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  سرمقاله
در ادامه سرمقاله پیشین، در این اندیشه بودم که موضوع سابق را چگونـه دنبـال کـنم و از     

اقــی در کتــاب شــریف کــدامین صــفت قاضــی بنویــسم، کــه عبــارتی از مرحــوم مالمهــدی نر 
قـضاوت  : فرماینـد   ایشان در مقام بیان قدر و منزلت قـضات مـی          . مستنداالشیعه نظرم را جلب کرد    

منصبی عالی و دارای شرافت و منزلتی بزرگ است و به خاطر مرتبه عالی و جایگاه رفیع و بلنـدی       
ست و پـس از آنـان       که دارد حق تعالی والیت آن را به انبیا و سپس اوصیای آنان اختصاص داده ا               

و به هدایت آنان اقتـدار      . گذارند  به کسانی اختصاص داده است که پا در جای پای انبیا و اوصیا می             
اینان دانشمندانی هستند کـه علومـشان را از         . کنند  نمایند و مطابق روش و سیره آنان عمل می          می

  .قضاوت نمایندو از جانب آنان اجازه دارند که بین مردم . گیرند انبیا و اوصیا می
این مورد توجـه و       آری، شغلی که من و شما در نظام مقدس جمهوری اسالمی اختیار کرده            

طـوری   عنایت ویژه خدواند تبارک و تعالی است و هر لحظه در محضر خاص خداوند قرار داریم؛ به              
  : فرمود)ع(گیرد و امام صادق  که لحظه لحظه اعمال، رفتار و کردار ما مورد سنجش ویژه قرار می
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، ص  18وسـائل، ج    (»  فاذا حاف و کله اهللا الـی نفـسه         بالرحمةیداهللا فوق رأس الحاکم     «
گیرد و رحمت خداوندی مانند دو بال دو بال بر         ؛ یعنی، دست خداوند باالی سر حاکم قرار می        )164

ایـت  و در رو. گـذارد  شود؛ پس وقتی به ستم رود خدا او را با حال خودش وا مـی            سر او گسترده می   
  :دیگر فرمودند

ییـد و   فرسـتد تـا او را تأ        د دو ملـک را مـی      وقتی قاضی در جایگاه قضاوت بنشیند، خداون      «
مـستند  (» کننـد  روند و او را ترک مـی  ها باال می هدایت کنند؛ سپس وقتی ظلم و ستم کرد، فرشته 

  )511، ص 2الشیعه، ج 
ال دارد کـه مـورد وسوسـه        آری، قاضی که این گونه مقام و منزلتی دارد، هر لحظـه احتمـ             

کنند و هر لحظـه در کمـین          هایی که در سیمای انسانها نقش بازی می         شیاطین قرار گیرد؛ شیطان   
قاضی چون انسان است و غیـر معـصوم، احتمـال خطـا و              . اند تا او را وسوسه نمایند       قاضی نشسته 

همـه مـا    . از خود دور نماید   رود؛ ولی باید با بینش و درایتی که دارد شیطان را              اشتباه در حق او می    
کند و حق ندارد در مقابل انجام کاری، از مـردم تـوقعی               المال ارتزاق می    دانیم که قاضی از بیت      می

کند و در قالب هدیـه از سـوی اربـاب             داشته باشد؛ اما گاهی توقعات با عنوان هدیه جلب توجه می          
فهمد که هدیـه بـرای کـارگزار معنـا          تواند ب   قاضی یا کمی تدبر می    . گردد  رجوع به شعبه ارسال می    

  :ندارد و این هدیه به خاطر چیست؟ پیامبر فرمود
شـود حـرام    ؛ یعنی هدایایی که به کـارگزاران حکومـت داده مـی       »هدایا العمال حرام کلها   «

؛ یعنـی، بـرای مـردم       »یأتی علی الناس زمان یستحیل فیه السحت بالهدیه       «: است؛ و نیز فرمودند   
  )173، ص 2السادات، ج جامع. (شمارند ه رشوه را به نام هدیه حالل میرسد ک زمانی فرا می

را بـه مأموریـت فرسـتاد، وقتـی         » ازد«مـردی از طایفـه      ) ص(نقل شده است کـه پیـامبر        
برگشت، اموالی را که به همراه داشت، قسمتی از آن را به پیامبر داد و قسمت دیگر را بـرای خـود                      

این برای شماست و این به مـن هدیـه داده شـده     : رض کرد ع) ص(نگه داشت و خطاب به پیامبر       
بعـضی از   ! چه شـده اسـت    : پیامبر باالی منبر رفت و حد و ثنای الهی را به جا آورد و فرمود              . است

گوید، این مقدار مال      کنیم، بعد از برگشت می      کارگزاران را که ما، او را برای بعضی کارها اعزام می          
ن مقدار نیز به من هدیه شده است؛ چرا در خانه پدر یـا مـادرش              و ای ) یعنی مال حکومت  (شماست  

  !!شود؟ نشست تا ببیند آیا چیزی به او هدیه داده می
ها نیز رشـوه      رشوه مخصوص پول نیست؛ القاب و تملق      : کند  مرحوم صاحب جواهر نقل می    

، مرتـشی   دهند و او هم بـاورش شـده اسـت           دار شدن به انسان می      است؛ القابی را که بعد از سمت      
  .گیرد است؛ چرا که این القاب را تحویل می

کران خداوندی را سزاست که نعمت حکومت اسـالمی را بـه مـا ارزانـی                  شکر و سپاس بی   
داشت و اکثریت قریب به اتفاق قضات این نظام از کسانی هستند که شأن و منزلت قـضا و ارزش                    

است که خدای نکرده جسارتی به همکاران       نه به این معن   . دارند و این نوشته     آن جایگاه را پاس می    
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ادامه . تواند هم برای نویسنده و هم برای خواننده مؤثر باشد           داشته باشد، بلکه تذکری است که می      
  .بحث را انشاءاهللا در شماره آینده پی خواهیم گرفت

  سر دبیر
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  قرار بازداشت موقت در دادسرای جدید
  

  قضاییه و مدرس دانشگاه  علی مهاجری، مستشار آموزش و تحقیقات قوه
  )قسمت پایانی(

  
  :چکیده

های کنترلی این قـرار       در شماره قبلی ضوابط و مقررات صدور و قرار بازداشت موقت، اهرم           
پس از صدور، اعتراض متهم، اختالف دادستان و بازپرس در صدور قرار، نحوه عمل دادگاه در حل                 

این شماره، مقررات مربوط به تکلیـف بـازپرس   در . اختالف و شرایط این قرار به بحث گذاشته شد        
به بررسی قرار حسب مورد در مواعد دو ماهه و چهـار ماهـه و حقـوق مـتهم در ایـن خـصوص و                        

  .چنین نحوه اقدام درصورت حدوث اختالف بین بازپرس و دادستان به بحث گذاشته خواهد شد هم
  

  :تکلیف به بازبینی قرار
 بـازپرس را    )1(نون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب      قانون اصالح قا  ) 3(ماده  » ط«بند  

موظف نموده است در جرایمی که دادرسی آنها با دادگاه کیفری اسـتان اسـت در انقـضای مهلـت                  
چهارماهه از صدور قرار و در سایر جرایم در انقضای مهلت دو ماهه از صدور قرار، آن را بررسـی و                     

  ه بازبینی قرار در تکلیف بازپرس ب. مورد بازبینی قرار دهد
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باشد که پرونده اتهامی متهم منتهی به تصمیم نهایی نشده باشد در              صورتی بر عهده او مستقر می     
کند؛ اما    شود، قانون حکمی بیان نمی      مورد این که چه تصمیمی در دادسرا تصمیم نهایی نامیده می          

رمیـت، تـصمیمات    در این خصوص گفته شده است قرارهای منع تعقیـب، موقـوفی تعقیـب و مج               
تواند تصمیم نهایی در دادسـرایی        البته قرار عدم صالحیت نیز به تعبیری می       . نهایی دادسرا هستند  

  .فرستد باشد که پرونده را به مرجع صالح می
  بازبینی قرار پس از صدور قرار مجرمیت

اشـت  درصورتی که معتقد باشیم با صدور قرار مجرمیت تکلیف بازپرس به بازبینی قرار بازد             
 آن قرار مجرمیتی تکلیـف بـازپرس را سـاقط           باید، باید این مطلب را اضافه کنیم،        موقت خاتمه می  

رسـد اگـر      کند که منجر به موافقت دادستان و صدور کیفرخواست شده باشد و اال به نظـر مـی                   می
فاصله بین صدور قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست یا تصمیم بعـدی بـا احتـساب مـدتی کـه از                     

خ صدور بازداشت تا زمان صدور قرار مجرمیت وجود داشته حسب مورد به چهار مـاه و دو مـاه             تاری
بـه  . عمـل کنـد   ) 3(مـاده   » ط«برسد، بازپرس تکلیف خواهد داشت به وظیفه مقرر در صـدر بنـد              

. کند و پرونـده را بـه نظـر دادسـتان رسـانیده اسـت                بازپرس قرار مجرمیت صادر می    : عنوان مثال 
خواهـد    الحظه قرار و مطالعه پرونده انجام تحقیقاتی را از بـازپرس تقاضـا و از او مـی                 دادستان با م  

  .پس از انجام این تحقیقات اظهارنظر کند
 بازپرس موظف اسـت تحقیقـات مـورد         )2(قانون،) 3(ماده  » هـ«در این صورت، مطابق بند      

اگر جرم موضوع قـرار  . باشددرخواست دادستان را انجام دهد، هر چند خود به آنها اعتقادی نداشته          
مجرمیت از جرایمی باشد که دادرسی آن با دادگاه عمومی یا انقالب بوده و بازپرس یک ماه قبـل                   
از صدور مجرمیت قرار بازداشت صادر و تحقیقات بعدی مورد درخواست دادستان نیز یک مـاه بـه                  

بازداشـت نیـز پرونـده را       طول انجامد، بدیهی است بازپرس ملزم خواهد بود از جهت بررسی قـرار              
نظر گرفته و در مورد فک یا ابقای آن اظهارنظر کند؛ چرا که پرونده در این وضـعیت بـه آن                       تحت

معنایی که قانونگذار درنظر داشته منجر به تصمیم نهایی و تعیین تکلیف مـتهم در دادسـرا نـشده                   
پرونده با اعتقـاد بـه همـان        این که بعد از انجام تحقیقات موردنظر دادستان توسط بازپرس،           . است

مجرمیت نزد دادستان فرستاده شود یا با عدول از قرار  مجرمیت، قرار منع تعقیب صادر شـود امـر                    
در فرضی که بازپرس قرار منع تعقیب صادر کند و دادستان انجام تحقیقات بیشتر را               . دیگری است 

 تکلیـف   -ی کـه بیـان شـد       با توضیحات  -کند درصورت حصول مدت دو ماهه       از بازپرس تقاضا می   
  .بازپرس به بازبینی قرار متوجه او خواهد بود

  بازبینی قرار پس از صدور قرار عدم صالحیت
، اگر قرار عدم صالحیت توسط بازپرس صـادر شـود و     )3(قانون) 3(ماده  » ن«به داللت بند    

ادر شـده حـق   مورد موافقت دادستان قرار گریرد، متهم ظرف ده روز پس از ابالغ نسبت به قرار ص     
سؤال قابل طرح این است که چنانچه یک ماه قبل از صدور قـرار عـدم صـالحیت،                  . اعتراض دارد 
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قرار بازداشت صادر شود و ابالغ اعاده اخطاریه ابالغ شده به متهم نیز پس از صدور قرار، یک مـاه               
 اسـتدالل   به طول انجامد، بازپرس تکلیف به بررسی قرار خواهد داشت یا نه؟ در این خـصوص دو                

یک استدالل آن است که چون پرونده نزد دادسراست و تصمیم نهایی مـذکور در بنـد                 : وجود دارد 
ماده آن، تصمیم نهایی است که منجر به بسته شدن همیشگی پرونده در دادسرا یـا ارسـال                  » ط«

آن به دادگاه جهت دادرسی است و قرار عدم صالحیت منصرف از این موارد اسـت؛ لـذا بـازپرس                    
استدالل دوم آن است که با انضمام موافقت دادستان به قـرار عـدم              . اید به تکلیف خود عمل کند     ب

صالحیت، کار پرونده از نظر دادسرای صادرکننده قرار در آن دادسرا خاتمه یافتـه اسـت و مـوجبی       
 بنابراین بازپرس درخصوص قرار صادر شده بازداشت موقت تکلیـف         . برای بازبینی قرار وجود ندارد    

رسـد    یک از دو اسـتدالل فـوق صـحیح اسـت، بـه نظـر مـی                  این که کدام  . دیگری نخواهد داشت  
  .استدالل دوم خالی از قوت نباشد، هرچند استدالل اول نیز به نفع متهم است

  :بازبینی قرار پس از کیفرخواست
ممکن است پس از طرح پرونـده و کیفرخواسـت در دادگـاه و حتـی پـس از تعیـین وقـت             

استماع اظهارات طرفین، دادگاه ب این نتیجه برسد که تحقیقـات انجـام شـده توسـط                 رسیدگی و   
های عمومی و     اصالحی قانون تشکیل دادگاه   ) 14(به داللت تبصره یک ماده      . بازپرس ناقص است  

تواند خود تحقیقات را تکمیل و یا از دادسرای مربـوط رفـع نقـص و تکمیـل                     دادگاه می  )4(انقالب،
بحث ما فرضی است که تکمیل تحقیقات از دادسرای مربوط درخواسـت            . ست کند پرونده را درخوا  

اگر انجام این تحقیقات در دادسرا مدتی به طول انجامد، سؤال این است که آیـا بـازپرس            . شود  می
قانون خواهد داشـت یـا نـه؟ در پاسـخ بـه ایـن سـؤال                 ) 3(ماده  » ط«تکلیفی از جهت اعمال بند      

ل کرد که فلسفه اقدام در اینجا نیز موجود است؛ زیـرا هـدف قانونگـذار از      گونه استدال   توان این   می
آن بوده که وضعیت متهم دور از توجه بازپرس قرار نگیرد و در اینجا نیز بـه اعتبـار                   » ط«وقع بند   

تـوان گفـت آنچـه کـه بـازپرس و             در مقابل، نیز مـی    . وجود علت، حکم موضوع جاری خواهد شد      
دهد به نمایندگی از طرف دادگاه است و اقـدامات بعـد از               ین حالت انجام می   طورکلی دادسرا در ا     به

مربوط به قبل از اظهارنظر و تـصمیم        » ط«درحالی که تکلیف مذکور در بند       . اظهانظر نهایی است  
ندارد، بازپرس نیز درحالـت     » ط«گونه که دادگاه تکلیفی به اعمال بند          بنابراین، همان . نهایی است 

این که کدام یک از دو استدالل فوق صـحیح اسـت، بـه نظـر                . فی نخواهد داشت  مورد بحث تکلی  
مربـوط بـه قبـل از تـصمیم نهـایی در         » ط«بنـد   : تر باشد؛ زیرا، اوالً     رسد استدالل دوم صحیح     می

در جـایی قبـل     » ط«بند  : و ثانیاً . دادسراست و در اینجا بحث مربوط به بعد از تصمیم نهایی است           
ا صاحب پرونده باشد و در اینجا صاحب پرونده دادگـاه اسـت، نـه دادسـرا و                  اعمال است که دادسر   

وجود پرونده نزد دادسرا صرفاً حسب تجویز دادگاه برا تکمیل تحقیقاتی است که مـوردنظر دادگـاه                 
  .بوده است

  :بازبینی قرار در نیابت
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تجـویز  اعطای نیابت در مرحله تحقیقات مقدماتی امری معمول و مـورد اسـتفاده و مـورد                 
ممکن است پس از صدور قرار بازداشت موقت برای مـتهم، بـه منظـور اقـداماتی در                  . قانون است 

نیابـت اعطـایی بـه      . خارج از حوزه قضایی صادرکننده قرار، به دادسـرای دیگـر نیابـت داده شـود               
یک صورت آن است که با تهیه بدل، اصل پرونده نیـز            : دادسرای دیگر، به دو صورت ممکن است      

صورت دیگر نیز آن است که اصل پرونده در دادسرای          . شود  دسرای مجری نیابت فرستاده می    به دا 
معطی نیابت باقی مانده و فقط با یک برگ نیابت مشروح و کامل انجام اقداماتی از دادسرای دیگر                  

سؤالی که مطرح است آن است که اگر اجرای نیابت مدتی به طول انجامد، انجام               . شود  خواسته می 
قانون اصالحی با مرجع معطی نیابت اسـت یـا مرجـع مجـری              ) 3(ماده  » ط«ف مقرر در بند     تکلی

. نیابت؟ برای پاسخگویی به سـؤال فـوق بایـد دو صـورت مـذکور را از یکـدیگر تفکیـک نمـاییم                      
بـازپرس  : گردد از دو حال خـارج نیـست         درصورت اول که پرونده به حوزه مجری نیابت ارسال می         

توسـط بـازپرس مجـری نیابـت صـورت          ) 3(ماده  » ط« قدیمی، اعمال بند     معطی نیابت در نیابت   
رسـد بـازپرس مجـری        اگر در نیابت چنین اختیاری تفویض نشده باشد به نظر مـی           . خواهد گرفت 

درصورت دوم که اصل پرونده نزد بازپرس معطی نیابت         . نیابت تکلیفی در این مورد نخواهد داشت      
  . خواهد بودشک تکلیف همچنان متوجه او است، بی

  :محصول بازبینی
مکلف شدن مرجع صادرکننده قرار به بازبینی آن حسب مورد در هر دو ماه یا چهار ماه بـه                   

نظـر قـرار      پس از این پرونده در موعد معین تحـت        . این جهت است که وضعیت متهم مدنظر باشد       
  :گیرد از او حال خارج نخواهد بود گرفت تصمیمی که بازپرس می

  
  ار فک قر-الف

قانون، وظیفه اولیه بازپرس پس از بازبینی قرار، فـک آن اسـت؛             ) 3(ماده  » ط«مطابق بند   
  :چرا که درصدر این بند تصریح شده است

درصورتی که بازپرس تصمیم بر فک قرار بازداشت داشته باشد باید نظر خود را به اطالع                «
فـک  «: ص بیان داشـته اسـت     در این خصو  ) 3(ماده  » ط«قسمت دیگری از بند     » دادستان برساند 

  »...آید قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می
  :پس از آن که تصمیم بازپرس به نظر دادستان، یکی از دو فرض ذیل پیش خواهد آمد

بـدیهی اسـت پـس از       . کنـد   دادستان با تصمیم بازپرس بر فک قرار موافقت مـی         ) 1 -الف
فک قرار، اگر پرونده اقتضای صدور قرار تأمین متناسب دیگری داشـته باشـد،              موافقت دادستان با    

کند   بیان شد عمل می   ) شماره قبلی نشریه  (بازپرس مطابق یکی از دو راهکاری که در قسمت اول           
توان به تعبیری گفـت تبـدیل قـرار           و قرار تأمین دیگری صادر خواهد کرد که در این خصوص می           

