی رابطه ذهنی فاعل )طفل( با 
فعل و نتیجه حاصل از آن است. چنان چه معتقد به 
مخدوش بودن رکن روانی جرم باشیم، اصاًل جرمی 
شود.  بار  آن  بر  کیفری  مسؤولیت  تا  نمی شود  واقع 
وقتی جرم واقع نمی شود، شریک و معاون جرم هم 
معنا نمی یابد، در حالی که در مقررات کیفری، طفل 
را مرتکب جرم قلمداد کرده، اما با ارتفاع مسؤولیت 
عنوان  به  وی  شریک  و  معاون  وی،  از  کیفری 
دارد  بنابراین جا  تعقیب هستند.  قابل  مرتکبان جرم 
به این مسأله پرداخت که آیا طفل، مجرم است؟ با 
توجه به تعریف مسؤولیت کیفری، طفل از مسؤولیت 

کیفری بالقوه برخوردار است نه بالفعل. 
زیرا  نیست؛  صحیح  بزهکار«  »اطفال  عنوان 
طفل به علت ناتوانی ذهنی در انطباق با اعمال انجام 
شده و بر طبق صریح قانون، نمی تواند مجرم باشد 
و توجیه استقرار معاونت و شرکت در جرم را باید به 
با  را  طفل  و  کرد  مطرح  جرم  معنوی  فاعل  عنوان 
توجه به محدوده سنی مورد نظر قانونگذار اصواًل در 

حکم وسیله تلقی نمود.

مسؤولیتتخفیفیافته
ماده یک قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 
می دارد:  مقرر  خطرناک  مجرمین  تعریف  در   1339
و  سوابق  که  هستند  کسانی  خطرناک  »مجرمین 
خصوصیات روحی و اخالقی آنان و کیفیت ارتکاب 
در  جرم  ارتکاب  مظان  در  را  آنان  ارتکابی،  جرم  و 
آینده قرار دهد اعم از این که قانونًا مسؤول باشند یا 

غیر مسؤول«
این قانون در جایی دیگر به مجرمین مجنون یا 
مختل المشاعر  اشاره نموده است و در مورد مجرمین 
نیمه مسؤول که حکم مجازات و اقدام تامینی با هم 
در مورد آنها صادر می شود، اجرای مجازات را موخر 
نیمه  مجرمین  لذا  می داند.  تامینی  اقدام  اجرای  بر 
قوه  فاقد  نسبی  طور  به  که  هستند  کسانی  مسؤول 
مجازات  قانون   34 ماده  راستا  این  در  هستند.  تمیز 
به ممیز و غیر ممیز تقسیم  را  عمومی 1304 اطفال 
سال  دوازده  از  )کمتر  غیر ممیز  اطفال  و  بود  کرده 
یعنی  می دانست،  کیفری  مسؤولیت  فاقد  را  سن( 
اطفال  و  بود  داده  قرار  تمیز  اماره  را  سالگی  دوازده 
ممیز غیر بالغ را که از دوازده تا پانزده سال بودند، با 

واکنش هایی مواجه می کرد. 
قانون مجازات عمومی اصالحی 1352 در مورد 
جنون، به اختالل تام قوه تمیز یا اراده و به اختالل 
است.  نموده  اراده  اشاره  و  تمیز  قوه  یا  شعور  نسبی 
این امر تحت تأثیر علوم روان شناسی و روان پزشکی 
اصطالح  اسالمی،  مجازات  قانون  تصویب  با  بود. 
تام قوه شعور و  نیز »اختالل  »ممّیز و غیر ممّیز« و 
اراده« و »اختالل نسبی قوه شعور و اراده« متروک 
شد و صرفًا ماده 211 این قانون در باب اکراه باقی 
طفل  اصطالح  از  نیز  مدنی  قانون  در  ایضًا  ماند. 
ممیز و غیر ممیز بهره مند می شویم. بنابراین در توجیه 
باید  غیر مسؤول  و  نیمه مسؤول  مسؤولیت مجرمین 
مسؤولیت  یا  بالقوه  و  انتزاعی  کیفری  مسؤولیت  به 

کیفری عینی توجه داشته باشیم.
در حقوق جزا اهلیت را بر خالف اهلیت در حقوق 
مدنی )اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء(، به اهلیت جنایی 
و اهلیت جزایی طبقه بندی می کنیم. منظور از اهلیت 
جنایی همان مسؤولیت کیفری انتزاعی و بالقوه است. 
انسان ها در مرحله ای از رشد تکاملی خود مانند یک 

عنوان»اطفالبزهکار«صحیحنیست؛
زیراطفلبهعلتناتوانیذهنیدرانطباق
صریح طبق بر و شده انجام اعمال با
توجیه و باشد مجرم نمیتواند قانون،
استقرارمعاونتوشركتدرجرمراباید
كرد مطرح جرم معنوی فاعل عنوان به
وطفلراباتوجهبهمحدودهسنیمورد
نظرقانونگذاراصواًلدرحکموسیلهتلقی

نمود.

سیاستجناییایراندربرخوردباكودكان...
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وسیله و آلت، فاقد اراده  است، مثل مجانین و صغار 
یا  نیمه مسؤول  زیر شش سال. اصطالح  مجرمین 
به  تأمینی و  تربیتی  اقدام های  قانون  غیر مسؤول در 
کسانی مربوط است که از اهلیت جنایی یا مسؤولیت 
کیفری انتزاعی برخوردار هستند، لیکن توان تحمل 

مجازات را ندارند.
تبعات جزایی رفتار مجرمانه شامل مجازات ها و 
اقدام تأمینی و  تربیتی است. با توجه به اختالف این 
از  مجرمانه  پدیده  به  پاسخ  در  اجتماعی  واکنش  دو 
نظر هدف، ماهیت و شیوه عمل، مقنن تحمل تبعات 
رفتار جزایی را در خصوص مجرمین نیمه مسؤول و 
غیرمسؤول، در یک قسمت یعنی اقدامات تامینی و  
تصمیماتی  ایران  مقررات  در  است.  تربیتی  پذیرفته 
جهت  سرپرستان  و  اولیاء  به  طفل  سپردن  قبیل  از 
 تربیت و مراقبت و مواظبت در حسن اخالق یا تسلیم 
این کار  برای  بنگاه های عمومی و خصوصی معد  به 
است.  شده  و  تربیت  پذیرفته  اصالح  کانون های  یا 
پذیرش مسؤولیت کیفری بالقوه و به تبع آن  پذیرش 
به  را  مطروحه  ابهامات  و  تربیتی،  تامینی  اقدامات 

طرف می نماید.

تعارضقوانیندرمورداطفالمعارضباقانون
از  مبری  اطفال  حقوقی،  کلی  اصول  اساس  بر 
مسؤولیت کیفری هستند و ماده 49 ق.م.ا به این امر 
یک  دیگر،  مقررات  در  تدقیق  از  لیکن  دارد.  اذعان 
نوع تعارض به چشم می  خورد. ماده 113 ق.م.ا مقرر 
می دارد: »هرگاه نابالغی، نابالغ دیگر را وطی کند، تا 
هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیر می شوند مگر آن که 
ماده  باشد.« هم چنین طبق  اکراه شده  آنها  از  یکی 
147 قانون مذکور »هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف 
کند، به نظر حاکم تأدیب می شود و هرگاه یک فرد 
بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند 

تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیر می شود.«)1( 
در خصوص جایگاه تقصیر در مسؤولیت کیفری، 
دو نظر موسع و محدود ارائه شده است؛ در نظر موسع 
و  ادراک  همان  که  می شود  توجه  اراده  خاستگاه  به 

اختیار  و  ادراک  از  فرد  وقتی  بنابراین  است.  اختیار 
را  کیفری  مسؤولیت  بتوان  شاید  باشد،  برخوردار 
کرد.  تحمیل  وی  بر  مسؤول  نیمه  مجرم  عنوان  به 
ویژگی های  و  اهداف  با  این مفهوم مضیق مجازات 
به مفهوم محدود  قائل  خاص خود است. کسانی که 
رافع  علل  از  را  طفولیت  هستند،  کیفری  مسؤولیت 
مسؤولیت کیفری قلمداد می کنند که ماده 49 ق.م.ا 
کیفری  مسؤولیت  محدود  مفهوم  راستای  در  ایران 
است.  شده  تنظیم  اراده  خاستگاه  به  توجه  بدون 

)اردبیلی؛ همان(
آیا ماده 113ق.م.ا محدود کننده ماده 49 همان 
ماده  آن می باشد؟ مطابق  با  معارض  یا  قانون است 
لذا  است،  اقسام مجازات ها  از  یکی  تعزیر  16 ق.م.ا 
 113 ماده  در  مندرج  تعزیر  از  منظور  که  نظر  این 
ردیف  تربیتی هم  و   تامینی  اقدام  نوعی  برای طفل 
بنگاه های  یا  و سرپرستان  اولیاء  به  با سپردن طفل 
عمومی و خصوصی یا کانون اصالح و  تربیت است، 
با توجه به صراحت قانون بر این که تعزیر، مجازات 
 147 ماده  در  موضوع  همین  نیست.  است،  پذیرفته 
ق.م.ا در مورد قذف نیز وجود دارد که به جای تعزیر، 
کلمه تأدیب را به کار برده است و تأدیب همان تعزیر 
عقوبت  یا  تأدیب  را  تعزیر  ماده 16ق.م.ا  زیرا  است، 
عنوان کرده است، لیکن در ماده 147 نوع و میزان 
 1. ایضًا در مواد 221 و تبصره یك ماده 295 و تبصره ماده 306 ق.م.ا، جنایات عمدی و غیر عمدی نابالغ و مجنون را خطای محض 

تلقی و پرداخت دیه را به عاقله واگذار کرده است و ماده 307 قانون مذکور در مورد این که عاقله چه کسانی هستند، تصریح دارد.

مطابقماده16ق.م.اتعزیریکیاز
اقساممجازاتهااست،لذاایننظركه
منظورازتعزیرمندرجدرماده113برای
تربیتیهم و تامینی اقدام نوعی طفل،
ردیفباسپردنطفلبهاولیاءوسرپرستان
یابنگاههایعمومیوخصوصییاكانون
اصالحوتربیتاست،باتوجهبهصراحت
است، مجازات تعزیر، اینكه بر قانون

پذیرفتهنیست.

محمدامینفریدعلیآباد)رییسشعبه106دادگاهعمومیجزاییارومیه(
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تأدیب مشخص نشده است که در واقع همان تعزیر 
شرعی است )بمایراه الحاکم من المصلحة()1( 

سنبلوغوسنمسؤولیتكیفری
و  سنی  محدوده  تعیین  به  کشورها  رویکرد 
اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی است. آخرین سند 
بین المللی درباره کودکان که ایران نیز به آن پیوسته 
است، پیمان نامه حقوق کودک )1989( است که افراد 
تعیین  تلقی می کند.  را کودک  از هجده سال  کمتر 
این محدوده سنی به قانونگذار ملی واگذار شده است 
و اثر عملی آن تصویب قانون حمایت از کودکان و 
نوجوانان )1381( در ایران و تشریفات دادرسی کیفری 
کودکان در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری )1387( است که اطفال زیر 
هجده سال را تحت حمایت خود قرار داده است، سن 
قبح  مرتکب  که  باشد  سنی  باید  کیفری  مسؤولیت 
عمل ارتکابی را تشخیص دهد، به تبعات جزایی رفتار 
آگاه  ارتکابی  فعل  ترک  یا   فعل  از  حاصل  مجرمانه 
باشد و سرزنش پذیری آثار اجتماعی اقدامات خود را 
درک کند. عالوه بر سن بلوغ، سن رشد نیز که بیانگر 
واقعیت های اجتماعی است باید مورد توجه قرار گیرد. 
در قانون مجازات عمومی و اصالحیه آن و نیز قانون 
برای  سنی  حدود  بزهکار،  اطفال  دادگاه  تشکیل 
اتخاذ نوع واکنش های تربیتی، تأمینی و مراقبتی که 
این  عاطفی  و  روانی  ویژگی های جسمانی،  به  ناظر 
دسته از افراد است، لحاظ شده است و در این راستا 

یا  مسؤول  نیمه  غیرمسؤول،  مجرمین  چون  الفاظی 
با مسؤولیت تخفیف یافته وارد گردیده است که دو 

مورد اخیر عماًل مطرود است.
بین  فاصل  حد  می گردد  متبادر  ذهن  به  آن چه 
سن مسؤولیت کیفری و سن بلوغ است. اطفالی که 
به سن بلوغ کیفری نرسیده اند، اصاًل مجرم نیستند و 
قانونگذار به جای برخورداری آنان از قابلیت ارتکاب 
جرم، مسؤولیت کیفری آنان را مرتفع دانسته و آنان 

را غیر مجرم اعالم می نماید. 

كودك به نسبت ایران قوانین تحوالت
معارضباقانون

1.تحوالتتقنینیماهوی
برخوردی  اطفال  با  عرفی  حقوق  که  زمانی 
چند  اسالمی  مقررات  داشت،  بزرگساالن  با  مشابه 
قرن پیش  تر از آن، طفل را به لحاظ عدم برخورداری 
اختیار(  و  قصد  بلوغ،  )عقل،  تکلیف  عامه  شرایط  از 
کبیر  انقالب  بود.  کرده  مبری  کیفری  مسؤولیت  از 
نظریات  اندیشمندانی چون  از  متاثر  فرانسه )1789( 
سزار بکاریا، ژرمی بنتام، مونتسکیو و ژان ژاک روسو، 
قانون  بود،  فرانسه  جزای  قانون  تصویب  زمینه ساز 
اقتباس از کدناپلئون در  ایران نیز به  جزای عمومی 
سال 1304 تصویب و رژیم جزایی خاصی را در مورد 

اطفال بزهکار  پذیرفت. 

1-1.قانونمجازاتعمومی)1304(
قانون مجازات عمومی کودکان را به سه گروه 
مبنای  را  بلوغ  سن  و  است  کرده  تقسیم  زیر  سنی 
سال  دوازده  سن  بلکه  نداد،  قرار  کیفری  مسؤولیت 
کیفری  مسؤولیت  ثابت  اماره  عنوان  به  را  تمام 
پذیرفت و کودک پایین تر از این سن را از مسؤولیت 
اطفال غیر ممیز  از  این دسته  دانست.  کیفری مبری 
به  آنان  سپردن  جز  تکلیفی  کیفری  مراجع  و  تلقی 
و  تأدیب  به  التزام  اخذ  با  قانونی  اولیاء و سرپرستان 

مواظبت در حسن اخالق نداشتند.
گروه دیگر از دوازده تا پانزده سال، ممیز بوده و 
تا  است  بلوغ  شرعی،  تعزیر  اجرای  در  میزان  اسالم  در   .1
تنبیه  و  تادیب  فقط  نرسیده،  شرعی  بلوغ  حد  به  که  مادامی 

می شود. طفل حد و تعزیر شرعی ندارد.

سنی باید كیفری مسؤولیت سن

را ارتکابی عمل قبح مرتکب كه باشد

رفتار جزایی تبعات به دهد، تشخیص

فعل ترک یا فعل از حاصل مجرمانه

آثار وسرزنشپذیری باشد آگاه ارتکابی

اجتماعیاقداماتخودرادرکكند.

سیاستجناییایراندربرخوردباكودكان...
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هر چند به سن بلوغ نرسیده، لیکن در صورت ارتکاب 
جرایمی از نوع جنحه یا جنایت به ده تا پنجاه ضربه 
روز  در یک  نحوی که  به  شالق محکوم می شدند، 
زیاده از ده ضربه و در دو روز زیاده از پانزده ضربه در 

مورد آنها اجرا نگردد.
پانزده  بودند که در سنین  بالغ  افراد  گروه دیگر 
افراد در صورت  این  قرار می گرفتند.  تا هجده  سال 
حبس  سال  پنج  تا  به  جنایت  نوع  از  جرم  ارتکاب 
کمتر  به  جنحه  ارتکاب  صورت  در  و  دارالتأدیب  در 
مجازات  حداکثر  نصف  از  زیادتر  و  حداقل  نصف  از 
تکرار  و  تعدد  احکام  می شدند.  محکوم  جرم  همان 
جرم در مورد افراد دوازده تا هجده سال اجرا نمی شد 
و مجازات جرایم از نوع جنایت که مجازات آن اعدام 
یا حبس ابد بود، در مورد این افراد، دو تا پنج سال 
جرایم  مورد  در  عمومی  مجازات  قانون  بود.  حبس 
سن  تشخیص  در  و  است  کرده  سکوت  خالفی 
تحقیقات  طریق  از  دادگاه  شناسنامه  فاقد   اشخاص 
پیدا  دست  مهم  این  به  قانونی  پزشکی  از  مقدماتی 

می کرد.

2-1.قانونتشكیلدادگاهاطفالبزهكار)1338(
پدیده  به  کیفری  در اندیشه های  علمی  نگرش 
مجرمانه و مشارکت جامعه مدنی موجب گردید که 
قانونگذار ایران به تاسی از اسناد بین المللی و حقوق 
عرفی، در جهت استفاده از یک رژیم جزایی افتراقی 
در فرایند کیفری، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار 
بر  ناظر  بیشتر  که  قانون  این  برساند.  به تصویب  را 
مقررات شکلی در خصوص دادرسی ویژه اطفال بود، 
در  اتخاذی  واکنش  نوع  بیان  در  نیز  ماهوی  نظر  از 
این  در  داشت.  ابداعاتی  کودکان  قانون گریزی  قبال 
قانون اطفال به چهار طبقه: تا شش سال، شش سال 
پانزده  و  پانزده سال  تا  دوازده سال  دوازده سال،  تا 
سال تا هجده سال تقسیم شدند. تصور ارتکاب جرم 
اطفال  است.  منتفی  سال  شش  زیر  اطفال  توسط 
ارتکاب  صورت  در  سال  دوازده  تا  سال  شش  بین 
در  مواظبت  و  تربیت  و   تأدیب  به  تعهد  اخذ  با  جرم 
می شدند  سپرده  سرپرست  یا  اولیا  به  اخالق،  حسن 
و  اصالح  قسمت  در  ماه  شش  تا  یک  مدت  به  یا 
 تربیت کانون اصالح و  تربیت، نگهداری می شدند و 

در  نداشت،  وجود  و  تربیت  اصالح  کانون  چنان چه 
انطباق با ماده 33 قانون مجازات عمومی، به اولیاء یا 
سرپرست تسلیم می شدند. اگر اولیاء یا سرپرست فاقد 
نمی شد،  حاصل  دسترسی  آنان  به  یا  بود  صالحیت 
از  به یکی  ماه  تا شش  برای یک  را  دادستان طفل 
نگهداری  برای  معد  یا خصوصی  عمومی  موسسات 
طفل، می سپرد. همچنین در مورد افراد بین دوازده تا 
پانزده سال یکی از این تصمیمات را اتخاذ می کرد: 
تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و  
سرزنش  طفل؛  اخالق  حسن  در  مواظبت  و  تربیت 
کانون  به  اعزام  دادگاه؛  قاضی  به وسیله  و نصیحت 
تا یک سال و در جایی  از سه ماه  اصالح و  تربیت 
که کانون اصالح و  تربیت وجود نداشت، به حبس در 

دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال. 
افراد بین پانزده تا هجده سال در صورت ارتکاب 
قانونی  سرپرست  یا  اولیاء  به  جنحه،  درجه  از  جرم 
در حسن  مواظبت  و  تربیت  تأدیب،   به  تعهد  اخذ  با 
و  سرزنش  می شدند.  داده  تحویل  کودک  اخالق 
نصیحت توسط قاضی دادگاه یا نگهداری در قسمت 
اصالح و  تربیت کانون و  تربیت به مدت سه ماه تا 
یک سال از تصمیمات دیگری بود که در خصوص 
این کودکان اتخاذ می شد و در صورت ارتکاب جنایت 
به مدت شش ماه تا پنج سال در قسمت زندان کانون 
به  نداشت،  وجود  کانون  که  نقاطی  در  و  نگهداری 

حبس در دارالتأدیب محکوم می شدند.

نگرشعلمیدراندیشههایكیفریبه

پدیدهمجرمانهومشاركتجامعهمدنی

موجبگردیدكهقانونگذارایرانبهتأسی

در عرفی، حقوق و بینالمللی اسناد از

جهتاستفادهازیكرژیمجزاییافتراقی

دادگاه تشکیل قانون كیفری، فرایند در

اطفالبزهکاررابهتصویببرساند.

محمدامینفریدعلیآباد)رییسشعبه106دادگاهعمومیجزاییارومیه(
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3-1.قانونمجازاتعمومی)1352(
این قانون عنوان »موانع و شرایط مجازات ها« را 
به حدود مسؤولیت جزایی تغییر دارد و اطفال را به 
دو دسته: شش تا دوازده سال و دوازده تا پانزده سال 
تقسیم کرد. کودکان شش تا دوازده سال به اولیاء یا 
سرپرست قانونی یا به یکی از موسسات یا بنگاه های 
)به  طفل  نگهداری  برای  معد  خصوصی  یا  عمومی 
مدت یک ماه تا شش ماه( سپرده می شدند و در مورد 

دیگر کودکان یکی از تصمیمات ذیل اتخاذ می شد:
به  تعهد  اخذ  با  سرپرست  یا  اولیا  به  تسلیم   -

تأدیب و  تربیت و مواظبت در حسن اخالق؛
- سرزنش و نصحیت به وسیله قاضی دادگاه؛

- حبس در دارالتأدیب از سه ما تا یک سال؛
- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال.

4-1.قانونراجعبهمجازاتاسالمی)1362(
از  برگرفته  فقهی  مقررات  به  قانونگذار  رویکرد 
شریعت مقدم اسالم و تالش در رویگردانی از قوانین 
عرفی در تالقی بین حقوق اسالمی و حقوق عرفی، 
موجب ناهمگنی در قوانین موضوعه شد؛ این قانون 
کیفری  مسؤولیت  از  مبری  را  اطفال  طرف  یک  از 
مرتکب  نابالغ  طفل  دیگر  طرف  از  و  می کند  تلقی 
لواط را به شالق تعزیری محکوم می  نماید. قانونگذار 
اطفال  دسته بندی  و  سنی  محدوده  انقالب،  از  بعد 
در گروه های سنی را مطرود نمود و سن مسؤولیت 
کیفری را همان سن بلوغ عنوان نمود که با مراجعه 

به ماده 1210 قانون مدنی در دختر نُه سال و در پسر 
پانزده سال تمام قمری بود. بنابراین برخورد قانونگذار 
در اعمال واکنش اجتماعی نسبت به جرایم ارتکابی 
همانند  برخوردی  بلوغ،  از  برخوردار  افراد  توسط 
بزرگساالن بود، در حالی که در امر کیفری با جان، 

مال و ناموس افراد در ارتباط هستیم. 
مسؤولیت  سن  قطعی  اماره  بلوغ،  سن  امروزه 
حقوق  در  حالی که  در  می گردد،  محسوب  کیفری 
خصوصی عالوه بر سن بلوغ، به سن رشد نیز توجه 
شده است؛ یعنی در امور مالی که مهم ترین ضمانت 
اجرای آن جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق 
در  اما  است،  مالک  سال(  )هجده  رشد  سن  است، 
امر کیفری بدون تمایز و تحقیق موضوعی مبنی بر 
این که فهم و درک فرد در علم به فعل و آگاهی از 
تبعات آن چه میزان بوده، وی را مستوجب مجازات 

یا اقدام تامینی و  تربیتی دانسته است.
ماده 26 قانون راجع به مجازات اسالمی با سه 
مسؤولیت  حدود  عنوان  با  هشتم  فصل  در  تبصره 
از  مبری  جرم  ارتکاب  صورت  در  را  اطفال  جزایی، 
نظر  با  را  آنان  تربیت  و   کرد  تلقی  کیفری  مسولیت 
عنداالقتضاء  و  اطفال  سرپرست  عهده  به  دادگاه 
کانون اصالح و  تربیت قرار داد و مسؤولیت کیفری 
طفل را در صورت ارتکاب قتل و ضرب و جرح منتفی 
و عاقله را ضامن کرد، اما در جرایم علیه اموال منتهی 
منظور  است.  ضامن  طفل  مال  اشخاص،  اتالف  به 
بلکه ضمان  باب مسؤولیت کیفری،  از  نه  از ضمان 
قهری مسؤولیت مدنی از جهت جبران خسارت است 

که اداء آن به عهده ولی طفل می باشد.
داشته  مقرر  تنبیه  و  حدود  تعیین  در  قانون  این 
بود: »هرگاه برای  تربیت اطفال بزهکار، تنبیه بدنی 
آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه باید به کیفیتی باشد که 
بعدی  قانون  که  حالی  در  نگیرد.«  تعلق  آن  به  دیه 
تنبیه را به میزان و مصلحت قرار داد. در این قانون 
محوله  قانونی  وظایف  اعمال  عدم  اجرای  ضمانت 

مشخص نشده بود.

5-1.قانونحدود،قصاصودیات)1361(
سایر  کنار  در  بلوغ  حدود،  به  راجع  قانون  در 
شرایط یکی از شرایط عامه تکلیف عنوان شد. زنای 

سن قطعی اماره بلوغ، سن امروزه
در میگردد، محسوب كیفری مسؤولیت
برسن عالوه خصوصی حقوق در حالیكه
است؛ توجهشده نیز رشد بهسن بلوغ،
یعنیدرامورمالیكهمهمترینضمانت
اجرایآنجبرانخسارتواعادهوضعبه
حالسابقاست،سنرشد)هجدهسال(

مالکاست.

سیاستجناییایراندربرخوردباكودكان...
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را  نابالغی  نابالغی  هرگاه  و  نیست  حد  موجب  نابالغ 
آنها  از  یکی  این که  مگر  می شود.  تعزیر  کند،  وطی 
را قذف  نابالغ ممیز کسی  و هرگاه  باشد  اکراه شده 
کند، به ده تا سی ضربه شالق محکوم می شود. در 
جرم سرقت، طفل در حکم وسیله ارتکاب جرم تلقی 
شده است و در باب قتل عمدی در خصوص اکراه در 
قتل، اگر مباشر قتل، طفل ممیز باشد، عاقله ضامن 
است. هرگاه نابالغی مرتکب قتل شود، خطای محض 
نیز  دیات  باب  در  است.  ضامن  عاقله  و  محسوب 
جنایات عمدی نابالغ به منزله خطای محض شناخته 

شد و برعهده عاقله قرار گرفت.
در باب حدود برخالف مقررات مندرج در کلیات 
قانون مجازات اسالمی 1362طفل نابالغ، در معرض 
مجازات  قانون  از   12 ماده  منطوق  طبق  که  تعزیر 
این  و  می گیرد  قرار  است،  مجازات  نوعی  اسالمی، 

نشانگر ناهماهنگی قوانین است.

6-1.قانونمجازاتاسالمی)1370(
تکرار  با  سال  سیزده  از  بعد  کیفری  قانونگذار 
بدون  اطفال  باب  در   1361 سال  قانون  مندرجات 
بدعت یا نوآوری، اطفال را مبری از مسؤولیت کیفری 
تلقی کرد و تا حدودی بر کاستی های آن افزوده؛ در 
قانون سابق حدود تنبیه بدنی اطفال مشخص شده 
بود، اما قانون جدید با عبارت »تنبیه بایستی به میزان 
و مصلحت باشد« مرزها را برداشت. این قانون در باب 

حدود و قصاص و دیات تغییر چشمگیری نداشت.

2.تحوالتتقنینیشكلی
می دارد:  مقرر  کودک  حقوق  پیمان نامه 
مقررات،  قوانین،  ایجاد  درصدد  عضو  »دولت های 
مراجع و نهادهای خاصی بر خواهند آمد که کاربرد 
آنها در مورد کودکانی است که در معرض سوء ظن، 
کیفری  قوانین  نقض  از  ناشی  محکومیت  اتهام، 
بر حقوق  دادرسی که  آیین  و  اصول  قرار می گیرند، 
آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی  بشر و 
افتراقی  باید به طور  تأکید دارد، در خصوص اطفال 
پیش بینی شود.« قوانین ایران از منظر اصول و آیین 
دادرسی کودکان مراحلی را پشت سر گذاشته است 

که در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2.قانونمجازاتعمومی)1304(
از  قبل  تا  و  عمومی  مجازات  قانون  در  آن چه 
شیوه  مورد  در  بزهکار  اطفال  دادگاه  تشکیل  قانون 
رسیدگی به جرایم کودکان وجود داشت، این بود که 
ارتکابی از سوی اطفال در دادگاه جنحه  به جنایات 

رسیدگی می شود.

