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    توجه
پیام آموزش فرم درخواست اشتراک نشریه 

نام: ......................................... نام خانوادگی: ...........................................................
سمت قضایی مطابق ابالغ: ......................................................................................
تلفن ثابت: ....................................... تلفن همراه: ....................................................
نشانی دقیق: .............................................................................................................
..................................................................................................................................
نشانی پست الکترونیک )در صورت داشتن(: ...........................................................

    
                           امضا

همکار محترم؛
سرمایه  رفت  هدر  از  جلوگیری  و  سامان دهی  منظور  به  نشریه  توزیع  امر 
نشریه  این  مستقیم  دریافت  جهت  تمایل  صورت  در  دارد  تقاضا  سازمانی 
نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام و به آدرس قید شده ارسال فرمایید. الزم به ذکر 
است که از شماره آینده این نشریه صرفاً برای همکاران محترمی ارسال خواهد 

شد که فرم اشتراک را تکمیل و ارسال کرده باشند.

آدرس پستی: تهران - خیابان مطهری - خیابان ترکمنستان - خیابان احمدیان - بن بست 
آزادگان - ساختمان آموزش قضات نشریه پیام آموزش - کد پستی 1565913541
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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 فقه و حقوق باشد، مقاله هایی که تلفیقی از دو زمینه  فوق باشند و مقاله هایی 
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 مقاله حداقل5 و حداکثر20 صفحه)هرصفحه250-400 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 در چاپ مقاله از نوع ترجمه دارای محدودیت می باشد(؛

7- نام و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان، درجه علمی، رشته تخصصی و شماره تلفن و نشانی پست 
الکترونیک 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 شماره صفحه یا صفحات 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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     عنوان                        صفحه

* مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اموال توقیف شده   9
داود ایمان زاده آرباطان، دادیار دادسرای عمومی و انقالب تهران و مدرس دانشگاه

* شاخصه های رأی قوی و متقن       15
غالمرضا جاللی، رییس شعبه دادگاه عمومی جزایی دادگستری اراک 

23 * توقیف اموال محکومٌ علیه نزد ثالث     
کاظم نوروزی ترک آباد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد و کارآموز قضایی 

محمد زمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد و کارآموز وکالت

41 * رابطه نفقه و تمکین در دوران نامزدی     
محمد رضا اکبری زاده درجوزی، کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دادرس دادگاه عمومی شهرستان رابر

47 * دولت، مردم و پیشگیری از وقوع جرم     
یوسف مجتهدی، دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

69 * الیحه قانون مجازات اسالمی در پرتو تعامل حقوق کیفری با جرم شناسی  
حسین نوقربانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

محمدحسن نوقربانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دادرس دادگاه عمومی لیالن

* الزام به پرداخت جریمه       83
محمد  خانی، کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی، وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه
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     عنوان                        صفحه

93 * آثار و اهداف تعلیق اجرای مجازات     
محمدحسین بیکی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

107 * تحریم ربا و جرم انگاری آن      
قاضی  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  شناسی  جرم  و  کیفری  حقوق  دکتری  دانشجوی  آبادی،  شرف  مزیدی  علی 

دادگستری

127 * پیشگیری از تعدیات مأمورین دولتی در پرتو سیاست جنایی   
جواد صالحی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرمان

رحمت اهلل جعفری، کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، کارآموز قضایی مشهد

141 * هزینه های دادرسی       
آقای جواد قشمی، مسؤول واحد ابالغ دادگستری کل استان زنجان 
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سـرمقالـه

مطبوعات و اصول حاكم بر آن

بشر از ابتداي تاریخ تا کنون، همواره با استفاده از وسایل و ابزار ارتباطي، در تالش بوده است 
پیام و مقصود خود را به دیگران انتقال دهد. در آغاز، ابزار ارتباطي ابتدایي و محدود به ارتباطات رو 
در رو بود، اما به تدریج، بشر با دستیابي به زبان شفاهي، در مقام توسعه  ارتباط خود با دنیاي خارج 
برآمد؛ در این مرحله نیز ارتباِط غالب و رایج، همان ارتباط مستقیم از طریق شنیدار و دیدار بود 
و به همان فرد یا افراد مخاطب محدود مي شد. با آشکار شدن محدودیت ها و کاستي های ارتباط 
شفاهي، بشر در تالشي مضاعف براي دستیابي به وسایل ارتباطي پیشرفته، به اختراع بزرگي یعني 
حروف الفبا دست یافت که تحوالت شگرفي در روابط انساني و توسعه ي علوم ایجاد کرد. اختراع 

دستگاه چاپ، ارتباط، را گسترده کرد و موجب پیشرفت روزافزون تمدن بشري شد.
پیشرفت مطبوعات از قرن هفدهم میالدي با توسعه صنعت چاپ آغاز شد و در نیمه دوم  قرن 

نوزدهم صنعتي فراگیر شد. 
در ایران، مطبوعات، با تأخیري دویست ساله نسبت به جوامع غربي، به تدریج جاي پاي خود 
را یافت و نخستین روزنامه  چاپي ایران با عنوان »کاغذ اخبار« در محرم 1253 قمري توسط میرزا 

صالح شیرازي منتشر گردید.
اهمیت و جایگاه مطبوعات در ایران تا بدان حد بوده است که به جرأت مي توان از پدیده اي با 
عنوان »زیر ساخت مطبوعاتي انقالب مشروطه« در تاریخ ایران یاد کرد؛ زیرساختي که در نتیجه  
فعالیت مستمر و آشتي ناپذیر تعداد کثیري روزنامه  عمدتًا انقالبي و آزادي طلب شکل گرفته بود. 
بدین جهت با پیروزي جنبش مشروطه و تشکیل مجلس اول، پس از تدوین قانون اساسي، تهیه و 
تدوین قانوني براي نظارت و اداره  مطبوعات در رأس فعالیت هاي نمایندگان قرار گرفت و دومین 
آن،  از  بود. پس  قانون مطبوعات مصوب 1286  به تصویب رسید،  نمایندگان  توسط  قانوني که 
قوانین مطبوعاتي دیگري در برهه هاي زماني مختلف به تصویب رسید و حسب مقتضیات زمان، 
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مقرراتی آمره را برای حکومت بر روند فعالیت مطبوعات پیش بینی نمود. 
تدوین این مقررات در جهت رعایت اصل آزادی مطبوعات در کنار الزام به حفظ چارچوب ها 
بوده است؛ از آنجا که مخاطب مطبوعات، عموم مردم اند و رسالت مطبوعات، فرهنگ سازی در 
عرصه عمومی جامعه است، با پیش بینی نهاد هیأت منصفه، تالش شد بروز تخلف از سوی اصحاب 

مطبوعات به داوری افکار عمومی نهاده شود. 
در جهان معاصر، فعالیت مطبوعاتی بر اصول بنیادینی استوار است؛ اصولی چون اصل  آزادی 
بیان که در قوانین، کنوانسیون ها و اعالمیه های جهانی به کرات از آن سخن به میان آمده است؛ 
با وجود این، اصل مزبور، صرفًا در کنار برخی اصول دیگر چون اصل احترام به حیثیت فردي و 
زندگي خصوصي، اصل آگاهي دهي عمومي، اصل بیان حقیقت، معنا می یابد؛ این ها اصول عمومی 

مورد حمایت اکثر نظام هاي حقوقي جهان اند.
ارتباطی  و حقوق  فعالیت مطبوعات  برای  مبنایی  عنوان  به  اصول  برخی  نیز  اسالم  دین  در 
است؛ حق دریافت اطالعات، حق مطالعه، حق خطابه، حق کتابت از این دسته مباني است. توحید، 
اساسي ترین پایه  مطبوعات است و آگاهي رساني عمومي باید در مسیر حاکمیت احکام الهي باشد. 
اصل مهم دیگر، »امر به معروف و نهي از منکر« و تقوا و امانت داري است که به عنوان اصولي 
راهبردي مي توانند جامعه مطبوعاتي را از لغزش ها بر حذر دارد. این ها همان مباني است که در 
کالم بنیانگذار جمهوري اسالمي ایران مشاهده مي شود؛ ایشان مطبوعات را در چارچوب قوانین 
باید براي خدمت به  آزاد دانسته و مي فرمایند مطبوعات  اسالم، موازین قانوني و خواست ملت، 
مردم آزاد باشند، نه براي توهین به مقدسات و آزادي دیکته شده از سوي غربي ها و استعمارگران 

امروز.
این اندیشه ی ژرف باید فراروي مطبوعات باشد تا با تمسک به آن، اطالع رساني را به مسیر 

الي اهلل هدایت کرده و با پیشگیري از انحراف، در این مسیر حفظ نمایند. 
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من با یک نگاه کلی به قوه قضاییه، تصدیق می کنم که بحمداهلل روز به روز 
کارایی این مجموعه بیشتر شده است و این کارایی از دو جهت است؛ از جهت 
حکومت قوانین اسالمی بر این مجموعه، که قبل از انقالب جز در بخشی، قوانین 
با رایزنی غیرمسلمین و  اسالمی، در دستگاه قضایی حاکم نبود و عدلیه ای که 
غیر ایرانیان به وجود آمده بود؛ در آن وضع، قوانین اسالمی نبود و امروز با آن 

خیلی تفاوت دارد.
امروز بحمداهلل قوانین اسالمی که مصوبات قوه مقننه ماست، در اختیار است. 
به عالوه، بزرگانی در داخل قوه، در قوه مقننه و هم در بیرون از اینها حضور 
تغذیه می کنند؛  را  قوه قضاییه  و  فقهی اسالمی هستند  فروع  به  واقف  که  دارند 

بنابراین، از این جهت پیشرفت کرده و به سالمت رسیده است.
جهت دیگری که قوه قضاییه پیشرفت کرده است، عبارت است از اهمیت عدالت 
خواهی در این قوه و این که هر کسی در هر جای قوه قضاییه مشغول کار است، 
چه در دیوان عالی کشور و قضات و مستشاران دیوان عالی و چه در بخش های 
دیگر قوه قضاییه، همتشان احقاق حق است؛ این مهم است. البته ممکن است وقتی  
کسانی به احقاق حق، همت می گمارند؛ خطایی صادر شود و احقاق حق نشود، 
لکن روال این است. نظام، نظام احقاق حق و ابطال باطل است و نه فقط احقاق حق، 

ابطال باطل هم اهمیت دارد! این هم جهت دوم است.

پیشرفت قوه قضاییه 

در دو جهت

کارایی، عدالت خواهی
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مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض 
ثالث نسبت به اموال توقیف شده 

چکیده

اصواًل پس از صدور اجراییه و قرار تامین خواسته، واحد 
و  توقیف  به  نسبت  مربوطه  مقررات  وفق  باید  احکام  اجرای 
فروش اموال محکومٌ علیه یا خوانده اقدام  نماید، لیکن در برخی 
اظهار  توقیف شده  وجوه  و  اموال  به  نسبت  ثالث  اشخاص  موارد، 
حکم  به  مستند  ثالث  اعتراض  و  ادعا  این  اگر  که  می نمایند  حقی 
قطعی یا سند رسمی نباشد، یا تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی، مؤخر 
بر تاریخ  توقیف باشد، مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عملیات 

اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه شکایت کند. 
در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث، اختالف نظر 
است؛ برخی دادگاه صادر کننده حکم را صالح می دانند و عده ای معتقدند 
دادگاه مجری حکم، صالح برای رسیدگی است. پذیرش صالحیت دادگاه 
دیوان عالی  از  صادره  آرا  برخی  است.  برخوردار  توجیه  از  حکم،  مجری 
کشور و مفاد مواد 26 و 142 قانون اجرای احکام مدنی و نیز دکترین 

حقوقی، مؤید این نظر می باشد. 

توقیف  ثالث،  اعتراض  حکم،  مجری  دادگاه  واژه ها:  کلید 
اموال، مرجع صالح، دادگاه صادر کننده حکم

داود ایمان زاده آرباطان
دادیار دادسرای عمومی و انقالب تهران و مدرس دانشگاه



10

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

درآمد

توقیف اموال محکومٌ علیه و خوانده پس از 
صدور اجراییه و قرار تامین خواسته، از وظایف 
نسبت  است  و ممکن  احکام می باشد  اجرای 
به اموالی که با تقاضا و معرفی محکومٌ له یا 
ادعای  ثالث  توقیف می شود، شخص  خوانده 
حکم  به  مستند  ادعا  این  اگر  نماید.  حقی 
قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم 
بر تاریخ توقیف است، قاضی اجرای احکام از 
اموال توقیف شده رفع توقیف می نماید، در غیر 
این صورت عملیات اجرایی تعقیب می شود و 
ادعای خود  اثبات  برای  می تواند  مدعی حق 
به دادگاه شکایت کند. حال سوال این است 
که کدام دادگاه صالح برای رسیدگی نسبت به 
این اعتراض می باشد دادگاه صادر کننده حکم 
یا دادگاه مجری حکم؟ اهمیت موضوع زمانی 
بیشتر می شود که اموال در اجرای آراء صادره 
اداره  اختالف  حل  و  تشخیص  هیأت های  از 
کار یا بر اساس قرار تامین خواسته صادره از 
سوی دادسرا توقیف شده باشد. در این صورت 
پذیرش صالحیت هر یک از این مراجع، آثار 

و تبعات خاص خود را خواهد داشت. 
نقد  و  دیدگاه  ها  تذکر  با  نوشتار  این  در 
دالیل  بیان  به  بخش،  دو  در  آنها  بررسی  و 

ترجیح انتخاب دادگاه صالح می پردازیم.

1- صالحیت دادگاه صادر کننده حکم 

اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه 
اعالم   1375/11/8 مورخ   7/7293 شماره 
داشته: »رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به 
دادگاه صادرکننده  مال، در صالحیت  توقیف 
حکم است و قاضی اجرای احکام، صالحیت 
تصمیم  و  ندارد  را  اعتراض  این  به  رسیدگی 
واحد اجرای احکام در خصوص مورد، از درجه 
دادگاه صادر کننده حکم  است.  اعتبار ساقط 
نفیًا  و  رسیدگی  اعتراض  به  نسبت  بایستی 
حقوقی  )معاونت  نماید.«  نظر  اظهار  اثباتًا  و 
ج1،   ،1384 قضاییه،  قوه  قضایی  توسعه  و 

ص413( 

دادگاه صادر کننده رأی،  مواردی که  در 

مواجه  مشکلی  با  می باشد،  نیز  آن  مجری 

نخواهیم شد، لیکن پذیرش این نظر در مورد 

آراء صادره از مراجع غیر دادگستری، مثل آراء 

صادره از هیأت های تشخیص و حل اختالف 

به  دادگستری  اجرای  توسط  که  کار  اداره 

موقع اجرا گذارده می شود، با این نتیجه مواجه 

را  ثالث  اعتراض  به  رسیدگی  که  بود  خواهد 

اداره  بدانیم،  مذکور  هیأت های  در صالحیت 

رسیدگی  و  بوده  دادگستری  غیر  مرجع  کار، 

به اعتراض دارای ماهیت قضایی می باشد، نه 

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اموال توقیف شده
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اجرایی و اداری.)1(  
تامین  قرار  که  مواردی  در  ایراد  این 
می شود  صادر  دادسرا  قضات  توسط  خواسته 
و پس از توقیف اموال، شخص ثالث اعتراض 
می  کند، نیز وجود دارد. اگر قائل به این نظر 
باشیم، بایستی مرجع رسیدگی به اعتراض را 
دادیار یا بازپرس صادر کننده قرار بدانیم، در 
حالی که دادیار و بازپرس، وظایف تعریف شده 
خاصی دارند و کلمه »دادگاه« نیز منصرف از 

دادسرا و قضات آن می باشد. 

2. دادگاه مجری حکم 

 1372/2/12-64 شماره  رای  اساس  بر 
اختالفات  کشور،  عالی  دیوان  سوم  شعبه 
ناشی از اجرای حکم، راجع به دادگاهی است 
و  می شود  اجرا  دادگاه  آن  توسط  حکم  که 
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به 
 146 مادتین  به  توجه  با  شده،  توقیف  اموال 
همان  با  مدنی،  احکام  اجرای  قانون   147 و 
)اباذری فومشی، 1387، صص  دادگاه است. 

262 و 263( 
احکام  اجرای  قانون   26 ماده  استناد  به 
احکام،  اجرای  از  ناشی  اختالفات  مدنی، 
آن  توسط  حکم  که  است  دادگاهی  به  راجع 

دادگاه، اجرا می شود. این ماده ناظر به تمامی 
مانند  است.  حکم  اجرای  از  ناشی  اختالفات 
این که در جریان عملیات اجرایی، مال شخص 
توقیف گردد  مال محکومٌ علیه  به عنوان  ثالث 
دادگاهی  به  باید  ذی نفع  صورت  این  در  که 
مراجعه نماید که حکم توسط آن اجرا می شود.)2(  

)شمس، 1387، ج 1، ص 396(. 
مامور  توقیف مال، توسط  از طرف دیگر 
اجرا صورت می گیرد. مامور اجرا نیز در معیت 
دادگاه اجرا کننده حکم است و اعتراض ثالث 
عملکرد  به  اعتراض  نوعی  مال،  توقیف  به 
ماده  در  قانونگذار  می باشد.  نیز  اجرا  مامور 
صالحیت  مدنی،  احکام  اجرای  قانون   142
برگزیده  را  اجرا  مامور  ماموریت  دادگاه حوزه 
است. )مهاجری، 1388، ج2،  ص 211( بنای 
بر  نیز  مدنی  احکام  اجرای  قانون   147 ماده 

پذیرش این نظر )صالحیت دادگاه صادر 
از  صادره  آراء  مورد  در  حکم(  کننده 
مراجع غیر دادگستری، مثل آراء صادره 
از هیأت های تشخیص و حل اختالف اداره 
کار که توسط اجرای دادگستری به موقع 
اجرا گذارده می شود، با این نتیجه مواجه 
خواهد بود که رسیدگی به اعتراض ثالث 

را در صالحیت هیأت های مذکور بدانیم.

1. ر.ک: نظریه های شماره 7926-1377/12/1 و7/1380- 1376/2/30 اداره حقوقی قوه قضاییه که ماهیت تصمیم 
دادگاه در خصوص رسیدگی به اعتراض را تبیین نموده و رسیدگی به آن را در صالحیت دادگاه دانسته است.

2. بر اساس نظریه های ابرازی در نشست های قضایی نیز، اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده، یکی از صورت های 
اختالف ناشی از اجرای حکم بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود. )معاونت آموزش 

قوه قضاییه، 1387، ص 213(

داود ایمان زاده آرباطان
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و  است  سریع  و  تشریفات  بدون  رسیدگی 
اعتقاد به صالحیت دادگاه صادر کننده حکم 
نیست.  سازگار  سرعت  با  موارد  بعضی  در 
تبریز جهت  شهرستان  دادگاه  مثال  به عنوان 
توقیف مالی که در شهرستان بوشهر می باشد، 
به دادگاه مزبور نیابت می دهد. اگر در بوشهر 
شده  توقیف  اموال  به  نسبت  ثالث  شخص 
معترض شد، بایستی به دادگاه تبریز مراجعه 
نماید، در حالی که مراجعه به دادگاه شهرستان 
این  با رسیدگی سریع منافات دارد. در  تبریز 
 1322/8/23  -172 شماره  رأی  خصوص 
شعبه اول دیوان عالی کشور عینًا نقل می شود: 
»حسب ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی،)1( 
به  راجع  احکام  اجرای  از  ناشی  اختالفات 
دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا 
بنابراین اگر کسی به خواسته ملک  می شود. 
واقع در شهرستان اصفهان به ارزش مبلغی  به 

عنوان اعتراض بر عملیات اجرایی در دادگاه 
اقامه دعوا کند و توضیح دهد که  شهرستان 
از دادگاه استان تهران حکم و اجراییه ای علیه 
پدر خواهان و حقانیت خوانده صادر گردیده و 
دادگاه شهرستان تهران دستور اجرا داده و در 
اصفهان  دادگستری شهرستان  اجرای  نتیجه 
به دستور دادگاه شهرستان تهران، ملک مزبور 
را که متعلق به شخص را توقیف نموده و بر 
تقاضا  را  به خسارت  اساس صدور حکم  این 
کند، چون اجرای حکم به وسیله دادگستری 
شهرستان اصفهان بوده، دادگاه صالحیت دار 
شهرستان اصفهان، صالحیت رسیدگی خواهد 
داشت، نه دادگاه شهرستان تهران )مهاجری، 

1388، ج2، ص211(. 

نتیجه 
عالی  دیوان  شعب  از  صادره  آراء  برخی 
احکام  اجرای  قانون   142 و   26 مواد  کشور، 
صالحیت  بر  حقوقی،  دکترین  نیز  و  مدنی 
نظر  این  دارد  داللت  حکم  مجری  دادگاه 
دیگر  طرف  از  و  بوده  معقول  توجیه  دارای 
صالحیت  پذیرش  مورد  در  که  ایراد هایی 
در  برشمردیم،  حکم  کننده  صادره  دادگاه 
اینجا وجود ندارد. بنابراین مرجع صالح برای 
اموال  به  نسبت  ثالث  اعتراض  به  رسیدگی 

توقیف شده، دادگاه مجری حکم است. 

در صورتی که توقیف اموال بر اساس 

قرار تامین یا اجراییه صادره از سوی 

عمومی  محاکم  یا  دادسرا  قضات 

دادگاه  باشد،  شده  انجام  کیفری 

عمومی جزایی صالحیت رسیدگی به 

موضوع را خواهد داشت. 

1 . معادل فعلی ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 
می باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اموال توقیف شده
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اگر اموال و وجوه، بر اساس قرار تامین یا 
اجراییه صادره از سوی محاکم عمومی حقوقی 
توقیف شده باشد، دادگاه حقوقی، مرجع صالح 
بر  اموال  توقیف  که  صورتی  در  بود؛  خواهد 
از سوی  اجراییه صادره  یا  تامین  قرار  اساس 
قضات دادسرا یا محاکم عمومی کیفری انجام 
صالحیت  جزایی  عمومی  دادگاه  باشد،  شده 

رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. 
به  رسیدگی  برای  صالح  مرجع  برخی، 
وجوه  و  اموال  که  مواردی  در  ثالث  اعتراض 
در راستای قرار تامین صادره از سوی قضات 
حقوقی  محاکم  را  باشد  شده  توقیف  دادسرا 
ثالث  اعتراض  که  استدالل  این  با  می دانند. 
در این مورد، ماهیت حقوقی دارد  و در امور 
حقوقی  محاکم  صالحیت  بر  اصل  مدنی، 
زیرا  نیست؛  پذیرفته  نظر  این  لیکن  است. 
صالحیت  نیز  کیفری  عمومی  دادگاه های 
رسیدگی به امور مدنی و حقوقی را دارند. مثل 
رسیدگی به دادخواست های مربوط به ضرر و 
موارد  در  دیگر  سوی  از  جرم.  از  ناشی  زیان 
ضروری، امکان ارجاع پرونده حقوقی به شعبه 
برای  ترجیحی  بنابراین  دارد.)1(  کیفری وجود 
حقوقی  عمومی  دادگاه  صالحیت  پذیرفتن 
وجود ندارد)2(  و احکام صادره در پرونده های 
مربوط به دادسرا نیز زیر نظر دادگاه عمومی 

کیفری اجرا می شود؛ لذا با استفاده از مالک 
اصالح  قانون   3 ماده  »ن«  بند  از   2 ردیف 
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، 
بایستی دادگاه عمومی کیفری را مرجع صالح 

در این خصوص به شمار آورد. 

فهرست منابع
اجرای  قانون  منصور،  فومشی،  اباذری   .1
تهران،  کنونی،  حقوقی  نظم  در  مدنی  احکام 

انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1377
اجرای  قانون  محمدرضا،  سید  2. حسینی، 
نشر  تهران،  قضایی،  رویه  در  مدنی  احکام 

موسسه فرهنگی نگاه بینه، چاپ دوم، 1387
مدنی  دادرسی  آیین  عبداهلل،  شمس،   .3
انتشارات  تهران،  اول،  جلد  پیشرفته(،  )دوره 

دراک، چاپ بیستم، 1387
قوه  قضایی  توسعه  و  حقوقی  معاونت   .4
قضاییه، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات 
حقوقی، جلد اول، تهران، نشر روزنامه رسمی، 

چاپ اول، زمستان 1384
رویه  قضاییه،  قوه  آموزش  معاونت   .5
قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی 
انتشارات  تهران،  جلدی(،   58 مجموعه  )از 

جنگل، چاپ اول، 1387
قانون  جامع  شرح  علی،  مهاجری،   .6
اجرای احکام مدنی، جلد دوم، تهران، انتشارات 

فکرسازان، چاپ چهارم، 1388

1. ماده 4 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب
به  دادگاه حقوقی،  تهران، رجحان صالحیت  دادگاه حقوقی یک  2. رای شماره 352 مورخ 1372/7/24 شعبه 28 
صالحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به شکایات اشخاص ثالث نسبت به اموال توقیف شده در اجرای احکام صادره 
از محاکم کیفری را ترجیح بالمرجح اعالم نموده و قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه کیفری صادر کرده است؛ 

)به نقل از: حسینی، 1387، صص 217و218(

داود ایمان زاده آرباطان
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حدیث قدسی

ابن عباس از رسول خدا )ص( نقل کرده که حضرت فرمود: هنگامی جبرئیل 

بر من نازل شد که بسیار شاد و مسرور بود و من به او گفتم: برادرم جبرئیل، 

چه چیزی تو را این همه شاد و مسرور کرده است؟ مقام و منزلت برادرم و 

پسرعمویم علی ابن ابی طالب در نزد خداوند چگونه است؟ جبرئیل گفت: ای 

محمد، سوگند به خدایی که تو را به پیامبری مبعوث کرده، من در این موقع 

نازل نشده ام مگر برای بیان همین موضوع. ای محمد، خداوند واال و متعال بر 

پیامبر من و رحمت من است و علی  تو سالم می رساند و می فرماید: محمد 

حجت مرا در میان مردم بر پا می دارد. هر کس او را دوست بدارد، من او را 

عذاب نمی دهم، اگر چه به من معصیت کند و به کسی که با علی دشمنی کند، 

من بر او رحم نمی کنم اگر چه به من اطاعت نماید. این حدیث معنایش این 

است که عذاب را که عبارت از جاودانه در جهنم بودن است، از او برمی دارد 

و خدا آگاه تر است. 

از کتاب حدیث قدسی تألیف حرعاملی
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شاخصه های رأی قوی و متقن 

چکیده

  الزمه مستند سازی دانش قضایی، ارتقاء کیفیت آرا، 

شرایط قضاوت صحیح و آگاهی از ظرایف کار قضایی است. این 

منظور تنها در مدرسه و دانشگاه به دست نمی آید؛ قاضی حین کار 

قضایی با صد ها مسأله روبه رو می شود که در دوران تحصیل در مورد 

آنها آموزش ندیده است. از این رو باید از تجارب خود و همکاران، در 

راستای مستند سازی دانش خود و ارتقاء کیفیت آراء استفاده نماید، تا 

در حسن انجام وظایف محّوله، احقاق حق و بسط عدالت موفق باشد. 

منابع  از  استفاده  باشد،  قانونی  مستند  دارای  موضوعی  که  آن گاه 

و  گسیختگی  از  باید  همچنین  نیست.  فتاوی ممکن  و  فقهی  معتبر 

آشفتگی در نثر رأی پرهیز کرد. در این نوشتار به بررسی ویژگی های رأی 

متقن می پردازیم.

کلید واژه ها: رأی متقن، شاخصه، دلیل، فقه، حقوق. 

غالمرضا جاللی
رییس شعبه دادگاه عمومی جزایی دادگستری اراک 
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درآمد
معنا  استحکام  و  کالم  استواری  در  دقت 
نحوه  در  و  است  رأی ضروری  نگارش  حین 
رسیدگی عملی به شکایات و دعاوی  باید به 
سالمت بیان و منطق قضایی عنایت داشت و 

از به کار بردن غلط فاحش پرهیز نمود. 
از آنجا که طرفین دعوی و صاحب نظران، 
نّقادی  دید  با  را  دادگاه  ها  از  شده  صادر  آرا 
می نگرند، قاضی باید مسلّط بر کالم باشد و در 
بیان مقاصد حقوقی، به نحو درست و با نظمی 

منطقی، زبان فارسی را استعمال کند.
   صدور رأی متقن نیاز به خالقّیت دارد 
و نمی توان با تقلید به آن دست یافت. قاضی 
آراء  نمونه  از  تقلید  را  خود  کار  مبنای  نباید 
ابداع  دیگر  شد  چنین  اگر  دهد.  قرار  دیگران 
و ابتکار و جوالن  اندیشه معنا نخواهد داشت. 
این مقاله سرمشق نمی دهد، بلکه تالش دارد 
تا چگونگی استواری کالم و استحکام رأی را 

مورد بررسی قرار دهد. 

شاخصه های رأی متقن در فقه و حقوق
در  قاضی  اوصاف  و  قضا  اهمیت  مبحث 
فقه، سابقه ای طوالنی دارد و ابواب آن را »ادب 
القاضی« یا »آداب القضا« گویند. در این ابواب، 
بین  تساوی  رعایت  ظلم،  رفع  بسط عدل،  از 
متخاصمین و از این قبیل سخن به میان آمده 

است. )مفید، 1410، ج 11(   
در فقه، در خصوص کیفّیت حکم و نوشتن 
آن کمتر بحث شده است. علّت این است که 

رفع  برای  افراد  بین  در قضاوت، صرف حکم 
مخاصمه میان آنان بوده است. حتی نیازی به 
این که  مگر  است،  نبوده  حکم  بودن  مکتوب 
محکوم له از قاضی درخواست می کرد که حکم 
را نوشته و به دست وی دهد، که در این صورت 
نوشتن حکم واجب شمرده می شد. )سنگلجی، 
1329، صص4و91( لیکن در قوانین مدّون بر 
نوشتن رأی و دقت در کیفّیت آن تأکید شده 
دادرسی  آیین  قانون  ماده 295  مطابق  است. 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 
دادرسی،  ختم  اعالم  از  پس   ،1379 مصوب 
دادگاه باید در صورت امکان در همان جلسه 
انشای رأی نموده و به طرفین اعالم نماید و 
هفته  یک  حداکثر ظرف  این صورت  غیر  در 
انشا و اعالم رأی نماید. ماده 296 همان قانون 
بیان نموده که رأی دادگاه باید پس از انشای 
لفظی، نوشته شود، اّما در عمل کمتر رأیی ابتدا 
آرا  تمام  واقع  در  انشا می شود.  لفظی  به طور 
پس از اعالم ختم دادرسی به صورت کتبی انشا 
از طریق  پاکنویس شدن،  از  پس  و  می گردد 

دفتر دادگاه به طرفین ابالغ می شود. 
اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران مقرر می دارد: »احکام 
دادگاه  ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و 
اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده 
بیان  نیز  است«. اصل یکصد و هفتاد و یکم 
می نماید: »هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی 
بر  یا در تطبیق حکم  یا در حکم  در موضوع 
مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی 

شاخصه های رأی قوی و متقن
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گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین 
صورت  این  غیر  در  و  است  ضامن  اسالمی 

خسارت به وسیله دولت جبران می شود...«
دادرسی  آیین  قانون   299 ماده  مطابق 
مدنی،  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 
رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوا و به طور 
کلی یا جزیی قاطع آن باشد، حکم و در غیر 
راهکارهای  می شود.  نامیده  قرار  صورت  این 
اجرایی حوزه های بخشی از قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادی، اجتمایی و فرهنگی جمهوری 
امور  بخش  در   1379 مصوب  ایران  اسالمی 
قضایی، یکی از وظایف قوه قضاییه را »اصالح 
ساختار ارزشیابی قضات بر پایه کیفّیت و کمّیت 
و  دقت  استحکام،  منظر  از  شده  صادر  آراء 
سرعت« معین کرده است. )روزنامه جمهوری 

اسالمی ایران، 1379، ش 16296(
رأی دادگاه پس از امضا، قابل تغییر نیست، 
مگر آن که از مصادیق سهو قلم باشد. طبق 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   309 ماده 
عمومی و انقالب در امور مدنی، »هر گاه در 
تنظیم و نوشتن رأی، سهو قلم رخ دهد، مثل 
یا  و  زیاد شدن آن،  یا  افتادن کلمه ای  قلم  از 
تا  باشد،  گرفته  صورت  محاسبه  در  اشتباهی 
نشده،  تجدیدنظر  درخواست  آن  از  که  وقتی 
را  رأی  ذی نفع،  درخواست  به  یا  رأساً  دادگاه 

تصحیح می نماید.« 
ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی، توجه به نکات 

زیر را در رأی ضروری دانسته است:

1- تاریخ صدور رأی؛ 
یا  وکیل  یا  دعوا  اصحاب  2- مشخصات 

نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه؛
3- موضوع دعوا، در خواست طرفین؛

4- جهات، دالیل، مستندات، اصول و مواد 
قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است؛

5- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان 
دادگاه؛

در  باید  که  است  حداقل  هایی  فوق  موارد 
رأی  ولی  گیرد؛  قرار  نظر  مورد  رأی  نگارش 
ویژگی  هایی  دارای  که  است  رأیی  مطلوب، 
فراتر از الزامات قانونی باشد. در این قسمت به 

این ویژگی  ها می پردازیم.

1. مطالعه دقیق پرونده و تسلط بر آن
تام  وقوف  پرونده  موضوع  به  باید  قاضی 
مستحکم،  رأی  می توان  وقتی  باشد.  داشته 
رعایت  با  همراه  مستدل  مستند،  متقن، 
شاخصه های ضروری صادر نمود که پرونده به 
از  بر محتویات آن  باشد و  دقت مطالعه شده 

دانش  میزان  مبّین  قاضی،  رأی 

باید  پس  اوست.  تفکر  در  نظم  و 

معانی گوناگون را به بهترین وجه و 

روان ترین بیان در قالب الفاظ بیاورد 

آن  مرور  رأی،  نگارش  از  پس  و 

ضروری است. 

غالمرضا جاللی
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جمله ادله ارائه شده از سوی طرفین و اظهارات 
آنها، مطلعین، شهود و دفاعیات موجود تسلط 

کامل داشت. 
در واقع نوشته قاضی، نتیجه مکاشفه او و 
میزان دانش، بینش و نظم در  اندیشه اوست. 
پس باید با دقت و تأمل، معانی را در قالب الفاظ 

بریزد. )صالحی راد، 1381، صص65 و66(

2. اندیشه منظم
از  ناشی  رأی،  عبارات  بودن  نامفهوم  گاه 
نثر  است؛ چون فن  و  اندیشه  تفکر  بی نظمی 
در  »نثر  می شود.  حاصل  منطقی  در  اندیشه 
وهله اّول رفتار ذهن است. وقتی نثر هست که 
نگاه از خالل لفظ بگذرد، همچنان که آفتاب از 

خالل شیشه« )سارتر، بی تا، ص39(  
رأی قاضی، مبّین میزان دانش و نظم در 
به  را  گوناگون  معانی  باید  پس  اوست.  تفکر 
بهترین وجه و روان ترین بیان در قالب الفاظ 
بیاورد و پس از نگارش رأی، مرور آن ضروری 

است. 
پرونده  به  آن که  لحاظ  به  قاضی  معمواًل 
وقوف دارد، گمان می کند عبارات در رأی، قادر 
به انتقال معانی به دیگران هم هست. خواننده 
باید از خالل الفاظ و عبارات، منظور را درک 
کند. پس جمالت باید با یکدیگر ارتباط طبیعی 
روند.  کار  به  درستی  به  اصطالحات  و  داشته 
امالیی،  نظر  از  کلمات  و  رعایت شود  عالیم 
دادنامه،  در  امالیی  غلط  شود.  نوشته  صحیح 
ارزش آن را پایین می آورد و صادر کننده آن 

را کم سواد نشان می دهد. رأی باید از جهت 
دستوری نیز درست باشد. 

»دو تن که به یک زبان سخن می گویند 
در بیشتر موارد درباره آنچه به حس آنها درست 
بیشتر  اگر  دارند.  موافقت  می آید،  نادرست  یا 
را  واژه  هایی  ترتیب  درستی  زبان،  گویندگان 
بپذیرند، می توان آن ترتیب را دستوری خواند«. 

)هاجز، 1364، ص11(
   

3. استدالل قضایی  
مواد  شناختن  قضاوت،  شرایط  از  یکی 
قانونی، قواعد حقوقی و حدود داللت تعاریف 
قانونی است و بی توجهی به این امر موجب 

نقض رأی می شود. 
در کار استدالل، قاضی باید مصداق را بر 
قاعده و نیز قاعده را بر مصداق منطبق سازد و 
استدالل دادگاه در جهت رد یا قبول دعوا باید 
تشخیص  برای  باشد.  مقدمات  این  بر  مبتنی 
را  واقعه  عناصر  باید  اعمال،  قابل  قانون  ماده 
شناخت و برای مشخص نمودن ارکان واقعه، 
باید قاعده را پیدا نمود. رأی صحیح، آن است 
که همه مسائل، مقدمات، دالیل و چگونگی 
احراز آن روشن باشد. پس دو شرط در انشای 

رأی عبارت است از:
موجب  که  موضوعاتی  همه  شناخت   -1
قاعده می شوند. همراه  اعمال  فرض  پیدایش 
شرح  به  مربوط  مسایل  مجموعه  شرط،  این 
حادثه، بیان درست درخواست طرفین، دالیل 

آنها و مانند آن مطرح می شود؛

شاخصه های رأی قوی و متقن
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قاعده  یا  قانون  از  ماده ای  تشخیص   -2
فقهی که بر مسأله قابل تطبیق است.

دانستن اصطالحات منطقی، به قّوت تفهیم 
و بیان کمک می کند و آموختن آن برای قضات 

ضروری است. 
و  راهنما  رهبر،  معنای  به  لغت،  در  دلیل 
نشان دهنده است. استدالل، مصدر و به معنای 
دلیل خواستن و دلیل آوردن است و تقریر دلیل 
برای اثبات مطلوب است. رأی دادگاه باید مدلّل 

باشد. 
قانون  ششم  و  شصت  و  یکصد  اصل 
اساسی که به ضرورت مستدل و مستند بودن 
رأی اشاره دارد، یکی از اصول مسلّم پذیرفته 
بر  توجیه رأی،  به  الزام  شده در حقوق است. 
می توان  آن جمله  از  که  است  مبتنی  دالیلی 

موارد زیر را برشمرد:
1- نظارت اصحاب دعوا در صحت حکم 

صادر شده؛
2- شخص صادر کننده، پی به ارزش رأی 

خود ببرد. 
الزام کردن دادرس به این که نظر خود را به 
طور کتبی موجه و مدلل بدارد، برای این است 
که خود متوّجه ارزش رأی خویش شود. )متین 

دفتری، 1334، ج2، ص84(  
آراء  از حیث شیوه نگارش و استدالل در 
قضایی، معمول این است که نخست مقدمه و 

سپس استدالل و نتیجه آورده می شود.

4. رسم الخط
فرهنگستان زبان و ادب هر کشوری، مرجع 
صالح در حفظ چهره خط است و فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی هم به این مسأله عنایت 
داشته و با توجه به نقش اساسی خط در حفظ 
پیوستگی فرهنگی، بیان داشته است که: »نباید 
به  فارسی  خط  چهره  که  برگزینیم  شیوه ای 
صورتی تغییر کند که مشابهت خود را با آنچه 
در ذخایر فرهنگی زبان فارسی به جا مانده، به 
کلی از دست بدهد«. )فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی، 1378، ص13(
را  مرقوم  مرجع  پیشنهادهای     می توان 
در نگارش  ها رعایت نمود. مثل این که: »ای« 
)حرف ندا( همیشه جدا از منادا نوشته می شود: 
ای خدا،  ای که. »این« و »آن«، جدا از جزء و 
کلمه پس از خود نوشته می شود. ولی واژ ه های 

»آنچه« و »اینها«، »آنها« استثنا است.  

5. نشانه گذاری
   مراد از نشانه گذاری، به کار بردن عالیم 
و نشانه  هایی است که موجب تسهیل خواندن 
فهم  و  درک  و  شده  نوشته  ابهام های  رفع  و 
مطلب را آسان می  کند، مانند نقطه که نمایانگر 
وقف کامل در پایان جمله های انشایی و خبری 
و انفصال آن از جمله دیگر است. این عالمت 
است.  کامل  مفهوم جمله  است که  آن  مبین 
مجموع کلماتی که بین دو نقطه قرار می گیرند، 

جمله نامیده می شود. 
    نشانه درنگ یا سر کج )،( برای نمایاندن 
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وقف و مکثی کوتاه و تفکیک جمله های غیر 
کامل  در حکم یک جمله  با هم  که  مستقل 
هستند، به کار می رود، نقطه ویرگول )؛( مبین 
مکثی طوالنی تر از ویرگول است. غالبا دو جزء 
طرفین این عالمت  با یکدیگر رابطه منطقی 
دارند. پس آنجا که جمله تمام شده، اّما رشته 
مطالب مرتبط با آن به پایان نرسیده است از 

این عالمت استفاده می شود. 
باید  که  دارند  وجود  نیز  دیگری  عالمات 

رعایت شوند.  

6. استواری نوشته 
قاضی باید با مطالعه کتب ادبی، دامنه آگاهی 
خود را از کلمات باال برده و در هنگام صدور 
رأی، لغات و کلمات را به درستی به کار برد. 
توّجه به درست نویسی و به کار بردن صحیح 
واژه  ها در مسایل فقهی و حقوقی، از ضرورت 
بیشتری برخوردار است. مقصود از به کارگیری 
واژه  ها و کلمات، انتقال معانی به دیگری است. 
اگر در انتخاب واژه  ها دقت نشود، داللت آنها 
به معانی، به صورتی که مقصود نویسنده است، 
حاصل نمی شود و موجب برداشت بد در ادراک 

مفاهیم شود. 
اساسی  قانون  چهارم  و  سی  اصل  به  بنا 
»دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس 
دادگاه های  به  دادخواهی  منظور  به  می تواند 
هر  به  می تواند  دادخواه  نماید«.  رجوع  صالح 

برساند  را  خود  مقصود  و  بگوید  شکل سخن 
اّما بر قاضی الزم است که معانی دقیق کلمات 
را بداند و آنها را به درستی در جایگاه خود به 
کار برد. به عنوان مثال، جمع »اثر« در عربی 
»آثار« و»آثور« است. )معین، 1387، ص141(
جمع بستن اثر به »اثرات«، فصیح نیست؛ چون 
را  زبان عربی، مصدری  در  قواعد جمع  طبق 
که سه حرف یا کمتر دارد، نمی توان به »ات« 
جمع بست. برای بیان اجرای کار، باید »انجام« 
را با فعل معین »دادن« استعمال نمود. بنابراین، 
به کار بردن جمالتی شبیه: »خوانده از انجام 
این امر امتناع نموده...« یا »خواهان انجام مفاد 
قرارداد مستند دعوا را خواستار گردیده است«، 

نادرست است.
بایستن  مصدر  از  مضارع  فعل  »باید«، 
»بایستی«  و  ماضی  فعل  »بایست«  و  است 
)نفیسی، 1344، ص11(  است.  صیغه شرطی 
لذا هنگام بیان لزوم انجام دادن کاری در زمان 
حال و آینده، واژه »باید« به کار می رود. پس در 
حکم نمی توان نوشت: »نامبرده بایستی اسناد 
گفت:  باید  بلکه  نماید«  مسترد  را  مدارک  و 
»نامبرده باید اسناد و مدارک را مسترد نماید«. 

    
نتیجه

از  روزانه،  تالش  خالل  در  باید  قاضی 
راستای  در  همکاران  دیگر  و  خود  تجارب 
مستندسازی دانش خود و ارتقای هر چه بهتر 

2. La virgule
3. virgule - Le point
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کیفیت آرا کوشش نماید؛ رأی دادگاه، اگر راجع 
به ماهیت دعوا و به طور کلی یا جزیی قاطع 
آن باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده 
می شود. اهمّیت رأی در آن است که پس از 
امضا، به هیچ وجه امکان تغییر در آن نیست، 
مگر آن که مورد از مصادیق سهو قلم باشد. 
رأی باید مستحکم، متقن، مستند، مستدل و 
همراه با رعایت کردن شاخصه های آن باشد. 
نوشته قاضی، نتیجه مکاشفه او و میزان دانش، 
بینش و نظم در اندیشه اوست. پس باید با دقت 

و تأمل، معانی را در قالب الفاظ بریزد. 

فهرست منابع
1. روزنامه جمهوری اسالمی ایران، شماره 

16296، پنجشنبه سیزدهم بهمن ماه 1379
2. سارتر، ژان پل، ادبیات چیست؟، مترجم: 
انتشارات  رحیمی،  مصطفی  و  نجفی  ابوالحسن 

زمان، چاپ اّول، بی تا
3. سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسالم، 

انتشارات دانشگاه تهران، 1329
النعمان  بن  محمد  ابی عبداهلل  مفید،  شیخ   .4
الحارثی البغدادی، المقنعه فی االصول و الفروع، 

بی نا، بی تا
آراء  نگارش  آیین  محمد،  راد،  صالحی   .5
قضایی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 

1381
6. فرهنگستان زبان فارسی، متن پیشنهادی 
نامه   7 شماره  ضمیمه  فارسی،  خط  دستور 

فرهنگستان، تهران، اسفند 1378

7. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و 
بازرگانی، جلد دوم، تهران، بی نا، 1334
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انتشارات فرهنگ نما، چاپ اول، 1387

9. نفیسی، سعید، در مکتب استاد، موسسه 
مطبوعاتی، چاپ دوم، 1344

منطق،  در  نو  راهی  ویلفرید،  هاجز،   .10
انتشارات  تهران،  آذرنگ،  عبدالحسین  مترجم: 

اطالعات، چاپ اّول، سال 1364

روزانه،  تالش  خالل  در  باید  قاضی 

همکاران  دیگر  و  خود  تجارب  از 

در راستای مستندسازی دانش خود 

آرا  کیفیت  بهتر  چه  هر  ارتقای  و 

نتیجه  قاضی،  نوشته  نماید؛  کوشش 

و  بینش  دانش،  میزان  و  او  مکاشفه 

نظم در  اندیشه اوست. 

غالمرضا جاللی
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عظمت نور اهل بیت )ع(

حجت االسالم گنجی به نقل از مرحوم حامد چنین نقل می کند:

روزی امام جواد )ع( برای شیخ رجب علی جلوه گری کرده بودند و مقداری 

را  آن  بود  نتوانسته  بودند. شیخ رجب علی  داده  نشان  او  به  را  نور خودشان 

تحمل کند و گفته بود: آقاجان، شما را به آباء و اجدادتان قسم می دهم که 

دیگر این گونه خود را به من نشان ندهید، من طاقت ندارم و نیز نقل می کند: 

راست،  جانب  کردم،  نگاه  آسمان  به  روز  یک  فرمود:  رجب علی  مرحوم  که 

جانب چپ و هرکجا نگاه کردم امیرالمومنین علی )ع( را می دیدم. عرض کردم: 

آقاجان، شما از این کارها کردید که بعضی گفتند خدا هستید.

از کتاب بهترین شاگرد شیخ
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توقیف اموال محکومٌ علیه نزد ثالث

چکیده
در صورتی که مال منقوِل بازداشت شده در راستای 
محکومٌ علیه  از  غیر  شخصی  تصرف  در  مدنی  حکم  اجرای 
یا  باشد  محکومٌ به  عین  همان  مال،  آن  است  ممکن  باشد، 
نه؛ اگر مال مزبور عین محکومٌ به باشد، دو حالت متصور است: 
حالت اول آن که ثالث، نسبت به بازداشت مال ادعای حق نماید، 
اما دلیلی ارائه ندهد. در این صورت مامور اجرا به ترتیب مقرر در برگ 
اجراییه، محکومٌ به را اخذ می کند و ثالث اگر ادعایی دارد، باید در قالب 
اعتراض ثالث به رای مطرح نماید؛ اما در صورتی که ثالث که مدعی 
حق نسبت به مال است، دالیلی ارائه کند، مامور اجرا باید ضمن توقف 

اجرا مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی رفتار نماید. 
اگر مال مورد بازداشت، عین محکومٌ به نباشد و هدف از توقیف آن، 
فروش و اجرای حکم دادگاه از محل وجوه حاصله باشد، دو حالت متصور 
این  در  یا دیگری معرفی کند که  به خود  را متعلق  ثالث مال  است: 
صورت مطابق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی آن مال به عنوان 
مقابل  در  ثالث  که  آن  دیگر  و  خواهد شد  توقیف  مال محکومٌ علیه 
اقدام مامور اجرا سکوت کند. در این صورت مال توقیف می شود و 

اگر ثالث اعتراضی نسبت به اقدامات اجرایی دارد، یا مدعی حقی 
است، می تواند دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید. 

حکم،  اجرای  محکومٌ به،  اموال،  توقیف  واژه ها:  کلید 
اعتراض ثالث، محکومٌ علیه

کاظم نوروزی ترک آباد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد و کارآموز قضایی 
محمد زمانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد و کارآموز وکالت 
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درآمد 

انگیزه،  هر  با  محکومٌ علیه  چنان چه 
سند  مفاد  یا  حکم  اختیاری  اجرای  به  مایل 
اجراییه،  ابالغ  از  باید پس  باشد،  الزم االجراء 
مقرر  اجراییه  اجرای  برای  که  موعدی  در 
یا  و  اقدام  آن  مفاد  اجرای  به  نسبت  است، 
 34 ماده  مقررات  برابر  را  آن  اجرای  ترتیب 
 21 ماده  بدهد.  مدنی  احکام  اجرای  قانون 
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
داشته  بیان  مذکور  حکم  مشابه  حکمی  نیز 
مذکور،  آیین نامه  در  که  تفاوت  این  با  است، 
برای متعهد متقلب که صورت خالف از اموال 
خود داده، مجازات کیفری تعیین نشده است 
موجب  به  که  می باشد  این  نیز  آن  دلیل  و 
آیین نامه اجرایی، نمی توان جرم انگاری نمود. 
را  دادگاه  حکم  محکومٌ علیه  که  صورتی  در 
اقدام  قانون،  در  مقرر  ترتیب  به  ننماید،  اجرا 
اجرای  می شود.  حکم  اجباری  اجرای  به 
بازداشت  اجباری حکم، ممکن است مستلزم 
در  اموال  بازداشت  باشد.  محکومٌ علیه  اموال 
مواردی که محکومٌ به عین معین یا از اموال 
موارد  سایر  در  می گیرد.  است، صورت  مثلی 
نیز، چنان چه اجرای حکم مستلزم اخذ وجهی 

از محکومٌ علیه باشد و او از پرداخت استنکاف 
نماید، دادورز به منظور اجرای حکم، راهی جز 
بازداشت اموال محکومٌ علیه ندارد. برای مثال 
ملزم  معینی  عمل  انجام  به  محکومٌ علیه  اگر 
باشد و از انجام آن خودداری نماید و انجام آن 
توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکومٌ له 
می تواند تحت نظر دادورز عمل محکومٌ به را 
را  آن  و هزینه  انجام دهد  دیگری  به وسیله 
وصول کند یا حتی بدون انجام عمل، هزینه 
را به وسیله دادورز از محکومٌ علیه اخذ نماید. 
را  هزینه  محکومٌ علیه  اگر  صورت  این  در 
پرداخت ننماید، راهی جز بازداشت اموال وی 
از محل فروش  اجرایی  و وصول هزینه های 

آن نیست. 
در مواردی، اجرای حکم مستلزم بازداشت 
می تواند  اموال  است.  محکومٌ علیه  اموال 
که  این  به  نظر  باشد.  غیرمنقول  یا  منقول 
محکومٌ علیه  اموال  توقیف  ما  بحث  موضوع 
بازداشت  شیوه  به  توجه  با  است،  ثالث  نزد 
بازداشت  به  معطوف  توجه  غیرمنقول،  اموال 

اموال منقول نزد ثالث خواهد بود. 
با هدایت محکومٌ له  اجرا  مامور  مالی که 
در  است  ممکن  دارد،  را  آن  بازداشت  قصد 

1. »همین که اجراییه به محکومٌ علیه ابالغ شد، محکومٌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور 
معلوم شود که محکومٌ علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوٌم به بوده، لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی 
نکرده یا صورت خالف واقع از دارایی خود داد، به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده 

باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهدشد«.