  )5(.صورت گرفته است
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در اینجـا چـون نظـر    . کنـد   دادستان با تصمیم بازپرس بر فک قرار مخالفـت مـی          ) 2 -الف
دادستان به ضرر متهم است، همچون فرضی کـه دادسـتان از ابتـدا تقاضـای بازداشـت مـتهم را                     

قانونگذار اجازه نداده است نظر دادستان بر بـازپرس تحمیـل شـود، بلکـه اگـر بـازپرس                   . نماید  می
مـاده  » ط«ادامه بنـد    . اقی باشد مورد از موارد ارجاع اختالف به دادگاه است         چنان بر نظر خود ب      هم

» ...درصورت حدوث اختالف با دادگاه خواهد بـود       ... «: در این خصوص چنین بیان نموده است      ) 3(
هرچند قانونگذار کلمه دادگاه را مطابق به کار برده است، اما از آنجایی که در قـانون اصـالحی در                    

ل اختالف بین بازپرس و دادستان به دادگاه کیفری استان ارجاع نشده بنابراین، بـه               هیچ موردی ح  
  .قرینه موارد دیگر، این دادگاه حسب مورد دادگاه عمومی یا انقالب خواهد بود

  : ابقای قرار-ب
. درصورتی که بازپرس نظر به فک قرار بازداشت متهم نداشته باشد آن را ابقا خواهد نمـود                

. ازداشت همچون صدور اصل این قرار باید مـستند بـه جهـات قـانونی و مـدلل باشـد                   ابقای قرار ب  
مگـر آن کـه جهـات       «: دارد  قانون در این خصوص بیان مـی      ) 3(ماده  » ط«قسمت دیگری از بند     

قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در ایـن صـورت بـا                      
  »...شود ار ابقاء میذکر علل و جهات مزبور قر

بنابراین بـازپرس   . ابقای قرار بازداشت برخالف فک آن، مستلزم کسب نظر دادستان نیست          
وظیفه نخواهد داشت پرونده را به نظر دادسـتان برسـاند و اگـر دادسـتان نیـز برحـسب اطـالع از                      

 دادستان خواهد   رسد بازپرس نه تکلیفی به پذیرش نظر        نظر می   بازپرس بخواهد قرار را ابقا نکند به      
پـس از ابقـای قـرار،    . بنابراین در مورد ابقای قرار، بازپرس مستقل خواهد بود        . ای  داشت و نه اجازه   

  .شود بازپرس وظیفه دیگری خواهد داشت که جداگانه به آن اشاره می
  :ابالغ ابقای قرار

ین مقـرر  قانون، در بیان حق متهم مبنی بر اعتراض به ابقـای قـرار چنـ       ) 3( ماده   »ط«بند  
متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت در روز از تاریخ ابالغ به وی حسب مورد                ... «: کرده است 

این قسمت از قانون هر چند ناظر به حق مـتهم           » .به دادگاه عمومی یا انقالب محل شکایت نماید       
ی ایـن کـه     بـرا . باشـد   است، اما بیانگر تکلیف بازپرس مبنی بر ابالغ تصمیم خود به متهم نیز می             

یا این که یک روز قبل از ابقـای قـرار، دسـتور دهـد               : بازپرس به این تکلیف عمل کند دو راه دارد        
الحفظ از زندان نزد او حاضر شود و در حضور متهم قرار را ابقا و مراتب را بـه او ابـالغ                        متهم تحت 

نـدان بـه مـتهم صـادر        کند؛ و یا این که پس از ابقای قرار، دستور ابالغ تصمیم را خود از طریق ز                
رسد به منظور تسریع در کار خواستن متهم از زندان و ابقای قرار، ابالغ حضوری                 به نظر می  . نماید

  .تر خواهد بود به او مناسب
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  :اعتراض متهم به ابقای قرار
اگر متهم به تصمیم بازپرس مبنی بر ابقای قرار اعتراضـی نکنـد، بـازپرس در ایـن مقطـع            

بـازپرس وظیفـه خواهـد      . هد داشت؛ اما اگر متهم به ابقای قرار اعتراض کـرد          تکلیف دیگری نخوا  
داشت حسب مورد پرونده را به دادگاه عمومی یا انقالب ارسال دارد تا به اعتراض متهم رسـیدگی                  

قانونگذار در این قسمت از     . بدیهی است اعتراض متهم باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ باشد           . شود
وضع کرده اسـت؛ چـرا      ) 3(ماده  » ن«ای متفاوت از قاعده مذکور در بند          قاعده). 3(ماده  » ط«بند  

توانـست   مرجع رسیدگی به اعتراض متهم به اصل قرار بازداشت حسب مـورد مـی   » ن«که در بند    
دادگاه عمومی، انقالب یا کیفری استان باشد، درحـالی کـه در ابقـای قـرار، مرجـع رسـیدگی بـه                      

ست مگر این که جرم مطرح در پرونده از جرایمی باشد که دادرسی آن با               اعتراض دادگاه عمومی ا   
دادگاه انقالب باشد که در مورد اخیر، مرجع رسیدگی به اعتراض متهم بـه ابقـای قـرار بازداشـت،                    

  .دادگاه انقالب خواهد بود
  :آید از مباحث فوق نتایج ذیل به سمت می

  
   اعتراض متهم– صدور قرار بازداشت -الف

   دادگاه عمومی جرایی-ربوط به دادرسی دادگاه کیفری استانجرم م
   دادگاه عمومی جزایی-جرم مربوط به دادرسی دادگاه عمومی جرایی

   دادگاه انقالب-جرم مربوط به دادرسی دادگاه انقالب
  :نکته

رسـد   تکلیف به تخفیف تأمین نیز مطرح شده است؛ اما بـه نظـر مـی    ) 3(ماده  » ط«در بند   
ای باشد که نظر بازپرس بـر فـک یـا ابقـای آنهـا                  در مورد قرارهای کفالت یا وثیقه      تخفیف تأمین 

شود، ولی چون قرار بازداشت مبلغ        الکفاله یا وثیقه کاهش داده می       مبلغ وجه : به عنوان مثال  . نیست
تـر را     رسد، مگر این که تبدیل قرار به قـرار خفیـف            ندارد لذا تخفیف در مورد آن منتفی به نظر می         

  .داق تخفیف بدانیم که در این صورت بحث توقیف قرار شامل بازداشت موقت نیز خواهد بودمص
  

  :کیفیت تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض
قرار بازداشـت بـه دادگـاه       پس از آن که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم به ابقای             

زپرس تکلیـف دیگـری نخواهـد       واصل شود، تصمیم دادگاه اگر مبنی بر رد اعتراض متهم باشد، با           
داشت؛ اما اگر تصمیم دادگاه بر پذیرش اعتراض مـتهم باشـد بـازپرس موظـف بـه فـک قـرار و                       

برای صـدور قـرار تـأمین مناسـب دیگـر           . عنداالقتضاء صدور قرار تأمین مناسب دیگر، خواهد بود       
اسـت کـه در     منظـور آن    . مطابق یکی از دو راهکاری عمل خواهد شد که در شماره قبل بیان شد             

باشـد بـازپرس      زمان وصول رأی دادگاه مبنی بر پذیرش اعتراض متهم چون نامبرده در زندان می             
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می تواند یا قرار تأمین متناسب صادر نماید، مراتب را از طریق زندان به متهم ابالغ و یا ایـن کـه                      
ی ابالغ نماید؛ کـه     متهم را در اسرع وقت از زندان حاضر و قرار تأمین را در حضور او صادر و به و                  

  .روش اخیر به حال متهم مساعدتر است
  :توجه به حداقل مجازات جرم در زمان حبس

چنانچه بازداشت متهم ادامه یابـد مقـررات ایـن          «: قانون) 3(ماده  » ط«به داللت ذیل بند     
 به هرحال مدت بازداشت مـتهم نبایـد از  . شود بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می     

  ».حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید
آید که بازبینی دو ماهه یا چهار ماهه قرار تـأمین منجـر بـه                 از متن قانونی فوق برمی    : اوالً

منحصر به یک بار نیست، بلکه هر دو ماه یا چهار ماه باید             ) از جمله قرار بازداشت موقت    (بازداشت  
. بازپرس در زمان بازبینی باید نگاهی به قانون ماهوی نیز داشته باشد           : نیاًثا. این اقدام صورت گیرد   

 از آنجایی که مهلت بـازبینی  )6(اگر حداقل مجازات حبس برای جرمی دو ماه باشد،        : به عنوان مثال  
باشـد،    قـانون، دو مـاه مـی      » 4«این جرم درصورت ارتکاب توسط غیر مقامات مـذکور در تبـصره             

آیـد کـه مـتهم         بود که قرار را فک کند؛ زیرا اگر قرار را ابقا نماید الزم مـی               بازپرس موظف خواهد  
) 3(مـاده   » ط«بیش از حداقل حبس مقرر در قانون در زندان بماند و این خالف نـص ذیـل بنـد                    

  )7(.قانون بوده و بعید نیست اقدام بازپرس در ابقای قرار به منزله بازداشت غیرقانونی متهم باشد
  :مجازات حبس در بازبینیتأثیر حداقل 

ای باشد که مـدتی کمتـر از مهلـت            گونه  ممکن است حداقل مجازات حبس قانونی جرم به       
به عبارت دیگر، حداقل مجازات قانونی حبس، بازبینی را بـه           . قانونگذار را برای بازبینی ایجاب کند     

وظیفـه خواهـد    گردد این است کـه آیـا بـازپرس            سؤالی که در این خصوص مطرح می      . جلو اندازد 
  داشت زودتر از موعد دو ماه و چهار ماه قرار را بازبینی کند یا خیر؟

پـس از دو مـاه از تـاریخ         . حداقل مجازات جرمی سه ماه و نیم حبس است        : به عنوان مثال  
نوبت، دو ماه بعد است، اما اگر دو ماه تا نوبـت دوم صـبر کنـیم    . شود صدور قرار، بازبینی انجام می    

واهد شد که متهم بیش از حداقل مجازات در زنـدان بمانـد؛ در اینجـا اگـر بخـواهیم                    نتیجه این خ  
شـاید  . نادیده گرفته خواهد شـد    » ط«را رعایت کنیم، ذیل بند      » ط«همان مهلت دو ماه صدر بند       

به ذهن برسد که اگر هم بخواهیم زودتر از انقضای موعد دو ماه دوم پرونده را تحت نظر بگیریم،                   
اما باید گفت این ذهنیت صـحیح       . نادیده گرفته شده است   » ط«اهد شد که صدر بند      نتیجه آن خو  

و ذیل این بند، آن است که مهلت بازبینی قـرار منجـر بـه               » ط«نیست؛ زیرا نتیجه جمع صدر بند       
بازداشت حسب مورد دو ماه یا چهار ماه است، مگر این که جمـع مواعـد مـذکور بـیش از حـداقل                    

های قبلی باید مطابق      در این صورت آخرین بازبینی با احتساب مدت بررسی        مجازات جرم باشد که     
بنابراین، در فرض مثال، یک مـاه پـس از بـازبینی اول بایـد               . با حداقل مجازات جرم منطبق باشد     

  .نظر گرفته و نسبت به فک یا تخفیف قرار اقدام نماییم پرونده را تحت
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  :ابهام در زمان بازبینی

رای اتهامات متعددی در پرونده امر باشد کـه بـه اعتبـار هـر یـک از                  ممکن است متهم دا   
جرح بـا چـاقو     : به عنوان مثال  . جرایم و اتهامات وی مهلت خاصی برای بازبینی قرار را اقتضا شود           

نسبت به یک نفر و قتل عمدی شخص دیگر، از جرایم مطرح در پرونده اتهامی متهم باشند؛ اگـر                   
ضرورت تفکیک پرونده دو اتهام از یکدیگر باشد، با این ابهـام روبـرو              قاضی دادسرا معتقد به عدم      

خواهد بود که به اعتبار جرم جرح با چاقو باید هر دو ماه و به اعتبار جرم قتل عمد هـر چهـار مـاه                         
از آنجایی که یک قرار در پرونده صادر شده اسـت  . نظر قرار داده و قرار بازبینی کند        پرونده را تحت  

  :های بازبینی راهکارهای زیر وجود دارد واعد و مهلتبرا رعایت م
 به اعتبار جرح با چاقو که دادرسی نسبت به آن در صالحیت دادگاه عمـومی جزایـی                  -الف

است، قرار بازداشت را در دو ماه باید مورد بازبینی قرار داد و به اعتبار جرم قتل عمد کـه دادرسـی                      
  .نظر قرار داد ن است هر چهار ماه باید پرونده را تحتنسبت به آن در صالحیت دادگاه کیفری استا

 از آنجایی که اگر جرح با چاقو هم وجود نداشت بـرای مـتهم بـه قتـل عمـدی قـرار                       -ب
شد، لـذا مـالک بـازبینی قـرار در            شد، لذا مالک بازبینی قرار بازداشت صادر می         بازداشت صادر می  

نظـر گرفتـه و قـرار         ر چهار ماه پرونده را تحت     پرونده با توجه به جرم مهم است و قاضی دادسرا ه          
  .بازبینی خواهد کرد

رسد راهکـار اول بـه حـال            به نظر می  . تر است   این که کدام یک از دو راهکار مذکور موجه        
  .متهم مساعد تر است؛ اما راهکار دوم نیز خالی از قوت نیست

  :نتیجه
ا قانونگذار برای کنتـرل بـه       قرار بازداشت موقت هر چند موجب سلب آزادی متهم است، ام          

موقع آن حساسیت کاملی از خود بروز داده و بـه قاضـی توجـه داده اسـت کـه وضـعیت شـخص                   
مضافاً این که، این حساسیت نه فقـط بـرای قـرار بازداشـت              . بازداشت شده همیشه مدنظر او باشد     

قـانون،  ) 3 (مـاده » ط«موقت است، بلکه برای هر قراری که منجر به بازداشت شود مقررات بنـد               
ای است که قـرار بازداشـت    اعمال و اجرا خواهد شد؛ چرا که نتیجه در این قرارها نیز همانند نتیجه  

  .موقت برای متهم درپی دارد
  :هاپی نوشت

  :های عمومی و انقالب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 3(ماده » ط« بند -1
ان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه بـه علـت               هرگاه در جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفری است       «

صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهـایی در دادسـرا نـشده باشـد،         
باشـد، مگـر آن کـه جهـات قـانونی یـا علـل                 مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می           

قای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکـر علـل و جهـات مزبـور قـرار                        موجهی برای ب  
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شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابـالغ بـه وی حـسب مـورد بـه دادگـاه             ابقای می 
ت دادسـتان بـه عمـل    فک قرار بازداشت متهم از طرف بـازپرس بـا موافقـ         . عمومی یا انقالب محل شکایت نماید     

چنانچه بازداشت متهم   . آید و درصورت حدوث اختالف بین دادستان و بازپرس حل اختالف با دادگاه خواهد بود                می
به هرحال مـدت بازداشـت مـتهم        . شود  ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می               

  ». برای آن جرم تجاوز نمایدنباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون
  :های عمومی و انقالب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 3(ماده » هـ« بند -2
شود حق نظارت و دادن تعلیمات الزمـه را خواهـد داشـت و         دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می       «

ولو این که بازپرس تحقیقات خود را . دتواند  تکمیل آن را بخواه     درصورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می       
  .کامل بداند

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجـرا نمـوده، مراتـب را درصـورت مجلـس قیـد                     
کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعالم و منتظر حـل    می

  ».شود مشکل می
  :های عمومی و انقالب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 3(ماده » ن«ند  ب-3
قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگـاه صـالحه بـوده و                  «

  :آید قطعی خواهد بود نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می
  عتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی ا-1
  . اعتراض به قرارهای عدم صالحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین خواسته به تقاضای متهم-2
  . اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان-3

اعتراض به قرارها باعث    . باشد   ابالغ آن می   اعتراض به قرارهای مذکور در باال ظرف مدت ده روز از تاریخ           
توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قـوت خـود بـاقی           

  .شود  خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می
توان به همـین      نع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی         هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار م       

تـوان بـه      اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دالیل جدید که در ایـن صـورت فقـط بـرای یـک مرتبـه مـی                          
هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بـازپرس رسـیدگی و قـرار               . درخواست دادستان وی را تعقیب نمود     

  ».باشد این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی. نماید در میمقتضی صا
  :های عمومی و انقالب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 14(ماده » 1« تبصره -4
نماید و نیز  هرگاه دادگاه نقضی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را الزم بداند، خود تکمیل می     «

  ».تواند رفع نقض و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند می
 - چـاپ اول - معاونت آمـوزش سـازمان قـضایی نیروهـای مـسلح     -شیوه دادرسی در محاکم نظامی  – 5

  1379-158صفحه 
  :قانون مجازات اسالمی) 600(ماده  – 6
ی که مأمور تشخیص یا محاسبه یا وصـول وجـه یـا             هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورین        «

برخالف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی یا امر به اخذ آن نمایـد، بـه                   . مالی به نفع دولت است    
  ».حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

  :قانون مجازات اسالمی) 583(ماده  – 7
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 مقامـات صـالحیت     ای مسلح یا غیر آنها بدون حکمـی یـا         لتی یا نیروه  هرکس از مقامات یا مأمورین دو     «
دارد در غیر مواردی که در قانون، جلب با توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفـاً                  
 در محلی مخفی نماید، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیـون                   

  ».ریال محکوم خواهد شد
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  نقد و تحلیلی بر تبصره الحاقی
  قانون مدنی) 1130(به ماده 

  ) دادگاه عمومی مشهد مقدس81رئیس شعبه (قاسم باشکوه 
  

پیمایـد و     فرض بر این است که مقنن بر کرسی حکمت و راهی جز عـدل و انـصاف نمـی                  
نون، خـود را در مقـام خطـاب و          در تصویب و تشریع قـا     . نهد  تکلیف بماالیطاق بر دوش خلق نمی     

از فـراز قلـه     . دانـد   بیان دانسته و تأخیر بیان حوایج نیازمندان به قانون و عدالت را بر خود قبیح می               
تقنین نگاه حکیمانه و تیزبین خود را بر تمام زوایـا و آحـاد جامعـه گـسترده و در وضـع قـانون بـا             

 مخل و اطنـاب مخـل سـعی و اهتمـام در             های متناسب و رسا بدون ایجاد       استخدام کلمات و واژه   
  .نماید جلب مصالح و دفع مفاسد می

دایره قانون را جز این مداری و واضع آن را جز این انتظاری نیست؛ وایضاً، گمـان بـر ایـن             
رود و عصای تساهل و تغافل که         تمکین است راه نمی     است که او با پای چوبین تسامح که بس بی         

های متعـالی خـود کـه         یرد؛ در وضع قانون برای رسیدن به هدف       گ  بس سنگین است به دست نمی     
ای معنایی سپرده و از پویندگان این         باشد به دست هر واژه و کلمه        همانا گسترش قسط و عدل می     

تفاوت عبـور نکـرده و کـالم او را بـر              راه خطیر مجدانه خواسته در مقام عمل از کنار واژگان او بی           
  ).الم اولی من اهمالهاعمال الک(تسامح ننمایند که 
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داند، سیاست کار نیـست و        و باز هم فرض و گمان بر آن است که او با این که سیاست می               
بافد کـه سیاسـت منفـی را در تـرازوی             حق عدالت را بر تار سیاست نمی      . برای خوشایند این و آن    