2-2.قانونتشكیلدادگاهاطفالبزهكار)1338(
دادرسی  نحوه  به  را  توجه  بیشترین  قانون  این 
قانون قاضی  این  جرایم اطفال داشته است. مطابق 
استاد  می توانست  که  مشاور  دو  همراه  به  دادگاه 
دانشگاه، مدیر، دبیر، آموزگار، کارمند قضایی یا معتمد 
انجام می دهند و صالحیت  را  باشد، دادرسی  محلی 
دادگاه به کلیه جرایم افراد شش تا هجده سال تسری 
می یافت. چنان چه پیش از شروع به رسیدگی یا حین 
می گذشت،  سال  هجده  از  شخص  سن  رسیدگی، 
امکان  و  می شد  حفظ  اطفال  دادگاه  صالحیت 

رسیدگی در غیاب طفل بزهکار فراهم بود.
معرفی  به  مکلف  کودک  سرپرست  جنایات،  در 
وکیل بود و در غیر  این صورت دادگاه وکیل تسخیری 
رسیدگی  خالف،  و  جنحه  امور  در  می کرد.  تعیین 
بدون حضور سرپرست یا ولی طفل و وکیل ممکن 
بود. در حوزه های قضایی که کانون اصالح و  تربیت 
وجود نداشت، رسیدگی طبق قانون مجازات عمومی 

بزهکار اطفال دادگاه قانونتشکیل

بیشترینتوجهرابهنحوهدادرسیجرایم

قانون این مطابق است. داشته اطفال

كه مشاور دو همراه به دادگاه قاضی

دبیر، مدیر، دانشگاه، استاد میتوانست

آموزگار،كارمندقضایییامعتمدمحلی

باشد،دادرسیراانجاممیدهند.

محمدامینفریدعلیآباد)رییسشعبه106دادگاهعمومیجزاییارومیه(
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نابرابری  موجب  امر  این  و  می آمد  عمل  به   1304
می توانست  دادگاه  می گردید.  قانون  مقابل  در  افراد 
نماید.  تجدیدنظر  خود  تصمیم  در  شرایطی  جمع  با 
از  جلوگیری  طفل،  برای  شخصیت  پرونده  تشکیل 
محکومیت  انتشار  ممنوعیت  و  طفل  هویت  افشای 
وی از طریق رسانه ها، از ویژگی های دادرسی اطفال 

محسوب می گردید.

3-2.قانونمجازاتعمومی)اصالحی1352(
اولیه قانون  قانون اصالحی 1352 که 59 ماده 
داد،  قرار  بازنگری  مورد  را   1304 عمومی  مجازات 
در قواعد شکلی جرایم اطفال تغییر چندانی به وجود 
نیاورد و صرفًا مقرر داشت در محل هایی که کانون 
دارالتأدیب  به  متهم  نشده،  تشکیل  تربیت  و   اصالح 
دادگاه  که  حوزه هایی  در  هم چنین  می شود.  اعزام 
به  صالح  جنحه  دادگاه  بود،  نشده  تشکیل  اطفال 
مستوجب  جنایت های  مورد  در  و  بود  رسیدگی 
اعدام و حبس ابد، هشت سال حبس در دارالتأدیب 
از دو سال نخواهد  بود که کمتر  را پیش بینی کرده 
با وصول گزارش در مورد اصالح طفل   دادگاه  بود. 
می توانست در تصمیمات قطعی خود یک بار تجدید 
نظرنموده و محکومیت را تا یک ربع تخفیف دهد یا 

از اقدامات تبدیلی استفاده کند.

4-2.قانونتشكیلدادگاههایعمومی)1358(
مصوب  عمومی  دادگاه های  تشکیل  قانون 
شورای انقالب، با لحاظ سیستم تعدد قاضی و یک 
درجه ای بودن محاکمات تصویب شد و در ماده 12 
مقرر داشت که به جرایم اطفال در دادگاه جزا و به 
 ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار 
بنابراین  ترکیب دادگاه به شرحی  رسیدگی می شود، 
که در دادگاه اطفال مقرر بود، از بین رفت و رسیدگی 
با  بزرگساالن  کیفری  محاکم  در  اطفال  جرایم  به 

رعایت مقررات دادگاه اطفال به عمل آمد.

5-2.قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیو
انقالبدراموركیفری)1387(

قانون  شکلی  مقررات  از  تأسی  با  فوق  قانون 
دادگستری  ضابطان  بزهکار،  اطفال  دادگاه  تشکیل 
انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال منع  از  را 
کرد و قاضی دادگاه رأسًا اقدام به تحقیقات می نماید. 
کودک  با  قاضی  ارتباط  ضرورت  حکم،  این  فلسفه 
با  بتواند  تا  است  حکم  صدور  تا  تحقیق  مرحله  از 
آن،  ارتکاب  زمینه های  شناخت  و  جرم  علت شناسی 

بهترین و مناسب ترین تصمیم را اتخاذ نماید. 
تفهیم اتهام و تعیین تامین کیفری نیز با لحاظ 
وضعیت کودک بزهکار صورت می گیرد. حسب این 
به  رسیدگی  برای  عمومی  محاکم  از  شعبی  قانون 
جرایم اطفال و  اشخاص زیر هجده سال اختصاص 
می یابند و دادگاه می تواند با تشکیل پرونده شخصیت 
طفل  در خصوص  را  مناسب  تصمیمی  اتخاذ  زمینه 

فراهم آورد. 
در  و  غیر علنی  رسیدگی  دادرسی،  مرحله  در   
می گیرد.  صورت  طفل  غیاب  در  مصلحت  صورت 
انتشار جریان دادگاه ممنوع و برای آن ضمانت اجرای 
معرفی  عدم  صورت  در  است.  شده  لحاظ  کیفری 
وکیل، دادگاه مکلف به انتخاب وکیل تسخیری شده 

است.

دادگاههای دادرسی آیین قانون
عمومیوانقالبدراموركیفری)1387(
تحقیقات انجام از را دادگستری ضابطان
و كرد منع اطفال جرایم در مقدماتی
تحقیقات به اقدام رأسًا دادگاه قاضی
مینماید.فلسفهاینحکم،ضرورتارتباط
قاضیباكودکازمرحلهتحقیقتاصدور
حکماستتابتواندباعلتشناسیجرم
وشناختزمینههایارتکابآن،بهترینو

مناسبترینتصمیمرااتخاذنماید.

سیاستجناییایراندربرخوردباكودكان...
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دادگاههای تشكیل قانون اصالح قانون .2-6
عمومیوانقالب)1381(

این قانون در تبصره 3 ماده 3، رسیدگی به جرایم 
اطفال را در صالحیت دادگاه اطفال قرار داده است. با 
توجه به تعریف طفل و لحاظ ماده 49 قانون مجازات 
اسالمی و نیز مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 
1378 صرفًا در جرایم اطفال، نه  اشخاص بالغ کمتر 
از هجده سال، پرونده مستقیمًا در دادگاه اطفال مطرح 
می  شود. تخصیص شعبی از دادگاه های عمومی برای 
اطفال  دادگاه  تشکیل  اطفال،  جرایم  به  رسیدگی 
بعدی  اصالحات  در  این  و  نیست  واقعی  معنای  به 
کلیه  به  رسیدگی  گیرد.  قرار  مقنن  توجه  مورد  باید 
جرایم  اشخاص کمتر از هجده سال در دادگاه اطفال، 
نقطه عطف دیگری در تاریخ تحوالت کیفری راجع 
این   20 ماده  یک  تبصره  و  است  اطفال  حقوق  به 
قانون، رسیدگی به جرایم تصریح شده در این تبصره 
را در صورتی  که از سوی طفل یا شخص زیر هجده 
سال ارتکاب یافته است، در صالحیت دادگاه کیفری 

استان قرار داده است.

نتیجه
نیز  و  نوجوان  و  تعریف کودک  ایران  در حقوق 
تعیین محدوده سنی برای مسؤولیت کیفری، ضروری 

است.
به  توجه  با  باید  کیفری  مسؤولیت  سن  تعیین 
اجتماعی  جغرافیایی،  فرهنگی،  عینی،  واقعیت های 
تاسیس  گیرد.  ریشه های مذهبی صورت  لحاظ  با  و 
دادگاه اطفال معارض با قانون، به معنای واقعی کلمه 
الزم است و صرف تخصیص شعبی از دادگاه عمومی 

برای رسیدگی به جرایم اطفال، کافی نمی باشد.
لذا موارد زیر پیشنهاد می شود:

1- اتخاذ اقدام های جایگزین به جای مجازات های 
تعزیری؛ 

2- استفاده از روش های میانجی گری در جرایم 
اطفال؛

با  به کودکان معارض  وام  3- تشکیل صندوق 

قانون به منظور جبران خسارات ناشی از جرایم آنها؛
4- تفکیک سن بلوغ از سن مسؤولیت کیفری و 

اتخاذ سن واحد برای دختران و پسران؛ 
5- الزامی شدن تشکیل پرونده شخصیت برای 

کودک. 

فهرستمنابع
1. اردبیلی، محمد علی؛ تقریرات	درس،	مسؤولیت	
تحقیقات  و  علوم  واحد  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  کیفری، 

تهران، 1388
2. عباچی، مریم؛ حقوق	کیفری	اطفال	در	سازمان	

ملل	متحد، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1388
انتشارات  تهران،  لغت،  فرهنگ	 حسن؛  عمید،   .3

امیرکبیر، چاپ22، 1362
و	 اطفال	 کیفری	 عدالت	 »نظام	 نسرین؛  مهرا،   .4
نوجوانان	در	انگلستان	و	ولز«، مجله تحقیقات حقوقی، 
تهران، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 46، پاییز و زمستان 

1386
کیفری	 مسؤولیت	 منصور؛  سید  سعیدی،  میر   .5
میزان،  انتشارات  تهران،  اول،  جلد  آن،  ارکان	 و	 قلمرو	

چاپ2، 1386

باید كیفری مسؤولیت سن تعیین

بهواقعیتهایعینی،فرهنگی، توجه با

جغرافیایی،اجتماعیوبالحاظریشههای

دادگاه تاسیس گیرد. صورت مذهبی

معنای به قانون، با معارض اطفال

واقعیكلمهالزماستوصرفتخصیص

شعبیازدادگاهعمومیبرایرسیدگیبه

جرایماطفال،كافینمیباشد.

محمدامینفریدعلیآباد)رییسشعبه106دادگاهعمومیجزاییارومیه(
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در سی وسه سالگی به نجف رهسپار شد. سال های پیش از آن را خود چنین به یاد می آورد: »برهه ای از عمر 
خود را چوپانی می کردم، روزی که در دشت به دنبال گوسفندان بودم، آوای تالوت قرآن به گوشم رسید که مرا 
تحت تأثیر قرار داد. با خود گفتم: »پروردگارا، نامه خویش بر من فرو فرستادی، آیا تا آخر عمر آن را درنیابم؟!« 
بدین سبب تصمیم گرفتم برای فهم دانش دین از روستا هجرت کنم، گوسفندان را به صاحبانش برگرداندم و 

از چوپانی دست برداشتم.«
پس از تأسیس مدرسه سیدمحمدکاظم یزدی به آنجا رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند و عمر خود را در 
تعلیم طالب صرف کرد. حوزه تدریس او چنان مهم بود که بسیاری از مراجع و دانشمندان از سرچشمه دانش او 
بهره بردند. آیت اهلل مرعشی نجفی در منزلت استادش می نگارد: »او از حافظه بسیار نیرومندی برخوردار بود. ده ها 
بلکه صدها قصیده عربی و فارسی از حفظ داشت. او عالمی آسمانی بود. هرکسی، حتی اگر از بدترین آدم های 

روزگار بود، وقتی سیمای نورانی او را نگاه می کرد، در او تحول به وجود می آمد.«
از این عالم و عارف کراماتی نقل شده است: »در سرداب خانة شخصی از علمای نجف، چند مار پیدا شده 
بود. قضیه را به شیخ مرتضی گفتند، ایشان فرمود: »برو به آنها بگو مرتضی می گوید بروید!« او هم این کار را 
کرد و مارها رفتند و دیگر پیدایشان نشد!« عالمه جعفری نقل می کند که دو روز به مسافرت ابدی اش مانده بود 
که مانند هر روز به حضورشان رسیدم، فرمود: »برای چه آمده ای؟« عرض کردم: »آمده ام که درس را بفرمایید! 
شیخ فرمود: برخیز و برو، آقاجان، برو درس تمام شد! عرض کردم: دو روز به محرم مانده و هنوز درس ها دایر 
است! فرمود: به شما می گویم درس تمام شد، من مسافرم! خر طالقان رفته، پاالنش ماند؛ روح رفته، جسدش 
مانده! و بعد بالفاصله گفت: الاله االاهلل. در این حال اشک از چشمانش سرازیر شد. دانستم که از مسافرت ابدی 

خبر می دهد. عرض کردم: »حاال یک چیزی بفرمایید! فرمود:
چونُفتیازكار،خواهیزدبهسر  تارسددستتبهخودشوكارگر

شیخ مرتضی طالقانی
والدت:1274 هـ.ق
محلوالدت:طالقان
وفات: 1363 هـ.ق

محلدفن:نجف

مآخذ: افالکیان خاک نشین، هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ اول، 1386، صفحه64



)1
38

8  
ی

و د
ذر 

- آ
 41

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

115

چكیده
ضروریات دهکده جهانی امروزی و پیشرفت علم و تکنولوژی و...، جامعه 
تطهیر  جرم انگاری  به  ایتالیا  پالرموی  در  میالدی   2000 سال  در  را  جهانی 
این کنفرانس مشهور  وادار کرد که حاصل  )پول شویی(  از جرم  عواید حاصل 
به کنوانسیون پالرمو شد. کنوانسیونی که در جریان مذاکرات آن، نماینده ای از 
ایران هم حضور داشت و آن را امضاء نمود. علی رغم امضای کنوانسیون توسط 
ایران، مراحل قانونی شدن پول شویی در ایران طوالنی بود و قانون مبارزه با 
پول شویی پس از طی تشریفات در تاریخ 1386/12/24، الزم االجرا شد. این که 
پول شویی چیست و چه عناصر و ارکانی دارد، دیدگاه ها در خصوص پول شویی 
و مراحل ارتکاب آن چه می باشد و بررسی بُعد ملی و فراملی پول شویی و آثار 

آن، موضوع این مقاله می باشد.

تدابیر  پول شویی،  اقسام  پول شویی، تطهیر خاص و عام،  كلید واژه ها: 
داخلی، تدابیر بین المللی

پول شویی در پرتو قانون مبارزه با پول شویی و اسناد بین المللی

قدرت غریب پورجهان آباد

دادرس دادگاه عمومی شهرستان دنا و دانشجوی 
كارشناسی ارشد حقوق كیفری و جرم شناسی
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درآمد
بِیث بِالطیِب...« )... و مال بد را  لُوا الْخَ »...ال تََتَبدَّ

به مال خوب تبدیل نکنید..« )1( 
حوزه جرم از تحوالت شگرف امروز در امان نبوده 
است. انقالب الکترونیکی، انفجار اطالعات و دهکده 
شدن جهان امروز، جرایم جدیدی را به وجود آورده 
در  نوپیدایی  آنهاست.  زمرة  از  پول شویی  که  است 
مسائل کهن و ضرورت بازپرداخت به مسائل نوپیدا، 
پروسه جهانی سازی اقتصاد و نظریه دهکده جهانی 
با در نوردیدن مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، 
از یک طرف باعث سودهای سرشار و از طرف دیگر 
از  پول شویی  که  جدید  جرایم  چشمگیر  رشد  باعث 
که  موضوعی  است.  شده  آنهاست،  مهم ترین  زمره 
هنگفت  سودهای  و  مخدر  مواد  خصوص  در  بدواً 
سرشار از آن، مورد توجه قرار گرفت و نخستین بار 
مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه  کنوانسیون   3 ماده  در 
و داروهای روان گردان )وین( و متعاقب آن در ماده 
7 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان سازمان یافته 
فراملی، جرم انگاری شد. جرمی که وقتی اقتصاد غیر 
رسمی شکل گیرد وگسترش یابد، فعالیت های مالی 
غیررسمی به صورت پول های غیر متشکل درمی آید 
و در صورتی که این پول ها در بخش غیررسمی باقی 

بماند، راه اقتصاد غیر رسمی و غیر متشکل هموارتر 
و باعث اختالل عمومی اقتصادی شده و زمانی که 
اقتصاد گردد، پول شویی  این پول ها وارد  سعی شود 
فعالیت های  از  ناشی  عواید  شستن  می شود.  پیدا 
جنایی،  سازمان یافته  تشکیالت  تداوم  از  مجرمانه، 
نامشروع،  عواید  انداختن  جریان  به  مقدمات  تمهید 
تجویز سرمایه های غیر قانونی، افزایش قدرت و نفوذ، 
حمایت  تشکیالت  این  امنیت  و  بیشتر  سود  ایجاد 
کرده و با نفوذ در سیستم بازارهای مالی قانونی، به 
تالش های گروه های سازمان یافته جنایی در کنترل 
بخش های اقتصاد ملی از طریق جرم، به موجودیت 

این تشکیالت تداوم می بخشد. 
از  جلوگیری  پول شویی،  جرم انگاری  از  هدف 
فعالیت  های  حجم  کردن  کم  و  عایدات  گسترش 
اقتصادی  قدرت  تضعیف  جنایی،  سازمان   های 
پول شویی  مراحل  کشف  و  مجرمانه  سازمان های 
به سطوح  مبنا و مقدم و رسیدن  جهت کشف جرم 
باالی سازمان   های جنایی می باشد. مبارزه با پول شویی 
به  و  یافته  سازمان  جرایم  غیراقتصادی شدن  باعث 
تبع آن، گسست تشکیالت آنها و نهایتًا کم شدن آمار 
و آثار جرایم سازمان یافته ای است که از آن به عنوان 
معضل قرن بیست و یکم یاد می شود. وجود کشور 
مواد  کننده  تولید  بزرگ ترین  عنوان  به  افغانستان 
مخدر، اعتقاد سران طالبان در خصوص تجویز تولید، 
خرید و فروش مواد مخدر و هزینه کردن درآمدهای 
ناشی از آن جهت خرید اسلحه و مهمات به منظور 
کشور  پهناور  گستره  اعتقادات،  راستای  در  مبارزه 
افغانستان،  با  آن  مرزهای گسترده مشترک  و  ایران 
و  بیکاری  باالی  رشد  ایران،  جمعیت  بودن  جوان 
را  ایران  همه  و  و... همه  ایران  اقتصادی  مشکالت 
به  سازمان یافته   جرایم  از  ناشی  پول شویی  مستعد 
ویژه مواد مخدر کرده است که بدیهی بودن مبارزه با 

1. نساء، 2

پولشویی، جرمانگاری از هدف

جلوگیریازگسترشعایداتوكمكردن

جنایی، سازمانهای فعالیتهای حجم

سازمانهای اقتصادی قدرت تضعیف

مجرمانهوكشفمراحلپولشوییجهت

به رسیدن و مقدم و مبنا جرم كشف

سطوحباالیسازمانهایجناییمیباشد.

پولشوییدرپرتوقانونمبارزهباپولشویی...
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پول شویی را نشان می دهد.

مفهومپولشویی
 امروزه صرف ارتکاب جرم، با مدنظر قرار دادن 
این مطلب که اکثر مجرمان دارای انگیزه های مالی 
مجرمان  برای  ظاهری  کامیابی  نمی تواند  هستند، 

فراهم آورد. 
برای مجرمان اقتصادی، حفظ مال و بهره جویی 
از عواید به دست آمده مهم است لذا الزم است که 
اموال  تا  نشود  کشف  آن  مجرمانه  منشأ  و  ماهیت 
توسط مقامات انتظامی و قضایی نشود، جرم مبنا و 
تعقیب  تحت  آمران  و  عامالن  و  نشود  مقدم کشف 
فکر  به  است که مجرم  مرحله  این  در  نگیرند.  قرار 
به  توسل  با  می افتد  جرم  از  حاصل  عواید  تطهیر 
دارد،  وجود  که  مختلف  شیوه های  و  متعدد  راه های 
قصد مشروع و قانونی جلوه دادن درآمدهای ناشی از 
جرم را دارند. تا زمانی که مجرم پول و عواید حاصل 
از ارتکاب جرایم را وارد سیستم قانونی کند و ظاهری 
قانونی و مشروع به آن ببخشد، مسیر پرمخاطره ای 
را به علت تعبیه فیلترهای نظارتی و قانونی، فرا روی 
خود می بیند و به همین دلیل ناچار باید از روش هایی 
استفاده کند که موجب اختفای منشاء اولیه درآمدها 
چرا  کند.  استفاده  درآمدها  این  از  بتواند  هم  و  شود 
که در صورتی که مجرم نتواند از درآمدهای به دست 
آمده از جرم، استفاده کند؛ عواید حاصله نفعی برای 
ایشان نخواهد داشت. لذا پروسه ای که مجرمین طی 
اعمال  از  حاصل  هنگفت  سودهای  به  تا  می کنند 
توجه  و  بخشند  قانونی  و  مشروع  ظاهری  مجرمانه 
جلب  خود  به  را  قضایی  و  انتظامی  ایمنی،  مقامات 

نکنند، پول شویی نام دارد.

روشبرخوردكشورهاباپولشویی
جرم  تعریف  در  کشورها  برخورد  و  نگاه  نوع 

تعریف  در  اختالف  باعث  و  بوده  مؤثر  پول شویی 
تفاوتی  پول شویی  تعریف  کلیات  در  گرچه  می شود. 

ندارند. 
امروزه سه سیستم در برخورد با پول شویی حاکم 

است:
را جرمی مستقل  1- برخی کشورها پول شویی 
تداوم  پول شویی  که  عقیده هستند  براین  و  ندانسته 
مصادره  و  ضبط  و  است  مقدم(  و  )منشا  اولیه  جرم 
مال نامشروع و عواید حاصل از جرم، برای مبارزه با 
پول شویی کافی است و نیازی به جرم انگاری مستقل 

در این خصوص وجود ندارد.
2- برخی دیگر از کشورها، پول شویی را نوعی 
با  که  معتقدند  و  دانسته  جرم  وقوع  در  معاونت 
پول شویان باید به عنوان معاون در جرم مبنا و مقدم 

برخورد کرد.
می باشند،  اکثریت  در  که  کشورها  برخی  ج( 
مقدم  و  مبنا  جرم  از  مستقل  جرمی  را  پول شویی 
جرم انگاری  آن  برای  جداگانه  صورت  به  و  دانسته 
کرده و با آن برخورد می کنند، حتی اگر مرتکب جرم 
تصویب  با  ایران  باشد.  نفر  یک  پول شویی  و  مبنا 
از  گروه  این  زمره  از  پول شویی  با  مبارزه  قانون 
کشورها است. از نظر نباید دور داشت که بعضی از 

اكثریت در كه كشورها برخی

مستقل جرمی را پولشویی میباشند،

ازجرممبناومقدمدانستهوبهصورت

جداگانهبرایآنجرمانگاریكردهوباآن

جرِم مرتکب اگر حتی میكنند، برخورد

ایران باشد. نفر یك پولشویی و مبنا

از پولشویی با مبارزه قانون باتصویب

زمرهاینگروهازكشورهااست.

قدرتغریبپورجهانآباد)دادرسدادگاهعمومیشهرستاندنا(



)1
38

8  
ی

و د
ذر 

- آ
 41

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
  پی

  

118

و  نبوده  برخی کشورها جرم  در  پول شویی  مصادیق 
صرفًا تطهیر عواید حاصل از جرایم مهم را پول شویی 
دانسته اند. این اختالفات رسیدن به تعریفی واحد از 

پول شویی را مشکل تر می کند. 
دو  از  پول شویی  با  کشورها  برخورد  روش  لذا 

حالت خارج نیست:
1- به جرم انگاري مستقلي نیاز ندارد تداوم جرم 

مبنا است؛
2- نوعي معاونت و تسهیل در امر جرم منشاء 

است؛
3- جرم مستقلي از جرم منشأ مي باشد.

تعریفپولشویی
تعاریف متعددی از پول شویی به عمل آمده است. 
پول شویی فرایند و پروسه ای است که طی آن 
عواید حاصل از جرایم، از طرق مختلف ظاهری مشروع 
و قانونی می یابد. یکی از حقوقدانان چنین تعریفی از 
است  فرایندی  »پول شویی  می دهد:  ارائه  پول شویی 
که بدان وسیله پول و مبالغ نقد حاصل از فعالیت های 
مجرمانه، بدون ردیابی منشاء آن می تواند به آسانی 

مبادله شود.« )باقرزاده؛ 1386، ص26( 
با  و  پول شویی  گسترده  دامنه  علت  به  امروزه 

عنایت به تعدد دیدگاه های مطروحه در این خصوص، 
ضمن ارائه تعاریف متعددی از آن، رسیدن به تعریفی 

واحد از این جرم را با مشکل مواجه کرده است.
تطهیر پول به مجموعه اقداماتی اطالق می شود 
ستدهای  و  داد  از  حاصل  پول  جابه جایی  برای  که 
غیر مشروع و خالف قانون مانند تجارت مواد مخدر، 
هدف  با  مختلف،  جنایات  و  تروریستی  فعالیت های 
یا  یا ذی نفع  پول  نوع  مبدأ، مشخصات  تغییر شکل 
اقدامات،  این  با  حقیقت  در  و  می رود  به کار  مقصد 
پول نامشروع و کثیف تطهیر شده و شست وشو داده 

می شود. )تذهیبی؛ 1374، ص43(
از  است  عبارت  پول شویی  دیگر،  تعریفی  طبق 
راه هایی که با توسل به آنها، منابع و نقدینه های به 
دست آمده از راه های نامشروع را زیرپوشش فریبنده 
قرار داده و آن را به گونه ای دیگر جلوه گر ساخته، تا 
بدین طریق تغییر شکل یافته و ماهیت عواید ناشی 
سالت؛     و  )بوسورث  گردد.  پنهان  مجرمانه  اعمال  از 

1376، ج1، ص7( 
تعریف دیگر منظور از تطهیر مال، مخفی کردن 
منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال 
یافتن منبع اصلی مال  به طوری که  پاک می باشد، 
)میرمحمدصادقی؛     گردد.  دشوار  بسیار  یا  غیرممکن 

1377، ص332(
وضع  برای  اروپا  کمیسیون  طرح  یک  ماده 
کارگیری  به  از  پیشگیری  جهت  شورا  دستورالعمل 
سیستم های مالی با هدف پول شویی مصوب مارس 
یا  تبدیل  تعریف می کند:  را چنین  پول شویی   1990
فعالیت های  از  این  که  به  علم  با  دارایی  یک  انتقال 
مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان کردن 
منشأ و مبنای غیرقانونی آن دارایی یا کمک به هر 
شخص که با ارتکاب چنین جرمی سروکار دارد، به 
این  وی.  رفتاری  قانونی  پیامدهای  از  گریز  منظور 
این  با  می باشد  وین  کنوانسیون  از  برگرفته  تعریف 

اقداماتی مجموعه به پول تطهیر

پول جابهجایی برای كه میشود اطالق

و مشروع غیر ستدهای و داد از حاصل

مخدر، مواد تجارت مانند قانون خالف

فعالیتهایتروریستیوجنایاتمختلف،

باهدفتغییرشکلمبدأ،مشخصاتنوع

پولیاذینفعیامقصدبهكارمیرود.

پولشوییدرپرتوقانونمبارزهباپولشویی...
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تفاوت که در کنوانسیون وین، فقط پول  های ناشی از 
مواد مخدر مدنظر بود، نه دیگر جرایم.

بنا به تعریف ژاک بوریکان، پول شویی سازوکاری 
از  ناشی  نامشروع  درآمدهای  آن  از طریق  است که 
فعالیت های مجرمانه غیرقانونی و سازمان یافته، مشروع 

جلوه  داده می شود. )بوریکان؛ 1378، ص231(
از  اروپا  پول  شورای  کنوانسیون  که  تعریفی 
پول شویی ارائه می دهد، به این شرح است: تحصیل، 
تملک، استفاده از دارایی های به دست آمده از منابع 
یا  مباشرت  یا  مشارکت  هرگونه  نیز  و  غیرقانونی 
دسیسه چینی برای ارتکاب یا کوششی برای ارتکاب 
پنهان کاری هرگونه  یا ترغیب، تسهیل و  یا کمک 

جرم مرتبط با پول شویی.

مراحلیافرآیندپولشویی
منظور از فرایند پول شویی، مراحلی است که به 
انتها  تا  ابتدا  از  موجب آن جریان شست وشوی پول 
همیشه  که  نیست  نیازی  البته  که  می گیرد  صورت 
همه مراحل رخ دهد و نیازی نیست که ترتیب مراحل 
یکسان باشد، ضمن این  که فرایند را به چهار یا پنج 
مرحله  سه  خصوص  در  اما  می کنند،  تقسیم  مرحله 

اتفاق نظر وجود دارد. 

1.جایگذاری
)موسوی مقدم؛  استقرار  یا  جای گذاری  مرحله 
قوه  آموزش  )معاونت  مکان یابی  یا  ص53(   ،1386
قضاییه؛ 1387، ص18( یا بنا به عقیده بعضی از مؤلفین 
و حقوقدانان، مرحلة پیش شست وشو، مرحله ای است 
که مجرمان عواید حاصل از ارتکاب جرم را با هدف 
آن  غیرقانونی  و  غیرمشروع  منشاء  کردن  پنهان 
این مرحله است که  مالی می کنند. در  وارد سیستم 
مجرمان به علت ضعف عملکرد نهادهای نظارتی و... 

به مکان هایی که مشهور به بهشت مالیاتی هستند، 
بگریزند.  عدالت  چنگال  از  تا  می کنند  مسافرت 
مرحله  که  پول شویی  مرحله  اولین  دیگر  عبارت  به 
جاسازی  و  جابه جایی  استقرار،  ورود،  سرمایه  گذاری، 
نیز نامیده می شود، مرحله گردش فیزیکی وجوه نقد 
و  نمایان ترین، ظریف ترین و حساس ترین  است که 
در عین حال آسیب پذیرترین مرحله پول شویی است.