توقیف اموال محکومٌ علیه نزد ثالث
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تصرف شخصی غیر از محکومٌ علیه باشد؛ در 
تصرف،  مورد  مال  است  ممکن  صورت  این 
مورد  که  باشد  محکومٌ به  عین  همان  ثالث 
مورد  مال  که  این  یا  و  گرفته  قرار  حکم 
بلکه  نگرفته،  قرار  بازداشت، عینًا مورد حکم 
هدف از بازداشت، فروش آن و اجرای حکم 

دادگاه از محل وجوه حاصل باشد. 
با توجه به این که احکام دو مورد مزبور 
با هم متفاوت است، هر یک را جداگانه و به 

ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم. 

عین  ثالث،  تصرف  تحت  مال   .1

محکومٌ به باشد

است  معین  عین  محکومٌ به،  چنان چه 
محکومٌ علیه  از  غیر  شخصی  تصرف  در  و 
این  مگر  نیست،  اجرایی  اقدامات  مانع  باشد، 
منافع  یا  عین  از  حقی  مدعی  متصرف،  که 
آن بوده و دالیلی هم ارائه نماید. در این جا 
اماره تصرف به نفع متصرف ثالث است و این 
ماده  اساس  بر  آیا  که  مطرح می شود،  سوال 
دیگر  و  تصرف  اماره  باید  مدنی،  قانون   35
دالیل ثالث را مورد استناد قرار داد و از اجرای 
حکم خودداری نمود یا با توجه به استحقاق 
گردیده،  احراز  دادگاه  در حکم  که  محکومٌ له 
متصرف را بی حق تلقی و عین را از تصرف او 
خارج ساخت و به محکومٌ له تحویل داد. برای 
مامور  وظیفه  است  بهتر  سوال  این  به  پاسخ 
اجرا در برابر چنین وضعیتی، جدای از تکلیف 

نهایی امر مورد بررسی قرار گیرد. 
مواردی که محکومٌ به عین  در  قانونگذار 
معین است، گرفتن و دادن آن به محکومٌ له 
یا  »بازداشت«  کلمه  و  کرده  پیش بینی  را 
مطابق  است.  ننموده  استعمال  را  »توقیف« 
»هرگاه  مدنی  احکام  اجرای  قانون   42 ماده 
محکومٌ به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده 
و تسلیم آن به محکومٌ له ممکن باشد، دادورز 
عین آن را گرفته و به محکومٌ له می دهد« در 
مواردی که وکیل محکومٌ له در صحنه اجرایی 
عدم  علت  به  محکومٌ به،  معرفی  با  و  حاضر 
تصریح اخذ محکومٌ به در وکالت نامه، تحویل 
که  پذیرفت  می توان  است،  ممتنع  او  به  آن 
تا  می شود  بازداشت  منقول  محکومٌ به  عین 
سپس به محکومٌ له تحویل گردد؛ زیرا وکیل 
صدور  درخواست  حق  صورتی  در  محکومٌ له 
برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ 
را  موکل  نام  به  ایداعی  وجوه  و  محکومٌ به 
خواهد داشت که چنین اختیاری در وکالت نامه 

تصریح شده باشد. 

معین  عین  محکومٌ به،  چنان چه     

از  غیر  شخصی  تصرف  در  و  است 

اقدامات  مانع  باشد،  محکومٌ علیه 

اجرایی نیست، مگر این که متصرف، 

مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده 

و دالیلی هم ارائه نماید.

کاظم نوروزی ترک آباد- محمد زمانی
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1-1. وظایف مامور اجرا

عین  به  نسبت  اجرایی  اقدامات  در 
از  غیر  شخصی  تصرف  در  که  محکومٌ به 
محکومٌ علیه است، مامور اجرا ممکن است با 
حقیقت  در  شود.  مواجه  متفاوت  وضعیت  دو 
شخص ثالث، در برابر اقدام مامور اجرا نسبت 
است  ممکن  اوست،  تصرف  در  که  مالی  به 
واکنش نشان نداده و مامور اجرا را در بازداشت 
یا گرفتن مال و تحویل آن به محکومٌ له آزاد 
نسبت  حق  ادعای  با  نیز  مواردی  در  گذارد. 
اجرا درخواست می نماید که  مامور  از  به آن، 
مورد  دو  این  کند.  آن صرف نظر  بازداشت  از 

جداگانه بررسی می شود:
الف( عدم واکنش ثالث

چنان چه ثالث که متصرف عین محکومٌ به 
است، در مقابل بازداشت یا گرفتن آن واکنش 
نشان ندهده و مامور اجرا را در اقدام اجرایی 
استحقاق  که  این  به  توجه  با  گذارد،  آزاد 
محکومٌ له در حکم احراز و محکومٌ علیه به رد 

ید  اماره  که  متصرف  و  گردیده  محکوم  آن 
به  اخذ و تحویل آن  برابر  اوست، در  نفع  به 
باید در  اجرا  دیگری سکوت می نماید، مامور 
مال  و  کند  اقدام  اجراییه  مفاد  اجرای  جهت 
مورد نظر را بازداشت یا اخذ نماید. سوالی که 
در این جا مطرح می شود، آن است که آیا اخذ 
مال از متصرف و سکوت وی و تحویل آن به 
به  نسبت  ادعای حق  راه هرگونه  محکومٌ له، 
مالی، که تا تاریخ بازداشت متحقق شده است 
می نماید؟  مسدود  ثالث  بر  همیشه  برای  را 
از  ارائه شده، است.  نظراتی در این خصوص 
بعد  به   582 مواد  به  توجه  با  گفته اند  جمله 
1318و  مصوب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
احکام  اجرای  قانون   44 ماده  از  مستنبط 
اماره  دادن  از دست  با   ثالث  مدنی، شخص 
ید، که دیگر به نفع وی وجود ندارد، می تواند 
به  نسبت  ثالث  شخص  اعتراض  طریق  از 
در  محکومٌ علیه  و  محکومٌ له  بین  که  حکمی 
در  گردید،  صادر  نظر  مورد  عین  خصوص 
جهت فسخ آن اقدام نماید. در صورت توفیق 
شدن  اثر  بدون  و  فسخ  و  خصوص  این  در 
ماده  اساس  بر  نهایی،  رای  موجب  به  حکم 
به  مال  مدنی، عین  احکام  اجرای  قانون   39
دستور دادگاه اجرا کننده حکم به وی مسترد 
می گردد. )شمس، 1376، ص 47( و ماده 44 
یکی از مصادیق بارز دعوای اعتراض ثالث به 
که  ثالثی  دادگاه هاست. شخص  قطعی  حکم 
متصرف محکومٌ به است، اگر ادعایی مبنی بر 

و  است  اصل  خالف  حق،  سقوط 

نمی توان بدون اطالع از اراده متصرف 

ثالث، انشایی را به وی تحمیل نمود و 

لذا بعد از اخذ مال و سپردن آن به 

عنوان  به  می تواند  ثالث  محکومٌ له، 

معترض ثالث طرح دعوی نماید.

توقیف اموال محکومٌ علیه نزد ثالث
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مالکیت داشته باشد، باید براساس ماده 417 
و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون 
انقالب در امور مدنی مصوب 1379 و مطابق 
کند.  دعوا  اقامه  قانون،  این   420 ماده  با 

)مهاجری، 1386، ج1، ص170(
خصوص  در  »اگر   417 ماده  مطابق 
دعوایی رای صادر شود که به حقوق شخص 
ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده 
او در دادرسی که منتهی به رای شده است، 
به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، 

می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.« 
بنابراین اماره ید که به نفع متصرف ثالث 
اجرای حکم نگردیده؛  تنهایی مانع  به  است، 
زیرا که اماره ید تا جایی اعتبار دارد و مثبت 
نشده  ارائه  آن  خالف  دلیلی  که  است  حق 
در  ثالث  متصرف  با سکوت  رو  این  از  باشد. 
برابر اقدامات مامور اجرا، و وجود حکم قطعی 
بر تعلق عین مورد تصرف ثالث به محکومٌ له، 
داده  تحویل  محکومٌ له  به  و  اخذ  محکومٌ به 
اقرار ضمنی بر تعلق  نیز  شده و این سکوت 
عین به محکومٌ له ندارد تا مانع اقدامات بعدی 
باشد؛ زیرا سقوط حق، خالف  ثالث  متصرف 
اراده  از  اطالع  بدون  نمی توان  و  است  اصل 
متصرف ثالث، انشایی را به وی تحمیل نمود 
و لذا بعد از اخذ مال و سپردن آن به محکومٌ له، 
طرح  ثالث  معترض  عنوان  به  می تواند  ثالث 
 44 ماده  به  توجه  با  بنابراین  نماید.  دعوی 
چنان چه شخص  مدنی،  احکام  اجرای  قانون 

ثالِث متصرف، نسبت به مالی که مامور اجرا 
ادعای  دارد،  را  آن  گرفتن  یا  بازداشت  قصد 
حقی نماید، اما دلیلی ارائه ندهد یا در مقابل 
به  اجرا  مامور  کند،  اجرا سکوت  مامور  اقدام 
همان ترتیب مقرر در برگ اجراییه محکومٌ به 
اگر  را اخذ و به محکومٌ له تحویل می دهد و 
قالب  باید در  باشد،  ادعای حقی داشته  ثالث 

اعتراض ثالث به رای مطرح نماید. 
ب( ادعای حق ثالث

منظور  به  اجرا  مامور  مراجعه  زمان  در 
یا گرفتن عین محکومٌ به و تحویل  بازداشت 
است،  ثالث  تصرف  در  که  محکومٌ له  به  آن 
آن  به  نسبت  ثالث  شخص  است  ممکن 
 44 ماده  در  قانونگذار  نماید.  حقی  ادعای 
محکومٌ به  عین  اگر  که  است  نموده  تصریح 
در تصرف شخصی غیر از محکومٌ علیه باشد، 
مامور اجرا عین محکومٌ به را در هر محلی که 
یافت شود و در تصرف هر شخصی باشد، با 
محکومٌ له  به  و  می کند  اخذ  مقررات  رعایت 
تحویل می دهد، اما نظر بر این که حکم بین 
محکومٌ علیه و محکومٌ له صادر گردیده، قاعده 
نسبیت احکام و عدم تسری آن به اشخاص 
در  محکومٌ به  سو  دیگر  از  است.  حاکم  ثالث 
است  محکومٌ علیه  از  غیر  شخصی  تصرف 
نماید.  اعتراض  به حکم  که همواره می تواند 
که  نموده  تصریح   44 ماده  در  قانونگذار 
محکومٌ به  عین  به  نسبت  متصرف  چنان چه 
مامور  دهد،  ارائه  نیز  دالیلی  و  نماید  ادعایی 
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اجرایی  اقدامات  ادامه  از  است  مکلف  اجرا 
خودداری کند. در این صورت مامور اجرا ضمن 
تفهیم مفاد اجراییه به متصرف، هفت روز به 
صالحیت دار  دادگاه  به  تا  می دهد  مهلت  او 
مراجعه کند. هرگاه متصرف ظرف پانزده روز 
از تاریخ انقضای مهلت هفت روزه، قراری دائر 
بر تاخیر اجرای حکم به دایره اجرا اعطا نکند، 
مامور اجرا عملیات اجرایی را ادامه خواهد داد 
محکومٌ به  متصرف،  ادعای  به  توجه  بدون  و 
به تصرف محکومٌ له  او خارج و  از تصرف  را 
داده خواهد داد. )باختر و رییسی، 1385، ج1، 

ص 308(
دو  در  را  اقدام  دو  ثالث،  مدعی  بنابراین 
یک  ظرف  دارد؛  معمول  باید  قانونی  فرجه 
جهت  اجرا  مامور  مراجعه  تاریخ  از  هفته 
بازداشت عین محکومٌ به، می بایست در دادگاه 
از  روز  پانزده  ظرف  کند؛  اقدام  صالحیت دار 
تاریخ انقضای مهلت یک هفته ای، قرار تاخیر 
اجرا را تحصیل و به قسمت اجرا ارائه کند و 
در صورتی که هر یک از دو اقدام را در فرجه 
ادامه  اجرایی  عملیات  ننماید،  معمول  قانونی 
خواهد یافت، اما چنان چه شخص ثالث موفق 
عملیات  توقف  گردد،  تاخیر  قرار  تحصیل  به 
انتهایی داشته  باید  به عین محکومٌ به  نسبت 

باشد که موضوع بحث بعدی است. 
2-1. تعیین تکلیف نهایی

عین  به  نسبت  ثالث  شخص  چنان چه 

محکومٌ به که در تصرف اوست، ادعای حقی 
اجرا  مامور  نماید،  ارائه  هم  دالیلی  و  کند 
منظور  به  تا  می دهد  مهلت  او  به  هفته  یک 
دادگاه  به  حکم  اجرای  تاخیر  قرار  تحصیل 
قانون،   44 ماده  در  قانونگذار  نماید.  مراجعه 
و  ننموده  مشخص  را  صالحیت دار  دادگاه 
دهد  انجام  باید  متصرف  که  اقدامی  نوع  به 
که  دادگاهی  بنابراین  است.  نکرده  اشاره  نیز 
متصرف باید به آن مراجعه کند و نیز اقدامی 
گیرد، هر  انجام  دادگاه می بایست  آن  در  که 

کدام بررسی می شود:
الف( نوع اقدام متصرف

با اعتراض به اجرای حکم، دو  در رابطه 
و   147 ماده  قالب  در  یکی  که  دعوی  گونه 
اجرای  قانون   44 ماده  تحت شمول  دیگری 

احکام مدنی قابل طرح است. 
اعتراض موضوع مواد 146 و 147 قانون 
ثالث  اعتراض  به  که  مدنی  احکام  اجرای 
قابل طرح  در صورتی  است،  معروف  اجرایی 
است که مال مورد بازداشت، عین محکومٌ به 
نباشد و ثالث نسبت به مال منقول یا غیرمنقول 
توقیف شده، اعم از این که توقیف نزد ثالث 
بنابراین  نماید.  حقی  اظهار  باشد،  دیگری  یا 
اعتراض  قالب  در   44 ماده  موضوع  اعتراض 

ثالث به رای دادگاه خواهد بود. 

توقیف اموال محکومٌ علیه نزد ثالث



29

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

ب( دادگاه صالحیت دار

اعتراض شخص ثالث براساس ماده 419 
و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون 

انقالب در امور مدنی، بر دو قسم است:
1- اعتراض اصلی، اعتراضی است که از 
و  گرفته  ثالث صورت  از طرف شخص  ابتدا 
به موجب دادخواست و به طرفیت محکومٌ له 
و محکومٌ علیِه رای مورد اعتراض است. این 
دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای 

قطعی معترٌض عنه را صادر کرده است. 
از  یکی  اعتراض  طاری  اعتراض   -2
طرفین دعوا به رایی است که سابقًا در یک 
اثبات  برای  دیگر  و طرف  دادگاه صادر شده 
ابراز  را  آن  دادرسی،  اثنای  در  خود  ادعای 
مطرح  آن  در  دعوا  که  دادگاهی  در  و  نموده 
است، بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید. 
اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که 
معترض،  کرده،  صادر  را  معترٌض عنه  رای 
دادخواست خود را به دادگاهی که رای صادر 

کرده است، تقدیم می نماید. 
می گیرد  صورت  وقتی  طاری  اعتراض 
دادگاهی  از  سابقًا  که  قراری  یا  حکم  که 
صادر شده، به عنوان دلیل در اثنای دادرسی 
قرار  استناد  مورد  ثالث  علیه شخص  دیگری 
گرفته است. مرجع طرح اعتراض ثالث طاری، 
در  اعتراض  مورد  رای  که  است  دادگاهی 
گرفته  قرار  استناد  مورد  دلیل  عنوان  به  آن 

دادگاه  همین  ندارد.  دادخواست  به  نیازی  و 
نیز، علی االصول به اعتراض رسیدگی نموده 
و پس از روشن شدن نتیجه اعتراض، دادرسی 
نتیجه  به  با توجه  را  به دعوای اصلی  نسبت 
اتخاذ  و  داده  ادامه  مزبور،  دلیل  به  اعتراض 
تصمیم می نماید. اگر درجه این دادگاه پایین تر 
را  اعتراض  مورد  رای  که  باشد  دادگاهی  از 
صادر نموده، حق رسیدگی به اعتراض طاری 
دادگاه صادرکننده  به  باید  معترض  و  نداشته 
اعتراض  دادخواست  اعتراض،  مورد  رای 
اصلی تقدیم نماید. از این رو اعتراض طاری، 
منصرف از موضوع است و شخص ثالثی که 
متصرف عین محکومٌ به می باشد که در شرف 
اصلی  ثالث  اعتراض  به  باید  است،  بازداشت 

متمسک گردد. 
ماده  موجب  به  اصلی  ثالث  اعتراض 
420 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
موجب  به  باید  مدنی  امور  در  انقالب  و 
شرایط  کلیه  رعایت  با  و  باشد  دادخواست 

از  یکی  اعتراض  طاری  اعتراض 
طرفین دعوا به رایی است که سابقاً 
طرف  و  شده  صادر  دادگاه  یک  در 
در  خود  ادعای  اثبات  برای  دیگر 
و  نموده  ابراز  را  دادرسی، آن  اثنای 
مطرح  آن  در  دعوا  که  دادگاهی  در 
به  دادخواست  تقدیم  بدون  است، 

عمل می آید. 
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به  رای،  از  شکایت  دادخواست  به  مربوط 
اعتراض  مورد  رای  که  تقدیم شود  دادگاهی 
را صادر نموده است، خواه رای مورد اعتراض 
از دادگاه نخستین و یا تجدیدنظر صادر شده 
باشد. بنابراین متصرِف عین محکومٌ به مکلف 
است ظرف یک هفته از تاریخی که اقدامات 
صادرکننده  دادگاه  به  شده،  متوقف  اجرایی 
پژوهشی  یا  بدوی  از  اعم  اجرا،  مورد  حکم 
دادخواست  تقدیم  به  نسبت  و  کند  مراجعه 

اعتراض شخص ثالث اقدام نماید.
دادخواست  صالح،  مرجع  تعیین  در 
در  که  احکامی  به  نسبت  ثالث  اعتراض 
به  باید  گردیده اند،  ابرام  کشور  عالی  دیوان 
دیوان عالی کشور تقدیم شود تا مرجع مزبور 
دادخواست را برای رسیدگی و تصمیم گیری، 
این  نماید.  ارجاع  به دادگاه صادرکننده حکم 
ترتیب موجب می شود که یکی از اصول مهم 
دادرسی نقض نگردد. اصلی که به موجب آن 
را  عالی  مرجع  رای  نقض  حق  تالی  دادگاه 
ندارد. دیوان عالی کشور با ارجاع دادخواست 
فسخ  جواز  پایین،  مرجع  به  ثالث  اعتراض 
رایی که ابرام نموده را صادر می کند. )شمس، 

1383، ج2، ص463(
ج( تصمیم دادگاه

معترض ثالث برای صدور قراری در باب 
از  الغای آن قسمت  تاخیر در اجرای حکم و 
می آورد،  وارد  خلل  وی  حقوق  به  که  رای 
دعوی اعتراض ثالث مطرح می کند. شخص 

شرف  در  محکومٌ به  عین  متصرف  که  ثالثی 
بازداشت است، باید ظرف یک هفته به دادگاه 
صادرکننده حکم مورد اجرا، مراجعه و نسبت 
به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث، اقدام کند. 
تقدیم دادخواست باید در زمان و به صورتی 
اجرای  تاخیر  قرار  تحصیل  امکان  که  باشد 
حکم، ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای یک 
هفته، میسر باشد. بنابراین تقدیم دادخواست 
ناقص و انتظار ابالغ اخطار رفع نقص کار را 

دشوار خواهد نمود. 
فوق العاده  طرق  جزء  ثالث،  اعتراض 
اثر تعلیقی است.  از آراء بوده و فاقد  شکایت 
اجرای حکم  ثالث،  اعتراض  دیگر  عبارت  به 
بر اساس ماده 424  اما  را متوقف نمی سازد، 
و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون 
انقالب در امور مدنی، در مواردی که جبران 
ممکن  حکم  اجرای  از  ناشی  زیان  و  ضرر 
اعتراض  به  کننده  رسیدگی  دادگاه  نباشد، 
ثالث، به درخواست معترض ثالث، پس از اخذ 
تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای 

مدت معین صادر می نماید. 
پانزده  باید ظرف  ثالث  بنابراین، معترض 
روز از تاریخ یک هفته ای، قرار تاخیر اجرای 
حکم را که جز با دادن تامین امکان پذیر نیست، 
به قسمت  را  تحصیل و در همین مدت، آن 
اجرای احکام دادگاهی که حکم زیر نظر آن 
غیر  دادگاهی  است  ممکن  که  می شود،  اجرا 
اجرا  تاخیر  از دادگاه صادرکننده حکم و قرار 
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باشد، تقدیم نماید. 
صدور قرار تاخیر اجرای حکم، تاثیری در 
ماهیت دعوای اعتراض ثالث نداشته و دادگاه 
مقرر  نخستین  دادرسی  برای  که  ترتیبی  به 
شده، به دعوای معترض ثالث رسیدگی  می کند 
در  می نماید.  اقدام  حکم  صدور  به  نسبت  و 
صورت نهایی بودن حکم صادره، تکلیف ادعا 
)اخذ مال از ثالث و تحویل آن به محکومٌ له( 
حکم  موجب  به  چنان چه  می شود.  مشخص 
به  محکوم  ثالث  اعتراض  دعوای  صادره، 
قرار  بماند،  ایراد  از  مصون  حکم  و  شود  رد 
اخذ  ثالث  از  محکومٌ به  عین  و  ملغی  تاخیر 
اما چنان چه  به محکومٌ له تحویل می شود،  و 
ثالث  را مخل حقوق  از حکم  دادگاه قسمتی 
تشخیص دهد، واحد اجرای احکام بر اساس  

قسمت الغاء شده، اقدام می نماید. 

2. مال تحت تصرف ثالث، عین محکومٌ به 

نباشد

معین  عین  محکومٌ به،  که  صورتی  در 
محکومٌ علیه  اموال  می تواند  محکومٌ له  نباشد، 
به  نسبت  تا  نماید  معرفی  اجرا  قسمت  به  را 
اقدام  محکومٌ به  تامین  برای  آنها  بازداشت 
در  مدنی  احکام  اجرای  قانون   34 ماده  شود. 
این خصوص مقرر می دارد: »همین که اجراییه 
به محکومٌ علیه ابالغ شد، محکومٌ علیه مکلف 
اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  است ظرف 
محکومٌ به  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 

و  اجرای حکم  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد 
استیفای محکومٌ به از آن میسر باشد... « ماده 
49 این قانون در ادامه مقرر داشته است: »در 
صورتی که محکومٌ علیه در موعدی که برای 
اجرا  را  اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم 
ننماید، یا قراری با محکومٌ له برای اجرای حکم 
او  از  مالی  یا  نکند  معرفی  هم  مالی  و  ندهد 
تامین و توقیف نشده باشد، محکومٌ له می تواند 
درخواست کند که از اموال محکومٌ علیه معادل 

محکومٌ به توقیف گردد«. 
با انتخاب و معرفی اموال محکومٌ علیه توسط 
محکومٌ له، مامور اجرا باید بدون تاخیر اقدام به 
توقیف اموال محکومٌ علیه نماید و محکومٌ له در 
با  تا جایی که  از محکومٌ علیه  اموالی  انتخاب 
مستثنیات دین برخورد نداشته باشد، آزاد است. 
به عالوه محل نگهداری اموال منقول معرفی 
آنها  بازداشت  از  را  اجرا  شده، نمی تواند مامور 
منصرف نماید همچنین است اگر اموال معرفی 

شده در تصرف شخص ثالث باشد. 

1-2. واکنش ثالث در مقابل اقدام مامور اجرا 

در خصوص توقیف اموال محکومٌ علیه، غیر 
از عین محکومٌ به که نزد ثالث است،  ممکن 
است ثالث در مقابل اقدام مامور اجرا نسبت به 
را  آن  یا  نماید،  ادعای حق  معرفی شده  مال 
متعلق به شخصی غیر از محکومٌ علیه بداند یا 
سکوت نماید. هر کدام از این موارد را بررسی 

می کنیم. 

کاظم نوروزی ترک آباد- محمد زمانی
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الف( ادعای ثالث تعلق به خود یا دیگری

احکام  اجرای  قانون   61 ماده  مطابق 
کسی  تصرف  در  که  منقولی  »مال  مدنی، 
نسبت  متصرف  و  باشد  محکومٌ علیه  از  غیر 
متعلق  را  آن  یا  کند  مالکیت  ادعای  آن  به 
مال  عنوان  به  نماید،  معرفی  دیگری  به 
صورتی  در  شد.  نخواهد  توقیف  محکومٌ علیه 
شود،  ثابت  ثالث  متصرف  ادعای  خالف  که 
مسؤول جبران خسارت محکومٌ له خواهد بود« 
مبنای این ماده، قاعده ید است. مطابق قاعده 
ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، 
اماره مالکیت است. با این حال قانونگذار یک 
از  اجرا  مامور  را الزمه خودداری  اضافی  قید 
متصرف،  که  این  آن  و  دانسته  مال  توقیف 
بنماید  نیز  را  دیگری  یا  خود  مالکیت  ادعای 
لزوم  ولی   )238 1386، ج1، ص  )مهاجری، 
اعالم تعلق مال به متصرف را نمی توان قیدی 
اضافی دانست؛ زیرا تصرف در صورتی اماره 
باشد؛  مالکیت  عنوان  به  که  است  مالکیت 

یعنی متصرف از جانب خود و به قصد تملک 
ثابت  اگر  لذا  و  باشد  شده  متصرف  را  مال 
از طرف غیر بوده  شود که شروع به تصرف 
است، غیر متصرف، شناخته می شود، مگر این 
او  تصرف  عنوان  که  کند  ثابت  متصرف  که 
تغییر کرده و به عنوان مالک متصرف است. 

)کاتوزیان، 1380، ص43(
طریقی  به  باید  ثالث  متصرف  بنابراین 
اعالم نماید که تصرف او از جانب خود است 
شناخته  مالک  خود  درصورتی  و  دیگری  یا 
جانب  از  او  تصرف  کند  اعالم  که  می شود 
مال  تعلق  اعالم  لزوم  لذا  و  است  بوده  خود 
احکام  اجرای  قانون  به متصرف در ماده 61 
مدنی، جزء شرایط اجرای قاعده ید است. در 
موردی که ثالث اعالم می کند مال به دیگری 
تعلق دارد، متصرف که اماره ید به نفع اوست، 
به ضرر خود و به نفع دیگری اقرار کرده است 
و در این حالت، غیر متصرف و مالک، شناخته 
محقق  غیر  نفع  به  ید  اماره  و چون  می شود 
شده، مال مورد تصرف ثالث، مال محکومٌ علیه 

شناخته نمی شود و قابلیت توقیف ندارد. 
که  است  این   61 ماده  اجرای  ضمانت 
ثالث خالف واقع اعالم کرده باشد. اگر بعداً 
تعلق مال به محکومٌ علیه مشخص شود، ثالث 
محکومٌ له  به  وارده  خسارات  عهده  از  باید 

برآید. 
مال  که  است  مسؤؤل  ثالث  صورتی  در 
او، مال محکومٌ علیه باشد، ولی  مورد تصرف 

برای  که  معتقدند  حقوقدانان  برخی 

وصول خسارت محکومٌ له از متصرفی 

به  نیاز  واقع کرده،  ادعای خالف  که 

در  خسارت  مطالبه  دعوای  طرح 

دادگاه نیست و دایره اجرا نسبت به 

وصول خسارات محکومٌ له از متصرف 

اقدام خواهد نمود.

توقیف اموال محکومٌ علیه نزد ثالث
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در زمان مراجعه مامور اجرا، آن را متعلق به 
صورت  این  در  کند.  معرفی  دیگری  یا  خود 
به حکم ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، 
باید  محکومٌ له  و  نیست  مقدور  مال  توقیف 
و  کند  معرفی  محکومٌ علیه  از  دیگری  مال 
محکومٌ له  ثالث،  واقع  خالف  ادعای  به رغم 
می تواند از طریق توقیف و فروش سایر اموال 
لذا  نماید.  وصول  را  محکومٌ به  محکومٌ علیه، 
فرض ورود خسارت به محکومٌ له و مسؤولیت 
ثالث متصور نیست و ثالث در فرضی مسؤول 
نزد  که  مالی  از  غیر  محکومٌ علیه  که  است 
ثالث است، مال قابل توقیف نداشته باشد. در 
این صورت چون اجرای حکم عقیم مانده و 
محکومٌ له به محکومٌ به نرسیده است، با اثبات 
ثالث  نزد  که  مالی  بر  محکومٌ علیه  مالکیت 
به  ثالث مسؤول جبران خسارات وارده  بوده، 
محکومٌ له تا سقف ارزش مال مورد بازداشت 

خواهد بود. 
برخی حقوقدانان معتقدند که برای وصول 
ادعای  که  متصرفی  از  محکومٌ له  خسارت 
خالف واقع کرده، نیاز به طرح دعوای مطالبه 
این  محض  به  و  نیست  دادگاه  در  خسارت 
منقول،  مال  متصرف  ادعای  شود  اثبات  که 
به  نسبت  اجرا  دایره  بوده،  حقیقت  خالف 
اقدام  متصرف  از  محکومٌ له  خسارات  وصول 
خواهد نمود. )مهاجری، 1386، ج1، ص242( 
تحقق  الزمه  گفت:  می توان  همچنین 

مالکیت  اثبات  ثالث،  متصرف  مسؤولیت 
محکومٌ علیه نسبت به مال مورد بازداشت است 
و تحقق چنین امری نیاز به رسیدگی قضایی 
ارجاع به  نیازمند  دارد. ضمنًا برآورد خسارت، 
کارشناس است که تعیین کارشناس و ارجاع 
امر به کارشناسی و محکومیت متصرف ثالث 
دنبال  به  باید  همگی  خسارت،  پرداخت  به 
و  باشد  حکم  موجب  به  و  ترافعی  رسیدگی 
اجبار  و  خسارت  میزان  تعیین  اختیار  اعطای 
خالف  دادورز،  توسط  آن  پرداخت  به  ثالث 

اصول قضایی است. 
ب( سکوت ثالث در مقابل مامور اجرا

را  محکومٌ علیه  از  اموالی  محکومٌ له،  اگر 
مراجعه  با  است،  ثالث  نزد  که  کند  معرفی 
ثالِث  مامور اجرا جهت توقیف مال، چنان چه 
متصرف در مقابل اقدام مامور اجرا، واکنشی 
مال  عنوان  به  مال  آن  ندهد،  نشان  خود  از 
توقیف،  از  بعد  و  شده  توقیف  محکومٌ علیه 
عینی  حق  آن  به  نسبت  محکومٌ له  چون 
ادامه  مانع  نمی تواند  ثالث  پیدا می کند،  تبعی 
نسبت  اعتراضی  اگر  و  شود  اجرایی  عملیات 
مدعی  یا  و  باشد  داشته  اجرایی  اقدامات  به 
در  باشد،  بازداشت شده  مال  به  نسبت  حقی 
محدوده مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام 
اجرایی  ثالث  اعتراض  مدنی می تواند دعوای 

مطرح نماید. 

کاظم نوروزی ترک آباد- محمد زمانی
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نزد  محکومٌ علیه  اموال  توقیف  نحوه   .2-2

ثالث

پرداخت  از  محکومٌ علیه  که  صورتی  در 
محکومٌ به امتناع کند و از حکم دادگاه تمکین 
طریق  هر  به  می تواند  محکومٌ له  ننماید، 
شود.  متوسل  محکومٌ به  وصول  برای  قانونی 
چنان چه مالی از محکومٌ علیه نزد ثالث باشد، 
محکومٌ له می تواند با معرفی آن مال به دایره 
در  بنماید.   را  آن  توقیف  درخواست  اجرا، 
احکام  اجرای  قانون  ماده 87   این خصوص 
متعلق  مال  »هرگاه  می دارد:  مقرر  مدنی 
یا  حقوقی  از  اعم  ثالث  نزد  محکومٌ علیه،  به 
حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی 
دارد،  ثالث  شخص  از  محکومٌ علیه  که  باشد 
اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان 
شخص  به  اجراییه  رونوشت  پیوست  به  آن 
ثالث ابالغ و رسید دریافت می شود و مراتب 

فوراً به محکومٌ علیه نیز ابالغ می گردد«. 
رونوشت  ابالغ  ماده،  این  به  توجه  با 
اموال  توقیف  باب  در  اخطاری  و  اجراییه 
اثر می باشد؛  به وی منشاء  ثالث،  نزد  موجود 
زیرا بعد از انجام ابالغ و اطالع ثالث از توقیف 
اموال محکومٌ علیه نزد او، ثالث مسؤول خواهد 
محکومٌ علیه  به  طلب  یا  مال  رد  از  که  بود 
به ذهن می رسد  که  نماید. سوالی  خودداری 
قانون   87 ماده  موضوع  ابالغ  که  است  این 
این  یا  باشد  باید  واقعی  احکام مدنی،  اجرای 
که ابالغ  قانونی نیز معتبر است؟ به عبارت 

دیگر آیا ابالغ قانونی رونوشت اجراییه و اخطار 
توقیف اموال به ثالث، منشاء اثر خواهد بود؟

برخی به سوال فوق چنین پاسخ داده اند: 
احکام  اجرای  قانون   87 ماده  موضوع  ابالغ 
مال  تحویل  عدم  چون  آثاری  دارای  مدنی، 
و  دیگری  یا  او  به  ثالث  توسط  محکومٌ علیه 
تبعیت از دستورات بعدی قسمت اجرا توسط 
تخلف،  صورت  در  خسارت  پرداخت  ثالث، 
درخواست  در صورت  دادورز  به  مال  تحویل 
او، توقیف مال شخص ثالث در صورت عدم 
تحویل مال توقیف شده نزد او می باشد که جز 
با ابالغ واقعی اخطاریه ایجاد نخواهد شد. به 
عنوان مثال نمی توان پذیرفت که اخطاریه به 
عموی شخص ثالث ابالغ شود، ولی از همان 
لحظه ابالغ، مال موجود نزد ثالث توقیف شده 
تلقی گردد و اگر آن را به محکومٌ علیه تحویل 
محکومٌ له  خسارات  جبران  مسؤول  دهد، 
شناخته شود؛ بنابراین مسؤولیت برای شخص 
ثالث زمانی ایجاد می  شود که او با ابالغ واقعی 
از مفاد اخطاریه قسمت اجرا مطلع شده باشد. 

)مهاجری، 1387، ج2، ص18(
اسناد  مفاد  اجرای  آیین نامه   74 ماده 
رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت 
»هرگاه  می دارد:  مقرر  اجرایی  عملیات  از 
اموال  یا  نقد  وجه  که  نماید  اظهار  متعهدٌ له 
آن  است،  ثالث  شخص  نزد  متعهد  منقول 
اموال و وجوه تا  اندازه ای که با دین متعهد و 
سایر هزینه های اجرایی برابری کند، بازداشت 

توقیف اموال محکومٌ علیه نزد ثالث



35

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث، ابالغ 
واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابالغ 
می شود، اعم از این که شخص ثالث حقیقی 
یا حقوقی و اعم از این که دین او حال باشد 
یا مؤجل«. ماده فوق صراحتًا ابالغ واقعی به 
شخص ثالث را الزم دانسته که از این لحاظ 
نسبت به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی 

از جامعیت بیشتری برخوردار است. 
الف( آثار ابالغ بازداشت نامه به ثالث

وی  ثالث،  به  بازداشت نامه  ابالغ  از  بعد 
بازداشت  مال  یا  وجه  رد  از  بود  خواهد  ملزم 
شده به صاحب آن امتناع کند و ااّل معادل آن 
خواهد  او وصول  از  اموال  آن  قیمت  یا  وجه 
ثالث،  از  محکومٌ علیه  طلب  چنان چه  شد. 
طلب  اگر  و  سررسید  تاریخ  در  باشد،  موجل 
باید آن را به اجرای دادگاه  ثالث  حال باشد، 
ماده  بگیرد.  رسید  و  سپرده  ثبت  صندوق  یا 
89  قانون اجرای احکام مدنی، تحویل مال 
یا پرداخت دین به دادورز و دریافت رسید را 
در حکم ایفای تعهد شمرده و رسید دریافتی 
را به منزله تادیه وجه یا دین یا تحویل عین 
به محکومٌ علیه  ثالث  از طرف شخص  معین 

دانسته است. 
شخص  از  محکومٌ علیه  طلب  چنان چه 
ثالث به صورت اقساط یا عواید یا اجوری باشد 
آنها  باید وصول شود و توقیف  به تدریج  که 
اخطاریه ای  در  اجرا  مامور  باشد،  شده  تقاضا 
می نماید،  صادر  ثالث  شخص  نام  به  که 

همان  به  را  عواید  یا  اقساط  که  می کند  قید 
ترتیب تدریجی به دایره اجرا تسلیم نماید تا 
در  یا  و  شود  سپرده  دادگستری  صندوق  در 
مورد اجراییه های ثبتی در صندوق ثبت سپرده 

گذاشته شود. 
ب( انکار شخص ثالث

احکام  اجرای  قانون   91 ماده  مطابق 
مدنی »هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام 
عواید  یا  اجور  یا  طلب  یا  مال  از  قسمتی  یا 
محکومٌ علیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز 
به قسمت  را  اخطاریه، مراتب  ابالغ  تاریخ  از 

اجرا اطالع دهد«. 
اجرایی مفاد  آیین نامه  ماده 79  همچنین 
است:  داشته  مقرر  الزم االجرا  رسمی  اسناد 
یا  تمام  وجود  منکر  ثالث  شخص  »هرگاه 
دیگری  منقول  اموال  یا  نقد  وجه  از  قسمتی 
تاریخ  از  روز  پنج  ظرف  باید  باشد  خود  نزد 
ابالغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به 
رییس ثبت اطالع دهد، وااّل مسؤول پرداخت 

ناحیه  از  صادره  اجراییه های  در 

منکر  ثالث  دادگاه، چنان چه شخص 

وجود طلب یا مال دیگری نزد خود 

باشد، وظیفه دارد ظرف ده روز انکار 

خود را به قسمت اجرای احکام مدنی 

مورد  در  مدت  این  و  دهد  اطالع 

اجراییه های ثبتی، پنج روز است.

کاظم نوروزی ترک آباد- محمد زمانی
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وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت 
آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد 

گرفت«. 
بنابراین مطابق قانون اجرای احکام مدنی، 
در اجراییه های صادره از ناحیه دادگاه، چنان چه 
شخص ثالث منکر وجود طلب یا مال دیگری 
نزد خود باشد، وظیفه دارد ظرف ده روز انکار 
خود را به قسمت اجرای احکام مدنی اطالع 
دهد و این مدت در مورد اجراییه های ثبتی، 
آیین نامه، در  پنج روز است. مطابق ماده 80 
صورتی که شخص ثالث منکر وجود طلب یا 
مال متعهد نزد خود باشد و ظرف پنج روز از 
تاریخ ابالغ بازداشت نامه، انکار خود را اعالم 
متوقف  او  به  نسبت  اجرایی  عملیات  نماید، 
می شود و متعهٌدله می تواند برای اثبات وجود 
ادعای خود و مال یا طلب نزد شخص ثالثی 
که منکر آن بوده، به دادگاه صالح مراجعه کند 
و یا استیفاء طلب خود را از اموال دیگر متعهد 

بخواهد. 
مطابق مواد 93 و 92 قانون اجرای احکام 
در  ثالث  زیر،  موارد  تحقق  فرض  با  مدنی، 

مقابل محکومٌ له مسؤول خواهد بود:)1( 
طلب  یا  مال  توقیف  اخطار  به  ثالث   -1
محکومٌ علیه نزد خود اعتنا نکرده و به دستور 

مدیر اجرا عمل ننماید. 
2- مال یا طلب توقیف شده را به اجراء 

تحویل ندهد. 
3- برخالف واقع منکر وجود مال یا طلب 
محکومٌ علیه نزد خود شده و اظهاراتی خالف 

حقیقت نموده باشد. 
در موارد اول و دوم که عین مال منقول 
و  بوده  ثالث  نزد  او  طلب  یا  محکومٌ علیه 
نگردد،  تسلیم  اجراء  به  ولی  شود،  توقیف 
پیدا  دسترسی  مال  عین  به  اجراء  مامور  اگر 
حق  استیفاء  تا  می نماید  توقیف  را  آن  کند، 
توقیف شده  به طلب  راجع  و  محکومٌ له شود 
هم به میزان آن از اموال شخص ثالث توقیف 
یا  مال  مورد سوم که وجود  در  اما  می گردد، 
طلب انکار شده، اگر محکومٌ له به اموال دیگر 
می تواند  باشد،  نداشته  دسترسی  محکومٌ علیه 
اقامه  ثالث  شخص  علیه  خسارت  دعوی 
نماید. چنان چه دادگاه صالحیت دار تشخیص 
از  او  انکار  ثالث و  دهد که اظهارات شخص 
واقع  برخالف  محکومٌ علیه  اموال  در  تصرف 
بوده، او را به پرداخت خسارات محکومٌ له ملزم 
می نماید. بدیهی است شخص ثالث می تواند 
مال  که  کند  ثابت  دادگاه  به  دالیلی  ارائه  با 
تلف شده  تفریط  و  تعدی  بدون  محکومٌ علیه 

1. ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی: »هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا برخالف 
واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومٌ علیه نزد خود گردد و یا اطالعاتی که داده، 
موافق با واقع نباشند و موجب خسارت شود، محکومٌ له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صالحیت دار مراجعه 

کند.«

توقیف اموال محکومٌ علیه نزد ثالث
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دادگاه  ص28(   ،1385-86 )حکیمی،  است. 
صالحیت دار برای رسیدگی به دعوی خسارت 
علیه ثالث مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی 
امور مدنی،  انقالب در  و  دادگاه های عمومی 

دادگاه محل اقامت ثالث است. 
ج( تکلیف اجرا به قبول مال توقیف شده 

از ثالث

مدنی  احکام  اجرای  قانون   95 ماده 
مال  که  ثالثی  »شخص  است:  داشته  مقرر 
محکومٌ علیه نزد او توقیف شده است، می تواند 
مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا 
قبول  را  آن  باید  اجرا  قسمت  و  کند  تسلیم 
نماید.« مطابق این ماده، چنان چه مال متعلق 
به شخص محکومٌ علیه نزد ثالث توقیف گردد، 
ثالث می تواند قبل از مطالبه مامور اجرا، مال 
را تسلیم کند.  نزد خود  یا طلب توقیف شده 
در این صورت چنان چه پرداخت قبل از موعد 
یا مال رد  استرداد وجوه پرداخت شده  باشد، 
مدنی  قانون   226 ماده  نیست.  مسموع  شده 
در این خصوص مقرر داشته است: »در مورد 
تعهداتی که برای متعهٌدله قانونًا حق مطالبه 
ایفا  را  به میل خود آن  اگر متعهد  نمی باشد، 
نخواهد  مسموع  او  استرداد  دعوی  نماید، 
بود.« یکی از مصادیق ماده فوق، دین یا تعهد 
موجل می باشد؛ زیرا در تعهدات موجل تا قبل 
از سررسید برای متعهٌدله حق مطالبه نیست، 
ولی چنان چه متعهٌدله به میل خود آن را ایفا 
پرداخت  که  را  چه  آن  نمی تواند  دیگر  کند، 

کرده، مسترد دارد، مگر این که پرداخت یا رد 
مال از روی اشتباه و با این تصور که دین او 
حال بوده، صورت گیرد که به چنین پرداختی 
دین  ایفای  زیرا  نمی شود؛  بار  حقوقی  آثار 
نیازمند قصد  موضوع ماده 266 قانون مدنی 
انشاء است. )کاتوزیان،1383، ج4، ص73( و 
نتیجه  در  چه  آن  و  اکراه  از  ناشی  پرداخت 
اشتباه یا حیله طرف باشد در تحقق دین موثر 

نیست. 
د( توقیف حقوق مستخدمین

احکام  اجرای  قانون   96 ماده  مطابق 
کارمند  محکومٌ علیه  که  مورد  هر  در  مدنی، 
ادارات و سازمان ها و  از وزارتخانه  ها یا  یکی 
موسسات دولتی یا وابسته به دولت بوده و یا 
در شرکت های دولتی، شهرداری  ها، بانک ها، 
آن  امثال  و  خصوصی  بنگاه های  شرکت ها، 
و محکومٌ له  بازنشسته شده  یا  داشته  اشتغال 
محکومٌ علیه  و  نداشته  دسترسی  او  اموال  به 
محکومٌ به  استیفاء  برای  خود  از  مالی  هم 
معرفی نکرده باشد، توقیف حقوق مستخدمین 
درخواست  حسب  او  استخدامی  مزایای  و 

محکومٌ له با شرایط زیر جایز است:
یا  فرزند  دارای  محکومٌ علیه  اگر   -1
مزایای  و  از حقوق  باشد، یک چهارم  همسر 

استخدامی او توقیف و کسر می شود. 
فرزند  یا  زن  محکومٌ علیه  چنان چه   -2
نداشته باشد، توقیف و کسر یک سوم حقوق 

و مزایای ماهیانه او جایز است. 

کاظم نوروزی ترک آباد- محمد زمانی
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3- حقوق کارمندان بازنشسته اعم از این 
باشد، فقط  نداشته  یا  داشته  فرزند  یا  که زن 
آن  است،  توقیف  قابل  میزان یک چهارم  به 
هم در صورتی که محکومٌ به مربوط به بدهی 

شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. 
و  حقوق  چهارم  یک  توقیف  مورد  در 
مزایای کارمندان شاغل، این توضیح ضرورت 
آنها  از  یکی  یا  فرزند  و  زن  داشتن  که  دارد 
کفایت می کند و ضرورت ندارد که مستخدم 
هم زن و هم فرزند داشته باشد و نیز به رغم 
ج2،   ،1387 )مهاجری،  مخالف  نظر  وجود 
از باب حمایت از حقوق محکومٌ له،  ص47(  
منظور از داشتن زن را باید به همسر دائمی 
بر  نفقه  موقت،  نکاح  در  زیرا  کرد؛  تفسیر 
عهده مرد نیست تا از جهت تامین آن درصد 

کمتری از حقوق محکومٌ له کسر شود. 
که  سپاه  و  ارتش  افراد  مزایای  و  حقوق 
در حال جنگ باشند، به لحاظ رعایت مصالح 
این  که  این  تا  نیست  توقیف  قابل  خاصه، 

معیشتی  وضعیت  از  خاطر  آرامش  با  افراد 
خانواده خود، به دفاع از کشور بپردازند؛ اما در 
غیر موقع جنگ، توقیف حقوق و مزایای آنها 
با شرایطی که برای سایر مستخدمین دولت 

ذکر شده، بدون اشکال است. 
ترتیب توقیف حقوق و مزایای مستخدمان 
درخواست  از  پس  اجرا  مدیر  که  است  این 
که  سازمانی  یا  اداره  به  شرحی  محکومٌ له، 
می نماید،  پرداخت  را  محکومٌ علیه  حقوق 
و  اعالم  را  مستخدم  حقوق  توقیف  و  نوشته 
یا مدیر سازمان  اداره  رییس  و  ابالغ می کند 
اجراء،  نامه مدیر  از وصول  مکلف است پس 
همه ماهه از حقوق و مزایای مستخدم، مبلغ 
اجراء  دایره  به  و  نموده  کسر  را  شده  اعالم 
بفرستد تا برای استیفاء محکومٌ به در صندوق 
محکومٌ له  به  یا  و  شود  سپرده  دادگستری 

پرداخت گردد. 

نتیجه

قسمت اول ماده 146 قانون اجرای احکام 
اجرا،  مامور  صالحیت  خصوص  در  مدنی 
در تصرف  مال  است که  موردی  از  منصرف 
منحصراً  و  گردیده  بازداشت  محکومٌ علیه 
بازداشت  مال  که  است  مواردی  به  منصرف 
تصرف  در  تنها  نه  بازداشت،  زمان  در  شده 
تصرف  در  بلکه  نداشته،  قرار  محکومٌ علیه 

شخص ثالث معترض نیز نبوده است. 

در صورتی که مال در وضعیتی بازداشت 
شده که محکومٌ علیه، متصرف آن تلقی 
نیز  ثالث  مدعی  تصرف  در  و  نشود 
قرار نداشته باشد، مدعی ثالث می تواند 
با استناد به حکم قطعی یا سند رسمی 
که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف یا 
اقدامات اجرایی است، اموال بازداشت 

شده را آزاد نماید.

توقیف اموال محکومٌ علیه نزد ثالث
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با توجه به ماده 61 قانون اجرای احکام 
مدنی، چنان چه مال در تصرف ثالث معترض 
در  وی  سکوت  به  نظر  گردیده،  بازداشت 
محکومٌ علیه  به  متعلق  مال  بازداشت،  زمان 
به  نظر  که،  این  یا حداقل  محسوب می شود 
عدم ادعای حق در زمان بازداشت، نمی تواند 
بنابراین،  به ثالث متصرف تعلق داشته باشد. 
در صورتی که مال در وضعیتی بازداشت شده 
نگردیده  تلقی  آن  متصرف  محکومٌ علیه،  که 
نداشته  قرار  نیز  ثالث  مدعی  تصرف  در  و 
است، مدعی ثالث می تواند با استناد به حکم 
بر  مقدم  آن  تاریخ  که  رسمی  سند  یا  قطعی 
بر  است،  اجرایی  اقدامات  یا  توقیف  تاریخ 
اجرای  قانون   146 ماده  اول  قسمت  اساس 
احکام مدنی، با مراجعه به قسمت اجرا، اموال 
شرف  در  اگر  یا  کند  آزاد  را  شده  بازداشت 
اما  نماید،  جلوگیری  آن  از  است،  بازداشت 
چنان چه مال در تصرف محکومٌ علیه بازداشت 
شده، یا دلیل شخص ثالث، غیر از سند رسمی 
یا سند رسمی و  باشد  یا حکم قطعی دادگاه 
بر  مقدم  آن  تاریخ  که  باشد  دادگاه  حکم  یا 
تاریخ توقیف نیست، مدعی حق می بایست به 
آنها  بررسی  با  دادگاه  و  نماید  مراجعه  دادگاه 

رای مقتضی صادر خواهد کرد.  
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مأخذ: افالکیان خاک نشین، هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ اول، 1386، صفحه107

         شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی
ƟƳȅǷ: 1279هـ.ق                    ƟƳȅǷ ǨƮǭ: اصفهان

   ƟƘǝǷ: 1361هـ.ق          ǰǝƳ ǨƮǭ: مشهد
    ǨǾǆƮơ ǨƮǭ: اصفهان، نجف

    ƴǾơƘƽƗ: حضرات سیدمرتضی کشمیری، جهانگیرخان قشقایی، سیدمحمد فشارکی و ...
   ǯƘǝƸǕ ƳƘƢƽƗ: شیخ محمدصادق تخته فوالدی

این عارف شهیر از جمیع علوم ظاهری و باطنی بهره فراوان داشت و معتقد بود که بعد از تحصیل علوم 
واجب همچون توحید، والیت و احکام شریعت تحصیل سایر علوم نیز الزم و ممدوح و جهل به آنها مذموم 
و ناپسند است. ایشان فقه و تفسیر و هیأت و ریاضیات را برای طالب تدریس می کرد اما با آنکه در فلسفه 
و علوم الهی تبحر داشت تدریس نمی کرد و می فرمود: »بخشی از معضالت حکمت و فلسفه جز به مکاشفه 

حل شدنی نیست و طالب این علم باید اخبار معصومین )ع( را کاماًل مطالعه کرده باشد.«
از ایشان کرامات بسیاری نقل است که از آن در خدمت به خلق استفاده می کرد و به فرزندش توصیه 
می کرد: »ریاضت تو خدمت به خلق خداست.« شخصی می گفت: »برادرم به علت حمله صرع در جوی آب 
افتا و آب جنازه او را زیر پلی برد. پس از دو ساعت جنازه را بیرون کشیدیم. با ناراحتی نزد شیخ حسنعلی 
رفته، ماجرا را گفتیم. ایشان با انگشت خود به پیشانی جنازه اشاره کر و دعایی خواند. ناگاه برادرم عطسه ای 

کرد و برخاست!«
اما کرامت واقعی او سجده های طوالنی و سوز و گداز شبانه و پروای الهی او بود، شب های زمستانی بر 
بام حرم رضوی سر به سجده می نهاد و چون سحرگاه به سراغ او می آمدند می دیدند برف بسیار بر پشتش 
نشسته است. هر سال، سه ماه رجب، شعبان و رمضان و ایام البیض را روزه بود و شب ها تا صبح نمی آرمید. 
ایوان  الرضا )ع( را دید که جنب  با در صحن عتیق رضوی در حالت مکاشفه حضرت علی بن موسی  یک 
عباسی نشسته اند و زوار را نظاره می کنند پس وصیت کرد که او را در همان محل استقرار کرسی امام )ع( 

به خاک بسپارند.
فرزندش می گوید: »به دستور پزشکان پدرم در بیمارستان بستری شد. روزی در راه بیمارستان چشمم به 
صحنه ای افتاد. چون به خدمت پدر رفتم، مرا مؤاخذه کرد، عرض کردم: »به عمد خطایی مرتکب نشدم.« 
فرمود: »می دانم، ولی تو که در خیابان جویای کسی نبودی، چرا نگاهت را گرداندی تا به نامحرمی تصادف 

کند؟!«
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رابطه نفقه و تمکین در دوران نامزدی

چکیده

نامزدی، دورانی بین عقد نکاح و مراسم عروسی و زفاف بوده 

از  پس  با  زوجین  تکالیف  و  حقوق  دوره،  این  تکالیف  و  حقوق  و 

زناشویی تفاوت دارد. قانون مدنی و منابع معتبر فقهی در خصوص 

وضعیت نفقه و تمکین که رابطه متقابلی دارند، دارای ابهام است. 