  .عدالت وزنی نیست
لبته از قانونگذار، که کـالم او       داند که اشتباه ادبی از همه کس ناپسند است و صد ا             و او می  

  .معیار و میزان داوری قرار خواهد گرفت بدون هیچ اغماضی
ای دارد بایـد      ای که در سعادت و ضاللت هر جامعه         نهاد خانواده به لحاظ نقش و تأثیر ویژه       

مورد توجه و عنایت خاص قانونگذار باشد و همیشه زیر چتر حمایت او قرار بگیرد؛ به نحـوی کـه                     
 سی و تالش در جهـت اسـتحکام بنیـاد خـانواده معمـول و از اضـمحالل و فروپاشـی آن                       نهایت

  .جلوگیری شود تا جامعه دچار تبعات سوءفروپاشی آن نشود
رود، نظـری     با این مقدمه کوتاه و بـا ایـن فـرض و گمانهـا و انتظـاری کـه از مقـنن مـی                       

، تـا بیینـیم     3/7/1381ی مصوب   قانون مدن ) 1130(افکنیم ب قانون الحاق یک تبصره به ماده           می
  .قانونگذار تا چه میزانی به هدف خود نزدیک شده است

درصورتی که دوام زوجیـت موجـب عـسر و زوجـه باشـد وی               «: قانون مدنی ) 1130(ماده  
چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابـت  . تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق کند     می

ا اجبار به طالق نماید و درصورتی که اجبار میسر نباشـد زوجـه بـه اذن             تواند زوج ر    شود دادگاه می  
  ».شود حاکم شرع طالق داده می

  :گونه معنا کرده تبصره الحاقی مورد بحث، عسر و حرج مذکور در ماده را این
عبـارت اسـت از بـه وجـود آمـدن           ) 1130مـاده   (عسر و حرج موضوع این مـاده        «: تبصره

  »...ا برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشدوضعیتی که ادامه زندگی ر
شـود کـه معنـای عـسر و        با اندک تأملی در عبارت متن ماده و تبصره، به آسانی معلوم می            

حرج مذکور در ماده، آن نیست که در تبصره آمده است و معنا کردن عسر و حرج در ماده به ایـن                      
گویـد، درصـورتی کـه دوام زوجیـت           ست؛ زیرا ماده مـی    نحو از قبیل تفسیر به ماالیرضی صاحبه ا       

مـاده بـا   . موجب عسر و حرج زوجه باشد، نه هر عسر و حرجی که به هر دلیلی به وجود آمده باشد                  
و مخصوصاً موجب دانستن آن، ارتباط عسر و حرج مورد بحـث را بـا               ) دوام زوجیت (ذکر جمله   

به نحو ارتباط منطقی جزء اسـباب و موجبـات          زوجیت الزم دانسته؛ یعنی، اگر وجود رابطه زوجیت         
تواند ادعـای طـالق نمایـد تـا بـا برداشـتن قیـد              اصلی به وجود آمدن عسر و حرج باشد زوجه می         

تواند ناشی از زوجیت باشـد از بـین بـرده و              زوجیت در حقیقت علت و سبب عسر و حرج را که می           
درحـالی کـه در تبـصره،    . رد رهایی یابددرنتیجه، زوجه از مشقت غیرقابل تحملی که در آن قرار دا  

این ارتباط منطقی بین عسر و حرج و زوجیت قطـع شـده اسـت و از فحـوای آن چنـین اسـتنباط                     
توانـد بـه     شود که به هر دلیل و عنوانی که برای زوجه مشقت غیرقابل به وجود آمده باشد مـی                   می

ل زوجیـت و زوج نداشـته باشـد؛         استناد آن، تقاضای طالق نماید ولو این که هیچ ارتباطی به اصـ            
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عبارت دیگر، در ماده، در سلسله اسباب و موجبـات          . حال آنکه این خالف هدف و سیاق ماده است        
تواند به لحاظ آن تقاضای طالق نماید و محکمـه هـم              به وجود آمدن عسر و حرجی که زوجه می        

لقه اصلی و علـت تامـه       تقاضای او را پذیرفته و حکم طالق صادر نماید، اصل زوجیت را رکن و ح              
. دانسته؛ به نحوی که اگر علقه زوجیت قطع شود، آن حالت برطرف شود؛ که حق هم همین است                 

های غلطـی     درحالی که در تبصره، عنایتی بر آن نشده است و این خالء در تبصره موجب برداشت               
د که خـود او  از آن خواهد شد به نحوی که گمان شود حتی اگر زوجه در ضیق و مشتقی قرار بگیر            

مسبب اصلی آن است باز هم حق دارد تقاضای طالق نماید و باید این ادعا پذیرفته شود درحـالی                   
  .که این معنا منظور نیست

زیرا موارد زیادی وجود دارد که ممکن است برای زوجه مشقت به وجود آید و ارتباطی هم                 
کنـد   رت و نجاست که گمـان مـی  به زوج و زوجیت نداشته باشد؛ مثالً وسواس شدید زوجه به طها         

آید دست و پا و لباس او نجس شده اسـت و بـه هـر چیـز کـه                      هر روز که شوهرش از سر کار می       
دست بزند و هر جا که پابگذارد نجس است و باید هفت بار آب کشیده شود؛ و این حالت را زوجـه                      

وضـعیت واقعـاً مـشقت    در ارتباط با سایر اعضای خانواده و حتی والدین خـودش نیـز دارد؛ و ایـن       
غیرقابل تحمل به وجود آورده است؛ چون باید هر روز ظرف، فرش، لباس و حتی لحاف و تـشک                   
مد را شستشو دهد و به زعم خود طاهر نماید و یا این که زوجه بدون عذر موجه راضی نیست بـه                      

د دیگر که   شهری که همسرش به آنجا منتقل شده، برود و حق سکنی نیز با او نیست؛ و دهها مور                 
  .گیرد دوام زوجیت موجب آن نیست، ولی داخل در تعریف تبصره قرار می

  :گوید فقره بعدی در تبصره با ذکر پنج مورد می
و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگـاه صـالح، از مـصادیق عـسر و حـرج محـسوب                    «

  :گردد می
یا نه ماه متنـاوب   ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و    -1

  .در مدت یک سال بدون عذرموجه
 اعتیاد زوجه به یکی از انواع موادمخدر یا ابتالی وی به مشروبات الکلی که به اسـاس                  -2

زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛ و امتناع یا عدم امکان الـزام وی بـه تـرک آن درمـدتی کـه بـه                        
رتی که زوج به تعهد خود عمل ننمایـد و  درصو. تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد الزم بوده است       

یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روآورد، بنا به درخواسـت زوجـه طـالق داده خواهـد            
  .شد

  . محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر-3
 ضرب و شتم با هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجـه قابـل                  -4

  .دتحمل نباش
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العالج روانی یا ساری یا هـر عارضـه صـعب العـالج               های صعب    ابتالی زوج به بیماری    -5
  .دیگر که زندگی مشترک را مختل نماید

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حـرج زن                    
  ».در دادگاه احراز شود حکم طالق صادر نماید

یک از موارد احـصا       شود که هیچ      ر موارد مذکور، به روشنی معلوم می      با کمی دقت و تأمل د     
، از مصادیق عسر و حرج نبوده، بلکه هر یک از آنها و نیز صدها مـورد و                  »5«شده به استثنای بند     

تواند از اسباب و موجبات به وجود آمدن عسر و حرج موصوف باشـد،             عنوان احتمالی دیگر فقط می    
حرجی که مالک در تحقق و قبول از ناحیه دادگاه اسـت عـسر و حـرج                 مخصوصاً این که عسر و      

فیـه،    گـویی در مـانحن      داوری قانونگـذار و کلـی       شخصی و فردی است، نه نوعی؛ که اتفاقاً با پیش         
  .اطالق تبصره منصرف از آن است که این خود یک ایراد اساسی دیگر است

 درخواسـت طـالق از سـوی زوجـه     گانه مذکور، به شرط تعیین کردن برای قبول      موارد پنج 
قانون حمایـت   ) 8(گونه که این موارد قبالً در ماده          بیشتر شبیه است تا مصداق عسر و حرج، همان        

العقدی است که درحال حاضر در تمام اسناد نکاحیه رسـمی             خانواده آمده و قسمتی از شروط ضمن      
 ذیل آن، ضمن عقد خـارج الزم        طور چاپی درج شده و زوج در دفترخانه رسمی ازدواج با امضای             به

دهد که درصورت تحقق آن شروط، زوجه وکیل بـا حـق    به زوجه وکالت بالعزل با حق توکیل می   
قـانون مـدنی    ) 1130(نظر از این مورد، اطالق صدر مـاده           قطع. توکیل در مطلقه نمودن خود باشد     

باشـد کـه قانونگـذار در       شود؛ و شاید همین مطلب باعث شده          نیز این موارد را به خوبی شامل می       
، همین بندها را از ماده مرقوم حذف نموده و نیازی به ذکـر آن             1370 و   1361اصالحیه سال های    

گونه که در تبصره آمده، ما به عنوان مصادیق عسر و حرج به تحلیـل و                  به هرحال، همان  . ندانسته
 و قبول درخواسـت طـالق از        نه به عنوان شرط جواز؛ کما این که اشتراط جواز         . پردازیم  نقد آن می  

فیه، بدون التزام زوجین بـه آن در ضـمن    سوی زوجه در اینجا، عالوه بر خروج تخصصی از مانحن       
عقد نکاح یا عقد خارج الزم دیگر از ناحیه قانونگذار، جواز شـرعی نـدارد؛ زیـرا شـارع مقـدس بـا                       

ا چـه بـه وسـیله طـالق،         موارد انحالل عقد نکـاح ر     » الطالق بید من اخذ بالساق    «ملحوظ داشتن   
یکی از آنهاست و قـانون      » الحرج«فسخ، انفساخ، انقضا و بذل مدت احصا نموده که شمول قاعده            

) 1149(تـا مـاده     ) 1120(مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور فقهای عظام، به برخی از آنها از ماده                
  .اشاره نموده

قانونگـذار چـه تعریـف جـامع و     به هرحال، با بررسی یک به یک بندهای تبصره باید دیـد          
  .مانعی از ماده مذکور ارائه داده و چقدر به هدف خود رسیده است

  :بند یک
در بند یک، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه                  
متناوب در یک سال بدون عذر موجه را از مصادیق عسر و حـرج دانـسته و بـه زن حـق داده بـه                         
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توانـد از اسـباب       گونه که قبالً هم اشاره شده، این بنـد مـی            همان. اد آن، تقاضای طالق نماید    استن
  .عسر و حرج باشد، نه این که همیشه و برای هر کس از مصادیق عسر و حرج است

اگر فرضاً تـرک    : است که اوالً  ) عذر موجه (اشکال دیگری که به این بند وارد است، قید          
ب حرج شود و مĤالً ایجاد حق نماید، این حـق تـا وقتـی کـه سـبب آن       زندگی به نحو مذکور موج    

اسـقاط  . حـق   باشد، مگر از ناحیه خـود ذی        وجود داشته باشد ثابت و پابرجا بوده و قابل اسقاط نمی          
بنـابراین، عـذر موجـه زوج       . حق فاقد دلیل شرعی و قانونی اسـت         این حق بدون اراده رضایت ذی     
  . زیرا آنچه ایجاد حق نموده ضیق و مشقت است، نه عذر معتذرتأثیری در قضیه نخواهد داشت؛

اگر موقت است، که موجب مـشقت غیرقابـل        . این عذرموجه، یا موقت است یا مستمر      : ثانیاً
در این صورت، نپـذیرفتن     . تحمل نخواهد شد، و اگر مستمر است، حرج نیز به تیع آن استمرار دارد             

برد، آن هم به دلیل معـذور   ت غیرقابل تحمل به سر می    دعوای کسی که بدون اقدام خود، در مشق       
بودن موجد حرج، عالوه بر این که خالف فرض قانونگذار در ماده و تبصره اسـت، خـالف قاعـده                    

  .باشد؛ و از طرفی، تکلیفی بماالیطاق بوده و مستحیل است نفی حرج و نفی ضرر نیز می
  .شود بند سوم به آن اشاره میاشکال دیگری هم به این بند وارد است که در توضیح 

  :بند دو
  ...طبق این بند، اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتالء

  :این بند هم از چند جهت قابل انتقاد است
شود قابل شـد کـه از    طور قطع نمی الزاماً موجب عسر و حرج نیست و به     .  کلیت ندارد  -الف

  .مصادیق عسر و حرج است
رسـد و   نظر می عالوه بر این که زاید و نامناسب به       . مترادف با اعتیاد نیست    کلمه ابتال،    -ب

اگـر منظـور همـان      . معلوم نیست منظور مقنن از ابـتال چیـست        . موجب ایهام جمله نیز شده است     
اعتیاد است، که با توجه به ذکر کلمه اعتیاد در صدر بند نیازی به آن نبـوده و اگـر منظـور اعتیـاد                        

  .شود یداست که موجب عسر و حرج نمینباشد، ناگفته پ
  چیست؟» عدم امکان الزام وی به ترک« منظور از جمله -ج

با توجه به این که در کنـار    » عدم امکان الزام وی به ترک     «از سیاق کالم و دقت در جمله        
آید که موضـوع ظـاهراً مبتنـی بـر            ذکر شده، به دست می    » یا«و معطوف بر حرف     » امتناع«کلمه  

عذری که مقنن آن را در آخر بند یک موجی عدم پذیرش دعوای زوجه و دلیل معافیت                 عذر است؛   
علت عدم پذیرش آن در اینجا با توجه به وحدت اثر و مالک، معلوم نیـست مگـر        . زوج دانسته بود  

این که عذر در اینجا ذری باشد که خود زوج به وجود آورده باشد و منافی بـا اختیـار وی نباشـد و                        
لیکن منطوق جمله، متصرف از این معناسـت گرچـه          » ممتنع باالختیار الینافی االختیار   ال«بگوییم  

  .عذر به هر نحوی که باشد نفیاً و اثباتاً تأثیری در قضیه ندارد
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درصورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از تـرک، مجـدداً بـه                  « ذکر جمله    -د
باعـث تعجـب و    » .جه طـالق انجـام خواهـد شـد        بنا به درخواست زو   . مصرف موارد مذکور روآورد   

شگفتی است، زیرا تا به حال در ماده و تبصره ذکری از تعهد نشده است و معلوم نیست کدام تعهد                    
آید که ممکن است در رابطـه بـا اعتیـاد             منظور است؛ گرچه از جمله بعدی تا حدودی به دست می          
ترک اعتیاد داده است و ضـمانت اجرایـی         باشد، لیکن اگر منظور تعهدی است که زوج صرفاً برای           

دیگری جز ترک ندارد، دراین صورت،این همان امتناعی است که در جمله قبلی به آن اشاره شـده                  
است؛ و اگر منظور از تعهد، ماهیت حقوقی و آثار آن باشد ولو این که موجب عسر و حـرج نباشـد،                      

ابتدا » المؤمنون عند شروطهم  «و  » لعقوداوفوا با «در این صورت باید طبق قواعد عمومی و مؤدّای          
از قانون مدنی و مواد دیگر مربوط به آن، عمل شود و بعد نوبت برسد بـه                 ) 229 تا   226(برابر مواد   

  این که آیا عدم انجام تعهد موجب مشقت غیرقابل تحمل شده است یا خیر؟
 اجرای احکام اولی    از احکام ثانویه است و تا زمینه برای       » الحرج«زیرا حکم موضوع قاعده     

ابتدا باید حسب مورد، انجام تعهد را خواست، اگـر          . رسد  وجود دارد نوبت به اجرای حکم ثانوی نمی       
انجام تعهد به هیچ وجه مقدور نبوده و از طرفی، عدم انجام آن، عسر و حـرج بـه وجـود آورد، آن                       

پای عذر موجـه را نیـز بـه         مضافاً به این که، مقنن      . رسد  وقت نوبت به اعمال قاعده نفی حرج می       
میان کشیده و احتمال این که زوج در عدم انجام تعهد خود معذور باشد، وجود دارد، پـس چگونـه                    

  توان به صرف عدم انجام تعهد حکم به طالق نمود؟ می
. از طرفی، اصل و قاعده کلی در طـالق ایـن اسـت کـه اراده و رضـایت زوج انجـام شـود            

راده زوجه بر خالف این اصل و قاعده کلی اسـت و بایـد در قـدر                 انحالل عقد مستحکم نکاح به ا     
اگر از قاعده نفی حرج و نفی ضرر در جهت انحالل عقد نکاح به عنوان دلیل     . متقین آن اکتفا شود   

آیـات و   (شود بایـد دقیقـاً در محـدوده مـصرحات نـصوص شـرعی                 ثابتی به نفع زوجه استفاده می     
و شمول آن موجب تفـسیر مـضیق اسـت و تفـسیر موسـع آن                شک در میزان تأثیر     . باشد) روایات

  .خالف اصل کلی مذکور است
با ذکر این عبارت، گویا مقنن به کلی از یاد برده است که بحث در اینجـا از                  از سوی دیگر،    

العقد و نه جعل مواردی دیگـر بـرای جـواز قبـول      وجود مشقت غیرقابل تحمل بود، نه شرط ضمن     
توان گفت که عدم انجـام تعهـد یـا روی            جه؛ زیرا به ضرس قطع نمی     درخواست طالق از سوی زو    

آوردن مجدد زوج به اعتیاد در بادی امر سبب عسر و حرج شده است، که موجبات قبول درخواست                  
عسر و حـرج    : چنان در ذهن خود باقی خواهد ماند که         طالق زوجه را فراهم نماید؛ و این سؤال هم        

هد، موجب جواز درخواست طالق از سوی زوجه بوده یا عدم انجـام             ایجاد شده بر اثر عدم انجام تع      
  نفسه قطع نظر از عسر و حرج موجب جواز طالق از زوجه است؟ تعهد فی
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اگر علت قبول درخواست طالق، عسر و حرج است، که هنوز واقع نشده و اگر صرف عـدم                  
) یقع و مل وقع لـم یقـصد       ما قصد لم    (انجام تعهد است، که مقصود نیست و سرانجام قرعه به نام            

  .اصابت خواهد کرد
  .محکومتی قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر :بند سه

و ایـن کـه     ) مشقت و سختی غیرقابل تحمل در زنـدگی       (با توجه به موضوع ماده و تبصره        
عسر و حرج شخصی و فردی مالک عمل است، ذکر این جمله به عنـوان مـصداق عـسر و حـرج        

گونه که قبالً نیز اشاره شد، در تحقق عسر و حرج، وضعیت              ب است؛ زیرا همان   طور کلی از عجای     به
به عبارت دیگر، اسباب و موجبـات عـسر و حـرج بایـد در               . فعلی زمان اقامه دعوا باید مدنظر باشد      

  .زمان اقامه دعوا وجود داشته باشد و تحقق آن در زمان گذشته تأثیری در موضوع ندارد
در زمـان حکومـت همـین       (ق این بند، اگر مثالً مردی در گذشـته          بنابراین، به موجب اطال   