از جمله روش های جای گذاری روش اس مورفینگ)1( 
است که پول  های کالن به پول  های کوچک و خرد 
تقسیم می شود. تشکیل شرکت های صوری، همکاری 
با مدیران مؤسسات مالی، سرمایه گذاری در مؤسسات 
مالی خارجی، جذب اشیاء گران قیمت و دور کردن 
محل  از  جرم  ارتکاب  از  حاصل  سرمایه  و  عواید 

ارتکاب آن، از دیگر روش های جای گذاری است. 
در روش اس مورفینگ مقداری از عواید نامشروع 
به خرید هواپیما، مقداری به خرید طال، مقداری به 

خرید اشیاء عتیقه و.. اختصاص داده می شود. 
)باقرزاده؛ 1382، ص41(

بعضی از روش های جای گذاری شامل اس مورفینگ، 
همکاری با مدیران مؤسسات مالی، تشکیل شرکت های 
صوری و سرمایه گذاری در مؤسسات مالی و خارجی و 

1.Smurfing

مرحله كه پولشویی مرحله اولین

سرمایهگذاری،ورود،استقرار،جابهجاییو

جاسازینیزنامیدهمیشود،مرحلهگردش

فیزیکیوجوهنقداستكهنمایانترین،

ظریفترینوحساسترینودرعینحال

آسیبپذیرترینمرحلهپولشوییاست.

قدرتغریبپورجهانآباد)دادرسدادگاهعمومیشهرستاندنا(
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خرید اشیاء گران قیمت است.

2.مرحلهالیهگذاری
مرحله  به  که  الیه چینی  یا  الیه گذاری  مرحله   
تبدیل )موسوی مقدم؛ 1386، ص53(، مرحله استتار  
هم  ص44(  همان،  )باقرزاده؛  شست وشو  مرحله  و 
مشهور است، مرحله ای است که منشأ منافع حاصل 
شده پنهان می شود و هدف، مشروع جلوه دادن عواید 
حاصل از جرم است. بدین ترتیب که مجموعه ای از 
نقل و انتقاالت متعدد و پیچیده انجام می شود تا رّد 
جرایم ارتکابی پنهان بماند و مجرمان بتوانند از عواید 
به دست آمده استفاده کنند. این مرحله که به مرحله 
جداسازی هم مشهور است، مشتمل است بر محو اثر 
و ردیابی منشأ مال نامشروع و به گردش در آوردن 
کردن  مشتبه  و  متعدد  مادی  عملیات  طریق  از  آن 
متعدد  الکترونیکی  انتقال  عملیات.  واقعی  هویت 
منابع  خروج  گران،  قیمت  های  اعالم  بین المللی، 
معامالت  انجام  صوری،  معامالت  انجام  کشور،  از 
کارت های  از  استفاده  و  سهام داران  و  کارگزاران  با 
مرحله  این  در  استفاده  مورد  روش های  از  اعتباری، 

است.

بعضی از روش های الیه گذاری عبارتند از:
- خارج کردن منابع از کشور؛                                          

- انجام معامالت با کارگزاران سهام و کاال؛
- انجام معامالت صوری؛

- انتقال الکترونیکی وجوه؛
                                                  

3.مرحلهتبدیل
مرحله تبدیل که به یکپارچه سازی و ادغام هم 
شست وشو  پول  که  است  مرحله ای  است:  مشهور 
داده شده، به سیستم مالی قانونی وارد شده و مثل 
در  می کند،  را طی  خود  طبیعی  گردش  پول ها  بقیه 
این مرحله است که تقریبًا، مجرمان دیگر از تعقیب 
به  آسوده خاطر  و  مانده  امان  در  انتظامی و قضایی 

گردش عواید حاصله جهت منفعت می پردازند. 
در این مرحله پول کثیف و تمیز با هم آمیخته 
شده و عواید حاصل از درآمدهای مشروع و نامشروع 
با هم مخلوط شده و دیگر پول به صورت قانونی جلوه 
می نماید. در این مرحله ظاهری مشروع برای عواید 
حاصل از جرم فراهم شده و رّدی از پول نامشروع به 
جای نمی ماند کشف آن سخت می شود، چون به طور 

کامل در اقتصاد قانونی وارد شده است.
از جمله روش های مورد استفاده در این مرحله، 
از  استفاده  سوء  و  پوششی  شرکت های  تشکیل 
به عنوان مثال قیمت  عملیات تجاری و... می باشد. 
کاال را بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی اعالم می کنند 
و  صادرات  خصوص  در  دروغین  اعالمیه های  یا 

واردات ارائه می دهند.

شیوههایپولشویی
روش های مورد استفاده مجرمین جهت شست و 
شوی پول حاصل از اعمال مجرمانه با توجه به مکان 
تطهیر  پول  میزان  شست وشو،  مکان  جرم،  ارتکاب 

و یکپارچهسازی به كه تبدیل مرحله
ادغامهممشهوراست:مرحلهایاست
كهپولشستوشودادهشده،بهسیستم
مالیقانونیواردشدهومثلبقیهپولها
گردشطبیعیخودراطیمیكند،دراین
از دیگر تقریبًا،مجرمان كه مرحلهاست
تعقیبانتظامیوقضاییدرامانمانده
حاصله عواید گردش به خاطر آسوده و

جهتمنفعتمیپردازند.

پولشوییدرپرتوقانونمبارزهباپولشویی...
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پول شویی،  خصوص  در  شده  وضع  قوانین  شده، 
توانمندی تکنولوژیکی کشور محل فعالیت مجرمان، 
امکانات گروه های سازمان یافته مجرمانه و همکاری 
هستند،   متناوب  و  متفاوت  و...  مملکتی  مسؤولین 
پول شویی  روش های  و  شیوه  متداول ترین  از  برخی 

عبارتند از:
اسکناس های  تبدیل  منظور  پول:  تصفیه   -1
است.  بزرگ  اسکناس های  به  ریز و کوچک  و  خرد 
مواد  که  مخدر  مواد  قاچاقچی  یک  مثال  عنوان  به 
کار،  راحتی  برای  می فروشد،  زیادی  افراد  به  را 
به  را  آمده  به دست  متعدد  و  اسکناس های کوچک 
اسکناس های بزرگ و چک پول تبدیل کرده و کار 

حمل و جابه جایی و انتقال را راحت تر می کند،
2- استفاده از سیستم بانکی: با عنایت به اصل 
رازداری بانکی و مشتری مداری بانک ها و با عنایت 
از  مورد  این  بانکی،  سیستم  از  استفاده  سهولت  به 
عواید  تطهیر  برای  متداول ترین روش های مجرمان 
سیستم  از  مختلف  طرق  به  و  بوده  جرم  از  حاصل 

بانکی استفاده می کنند؛ 
اشیاء  اصواًل  قیمت:  گران  کاالهای  عرضه   -3
و  بوده  قیمت  گران  و...  هنری  آثار  الماس،  عتیقه، 
و  دارد  مردم  و  پول شویان  برای  خاصی  جذابیت 
مجرمان عواید حاصل از جرم را به راحتی با این اشیاء 
کردن  پنهان  در  روش سعی  این  با  و  نموده  مبادله 
برقراری  با  بنابراین  و  دارند  نامشروع  عواید  منشأ 
به  قیمت  گران  کاالهای  عرضه کنندگان  با  ارتباط 
شست وشوی پول و عواید حاصل از اعمال مجرمانه 

می پردازند؛
4- استفاده از آژانس های مسافرتی و شرکت های 

حمل و نقل؛
5- فعالیت تحت عنوان بنگاه های خیریه؛

تأسیس شرکت  های سرمایه گذاری مسکن،   -6

زمین و... ؛
7- استفاده از قمارخانه ها؛ 

8- تأسیس شرکت های بیمه؛
هماهنگ  مشتریان  حساب  به  پول  انتقال   -9
شده در سایر کشورها و کشورهایی که قوانین آنها از 

بُعد نظارتی ضعیف است؛
10- بورس اوراق بهادار؛

11- شرط بندی؛
12- معامالت ساختگی صادرات و واردات؛

ویژه  به  مجهول  هویت  با  حساب  افتتاح   -13
در کشورهایی که مشتری مدار بوده و قاعده رازداری 

بانکی حاکمیت دارد(؛ 
16- ایجاد بانک های کارگزار؛

17- استفاده از حواله )سیستم بانکی موازی( به 
هماهنگی  و  داشته  طرف  چهار  حواله  این  که  علت 
الزم را بین خود به عمل می آورند و روش های متعدد 
زمانی  مقتضیات  و  شرایط  به  توجه  با  که  دیگری 
)معظمی؛  هستند.  تبدیل  و  تغییر  حال  در  مکانی  و 

1384، صص103 تا 112(

و بانکی رازداری اصل به عنایت با

به عنایت با و بانكها مداری مشتری

این بانکی، سیستم از استفاده سهولت

استفاده روشهای متداولترین از مورد

مجرمانبرایتطهیرعوایدحاصلازجرم

بودهوبهطرقمختلفازسیستمبانکی

استفادهمیكنند.

قدرتغریبپورجهانآباد)دادرسدادگاهعمومیشهرستاندنا(
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ویژگیهایپولشویی
و  است  برخوردار  ویژگی هایی  از  جرمی  هر 
پول شویی به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان 
به  عنایت  با  نمی باشد.  قاعده  این  از  یافته، مستثنی 
این  که پول شویی یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته 
است بسیاری از ویژگی های آن مشترک با این جرایم 
است. بسیاری از این ویژگی ها، شرط الزم پول شویی 
نبوده و ممکن است پول شویی بدون این شرایط هم 
ارتکاب یابد. ذیاًل به طور خالصه به چند ویژگی  مهم 

پول شویی اشاره می شود:

توجه  با  مبنا:  جرم  وقوع  به  بودن  مسبوق   -1
به تعریف پول شویی مالحظه می گردد که الزامًا باید 
تالش   تا  باشد  افتاده  اتفاق  مبنا(  عنوان  )به  جرمی 

برای تطهیر عواید حاصل از آن انجام شود.
2- فراملی بودن: با عنایت به ویژگی های جرایم 
سازمان یافته، معمواًل پول شویی باید فراتر از مرز یک 
دولت انجام گردد. گرچه لزومًا همیشه این طور نیست. 
البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که کسانی که 
به تمامی جرایم تسّری داده اند، سطح  را  پول شویی 
جرم پیچیده ای مثل پول شویی را پایین آورده، ممکن 

استفاده	
از	بانک	های	
کارگزار

شیوه	های	
پول	شویی

استفاده	
از	سیستم	

بانکی	موازی	
)حواله(

ایجاد	
شرکت	های	
صوری

معامالت	
جعلی	و	

ساختگی	صادرات	
واردات

شرط	بندی

بورس	
اوراق	بهادار

انتقال	
پول

تصفیه	
استفاده	پول

از	قمارخانه

ایجاد	
دفاتر	اسناد	

رسمی

استفاده	
از	سیستم	
بانکی

تأسیس	
شرکت	های	

بیمه

تأسیس	
بنگاه	های	
خیریه

تأسیس	
شرکت	های	
سرمایه	گذاری

هماهنگی	
با	عرضه	کنندگان	
کاالهای	لوکس	و	

گران	قیمت

آژانس	های	
مسافرتی	و	

شرکت	های	حمل	
و	نقل

افتتاح	
حساب	با	

هویت	مجعول

پولشوییدرپرتوقانونمبارزهباپولشویی...
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است با این دیدگاه اهمیت این جرم را از بین برده و 
بالتبع حساسیت مبارزه با آن را از بین ببرند. 

3- تعدد مباشر: جرایم اکثراً به صورت انفرادی 
پیچیده  فرایند  به  عنایت  با  ولی  می شود  انجام 
تحقق  جهت  ارتکاب،  بودن  تخصصی  و  پول شویی 

پول شویی نیاز به افراد زیادی هست.
فرایند  پول شویی  ارتکاب:  بودن  تخصصی   -4
و  حرفه ای  افراد  به  نیاز  بنابراین  دارد.  پیچیده ای 
سهولت  جهت  در  مجرب  افراد  و  است  متخصص 

ارتکاب جرم مؤثر می باشند.
)اسعدی؛ 1386، صص300  5- سازمان یافتگی 

تا 303(
مصادیق  از  پول شویی  این  که  به  عنایت  با 
اساسی ترین  از  یکی  از  است،  یافته  سازمان  جرایم 
ویژگی های این جرایم یعنی سازمان یافتگی برخوردار 
است مرتکبین این جرایم از تشکیالت سازمان یافته، 
تداوم دار، هدف دار، دارای بیش از دو عضو، با توافق 
قبلی و... برخوردارند. ضمن این  که پول شویی محدود 
را  نامشروع  اموال  همه  و  نمی شود  کثیف  پول  به 

دربرمی گیرد. 
بر خالف تصور و با توجه به دیدگاه های بعضی 
لزومًا  پول شویی  شده،  ارائه  تعاریف  و  حقوقدانان  از 
بلکه  نمی  یابد،  ارتکاب  یافته  سازمان  جرم  قالب  در 
جرمی  پول شویی  باشد.  نفر  یک  می تواند  مرتکب 
از جرم مبنا و منشأ است. پول شویی دارای  مستقل 
حیثیت عمومی و غیر قابل گذشت است. با ترک فعل 
هم محقق می شود و از جرایم عمدی است، شروع به 
جرم داشته و معاونت در این جرم قابل تصور است. 
الزم به ذکر است که خود مرتکبین پول شویی دارای 

ویژگی هایی می باشند که بعضًا به آن اشاره شد. 

اهدافپولشویی
مهم ترین اهداف پول شویی به شرح زیر است:

1- جلوگیری از توقیف، انسداد و مصادره اموال، 
جهت استفاده از عواید حاصله از ارتکاب جرم و تزریق 

پول با هدف استمرار و ادامه فعالیت های مجرمانه. 
2- جلوگیری از کشف منابع نامشروع و جرم مبنا 

و مقدم: پول شویی رابطه جرم و مجرم را قطع کرده 
و کشف جرم مبنا و مرتکبین را دشوار ساخته و هدف 

اصلی که نگرشی اقتصادی است را فراهم می کند. 
3- فرار از مالیات: هرچه سود معامالت بیش تر 
باشد، توجه مأمورین مالیات را بیش تر جلب می کند، 
لذا مرتکبین برای عدم کشف جرم و فرار از پرداخت 
مالیات، معامالت صوری انجام داده، وارد بورس شده، 
از کاالهای لوکس استفاده کرده و... به طرق مختلف 

از پرداخت مالیات فرار می نمایند. 
4- و بهره برداری از عواید حاصل از جرم: برای 
حیات  ادامه  و  آن  پویایی  و  گروه  آرمان  به  رسیدن 
گروه و برای کسب درآمد بیش تر از طریق به جریان 

انداختن عواید حاصل از جرم

آثارپولشویی
آثار زیان بار پول شویی متعدد است که به تعدادی 

از آنها اشاره می شود.
همواره رابطه معکوسی بین رشد تولید ناخالص 
داخلی و رشد پول شویی وجود داشته است و با افزایش 
پول شویی، تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. 
اقتصادی شده،  اختالل در سیستم  باعث  پول شویی 
برنامه ریزی واقعی توسط مسؤولین را مشکل کرده، 
مدیریت اقتصاد را بغرنج ساخته، نوسان در نرخ بهره 
و نرخ ارز را به ارمغان آورده، توزیع عادالنه درآمدها 

سیستم در اختالل باعث پولشویی

اقتصادیشده،برنامهریزیواقعیتوسط

مدیریت كرده، مشکل را مسؤولین

نرخ در نوسان ساخته، بغرنج را اقتصاد

بهرهونرخارزرابهارمغانآورده،توزیع

عادالنهدرآمدهارامتأثرساخته،توسعه

را اخالقی اصول و كرده كند را اقتصادی

تنزلمیدهد.

قدرتغریبپورجهانآباد)دادرسدادگاهعمومیشهرستاندنا(
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اقتصادی را کند کرده، عدم  را متأثر ساخته، توسعه 
را  عدالتی  بی  داده،  را گسترش  ناامیدی  و  اطمینان 
مشروعیت  داده،  افزایش  را  رانت خواری  داده،  رواج 
نظام را زیر سؤال برده، اعتماد عمودم را کاهش داده، 
برگ برنده مأمورین در مبارزه با عاملین و مباشرین 
کرده،  دشوار  و  داده  کاهش  را  یافته  سازمان  جرایم 
آرامش به گروه های مجرمانه سازمان یافته بخشیده، 
سازمان  گروه های  نفوذ  ساخته،  ممکن  را  آنها  دوام 
یافته در نزد مقامات و مسؤولین و متأثر کردن آنها را 

فراهم کرده و اصول اخالقی را تنزل می دهد.

اقسامپولشویی
در یک تقسیم بندی  کلی و با نگاهی به بحث 

صالحیت، پول شویی به چهار نوع تقسیم می شود:
در  مقدم  و  منشأ  اگرجرم  درونی:  1-پول شویی 
از آن هم در  یک کشور و پول شویی عواید حاصل 

همان کشور باشد، پول شویی درونی است.
3-پول شویی بیرونی: در صورتی که جرم منشأ و 
مبنا در خارج از کشور و پول شویی عواید حاصل از آن 

هم در خارج باشد، پول شویی بیرونی است.
و  منشأ  جرم  چنان چه  وارداتی:  3-پول شویی 
مقدم خارج از کشور و تطهیر عواید حاصل از آن در 
داخل کشور صورت گرفته باشد، پول شویی وارداتی 

است.

و  منشأ  جرم  چنان چه  صادراتی:  4-پول شویی 
مقدم در داخل کشور و پول شویی عواید حاصل از آن 
در خارج کشور انجام شده باشد، پول شویی صادراتی 

است.
اهمیت  لحاظ  به  مبحث  این  تقسیم بندی  علت 
به  عنایت  با  است؛  رسیدگی  صالحیت  موضوع 
قوانین مربوط به صالحیت، قسم اول در صالحیت 
به  بیرونی  پول شویی  در  است،  ایران  دادگاه های 
صالح  ایران  دادگاه های  داخلی  پول شویی  خالف 
ایرانی  مرتکب،  این  که  مگر  نمی باشند،  رسیدگی  به 
باشد  نشده  رسیدگی  وی  جرم  به  خارج  در  و  بوده 
به علت ممنوعیت محکومیت مضاعف در میثاق های 
بین المللی، در خصوص پول شویی وارداتی با عنایت 
به مستقل بودن جرم پول شویی و با توجه به ماده7 
قانون مجازات اسالمی و قانون پول شویی، دادگاه های 
ایران صالح برای رسیدگی به جرم پول شویی بوده، اّما 
صالح برای رسیدگی به جرم مبنا و مقدم نمی باشند، 
مگر این  که مرتکب ایرانی بوده و در خارج به جرم وی 
رسیدگی نشده باشد. همچنین در خصوص پول شویی 
صادراتی، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی نبوده، 
مگر این  که مرتکب ایرانی بوده و در ایران یافت شده 
باید  این  که  باشد، ضمن  نشده  قباًل محکوم  و  باشد 
هم  قضیه  این  به  کشورها  متقابل  برخورد  نحوه  به 

نگاه کرد.

اركان)عناصر(جرمپولشویی
ارکان  پول شویی مشابه هر جرم دیگری دارای 
و عناصر متشکله ای می باشد. قانونی که آن را منع 
گرفته  نظر  در  مجازات  آن  مرتکب  برای  و  کرده 
رفتار  توصیف  به  که  است  قانونی جرم  است عنصر 
را که در عالم  پرداخته و عمل ممنوعه ای  مجرمانه 
خارج محقق می شود )عنصر مادی(، بیان کرده و فکر 
و اندیشه مجرمانه و نقش عمد یا خطاء را در ارتکاب 
به  یا روانی(.  جرم روشن می سازد )عنصر مصنوعی 
نظر می رسد جرم دارای دو عنصر بیشتر نباشد )عنصر 
از  تبعیت  به  قانونی  عنصر  ذکر  و  معنوی(  و  مادی 

تقسیم بندی کلی حقوقدانان است.

با وارداتی پولشویی خصوص در
عنایتبهمستقلبودنجرمپولشوییو
باتوجهبهماده7قانونمجازاتاسالمی
ایران دادگاههای پولشویی، قانون و
پولشویی جرم به رسیدگی برای صالح
بوده،اّماصالحبرایرسیدگیبهجرممبنا
اینكهمرتکب ومقدمنمیباشند،مگر
ایرانیبودهودرخارجبهجرمویرسیدگی

نشدهباشد.

پولشوییدرپرتوقانونمبارزهباپولشویی...
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1.عنصرقانونی
پول شویی  با  مبارزه  الیحه  تصویب  از  قبل  تا 
خاصی  قانون  پراکنده(  قوانین  البه الی  در  )مگر 
با  مبارزه  الیحه  نداشت.  وجود  خصوص  این  در 
پول شویی با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 
1381/6/27 به تصویب هیأت وزیران رسید و با قید 
یک فوریت در تاریخ 1381/7/16 تقدیم مجلس شد، 
یک فوریت تصویب نشد و به صورت عادی بررسی 
و در تاریخ 1385/8/14 تصویب و به شورای نگهبان 
اصرار  و  نگهبان  شورای  ایرادهای  با  گردید.  ارسال 
به مجمع تشخیص مصلحت  مجلس، مصوبه فوق، 
نظام رفت و باالخره بعد از رفت و برگشت های زیاد، 
بین مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون 
مصوبه  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  و  اساسی 
شورای  مجلس   1386/10/2 مورخ  علنی  جلسه  در 
اسالمی تصویب و در تاریخ 1386/10/17 به تأیید 

شورای نگهبان رسید.
قوانین  پول شویی،  با  مبارزه  قانون  از  غیر  به 
دیگری هم در این خصوص وجود دارد که به طور 
از بحث هایی که  خالصه ذکر می شوند )صرف نظر 
تصویب  از  بعد  آنها  نسخ  عدم  یا  نسخ  در خصوص 
قانون خاص پول شویی، می تواند وجود داشته باشد( 
و با عنایت به این  که در یک بخش جداگانه به تدابیر 
انجام گرفته در خصوص پول شویی در ایران پرداخته 
می شود، فقط عناوین کلی قانون ها بدون ذکر ماده 

خاص آن ذکر می شود:
قانون  شامل  پول شویی  قانونی  عنصر  مصادیق 
قانون  ایران  )اصل 49(،  اساسی جمهوری اسالمی 
قانون اساسی مصوب 1363  اجرای اصل 49  نحوه 
مجمع   1367 مخدر  مواد  با  مواد  با  مبارزه  قانون 
تشخیص مصلحت نظام- قانون نحوه اعمال تعزیرات 
حکومتی در ارتباط با قاچاق کاال و ارز مصوب 1374 
مجازات  قانون  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
اخالل گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، 
)ماده 622(،  اسالمی مصوب 1375  مجازات  قانون 
دولتی  معامالت  در  پورسانت  اخذ  ممنوعیت  قانون 
مشارکت  اوراق  انتشار  نحوه  قانون   ،1372 مصوب 

مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  و   1372 مصوب 
ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 است.

2.عنصرمادی
پول شویی، مصادیق  با  مبارزه  قانون   2 ماده  در 
بند  سه  در  پول شویی  جرم  مادی  عنصر  مختلف 

جداگانه ذکر شده است که عبارتند از:
1- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید 
حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این  که به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم 

به دست آمده باشد.
منظور  به  عوایدی  انتقال  یا  مبادله  تبدیل،   -2
پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این  که به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده 
یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و 
تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد، مصداق دیگری 

از رکن جرم پول شویی است.
3- اختفاء، پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، 
منشأ، منبع، محل نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت 
عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه 
و  متنوع  بحث های  گرچه  باشد.  شده  تحصیل  جرم 
فراوانی پیرامون عنصر مادی پول شویی وجود دارد، 
اما به ذکر این نکته در خصوص عنصر مادی بسنده 
می شود که بعضی از مصادیق آن مستمر و در بعضی از 

به عوایدی انتقال یا مبادله تبدیل،

غیرقانونیآن كردنمنشأ پنهان منظور

یا مستقیم طور به اینكه به علم با

بوده جرم ارتکاب از ناشی غیرمستقیم

وی كه نحوی به مرتکب به كمك یا

ارتکاب قانونی تبعات و آثار مشمول

ركن از دیگری مصداق نگردد، جرم آن

جرمپولشوییاست.

قدرتغریبپورجهانآباد)دادرسدادگاهعمومیشهرستاندنا(
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مصادیق، عنصر مادی با ترک فعل محقق می شود.
لذا مصادیق عنصر مادی جرم پول شویی عبارتند از:

فعالیت هاي  از  حاصل  عواید  تحصیل   -1
غیرقانوني؛

2- تملک عواید حاصل از فعالیت هاي غیرقانوني؛
فعالیت هاي  از  حاصل  عواید  نگهداري   -3

غیرقانوني؛
فعالیت هاي  از  حاصل  عواید  از  استفاده   -4

غیرقانوني؛
5- تبدیل عواید حاصل از فعالیت هاي غیرقانوني؛

منشأ  کردن  پنهان  منظور  به  عواید  مبادله   -6
غیرقانوني آن؛

7- اختفاء پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعي، 
منشأ، محل، نقل و انتقال یا مالکیت عواید مجرمانه؛

عنصرمعنوی)روانی(
پول شویی جرمی عمدی بوده که عالوه بر عمد 

عام به عمد خاص هم نیاز دارد.
با  باید  پول شویی  مادی  عنصر  مصادیق  تمامی 
علم و آگاهی و اراده صورت گرفته وااّل جرم نمی باشد 
)عمد عام(. لذا چنان چه هر یک از این مصادیق به 
صورت سهوی یا به عنوان مثال در حالت خواب یا 
مستی یا تحت اجبار و اکراه انجام گیرد یا مرتکب، 
وسیله  که  مواردی  در  )مگر  باشد  مجنون  یا  صغیر 

صادق  آن  بر  پول شویی  عنوان  هستند(  ارتکاب 
نخواهد بود. 

همچنین مرتکب باید این اعمال را در خصوص 
اموال و عواید حاصل از جرم با اهداف خاصی انجام 
دهد. یعنی مقنن دراین مورد احراز قصد مرتکب به 
منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول شویی را در 

اقدامات انجام گرفته الزم می داند. 

نحوهرسیدگیبهجرمپولشوییومراجع
صالحیتدار

در  پول شویی  جرم  بودن  مستقل  به  عنایت  با 
ایران و با مدنظر قرار دادن فرایند پیچیده ارتکاب آن، 
گزارش های واصله بدواً به مرجعی که شورای عالی 
از  پس  و  می شود  ارسال  می کند،  تعیین  پول شویی 
پردازش و بررسی صحت یا سقم موضوع و... شورای 
عالی پول شویی آن را به مراجع ذی صالح گزارش و 

سپس به قوه قضاییه ارسال می شود. 
رسیدگی  نحوه  پول شویی،  با  مبارزه  قانون  در 
خاصی مشخص نشده است، بنابراین به عموم قوانین 
کیفری  دادرسی  آیین  مقررات  وفق  و  کرده  مراجعه 
رسیدگی می شود. با عنایت به ماده 11 قانون مبارزه 
تهران و  دادگاه های عمومی  از  پول شویی، شعبی  با 
مراکز  عمومی  دادگاه های  از  شعبی  نیاز  صورت  در 
استان ها به تشخیص رییس قوه قضاییه به این گونه 
جرایم رسیدگی کرده و حکم الزم را صادر می کنند. 

فوایدجرمانگاریپولشویی
با عنایت به ماهیت پیچیده پول شویی و این  که 
با بسیاری از جرایم ارتباط نزدیک داشته و با توجه 
به این  که محدود به منطقه یا کشور خاصی نمی باشد 
با نظر به این  که هدف اکثر مجرمین دستیابی به  و 
مال و ثروت است، این جرم یکی از جرایم مهم بوده 
و ضرورت جرم انگاری در این خصوص نمایان است. 
بعضی از مهم ترین فواید پول شویی به شرح زیر است: 
1- پیشگیری از وقوع جرم منشأ و مقدم: کسب 
درآمد نامشروع از مهم ترین علل و انگیزه های وقوع 
جرم توسط مجرمان بوده و لذا جرم انگاری پول شویی 

اعمال این باید مرتکب همچنین

خصوص در را پولشویی( مادی )ركن

اهداف با جرم از حاصل عواید و اموال

خاصیانجامدهد.یعنیمقنندراینمورد

احرازقصدمرتکببهمنظورپنهانكردن

منشأغیرقانونیپولشوییرادراقدامات

انجامگرفتهالزممیداند.