نظر به این که در جامعه ایرانی و عرف رایج بسیاری از نقاط کشور، این 

دوران وجود دارد و شرایط خاصی بر آن حاکم است، و با توجه به این که 

تمکین زوجه و نفقه وی، متأثر از عرف حاکم است، رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم نسبت به دعاوی مرتبط با آن باید با توجه به عرف باشد. 

نامزدی،  دوران  خاص،  تمکین  عام،  تمکین  نفقه،  واژه ها:  کلید 

عرف

محمد رضا اکبری زاده درجوزی
 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
دادرس دادگاه عمومی شهرستان رابر
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درآمد
زوجیت  علقه  دائم،  نکاح  عقد  موجب  به 
بین زوج و زوجه برقرار می شود و یک عقد با 

آثار حقوقی خاص منعقد می شود.
است  عاطفی  و  حقوقی  رابطه ای  »نکاح 
و  مرد حاصل می شود  و  بین زن  با عقد  که 
با یکدیگر زندگی کنند.  آنها حق می دهد  به 
مظهر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی است.« 

)محقق داماد، 1387، ص24(
طبق رسم بسیاری از مناطق کشور، بین 
بوده و در طول  ازدواج فاصله  مراسم عقد و 
این مدت، زوجه در منزل پدری به سر می برد، 
و زوج در حال تهیه مقدمات عروسی است. از 
دارای  دوره  این  فرهنگی،  و  اجتماعی  لحاظ 
مقاله  این  در  ما  که  می باشد  فوایدی  و  آثار 
درصدد بیان آن نمی باشیم، بلکه سؤال اساسی 
این است که، آیا در دوران نامزدی، نفقه ای به 
آیا زوجه می تواند نفقه  زوجه تعلق می گیرد؟ 
ترک  کیفری  شکایت  یا  کند  مطالبه  را  خود 
زوج  آیا  متقابل  طور  به  و  نماید  اقامه  انفاق 
به  زوجه  الزام  حقوقی  دادخواست  می تواند 

تمکین را طرح نماید؟

1. قانون مدنی و حقوق تکالیف زوجین
طبق ماده 1102 قانون مدنی، همین که 
نکاح به طور صحیح واقع شد، رابطه زوجیت 
تکالیف  و  بین طرفین موجود است و حقوق 
می شود.  برقرار  یکدیگر  مقابل  در  زوجین 
قانون مدنی به بعضی از این حقوق و تکالیف 
معاشرت  حسن  جمله:  از  است.  نموده  اشاره 
تربیت  و  خانواده  مبانی  تشیید  )ماده 1103(، 
خانواده  بر  زوج  ریاست   ،)1104 )ماده  اوالد 
)ماده  زوجه  نفقه  مسؤولیت   ،)1105 )ماده 
تعیین  زوج  که  منزلی  در  سکونت   ،)1106
اشتغال  از  زوجه  منع   ،)1114 )ماده  می کند 

)ماده 1117(. 
بیان قانون مدنی در مورد حقوق و تکالیف 
زوجین، ناظر به دوران بعد از زفاف و زناشویی 
با  عقد  دوران  خصوص  در  قانون  و  است 
معتقدند  برخی  است.  مواجه  ابهام  و  سکوت 
به  نفقه  تعلق  بر  را  اصل  مدنی  قانون  که 
محض انعقاد عقد دانسته اند که از ماده 1106 
قانون مدنی نیز همین برداشت می شود و در 
و  بوده  استوار  زوج  ذمه  بر  نفقه  این صورت 
زوج تنها می تواند با اثبات تأدیه آن، یا اثبات 
و  کند،  برئ  را  خود  ذمه  زوجه،  بودن  ناشزه 
تفاوتی بین دوران نامزدی و بعد از زفاف قائل 
نشده اند. )معاونت آموزش قوه قضاییه، 1386، 

ص 697( 
این دیدگاه با این اطالق پذیرفته نیست. 

تمایز  به  توجه  بدون  قضات  برخی 

زفاف،  از  بعد  دوران  و  نامزدی  بین 

فقهاء  مشهور  دیدگاه  به  تمسک  با 

نفقه  مطالبه  صورت  در  که  معتقدند 

توسط زوجه، وی باید تمکین خود از 

شوهر را اثبات کند.

رابطه نفقه و تمکین در دوران نامزدی
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از  را  موضوع  اساتید،  برخی  که  همان طور 
مصادیق ابهام قانون مدنی دانسته اند.

قانون مدنی در خصوص وضعیت نفقه و 
تمکین در دوران نامزدی، واجد ابهام و اجمال 
بوده و طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 
3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
ماده  و  مدنی مصوب 1379  امور  در  انقالب 
214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
 ،1378 مصوب  کیفری  امور  در  انقالب  و 
یا  اجمال  یا  از سکوت  قانون  در صورتی که 
باید به استناد  تعارض برخوردار باشد، قاضی 
منابع معتبر اسالمی و فتاوی معتبر و اصول 
نباشد، حکم قضیه  با شرع  حقوقی که مغایر 
را صادر کند، و در مورد رابطه تمکین و نفقه 
در دوران عقد که باید به منابع مذکور مراجعه 

کرد. 

2. تمکین و نفقه در فقه و دکترین حقوقی
خصوص  در  را  شرط  دو  فقهاء  مشهور 
این که  اول  نموده اند:  مطرح  نفقه  استحقاق 
عقد دائم باشد و دوم این که تمکین به صورت 
کامل باشد. )نجفی، 1366، ج 31، ص300( 
امام خمینی )ره( در تحریر الوسیله می فرمایند: 
نفقه زوجه بر زوج به شرطی واجب است که 
می بایست  آنچه  در  زن  و  بوده،  دائمی  عقد 
ناشزه  زن  و  بوده  شوهر  مطیع  کند،  اطاعت 
خمینی،  )موسوی  نیست.)1(  نفقه  مستحق 

این  در  فقهاء  بین  و   )313 ص  ج2،  بی تا، 
خصوص  که وجوب نفقه به صرف عقد است 
یا با تمکین، اختالف است. این مباحث مربوط 
به بعد از زفاف و در مورد دوران نامزدی بیانی 
ندارد. برخی قضات بدون توجه به تمایز بین 
به  تمسک  با  زفاف،  از  بعد  و  نامزدی  دوران 
معتقدند که در صورت  فقهاء  دیدگاه مشهور 
تمکین  باید  وی  زوجه،  توسط  نفقه  مطالبه 
خود از شوهر را اثبات کند. )معاونت آموزش 
قوه قضاییه، 1386، ص 698(، در حالی  که 
قطعًا بین این دو دوره تفاوت است و موضوع 
به این سادگی نبوده تا با تمسک به اصولی 

بتوان مشکل را حل نمود. 
و  معتبر  فتاوی  به  مراجعه  با  که  حال 
پاسخ  به  دست یابی  امکان  فقهی،  منابع 
باید به اصول حقوقی و عرف  فراهم نیست، 
مراجعه کرد. طبق عرف و رایج در بسیاری از 
مناطق، معمواًل در طول دوران عقد، زوجه در 
اعیاد رسمی  در  و  دارد  پدری سکونت  منزل 
تهیه  زوجه  برای  هدایایی  زوج  مذهبی،  و 
قبیل  از  اقالم  برخی  تهیه  همچنین  می کند. 
را  پرداخت هزینه سفر  یا  آن،  امثال  و  البسه 
انجام می دهد. عنوان نفقه بر برخی از موارد 
از  فوق الذکر مثل هدایا قابل صدق نیست و 
همراهی  حد  در  دوران  این  در  زوجه  طرفی 
نزدیک  بستگان  یا  زوج  پدر  منزل  تا  شوهر 
وی یا مراسم میهمانی اقوام نزدیک، از زوج 

1. »انما تجب نفقه الزوجه علی الزوج بشرط ان تکون دائمه...، وان تکون مطیعه له فیما یجب اطاعتها له فال نفقه 
للناشزه«

محمد رضا اکبری زاده درجوزی
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که  مکان هایی  به  رفتن  از  و  نموده  تمکین 
به  و  می کند  خودداری  است،  ناراضی  شوهر 
این میزان در تمکین زوج است. البته میزان 
و نوع رفتار ها بر اساس عرف مناطق مختلف  

تفاوت  هایی دارد. 
نظر به این که قاضی باید در موارد سکوت 
یا ابهام قانون به اصول حقوقی و عرف محل 
جز  چاره ای  نیز  فعلی  بحث  در  کند،  مراجعه 
دکترین  و  اصول  نداریم.  عرف  به  مراجعه 
است،  این عرف  ها  پذیرش  مؤید  نیز  حقوقی 
به طوری که گفته اند »در مدت زمان فاصل 
میان وقوع عقد و انجام زفاف، نفقه زوجه بر 
زوج واجب نیست. سیره مستمر و رویه جاریه 
در جوامع اسالمی نیز مؤید این نظر است و 
گاه عرف به نحو شرط ضمنی بر سقوط نفقه 
ملحوظ می شود.« )محقق داماد، 1387، ص 

)298
دیدگاه قضات در این مورد، به دو دسته 
تقسیم می شود. طبق یک نظر، به مجرد وقوع 
عقد، تکالیف زوجین بر یکدیگر مستقر شده، 
زن باید تمکین کند و زوج موظف است نفقه 
پرداخت نماید. پس سبب دین، رابطه زوجیت 
است، نه تمکین. در بیان مبانی این نظر باید 
سبب  امامیه،  فقهای  مشهور  نظر  به  گفت 
ایجاد دین، تمکین است، ولی قانون مدنی از 
نظر مشهور تبعیت نکرده است و سبب نفقه 
را رابطه زوجیت اعالم کرده است. اقلیت در 
عقد  میان  فاصله  در  داشته اند:  اظهار  مقابل 

این  استدالل  در  و  ندارد  نفقه  زن  زفاف،  و 
کفایت  زوجیت  رابطه  صرف  می گویند:  نظر 
نمی کند و به فتوای آیت اهلل  خویی، زن باید 
تمکین خود را ثابت کند و بین مردم مرسوم 
تا تمکین خاص، زوجه  ازدواج  است که بین 

نفقه نمی گیرد؛ چون تمکین تام ندارد. 
کمیسیون تخصصی، نظریه اکثریت را با 
این استدالل پذیرفته است: »مستفاد از رای 
وحدت رویه شماره 633-1378/2/14 هیأت 
عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مواد 
1102، 1106، 1107، 1111، 1112 و 1129 
نحو  به  ازدواج  عقد  که  همین  مدنی،  قانون 
و  قانونی  تکالیف  و  حقوق  شد،  واقع  صحت 
و  می شود  برقرار  زوجین  بین  زوجیت  رابطه 
از حقوق زوجه، استحقاق دریافت نفقه  یکی 
از زوج است، بنا به مراتب، به مجرد وقوع عقد 
ازدواج، زوجه ذی حق دریافت نفقه خواهد بود. 
ص   ،1386 قضاییه،  قوه  آموزش  )معاونت 

 )298
بین  می شود  مالحظه  که  طور  همان 
یک  با  جا  این  در  اما  است  اختالف  قضات 
واقعیت خارجی و حقیقی در عالم خارج روبه رو 
هستیم که مورد تایید طرفین نیز قرار گرفته، 
قانون مجمل وجود  به  که دیگر جای تأسی 
رسم  و  رایج  عرف  پذیرش  با  باید  و  ندارد 
متعارف به موضوع توجه نمود و بین متنازعین 

داوری منصفانه نمود. 

رابطه نفقه و تمکین در دوران نامزدی
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3. نحوه رسیدگی به دعاوی مطالبه نفقه 
و تمکین

است.  خاص  و  عام  نوع  دو  به  تمکین 
تمکین عام، به معنی ریاست شوهر بر خانواده 
و  مالی  اداره  در  او  اراده  شمردن  محترم  و 
زن  معاشرت  حسن  است.  خانواده  اخالقی 
به  مربوط  امور  در  او  از  اطاعت  و  شوهر  با 
زناشویی نیز از جمله آن است. )امامی، بی تا، 
ج 4، ص 447( تمکین خاص ناظر به رابطه 
جنسی با شوهر و پاسخ دادن به خواسته های 
مشروع او است. )معاونت قوه قضاییه، 1387، 

ج3، ص 6(
طبق  بر  عام  تمکین  شوهر،  قصد  اگر 
آن  را  نوع  باید  اواًل،  باشد؛  رایج محل  عرف 
مشخص نماید، ثانیًا، دادگاه باید به شرایط و 
اوضاع و احوال و اقدامات زوجه توجه نماید، 

آن گاه مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید. 
تمکین  دعوی،  طرح  از  شوهر  قصد  اگر 
که  توافقی  به  توجه  با  باشد،  زوجه  خاص 
طرفین با یکدیگر داشته و بر اساس مراضات 
زمان عقد،  حاصله و شرایط و گفت وگوهای 
زمان  تا  که  داده اند  رضایت  مساله  این  به 
فراهم شدن موجبات زندگی مشترک و تهیه 
از  ناحیه طرفین  از  زناشویی  زندگی  مقدمات 
جمله مسکن و هزینه ازدواج از طرف زوج و 
تهیه جهیزیه و سایر مقدمات، رابطه زناشویی 
به تأخیر افتد، طرح دادخواست الزام زوجه به 
تمکین، خالف توافق اولیه و عرف رایج محل 

بوده و قابل پذیرش نیست، اما اگر بحث عرف 
و رسم جاری منتفی بوده و آن دوره طی شده 
باشد و زوجه که قصد ادامه زندگی مشترک 
زوج  تمکین  از  واهی  بهانه های  به  ندارد،  را 
سرباز بزند، شوهر نیز شرایط تشکیل زندگی 
ملزم  زوجه  باشد،  آورده  فراهم  را  مشترک 
خصوص  در  می باشد.)1(  زوج  از  تمکین  به 
به  نفقه،  مطالبه  بر  مبنی  زوجه  دادخواست 
نظر می رسد اگر منظور وی مطالبه آن چیزی 
مورد  رایج  رسم  و  محل  عرف  در  که  است 
پذیرش است، طرح این دادخواست منوط به 
و عرف محل  میزان  به همان  زوجه  تمکین 
داشته  تمکین  حد  این  در  چنان چه  و  است، 
در  و  بوده  دوران  آن  نفقه  مستحق  باشد، 
صورت انتفاء تمکین مذکور، نفقه این دوران 
تعلق نمی گیرد. از آثار این حکم، امکان طرح 
دادخواست گواهی عدم امکان سازش از ناحیه 

زوجه به لحاظ ترک انفاق می باشد. 
شرایط شکایت کیفری ترک انفاق موضوع  

 1. مسلما نظر فوق منصرف از حق حبس زوجه است که در ماده 1205 قانون مدنی آمده است.

دوران  این  در  عمل  این که  به  نظر 
)عقد کردگی( بر اساس توافق طرفین 
و پذیرش عرف و رسم رایج در محل 
زندگی طرفین می باشد، لذا محاکم در 
رسیدگی به دعاوی مطالبه نفقه و الزام 
اتخاذ  و  دوران،   این  در  تمکین  به 
تصمیم درباره آن باید به رسم  جاری 

و توافقات زوجین توجه نمایند. 

محمد رضا اکبری زاده درجوزی
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ماده 642 قانون مجازات اسالمی که توسط 
شرایط  همان  می شود،  عقد  دوران  در  زوجه 
است.   نفقه  مطالبه  حقوقی  دادخواست 
نفع متهم در موارد  به  قاعده تفسیر  اقتضای 
این که  به  نظر  که  است  این  اجمال  و  ابهام 
زوجین در دوران عقد به سر می برند و زوجه 
نداشته، مستحق  از زوج  تام و کامل  تمکین 
نبوده و مجازات زوج مد  نفقه به طور کامل 
رویه  وحدت  رأی  مفهوم  نیست.  مقنن  نظر 
شماره 633 مورخ 1378/2/14 هیأت عمومی 
دیوان عالی کشور و استدالل مندرج در آن با 

این تفسیر منطبق است. 

نتیجه 

تکالیف  و  حقوق  که  نامزدی  دوران  در 
و  است،  نشده  مستقر  کامل  طور  به  زوجین 
بر اساس آداب و رسوم پذیرفته شده ایرانی،  
مراضات حاصله و توافقات حین خواستگاری 
و صحبت های قبل از عقد، در خصوص نحوه 
و  عروسی  مراسم  برگزاری  و  زندگی  شروع 
کامل؛  طور  به  نه  البته  نفقه  از  زوجه  زفاف، 
چشم پوشی نموده است، اما زوج باید برخی از 
اقالم جزیی مانند البسه و بعضی از هزینه  ها را 
بر اساس رسم رایج پرداخت  کند و در قبال آن، 
زوج از تمکین کامل زوجه صرف نظر نموده، و 
به تمکین عام بسنده کرده است. قانون و فقه 
این  در  تمکین  و  نفقه  وضعیت  در خصوص 
در  این که عمل  به  نظر  است.  دوران ساکت 
این دوران بر اساس توافق طرفین و پذیرش 

طرفین  زندگی  محل  در  رایج  رسم  و  عرف 
دعاوی  به  رسیدگی  در  محاکم  لذا  می باشد، 
مطالبه نفقه و الزام به تمکین در این دوران،  
و اتخاذ تصمیم درباره آن باید به رسم  جاری 

و توافقات زوجین توجه نمایند. 

فهرست منابع
جلد  مدنی،  حقوق  حسن،  سید  امامی،   .1

چهارم، کتابفروشی اسالمیه، تهران، بی تا
2. موسوی خمینی، روح اهلل ، تحریر الوسیله، 
جلد دوم، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ 

دوم، بی تا
3. محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی 
حقوق خانواده- نکاح و انحالل آن، تهران، مرکز 

نشر علوم اسالمی، چاپ پانزدهم، 1387
رویه  قضاییه،  قوه  آموزش  معاونت   .4
قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده، 
انتشارات جنگل، چاپ اول،  جلد سوم، تهران، 

1387
مجموعه  قضاییه،  قوه  آموزش  معاونت   .5
نشست های قضایی، مسائل قانون مدنی، جلد 

اول، قم، نشر قضاء، چاپ اول، 1386
6. نجفی، محمد حسن، جواهرالکالم، جلد 
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دولت، مردم و پیشگیری از وقوع جرم

چکیده
مفهوم  در  تحول  ایجاد  موازات  به  ایران  در 
پیشگیری،  این وظیفه به موجب بند 5 اصل 156 قانون 

اساسی، بر عهدة قوة قضاییه قرار گرفت. 
راستای  در  پیشنهاد هایی  و  کاربردی  مطالب  مقاله  این  در 
ارائه می گردد.  دولتی  نهادهای  نقش  بر  تاکید  با  جرم،  از  پیشگیری 
پیشنهاد ها عبارتند از: صدور کارت ملی الکترونیکی، تهیه شناسنامۀ 
بزهکاری در هر منطقه، رفع عوامل جرم زا، کدبندی قوانین، رفع خالءهای 
قانونی و اصالح برخی قوانین، نظام مند کردن اطالع رسانی قضایی، به 
به  توجه  جایگزین،  مجازات های  به  جدی  توجه  مجازات ها،  کردن  روز 
و  قضا زدایی  خروج،  از  بعد  مراقبت های  تقویت  و  مجرمان  بازپروری 
امکانات  به  تجهیز محاکم  جرم شناسی،  داده های  به  توجه  جرم زدایی، 
نوین، احیای پلیس قضایی، الزام سایر نهاد ها و ادارات به انجام وظایف 
خود و تقویت نقش نظارتی قوه قضاییه، تهیه دستورالعمل های الزم 
در رسیدگی به امور خاص، فرهنگ سازی در جامعه، تامین حداقل های 
زندگی در جامعه، پاسخ دهی مناسب به مردم،  ایجاد و گسترش مراکز 
مشاوره  حقوقی رایگان در نقاط مختلف در شهر ها و روستاها، تقویت 

نقش مردم در پیشگیری

قانون،  اصالح  دولت،  جرم،  وقوع  پیشگیری،  واژه ها:  کلید 
راهکارهای کاربردی

یوسف مجتهدی
دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه
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درآمد

با  باشیم،  موفق  پیشگیری  زمینه   در  اگر 
از مشکالت  تکرار جرایم،  یا  ارتکاب  کاهش 
و  فراروی دستگاه قضایی کاسته خواهد شد 
یک برنامه مدون و موفق خواهیم داشت.  با 
نظام  می توان  مردم،  به  فعال  اطالع رسانی 
ضمن  داشت.  پیش رو  در  موفق تری  قضایی 
از  کمتر  بسیار  پیشگیری  هزینه های  این که 
پدیده های  با  برخورد  برای  الزم  هزینه های 
مجرمانه و اصالح و درمان و تنبیه بزهکاران 
و  حاکمیتی  قوای  با  تعامل  در  بود.  خواهد 
استفاده از امکانات ملی و با عزم ملی می توان 
که  آنجا  از  بود.  موفق  پیشگیری  بحث  در 
و  مبانی  از  پیشگیری،  به  مربوط  مباحث 
پایه های دستیابی به یک نظام قضایی موفق 
و توسعه  یافته است و در کشور ما نیز به طور 
جدی باید مورد توجه باشد، در این نوشتار به 
تعریف پیشگیری از وقوع جرم، انواع و پیشینه 
برای  کاربردی  راهکارهای  و  پرداخته  آن 

موفقیت در این راستا را ارائه می دهیم.

1. تعریف پیشگیری

 پیشگیری از جرم می تواند پیش یا پس 
از وقوع جرم صورت گیرد. هر قدر پیشگیری 
از وقوع جرایم گسترده تر و موفق تر باشد، به 
همان  اندازه مراجعات به دادسرا ها و محاکم و 

به تبع آن به زندان ها کمتر می شود. 
جلوگیری  معانی  به  لغت  در  پیشگیری، 
آن،  وقوع  از  قبل  امری شدن  مانع  و  کردن 
کردن  پیش دستی  و  گرفتن  را  چیزی  جلوی 
تعریف  پیشگیری  واژه  علمی،  نظر  از  است. 
عام و خاص دارد. پیشگیری از جرم در معنای 
عام، هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم 
را بگیرد و می تواند کیفری یا غیرکیفری باشد. 
پیشگیری خاص هم باید این ویژگی  ها را دارا 
باشد و هدف اصلی آن، اثرگذاری بر عوامل 
بزهکاری  بروز  در  که  است  فرایند هایی  یا 
نقش تعیین کننده ای دارند؛ پیشگیری از جرم، 
گروه  یا  جمعیت  تمامی  و  دارد  جمعی  جنبة 
معینی را نشانه می رود؛ پیش از ارتکاب جرم 
سزادهنده  و  قهرآمیز  جنبة  و  می شود  اعمال 
ندارد؛ زیرا تدابیر سرکوبگر پس از وقوع جرم 
 ،1382 )نیازپور،  می شود.  تحمیل  بزهکار  بر 

ص128(
انواعی  به  مختلف  از جهت های  پیشگیری 
پیشگیری  جمله:  از  می شود.  تقسیم  متفاوت 
کیفری، پیشگیری عمومی، پیشگیری اختصاصی، 
پیشگیری وضعی، پیشگیری کنشی، پیشگیری 
واکنشی، پیشگیری نخستین، دومین و سومین، 

پیشگیری اجتماعی، انتظامی و قضایی. 
جنبة  گاه  جرایم،  وقوع  از  پیشگیری 
دستگاه  وظایف  از  یکی  گاه  و  دارد  تقنینی 

رابطه نفقه و تمکین در دوران نامزدی
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قضایی محسوب می شود. 
به هر حال اقدامات پیشگیرانه در کارایی 

سیاست جنایی قضایی مؤثر است. 
 

2. پیشینه پیشگیری از وقوع جرم

پیشگیری های علمی از موضوعات جدید 
اقدامات  ولی  است،  قضایی  و  علمی  محافل 
عملی پیشگیرانه، به صورت غیرمدون، قدمتی 
از  بشر  استفادة  دارد.  بشری  تاریخ  اندازة  به  
و  ناموس  جان،  از  محافظت  برای  ابزار ها 
اموال خود، نوعی پیشگیری فردی محسوب 
می شود. این مفهوم به مرور زمان متحول شده 
و تکامل یافته است. در سال های پایانی قرن 
نوزدهم، جرم مداری در مواجهه با پدیده های 
مجرمانه، جای خود را به مجرم مداری سپرد 
و مطالعه بر روی مجرمان باعث تقسیم بندی 
آنها و شکل گیری مفهوم علمی پیشگیری و 

انواع آن شد. 
بار  نخستین  برای  جرم،  از  پیشگیری 
»جانشین های  عنوان  با  فری،  انریکو  توسط 
پیشگیری  نظر وی،  در  کیفری« مطرح شد، 
از جرم، دربرگیرندة تدابیر و اقداماتی است که 

جنبة قهرآمیز ندارند. )همان، ص125(
به موازات ایجاد و تحول مفهوم پیشگیری 
در کشور ما، این وظیفه به موجب بند 5 اصل 
156 قانون اساسی بر عهدة قوة قضاییه قرار 

گرفت. قبل و بعد از انقالب اسالمی، به  جز 
بحث های آکادمیک، اقدام مهم و مؤثری در 
صورت  جرایم  وقوع  از  پیشگیری  خصوص 
نگرفته بود. در سال 1381 »کمیتة پیشگیری 
تدوین  کمیسیون  نظر  زیر  جرم«  وقوع  از 
در  کیفری  قوانین  اصالح  و  جنایی  سیاست 
قوة قضاییه  در  توسعة قضایی،  عالی  شورای 
از  پیشگیری  »قانون  الیحة  و  شد  تشکیل 
وقوع جرم« را در هشت ماده و شش تبصره 
این   1 مادة  نمود.  تدوین   1382 مهرماه  در 
الیحه، پیشگیری از وقوع جرم را چنین تعریف 
می کند: »پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر 
وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای 

از بین بردن یا کاهش جرم.« 
در مادة 2 الیحه، انواع پیشگیری بیان و 

تعریف شده  است. 
پدیدة  با  باید گفت »برخورد  به طور کلی 
بزهکاری با سالح کیفر، واکنشی موفقیت آمیز 

کارایی  در  پیشگیرانه  اقدامات 

سیاست جنایی قضایی مؤثر است و 

جرایم  وقوع  از  پیشگیری  قدر  هر 

به  باشد،  موفق تر  و  گسترده تر 

دادسرا ها  به  مراجعات  همان اندازه 

زندان ها  به  آن  تبع  به  و  محاکم  و 

کمتر می شود.

محمد رضا اکبری زاده درجوزی
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به  توجه  بدون  معلول  با  مبارزه  است،  نبوده 
نخواهد  نتیجه بخشی  و  مفید  اقدام  علت، 
اجرای کیفر و  از  ناشی  احتساب مخارج  بود. 
اقدامات تربیتی و تأمینی و هزینه های ناشی 
رقم  جامعه،  و  بزه دیده  بزهکار،  به  جرایم  از 
هنگفتی را به ما نشان می دهد که اگر مدیران 
از  پیشگیری  وقف  را  خود  همت  کشور  یک 
وقوع جرم نموده و نسبت به رفع کمبود ها و 
نیازهای افراد جامعه همت گمارند، می توانند از 
رشد کّمی و کیفی جرایم در جامعه پیشگیری 
به  نمایند.  مهار  را  بزهکاری  پدیدة  و  نموده 
مهار  برای  قدیم  زمان های  از  دلیل  همین 
ارتکاب جرم  از  پدیده بزهکاری و پیشگیری 
سیاست  هایی  و  روش  ها  مستعد،  افراد  توسط 
جامعه،  مدیران  وسیلة  به  متفاوت  و  مختلف 
بر اساس نوع تفکر اعمال و اجرا شده است.« 

)نجفی توانا، 1384، صص2و51(

3. انواع پیشگیری

پیشگیری از جهت های مختلف تقسیم  بندی 
این  مبانی  از  صرف نظر  است.  شده 
تعدادی  به  مختصر  به طور  تقسیم بندی ها، 
در  موفقیت  برای  اشاره می شود.  آن  انواع  از 
مفید  انواع  از  تلفیقی  به  باید  پیشگیری،  امر 

پیشگیری توجه نمود. 

1-3. پیشگیری کیفری

در این نوع پیشگیری، به علل و عوامل 
جرم و ریشه های آن توجه کافی نمی شود و 
طریق  از  قدرت  و  خشونت  اعمال  به  بیشتر 
مقابله با جرم توجه شده و در نتیجه برنامه های 

کالن عمومی جایگاه چندانی در آن ندارد. 
از  و  فرد  محور  حول  کیفری،  پیشگیری 
رفتار  جرم  پدیدة  با  اخالقی  و  تأدیبی  منظر 
از  حمایت  دغدغة  جای  به  و  می کند  قانونی 
حقوق بشر، مبارزه با پدیدة تروریسم و جرایم 
سازمان یافته و بزهکاری به هر وسیلة ممکن 
را مورد توجه قرار می دهد. )همان، صص52 

تا 54(

2-3. پیشگیری عمومی

وقوع  عوامل  به  پیشگیری،  نوع  این  در 
ارائة  و  تدوین  با  و  است  شده  توجه  جرم 
ابعاد  با  پیشگیری  در  سعی  ملی،  برنامه های 
جامعه  کل  برنامه ها،  این  می شود،  عمومی تر 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  مسائل  از  را 

فرهنگی متأثر می سازند. 
اصالح  از  باید  بزهکاری،  از  پیشگیری 
محیط آغاز شود. در این نوع پیشگیری سعی 
می شود عوامل زمینه ساز وقوع جرایم از میان 
نیاز  متنوع،  و  مفید  برنامه های  ارائه  با  رفته، 
سطح  ارتقای  با  و  شود  برطرف  جامعه  افراد 

رابطه نفقه و تمکین در دوران نامزدی
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زندگی، عوامل جرم زا کارایی خود را از دست 
عوامل  ایجاد  و  تضعیف  با  بنابراین  بدهند. 
از  می توان  اجتماع،  در  بزهکاری  بسترساز 
آلودگی افراد یا میزان ارتکاب جرم را کاهش 

داد. )همان جا(

3-3. پیشگیری اختصاصی

در پیشگیری اختصاصی )خاص(، قبل یا 
بعد از ارتکاب بزه، اقداماتی در جهت مبارزه با 
علل و عوامل بزهکاری و بازپروری مجرم و 

از بین بردن عوامل جرم صورت می گیرد. 
این پیشگیری، مسکنی برای تسکین درد 
و پیشگیری از پیشرفت آن بوده و عمدتًا در 
در حال  رانندگی  منع  است.  مفید  کوتاه مدت 
اماکن  بستن  و  ولگردان  جمع آوری  مستی، 
اقدامات  این  جمله  از  فساد،  و  فحشا  مستعد 
بیش  کیفری  حقوق  جهت  این  از  و  است 
می شود.  نزدیک  جرم شناسی  به  پیش  از 

)همان جا(

4-3. پیشگیری وضعی

رفتار  در  خالقیت  وضعی،  پیشگیری  در 
قرار  اولویت  در  کیفری،  اقدامات  به  نسبت 
دارد و مدیریت پیشگیری از جرم، با تغییر و 
و محیط سکونت  افراد  زندگی  اصالح روش 
را  مجرمانه  عملیات  خنثی سازی  هدف  آنان، 

در نظر دارد. از بین بردن اماکن و محالتی که 
مکان گردهمایی و تجمع ولگردان، فواحش، 
توزیع کنندگان مواد مخدر، اشرار و سابقه داران 
انتظامی  گشتی  نیروهای  استقرار  است، 
و  پارک  ها  مانند  عمومی  اماکن  اطراف  در 
مدارس و نصب دوربین های مداربسته، از ساز 

وکارهای این نوع پیشگیری است. 
5-3. پیشگیری کنشی

در پیشگیری کنشی، قبل از این که جرمی 
غیرکیفری،  اقدامات  با  بپیوندد،  وقوع  به 
بردن  بین  از  می شود.  پیشگیری  در  سعی 
فرصت های وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان 
احتمالی، آموزش های همگانی و از بین بردن 
که  است  اقداماتی  جمله  از  جرم زا،  عوامل 

زمینة ارتکاب بزه را از بین می برند. 

6-3. پیشگیری واکنشی

پیشگیری  خالف  بر  پیشگیری،  این 
بزه مربوط  ارتکاب  از  به مرحلة پس  کنشی، 
تقسیم  خاص  و  عام  نوع  دو  به  و  می شود 

می شود. )نیازپور، پیشین، ص130(
الف( پیشگیری واکنشی خاص

ضد  کنش  به  بزهکار،  کیفر  و  تنبیه  با 
می شود.  داده  نشان  واکنش  وی  اجتماعی 
جنبة  که  کیفر هایی  پیشگیری،  نوع  این  در 
اصالحی دارد و درمان مجرم را دنبال کنند، 
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مورد بحث قرار می گیرد و با محوریت مجرم، 
عدالت کیفری شخصی دنبال می شود. 

ب( پیشگیری واکنشی عام

دارد،  بازدارنده  جنبة  پیشگیری،  این 
اعمال  و  جرم انگاری  با  و  است  گروه مدار 
تعداد  افراد،  بر  تأثیر  با  می کند  سعی  کیفر 
با  ابتدا  دارد.  باز  جرایم  ارتکاب  از  را  زیادی 
و  پیشگیری  جنبة  می شود  جرم انگاری سعی 
مجازات  با  سپس  شود.  رعایت  بازدارندگی 
و  شده  برانگیخته  همگانی  ارعاب  مجرمان، 
حاصل  جرایم  وقوع  از  پیشگیری  آن  تبع  به 
می شود. حتمی بودن مجازات و اعمال سریع 
آن می تواند موفقیت بیشتری به دنبال داشته 

باشد. 

7-3. تقسیمات دیگر

نخستین،  به  پیشگیری  تقسیم  بر  عالوه 
استادان  برخی  سوی  از  سومین  و  دومین 

از  پیشگیری  قانونی  الیحة   2 مادة  حقوق، 
وقوع جرم نیز پیشگیری را به انواع اجتماعی، 
انتظامی و قضایی تقسیم نموده که از توضیح 

بیشتر در این مورد خودداری می گردد.)1(  

راستای  در  کاربردی  پیشنهادهای   .4

پیشگیری از وقوع جرم

مورد  جنایی  سیاست  در  و  ما  کشور  در 
و  کاربردی  مطالب  پیرامون  بحث  انتظار، 
در  اجرایی  و  عملی  برنامه های  به  رسیدن 
جهت پیشگیری از وقوع جرم و تکرار جرایم 
اهمیت بیشتری دارد. به همین جهت در این 
مقاله تاکید اصلی بر ارائه مطالب کاربردی و 
وقوع  از  پیشگیری  راستای  در  پیشنهاد هایی 
نهادهای  نقش  بر  تکیه  با  آن،  تکرار  و  جرم 
در  پیشنهاد ها  این  اجرای  می باشد.  دولتی 
مواردی بر عهده قوه قضاییه، در مواردی بر 
عهده دولت، در مواردی بر عهده قوه مقننه و 
در مواردی بر عهده حاکمیت به معنای عام 

کلمه می باشد. 

1-4. صدور کارت ملی الکترونیکی

جامعه  اتباع  کامل  مشخصات  ثبت 
جوامع  برخی  در  الکترونیکی  ابزارهای  در 

در  خالقیت  وضعی،  پیشگیری  در 

کیفری  اقدامات  به  نسبت  رفتار 

مدیریت  و  دارد  قرار  اولویت  در 

پیشگیری از جرم، با تغییر و اصالح 

روش زندگی افراد و محیط سکونت 

عملیات  خنثی سازی  هدف  آنان، 

1.  برای مطالعة بیشتر ر.ک: »الیحة قانون پیشگیری مجرمانه را در نظر دارد.
قوة  قضایی  توسعة  عالی  شورای  در  وقوع جرم«  از 

قضاییه.
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به  دسترسی  و  پذیرفته  صورت  پیشرفته 
اطالعات در موارد الزم، آسان شده است. در 
ایران، عالوه بر این که مشخصات کامل افراد 
نمی شود،  ثبت  الکترونیکی  سیستم  یک  در 
شکل  به  نیز  محکومان  کیفری  سوابق  ثبت 
ناقص صورت می گیرد. این امر بر مشکالت 
فعلی،  سیستم  با  می افزاید.  قضایی  دستگاه 
آگاهی  با  بالفاصله  نمی تواند  قضایی  مقام 
و  درست  رسیدگی  متهم،  کیفری  سوابق  از 
نیز  این که قضات  باشد. ضمن  داشته  دقیقی 
بر این امر واقفند که برای تمامی محکومین، 

سوابق کیفری تنظیم و نگهداری نمی شود. 
ثبت مشخصات اتباع کشور و اتباع دیگر 
کشور ها که به کشور وارد می شوند، عالوه بر 
این که دسترسی سریع و دقیق به مشخصات 
عامل  نوعی  می سازد،  ممکن  را  اشخاص 
بازدارنده محسوب می شود که می تواند موجب 
پیشگیری از وقوع تعداد زیادی از جرایم گردد. 
چرا که اشخاص را در تصمیم گیری نسبت به  
ارتکاب جرم با تردید بیشتری مواجه می  سازد 
و با افزایش احتمال شناسایی مرتکبان، آنان 

را از ارتکاب بزه منصرف می نماید. 
واحد  سیستم  اعمال  و  طراحی  با 
بانک  تشکیل  افراد،  مشخصات  ثبت  برای 
فراهم  و  زمینه  این  در  دی.ان.ای  اطالعاتی 
این  به  لحظه ای  و  سریع  دسترسی  نمودن 

مقام های  برای  ورود   رمز  تعیین  با  سیستم، 
قضایی و پلیسی و امنیتی، می توان با سرعت 
کرد  رسیدگی  پرونده  ها  به  بیشتری  دقت  و 
کلی  سیاست های  و  پیشگیری  برنامه های  و 
دنبال  بیشتری  موفقیت  با  را  نظام  قضایی 
امر،  این  شدن  محقق  صورت  در  نمود. 
ارتکاب بسیاری از جرایم همچون شرکت در 
انواع  دیگری،  جای  به  انتخابات  و  آزمون  ها 
برخی  انتخاباتی،  و  گمرکی  و  مالیاتی  جرایم 
کالهبرداری ها، جعل  ها و تقلب ها، استفاده از 
عناوین، سمت  ها و اسناد و مدارک تحصیلی 
مجعول و غیرواقعی، تخلیه اطالعاتی و انواع 
جاسوسی، برخی سرقت  ها و... منتفی خواهد 
بسیاری  در  قضایی  کنترل  امکان  و  شد 
قاچاق  انواع  با  مبارزه  همچون  موارد  از 
و...  نامشروع  درآمدهای  تطهیر  و  پول شویی 
هویت  تشخیص  امکان  با  می شود.  فراهم 
تشخیص  و  انگشتی  تک  سیستم  با  افراد 
رقم  آمار  از  مجهول الهویه،  اجساد  هویت 
شد.  خواهد  کاسته  مجرمان  و  جرایم  سیاه 
دراین راستا  می توان سیستم ثبت اطالعات 
ملی  کارت  صدور  با  را  کشور  اتباع  و  افراد 
توسط  آن  از  استفاده  امکان  با  الکترونیکی، 
آثار انگشت افراد در دستگاه های خاصی مثل 
عابر بانک ها که در ادارات و محاکم است، یا 

استعالم  مشخصات فردی، عملی ساخت.  
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الزم است به موجب قانون، تمامی اتباع و 
ساکنین کشور، ملزم به ارائه اطالعات کامل 
را  احتمالی  تغییرات  گونه  هر  و  باشند  خود 
زمان  تا  کنند.  اعالم  سیستم  در  ثبت  برای 
می بایست  پیشنهادی،  چنین  شدن  عملی 
استعالم  و  ثبت  خصوص  در  موجود  نواقص 
نشدن  ثبت  شود.  برطرف  کیفری  سوابق 
طوالنی  قطعی،  محکومیت های  از  بسیاری 
کیفری  سوابق  استعالم  به  پاسخ  روند  بودن 
و در نتیجه طوالنی شدن زمان رسیدگی های 
قضایی، وجود اشتباه در ثبت یا اعالم سوابق، 
با مرور  تعیین تکلیف سوابق ثبت شده  عدم 
از جمله خالء ها  افراد،  اعاده حیثیت  یا  زمان 
سوابق  استعالم  یا  ثبت  موجود  اشکاالت  و 
کیفری است که می بایست راهکار هایی برای 
آنها ارائه گردد. این موارد و نیز اصالح دقیق 
آیین نامه سجل قضایی و نظارت بر اعمال و 
اجرای صحیح آن می تواند در زمینه پیشگیری 

از جرم مفید واقع شود. 

2-4. تهیه شناسنامۀ بزهکاری    

زمینة  در  اطالعاتی  سامانه  فقدان 
بزهکاران در هر منطقه، ممکن است موجب 
دستگاه  و  شده  اشخاص  برخی  سوءاستفاده 
کنترل  در  کامل  طور  به  نتواند  قضایی 
پیشنهاد  باشد.  موفق  مجرمانه  پدیده های 

نیروی  همکاری  با  دادگستری  ها  می شود 
بزهکاری  شناسنامة  منطقه،  هر  در  انتظامی 
را مشتمل بر اطالعات انواع بزه ها، بزهکاران، 
تهیه و در دسترس داشته باشند تا با اطالع از 
نوع جرایم و افزایش یا کاهش آنها در فواصل 
برنامه ریزی  اطالعات،  سایر  و  معین  زمانی 
درستی داشته باشند و اشخاص سابقه دار را 
به صورت محسوس کنترل نمایند. با اعمال 
جرایم،  وقوع  از  جلوگیری  روش، ضمن  این 
به طور محسوسی از تکرار جرایم پیشگیری 

خواهد شد. 

3-4. رفع عوامل جرم زا

کنترل  جرایم،  وقوع  کاهش  جهت  در 
سیاست   در  موفقیت  و  مجرمانه  پدیده های 
جرایم،  ایجاد  اصلی  عوامل  به  توجه  جنایی، 
برخورد  در  می باشد.  مسائل  دیگر  از  مهم تر 
با مجرمان، دستگاه قضایی در بهترین حالت 
اصالح  را  مجرمان  از  عده ای  می تواند صرفًا 
یا درمان کند، اما اگر وقوع جرم یا تکرار آن، 
اصلی  عوامل  و  شده  ریشه یابی  و  علت یابی 
دامنه  برود،  بین  از  و  شود  شناسایی  جرم زا 
در  جرایم  ارتکاب  از  و  شده  بیشتر  موفقیت 
سطح گسترده پیشگیری خواهد شد. به عنوان 
صورت  بیشتری  کنترل  مرز ها  در  اگر  مثال، 
پذیرد، زمینه الزم برای قاچاق و حمل کاالی 
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قاچاق از بین خواهد رفت و این بدان معناست 
که با هزاران متهم برخورد شده و پیشگیری 
این  است.  گردیده  حاصل  مطلوبی  حد  در 
موضوع در مورد سایر جرایم نیز صادق است. 
از  استفاده  نیازمند  جرم زا،  عوامل  شناسایی 
و  گسترده  علمی  تحقیقات  و  عملی  تجارب 

کارشناسی شده، است. 

4-4. کدبندی قوانین

قضایی  نظام  دارای  کشورهای  اکثر  در 
مدرن و مدون، قوانین کدبندی شده و در چند 
مدنی  جزایی،  قوانین  مجموعه  مانند  عنوان 
قوانین،  کدبندی  است.  شده  گردآوری  و... 
قوانین  به  مردم  دسترسی  که  این  بر  عالوه 
بودن جرایم  قانونی  اصل  و  را سهل  می کند 
متبلور  مطلوب تری  به شکل  را  مجازات  ها  و 
می سازد، دسترسی قضات و وکال را به قوانین 
قوانین  گردآوری  و  تدوین  می نماید.  آسان تر 
کدبندی  مشخص،  مجموعه های  در  جاری 
از  یکی  زاید،  و  مغایر  قوانین  حذف  و  آنها 
از  و  قضایی  دستگاه  روی  پیش  ضروریات 
پایه های تدوین و اعمال یک سیاست جنایی 

موفق می باشد. 
تورم و تعدد قوانین در کشور ما، یکی از 
که  است  قضایی  دستگاه  فراروی  معضالت 
در  موفقیت  عدم  آن،  منفی  تبعات  جمله  از 

پیشگیری از وقوع جرم است. 
قضایی  اصالحات  اولیه   بنای  سنگ 
قوانین  کدبندی  پیشگیری،  در  موفقیت  و 
کیفری و مدنی در مجموعه  هایی مشخص و 
زاید  و  مغایر  مقررات  و  قوانین  تمامی  حذف 
می باشد و تا زمانی که این امر محقق نگردد، 
یک  و  متعالی  قضایی  نظام  یک  از  صحبت 

سیاست جنایی موفق، کم فایده خواهد بود. 

اصالح  و  قانونی  خالءهای  رفع   .4-5

برخی قوانین  

پیشنهادی  قوانین،  تدوین  و  کدبندی 
تحقق  زمان  تا  لیکن  شد،  مطرح  که  بود 
ممکن،  زمان  کوتاه ترین  در  می بایست  آن 
قانونی موجود شناسایی و برطرف  خالءهای 
شود و برخی قوانین که نیاز فوری به اصالح 
دارند، اصالح گردند. به عنوان مثال پیشنهاد 
منابع  و  شده  ملی  اراضی  محدودة  می شود 

 تدوین و گردآوری قوانین جاری در 

مجموعه های مشخص، کدبندی آنها 

یکی  زاید،  و  مغایر  قوانین  حذف  و 

دستگاه  روی  پیش  ضروریات  از 

قضایی و از پایه های تدوین و اعمال 

یک سیاست جنایی موفق می باشد. 
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اطالع  به  و  شده  گذاری  عالمت  طبیعی، 
عموم برسد و در جا هایی که امکان کشت و 
زرع وجود دارد، ادارة منابع طبیعی با اشخاص 
تا  نماید  تنظیم  اجاره  قرارداد  واجد صالحیت 
از تصرفات غیر قانونی کاسته شده، از وقوع 
تصرفات  و  کند  جلوگیری  مربوطه  جرایم 
مردم  مشارکت  شود،  نظام مند  متصرفین 
جلب گردد و نحوة تعیین تکلیف پرونده  هایی 
دیه  پرداخت  مسؤول  بیت المال  آنها  در  که 
می باشد، مشخص شود. در این راستا می توان 
همایش های استانی یا کشوری و یا فراخوان 
برون  یا  سازمانی  درون  تجربی  علمی- 
حقوقدانان  و  قضات  تا  نمود  برگزار  سازمانی 
از مشکالت موجود، به  در یک یا چند مورد 
ارائه راهکارهای الزم بپردازند. این روش که 
موجود  مشکالت  تمامی  از  اطالع  موجب 
دادرسی  آیین  و  مقررات  و  قوانین  زمینه  در 
بر  که  است  میدانی  مطالعه  نوعی  می شود، 
مطالعه کتابخانه ای برتری داشته و بر واقعیت  

انطباق بیشتری دارد. 

6-4. نظام مند کردن اطالع رسانی قضایی 

طریق  از  فعال  و  سریع  اطالع رسانی 
تقویت روابط عمومی قوه قضاییه در خصوص 
و  متهمان  دستگیری  مهم،  جرایم  کشف 
انعکاس خبری مناسب در مجازات مجرمان، 

تاثیر مطلوبی در پیشگیری از وقوع جرایم در 
اقداماتی  اخیر  سال های  در  دارد.  ملی  سطح 
نبوده و  اما کافی  انجام گرفته،  این راستا  در 

غفلت در این مورد محسوس است. 
همچنین اطالع نیافتن به موقع قضات در 
مناطق مختلف کشور از قوانین و مقررات جدید 
از مشکالتی  تغییرات قوانین پیشین، یکی  و 
گاه  است.  قضایی  جامعه   دامن گیر  که  است 
تا  نیز  مهم  اصالحیه های  که  می افتد  اتفاق 
و  شهرستان ها  در  قضات  اطالع  به  مدت  ها 
از  بخش های دورافتاده نمی رسد. صرف نظر 
ایرادی که به برخی از قضات در به روز نکردن 
متوجه  عمده  ایراد  است،  وارد  اطالعاتشان 
نظام قضایی است که امکان یا حتی الزام به 
نمی دهد.  قضات  به  را  اطالعات  رسانی  روز 
شبکه   یک  می شود  پیشنهاد  راستا  این  در 
اطالع رسانی اینترنتی با مدیریت مرکزی یا با 
مدیریت استانی ایجاد و راه اندازی شود تا کلیه 
محاکم با دسترسی به آن، از تغییرات قوانین 
یابند.  آگاهی  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در 
تحقق این امر از طریق سیستم نرم افزاری که 
کشور  سراسر  دادگستری های  در  اکنون  هم 
این  از  بود.  خواهد  ممکن  اجراست،  حال  در 
در  رویه  وحدت  نوعی  اعمال  امکان  طریق 
موضوعات مهم و جاری قضایی برای دستگاه 
و  تشتت  از  حدی  تا  و  شده  فراهم  قضایی 
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جلوگیری  مشابه  موضوعات  در  آراء  تهافت 
قادر  قضاییه  قوه  سیستم،  این  با  می شود. 
جمله  از  خود،  کلی  سیاست های  بود  خواهد 
با  را  پیشگیری   بحث  در  سیاست های الزم 

موفقیت اعمال نماید. 

7-4. به روز کردن مجازات ها

در  تعیینی  مجازات های  موارد،  اغلب  در 
را  خود  تاثیرگذاری  زمان  گذشت  با  قانون، 
از دست می دهند. این مشکل در مورد کیفر 
سیستم  می نماید.  بروز  بیشتر  نقدی  جزای 
با  ما  کشور  قوانین  در  نقدی  جزای  تعیین 
به جز در مواردی که  مشکل مواجه است و 
به صورت نسبی تعیین می شود، مانند تعیین 
جزای  کالهبرداری،  مبلغ  معادل  جریمه ای 
نقدی ثابت بوده و با گذشت زمان تأثیر خود را 
از دست می دهد، به گونه ای که جزای نقدی 
تنها  نه  جرائم  از  بسیاری  برای  شده  تعیین 
سزادهنده و بازدارنده نمی باشد، بلکه می تواند 
موجب تجری مجرمان باشد. لذا الزم است در 
و شرایط  بازنگری شود  تعیینی  مجازات های 
آینده در نظر  روز جامعه و تحوالت احتمالی 
از  است  ممکن  صورت  این  در  شود.  گرفته 
تا  شود  کاسته  مجرمان  محاسبه گری  قدرت 
حدودی از ارتکاب جرم به خصوص در جرایم 

مالی، جلوگیری شود. 