به پنج سال حبس یا بیشتر محکوم و کیفر خود را تحمل نمایـد و در زمـان تحمـل کیفـر                      ) قانون
برای همسر وی عسر و حرج ایجاد نشود و یا اگر شود صبر نموده و درصدد درخواست طـالق بـر                     

ز شـوهر خـود ناخـشنود باشـد و بـه اسـتناد همـین بنـد                 نیامده و بعد از مدتی به دالیل دیگـری ا         
  توان از این جمله فهمید که نباید این دعوا را پذیرفت؟ درخواست طالق نماید، چگونه می

شود که در زمان اقامه دعوا باید عسر و حـرج و موجبـات آن                 از این بند چگونه استفاده می     
  .)تاین اشکال به بند یک نیز وارد اس(وجود داشته باشد؟ 

وانگهی، با توجه به شخصی و فردی بودن عسر و حرج، معلوم نیست مقنن چگونه به ایـن                  
شـود،    موجب عسر و حرج مـی     ) بند یک (نتیجه قطعی رسیده است که مثالً شش ماه ترک زندگی           

ولی چهار سال و یازده ماه حبس شوهر، موجب مشقت و سختی زندگی زن نبوده و باید حتمـاً بـه                 
  !ا مشقت ایجاد شودپنج سال برسد ت
  ...ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که :بند چهار

در آخـر عبـارت، حکـم حرجـی بـودن           ) غیرقابل تحمل (که در این بند، مقنن با ذکر جمله         
ضرب و شتم و سوءرفتار را معلق به وصف غیر قابل تحمل نموده، این اقدام گویـای ایـن مطلـب                     

 زیرا تعلیق   ، زن است؛  )غیرقابل تحمل بودن  ( شتم و سوءرفتار     است که علت حرجی بودن ضرب و      
غیرقابـل  «شود و بـا رفـع         حکم به وصف، مشعر به علیت است و با رفع علت، حکم هم مرتفع می              

 بنابراین، ضرب و شتم و سوءرفتار قابل تحمل، موضوع حکم نفـی             .شود  حرج برداشته می  » تحمل
گونـه اسـتفاده      درنتیجه، از مفهوم مخالف جمله ایـن      » منوعاذا زال المانع عادالم   «حرج نیست؛ زیرا    

تواند شرب و شتم و سوءرفتاری در حد قابل تحمل در حق زوجه خـود روا دارد    شود که مرد می     می
و زوجه باید المحاله آن را تحمل نموده و دم نزند؛ و حال آنکه بنا به سفارش مؤکد شـرع مقـدس      

ن مدنی، زوجین مکلف و موظف به حـسن معاشـرت و رعایـت              قانو) 1103(اسالم و نیز مفاد ماده      
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فقـط قیـد و صـفت بـرای         » مـستمر «مطلب دیگر این است که آیا کلمه        . باشند  احترام متقابل می  
  باشد؟ سوءرفتار است یا قید و صفت ضرب و شتم نیز می

اگر ضرب و شتم هم موصوف به مستمر باشد، همان اشکال تکرار می شود؛ و اگر مـستمر                  
تـرین    زیـرا صـفت بـه نزدیـک       ( وصف سوءرفتار بوده و نظری به ضرب و شتم نداشته باشـد              فقط

ای  در این صورت، مقنن نهاد خانواده را که پایـه و رکـن اساسـی هـر جامعـه            ) گردد  موصوف برمی 
ای برخوردار باشد تا حد یک دشـنام تنـزل        ه  است و باید در دید قانونگذار از قداست و استحکام ویژ          

توانـد موجبـات حـق را درخواسـت           تزلزل نموده؛ زیرا در این صورت یک دشـنام زوج مـی           داده و م  
توان پیدا نمود که احتمال حتی یک دشنام را در            طالق زوجه را فراهم نماید؛ و کدام خانواده را می         

  آن نتوان دید؟
  تبـصره نوعـاً   »5 و   4«نظر نماییم، انصاف این است که بندهای          اگر از این اشکاالت صرف    

قانون مـدنی، نیـازی     ) 1130(تواند از مصادیق عسر و حرج باشد؛ لیکن با توجه به اطالق ماده                می
. به تصویب و ذکر آن نبوده؛ زیرا این موارد و صدها مورد دیگر در تحت اطالق ماده داخـل اسـت                    

  .همچنان که در آخر تبصره نیز به آن اشاره شده است
ل نه تنها مـشکلی از مـشکالت خـانواده و جامعـه             بنابراین، تصویب این تبصره به این شک      

 که به بعـضی از آنهـا اشـاره          -زنان را حل نخواهد کرد که برعکس، به لحاظ اشکاالت عدیده آن           
گـردد و درنتیجـه، باعـث           موجب طرح دعاوی مبهم و گوناگونی تحـت ایـن عنـاوین مـی               -شده

  .م قضایی خواهد شدفروپاشی خانواده و تراکم و ازدیاد دعاوی و پرونده در محاک
لذا شایسته است هنوز که این تبصره موجب بـروز مـشکالت در جهـت از هـم پاشـیدگی                    

های مستعد اختالف نشده و تراکم کار محاکم قضایی موجب نگردیده، قانونگـذار در یـک                  خانواده
  .اقدام سریع و شجاعانه در جهت حذف و یا حداقل اصالح و رفع اشکاالت آن اقدام نماید



 ٢٦

  ین خواستهتأم
  

  ) دادگاه عمومی جزایی تهران1179رئیس شعبه (حمید نوروزی 
  

قانونگذار برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق مالی احتمالی خواهان که معمـوالً بـر اثـر                  
همـان قـانون،    ) 129(م تـا مـاده      . د. قـانون آ  ) 108(آید، در ماده      طوالنی شدن دادرسی پیش می    
  .یز نموده استتقاضای تأمین خواسته را تجو

  
  :م. آ. ق) 108(ماده 

توان قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجـع بـه اصـل دعـوا یـا                    خواهان می «
جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در مورد ذیل از دادگاه درخواست تـأمین              

  .خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است
  .ند رسمی باشددعوا مستند به س: الف
  .خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: ب
در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلـف بـه                 : ج

  .قبول درخواست تأمین باشد
تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میـزان خواسـته بـه نظـر دادگـاهی         : تبصره

» .صدور قرار تأمین موکول به ایداع خـسارت خواهـد بـود           . پردازد   می است که درخواست تأمین را    
واال معادل خواسـته از امـوال خوانـده         . شود  تأمین خواسته به صورت قرار و توسط دادگاه صادر می         

طـور    بـه . گـردد   قبل از شروع دادرسی و یا در جریان دادرسی و یا بعد از خاتمه دادرسی توقیف می                
 وضع مقررات مربوط به تأمین خواسته آن است که قبـل از آنکـه خوانـده                 کلی، هدف قانونگذار از   

دعوا بتواند اموال خود را نقل و انتقال نماید و موجبات تضییع حق احتمالی خواهان را فراهم نماید                  
با تقاضای خواهان و صدور قرار تأمین خواسته و اجرای قرار موصوف، خواسته دعوا یا معدل ریالی                 

  . احتمالی خوانده دور نگه داردآن را از تصرف
مانند (در مواقعی که دعوا مستند به سند رسمی نباشد یا انواع اوراق تجاری واخواست شده                

نباشد، برای این که قرار تأمین خواسته صادر شود الزم است خواهان            ) چک و سفته واخواست شده    
بدیهی . دوق دادگستری بپردازد  هایی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صن              خسارت

های احتمالی را با درنظر گـرفتن میـزان خواسـته تعیـین               است این دادگاه است که میزان خسارت      
در حقیقـت،   . نماید و طبق قانون، صدور قرار تأمین خواسته موکول به ایداع خسارت خواهد بود               می

وی خواهـان در غیـر از مـوارد         قانونگذار با وضع مقررات مربوط به پرداخت خسارت احتمالی از سـ           
های احتمالی    م، خواسته است به نوعی از ایراد خسارت       . د. آ. ق) 108(ماده  » ج«و  » الف«بندهای  
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به خوانده جلوگیری نماید و درصورت وارد شدن خسارت بـه خوانـده در اثـر اجـرای قـرار تـأمین                      
هـای وارد شـده را مطالبـه          سارتتواند خ   م می . د. آ. ق) 120(خواسته با تقاضای خوانده طبق ماده       

. ق) 109(و تبصره ذیل آن نیز برای حمایت خوانده تبصره مـاده            ) 109(نماید؛ و همچنین در ماده      
م، چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف با                   . د. آ

 قرار، خواهان را بـه تأدیـه سـه برابـر     غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است درضمن صدورحکم یا        
  .هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید

م شـرایط   . د. آ. ق) 108( خواهان باید درخواست تأمین خواسـته بدهـد و طبـق مـاده               -1
  .مندرج در ماده مزبور را رعایت نماید

  .م، میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد. د. آ. ق) 113( طبق ماده -2
  

تواند از دادگاه تقاضای صدور قرار تـأمین خواسـته            دی که خوانده می   موار
  نماید کدامند؟

در کلیه  «: طبق این ماده  . باشد  م یک استثنا بر اصل می     . د. قانون آ ) 109(در حقیقت، ماده    
های مربوط بـه امورحـسبی بـه اسـتثنای            دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست         

توانـد بـرای تأدیـه        امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می          مواردی که قانون    
الوکاله که ممکن اسـت خواهـان محکـوم شـود، از دادگـاه                خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق      

نمایـد    تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می                  
مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد بـه  و درصورتی که   

  ».شود درخواست خوانده، قرار رد دادخواست خواهان صادر می
شود، قانونگذار با دیدی وسیع و همـه          م مستفاد می  . د. آ. ق) 109(طوری که از ماده       همان

هـای احتمـالی      ودم برای جلوگیری از خـسارت     ای د   سونگر قرار تأمین را در حقیقت به عنوان حربه        
  .وارد بر خوانده و خواهان درنظر گرفته و حقوق هر دو طرف را مخصوصاً نگاه داشته است

هـای متعـدد      در محاکمه، موارد بسیاری مشاهده شده است که خواهان با تقدیم دادخواست           
درصـورتی  . کارشناس شود شود خوانده دعوا از حق خود متوسل به گرفتن وکیل و              واهی باعث می  

مخـارجی کـه   . گرفـت  های واهـی درنظـر نمـی    که قانونگذار مانع و رادعی برای تقدیم دادخواست  
  .شد گردیده، نادیده انگاشته می خوانده دعوا متحمل می

باشـد و اگـر ایـن         م به نوعی متروک می    . د. آ. ق) 109(طورکلی، درحال حاضر نیز ماده        به
گردید و خواهان نیـز       به عنوان یک حق برای خوانده به وی تفهیم می         حق قانونی به نحو مقتضی      
شد، خود مانع و رادع بزرگی برای         های واهی و دعاوی متعدد واقف می        به عاقبت تقدیم دادخواست   

شد از تراکم کـار       آید و باعث می     های متعدد به محاکم به حساب می        جلوگیری از تقدیم دادخواست   
  .حسوسی کاسته شوددر محاکم حقوقی به نحو م
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توان نسبت به طلب یا مـال معینـی کـه هنـوز در موعـد تـسلیم آن نرسـیده اسـت          آیا می 

  درخواست تأمین نمود؟
  :م، درصورتی که حق. د. آ. ق) 114(طبق ماده 

  . مستند به سند رسمی باشد-1
  . در معرض تضییع یا تفریط باشد-2

  .توان درخواست تأمین از دادگاه نمود می
  

  ه صالح برای صدور قرار تأمین خواستهدادگا
شود که صـالحیت رسـیدگی        م، درخواست تأمین از دادگاهی می     . د. آ. ق) 111(طبق ماده   

البته باید به این مهم توجه داست که اگر درخواست تـأمین خواسـته ضـمن                . به اصل دعوا را دارد    
ین خواسته همان دادگاهی است دادخواست باشد یا بعد از اقامه دعوای اصلی، مرجع صدور قرار تأم           

که دعوای اصلی مطرح شده یا دادخواسـت دعـوا تقـدیم گردیـده؛ و اخـتالف در مـواقعی حـادث                      
م قبـل از تقـدیم دادخواسـت دعـوای اصـلی            . د. آ. ق) 108(شود که خواهان مطابق بـا مـاده           می

ماید که آیا دادگـاه  بخواهد درخواست تأمین خواسته بدهد که در این صورت باید به این امر توجه ن    
محل رجوع صالحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد یا خیر؟ البته چون تشخیص صـالحیت یـا                  

باشد، خود دادگاه باید در بررسی درخواست تأمین قبل از تقدیم دعوای              عدم صالحیت با دادگاه می    
  .اصلی به مسئله صالحیت توجه کافی بنماید

  
  : از درخواست تأمینتکلیف و وظیفه دفتر و دادگاه پس

م، مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده و امـوری را بـه نظـر    . د. آ. ق) 115(طبق ماده   
دادگاه برساند؛ دادگاه نیز بدون اخطار به طرف دالیل درخواست کننده رسیدگی نموده و قـرار                

م، قرار  . د. آ. ق) 119(البته باید توجه داشت که مطابق ماده        . نماید  تأمین صادر یا آن را رد می      
  .باشد قبول یا رد تأمین قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی

  
  :درخواست تأمین خواسته از لحاظ شکلی

تواند ضمنت دادخواسـت دعـوای اصـلی          م، درخواست تأمین می   . د. آ. ق) 108( ماده   طبق
از تقـدیم   صورت درخواستی مستقل قبـل        تواند به   تقدیم دادگاه شود، هم می    ) با شاکله دادخواست  (

بنـابراین،  . دادخواست یا در جریان دادرسی از دادگاه خواسته شود و دادگاه مکلف ه قبول آن اسـت   
صورت درخواست قانونی است و دادگاه تکلیف دارد آن را قبول نماید؛ ولـی                طرح تأمین خواسته به   
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خواست قبـول   رویه فعلی بسیاری از محاکم بدوی این است که تأمین خواسته را فقط در قالب داد               
  .م در مورد تکلیف دادگاه تعارض دارد. د. ا. ق) 108(که با منطوق ماده . نمایند می

  
 به علت وضوح موارد، تنها به ذکـر         )124 و   123،  122،  121مواد  (اقسام تأمین   

  . شود مواد قانونی و توضیحی مختصر درباره آنها اکتفا می
انون عبـارت اسـت از توقیـف امـوال اعـم از        تأمین در این ق   «: م. د. آ. ق) 121(طبق ماده   
  ».منقول و غیرمنقول

اگر خواسته عین معینی بوده و توقیـف آن ممکـن باشـد، دادگـاه               «: م. د. آ. ق) 122(ماده  
  ».تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف نماید نمی

لـی  درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معـین بـوده و            «: م. د. آ. ق) 123(ماده  
  ».نماید توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می

  
  :مستثنیات دین در تأمین خواسته

در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گـردد،            «: م. د. آ. ق) 129(طبق ماده   
  ».الزامی است) مستثنیات دین(رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون 

  :قانون آیین دادرسی مدنی، مستثنیات دین عبارت است از) 524(طبق ماده 
  . علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوؤن عرفی مسکن موردنیاز محکوم) الف
  .علیه وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محکوم) ب
 علیه، خانواده و افراد تحـت       اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم        ) ج

  .تکفل وی الزم است
علیه و افراد تحت تکفل وی بـرای مـدتی کـه عرفـاَ                آذوقه وجود به قدر احتیاج محکوم     ) د

  .شود آذوقه ذخیره می
  .کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان) هـ
اورزان و سایر اشخاص که وسـایل امـر معـاش           وران، کش   وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه     ) و
  .باشد علیه و افراد تحت تکفل وی می محکوم

بدیهی است درصورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن امـوال و اشـیای موصـوف در                 
االجرا مالک خواهـد      علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم الزم       ماده قبل یا شؤون و نیاز محکوم      

  .علیه جاری است تا زمان حیات محکومبود؛ و مستثنیات دین 
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  :نتایج تأمین خواسته
هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت بـه             «: م. د. آ. ق) 56(طبق ماده   

ای که خوانـده بـرای فـرار از دیـن             بنابراین، هرگونه معامله  » .مال توقیف شده باطل و بالاثر است      
 باطل و بالاثر محسوب شده و منشأ آثار قانونی نخواهد بود؛            نسبت به مال توقیف شده انجام دهد،      

  .گونه معامالت معارض را باطل و بالاثر دانسته است و قانونگذار صراحتاً این
هرگونه قرارداد یا تعهدی که به نسبت مال توقیف شده و بـه             «: م. د. آ. ق) 75(طبق ماده   

  ».له کتباً رضایت دهد ین که محکومعلیه منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر ا ضرر محکوم
توانـد حـق      اگر خواهان، آپارتمان خوانده را توقیف نمـوده باشـد، خوانـده نمـی             : برای مثال 

صورت عمری و رقبی به کسی واگذار کند، یا در زمینی توقیف شـده حـق                استفاده از آپارتمان را به    
این مورد به نوعی معامله را فـضولی        ارتفاق و حق عبور برای دیگری درنظر بگیرد؛ و قانونگذار در            

  .له قرار داده است دانسته و شرط صحت آن را رضایت محکوم
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  درآمدی بر بررسی صحنه جرم
  مسئول طرح و آموزش اداره کل تشخیص هویت،(سرگرد هوشنگ اکبری 

  ) کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
  

  مقدمه
های جرم اسـت کـه از         نه جرم، بررسی صح   یکی از وظایف مهم و اساسی واحدهای کشف       

های تـشخیص هویـت در        ای برخوردار بوده و درحال حاضر این وظیفه به عهده یگان           اهمیت ویژه 
  . باشد سراسر کشور می

با عنایت به این که اکثر قریب به اتفاق متخصصین کشف جـرم اعتقـاد دارنـد کـه حفـظ                     
آوری صحیح آثار و دالیل و مدارک جرم از           اصولی صحنه و حضور به موقع کارشناسان فن و جمع         

باشد، مطلـب زیـر در ایـن راسـتا تقـدیم حـضور خواننـدگان محتـرم                    نکات اساسی در این امر می     
  .گردد می

  
  صحنه جرم و اهمیت آن

از صحنه جرم تعاریف مختلفی بـه عمـل آمـده و اسـاتید فـن در ایـن خـصوص نظـرات                       
تقاد دارند صحنه جـرم محلـی اسـت کـه مجـرم اقـدامات        برخی اع  -1. اند  گوناگونی را ابراز نموده   

  .شود محرمانه خود را در آنجا مرتکب می
گـردد    ای دیگر، صحنه جرم عبارت است از محلی که جرم در آن واقع می                به نظر دسته   -2

هـای مختلـف از قبیـل صـحنه           و آن را با توجه به وجود مدارک باقی مانده در صحنه، بـه بخـش               
  .اند ا صحنه ثانوی تقسیم نمودهاصلی، صحنه مکمل ی

گونه نتیجه گرفت که صحنه جرم        توان این   اما در مجموع، از همه تعاریف به عمل آمده می         
عبارت است از محلی که عمل یا اعمال خالف قانون در آن محل واقع گردیـده و در اجـرای ایـن     