پولشوییدرپرتوقانونمبارزهباپولشویی...
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و مقابله با مرتکبان موجب می شود، مجرمان انگیزه 
دست  از  مقدم  و  منشأ  جرم  ارتکاب  برای  را  الزم 
داده و این امر به کم شدن آمار جرایم به ویژه جرایم 
پول شویی  مجرمان  زیرا  می کند؛  کمک  اقتصادی 
دارای  و  حسابگر  متخصص،  حرفه ای،  افرادی 
تشکیالت هستند و در صورتی که احتمال دهند که 
نمی شود،  حاصل  عوایدی  جرم،  ارتکاب  صورت  در 
انگیزه ارتکاب جرم را از دست داده و بالتبع مرتکب 

جرایم اقتصادی نمی شوند. 
مؤسسات  و  بانک ها  مالی  انضباط  ایجاد   -2
الزامات  پول شویی،  انگاری  جرم  صورت  در  عالی: 
و  می شود  بانک ها  کار  شفافیت  باعث  آمده  به وجود 
است.  مؤثر  پول شویی  از  جلوگیری  در  خود  به  خود 
که  باشیم  داشته  مدنظر  را  نکته  این  اگر  مخصوصًا 
سیستم  از  استفاده  پول شویی،  شیوه های  از  یکی 
بانکی و مؤسسات مالی می باشد. )مثل احراز هویت 

مشتری، تحقیق منابع و...(
کشور:  از  سرمایه  خروج  از  جلوگیری   -3
جرم انگاری پول شویی باعث کنترل ورود و خروج ارز 
از کشور شده و مانع از خروج سرمایه از کشور شده 
و  با عنایت به تمایل مجرمان به پول شویی صادراتی 
و نزدیک شدن به مکان های بهشت مالیاتی این کار 
را برای آنها مشکل کرده و نهایتًا از خروج سرمایه از 

کشور جلوگیری می کند. 
عادالنه  توزیع  و  اجتماعی  عدالت  برقراری   -4
اعمال  انجام  به  موفق  پول شویان  چنان چه  ثروت: 
خورده  بهم  اجتماعی  عدالت  شوند،  خود  مجرمانه 
پول های  دارای  راحتی  به  جامعه  افراد  از  برخی  و 
به  فراوان  زحمات  علی رغم  دیگر  بعضی  و  کالن 
جایی نمی رسند و بدین ترتیب انگیزه کار را از دست 
با پول شویی در راستای عدالت  مبارزه  لذا  می دهند. 

اجتماعی و توزیع عادالنه ثروت است.
5- سوق دادن ثروت و سرمایه به فعالیت های 
با  مبارزه  اقتصادی:  توسعه  و  رشد  و  اقتصادی 
داللی،  سیاه،  اقتصاد  که  می شود  باعث  پول شویی 
ثروت  و  رفته  بین  از  زیرزمینی  بازار  و  واسطه گری 
و سرمایه به سمت فعالیت های سالم اقتصادی سوق 

داده شود.
به  دسترسی  و  منشأ  جرایم  کشف  تسهیل   -6
مجرمان اصلی: کشف اموال نامشروع و غیرقانونی و 
تحقیق در خصوص نحوه و محل به دست آمدن آنها، 
دسترسی به مجرمان جرایم مبنا و مقدم را امکان پذیر 
آنها، ضمن  با  قانونی  برخورد  و  با شناسایی  و  کرده 
می شود،  جلوگیری  بعدی  جرایم  ارتکاب  از  این که 

مرتکبین را به دست عدالت می سپارد.

بینالمللی سطح در گرفته انجام تدابیر
)جرمانگاریتطهیرپولدراسنادبینالمللی(

مخدر  مواد  قبال  در  تدابیری  اتخاذ  از  بعد 
تصویب  با  آن  تکمیل  و  آن  به  الحاقی  پروتکل  و 
کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر 1972، جامعه 
کالن  پول های  تطهیر  با  مبارزه  راستای  در  جهانی 
خصوص  در  جرم انگاری  با  هم زمان  آن،  از  ناشی 
قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان در وین، در 
ماده سه این کنوانسیون، تطهیر درآمدهای ناشی از 
قاچاق مواد مخدر را جرم تلقی نمود )تطهیر خاص(. 
سپس با زمینه های به وجود آمده، دامنه جرم انگاری 
به  مخدر  مواد  قاچاق  جرم  از  حاصل  عواید  تطهیر 
کنوانسیون  در  نهایتًا  و  یافت  تسری  جرایم  تمامی 
پالرمو در سال 2000 میالدی و در ماده شش آن، 
تطهیر عواید حاصل از تمامی جرایم، جرم انگاری شد. 

كشفاموالنامشروعوغیرقانونیو
تحقیقدرخصوصنحوهومحلبهدست
جرایم بهمجرمان آنها،دسترسی آمدن
با و كرده امکانپذیر را مقدم و مبنا
شناساییوبرخوردقانونیباآنها،ضمن
جلوگیری بعدی جرایم ارتکاب از اینكه
عدالت دست به را مرتکبین میشود،

میسپارد.

قدرتغریبپورجهانآباد)دادرسدادگاهعمومیشهرستاندنا(
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)تطهیر عام(
در  بین المللی  سطح  در  گرفته  انجام  اقدامات 
خصوص عواید حاصل از جرم )تطهیر عام و خاص( 

بر حسب تاریخ به شرح ذیل می باشد:
1-توصیه های شورای اروپا، )1980 میالدی( که 
در زمینه هشدار به کشورها جهت مراقبت شدید از 
)تطهیر  است  مجرمانه  اعمال  از  ناشی  سرمایه های 

عام(.
نقل  با  مبارزه  )کنوانسیون  وین  2-کنوانسیون 
روان گردان مصوب  داروهای  و  مواد مخدر  انتقال  و 
1988، که در بند )ب( ماده 3 به بحث تطهیر عواید 

حاصل از این جرم پرداخته است. )تطهیر خاص(
3-کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی، توقیف و 
مصادره درآمدهای ناشی از جرم توسط شورای اروپا 

در استراسبورگ. )1990 میالدی(
4- توصیه های گروه عملیات شست وشوی پول 
خصوص  در  راهکار  ارائه  به  که  میالدی(   1990(

پول شویی می پردازد.
پیشگیری  درباره  اروپایی  دستورالعمل   -5
پول شویی  منظور  به  مالی  سیستم  از  استفاده  از 
اروپا  شورای  کنوانسیون  از  بعد  که  )1991میالدی( 
با  مبارزه  زمینه  در  اروپا  شورای  مصوبه  مهم ترین 

پول شویی است.
برای  متحد  ملل  سازمان  بین المللی  برنامه   -6

کنترل مواد مخدر، )1996 میالدی(.
7- کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم 
در  میالدی(   2000 )پالرمو-  فراملی  یافته  سازمان 
ماده 6 ، پول شویی را از مصادیق جرایم سازمان یافته 
تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته شده است 
که تطهیر عواید حاصل از تمامی جرایم را جرم انگاری 

کنند. )تطهیر عام(

جرمانگاریپولشوییدرسطحملی)ایران(
بیان شد که تا قبل از قانون مبارزه با پول شویی، 
قانون خاصی در خصوص پول شویی در ایران وجود 
در  و  پراکنده  صورت  به  مگر  موادی  البته  نداشت. 
عام جرم انگاری  به صورت  که  بود  قوانین  البه الی 
را  از برخی جرایم   ناشی  بلکه تطهیر عواید  نکرده، 
مورد توجه قرار داده بود. با تصویب قانون پول شویی 
و صرف نظر از بحث هایی که در خصوص آن وجود 
قوانین  ذکر  به  ذیاًل  شد.  برطرف  خالء  این  دارد، 

مربوط به پول شویی در سطح ملی پرداخته می شود.
1- قانون مبارزه با پول شویی )تطهیر عام( که به 
صورت اختصاصی در رابطه با جرم پول شویی است.

اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   49 ماده   -2
ربا،  از  ناشی  ثروت های  است  ایران: »دولت موظف 
غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوء استفاده از 
موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معامالت 
دولتی فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر 
کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته 
و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن 
و  رسیدگی  با  باید  حکم  این  بدهد.  بیت المال  به  او 
تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود« این 
ولی  است،  نکرده  اشاره  پول شویی  به  اصل صراحتًا 
مفهوم پول شویی را دربرداشته و از راه های پیشگیری 

از آن است.
قانون اساسی  قانون نحوه اجرای اصل 49   -3
و  نقل  هرگونه  قانون  این   14 ماده  مصوب1363: 
انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی که به 
منظور فرار از مقررات این قانون باشد، پس از اثبات 
ماده 2  آن طبق  اثبات  البته  بالاثر می داند.  و  باطل 

مبارزه برای متحد ملل كنوانسیون

باجرایمسازمانیافتهفراملی)پالرمو-

2000میالدی(درماده6،پولشوییرااز

مصادیقجرایمسازمانیافتهتلقیكرده

است خواستهشده عضو كشورهای از و

كهتطهیرعوایدحاصلازتمامیجرایمرا

جرمانگاریكنند.)تطهیرعام(

پولشوییدرپرتوقانونمبارزهباپولشویی...
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همین قانون بر عهده مدعی العموم است.
4- قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام: در ماده 28 این قانون آمده 
است کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل 
شده و نیز اموال متهمان فراری، به نفع دولت ضبط 

می شوند. 
در  حکومتی  تعزیرات  اعمال  نحوه  قانون   -5
ارتباط با قاچاق و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام: ماده 7 این قانون کلیه اموال و وجوه 
تخلفات  طریق  از  که  اموال  کلیه  و  قاچاق  موضوع 
واریز  خزانه  حساب  به  است،  آمده  به دست  مزبور 

می شود.
6- قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی 
به  آن   2 ماده  یک  تبصره  1369که  مصوب  کشور 

ضبط کلیه اموال اشاره دارد.
7- قانون مجازات اسالمی: ماده 622 و ماده 552 
قانون مجازات اسالمی، مداخله در اموال مسروقه را 
جرم دانسته و همچنین اموال ناشی از ارتکاب جرایم 
موضوع مواد 518، 519، 520 طبق ماده 552 قانون 

مجازات اسالمی به نفع دولت ضبط می شود.
8- قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت 
اشاره دارد  قانون  این  دولتی مصوب 1372: ماده 2 

که وجوه حاصله باید استرداد شود.
9- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ارتشاء،  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   -10
اختالس و کالهبرداری، مصوب 1367 که در ماده 2 

اشاره به درآمدهای نامشروع و رد اصل مال دارد.
کوپن های  فروش  و  خرید  منع  قانون   -11
به   2 ماده  در  که   1376 مصوب  اساسی  کاالهای 

استرداد وجوه حاصله اشاره دارد.
12- ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین 
ومصرف  کنندگان  توزیع  کنندگان،  وارد  اسکناس، 
کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368 که تبصره 
راه  این  از  که  اموالی  معادل  مصادره  جواز  به  آن 

تحصیل شده است، اشاره دارد.
13- تبصره 2 ماده 8 قانون مربوط به مقررات 

امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

14- ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و 
آرایشی و بهداشتی

15- تبصره ماده 5 قانون معافیت ورود و صدور 
اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصل و معتبر از 

حقوق و عوارض گمرکی 
مرتکبین  مجازات  تشدید  قانونی  16-الیحه 
که  درمانی  و  تأمینی  اقدامات  و  مخدر  مواد  جرایم 
اموال منقول و  در ماده 14 مقرر داشته است: کلیه 
نفع دولت  به  و  به دستور دادستان ضبط  غیرمنقول 
مصادره می شود و وسایل نقلیه کاشف هم در اختیار 

سازمان کاشف قرار می گیرد.
17- ماده واحده الحاق ایران به کنوانسیون وین 
که در مورد قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان 
است و در سال 1370 تصویب و تطهیر ناشی از مواد 

مخدر را مورد توجه قرار داده است.
18- ماده 218 قانون مدنی: هرگاه معلوم شود 
است،  به طور صوری  و  دین  از  فرار  به قصد  معامله 

معامله باطل است.
19- ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی در خصوص مجازات کسی که به قصد فرار از 

پرداخت دین، معامله صوری می نماید.

ایراداتواردهبهقانونمبارزهباپولشویی
با  مبارزه  قانون  به  وارده  ایرادهای  از  غیر 
ایرادهای دیگری  پول شویی توسط شورای نگهبان، 

تاقبلازقانونمبارزهباپولشویی،

در پولشویی خصوص در خاصی قانون

ایرانوجودنداشت.البتهموادیمگربه

صورتپراكندهودرالبهالیقوانینبودكه

بلکه نکرده، جرمانگاری عام صورت به

تطهیرعوایدناشیازبرخیجرایمرامورد

توجهقراردادهبود.

قدرتغریبپورجهانآباد)دادرسدادگاهعمومیشهرستاندنا(
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طور  به  که  می رسد  نظر  به  پول شویی  قانون  در 
مختصر اشاره می شود:

راهکار در خصوص جرایم  بینی  پیش  1- عدم 
توسط  پول شویی  که  مواردی  در  یافته  سازمان 
که  چرا  می گیرد؛  انجام  تبهکارانه  سازمان های 
پول شویی  با  مبارزه  قانون  در  شده  تعیین  مجازات 
مواردی،  در چنین  نظر می رسد  به  و  نبوده  متناسب 

باید مجازات های سنگین تری در نظر گرفت.
و  مخففه  کیفیات  راهکار  پیش بینی  عدم   -2
معاف کننده: به نظر می رسد در مورد تخفیف مجازات 
پول شویی یا معافیت از آن می توان به عموم قانون 
جهت  بود  بهتر  ولی  کرد،  مراجعه  اسالمی  مجازات 
اختالف نظر و تشویق و  آراء و  از تشتت  جلوگیری 
ترغیب بزهکاران، برای این جرم نهاد تخفیف و تبدیل 

و حتی معافیت از مجازات در نظر گرفته می شد.
3- عدم وجود ضمانت اجرای کافی جهت اجرای 
صحیح قانون: ضمانت اجرایی که جهت اجرای درست 
وظیفه توسط اشخاص حقوقی و حقیقی، دولتی و غیر 

دولتی ذکر شده، بیش تر توصیه است تا قانون.
4- عدم تناسب مجازات با جرم: پول شویی جرمی 
جدید، پیچیده، فنی، تشکیالتی و حرفه ای است که 
معمواًل افراد با تجربه باالی جنایی و متخصص، آن 
به میزان یک  نقدی  لذا جزای  را مرتکب می شوند. 

چهارم عواید حاصله متناسب نیست.

توسط  پول شویی  ارتکاب  است  ممکن   -5
قانونگذار  بود  مناسب  گیرد.  انجام  حقوقی  اشخاص 
چنین  با  متناسب  که  متنوع تری  مجازات های  از 

اشخاصی باشد، استفاده می کرد.
6- ایرادهای شورای نگهبان به الیحه ی پول شویی، 
نیروی  و  قضاییه  قوه  نماینده  حضور  عدم  شامل 
انتظامی در شورای عالی مبارزه با پول شویی و ایجاد 
نهادی مستقل از قوه قضاییه در قانون اساسی بوده 

است.

نتیجه
پول شویی به عنوان یکی از جرایم جدید که از 
است  جهانی  دهکده  امروزه  شگرف  تحوالت  نتایج 
می شود،  یاد  آن  از  سوم  هزاره  معضل  عنوان  به  و 
باید  بنابراین  دارد.  فراملی  جنبه  که  است  عنوانی 
در  گرفته  انجام  اقدامات  دیگر  و  قانونی  اقدامات 
اقدامات  با مدنظر قراردادن و مطالعه  این خصوص، 
قضایی و غیرقضایی کشورهای پیشرو در امر مبارزه 

با پول شویی باشد.
پول شویی هدف اصلی مجرمان اقتصادی است، 
میزان آن بسیار گسترده است، اگر پول شویی نباشد، 
برای  مشوقی  مالی،   انگیزه های  دارای  مجرمان 
پول  تطهیر  سیر  در  مداقه  با  ندارند.  جرایم  ارتکاب 
که  است  جرمی  پول شویی  که  می شود  مشخص 
بنابراین  می یابد،  ارتکاب  فراملی  سطح  در  بیش تر 
این  برای  شده  تعیین  مجازات  میزان  دارد  ضرورت 
جرم، دارای بازدارندگی باشد، به ویژه آن که مجرماِن 
اقتصادی مانند بقیه مجرمان افرادی حسابگر بوده و 
تطهیر پول را با مدنظر قراردادن همه جوانب انجام 
می دهند. صرف اکتفا به اقدامات قضایی مکفی نبوده 
و با توجه به این که پول شویی معلول عوامل مختلفی 
است، باید اقدامات پیشگیرانه در این خصوص از طرف 
موسسات و نهادهای مالی که به نوعی با پول شویی 
شود  پیش بینی  دارند،  کاری  ارتباط  آن  مرتکبین  و 
گزارش،  ارائه  به  موظف  موسسات،  و  نهادها  این  و 
مثال  عنوان  به  شوند.  پیشگیرانه  اقدامات  انجام 
شده  تعدیل  مداری  مشتری  و  بانکی  رازداری  اصل 

خصوص در راهکار بینی پیش عدم
كه مواردی در سازمانیافته جرایم
تبهکارانه سازمانهای توسط پولشویی
بر وارد ایرادهای )از میگیرد، انجام
چراكهمجازات پولشوییاست( قانون
تعیینشدهدرقانونمبارزهباپولشویی
متناسبنبودهوبهنظرمیرسددرچنین
در بایدمجازاتهایسنگینتری مواردی،

نظرگرفت.

پولشوییدرپرتوقانونمبارزهباپولشویی...
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اول، 1384
11. موسوی مقدم، محمد؛ پول	شویی، تهران، چاپ 

1386 ،2
نشر  تهران،  پول	شویی،  مقدم، محمد؛  12. موسوی 

قوه قضاییه )دادگستری کل استان قم(، چاپ 2، 1386
13. میرمحمدصادقی، حسین؛ حقوق	جزای	بین	الملل، 

تهران، نشرمیزان، چاپ اول، 1377
طیبی، سبحان؛ کنوانسیون	2000	پالرمو	)با	نگاهی	
به	قانون	پول	شویی	انگلستان	و	سوییس(، مجله دادرسی، 
تهران، سازمان قضایی نیروهای  مسلح، شماره 68، خرداد 

و تیر 1387

و شفافیت اقتصادی جایگزین شود. پول شویی، جرم 
مهمی است که جنبه فراملی داشته و مجرمین برای 
پول شویی به مناطق مشهور به بهشت مالیاتی روی 
می آورند. بنابراین ضمن انجام اقداماتی در خصوص 
نهادهای مرتبط،  از طرف  بین المللی  هماهنگی های 
نباید با تسری قانون پول شویی به همه جرایم )منظور 
جرایم سبک و کم  اهمیت است( اهمیت و نقش مهم 
پول شویی در ارتکاب سایر جرایم را کم رنگ کرده و 
بین  از  را  با آن  بالتبع حساسیت در خصوص مبارزه 
برد نهایتًا این که در البه الی قوانین موجود، به طور 
دارد،  وجود  پول شویی  در خصوص  موادی  پراکنده، 
که به برخی از آنها اشاره شد، ضرورت دارد، قانونگذار 
جایگاه آنها را مخصوصًا با تصویب و الزم االجرا شدن 
قانون پول شویی، مشخص کرده تا از اتخاذ رویه های 

قضایی متفاوت جلوگیری شود.

فهرستمنابع
درباره	 بنیادی	 پژوهشی	 سیدحسن؛  اسعدی،   .1
بر	شست	وشوی	 تأکید	 با	 فراملی	 یافته	 جرایم	سازمان	

درآمد	ناشی	از	جرم، تهران، نشر میزان، چاپ اول
پول	شویی،  و	 اقتصادی	 جرایم	 احد؛  باقرزاده،   .2

تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1382
3. بوریکان، ژاک؛ بزهکاری	سازمان	یافته، مترجم: 
تحقیقات  مجله  تهران،  آبرندآبادی،  نجفی  علی حسین 
تابستان  تا   1376 زمستان  21و22،  شماره های  حقوقی، 

1377، چاپ اول، 1378
پول	شویی،  گراهام؛  مارس،  و  روون  بوسورث،   .4
مترجم: نصراله امیرشیری، تهران، اداره کل آموزش نیروی 

انتظامی، چاپ اول، 1376
5. تذهیبی، فریده؛ پول	شویی	)تطهیر	پول(، تهران، 

نشریه اتاق بازرگانی، تهران، سال9، 1374
6. سلیمی، صادق؛ »تطهیر	پول	در	اسناد	بین	المللی	
الهیات و حقوق،  و	الیحه	پول	شویی«، مجله تخصصی 
مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، سال دوم، شماره 

4، زمستان 1381
جرم	 با	 آشنایی	 قضاییه؛  قوه  آموزش  معاونت   .9
 ،1384 اول،  چاپ  دادگستر،  نشر  تهران،  پول	شویی، 

چاپ اول، 1387
10. معظمی، شهال؛ جرایم	سازمان	یافته	فراملی	و	
راهکار	جهانی	مقابله	با	آن،	تهران، نشر دادگستر، چاپ 

پولشوییجرمیاستكهبیشتردر

بنابراین مییابد، ارتکاب فراملی سطح

ضرورتداردمیزانمجازاتتعیینشده

برایاینجرم،دارایبازدارندگیباشد،به

ویژهآنكهمجرماِناقتصادیمانندبقیه

تطهیر و بوده حسابگر افرادی مجرمان

جوانب همه قراردادن مدنظر با را پول

انجاممیدهند.

قدرتغریبپورجهانآباد)دادرسدادگاهعمومیشهرستاندنا(
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حكمتلقیحنطفهپسازمرگزوج
سؤال

1. آیا تلقیح نطفة مردی که در زمان حیات وی گرفته شده است، بعد از مرگش به زوجه اش 
جایز است؟

2. در صورت عدم جواز، آیا رضایت قبلی زوج و توصیة وی به این عمل، انجام این عمل را 
جایز می نماید؟

3. در هر حال در صورتی که زوجه اقدام به این عمل کند آیا انتساب به صاحب نطفه و زوجه 
خواهد بود و در نتیجه احکام ارث جاری است؟)1( 

*آیتاهللالعظمیمحمدتقیبهجت)ره(
1 و 2. به حسب ظاهر زنا نیست و اشکال ندارد. ]1388/8/5[

*آیتاهللالعظمیسیدعلیسیستاني
می برد.  ارث  مادرش  از  و  نمی برد  ارث  وی  از  اگرچه  می شود  محسوب  وی  فرزند  و  است  جایز 

]1388/8/5[
*آیتاهللالعظمیناصرمكارمشیرازي

1. جایز نیست.
2. این مطلب تأثیری در حکم شرعی ندارد.

3. احکام فرزند جاری است ولی حکم ارث جاری نیست. همیشه موفق باشید.]1387/11/26[
*آیتاهللالعظمیسیدعبدالكریمموسویاردبیلی

چون زوجیت به مرگ پایان یافته، وارد کردن مستقیم نطفه به رحم زن جایز نیست، ولی اگر صاحب نطفه 
اجازه داده باشد یا ورثة او اجازه دهند و یا مورد اعراض آنها قرار گرفته باشد و تلقیح نطفه با تخمک زن، خارج 
رحم صورت بگیرد، وارد کردن جنین با رعایت جهات شرعی در مقام اجرا به رحم این زن یا زن دیگر اشکال 
ندارد و در هر صورت، ولو عمل جایز نباشد اگر فرزندی متولد شود، انتساب به صاحب نطفه و صاحب رحم 
ایجاد می شود، هر چند این فرزند از پدر متوفی )صاحب نطفه( ارث نمی برد، چون حین فوت او ولو به صورت 

حمل وجود نداشته است. ]1388/8/5[
*آیتاهللالعظمیحسیننوريهمداني

1 و 2. در فرض سؤال، اگر مستلزم کار حرامی نباشد اشکال ندارد.
است.  مترتّب  ارث هم  احکام  و  دارد  نطفه  به صاحب  انتساب  آمده،  وجود  به  در فرض سؤال، طفل   .3

]1387/12/4[

استفتائات
دفتر	آموزش	روحانیون	و	تدوین	متون	فقهی-	قم

1 . گنجینه استفتائات قضایی، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی، سؤال 7233.
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هبهبهمحارموتخلفشرطواهب
سؤال

در هبه به ذی رحم، اگر واهب چیزی را شرط کند و مّتهب آن شرط را عمل 
استرداد  را  آن  قیمت  یا  و  یا مثل  و عین موهوبه  واهب می تواند رجوع کرده  آیا  نکند، 

نماید؟)1(
*آیتاهللالعظمیسیدعلیسیستاني

می تواند.
*آیتاهللالعظمیلطفاهللصافيگلپایگاني

بلی در فرض سؤال می تواند رجوع کند واهلل العالم. ]16 رمضان 1429 هـ.ق[
* آیتاهللالعظمیناصرمكارمشیرازي

در صورتی که موهوب له به شرط عمل نکند، واهب حق فسخ هبه را دارد. همیشه موفق باشید.
]1387/6/14[

ازدواجسفیهواذنولّیاو
سؤال

1. در بحث ازدواج سفیه )غیر رشید(، آیا اشتراط صحت نکاح وی به اذن ولّی، منوط است به فرض اضطرار 
و ضرورت ازدواج برای سفیه، یا از این حیث مطلق است؟

2. در صورت فقدان ولّی قهری )پدر و جد پدری( آیا وصی منصوب از طرف اولیای قهری نیز در خصوص 
تزویج محجور )سفیه، مجنون یا صغیر( دارای اختیار می باشند؟

3. اختیار قیم که در فرض فقدان اولیای خاص )پدر، جد پدری و وصی منصوب از سوی آنها( از سوی 
دادگاه تعیین می شود در مورد ازدواج محجور )سفیه، مجنون یا صغیر( چگونه است؟)2( 

*آیتاهللالعظمیناصرمكارمشیرازي
1. منوط به مصلحت سفیه است.

2. اختیاری ندارد.
باشید.  موفق  همیشه  ندارد.  مانعی  داده  او  به  شرع  حاکم  که  باشد  اختیاراتی  محدودة  در  چنان چه   .3

]1388/4/28[
*آیتاهللالعظمیسیدعبدالكریمموسویاردبیلی

اگر سفیه مذکور معنای ازدواج را درک می کند، از حیث اصل ازدواج احتیاج به اذن ندارد ولی از لحاظ تعهد 
مالی مترتب بر ازدواج مثل نفقه و مهریه، احتیاج به اذن می باشد و در صورتی که ولی قهری نباشد، وصّی و 
قّیم که از طرف ولّی قهری یا حاکم شرع برای سرپرستی او تعیین شده اند به ترتیب مذکور می توانند در مورد 

1 . همان، سؤال 7237
2 . همان، سؤال 7241
3. همان، سؤال 7240
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ازدواج نیز اذن بدهند. ]1388/8/5[

شرطازدواجدرضمنعقدالزم
سؤال

اگر شخصی در ضمن عقد الزمی، شرط ازدواج کند؛ بفرمایید:
1. آیا لزوم وفا دارد؟ به عبارت دیگر، چنان چه شخص متعهد از انجام تعهد امتناع کند، 

آیا حاکم شرع می تواند وی را به ازدواج مجبور نماید؟
2. در صورت مثبت بودن پاسخ، بفرمایید چنان چه زوج از ازدواج سرباز زند، آیا حاکم شرع 

می تواند از باب »الحاکم ولی الممتنع« رأسًا مبادرت به انعقاد ازدواج نماید؟)3( 
*آیتاهللالعظمیجعفرسبحانی

هرگاه ضمن معامله ای یکی از طرفین، ازدواج را شرط کند و طرف دیگر بپذیرد، شرط صحیح 
است و متخلف از عمل به شرط از طرف حاکم مأمور به عمل می شود. ولی خود حاکم حق اجرای عقد 
را ندارد و در صورت عدم عمل به شرط، طرف حق فسخ عقد را دارد واهلل العالم. ]11 ربیع الثانی 1430 

هـ.ق[
*آیتاهللالعظمیلطفاهللصافيگلپایگاني

بر متعهد تکلیفًا واجب است که به شرط عمل کند و در صورت ترک عمل    1 و 2. در فرض سؤال 
به شرط عصیانًا از طرف متعهد جواز تزویج حاکم شرع بدون رضایت متعهد محل اشکال است واهلل العالم. 

]1430/4/11 هـ.ق[
*آیتاهللالعظمیناصرمكارمشیرازي

در صورتی که ازدواج آن شخص تأثیر معقولی در زندگی شرط کننده داشته باشد، چنین شرطی صحیح 
است و حاکم شرع می تواند او را الزام به این کار کند، ولی نمی تواند از طرف او صیغه عقد بخواند. همیشه 

موفق باشید. ]1388/1/12[
*آیتاهللالعظمیسیدعبدالكریمموسویاردبیلی

1. تعهد فرد مکلف صاحب اختیار لزوم وفا دارد و قابل اجبار نیز می باشد.
2. خیر. ]1388/8/5[

حكماستردادهدایایدوراننامزدیدرصورتانحاللنكاح
سؤال

1. اگر در زمان نامزدی )قبل از عقد ازدواج( مرد مخارج و هدایایی را متحمل شود، چنان چه نامزدی از 
طرف زن به هم بخورد، آیا مرد می تواند مخارج و هدایا را مطالبه کند؟

2. در فرض مزبور، اگر زن در هدایا تصرف مغّیر عین و یا اتالف کرده باشد )مثل فروختن و بخشیدن و 
غیر آن، حتی مثل فروختن حلقة نامزدی( حکم مسأله چیست؟

3. اگر بعد از تحمل مخارج و هدایا در زمان نامزدی، زن از دنیا برود، آیا رجوع به عین هدایا و طلب خسارت 
1. همان، سؤال 7239
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نسبت به مخارج، برای مرد جایز است؟
4. در فرض مزبور اگر زن بعد از تصرف مغّیر عین و یا اتالف 

عین موهوبه )مثل فروختن و بخشیدن و غیر آن( از دنیا برود، حکم مسأله 
نسبت به رجوع به مثل یا قیمت و طلب خسارت نسبت به مخارج، چیست؟

5. اگر نامزدی از طرف مرد به هم بخورد و زن از حیث معنوی خسارت دیده باشد، آیا 
زن می تواند طلب خسارت کند؟)1( 

*آیتاهللالعظمیمحمدتقیبهجت)ره(
بله.