برای تعیین مجازات  ها به خصوص جزای 
نقدی،  باید مالک  ها و معیار هایی در نظر گرفته 
شود که با گذشت زمان خاصیت و اثرگذاری 
مجازات  ها  اهداف  و  نرود  بین  از  مجازات  ها 
تامین شود. این امر می تواند از طریق تعیین 
جزای نقدی نسبی یا از طریق تشکیل کمیته  
هر  تا  شود  محقق  مجازات  ها  رسانی  روز  به 
تجدیدنظر  تعیینی  مجازات های  در  گاهی  از 
نرخ  محاسبه  طریق  از  می تواند  یا  و  نمایند 
تورم در جزای نقدی یا اقدامات دیگر محقق 
شده  کارشناسی  تحقیقات  مستلزم  که  شود 

می باشد. 

8-4. توجه به مجازات های جایگزین

از  استفاده  قضایی،  نظام های  اکثر  در 
است.  متداول  و  مرسوم  حبس  مجازات 
بود،  مناسبی  مجازات  حبس  و  زندان  اگر 
می بایست شاهد اصالح محکومان به حبس و 
عدم تکرار جرم بودیم، در حالی که بازگشت به 
زندان هر روز بیش از پیش خودنمایی می کند 
و موفقیت مجازات حبس، بیش از پیش زیر 
بسیاری  آموزش  زندان، محل  سوال می رود. 
از جرایم بوده و با ایجاد آشنایی بین متهمان، 
برنامه ریزی برای ارتکاب جرایم جدید و تبانی 
و همدستی مجرمان در زندان مطرح می شود. 
اگر بتوانیم با اعمال کیفرهای جایگزین، افراد 
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کمتری را به زندان بفرستیم، به همان میزان 
جرایم  تکرار  و  جرایم  از  پیشگیری  بحث  در 
موفق خواهیم بود. نکته دیگر این که مجازات 
حبس برای برخی از اشخاص بازدارنده نیست 
می تواند  مناسب  جایگزین  مجازات های  و 

نقش پیشگیرانه داشته باشد. 
به  زندان،  جایگزین های  از  برخی 
مثل  دارد.  وجود  ما  قوانین  در  سنتی  شکل 
تبدیل مجازات های  یا  مجازات های تخییری 
مذکور در مادة 22 قانون مجازات اسالمی و... 
نیازمند  آنها،  از  استفاده  گستره  افزایش  که 
تبیین موضوع و تغییر نگرش قضات از طریق 
آموزش  است. برخی از جایگزین های زندان، 
مثل کیفرهای اجتماعی، خدمات عام المنفعه و 
نظارت الکترونیکی، نوین بوده و نیازمند توجه 
قوانین،  تصویب  جهت  در  مقننه  قوه  خاص 
و  امکانات  تخصیص  به  دولت  عنایت  نیز  و 

اعتبارات در این راستا می باشد. 

و  مجرمان  بازپروری  به  توجه   .4-9

تقویت مراقبت های بعد از خروج

بازپروری  مجازات ها،  اهداف  از  یکی 
آنها  نمودن  بازسازگار  و  مجرمان  اصالح  و 
می باشد. برای موفقیت در این امر می بایست 
آموزش،  در خصوص  گسترده ای  تالش های 
در  خصوص  به  مجرمان  اصالح  و  پرورش 
محیط زندان صورت گیرد تا روان ناسالم آنها 
به پاکی گراید. این اقدام  ها نیز کافی نبوده و 
زندان،  از  آزادی  از  پس  مجرم  است  ممکن 
مرتکب  مجدداً  اطراف  محیط  تاثیر  تحت 
بعد  مراقبت های  جهت  همین  به  شود.  جرم 
باید  مراقبت  ها  این  است.  از خروج، ضروری 
کارآمد باشند و تا وقتی که زمینه تکرار جرم 
تاثیر  نیز  امر  این  یابند  ادامه  ببرند،  بین  از  را 

زیادی در پیشگیری دارد. 

10-4. قضا زدایی و جرم زدایی 

بسیاری از دعاوی متشکله در دادگستری ها، 
ارتباطی به قوة قضاییه نداشته و فاقد وجهه 
قضایی است. زمینه های این دعاوی به دالیل 
فراهم شده  گذشته  سالیان  در طول  مختلف 
برای  مضاعف  تکلیف  آنها  به  رسیدگی  و 
گونه  این  می شوند.  محسوب  دادگستری  ها 
محاکم  وقت  و  انرژی  اتالف  باعث  دعاوی 
شده و دادگستری  ها را از توجه به امور اصلی 

در  متعدد  پرونده های  تشکیل 
خصوص نداشتن گواهینامه رانندگی،  
شناسنامه  نگرفتن  و  چک  مفقودی 
در  والدین  توسط  فرزندان  برای 
قضایی،  محاکم  در  مقرر،   موعد 
موجب اتالف اوقات و هزینه بوده و 
موارد  از  بسیاری  در  قضایی  دخالت 

ضروری به نظر نمی رسد.
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قبول  با  این که  ضمن  می دارد،  باز  مهم  و 
با  به عنوان جرم، دستگاه قضایی  این موارد 
آنها  از وقوع  انبوه جرایم و چالش پیشگیری 
مواجه می باشد. تشکیل پرونده های متعدد در 
خصوص نداشتن گواهینامه رانندگی،  مفقودی 
فرزندان  برای  شناسنامه  نگرفتن  و  چک 
محاکم  در  مقرر،   موعد  در  والدین  توسط 
و  بوده  اتالف وقت و هزینه  قضایی، موجب 
موارد ضروری  از  بسیاری  در  دخالت قضایی 
جرم زدایی،  و  قضا زدایی  با  نمی رسد.  نظر  به 
بخش عمده ای از مشکالت مرتفع خواهد شد. 
جزایی  قوانین  مجموعه  که  است  ذکر  قابل 
یک  به  نیاز  مباحث،  این  بر  عالوه  موجود، 
جراحی دقیق و گسترده در جهت همخوانی 

با نیازهای روز جامعه دارد. 

11-4. توجه به داده های جرم شناسی

جرم شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان، 
تحلیل  و  تجزیه  و  ارقام  و  آمار  با  معمواًل 
و  مشکالت  رفع  برای  را  راهکار هایی  آنها، 
ارائه  مجرمانه  پدیده های  کنترل  چگونگی 
موارد،  از  بسیاری  در  ما،  کشور  در  می دهند. 
انتشار آمار مربوط به جرایم و مجرمان ممنوع 
است و این امر، دسترسی جرم شناسان را به 
وقوع جرم  بررسی علل  برای  اولیه  داده های 
برنامه ریزی  در  همچنین  می سازد.  محدود 

علوم  متخصصین  نظرات  به  چندانی  توجه 
جنایی از جمله جرم شناسان نمی شود. 

ارتکاب  جرایم  چگونگی  از  آگاهی  عدم 
از  یک  هر  ارتکاب  تعداد  کشور،  در  یافته 
مسائل  و  آنها  جغرافیایی  پراکندگی  جرایم، 
کنترل  برای  نتوان  می شود  موجب  مشابه، 
و  مطلوب  راهکارهای  آنها،  از  پیشگیری  و 

مناسب ارائه نمود.
قوه  قضاییه می تواند با استفاده از نظرات 
و  جنایی  علوم  یافته های  صاحب نظران، 
مباحث  به  توجه  جرم شناسی،  داده های 
نظریه های  و  آن  انواع  و  پیشگیری  بنیادین 
آنها،  علمی  و  مناسب  تلفیق  و  جرم شناسی 
در اصالح امور و پیشگیری از وقوع و تکرار 

جرایم، موفق باشد. 

12-4. تجهیز محاکم به امکانات نوین

با  قضایی  صحیح  و  سریع  برخورد 
پدیده های مجرمانه و نیز رسیدگی عادالنه و 
سریع به دعاوی مردم، مستلزم از امکانات نوین 
می باشد.  مطلوب  نرم افزارهای  و  رایانه  مانند 
از وقوع  تاثیر زیادی در پیشگیری  اقدام  این 
جرم دارد. در کشور ما، برخی نهادهای دولتی 
را  خود  خصوصی،  شرکت های  از  بسیاری  و 
به پیشرفت های روز تجهیز نموده و سعی در 
ارتقا کیفیت پاسخ دهی دارند، اما قوه  قضاییه 
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کمبود  لحاظ  به  وابسته،  نهادهای  برخی  و 
امکانات و اعتبارات، به طور جدی نسبت به 

این امر اقدام ننموده اند. 
تجهیز محاکم و نهادهای وابسته به قوه 
قضاییه به رایانه، اینترنت و شبکه های استانی 
یا ملی قضایی-حقوقی و سایر پیشرفت های 
به  در  اداری  و  قضایی  کارکنان  الزام  و  روز 
اهداف  به  دستیابی  جهت  در  آنها،  کارگیری 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  عالیه 
رفع  و  مراجعین  حقوق  حفظ  عدالت،  رعایت 
همچون  قضایی،  دستگاه  فراروی  مشکالت 
اطاله دادرسی و موجودی بیش از حد متعارف 

پرونده ها، الزم به نظر می رسد. 

13-4. احیای پلیس قضایی

و  تخصص  با  می تواند  قضایی  پلیس 
امکانات خود، بازوی توانمند دستگاه قضایی 
و  وقوع  از  پیشگیری  و  عدالت   اجرای  در 
ضابطان  فعلی  وضعیت  باشد.  جرایم  تکرار 
دادگستری چندان خوشایند و مطلوب نیست. 
شهرستان ها  ویژه  به  کشور،  مناطق  اکثر  در 
انتظامی  مأموران  کوچک،  بخش های  و 
سربازان  بیشتر  که  پاسگاه  ها  و  کالنتری  ها 
وظیفه اند، وظایف ضابطان را بر عهده دارند. 
وظایف  بودن،  ضابط  بر  عالوه  ماموران  این 
متعدد و متنوع دیگری نیز دارند و با امکانات 

بسیار محدود، وظایف خود را انجام می دهند و  
در این شرایط، کارآیی و بازدهی الزم حاصل 

نخواهد شد. 
جذب  سیستم  اصالح  پلیس،  تجهیز  با 
در  پلیس  فعال  حضور  و  انتظامی  نیروی 
در  انتظامی  گشت های  خصوص  به  جامعه، 
اماکن عمومی و مناطق جرم خیز )پیشگیری 
از  پیشگیری  در  مطلوبی  موفقیت  وضعی( 

جرایم حاصل خواهد شد. 
را  ضابطان  دارد  وظیفه  قضایی  مقام 
اما با عنایت به مراتب مذکور،  آموزش دهد، 
و  کادر  از  اعم  انتظامی  ماموران  که  همین 
وظیفه، تجربه ای به دست می آورند، با مسأله 
انتقال و جابه جایی درون  سازمانی یا با مساله 
اتمام مدت خدمت پیمانی یا قراردادی مواجه 

می شوند و مشکالت از سر گرفته می شود. 
وضعیت فعلی جذب و آموزش در نیروی 
گره گشای  و  است  انتقاد  مورد  انتظامی 
پرسنل  گاه  نمی باشد.  موجود  مشکالت 
یک  مجرمانه  وصف  تشخیص  در  انتظامی، 
نبودن  یا  بودن  یا در تشخیص مشهود  رفتار 
جرم با مشکل مواجه باشند. در این وضعیت 
نمی توان از آنها انتظار پیشگیری از وقوع جرم 
دیده  آموزش  قضایی  پلیس  وجود  داشت.  را 
فعلی  قضایی  نظام  ضروریات  از  کارآمد،  و 

است. 

رابطه نفقه و تمکین در دوران نامزدی



61

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

انجام  به  ادارات  و  نهاد ها  الزام   .4-14

وظایف و تقویت نقش نظارتی قوه قضاییه

امروزه حجم زیادی از پرونده ها، به طور 
مستقیم یا غیر مستقیم، مربوط به اختالفات 
و  تنظیم  اگر  می باشد.  مالکیتی  و  ملکی 
به  کشور  سراسر  در  مالکیت  اسناد  تحویل 
قابل  درصد  انجام  شود،  موقع  به  و  درستی 
توجهی از ورودی های محاکم و جرایم ملکی 
جهت  در  می شود  پیشنهاد  می یابد.  کاهش 
قضایی،  مراجع  در  پرونده  ها  حجم  کاهش 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، با عنایت 
با  شود  موظف  خصوصی،  بخش  توان  به 
معینی  زمان  در مدت  اراضی،  یکپارچه سازی 
مالکیت  سند  امالک،  و  اراضی  تمامی  برای 
نیاز  امر  این  نماید.  مالکین  تحویل  و  صادر 
از  آن  انجام  لیکن  دارد،  زمان  و  هزینه  به 
الزم  است.  قضایی  نظام  و  کشور  نیازهای 
و  نهاد ها  کلیة  مناسب،  تدابیر  اتخاذ  با  است 
ادارات ملزم شوند وظایف خود را به درستی 
و به موقع انجام دهند تا دادگستری بتواند با 
فرصت و دقت کافی به امور مهم بپردازد و در 
مواردی که واقعًا نیاز به برخورد قضایی است، 

اقدام نماید. 
کشور  بانکی  سیستم  مثال،  عنوان  به   
باید ملزم باشد با اعتبار سنجی مشتریان خود، 
و  محدود  اعتبار  و  مبالغ  با  چک  هایی  دسته 

با  دادگستری  تا  دهد  تحویل  آنها  به  معین 
و  محل  بدون  برگشتی  چک های  از  انبوهی 

مسدود مواجه نباشد. 
از سوی دیگر، قوه قضاییه از نظر نظارتی 
در جایگاه خوبی قرار دارد، ولی با آنچه باید 
باشد، فاصله زیادی دارد. نقش دادستان ها در 
حمایت از جامعه باید تقویت شود و از صرف 
فراتر رود. همان طور که  تنظیم کیفرخواست 
مشهود،  و  خرد  جرایم  با  مواجهه  در  مردم 
انتظار اقدام جدی از سوی دادستان را دارند، 
در جرایم کالن و پنهان نیز انتظار دارند که 
ریشه های  با  آنان  از  نمایندگی  به  دادستان 
فساد برخورد نموده و در جهت احیای حقوق 
عامه قدم بردارد. به عنوان مثال ساالنه هزار ها 
مصدوم  و  کشته  رانندگی  تصادفات  در  نفر 
هزاران  تصادف  ها،  این  پی  در  می شوند. 
قضایی  محاکم  در  حقوقی  و  کیفری  پرونده 
تشکیل می شود. در بخشی از آمار تصادف  ها، 

مناسب،  تدابیر  اتخاذ  با  است  الزم 

شوند  ملزم  ادارات  و  نهاد ها  کلیۀ 

وظایف خود را به درستی و به موقع 

با  بتواند  دادگستری  تا  دهند  انجام 

مهم  امور  به  کافی  دقت  و  فرصت 

بپردازد و در مواردی که واقعاً نیاز به 

برخورد قضایی است، اقدام نماید. 
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راننده مقصر است، اما به تقصیر شرکت های 
خودروسازی نیز باید توجه  شود. در اکثر موارد 
در  رویه  نوعی  وجود  و  کار  سهولت  باب  از 
به  راننده    رانندگی،  و  راهنمایی  افسران  بین 
عنوان مقصر اعالم می شود؟ در تعداد زیادی 
از تصادفات، ادارات راه، شهرداری  ها یا سایر 
مراجع ذی ربط مقصرند، اما به حساب نمی آیند. 
دادستان می تواند از باب مدعی العمومی و از 
بعد نظارتی وارد شده و با اصالح روش های 
زمینه  مقصرین،  همه  با  برخورد  و  نادرست 
صورت  در  دهد.  کاهش  را  تصادفات  انبوه 
شمار  توجه  قابل  کاهش  با  مهم،  این  وقوع 
و  مصدومان  و  فوتی  ها  کاهش  تصادف  ها، 
کاهش  پرونده های متشکله در محاکم مواجه 
خواهیم بود که این امر یک پیشگیری موفق 

و ارزنده محسوب می گردد. 

در  الزم  دستورالعمل های  تهیه   .4-15

رسیدگی به امور خاص

یا  نبودن  گویا  لحاظ  به  موارد،  برخی  در 
رسیدگی  دادرسی،  آیین  قانون  بودن  ساکت 
در دادگاه  ها و دادسرا ها در موضوعات مشابه، 
متفاوت است و وجود این اختالفات می تواند 
زمینه ساز تشتت آراء و نارضایتی مردم باشد. 

قوانین  در  موضوع  تکلیف  مواردی،  در 
ماهوی روشن است. مثل مسؤولیت بیت المال 

امکان  یا  خاص،  موارد  در  دیه  پرداخت  در 
استفاده شخصی حاملین کاال هایی که ممکن 
آیین  و  روش  اما  شود،  تلقی  قاچاق  است 
نبوده  صریح  و  روشن  امور  این  به  رسیدگی 
ندارد.   این زمینه وجود  یا مقررات خاصی در 
قوه قضاییه می تواند در سطح ملی یا استانی، 
به  رسیدگی  برای  را  الزم  دستورالعمل های 
مراجع  به  آنها  ابالغ  با  و  تهیه  اموری  چنین 
در رسیدگی  را  واحدی  رویه  و  آیین  قضایی، 
تهیه  نماید.  مدیریت  و  تبیین  امور خاص  به 
بررسی روش های  با  چنین دستورالعمل  هایی 
موجود در محاکم و ارزیابی میزان درستی و 
کارایی آنها و رفع نواقص احتمالی، امکان پذیر 

خواهد بود. 
نبود دستور العمل های مشخص، مدون و 
واحد می تواند موجب اطاله دادرسی، بدبینی و 
قضایی  پرونده های  ازدیاد  و  مردم  نارضایتی 
با  برخورد  چگونگی  مثال  عنوان  به  شود. 
کاال هایی که برای مصارف شخصی خریداری 
شده، یا کاالهای زیر ده میلیون ریال یا مدت 
زمان اعالم نتیجه توسط گمرک و دخانیات و 
غیره، از بحث  هایی است که رویة واحدی در 
خصوص آنها موجود نیست. پیشنهاد می شود 
قضایی  بحث های  با  مرتبط  سازمان های 
دستورالعمل های  دخانیات،  و  گمرک  مثل 
تمام  در  واحد  شکل  به  و  تدوین  مشخصی 
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نقاط کشور مورد عمل قرار گیرد تا با افزایش 
و  اختالفات  کاهش  و  رسیدگی  ها  سرعت 
نارضایتی ها، روند رسیدگی مطلوب تر شده و 
پرونده های قضایی  افزایش کّمی و کیفی  از 

جلوگیری شود. 

16-4. فرهنگ سازی 

تبیین نقش فرهنگ در وقوع جرایم،  در 
در  جرایم  جغرافیایی  تنوع  به  است  کافی 
مناطق مختلف کشور یا در کشورهای مختلف 
توجه نماییم. افزایش اختالفات ملکی در یک 
در  اخالقی  جرایم  اقتصادی،  جرایم  منطقه، 
مبین  می تواند  جرایم  سایر  به  دیگر،  جایی 
نقش زمینه های فرهنگی خاص در آن مناطق 

باشد. 
تکرار  و  وقوع  از  پیشگیری  خصوص  در 
هزینه  کم  و  مناسب  فرهنگی،  کار  جرایم، 
فرهنگی  کار  ثمردهی  و  اثربخشی  است. 
و  گسترده تر  آن  دامنه  ولی  است،  مدت  دراز 
تنبیهی  یا  درمانی  برخوردهای  از  مطلوب تر 
است. آموزش و پرورش می تواند نقش موثری 
در فرهنگ سازی مناسب ایفا نماید؛ چرا که 
در  زیربنایی  و  به طور عمده  افراد  شخصیت 
آموزش  با  و  می گیرد  شکل  ابتدایی  مقطع 
فرهنگ مناسب، می توان آینده افراد و جامعه 

را تضمین نمود. 

17-4. تامین حداقل های زندگی 

برای  زندگی  حداقل های  نشدن  تامین   
جرایم  بروز  اصلی  موجبات  از  جامعه،  افراد 
جرم  مولد  مالی  نیاز  موارد،  برخی  در  است. 
است و بعد از آن ممکن است عادت به ارتکاب 
جرم یا مسائل دیگر، دلیل تکرار جرم از سوی 
بزهکار باشد. برای تامین حداقل های معیشتی، 
اشخاص باید از درآمد کافی برخوردار باشند. 
حاصل  اشتغال  نتیجه  در  معمواًل  درآمد  این 
می شود. اشتغال به کار، عالوه بر درآمدزایی 
آنان،  افراد و تامین حداقل های زندگی  برای 
از ارتکاب و وقوع جرایمی که معمواًل ناشی از 

بیکاری است، جلوگیری می کند. 

18-4. پاسخ دهی مناسب به مردم

کاغذ بازی های زاید در اداره ها، که نوعی 
می شود،  محسوب  اداری  نظام  در  بیماری 
این  شد.  خواهد  مردم  بین  نارضایتی  موجب 
نارضایتی  ها ممکن است زمینه ساز اقدام های 
ارتکاب  جمله  از  جویانه  تالفی   و  خودسرانه 

بزه های مختلف گردد. 
نهاد  به  مراجعه  با  بزه دیده  که  هنگامی 
به  نسبت  قاطع  و  مناسب  پاسخ  قضایی، 
بزهکار مشاهده نمی کند، ممکن است به فکر 
این  در  و چون  بیافتد  از وی  انتقام شخصی 
حالت معمواًل از روی احساس عمل نموده و 
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تعادل روانی و احساسی الزم را ندارد، ممکن 
است با زیاده روی در انتقام، مرتکب بزه گردد، 
از  انتقام  فکر  به  مغبون  شدن،  احساس  با  یا 
مثل  جرایمی  مرتکب  و  افتاده  حاکمه  هیأت 

تخریب اموال عمومی گردد. 
پاسخ دهی مناسب به مردم و حذف کاغذ 
از وقوع جرایم  پیشگیری  زاید، در  بازی های 
نقش مهمی دارد و موجب اطمینان و اعتماد 

مردم به دستگاه قضایی می شود. 
بزه دیده  حقوق  به  توجه  دیگر  سوی  از 
ضروری است. اگر به حقوق بزه دیده بیش از 
به  باید  حداقل  نمی شود،  توجه  متهم  حقوق 
حقوق آن دو به طور برابر و همسان نگریسته 
شود. نابرابری در این خصوص می تواند یکی 

از دالیل وقوع جرم باشد. 

19-4. ایجاد و گسترش مراکز مشاوره 

حقوقی رایگان 

عدم آگاهی مردم به امور حقوقی، می تواند 
موجب بروز بسیاری از مشکالت حقوقی و طرح 
دعاوی متعدد و گاه نابه جا باشد. شخصی که 
بدون دانش حقوقی، در خرید و فروش ملک و 
سرمایه گذاری  ها شرکت می کند، ممکن است 

در دام کالهبرداران گرفتار شود.
وجود مراکز اطالع رسانی حقوقی و مراکز 
که  نحوی  به  هزینه  کم  یا  رایگان  مشاوره  
ارائه  بتواند خدمات حقوقی مطلوبی به مردم 
دهند، از وقوع بسیاری از مشکالت و جرایم  
می توانند  مراکزی  چنین  می نماید.  جلوگیری 
حقوقی  اطالعات  دعوایی،  هرگونه  از  قبل 
الزم را در اختیار مردم بگذارند و نیز می توانند 
بعد از بروز مشکل حقوقی، در هنگام مراجعه 
طرح  در  مردم  راهنمای  قضایی،  محاکم  به 
دادرسی  اطاله  از  جلوگیری  دعاوی،  درست 
دستگاه  و  مردم  فراروی  مشکالت  بروز  و 

قضایی باشند. 

20-4. تقویت نقش مردم در پیشگیری 

و کشف جرم و درمان و اصالح مجرمان

جرایم،  وقوع  از  پیشگیری  اولیه  وظیفه 
اما  می باشد؛  قضاییه  قوه  و  دولت  عهده  بر 
دولت به تنهایی و بدون دخالت و کمک مردم 
موفق  زمینه  این  در  کامل  به طور  نمی تواند 
باشد. هر کسی ممکن است در طول زندگی 

دائمی  هیاتی  یا  کمیسیون  تشکیل 
در  جرم  وقوع  از  پیشگیری  برای 
قوه قضاییه ضروری است. این هیأت 
می تواند نقش اتاق فکر را داشته و با 
تعیین اعضای متخصص، پیشنهاد های 
با  و  کرده  بررسی  را  شده  ارائه 
در  سعی  دقیق،  و  مستمر  مطالعات 
ارتقای بهینه قوه قضاییه و بر طرف 

نمودن معایب نماید. 
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به دفعات در معرض ارتکاب جرایم قرار گیرد 
و اگر کنترل و مهار درونی و بیرونی نداشته 
باشد، احتمال ارتکاب جرم بیشتر خواهد شد. 
چنین  ارتکاب  از  می توانند  خوبی  به  مردم 
در  مردم  مشارکت  کنند.  پیشگیری  جرایمی 
کنترلی  »خود  نوعی  می توان  را  زمینه  این 
تأثیر  از  بیش  آن  تأثیر  که  نامید  اجتماعی« 

کنترل دولتی است. 
می توانند  مردم  پیشگیری،  بر  عالوه 
در  باشند.  داشته  نقش  نیز  جرایم  کشف  در 
برخی جوامع مرسوم است که مردم را به ارائه 
اطالعات به نهادهای حکومتی در زمینه های 
و  جرایم  به  مربوط  اطالعات  مثل  مختلف 
مجرمان، تشویق می کنند. در بعضی کشورها، 
مردم مکلف به اطالع  دادن از امور و جرایمی 
هستند که نسبت به آنها آگاهی می یابند. این 

امر در پیشگیری از وقوع جرم موثر است. 
با توجه به حضور مردم در تمامی زوایای 
بهره  مردمی  اطالعات  از  می توان  اجتماع، 
جست و حتی بعد از صدور حکم محکومیت 
نقش  عدالت  اجرای  در  می توانند  مردم  نیز 
مردمی  مراکز  ایجاد  با  باشند.  داشته  موثر 
مانند سازمان های غیر دولتی، می توان درمان 
کار  به  اشتغال  یا  برخی محکومان  اصالح  و 
برخی دیگر از محکومان را به مردم سپرد و 
برداشته  دولت  دوش  از  باری  طریق،  این  از 

به  امور  اداره  در  بیشتری  موفقیت  و  می شود 
دست می آید. 

برخورد  در  مشارکتی  اقدامات  اهمیت   
با پدیده های مجرمانه، بر هیچ کس پوشیده 
فواید  و  مزایا  از  برخی  به  ذیل  در  نیست. 

اقدام های مشارکتی اشاره می شود. 
1- با دخالت  دادن مردم در امور حاکمیتی 
بُعد مردم ساالری و  از نوع قضایی،  به ویژه 
دموکراسی نظام اسالمی تقویت می شود که 
آثار مفید و  از نظر داخلی و خارجی  امر  این 

مطلوبی دارد.
تا  مشارکت  این  طریق  از  مردم   -2
حدودی از سنگینی مسؤولیت  ها آگاه می شوند 
از  بی جا  انتظارات  تدریج  به  وصف  این  با  و 

دستگاه قضایی کاهش می یابد. 
3- از طریق گسترش اقدام های مشارکتی، 
پرونده های  ورودی  تراکم  از  حدودی  تا 
قضایی و آمار موجودی  ها کاسته شده و ضمن 
پیشگیری از برخی جرایم، قضات در برخورد 
با پدیده های جنایی مهم تر، فرصت بیشتری 
مستدل   و  مستحکم  آراء  و  آورده  دست  به 

صادر می نمایند. 
از جمله اقدام های مشارکتی به موارد زیر 

است:
1- ایجاد نهادهای قضایی و غیر قضایی 
در کشور جهت برخورد با پدیده های مجرمانه 

محمد رضا اکبری زاده درجوزی
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و  ایجاد  مانند  مراجعین،  به  پاسخگویی  و 
با  قانونمند شوراهای حل اختالف،  گسترش 

اصالح معایب موجود، نهاد داوری و غیره. 
نیمه  یا  خصوصی  زندان های  ایجاد   -2
زندان ها،  این  به  زندانیان  اعزام  و  خصوصی 
فعالیت  یا  عام المنفعه  کارهای  انجام  برای 
اخذ  و  دستی  صنایع  مثل  حرفه  ها  برخی  در 
نمودن  هزینه  و  مذکور  مراکز  از  دستمزد 
راستای  آن طبق ضوابط و اصول معین، در 
اصالح معایب فعلی زندان و اثرات منفی آن 

در تکرار جرایم. 
غیر  درمانی  موسسه های  ایجاد   -3
دولتی  غیر  اعتیاد  ترک  مراکز  مانند  دولتی 
راستای  در  دولتی  موسسه های  ایجاد  نیز  و 
دعوا  اصحاب  به  معنوی  و  مالی  کمک های 
اثر  در  وارده  خسارات  جبران  خصوص  به 
تقویت  و  بزه دیدگان  به  مجرمانه  پدیده های 

بیمه های همگانی. 
4- محول نمودن اختیاراتی به اتحادیه  ها 
و مجامع صنفی، درجهت برخورد با تخلفات 
صنفی و زدودن وصف کیفری از این موارد. 

وظیفه  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر 
شرعی و قانونی دولت و مردم است با وجود 
وجوه اشتراک، متفاوت از پیشگیری می باشد. 
در  داریم  وظیفه  همه   خودسازی،  بر  عالوه 
و  معروف  به  امر  جامعه،  پاکسازی  جهت 

به  امر  قصد  که  کسی  کنیم.  منکر  از  نهی 
ابتدا  باید خود  دارد،  منکر  از  نهی  و  معروف 
عامل باشد و این نوعی »خود کنترلی فردی« 
بوده و حداقل نسبت به همان فرد بازدارنده 

محسوب می شود. 
موفقیت  میزان  امر،  این  عملی  تبیین  با 
در پیشگیری از وقوع یا تکرار جرایم افزایش 

می یابد. 
21-4. تشکیل هیأت یا کمیسیون دائمی 

پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه

برای  دائمی  یا هیاتی  تشکیل کمیسیون 
قضاییه  قوه  در  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
ضروری است. این هیأت می تواند نقش اتاق 
تعیین اعضای متخصص،  با  را داشته و  فکر 
با  و  کرده  بررسی  را  شده  ارائه  پیشنهاد های 
ارتقای  در  سعی  دقیق،  و  مستمر  مطالعات 
معایب  نمودن  بر طرف  و  قضاییه  قوه  بهینه 
نماید. تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع 
جرم، اقدامی مطلوب می باشد، لیکن با ساختار 
فعلی، موفقیت چندانی به  دست نخواهد داد. 

22-4. ایجاد شبکه رادیویی و تلویزیونی 

اختصاصی قوه قضاییه

رادیویی  و  تلویزیونی  شبکه  یک  وجود 
خاص قوه قضاییه، برای تحقق اهداف متعالی 
مثال،  عنوان  به  است.  دستگاه قضا ضروری 

رابطه نفقه و تمکین در دوران نامزدی
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آموزش  مردم،  حقوقی  دانش  سطح  ارتقای 
اطالع  جنبه ها،  تمامی  در  شهروندی  حقوق 
مجازات  در  خصوص  به  الزم  رسانی های 
از  ازجرایم،  پیشگیری  آن  تبع  به  و  مجرمان 
امکان  اختصاصی  شبکه  یک  ایجاد  طریق 

پذیر است. 

نتیجه 

پیشگیری از وقوع جرم، هر اقدامی است 
می تواند  و  بگیرد  را  جرم  ارتکاب  جلوی  که 

کیفری یا غیرکیفری باشد. 
تقسیم  مختلف  جهات  از  پیشگیری    
پیشگیری  کیفری،  پیشگیری  مانند  می شود. 
پیشگیری  اختصاصی،  پیشگیری  عمومی، 
وضعی، پیشگیری کنشی، پیشگیری واکنشی، 
سومین،  و  دومین  نخستین،  پیشگیری 

پیشگیری اجتماعی، انتظامی و قضایی. 
در ایران، وظیفه پیشگیری از وقوع جرایم، 
به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی بر 
با  عهده قوه قضاییه قرار گرفته است، لیکن 
با لحاظ  توجه به گستره مفهوم پیشگیری و 
اجرای  قضاییه،  قوه  تجهیزات  و  امکانات 
مطلوب این وظیفه، از توان قوه قضاییه خارج 
است و توجه سایر قوای حاکمیتی را می طلبد. 
موفقیت  در  می تواند  قضاییه  قوه  مدیریت 

بیشتر برنامه های پیشگیری، موثر باشد. 

در راستای پیشگیری از جرم، باید در کنار 
مباحث تئوری، به راهکارهای عملی نیز توجه 

کرد تا نتیجه بهتری عاید شود. 

فهرست منابع

تهران،  جرم شناسی،  علی،  توانا،  نجفی   .1

انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384 

از  »پیشگیری  امیرحسین،  نیازپور،   .2

تهران،  دادگستری،  حقوقی  مجله  بزهکاری«، 

نشر روزنامه رسمی، شماره 45، زمستان 1382

محمد رضا اکبری زاده درجوزی
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همه سر سفره امام رضا هستیم

نقل می کند  از شاگردان شیخ رجب علی  از قول یکی  حجت االسالم گنجی 

که: جناب شیخ با رفقایش به مشهد رفته بود و به دوستانش گفته بود: بخورید 

بود  دیده  مکاشفه  عالم  در  را  )ع(  رضا  امام  آقا  بعد:  هستیم.  آقا  مهمان  که 

که فرموده بودند: شیخ رجب علی چه گفتی؟ هرکجا باشید بر سرسفره ی من 

هستید.

از کتاب بهترین شاگرد شیخ
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الیحه قانون مجازات اسالمی
 در پرتو تعامل حقوق كیفری با جرم شناسی

چکیده

و  حقوقی  آموزه های  بر  مبتنی  کیفری  قوانین  قدر  هر   
نظریه های ثابت شده علمی باشند، با دوام تر خواهند بود و بهتر 
از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرم برمی آیند. 
را در موارد  در الیحه قانون مجازات اسالمی، یافته های جرم شناسی 
شناسی،  بزه دیده  یافته های  به  توجه  کرد.  مالحظه  می توان  متعدد 
کیفری،  قضاوت های  در  مجرم  شخصیت  به  توجه  و  خطرناك  حالت 
از  کیفرزدایی  گسترش  ترمیمی،  عدالت  کارهای  و  ساز  پیش بینی 
رهگذر جایگزین های حبس و افزایش نهادهای جرم شناسی که در الیحه 
مالحظه می شوند، از آگاهی و توجه نویسندگان این الیحه به آموزه  ها 
بررسی  به  نوشتار  این  در  می کند.  حکایت  جرم شناسی  انگاره های  و 
قانون  الیحه  در  جرم شناسی  علم  با  کیفری  حقوق  تعامل  جلوه های 

مجازات اسالمی می پردازیم.

جرم شناسی،  اسالمی،  مجازات  قانون  الیحه  واژه ها:  کلید 
عدالت ترمیمی، عدالت کیفری

*حسین نوقربانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
*محمدحسن نوقربانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دادرس دادگاه عمومی لیالن
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درآمد

مجرمیت، همانند فقر، گرسنگی و جهل و 
بی سوادی، از دیرباز توجه فالسفه، حقوقدانان 
کرده  جلب  خود  به  را  اجتماعی  مصلحان  و 
است. نگرانی از جرم، موجبات اشتغال فکری 
می سازد.  فراهم  را  دولت  ها  ثبات  عدم  و 

)آشوری، 1375، ص1(
در حال حاضر، رفع این دغدغه به آرمانی 
وجود  اما  است،  شده  تبدیل  نیافتنی  دست 
دانشی به نام جرم شناسی، نوید بخش پویایی 
مبارزه  جرم،  کنترل  قلمرو  در  بشری   اندیشه 
با پدیده مجرمانه و پیشگیری نسبی از وقوع 

جرم است.
جرم شناسی، به عنوان دانش شناخت جرم 
و مطالعه علمی پدیده مجرمانه، از مهم ترین 
قلمرو  )تحلیلی( در  تفسیری  رشته های علوم 
علوم جنایی تجربی است. )نجفی ابرندآبادی، 
1382، ص36( جرم شناسی نظری، تحقیق و 
ارائه نظریه در خصوص علل وقوع جرم است 
و جرم شناسی کاربردی به کاربرد این آموزه  ها 
در پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن و نیز 
جرم  کنترل  جهت  علمی  راه حل های  ارائه 

می  پردازد. 
موفقیت  میزان  مورد  در  دقیق  قضاوت 
دانش جرم شناسی در کنترل جرم، به دالیل 
رشته  این  بودن  جوان  جمله  از  گوناگون، 
امکان پذیر نیست؛ اما این حقیقت را نمی توان 

نادیده گرفت که جرم شناسی در طول حیات 
طریق  از  مستقیم  شکل  به  خود،  کوتاه 
پیشگیری  در  آن  یافته های  تاثیر  تشخیص 
غیر  صورت  به  یا  آن  تکرار  و  جرم  وقوع  از 
مستقیم از طریق تاثیر آموزه های جرم شناسی 
در تحول قوانین(، نقش موثری را در کنترل 

جرم ایفا نموده است.
تاثیر  و  نقش  بررسی  به  نوشتار  این 
جرم شناسی در الیحه قانون مجازات اسالمی 
و  حقوقی  کمیسیون   1388/2/22 مصوب 
و  می پردازد  اسالمی  مجلس شورای  قضایی 
به نحو اجمالی بازتاب های جرم شناسی الیحه 
را در پرتو تعامل حقوق کیفری با جرم شناسی 

بررسی می کند.

قانون  الیحه  در  بزه دیده  جایگاه   .1

مجازات اسالمی 

حوزه  در  اسالمی  مجازات  قانون  الیحه 
بزه دیدگان، نوآوری ها و پیشرفت هایی داشته 
به  نویسندگان  آگاهی  و  توجه  از  که  است 
یافته  ها و نظریه های بزه دیده شناسی و اهمیت 
بازتاب آنها در قوانین کیفری به منظور اجرای 
بهتر عدالت کیفری حکایت می کند. )رایجیان 

اصلی، 1387(

1-1. نوآوری های الیحه 

نوع  در  که  دارد  نوآوری  هایی  الیحه، 

الیحه قانون مجازات اسالمی در پرتو تعامل حقوق کیفری با جرم شناسی
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ارتقاء جایگاه  به  خود جالب بوده و می توانند 
بزه دیده در نظام عدالت کیفری کمک کنند. 
اجرا،  و  تصویب  صورت  در  نوآوری  ها  این 
می توانند نظام عدالت کیفری ایران را در آغاز 
در  نوآوری ها  این  ببرند.  جلو  به  سوم،  هزاره 

این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
الف( پیش بینی اصل صالحیت شخصی منفعل

ماده 7 قانون مجازات اسالمی 1370 فقط 
اصل صالحیت شخص فعال را پذیرفته است، 
اما ماده 8 الیحه، صالحیت شخصی منفعل 
)اصل صالحیت شخصی بزه دیده مدار( را نیز 
بدین صورت مورد شناسایی قرار داده است: 
››هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران 
ایران  کشور  علیه  یا  ایرانی  شخص  علیه 
مواد  در  مذکور  جرایم  جز  به  مرتکب جرمی 
قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده 
گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی 

ایران به جرم او رسیدگی می شود...‹‹ 
حقوق  در  شخصی  صالحیت  فلسفه 
بین المللی کیفری و حقوق کیفری بین المللی، 
از  داخلی  عمومی  نظم  حفظ  که  است  این 
جنبه  از  آن  از حفظ  مراتب  به  بیرونی،  جنبه 
درون سرزمینی دشوارتر است. )حسینی نژاد، 
1373 ص 48( از آنجا که صالحیت شخصی 
جرم  اثر  پایه  بر  صالحیت  یعنی  منفعل، 
ارتکابی علیه بزه دیده، بر پایه فلسفه حمایت 
از بزه دیده استوار است، آن را باید بازتابی از 

بزه دیده شناسی دانست که به قوانین کیفری 
راه یافته است. 

راستای  در  ترمیمی  عدالت  پیش بینی  ب( 

احقاق حق جبران برای بزه دیده 

یکی از نوآوری های الیحه قانون مجازات 
اول  فصل  از  اول  مبحث  ذیل  که  اسالمی 
)مجازات های اصلی( آمده است، آن است که  
تعزیری  جرایم  در  مجازات  تعیین  شرایط  از 
را اقدام مرتکب پس از ارتکاب جرم، به ویژه 
تالش های وی برای جبران خسارت دانسته 

است. 
تعویق  رهگذر  از  کیفرزدایی  گسترش  ج( 

صدور حکم و نظام نیمه آزادی 

معاصر،  کیفری  سیاست  ویژگی های  از 
مجازات  گسترش  کردن  محدود  به  گرایش 
راهبردهای  ساختن  تراز  هم  منظور  به 
سیاست  دیدگاه  از  است.  بزهکاری  با  مبارزه 
کیفری، رفتار های مستحق واکنش اجتماعی 

قانون  الیحه  نوآوری های  از  یکی 

یکی  که  است  آن  اسالمی  مجازات 

از شرایط تعیین مجازات در جرایم 

از  پس  مرتکب  اقدام  را  تعزیری 

ارتکاب جرم، به ویژه تالش های وی 

برای جبران خسارت دانسته است. 

حسین نوقربانی- محمدحسن نوقربانی
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سازمان یافته کیفری را از پیش باید در قانون 
هر  همه  این  با  انگاری(.  )جرم  شود  تعیین 
اجراهای  ضمانت  با  نباید  مجرمانه ای  رفتار 
کیفری پاسخ داده شود، بلکه سیاست کیفری، 
برای کارایی بهتر در برابر پدیده مجرمانه، باید 
خود را به واکنش ها و پاسخ های غیر کیفری 
نیز مجهز کند. واکنش غیر کیفری، به معنای 
ارتکابی  عمل  کیفری  ویژگی  کردن  سلب 
نیست، بلکه جرح و تعدیل واکنش کیفری در 
قالب کاهش شدت یا حذف آن، کیفرزدایی را 
هم در بر می گیرد. )آنسل، 1375، ص 105(

کیفرزدایی ممکن است به شکل معافیت 
از کیفر یا به منزله ضمانت اجراهای بینابین یا 
کیفرهای اجتماعی محور از رهگذر روش هایی 
آزادی  نیمه  نظام  یا  مجازات  تعویق  مانند 
منزله  به  کیفری،  حقوق  بدین سان،  باشد. 
آمد،  کار  و  سنجیده  جنایی  سیاست  کانون 
یا کم شدت،  ممکن است در جرم های خرد 
بازپروری  منظور  به  بزهکار  به  ارفاق  ضمن 
و بازپذیری اجتماعی وی، معافیت او از کیفر 
را منوط به جبران زیان وارد شده یا پذیرفتن 

مسؤولیت جبران آن سازد. 
اسالمی  مجازات  قانون  الیحه   39 ماده 
از  تعزیری  جرایم  ››در  می دارد:  بیان  چنین 
پس  می تواند  دادگاه  هشت،  تا  شش  درجه 
وجود  صورت  در  و  متهم  مجرمیت  احراز  از 
یا  زیان  و  ضرر  جبران  و  مخففه  کیفیات 

به  را  حکم  صدور  جبران،  ترتیبات  برقراری 
تعویق اندازد.‹‹  به  تا دو سال  مدت شش ماه 
بزه دیده،  امنیت  تامین  حق  احقاق  زمینه  در 
دادگاه می تواند یکی از شرایط تعلیق مراقبتی 
از  اشخاص  برخی  با  ارتباط  برقراری  را عدم 
آزادی،  نیمه  نظام  دهد.  قرار  بزه دیده  جمله 
تقویت  را  بزهکار  پذیری  مسؤولیت  حس 
کرده و روحیه صلح و آشتی را در جامعه رواج 
می دهد. دادگاه می تواند اعمال آن را مشروط 
جبران  یا  اصالح  فرایند  در  بودن  موثر  به 

خسارت وارد بر بزه دیده نماید. 

مجازات  الیحه ی  پیشرفت های   .1-2

قانون  به  نسبت  کلیات،  بخش  در  اسالمی 

مجازات اسالمی از مزایایی برخوردار است 

که در این قسمت مورد بحث قرار می گیرد.

الف( توجه به یافته های بزه دیده شناسی در 

تخفیف یا تبدیل مجازات

››کیفیات  الیحه:   37 ماده   3 بند  طبق 
مخففه عبارتند از: اوضاع و احوال خاص موثر 
در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک 
در  انگیزه شرافتمندانه  یا وجود  بزه دیده  آمیز 
ارتکاب جرم...‹‹ که مفاد بند 3 ماده 22 قانون 
این  می کند.  بازنویسی  را  اسالمی  مجازات 
بند تحریک بزهکار از سوی بزه دیده را بیان 
بیانگر  شناسی،  بزه دیده  منظر  از  که  می کند 
رخداد  در  می تواند  بزه دیده  که  است  نقشی 
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نام  به  نظریه ای  یادآور  و  باشد  داشته  جرم 
شتاب دهندگی بزه دیده، یا نقش شتاب دهنده 

یا اثر گذار بزه دیده است.
واژه  بردن  کار  به  با  الیحه  نویسندگان 
»بزه دیده« به جای »مجنی علیه«، آگاهانه بر 
تعامل یافته های جرم شناسی صحه گذاشته اند. 
بر ضرورت  افزون  معاصر،  کیفری  در حقوق 
احراز مسؤولیت کیفری بزهکار برای تحمیل 
مجازات بر او، میزان سرزنش پذیری یا تقصیر 
مسؤولیت  پیامدهای  کاهش  در  بزه دیده، 
بزهکار نقش دارد. عدالت کیفری ممکن است 
بزه دیده،  از  در برخی موارد، به جای حمایت 
به حمایت از مرتکبی برخیزد که اگر بزه دیده 
او را تحریک نمی کرد، چه بسا مرتکب جرم 
پیشگیری  به  می تواند  سیاست  این  نمی شد. 
از جرم و بزه دیدگی به منزله غایت راهبردی 

نظام عدالت کیفری کمک کند. 
تعلیق  در  بزه دیده  از  حمایت  تقویت  ب( 

مجازات 

سیاست  راستای  در  مجازات،  تعلیق 
کیفرزدایی و حبس زدایی، ضمن تحقق هدف  
سزادهی و تنبیه بزهکار، امکان تحقق عدالت 
در  می سازد،  فراهم  نیز  را  توافقی  و  ترمیمی 
اعمال  با هدف محدود کردن  این روش که 
عدالت  نظام  است،  شده  ایجاد  حبس  کیفر 
محیط  به  بزهکار  ورود  از  می کوشد  کیفری 
او  گرداندن  باز  با  تا  کند  جلوگیری  زندان 

بستر  در  مرتکب  بازپروری  زمینه  جامعه،  به 
اجتماع فراهم شود و نظم مختل اجتماعی و 
به ویژه خسارت های وارد بر بزه دیده، آسان تر 

ترمیم شوند. 
ساده  تعلیق  مجازات  اسالمی،  قانون 
کردن  اختیاری  با  و  شناخته  رسمیت  به  را 
ضعیف  را  آن  اعمال  امکان  مراقبتی،  تعلیق 
اسالمی،  مجازات  قانون  الیحه  است.  کرده 
شیوه  که  مراقبتی  تعلیق  به  تصریح  با 
در  می رود،  شمار  به  تعلیق  از  پیشرفته تری 
راستای حمایت از حقوق بزه دیده گام برداشته 
است. طبق ماده 47 الیحه: تعلیق مجازات با 
رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، 
باشد.  مراقبتی  یا  ساده  طور  به  است  ممکن 
بیان داشته است:  هم چنین ماده 50 الیحه 
››تعلیق اجرای مجازات محکوم، نسبت به حق 
مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت 
خسارت یا دیه در این مورد اجرا خواهد شد.‹‹ 
این ماده تعلیق اعم از ساده و مراقبتی را مانع 
احقاق حقوق بزه دیده ندانسته و ابهام مندرج 
در ماده 31 قانون مجازات اسالمی را برطرف 

می کند. 
ج( پرداخت غرامت دولتی به بزه دیده 

اصل  بر  تاکید  ضمن  الیحه،   13 ماده 
قانونمندی مجازات ها که در قانون اساسی نیز 
بنیادی  حق  است،  شده  شناخته  رسمیت  به 
از  کیفری  حمایت  و  بزه دیده  برای  جبران 
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در  است.  کرده  تضمین  ویژه  طور  به  را  وی 
این ماده مسؤولیت دولت در جبران خسارت 
شده  پذیرفته  بزه دیده   به  غرامت  پرداخت  و 
است. مهم ترین پیشرفت این ماده، مربوط به 
سوءاستفاده از قدرت است. مرتکب سوءاستفاده 
حکومتی  عامل  یا  دولتی  کارگزار  قدرت،  از 
و مجریانی  دادرسان  به  در الیحه،  است که 
تعیین  قضاوت،  در  که  است  شده  محدود 
تجاوز  خود  اختیارات  از  آن،  اجرای  یا  کیفر 
زندگی  بنیادی  سان، حق های  بدین  و  کرده 
و آزادی شهروندان را نقض می کنند. در این 
ماده ضمن تقبیح سوءاستفاده از اعتماد مردم، 
جای  به  که  می انگارد  جرم  را  کسانی  رفتار 
آن که پاسدار حقوق مردم باشند، ناقض آزادی 
آنان هستند و چون این رفتار، سوءاستفاده از 
به  آنها  انتخاب  در  مردم  که  است  اعتمادی 
منزله کارگزاران دولتی داشته اند، با شدید ترین 

پاسخ، یعنی جرم انگاری و کیفرگذاری، روبه رو 
می شود. )شایان، 1384، صص83-84( 

و  ساز  در  بزه دیده  جایگاه  تقویت  د( 

کار های گذشت شاکی و عفو 

قانون  به  نسبت  الیحه  دیگر  پیشرفت 
در  بزه دیده   جایگاه  تقویت  اسالمی،  مجازات 
حقوق  از  حمایت  و  گذشت  قابل  جرم های 
خصوصی  و  عمومی  عفو  موارد  در  بزه دیده 
در  شاکی  گذشت  الیحه،   99 ماده  است. 
موجبات  از  یکی  را  گذشت  قابل  جرم های 
جرایم  ››در  است:  دانسته  مجازات  سقوط 
تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی 
خصوصی، حسب مورد موجب موقوفی تعقیب 

یا عدم اجرای مجازات است.‹‹
الیحه   97 ماده  نیز  عفو  خصوص  در 
را  آثار محکومیت  ››عفو، همه  بیان می دارد: 
منتفی می کند، لیکن تاثیری در پرداخت دیه 
و جبران خسارت زیان دیده ندارد.‹‹ این ماده 
بر ضرورت حق جبران خسارت برای بزه دیده  

تاکید دارد. 
شخصیت  به  توجه  و  خطرناك  حالت  ح( 

مجرم 

اصطالح »حالت خطرناک« نخستین بار 
به وسیله گارو فالو وارد دانش جرم شناسی شد، 
ولی حقوق جزا، به مالحظاتی از جمله، احترام 
است  نتوانسته  هنوز  فردی،  آزادی های  به 

چندان توجهی به آن نماید. 