و کنـار آن محـل بـاقی        اعمال خالف، از مجرم یا مجرمین آثار و دالیل و مدارک مادی در گوشه               
شود که اگرچـه همـه جـرایم در نهایـت در یـک                از این تعریف بدین نحو برداشت می      . مانده است 

های جرایم    گردند، لیکن در تعریف تخصصی، به آن دسته از مکان           مکان و یا محل خاص واقع می      
دی از خود باقی    که در هنگام وقوع، مجرم یا در مجرمین در ارتکاب جرم آثار و دالیل و مدارک ما                

  .گردد بگذارند، صحنه جرم اطالق می
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 فیزیکی یا شواهد عینی از جمله مدارکی هستند کـه رد عـالم مـادی وجـود                  -دالیل مادی 
باشند؛ و اصوالً هر چیزی که برای رد و یـا اثبـات یـک                 خارجی داشته و قابل لمس و مشاهده می       

با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دالیل مادی،         تواند    حقیقت بتوان از آن در محکمه استفاده نمود می        
پس حفظ این دالیل و   . برای اثبات قطعی وقوع جرم و یا شناسایی مرتکب جرم به کار گرفته شود             

بـه همـین دلیـل، در اهمیـت         . باشـد   ای برخـوردار مـی      های جرم از اهمیت ویژه      مدارک در صحنه  
طور قطع و یقین یا آثـاری از          صحنه به های جرم گفته شده که برابر یک قاعده کلی، در هر              صحنه

های جـرم     ماند و یا آثاری توسط مجرم و یا مجرمین از صحنه            مجرم یا مجرمین در محل باقی می      
  .شود برده می

های جرم، آثار و دالیل و مدارک ارتکـاب           گیریم که در کلیه صحنه      براین اساس، نتیجه می   
ک از انواعی هستند که ما در شـرایط فعلـی، ابـزار،             حال در برخی موارد این آثار و مدار       . وجود دارد 

وسایل و تجهیزات فنی برای برداشت و ثبت و ضبط آنها را در اختیار داریـم و گـاهی اوقـات هـم        
دانیم که این آثار وجود دارد، مانند آثار انگشت روی سطح             این آثار از انواعی است که اگرچه ما می        

ما به لحاظ نبودن تجهیزات فنی در شرایط کنونی، ما قادر به            ، ا ...غیر صیقلی پوست و پارچه و غیر      
یابیم که به لحاظ وجود این آثـار          بنابراین، از موارد فوق در می     . برداشت و ضبط و ثبت آنها نیستیم      

در مقایسه با مدارک نظری، صحنه جرم از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار             و مدارک و اهمیت آنها      
می متخصصین فن به اتفاق معتقدند که صحنه جرم سرچـشمه حقـایق و              ای که تما    بوده؛ به گونه  

  .اطالعات مربوط به جرم و مجرم است
ای   برداری شـود، هماننـد ابتـدای جـاده          طور صحیح از صحنه جرم بهره       بنابراین، چنانچه به  

است که به مخفیگاه مجرم منتهی شده و باعث شناسایی رد خـاطی و درنهایـت، کـشف حقیقـت                    
 پس به علت غیرممکن بود رد و انکار این قبیل دالیل، حفظ و بررسی صـحنه جـرم و                    خواهد شد 

کند کسانی که به نحـوی از انحـا بـا         آوری اصولی و فنی مدارک باقی مانده در آن ایجاب می            جمع
های   آوری این آثار و مدارک سر و کار دارند در این زمینه تحت آموزش               بررسی صحنه جرم و جمع    

  .زم قرار گرفته و پس از کسب تجربه کافی اقدام به بررسی صحنه جرم نمایندنظری و عملی ال
  

  :حفظ صحنه جرم
واحدهای انتظـامی از وقـوع جـرم و جنایـت،           ) به هر نحو  (پس از وقوع جرم و مطلع شدن        

ترین واحد انتظامی که جرم در حوزه سرزمینی آن واقع گردیده موظف است با اعزام مـأمور                نزدیک
 گشت خود نسبت به صحت و سقم آن اقدام نموده و درصـورت صـحت موضـوع، در                   یا واحدهای 

سـوزی و امثـال اینهـا کـه در          مورد جرایمی مانند قتل، خودکشی، فوت مـشکوک، سـرقت، آتـش           
ماند الزم است مأمورین اعزامـی        های جرم آثار و دالیل و مدارک فیزیکی و عینی باقی می             صحنه
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 نسبت به حفظ صـحنه جـرم        -به ابعاد مکان و محل وقوع جرم       بسته   -های مناسب   با اتخاذ روش  
  .اقدام نمایند

  
هایی که معموالً با توجه به شرایط مکانی وقـوع جـرم بـرای حفـظ                  روش

  :شود به شرح ذیل است های جرم به کار گرفته می صحنه
 درصورتی که جرم در یک محیط محصور مانند منزل، مغازه، اتاق و امثال آنها رخ داده                 -1

ها و درهای ورودی محل وقوع جـرم بـسته شـده و بـا گمـاردن نگهبـان یـا                       باشد، بایستی پنجره  
  .نگهبانان از ورود افراد غیرمسئول به صحنه جر ممانعت شود و صحنه به نحو مطلوب حفظ گردد

های عمـومی، خیابانهـا و        های باز مانند مکان      در زمانی که محل وقوع جرم در محوطه        -2
رود   د واقع شده، الزم است نخست محدوده فرضی صحنه جرم کـه احتمـال مـی               های پرترد   محیط

آثار و دالیل و مدارک در آن جا باقی مانده مشخص گردد، سپس بـا اسـتفاده از بانـد مخـصوص                      
های مربوط حریم صحنه محـصور گـردد و درصـورتی کـه ابـزار                 های جرم و سه پایه      حفظ صحنه 

وسیله ممکن مانند طناب و غیره و به کمـک امکانـات            ص در دسترس نباشد بایستی با هر        ومخص
محدوده صحنه محصور شود و از عبور و رفت و آمد افراد در             ... موجود مانند تیرهای برق، درخت و     

  .آن محل جلوگیری به عمل آید
 چنانچه جرم در یک محوطه وسیع یا خارج از محیط شهری رخ داده باشد، نیـاز اسـت                   -3

رک جرم در آن جا باقی مانده مشخص شده و آن محدوده بـا وسـایل و                 هایی که مدا    اطراف محل 
چین گردد و با توجه به وسعت محل، از نگهبانـان ثابـت یـا سـیار                   امکانات موجود اصطالحاً سنگ   

  .برای محافظت صحنه جرم استفاده شود
  

کنند که    های جرم، مأمورین انتظامی معموالً با افرادی برخورد می          در صحنه 
د این افراد به نوعی باعث تخریب آثار و دالیل و مدارک باقی مانده در               امکان دار 

  .صحنه شوند
افـرادی کـه جـزء بـستگان، مالباختگـان، اولیـای دم، منـسوبین و نزدیکـان                  : دسته اول 

گونه افراد به لحاظ شـرایط روحـی و روانـی خـاص آنـان بایـستی بـه                     با این . باشند  علیه می   مجنی
آالم آنها بدون آنکـه موجـب از بـین رفـتن آثـار و                 ضمن کمک و تسکین   ای برخورد شود که       گونه

  .مدارک جرم شود با احترام آنان را به مکان مناسبی منتقل نمایند
طلب و یا بزهکاری که مترصد فرصت مناسب جهـت انجـام     اشخاص فرصت : دسته دوم 

و هستند به جهت شـرایط      این افراد که معموالً جزء افراد ولگرد و یا سودج         . باشند  سوءنیت خود می  
خاصی که به واسطه وقوع جرم به وجود آمده به دنبال فرصت مناسبی هستند که شیء یا وسـایل                   
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لذا مأمورین محافظ صحنه بایستی حتماً به حرکات        . باارزشی را از محل وقوع جرم به سرقت ببرند        
ـ   و رفتار و عملکرد این  ان برخـورد و درصـورت   گونه افراد در صحنه جرم توجه خاص نموده و بـا آن

  .امکان ایشان را دستگیر نمایند
اشخاصی که رهگذر بوده و از روی حس کنجکاوی در محـل وقـوع جـرم                : دسته سوم 

گونه افراد نیز با رعایـت احتـرام برخـورد نمـوده و               مأمورین محافظ بایستی با این    . نمایند  توقف می 
  .ایشان را از محل متفرق نمایند

که بنا به دالیل خاص یـا فرصـت         ( و یا ایادی وی هستند       شخص مجرم : دسته چهارم 
کـه مـأمورین    ...) اند کـه مـدارک را از بـین ببرنـد و یـا               اند و یا در محل باقی مانده        فرار پیدا نکرده  

محافظ صحنه بایستی با هوشیاری کامل با این افراد برخورد نموده و نـسبت بـه دسـتگیری آنـان                 
  .اقدام الزم را به عمل آورند

در برخورد بـا ایـن قبیـل اشـخاص ضـمن        . اشخاص مطلع و شهود هستند    : ه پنجم دست
خـانوادگی،    کـسب نـام و نـام      (رعایت ادب و احترام کامل بایستی نسبت به شناسایی دقیـق آنـان              

اقدام نموده و در این خصوص باید توجه داشـت کـه پـیش از               ) نشانی، تلفن و سایر اطالعات الزم     
طـور طبیعـی بـا یکـدیگر          تی در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ چرا کـه بـه          انجام تحقیقات، شهود نبایس   

نماینـد و ایـن       درخصوص موضوع صحبت نموده و ناخودآگاه مشاهدات خود را به یکدیگر القا مـی             
  .کاهد امر در مجموع روی اظهارات ایشان تأثیر گذاشته و از ارزش مشاهدات عینی آنان می

که برابر قانون موظفند در محـل وقـوع جـرم           اشخاص و مأمورانی هستند     : دسته ششم 
یکـی از   . حاضر شده و هر یک از فراخور وظیفه و تخصص خود اقدامات الزم را بـه عمـل آورنـد                   

های جرم دخالت فرماندهان یا نیروهای امدادی و ناهماهنگی بین            مشکالت در محافظت از صحنه    
های جرم به ایـشان محـول         حنهعواملی است که هر یک به نوعی انجام بخشی از امور بررسی ص            

هـای نابجـا باعـث تخریـب و نـابودی دالیـل و                گردیده است، که بعضاً این ناهماهنگی یا دخالت       
  .مدارک باقیمانده در صحنه جرم خواهد شد

ضمناً، عالوه بر اشخاص یاد شده، عوامل طبیعی دیگری مانند باد، باران، آفتاب، حیوانـات               
ت باعث از بین رفتن آثار و دالیـل و مـدارک موجـود در صـحنه                 نیز ممکن اس  ... وحشی و اهلی و   

  .گونه هم توجه نمایند جرم شوند که مأمورین محافظ صحنه بایستی به این
  

  :های جنایی نکته مهم در حفظ صحنه
برابر یک قاعده کلی، چنانچه در یک صحنه جرم ظاهراً شخصی در اثر اصابت گلوله، چاقو                

شـود    یا فوت نموده، بایستی اولین مأمورین که در سر صحنه حاضر می           و یا هر وسیله دیگر کشته       
ابتدا با رعایت کلیه موزاین فنی نسبت به حفظ آثار و دالیل موجـود در صـحنه، ایـشان را از نظـر                       



 ٣٥

وجود عالیم حیات و زنده بودن بررسی و کنترل نموده و درصورت مشاهده عالیم حیات سریعاً به                 
  .به انتقال آن به بیمارستان اقدام نمایدکمک نیروهای امداد نسبت 

پس از تأییـد وقـوع جـرم توسـط مـأموران            (دومین اقدامی که افسر نگهبان واحد انتظامی        
که جرم در حوزه سرزمینی آن واقع گردیده باید انجام دهد، بسته به نوع واقع شده و نیـاز                   ) اعزامی

  :به رسیدگی به آن اعالم و اطالع به افراد ذیل است
  قاضی ویژه جنایی؛ -1
   کارآگاهان آگاهی؛-2
   کارشناسان تشخیص هویت؛-3
   پزشکی قانونی؛-4
  نشانی؛  واحدهای امداد آتش-5
در مجموع چنانچه صحنه جرم برابر اصول یاد شـده حفـظ گـردد،              .  واحدهای اوراژانس  -6

  .منتج به نتایج ذیل خواهد شد
  

  :نتایج حفظ صحنه جرم
 که هنگام وقوع جرم بوده تا زمان حضور افرادی که برابر             صحنه جرم به همان صورتی     -1

قانون وظایفی درخصوص صحنه جرم به آنان محول گردیـده بـه ویـژه کارشناسـان اثـر بـردار و                     
ماند و پس از آن، عکاسان قـادر خواهنـد             جنایی تشخیص هویت، دست نخورده باقی می       عکاسان

رم را برای همیشه به همان حالت اولیه ثبت         بود با تصویربرداری و عکسبرداری، وضعیت صحنه ج       
  .و ضبط نمایند

موقع اخبار و اطالعات مهم وقوع جرم و مدارک باقیمانده در صحنه جرم که                 از نشر بی   -2
  .آید توان از آنها در شناساییی مجرم بهره گرفت جلوگیری به عمل می به نوعی می

قـع قـصد سوءاسـتفاده یـا سـرقت          طلب که در این موا      از مقاصد افراد سودجو و فرصت      -3
  .آید اموال را دارند جلوگیری به عمل می

 احتمال این که مجرم یا ایادی وی بتوانند آثار و مدارک جرم را در محل صـحنه جـرم                    -4
  .رود تخریب و به این وسیله پلیس را گمراه نمایند، از بین می

  
  :نحوه ثبت و ضبط صحنه جرم
نیروها و افراد مسئول در محل وقوع جرم، قبـل از ورود            در این مرحله، پس از حضور کلیه        

آوری مدارک، اولین اقدام آن است که شرایط و وضعیت موجود به همـان نحـوی    به صحنه و جمع 
طور که گفته شد، برابر قاعـده طالیـی چنانچـه قبـل از                باشد ثبت و ضبط گردد؛ زیرا همان        که می 

، امکان برگرداندن آنها به وضعیت اولیـه میـسر          ثبت وضعیت صحنه، وسایل داخلی آن جابجا شود       
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قدر هم که دارای حافظه قوی باشد باز قـادر نیـست تمـامی                نخواهد بود و یک پلیس یا قاضی هر       
ضمن آنکه با گذشت زمان ممکن اسـت مـشاهدات اولیـه            . جزییات صحنه جرم را به خاطر بسپارد      

جمله انتقـال، بازنشـستگی، تـراکم کـار،         فراموش شده و یا رسیدگی به پرونده به دالیل خاصی از            
  .به اشخاص دیگری محول گردد... گذشت زمان و

برداری و ترسیم کروکی ثبت و        بنابراین، صحنه جرم به وسیله سه روش عکسبرداری، فیلم        
  .گردد ضبط می
  

  : عکسبرداری-الف
ه هـای جـرم بـه ویـژ         های متداول برای تثبیت شرایط و وضعیت اولیه صحنه          یکی از روش  

های عکاسی بـا لنـز نرمـال          های جرم جنایی استفاده از روش عکسبرداری با کمک دوربین           صحنه
)mm50 (برای انجام این امر و حفظ تمام شرایط صحنه به نوعی که بیننـده بـا دیـدن                  . باشد  می

های گرفته شده از یک صحنه بتواند موقعیت کلی صحنه و محل هر یک از اشـیاء                   مجموع عکس 
دارک را مشاهده و درک نماید، الزم است ابتدا از نمای کلی محل وقوع جـرم نـسبت                  و دالیل و م   

به موقعیت محلی آن از زوایای مختلف چند عکس و سپس از در ورودی نیـز چنـد عکـس تهیـه                      
هـایی    گردد و آنگاه برای به تصویر کشیدن محل اصلی وقوع جرم به جهت آنکه قسمت یا قسمت                

ی نماند بایستی از نمای اصلی صحنه در یک کادر عکس گرفته شـود؛              از صحنه از دید بیننده مخف     
صـورت روش مـوزاییکی    گیـرد الزم اسـت از صـحنه بـه     و چنانچه این نما در یک کادر قرار نمـی         

نمـاییم و در هـر مرحلـه          عکسبرداری شود بدین معنا که صحنه را بـه چنـد قـسمت تقـسیم مـی                
دهیم و بـدین ترتیـب زمـانی کـه            ادر جدید قرار می   هایی از کادر قبلی را در ک        عکسبرداری قسمت 

گـذاریم تمـامی      دهیم و نقاط مشترک را رویهم مـی         های گرفته شده را در کنار هم قرار می          عکس
نقاط نمای اصلی صحنه برای بیننده قابل رویت خواهـد بـود و ایـن عمـل را از زوایـای مختلـف                       

پـس  . ز فضای صحنه از دید ما مخفی نماند       ای که هیچ قسمتی ا      گونه  به. صحنه انجام خواهیم داد   
از عکسبرداری از نماهای اصلی، در مرحله بعدی بایستی از کلیه آثار و دالیل و مـدارک موجـود و                    

  .باقیمانده در صحنه با زاویه مناسب عکسبرداری به عمل آید
  

هـای    نکاتی که در عکسبرداری از آثار و دالیل و مدارک باقیمانده در صحنه            
  : رعایت شودجرم باید

 از هر یک از مدارک موجود در صحنه جرم مانند اسلحه، چاقو، گلولـه و پوکـه، عکـس            -1
  .ها و موقعیت آنها در صحنه مشخص گردد موضعی و اختصاص گرفته شود تا به وضوح ویژگی

طـور    برای عکسبرداری از آثار پا و انگشت، زاویه دوربین نسبت بـه سـوژه بایـستی بـه                 -2
ضـمناً، عکـسبرداری از آثـار کفـش، رد          . صـورت مـورب قـرار گیـرد         ژکتور به  پر  نور عمود با تابش  
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های مندرج روی وسایل و یا دیـوار صـحنه و یـا               الستیک، محل ورود و خروج گلوله، دست نوشته       
ها استفاده نمـاییم تـا    گیری مدرج در کنار سوژه مانند اینها بایستی حتماً از یک اشل یا وسیله اندازه   

  .یننده مشخص گردد آنها در عکس برای بقعیاندازه وا
بل رویـت نبـوده و یـا بـه عبـارتی             در عکسبرداری از آثار جرم که با چشم غیرمسلح قا          -3

رنگ هستند، برای مشخص نمودن موقعیت آنها در صحنه باید با قرار دادن یک طناب یـا بانـد               بی
از آن عکـس  ) دای وارد نـشو   نوعی که بـه اصـل وسـیله صـدمه    به (رنگی و یا وسیله کشیدن گچ       

  . صحنه مشخص نماییمردگرفته و محل آن را 
 چنانچه در صحنه جرم جسدی وجود دارد حداقل یـک عکـس از چهـره او بـا وضـوح                     -4

های بدن وی در یک نمای کامـل کـه بیـانگر وضـعیت                کامل گرفته شود و سپس از تمام قسمت       
 موجـود روی البـسه و بـدن جـسد عکـس             پس از آن از آثار و عالیم      . جسد نسبت به صحنه باشد    

باید دقت نمود چنانچه چهره جسد با چیزی پوشیده شـده یـا صـورتش بـه سـمت        . شود  گرفته می 
آوری   زمین است نباید به آن دست زد بلکه بایستی تحمل نمود و پس از مرحله اثربرداری و جمـع                  