1 ـ 4. اگر هبه مشروط باشد، با عدم تحقق شرط می تواند مطالبه کند وااّل نمی تواند.
5. خسارت معنوی موجب ضمان مالی نمی شود.]1388/8/5[

*آیتاهللالعظمیسیدعلیسیستاني
1. هدایایی که باقی است می تواند مطالبه کند.

2. نمی تواند مطالبه کند.
3، 4 و 5. نمی تواند.]1388/8/5[

*آیتاهللالعظمیناصرمكارمشیرازي
1 تا 5. در فرض سؤال هدایایی که موجود است را هر یک از طرفین می تواند از دیگری مطالبه کند مشروط 
بر این که نسبت فامیلی نسبی با یکدیگر نداشته باشند، ولی بعد از فوِت یکی از دو طرف قابل بازگشت نیست. 

همیشه موفق باشید.)1(  ]1387/12/21[
*آیتاهللالعظمیسیدعبدالكریمموسویاردبیلی

1 ـ 4. مرد نمی تواند مخارج را مطالبه نماید و هدایا اگر مورد تصرف مغّیر یا اتالف یا نقل و انتقال قرار 
گرفته بدون رضایت زن برگردانده نمی شود البته اگر مخارج و هدایا در موردی مشروط ولو به شرط ارتکازی 
به برقراری ازدواج یا بر هم نزدن قرار نامزدی از طرف زن باشد یا هدایا مورد اتالف و انتقال و یا تصرف مغّیر 

قرار نگرفته باشد، مرد می تواند به عین یا مثل و قیمت )در فرض تلف و نقل( رجوع کند.

1. سؤال: در مورد هدایا و مخارج زمان نامزدی، چنان چه نامزدی به هم بخورد، چند استفتا از حضرتعالی موجود است که ممکن 
است ابهامی در آنها به نظر آید، مستدعی است تبیین فرمایید:

در کتاب استفتائات جدید، ج 1، ص 246، س 889 فرموده اید: » ... باید هدایا را برگردانند ... مگر هدایایی جزئی از قبیل مواد 
... نسبت به آن چه مصرف شده مدیون  خوراکی که از این حکم خارج است.« در همین کتاب، ص 238، س 850 فرمودهاید: » 
نیستند.«  و در سؤالی که از طریق اینترنت در تاریخ 1380/9/21 انجام شده فرموده اید: » ... در صورت عدم عمل ملزم به جبران ضررها 
و زیان ها نیست.« و در استفتائات جدید، ج 2، ص 367، س 1079 فرموده اید: » ... خرج هایی که شده است قابل بازپس گیری نیست، 
مگر این که قول قطعی داده باشد و بدون دلیل موجهی اعالن انصراف کند.« با توجه به این که در استفتای اول هدایای جزئی استثناء 
شده ولی در استفتای دوم به طور مطلق هدایای مصرفی ضمان ندارد، بفرمایید کدام صحیح است؟ و نیز در سؤال از طریق اینترنت 
نسبت به مطلق مخارج فرموده اید که ملزم به جبران نیست، ولی در استفتا، ج 2، س 1079 فرموده اید که » ... مگر این که قول قطعی...« 

بفرمایید کدام صحیح است؟
پاسخ آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی:

تمام آن چه ذکر شده، همه صحیح است و با هم منافاتی ندارد و در هر کدام از یك بعد و یك زاویه به این مسأله نگاه شده، بنابراین 
می توانید به آن عمل کنید یعنی موارد جزئی و آن چه مصرف شده، مشکلی ندارد و هزینه های سنگین در صورتی که مشروط بوده باید 

جبران شود و اگر مشروط نبوده، جبران الزم نیست. همیشه موفق باشید. ]1387/12/26[



)1
38

8  
ی

و د
ذر 

- آ
 41

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
  پی

  

136

با  و  باشد  داده  فریب  را  زن  مرد  اگر  البته  خیر،   .5
بدون  مرد  و  باشد  گرفته  صورت  ازدواج  قرار  مرد  دروغگویی 
توافق زن آن را به هم بزند مرد مستحق تعزیر است و اشکال ندارد، که 
تعزیر جریمه مالی به نفع زیان دیده باشد، این حکم در عکس قضیه نیز جاری 

است.]1388/8/5[
*آیتاهللالعظمیحسیننوريهمداني

1. در فرض سؤال، اگر هدایا باقی بوده و در آنها تغییر اساسی ایجاد نشده یا به دیگری منتقل 
نکرده باشد، می تواند بازپس بگیرد.

2. در فرض سؤال، نمی تواند هدایا را مطالبه نماید.
3. در فرض سؤال، جایز نیست، و مرد هیچ حقی نسبت به هدایا و مخارج ندارد.

4. در فرض سؤال، مرد، حق رجوع به مثل یا قیمت ندارد و نمی تواند مخارج را مطالبه کند.
5. خیر، چنین حّقی ثابت نیست. ]1388/1/20[

حكموفاتیكیازدوطرفعقدهبهقبلازتحققشرط
سؤال

در هبة مشروطه، هرگاه قبل از تحقق شرط، یکی از طرفین از دنیا برود، آیا هبه الزم گردیده و استرداد 
عین موهوبه یا مثل و یا قیمت آن جایز نیست؟)2( 

*آیتاهللالعظمیناصرمكارمشیرازي
قبل از تحقق شرط الزم نمی شود. همیشه موفق باشید. ]1388/6/14[

*آیتاهللالعظمیلطفاهللصافيگلپایگاني
اگر قبض و اقباض محقق شده باشد، هبه در فرض سؤال الزم می شود و استرداد جایز نیست واهلل العالم. 

]16 رمضان 1429 هـ.ق[
*آیتاهللالعظمیسیدعلیسیستاني

ورثه مشروط له ـ در صورت تخلّف شرط ـ می توانند رجوع کنند.]1388/8/5[

1. همان، سؤال 7238



)1
38

8  
ی

و د
ذر 

- آ
 41

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

137

قانونالحاقیكمادهبهعنوانماده)566(مكرربهكتابپنجمقانونمجازاتاسالمیمصوب1375)1(

قانون مجازات اسالمی مصوب 1375  پنجم  به کتاب  ماده )566( مکرر  به عنوان  زیر  مادهواحده- متن 
الحاق می گردد:

ماده 566 مکرر: هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی– تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی 
بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر 
خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر 

کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.
تبصره1: نمونه تقلبی به اشیایی اطالق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، 
شکل، جنس،  اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی– تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود 
داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی– تاریخی اصیل معرفی شود و عالمتی از سوی سازنده یا سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.
کارشناسان  توسط  به فرض وجود  آن  ارزش  باشد،  نداشته  اصلی  نمونه  تقلبی  تبصره2: چنان چه شیئ 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.
تبصره3:  اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط 

می گردد. حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از الزم االجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یک هزار و 
سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1388/4/8 به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانونجرایمرایانهای)2(
بخش	یکم-	جرایم	و	مجازات	ها  

فصل	یکم-	جرایم	علیه	محرمانگی	داده	ها	و	سامانه	ها	ی	رایانه	ای	و	مخابراتی
مبحث	یکم-	دسترسی	غیرمجاز

تدابیر  وسیله  به  که  مخابراتی  یا  رایانه ای  سامانه ها ی  یا  داده ها  به  غیرمجاز  طور  به  کس  هر   .1 ماده

1. روزنامه رسمي شماره: 18763 – 1388/5/12
2. روزنامه رسمي شماره: 18742 – 1388/4/17

مصوبات مجلس شورای اسالمی
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امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 
)5/000/000( ریال تا بیست میلیون  )20/000/000( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث	دوم-	شنود	غیر	مجاز
ماده2. هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ها ی رایانه ای یا 
مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده 

میلیون  )10/000/000(  ریال تا چهل میلیون  )40/000/000( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث	سوم-	جاسوسی	رایانه	ای

ماده3. هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده ها ی سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه ها ی 
رایانه ای یا مخابراتی یا حامل ها ی داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات ها ی مقرر محکوم خواهد شد:

الف( دسترسی به داده ها ی مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سّری در حال انتقال، به حبس از یک 
تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون  )20/000/000(  ریال تا شصت میلیون  )60/000/000(  ریال یا هر 

دو مجازات.
ب( در دسترس قرار دادن داده ها ی مذکور برای اشخاص فاقد صالحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج( افشاء یا در دسترس قرار دادن داده ها ی مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عامالن 
آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره1: داده ها ی سری داده ها یی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
تبصره2: آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده ها ی سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه 
از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطالعات با همکاری وزارتخانه ها ی دادگستری، کشور، ارتباطات و 

فناوری اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده4. هر کس به قصد دسترسی به داده ها ی سّری موضوع ماده  ) 3(  این قانون، تدابیر امنیتی سامانه ها ی 
رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون )10/000/000( 

 ریال تا چهل میلیون  )40/000/000(  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده5. چنان چه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سّری مقرر در ماده  ) 3(   این قانون یا سامانه ها ی 
مربوط هستند و به آنها آموزش الزم داده شده است یا داده ها یا سامانه ها ی مذکور در اختیار آنها قرار گرفته 
است بر اثر بی احتیاطی، بی مباالتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی  اشخاص فاقد صالحیت به 
داده ها، حامل ها ی داده یا سامانه ها ی مذکور شوند، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج 
میلیون  )5/000/000(  ریال تا چهل میلیون  )40/000/000(  ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش 

ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
 

فصلدوم– جرایمعلیهصحتوتمامیتدادههاوسامانههایرایانهایومخابراتی
مبحث	یکم	– جعل	رایانه	ای

ماده6.هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال 
یا جزای نقدی از بیست میلیون  ) 20/000/000(  ریال تا یکصد میلیون  ) 100/000/000(  ریال یا هر دو مجازات 

محکوم خواهد شد:
الف( تغییر یا ایجاد داده ها ی قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده به آنها. 

ب( تغییر داده ها یا عالئم موجود در کارت ها ی حافظه یا قابل پردازش در سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی 
یا  تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا عالئم به آنها.

ماده7. هر کس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا  تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج 

مصوبات	مجلس
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در ماده فوق محکوم خواهد شد.
مبحث	دوم– تخریب	و	اخالل	در	داده	های	یا	سامانه	ها	ی	رایانه	ای	و	مخابراتی

ماده8.هر کس به طور غیرمجاز داده ها دیگری را از سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی یا حامل ها ی داده 
حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون 

)10/000/000(  ریال تا چهل میلیون  )40/000/000(  ریال یا هر دومجازات محکوم خواهد شد.
ماده9.هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف 
کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی دیگری 
را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون 

)000/000/ 10(  ریال تا چهل میلیون )000/000/ 40(  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده10. هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری 
داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک 
روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  )000/000/ 5(  ریال تا بیست میلیون  ) 000/000/ 20(  ریال یا 

هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده11. هر کس به قصد خطر  انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد  ) 8(،  ) 9(  و 
 ) 10(  این قانون را علیه سامانه ها ی رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی  به کار می روند، 
از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده 

سال محکوم خواهد شد.

فصلسوم– سرقتوكالهبرداریمرتبطبارایانه
ماده2. هر کس به طور غیرمجاز داده ها ی متعلق به دیگری را برباید، چنان چه عین داده ها در اختیار صاحب 
آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون  ) 1/000/000(  ریال تا بیست میلیون  ) 000/000/ 20(  ریال و در غیر این 
صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  )000/000/ 5(  ریال تا بیست میلیون 

)20/000/000(  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده13.هر کس به طور غیرمجاز از سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، 
تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات 
مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای 
نقدی از بیست میلیون  ) 000/000/ 20(  ریال تا یکصد میلیون  ) 000/000/ 100(  ریال یا هر دو مجازات محکوم 

خواهد شد.

فصلچهارم– جرایمعلیهعفتواخالقعمومی
ماده14. هر کس به وسیله سامانه ها ی رایانه ای مخابراتی یا حامل ها ی داده محتویات مستهجن را منتشر، 
توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نودویک روز تا دو 
سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  )000/000/ 5(  ریال تا چهل میلیون  ) 000/000/ 40(  ریال یا هر دو مجازات 

محکوم خواهد شد.
تبصره1: ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های 

فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره2: هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون  )1/000/000( 

قانونجرایمرایانهای



)1
38

8  
ی

و د
ذر 

- آ
 41

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
  پی

  

140

 ریال تا پنج میلیون  )000/000/ 5(  ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره3:چنان چه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته 
مرتکب شود چنان چه مفسد فی االرض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد 

شد.
تبصره4:محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطالق می شود که بیانگر 

برهنگی کامل زن یا مرد یا  اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده15. هر کس از طریق سامانه ها ی رایانه ای مخابراتی یا حامل ها ی داده مرتکب اعمال زیر شود، به  

ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف( چنان چه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک،  ترغیب، تهدید یا تطمیع کند 
یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نودویک روز تا یک سال 
یا جزای نقدی از پنج میلیون  )000/000/ 5(  ریال تا بیست میلیون  ) 000/000/ 20(  ریال یا هر دو مجازات 

محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون  ) 2/000/000(  ریال تا 

پنج میلیون  )000/000/ 5(  ریال است.
یا  یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی  ارتکاب جرایم منافی عفت  افراد را به  ب( چنان چه 
انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا  ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب 
یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 

 )000/000/ 5(  ریال تا بیست میلیون  ) 000/000/ 20(  ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
تبصره:مفاد این ماده و ماده  ) 14(  شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی  یا هر 

مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصلپنجم– هتكحیثیتونشراكاذیب
ماده16. هر کس به وسیله سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد 
یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفًا موجب هتک حیثیت 
او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  )000/000/ 5(  ریال تا چهل میلیون 

)000/000/ 40(  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره:  چنان چه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم 

خواهد شد.
ماده17.هر کس به وسیله سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی 
یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که 
منجر به ضرر یا عرفًا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج 

میلیون )5/000/000(  ریال تا چهل میلیون  ) 000/000/ 40(  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده18. هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای 
یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت، 
رأسًا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از 
طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت  ) در 
صورت امکان(، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  )000/000/ 5(  ریال تا چهل 

میلیون )000/000/ 40(  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
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فصلششم– مسؤولیتكیفریاشخاص
ماده19. در موارد زیر، چنان چه جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، 

شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:
الف( هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب( هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج( هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای 

شود.
د( هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره1: منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را 
دارد.

تبصره2:مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر 
ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده20.  اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان در 
آمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، عالوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل 

محکوم خواهند شد:
الف( چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک 

تا نه ماه و در صورت تکرار جرم، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب( چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از 

یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد.
یا  تأسیس  حق  سال  سه  تا  می شود،  منحل  ماده  این  » ب«  طبق بند  که  حقوقی  شخص  مدیر  تبصره:

نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کار گروه  ماده21. 
از  )کمیته(  تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است اعم 
محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود را پاالیش )فیلتر( 
کنند. در صورتی  که عمداً از پاالیش  ) فیلتر(  محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهد شد و چنان چه از 
روی بی احتیاطی و بی مباالتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آوردند، در مرتبة نخست به جزای 
نقدی از بیست میلیون  ) 000/000/ 20(  ریال تا یکصد میلیون  ) 000/000/ 100(  ریال و در مرتبة دوم به جزای 
نقدی از یکصد میلیون  ) 000/000/ 100(  ریال تا یک میلیارد  ) 000، 000، 000، 1(  ریال و در مرتبة سوم به یک 

تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره1: چنان چه محتوای مجرمانه به ]کارنماهای[  ) وب سایت ها ی(  مؤسسات عمومی شامل نهادهای 
قانون  موضوع  عمومی غیردولتی  مؤسسات  و  قضاییه  و  مجریه  مقننه،  گانة  سه  قوای  و  فقیه  ولی  نظر  زیر 
فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، 
انجمن ها ی سیاسی و صنفی و انجمن ها ی اسالمی  یا اقلیت ها ی دینی شناخته شده یا به سایر  اشخاص حقیقی 
یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام 
قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، ]تارنما[  ) وب سایت(  مزبور 

تا صدور حکم نهایی پاالیش )فیلتر(  نخواهد شد.
تبصره2:پاالیش  ) فیلتر(  محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده 

به پرونده انجام خواهد گرفت.
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کار گروه  ) کمیته(  تعیین  قانون  این  تاریخ تصویب  از  ماه  قوة قضاییه موظف است ظرف یک  ماده22. 
مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه ها ی آموزش 
ارشاد  و  فرهنگ  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  دادگستری،  اطالعات،  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  پرورش،  و 
اسالمی، رییس سازمان تبلیغات اسالمی، رییس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره 
از  انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی  و یک نفر  ارتباطات به  در فناوری اطالعات و 
تأیید مجلس شورای  و  و حقوقی  انتخاب کمیسیون قضایی  به  و حقوقی  نمایندگان عضو کمیسیون قضایی 
اسالمی اعضای کارگروه  ) کمیته(  را تشکیل خواهند داد. ریاست کار گروه  ) کمیته(  به عهدة دادستان کل کشور 

خواهد بود.
تبصره1: جلسات کار گروه  ) کمیته(  حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد 

و تصمیمات کار گروه  ) کمیته(  با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2: کار گروه  ) کمیته(  موظف است به شکایات راجع به مصادیق پاالیش  ) فیلتر(  شده رسیدگی و نسبت 

به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره3:کار گروه  ) کمیته(  موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پاالیش  ) فیلتر(  محتوای 

مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
مصادیق  گروه  ) کمیته(  تعیین  کار  دستور  دریافت  محض  به  میزبانی  خدمات  دهندگان  ارائه   .23 ماده
مذکور در مادة  فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه ها ی 
رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنان چه عمداً از اجرای دستور کار گروه )کمیته( 
 یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر  این صورت، چنان چه در اثر بی احتیاطی و بی مباالتی 
زمینة دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست میلیون 
)20/000/000(  ریال تا یکصد میلیون  ) 000/000/ 100(  ریال و در مرتبة دوم به یکصد میلیون )000/000/ 
100(  ریال تا یک میلیارد )1/000/000/000( ریال و در مرتبة  سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم 

خواهند شد.
تبصره: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کار 

گروه  ) کمیته(  تعیین مصادیق اطالع دهند.
ماده24. هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری مخابراتی بر پروتکل اینترنتی 
از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون 

)000/000/ 100(  ریال تا یک میلیارد )000/000/000/ 1(  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصلهفتم– سایرجرایم
ماده25.هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج 

میلیون  )000/000/ 5(  ریال تا بیست میلیون  ) 000/000/ 20(  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
ابزار  نوع  هر  یا  افزار ها  نرم  یا  داده ها  معاملة  یا  دادن  قرار  دسترس  در  و  توزیع  یا  انتشار  یا  تولید  الف( 

الکترونیکی که صرفًا به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود.
ب( فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها 

یا سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.
ج( انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای 

و تخریب و اخالل در داده ها یا سیستم ها ی رایانه ای و مخابراتی.
تبصره: چنان چه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در 

مصوبات	مجلس



)1
38

8  
ی

و د
ذر 

- آ
 41

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

143

این ماده محکوم خواهد شد.

فصلهشتم– تشدیدمجازاتها
ماده26.در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم 

خواهد شد:
و  موسسه ها  و  شهرداری ها  یا  و  شوراها  یا  سازمان ها  و  اداره ها  کارکنان  و  کارمندان  از  یک  هر  الف( 
شرکت ها ی دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقالبی و بنیادها و مؤسسه ها  یی که زیر نظر ولی فقیه اداره 
می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه ها  یی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی 
و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از 

رسمی و غیررسمی  به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
مناسبت شغل خود مرتکب جرم  به  یا مخابراتی که  رایانه ای  قانونی شبکه ها ی  یا متصرف  ب( متصدی 

رایانه ای شده باشد.
خدمات  دهنده  ارائه  مراکز  و  نهاد ها  یا  دولت  به  متعلق  مخابراتی،  یا  رایانه ای  سامانه ها ی  یا  داده ها  ج( 

عمومی باشد.
د( جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ( جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.
ماده27.در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی  
از قبیل  اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه باالی کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف( چنان چه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک 
سال.

ب( چنان چه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج( چنان چه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخشدوم– آییندادرسی
فصلیكم– صالحیت

به  نیز صالح  زیر  موارد  در  ایران  دادگاه ها ی  قوانین،  دیگر  در  بینی شده  پیش  موارد  بر  ماده28. عالوه 
رسیدگی خواهند بود:

به هر نحو در سامانه ها ی  رفته است  به کار  ارتکاب جرم  برای  داده ها  یی که  یا  داده ها ی مجرمانه  الف( 
رایانه ای و مخابراتی یا حامل ها ی دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران 

ذخیره شده باشد.
ب( جرم از طریق تارنماهای  ) وب سایت ها ی(  دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ایران ارتکاب یافته 

باشد.
ج( جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه ها ی رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای 
 ) وب سایت ها ی(  مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی ها ی رسمی  دولت یا هر 
نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی  ارائه می دهد یا علیه تارنماهای  ) وب سایت ها ی(  دارای دامنة مرتبه باالی 

کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د( جرم رایانه ای متضمن سوء استفاده از  اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آن که مرتکب یا بزه دیده 

ایرانی یا غیر یرانی باشد.

قانونجرایمرایانهای
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ماده29.چنان چه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای 
محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنان چه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس 

از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
از دادسراها، دادگاه ها ی عمومی  و  ماده30.قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی 

انقالب، نظامی  و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد.
تبصره: قضات دادسراها و دادگاه ها ی مذکور از میان قضاتی که  آشنایی الزم به امور رایانه دارند انتخاب 

خواهند شد.
ماده31. در صورت بروز اختالف در صالحیت، حل اختالف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه ها ی 

عمومی  و انقالب در امور مدنی خواهد بود.

فصلدوم– جمعآوریادلهالكترونیكی
مبحثاول– نگهداریدادهها

ماده32.ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ها ی  ترافیکی را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و 
اطالعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره1: داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیر ارتباطات رایانه ای و مخابراتی 
تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطالعاتی از قبیل مبدأ، 

مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
تبصره2: اطالعات کاربر هرگونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات 
فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی )IP(، شماره تلفن و 

سایر مشخصات فردی اوست.
ماده33.ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس 
از خاتمه  اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده  ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز 

نگهداری کنند.
مبحثدوم– حفظفوریدادههایرایانهایذخیرهشده

قضایی        مقام  باشد،  الزم  دادرسی  یا  تحقیق  برای  شده  ذخیره  رایانه ای  داده ها ی  حفظ  هرگاه  .34 ماده
می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط 
فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأسًا دستور حفاظت را 
صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطالع مقام قضایی برسانند. چنان چه هر یک از کارکنان دولت 
از اجرای این دستور خودداری یا داده ها ی حفاظت شده را افشاء کنند یا  یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص 
 اشخاصی که داده ها ی مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان 
دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی 

از پنج میلیون )5/000/000(  ریال تا ده میلیون  ) 000/000/ 10(  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره1: حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره2:مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل 
تمدید است.

مبحثسوم– ارائهدادهها
ماده35. مقام قضایی می تواند دستور ارائه داده ها ی حفاظت شده مذکور در مواد  ) 32(،  ) 33(  و )34(  فوق را 
به  اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده 

مصوبات	مجلس



)1
38

8  
ی

و د
ذر 

- آ
 41

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

145

)34( این قانون محکوم خواهد شد.
مبحثچهارم– تفتیشوتوقیفدادههاوسامانههایرایانهایومخابراتی

ماده36. تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه ها ی رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی 
به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده37.تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه ها ی رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا  اشخاصی 
که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، 

قاضی با ذکر دالیل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور  اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده38. دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می کند، از جمله 
اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ها ی مورد 
نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده ها ی رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی 

انجام تفتیش و توقیف.
ماده39.تفتیش داده ها یا سامانه ها ی رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

الف( دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی.
ب( دسترسی به حامل ها ی داده از قبیل دیسکت ها یا لوح ها ی فشرده یا کارت ها ی حافظه.

ج( دستیابی به داده ها ی حذف یا رمزنگاری شده.
ماده40.در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش ها  یی از 
قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیر قابل دسترس کردن داده ها با    

روش ها  یی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حامل ها ی داده عمل می شود.
ماده41.در هریک از موارد زیر سامانه ها ی رایانه ای مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف( داده ها ی ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد.
ب( تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.

ج( ]متصرف قانونی سامانه رضایت داده شده.[
د( تصویربرداری  ) کپی برداری(  از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.

هـ( تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود.
ماده42.توقیف سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با 
روش ها یی از تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه 

صورت می گیرد.
ماده43.چنان چه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده ها ی مرتبط با جرم ارتکابی در سایر 
سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور 
مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه ها ی مذکور گسترش داده و داده ها ی مورد نظر را تفتیش یا 

توقیف خواهند کرد.
ماده44.چنان چه توقیف داده ها یا سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی 

شدید به  اشخاص یا اخالل در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده45. در مواردی که اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی 
دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده ها ی توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد 

و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.
ماده46. در مواردی که اصل داده ها یا سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است 
به لحاظ نوع و میزان داده ها ی و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، 
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در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.
ماده47.متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام ها ی مأموران درتوقیف داده ها و سامانه ها ی رایانه ای و 
مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دالیل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به 

درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحثپنجم– شنودمحتوایارتباطاترایانهای

ماده48.شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی  در سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی مطابق 
مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره: دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم 
شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصلسوم– استنادپذیرشادلهالكترونیكی
ماده49. به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، الزم 

است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده50.چنان چه داده ها ی رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا 
پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به 

صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده51. کلیه مقررات مندرج در فصل ها ی دوم و سوم این بخش، عالوه بر جرایم رایانه ای شامل سایر 

جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود.

بخشسوم– سایرمقررات
ماده52.در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این 

قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره: در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه ای مقررات خاصی از جهت     

آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده53.میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعالم بانک مرکزی هر سه سال 

یک بار با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده54. آیین نامه ها ی مربوط به جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ 
تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه و به تصویب 

رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده55. شماره مواد  ) 1(  تا  ) 54(  این قانون به عنوان مواد  ) 729(  تا  ) 782(  قانون مجازات اسالمی  )بخش 
تعزیرات(  با عنوان فصل جرایم رایانه ای منظور و شماره ماده  ) 729(  قانون مجازات اسالمی به شماره  ) 783( 

 اصالح گردد.
ماده56. قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر  ) 56(  ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یک هزار و 
سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1388/3/20 به تأیید شورای نگهبان رسید.
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مقرراتاداریواستخدامیبنیادشهیدوامورایثارگران)1(

تابع  تابع آن در استان ها،  ایثارگران و واحدهای  امور  بنیاد شهید و  ماده1. کارکنان رسمی و پیمانی ستاد 
آیین نامه های و دستورالعمل های اجرایی و  ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، 

اصالحات بعدی آن هستند.
ماده2. سازمان های وابسته به بنیاد یاد شده که هزینه جاری آنها از محل منابع پیش بینی شده در قوانین 
بودجه ساالنه تأمین نمی شود، تابع ضوابط استخدامی خاص خود که در اساسنامه آن سازمان ها پیش بینی شده 

است، می باشند.
ماده3. انتقال کارکنان رسمی  بنیاد مذکور که تا پایان سال 1383 به استخدام درآمده اند و مأموریت آنها 
به سایر دستگاه ها و نهادهای و نهادهای دولتی و یا عمومی با رعایت مقررات مربوط به کارکنان دولت مجاز 

است.

مصوبات هیأت وزیران

1. روزنامه رسمي شماره: 18781 – 1388/6/2
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بخشنامهشماره1388/1/26-100/2529/9000

تبصره ذیل به  بند »2« بخشنامه شماره 1/86/6973- 1386/6/31 اضافه می گردد:
تبصره الحاقی )1388/1/25(: در صورتی  که متهم مدعی مخلوط بودن مواد مکشوفه با مواد خارجی باشد 

به هزینه شخصی او مواد مزبور مورد آزمایش قرار می گیرد.
در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و رأی وحدت رویه شمــاره 1363/6/28- 15 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده مصوب 1370/7/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده )186( 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال 1378 و تبصره آن و نیز ماده 
22 آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 در کلیه مواردی که مجازات 

قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام می باشد:
الف( بدواً به متهم ابالغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.

ب( در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
ج( در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، وکیل تسخیری تعیین و قبل از محاکمه، فرصت الزم جهت 

مطالعه پرونده و تهیه الیحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
د( تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع 

است.
هـ( در راستای اجرای دقیق مواد 28 و 36 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 
و مواد 13 و 14 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، از طریق کمیته شناسایی اموال، نسبت به شناسایی کلیه اموال 
متهمین و تعیین مشخصات دقیق اموال مصادره شده و نیز مستثنیات آن در حکم یا حکم اصالحی اقدام شود.

دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات مسؤول نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه می باشند.