شروع کننده جرم، اگر چه در عمل 

و  خطرناك  حالت  اما  نشده،  موفق 

آمادگی  در  را  خود  مجرمانه  ذهن 

برای ارتکاب جرم بروز داده  است 

این  به  نسبت  نبایستی  جامعه  و 

گروه بی تفاوت باشد.
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تا جرم از قوه به فعل در نیامده، ولو آن که 
خطر بروز آن قریب الوقوع باشد، هیچ اقدامی 
مجاز نمی باشد. به عبارت دیگر ››قصاص قبل 
دادن در  ››تیغ  ولی  نیست‹‹،  از جنایت جایز 
و  نبوده  به مصلحت  زنگی مست‹‹ هم  کف 
عقل حکم می کند دیوانگان را تحت نظر قرار 
گیرند تا پیش از آن که مخاطراتی پدید آورند، 
نیا، 1382، ج2، ص20(   اصالح گردند. )کی 
به  مجرم  حالت خطرناک  به  توجه  همچنین 
جای تاکید افراطی به نتیجه مجرمانه ضروری 
است. پیروان مکتب تحققی، جرم را محصول 
می دانند.  اجتماعی  و  درونی  گوناگون  علل 
لومبروزو بیشتر روی علل درونی تکیه می کرد 
و فّری به علل اجتماعی توجه داشت. هدف 
حقوق جزا، ››دفاع اجتماعی‹‹ است. این امکان 
باید موجود باشد تا به منظور تضمین آزادی 
را  افرادی  آزادی  افراد جامعه،  امنیت سایر  و 
که هنوز مرتکب جرمی نشده اند، ولی حالت 

خطرناک دارند، محدود کرد. 
مکتب تحققی، بزهکاران را به پنج طبقه 

تقسیم می کند:
بود  معتقد  لومبروزو  بالفطره:  مجرم   -1
و  جسمانی  ویژگی های  با  اشخاص  بعضی 
روانی خاص به دنیا می آیند که آنها را مستعد 
زودتر  اشخاص  این  می سازد.  جرم  ارتکاب 
قرار  زا   جرم  عوامل  تاثیر  تحت  سایرین  از 
نشان  واکنش  جرم  ارتکاب  با  و  می گیرند 

می دهند. 
2- مجرم دیوانه: این افراد خوبی و بدی 
اعمال خود را تشخیص نمی دهند و به  اندازه 
مجرم بالفطره برای جامعه خطرناک هستند. 
مخصوص  آسایشگاه های  در  باید  رو  این  از 

نگهداری شوند. 
مکتب  نظر  به  اعتیادی:  مجرمان   -3
مجرمانه  رفتار  در  موثر  عامل  تحققی، 
نامساعد  وضع  و  شرایط  اعتیادی،  مجرم 
بیکاری،  الکلیسم،  مانند  اجتماعی،  محیط 
و  زندان  سوء  تاثیر  نامناسب،  معاشرت های 

غیره است. 
4- مجرم اتفاقی: این اصطالح در مورد 
میان  در  عادتًا  که  می رود  کار  به  مجرمی 
و  می کند  زندگی  قانون  و  اجتماعی  اخالق 
و  فقر  مانند  نامساعد  عوامل  بعضی  علت  به 
کشیده  جرم  ارتکاب  به  استثنائًا  درماندگی، 

می شود. 
5- مجرم هیجانی: از نظر مکتب تحققی، 
مجرم  هیجانی شخصی است که تحت تاثیر 
خود   فوق العاده  حساسیت  و  عصبی  طبیعت 
جرم  ارتکاب  به  شدید،  غضب  یا  عشق  و 
خود  عمل  از  لحظه  همان  و  می زند  دست 
 ،1382 )صانعی،  می شود.  پشیمان  و  نادم 

صص117-119(
به  مجرم  خطرناک  حالت  به  توجه 
از  مجرمانه،  نتیجه  به  افراطی  تاکید  جای 
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الیحه  که  است  جرم شناسی  دستاوردهای 
مبحث  پیش بینی  با  اسالمی،  مجازات  قانون 
از  بخش سوم  اول  شروع به جرم در فصل 
با  که  است  داده  نشان   )123 تا   121 )مواد 
مقوله حالت خطرناک افراد در مرحله گذر از 
رفتار مجرمانه به نتیجه بیگانه نبوده و جدای 
از نتیجه جرم، به حالت خطرناک شروع کننده 

جرم نیز توجه دارد. 
را  جرمی  به  شروع  الیحه،   121 ماده 
که به واسطه عامل خارج از اراده، قصد فرد 
اقدامات  که  صورتی  در  حتی  بماند،  معلق 
مجازات  قابل  نیز  نباشد،  جرم  گرفته  انجام 
در  چه  اگر  جرم،  کننده  شروع  است.  دانسته 
عمل موفق نشده ، اما حالت خطرناک و ذهن 
مجرمانه خود را در آمادگی برای ارتکاب جرم 
به  نسبت  نبایستی  جامعه  و  است  داده   بروز 
الیحه   136 ماده  باشد.  بی تفاوت  گروه  این 
نیز دادگاه را مکلف کرده است که تکرار جرم 
تعزیری را به اعتبار حالت خطرناک و تمایل 
به  مجرم  عنوان  به  وابسته  جرم  ارتکاب  به 
عادت، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر 

آن محکوم کند. 
ط( توجه به شخصیت مجرم 

بر اصل قانونی بودن مجازات ها، این ایراد 
وارد شده است که آن دسته از خطاکارانی که 
اعمال آنها اگر چه ضد اجتماعی و خطرناک 
قرار  جزا  قانون  محدوده  در  ولی  است، 

این اصل  نمی گیرد، بدون مجازات می مانند. 
به فاعل جرم توجهی ندارد و صرفًا به عمل 
اشکاالت  رفع  برای  می کند.  نگاه  مجرمانه 
اصل  مجازات ها،  بودن  قانونی  اصل  بر  وارد 
که  است  شده  پیشنهاد  کیفر  کردن  فردی 
می شود  داده  اجازه  قاضی  به  آن  موجب  به 
با توجه به خصوصیات و شرایط و حال مجرم، 
شده  پیش بینی  کیفر  حداکثر  و  حداقل  بین 
تعیین  فرد  برای  مناسب  مجازاتی  قانون،  در 

نماید. )باهری، 1380، ص 395(
توجه به شخصیت مجرم در قضاوت های 
کیفری، از مهم ترین دستاوردهای جرم شناسی 
است. جرم شناسی، به قاضی کیفری به عنوان 
وظیفه  تنها  که  روح  بی  و  خشک  ماشین 
دارد،  را  قانون  ماده  با  مرتکب  رفتار  انطباق 
به  توجه  قضاوت،  اساس  بلکه  نمی نگرد، 
خصوصیات و حاالت متهم، سابقه وی، علل و 
انگیزه های جرم و نهایتًا تصمیمی متناسب با 
شخصیت وی می باشد. این موضوع در حقوق 
فردی  اصل  به  جرم شناسی،  و  نوین  جزای 
کردن مجازات شهرت یافته است. این اصل 
طریق  از  اسالمی  مجازات  قانون  الیحه  در 
پیش بینی حداقل و حداکثر مجازات برای اکثر 
پیش بینی  بنابراین  است.  شده  اعمال  جرایم 
کیفیات مخففه )ماده37(، تعویق صدور حکم 
)ماده 139(، تعلیق اجرای مجازات )ماده 45(، 
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آزادی  نیمه  نظام   ،)57 )ماده  مشروط  آزادی 
مبّین اصل  )ماده 55 الیحه( و عفو، همگی 

فردی کردن کیفر می باشند. 
رهگذر  از  کیفرزدایی  گسترش  ی( 

جایگزین های حبس

با توجه به ناکار آمد بودن مجازات حبس، 
و  اصالح  در  مدت  کوتاه  حبس های  به ویژه 
جرم زا  دلیل  به  همچنین  زندانیان،  بازپروری 
زندان  اقتصادی  هزینه  زندان،  محیط  بودن 
و مشکالت بهداشتی و روانی موجود در آن، 
الزم  حبس  جایگزین  برنامه های  پیش بینی 
وجود  با  ایران،  در  می رسد.  نظر  به  مفید  و 
حبس،  مجازات  بهتر  اجرای  در  تالش هایی 
اهداف پیش بینی شده برای زندان و مجازات 
یعنی اصالح و بازپروری محقق نشده است و 
مجازات های  پیش بینی  با  نویسندگان الیحه 
درصدد  که  داده اند  نشان  حبس،  جایگزین 
برطرف کردن مشکل حبس محوری در نظام 

عدالت کیفری ایران بوده اند. 
الیحه در جهت حرکت دادن نظام تقنینی 
ایران به سمت محدود کردن حبس است، نه 
اعمال مجازات حبس،  زیرا  آن؛  حذف کامل 
ناگزیر به نظر می رسد. در این مبحث  امری 
به بررسی انواع مجازات های جایگزین حبس 
در الیحه می پردازیم و مطلب در دو قسمت 
گونه های سنتی جایگزین حبس و گونه های 

نوین جایگزین حبس بررسی می شود. 

اول( گونه های سنتی جایگزین حبس 

منظور از گونه های سنتی جایگزین حبس 
در این مقاله، آن دسته از تدابیری است که از 
بدو قانونگذاری در نظام عدالت کیفری ایران 
به منظور کاهش جمعیت زندان و اجتناب از 
آثار زیان بار آن پیش بینی شده اند و هم اکنون 
نیز از اعتبار قانونی برخوردارند. اینها عبارتند 
و  مجازات  اجرای  تعلیق  نقدی،  جزای  از: 

آزادی مشروط. 
جزای نقدی به عنوان یک گزینه واقعی 
در  حبس  کیفر  جایگزین  سنتی  گونه های  از 
معنی اخص آن است. آزادی مشروط و تعلیق 
اجرای مجازات حبس را نمی توان از گونه های 
واقعی جایگزین مجازات زندان به عنوان کیفر 
مستقل به حساب آورد، ولی می توان با اندکی 
معنی  در  جایگزین  حل های  راه  جزء  تسامح 
جانی،  فیروز  تبار   )حاجی  نمود.  تلقی  عام 

1387، ص70(

نهاد تعلیق اجرای مجازات، در صورتی 
جزء برنامه های جایگزین حبس، نه به 
عنوان جایگزین واقعی و کیفر مستقل، 
بلکه جایگزین در معنی موسع آن، به 
تدابیر  با  همراه  که  می آید  حساب 
صورت،  این  غیر  در  باشد.  نظارتی 
بازسازگاری  که  نهادی  چنین  فلسفه 

مجرم است، زیر سوال می رود.
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از  قبل  که  است  ارفاقی  مشروط،  آزادی 
اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه 
می شود  اعطا  محکوم  به  حکم  کننده  صادر 
اصالح  به  قانونگذار  خاص  توجه  نمایانگر  و 
غالب  نظر  اوست.  اجتماعی  بازسازگاری  و 
مشروط   آزادی  که  است  این  حقوقدانان 
به  می تواند  باشد،  نظارت  با  همراه  چنان چه 
عنوان برنامه های  جایگزین حبس در مفهوم 
)قنبری، 1376، صص  تلقی شود.  موسع آن 

23و24(. 
آزادی مشروط در مواد 57 تا 62 الیحه 
قانون مجازات اسالمی، تنها ناظر به مجازات 
نتیجه حکم دادگاه صادر  حبس است که در 
و  نظارتی  تدابیر  پیش بینی  عدم  است.  شده 
کنترلی و نهاد یا موسسه متصدی آن در طی 
ایرادهایی  از  یکی  در الیحه،  آزادی مشروط 
است که مغایر با فلسفه آزادی مشروط، یعنی 
اصالح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجرم 

در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم است. 
مجازات  اجرای  تعلیق  دیگر،  راهکار 
است. این راهکار از آورده های مکتب تحققی 
تعلیق  موجب  به  محکومٌ علیه  که  می باشد 
کیفر  به ویژه  کیفر،  اجرای  از  اجرای مجازات 
ر هایی می یابد.  آن  نامناسب  حبس و شرایط 
نمی آید،  به حساب  برای مجرم  تعلیق، حقی 
بلکه ابزاری برای ارفاق و مساعدت نسبت به 
مجرم است که در جهت رعایت اصل فردی 

کردن مجازات  ها در اختیار دادگاه گذاشته شده 
است. در ماده 45 الیحه، معلق کردن اجرای 
تمام یا قسمتی از مجازات، با مبانی و اهداف 
تعلیق مغایرت دارد. یکی از نقاط ضعف الیحه 
و  نظارت  که  است  این  تعلیق،  خصوص  در 
کنترلی بر اجرای دستورهای دادگاه پیش بینی 
مجازات،  اجرای  تعلیق  نهاد  لذا  است.  نشده 
جایگزین حبس،  برنامه های  در صورتی جزء 
نه به عنوان جایگزین واقعی و کیفر مستقل، 
بلکه جایگزین در معنی موسع آن، به حساب 
در  باشد.  نظارتی  تدابیر  با  همراه  که  می آید 
که  نهادی  چنین  فلسفه  صورت،  این  غیر 

بازسازگاری مجرم است، زیر سوال می رود. 
جزای  حبس،  جایگزین  دیگر  مصداق 
مالی  مجازات های  زمره  از  که  است  نقدی 
می باشد که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه 
به صورت مجازات تکمیلی یا تتمیمی اجباری 
می گیرد.  قرار  دادگاه  حکم  مورد  اختیاری  یا 
کیفر نقدی، دارای کارکرد هایی از جمله نقش 
جایگزینی برای مجازات حبس است. ماده 28 
الیحه که به بازداشت بدل از جزای نقدی و 
حبس محکومٌ علیه در صورت عجز از پرداخت 
جزای نقدی اشاره دارد، از مشکالتی است که 
در اجرای کیفر نقدی پیش می آید. پیش بینی 
پرداخت  از  عجز  ازای  در  موقت  بازداشت 
جزای نقدی، با منظور اصلی قانونگذار، یعنی 

الیحه قانون مجازات اسالمی در پرتو تعامل حقوق کیفری با جرم شناسی
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اجتناب از مجازات حبس کوتاه مدت و آثار و 
عواقب زیان بار آن، مغایرت دارد. 

دوم( گونه های نوین جایگزین حبس 

شامل  حبس،  جایگزین  نوین  گونه های 
نهم  فصل  در  که  می شوند  جایگزین هایی 
الیحه  پیش بینی شده اند و با توجه به جدید 
عنوان  به  آنها  از  تدابیر،  از  دسته  این  بودن 
می شود.  یاد  حبس‹‹  نوین  ››جایگزین 
مهم ترین مصداق  گونه های نوین، عبارتند از: 
از حقوق اجتماعی، دوره مراقبت،  محرومیت 
نقدی  جزای  و  رایگان  عمومی  خدمات 

روزانه. 
نوع اول: محرومیت از حقوق اجتماعی 

حقوق  از  محرومیت  کیفری،  حقوق  در 
اجتماعی، نوعی منع قانونی است که شخص به 
موجب آن صالحیت و شایستگی اعمال حقوق 
خود را از دست می دهد. مجازات محرومیت 
مجازات های  شامل  اجتماعی،  حقوق  از 
شغلی  حقوق  سالب  یا  آزادی  کننده  محدود 
این  است.  عمومی  خدمات  از  محرومیت  و 
مجازات، تابع اصول حاکم بر مجازات  ها است 
از اهدافی مانند پیشگیری از جرم، اصالح  و 
و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی کردن 
مجازات  ها و اجتناب از مجازات حبس پیروی 

می کند. مصادیق حقوق اجتماعی در ماده 26 

الیحه بیان شده و دادگاه مکلف گردیده است 

مجازات های  الزم،  شرایط  وجود  صورت  در 

جایگزین حبس را اعمال کند. 
نوع دوم: دوره مراقبت 

دوره مراقبت، به عنوان یکی از نهادهای 
جانشین مجازات حبس، عبارت است از دادن 
اجرای  قاضی  نظارت  تحت  مجرم  به  آزادی 
معینی،  مدت  در  حبس،  کیفر  جای  به  حکم 
به منظور آماده ساختن وی برای بازگشت به 

زندگی اجتماعی.
ابتدای  از  ایران،  کیفری  حقوق  در 
قانونگذاری از قانون مجازات عمومی مصوب 
که  مراقبت  دوره  زمینه  در  تاکنون،   1304
است،  مراقبتی  تعلیق  معادل  و  مشابه  تقریبًا 

خالء قانونی احساس می شود.
تدابیر  بهترین  از  یکی  مراقبت،  دوره 
زیرا  می آید؛  شمار  به  حبس  جایگزین 
طول  در  باید  محکوم  فرد  که  دستور هایی 
اجرای مجازات رعایت نماید، مانند حرفه آموزی 
و گذراندن دوره های آموزشی، بیانگر دغدغه 
تهیه کنندگان الیحه در دست یابی به اهداف 
برنامه های جایگزین حبس، به عنوان نمونه، 
مجرمان،  در  مسؤولیت پذیری  حس  تقویت 
خسارت  جبران  مدنی،  جامعه  مشارکت 
وارده بر بزه دیدگان، اجتناب از ایراد برچسب 
محکومٌ علیه  ترتیب  بدین  است.  مجرمانه 
از دست نمی دهد و  را  جایگاه اجتماعی خود 
منزله  به  خود،  آزادی  از  بخشی  حفظ  ضمن 
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قاضی  نظارت  تحت  مسؤول،  شهروند  یک 
اجرای حکم قرار می گیرد. 

نوع سوم. جزای نقدی روزانه 

با توجه به مشکالت جزای نقدی از جمله 
حبس محکومٌ علیه در صورت عجز از پرداخت 
آن، جزای نقدی روزانه پیش بینی شده است. 
پرداخت  از  عبارت  روزانه  نقدی  جزای 
روزانه مبلغی به دولت به عنوان مجازات است 
ارتکابی و میزان  با شدت جرم  این مبلغ  که 
دارد.  پیوستگی  و  ارتباط  روزانه مجرم  درآمد 
از  بارزی  نماد  روزانه،  جریمه  تعریف،  این  با 

رعایت اصل فردی کردن مجازات است. 
نظام  در  بار  اولین  برای  84 الیحه  ماده 
تقنینی ایران، به مجازات جزای  نقدی روزانه 

اشاره کرده است.
نوع چهارم: خدمات عمومی رایگان 

معایب  فاقد  رایگان  عمومی  خدمت 
زندان است و باعث رشد اقتصادی، اجتماعی، 
خدمت  انجام  می شود.  تربیتی  و  فرهنگی 

عمومی از سوی محکوم، مترادف با بیگاری 
و کار اجباری نیست، بلکه در جهت بازپروری 
آثار  از  جلوگیری  طریق  از  وی  اصالح  و 
از  بهره گیری  زندان،  به  محکومیت  منفی 
کارهای  به  اشتغال  بازپروری،  ظرفیت های 
که  است  خسارت  هایی  جبران  و  عام المنفعه 
به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد نموده 

است. 
به  مربوط  شرایط  الیحه،   83 ماده  در 
این مجازات بیان شده است. خدمات اجتماع 
از  عبارت  مجازات،  یک  عنوان  به  محور، 
انجام کاری بدون دستمزد است که با رضایت 
محکومٌ علیه تحت نظارت قاضی اجرای احکام 

اجرا می شود. 

نتیجه 

از  اسالمی،  مجازات  قانون  الیحه 
جسته  است.  بهره  جرم شناسی  یافته های 
اجرای  تعلیق  مانند  نهاد هایی  پیش بینی 
نیمه  نظام  حکم،  صدور  تعویق  مجازات، 
مجازات های  و  مشروط  آزادی  آزادی، 
آثار  تعدیل  منظور  به  که  حبس  جایگزین 
نامطلوب کیفر به ویژه مجازات سالب آزادی 
در محیط بسته توصیه شده است و بیشتر ناظر 
بر آینده بزهکاری یعنی پیشگیری از آن است، 
دلیلی بر این مدعا است. در دو  دهه گذشته، 

از  عبارت  روزانه  نقدی  جزای 

به  دولت  به  مبلغی  روزانه  پرداخت 

عنوان مجازات است که این مبلغ با 

شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد 

روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد. 

جریمه روزانه نماد بارزی از رعایت 

اصل فردی کردن مجازات است.
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توجه روزافزونی نسبت به بزه دیده شده است. 
عنوان  به  بزه دیده  به  نسبت  نگرش  تغییر  با 
باال  با  و  فرایند کیفری  فراموش شده  عنصر 
بزه دیدگان  به  نسبت  حساسیت  میزان  رفتن 
سالمندان،  و  کودکان  زنان،  مانند  آسیب پذیر 
سیاست های حمایتی، در صدد تامین نیازهای 
بزه دیده برآمده اند. طبق تحقیقات انجام شده، 
مجازات حبس در برآوردن رسالت های حقوق 
کیفری موفق نبوده است و این امر پیش بینی 
الیحه  در  را  حبس  جایگزین  مجازات های 

توجیه می نماید.
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حدیث قدسی

نقل کرده که حضرت  امام صادق )ع(  از  شیخ صدوق در کتاب مجالس 

فرمود: حضرت موسی هنگام مناجات وقتی دید که مردی در زیر سایه عرش 

خداست، خداوند را ندا داد که: ای پروردگار، این چه کسی است که زیر عرش 

تو مستقر شده است. خطاب آمد: ای موسی، این شخص کسی است که به پدر 

و مادرش نیکی می کرد و سخن چین نبود.

کلیات حدیث قدسی نوشته حر عاملی
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الزام به پرداخت جریمه 

چکیده

خود،  تعهد  ایفای  به  متعهد  الزام  راه های  از  یکی 

محکومیت او به پرداخت جریمه روزانه است. این راهکار معمواًل 

در مواردی به کار گرفته می شود که ایفای تعهد توسط شخص دیگری 

غیر از محکوم علیه ممکن نباشد. الزام به پرداخت جریمه بابت عدم 

ایفای تعهد در ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 

دادرسی  آیین  قانون  در  ماده  این  مشابه  اما  بود،  شده  پیش بینی 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 دیده نشده 

است. این امر شاید برخاسته از مخالفت با چنین الزامی در فقه است  

و اما به نظر می رسد با نگاهی به استدالل موافقان این نهاد و پذیرش 

آن، بهتر بتوان احکام را به مرحله اجرا رساند.

 

مالی،  اجبار  دادگاه،  حکم  تعهد،  ایفاء  جریمه،  واژه ها:  کلید 

حقوق ایران

محمد  خانی
کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی، وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه
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درآمد

 در موردی که اجرای مفاد عقد، وابسته 
انجام  تعهد،  مورد  و  است  متعهد  اراده  به 
دیگری  شخص  وسیله   به  که  است  کاری 
ممکن نیست و تعهد، قائم به شخص است، 
مانند  آن  که نقاش چیره دستی تعهد کند یک  
تابلوی نقاشی بکشد یا خطاط ماهری متعهد 
از  کار  این  و  بنویسد  چیزی  که  باشد  شده 
متعاملین  منظور  که  طور  آن  دیگری  عهده 
بوده است، برنیاید، باید به گونه ای بر او فشار 
وارد کرد تا از پیمان خود با دیگران و حکمی 
کند،  اطاعت  شده،  صادر  آن  مبنای  بر  که 
مانعی ندارد، که این فشار با تهدید به پرداخت 
 729 ماده  رابطه  این  در  باشد.  مالی  جریمه 
می داشت:  مقرر  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
»اگر متعهد از انجام تعهد امتناع کرد، دادگاه 
می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع 
به اصل دعوی، یا پس از صدور حکم، مدت 
محکومٌ علیه  اگر  که  کند  معین  را  مبلغی  و 
مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، 
مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکومٌ له 

بپردازد«.
این  شرایط  و  پیشینه  به  نوشتار  این  در 
راهکار در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق 

فرانسه می پردازیم. 

پرداخت  به  الزام  قانونی  پیشینه   .1

جریمه

این نوع اجبار، دو هدف دربر داشت:
اول، مبلغ تعیین شده برای جبران ناشی 
از تأخیر در انجام تعهد نبود، به همین خاطر 
الزم نبود که ضرری بر متعهد له وارد شود و 
در صورت ورود ضرر، ممکن بود مبلغ تعیین 
شده به وسیله دادگاه، متناسب با مقدار ضرر 

نباشد 
کردن  وادار  حکم،  این  از  منظور  دوم: 
متعهد به اجرای تعهد بود و از این رو دادگاه 
نظر  در  را  متعهد  امکانات  حکم،  صدور  در 
که  می کرد  تعیین  را  مبلغی  و  می گرفت 
بیم  و  باشد  دشوار  متعهد  برای  آن  پرداخت 
از پرداخت مبلغ مزبور، وی را وادار به اجرای 

تعهد نماید. 
قطعّیت  و  بود  موقت  اجبار،  نوع  این 
نداشت. بنابراین دادگاه پیش از اجرای حکم 
مبلغی  مقدار  در  می توانست  آن،  از  پس  یا 
مبلغ  و  کند  تجدیدنظر  بود،  کرده  تعیین  که 
دیگری برای تأخیر در اجرای حکم در زمان 
گذشته یا آینده معین نماید. )صفایی، 1387، 

ص204( 
بیشتر  محکومٌ علیه  چه  هر  ترتیب  بدین 
در اجرای حکم تأخیر کند، بیشتر باید جریمه 
بپردازد؛ به ویژه که تأدیه این مبلغ هر چه به 
وسیله  و  نمی کاهد  دین  اصل  از  کشد،  درازا 

الزام به پرداخت جریمه
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وفای به عهد نیست. 
در حقوق فرانسه، افزون بر الزام متعهد به 
اجرای مستقیم تعهد، الزام غیر مستقیم متعهد 
مالی  اجبار  مانند  قراردادی،  تعهد  اجرای  به 
اجبار  معمول  طور  به  است.  شده  پیش بینی 
مالی، وسیله ایجاد فشار در جهت وادار ساختن 
متعهد به اجرای تعهد و مفاد رأی دادگاه است. 
تعیین  را  مبلغی  می تواند  دادگاه  وسیله  بدین 
اجرای  در  تأخیر  روز  هر  برای  متعهد  تا  کند 
می تواند  دادگاه  بپردازد.  متعهدله  به  تعهد 
نسبت به مبلغ مزبور در صورت تغییر شرایط، 
با لحاظ تأثیر آن در شکستن مقاومت متعهد، 
در  تأخیر  مبلغ، خسارت  این  کند.  تجدیدنظر 
در صورتی  و  نمی شود  محسوب  تعهد  انجام 
به  تعهد، خسارتی  انجام  در  تأخیر  اثر  در  که 
صورت  در  متعهد  باشد،  شده  وارد  متعهدله 
تأخیر، به پرداخت مبلغ مزبور محکوم خواهد 

شد. 
این نهاد حقوقی که در قانون مورخ بیست 
و یکم ژوییه 1949 وضع گردیده، ظاهراً مورد 
اقتباس قانونگذار ایران در وضع دو ماده 729 
مصوب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   730 و 
 ،1386 )شهیدی،  است.  گرفته  قرار   1318

ص191( 
در خصوص جریمه  از حقوقدانان  بعضی 
معمواًل  گفته اند:   729 ماده  در  مندرج  نقدی 
از پیش  جبران خسارت معین توسط طرفین 

تعیین می شود و دادگاه به مبلغ خسارت معین 
میزان  گاه  اما  می کند،  حکم  توافق  مورد  و 
صرفًا  نقض،  اثر  در  پرداخت  قابل  خسارت 
نیست،  توافق  مورد  و  متعارف  خسارت  یک 
و  است  مجازات  ماهیت  دارای  بیشتر  بلکه 
منظور  به  قرارداد،  در  شده  مشخص  مبلغ 
ارعاب گنجانده شده است تا اجرای قرار داد 
 ،1385 عبدی،  و  )شیدائیان  کند.  تضمین  را 

ص 58( 
برای  مدیون  که  مبلغی  پرداخت  حکم 
هر روز تأخیر باید به محکومٌ له بپردازد، یک 
با  مستقیم  رابطه  و  است  مالی  اجبار  وسیله 
حکم  اجرای  تأخیر  از  ناشی  خسارت  جبران 
ندارد. در تعیین مبلغ جریمه، دادگاه به امکان 
توجه  متعهد  اجبار  اراده  در  حکم  اثر  و  نفوذ 
به  وادار  را  او  وسیله  بدین  می خواهد  و  دارد 
اطاعت کند، در حالی که در صدور حکم به 
جبران خسارت، هدف این است که ضرر وارد 
به  اندازه  آن  مبلغ  و  شود  جبران  طلبکار  به 

اگر جریمه  مالی به سود عموم و به 

نام جامعه گرفته شود، اثر بیشتری 

مانند  مالی  غیر  امور  در  و  دارد 

تمکین و حضانت نیز می تواند مورد 

این صورت  در  قرار گیرد.  استفاده 

اجرای  ضمانت  بدون  حکمی  هیچ 

اجتماعی  نخواهد بود.

محمـد خانـی
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زیان باشد. 
از  مانع  تأخیر،  جریمه  پرداخت  دستور 
خسارات  جبران  به  حکم  صدور  و  رسیدگی 
دارد  احتمال  نیست.  بدهکار  امتناع  از  ناشی 
اجبار مالی، به دلیل نامقدور شدن موضوع، از 
بین برود و زیان ناشی از عدم انجام تعهد باقی 
بماند. با این وجود، اگر احراز شود که وصول 
جریمه، خسارت را جبران کرده است، حکم به 
جبران آن غیر منطقی به نظر می رسد، هرچند 
که هدف از وصول جریمه، اجبار محکومٌ علیه 

باشد. )کاتوزیان، 1386، ص149( 
  دادگاه می تواند بر مبلغ جریمه بیافزاید 
رفتار  با  متناسب  را  تهدید  و  بکاهد  آن  از  یا 
قانون  )ماده730  سازد.  مدیون  واکنش  و 
باید  نتیجه  در  سابق(  مدنی  دادرسی  آیین 
اعتبار  از  حال  هیچ  در  اجبار  حکم  که  گفت 
نیست، هرچند که رأی  برخوردار  امر مختوم 
به اجبار موقت و تغییرپذیر است، ولی قانون 
از حذف اجبار و جریمه، سخنی نگفته است، 
به  بتواند  دادگاه  مرحله عمل  در  این که  مگر 
گونه ای آن را ناچیز سازد که در حکم حذف 

جریمه باشد.
و  قطعی  اجبار،  به  رأی  فرانسه  در 
را  قطعی  اجبار  یعنی  است.  تغییرناپذیر 
نمی توان تغییر داد و فقط دادگاه اختیار دارد 
کند،  تجدیدنظر  آینده  به  نسبت  آن  نرخ  در 
حقوق  در  ولی  ص31(  ج2،   ،1984 )مازو، 

تغییرپذیر و موقت  به صورت  را  اجبار  ایران، 
پذیرفته ایم. پس از آغاز می توان آن را کم یا 
زیاد کرد یا حذف نمود و به طور کامل چهره 

تهدید کننده دارد. 
در  مالی  اجبار  به  شدن  متوسل  معمواًل 
راه  آخرین  عنوان  به  حکم،  اجرای  مسیر 
توصیه شده است. پس اگر بتوان مفاد حکم 
را به صورت مستقیم یا به وسیله دیگران و به 
هزینه متعهد اجرا کرد، استفاده از اجبار مالی 
 729 ماده  صدر  در  قاعده  این  است.  ممنوع 
گنجانده  سابق  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
قانون   47 ماده  تبصره  عالوه  به  است.  شده 
بیشتری،  صراحت  با  مدنی،  احکام  اجرای 
می کند  موردی  به  مقّید  را  اجبار  از  استفاده 
که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن 
نباشد؛  کافی  این  می رسد  نظر  به  لذا  نباشد. 
زیرا الزم است که مأموران اجرا به هیچ وسیله 
را  مفاد حکم  نتوانند  مستقیم،  اقدام  جمله  از 
موقعیت  از  را می توان  نتیجه  این  کنند.  اجرا 
تبصره فوق استنباط کرد؛ چون اجرای حکم 
است که  مباح  در صورتی  دیگران  به وسیله 
اجبار مستقیم محکومٌ علیه و دخالت مأموران 
وقتی  نباشد. پس  ممکن  یا  آن، ضروری  در 
از »انجام  قانونگذار اجبار مالی را مرحله بعد 
بر  داد، فرض  قرار  دیگران«  وسیله  به  عمل 
این است که اجرای مستقیم حکم نیز امکان 

ندارد. )کاتوزیان، همان، ص201( 

الزام به پرداخت جریمه
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2. قلمرو اجبار مالی 

کار  به  مواردی  در  بیشتر  مالی  اجبار 
قراردادی  تعهد  حکم،  موضوع  که  می رود 
است و انجام آن، جز به وسیله شخص متعهد 
امکان ندارد و الزام های خارج از قرارداد را در 
برنمی گیرد. با وجود این، نباید جریمه مالی را 
به تعهد های قراردادی اختصاص داد. مثاًل در 
اجبار زن به تمکین از شوهر، می توان از اجبار 
 ،1 ج   ،1386 )کاتوزیان،  کرد.  استفاده  مالی 
به  اجبار  مورد  در  است  و همچنین  ش162( 

حضانت و سایر تکلیف های غیر مادی. 
جزای نقدی را در موردی هم که شخصیت 
حقوق عمومی طرف دعواست، می توان برای 
داد.  قرار  استفاده  اجرای حکم مورد  به  اجبار 
برای مثال، سازمان برق را اجبار کرد که حکم 
مربوط به اتصال نیروی برق که قطع شده و 

ادامه خدمات سازمان را اجرا کند. 
است.  اجرای حکم  توابع  از  مالی  جریمه 
اجبار  برای  وسیله  این  از  نمی توان  بنابراین 
استفاده  دادگاه  در  حضور  به  دعوی  طرف 

کرد. 

3. شرایط الزم برای امکان اجبار 

جریمه،  پرداخت  به  متعهد  اجبار  برای 
احراز چند شرط الزم است: 

1- دادرسی باید به اتمام رسیده و حکم 

به  دادرسی  این که  از  بعد  باشد.  شده  صادر 
حکم  صدور  مرحله  در  دادگاه  رسید،  پایان 
یا  دعوی  اصل  به  راجع  حکم  »در  می تواند 
موضوع  مالی  اجبار  به  از صدور حکم«  پس 
از  تأخیر  جریمه  چون  کند؛  اقدام   729 ماده 
با  از حکم نمی توان  توابع حکم است و قبل 
قرار موقت یا قرار خاص به تعیین یا وصول 

جریمه اقدام کرد. 
به بیان دیگر، اشاره ماده به حکم قطعی، 
به اعتبار قابلیت اجرای آن است، نه قطعیت 
حکم. به همین جهت، اگر اجرای حکم قطعی 
متوقف شود، جریمه تأخیر نیز معلّق می ماند، 
توابع  از  تأخیر  جریمه  گفت  باید  نتیجه  در 

اجرای حکم است. 
جریمه  که  کند  درخواست  متعهٌدله   -2
تأخیر به او پرداخت شود. حکم به درخواست و 
سود متعهدله صادر و اجرا  گردد. بنابراین اجبار 
او درخواست کند. به همین  باید  نیز  مالی را 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   729 ماده  جهت 
سابق صدور رأی به پرداخت جریمه تأخیر را 

منوط به درخواست متعهٌدله کرده است. 
3- موضوع تعهد باید عملی باشد که انجام 
آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نباشد؛ 
یا  از طرف وکیل  مانند دادن صورت حساب 
انجام دادن کار هنری یا صنعتی پیچیده که 
معینی  یا تسلیم مال  برمی آید،  ملتزم  از  تنها 

که متعهد پنهان کرده است. 
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وسیله  به  تعهد  انجام  که  مواردی  در 
است،  اجرا  قابل  متعهد  هزینه  به  و  دیگران 
اصل  همچنین  و  نیست  ممکن  مالی  اجبار 
تعهد هایی که موضوع آن دادن پول است، در 

قلمرو نظریه اجبار قرار نمی گیرد. 
برای  باید  تعهد  موضوع  دادن  انجام   -4
محکومٌ علیه مقدور باشد؛ زیرا اجبار شخص به 
کار نامقدور، معقول به نظر نمی رسد، هر چند 
که ناتوانی، نتیجه تقصیر یا تزویر متعهد باشد. 
نتیجه  تفریط  پس برای تسلیم مالی که در 
یافته،  انتقال  دیگران  به  یا  شده  تلف  متعهد 
نمی توان از اجبار مالی استفاده کرد، هر چند 
وقوع حادثه بعد از صدور حکم باشد. همچنین 
است در موردی که تعهد به عدم انجام کاری 
باشد که انجام یافته است، مگر این که تعهد 
و  شود  آینده  به  ناظر  اجبار،  و  باشد  مستمر 

برای هر بار تخلف جریمه ای معین کند. 
  5- اجرای مستقیم حکم ممکن نباشد، 
صدور  با  نخست  مرحله  در  محکومٌ علیه 

تعهد  اجرای  به  الزام  مهلت،  دادن  و  اجراییه 
جریمه  نیفتد،  موثر  اجبار  این  اگر  و  می شود 
مالی آغاز می شود. لذا طبق ماده 729 دادگاه 
نمی تواند با این استدالل که پرداخت جریمه، 
اجبار  ناهنجاری  از  یا  است  موثرتری  وسیله 
اجرا  قابل  حکم  درباره  و  می کاهد  مستقیم 

است، به اجبار مالی روی آورد. 

4. قلمرو اجبار مالی در فقه

اگر متعهد به وظیفه خود عمل نکند، آیا 
روز  هر  برای  را  مبلغی  می تواند  شرع  حاکم 
تأخیر به عنوان جریمه از باب تعزیر از متعهد 
گرفته و به متعهٌدله بپردازد؟ به عبارت دیگر 
این مسأله دو  آیا تعزیر مالی جایز است؟ در 

دیدگاه وجود دارد: 

1-4. دیدگاه جواز بر تعیین جریمه تأخیر

انجام  از  افراد  بازداشتن  تعزیر،  از  غرض 
اعمال ناپسند است و چه بسا تعزیر مالی در 
رسیدن به این مقصود موثرتر و برای مجرم و 
اجتماع نافع تر باشد، پس اطالق ادله حکومت 
دارد.  داللت  آن  جواز  بر  شرع،  حاکمیت 
گوناگون  مسائل  در  روایات مختلف  به عالوه 
نیز وارد شده که صّحت آن را به ذهن نزدیک 
امری عبادی و  این که تعزیر،  می کند، ضمن 
تعّبدی محض نیست که برای مصالح غیبی، 
که ما از آن آگاهی نداریم، تشریع شده باشد. 

افراد  بازداشتن  تعزیر،  از  غرض 

چه  و  است  ناپسند  اعمال  انجام  از 

این  به  رسیدن  در  مالی  تعزیر  بسا 

و  مجرم  برای  و  موثرتر  مقصود 

اجتماع نافع تر باشد، پس اطالق ادله 

حکومت حاکمیت شرع، بر جواز آن 

داللت دارد. 

الزام به پرداخت جریمه
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غرض  بلکه   )125 1410هـ.ق، ص  )نجفی، 
از تعزیر، ادب کردن و جلوگیری از تکرار آن 
رفتار و نیز توجه و تنبه کسانی است که آن 
فرد  وسیله  بدین  تا  می بینند،  و  می شنوند  را 
به  دستیابی  برای  و  شود  اصالح  اجتماع  و 
مقدار  و  حدود  تعیین  که  است  هدف  همین 
راستای  در  و  است  شرع  حاکم  عهدة  بر  آن 
بر  بیشتری  تأثیر  مالی  تعزیر  گاه  این هدف، 
نفوس داشته و به حال مجرم و جامعه نافع تر 
اعصار  در  استقرار سیره عقال  به عالوه  باشد. 
به  جرایم  بیشتر  در  مالی  تعزیر  بر  مختلف، 
مؤّید  دارد،  مالی  جنبه  تخلفاتی که  خصوص 

همین معنی است.)1(  
جواز  به  قائل  که  کسانی  علما،  بین  از 
تعزیر مالی در فرض مسأله هستند، آیت اهلل 
داماد،  محقق  آیت اهلل   شوشتری،  مرعشی 
و  شیرازی  مکارم  ناصر  العظمی  آیت اهلل  

آیت اهلل  العظمی نوری همدانی هستند. 
  

جریمه  تعیین  جواز  عدم  دیدگاه   .4-2

تأخیر

بستگی  و  توقیفی هستند  احکام شرعی، 
از  به نظر شارع مقدس دارند. پس نمی توان 
و  کرد  تجاوز  شده،  وارد  تعزیر  باب  در  آنچه 
رو  این  از  نمود.  اضافه  آن  به  را  دیگر  موارد 
به نظریة  قائل  برخی علما و فقهای معاصر، 
جمله،  از  شده اند.  مسأله  این  در  جواز  عدم 
تحت  جزوه ای  در  صافی  لطف اهلل   آیت اهلل  
عنوان »التعزیر انواعه و ملحقاته«، تعزیر مالی 
را جایز نمی داند و تصریح می کند: هیچ یک از 
فقهای شیعه را نیافتم که به تعزیر مالی فتوی 
داده باشند، بلکه مرحوم عالمه به طور جزم 
بیان می کند که در مجازات تعزیر، نمی توان 
از مجرم مال او را گرفت، لذا فقط در کتاب 

1 . فقها در کتب خود چنین آورده اند:
زر وغیره من  1 -  و فی السرائر فی األواخر باب حّد و التعزیر فی الفریة؛  التعزیر: تأدیب تعبداً هلل تعالی، لِردِع المعِّ
المکلفین و هو مستحٌق بکِل اخالٍل بواجب فِمن ذلک أن یّخل ببعض الواجبات العقلیه َکرّد الودیعه، وقضاُء الدین. 

ایضًا:یجوُزتعزیر الشخص بالماِل بأخذه منه. )ابن ادریس، 1410هـ.ق، ص54( 
2- وفی التعزیر فی الفقه االسالمی فی األبحاث العاّمه؛ أّن الغرض من تشریع التعزیر هو ردُع العاصی و منعه عن 
التجاوزات و لتنظیم أُمورالعباد، والتعزیر تأدیب، وهو راجٌع الی نظر المؤّدب، وغیر مقیّد بوسیلة و بکیفیة معیّنه ؛ألنّه 

شّرع لحسم مادة الفساد. 
إطالقات أدلّة التعزیر، فقد ورد التعزیر فی جملة من النصوص من دون تقییده بکیفیة خاّصة، فیتمّسک بإطالقها. 
ال یقال:الروایات الوارده فی الجلد والضرب تکون مانعة عن األخذ بتلک اإلطالقات؛لکون ها مقیّدة ل ها بهذه الکیفیة 
الخاّصة وهی الضرب. فإنّه یقال: إّن هذه الروایات الوارده لیست فی مقام بیان حصر التعزیر، و إنّّما فی مقام بیان الفرد 
و المصداق، أوألنّه الفرد الشایع؛و لهذا الّسبب تناولته الروایات بشکل واسٍع. والشاهد علیه وجود مصادیق أُخری غیر 
الضرب، کالتوبیخ و التشهیر. هذا بالنسبةالی ثبوت التعزیر مالی بکونه حکمًا من األحکام الشرعیه، و یمکن إثباته من 

باب أنّه من االحکام الوالییه السلطانیه ؛إذ ال إشکال فی حاجة الدولة اإلسالمیه. 
من أجل تقویم نظام ها و إصالح أمر ها إلی التعزیر، و قد یری  الحاکم الشرعی إستصالحًا للوضع، و دفعًا للفساد 

فرض التعزیر المالی)صافی، 1374، ص 92( 

محمـد خانـی
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»الفقه علی المذاهب االربعه« آمده که برخی 
به  دانسته اند  جایز  را  مالی  تعزیر  حنفّیه،  از 
شرط این که پس از توبه، اموال وی را به او 
مسترد گردانند. )منتظری، 1370، صص508 

و 525( 
 طبق استفتائات انجام شده، حضراتی که 
علوی  آیت اهلل  حضرت  موافقند،  نظر  این  با 
گرگانی است که جریمه مالی را از باب تعزیر 
آیت اهلل  و همچنین حضرت  می دانند  مشکل 
عدم  به  قائل  نیز  تبریزی  مدنی  العظمی 

جوازند.)1(

نتیجه 

نتیجه  در  مالی  جریمه  احکام  اجرای 
عهد شکنی، در حال حاضر در رویه دادگاه  ها 
است  شده  برداشته  میان  از  یا  شده  کمرنگ  
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   729 ماده  حذف 
دادرسی  آیین  قانون  در   1318 مصوب 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 

نیز مؤید همین مطلب است. 
این  کارنگرفتن  به  دالیل  از  یکی  شاید 
واقعی  مبنای  در  ابهام  دادگاه ها،  در  رویه 
جریمه،  این  اگر  است؛  حکم  تأخیر  جریمه  

باید  چرا  است.  حکم  اجرای  در  اجبار  وسیله 
به محکومٌ له داده شود و این چگونه کیفری 
است که تنها به سود اشخاص ذی نفع برقرار 
می شود و خزانه عمومی از آن بی بهره است؟ 
و اگر ماهیت آن نوعی وسیله جبران خسارت 
است، چرا بدون ارتباط با ضرر واقعی به عنوان 

وسیله تهدید کننده به کار می رود. 
نام  به  و  به سود عموم  مالی  اگر جریمه  
جامعه گرفته شود، اثر بیشتری دارد و در امور 
غیر مالی مانند تمکین و حضانت نیز می تواند 
صورت  این  در  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
اجتماعی   اجرای  ضمانت  بدون  حکمی  هیچ 
از  مالی  اجبار  که  اینجاست  و  بود  نخواهد 
جبران خسارت جدا می شود و کاربرد مستقل 

آن می تواند مؤثر تر جلوه کند. 
از  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   729 ماده 
و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون 
انقالب در امور مدنی حذف شده است، ولی 
اثرات مفید اجرای این ماده در انجام تعهدات 
در  تعزیر  باب  از  رویه  این  مالی  غیر  و  مالی 
دادگاه  ها اجرا شود و مخالفتی با شرع ندارد؛ 
زیرا اغلب فقها در جریمه از باب تعزیر مشکل 
نمی بینند، ولی این که اجبار مالی به نفع شخص 

1 . شیخ طوسی در النفی والتغریب می فرماید: »إذا َفَعَل إنسان ما یَستَِحقَ  به التّعزیر، مثَل: َمن َوَجَب علیه دیٌن وعّرَف 
له مال یَستُُره ولم یکن له مال سواه، فإّن السلطان یجبُرُه علی قضاءِ الّدین. 

  و اّما  التّعزیر المالی، فقد أنَکَر العاّلمه الحّلی فی التّحریر، والسیّد الگلپایگانی در المجمع، و من اهل السنّة ابن قدامه 
فی المغنی، و أجاَز بعُض المعاصرین و بعُض الحنفیّة علی أن یرد له إذا تاب. هذا ولم یرد دلیل علی الجواز، مع ما فیه 

من المخالفة لتسلط النّاس علی أموالهم و لِعدم حّل ماِلِ الغیر إاّل بإذنه«. )شیخ طوسی، بی تا، صص 24و 32(

الزام به پرداخت جریمه
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حقوق  عبدی، صادق،  مهدی؛  شیداییان،   .7
قراردادها، حقوق مردم، سال ششم، شماره 23، 

1385
عمومی  قواعد  حسین،  سید  صفایی،   .8
انتشارات سمت، چاپ سوم،  تهران،  قراردادها، 

1383
حقوق   مدنی-  حقوق  ناصر،  کاتوزیان،   .9

خانواده، جلد اول، تهران، نشر میزان، 1386
و  قهری  ضمان  ناصر،  کاتوزیان،   .10
مسؤولیت مدنی، تهران، انتشارات مدرس، 1379

متعهٌدله باشد و سودی از این طریق عاید او 
شود و دادگاه هم از این عمل بهره ای نداشته 
باشد، معقول نیست و به نظر می رسد اگر این 
نفع مالی  که از اجبار مالی شخص متعهد به 
واریز  دولت  عمومی  خزانه  به  می آید،  دست 
دادگاه  توسط  که  اجباری  از  متعهٌدله  شود، 
به  او  تعهد  و  می شود  منتفع  می شود،  انجام 
تأخیر  این سود، جریمه  انجام می شود.  موقع 
دادگاه  ها شخص  که  است  حکمی  اجرای  از 
و  کرده اند  حکم  اجرای  به  مجبور  را  متعهد 

نفعش به دولت هم می رسد. 

فهرست منابع
منصور،  بن  ابوجعفر محمد  ادریس،  ابن   .1
السرائر، قم، مؤسسه النشراالسالمیه، الطبعه الثانیه، 

1410هـ.ق
و  االنواعه  التعزیر  لطف اهلل،  صافی،   .2
به  وابسته  اسالمی  نشر  موسسه  قم،  الملحقاته، 

جامعه مدرسین، چاپ اول، 1374
و  النفی  الحسن،  بن  محمد  طوسی،   .3

التغریب، بیروت، نشر المکتبه المرتضویه، بی تا
4. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت 
اسالمی، مترجم: محمود صلواتی، قم، انتشارات 

کیهان، چاپ اول، 1370
فی  جواهرالکالم  محمدحسن،  نجفی،   .5
شرح شرایع االسالم، محقق: رضا استادی، بی جا، 

انتشارات کتابخانه اسالمی، 1404
6. شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، 

تهران، انتشارات مجد، 1386

محمـد خانـی
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حدیث قدسی

شیخ صدوق در کتاب توحید از ابوعبداهلل ... از علی بن موسی الرضا از پدرش 

و پدرانش از حضرت علی )ع( از رسول خدا )ص( نقل کرده که حضرت فرمود: 

حضرت موسی در مناجات خود به خداوند گفت: خداوندا،  آیا از من دوری تا 

تو را با آواز بلند صدا کنم و یا این که نزدیک هستی که با صدای آهسته با تو 

مناجات کنم؟ خداوند به وی فرمود: من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند. 

موسی عرض کرد: خداوندا، من باید در حال مخصوص تو را یاد کنم؟ خداوند 

فرمود: ای موسی، در همه حال می توانی مرا یاد کنی.

کلیات حدیث قدسی نوشته حسن حر عاملی
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آثار و اهداف تعلیق اجرای مجازات

چکیده

تعلیق مجازات، یک راهکار ارفاقی است که دادگاه 

با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند. در قانون مجازات 

کلی  طور  به  است،  نشده  مجازات  تعلیق  از  تعریفی  اسالمی، 

به  که  است  تعدیل مجازات  قانونی  روش های  از  تعلیق مجازات، 

موجب آن دادگاه می تواند با رعایت شرایطی اجرای مجازاتی را که در 

دادنامه قید نموده است، برای مدت معینی با هدف اصالح و تربیت 

مجرم به تاخیر اندازد. با این روش به مجرم فرصتی برای خودداری از 

داده  جامعه  در  زندگی  به  بازگشت  برای  شدن  آماده  و  جرم  ارتکاب 

می شود. این تاسیس حقوقی از زمان تدوین قانون مجازات عمومی 

مصوب 1304 در حقوق جزایی ایران راه یافته و بعد از انقالب اسالمی 

نیز مقنن آن را در قانون مجازات اسالمی ذکر نموده است. 

محکومیت  مجازات،  مشروط،  آزادی  تعلیق،  واژه ها:  کلید 

موثر کیفری

محمدحسین بیکی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
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درآمد

جوامع  در  اخیر  قرن  چند  تحوالت  با 
که  اهمیتی  نظر  از  حقوق  مبانی  پیشرفته، 
جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت، 
دستخوش تغییر شده و اساس اعمال مجازات 
به  گذشته  قرون  در  آنچه  با  حاضر،  قرن  در 
آن نگریسته می شد، تفاوت کلی یافته است. 
مباحث جامع این بحث در علم مکتب شناسی 
عنوان شده است. امروزه مجرم را بیشتر یک 
بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد 
و ضد اجتماعی. بر اساس این تفکر، اعتقادی 
که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت 
از بین رفته  در اعمال مجازات وجود داشت، 
و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد 
مسؤول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود بداند 
و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به 

طور کلی مستثنی کند. 
شناخت  با  و  تفکر  این  نفوذ  و  توسعه  با 
مبانی  اساس  بر  بزهکاری،  و  بزهکار  بهتر 
فلسفه  شناسی،  جرم  و  کیفری  حقوق  نوین 
مجازات نیز به طور تغییر نمود و امروزه آن را 
بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و اصالح 
و درمان بزهکار می دانند، تا تظاهری از انتقام، 

ارعاب یا اجرای عدالت. 
با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات 
نیز الجرم تغییر می یابد و برای هدف جدید، 
پیش بینی  جدید  طرق  یا  جدید  مجازات های 

می شود. در مسیر این تفکر و تحول، عده ای 
شناسان  جامعه  و  کیفری  حقوق  علمای  از 
در  باشد  بهتر  شاید  که  افتاده اند  فکر  این  به 
پاره ای از موارد، اجرای مجازات به طور موقت 
معلق بماند و مجازات اجرا نشود، مگر آن که 
محکوم علیه خود را با شرایطی که قانونگذار 
و دادگاه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته  
است، منطبق نسازد و در جهت خالف آنچه 

برای او مقرر شده است، گام بردارد. 

1. ویژگی های تعلیق مجازات

مجرم  برای  حقی  مجازات  تعلیق   -1
ارفاق  برای  ابزاری  بلکه  نمی شود،  محسوب 
و کمک است که به دادگاه واگذار شده است 
به  بازگشت  قابلیت  مجرم  آن،  اجرای  با  تا 
مجازات  تحمیل  بدون  را  اجتماعی  زندگی 

احراز نماید. 
موقت  اغماض  یک  مجازات،  تعلیق   -2
اطاعت مجرم  و  وفاداری  به  بستگی  و  است 
از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در 

حکم دارد. 
کردن  فردی  زمینه  مجازات،  تعلیق   -3
مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید 
و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات 
به  دارد.  اسالمی  مجازات  قانون  در  مقرر 
عبارت دیگر، دادگاه نمی تواند همه مجازات ها 

را معلق کند. 
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عدم  برای  مجرم  قطعی  معافیت   -4
حسن  به  منوط  شده،  تعلیق  مجازاِت  اجرای 
در طول  دادگاه  دستور  مطابق  محکوم  رفتار 

مدت تعلیق می باشد. 
آن  تنها  اسالمی،  مجازات  قانون  در   -5
دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا 
جرم  مرتکب  بار  نخستین  برای  که  می کنند 

قابل تعزیر شده باشند. 
6( در صورتی که مجرم در خالل مهلت 
قانونی تعلیق، مجدداً مرتکب جرم گردد، حکم 

تعلیق او فسخ خواهد شد. 