رداری از آثـار زیـر جـسد    همچنین برای عکسب. مدارک آنگاه از چهره وی عکس الزم را تهیه کرد     
  .باید دور جسد را با گچ مشخص نمود و پس از جابجایی آن، از آثار زیر جسد نیز عکسبرداری کرد

دار آویختگی باشد، از وضعیت کلی جسد در صـحنه از              چنانچه جسد در صحنه به حالت      -5
ای جـسد از  زاویه طناب نسبت به گردن، وضعیت گره طناب بر روی گردن و محل قالب، فاصله پ   

  .های الزم را تهیه نمود زمین و وضعیت دستان جسد عکس
  
  :برداری  فیلم-ب

های جرم بایـستی هماننـد روش عکـسبرداری ابتـدا نمـای کلـی                 برداری از صحنه    در فیلم 
صحنه نسبت به موقعیت محلی و سپس در ورودی نسبت به تصویر کشیده شود و آنگاه برای بـه                   

ه الزم است با چرخانـدن دوربـین در جهـت موافـق یـا مخـالف                 تصویر کشیدن نمای اصلی صحن    
پـس از آن، از کلیـه آثـار و          . بـرداری گـردد     گردش عقربه ساعت از کلبه زوایا و نقاط صحنه فـیلم          

بـرداری   در واقع، فیلم  . دالیل و مدارک باقیمانده در صحنه از فاصله و زاویه مناسب فیلم تهیه شود             
بـردار یـا کارشـناس صـحنه          بود با این تفاوت کـه شـخص فـیلم         عیناً همانند عکسبرداری خواهد     

همچنـین برابـر   . برداری روی فـیلم مـشاهدات خـود را نیـز توضـیح دهـد             تواند در هنگام فیلم     می
 قطعـه عکـس، امـا       14400بـرداری برابـر اسـت بـا           اظهارنظر کارشناسـان فنـی، ده دقیقـه فـیلم         

 سری وسایل و تجهیزات است که معموالً این         دانید، مشاهده فیلم نیازمند یک      طوری که می    همان
هـای جـرم مکمـل        بـرداری از صـحنه      پس با عکـسبرداری و فـیلم      . وسایل در همه جا وجود ندارد     

  .یکدیگر خواهند بود
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  : ترسیم کروکی-ج

های جنـایی     سوزی به ویژه صحنه     های جرم مانند تصادفات رانندگی، آتش       در برخی صحنه  
الزم است، عالوه بر تهیـه عکـس و فـیلم، کروکـی نیـز           ... شکوک و مانند قتل، خودکشی، فوت م    

  .ترسیم شود
  

  انواع کروکی
  : کروکی موقعیت محل-1

در این نوع کروکی، محل وقوع جرم نسبت به محله، خیابـان، کوچـه و سـاختمان اطـراف                 
هـای    گردد و معموالً از ترسیم این کروکی برای مشخص شدن موقعیت اصلی صحنه              مشخص می 

  .شود سوزی، تصادفات و تیراندازی استفاده می آتش
  
  : کروکی موقعیت صحنه اصلی-2

در این کروکی، موقعیت محل وقوع جرم نسبت بـه خانـه، اداره و یـا امثـال آن مـشخص                     
  .شود گردد و به این ترتیب محل اصلی وقوع جرم به موقعیت آن مکان ترسیم می می

  
  : کروکی کامل وضعیت صحنه اصلی-3

 این کروکی تمام جزییات مربوط به کلیه آثار جرم، دیوارها و حتی سـقف و کـف                  در ترسیم 
  .گردد محل وقوع جرم مشخص می

خواهیم جزییـات را در آن نمـایش          در ترسیم کروکی، به ویژه کروکی صحنه اصلی که می         
  :دهیم بایستی

  . جهات اصلی جغرافیایی مشخص گردد-1
  .ت شودگیری و ثب  ابعاد واقعی صحنه، اندازه-2
 اندازه واقعی هر یک از دالیل و مدارک و آثار جرم مشخص و موقعیت آنها در صـحنه                   -3

  .معلوم گردد
 فواصل هر یک از مدارک باقی مانده نسبت به هم و نسبت به نقـاط ثابـت و شـاخص                     -4

  .مشخص گردد...) مانند ستون، در و پنجره و
ها و ثبت آنهـا روی        گیری  الی در اندازه  های احتم   الزم به ذکر است برای جلوگیری از اشتباه       

گیـری بـرای    گیری متفاوتی وجود دارد، از یک واحد مشخص اندازه     کروکی، اگرچه واحدهای اندازه   
  .استفاده گردد) متر سانتی(ها مانند  همه قسمت
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مثالً در ترسـیم یـک      .  انتخاب مقیاس بایستی متناسب با ابعاد وسعت صحنه جرم باشد          -5
. متـر    سـانتی  40×30 استفاده نمود و با ترسـیم یـک مـستطیل            10/1باید از مقیاس     متر   4×3اتاق  

  .کروکی محل را ترسیم نماییم
برای نشان دادن محل و موقعیت اشیایی که ترسیم آنها در کروکـی بـرای مـا مقـدور                    -6

  .گذاری استفاده نمود نباشد بایستی از عالیم قراردادی و یا روش شماره
 که ارتباط خاصی با وقوع جرم ندارد نبایـستی در کروکـی ترسـیم    یاتی سایر اشیا و جزی    -7

  .شود
 مقیاس تاریخ، آدرس محل و مشخـصات کـسی کـه کروکـی را ترسـیم نمـوده حتمـاً                  -8

  .بایستی در ذیل برگه مشخص گردد
 کروکی اولیه شامل همه جزییات الزاماً بایستی در محل جرم تهیـه شـود و در مراحـل                   -9

تـوانیم کروکـی را نیـز بـا           بندی و پاکنویس نماییم، مـی       هیم گزارش خود را جمع    بعد چنانچه بخوا  
کشی براساس کروکی اولیه ترسیم نماییم و بایستی حتماً کروکـی             استفاده از ابزار مخصوص نقشه    

  .اولیه جهت ثبت در سوابق نگهداری شود
 مقـدور   شود که به کمـک عکـس و فـیلم           آوری می    با ترسیم کروکی، اطالعاتی جمع     -10

افزون بر این، کروکی بیشتر از عکس باعث جلب توجه بیننده به نکات اصـلی مربـوط بـه                   . نیست
شـود؛   گردد؛ زیرا جزییاتی از صحنه که با وقوع جرم ارتباطی ندارد در آن ترسیم نمی                وقوع جرم می  

. شـود  درحالی که در عکس و فیلم تمام جزییات مرتبط و غیرمرتبط با جرم به تصویر کـشیده مـی                  
. باشـد   درعکس و فیلم جهات جغرافیایی و اندازه اشیا و فواصل واقعی آنهـا قابـل تـشخیص نمـی                  

درصورتی که این موضوع در کروکی کامالً واضح است در کروکی کامالً واضح اسـت در کروکـی                  
شود هیچ نقطه کوری وجود ندارد؛ اما در عکس و فـیلم              به جهت زاویه دید که از باال نگریسته می        

  .ماند  واسطه زاویه دید افقی، پشت اشیا همیشه از دید بیننده مخفی میبه
های تهیه شده بر اثر انعکاس نـور روی آن یـا    افتد که فیلم و عکس   ضمناً، گاهی اتفاق می   

گـاه بـرای کروکـی اتفـاق          باشد؛ اما این وضـع هـیچ        دالیل فنی دیگر سیاه شده و قابل ظهور نمی        
هـا و     الزم است صحنه مجدداً بازسازی شود کروکی به همراه عکـس          پس در مواقعی که     . افتد  نمی
تر صحنه جرم به مـا   برداری انجام شده، مکمل یکدیگر قرار گرفته و در بازسازی هر چه دقیق           فیلم

بندی صـحنه جـرم و عکـس و فـیلم بـه               در حقیقت، کروکی اسکلت و استخوان     . نمایند  کمک می 
  باشند منزله گوشت و پوست آن می

  ه داردادام
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  :هاپی نوشت
  .124نجابتی، مهدی، پلیس علمی، صفحه  – 1
  .495، صفحه 1دکتر گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی  – 2
  .128 نجابتی، مهدی، پلیس علمی، صفحه -3

4- x- CROSS- PROJECTION  
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  نگاه کاربردی به حقوق اسالم
  »حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری «
  )قسمت پایانی) (قضاییه قم  قوهمرکز تحقیقات فقهی(

  
  : صغیر بودن بعضی از اولیای دم-ب

درصورتی که برخی از اولیای دم صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند، نیـز مـسئله از دو جهـت                    
از نظر حدود اختیار اولیای دم کبیر و از حیث حدود اختیار ولی قهری اولیای دم                : قابل بررسی است  

  .صغیر
توانستند بـا تـأمین سـهم          قانون حدود و قصاص، اولیای دم کبیر می        )52(اگرچه طبق ماده    

 حذف  1370صغار از دیه، تقاضای قصاص نمایند؛ ولی این ماده در قانون مجازات اسالمی مصوب               
 هیـأت عمـومی     )1(20/8/136531طور، هـر چنـد رأی وحـدت رویـه شـماره               همین. گردیده است 

تواننـد بـا تـأمین سـهم صـغار از دیـه، جـانی را                  بیر می گوید که اولیای دم ک      عالی کشور می    دیوان
قـانون حـدود و     ) 52(علی محمدی جور کویه ماده      : قصاص کنند؛ ولی با توجه به حذف تحقیق از        

توان گفت قانونگذار، حاضر به پـذیرش رأی          ، می 1370قصاص در قانون مجازات اسالمی مصوب       
لذا حداقل وضـعیت ایـن   . المی نشده است رویه مذکور و آوردن آن ضمن قانون مجازات اس          وحدت

  .مسئله از نظر قوانین فعلی مبهم است
توانند حق خود را از دیه و قصاص استیفا کننـد و              به عقیده مشهور فقها، اولیای دم کبیر می       

 زیرا اجماع و اخبار شـیعه موافـق   )2(.اگر قصاص کردند، ضامن سهم اولیای دم صغیر از دیه هستند          
 برای اولیای دم کبیـر حـق قـصاص          )3()فقد جعلنا لولیه سلطانا   ( طبق آیه شریفه     این نظریه است و   

باشند، به این     اما این که گفتیم ضامن سهم صغار می       . توانند آن را استیفا کنند      ثابت است و آنها می    
  )4(.دلیل است که آنان نیز دارای حق هستند و نباید حقشان تضییع شود

  :صاحب جواهر نیز می فرماید
گر بعضی از اولیای دم، صغیر باشـند، اولیـای دم کبیـر بـه شـرط ضـمانت سـهم صـغار                       ا«

نقل اجماع شده است و اخبار شیعه نیـز         ) مبسوط(و  ) خالف(توانند قصاص کنند؛ بلکه از کتاب         می
اداعای اجماع شده است و     ) غنیه(حتی درباره این نظریه در کتاب       . کنند  بر همین مطلب داللت می    

اما بنـابر اعتبـار اذن، شـاید        . رعدم اعتبار اذن بقیه اولیای دوم در قصاص، واضح است         دلیل آن بناب  
دلیلش ایراد ضرر بر اولیای دم کبیر درصورت عدم جواز استیفای قصاص باشد به جهـت تـأخیری                  

  )5(.دهد که حق آنان را در معرض زوال قرار می
  )6(.ندا فقهای معاصر نیز در استفائات انجام شده بر همین عقیده

به استناد روایت موثق اسحاق بن عمار معتقدند اولیـای          ) قدس سره (در مقابل، امام خمینی     
  )7(.توانند قصاص کنند و باید منتظر بلوغ اولیای دم صغیر بمانند دم کبیر نمی
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اما نظر به این که ظاهراً روایت مذکور در خصوص موردی است که همه اولیـای دم صـغیر                   
 باید گفت به مقتضای جمع بـین       )8(ه بعضی از آنان صغیر و برخی دیگر کبیر،        باشند، نه فرض آن ک    

به این بیان که اگر اولیـای دوم کبیـر حـق            . تر به واقع است     حق صغیر و کبیر رأی مشهور نزدیک      
چـه    قصاص خود را استیفا نکنند، احتمال دارد جانی فوت کند و حق قصاص از بین برود؛ اما چنان                 

تن سهم دیه اولیای دم صغیر، قصاص کنند، آنگاه که صغار بالغ شدند یا قصاص               آنان با کنار گذاش   
شود و یـا      کنند که سهمشان از دیه پرداخت می        پسندند که محقق شده است یا طلب دیه می          را می 

  .گردد نمایند که در این صورت، سهم آنها از دیه به اولیای قاتل پرداخت می عفو می
یک جایی که اولیای دم کبیـر       : نیز باید در دو فرض بررسی شود      اختیار ولی قهری در اینجا      
در ایـن صـورت، بحـث از حـدود          . کننـد   گذشـت مـی   . یا مجانـاً  . از حق قصاص خود در برابر مال      

اختیارات ولی قهری همان است که در فرض انحصار اولیای دم به صغار بیان شد؛ مگـر ایـن کـه                     
 که در این صورت راهی جـز پـذیرش دیـه       )9(یبپذیریم حق قصاص حقی مجموعی است نه احالل       

توسط ولی قهری نیست؛ زیرا براساس نظریات مذکور، او موظف به رعایت مصلحت صغار است و                
  .تواند از دیه گذشت نماید نمی

فرض دوم این که اولیای دم کبیر خواهان قصاص باشند و در این جا بنابر نظر کسانی کـه                   
القاعـده ولـی قهـری        ر، قائل به رعایت مصلحت هـستند، علـی        در بحث انحصار اولیای دم به صغا      

باشد؛ یعنی موظف به رعایت مصلحت صغار است؛ زیرا بـین دو صـورت                دارای همان اختیارات می   
ولی از کالم فقهای مانند شیخ طوسی کـه درصـورت صـغیر    . مزبور از این جهت فرقی وجود ندارد   

لوغ و در فرض کبیر بودن بعضی از اولیای برای آنهـا            بودن همه اولیای دم، قائل به نظریه انتظار ب        
شود که در این فرض، ولی قهری حق قـصاص یـا              استفاده می . اند  حق استیفای قصاص قائل بوده    

گذشت از سهم دیه صغار را ندارد و باید منتظر تصمیم آنان پـس از رسـیدن بـه بلـوغ مانـد؛ کـه                         
  .کنیم ن خودداری میکالمشان را پیش از این نقل کردیم و از تکرار آ

تر باشد؛ زیـرا همچنـان کـه گذشـت،      رسد که سخن گروه اخیر به صواب نزدیک   به نظر می  
شـود؛ و بـه       ادله والیت ولی قهری ناظر به امور مالی است و شامل امور کیفی مانند قصاص نمـی                
 اسـت و    علیه  فرض این که والیت ولی را تام بدانیم، اعمال آن نیز منوط به رعایت مصلحت مولی               

  .شود طبیعی است در عفو از سهم او از دیه مصلحتی دیده نمی
تواند    ولی قهری نمی    در هر فرضی و به نظر تمامی فقها،        توان نتیجه گرفت که     بنابراین، می 

برخالف مصلحت صغار اقدام نماید، اگرچه گفته شود که اختیارات ولی قهری قصاص را نیز شامل                
  .است

قانون مجازات اسـالمی،    ) 219(ای ذیل ماده      نونگذار ضمن تبصره  بنابراین، ضروری است قا   
  :ای، این خالء قانونی را به شکل ذیل برطرف نماید یا با ماده
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گردد تـا   آزاد می  قاتل با اخذ وثیقه کافی و مطمئن  درصورت صغیر بودن تمامی اولیای دم،     «
ه نظر دادگاه مصلحت فـوری      پس از رسیدن صغار به بلوغ، خودشان تصمیم بگیرند؛ مگر این که ب            

چـه برخـی      و ضروری آنان اقتضا نماید که ولی قهری آنان در مقابل مال، قاتل را عفو کند و چنان                 
از اولیای دم صغیر باشند، اولیای دم کبیر با کنار گذاشتن سهم اولیای صغیر از دیه، حـق تقاضـای                    

قصاص رضایت دهد یا از سهم دیـه        تواند به نمایندگی از صغار، به         قصاص دارند و ولی قهری نمی     
  ».آنان گذشت نماید

  
  مسئولیت ولی قهری: مبحث دوم

علیـه، موجـب ورود    چه ولی قهری با اعمال والیت نادرست در امور مربـوط بـه مـولی             چنان
خسارت به او گردد، آیا قابل جبران است و آیا درصورت تقصیر یا وجود سـوءنیت و قـصد خیانـت،             

شود؟ در این باره، قـانون پاسـخ صـریحی نـداده و آن را                 ر ولی قهری می   مسئولیت کیفری دامنگی  
لذا به بررسی مسئولیت ولی قهری در دو بعد مدنی و کیفری از نظر فقها و                . مسکوت گذاشته است  

  .پردازیم حقوقدانان می
  

  مسئولیت مدنی ولی قهری: گفتار اول
» علیـه   مـولی «یط، بـه دارایـی      حقوقدانان معتقدند که اگر ولی قهری در اثر تعـدی یـا تفـر             

علیه پس از رسیدن به سـن رشـد، حـق دارد از ولـی خـود                   خسارتی وارد کند، ضامن است و مولی      
 قیم و وکیل را به دادن حساب        )10(قانون مدنی، ) 668(و  ) 1245(تقاضای حسابرسی کند؛ زیرا مواد      

لـی قهـری از یـک       کند و طبق وحدت مالکی که بـین و          زمان تصدی قیمومت و وکالت ملزم می      
علیه پس از     طرف و قیم و وکیل از طرف دیگر وجود دارد، ولی قهری نیز در صورت تقاضای مولی                

چه بر اثر تفریط      گو باشد و چنان     رسیدن به سن رشد، باید درباره حساب دوران تصدی والیت پاسخ          
  )1(.یا تعدی، ضرری به دارایی او وارد کرده باشد، جبران کند

شود، برای ورود بـه        فقهی مسئله، از آنجا که ولی قهری امین محسوب می          اما برای بررسی  
  .بحث ابتدا باید مختصری درباره اقسام امانت و مسئولیت مدنی امین سخن گفت

  :اند فقها امانت را به دو نوع تقسیم کرده: اقسام امانت
  .شود مثل امانتی که در اثر عقد ودیعه یا عقود دیگر ایجاد می:  امانت مالکی-1
  )12(.علیه مثل امین بودن ولی نسبت به اموال مولی:  امانت شرعی یا قانونی-2

  
در مورد ضمان امین در صورت تعدی و تفریط، اختالف نظری بـین              :مسئولیت مدنی امین  

به دلیل اجماع منقول و محصل و نـصوص،         «: فرماید  چنان که صاحب جواهر می    . فقها وجود ندارد  
  )13(».باشد ریط ضامن نمیامین بدون تعدی و تف
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و از این جهت بین امانت مالکی و شرعی فرقی نیست، به این معنا که در امانت شرعی نیـز    
) قـدس سـره   (طور که امـام خمینـی         آید؛ همان   فقط درصورت تعدی یا تفریط، ضمان به وجود می        