مصوبات قوه قضاییه

نحوه رسیدگی به جرایم مواد مخدر موجب حبس یا اعدام
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بخشنامهشماره1388/2/17-9000/7367/100
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست های مردم در خصوص اعمال ماده 18 اصالحی قانون 
تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1381 مقرر می دارد نسبت به انجام موارد زیر اقدام الزم به عمل 

آید:
نگهداری  از  و  آورده  عمل  به  تسریع  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  تصمیم  اتخاذ  و  رسیدگی  روند  در   -1

غیرضرور پرونده ها نزد قاضی بررسی کننده و یا هیأت موضوع ماده 6 آیین نامه اجتناب شود.
2- در گزارش قاضی بررسی کننده و صورت جلسه هیأت مشخصات کامل پرونده از قبیل کالسه پرونده، 
شماره دادنامه و دادگاه صادرکننده حکم قید شود و از ارسال پرونده هایی که اطمینان کامل به وجود تخلف از 

موازین شرع در آن وجود ندارد و یا آن که فاقد ضمایم مورد نیاز می باشد، خودداری شود.
3- در خصوص پرونده های موضوع استیذان قصاص ضمن رعایت کامل مفاد بخشنامه های صادره و دقت 
در تنظیم فرم استیذان اصل پرونده نیز پس از برگ شماری ارسال گردد. همچنین در رفع نقایص بعدی و پاسخ 

به استعالم ها تسریع شود.
4- از ارسال درخواست های اعمال ماده 18 در مورد پرونده های مزبور قبل از قطعیت حکم و تنظیم فرم 

استیذان خودداری شود.
از تنفیذ حکم قصاص نسبت به تعیین تکلیف پرونده و زندانی،  5- واحدهای اجرای احکام موظفند بعد 

پیگیری های الزم را به عمل آورده و نتایج اقدامات انجام شده را به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال نمایند.

ماده1. وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکال ارجاع 
می شود.

ماده2. نیاز به وکیل از طریق رییس کل دادگستری به کانون وکالی دادگستری یا مرکز امور مشاوران 
حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه استان مربوط اعالم می شود تا نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام 

شود.
ماده3. وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکالی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، 
وکال و کارشناسان قوه قضاییه برای امور حقوقی با رعایت مقررات مفصل دوم آیین نامه قانون وکالت مصوب 

1316/3/19 به وکال ارجاع می شود.
ماده4.میزان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری و یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال 

است.
ماده5. دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط کارکنان وکالی مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و 

کارشناسان قوه قضاییه مشترکًا تهیه و اجراء خواهد شد.
ماده6. در وکالت تسخیری اگر تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دو جلسه بشود، برای هر جلسه اضافی مبلغ 
پانصدهزار ریال و در صورتی  که در یک پرونده وکالت بیش از دو نفر متهم به وکیل ارجاع شود، برای هر متهم 

از نفر دوم به بعد مبلغ یک میلیون ریال عالوه بر مبلغ مذکور در ماده 4 به وکیل پرداخت خواهد شد.

1. روزنامه رسمي شماره: 18696- 1388/2/22

تسریع در رسیدگی به درخواست های اعمال ماده 18 اصالحی

آیین نامه اصالح آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشكیل صندوق حمایت
وکال و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355)1(

مصوبات	قوه	قضاییه
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ماده7. هزینه سفر وکال برای شرکت در جلسات دادگاه در صورتی  که محل دادگاه خارج از محل دفتر 
و اشتغال وکیل باشد، بر اساس آیین نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت می گردد.

ماده8. حق الوکاله و هزینه وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و در وکالت معاضدتی با گواهی اداره معاضدت 
و تأیید کانون وکالی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه پرداخت خواهد 

شد.
ماده9. اداره کل بودجه و تشکیالت قوه قضاییه همه ساله ĕ25 اعتبار مورد نیاز حق الوکاله وکالت های 
و  وکال  حقوقی،  مشاوران  امور  مرکز  و  مرکز  دادگستری  وکالی  کانون  توسط  که  را  معاضدتی  و  تسخیری 
کارشناسان قوه قضاییه برآورد و پیشنهاد می گردد، در الیحه بودجه منظور تا پس از تصویب بر اساس موافقت نامه 
بودجه جاری مصوب و از طریق ذی حسابی دادگستری به طور مساوی به صورت تنخواه گردان در اختیار کانون 
وکالی دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه قرارداده و با توجه به اسناد پرداخت 

شده موجودی را تا حداقل 25% مذکور تکمیل نماید.
ماده10. میزان حق الوکاله تعیین شده در این آیین نامه هرسال یک بار با توجه به شاخص تورم تجدیدنظر 

و تعدیل خواهد شد.
ماده11. با تصویب این آیین نامه، آیین نامه های قبلی ملغی االثر می گردد.

ماده12. این آیین نامه در اجرای ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری 
اصالحات  و  مرکز  دادگستری  کانون وکالی  مورخ 1387/10/15  پیشنهاد  به  بنا  ماده   12 در  مصوب 1355 
قضاییه  قوه  رییس  تصویب  به   1388/2/12 تاریخ  در  کارشناسان  و  وکال  حقوقی،  مشاوران  مرکز  پیشنهادی 

رسید.

مصوبات	قوه	قضاییه
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استحقاقمعلمینبردریافتحقجذبمضاعفبرایانجاموظیفهدرنوبتدوم
مقدمه

الف( شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2962/85 موضوع شکایت آقای )الف( به طرفیت وزارت 
آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به حذف فوق العاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزینی و تقاضای اجرای 
آن به شرح دادنامه شماره 2508 - 1386/11/8 چنین رأی صادر نموده است: »شاکی در دادخواست خود اظهار 
داشته که به موجب ابالغ   های پیوستی عالوه بر  اشتغال تمام وقت در پست سازمانی مدیر دروس نوبت اول در 
دبیرستان شهید نصیری سیرجان، با همین سمت در نوبت دوم دبیرستان مذکور نیز به طور تمام وقت  اشتغال 
داشته و از فوق العاده جذب اضافی موضوع بخشنامه 100/710/132 - 1376/5/11 تا پایان اسفند 1379 مندرج 
در حکم کارگزینی استفاده نموده، ولی از سال 1380 فوق العاده جذب نوبت دوم وی خارج از حکم کارگزینی 
پرداخت گردیده و این امر در بازنشستگی وی هم تاثیر گذارده و به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی 
دارد، فلذا با عنایت به مراتب مذکور و مفاد جوابیه    ارسالی و نظر به این که  اشتغال شاکی در نوبت دوم در ازای 
انجام وظیفه در خارج از ساعات موظف بوده و به عنوان خدمت غیر موظف تلقی می گردد و اقدام مشتکی عنه در 
اعمال فوق العاده جذب نوبت دوم خارج از حکم کارگزینی به استناد بخشنامه شماره 710/69 - 1379/12/15 
وزارتی صورت  پذیرفته و از سوی شاکی دلیلی مبنی بر ابطال بخشنامه اخیرالذکر ارائه نگردیده، لذا خواسته 

شاکی موجه نبوده و حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعالم می دارد.« 
ب( شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2797/84 موضوع شکایت آقای )ب( به طرفیت وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی به خواسته پرداخت فوق العاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزینی و 
اجرای آن به شرح دادنامه شماره 1137 - 1385/3/10 چنین رأی صادر نموده است: »نظر به این که آراء صادره 
از شعبه دهم و دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری از مصادیق امر مختومه نبوده و دعوی مطروحه با توجه به 
ستون خواسته دعوی جدیدی است و این که اصل مشروط نمودن پرداخت فوق العاده جذب نوبت دوم بر خالف 
قاعده و اصول جاری در پرداخت فوق العاده    بوده و با عنایت به این که قباًل این گونه فوق العاده    در متن حکم 
مندرج بوده و با عنایت به تصدی پست سازمانی کسر فوق العاده جذب مربوط شامل آن می گردد و تلقی  اشتغال 
افراد در نوبت دوم به عنوان خدمت غیر موظف و در نتیجه حذف فوق العاده جذب مربوط از حکم کارگزینی 
خالف رویه و عرف مسلم قبلی که حق مکتسبه آنان بوده، می باشد و با توجه به این که این حق به عنوان فوق 
العاده جذب نام گرفته و بر اساس اصول جاریه می بایست در متن حکم قید شود، لذا حکم به ورود شکایت شاکی 

آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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صادر و اعالم می گردد.« 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب 
به صدور رأی  آتی مبادرت  به شرح  آراء  اکثریت  با  انجام مشاوره  و  بررسی  از بحث و  دیوان تشکیل و پس 

می نماید:

رأیشماره248-1388/3/24هیأتعمومی
الف( تعارض در مدلول دادنامه ها   ی فوق الذکر محرز به نظر می رسد. 

ب( نظر به میزان ساعات قانونی اشتغال به کار یا تدریس در واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
در قبال دریافت حقوق ماهانه و فوق العاده ها و مزایای قانونی مربوط از جمله فوق العاده جذب، اشتغال به کار یا 
تدریس در خارج از ساعات قانونی مذکور از مصادیق اضافه کار ساعتی محسوب می شود و تابع مقررات مربوط 
به آن است. بنابراین انجام وظیفه در نوبت دوم به منزله خدمت مضاعف به شمار نمی رود تا شاغلین انجام وظیفه 
در نوبت دوم ذی حق به دریافت حق جذب مضاعف باشند و در نتیجه دادنامه شماره 2508 - 1386/11/8 شعبه 
اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته حق جذب برای خدمت در نوبت دوم صحیح و موافق قانون 
است. این رأی به استناد بند   2 ماده  19 و ماده  43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و 

سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه الزم االتباع است.

محكومیتاداریبهمحرومیتازانتصابمشاغلحساسومدیریتی
مقدمه

الف( شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه   ی 1217/85 و 100/86 موضوع شکایت آقای 
)الف( به طرفیت تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته صدور دستور موقت و نقض رأی به شرح 
دادنامه های شماره 1126 و 1125 - 1386/7/28 چنین رأی صادر نموده است: »مشتکی عنه پاسخ داده است، 
آثار سوء  با مالحظه  قانون مرقوم  اجرایی  آیین نامه  با رعایت ماده  21  انجام و  قانونی  رسیدگی وفق مقررات 
اجتماعی و اداری حداقل مجازات اعمال شده است، تقاضای رد شکایت را دارند، علی هذا قطع نظر از این که در 
رسیدگی  ها ی معموله ایراد قانونی مشهود نیست، اما با التفات به پست شاکی که در زمان صدور رأی از مشاغل 
مدیریتی و حساس بوده است، در صورت اعمال مجازات تعیین شده منجر به اعمال دو مجازات خواهد شد 
)تنزیل مقام و محرومیت از...  ( و اعمال دو مجازات برخالف مفاد تبصره 4 ماده 9 همان قانون می باشد. شکایت 
از این حیث وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد  7  و  22 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 

حکم بر نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض صادر و اعالم می گردد.«
طرفیت  به  )ب(  آقای  شکایت  موضوع   404/76 کالسه  پرونده  به  رسیدگی  در  دیوان  ششم  شعبه  ب( 
وزارت جهاد کشاورزی، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته اعتراض به رأی شماره 1/76/د - 
1376/2/16 به شرح دادنامه 238 - 1377/2/24 چنین رأی صادر نموده است: »حسب محتویات پرونده دالیل 
و مستندات مربوطه به موجب نامه شماره 3432/هـ - 1374/11/1 مراتب به هیأت بدوی اعالم و درخواست 
رسیدگی به عمل آمده است. هیأت وارد رسیدگی شده از متهم تحقیقات مفصل به عمل آمده و نامبرده در 
مراحل مختلف تحقیق به اتهامات وارده اعتراف نموده است. با توجه به این که از ناحیه شاکی اعتراض موجه و 
مؤثری مطرح نگردیده و ایراد و  اشکالی در رسیدگی و اقدامات سازمان مشتکی عنه مشهود نیست، لذا اعتراض 

شاکی غیر  وارد تشخیص و رأی به رد شکایت وی صادر و اعالم می گردد.« 
به طرفیت  )ج(  آقای  پرونده کالسه 2401/83 موضوع شکایت  به  دیوان در رسیدگی  پانزدهم  ج( شعبه 
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان جهاد کشاورزی به خواسته اعتراض و نقض رأی مورخ 450 - 

رأی	هیأت	عمومی	دیوان	عدالت	اداری
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1383/9/2 صادره از هیأت مشتکی عنه به شرح دادنامه شماره 2395 - 1384/12/27 چنین رأی صادر نموده 
است، شعبه دیوان با لحاظ مقررات تبصره یک ماده  21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنها رسیدگی شکلی 
را برای این مراجع تجویز نموده مااًل با مالحظه و مداقه در شرح وقایع رسیدگی ها   ی معموله و این که شاکی در 
هیأت بدوی دفاعیات خویش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبیق آن با مقررات قانونی استنادی بر 
عهده هیأت ها  ی موصوف است و از حیث استدالل و استناد قانونی نیز بر اساس گزارشات سازمان بازرسی کل 
کشور تخلفات انتسابی وی مدلل و ثابت گردیده، در نتیجه چون از جانب شاکی ایراد مؤثر و موجهی که باعث 
گسیختن رأی معترض عنه باشد، ارائه و ابراز نگردیده و به رسیدگی های شکلی هیأت صادرکننده رأی معترض 
علیه نیز وجود نقص یا ایرادی که متضمن مخدوش بودن آن باشد، مشهود نبوده فلذا شکایت و اعتراض شاکی 
به شرح فوق االشعار ناموجه و غیر وارد تشخیص و با عدم احراز نقض قوانین و مقررات در مبانی رأی موضوع 
رد شکایت  به  اداری حکم  عدالت  دیوان  قانون   11 ماده  از بند  2  مستنبط  مخالف  مفهوم  به  مستنداً  خواسته 

مطروحه صادر و اعالم می دارد.«
د( شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 851/81 موضوع شکایت آقای )د( به طرفیت 
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته اعتراض به رأی شعبه دوم هیأت 
 - دادنامه شماره 1465  به شرح  تاریخ 1380/12/20  به  وزارت جهاد کشاورزی  اداری  تخلفات  به  رسیدگی 
1382/7/19 چنین رأی صادر نموده است: »شعبه دوم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد 
کشاورزی شاکی را به اتهام کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظیفه به استناد بند 14 ماده  8 و  بند  »و  « ماده 
در  مدیریتی  و  حساس  ]پیشنهاد[  به  انتصاب  از  محرومیت  مجازات  به  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  قانون      9 
دستگاه های دولتی محکوم نموده که مورد اعتراض وی قرار گرفته و مدعی شده که هیأت رسیدگی به تخلفات 
برای رسیدگی به تخلف وی می بایست به لحاظ این که نامبرده از مدیران وزارتخانه بوده با دستور وزیر مربوطه 
اقدام به رسیدگی می نمود در حالی که وزیر کشاورزی وقت چنین دستوری صادر ننموده است. خوانده در پاسخ 
ادعای وی  و  نموده  را صادر  تخلفات شاکی  به  رسیدگی  دستور  وقت کشاورزی صراحتًا  وزیر  که  نموده  قید 
محکوم به رد می باشد. نظر به محتویات پرونده و بررسی سوابق ارسالی از آنجای که در برگ 238 سوابق وزیر 
وقت کشاورزی دستور رسیدگی به تخلفات شاکی را در هیأت ها   ی رسیدگی به تخلفات اداری صادر نموده اند و 
هیأت نیز طبق موازین قانونی مبادرت به انشاء رأی نموده و هیچ  گونه تخطی از قانون در روند رسیدگی مشاهده 
نگردید؛ لذا به استناد ماده  21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده و حکم 

به رد آن صادر و اعالم می گردد.«
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و 

پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأیشماره339-1388/4/21هیأتعمومی
الف( تعارض در مدلول دادنامه ها   ی فوق الذکر محرز به نظر می رسد. 

ب( عالوه بر این که آراء قطعی هیأت ها   ی رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف متضمن 
محکومیت اداری آنان به محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس و مدیریتی در دستگاه ها   ی دولتی بوده است 
و از این حیث ایرادی بر آراء مذکور وارد نیست، اساسًا اعمال مجازات مذکور به تجویز بند  » و« ماده )9  ( قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری درباره متصدیان مشاغل حساس و مدیریتی الزامًا مستلزم تغییر سمت و انتصاب آنان 
به مشاغل غیرحساس و غیر مدیریتی در دستگاه ها   ی دولتی است. بنابراین دادنامه شماره 238 - 1377/2/24 و 
دادنامه شماره 2395 - 1384/12/27 و دادنامه شماره 1465 - 1382/7/19 شعب 6، 15 و 23 دیوان مبنی بر 
رد شکایت و اعتراض شاکیان نسبت به آراء قطعی هیأت ها   ی رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و موافق قانون 
است. این رأی به استناد  بند  2  ماده  19   و ماده  43    قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع 

رأی	شماره	1388/4/21-339
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داری ذی ربط در موارد مشابه الزم االتباع است. 

نقضرأیمرجعحلاختالفكارمبنیبراخراجكارگربهلحاظعدمرعایتقوانین
مقدمه

الف( شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1642/87 موضوع شکایت آقای )الف( به طرفیت، 
سازمان کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی 27366 - 1386/5/21 به شرح 
دادنامه شماره 2136 - 1387/1/30 و پرونده کالسه 504/87 موضوع شکایت آقای )ب( به طرفیت سازمان کار 
و امور اجتماعی شهرستان ری به خواسته اعتراض به رأی مورخ 1386/2/5 هیأت حل اختالف سازمان موصوف 
به شرح دادنامه شماره 414 - 1387/1/30 چنین رأی صادره نموده اند: »نظر به این که اواًل کلیه مقررات قانون 
کار در اصدار رأی معترض عنه رعایت گردیده است. ثانیًا، شاکی اعتراض مستدل و مؤثری که متضمن نقض 
رأی معترض عنه گردد، ارائه ننموده است. ثالثًا، در رأی مذکور حقوق قانونی طرفین پرونده هیأت مورد لحاظ قرار 
گرفته است. رابعًا، کلیه مقررات شکلی در جریان رسیدگی هیأت صادرکننده رأی رعایت گردیده است. خامسًا، 
رأی مذکور بر مبنای تحقیقات صورت گرفته و با لحاظ دفاعیات طرفین اصدار گردیده است، علیهذا حکم به رد 

شکایت شاکی صادر و اعالم می گردد.«
ب( شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه های 2538/86 و 2543/86 موضوع شکایت آقایان )ج( 
و )د( به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختالف به 
شرح دادنامه ها ی شماره 3195 و 3200 - 1386/12/28 چنین رأی صادر نموده اند: »با توجه به مفاد دادخواست 
تقدیمی  و مدارک و مستندات ابرازی و مالحظه جوابیه ارسالی، نظر به این که ادله موجهی که موجبات قانونی 
برای  پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید، ارائه و تحصیل نگردیده است، از طرفی تخطی و تخلفی از مقررات 
و ضوابط مربوط در فعل مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی باشد، از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات 
سازمان طرف شکایت مترتب نیست. لذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شکایت 

مطروحه را غیر وارد تشخیص، حکم به رد آن صادر و اعالم می نماید.« 
ج( شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1020/86 موضوع شکایت آقای )هـ( به طرفیت اداره 
کار جنوب تهران ری به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختالف مورخ 1386/2/15 به شرح دادنامه شماره 
2095 - 1387/6/27 چنین رأی صادر نموده است: »نظر به این که رأی معترض عنه بر اساس محتویات پرونده 
و سوابق امر و جهات و دالیل مقیده در آن صادر شده است و از طرف شاکی، اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که 
نقض رأی صادره را ایجاب نماید، ارائه نکرده است و بر کیفیت رأی صادره از لحاظ شکلی نیز ایراد و  اشکالی 

ملحوظ نیست، علیهذا شکایت مطروحه غیر  وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می شود. 
د( شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 778/86 موضوع شکایت آقای )و( به طرفیت اداره کار 
تهران به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختالف کار به شرح دادنامه شماره 2090 - 1386/7/23 چنین 
رأی صادر نموده است: »از آنجا که هیأت حل اختالف رابطه کاری فیمابین کارگر و کارفرما را منطبق با ذیل 
ماده  27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاری طرفین را اعالم نموده است که با مطالعه پرونده متشکله در 
اداره کار دلیلی که این انطباق وضعیت را توجیه نماید، مالحظه نمی گردد، زیرا صدر ماده  27     ترتیبات تذکرات 
کتبی و سپس اعالم نظر مثبت شورای ]اعالم[ کار را مالک عمل قرار داده است که در مورد شاکی این پرونده 
تذکرات کتبی که اساس حفظ نظم کارگاه است، وجود ندارد. از طرفی به حکایت محتویات پرونده شغل شاکی 
راننده شرکت واحد و تخلف وی را ایجاد بی نظمی  و اغتشاش قید نموده اند، در حالی که به موجب حکم کارگزینی 
نامبرده فردی کم سواد و کارگر جایگاه سوخت است که به نظر می رسد با تذکر کتبی به نامبرده به فرض تخلف 

از ناحیه وی مشکل حل می شده است، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می گردد.«

رأی	هیأت	عمومی	دیوان	عدالت	اداری
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به پرونده کالسه 197/87 موضوع تقاضای اعمال ماده 16    هـ( شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی 
قانون دیوان عدالت اداری توسط احد از قضات شعبه هجدهم نسبت به دادنامه شماره 1609 - 1387/1/31 
شعبه هجدهم مربوط به شکایت آقای )ز(  به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به خواسته اعتراض 
به حکم رأی هیأت حل اختالف - 1386/1/21 به شرح دادنامه شماره 212 -1387/7/21 چنین رأی صادر 
نموده است: »نظر به این که به تصریح حکم مقنن در ماده 27   قانون کار قطع رابطه کاری با ترتیبات خاص پیش 
بینی شده است که از جمله منوط به اعالم نظر نهایی مثبت شورای اسالمی کار می باشد که در مورد شاکی این 
پرونده چنین اعالم نظری وجود ندارد و در الیحه جوابیه سازمان طرف شکایت هیچ  دفاعی در قبال ایراد شاکی از 
این حیث به عمل نیامده است. بنابراین تقاضای اعمال ماده 16    قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه قاضی صادر 
کننده دادنامه شماره 1609 - 1387/1/31 شعبه 18 دیوان عدالت اداری منطبق با ضوابط قانونی تشخیص 
و مستنداً به ماده  10    قانون مرقوم حکم به نقض آن صادر و اعالم می دارد، اما در ماهیت امر و با عنایت به 
مراتب پیش گفته و به لحاظ عدم رعایت  ترتیبات قانونی ماده 27   قانون کار شکایت شاکی موجه تشخیص و به 
لحاظ عدم هرگونه دفاع مؤثر از ناحیه سازمان طرف شکایت حکم به نقض رأی مورخ 1386/10/21 هیأت حل 
اختالف اداره کار و آموزش فنی و حرفه ای شرق تهران و ارجاع به هیأت هم عرض را صادر و اعالم می دارد.«      
و( شعبه سی و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2437/86 موضوع شکایت آقای )ح( به طرفیت 
هیأت حل اختالف اداره کار شرق تهران به خواسته اعتراض به رأی مورخ 1386/1/26 هیأت حل اختالف و 
درخواست نقض آن به شرح دادنامه شماره 363 - 1386/3/27 چنین رأی صادر نموده است: »با توجه به مجموع 
محتویات اوراق و پرونده ارسالی از اداره کار و مالحظه این که در آراء صادره از هیأت تشخیص و حل اختالف به 
مدت سوابق و سنوات کاری شاکی و جزییات مبلغ تعیین شده در رأی  اشاره نشده و نمایندگان شورای اسالمی 
 شرکت کننده در جلسه از واحد محل کار شاکی نبوده اند، آراء صادره مخدوش و قابل نقض تشخیص گردید. 
لذا با استناد به مواد 1، 13، 14 و7 قانون دیوان ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به ورود شکایت و رسیدگی 

مجدد در هیأت همعرض با رعایت مفاد این دادنامه و سایر مقررات صادر و اعالم می گردد.«
هیأت عمومی  دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل 

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأیشماره342-1388/4/21هیأتعمومی
الف( تعارض در مدلول دادنامه ها   ی فوق الذکر محرز به نظر می رسد. 

ب( طبق ماده  27    قانون کار مصوب 1369 فسخ قرار داد کار به اراده کارفرما منوط به احراز قصور کارگر 
مشمول قانون کار در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه ها   ی انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی کارفرما 
و اعالم نظر مثبت شورای اسالمی  کار و اخراج کارگر به تجویز ماده ) 165   ( قانون کار نیز موکول به احراز علل 
و جهات موجه بر اساس شرایط و مدارک و مستندات معتبر به تشخیص هیأت حل اختالف کار است. نظر به 
این که اسناد و مدارک و گزارشات و مفاد لوایح جوابیه و سایر محتویات پرونده ها  ی فوق الذکر مفید احراز تحقق 
و اجتماع شرایط قانونی مذکور نیست، بنابراین آراء مراجع حل اختالف کار مبنی بر اخراج شاکیان از خدمت به 
لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در خصوص مورد به تجویز  بند  2   ماده  13    قانون دیوان عدالت 
اداری مصوب 1385 قابل نقض بوده است و دادنامه شماره 2090 - 1386/7/23 شعبه بیستم و دادنامه شماره 
363 مورخ 1387/4/15 شعبه سی و سوم و دادنامه شماره 212 - 1387/7/21 شعبه دوم تشخیص دیوان که 
متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند  2 ماده  19    
و ماده  43    قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد 

مشابه الزم االتباع است.

رأی	شماره	1388/4/21-342
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غیرتجاریبودنتصدیگرمابه
مقدمه

الف( شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 616/86 موضوع شکایت آقای )الف( نور به 
طرفیت، شهرداری منطقه 9 تهران به خواسته ابطال پایانکار شماره 92024148 - 1382/11/2 و الزام به صدور 
پایان کار تجاری جهت گرمابه عمومی  واقع در پالک ثبتی 12057، 12055، 12056، 12054، 12053 / 2395 
به شرح دادنامه شماره 2938 - 1387/8/18 چنین رأی صادره نموده است، در خصوص دادخواست تقدیمی  با 
توجه به محتویات پرونده و پاسخ خوانده و عدم احراز سابقه تجاری در ملک متنازع فیه و پروانه کسب و دادنامه 
صادره از شعبه های دیوان عدالت اداری نمی تواند دلیل بر تجاری بودن ملک مزبور باشد و مالحظه سابقه و نظر 
به این که نامبرده اعتراض مؤثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد، به عمل نیاورده و همچنین تخلفی 
از مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی رسد، بنابراین موجبی جهت اجابت خواسته وی وجود ندارد. 
علیهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 و ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 

1359 و مراتب فوق حکم به رد شکایت صادر می گردد.« 
ب( شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1455/81 موضوع شکایت اتحادیه صنف گرمابه داران 
و سونای خشک و بخار تهران به طرفیت شهرداری تهران به خواسته حکم به ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات 
شهرداری دائر بر غیرتجاری شناختن گرمابه ها به شرح دادنامه شماره 959 - 1382/4/22 چنین رأی صادر 
نموده است: »اواًل: گرمابه های عمومی  موجود همگی قدیمی  بوده و قبل از تصویب طرح جامع مورد استناد 
شهرداری به عنوان محل کسب دائر بوده و با ارائه خدمات ممر درآمد و اعاشه مالکان آن بوده است و از آن جا 
که تصویب مقررات الحق قانونًا و شرعًا نمی تواند مخل حقوق مکتسبه سابق باشد، لذا وجود طرح جامع مانعی 
برای به رسمیت شناختن حقوق حقه گرمابه داران نمی باشد. ثانیًا: مراجع قانونی اعم از قضایی و مالیاتی و سایر 
اتخاذ تصمیم مغایر  ادارات ذی ربط محل گرمابه ها   ی عمومی  را تجاری محسوب احکام قضایی  سازمان ها   و 
دوگانگی در تصمیمات دولتی و عمومی است و قابل  پذیرش نمی باشد. ثالثًا: با مالحظه دقیق طرح جامع ارائه 
شده از طرف شهرداری هیچ  گونه منعی برای احداث محل تجاری در استفاده   ی مجاز در حد شهرهای مسکونی 
به نظر نمی رسد، خصوصًا این که در طرح مذکور استفاده های مجاز به دو دسته مسکونی و غیرمسکونی تقسیم 
شده و در احتساب ساختمان ها  ی غیر مسکونی نیز می بایست بهداشتی و صنعتی و تجاری صراحتاً  اشاره شده 
و مجاز شناخته می شدند، فلذا صدور پروانه تجاری در هدف ها   ی مسکونی نیز مغایر با طرح جامع مورد استناد 
نیست. رابعًا: تغییر شغل گرمابه داران عمومی  در شرایط زمانی و مکانی موجود عماًل اجباری و خارج از حدود 
تصمیمات و اختیارات مالکین آنها است، چون با تصمیم شهرداری حقوق مکتسبه  اشخاص لحاظ نگردیده و 
موجب خسارات غیرقابل جبرانی برای قشری از طبقات زحمتکش جامعه خواهد شد و خواسته آنها نیز هیچ  گونه 
مغایرتی و یا تضادی با قوانین موجود ندارد، فلذا شکایت مطروحه فوق وارد تشخیص و رأی به ورود شکایت و 
ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات شهرداری دائر بر غیر تجاری شناختن محل گرمابه ها  ی عمومی  صادر و اعالم 

می گردد.«
ج( شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 584/82 موضوع تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران 
نسبت به دادنامه شماره 959 - 1382/4/22 به شرح دادنامه شماره 471 - 1383/4/23 چنین رأی صادر نموده 
است: »صرف نظر از این که توصیف کاربری ها   ی تجاری واحدهای کسبی به نحوی که در مکاتبات شهرداری 
بدان  اشاره می شود در تعریف قانونی مواد 1 و 2 قانون تجارت مصوب 1311 در رابطه با تاجر و واحد تجاری 
نمی گنجد، معذلک نظر به این که شهرداری عمدتًا کلیه واحدهای کسبی و صنفی موضوع ماده 3 قانون نظام 
صنفی را که با اجازه شهرداری و یا توسط مالک قبل از مرداد ماه 1352 تأسیس شده باشد را تجاری معرفی 
می نماید و نظر به این که بر طبق  بند  4 از ماده 4 قانون نظام صنفی آن دسته از صنوفی که با فعالیت ها   ی خود 
قسمتی از نیازهای جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و با خدمات فنی نباشد، 

رأی	هیأت	عمومی	دیوان	عدالت	اداری
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صنف خدماتی نامیده می شود و گرمابه داران نیز در تعریف  بند  4 از ماده 4 قانون نظام صنفی قرار دارند و صدور 
پروانه کسب از اتحادیه مربوطه و نظارت قانون هیأت ها   ی نظارت صنفی و سایر مراجع قانونی مقرر در قانون 
نظام صنفی نیز موید این امر است که گرمابه داران با ارائه خدمات در توصیف ماده 2 قانون نظام صنفی قرار 
داشته و همان گونه که محل  اشتغال سایر واحدهای کسبی و صنفی و مشاغل و حرف عرفًا در تعریف کاربری 
تجاری قرار می گیرند، محل گرمابه نیز به اعتبار محل کسب درآمد صاحب گرمابه و یا دارنده حقوق و کسب و 
پیشه آن تجاری محسوب خواهد شد. بنابراین منظور نمودن کاربری بهداشتی و یا مسکونی و غیر آن از طرف 
شهرداری برای محل گرمابه فاقد هرگونه توجیه قانونی و عرفی است، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواه دادنامه 
شماره 959 - 1382/4/22 صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که مفید مفاهیم قانونی فوق است، تأیید 

و استوار می گردد.« 
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و 

پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأیشماره343-1388/4/21هیأتعمومی
الف( تعارض در مدلول دادنامه ها   ی فوق الذکر محرز به نظر می رسد. 