2. تحوالت تقنینی تعلیق 

برای  مجازات  تعلیق  قاعده  ایران  در 
نخستین بار در قانون مجازات عمومی مصوب 
1304 در مواد 47 تا50 در خصوص مرتکبان 

جرایم جنحه ای پذیرفته شد. 
متعاقب آن در سال 1307 مقررات تعلیق 
در  قرار گرفت.  مورد اصالح  اجرای مجازات 
این قانون موارد مشمول تعلیق، محدود شد. 
سرانجام در سال 1346 مقرره خاصی تحت 
عنوان »قانون تعلیق اجرای مجازات« مشتمل 
موجب  به  رسید.  تصویب  به  ماده  هجده  بر 
محکومیت های  برای  قانون،  این   1 ماده 
حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات 
باشد،  جنایتی  یا  جنحه  ارتکاب  از  ناشی  که 
مجرد  از حبس  آن  قانونی  مجازات  چنان چه 

شدیدتر نباشد، دادگاه می تواند با احراز شرایط 
تا  دو  مدت  برای  را  مجازات  اجرای  عینی، 
معلق  محکومیت،  حکم  ضمن  در  سال  پنج 
کند. در ماده 17 این قانون آمده بود: »وزارت 
دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس 
از تصویب این قانون، وسایل اعمال نظارت بر 
عملکرد مجرمانی را که ضمن تعلیق اجرای 
شده،  صادر  آنها  برای  دستوراتی  مجازات، 
فراهم کند.« برای تحقق این منظور، تصویب 
آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود. تصویب 
این  تا  افتاد  تعویق  به  سال ها  آیین نامه  این 
که بعد از پیروزی انقالب اسالمی و تصویب 
آیین نامه امور زندان ها در جلسه شماره 273 
مورخ 1361/217 شورای عالی قضایی وقت 

به تصویب رسید. 
آزمایشی  قانون  تصویب  جریان  در 
توسط   1361 سال  در  اسالمی  مجازات 
اسالمی،  شورای  مجلس  قضایی  کمیسیون 
تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص 

و  تعزیری  محکومیت های  انواع   

بازدارنده، بدون توجه به میزان آن، 

این که  مگر  بود  خواهد  تعلیق  قابل 

که  باشد  محکومیت هایی  جمله  از 

لحاظ  به  را  آن  تعلیق  قانونگذار 

حیثیت عمومی و مخاطرات ناشی از 

جرم ممنوع نموده است. 
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خارج شد و در قالب ماده 40 قانون مجازات 
اسالمی سال1361، پیش بینی گردید. سرانجام 
با تصویب قانون مجازات اسالمی سال 1370، 
تعلیق  مقررات  و  شد  نسخ   40 ماده  مقررات 
مواد  ضمن  حاضر  حال  در  مجازات  اجرای 
25 تا 37 این قانون با رعایت شرایط خاصی 
پیش بینی شده است. قانون اصالح پاره ای از 
قوانین دادگستری مصوب 1356 نیز در ماده 
22، تعلیق تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات 
مقدماتی در دادسرا را بدین شرح مورد توجه 
درجه  از  اتهامات  کلیه  »در  است:  داده  قرار 
جنحه، به استثنای جنحه های باب دوم قانون 
مجازات عمومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم 
اولین  تا  می تواند  راسًا  دادستان  نماید،  اقرار 
جلسه دادرسی، با احراز شرایط معین در قانون، 
تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های 1 و2 
ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصالح 
قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر 

عمومی، معلق نماید.«
فعلی،  کیفری  سیستم  در  آن  بر  عالوه 
با  مستقیمی  رابطه  مجرم،  به  تعلیق  اعطای 
نوع جرم و مجازات تعیین شده توسط دادگاه  
مجرمی  شامل  تنها  قانونی  ارفاق  این  دارد. 
مرتکب  بار  نخستین  برای  که  شد  خواهد 
جرمی شده و دادگاه او را محکوم به مجازات 
این  از  اعم  باشد.  کرده  بازدارنده  یا  تعزیری 
که حکم صادره، ناشی از ارتکاب جرایم قابل 

تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به 
محکومیت تعزیری یا بازدارنده، برای ارتکاب 
جرایمی باشد که مجازات آنها، قصاص عضو 
یا حد تعیین شده است، اما با در نظر گرفتن 
محکومیت  قانونی،  مواد  در  مندرج  شرایط 
و چهار  تا هفتاد  تعزیری  به شالق  را  مجرم 
ضربه با نظر حاکم موکول کرده است. مانند 
در  اسالمی  مجازات  قانون   291 ماده  مقرر 
قانون  ماده 68 همین  یا  باب قصاص عضو، 

در باب زنا.
محکومیت های  انواع  دیگر،  طرف  از 
جزای  حبس،  از  اعم  بازدارنده،  و  تعزیری 
مجازات  عنوان  به  چنان چه  یا شالق،  نقدی 
اصلی برای مجرم تعیین شود، بدون توجه به 
میزان آن، قابل تعلیق خواهد بود مگر این که 
قانونگذار  که  باشد  محکومیت هایی  جمله  از 
و  عمومی  حیثیت  لحاظ  به  را  آن  تعلیق 

مخاطرات ناشی از جرم ممنوع نموده است. 
در حال حاضر محکومیت به حبس توام 
قابل  تامینی  اقدامات  نیز  و  نقدی  جزای  با 
اقدامات  در  این که  به  نظر  نیست.  تعلیق 
تامینی، مانند حکم به اعزام فرد معتاد به مواد 
یا  بازپروری و  اعتیاد و  مخدر به محل ترک 
اقدامات تربیتی در مورد صغار و نظایر اینها، 
فوریت شرط است و به تاخیر انداختن آنها به 
مصلحت مجرم و جامعه نیست، لذا نمی توان 

اجرای آن را معلق کرد.
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3. فلسفه تعلیق اجرای مجازات 

بر  عقیده  را  شناسان  جرم  و  حقوق دانان 
اجرای  جدید  فلسفه  قبول  با  که  است  این 
و  عمومی  نظم  تامین  همان  که  مجازات 
اصالح مجرم از راه ارعاب، تربیت و آموزش 
و  مجازات  اجرای  موارد،  پاره ای  در  است، 
تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم، 
با فلسفه جدید مجازات سازگار نیست و گاه 
بهتر  لذا  می رسد،  نظر  به  فلسفه  آن  مغایر 
است راهی انتخاب شود که هدف های جدید 
مجازات را تامین نماید. این راه، همان تعلیق 
اجرای مجازات درباره مجرمانی است که به 
علت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا زوال آثار 
آن، از مجرمین خطرناک و به عادت محسوب 
نمی شوند و سوابق خوب زندگی آنها، معرف 
این  از  می باشد.  آنان  اصالح  قابل  شخصیت 
نمی داند  رو، سیاست کیفری جدید مصلحت 
که این افراد به زندان بروند. با این کار، مجرم 
در شرایط  رفتارهای مجرمانه  فراگیری  از  را 
مجرمین  با  تماس  اثر  بر  زندان،  نامساعد 
تهذیب  در  امر  این  و  می کنیم  دور  سابقه دار 
روانی  و  روحی  وضعیت  و  تربیت  و  اخالق 

مجرم موثر است. 
فایده دیگر تعلیق مجازات، دور نگه داشتن 
مجرم از ارتکاب جرم جدید است. شرط اصلی 
ارتکاب جرم  تعلیق، عدم  مقررات  از  استفاده 
جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که 

اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در 
آمده است. 

دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق، آثار عدم 
تبعیت از دستورهای دادگاه را به محکوم علیه 
اعالم می کند و همچنین به او تفهیم می نماید 
یا  جنایت  مرتکب  تعلیق  مدت  در  اگر  که 
بر  عالوه  شود،  موثر  محکومیت  با  جنحه ای 
مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره 

او اجرا خواهد شد. 
اجرای  تعلیق  هدف های  از  دیگر  یکی 
از  مجرم  به  ارفاق  و  عطوفت  ابراز  مجازات، 
آینده   در  مجازات  اجرای  به  تهدید  طریق 
است. این امر گاه بیش از اجرای مجازات در 
رفتار مجرم در مدت تعلیق موثر است. دادن 
او  می شود  موجب  مجرم  به  مناسبی  فرصت 
برای  را  خود  آمادگی  مناسب،  رفتار  اتخاذ  با 
بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات 
رساند و از مزایای معافیت از مجازات بهره مند 

شود. 
صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده 
جامعه از کار و فعالیت مجرمین، از فواید دیگر 
تعلیق است. تعلیق اجرای مجازات مشروط به 
مرتکب  تعلیق،  ایام  در  مجرم  که  است  این 
جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف 
گردد. این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های 
در  مجرم  چون  و  می شود  زندانی  نگهداری 
زمان استفاده از تعلیق، پیشه و شغل خود را از 
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دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود 
ادامه می دهد، او و جامعه، از عملکرد اقتصادی 

و عملی وی بهره مند می شوند. 
اعطای تعلیق، فرصت مناسبی در اختیار 
برای  خود  قابلیت  تا  می دهد  قرار  محکوم 
به  را  اجتماعی  مقررات  و  قواعد  از  اطاعت 
اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی 
با  مجرم  مدت،  این  در  است.  اجتماعی  و 
زندان،  از  خارج  در  آزادی  از  شدن  بهره مند 
می تواند از نیروی کار و خالقیت خود استفاده 
ارفاق قانونی باعث  این  نماید. عالوه بر آن، 
و مصاحبت  معاشرت  تاثیر سوء  از  جلوگیری 
فرد با مجرمان سابقه دار در زندان خواهد شد 
و از تکرار جرم در آینده جلوگیری می کند و 
نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج 
نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد 

شد. 
3. ماهیت حقوقی تعلیق اجرای مجازات

اجرای  از  مانع  تعلیق  دانستیم  که  اینک 

حکم مجازات می شود، به ماهیت این تاسیس 
حقوقی می پردازیم و خاصیت تعلیق را از جنبه 
باره  این  حقوقی مورد مطالعه قرار دهیم. در 

سه نظریه مورد توجه قرار گرفته است:
تعلیق یک  بعضی حقوق دانان،  به عقیده 
که  است  انتسابی  جرم  از  مشروط  برائت 
واقع می شود.  ارتکاب جرم  از  بالفاصله پس 
برائت  اواًل،  چه  نیست؛  صحیح  عقیده  این 
قابل برگشت نیست و حال آن که تعلیق قابل 
مجازاتش  اجرای  که  کسی  و  است  برگشت 
پنج  تا  دو  از  مقرر،  مدت  در  گردیده،  معلق 
آورد که  سال، همیشه می تواند وضعی پیش 
مجازات  و  گردیده  لغو  صادره  تعلیق  حکم 
از  برائت  ثانیًا،  شود.  اجرا  او  درباره  معلق 
می شود،  اتهام  آثار  کلیه  زوال  موجب  جرم، 
تاثیری  مجازات،  اجرای  تعلیق  آن که  حال 
حکم  و  ندارد  خصوصی  مدعیان  حقوق  در 
پرداخت خسارت درباره متضرر از جرم صادر و 
به موقع اجرا گذاشته می شود. ثالثًا، صدور قرار 
حکم  صدور  بر  فرع  مجازات،  اجرای  تعلیق 
تعلیق،  از  منتفع  شخص  و  است  محکومیت 
بایستی طبق حکم به مجازات محکوم گردد 
و سپس اجرای مجازات مورد حکم درباره او 

معلق شود.
به عقیده بعضی حقوقدانان، تعلیق اقدامی 
نظیر گذشت یا عفو عمومی است. این نظریه 
نیز چندان قابل توجیه نیست؛ زیرا در جرایمی 

تعلیق،  حقوق دانان،  بعضی  عقیده  به 
انتسابی  از جرم  برائت مشروط  یک 
ارتکاب  از  پس  بالفاصله  که  است 
جرم واقع می شود. این عقیده صحیح 
نیست؛ چه اوالً، برائت قابل برگشت 
موجب  جرم،  از  برائت  نیست،ثانیاً، 
ثالثاً،  می شود،  اتهام  آثار  کلیه  زوال 
مجازات،  اجرای  تعلیق  قرار  صدور 
فرع بر صدور حکم محکومیت است.
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با گذشت مدعی خصوصی، اجرای حکم  که 
موقوف می شود، زوال آثار محکومیت از نظر 
مدعی  گذشت  و  است  قطعی  حکم  اجرای 
 47 )ماده  نیست.  برگشت  قابل  خصوصی 
قانون مجازات اسالمی( زوال آثار حکم تعلیق 
و اجرای مجازات درباره محکوم علیه در مدت 

تعلیق همیشه ممکن خواهد بود. 

4. تعلیق و آزادی مشروط 

عقیده  را  مولفین حقوقی  از  دیگر  بعضی 
بر آن است که تعلیق، نوعی آزادی مشروط 
است، ولی این عقیده صحیح به نظر نمی رسد؛ 
چه در آزادی مشروط، محکوم بایستی قسمتی 
باشد  را تحمل کرده  به حبس  از محکومیت 
مدت  بقیه  گذراندن  از  شرایطی  رعایت  با  تا 
محکومیت در زندان معاف گردد. حال آن که 
در تعلیق، اجرای مجازات از ابتدا معلق می شود.  
فلسفه و هدف این دو تاسیس حقوقی نیز با 
هم فرق دارد؛ تعلیق در مجازات های تعزیری 
مختلف قابل اعمال است، مگر در جایی که  در 

این صورت جزای نقدی با سایر مجازات های 
قابل  نقدی  جزای  که  باشد،  همراه  تعزیری 
مجازات  قانون   26 )ماده  نیست  تعلیق 
اسالمی(،)1( حال آن که آزادی مشروط تنها در 
مجازات سالب آزادی یا محدود کننده آن که 
حبس و تبعید است؛ قابل اعمال می باشد. از 
دیگر سو با توجه به ماده 25 قانون مجازات 
مندرج  خاص  موارد  در  تنها  تعلیق  اسالمی، 
در این ماده قابل اعمال است. طبق این ماده 
مدت تعلیق دو تا پنج سال است، در حالی که 
مطابق ماده 38 این قانون: هر کس برای بار 
اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس 
محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده 
دادنامه محکومیت  دادگاه صادر کننده  باشد، 
زیر  شرایط  وجود  در صورت  می تواند  قطعی 

حکم به آزادی مشروط صادر نماید: 
1- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً 

حسن اخالق نشان داده باشد؛ 
محکوم  احوال  و  اوضاع  از  هرگاه   -2
پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب 

1. »در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده، حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت 
شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.

الف( محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد:
1( محکومیت قطعی به حد؛ 

2( محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو؛ 
3( محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال درجرایم عمدی؛ 

4( محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال؛ 
5( سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات؛ 

ب( دادگاه با مالحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم 
گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند. 

ـ تبصره: در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده، تعلیق جایز نیست، مگر در مواردی که شرعًا و قانونًا تعیین 
شده باشد.«

محمدحسین بیکی
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جرمی نخواهد شد؛ 
3- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر 
و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت 
مدعی خصوصی واقع شده، را بپردازد یا قرار 
پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام 
با  یا  بپردازد  را  مزبور  مبلغ  نقدی،  جزای  با 
برای  ترتیبی  قضایی،  حوزه  رییس  موافقت 

پرداخت داده شده باشد. 
تبصره 1: مراتب مذکور در بندهای 1 و 
2 باید مورد تایید رییس زندان محل گذران 
محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه 
قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند 

3 باید به تایید قاضی مجری حکم برسد. 
تبصره 2: در صورت انحالل دادگاه صادر 
از  مشروط  آزادی  حکم  صدور  حکم،  کننده 

اختیارات دادگاه جانشین است. 
را  شرایطی  و  ترتیبات  دادگاه   :3 تبصره 
که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط 
رعایت کند، از قبیل سکونت در محل معین 
یا  معین  محل  در  سکونت  از  خودداری  یا 
خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی 
نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن، 
در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف 
وی از شرایط مذکور، یا ارتکاب جرم مجدد، 
صادر  دادگاه  حکم  به  وی،  محکومیت  بقیه 
مدت  می آید.  در  اجرا  مرحله  به  حکم  کننده 

آزادی مشروط یک تا پنج سال است. 

از دیگر سو، در تعلیق، اگر شخص مرتکب 
عملی خالف دستور دادگاه شود، برای بار اول 
یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه می شود و 
در صورت تکرار، تعلیق لغو می شود و مجازات 
به موقع اجرا گذارده می شود. در حالی که در 
آزادی مشروط اگر شخص یک بار هم مرتکب 
جرمی، اعم از عمدی یا غیر عمد شود، آزادی 
مشروط لغو و مجازات هر دو جرم با توجه به 
قواعد تکرار جرم اعمال می گردد. )مستفاد از 

تبصره 3 ماده 48( 
آزادی  که  است  این  در  دیگر  تفاوت 
مشروط پس از اجرای مجازات و تحمل نیمی 
تعلیق  در  اما  می شود،  اعمال  مدت حبس  از 
اجرای مجازات، به طور کلی اجرای مجازات 
معلق می گردد و شخص قسمتی از مجازات 

را تحمل نمی کند. 

5. آثار تعلیق 

از دو نقطه  را در دو بخش و  آثار تعلیق 
نظر مورد مطالعه قرار می دهیم. 

1-5. آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه 

اثر  مهم ترین  مجازات:  اجرای  عدم   -1
اجرای مجازات، جلوگیری  تعلیق  قرار  صدور 
از اجرای حکم محکومیت به مجازات است. 
اجرای  تعلیق  قرار  اثر  مهم ترین  بنابراین 

مجازات، ناظر به محکوم علیه است. 

آثار و اهداف تعلیق اجرای مجازات
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ماده 32  کیفری: طبق  پیشینه  زوال   -2
قانون مجازات اسالمی، هرگاه محکوم علیه از 
در  مجازات،  اجرای  تعلیق  قرار  صدور  تاریخ 
مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده، مرتکب 
ماده  در  مذکور  محکومیت  مستوجب  جرایم 
25 نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب 

و از سجل کیفری او محو می شود.«
مجازات های  به  محکومین  کلیه  برای 
از  از قطعیت حکم  بالفاصله پس  باید  معلق 
کیفری  سجل  برگ  مربوط،  دادسرای  طرف 
شود  ارسال  صالحیت دار  مرجع  به  و  تنظیم 
تغییری  تعلیق،  مدت  در  که  مورد  هر  در  و 
داده شود، یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد، 
برای ثبت در سجل کیفری  باید مراتب فوراً 
مربوط  صالحیت دار  مراجع  به  محکوم علیه 

اعالم شود. 
موجب  به  که  مواردی  در  تبصره،  طبق 
انفصال  موجب  حکمی  استخدامی،  قوانین 
است، شامل احکام تعلیقی نخواهد بود، مگر 
آن که در قوانین یا حکم دادگاه قید شده باشد. 
پس از طی مدت دو تا پنج سال و با شرایط 
مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسالمی که 
تاریخ  از  محکوم علیه  چنان چه  می دارد  مقرر 
صدور حکم تعلیق اجرای مجازات، در مدتی 
دستورات  از  شده،  مقرر  دادگاه  طرف  از  که 
دادگاه سرپیچی نکند، محکومیت تعلیقی بی 

اثر و از سجل کیفری او محو می شود. این امر 
در پیشگیری از تکرار جرم بسیار موثر است 

در  است  نموده  مخیر  را  دادگاه  مقنن 
دستورهای  از  یک  هر  رعایت  که  صورتی 
مذکور را از طرف محکوم علیه الزم تشخیص 
و  نماید  آنها  اجرای  به  مکلف  را  او  دهد، 
دستورها  آن  اجرای  به  مکلف  محکوم علیه 

است.
این تکلیف وقتی برای محکوم علیه ایجاد 
می شود که بخواهد از معافیت موضوع حکم 
تعلیق استفاده نماید و اگر محکوم علیه، تحمل 
مجازات مورد حکم محکومیت را به قبول و 
اجرای دستورهای دادگاه ترجیح دهد، موضوع 
دستورهای  از  تبعیت  به  محکوم علیه  تکلیف 
دادگاه و تعهد رعایت آنها منتفی خواهد بود. 
ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات دادگاه، 
در بار اول یک تا دو سال افزایش مدت تعلیق 

و در بار دوم لغو تعلیق است.

کلمه  استعمال  از  قانونگذار  مراد 

»هرگاه« در صدر ماده ۳۴ این نبوده 

است که بتوان حکم به تعلیق مجازات 

را پس از گذشت مدت تعلیق یا پس 

از انقضای مدت مجازات، نقض کرد 

و مجازات بخشیده شده ای را به موقع  

اجرا گذارد.

محمدحسین بیکی
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2-5. آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری 

1- آزاد کردن محکوم علیه از زندان: صدور 
را  زندان  اداره  دادگاه،  به دستور  تعلیق  حکم 
مکلف می نماید طبق مقررات و تعالیم دادگاه 
نسبت به ترخیص مجرم از زندان اقدام کند و 
از این جهت قرار تعلیق اجرای مجازات، برای 
مراجع دادگستری هم تکلیف ایجاد می نماید. 
ماده  از  کیفری:  سجل  شدن  پاک   -2
می شود  استفاده  اسالمی  مجازات  قانون   32
که خودداری محکوم علیه از اقدام به ارتکاب 
در  قانون  همان   25 ماده  در  مندرج  جرایم 
محکومیت  که  می شود  موجب  تعلیق،  مدت 
تعلیقی بی اثر گردیده و از سجل کیفری فرد 

محو گردد. 
سجل  از  محکومیت  آثار  نمودن  محو 
مراجع  طرف  از  اقداماتی  مستلزم  کیفری، 
به  محکومین  کلیه  برای  است.  ذی ربط 
از  پس  بالفاصله  باید  معلق،  مجازات های 
قطعیت حکم، از طرف دادسرای مربوط، برگ 
سجل کیفری تنظیم و به مراجع صالحیت دار 
ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق 
تغییری داده شود، یا حکم تعلیق مجازات لغو 
گردد، باید مراتب برای ثبت در سجل کیفری 
اعالم  صالحیت دار  مراجع  به  محکوم علیه 

شود. 
اجرای  تعلیق  تعلیق: حکم  لغو حکم   -3
لغو  خاصی  موارد  در  است  ممکن  مجازات 

محکوم علیه  حق  در  معلق  مجازات  و  شده 
کننده  دادگاه صادر  این صورت  در  اجرا شود. 
درخواست  حسب  است  موظف  تعلیق،  حکم 
تا  نماید  اقدام  حکم  لغو  به  نسبت  دادستان، 
مجازات مورد حکِم معلق عینًا نسبت به مجرم 

به مورد اجرا گذارده شود 

6. حاالت لغو حکم تعلیق

1-6. لغو حکم تعلیق به علت ارتکاب جرم 

جدید 

مطابق ماده 33 قانون مجازات اسالمی: 
»اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق 
مقرر  دادگاه  طرف  از  که  مدتی  در  شده، 
مستوجب  که  جدیدی  جرم  مرتکب  شده، 
محکومیت مذکور در ماده 25 است، بشود، به 
محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق 
مجازات سابق را صادر کرده است، یا دادگاه 
تا حکم  دارد  اعالم  را  آن  الغاء  باید  جانشین 
گردد.«  اجراء  محکوم علیه  درباره  نیز  معلق 
بنابراین قانونگذار، محکوم علیه منتفع از حکم 
داده  قرار  راهی  دو  یک  مقابل  در  را  تعلیق 
جرم  ارتکاب  از  تعلیق  مدت  در  یا  که  است 
جدید مندرج در ماده 25 خودداری کند و در 
نتیجه از مزایای تعلیق که همان عدم اجرای 
کیفری  پیشینه  شدن  محو  و  مجازات  حکم 
است، استفاده کند، یا با قبول ریسک لغو حکم 
تعلیق و تحمل مجازات معلق، به ارتکاب جرم 

آثار و اهداف تعلیق اجرای مجازات
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دیگری مبادرت ورزد. این تهدید قانونگذار در 
قالب موارد موثر واقع گردیده و محکوم علیه 
سعی خواهد کرد موجبات فسخ حکم معلق را 

برای دادگاه فراهم نکند.

2-6. کشف سابقه محکومیت موثر کیفری 

مقید  مجازات،  اجرای  تعلیق  قرار  صدور 
شرایط،   این  از  یکی  که  است  شرایطی  به 
جرایم  به  کیفری  محکومیت  سابقه  فقدان 
اسالمی  مجازات  قانون   25 ماده  در  مندرج 
است این حکم در ماده 34 بیان شده است: 
تعلیق معلوم شود  قرار  از صدور  بعد  »هرگاه 
به  محکومیت  سابقه  دارای  محکوم علیه  که 
ماده  در  مذکور  محکومیت  مستوجب  جرایم 
اجرای  آن  به  توجه  بدون  دادگاه  و  بوده   25
به  دادستان  است،  کرده  معلق  را  مجازات 
تقاضای  دادگاه  از  محکومیت،  سابقه  استناد 
دادگاه  و  نمود  خواهد  را  مجازات  تعلیق  لغو 
پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغاء 
تعلیق  حکم  چنان چه  بنابراین  کرد.«  خواهد 
مراجع  اطالع  عدم  علت  به  مجازات،  اجرای 
موثر  محکومیت  سابقه  از  کننده  رسیدگی 
کیفری محکوم علیه صادر شده باشد و سپس 
سابقه  دارای  محکوم علیه  که  شود  معلوم 
کیفری بوده است، دادگاه مکلف است پس از 
احراز وجود سابقه، حکم معلق را فسخ نماید، 

تا حکم تعلیق درباره او اجرا شود. 
صدر  در  مذکور  گاه«  »هر  زمانی  قید 
هم  آن  و  آینده  به  ناظر  لغوی  نظر  از  ماده، 
آینده ای نامحدود است. شاید این تصور ایجاد 
شود که ممکن است حکم محدودیت معلق 
مراجع  اطالع  عدم  علت  به  که  محکوم علیه 
گردیده  صادر  کیفری  موثر  پیشینه  از  صالح 
این  از  مزبور  مراجع  آگاهی  از  پس  است، 
پیشینه، در هر زمان و پس از هر مدتی، فسخ 
گذارده  اجرا  موقع  به  معلق  مجازات  و  شود 
اصول  و  عملی  منطق  رعایت  با  ولی  شود، 
و  اعتبار  به  توجه  و  عدالت  اعمال  ضوابط  و 
توجیهی صحیح  چنین  مختوم،  امر  حاکمیت 
مراد  که  کرد  قبول  باید  و  نمی رسد  نظر  به 
قانونگذار از استعمال کلمه »هرگاه« در صدر 
به  حکم  بتوان  که  است  نبوده  این   34 ماده 
تعلیق مجازات را پس از گذشت مدت تعلیق 
کرد  نقض  مجازات  مدت  انقضای  از  پس  یا 
و مجازات بخشیده شده ای را به موقع  اجرا 
ماده  این  در  قانونگذار  که  را  مهلتی  گذارد. 
برای لغو حکم تعلیق در نتیجه کشف پیشینه 
کیفری موثر در نظر گرفته است، همان مدتی 
است که دادگاه صادر کننده حکم معلق برای 
محکوم علیه پیش  بینی کرده و در حکم معلق 

ذکر نموده است. 
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3-6. افزایش مدت تعلیق 

به موجب ماده 13 قانون تعلیق، چنان چه 
مجرمی که اجرای مجازات او معلق گردیده، 
عذر  بدون  بار  یک  از  بیش  تعلیق  مدت  در 
تخطی  دادگاه  دستورات  یا  دستور  از  موجه 
نماید، به پیشنهاد دادستان و پس از ثبوت امر 
در دادگاه، حکم تعلیق مجازات درباره او لغو و 
مجازات مقرر در حکم به اجرا گذارده خواهد 
محکوم علیه  تخلف  یک بار  قانونگذار  شد. 
نگذارده  مجازات  بدون  را  موجه،  عذر  بدون 
و در ماده 13 مقرر داشته است که در چنین 
و  دادستان  باز هم حسب درخواست  صورتی 
تعلیق  مدت  به  دادگاه،  در  امر  ثبوت  از  پس 

مجازات از یک تا دو سال افزوده می شود. 

4-6. عدم اجرای دستورات دادگاه 

اسالمی  مجازات  قانون   29 ماده  تبصره 
و  اوضاع  به  توجه  با  »دادگاه  می دارد:  مقرر 
پرونده،  محتویات  و  محکوم علیه  احوال 

ذیل  دستورهای  یا  دستور  اجرای  می تواند 
و  بخواهد  محکوم علیه  از  تعلیق  مدت  در  را 
دادگاه  دستور  اجرای  به  مکلف  محکوم علیه 

می باشد.« 
1- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای 

درمان بیماری یا اعتیاد خود؛
حرفه  یا  کار  به  اشتغال  از  خودداری   -2

معین؛ 
موسسه  یک  در  تحصیل  به  اشتغال   -3

فرهنگی؛ 
4- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات 
که  اشخاصی  با  معاشرت  یا  واجبات  ترک  و 
محکوم علیه  برای  را  آنها  با  معاشرت  دادگاه 

مضر تشخیص می دهد؛ 
5- خودداری از رفت و آمد به محل های 

معین؛
به  معین  مدت های  در  خود  معرفی   -6
شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند.«

که  مجرمی  اگر  ماده،  این  تبصره  طبق 
تعلیق  او معلق شده است، در مدت  مجازات 
بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این 
ماده تبعیت ننماید، حسب درخواست دادستان 
پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم 
تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او 
یک سال تا دو سال افزوده می شود و برای بار 
دوم، حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع 

اجراء گذاشته خواهد شد. 

از جمله الزم است در جرایم خرد،   
شود  اجباری  مجازات  اجرای  تعلیق 
یا  گردد،  خارج  اختیاری  حالت  از  و 
گسترش  قاعده  این  شمول  دایره 
یافته تا جرایم بیشتری را در بر گیرد. 
و  افزایش  با  است  مناسب  همچنین 
در   ۲۹ ماده  در  مندرج  دستورات 
اجرای تعلیق مراقبتی دست دادگاه ها 

را در اعمال بهتر این نهاد باز گذارد.

آثار و اهداف تعلیق اجرای مجازات
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موارد  از  دیگر  یکی  می شود  مالحظه 
معلق،  مجازات  اجرای  و  تعلیق  حکم  لغو 
سرپیچی بدون عذر موجه در مدت تعلیق از 
دستوراتی است که دادگاه صادر کننده حکم 
به محکوم علیه داده است. برای تحقق چنین 
وضعی الزم است که اواًل، محکوم علیه القل 
دو بار از دستورات دادگاه سرپیچی نماید؛ ثانیًا، 
دادگاه  طرف  از  تخلف  این  حدوث  و  موارد 
اثبات  به  و  گردیده  احراز  حکم  کننده  صادر 

رسیده باشد. 

5-6. ارتکاب جرایم عمدی متعدد 

ماده  تعلیق، در  لغو حکم  برای  قانونگذار 
36 قانون مجازات اسالمی فرض دیگری را 
به  نیز پیش بینی کرده است. مقررات مربوط 
جرایم  به  که  کسانی  درباره  مجازات  تعلیق 
اجراء  قابل  می شوند  محکوم  متعدد  عمدی 
نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام 
قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر 
معلق  محکومیت  آنها  بین  در  که  باشد  شده 
نیز وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم 
موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از 
دادگاه صادر کننده بخواهد، دادگاه نیز نسبت 

به فسخ قرار اقدام خواهد کرد. 
مجازات  اجرای  تعلیق  حکم  چنان چه 
که  شود  صادر  مجرمی  برای  اشتباه  روی  از 
و  نیز گردیده  دیگری  مرتکب جرایم عمدی 

برای آن جرایم در دادگاه های کیفری دیگری 
محاکمه و با حکم قطعی محکوم شده باشد، 
در ماده 36 قانون مجازات اسالمی، دادستان 
فسخ حکم  است،  شده  موظف  مجری حکم 
از دادگاه صادر کننده حکم بخواهد  را  معلق 
تا طبق قوانین مربوط درباره اجرای مجازات 

نسبت به محکوم علیه اقدام شود. 

از دستورات  تبعیت  آثار عدم  7. تفهیم 

به محکوم علیه

قانون  مقررات  اجرای  حسن  منظور  به 
منافع  و  حقوق  رعایت  لحاظ  به  و  تعلیق 
مجازات  قانون   35 ماده  در  محکوم علیه، 
»دادگاه  است:  گردیده  مقرر  چنین  اسالمی 
تبعیت  عدم  آثار  تعلیق،  قرار  صدور  هنگام 
اعالم  و  قید  را صریحًا  از دستورهای صادره 
می کند که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی 
از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 
25 شود، عالوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات 

معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.«
این ماده دادگاه رسیدگی کننده را مکلف 
نموده است که به هنگام صدور حکم تعلیق، 
به  را  دادگاه  دستورات  از  تبعیت  عدم  آثار 
محکوم علیه اعالم و به او تفهیم نماید. یعنی 
ضمانت اجرای این تخلف و عواقب سوء آن 

را بیان کند. 
ذکر کلمه »تفهیم« در این ماده، ناشی از 

محمدحسین بیکی
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این نگرانی است که مبادا دادگاه به ذکر موارد 
محکوم علیه  طرف  از  دستورات  رعایت  عدم 
اکتفا نموده و وظیفه خود را انجام شده تلقی 
نماید، و در مواردی که محکوم علیه به زبان 
از  یکی  به  و  ندارد  آشنایی  کشور  رسمی 
زبان های محلی تکلم می کند یا آن را به خوبی 
نمی داند و فهم حکم برای او دشوار است و 
تنهایی  به  اقدامی  چنین  است،  و الل  کر  یا 
کافی نیست و الزم است دادگاه اهتمام کامل 
مبذول دارد تا به هر طریق، آثار عدم تبعیت 
تفهیم  محکوم علیه  به  را  دادگاه  دستورات  از 

نماید. 
حکم این ماده از قوانین آمره است و عدم 
دیوان   در  دادنامه  نقض  موجب  آن  رعایت 

عالی کشور خواهد شد. 

نتیجه

از تعلیق اجرای مجازات،  امروزه استفاده 
به عنوان یک ابزار کاربردی سیاست جنایی، 
جایگاه خود را به خوبی یافته و حقوق دانان بر 
این امر اتفاق نظر دارند. ویژگی های منحصر 
است،  آشکار  همگان  بر  تعلیق  نهاد  فرد  به 
پیش بینی برخی موارد مندرج در این مقاله در 
قانون موجب کارایی بیشتر این نهاد حقوقی 
می گردد؛ از جمله الزم است در جرایم خرد، 
تعلیق اجرای مجازات اجباری شود و از حالت 
این  شمول  دایره  یا  گردد،  خارج  اختیاری 

قاعده گسترش یافته تا جرایم بیشتری را در 
بر گیرد. همچنین مناسب است با افزایش و 
دستورات مندرج در ماده 29 در اجرای تعلیق 
مراقبتی دست دادگاه ها را در اعمال بهتر این 

نهاد باز گذارد.
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آثار و اهداف تعلیق اجرای مجازات



107

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

تحریم ربا و جرم انگاری آن

چکیده
در قرآن کریم حرمت ربا ثابت و این عمل از گناهان 
ماده  موجب  به  آن،  بر  عالوه  است.  شده  شناخته  کبیره 
595 قانون مجازات اسالمی، ربا جرم و قابل تعقیب و مجازات 
می باشد. از مهم ترین موضوعات موجود در رسیدگی به جرم رباخواری 
در محاکم، دشواری اثبات آن می باشد. از آنجا که پرداخت و دریافت 
این گونه  می یابد،  تکوین  طرفین  رضایت  با  و  توافقی  به صورت  ربا 
ما  تقنینی  جنایی،  سیاست  ربا،  بزه  خصوص  در  که  می شود  استنباط 
تقنینی  اجرای صحیح سیاست جنایی،  زیرا  نبوده است؛  در عمل مؤثر 
فرهنگی،  عوامل  با  بی ارتباط  آن،  به  نهادن  احترام  و  ربا  خصوص  در 
اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه نیست و از آنجا که راهکار های 
این  با  جامعه،  در  گرفته شده  کار  به  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
به طرق مقتضی،  این موارد  در  است  الزم  نیست،  سیاست، هم سو 
توجه محاکم به اهمیت موضوع ربا و برخورد قاطع با مرتکبان آن 

جلب شود.

تحریم،  جرم،  اثبات  ادله  شرع،  ربا،  جرم  واژه ها:  کلید 
جرم انگاری

علی مزیدی شرف آبادی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی
 قاضی دادگستری
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درآمد

ماهیت  شناخت  پژوهش،  این  از  هدف 
است.  ایران  کیفری  نظام  در  ربا  حقوقی 
از  قبل  ربا  این که  به  نظر  حال  عین  در 
جرم انگاری، مورد تحریم همه ادیان الهی از 
جمله دین مبین اسالم قرارگرفته است، پیش 
از بیان وضعیت حقوقی آن، به بررسی فقهی 
ربا و کیفیت تشریع و حرمت آن می پردازیم. 
سپس ماهیت و وضعیت حقوقی آن در نظام 
شناسایی  با  تا  می شود  تشریع  ایران  کیفری 
خالء های قانونی و نقاط قوت و ضعف تدابیر 
تقنینی و کیفری در این خصوص، میزان تأثیر 
تدابیر مقرر شده به منظور جلوگیری و برخورد 

با مجرمین بالقوه و بالفعل هویدا گردد.
ربا یکی از مهم ترین فصول ممیزه اقتصاد 
سرمایه داری از اقتصاد اسالمی است. یکی از 
و  بهره  نرخ  اقتصادی،  مباحث  پیچیده ترین 
اقتصاد  کارایی آن است. بهره، ستون فقرات 
دانان  اقتصاد  به حساب می آید،  سرمایه داری 

اقتصادی  نظام  ضروریات  از  را  ربا  غربی، 
می دانند و برای آن محاسنی بر می شمرند. در 
به شدت نهی  ربا  اقتصاد اسالمی،  مقابل در 
شده و تعابیری برای تهدید و تحذیر مومنان 
کریم،  قرآن  که  جایی  تا  است  رفته  کار  به 
ادامه رباخواری را جنگ با خدا و رسول وی 
می داند. با چنین دیدگاهی، یکی از وجوه تمایز 
اقتصاد اسالمی از اقتصادی سرمایه داری، عدم 

پذیرش بهره است.

1. تعریف ربا

ربا واژه ای عربی است که مصدر آن »رباء« 
و »ربوأ« بوده و به معنی زیادت، رشد و اضافه 
شدن مال است. )معین، 1385، ص136( این 
و  است  آمده  هم  راء  فتح  یا  کسر  به  کلمه 
بنا به تصریح برخی صاحب نظران  »واو« در 
ربوا(  )ربا-  »الف«  به  نوشتن،  هنگام  »َربََو« 

تبدیل می شود. 
در زبان فارسی، واژه ربا به معنای بیشی، 
است. سود  کردن  نما  و  نشو  و  افزوده شدن 
می ستاند  مدیون  از  داین  که  است  ربحی  یا 
و نسیه خریدن و فزون گرفتن نیز معنا شده 

است. )دهخدا، 1387، ص236(
ریشه کلمه »ربا« که در قرآن کریم نیز 
به کار رفته، »رب« است. عرب ها هنگامی که 
چیزی زیاد می شود و رشد می کند، می گویند 
مال  زمانی که  دلیل،  به همین  الشی«،  »ربا 

از آنجا که بهره به موجب معیارهای 

قرضی  ربای  مصادیق  از  شرعی 

محسوب می شود، برخی از محققان 

به  مختلف  طرق  از  تا  کوشیده اند 

پدیده  این  شرعی  و  حقوقی  توجیه 

مباح  را  آن  ستد  و  داد  و  پرداخته 

تلقی نمایند.

تحریم ربا و جرم انگاری آن
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المال«.  »ربا  می شود،  گفته  می گردد،  افزون 
و  افزوده  مطلق  از  است  عبارت  لغت  در  ربا 
در  افزوده  از  است  عبارت  شریعت  نظر  در 

معامالت و در قرض، ربای قرضی است.
زیاده ای  و  اضافه  شرع،  اصطالح  در  ربا 
است که یکی از طرفین قرار داد در معامله، 
وام  که  مبلغی  یا  می کند  دریافت  دیگری  از 
موجب  به  سرمایه،  اصل  بر  اضافه  دهنده، 
دریافت  و  مطالبه  گیرنده  وام  از  قبلی  شرط 
می نماید، چه این اضافه به طور مطلق شرط 
به  نسبت  درصد  صورت  به  یا  باشد،  شده 

سرمایه محاسبه شود.
است  عبارت  شریعت،  اصطالح  در  ربا 
عبارت  قرض،  در  و  معامالت  در  افزوده  از 
خود  وام دار  از  افراد  که  است  افزوده ای  از 
خاصی  شرایط  در  معامله  در  یا  و  می گیرند 

دریافت می دارند.
ربا در قرآن کریم، به معنای فزون شدن 
مال از سرمایه اولیه است. در قرآن، مشتقات 
آمدن  باال  و  شدن  فزون  معنای  به  ربا  واژه 

آمده است.)1(  
از  »ربا  که  دارد  تأکید  طباطبایی  عالمه 
پیامبر  نبوت  آغاز  از  که  است  مسائلی  جمله 
بوده  نکوهش  و  تحریم  مورد  )ص(  اسالم 

است و آیه 275 سوره بقره که در مدینه نازل 
بلکه  نمی باشد،  تشریع  صدد  در  است،  شده 
در صدد تأکید است، ولی آیه 130 سوره آل 

عمران)2(  لسان تشریع می باشد. 
تنفر  مورد  نیز  اسالم  ظهور  آغاز  در  ربا 
عمران  آل  سوره  در  است.  بوده  مسلمانان 
نهی آن کامل شده و در سوره بقره نیز مورد 
سوره  مبارکه  آیات  و  است  شده  واقع  تأکید 
واقعیت  این  گویای  ربا،  تحریم  باب  در  بقره 
است که آیات ربا در سوره بقره بعد از نزول 
آیات ربا در سوره آل عمران نازل شده اند که 
آنها بر حرمت ربا در مذهب یهود نیز داللت 
ج1،  1415هـ.ق،  طباطبایی،  )عالمه  دارند« 
پذیرفت چیزی که  ص408( هرگز نمی توان 
تاریخ  الهی در گذشته  ادیان  از  در هیچ یک 
حالل نبوده است، در اسالم با دید حلیت بدان 
ربا به  باید گفت خباثت  بلکه  نگریسته شود، 
حدی است که هرگز مورد حلیت نبوده است

2. تمیز ربا از مفاهیم مشابه

چگونه است که عقودی مانند صلح، خرید 
و فروش، اجاره و امثال آن مشروع و حالل 
را  آنها  و صحت  جواز  مقدس  شارع  و  است 
و  امضاء  باشد،  همراه  الزم  شرایط  با  هرگاه 

بَوا َو یُْربی الصَدَقات )بقره، 276( خداوند ربا را از  ُ الرِّ ت َو َربَت )حج، 5( یَْمَحُق اهللهَّ 1. َفإَِذا أَنَزلْنَا َعَلیَْها الَْماَء اْهتزهَّ
بین می برد و صدقات را می افزاید.

2. یا ایهاالذین امنوا ال تأُکلوا الربوا أضَعفًا ُمضاعفه واتقوااهلل لَعلکم تُفلحون
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در  زیادی  گرفتن  ولی  است،  کرده  تأیید 
ِمْثُل  الَْبیُع  إِنََّما  آیه شریفه  معامالت، مشمول 
بَوا )1( و حرام  َم الرِّ ُ الَْبیَع َو َحرَّ بَوا َو أََحلَّ اهللَّ الرِّ
است. در این خصوص الزم است ربا را با سایر 
مفاهیم مشابه، مانند بهره و خسارت ناشی از 

تاخیر تادیه مقایسه کنیم.

1-2. ربا و بهره

در تئوری ها و مباحث مربوط به ربا و بهره، 
اغلب اقتصاد دانان بر این عقیده اند که بهره 
همان رباست. بهره در لغت به معنای حصه، 
نصیب، حظ، قسمت، سود و فایده است. بهره 
در اصطالح، »مبلغی است که وام گیرنده در 
ازاء استفاده از پول به وام دهنده می پردازد و 
معمواًل سالیانه بر اساس صدی چند از سرمایه 
احتساب می شود. بهره ساده، بر اساس پولی 
اساس  بر  بهره مرکب  و  وام گرفته شده  که 
اصل وام به عالوه بهره پرداخت نشده حساب 

می شود« )دهخدا، 1387، ص511( 
مدت  برای  پول  از  استفاده  بهای  بهره، 
معین بوده و در فلسفه پرداخت آن باید گفت 
چون استفاده کنندگان از پول می توانند آن را 
درسرمایه گذاری به کار بندند و تحصیل درآمد 
بیشتر کنند یا با خرج آن درآمد جاری خود را 
افزایش دهند، لذا ضروری است که به ازای 
آن، مبلغی به وام گذارنده پول بپردازند، لیکن 

از آنجا که بهره به موجب معیارهای شرعی از 
مصادیق ربای قرضی محسوب می شود، برخی 
از طرق مختلف به  تا  از محققان کوشیده اند 
توجیه حقوقی و شرعی این پدیده پرداخته و 

داد و ستد آن را مباح تلقی نمایند.
در خصوص بهره نظریه هایی به شرح زیر 

ارائه شده است:
الف( امساك و امتناع از مصرف

هر  که  آنجا  از  نظریه،  این  اساس  بر 
نیازها  رفع  در  را  خود  درآمد  و  پول  شخص، 
یا تأمین زندگی بهتر مصرف می کند، هرگاه 
شخصی پول خود را به جای صرف در امور 
کار  این  کرد،  انداز  پس  خود،  عالقه  مورد 
در  شد.  خواهد  او  به  بهره  اختصاص  موجب 
حقیقت بهره در عوض امساک از مصرف پول 

پرداخت می شود.
است  شده  گفته  نظریه  این  نقد  در 
سودآور  مطلق  طور  به  مصرف،  از  »امساک 
مختلف  موارد  از مصرف،  امتناع  زیرا  نیست؛ 
دارد. به عنوان مثال اگر شخصی پول خود را 
ذخیره کند و نزد خود نگه دارد، استحقاق سود 
نخواهد داشت. همچنین اگر پول را نزد کسی 
به امانت بگذارد، استحقاق سود ندارد. هرگاه 
قراردادی  و  عقد  چارچوب  در  را  خود  پول 
سود  استحقاق  کند،  سرمایه گذاری  عقالیی 
برای مدت معین  را  اگر پول خود  دارد، ولی 

1. )بقره،275(
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دیگری  شخص  اختیار  در  قرض،  عنوان  به 
قرار دهد، در این خصوص نیز استحقاق سود 
ندارد.« )محمودی گلپایگانی، 1381، ص56(

با توجه به مراتب فوق، امساک از مصرف 
به طور کلی سودآور و مولد بهره نیست؛ زیرا 
در برخی موارد، پول مولد نبوده و سودی از آن 
حاصل نمی شود و در فرض این که پول مولد 
باشد نیز توجیه سود در چارچوب نظام حقوقی 
قبول  قابل  اسالم  اقتصادی  مکتب  قوانین  و 
این نظریه، سود پول بدون  است. به موجب 
یک قرارداد شرعی و عقالیی که مولد سود 
حقیقت  و  نیست  پذیرش  قابل  باشد،  واقعی 

این مسأله نیز جز ربای قرضی نمی باشد.
ب( نظریه ارجحیت زمانی پول

زمان  که  معتقدند  نظریه  این  طرفداران 
بنابراین  دارد.  ترجیح  آینده  به  نسبت  حال 
انسان ها همواره در اختیار داشتن پول یا هر 
شیء دیگر را در حال حاضر، بر دارا بودن آن 
اصل  در  امر  این  می دهند.  ترجیح  آینده  در 
نسبت به اموال حقیقی صادق است و به تبع 

آن به اموال اعتباری نیز اطالق می شود.
رجحان  بین  نظریه،  این  خصوص  در 
زمانی در کاال که آیا قابل مبادله با پول هست 
آیا مطلب در مورد خود پول  این که  نه، و  یا 
صدق دارد، یعنی رجحان زمانی را می توان با 
پول محاسبه کرد، نظریات مختلفی ارائه شده 
است. در پاسخ به سؤال اول گفته شده است 

»فروشنده کاال می تواند در فروش، بین نقد و 
نسیه تفاوت بگذارد و در صورتی که خریدار 
پول را در مدت بپردازد، کاال را گران تر به او 
بفروشد و در صورت نقد، ارزان تر معامله کند. 
این کار بدون احتساب مدت و سود تأخیر به 
مصداق  وگرنه  شود  انجام  باید  جداگانه  طور 
صریح ربا خواهد بود. مگر این که گفته شود 
نشده  واقع  زمان  مقابل  در  اینجا،  در  اضافه 
است، بلکه اضافه قیمت در مقابل این است 
فوریت  مورد  در  را  خود  حق  فروشنده  که 
قرارداد  طبیعت  اقتضای  که  پول  دریافت 
 ،1385 )انصاری،  است«  کرده  اسقاط  است، 

ص305(
کاال،  مورد  در  زمانی  رجحان  بنابراین 
شود.  کاال  قیمت  افزایش  موجب  می تواند 
به  توجه  با  دوم  سؤال  به  پاسخ  در  لیکن 
اختالف بین پول و کاال و این که پول، مالک 
سنجش ارزش کاالهاست، ولی کاال محسوب 
نمی شود، در این صورت فروش آن به اضافه 

کاهش  )جبران  نظریه  این  نقد  در 
که  است  شده  گفته  پول(  ارزش 
ارزش  قرض،  در  ضمانت  »موضوع 
واقعی  ارزش  نه  و  است  پول  اسمی 
بنابراین در ضمان پول که یک  آن. 
ضمان مثلی است، وام گیرنده ضامن 
مثل ارزش اسمی همان پولی است که 

از وام دهنده گرفته است.
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کارایی  و  ارزش  به  توجه  با  معین،  مدت  در 
مگر  است،  عبث  و  سفهی  کاری  پول،  عین 
این که اضافه به عنوان بهره پول حسب زمان 
ربای  روشن  مصداق  این  که  شود  محاسبه 
اسالم  آیین  جمله  از  و  الهی  ادیان  در  حرام 

است.
ج( نظریه اجاره پول

به موجب این نظریه، بهره عبارت از اجاره 
پولی است که شخص وام دهنده در اختیار وام 
دهنده  وام  که  چرا  است؛  داده  قرار  گیرنده 
مدت  این  در  خود  پول  در  وتصرف  دخل  از 
محروم است. همان طور  که هر گاه شخصی 
خانه یا مغازه ای را در اختیار دیگری گذاشت، 
حق مطالبه اجاره دارد. همچنین شخصی که 
دیگری  اختیار  در  استفاده  برای  را  خود  پول 
عنوان  به  را  مبلغی  می تواند  است،  داده  قرار 

اجاره پول دریافت نماید. 
عبارت  که  اجاره  تعریف  به  توجه  با 
به  نسبت  گردانیدن شخص  »مالک  از  است 
کاری یا منافعی در برابر عوض آن« )یزدی، 
متعلق  مال  اجاره،  در  ص524(  1400هـ.ق، 
موجب  به  مستاجر  و  است  دهنده  اجاره  به 
اجاره، مالک منفعت آن مال می شود، در حالی 
که این تعریف در مورد پول صدق نمی کند؛ 
چرا که وام دهنده عین پول را به وام گیرنده 
تملیک می کند. با این وصف که مبلغ یاد شده 
در ذمه وام گیرنده، به شکل کلی و مثلی باقی 

است که در موعد مقرر باید بپردازد. در نتیجه 
این عمل، مصداق کامل و بارز قرض است، 

نه اجاره
د( نظریه جبران کاهش ارزش پول

در این نظریه، بهره، جبران کاهش ارزش 
زمان  گذشت  با  پول  ارزش  زیرا  است؛  پول 
کاهش می یابد. در نتیجه وام دهنده که برای 
مدتی پول خود را در اختیار وام گیرنده قرار 
کمتر  ارزشی  پول،  دریافت  از  پس  می دهد، 
از آن چه را که داده بود، تحویل می گیرد و 
وسیله  ای  بهره  پس  می شود.  زیان  متحمل 
دهنده  وام  پول  ارزش  کاهش  جبران  برای 
به  دهنده  وام  هرگاه  صورت  این  در  است. 
گیرنده  وام  از  پول خود  ارزش  مقدار کاهش 
پول بیشتری دریافت کند، در حقیقت از نظر 
ارزش حقیقی پول، اضافه دریافت نکرده است، 
هرچند حسب ارزش اسمی، اضافه از پول خود 
گرفته باشد. بهره پول، به این صورت کاماًل 

معقول و منطقی است.
که  است  شده  گفته  نظریه  این  نقد  در 
»موضوع ضمانت در قرض، ارزش اسمی پول 
است و نه ارزش واقعی آن. بنابراین در ضمان 
گیرنده  وام  است،  مثلی  پول که یک ضمان 
است  پولی  همان  اسمی  ارزش  مثل  ضامن 
که از وام دهنده گرفته است و با کمی دقت 
روشن است که موضوع ضمانت پول، ارزش 
اسمی آن است، نه ارزش واقعی آن« )یزدی، 
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پیشین، ص 524(؛ زیرا عرف در مورد ضمان 
پول این چنین می فهمد و اقتضای عقد قرض 
پول  اسمی  ارزش  ضمان  شرعًا،  و  عرفًا  نیز 
خرید  قدرت  کاهش  کالم،  یک  در  است. 
پول به صورت یک جریان رایج و پیش بینی 
شده در قرارداد قرض، تأثیر حقوقی و شرعی 

ندارد.
با توجه به مطالب مذکور در رد توجیهات 
مطروحه پیرامون بهره، می توان نتیجه گرفت 
که بهره، اعم از رباست. می گویند بهره عبارت 
در  گیرنده  قرض  که  است  چیزی  جبران  از 
دهنده  وام  پول  کاربرد  از  که  سودی  مقابل 
این مطلب  اگر  به دست می آورد، می پردازد. 
محمل  یک  باشد،  بهره  برای  محملی  بتواند 
فراگیر و به اصطالح جامع نیست؛ زیرا فقط 
وام هایی را توجیه می کند که وام گیرنده از آن 
نکرده  وام هایی که سود  اما  باشد،  برده  سود 
نخواهد  بر  در  را  است  داده  احیانًا ضرر  یا  و 
گرفت؛ زیرا نرخ بهره صرف نظر از این که، وام 
سود داشته یا نداشته است، دریافت می گردد.  
این بیان پیش از آن که وجود بهره را توجیه 
کند، قراردادهایی از قبیل مشارکت، مضاربه و 

امثال آن را توجیه می نماید.