  :فرماید می
. مانند امانت مالکی  . اگر در امانت شرعی، مال مورد امانت در دست امین شرعی تلف شود            «

  )14(»باشد جز در موارد تعدی و تفریط ضمان نمی
علیه در دست ولی قهری امانت شرعی است و او درصـورت تعـدی بـا                  بنابراین، اموال مولی  

حتـی بنـا بـه نظـر        . باشد و باید ضرر و زیان وارد شده را جبران کند            تفریط در حفظ آن ضامن می     
توانـد از ولـی خـود تقاضـای           پس از رسیدن به سـن رشـد مـی         علیه    برخی از فقهای معاصر، مولی    

  )15(.تواند علیه او شکایت کند حسابرسی نماید، بلکه در صورت اعتقاد به تعدی یا تفریط می
  

  مسئولیت کیفری ولی قهری: گفتار دوم
) ولی قهـری  (گروهی  . علمای حقوق درباره مسئولیت کیفری ولی قهری اختالف نظر دارند         

که در جرم خیانـت     . آور  با این استدالل که رابطه حقوقی امانت      . دانند  ولیت کیفری می  را دارای مسئ  
شود و وجود قرارداد صریح و کتبی بین امـین و   شامل امانت قانونی نیز می   . درامانت موردنظر است  

باشد؛ بلکه اگر مالی به حکم قانون برای حفظ و نگهداری به کسی سپرده                گذار، ضروری نمی    امانت
شود و در این جهت بین ولی قهری           باشد و امین، در آن تصرف غیرمجاز کند، خائن تلقی می           شده

وجـود  ) سـپردن ( عالوه بر این که در امانت شرعی یا قانونی هم، نوعی             )16(.و دیگران فرقی نیست   
  .شود  شامل ولی قهری نیز می)17(قانون مجازات اسالمی) 674(بنابراین، ماده . دارد

کنند که قانونگذار در      دانند و استدالل می     خی امین را فاقد مسئولیت کیفری می      در مقابل، بر  
. قانون مدنی، توجه به جنبه کیفـری آن نداشـته اسـت           ) 1184(در ماده   ) خیانت(به کار بردن واژه     

قانون مجازات اسالمی، که از سپردن مال مـورد امانـت بـه امـین بـه                 ) 674(پس با توجه به ماده      
گویـد، در شـمول جـرم خیانـت در امانـت              ا به مصرف معین رساندن آن سخن می       شرط استرداد ی  

نسبت به موارد امانت قانونی تردید وجود دارد؛ بنابراین، طبق اصل تفسیر مضیق و تفسیر بـه نفـع                   
متهم در حقوق کیفری، ولی قهری از شمول مقررات کیفری راجع به جرم خیانت در امانت خـارج                  

  )18(. باشد می
عـالوه بـر اسـتدالل      : تر باشد؛ زیرا، اوالً     رسد که عقیده گروه اول به واقع نزدیک         میبه نظر   

 قانون مجازات عمومی سابق، ولی قهری درصورت ارتکـاب        ) 241 و   240،  239(مذکور، طبق مواد    
شـد، مجـازاتش      می) 239(جرم خیانت در امانت قابل مجازات بود و اگر مرتکب جرم موضوع ماده              

قانونگذار جمهوری اسالمی ایران، همان مـواد را بـه ترتیـب            . گردید   شدیدتر می  نسبت به سایرین  
) خیانـت در امانـت    (، تحـت عنـوان      1362قانون تعزیرات مـصوب     ) 119 و   118،  117(ضمن مواد   

 را کـه مربـوط بـه تـشدید          )19(قانون مجازات عمـومی   ) 239(آورده است و فقط قسمت اخیر ماده        
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این موضوع بیانگر آن است که قانونگذار جدید فقط بـا           . رده است مجازات ولی قهری بود، حذف ک     
قانون مذکور مخالف اسـت،     ) 117(تشدید مجازت ولی قهری درصورت ارتکاب جرم موضوع ماده          

قـانون  ) 119 و 118، 117(نه اصل مجازات ولی قهری در فـرض ارتکـاب جـرایم موضـوع مـواد          
قـانون  ) 674 و   673،  596( ضمن مواد    1375 در سال    قانونگذار مجدداً این مواد را    . 1362تعزیرات  

) 117(، محتوای ماده    1375عالوه بر این، قانونگذار در سال       . مجازات اسالمی تصویب کرده است    
قانون مجازات عمـومی، ضـمن     ) 239( را به اضافه قسمت اخیر ماده        1362قانون تعزیرات مصوب    

) 239(برداری آورده اسـت کـه عـین مـاده           قانون مجازات اسالمی تحت عنوان کاله     ) 596(ماده  
  .باشد قانون مجازات عمومی می

  .تر به صواب است از نظر مبانی فقهی نیز همین قول نزدیک: ثانیاً
  :فرماید صاحب جواهر درباره مسئولیت امین می

وقتی کسی امین قرار داده شد و پذیرفت که امین باشد، حفظ مـورد امانـت بـر او واجـب                     «
بر این سـخن    ین سخن به هیچ مخالفتی دست نیافتم؛ بلکه امکان تحصیل اجماع            است و من در ا    

شـود کـه از نظـر قـرآن،      عالوه بر این عدم حفظ مال مورد امانت، سبب خیانت می          . نیز وجود دارد  
همچنین، حفظ امانت مقدمه ادای امانـت       . عقل، سنت متواتر و اجماع منقول و محصل حرام است         

  )20(».باشد که امری واجب است کش میو برگرداندن آن به مال
. شـود   بنابراین، خیانت در امانت حرام است و ارتکاب فعل حرام با سوءنیت موجب تعزیر می              

  :اند چنانکه بعضی از فقها فرموده
به نظر مشهور، کسی که با علم و عمد، عمل حرامی را انجام دهد یا واجبی را ترک کنـد،                    «

مصلحت تعریز کند؛ بلکه این نظر در مجموع مخالفی نـدارد و  دلیـل         تواند او را به مقدار        حاکم می 
آن، سیره امیرالمؤمنین، اقتـضای طبیعـی حفـظ نظـام و اجـرای احکـام و روایـات خـاص و عـام                        

  )21(».است
و . اعم از امانت مالکی و شـرعی      . با توجه به اطالق کالم درباره حرام بودن خیانت درامانت         

 فعل حرامی که با سوءنیت همراه باشد و عدم دلیل بر اسـتثنای ولـی                قابل تعریز بودن ارتکاب هر    
بنـابراین، ولـی   . باشـد  قهری از این حکم کلی، باید گفت که وی نیز دارای مسئولیت کیفـری مـی             

  .قهری درصورت ارتکاب جرم خیانت در امانت قابل تعریز است
ت ولی قهـری و پایـان       نماید که قانونگذار برای روشن شدن مسئولی        به هرحال، ضروری می   

دادن به اختالف نظر بین حقوقدانان و رفع ابهامات، نظر صحیح خـود را در ایـن بـاره، ضـمن دو                      
  .قانون مجازات اسالمی بیان کند) 674(ماده قانون مدنی و ) 1183(تبصره در ذیل ماده 

نون قـا ) 1183(ای در ذیـل مـاده         شود ضمن تبصره     با توجه به مباحث گذشته، پیشنهاد می      
چه ولی قهری در اثر تعدی یا تفریط موجـب ورود خـسارت بـه امـوال                   چنان«: مدنی، اضافه گردد  

  ».باید آن را جبران کند. علیه گردد مولی
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حکـم  «: قانون مجازات اسالمی، اضافه گردد    ) 674(ای در ذیل ماده       همچنین ضمن تبصره  
  »شود مل میماده فوق موارد قانونی، از جمله والیت ولی قهری را نیز شا

  
  )1(ضمیمه شماره 

شخصی کشته شده است و قاتل او هم اقرار کرده و قتل ثابـت شـده، امـا بعـضی                     «:سؤال
شود قاتل را اعدام کرد یا باید صبر نمـود تـا صـغیر،     ورثه مقتول صغیر است، در این صورت آیا می    

  »کبیر شود؟
توانند از قاتل قصاص      ند، می در فرض مسئله اگر کبار ورثه غیر از زوج و زوجه باش           «: جواب

دیه آن را ضامن هستند که باید آن را یا نزد ولی صغار امانـت               . نمایند و نسبت به سهم ورثه صغار      
بگذارند یا با اذن ولی در محل مطمئن بسپارند که صغیر بعد از کبیر شدن اگر راضی به دیه شد به                     

   )1(.تل که کشته شده بدهنداو تسلیم کنند و اگر عفو کرد، آن مقدار را به ورثه قا
بر فرض انحاللی بودن قصاص، اگر اولیای دم بعضی بالغ و عاقل و بعضی صـغیر                «: سؤال

و مجنون باشند درصورت مطالبه قصاص یا عفو و با توجه به حالت صغر و جنون بعضی از اولیـای                  
  »دم که قصاص یا عفو را ندارند مسئله چگونه قابل حل است؟

  )2(».ا بخواهند قصاص کنند باید سهم صغیرها را به ولی قیم آنها بدهنداگر کبیره «:جواب

 درصورتی که بعضی از اولیای دم بالغ و بعضی غیربـالغ باشـند و بـالغین درخواسـت                   :سؤال
  قصاص کنند، آیا برای اجرای قصاص باید تا زمان بلوغ صغار صبر کرد؟

تواننـد قـصاص       اولیـای دم مـی     در فرض سؤال، هر یک از بالغین بدون اذن بقیـه           «:جواب
کنند، لکن باید متعهد شوند که حق صغیر را رعایت کنند، به این معنی که اگر بعد از کبیـر شـدن                      
راضی به قصاص نشدند که اگر بعد از کبیر شدن راضی به قصاص نشدند و دیـه خواسـتند، سـهم         

  ».آنها را عفو کردند، سهم دیه آنها را به وارث قاتل بدهند
بعضی عاقل و بـالغ و بعـضی        . بر فرض انحاللی بودن حق قصاص، اگر اولیای دم         «:سؤال

  »صغیر یا مجنون باشند، درصورت مطالبه قصاص یا عفو از آن چه باید کرد؟
تواند قصاص کند و اگر عفو کند،         اگر سهم دیه صغیر یا مجنون را کنار بگذارد، می          «:جواب

  )4(».مجنون را استیفا کنندشود؛ اما باید حق صغیر یا  حق او ساقط می
  .1363، سؤال کد 3 سید محمدرضا گلپایگانی، گنجینه آرای فقهی، همان، جواب کد -1
  .380 ناصر مکارم شیرازی، همان، ص -2
، سـؤال کـد     1اهللا، گنجینه آرای فقهی، مرکز تحقیقات فقهـی خمینـی             اهللا العظمی گلپایگانی، لطف      آیه -3

  .4، جواب شماره 5088
  .365اهللا العظمی سید عبدالکریم، موسوی اردبیلی، همان، ص   آیه-4
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  )2(ضمیمه شماره 
ای با مـال      ای که بر فرزند نابالغ خود دارد، معامله         اگر پدری به خاطر والیت شرعیه      «:سؤال

پسر بکند و پسر بعد از بلوغ مدعی غبن در معامله شود و پدر گوید مصلحت بود که معامله کردم و                 
  »؟...نگرفته، قول کدام یک مقدمه استغبنی صورت 
شود، بلی اگر پـسر بینـه داشـته باشـد، طبـق آن حکـم                  قول پدر با قسم قبول می      «:جواب

  )1(»...شود می
تواند حسابرسی اموال خـود را از ولـی قهـری بخواهـد یـا                 آیا صغیر بعد از رشد می      «:سؤال

  »گردد؟ اعمال وی حمل بر صحت می
حق حسابرسی مـال خـود را از ولـی دارد، لکـن بـه آن حکـم                  صغیر پس از رشد،      «:جواب

و جهات دیگر بر صغیر است که تخلف ولی را با قسم و حلف اثبات نمایـد، چـون                   » الصحه  اصالۀ«
  )2(».دهد منکر است، پس موازین قسم و قضاء، دعوی را فیصله می

  .775 ، سؤال281، ص 2المسائل، چاپ اول، ج   محمدفاضل لنکرانی، همان، جامع-1
  .1503، سؤال 500 یوسف صانعی، همان، ص -2

  :هانوشتپی
، انتشارات فردوسـی، چـاپ شـشمف        1328،  1377) جزایی(اهللا قربانی، مجموعه آرای وحدت رویه          فرج -1

  .464، ص 1377تهران، 
  .54، ص 7، همان، ج )شیخ طوسی(محمدبن حسن طوسی  – 2
  .33سوره اسراء، آیه  -3
.  هــ  1416، الخالف، مؤسسه النشراالسالمیف چـاپ اول، قـم،          )شیخ طوسی  (محمدبن حسن طوسی   – 4

  .181، ص 5، ج .ق
  .303 و 302، ص 42محمدحسن نجفی، همان، ج – 5
  .6ضمیمه شماره : ک. ر – 6
  .483 و 484، ص 2 تحریرالوسیله، ج -7
  .248 و 249ق، ص .  هـ1407، قم )کتاب القصاص( محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه -8
 مجموعی بودن حق قصاص؛ یعنی حق قصاص یـک حـق بـیش نیـست و تمـامی اولیـای دوم در آن                 -9

شریکند و برای اعمال آن، همه اولیای دم باید راضی باشند و یا عدم رضایت حتی یک نفر، آن حق قابـل اعمـال                        
ی حق خود را اسقاط کننـد،       نیست؛ و انحاللی بودن آن، یعنی به تعداد اولیای دم حق قصاص وجود دارد و اگر برخ                

  .حق دیگران برای قصاص باقی خواهد ماند
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن جه را که به جای او دریافت                 «): 668( ماده   -10

  ».کرده است به او رد کند
علیه سابق خود  یقیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مول        «): 1245(ماده  

  ».هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود. بدهد
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، ص  5، ج   1357سیدحسن امامی، حقوق مدنی، کتابفروشی اسـالمیه، چـاپ یـازدهم، تهـران              : ک.  ر -11
؛ 391، ص 1376گـستر، چـاپ اول،   ؛ سید حسین صفایی و اسداهللا امامی، مختـصر حقـوق خـانواده، نـشر داد       224
  .350، ص 3، ج 1375اهللا طاهری، حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، قم  حبیب

  .556، ص 1اهللا موسوی خمینی، همان، ج   سید روح-12
  .128، ص 27 محمدحسن نجفی، همان، ج -13
  .556، ص 1 تحریرالوسیله، ج -14
  .7ضمیمه شماره : ک.  ر-15
؛ ایـرج گلـدوزیان، حقـوق جـزای         92 و   91سیدحسین صـفایی و اسـداهللا امـامی، همـان، ص            : ک.  ر -16

  .273، ص 1، ج 1374اختصاصی، نشر ماجد، چاپ پنجم، تهران، 
هایی از قبیل سفته و چـک و قـبض و نظـایر     هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته    «): 674( ماده   -17

اجرت به کسی داده شده و بنـابراین بـوده اسـت     کالت یا هر کار با اجرت یا بیآن به عنوان اجاره یا رهن یا برای و  
که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را ضـرر مـالکین یـا                          

  ».دمتصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ش
، ص  1374 حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیـت، نـشر میـزان، چـاپ اول، تهـران                    -18

، 1374، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران )جرایم علیه اموال (زاده، حقوق جزای اختصاصی       ؛ محمدجعفر حبیب  135
  .166ص 

ابـالغ یـا شـخص غیـر        هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یـا حـوایج شـخص ن               «): 293( ماده   -19
رشیدی استفاده کرد بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل تمسک و قـبض و حوالـه و بـرات و فتـه طلـب و مفاصـا                             

شـود از او   حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجـب التزامـی مـی    
ای از شـش مـاه تـا دو سـال محکـوم       رده باشد به حبس جنحه   بگیرد و به هر نحو و به هر طریق که این کار را ک             

خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکـوم شـود و اگـر مرتکـب والیـت یـا                           
  ».وصایت بر آن شخص داشته، مجازات او از سه تا هفت سال حبس جنایی درجه دو است

  .101  و102، ص 27 محمدحسن نجفی، همان، ج -20
  .238 و 237، ص 1 سیدابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، مطبعه النجف، ج -21
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  آموزش رایانه
  )قسمت هفتم(

   نوار وظیفه- نوار آدرس- نوار ابزار-نوار منو
  

  تغییر شکل و رفتار پنجره از طریق نوار منو
های موردنیـاز در      مانتوان کلیه فر    قبالً عنوان کردیم که از طریق نوار منوی یک پنجره می          

هـای مربـوط بـه تنظـیم شـکل            هـا، فرمـان     از جملـه ایـن فرمـان      . محیط آن پنجره را اجرا کـرد      
. کنیم تا منـوی آن بـازگردد        را در داخل پنجره انتخاب می      Viewبرای این کار ابتدا     . هاست  پنجره

  :دهیم  را شرح میViewهای موجود در منوی  اکنون کارکرد اکثر گزینه
  

Toolbars  
Standard Buttonگردد  باعث حذف یا اضافه شدن نوار ابزار می.  

Address bar:گردد  باعث حذف یا اضافه شدن نوار آدرس می.  
Text Labels: هـای نـوار ابـزار     زیر شـمایل ) نوشته( باعث حذف یا اضافه شدن برچسب

  .گردد می
Status bar:درو  برای حذف یا اضافه کردن نوار وضعیت به کار می.  

Large lcons:شود های موجود در پنجره در ابعاد بزرگ می  باعث نمایش پوشه.  
Small lcons:شود های موجود در پنجره در ابعاد کوچک می  باعث نمایش پوشه.  

List: صـورت یـک لیـست نمـایش          های موجود در پنجره را به ترتیب حروف الفبا به            پوشه
  .دهد می

Detalis:     شود، ولی تفاوت آن با دستور قبل در است کـه             ها می    منجر به لیست شدن پوشه
و در مورد درایوها کل حجم درایو کل حجم         (خصوصیات هر پوشه را از قبیل نوع، محتویات پوشه          

  . دهد نشان می) و میزان فضای خالی آن را هم
  :به اشکال زیر توجه نمایید

Arrangelcns:    ود و شـامل مـوارد      شـ    مـی   های موجود در پنجره     باعث مرتب شدت پوشه
  :باشد ذیل می

By name:براساس ترتیب حروف الفبا؛   
By type:ها؛  براساس نوع پوشه  
By size: میزان حجم پوشه( براساس اندازه(  

By date: به ترتیب از تاریخ دور تا زمان حال( براساس تاریخ ایجاد(  
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Auto Arrange:شوند  جره ایجاد میهایی که در پن صورت خودکار پوشه  خود کامپیوتر به
  .نماید را مرتب می

Line up lcons:شود ها در یک خط می  منجر به مرتب شدن پوشه.  
As Web page:آیـد کـه در سـمت چـپ آن      ای به نمایش درمی صورت صفحه  پنجره به

  .گردد خصوصیات پنجره باز شده درج می
Refresh:رددگ های به هم ریخته می  منجر به دوباره مرتب کردن پوشه.  