ب( حکم مقرر در ماده 2 قانون تجارت در باب احصاء انواع معامالت تجاری و مدلول مادتین 2 و 4 قانون 
نظام صنفی کشور در مقام تعریف فرد صنفی و انواع صنوف مشمول قانون مزبور، مفید وجوه افتراق و تمایز 
عملیات تجاری و اقدامات خدماتی از یکدیگر و آثار و تبعات قانونی خاص مترتب بر هر یک از امور فوق الذکر 
است. نظر به این که تأسیس گرمابه و اداره آن حسب مقررات مذکور واجد ماهیت و خصوصیات امور تجاری 
نیست و از نوع امور خدماتی محسوب می شود، بنابراین دادنامه شماره 2938 - 1387/8/18 شعبه بیست و هفتم 
دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی 
 صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد  بند  2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب 

دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه الزم االتباع است.

رأی	شماره	1388/4/21-343
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عدمشمولتبصره2بند)ب(ماده3قانوننحوهمجازاتاشخاصیكهدرامورسمعیوبصریفعالیت
غیرمجازمینمایند،بردارندگاننوارهاودیسكتهایغیرمستهجنوغیرمبتذل

نظریهشماره1387/2/14-7/728
طبق نظریه کمیسیون مشورتی قوانین جزایی اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضاییه، تبصره 
2 بند )ب( ماده 3 قانون نحوه مجازات  اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند، 
مربوط به دارندگان نوارها، دیسکت ها و لوح های فشرده مستهجن و مبتذل موضوع آن قانون است و شامل 
آنهایی که از تعریف مستهجن و مبتذل مذکور در آن قانون خارجند، نمی شود و به استناد قانون مذکور نمی توان 

برای دارندگان آنها تعیین مجازات نمود.

عالیبودندادگاهتجدیدنظرنسبتبهدادگاهبدوی

نظریهشماره1387/2/11-7/631
دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی، مرجع عالی محسوب می گردد. در صورتی  که دادگاه تجدیدنظر 
الیحه و اعتراضیه محکوم علیه غیابی را واخواهی تلقی کند و پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید، دادگاه بدوی 

مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی می باشد و باید به واخواهی رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر نماید.

مقیدبودندادگاهبهجرایممندرجدركیفرخواست

نظریهشماره1387/2/4-7/474
با توجه به  بند )الف( ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب سال 1381 
که مقرر داشته: »دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ 
حقوق عمومی و حدود اسالمی، اجرای حکم و... می باشد« و  بند )ج( ماده 14 همان قانون که تصریح نموده: 
یا  او  یا معاون  یا دادرس علی البدل و دادستان  با حضور رییس دادگاه  انقالب  »دادگاه های عمومی جزایی و 

نظریه های مشورتی

اداره حقوقی قوه قضاییه
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یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین 
دادرسی مربوط رسیدگی می نماید...«، دادگاه تنها به جرایم احراز شده توسط دادسرا که در کیفرخواست مندرج 
است، رسیدگی و در مورد آنها اتخاذ تصمیم می نماید. بنابراین در مورد آن بخش از شکایت شاکی که مورد 
دادسرا  به تصمیم  تنها می تواند  و شاکی  نیست  مواجه  تکلیفی  با  قانونًا  دادگاه  نگرفته،  قرار  دادسرا  اظهارنظر 

اعتراض نماید..

عدمجوازدادگاهبهمطالبهقسامهبدوندرخواستمدعی

نظریهشماره1387/2/4-7/474
ماده  انتهای  به  تاریخ 1380/10/23  در  که  اسالمی  مجازات  قانون  ماده 239  اخیر  به قسمت  عنایت  با 
مزبور اضافه شده است و ماده 247 همان قانون، اگر مدعی اقامه قسامه نکند و از مدعی علیه هم مطالبه قسامه 
ننماید، قاضی دادگاه مجاز به مطالبه قسامه از مدعی علیه نیست، لیکن مکلف است هرگونه تحقیق و اقدامی 
که برای کشف حقیقت و احراز واقعیت ضرورت دارد، انجام دهد و اگر هیچ   دلیل اثباتی بر توجه اتهام به متهم 
به دست نیامد، حکم برائت متهم را صادر خواهد کرد. در هر حال تشخیص چگونگی اقدام در صالحیت دادگاه 

رسیدگی کننده است.

لزومابالغكلیهآراءمحاكمكیفریبهدادستان

نظریهشماره1387/2/10-7/591
کلیه آراء محاکم کیفری باید به دادستان ابالغ شود تا بتواند در موارد الزم تجدیدنظرخواهی نماید. در صورت 
عدم ابالغ رأی و عدم اطالع دادستان از مفاد آن، رأی قابلیت اجرایی ندارد و این امر با امضاء دادستان یا دادیار 
ذیل رأی انجام می شود و به هیچ  وجه ابالغ رأی به دادستان مستقاًل توسط مأمور ابالغ صورت نمی گیرد. ضمنًا 
کلیه جلسات دادگاه های عمومی و انقالب و نیز کیفری استان طبق بند )ج( ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های 
عمومی و انقالب و نیز تبصره 2 ماده 20 همین قانون، با حضور دادستان یا نماینده وی رسمیت پیدا می کند و 
تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور و شرکت آنان قانونی نیست اعم از این که پرونده مستقیمًا و بدون هرگونه 

مداخله از سوی دادسرا یا با صدور کیفرخواست به دادگاه های مربوطه ارسال شده باشد.

حاكمیتمقرراتعمومیابالغبركارگرانشركتهایخصوصی

نظریهشماره1387/2/10-7/591
ابالغ اوراق قضایی به کارگران شرکت های خصوصی تابع مقررات عمومی ابالغ و از جمله ماده 70 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی است و از شمول مقررات تبصره یک ماده 68 قانون 
مذکور که مربوط به کارگران شرکت های دولتی است خارج است. مأمور ابالغ مکلف است به طریق مقتضی 
مراتب را به مخاطب ابالغ کند و چنان چه کسی مانع ورود او به محل برای ابالغ شود و امکان ابالغ به جز ورود 
به محل ممکن نباشد، مراتب را به مرجع قضایی مربوطه اعالم می دارد تا با اجازه او به محل مورد نظر جهت 
ابالغ اوراق قضایی وارد شود. در این حالت اگر شخص یا  اشخاصی مانع ابالغ اوراق قضایی شوند، طبق ماده 

607 قانون مجازات اسالمی قابل پیگرد هستند.

نظریه	های	مشورتی	اداره	حقوقی	قوه	قضاییه
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حاكمیتماده76قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدرامورمدنیبرابالغاوراققضایی
دردعاویمربوطبهاشخاصحقوقی

نظریهشماره1387/2/10-7/591
ابالغ اوراق قضایی در دعاوی مربوط به  اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات ماده 76 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی صورت گیرد. ابالغ به نگهبان شرکت صحیح نبوده و ایجاد سابقه 
ابالغ نمی نماید. چنان چه ابالغ اوراق در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق قضایی به آدرس آخرین محلی که 

به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده، ابالغ خواهد شد. 

لزومتبعیتدادگاهعمومیازنظردادگاهتجدیدنظر

نظریهشماره1387/2/9-7/547
کل  اداره  این  وظایف  از  خارج  آنها  به  راجع  اظهارنظر  دادگستری،  دادگاه های  از  صادره  احکام  مورد  در 
می باشد، به طور کلی دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه عمومی مرجع عالی تلقی می شود و دادگاه عمومی 

مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است.

شمولعنوانسرقتبربرداشتمحتویاتجیباشخاصبازور

نظریهشماره1387/2/9-7/561
در صورتی  که شخصی با استفاده از زور و قدرت بدنی، محتویات جیب یا ساک  اشخاص را از آنها اخذ و 

برداشت نماید، موضوع مشمول ماده 665 قانون مجازات اسالمی است.

عدمجوازپرداختدیهازبیتالمالجزءدرمواردمنصوص

نظریهشماره1387/2/7-7/501
مواردی که طبق قانون دیه بر بیت المال است، در مواد 255، 260، 312 و 332 قانون مجازات اسالمی 
و ماده 13 قانون به کارگیری سالح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 تصریح 
شده است و جز در موارد منصوص، پرداخت دیه از بیت المال مجوز قانونی ندارد و لذا صرف قبول اعسار یا 

متواری شدن محکوم علیه مجوز پرداخت دیه از بیت المال نیست.

تكلیفدادگاهتجدیدنظربهصدورحكمپسازنقضرأیدادگاهبدوینسبتبهماهیت

نظریهشماره1387/2/4-7/475
با توجه به مواد 98 و 349 و مفاد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 1379 صرفًا در موردی که دادگاه بدوی مبادرت به صدور قرار کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند 
قرار تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت دهد وااّل در 
صورتی  که دادگاه بدوی ماهیتًا انشاء رأی کرده باشد، ولو خالف قانون باشد، دادگاه تجدیدنظر پس از نقض آن 

رأسًا مکلف به انشاء رأی است و موجبی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی نیست.
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صالحیتمحاكمعمومیدررسیدگیبهجرایمتهیهوسایلومباشرتدرسقطجنین

نظریهشماره1388/1/25-7/332
بنماید )  افراد  از جمله داروی سقط جنین  اقدام به فروش داروهای غیرمجاز  اتهام فردی که  رسیدگی به 
عادی( مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده یک و اصالح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و 
دارویی و خوردنی و  آشامیدنی مصوب اسفندماه سال 1379 خواهد بود و به استناد تبصره »6« ماده 3 همین 
قانون )  اصالحیه سال 1374( رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقالب اسالمی صورت می گیرد.

افرادی که مبادرت به فروش داروی غیرمجاز از طریق داروخانه ها می نمایند )  مانند کارمندان داروخانه (، ارائه 
دارو بدون نسخه پزشک، حسب مورد، عمل آنان ممکن است مشمول ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی امور 
بهداشتی و درمانی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مشمول تبصره های 1و2 ماده 3 
اصالحی قانون یادشده می باشد که در هرحال تطبیق عمل مرتکب با قانون در صالحیت قاضی رسیدگی کننده 
می باشد. تهیه وسایل و مباشرت به اسقاط جنین موضوع ماده624 قانون مجازات اسالمی جرم مستقلی است که 

در محاکم عمومی رسیدگی می گردد.

ممنوعیتدادستانازتحقیقدرجرایمداخلدرصالحیتدادگاهكیفریاستان

نظریهشماره1386/10/2-7/6565
در صورت نبودن بازپرس در حوزه قضایی، رسیدگی به پرونده های وی که در شعبه بازپرسی ثبت شده 
تا حضور او متوقف می شود و موجبی برای ارجاع آنها به دیگران وجود ندارد، مگر در صورت اقتضاء و نیاز به 
دستور فوری قضایی که در این صورت اگر جرم در صالحیت دادگاه کیفری استان باشد، دادستان فقط می تواند 
به استناد  بند )و( ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقالب، اقدامات الزم را برای حفظ و 
جمع آوری دالیل و آثار جرم تا حضور و مداخله بازپرس به عمل آورد، ولی حق مداخله در تحقیقات مقدماتی را 
ندارد و در صورت نیاز به دستور قضایی می تواند پرونده را به بازپرس دیگر ارجاع نماید و اگر بازپرس دیگری در 
آن حوزه قضایی نباشد و بازپرس قبلی نیز به حوزه قضایی برنگردد، باید درخواست اعزام بازپرس از رییس قوه 
قضاییه به عمل آید. بدیهی است در خصوص سایر جرایم )  جرایمی که در صالحیت دادگاه کیفری استان نیست( 
دادستان می تواند تحقیقات  امر،  فوریت  و  بازپرس عنداالقتضاء و در صورت ضرورت  در صورت عدم حضور 

مقدماتی را انجام یا رسیدگی به پرونده را به دادیار ارجاع نماید.

ممنوعیتشورایحلاختالفدررسیدگیبهدعاویراجعبهاموالعمومیودولتی

نظریهشماره1388/1/19-7/193
مطابق  بند )د( ماده 10 از قانون شوراهای حل اختالف دعاوی مذکور در آن  بند یعنی دعاوی راجع به اموال 
عمومی و دولتی حتی با توافق طرفین قابل طرح در شوراهای حل اختالف نیست هرچند در حد نصاب مذکور در 

ماده 11 از قانون شوراهای حل اختالف باشد.

تعریفاموالعمومی

نظریهشماره1388/1/19-7/193
به طور خالصه در مورد اموال عمومی  می توان گفت: مشترکات یا اموال عمومی  اموالی هستند که متعلق به 
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عموم می باشند و مالک خاصی برای آنها نیست. این گونه اموال اواًل قابل تملک خصوصی نیستند. ثانیًا استفاده 
انحصاری از آنها ممنوع می باشد. تعریف اموال دولتی نیز در قوانین موضوعه از جمله ماده 26 قانون مدنی و 
بانک های  به شهرداری ها و  آمده است، دعاوی راجع  اموال دولتی  آیین نامه  قانون محاسبات عمومی کشور و 

دولتی از شمول بند )د( ماده 10 قانون شوراهای حل اختالف خروج موضوعی ندارد.

مرجعصالحرسیدگیبهاعتراضنسبتبهقراربازداشتموقت

نظریهشماره1388/1/25-7/326
رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت و... ولو این که آن جرایم داخل در صالحیت دادگاه کیفری 
استان باشد نیز حسب مورد با دادگاه عمومی  و انقالب می باشد و رسیدگی به اعتراض، مقوله ای غیر  از رسیدگی 
و صدور حکم است و دادگاه عمومی  یا انقالب صرفًا در خصوص موجه  و غیرموجه  بودن قرار صادره اظهارنظر 

می کند نه در ماهیت قضیه.

ممنوعیتشورایحلاختالفازرسیدگیبهدعاویخانوادگی

نظریهشماره1388/1/24-7/315
با توجه به این که مطابق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع 
اصل 21 قانون اساسی )  دادگاه خانواده(، رسیدگی به دعاوی مذکور در بندهای 1 تا 12 همان قانون در صالحیت 
دادگاه های خانواده قرار دارد، لذا شوراهای حل اختالف صالحیت رسیدگی به موارد مذکور را ندارند مگر در 

صورت توافق برای صلح و سازش به  ترتیبی که در ماده 10 قانون شوراهای حل اختالف آمده است.

احضارشاهدازحوزهقضاییدیگر،جهتاستماعشهادت

نظریهشماره1388/1/17-7/129
در مواردی که طبق تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری، استماع 
اقرار متهم توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است، احضار و جلب او ولو این که در حوزه قضایی دیگر اقامت 
داشته باشد، بالاشکال است. احضار شاهد از حوزه قضایی دیگر توسط دادگاه در مواردی که شهادت وی مستند 
رأی دادگاه می باشد با توجه به تبصره ماده مذکور بالمانع است، ولی جلب شاهد از حوزه قضایی دیگر حتی در 

موارد تبصره مذکور جایز نیست و دادگاه می تواند با توجه به دالیل دیگر رأی خود را صادر نماید.

رسیدگیبهاتهامشركاءومعاونینجرمدردادگاهصالحبرایرسیدگیبهاتهاممجرماصلی

نظریهشماره1388/1/17-7/129
طبق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی  و انقالب در امور کیفری، معاون جرم در دادگاهی 
و  پیوستگی  امر  این  دارد. حکمت  را  )  مباشر(  اصلی  مجرم  اتهام  به  رسیدگی  که صالحیت  می شود  محاکمه 
ارتباط سرنوشت مباشر جرم با معاون است و این ماده به عنوان استثناء بر قاعده کلی مذکور در ماده 54 همان 
قانون است و رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونین جرم را در صالحیت دادگاهی قرار داده که به اتهام مجرم 
اصلی رسیدگی می کند. با این وصف رسیدگی به اتهام معاونت در جرمی که در حوزه قضایی سربیشه رخ داده، 
در صالحیت دادگاه سربیشه و رسیدگی به اتهام دیگر این فرد به عنوان »عبوردادن غیرمجاز افاغنه« که در 

نظریه	های	مشورتی	اداره	حقوقی	قوه	قضاییه



)1
38

8  
ی

و د
ذر 

- آ
 41

ره 
ما

)ش
ش 

وز
 آم

ام
پی

163

شهرستان نهبندان مرتکب گردیده، در صالحیت دادگاه شهرستان نهبندان است.

لزومموافقتمقامقضاییصادركنندهقراربااعزامزندانیبهمرجعقضایی

نظریهشماره1388/1/16-7/46
چنان چه مقام قضایی داخل در حوزه قضایی و یا خارج از آن، تحقیق از زندانی را الزم بداند و با صدور 
دستور یا اعطای نیابت قضایی، اعزام وی را تقاضا نماید، در مورد زندانیانی که در اجرای قرار تأمین در بازداشت 
می باشند، قطعًا اعزام زندانی باید با مجوز مقام قضایی صادرکننده قرار صورت  پذیرد، زیرا مقام یاد شده به منظور 
دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری دستور 
بازداشت وی را صادر نموده است و در مورد زندانیانی که به موجب احکام صادره در حال تحمل کیفر هستند 
با توجه به تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقالب که در حال حاضر ماده 10 آیین نامه 
اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقالب مصوب 1373/4/15 با اصالحات سال 1381 جایگزین آن 

شده است، موافقت دادستان الزم است.

ملغیاالثرشدنقرارتأمینبهمحضشروعبهاجرایحكمجزایی

نظریهشماره1388/1/16-7/48
طبق تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1378، به 
محض شروع به اجرای حکم جزایی، قرار تأمین ملغی االثر می شود. بنابراین همان موقعی که محکوم علیه برای 
تحمل مجازات حبس به زندان معرفی شد، قرار تأمین صادره درباره او ملغی  شده است و همان وقت باید وثیقه 

آزاد شده باشد و عدم فک آن خالف قانون است.

ضرورترعایتمقرراتاحضارمتهمازطریقمطبوعاتدرصورتمجهولالمكانبودناو

نظریهشماره1388/1/24-7/316
رعایت مقررات ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی  و انقالب در امور کیفری الزامی  است، زیرا 
احضار متهم از طریق مطبوعات صرفًا یک عمل تشریفاتی نیست و به منظور ابالغ احضاریه انجام می شود تا در 
صورتی  که متهم حاضر شد، دفاعیات وی استماع و آن گاه اظهار عقیده شود و در صورتی  که متهم حاضر نشد 
با سپری شدن مهلت مقرر در ماده 115 قانون مذکور باید اقدام شود. بنابراین در صورتی  که دادسرا بدون رعایت 

قانون مذکور پرونده را به دادگاه ارسال نماید، دادگاه می تواند آن را برای رفع نقص به دادسرا اعاده کند. 

لزومحضوروكیلدرجرایمیكهمجازاتآنهااعداماست

نظریهشماره1388/1/24-7/286
آیین  قانون   186 ماده  یک  تبصره  طبق  است،  نفس  قصاص  یا  اعدام  آنها  مجازات  جرایمی که  محاکمه 
دادرسی دادگاه های عمومی  و انقالب در امور کیفری باید با حضور وکیل صورت گیرد، در مواردی که متهم 
فراری و دسترسی به وی ممکن نباشد، به جهت این که رسیدگی غیابی تجویز شده است، باید برای متهم وکیل 
تسخیری تعیین شود تا امکان رسیدگی فراهم گردد، در این صورت چنان چه محاکمه متهم به صورت غیابی 
و با حضور وکیل انجام  پذیرد، رأی صادره حضوری محسوب شده و پس از انقضای مهلت های قانونی اعم از 
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این که وکیل متهم فرجام خواهی کرده یا نکرده باشد و حکم به مرحله قطعیت برسد، چنان چه متهم پیدا شود به 
مجازات مقرر در حکم خواهد رسید، در این حالت اگر واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا متهم دالیل جدیدی 
دال بر بی گناهی خود ارائه دهد که در مرحله رسیدگی به وسیله وکیل تسخیری عنوان نشده باشد، طبق بند »5« 

ماده 272 قانون فوق االشعار از موارد اعاده دادرسی خواهد بود.
مضافًا این که رأی صادره در هرحال حضوری محسوب می شود، زیرا اواًل چنان چه دالیل متهم همان باشد 
که مورد رسیدگی قرار گرفته و رسیدگی مجدد به دالیل مزبور بی معنی است و اگر دالیل جدید ارائه شود یا 
حادثه جدیدی حادث شده باشد، از موارد اعاده دادرسی خواهد بود. ثانیًا چون رسیدگی باید با حضور وکیل صورت 
گیرد و قباًل نیز رسیدگی با حضور وکیل به عمل آمده است، رسیدگی مجدد که هر دوبار نیز با حضور وکیل 

صورت گیرد، در هیچ   قانونی تجویز نشده است.

ممنوعیتتحقیقدرجرایممنافیعفت،مگردرمواردمشهودبودنیاوجودشاكیخصوصی

نظریهشماره1388/1/22-7/236
طبق تبصره 3 اصالحی ماده 3 اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقالب، قسمت اخیر تبصره ذیل 
ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی  و انقالب در امور کیفری مصوب 1378 نسخ شده است. بنابراین 
تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است، مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی خصوصی...« باشد 
که در مورد اخیر اگر جرم منافی عفت از مصادیق »جرایم مشمول حد زنا و لواط« باشد، پرونده باید در اجرای 
تبصره 3 اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقالب مستقیمًا به دادگاه ارسال شود، لیکن رسیدگی به 

سایر جرایم منافی عفت با دادسرا است.

امكانعدولدادستانازقرارهایاعدادییانهاییمعاونخود

نظریهشماره1388/1/18-7/144
با توجه به  بند )الف( ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقالب مصوب 1381 ریاست 
دادسرا با دادستان بوده و به تعداد الزم معاون، دادیار و بازپرس خواهد داشت. در نتیجه معاون دادستان تحت 
نظر دادستان انجام وظیفه می نماید و بر این اساس دادستان می تواند با تشخیص و نظر خود از قرارهای صادره از 

ناحیه معاون چه اعدادی و چه نهایی عدول نموده و هر تصمیم قضایی و قانونی که الزم می داند اتخاذ نماید.

 

نظریه	های	مشورتی	اداره	حقوقی	قوه	قضاییه
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دعویاعتراضشخصثالث
سؤال: چنان چه دادگاه حکم به  وقفیت عام صادر کند و بر این اساس اداره اوقاف تولیت آن ملک را بر عهده 
بگیرد و سند رسمی نیز دریافت کرده باشد و در این حال شخص دیگری مدعی وقفیت خاص و تولیت آن ملک 

باشد، ادعای ایشان تحت چه عنوانی باید طرح شود؟
پاسخ:چنان چه رأی قطعی بر وقفیت عام ملکی صادر شده باشد، افراد دیگری ادعای وقفیت خاص و تولیت 

آن را داشته باشد، اقتضای امر، طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به  رأی صادر شده می باشد.)1(

نقشتوافقطرفیندرتجدیدجلسهدادرسی
سؤال: آیا در صورت توافق طرفین و احتمال ایجاد صلح و سازش بین آنان، تجدید جلسه دادرسی از وجاهت 

قانونی برخوردار است؟
پاسخ:درخواست تجدید جلسه با توافق طرفین به منظور مذاکرات اصالحی، بالاشکال است و به  هر تقدیر 

ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی)2( این اجازه را داده است.

اشخاصصالحدرتصدیقتصویراسناد
سؤال: آیا مدیران دفاتر کل دادسرا، شعب بازپرسی و منشی های دادیاری تحقیق، مجاز به  تصدیق تصویر 

اوراق و مدارک مربوط به  پرونده های قضایی می باشند؟
پاسخ:به  موجب ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی)3(  اشخاصی که 

تهیه	و	تدوین
اداره	کل	آموزش	قضات

1. ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به  حقوق 
شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به  رأی شده است، به  عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته 

باشد می توانند نسبت به  آن رأی اعتراض نماید.«
2. ماده 99 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به  درخواست و 

رضایت اصحاب دعوی فقط برای یك بار تأخیر بیاندازد.«
3. ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست 
دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی 
که دادخواست به  آن جا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی و در جایی که 
هیچ یك از آن ها نباشد، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی، مطابقت آن را با اصل در دفتر کرده باشند در صورتی که رونوشت یا 
تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن را با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها یا کنسول گری های ایران گواهی 
شده باشد. هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساس نامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج 
نویس شده، پیوست دادخواست می گردد. عالوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکالی اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های 

تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به  مرجع صالح تقدیم نمایند.«
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می توانند مطابقت رونوشت یا تصویر با اصل سند را گواهی نمایند، مشخص گردیده است و  اشخاص مذکور در 
سؤال از شمول ماده خارج می  باشد. 

اثراسترداددادخواستاصلیبردادخواستمتقابل
سؤال: در صورتی که خواهاِن اصیل دادخواست خویش را مسترد نماید، تکلیف دادخواست تقابل چه خواهد شد؟ 
آیا دادگاه می  تواند به  استناد استرداد دادخواست خواهان اصیل، پرونده را مختومه نماید یا موظف است علی رغم 

مراتب فوق، به  دادخواست تقابل رسیدگی نماید؟
پاسخ:استرداد دادخواست از سوی خواهان دعوی اصلی، اثری بر دعوی تقابل ندارد و دادگاه پس از صدور 

قرار ابطال دادخواست در مورد اصلی، دعوی تقابل را به عنوان یک دعوی مستقل رسیدگی می نماید.

دادگاهصالحبرایرسیدگیبهدعویاعسارازپرداختدیه
سؤال:چنان چه دادگاه بخش دارای دو شعبه  باشد، در پرونده ای تحت عنوان ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
مورد رسیدگی واقع و حکم مقتضی صادر و مشتکی عنه به  پرداخت دیه محکوم گردیده باشد، در صورت ادعای 
اعسار از ناحیه محکوم علیه نسبت به  دیات صادره، با توجه به  این که پرونده اعسار ذاتًا حقوقی است، پرونده 

مذکور در کدام شعبه  باید مورد رسیدگی واقع گردد؟
پاسخ: اواًل دادگاه بخش دارای شعبه  نیست. درثانی رسیدگی به  دعوای اعسار از محکوم به ، به موجب ماده 

20 قانون اعسار مصوب 1313)1( با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است.