2-2. ربا و خسارت تأخیر تأدیه

احکام  از  یکی  شد،  گفته  همان طور که 
مسأله  ربا،  و  پول  با  مرتبط  حقوقی  و  فقهی 

این معنی که  به  است.  پول  بدهی  و  ضمان 
اگر کسی مقداری پول از دیگری وام گرفت 
یا به دلیلی ذمه او  به آن مشغول شد، در مقام 
پرداخت و اداء، باید همان مقدار پول را به او 

پرداخت کند. 
آیا  این سوال طرح می شود که  اینجا  در 
میزان در پرداخت، تعداد اسمی آن پول است؟ 
یعنی اگر صد هزار تومان گرفته باشد، همان 
مبلغ را باید پرداخت کند و یا قیمت و معادل آن 
از نظر قدرت خرید که ممکن است بر اثر تورم 
از آنجا که  افزایش یافته باشد، مالک است. 
پول، مال مثلی است، اصل در ضمان و بدهی 
آن نیز پرداخت مثل آن است. لذا معمواًل در 
رابطه با پول، اعم از حقیقی مثل درهم و دینار 
)طال و نقره( یا اعتباری )اسکناس(، قائل به 
مثلی بودن ضمان آن هستیم. در نتیجه اگر 
کسی از دیگری پنج سال قبل صدهزار تومان 
بدهی  تومان  هزار  دادن صد  با  باشد،  گرفته 

خداوند متعال، مومنین را از رباخواری 
منع  سرمایه داری  سیستم  ابقای  و 
سیستم،  این  که  چرا  می فرماید؛ 
ورشکستگی  به  را  جامعه  اقتصاد 
دچار می سازد، ثروت های ملی را به 
نابودی می کشاند و افراد جامعه را از 
مسیر تکاملی خود در این جهان باز 

می دارد.
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که  صورتی  در  می نماید.  پرداخت  را  خود 
قدرت خرید صد هزار تومان امروز، به مراتب 

کمتر از پنج سال پیش است. 
قوانین  و  شده  بیان  مطالب  به  توجه  با 
الزم االجرا در این خصوص، از جمله تبصره 
الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و تبصره 
2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
مفاد  نیز  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
 2 ماده  به  الحاقی  تبصره  استفساریه  قانون 
قانون موادی از قانون صدور چک ماده واحده 
قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصالحی 
و  تورم  در  ربا،  بدون  بانکی  عملیات  قانون 

کاهش ارزش پول سه حالت متصور است.
1- حالت اول آن که »تورم و کاهش ارزش 
پول، به نحوی شدید باشد که واکنش عرف و 
عقل در مقابل آن در دیون و ضمانات، قرض و 
سایر داد و ستدهای مالی مدت دار، محسوس 
و آشکار باشد. در اینجا جبران کاهش ارزش 
پول جایز، بلکه واجب است و از مصادیق ربا 
به شمار نمی رود« )یوسفی، 1381، ص283(؛ 
ارزش  حسب  اعتباری،  پول های  اواًل  زیرا 
مبادله ای حقیقی )قدرت خرید حقیقی( مثلی 
هستند. در مرحله ای که اسکناس وارد مبادله 
پاره های  کاغذ  در  عام  مبادله ای  ارزش  شد، 
رنگی تبلور یافت تا در مبادله ها از آن استفاده 
ارزش  جز  چیزی  اسکناس،  ماهیت  شود. 
مبادله ای نبود. یعنی نزد عرف، مطلوبیت این 
اشیاء صرفًا به سبب همان ارزش مبادله ای بود 
و اگر ارزش مبادله ای منتفی شود، مطلوبیتی 

مثلی  مال  ثانیًا  داشت.  نخواهد  این جهت  از 
میزان  که  است  مثلی  ویژگی هایی  اعتبار  به 
آن  از  آن،  مبادله ای  ارزش  و  مالیت  رغبت، 
صفات نشأت گرفته باشد و میزان آن رغبت 
و ارزش در افراد مثلی، متفاوت نباشد وگرنه 

مثلی به شمار نمی رود.
کاهش  و  »تورم  آن که  دوم  حالت   -2
ارزش پول به گونه ای است که عرف عام و 
عقل در مقابل آن در دیون ضمان ها، قرض 
و سایر داد و ستدهای مالی مدت دار، واکنش 
محسوس از خود بروز نمی دهد. در این مورد 
جبران کاهش ارزش پول، از مصادیق رباست؛ 
زیرا همان طور که بیان شد، پول های اعتباری 
هستند.  مثلی  حقیقی،  خرید  قدرت  حسب 
وقتی ارزش آن کاهش کمی داشته باشد، به 
خود  از  آن  مقابل  در  عام  عرف  که  گونه ای 
واکنشی نشان ندهد، این رفتار عرف، کاشف 
که  آنهاست  ذهنی  ارتکازهای  و  ادراک ها  از 
بین قدرت خرید حقیقی پول هنگام بازپرداخت 
دین و قدرت خرید حقیقی آن هنگام تحقق 
دین، تفاوتی نمی بیند یا اگر هم فرقی مشاهده 
می کند، آن را چنان ناچیز می داند که مانعی 
برای قضاوتش پدید نمی آید. از طرف دیگر، 
قدرت  بر  افزون  مازاد  بازپرداخت  هرگونه 
خرید اسمی پول را زیادی می شمارد« )همان، 
ص288( در نتیجه مازاد بر ارزش اسمی، ربا 

و غیر مجاز است.
مقدار  که  است  »حالتی  سوم،  حالت   -3
گونه ای  به  پول،  ارزش  کاهش  میزان  و 
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مواجهه  در  عام  عرف  واکنش  نوع  که  باشد 
این صورت  در  نیست.  تشخیص  قابل  آن  با 
امری  این پرسش  اسمی،  مبلغ  بازپرداخت  با 
به طور کامل  آیا  است که  معقول  و  منطقی 
ادای حق شده است.« )همان، 289( در اینجا 
شک در تحقق حق بیش از مبلغ اسمی، شک 
در تکلیف است و اصل برائت و عدم تکلیف 
ارزش  کاهش  جبران  لذا  و  می شود  جاری 
پول جایز نبوده، ولی مصالحه، طریق احتیاط 

است.

3. مبانی فقهی حرمت ربا 

درقرآن مجید آیات مربوط به تحریم ربا 
در چهار سوره به شرح ذیل بیان شده است.

یقومون  ال  الربوا  یاکلون  »الذین   -1
کنتم  ان  لکم  خیر  تصدقوا  ان  اال…و 

تعلمون«)1( 
اثرات  از  یکی  به  شریفه،  آیات  این  در 
آمدن  پدید  یعنی  رباخواری،  مهم   و  منفی 
روحیه ویژ ه ای که گویا عقل خود را از دست 
داده و فقط به سود دنیوی آن اندیشیده و از 
توجه  است،  مانده  غافل  آن  ناگوار  سرانجام 
شده است، کلمه »یمحق« در آیه فوق، بدین 
و  نتایج  خداوند،  که  می دهد  گواهی  حقیقت 
سود حاصل از راه ربا را کاهش می دهد. یعنی 
بی برکت می کند و شخص رباخوار از اموالی 

سودمند  می آورد،  دست  به  ربا  طریق  از  که 
نخواهد شد.

به  که  »یربی«  و  »یمحق«  کلمه  دو 
این  صیغه فعل مضارع آمده،  داللت بر دوام 
دو نظام اقتصادی دارند؛ یکی نظام ربوی بی 
با  که  صدقه  و  انفاق  نظام  دیگری  و  برکت 
»اثیم«،  و  »کفار«  کلمات  و  می باشد  برکت 
و  است  گناهکار  و  ناسپاس  بسیار  معنی  به 
ربا می خورند، مرتکب زشت ترین  افرادی که 

گناه می شوند و سخت ترین کیفر را دارند.
جمله »ال تَظلمون و ال ُتظلمون« که به 
صورت دو فعل معلوم و مجهول، وام دهنده 
و وام گیرنده و حرف نفی آمده است، درصدد 
بیان این مساله است که در حق قرض دهنده 
یا فروشنده نباید ظلم شود و باید به اصل مال 
به حال مقروض  نباید  نیز  و  یابد  خود دست 
اوست.  آن  از  افزوده  و  یا مشتری ظلم شود 

)عالمه طباطبایی، پیشین، ص 266(
الربا  تاکلو  ال  آمنو  الذین  ایها  »یا   -2
اضعافا مضاعفه و اتقوااهلل لعلکم تفلحون … 
و اطیعوا اهلل و الرسول لعلکم ترحمون«)2( ای 
به  و  نخورید  ربا  آورده اید،  ایمان  کسانی که 
و  نباشید  مالی  پی  در  پی  افزوده  های  دنبال 
از  بترسید  و  شوید  رستگار  تا  بترسید  خدا  از 
از  و  است  کافران مهیا شده  برای  آتشی که 

1. بقره، 275-280
2. آل عمران،130-132
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خدا و رسول او اطاعت کنید تا مورد رحمت 
قرار گیرید.

زیرا  است؛  مومنان  فوق  آیه  خطاب 
و  ایمان  با  ربا خواری،  یعنی  اعمال  نوع  این 
تقوی ناسازگار است و کلمه »الربوا« در این 
بر  داللت  که  است  جنس  »الـ«  دارای  آیه، 
به  و  کیفیتی  هر  با  ربا  یعنی  دارد،  عمومیت 
هر نوعی حرام است. برخالف این نظریه که 
حرام  جزیی  و  مصرفی  امور  در  ربا  می گوید 
است، لیکن برای امور تجاری و بازرگانی و در 

امور تولیدی حرام نیست.
بر  مضاعفه«،  داللت  »اضعافا  عبارت 
بهره مرکب  را  آن  گاه  دارد که  ربای مرکب 
افراد  زمان  آن  در  که  توضیح  بدین  گویند. 
دریافت  را  خود  ربای  وعده،  سر  اگر  رباخوار 
ربا  دوباره  آن  بهره  و  اصل  روی  نمی کردند، 

مقرر می داشتند
3- »فبظلم من الذین هادوا حرمنا و اعتدنا 

للکافرین عذابا الیما«)1( 
به خاطر ظلمی که از یهود سر زد و نیز 
تعداد بسیاری از مردم را از راه خدا منع کردند، 
بخشی از چیز های پاکیزه را که بر آنها حالل 
گرفتن  ربا  خاطر  به  نیز  و  کردیم  حرام  بود، 
و  بودند  شده  نهی  آن  از    که  حالی  در  آنان، 
خوردن اموال مردم به باطل و برای کافران 

آنان، عذابی دردناک آماده نمودیم.
در این آیات، خداوند متعال، مومنین را از 
منع  سرمایه داری  سیستم  ابقای  و  رباخواری 
می فرماید؛ چرا که این سیستم، اقتصاد جامعه 
ثروت های  می سازد،  دچار  ورشکستگی  به  را 
ملی را به نابودی می کشاند و افراد جامعه را 
از مسیر تکاملی خود در این جهان باز می دارد 
که این خود به عدم رستگاری آنان در جهان 

پس از مرگ منجر می گردد.
اموال  لیربوا فی  ربا  اتیتم من  ما  4- »و 
زکوه  آتیتم من  ما  و  عنداهلل  یربو  فال  الناس 

تریدون وجه اهلل فاولئک هم المضعفون«)2( 
و آن سودی که شما به عنوان ربا دادید که 
بر اموال مردم )رباخوار( بیفزاید، نزد خدا هرگز 
نیفزاید، بلکه نابود می شود آنچه را به عنوان 
زکات با شوق و اخالص و برای رضایت خدا 
می پردازید )مایه برکت است( کسانی که چنین 

می کنند، پاداش چند برابر دارند.
می گردد،  استنباط  شریفه  آیه  این  از 
»ربایی که در مقابل وام های تولیدی پرداخت 
افزایش  سبب  که  می گردد  تصور  و  می شود 
سبب  است،  جامعه  ملی  ثروت  و  ملی  تولید 
ربا  اگر  که  چرا  می شود؛  آنان  اموال  کاهش 
در  سرمایه گذاری  انگیزه  و  معیار  بهره،  یا 
جلوگیری  منظور  به  دولت ها  شود،  جامعه 

1. )نساء،160-161(
2. )روم39(
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نرخ  معین،  رشته  های  در  سرمایه گذاری  از 
بهره آن را افزایش می دهند. وجود نرخ بهره 
که  بهره  نرخ  کاهش  و  افزایش  یا  تبعیضی 
سبب  است،  معروف  پولی  دستکاری های  به 
بروز بیماری صرع اقتصادی و عوارض ناشی 
از آن، از قبیل بیکاری و تورم می گردد و به 
می کند«  فلج  را  کشور  اقتصاد  خویش  سهم 

)همان، ص 4(
در  شده  بیان  آیات  مجموع  بررسی  از 
می توان  ربا،  موضوع  پیرامون  مجید  قرآن 

نتیجه گرفت:
1- استعمال فعل ماضی در آیه »احل اهلل 
البیع و حرم الربوا«، دلیل بر قاطعیت این حکم 
و با توجه به این نکته است که اگر خدا چیزی 
را حالل یا حرام بداند، بر اساس مصلحت و 
مفسده است، اعم از این که انسان فلسفه و راز 

آن را درک کند یا نکند.
2- تقدم کلمه »البیع«  بر کلمه »الربوا« 
بیع  یعنی  دارد.  بیع  حصر  بر  داللت  آیه،  در 
اما معاوضات دیگر که در  ربوی حرام است، 
می گیرد،  انجام  دیگر  قالب های  و  شیوه ها 
مثل تجارت، هبه، هدیه، اجاره، انفاق، صدقه 
امثال آن اشکالی ندارند، ربا در مقابل بیع  و 
ربا  انواع  تمام  و  است  آن عام  و »الـ«  است 
باب مصرف  تولید و تجارت و در  باب  را در 
شامل می شود و در جمله »واحل اهلل البیع« 
داللتی وجود دارد که تمام اقسام آن، حالل و 

مباح می باشد، اعم از نقد، نسیه، سلف، سلم و 
انواع آن از  بیع.

3- ربا در لغت، به معنای فزونی و زیادت 
اصل  به  افزودن  معنی  به  شرعًا  و  می باشد 
سرمایه از دو جنس متساوی در کیل و وزن 
از  مقدار  آن  فقط  است  شده  گفته  می باشد. 
است،  شده  اضافه  سرمایه  اصل  به  که  مال 
آن  گفته اند  برخی  آن.  غیر  نه  است،  حرام 
این  نیز اصل سرمایه حرام است و  فزونی و 
رأی اخیر، صحیح است. مخصوصًا در صورتی 
که مال موجود، تشخیص و تمییز داده نشود. 
بر  نمی شود،  حاصل  ملکیت  صورت  این  در 
اساس مقتضای آن که عقد از صحت عوضین 
است و اثری بر عقد فاسد، مترتب نمی گردد. 
اینجا، همان  در  از »جنس«  4- مقصود 
نوعیه،  حقیقت  این  و  است  نوعیه  حقیقت 
اسم  آن،  افراد  به  که  می شود،  محقق  وقتی 
خاص داده شود. زیادت، گاه عینی است که 
است.  حکمی  گاه  و  هویداست  و  ظاهر  آن 

استعمال فعل ماضی در آیه »احل اهلل 

البیع و حرم الربوا«، دلیل بر قاطعیت 

این حکم و با توجه به این نکته است 

یا حرام  که اگر خدا چیزی را حالل 

مفسده  و  مصلحت  اساس  بر  بداند، 

و  فلسفه  انسان  این که  از  اعم  است، 

راز آن را درك کند یا نکند.
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وزن  هم  متجانسین  از  یکی  که  آن  همانند 
خود به صورت نسیه فروخته گردد.

مثل  البیع  »انما  جمله  از  مقصود  آیا   -5
الربا« این است که آنان ربا را با بیع و خرید 
بودند. برخی گفته اند،  نموده  و فروش قیاس 
آری؛ زیرا جایز است انسان چیزی را که ارزش 
یک درهم دارد، به دو درهم بخرد و باز جایز 
است،  آن یک درهم  ارزش  که  است چیزی 
متعال،  خداوند  پس  بفروشد.  درهم  دو  به 
قول آنان را مردود دانست و تصریح نمود که 
»خرید و فروش« حالل است، ولی ربا حرام و 
نارواست و قیاس کردن آنان را باطل ساخت؛ 
چون قیاسی که مخالف نص است، به صورت 

اجماعی باطل و نامشروع می باشد. 
برخی شق دوم را انتخاب کرده اند. چون 
می فرماید:  که  خداوند  قول  داده اند  احتمال 
الربا«، از تتمه احکام  البیع و حرم  »احل اهلل 
سخن  رد  عنوان  به  که  باشد  بوده  اعراب 
آنان آورده باشد. یعنی خداوند متعال بین دو 

متساوی، فرق قائل شده و فرموده است این 
احتمال جایز نیست و سبب تصور غلط آنان، 
است.  بوده  ربا  به حکم  نسبت  آنان  ناآگاهی 
جواب صحیح این است که از نظر فقه امامیه، 
زیرا  است؛  شده  منع  دو  این  بین  مساوات 
حرمت ربا، معلل به علتی است که در خرید و 

فروش، آن علت وجود ندارد. 
ربا  در مورد  ما سلف«، داللتی  6- »فله 
است در صورتی که فرد به حرمت آن جاهل 
باشد، اعاده آن الزم نیست، بلکه فقط با وجود 
و  است  الزم  آن  از  بازگشت  آگاهی،  و  علم 
استنباط،  این  در  ولی  می باشد،  توبه«   « آن 
احتمال است که شاید مقصود، سقوط گناه آن 
بوده باشد، نه سقوط حق دیگری؛ چون حق 
ساقط  فرد  عهده  از  آن  ادای  با  جز  دیگری، 

نمی گردد. 
می باشد،  کبیره  گناهان  از  یکی  ربا   -7
آتش  وعده  آن  مقابل  در  آیه،  آخر  در  چون 
امام صادق )ع( فرمود: یک  داده شده است. 
زنا  بار  هفتاد  از  بزرگتر  خدا،  پیش  ربا  درهم 
باز  و  می باشد  الحرام  اهلل  بیت  در  محارم  با 
تشدید  را  ربا  تحریم  خداوند  است؛  فرموده 
نمود تا مردم از پذیرفتن قرض امتناع نورزند. 
و رسول خدا )ص( در مورد ربا، پنج گروه را 
مورد لعن قرار داده است: خورنده ربا، گیرنده 

آن، شاهد، کاتب و نویسنده آن. 
8- خداوند متعال در مورد حرمت ربا، تنها 

ربا  حرمت  مورد  در  متعال  خداوند 

ننموده،  بسنده  آتش  وعده  به  تنها 

بلکه فرموده است که خیری در آن 

انسان  شرف  و  اعتبار  آن  و  نیست 

را از بین می برد، ولی صدقات باقی 

می ماند.
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فرموده  بلکه  ننموده،  بسنده  آتش  وعده  به 
اعتبار و  است که خیری در آن نیست و آن 
ولی صدقات  می برد،  بین  از  را  انسان  شرف 
نقصان  از  عبارت  »یمحق«  می ماند.  باقی 

تدریجی چیزی است تا از بین برود. 
9- »ذرو امابقی« یعنی ترک نمایید. »ان 
تشدید  است  دیگری  مبالغه  مؤمنین«،  کنتم 
امر ربا در یعنی اگر ایمان آورده باشید به آن 
شده  نازل  )ص(  اسالم  پیامبر  بر  که  چیزی 
می گردید  ایمان  احکام  به  ملتزم  پس  است، 
تحریم  هم  یکی  معتقدات،  آن  جمله  از  که 

ربا می باشد. 
10- »فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب«، یعنی 
اگر انجام ندادید، پس اعالم جنگ نمایید با 
علم  یعنی  شییء،  به  اذن  از  »فاذنوا«،  خدا. 
به شیء آمده است و حرب خدا همان حرب 
و  می باشد  ائمه هدی  و  خدا )ص(  رسول  با 
خدا،  حرب  و  رسول  حرب  است:  شده  گفته 
است  نگفته  چرا  است.  آنان  با  کارزار  همان 
نوعیت  »حرب«  از  مقصود  چون  اهلل،  حرب 
آن است. یعنی حرب بس بزرگ، چون تنوین 
هم  کالم  این  در  و  می باشد  نوعیت  جهت 

مبالغه در شدت حرمت ربا است. 
11- »فان تبتم«، یعنی اگر برگشتید. و 
عالمت آن توبه است که اصرار بر ادامه کار 
نداشته باشید و گفته اند اگر توبه نکرد و اصرار 
بر حالل بودن آن نمود، پس مرتد می شود و 

مال او بر مسلمانان مباح می گردد، ولی این 
سخن، درست نیست، چون دلیلی نداریم که 
است؛  ارتداد  نشانه  گناه،  ارتکاب  دهد  نشان 
چرا که امکان دارد در عین اعتقاد به حرمت 
آن، مرتکب گناه گردد. در مورد »توبه«، حق 
به صاحبش  را  اضافی  مال  آن  که  است  آن 
ربا،  حرمت  به  علم  صورت  در  و  برگرداند 
اجماع بر آن است که وظیفه دارد بر صاحبش 
برگرداند، خواه توبه کند یا خیر و اگر صاحب 
باید  بداند،  را  ربا  ولی حدود  نشناسد،  را  مال 
صدقه دهد و اگر صاحب مال را بشناسد، ولی 
حدود ربا را نداند، مصالحه انجام دهد و اگر 
مال ربوی همراه با مال حالل خرج شده باشد 
و مالک و مقدار آن معلوم نباشد، یک پنجم 

آن را صدقه دهد.
نیست  پروردگار  سخن  بر  شکی   -12
ربه  من  موعظه  جائه  »فمن  می فرماید:  که 
فانتهی فله ما سلف« و باز قول خداوند متعال 
اتقواهلل و  الذین آمنوا  ایها  که می فرماید: »یا 
ذروا مابقی من الربا«. هردو صراحت دارند که 
تحریم  از  پیش  و  اسالم  از  پیش  که  ربایی 
از  و  نمی شود  بازگردانده  شده،  گرفته  انجام 
مقدار  بازگرداندن  که  گفتیم  ما  دیگر  سوی 
یا  بدانید  را  آن  است، خواه  واجب  ربا،  معلوم 
نسبت به آن جاهل باشید. پس وجه جمع آن 
است که بر کافر واجب نیست آنچه را که در 
حال کفر گرفته است، بازگرداند، مگر این که 
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زمانی که اسالم  باشد، پس  آن موجود  عین 
آورد، گرفتن آن مقدار از باقی مانده را که در 
طرف معامله اش باقی مانده است بر او حرام 
می گردد، اما بر مسلمان واجب است که درآمد 
یا  بداند  را  آن  مقدار  خواه  کنند،  رد  را  ربوی 
نداند. پس اگر ربا را ترک نکردید، آگاه باشید 
که به جنگ خدا و رسول خدا برخاسته اید و 
اگر از این کار پشیمان گشتید، اصل مال برای 
شماست. پس شما نه ستم کرده اید و نه ستمی 
درگرفتن  »التظلمون«  کشیده اید.  کسی  از 
مال زائد بر اصل مال و سرمایه  می باشد »و ال 
تظلمون« در مورد نقض حقوق و گرفتن حق 
مخصوص خودتان است« )عقیقی بخشایشی، 

1388، صص 516 تا 520(

4. جرم انگاری ربا در قانون

در  ربا  جرم  بررسی  به  قسمت  این  در 
حقوق کیفری ایران، ارکان و عناصر متشکله 
جزا،  حقوق  نهادهای  سایر  با  آن  ارتباط  آن، 
علل دشواری اثبات جرم و دادگاه صالح برای 

رسیدگی به این جرم می پردازیم.
1-4. عناصرتشکیل دهنده ربا

الف( عنصرقانونی جرم ربا

به طور  ربا  کیفری ، جرم  امور  در  سابقًا   
مشخص در قانون مجازات اسالمی پیش بینی 
رباخوار  قیاس،  طریق  از  غالبا  و  بود  نشده 

اداره  می دانستند.  مجازات  و  تعقیب  قابل  را 
حقوقی قوه قضاییه در پاسخ این سوال که آیا 
ربا خواری جرم و قابل تعقیب و مجازات است 
در نظریه شماره 7/7113-1372/2/12پاسخ 
می دهد که: »با لحاظ قسمت  اخیر ذیل ماده 
ارتشاء،  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   2
به  »یا  عبارت،  با  کالهبرداری،  و  اختالس 
که  کند  تحصیل  وجهی  یا  مالی  کلی  طور 
قانونی  مشروعیت  فاقد  آن  تحصیل  طریق 
دادگاه  و  است  جرم  رباخواری  است«،  بوده 
می تواند رباخوار را به مجازات مذکور در این 
ماده محکوم نماید. )شهری و ستوده، جهرمی، 

1373، ص53(
از آنجا که قیاس در حقوق جزای اسالم 
رفع  صدد  در  قانونگذار  لذا  نیست،  پسندیده 
این خأل قانونی برآمد و در ماده 595 قانون 
چهارم  اصل  پرتو  در  اسالمی،  مجازات 
اساسی جمهوری اسالمی و در جهت  قانون 
نظام  به  کشور  کیفری  نظام  نزدیک تر شدن 
یا   دو  بین  توافق  نوع  هر  اسالمی،  هنجاری 
بیع،  قبیل  از  قراردادی  هر  تحت  نفر  چند 
با  قرض و صلح را که به موجب آن جنسی 
یا  شود،  معامله  جنس  همان  با  اضافه  شرط 
زائد بر مبلغ پرداختی مبلغی دریافت شود به 
عنوان مصداق ربا دانسته و مجازات مرتکبین 
آن اعم از ربادهنده، ربا گیرنده و واسطه بین 
مال،  صاحب  به  اضافه  رد  بر  عالوه  را  آنها 
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شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار 
مال  معادل  نقدی  جزای  نیز  و  ضربه شالق 

مورد ربا تعیین کرده است. 
 در تبصره 1 ماده مذکور بیان شده است: 
مال  مال،  صاحب  نبودن  معلوم  صورت  »در 
مجهول المالک  اموال  مصادیق  از  ربا  مورد 
بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.« 
مطابق تبصره 2 هرگاه ثابت شود ربا دهنده 
اضافی مضطر  مال  یا  پرداخت وجه  مقام  در 
معاف  ماده  این  در  مذکور  مجازات  از  بوده، 
اشعار می دارد: »هرگاه  تبصره 3  خواهد شد. 
قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر 
دریافت  ربا  کافر  از  مسلمان  یا  شود،  منعقد 

کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد.« 
ب( عنصر مادی جرم ربا 

ربا  جرم  تحقق  می رسد  نظر  به  ابتدا  در 
وجه  یا  مال  کردن  بدل  و  رد  به  مشروط 
ربا  گرفتن  برای  توافق  صرف  بلکه  نیست، 
مادی  عنصر   595 ماده  زیرا  می کند؛  کفایت 
این جرم را هر نوع توافق بیان کرده است و 
عبارت »دریافت نماید«، نیز نتیجه این توافق 
است. یعنی طرفین توافق نمایند که یکی از 
دریافت  پرداختی  مبلغ  بر  زاید  مبلغی  آنان 
»معامله  عبارت  مطلب،  این  قرینه  و  نماید 
نماید« است. یعنی در آنجا هم طرفین توافق 
می کنند که جنسی را با شرط اضافه با همان 
جنس معامله کنند و این معامله نتیجه توافق 

سازگار  ربا  لغوی  معنی  با  تفسیر  این  است. 
نیست، زیرا ربا به معنای زیادی چیزی بر چیز 

دیگر است.
را  احتمال  این  نیز   595 ماده  عبارت 
و  دهنده  ربا  واژه  های  مثال  نمی کند.  تقویت 
ربا گیرنده، ظهور در دادن و گرفتن ربا توسط 
ربا«،  مورد  »معادل  عبارت  و  دارد  مرتکبین 
به معنای آن است که ربایی رد و بدل شده 
است. عبارت »در مقام پرداخت وجه، یا مال 
اضافی« نیز همین ظهور را دارد. همان گونه 
که عبارت »مسلمان از کافر ربا دریافت کند«، 

چنین معنایی را به ذهن متبادر می سازد.
تحقق جرم ربا، منوط به رد و بدل کردن 
در  مسأله  این  و  است  سند  یا  وجه  یا  مال 
مورد ربای قرضی روشن است؛ چون عبارت 
در  اما  دارد،  آن  در  ظهور  کردن«،  »دریافت 
که  دارد  وجود  شبهه  این  مال،  معامله  مورد 
برای اضافه  توافق  انجام معامله و  آیا صرف 
و  رد  نیز  اضافه  مقدار  باید  یا  کفایت می کند 

از  ماهیتاً  ربا،  جرم  در  واسطه  عمل 

نوع  از  و  در جرم  معاونت  مصادیق 

که  است  جرم  ارتکاب  در  تسهیل 

دانسته  جرم  مستقالً  را  آن  مقنن 

ربا،  جرم  مادی  عنصر  زیرا  است؛ 

عمل  و  می باشد  ربا  گرفتن  و  دادن 

واسطه یا رابط را در بر نمی گیرد.
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بدل شده باشد؟ به نظر می رسد در این مورد 
هر  ندانیم،  کافی  را  توافق  است صرف  بهتر 
با  قرارداد  انعقاد  و  توافق  است  ممکن  چند 
حصول شرایط، شروع به جرم محسوب شود.

به نظر می رسد عمل واسطه در جرم ربا، 
نوع  از  و  در جرم  معاونت  از مصادیق  ماهیتًا 
تسهیل در ارتکاب جرم است که مقنن آن را 
مستقاًل جرم دانسته است؛ زیرا عنصر مادی 
جرم ربا، دادن و گرفتن ربا می باشد و عمل 
به عالوه  نمی گیرد.  بر  در  را  رابط  یا  واسطه 
توافق انجام شده بین طرفین، باید مبتنی بر 
قراردادی باشد که بین آنها منعقد شده است. 
یا  صلح  قرض،  بیع،  صورت  به  قرارداد  این 
تحت هر عنوان دیگری صورت گرفته باشد، 

تاثیری در ماهیت امر ندارد.
ربا  پس انداز،  حساب  مورد  در  بنابراین، 
قرارداد  به  مسبوق  چون  نمی شود؛  محقق 
حساب  سود  و  نمی باشد  طرفین  بین 
میل  به  بانک  که  است  وجهی  پس انداز، 
تحقق  شرط  زیرا  می دهد؛  اشخاص  به  خود 
قرارداد  ربوی، عقد  وام های  و  مرابحه  در  ربا 
است  گیرنده  وام  و  دهنده  وام  طرفین،  بین 
نشده  منعقد  آنها  بین  قراردادی  اینجا  در  که 
این که  نتیجه  است. )شفایی، 1387، ص36( 
قانونگذار اسالمی در ماده 595 قانون مجازات 
اسالمی از نظر مشهور تبعیت نموده و مالک 
در ربا را اخذ زیاده در مکیل و موزون و یا در 

وام، به صورت مرابحه دانسته است.
ج( عنصر معنوی جرم ربا    

اثبات  و  است  عمدی  جرایم  از  ربا  جرم 
ربا  آن است که  به  مجرمیت مرتکب، منوط 
دهنده و ربا گیرنده و واسطه بین آنها. آگاهانه 
به قصد زیر پا گذاشتن ممنوعیت رباخواری، 
اقدام به عقد قراردادی در محدوده قانون بنمایند 
و وضعیتی ایجاد کنند که از دایره ممنوعیت 
ربا خارج باشد. به عبارتی، عنصر معنوی این 
جرم، عمد عام است و قصد استیفای نامشروع 
نیز برای ربا دهنده به عنوان سوءنیت خاص 
شرط است و این احتمال نیز بعید نیست که 
قصد استیفای نامشروع، جزیی از سوءنیت عام 
باشد. برای تحقق ربا، شرط است که طرفین 
باشند.  داشته  قبلی  توافق  اضافی  مبلغ  برای 
عنوان  به  قبلی  توافق  است  ممکن  بنابراین 
سوءنیت خاص تلقی شود و جرم ربا مقید به 
آن شود، اما بهتر است آن را شرط ربا بدانیم. 
عام،  عمد  از  منظور  شد،  گفته  همان طور که 
توسل  طریق  از  جرم  مرتکب  آگاهانه  اراده 
فرار  برای  صحیح  و  قانونی  وسیله  یک  به 
توافق  حصول  قصد  یعنی  رباست.  حرمت  از 
جهت انجام معامله و قرارداد بین شخص ربا 
عمد  از  منظور  و  است  گیرنده  ربا  و  دهنده 
خاص، تحصیل مال زائد بر یکی از عوضین 
و یا دریافت مبلغی زائد بر وجوه پرداختی از 
است.  تحقق  گیرنده  ربا  از  دهنده  ربا  طرف 
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عقد  به  توسل  طریق  از  گیرنده  ربا  ضرر 
صوری، به عنوان عمد خاص، تکمیل کننده 
یا  منفعت  تحصیل  است.  جرم  روانی  عنصر 
دریافت کردن مبلغی زائد بر مبلغ پرداختی در 
قرض، سوءنیت خاص این جرم است. در واقع 
بین عمل ارتکابی و نتیجه، یعنی تحصیل مال 
یا نفعی که مورد توافق قرار گرفته است، باید 

رابطه علیت موجود باشد.

5. شرکت و معاونت در جرم  ربا

معاونت  و  شرکت  سایر  مانند  نیز  ربا  در 
به  تفضیل  به  که  است  تحقق  قابل  جرایم 

شرح آنها می پردازیم. 
شرکت در وقوع جرم ربا از سوی ربا دهنده 
تعزیری  جرم  یک  عنوان  به  گیرنده،  ربا  و 
امکان پذیر است، لیکن نظر به قبح اجتماعی 
تمایل  دو طرف  معمواًل  آن،  وحرمت شرعی 
به مخفی نگهداشتن آن از دیگران دارند و از 
این جهت کمتر پیش می آید که چند نفر به 
صورت همزمان در تحقق این جرم با یکدیگر 
مشارکت نمایند، مگر این که طرفین یا یکی 
از دو طرف، شخص حقوقی یعنی شرکت و 
موسسه باشد که در این صورت ممکن است 
بیش از یک نفر به عنوان مسؤولین آن شرکت 

یا موسسه، متهم شناخته شوند.
در اینجا الزم است شرکاء از قصد و نیت 
مطلع  مجرمانه  عمل  اجرای  برای  یکدیگر 

باشند و با قصد واحد مرتکب جرم شوند. در 
غیر این صورت هر یک، مباشر در حد عمل 
نه شریک  انجام شده محسوب خواهند شد، 
تاثیر  چنان چه  مرقوم،  ماده  تبصره  مطابق  و 
مداخله و مباشرت احدی از شرکاء  در حصول 
جرم ضعیف  باشد، دادگاه می تواند مجازات او 

را به تناسب عمل ارتکابی تخفیف دهد.
عنصر مادی معاونت در ربا، وساطت میان 
ربا دهنده و ربا گیرنده جهت تحقق ربا است 
این عمل به هر نحو ممکن است صورت  و 
معاونت  انجام  در  معاون  شدن  منتفع  پذیرد. 
شرط نمی باشد. عمل واسطه  شدن، با اجرت 
شدن  بدل  و  رد  صورت  در  اجرت،  بدون  یا 

اضافه، باعث تحقق معاونت در ربا می گردد.
گفته شد که یکی از مجازات های مرتکب 
مال است. در  به صاحب  اضافه  رد  ربا،  جرم 
اینجا مشخص نیست که مسؤول رد اضافه، 
ربا گیرنده است یا واسطه هم در این خصوص 
مسؤولیت دارد. به نظر می رسد که مسؤولیت 
ربا  موضوع  هرچند  است،  رباگیرنده  متوجه 
تلف شده باشد؛ چون هرکسی که به صورت 
نامشروع مالی را به دست آورده است، باید آن 
را مسترد کند، اما اگر مقدار اضافی نزد واسطه 
دارد.  وجود  نیز  وی  مسؤولیت  احتمال  باشد، 

)زراعت، 1382، ص64(
ربادهنده  ربا،  موضوع  کشف  با  چنان چه 
اموال  جزء  ربا،  مورد  مال  نباشد،  مشخص 
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مجهول المالک قرار گرفته و به جای مصادره 
به نفع دولت، در اختیار ولی فقیه قرار خواهد 

گرفت.
حال این سؤال مطرح می شود که تکلیف 
جزای نقدی مال مورد ربا چیست؟ آیا محکوم 
کردن ربا گیرنده و واسطه، به پرداخت معادل 
مال مورد ربا به عنوان جریمه نقدی که عنوان 

کیفر اصلی را دارد، مجاز خواهدبود.
گیرنده  ربا  حالت  این  در  نظرمی رسد  به 
باید به تادیه آنچه به عنوان رباگرفته، محکوم 
شود و چون ربا دهنده که صاحب واقعی مال 
محکوم  بنابراین  نمی باشد،  مشخص  است، 
کردن ربا گیرنده و واسطه، به پرداخت معادل 
مالی که فاقد مالک است، توجیه پذیر نیست.

6. دادگاه صالح و محذورات عملی ثبوت 

جرم ربا 

جرایم  برای  اسالمی،  مجازات  قانون 
ارتشاء، ربا، اختالس و... مجازات  های خاصی 
تعیین کرده و اصل صالحیت عام دادگاه  های 
در  جرایم  این  به  که  می کند  اقتضا  عمومی 
ظاهر  شود.  رسیدگی  عمومی  دادگاه  های 
اصل 49 قانون اساسی نیز آن است که فقط 
عهده  بر  نامشروع  ثروت  های  تکلیف  تعیین 
 )5 ماده   6( بند  می باشد  مذکور  اصل  دادگاه 
انقالب  و  عمومی  دادگاه  های  تشکیل  قانون 
 49 اصل  به  مربوط  دعاوی  به  رسیدگی  نیز 

دانسته  انقالب  دادگاه  های  صالحیت  در  را 
است. ماده 10 قانون نحوه اجرای اصل 49، 
صالحیت  در  را  مذکور  جرایم  به  رسیدگی 
حقوقی  اداره  است.  داده  قرار  انقالب  دادگاه 
قوه قضاییه رسیدگی به جرایم ارتشا، ربا و... 
به  و  می داند  عمومی  دادگاه  در صالحیت  را 
نظر می رسد قانونگذار در ماده 10 قانون نحوه 
مذکور  اقدام  مشابه  اقدامی   49 اصل  اجرای 
در تبصره 3 قانون تشکیل دادگاه  های مدنی 
است.  آورده  عمل  به   1358 مصوب  خاص 
دادگاه  برای  اضافی  صالحیت  یک  یعنی 
دادگاه  های  اما  است،  کرده  ایجاد  انقالب 
عمومی و انقالب به این مسأله وقعی ننهاده 
و جرایم ربا، رشوه، سرقت، اختالس و... را در 

صالحیت دادگاه  های عمومی می دانند. 
با توجه به اختالف نظر محاکم عمومی و 
انقالب در رسیدگی به پرونده های مربوط به 
و صدور  ربا  از  ناشی  ثروت های  و  رباخواری 
آراء متهافت در این خصوص، هیأت عمومی 
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 
استدالل  پذیرش  با   1384/10/16-682
دادستان کل کشور، به موجب بند 6 ماده 5 
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، 
رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون 
اساسی، از جمله ثروت های ناشی از ربا را در 
صالحیت دادگاه انقالب و بر طبق ماده 595 
جرم  به  رسیدگی  اسالمی،  مجازات  قانون 

تحریم ربا و جرم انگاری آن
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عمومی  محاکم  صالحیت  در  را  رباخواری 
دانست.

به نظر می رسد که اواًل جرم ربا با توجه به 
قبح شرعی و قانونی در جامعه وقوع نمی یابد 
به  ثانیًا، رسیدگی  نیست.  زیاد  آن  وقوع  یا  و 
انجام  بیشتری  حساسیت  با  ربا  پرونده  های 
پرونده  های  آمار  به  نگاهی  با  اما  می شود، 
مطروحه در محاکم قضایی و نحوه رسیدگی 
تایید نمی کند؛ زیرا  آنها تصور یاد شده را  به 
عدم  آمده،  عمل  به  تحقیقات  به  توجه  با 
کفایت ادله اثبات جرم ربا و کم اهمیت شدن 
دریافت و پرداخت ربا، با عنایت به اخذ سود 
از ناحیه بانک ها و سایر مراجع پرداخت کننده 
در  گیرندگان  ربا  باعث عدم محکومیت  وام، 

محاکم دادگستری می شود.

نتیجه

ربا در اصطالح شرع، اضافه و زیادی است 
که در معامله یکی از طرفین از دیگری اخذ 
مبتنی  حقوقی  عرف  در  آن  ماهیت  می کند، 
بر سوء استفاده از یک وسیله قانونی به قصد 
فرار از یک ممنوعیت شرعی و قانونی است. 
به عبارتی، تالش ربا دهنده و ربا گیرنده آن 
قالب  در  صوری  عقد  به  توسل  با  که  است 
بیع، قرض یا هبه، به هدف نامشروع، صورت 

قانونی و ظاهر صحیح بدهند.
یا  دریافت  موجبات  حذف  منظور  به 

این  در  شبهه انگیز  امور  سایر  و  ربا  پرداخت 
خصوص، انجام اقدامات ذیل مفید است:

مجازات  بودن  سنگین  به  توجه  با   -1
اقتصادی  معضالت  به  جدی  رسیدگی  ربا، 
مردم از هرحیث، از جمله از طریق تاسیس و 
توسعه صندوق های قرض الحسنه به حد نیاز، 
و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات قانونی 

و شرعی آنها؛
بانکی  تسهیالت  بر  کامل  نظارت   -2
این  صرف  جهت  در  مردم  به  اعطایی 

تسهیالت در امور مفید و سازنده؛ 
3 -کارمزد های اخذ شده توسط بانک ها 
نه  باشد،  شده  انجام  کار های  مزد  مردم،  از 

بیشتر؛
قابل  کنونی  نحو  به  دیرکرد  مساله   -4
بارز  مصداق های  از  یکی  و  نیست  توجیه 
رباخواری است. الزم است برای جلوگیری از 
سوء استفاده مشتریان بانک، راه حلی منطبق 

با فقه اسالمی اندیشده شود؛
از  توجهی  قابل  سهم  تخصیص   -5
معنی  به  قرض الحسنه،  به  بانک ها  موجودی 

واقعی کلمه؛
6- جلب توجه محاکم به اهمیت موضوع 
مرتکبان  با  قاطع  برخورد  و  رباخواری  و  ربا 

آن؛ 
و  عدالت  موازین  اجرای  منظور  به   -7
ربا  دهنده،  ربا  عمل  مجازات  بین  انصاف، 
گیرنده و واسطه، تفاوت و تمایز قائل شویم 
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در  وارده  روایات  و  احادیث  به  عنایت  با  و 
به رباگیرنده و  آنها، نسبت  خصوص مجازت 
برخورد  بیشتری  با شدت عمل  واسطه عمل 

شود؛
در  مجازات  شمول  تصریح  لزوم   -8
خصوص اشخاص حقوقی، در صورت دریافت 
درآمد  آن که  از  نظر  صرف  ربا،  پرداخت  یا 
است  ممکن  ممنوعه  فعالیت های  از  حاصله 
اشخاص  تشکیل  قالب  در  موارد  برخی  در 
حقوقی و تقسیم منافع حاصله بین سهام داران 

و اعضای شرکت، منطقی به نظر برسد. 
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پیشگیری از تعدیات مأمورین دولتی در پرتو سیاست جنایی

چکیده

مطالعات  حیث  از  دولتی  مامورین  تعدیات  بررسی 
ابعاد،  این  از  ابعاد متفاوتی است که یکی  دارای  جرم شناختی 
از جرم به عنوان محور  از وقوع آن می باشد. پیشگیری  پیشگیری 
نظام عدالت  از مهم ترین وظایف  بزهکاری،  راهبردی ضد  و  اساسی 
کیفری در راستای کاهش جرم، بهداشت قضایی و اجرای هر چه بهتر 
عدالت قضایی در پرتو دستاوردهای علوم جرم شناختی در تمام سطوح 
و  علل  باعث شناخت  یک طرف  از  ماموران،  جرایم  بررسی  می باشد. 
راهکارهای  با  آشنایی  موجب  دیگر  طرف  از  و  آن،  پیدایش  چگونگی 
پیش گیرنده از آن می باشد. اهمیت این مساله زمانی افزون می گردد 
که رویه اتخاذی قانون گذار در قبال پیشگیری از این جرایم را همانند 
و  عنوان چشم  به  دولت  که ماموران  حالی  در  جرایم می یابیم؛  سایر 
آنها،  از سوی  تخطی  گونه  هر  و  حاکمیت محسوب می شوند  گوش 
لطمات جبران ناپذیری را دربردارد که این وسعت ضرر و خطر ناشی از 

اعمال غیرقانونی آنها مستلزم تدابیر پیش گیرنده ویژه ای باشد. 

کلید واژه ها: پیشگیری از جرم، سیاست جنایی، اسالم

*جواد صالحی
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرمان
*رحمت اهلل جعفری
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، کارآموز قضایی مشهد
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درآمد
قدمتی  با  جنایی«)1(  »سیاست  اصطالح 
به  کالن  رویکردی  و  قرن  یک  به  نزدیک 
پدیده مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون و 
مختلف در قالب قوانین و دخالت دادن و تعامل 
میان شاخه های حقوقی و جامعه مدنی در برابر 
جنایی  سیاست  در  قانونگذار  می باشد.  جرایم 
برای کنترل جرم، عالوه بر پاسخ های کیفری، 
از مشارکت نهادهای اجتماعی بهره مند می شود. 

)صالحی و ابراهیمی، 1387، ص25(
سیاست جنایی، به عنوان رشته مطالعاتی 
دانشمند  توسط  بار  نخستین  برای  علمی، 
حقوق  کتاب  در  فوئرباخ  فون  آنسلم  آلمانی، 
کیفری  مورد توجه قرار گرفته است. )1803 
میالدی(. فوئرباخ، سیاست جنایی را »مجموعه 

1. سیاست، کلمه ای عربی است که در مفهوم لغوی به معنای مصلحت اندیشی )دهخدا، 1377، ج9، ص1416( 
اداره کردن )جعفری لنگرودی، 1378، ج3، ص109( امر و نهی کردن )فتحی بهشتی، 1409، ص25( حکم 
راندن و تدبیر نمودن )عمید، 1360، ج1، ص1256( و بهبودی بخشیدن به وضع مردم با راهنمایی کردن ایشان 
به آن چه که مصلحت است )جر، 1363، ج2، ص1229( به کار رفته است. بنابراین سیاست در لغت عبارت 
از توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره کردن امور به نحو مطلوب است. جنایت نیز کلمه ای عربی است 
که از ریشه جنی به معنای گناه کردن، چیدن میوه از درخت )دهخدا، همان، ص7865( و جرم )عمید، همان، 
ص704( آمده است. عده ای معتقدند که اعراب لغت جنایت را مانند کلمه جناح، از »گناه« فارسی اخذ کرده اند 
)جعفری لنگرودی، همان، ص1571(. در معنای اصطالحی مفهوم واحدی از سیاست ارائه نشده است. برخی 
سیاست را درک و تدبیر مسائل جامعه معرفی کرده اند )الزرژ، 1382،  ص21( اما سیاست، تدابیری است که 
در تمام زمینه ها کارایی دارد. کاربرد واژه سیاست در زبان فارسی، منحصر به علوم سیاسی و فقه نیست. بلکه 
در ادبیات و فلسفه و دیگر رشته های علوم انسانی تحت معانی مختلف به کار رفته است. )دهقانی فیل آبادی، 
1381، ص14( برخی سیاست را یکی از شریف ترین اسباب چهارگانه قوام و ثبات جهان دانسته و ضروت 
آن را تدبیر در جهت ایجاد الفت، اصالح امور جامعه، ایجاد و حفظ آن می دانند )غزالی، 1986، ج1، ص113( 
سیاست، برنامه ای در سطح وسیع در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و... است که هدف بهبود 
بخشیدن وضع موجود را دنبال می کند. جنایت در اصطالح، دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد؛ در 
مفهوم مضیق، جنایت عبارت از مجازات جنایی و جرم جنایی است. )کورنو، 1418، ج1، ص637( در این 
مفهوم جنایت شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می شود، اما جنایت در مفهوم موسع شامل همه 
مسائل مرتبط با جرایم و مجازات ها؛ مانند قانون جنایی و سیاست جنایی می شود. )کورنو، همان، ص638(.