عدمایداعدستمزدكارشناس
سؤال:در صورتی که خواهان به عنوان معترض بر نظریه کارشناس بدوی که نظریه وی به  نظر دادگاه نیز 
برخالف اوضاع و احوال محقق قضیه است، اعتراض نماید، لیکن در موعد مقرر دستمزد هیأت کارشناسی را 

تأدیه نکند، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ: در مواردی که خواهان در مرحله بدوی، به  نظر کارشناس اعتراض کند ولی با وجود اخطار دادگاه، 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   259 ماده  اساس  بر  دادگاه  ننماید،  اقدام  کارشناس  دستمزد  ایداع  به   نسبت 
عمومی و انقالب در امور مدنی، موضوع کارشناسی را از عداد دالیل اخراج و حسب مورد با توجه به  دالیل 

موجود اقدام مقتضی یا رأی صادر می نماید.)2(

اشتباهدادگاهتجدیدنظردرمحاسبهمهلتتجدیدنظرخواهی
سؤال:چنان چه دادگاه کیفری استان، اعتراض نسبت به  رای صادره در مرحله بدوی را خارج از مهلت بداند 
و اقدام به  صدور رأی مبنی بر رد تجدید نظرخواهی نماید، سپس متوجه شود که در محاسبات  اشتباه کرده و 

اعتراض داخل در فرجه بوده است، دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟
1. ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313: مرجع رسیدگی به  دعوای اعسار در مورد محکوم به،  محکمه ای است که بدایتًا به  دعوای 

اصلی رسیدگی کرده است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.«
2. ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »ایداع دستمزد کارشناس به  عهده متقاضی است و 
هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابالغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دالیل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی 
به  نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید. پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به  عهده 
خواهان و در مرحله تجدیدنظر به  عهده تجدیدنظرخواه است. در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی 
با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظرخواهی باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف ولی 

مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.« 

مشاوره	تلفنی	قضایی
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پاسخ: با توجه به  مفاد ماده 360 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی)1( نظر 
به  این که دادگاه در محاسبه  خود دچار اشتباه شده است، با اصالح تاریخ از نظر قبلی خود عدول و نسبت به  

درخواست تجدیدنظر با ثبت مجدد پرونده و آن رسیدگی خواهد شد.)2(

عدمحضوروكیلدرجلسهدادرسی
در  از حضور  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 41  در  موجه  داشتن عذرهای  بدون  سؤال: چنان چه وکیل 
جلسه استنکاف ورزیده و تنها به  ارسال الیحه اکتفا نماید، آیا قاضی می تواند یا موظف است مراتب را به  مرجع 

صالحیت دار جهت تعقیب انتظامی وکیل اطالع دهد؟
پاسخ:به  موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی،)3( چنان چه دادگاه 
عذر وکیل را در مورد عدم حضور او در جلسه دادرسی موجه نداند، باید مراتب را برای تعقیب وکیل به  دادسرای 

انتظامی وکالء اعالم نماید.

ابالغاوراقازطریقایمیل،پیامكوتاهیامانندآن
سؤال: آیا ابالغ اوراق قضایی از طریق سیستم الکترونیک پیام کوتاه یا از طریق پست الکترونیکی دارای 

اعتبار است؟
فقط  فلذا  است،  نگردیده  پیش بینی  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  در  طرق  این گونه  این که  به   نظر  پاسخ: 
ابالغ هایی که در محدوده مواد 67 الی 83 قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است قانونی بوده و مفید 

اثر می باشد.

تكلیفدادگاهدررسیدگیبهطرحمجدددعوی
سؤال: چنان چه به  دعوای حقوقی در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم صادر شود، و پرونده در دادگاه تجدیدنظر 
در حال رسیدگی باشد و در رابطه با همان موضوع مجدداً در دادگاه بدوی دادخواست مطرح شود، موضوع شامل 

کدام یک از  بندهای 2 تا 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی می  شود؟ 
در صورت عدم شمول مواد مذکور، تکلیف دادگاه بدوی چه می  باشد؟ مثاًل زوجه علیه شوهرش دادخواست 
مطالبه نفقه  از تاریخ 1384/1/1 تا 1385/1/1 داده و دادگاه پس از رسیدگی، حکم به  بی حقی خواهان صادر 
کرده است. وکیل خواهان دادخواست دیگری به  خواسته نفقه از تاریخ 1384/12/1 تا 1385/6/1 داده است. زوج 
ایراد کرده است که نسبت به  دادخواست مربوط به تاریخ های 1384/12/1 تا 1385/1/1 قباًل رسیدگی و حکم 

بر بی حقی صادر شده و در اثر تجدیدنظرخواهی، هم اکنون پرونده در دادگاه تجدیدنظر است.
پاسخ: دادگاه باید نسبت به  نفقه مربوط به یک ماه که قباًل رسیدگی شده و حکم به  بی حقی خواهان صادر 
گردیده، قرار عدم استماع دعوی صادر و در مورد ماه های بعدی مکلف به رسیدگی است و باید نفیًا یا اثباتًا رأی 

صادر نماید.)4(  

1. ماده 360 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدید نظر، 
سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده 309 آن را اصالح خواهد کرد.«

2. ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ 
دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه  صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر 
نشده، دادگاه رأسًا یا به  درخواست ذی نفع رأی تصحیحی را به طرفین ابالغ خواهد کرد، تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت 

رأی تصحیحی ممنوع است، حکم دادگاه در قسمتی که اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.«
3. ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »... وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی 
با دالیل آن برای جلسه محاکمه به  دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به  آن ترتیب اثر می دهد که عذر وکیل را موجه بداند در غیر 

این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به  مرجع صالحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطالع خواهد داد.«
4. ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به  
ماهیت دعوا ایراد کند ...2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قباًل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد 
و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد ... 6- دعوای طرح شده سابقًا بین همان اشخاص یا 

اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن هستند.رسیدگی شده، نسبت به  آن حکم قطعی صادر شده باشد.«

اداره	کل	آموزش	قضات
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رضایتوگذشتمجنیعلیهوتأثیرآندرقتلعمد

پدیدآورنده:	مجید	حجتی	نجف	آبادی
پایان	نامه	کارشناسی	ارشد	حقوق	کیفری	و	جرم	شناسی	دانشگاه	امام	صادق)ع(-	سال1380

نتیجهگیری
1 ـ در دوره انتقام خصوصی، انتقام حق خصوصی قربانی جرم و در غیاب او حق مسلم خانواده او بود. با 
گذشت زمان در دوره دادگستری خصوصی با توجه به ضرورت بقاء گروه ها، پیدایش شهرهای کوچک و کم 
جنبه  عدالت خواهی  هنوز  لیکن  درآمد،  قاعده  و  نظم  تحت  مجازات ها  اجرای  قبیله ای،  علقه های  رنگ شدن 
به  وارده  لطمه  و  جبران خسارت  برای  مجازات  این که  به  توجه  با  عدالت عمومی  دوره  در  داشت.  خصوصی 
اجتماع، اجرا می گردید اجرای عدالت بر عهده نهادهای عمومی گذارده شد، تحوالت گسترده ای در نگرش به 

نقش مجنی علیه ایجاد گردید.
با توجه به سیر تاریخی مجازات ها، هنگامی که اجرای مجازات، صرفًا از سوی مجنی علیه قابل اعمال بود و 
جرم ضرری به منافع شخصی محسوب می گردید، رضایت شخص متضرر نقش مؤثرتری در مسؤولیت کیفری 
مجرم داشت، لیکن هنگامی که جرم توسط نهادهای عمومی و با توجه به معیار مخالفت با نظم عمومی، مورد 

مجازات قرار  گرفت، از تأثیر رضایت بر مسؤولیت کیفری کاسته می شد.
2 ـ مهم ترین معیار برای جرم انگاری یک رفتار، مخالفت آن با نظم عمومی است و مالک و معیار انتخاب 
عمل مخالف نظم اجتماعی، توسط مقنن به عنوان نماینده وجدان عمومی تعیین شود. از سوی دیگر نظریه 
قابل  پذیرش در خصوص فلسفه مجازات آن است که هدف مجازات، اصالح مجرم است و مجرم برای انجام 
رفتار مخالف نظم اجتماعی، حتمًا باید مجازات معین قانونی را تحمل کند. بنابراین مسؤولیت جزایی عبارت از 
این است که فردی مرتکب تقصیر شده باشد )فرض مجرمیت( و این تقصیر قابل انتساب به وی باشد )قابلیت 
اسناد(. در صورت تحقق مسؤولیت جزایی، ضرورت اجتماعی، اقتضای اجرای مجازات را دارد. با این همه با 
مالک و معیار موجود در قانون، در بعضی موارد با وجودی که جرم واقع می شود، عواملی باعث توجیه مسؤولیت 
کیفری است، بنابراین مقنن با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایطی، قاعده کلی فوق استثنائاتی وارد نموده 
که رضایت مجنی علیه با شرایط ویژه یکی از این موارد می باشد. همچنین قانونگذار در بعضی موارد، عدم رضایت 
مجنی علیه را شرط اصلی تحقق رکن مادی جرم می داند. در این مورد، رضایت، باعث می شود جرم به دلیل 
فقد رکن مادی آن، تحقق نیابد. اصل کلی آن است که به محض ایجاد مسؤولیت کیفری، نظم به هم ریخته 
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اجتماع با تحمیل مجازات به مجرم و اصالح او برقرار می گردد، مگر در مواردی که به تشخیص قانونگذار به 
طور استثنایی مسؤولیت کیفری رفع گردد.

3 ـ رضایت عبارت از موافقت قلبی برای حصول یک منفعت است. ابراز این رضایت در واقع نهاد حقوقی 
»اذن« را پدید می  آورد، لیکن رضایت با اجازه تفاوت دارد. رضایت مانع ضمان است و اجازه مسقط آن. از سوی 
دیگر در مقایسه رضایت با گذشت باید گفت، گذشت تنها پس از وقوع انجام عمل مجرمانه صورت می پذیرد، 
عالوه بر آن، گذشت تنها مجازات را در جرایم قابل گذشت از بین می برد، اما رضایت قبل از وقوع جرم است 
تصمیم  از  ناشی  عفو  که  گفت  باید  نیز  عفو  با  رضایت  مقایسه  در  می گردد.  کیفری  مسؤولیت  منع  باعث  و 
باالترین مقام رسمی یا قانونگذار است، در حالی که رضایت ناشی از تصمیم مجنی علیه است. رضایت باعث 
منع مسؤولیت کیفری است، لیکن در عفو این گونه نیست؛ عفو عمومی که ناشی از تصمیم قانونگذار است، بعد 
از وقوع جرم باعث زوال مسؤولیت کیفری می  شود و در عفو خصوصی که ناشی از تصمیم باالترین مقام رسمی 
است، بحث سقوط مجازات مطرح است. بنابراین رضایت در آینده تأثیر دارد، لیکن عفو به هر دو شکل موجود 

مؤثر در گذشته است.
4 ـ رضایت چهار رکن دارد که عبارتند از: مجنی علیه، مأذون، موضوع رضایت و متعلق آن.

5 ـ مجنی علیه کسی است که حقوق او مورد تعرض قرار گرفته یا در معرض خطر واقع شده است. بنابراین 
اهلیت اکتساب حقوق، شرط اول مجنی علیه واقع شدن است و آن چنان  که در مجرم، ادراک شرط است، در 

مجنی علیه شرط نیست، چرا که مجرم مسؤول است و ادراک شرط مسؤولیت است.
6 ـ شرط دوم مجنی علیه واقع شدن آن است که به واسطه عملیات بزهکار، حقی مشروع از وی تضییع 
شده باشد. با این وصف اصطالح »رضایت مجنی علیه« ترکیب ناهمگونی است چرا که رضایت قبل از وقوع جرم 
است، لیکن تا قبل از وقوع جرم، اساسًا حقی تضییع نگردیده که شخص ذی حق، مجنی علیه نامیده شود. پس در 
»رضایت مجنی علیه« اگر به اعتبار بعد از جرم که لفظ مجنی علیه مصداق پیدا می کند، صحبت کنیم، رضایت 
بی معناست و در صورتی  که به اعتبار قبل از جرم، بحث رضایت را مطرح نماییم، لفظ مجنی علیه بی معناست. 

لیکن این  ترکیب به طور مسامحه، در جهت ایفاء معنای خاص و بدون نگاه حقوقی، استعمال می شود.
7ـ اعالم رضایت، نوعی استیفاء حق است، بنابراین باید از سوی ذی حق و عالوه بر آن، از سوی کسی باشد 
که اهلیت استیفاء حق را دارد. پس در مرحله نخست رضایت باید از سوی فرد عاقل، رشید، بالغ و مختار ابراز 

شده باشد و در مرحله بعد باید اختیار قانونی برای ابراز رضایت، داشته باشد.
8 ـ مأذون، رکن دیگر رضایت مجنی علیه است، در واقع وجود مأذون برای حصول نتیجه رضایت، الزامی 
است، نه برای حدوث آن، بدین معنا که رضایت مجنی علیه بدون وجود مأذون حادث می شود، ولی ثمره عملی 
در  نیست، مگر  مأذون هیچ  شرطی الزم  برای  آن است که  مأذون است. اصل کلی  به وجود  وابسته  رضایت 
مواردی که قانونگذار هنگامی که رضایت مجنی علیه را معتبر می داند، برای مأذون نیز شرطی قائل شود. مانند 
جرایم ناشی از عمل جراحی که شرط عدم مسؤولیت مأذون )پزشک( منوط به پزشک بودن است و ثانیًا پزشکی 

فاقد مسؤولیت است که به موازین پزشکی و نظامات دولتی آشنایی کامل داشته باشد.
9ـ موضوع رضایت، هر امری است که متعلق رضایت بر آن واقع می شود، بنابراین هر آن چه از حق یا مال 

و... که فعل و  ترک فعلی مرتکب بر آن واقع گردد، موضوع رضایت نامیده می شود.
10ـ گروهی فقدان قصد مجرمانه را عامل توجیه مسؤولیت کیفری پزشک در عمل جراحی می دانند و گروه 
دیگر رضایت بیمار را مالک قرار داده اند. آن چه مبنای مشروعیت عمل پزشک است، اجازه قانونگذار می باشد. با 
اجازه قانونگذار است که از بیمار رضایت اخذ می گردد. پزشک می تواند دست به عمل جراحی بزند و از مسؤولیت 
تأثیر داشته باشد، الزم است عمل،  بیمار در منع مسؤولیت کیفری  این که رضایت  باشد. برای  کیفری مبری 

مشروع و مأذون باشد و طبیب به موازین پزشکی آگاهی داشته باشد.

رضایتوگذشتمجنیعلیهوتأثیرآندرقتلعمد
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بیمار به پزشک خاص باعث منع  باید مأذون باشد و رضایت  با عنایت به تصریح قانونگذار، طبیب  11ـ 
مسؤولیت کیفری پزشک دیگر نخواهد شد. چه بسا اگر بیمار می دانست پزشک دیگری، قرار است عمل جراحی 
را انجام دهد، به او اذن نمی داد. از سوی دیگر موضوع رضایت باید دقیقًا مشخص باشد، زیرا موضوع رضایت 
یکی از ارکان اصلی تأثیر رضایت است، لیکن با توجه به این که در موارد فوری اخذ رضایت بیمار ضروری نیست، 
اگر حین عمل جراحی، عمل جراحی فوری دیگری مطرح شود، پزشک جراح می تواند بدون اخذ رضایت از بیمار، 

از موضوع رضایت سابق، تعدی نماید.
12ـ رضایت باید در کمال آزادی از بیمار اخذ شود و نباید با حاد جلوه دادن وضعیت بیمار او را مجبور به 
اعالم رضایت کرد. از سوی دیگر بیمار باید آگاهانه، رضایت بدهد، لذا پزشک باید اطالعات الزم در خصوص 

عمل جراحی و آثار و تبعات آن را به بیمار ارائه دهد.
13 ـ اتانازیا عبارت است از ارتکاب افعال ایجابی یا سلبی منتهی به مرگ بیمار العالج، که به انگیزه قطع 
درد و رنج ناشی از بیماری صورت می پذیرد، که باید با رضایت بیمار باشد. بنابراین شخص مقتول باید بیمار 
بوده باشد؛ عمل به انگیزه قطع درد و رنج بیماری ارتکاب یابد؛ افعال ایجابی یا سلبی موجب قتل عمد صورت  

پذیرد و با اخذ رضایت بیمار همراه باشد.
14ـ اتانازیا با افعال ایجابی، اتانازیای فعال نامیده می شود و اتانازیای منفعل، توأم با افعال سلبی است.

یاد  پزشکی  کار  شروع  هنگام  پزشکان  که  است  سوگندی  مغایر  اتانازیا،  معتقدند،  اتانازیا  مخالفین  15ـ 
می کنند، اما موافقین می گویند، که سوگندنامه بقراط دو امر را مورد تعهد قرار می دهد؛ حفظ حیات و نجات بیمار 
از درد و رنج، توجیهات اقتصادی از قبیل هزینه های درمان و بیمارستان جهت نگهداری و حفاظت از بیماران 
العالج و توجیهات اجتماعی از قبیل آزار و اذیت روانی بستگان، رنج و  اندوه خود بیمار، دالیل اصلی موافقین 
است. در مقابل مخالفین توجیهات مذهبی نموده اند مبنی بر وجوب حفظ حیات انسان به عنوان مقدس ترین امر 
بشری؛ حیات نزد ما عاریه است و همان طور که در مال عاریه نباید تعدی و تفریط صورت گیرد، در جان خویش 

نیز نباید تعدی و تفریط کرد.
16ـ در حقوق اسالمی، اتانازیا در مبحث اذن به قتل مطرح می شود، اما اذن به قتل رافع مسؤولیت کیفری 
نیست، چرا که در متون فقهی، حرمت قتل با رضایت مجنی علیه توجیه نگردیده است. از سوی دیگر در بعضی 
تأثیری در  انگیزه،  لیکن در قوانین کیفری اسالم  به سزایی در مسؤولیت کیفری دارد،  تأثیر  انگیزه  کشورها، 
مسؤولیت کیفری ندارد. از سوی دیگر اذن به قتل باعث سقوط مجازات می  شود، هر چند در صورتی  که قتل 

عمدی منجر به اخالل در نظم و امنیت عمومی گردد، می توان برای آن مجازات تعزیری درنظر گرفت.
17ـ در حقوق اسالم، اگر مقتضی مرگ بیمار موجود باشد و طبیب با  ترک فعل مانعی در مقابل مقتضی 
قرار ندهد و مقتضی تأثیر خود را بگذارد و باعث مرگ بیمار گردد، در این حالت چون رابطه علیت تنها میان 
مرگ و مقتضی مرگ موجود است، از بابت نتیجه حاصله، مسؤولیتی بر عهده تارک فعل نیست، لیکن اگر تارک 
فعل خود باعث ایجاد مقتضی شود و مقتضی باعث مرگ شود، مسؤول خواهد بود. بنابراین اگر عرفًا بین عدم 
مراقبت از بیمار یا اعمال دیگری که در زمره  ترک فعل است و ایجاد مقتضی مرگ، رابطه علیتی موجود نباشد، 
مسؤولیت کیفری منتفی است، برعکس مثاًل هنگامی که طبیب عمل جراحی می کند و مراقبت بعد از عمل را 
انجام نمی دهد، چون رابطه علیت برقرار است، پزشک با  ترک فعل باعث ایجاد مقتضی شده است و اگر مرگ 

از تأثیر این مقتضی اتفاق افتد، پزشک مقصر است.
18ـ با عنایت به سیستم های دادرسی می توان به نقش بزه دیده در تعقیب و طرح دعوی عمومی پی برد، 
لیکن تفویض حق وارد کردن اتهام به مدعی و بزه دیده چندان به مصلحت اجتماع نیست و با توجه به شیوه های 
جدید بزهکاری از قبیل حرفه ای شدن بزهکاری و باندهای تبهکارانه، باید گفت کاستن از نقش بزه دیده در 
تعقیب و طرح دعوی عمومی، در پیگیری جرایم نقش به سزایی داشته است. با این وجود در بعضی موارد با توجه 

گزیده	ای	از	پایان	نامه	های	حقوقی
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به نوع جرایم، نقش بزه دیده اهمیت ویژه ای می یابد. مثل جرایم مربوط به هتک ناموس و اعمال منافی عفت و 
جرایم مربوط به تخطی نسبت به حقوق ناشی از اختراع و ابداع.

19ـ یکی از اسباب سقوط دعوی عمومی، گذشت بزه دیده است. معیار تشخیص جرم قابل گذشت این است 
که »تمام جرایم جزء جرایم حق اللهی است مگر این که قانونگذار بر حق الناس بودن آن تصریح داشته باشد« 

این تصریح به احصاء قانونی موارد حقوق الناس یا با  اشاره به آثار آنها است.
20ـ دعوی خصوصی، عبارت از مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است که شرایط طرح آن عبارت است از؛ 
اهلیت مجنی علیه فعلی، مشروع و مستقیم بودن خسارت مورد مطالبه. گذشت مدعی خصوصی یکی از موارد 
سقوط دعوی خصوصی است. در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند، ادعای خصوصی 

به قوت خود باقی است و اسقاط حق عمومی به جهاتی از جهات قانونی، موجب اسقاط حق خصوصی نیست.
قراردادهای عدم  زیرا  نمی باشد،  مؤثر  زیان  و  به ضرر  نسبت  وقوع جرم  از  قبل  21ـ رضایت مجنی علیه 
مسؤولیت یا محدود کننده مسؤولیت، موجب برائت ذمه متهم از تعهد به  ترمیم زیان ناشی از فعل مجرمانه 
نیست. عالوه بر این چون سبب و منشاء دعوی خصوصی، دعوی عمومی است، بنابراین اگر رضایت در دعوی 

عمومی مؤثر باشد، رضایت به  ترمیم خسارت ناشی از دعوی خصوصی نیز مؤثر خواهد بود.
22ـ عفو مجنی علیه، نهادی مختص سیستم کیفری اسالمی است و با توجه به ویژگی های خاص مجازات 

قتل عمد که از زمره حقوق الناس است، وضع گردیده است.
23ـ حق قصاص نفس ابتدا و بالذات متعلق به مجنی علیه است. اولیاء دم صرفًا به لحاظ این که استیفاء 
قصاص توسط مجنی علیه امکان پذیر نیست، عهده دار استیفاء حق قصاص هستند. از سوی دیگر پس از فوت 

مجنی علیه، حق قصاص همانند ارث به ورثه می رسد و توسط اولیای دم اعمال می شود.
24ـ شرط تحقق حق قصاص، استقرار کامل مرگ نیست و همین قدر که شخص قادر به ادامه حیات نباشد، 
حق قصاص تحقق پیدا می کند. قاتل کسی است که سبب قتل عمدی را پدید آورده و اگر سبب قتل عمدی 
حاصل شده باشد، حق قصاص نیز ثابت است، لذا اسقاط حق قصاص هنگام تحقق سبب قتل عمدی صحیح 

است.
25ـ با توجه به ماهیت عفو مجنی علیه هیچ  نهادی نمی تواند، جایگاه مناسبی برای آن باشد، بلکه با عنایت 
به مباحث فقهی و با توجه به این که قصاص نفس ویژگی خاص خود را از حیث قابل گذشت بودن دارد، این 

نهاد به وجود آمده است.
26ـ برای این که عفو مجنی علیه به طور صحیح صورت گیرد، شرایط ذیل الزم است:

اواًل: جنایت وارد شده باشد و مجنی علیه مشرف به موت باشد و یا این که وقوع موت قطعی باشد.
ثانیًا: عفو باید قبل از مرگ صورت گرفته باشد و جانی توسط مجنی علیه مورد عفو قرار گرفته باشد. عفو 
مجنی علیه به طور نسبی در مجازات معاون قتل عمدی تأثیر می گذارد؛ زیرا در بعضی موارد، مجازات معاون قاتل 
عمدی، حق اللهی است و عفو مجنی علیه صرفًا باعث تخفیف مجازات وی می شود، ولی گاه مجازات معاون، 

حق الناسی است و با تصریح مجنی علیه، معاون نیز از مجازات در امان خواهد بود.
27ـ با عفو جانی از قصاص، دیه که بدل قصاص است نیز ساقط می شود و اولیای دم حق مطالبه آن را 
ندارند، مگر این که مجنی علیه فقط نسبت به قصاص نفس عفو نماید و در این حال مطالبه دیه از سوی اولیای دم 

امکان پذیر است.
 

رضایتوگذشتمجنیعلیهوتأثیرآندرقتلعمد
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ترجمهحقوقجزا

پدیدآورنده: عبدالوحید زاهدی
تعدادصفحه:352

ناشر: جاودانه
بهاء: 35.000

ردهدیوییاصلی: 345/24
شمارگان:1.000
تاریخنشر: 1386
قطعكتاب: وزیری

شابك:1 ـ 30 ـ 2573 ـ 964 ـ 978

عناوین
عناصر جرم، مسؤولیت مطلق، قتل عمد، قتل غیرعمد ارادی، قتل غیرعمد غیر ارادی، جرایم غیرکشنده 
علیه  اشخاص، تجاوز به عنف، جرایم مالی غیرمتقلبانه، جرایم مالی متقلبانه، جرایم ناقص، همدستان ]شرکاء[، 

مسؤولیت شرکت ها و دفاعیات عمومی

حقوقزندانیاندرقوانینداخلیواسنادبینالمللی

پدیدآورنده: محمود کمالی
تعدادصفحه: 210

كتاب شناسی
 حقوق
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ناشر:گواهان
بهاء:25.000

ردهدیوییاصلی: 344/0356
شمارگان: 1.000
تاریخنشر: 1386
قطعكتاب: وزیری

شابك: 5 ـ 2 ـ 91221 ـ 964

عناوین
حقوق بشر و اسناد بین المللی، اعالمیه حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی حقوق مدنی وسیاست، قوانین 
داخلی، قانون اساسی، قانون مجازات اسالمی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، 
بخشنامه حقوق شهروندی، آیین نامه زندان و مقررات مشابه، آیین نامه زندان ها، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها 

و اقدامات تأمینی و  تربیتی کشور، آیین نامه مراکز مراقبت بعد از خروج و آیین نامه ستاد حقوق بشر

مرجعكاملآزمونهایچهارگزینهایحقوقجزایعمومییك

پدیدآورنده:محمود ابراهیمی
تعدادصفحه: 176
ناشر: اسرار دانش

ردهدیوییاصلی:378/1750955
شمارگان: 1.500
تاریخنشر: 1386
قطعكتاب: وزیری

شابك:0 ـ 006 ـ 986 ـ 964 ـ 978

عناوین
آشنایی مختصر با برخی مفاهیم حقوق، خالصه مطالب حقوق جزای عمومی، پرسش های چهارگزینه ای 
حقوق جزای عمومی، پدیده جنایی و علل آن، واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی، تحول واکنش اجتماعی 
روانی، طبقه بندی جرایم،   قانونی، عنصر مادی، عنصر  پدیده جنایی، عناصر تشکیل دهنده جرم، عنصر  علیه 
برحسب  برحسب عنصر مادی، طبقه بندی جرایم  قانونی، طبقه بندی جرایم  برحسب عنصر  طبقه بندی جرایم 

عنصر روانی، پاسخنامه حقوق جزای عمومی و آزمون های جامع

کتاب	شناسی	حقوق
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حقوقجزایعمومی

پدیدآورنده:محمد حسینی
تعدادصفحه: 94

ناشر: آهنگ
بهاء: 15.000

ردهدیوییاصلی: 378/1750955
شمارگان:3.000
تاریخنشر:1386
قطعكتاب: وزیری

شابك: 0 ـ 22 ـ 5536 ـ 964

عناوین
قوانین  تفسیر  منابع حقوق جزا، روش های  عناصر جرم،  کیفری،  مکاتب حقوق  کیفری،  تاریخچه حقوق 
کیفری، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، اسباب عینی و شخصی عدم مسؤولیت کیفری، )هر فصل دارای 

پاسخنامه کلیدی است.(

کتاب	شناسی	حقوق
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موسسهعلمیتحقیقاتیخدماتیعدالتجویایقم)صدایقانون(
)CD2-قانونامورحسبی(

نرمافزارچندرسانهای،لوحفشردهصوتی

مشخصات

پدیدآورنده: موسسه علمی تحقیقاتی خدماتی عدالت جویای قم
بهاء: 25.000 ریال  

سالانتشار:1385

تلفن:0251-7831886

آدرس:قم، خیابان صفاییه، انتهای کوچه 37، پالک 137

امكانات

متن کامل قانون امور حسبی به صورت گویا موسسه علمی تحقیقاتی عدالت جویای قم برای نخستین بار 
قوانین کشور را به صورت صوتی در مجموعه صدای قانون ارائه کرده است. این مجموعه برای افزایش سطح 
آگاهی عمومی ارائه شده است و تاکنون از این مجموعه قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و الزم االجرا، قانون 
تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، قانون اجرای احکام مدنی و کیفری، قانون خانواده و ازدواج و طالق، 
قانون روابط موجر و مستأجر، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون استخدام کشوری، 
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قانون مجازات اسالمی، قانون امور حسبی، قانون اساسی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون ثبت و قانون کار 
تهیه و تولید شده است.

مجموعهوكیل2

نرمافزارچندرسانهای،لوحفشردهصوتی

مشخصات

پدیدآورنده: دفتر وکالت و خدمات حقوقی حمیدی
بهاء: 278.000  ریال 

سالانتشار:1385 

  www.HamidiLaw Office.com:سایت

تلفن:88418232

آدرس: تهران، خیابان مطهری، سهروردی جنوبی، نبش مجیدی، پ 81 ، ط2

امكانات

قابلیت استفاده برای دفاتر حقوقی دولتی و خصوصی و عریضه نویسان دادگستری با داشتن دادخواست های 
آماده، اخذ خروجی از کلیه فرم های حقوقی و اطالعات موکل بر روی سی دی یا فالپی برای ارائه به مجتمع های 

قضایی الکترونیک و یا ارسال روی اینترنت بدون نیاز به داشتن اطالعات پیشرفته از رایانه

نرم	افزارهای	حقوقی