2. در مورد دو اصطالح »سیاست جنایی« و »سیاست کیفری« حقوق دانان قائل به تمایز هستند. برخی سیاست 
کیفری را معادل مفهوم مضیق سیاست جنایی و آن را در قلمرو سیاست حقوق دولت قرار می دهند. )نجفی 
ابرندآبادی، 1376، ص291( و برخی خصیصه کنترل جرم و سرکوبگری بزهکاری را برای سیاست کیفری 

شیوه های سرکوب گرانه ای که دولت با استفاده 
از آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد«، تعریف 
کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی ارائه نموده 
است که در حقیقت همان »سیاست کیفری«)2( 
که  حالی  در  ص10(   ،1382 )الزرژ،  است. 
منشاء  از  دقیق سیاست جنایی  معنای  امروزه 

آن دور افتاده است. 
سیاست جنایی، یک رشته مطالعاتی است 
که بر حسب داده  ها و یافته های فلسفی و علمی 
از جمله یافته های جرم شناختی، و با توجه به 
و  تدوین  در  سعی  تاریخی،  احوال  و  اوضاع 
ایجاد آموزه های سرکوب گر و پیش گیرانه دارد 
که نسبت به بزهکاری و بزهکار قابلیت اعمال 
را دارا باشد. )نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 
ما  موسع  مفهوم  در  واژه  این  1377، ص88( 

پیشگیری از تعدیات مأمورین دولتی در پرتو سیاست جنایی
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قائل هستند. )توجهی، 1377، ص110(. برخی در این میان بین سیاست کیفری و سیاست جنایی تفکیکی 
قائل نشده اند )نوربهاء، 1379، ص34( اما صرف نظر از چنین نگرش های متفاوتی، به نظر می رسد، اعتقاد 
دسته دوم که قائل به ویژگی سرکوب کنندگی سیاست جنایی تحت عنوان »سیاست کیفری« هستند، از 
جایگاه محکم تری برخوردار باشد. )توجهی، همان، ص129(، که شامل سیاست کیفری تقنینی و قضایی 
می باشد و هر یک به اقتضاء خویش در خدمت گروهی از افراد در جهت مبارزه با جرم و کاهش میزان 
آن می باشند. با نگاهی اجمالی به فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی متوجه می شویم که سیاست جنایی در 
معنایی معادل و مترادف با »سیاست کیفری« به کار گرفته شده است. سیاست کیفری، ترکیبی از واژه های 
»سیاست« و »کیفر« است. این تعابیر منعکس کننده تدابیر سزادهنده است که در جهت پیشگیری و سرکوبی 

جرم، در یک جامعه اتخاذ گردیده و به اجراء گذاشته می شود. )حسینی، 1383، ص13(

را با قلمرو وسیعی از رفتارهای خالف هنجار 
آشنا  می شود،  ابراز  آنها  به  که  پاسخ  هایی  و 
می سازد و در مفهوم مضیق در چارچوب حقوق 
کیفری و در محدوده تدابیر و اقدامات دولت و 
قوای عمومی تعریف می گردد. )حسینی، همان، 

ص23( 
بنابراین سیاست جنایی عالوه بر مبارزه و 
مجازات رساندن مجرمان، به دنبال پیشگیری 
غیرکیفری  ابزارهای  به  توسل  با  جرم  از 
نهادهای  نقش  مفهوم،  این  در  می باشد. 
اجتماعی در شکل دهی و توسعه فرهنگ به 
منظور جلوه دادن زشتی و قبح یک سری از 
جرایم و  برانگیختن حساسیت افکار عمومی، 
مستثنی  حیث  این  از  نیز  قانون  مجریان  که 
نیستند، انکارناپذیر است. لذا رسانه های گروهی 
برای معرفی و ترویج اشکال مختلف پیشگیری 
تشویق  و  ترغیب  در سطح عمومی  از جرایم 
می شوند و به موازات استفاده و تعمیم تدابیر 
شیوه های  از  بزهکاری،  از  پیش گیرانه  نوین 
هر  فرهنگ  با  منطبق  که  پیشگیری  سنتی 
سیاست های  نمی شود.  غافل  است،  جامعه 
وضعیت  بهبود  جهت  در  موثر  اجتماعی، 
الیه های بی بضاعت جامعه و برابری، عدالت و 
انصاف در مراحل مختلف فرایند اعمال قوانین 

اتخاذ می گردد و عمومیت می یابد. ظرفیت و 
گنجایش اعمال سیاست های اجتماعی، یکی 
از بازوهای موثر بر ذهنیت و عملکرد مجریان 
بر مجرمان  میزان مجازات  در تحمیل  قانون 
به  و  با گستره وسیع  تا سیاست جنایی  است 
خدمت گرفتن ابزارهای غیرکیفری برای کاهش 

جرم، موثر و کارآمد باشد. 
گزینش  پیشگیرانه،  روش های  جمله  از 
جرم  با  مناسب  کیفری  اجراهای  ضمانت 
پیشگیری  است.  دولت  مأمور  شخصیت  و 
قسم؛  دو  به  آن  بندی  تقسیم  و  جرایم  از 
پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری، ما 
را متوجه ابزارهای مورد نیاز هر یک می نماید. 
در پیشگیری کیفری که ابزار آن مجازات است، 
مقنن با در نظر گرفتن جرایم و مجازات  ها سعی 
از  به مجازات،  افراد  تهدید  با  اواًل،  تا  می کند 
ارتکاب جرم جلوگیری نماید و ثانیاً، در صورت 
ارعاب  به  مجازات،  تحمیل  با  جرم،  ارتکاب 
فردی و جمعی دست بزند. این هدف اگرچه 
با ضمانت اجراهای موثر، متناسب و بازدارنده 
دست  حدودی  تا  ص32(   ،1382 )بولک، 
یافتنی است، اما با در نظر گرفتن هزینه های 

آن، مقرون به صرفه نیست.
به  وضعیت  غیرکیفری  پیشگیری  در 

جواد صالحی- رحمت اهلل جعفری
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با  گونه ای دیگر است. در این نوع پیشگیری 
الگوی پزشکی عمل می شود. و مراحل آن با 
عناوین؛ اولیه، ثانویه و ثالث )نجفی ابرندآبادی، 
و  اجتماعی  پیشگیری  یا   )748 ص   ،1379
قبیل؛  از  مهم  جرایمی  قلمرو  در  که  وضعی 
گذارده  اجرا  به  فراملی  سازمان یافته  جنایات 
می شود و در اسناد بین المللی نیز به این نوع 

پیشگیری اشاره شده است.
 

این تدابیر عالوه بر این که از بروز جرایم 
می کند،  جلوگیری  اجتماعی  آسیب های  و 
از تضمین و اجرای قوانین  هزینه های ناشی 
سازمان  در  و  کیفری  عدالت  دستگاه  در 
زندان ها را به حداقل یا صفر می رساند. )نجفی 
تا 42(. رویکرد  ابرندآبادی، 1382، صص34 
جنایی  سیاست  تنظیم  طریق  از  بیشتر  اخیر 

حاصل می گردد. 
یکی از موضوعات چالش برانگیز سیاست 
جنایی، برخورد با تعدیات ماموران دولتی است. 
مقنن در قالب پی ریزی سیاست جنایی، تدابیر 
تعدیات  از  پیشگیری  راستای  در  را  مختلفی 
مأمورین دولت اتخاذ نموده است، که مهم ترین 
جلوه آن، پیشگیری از تعدیات مامورین دولتی 

است.
1. سیاست جنایی اسالم

مکاتب  از  یکی  عنوان  به  اسالم  مکتب 
ترسیم  بشریت  برای  را  واالیی  اهداف  الهی، 
کرده است و برنامه های تربیتی ویژه ای را برای 
او در نظر گرفته است. مکتب اسالم با توجه 
به خصوصیات و توانایی های انسان و شناخت 
موانع موجود در مسیر تکامل انسانی، به طرح 

مباحثی چون؛ پیشگیری از سقوط و انحطاط 
و  سقوط  علل  از  یکی  است.  پرداخته  انسان 
ارتکاب  به  وی  شدن  آلوده  انسان،  انحطاط 
اعمالی است که از سوی شرع یا حاکمیت ممنوع 
پیش گیرنده  آموزه های  است.  شده  شناخته 
مکتب اسالم، اگرچه دارای آثار بازدارنده قوی 
و تاثیرگذار در وجود انسان است، اما تحقق آن 
 ،1382 )خسروشاهی،  نیست  میسر  آسانی  به 
ص31(؛ چراکه اعتقاد راسخ به دستورات اسالم 
و باور تاثیرات ماورایی آن برای برخی ملموس 
نمی باشد. این برنامه ریزی دقیق و همه جانبه 
از سوی شارع در جهت به کمال رسانیدن بشر، 
آموزه های  با  آن  اساسی  تفاوت  های  از  یکی 

مکاتب جرم شناختی است. 
در مکاتب جرم شناختی سعی بر آن است 
تا بدون در نظر گرفتن آثار ماورایی و معنوی 
که  حالی  در  شود.  جلوگیری  جرم  وقوع  از 
تربیت  را  آموزه های اسالم، هدف اصلی خود 
انسان و به تبع آن پیشگیری از جرم قرار داده 
است. به همین لحاظ کتاب آسمانی مسلمین 
و سیره معصومین )ع( در این محور به خوبی 

روشنگر مسیر آینده ما می باشد. 
1-1. پیشگیری در دستورات قرآن 

انسان ساز،  و  آسمانی  کتاب  کریم،  قرآن 
دارای  و  مخلوقات  اشرف  عنوان  به  را  انسان 
استعدادهای فوق العاده در جهت رشد و تعالی 
برای شکوفا  قرآن کریم  است.  نموده  معرفی 
آموزه های  انسانی،  استعدادهای  این  شدن 
متعددی در جهت تربیت روحی و معنوی ارائه 
داده است که توجه و به کارگیری این دستورات، 
نه تنها موجب تعالی انسان، بلکه پیش از آن 
موجب پیشگیری از اعمال مجرمانه و گناه آلود 

پیشگیری از تعدیات مأمورین دولتی در پرتو سیاست جنایی

(United Nation Office on Drugs 

& Crime, 2004, p: 24)،
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می شود. آموزه های پیشگیرانه قرآنی که در سه 
دسته؛ آموزه های اعتقادی، آموزه های اخالقی 
و آموزه های احکامی خالصه می شود، به ابعاد 

غیرکیفری پیشگیری می پردازند. 
دستورات اعتقادی، با تبیین فلسفه حیات 
و معتقد نمودن انسان به مبداء و آفرینش، او 
را از ارتکاب رفتارهای خالف منزلت انسانی و 
تجاوز به حقوق دیگران منع می کند؛ چراکه در 
نتیجه این آموزه ها، انسان به مرحله ای از تکامل 
دست می یابد که اراده ای بر فساد در او شکل 
دادن  سوق  با  اخالقی،  دستورات  نمی گیرد. 
انسان به سوی مکارم اخالقی، باعث می شود 
تا افراد به خود اجازه تعدی به حقوق دیگران را 
ندهند و خود را ملتزم به خیرخواهی و گذشت 
بدانند. یکی از مصادیق این دستورات اخالقی، 
بدگمانی  از  پرهیز  و  ظن  حسن  به  توصیه 
است. جای گرفتن بدگمانی و سوءظن در نهاد 
انسان، صرف نظر از این که موجب مخدوش 
شدن اصل برائت و قاعده صحت می باشد، به 
عنوان درگاهی برای در مظان اتهام قرار دادن 
دیگران بدون دلیل و بازداشت غیرقانونی افراد 

می باشد. 
آموزه های احکامی قرآن که شامل قوانین 
و مقررات ویژه ای به منظور معتدل ساختن افراد 
و جامعه و طرد زمینه های جر م زا است، در قالب 
تهدیداتی برای افرادی می باشد که دستورات 
اعتقادی و اخالقی راجع به آنها موثر و کارساز 
نبوده است. این احکام و اهداف آن که بیشتر 
از تکرار جرم  با پیشگیری ثالث یا پیشگیری 
جامعه  افراد  ساختن  ملتزم  با  دارد،  همخوانی 
یا  به نظارت متبلور می گردد. نظارت عمومی 
امر به معروف و نهی از منکر، در جهت بهبود 

بخشیدن به شرایط و اوضاع و احوال فکری و 
فرهنگی، از مهم ترین زمینه های خنثی سازی 
بزهکاری، تحقق پیشگیری و نهی از استمرار 
جرم  تکرار  از  ممانعت  و  ناپسند  رفتارهای 

می باشد. 

2-1. پیشگیری در سیره معصومین )ع(
از  یکی  عنوان  به  )ع(،  معصومین  سیره 
خدمت  در  پیشگیری،  الگوهای  مطمئن ترین 
به  البالغه  نهج  است.  اسالم  جنایی  سیاست 
عنوان یکی از مدارک معتبر، دستوراتی را راجع 
به پیشگیری از تعدیات مامورین دولتی مطرح 
نموده است. عواملی که در سیره معصومین )ع( 
برای پیشگیری از جرایم مامورین دولتی قابل 
گزینش  در  دقت  از:  عبارتند  است؛  استخراج 
کارگزاران،  عملکرد  بر  نظارت  کارگزاران، 
تشویق  و  متخلفان  با  برخورد  در  قاطعیت 
مامورین درستکار. در این قسمت به تفکیک 

به بررسی این عوامل می پردازیم. 
الف( دقت در گزینش کارگزاران

در  با  دولتی  ماموران  گزینش  در  دقت 
نظر گرفتن صالحیت ها، موجب از بین رفتن 
یا به حداقل رسانیدن خطای احتمالی آنها در 
آینده می باشد؛ چراکه مطابق فرمایش موالی 
و بالی  علیه السالم »آفت  امام علی  متقیان، 
کارها، ناتوانی کارگزاران است«. این ناتوانی که 
ناشی از عدم تخصص کافی در امور محوله یا 
عدم تعهد و مسؤولیت پذیر بودن مامورین دولتی 
است، در سیره معصومین مغفول نمانده است. 
امام علی علیه السالم برای گزینش مامورین، 
دو قسم شرایط؛ یک دسته مربوط به کارگزاران 
گزینش شونده و یک دسته مربوط به مسؤولین 

جواد صالحی- رحمت اهلل جعفری
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گزینش کننده را مطرح می فرمایند. مامورانی 
که برای استخدام گزینش می شوند، باید حائز 
و  پرهیزگاری  امانت داری،  جمله  از  شرایطی 
تعهد در برابر وظایف محوله باشند، از دیدگاه 
حضرت، ماموریت دولت، امانتی بیش نیست. 
حضرت به یکی از کارگزاران چنین می فرمایند: 
فی  لیکنه  و  بطعمه  لک  لیس  عملک  »ان 
عنقک امانه« )نهج البالغه، نامه50( »ماموریتی 
برای  وسیله ای  است،  شده  واگذار  تو  به  که 
ثروت اندوزی نیست، بلکه امانتی است که بر 

گردن تو قرار گرفته است«. 
شرط دوم برای ماموران متصدی گزینش 
قرار  تاثیر  تحت  از  پرهیز  است،  کارگزاران 
گرفتن در امر گزینش می باشد که مبادا چشم 
بر صالحیت های نداشته ماموری که در آینده 
به کار گرفته می شود، ببندد و از این طریق در 

خطاءهای احتمالی او شریک شود. 
ب( نظارت دقیق

دومین شرط  اساسی در پیشگیری از تعدیات 
مامورین  عملکرد  بر  نظارت  دولت،  مامورین 
مشهود  اطهار  ائمه  سیره  در  که  است  دولتی 
است. امام علی )ع( در این باره می فرمایند: »... 
بر آنان ناظرانی بگمار که به تو وفادار باشند؛ 

چرا که مراقبت نهانی در کارهایشان آنها را به 
رعایت امانت وا می دارد.« 

اهمیت این فرمایش زمانی روشن می شود 
عملکرد  مقایسه  جهت  در  نظارت  ابزار  که 
گذشته با توقع واقعی از مامورین بیانگر میزان 
عملکرد  از  نظر  مورد  اهداف  به  دست یابی 
مامورین دولتی باشد؛ تا این که »نظارت، روش 
مناسبی برای حصول اطمینان از تحقق اهداف 

باشد.« )علی آبادی، 1377، ص125( 
ج( قاطعیت در برخورد با ماموران متخلف

مامورین  با  برخورد  قطعیت  و  حتمیت 
مهم  عاملی  مقرر،  وظایف  اجرای  از  متخلف 
در تحقق واقعی پیشگیری از تعدیات مامورین 
دولتی باشد. ترس ناشی از برخورد با ماموران 
نسبت  مامورین  تا  می گردد  موجب  فاسد، 
و  دارند  مبذول  کافی  دقت  وظایف  انجام  به 
نشوند.  خارج  وظایف  و  مقررات  چارچوب  از 
قاطعیت در برخورد با مامورین خاطی، از مسائلی 
است که در سیره معصومین دارای اهمیت بوده 
و نمونه های فراوانی بر آن می باشد. به عنوان 
مثال در یکی از این موارد، واکنش امام علی)ع( 
نسبت به تخطی کارگزار حکومت را مشاهده 
کارگزاران  از  یکی  عملکرد  از  زنی  می کنیم. 
حکومت به خدمت امام عریضه ای را می برند 
و حضرت بعد از احراز تعدی مامور، حکم عزل 
خاطی  مامور  به  را  این حکم  و  را صادر  وی 

ابالغ می نمایند. )رهبر، 1384، ص 18(
د( تشویق ماموران درستکار

تشویق کارگزاران به عنوان ابزاری کارآمد 
با متخلفین، موجب کارآمدتر  در کنار برخورد 
مقرر  وظایف  انجام  به  متعهد  مامور  ساختن 
درستکار،  ماموران  تشویق  عدم  می باشد. 

حتمیت و قطعیت برخورد با مامورین 

متخلف از اجرای وظایف مقرر، عاملی 

از  پیشگیری  واقعی  تحقق  در  مهم 

تعدیات مامورین دولتی باشد. ترس 

فاسد،  ماموران  با  برخورد  از  ناشی 

موجب می گردد تا مامورین نسبت به 

انجام وظایف دقت کافی مبذول دارند.

پیشگیری از تعدیات مأمورین دولتی در پرتو سیاست جنایی
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1. البته اعالم اصل حاکمیت قانون به تنهایی برای استقرار قانون در دستگاه اداری کافی نیست، بلکه الزم است دادگاه 
صالحیت داری نیز باشد و به طور مستمر بر اجرای صحیح قوانین نظارت کند.

  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، تشکیل دادگاه  هایی را با نام »دیوان 
اداری قوه  اقدامات  اداری« در نظر گرفته است که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین نامه ها و تصمیمات و  عدالت 
مجریه با قوانین و حل اختالف بین افراد و دولت است. اصل 173 قانون اساسی مقرر می دارد: »به منظور رسیدگی به 
شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی 
به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را 
قانون تعیین می کند«. البته عالوه بر دیوان که در رأس نهادهای نظارتی است، مراجع دیگری هم از جمله کمیسیون 
اصل نود، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی های وزارتخانه ها و موسسات عمومی وجود دارند، ولی این مراجع 

از  مقامات تحقیق و بازرسی و می باشند و اختیار صدور حکم، ندارند.

می تواند آثار منفی دربرداشته باشد و زمینه را 
برای تعدیات احتمالی مامورین درستکاری که 
نمی بینند،  مامورین  دیگر  با  خود  میان  فرقی 

فراهم سازد. 

2. سیاست جنایی تقنینی
1-2. تقویت اصل حاکمیت قانون 

یکی از اصول مهمی که به موجب قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر شده است، 
اصل حاکمیت قانون است. در پرتو این اصل، 
مقامات اداری مکلفند همواره در تصمیماتی که 
اتخاذ می نمایند و اعمالی که انجام می دهند، 
خواه ناظر به شخص یا اشخاص معین باشد 
)مثل صدور احکام( و خواه ناظر به عموم )مانند 
رعایت  را  مقررات  و  قوانین  آیین نامه(،  وضع 
تأمین  دولت  مقابل  در  افراد  که  این  تا  کنند 
داشته باشند و مأموران و مقامات اداری نتوانند 

حقوق و آزادی های افراد را تضییع نمایند. 
اجرای اصل حاکمیت قانون در دستگاه  ها 
و سازمان های اداری، یکی از مظاهر اصل کلی 
است که در حقوق عمومی پذیرفته شده است. 
فعالیت های  و  قوا  تمام  اصل،  این  موجب  به 
اجرایی  و  قضایی  قانونگذاری،  از  اعم  دولت 
می توانند  افراد  و  می گیرند  قرار  قانون  تحت 

با مراجعه به مراجع قضایی صالح، از تخلف و 
تجاوز این دستگاه  ها جلوگیری کنند، اما برای 
این که اعمال مأموران دولت منطبق با قانون 
با  قانون،  باشد، ضروری است اصل حاکمیت 
ضمانت اجرای کافی پشتیبانی و حمایت شود، 
تا وسایل دفاعی موثری در اختیار افراد عادی 
باشد و بتوانند هر زمان که مأموران دولتی از 
به  کردند،  تجاوز  خود  قانونی  اختیارات  حدود 
دادگاه های صالح مراجعه و با ابطال تصمیمات 
به  را  مأمورین  آن،  اجرای  نمودن  متوقف  یا 

رعایت قانون و مقررات مجبور سازند.)1( 

2-2. جلوگیری از بازداشت غیرقانونی
پیش گیرنده  جنایی  سیاست  ابعاد  از  یکی 
از وقوع جرم، پیشگیری از بازداشت غیرقانونی 
مأمورین  و  مسؤوالن  مقنن،  است.  افراد 
ساخته  مکلف  را  ندامتگاه  ها  و  بازداشتگاه  ها 
طرف  از  بازداشت  برگه  اخذ  بدون  است  که 
نام  به  را  شخصی  صالح،  مقامات  و  مراجع 
زندانی نپذیرند. همچنین ضابطان دادگستری 
تا  است  ساخته  مکلف  را  انتظامی  مأموران  و 
برخالف  بازداشت  مدعی  شخص  شکایت 
قانون را بپذیرند. )ر.ک: مواد 574 و 573 قانون 
زندان ها  روسای  امر  این  اسالمی(.  مجازات 

جواد صالحی- رحمت اهلل جعفری
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تهیه وسایل و موجبات  اهتمام در  به  الزام  را 
با  زندانیان  تربیت  اصالح  و  اخالق  تهذیب 
از  تا  می باشد  تربیتی  کارشناسان  همکاری 
طریق بازرسی و مراقبت مداوم اوضاع زندان، 

به شکایات احتمالی زندانیان حاصل گردد. 

3-2. پیش بینی سیستم نظارتی قوی
یکی از مکانیزم های پیشگیری از تعدیات 
مأموران دولت، تقویت  ساز و کارهای نظارتی 
بر سازمان های اداری و اعمال مامورین دولتی 
است. کنترل و نظارت بر اعمال و تصمیمات 
اداری  دستگاه  وسیله  به  است  ممکن  اداری، 
)قوه مجریه(، قوه مقننه یا قوه قضاییه به عمل 

آید.
کنترل اداری و پارلمانی، در عین حال که 
تجربه  به  ولی  است،  فراوانی  اهمیت  دارای 
برای  نظارت ها،  نوع  این  ثابت شده است که 
ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و برنامه  ها و نه 
جوابگویی به دعاوی و شکایات افراد از اعمال 

اداری ماموران، مفید است.
و  دادگاه  ها  با  اداری،  دعاوی  به  رسیدگی 
مراجع،  این  رأس  در  که  است  اداری  مراجع 
عدالت  دیوان  دارد.  قرار  اداری  عدالت  دیوان 
از  مجزا  کاماًل  عالی  دادگاه  یک  اداری 
به  که  است  دادگستری  عمومی  دادگاه های 
شکایات  اساسی،  قانون   173 اصل  موجب 
دولت،  مأموران  و  اداری  دستگاه  علیه  مردم 
در صالحیت ذاتی آن است. نظارت دیوان بر 
در  نیست.  یکسان  اداری  اعمال  و  تصمیمات 
مواردی که شکایت به مخالفت تصویب نامه و 
با  اداری دولتی )قوه مجریه(  آیین نامه های  یا 
باشد، دیوان، شکایت  موازین اسالمی مربوط 

از  بعد  و  ارسال می کند  نگهبان  به شورای  را 
تأیید این شوراء، به ابطال آن مبادرت می  نماید 
و در صورتی که شکایت به مخالفت تصمیمات 
اداری با قوانین یا خروج تصمیم اداری از حدود 
اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت را در هیأت 
و  است  شعب  روسای  از  مرکب  که  عمومی 
نسبت به شعب دیوان در سطح باالتری قرار 

دارد، مطرح می سازد. 
از  پیشگیری  در جهت  مقنن  که  تدبیری 
قانون  اندیشیده،  مخالف  آیین نامه های  صدور 
با  تصمیمات  این  ابطال  اگرچه  که  است  این 
دیوان عدالت اداری است، ولی تکلیف رییس قوه 
مقننه به ابالغ آیین نامه را می توان دربردارنده 
این اختیار برای رییس قوه مقننه دانست تا اگر 
با ذکر  بتواند  بیابد،  قوانین  را خالف  آن  مفاد 
دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران ارجاع 
دهد. لذا این اختیار به موازات اختیارات دیوان 
عدالت اداری در ابطال تصمیمات اداری خالف 
با  مبارزه  جهت  در  تاثیرگذاری  عامل  قانون، 

تعدیات و پیشگیری از بروز آن می باشد. 
4-2. الحاق  به  معاهدات  و اسناد  بین المللی 

  مرتبط 
به  دولت  ها  الحاق  پیش گیرنده  تاثیر  از 
معاهدات و تصویب اسنادی که تعهدی برای 
آنها ایجاد می کند، نباید غافل ماند. به عالوه 
متحد  ملل  سازمان  قطع نامه های  پذیرفتن 
شامل قواعد راهبردی، نظیر نظام نامه رفتاری 
و   )1979( قانون  اجرای  مسؤوالن  برای 
مجموعه قواعد حداقل برای رفتار با بازداشت 
شدگان )1957( شورای اقتصادی و اجتماعی، 
به دولت  ها کمک خواهد کرد تا حدود وظایف 
کارگزاران را اعم از مأموران اداری و انتظامی 

پیشگیری از تعدیات مأمورین دولتی در پرتو سیاست جنایی
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و به طور کلی همه کسانی که در دستگیری، 
بازداشت و مراقبت از بازداشت شدگان مشارکت 
دارند، تعیین کنند )عمادی، 1381، ص118(. 
گنجاندن  مستلزم  اهداف،  این  به  دست یابی 
مقرره های آن در قوانین داخلی و تعیین ضمانت 

اجراء در مورد نقض این مقررات است. 
زمینه،  این  در  کنوانسیون  مهم ترین   
قربانیان  برای  عدالت  اساسی  اصول  اعالمیه 
جرم و سوءاستفاده از قدرت )1985( می باشد 
که بند »ب« ماده 6 آن، اجازه طرح و در نظر 
گرفتن دیدگاه  ها و نگرانی های بزه دیدگان را در 
ورزی  بدون غرض  رسیدگی،  مناسب  مراحل 
عدالت  نظام  با  هماهنگ  و  متهم  به  نسبت 
اتخاذ  آن  »ت«  بند  و  داشته  مقرر  جنایی 
تدابیری برای کاهش گرفتاری  ها و دردسرهای 
بزه دیدگان، حفاظت از زندگی خصوصی آنان 
و  ایشان  خانواده های  و  آنان  امنیت  تامین  و 
حاضر  دادگاه  در  آنان  سوی  از  که  گواهانی 
ضروری  انتقام  و  تهدید  برابر  در  را  می شوند 
دانسته است، شایسته است این موارد در قوانین 

داخلی گنجانده شود. 
 5-2. بی اعتبار شناختن اطالعات و یافته های 

غیرقانونی به عنوان دلیل اتهام
در  می تواند  که  مکانیزم  هایی  دیگر  از 
دولت  مأمورین  تعدیات  از  پیشگیری  جهت 
یافته های  تأثیر داشته باشد، بی اعتبار دانستن 
قاضی  که  مفهوم  این  با  است.  غیرقانونی 
تهدید،   زور،  اعمال  از  حاصل  دالیل  جزایی، 
فشار، شکنجه و استراق سمع را مورد استناد 
شده  جمع آوری  دالیل  همچنین  ندهد.  قرار 
از طریق مجرمانه یا غیرصادقانه، قابل استناد 
نبوده و باید رد شود. بدین ترتیب عکس برداری 

و فیلم برداری مخفیانه از یک مجلس مهمانی 
نوار صدای ضبط شده اشخاص  یا  خصوصی 
توسط افراد، بدون مجوز قانونی صادره از سوی 
مقامات قضایی یا صورت جلسه تنظیمی توسط 
مأمورینی که بدون مجوز قانونی اقدام به ورود 
حکم  مستند  نباید  کرده اند،  دیگری  منزل  به 
قضایی قرار گیرند. به طوری که با ابطال و رد 
گزارش  ها و صورت جلسات غیرقانونی، وقوع 
دهم  فصل  )موضوع  مأموران  احتمالی  جرایم 
قانون مجازات اسالمی تحت عنوان تقصیرات 
از  یافته و  مقامات و مأمورین دولتی( کاهش 
امنیت مردم  نقض حقوق فردی پیشگیری و 
نظریه شماره  راستا  تأمین می شود. در همین 
قوه  حقوقی  اداره   1371/2/30  -7/1465
قضاییه مقرر می دارد: »شنود مکالمات تلفنی 
بدون دستور مقام صالحیت دار قضایی ممنوع 
است«. اگرچه می توان در برخی موارد که کسب 
دالیل اثبات جرم به طرق دیگر ممکن نباشد، 
نوار ضبط مکالمات را بدون داشتن ارزش اثباتی 
دلیل، در صورتی که با قرائن دیگر همراه باشد، 
به عنوان اماره قضایی، مستند دعوی قرار داد، 
اما ابطال چند مورد از یافته های غیرقانونی و 

عکس برداری و فیلم برداری مخفیانه 
یا  خصوصی  مهمانی  مجلس  یک  از 
نوار صدای ضبط شده اشخاص توسط 
از  صادره  قانونی  مجوز  بدون  افراد، 
سوی مقامات قضایی یا صورت جلسه 
بدون  که  مأمورینی  توسط  تنظیمی 
مجوز قانونی اقدام به ورود به منزل 
نباید مستند حکم  دیگری کرده اند، 

قضایی قرار گیرند.
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ترتیب اثر ندادن به آنها از یک طرف، و اعمال 
از  متعدی  افراد  مورد  در  مقرر  مجازات های 
طرف دیگر، می تواند عامل موثری در راستای 
این  در  دولت  مامورین  تعدیات  از  بازدارندگی 

بخش باشد. 

3. سیاست جنایی فروتقنینی
به  بشر  حقوق  مولفه های  آموزش   .3-1

مأموران دولتی 
مأموران  تعدیات  ارتکاب  از  پیشگیری 
دولت، نیاز به یک اقدام فرهنگی دارد. منتسکیو 
در این رابطه معتقد است یک قانونگذار خوب 
و برجسته، کمتر به مجازات می اندیشد، بلکه 
بیشتر می کوشد تا از حدوث جرم جلوگیری به 
عمل آورد. چنین قانونگذاری به جای شکنجه 
و عقوبت دادن، سعی می کند مردم را با اخالق 
را  پرورش  و  آموزش  و  آشنا سازد  انسانیت  و 

گسترش دهد. 
در نظام نامه رفتاری مأموران اجرای قانون 
هفدهم  مصوب   34/169 شماره  )قطع نامه 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع   )1979 دسامبر 
مجری  مأموران  اختیارات  و  وظایف  متحد، 
از  حکم مشخص شده است. برای جلوگیری 
تعدیات مأموران دولت شایسته است که تمام 
اعالمیه  ها  مفاد  درباره  قانون،  اجرای  مأموران 
و میثاق های بین المللی و همچنین مقررات و 
افراد   حقوق  رعایت  به  مربوط  آیین نامه های 
آموزش های الزم را ببینند. این اسناد باید به 
زبان محلی ترجمه شده و در تمام واحد های 
اجرایی و قضایی توزیع شود. آموزش مأموران 
اجرای قانون در ایران، گاه به صورت دوره ای 
می گیرد،  ذی ربط صورت  سازمان های  توسط 

نبوده  سیستماتیک  و  مدون  سیاست،  این  اما 
و از معیار ها و استاندارد های بین المللی فاصله 
دارد. همچنین در این زمینه خالء قانونی وجود 

دارد. 

به  رویه  بی  اختیارات  اعطای  منع   .3-2
ضابطان قضایی

غیرقابل  و  بی رویه  اختیارات  اعطای   
تهدیدی  می تواند  دولت  مأموران  به  کنترل 
نسبت به حقوق و آزادی های اشخاص باشد. 
از منظر سیاست جنایی اسالم و قانون اساسی، 
پیشگیری و مبارزه موثر با بزهکاری مستلزم 
وجود مأموران ورزیده ای است که از انگیزه های 
واالی انسانی برخوردار باشند. به همین جهت 
چنان چه در اصول دادرسی کیفری مقرر است، 
یک  هر  که  است  مراحلی  دارای  دادرسی 
و  استعداد  به  توجه  با  مخصوص  مأموران  از 
توان علمی خود بار این مسؤولیت را بر دوش 

می کشند. 
اختیاراتی  از  پاره ای  مقنن در سال 1378 
را که در قوانین پیشین به مأمورین اعطاء شده 
بود، لغو نمود. این اقدام در راستای پیشگیری 
آیین  قانون  در  می شود.  محسوب  تعدیات  از 
تبصره   2 بند  در   )1330( کیفری  دادرسی 
ماده 26 اختیاراتی به مأمورین انتظامی واگذار 
شده بود که موجب لطمه به  آزادی های افراد 
عمل  چنان چه  مذکور،  بند  مطابق  می گردید. 
مرتکب مستلزم مجازات حبس، قصاص، دیه 
یا حد بوده و احتمال معدوم نمودن آثار جرم 
از طرف مرتکب یا فرار وی وجود می داشت، 
مأموران انتظامی می توانستند متهم را جلب و 
بند  نمایند. اطالق  مقامات قضایی معرفی  به 

پیشگیری از تعدیات مأمورین دولتی در پرتو سیاست جنایی
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مذکور شامل مواردی می شد که اگرچه عمل 
فوق الذکر  بود،  مجازات های  مستلزم  مرتکب 
این  با  نبود.  مشهود  جرایم  مصادیق  از  ولی 
داشتند چنان چه  انتظامی حق  مأمورین  وجود 
باشد،  فوق الذکر  شرایط  واجد  مرتکب  عمل 
بدون اجازه مقامات قضایی وی را جلب نموده 

و به مقامات مذکور معرفی نمایند. 
و  جزایی  قوانین  با  مرتکب  عمل  انطباق 
تشخیص نوع مجازات او، مستلزم تسلط و وقوف 
مأمورین انتظامی است، که در اکثر موارد چنین 
اشرافی به قوانین وجود ندارد. از این رو اعطای 
انتظامی در  به مأمورین  اختیار جلب متهمین 
این حد امری خطرناک بود. مقنن در تصویب 
و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون 
انقالب در امور کیفری )1378( متوجه این امر 
شد و در نهایت این اختیارات را لغو نمود. الزم 
است در جهت پیشگیری از تعدیات مأمورین، 
کلیه اختیارات بی رویه دیگری که به مأمورین 
انتظامی و سایر مأموران قضایی و غیرقضایی 

اعطا شده است، محدود و کنترل شود. 

3-3. برقراری حق دفاع مشروع
در  قانونگذار  که  کیفری  تدابیر  از  یکی 
دولت  مامورین  تعدیات  از  پیشگیری  راستای 
اتخاذ نموده است، برقراری حق دفاع مشروع 
مامورین  تعدیات  مقابل  در  شهروندان  برای 
دولت می باشد. شعبه پنج دیوان عالی کشور در 
رأی شماره 2763 مورخ 1372/12/16 چنین 
اظهارنظر نموده است:»... وقتی در نظر دادگاه 
رفتار  وظیفه  برخالف  دولت  مأمور  شد  ثابت 
کرده است، تمرد یا مقاومت با او در آن موقع 
با این ماده )ماده 160 قانون مجازات عمومی( 

قابل تطبیق نیست. بنابراین پاسبانی که شب 
هنگام ، بدون مجوز، برای کشف بزه وارد خانه 
کسی شده است، تمرد در برابر مقاومت با او 
غیرقانونی  اثبات  صرف  نمی شود«.  تلقی  بزه 
و  صالح  مرجع  از  که  حکمی  یا  دستور  بودن 
در حدود  مأمور  و  قانونی صادر شده  با ظاهر 
مقررات، مکلف به اجرای آن بوده  است، مجوز 
مقاومت نخواهد بود. برای مثال اگر در مقابل 
مأمور اجرای دادگستری که دستور جلِب صادر 
شده از سوی مقام قضایی یا قرار تأمین خواسته 
دادگاه را اجراء می کند، با دستاویز این که مقام 
یا قرار دادگاه  صادر کننده، حق جلب نداشته 
مقاومت شود،  است  قانون صادر شده  خالف 
این اقدام تمرد است، هرچند ثابت شود دستور 
جلب یا قرار دادگاه خالف قانون بوده است؛ زیرا 
ضابطان دادگستری و یا مأموران اجراء مکلف 
نمی توانند  و  قضایی اند  دستور  دادن  انجام  به 
قانونی بودن احکام و دستورات  مقامات قانونی 
را کنترل کنند. این  معنا از مفاد ماده 607 قانون 
کلمه»وظیفه«  به  توجه  و  اسالمی  مجازات 
مندرج در آن و مقررات مواد 57 و 56 قانون 
مذکور نیز قابل استنباط است. با این وجود، در 
توسط  مافوق  حکم  اجرای  نحوه  که  صورتی 
مأمور اجراء به صورت تعدی باشد، مثاًل بازرسی 
کردن که یک وظیفه قانونی است، اگر همراه 
با خشونت باشد، مقاومت کردن تمرد محسوب 

نخواهد شد. 

4-3. تفهیم حقوق بزه دیده و جلب اعتماد او
اعتماد  جلب  و  بزه دیدگان  حقوق  تفهیم 
قضایی،  و  اداری  دستگاه های  سوی  از  آنان 
گنجانده  حمایتی  برنامه های  صدر  در  باید 

جواد صالحی- رحمت اهلل جعفری



138

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

شود. آشنا ساختن بزه دیدگان با حقوقی که از 
نظر قانونی دارند، می تواند در بازیابی موقعیت 
اجتماعی آنان موثر باشد و از بزه دیدگی دوباره 
الزم  منظور  این  برای  کند.  جلوگیری  آنان 
گروه های  به  رسیدگی  مسؤوالن  برای  است 
شود  پیش بینی  ویژه ای  آموزش های  بزه دیده، 
آن  برطرف  و طرق  بزه دیدگان  نیاز  های  با  تا 

آشنا شوند. 
نیاز بزه دیدگان، به دست آوردن  مهم ترین 
است.  خود  کیفری  پرونده  مورد  در  اطالعات 
بزه دیده انتظار دارد مقامات مسؤول نسبت به 
حقوق آنان عالقه مند و پی گیر باشند و همواره 
آنان در خصوص اطالعات  با  تبادل  ارتباط و 
)فتاح،  شود.  حفظ  و  برقرار  پرونده  به  مربوط 
1371، ص89(. باید این اطمینان و امنیت به 
بزه دیدگان داده شود که اعالم جرم و شکایت 
از سوی آنان، عواقب خطرناک برای آنان در 
اطمینان خاطر  این  ایجاد  نخواهد داشت.  پی 
و  عدالت  برقراری  فرایند  در  بزه دیده  برای 
پیشگیری از بزه دیدگی مجدد موثر است. جرم 
یک مساله خصوصی میان بزه دیده و بزهکار 
است و مشارکت بزه دیده در حل و فصل بهتر 

دعوای، به برقراری بهتر عدالت و پیشگیری از 
وقوع جرم و تکرار آن منتهی می گردد. 

5-3. تفحص دقیق قضایی
یکی از مکانیسم های موثر در پیشگیری 
مأمورین  است.  قضایی  تفحص  تعدیات،  از 
اختیاراتی  هم،  مرتبه  پایین ترین  در  دولت 
بنابراین  دارند،  ساده  شهروند  یک  از  بیش 
باید پاسخگوی اعمال و اختیارات خود باشند. 
لذا شایسته است وقتی مأمور دولت، متهم به 
تعدی می شود، تفحص دقیق قضایی در مورد 
وی صورت گیرد و مأمور ثابت کند که اواًل، 
در مورد تعدی خود مختار عمل نکرده، بلکه 
مقام  در  ثانیًا،  است.  داشته  آن  برای  دلیلی 
عمل، جانب احتیاط را رعایت کرده و مراقب 
بوده است که  کمترین تعدی به شهروندان یا 
این رویکرد می توان  با  نگیرد.  دولت صورت 
حساسیت مأمورین را در رعایت حدود و نحوه 
اعمال اختیارات خود افزایش داده و در نتیجه 

از تعدیات پیشگیری نمود. 

6-3. آموزش همگانی
یکی از مولفه های مهم که در پیشگیری از 
بزه دیدگی تعدیات مأموران دولت موثر می باشد، 
آموزش همگانی درباره موضوع های مربوط به 
است.  بزه دیدگان  حقوق  و  شهروندان  حقوق 
دست یابی به این هدف، با مشارکت نهادهای 
عدالت  نظام  دست اندرکاران  ویژه  به  رسمی 
و  آموزش  مانند  اجتماعی  نهادهای  و  کیفری 
پرورش از رهگذر رسانه های جمعی و شیوه های 
آموزش های  مناسب ممکن می باشد.  آموزش 
مناسب در سطح همگانی به طور غیرمستقیم 

از  بیش  دولت  مأموران  امتیازات 
اعتماد  مورد  و  است  عادی  افراد 
دولت و ملت محسوب می شوند، لذا 
سوءاستفاده  صورت  در  است  الزم 
از منصب، عالوه بر این که با شدت 
عمل بیشتری نسبت به افراد عادی، 
کارهای  راه  از  می شوند،  روبه رو 
تعدیات  از  جلوگیری  در  موثرتری 

ایشان استفاده شود. 
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این  از  دارد.  بزه دیدگی نقش  از  پیشگیری  در 
رو آموزش همگانی می تواند از ابزارهای مهم 
که  باشد  مدار  بزه دیده  اجتماعی  پیشگیری 
نقش نهادهای اجتماعی در آن پررنگ است. 
)رایجیان اصلی، 1384، ص76(. این آموزش 
باید به موقع به شهروندان ارائه شود و بهترین 
تجلی آن در آموزش و پرورش می باشد. بعد از 
ارائه آموزش های الزم، از بزه دیدگانی که مقصر 

می باشند، باید حمایت کمتری صورت گیرد. 

نتیجه 
رایج ترین  و  قدیمی ترین  کیفری،  حمایت 
نوع  حمایتی است که در قالب سیاست کیفری 
طریق  از  قانونگذار  است.  گرفته  قرار  تقنینی 
برای  کیفری  اجراهای  ضمانت  پیش بینی 
رفتارهای ممنوع در قانون، به مبارزه با جرایم 
می پردازد. قوانین کیفری در این مفهوم، افزون 
ساز  رهگذر  از  که  پیشگیرنده ای  نقش  بر 
جمعی  و  فردی  بازدارندگی  چون  وکار هایی 
از  پیشگیری  طریق  از  حمایتی  نقش  دارند، 
گزینش  می نمایند.  ایفاء  نیز  را  بزه دیدگی 
رفتار  با  مناسب  کیفری  اجراهای  ضمانت 
)مأمور  مرتکب  و شخصیت  شده  جرم انگاری 
دولتی(، مساله مهمی است. امتیازات مأموران 
دولت بیش از افراد عادی است و مورد اعتماد 
دولت و ملت محسوب می شوند، لذا الزم است 
بر  عالوه  منصب،  از  سوءاستفاده  صورت  در 
این که با شدت عمل بیشتری نسبت به افراد 
عادی، روبه رو می شوند، از راه کارهای موثرتری 

در جلوگیری از تعدیات ایشان استفاده شود. 
راهکارهای موثر غیر از ضمانت اجراهای 
می باشد،  جنایی  سیاست  موضع  که  کیفری، 

از جمله گزینه  هایی است که قانونگذار باید با 
کانالیزه کردن مولفه های آنها در متون قانونی، 
مسؤوالن  برای  را  آن  بستن  کار  به  زمینه 
را  آن  جدیت  به  آنها  تا  سازد  فراهم  ذی ربط 
و  بوده  هزینه  کم  روش  ها  این  نمایند.  دنبال 
جرم  ارتکاب  برای  زمینه ای  که  این  از  قبل 
فراهم شده باشد، تاثیر می گذارند. پیگیری این 
اقدامات که ماهیتاً پیش گیرنده است، از محیط 
اما بی تردید  نظام عدالت کیفری خارج است، 
نیازمند همکاری و همدلی قوه قضاییه می باشد. 
دولت،  ماموران  جرایم  از  پیشگیری  اهمیت 
زمانی دو چندان می شود که به جایگاه ماموران 
مرجع  عنوان  به  آنها  شناسایی  یعنی  دولت، 
امنیت  حفظ  جهت  در  ستمدیدگان  مأمن  و 
شخصی  امنیت  آن  تبع  به  و  جامعه  عمومی 
افراد، توجه داشته باشیم؛ چراکه ارتکاب جرایم 
مامورین دولتی، سالمت جامعه و افکار عمومی 
را خدشه دار و اعتماد عمومی را سلب می کند و 
حجم قابل توجهی از ثروت های ملی، نیروی 
انسانی و امکانات جامعه در جهت مقابله با آن 

صرف می شود. 
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1 . جدول هزینه های دادرسی و مالیات وکالت توسط آقای جواد قشمی، مسؤول واحد ابالغ دادگستری 
کل استان زنجان تنظیم شده است. پیام آموزش ضمن تشکر از این همکار گرامی، برای ایشان آرزوی 

توفیق در خدمت رسانی و ارتقاء مراتب علمی را دارد.

موضوعردیف مبلغ هزینه 

5000 تومانتقدیم دادخواست به دادگاه1
برگه های دادخواست و اظهارنامه و اجرائیه و آراء 2

هیأت های حل اختالف اداره کار    
500 تومان

3  
دادخواست دعاوی مالی 

تا مبلغ یک میلیون تومان 1/5 درصد و 
مازاد برآن 2 درصد

از 4 تجدیدنظرخواهی  و  مالی  احکام  از  واخواهی 
احکام مالی

3 درصد محکوم به

فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص 5
ثالث به احکام مالی

تا مبلغ یک میلیون تومان، 3 درصد و 
مازاد بر آن 4 درصد

از 6 امور حسبی  مالی و   دادخواست دعاوی غیر 
آنان   

5000 تومان

5000 تومانتامین دلیل، تامین خواسته، دستور موقت 7

5000 تومانتجدیدنظر و فرجام خواهی از قرارها8
دعاوی مالی که تعیین مبلغ و مقدار خواسته در 9

زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد
تمبر  الحساب  علی  تومان  مبلغ10.000 
ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد 
از تعیین قیمت قطعی خواسته و قبل از 
صدور  از  بعد  و  مشخص  حکم  صدور 

حکم وصول می شود

200 تومانبرابر اصل نمودن اوراق10
10.000 توماناظهارنامه، واخواست نامه11
5.000 تومانگواهی عدم سوء پیشینه12

نسخه بعدی 2.000 تومان

هزینه های دادرسی)1(
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مبلغ هزینهموضوعردیف

5000 تومانشکایت کیفری در دادسرا13
10000 تومانتجدیدنظر از احکام کیفری و دعاوی غیر مالی14
هزینه نداردواخواهی از احکام غیابی کیفری15
3000 تومانشکایت مدنی در شورای حل اختالف16
500 تومانشکایت کیفری در شورای حل اختالف17
وجه شکایت کیفری چک بدون محل18 تومان  هزار  یکصد  مبلغ  تا  الف( 

چک، 1500 تومان
ب( نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال، 

4000 تومان
ج( مازاد آن تا هر مبلغ، 15000 تومان

30 درصد اجاره بهای یک ماهاجرای حکم تخلیه عین مستاجره19

به اجرای حکم غیر مالی20 تومان   50000 تا  تومان   10000 از 
تشخیص دادگاه

             5 درصد محکوم به هزینه اجرای احکام مالی دادگاه21
از 10.000 تومان تا 50.000 تومان، به اجرای آراء مراجع غیر دادگستری22

تشخیص دادگاه

هزینه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری 23
در مرحلة نخستین و

هزینة تجدیدنظر خواهی از رأی دیوان  )شعب 
تشخیص(

5000 تومان

10000 تومان

5000 تومانهزینة شکایت به دادسرای انتظامی قضات  24

درخواست اعمال ماده واحده 18 اصالحی قانون 25
تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب

               20000 تومان 

تذکر: در صورتی که هزینه دادرسی، مازاد بر میزان و ضریب قانونی دریافت شده باشد، موضوع دارای جنبه کیفری 
بوده و طبق ماده 600 قانون مجازات اسالمی با مرتکب برخورد می شود.

هزینه های دادرسی و مالیات وکالت
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تمبر وكالتیمیزان حق الوكاله درصدانواع دعاوی مالی

دعاوی مالی تا سه  میلیون ریال که 
رای آنها قطعی است

بهای  درصد   10 معادل  حق الوکاله 
قرارداد،  طبق  و  است  خواسته 
  150000 از  کمتر  نباید  حق الوکاله 
ریال و بیش از 300000 ریال باشد

در صورت داشتن قرارداد، 5 درصد 
میزان حق الوکاله

در صورت نداشتن قرارداد 5 درصد 
حداکثر حق الوکاله
یعنی 15000 ریال

2-دعاوی مالی که رای آنها قطعی 
نیست

میلیون  یکصد  مبلغ  تا  الف(خواسته 
ریال  

یکصد  مازاد  به  نسبت  ب(خواسته 
میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

یک  مازاد  به  نسبت  ج(خواسته 
میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال

پنج  مازاد  به  نسبت  خواسته  د( 
میلیارد ریال    

معادل 60  خواسته(         مبلغ  درصد   6(
در  مبلغ خواسته  از 6 درصد  درصد 
مرحله بدوی و 40 درصد باقی مانده 
از 6 درصد مبلغ خواسته در مرحله 
حداکثر  و  است  وکیل  تجدیدنظر 
مرحله  این  در  وکیل  حق الوکاله 

شش میلیون ریال می باشد
معادل 60  خواسته(  مبلغ  درصد   4(
در  مبلغ خواسته  از 4 درصد  درصد 
مرحله بدوی و 40 درصد باقی مانده 
از 4 درصد مبلغ خواسته در مرحله 
حق الوکاله  حداکثر  و  تجدیدنظر 
میلیون   42 مرحله  این  در  وکیل 

ریال می باشد
عنوان  به  خواسته  بهای  درصد   3
از  درصد   60 که  وکیل  حق الوکاله 
و  بدوی،  مرحله  آن  در  درصد   3
40 درصد از 3 درصد باقی مانده در 
حداکثر  و  است  تجدیدنظر   مرحله 
مرحله   این  در  وکیل  حق الوکاله 

162 میلیون ریال می باشد 
عنوان  به  خواسته  بهای  درصد   2
از  درصد   60 که  وکیل  حق الوکاله 
2 درصد به عنوان حق الوکاله وکیل 
 2 از  درصد   40 و  بدوی  مرحله  در 
در  وکیل  حق الوکاله  بعنوان  درصد 
حداکثر  و  است  تجدیدنظر  مرحله 
حق الوکاله وکیل در این مرحله 200 

میلیون ریال می باشد 

تمبر وکالتی در مرحله بدوی
 5 درصد×6 درصد×60 درصد×مبلغ 

خواسته
تمبر وکالتی در مرحله تجدیدنظر

5 درصد×6 درصد×40 درصد×مبلغ 
خواسته

تمبر وکالتی در مرحله بدوی
 5 درصد×4 درصد×60 درصد×مبلغ 

خواسته
تمبر وکالتی در مرحله تجدیدنظر

5 درصد×4 درصد×40 درصد×مبلغ 
خواسته  

تمبر وکالتی در مرحله بدوی
 5 درصد×  3 درصد×60 درصد×مبلغ 

خواسته   
تمبر وکالتی در مرحله تجدیدنظر

5 درصد×3 درصد×40 درصد×مبلغ 
خواسته

تمبر وکالتی در مرحله بدوی
 5 درصد× 2 درصد×60 درصد×مبلغ 

خواسته   
تمبر وکالتی در مرحله تجدیدنظر

5 درصد×2 درصد×40 درصد×مبلغ 
خواسته

 

هزینه های خدمات وكالتی

جواد صالحی- رحمت اهلل جعفری
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اجرایی  امور  در  وکیل  حق الوکاله 
دادگاه ها و شعب اجرایی ثبت

و  به  محکوم  درصد   2 حداکثر 
ریال  میلیون   5 از  در هر صورت 

تجاوز نخواهد کرد

=5 درصد×2 درصد×محکوم به

از  قبل  پرونده  حق الوکاله مطالعه 
قبول وکالت

جهت  وکیل  دستمزد  حداقل 
مطالعه 150000ریال

درصد   5 مالیاتی  تمبر  هزینه 
حق الوکاله یعنی 7500 ریال

  اجرای احکام

هزینه های دادرسی و مالیات وکالت