نحـوه چیـدن    «هـای مربـوط بـه         و صـدور فرمـان     Viewبرای ظاهر نمودن منـوی      : توجه
  :توان عمل نمود از دو طریق دیگر نیز می» شمایلها
  در نوار ابزار یا پیکان روبه پایین کنار آن؛ Viewاز طریق منوی ) 1
  از طریق منوی میانبر صفحه پنجره) 2
  

  نوار ابزار
 برای دسترسی سریع ما به برخی       (Toolbar)رشد، نوار ابزار    طوری که قبالً عنوان       همان

گـردیم و بـا    اکنون با برخی از این فرامین آشـنا مـی  . روند هایی است که بیشتر به کار می  از فرمان 
  .ها در مباحث بعد آشنا خواهیم شد سایر گزینه

  
ایـن دکمـه،    در کنـار    . رود   برای بازگشت به پنجره قبل به کار مـی         (Back) :دکمه بازگشت 

تـوانیم   ها مـی  پیکان روبه پایینی وجود دارد که با کلیک کردن روی آن و انتخاب هر یک از گزینه                
  .یک، دو، سه یا چند پنجره به عقب بازگردیم

  
در . رود   برای رفتن به پنجره بعدی که قبالً باز شده به کار می            (Forward) :دکمه جلو رفتن  

 وجود دارد که با کلیک کـردن روی آن و انتخـاب هـر یـک از                  کنار این دکمه، پیکان روبه پایینی     
  .توانیم یک، دو، سه یا چند پنجره به جلو برویم ها می گزینه

  
با این تفاوت کـه دکمـه       . رود   برای بازگشت به پنجره قبل به کار می        (Up) :دکمه باال رفتن  

Forwardتوان به پنجره بعدی بازگشت شود و نمی  غیرفعال می.  
  

هـای    طوری که قبالً شرح داده شد، برای تنظیمات نحوه نمایش شمایل             همان :Viewدکمه  
  .رود موجود در پنجره به کار می

  



 ٥١

  نوار آدرس
طـور    بـه . رود   برای نشان دادن آدرس پنجره باز شده به کار می          (Addressbar)نوار آدرس   

نمـاییم و آنگـاه روی    را بـاز  Files Program پوشـه  Cاگر پس از باز کردن پنجره درایـو  : مثال
  .گردد  دابل کلیک کنیم، در داخل نوار آدرس پنجره آن، پوشه این آدرس درج میPlusپوشه 

C:/Program Files Puls 
صـورت فـوق    کـه بـه  (ای باید ابتـدا آدرس آن را   بنابراین، برای پیدا کردن هر فایل یا پوشه     

  .بدانیم) شود نشان داده می
ینی که در سمت راست کادر نوار آدرس قرار دارد کلیک کنیم،            حال اگر روی پیکان روبه پای     

اگـر بـر روی     . های موجود در کامپیوتر است      شود که حاوی لیستی از درایوها و پوشه         منویی باز می  
به شکل  . ها وارد گردیم    توانیم مستقیماً به آن درایوها یا پوشه        ها کلیک نماییم، می     هر یک از گزینه   

  . توجه نمایید3 -5
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  نوار وظیفه
برای حرکت دادن نوار وظیفه به گوشه باالیی یا طـرفین میزکـار،             : حرکت دادن نوار وظیفه   

مکـان نمـای مـاوس را در    . (استفاده نمـاییم  ) کشیدن و انداختن  (کافی است از روش دراگ کردن       
ار وسط نوار وظیفه قرار داده، دکمه سمت چپ ماوس را پایین نگه داشته و پس از تغییر مکـان نـو                 

  )کنیم وظیفه دکمه  ماوس را رها می
ها و عالیم موجود در نوار وظیفـه زیـاد اسـت و               گاهی اوقات دکمه  : تغییر پهنای نوار وظیفه   

نیاز داریم که برای مشاهده همه آنها، پهنای نوار وظیفه را افزایش دهیم برای این کار کافی است                  
  .ماز روش کشیدن لبه نوار وظیفه از طریق ماوس عمل کنی

که با کلیک راست کردن روی نوار       ): منوی میانبر نوار وظیفه   (منوی خصوصیات نوار وظیفه     
گردد و برای اضافه کردن یا کم کردن برخی کاربردهـای نـوار وظیفـه یـا انجـام                     وظیفه ظاهر می  

  : پردازیم رود که به شرح آنها می ها به کار می برخی عملیات روی پنجره
  

Toolbar 
Address:   این نـوار   . (گردد  به اضافه شدن یا کم شدن نوار آدرس به نوار وظیفه می            منجر

  ).رود های باز شده در محیط اینترنت به کار می آدرس برای نشان دادن آدرس پوشه
Desktop:        های موجود در میز کار بـه نـوار ابـزار              منجر به اضافه شدن یا کم شدن شمایل

های موجود در میز کار را هـم بـرای    ها شمایل دن پنجرههرگاه بخواهیم در هنگام باز ش. (گردد  می
  )کنیم استفاده داشته باشیم از این گزینه استفاده می

  
New Toolbar:      پس از انتخـاب گزینـه، کـادری تحـت عنـوان New toolbar  ظـاهر 

تـوانیم شـمایل آنهـا را در نـوار      گردد که از طریق آن با انتخاب هر درایو، پوشه و یا فایـل مـی        می
پوشه مربـوط را    . (های بعدی بتوانیم سریعاً به آنها دسترسی پیدا کنیم          وظیفه قرار دهیم تا در نوبت     

بـرای بـاز کـردن    ) کنـیم   را کلیـک مـی    OKکنیم تا رنگ آن تیره گردد و آنگاه دکمه            انتخاب می 
درنتیجـه، عالمـت    . در سمت چپ آنها کلیک کنیم     (+) ها و درایوها کافی است روی عالمت          پوشه
 توجـه   3 -7بـه شـکل     . شـود   تبدیل شده و محتویات درایویا پوشه موردنظر نمایان می        ) -(به  (+) 

  .نمایید
رود که بـیش از یـک پنجـره بـاز             این دستور برای مواقعی به کار می      : ها  فرش کردن پنجره  

  .های باز شده را مشاهده کنیم شده داشته باشیم و بخواهیم همه یا بخشی از تمام پنجره



 ٥٣

Cascade Windows:صـورت آبـشاری    ها بـه   اجرای این فرمان منجر به نمایش پنجره
هـا تنهـا نـوار     در این حالت به غیر از یک پنجـره از مـابقی پنجـره       ) Cascade= آبشار  . (گردد  می

  . توجه نمایید3 -8به شکل . شود عنوان آنها نمایش داده می
Tile Windows Horizontally:  ـ کاشـی  (ه فـرش کـردن    اجرای این فرمان منجـر ب

بـه شـکل    ) آید   به نمایش درمی    در این حالت تمام پنجره    . (شود  صورت افقی می    ها به   پنجره) کردن
  : توجه نمایید3 -10



 ٥٤

Minimize All Windows: هرگاه چند پنجره با هم درحال نمایش باشند، انتخاب این 
. اینـد ر وظیفه دری  ای روی نوا    مهصورت دک   ها به حداقل رسیده و به       شود همه پنجره    گزینه باعث می  

  . توجه فرمایید3 -11به شکل 
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Undo Mininmize All: هـا بـه     انتخاب این گزینه منجر به نمایش دوباره همه پنجـره
  .شود حالت اولیه می

 Maximizeها در حالـت       ها وقتی قابل اجراست که پنجره       دستور فرش کردن پنجره   : توجه
  .شندبه نمایش درآمده با Restoerیا 

Properties:     کـادر  . اگر هزینه را انتخـاب نمـاییم  . رود  برای تنضیمات نوار ابزار به کار می
کادرهای تبادلی کادرهایی هستند کـه از طریـق   . ( آشکار می شودTaskbar Propertiesتبادلی 

  .)گردد  مدیریت می98آنها ویندوز 
هـای موجـود در ایـن     زینـه کنیم، کـارکرد گ   را انتخاب میTaskbar Optionاکنون دکمه 

  :باشد دکمه کنترل به قرار زیر می
Always on top:     شـود و یـا     منجر به قرار گرفتن گوشـه پنجـره روی نـوار وظیفـه مـی

  .بالعکس
Auto hide:    منجر به نمایش نوار وظیفه یا بالعکس شده، موجب مخفی شـدن ایـن نـوار 

که مکان نمای ماوس در ناحیه زیـرین پنجـره          اگر این گزینه فعال گردد آنگاه هر زمانی         . گردد  می
نما بـه ناحیـه دیگـر نـوار وظیفـه مخفـی               گردد و با حرکت مکان      جای گیرد، نوار وظیفه ظاهر می     

توانیم از روش کشیدن لبه نوار وظیفه بـه کمـک مـاوس هـم اسـتفاده       برای این کار می. (شود  می
ایست دوباره از طریق ماوس لبـه آن بـاال   ب کنیم؛ با این تفاوت که برای ظاهر شدن نوار وظیفه می 

  ).بکشیم
Show small icons in start menu:های موجود  نجر به کوچک شدن اندازه شمایل م

  .شود در منوی شروع می
Show clock:شود  منجر به محو شدن یا ظاهر شدن ساعت موجود در نوار وظیفه می.  

کـه در   ) تـصویری (م به پـیش نمـایش       توانی  های فوق می    برای مشاهده نحو عملکرد گزینه    
  )3-12شکل . (داخل کادر تبادلی قرار دارد توجه نمایید

بایست ابتدا دکمـه    برای این که هر یک از چهار گزینه تنظیم، فعال یا غیرفعال گردند می       -
Applyسپس دکمه .  را انتخاب کنیم تا فرمان تثبیت گرددOKرا کلیک نماییم .  
  : عبارت است ازTaskbar Propertileدر تبادلی  راه دیگر ظاهر شدن کا-

Start Setting Taskbar Start Menu  
  ادامه دارد
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  های جلسه هفتم تمرین
  
های نـوار   های زیر شمایل  را حذف نموده و برچسبMy computer نوار آدرس پنجره -1

  .ابزار را بردارید
  .صوصیات آنها نمایش داده شودها و درایوهای داخل پنجره را طوری بچینید که خ  پوشه-2
  .ها و درایوها را طوری بچینید که به ترتیب حروف الفبا مرتب گردند  پوشه-3
صورتی نمایش دهید که خصوصیات پنجره در سمت چپ آنها نمـایش داده                پنجره را به   -4

  .شود
  . را به کمک آدرس مقابل پیدا کنیدArial پنجره فایل -5
6- C:/Windows Fonts Arial :نوار وظیفه را به گوشه سمت راست منتقل سازید.  
  .های میز را کار بر روی نوار وظیفه به نمایش درآورید  شمایل-7
  . را به نوار وظیفه اضافه نماییدD شمایل پنجره -8
 را بــاز کــرده و My Document و My computer ،Recycle binهــای   پنجــره-9

  .صورت عمودی فرش کنید به
  .ی منوی شروع را کوچک کرده و نوار وظیفه را مخفی نماییدها  شمایل-10
  . مترجم، مهندس مرتضی متواضع،(lLCDL)گواهینامه بین المللی کاربردی رایانه، سطح یک : مأخذ* 
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
 حـاج  عارف الهی، سالک مستقیم، محقق رابانی، فقیه صمدانی و مربی نفوس آیـت اهللا          

   آقا ملکی تبریزیمیرزا جواد
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  
فدایت شوم، در باب اعراض از جد و جهد رسمیات، و عدم وصول به واقعیات، کـه مرقـوم                   

کـه از   ] را[اید؛ بی رسمیت، بند حقیقت آنچـه          شده و از این مفلس استعالم مقدمه موصوله فرموده        
 خدمت شریف در ابتـداء، خـود صـحبت    برای سیر این عالم یاد گرفته و بعضی نتایجش را، مفصالً  

ام، و از کثرث شوق آنکه با رفقا در همه عوالم همرنگ بشوم، انس و مخ آنچه از لـوازم ایـن                        کرده
ام،  ای کـه یـاد گرفتـه    مضایقه عرضه داشتن؛ حال هم اجمـال آن را بـه طریقـه     دانستم بی   سیر می 

  :دارم مجدداً اظهار می
چون نفس انسانی تا از عالم مثال نگذشـته،   : س گفتند طریق مطلوب را برای راه معرفت نف      

و تا به عالم عقلی نرسیده حقیقت معرفت حاصل نبوده و بـه مطلـوب               . به عالم عقل نخواهد رسید    
لذا، به جهت اتمام مقصود، مرحوم مغفوره جزاه اهللا تعالی عنی خیر جـزاء المعلمـین                . نخواهد رسید 

 باید انسان یک مقـدار زیـاده بـر معمـول تقلیـل غـذا و                 فرمودند که   می] مال حسین قلی همدانی   [
فرمودند   چنین می   و میزان آن را هم    . استراحت بکند، تا جنبه حیوانیت کمتر، و روحانیت قوت بگیرد         

هر « ثانیاً. روز و شب، زیاده از دو مرتبه غذا نخورد، حتی تنقل ما بین الغذایین نکند              : که انسان اوالً  
مثالً یک ساعت بعد از گرسنگی بخـورد، آن قـدر بخـورد کـه تمـام سـیر                    خورد باید     وقت غذا می  

این کم غذا، و اما کیفش، بعد از آداب معروفه، گوشت زیاد نخورد، به این معنی کـه شـب و                   . نشود
و . روز هر دو را نخورد، و در هر هفه دو سه دفعه هر دو را یعنی هر روز و هر شـب را تـرک کنـد                          

نخورد، و ال محاله آجیل خورد نباشـد، اگـر احیانـاً وقتـی              ] برای لذت [لیف  یکی هم اگر بتواند للتک    
های سه روز هر ماه را ترک نکند، و           و اگر بتواند روزه   . نفسش زیاد مطالبه آجیل کرد، استخاره کند      

و البته در حفظ لسان و مجانبت اهـل         . روزی شش ساعت بخوابد     شبانه: فرمود  اما تقلیل خواب، می   
  .کند کفایت می) حیوانیت(اینها در تقلیل .  زیاد نمایدغفلت، اهتمام

دائماً باید هم و حزن قلبی به جهت عدم وصول به مطلوب            : اوالً) روحانیت(و اما در تقویت     
. تواند ذکر و فکر را ترک نکند، که این دو، جناح سیر آسمان معرفت اسـت                 تا می : ثانیاً. داشته باشد 

 و شام، اهم آنها که در اخبار وارد شده و اهم تعقیبات، صـلوات،               در ذکر، عمده سفارش، اذکار صبح     
در حال ذکـر، خـواب      ] با وضو [تر، ذکر وقت خواب که در اخبار مأثور است، السیما متطهراً              و عمده 

فرمودند که    زمستانها سه ساعت، تابستانها یک ساعت و نیم، و می         : فرمودند  خیزی، می   و شب . برود
یعنی در مداومت آن    ] ال اله اال انت سبحانک انی کنت من الظالمین        ) [سیهذکر یون (من در  سجده     

اقـل آن چهـار صـد مرتبـه           روزی ترک نشود، هرچه زیادتر توان کردن اثرش زیادتر، اقل           که شبانه 



 ٥٨

یکی هم قرآن   . اند  ام، چند نفر هم مدعی تجربه       بنده خودم هم تجربه کرده    . است، خیلی اثرها دیدم   
، خوانـده   )اهللا علیه و آلـه و سـلم         صلی( به قصد هدیه به حضرت ختمی مرتبت         شود  که خوانده می  

  .شود
در مـرگ فکـر بکـن، تـا آن قتـی کـه از حـالش                 : فرمودنـد   و اما فکر، بـرای مبتـدی مـی        

الجمله استعدادی پیدا کرده، آن وقت به عـالم           فهمیدند که از مداومت این مراتب گیج شده؛ فی          می
چند روزی، همه روز و شـب فکـر در ایـن    . شد  آنکه به خود ملتفت می کردند، تا   خیالش ملتفت می  

اگـر ای   . بیند، خودش است، و از خودش خارج نیست         کند و می    کند که بفهمد، هر چه خیال می        می
فهمیـد، و ایـن    دید، یعنی حقیقت عالم مثـالش را مـی   کرد، خودش را در عالم مثال می     را ملکه می  

فرمود که باید فکر را تغییر داد و همـه صـورتها و موهومـات را     ت میآن وق. کرد  معنی را ملکه می   
  .محو کرد و فکر در عدم کرد

 این را ملکه نماید، البد تجلی سلطان معرفت خواهد شد، یعنی تجلی حقیقـت               و اگر انسان  
کـه  بعد از آن  . صورت و حد، با کمال بها، و اگر درحال جذبه ببیند بهتر است              خود را به نورانیت و بی     

و بـه جهـت     . راه ترقیات عوالم عالیه را پیدا کرده، هر قدر سیر کند، اثرش را حاضر خواهـد یافـت                 
ترتیب این عوالم، که باید انسان را از این عوالم طبیعت، اول ترقی به عالم مثـال نمایـد، بعـد بـه                       

کـه تـصریحی    عجب است   . عالم ارواح و انوار حقیقیه، البته براهین علمیه را خودتان احضر هستید           
 شـده اسـت کـه       - که اوان وصول مراسـله اسـت       -به این مراتب در سجده دعا، شب نیمه شعبان        

اصل معرفت آن وقت است کـه هـر سـه فـانی             ). سجد لک سوادی و خیالی و بیاضی      : (فرماید  می
عند الفناء عـن الـنفس بمراتبهـا یحـصل البقـاء            (بشود، که حقیقت سجده عبارت از فناء است، که          

  ). رزقنا و جمیع اخواننا، بحمدو آله الطاهرینبااهللا؛
بهـره نیـستم و دعـای وجـود           الجمله از عوالم دعاگویی اخوان، للحمداهللا بی        باری، بنده فی  

حد تکمیل فکر عالم مثال، که بعـد از         . ام  شریف و جمعی از اخوان را برای خود ورد شبانه قرار داده           
ود، بخود ملتفت شده، عیانـاً حقیقـت مطلـوب را           آن وقت محو صورت است، آن است که یا باید خ          

آن وقت موهومات کرده، در عدم فکـر  . ببیند، یا آن قدر فکر کند که از علمیت گذشته، عیان بشود     
  . بکند، تا آنکه از طرف حقیقت خودش تجلی بکند

  ).اللهم وفقنا للعمل بها بحق حبیبک محمد و آل الطاهرین صلواتک علیهم أجمعین(
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  انونیپزشکی ق
  )قسمت اول(

  )ها متخصصین پزشکی قانونی و مسمومیت(دکتر علیرضا کاهانی و دکتر فریده خدابنده 
  

  :مقدمه
سپاس بیکران خدایی راست که دستانمان را توان نوشتن از اوست، قلم ابزار عشق اسـت و        

  .تراود تراوش عشق آنچه از آن می
م ودیعه خدواند است؛ و افزودن آن بـه         اند، عل   سفارش کرده ) ص(گونه که پیامبراکرم      همان

با این منطق و این کـه در هرحـال قـضلوت کـار بـسیار پیچیـده و                   . علم خود، فرمان پیامبر است    
گیـری از کارشناسـان، بـسیار مـشکل اسـت و قـضات محتـرم                  حساسی است و امروز بدون بهـره      

کننـد و     ونی را احـساس مـی     روز نیاز به آشنایی با علوم مختلف علمی از آن جمله پزشکی قان              روزبه
خوشبختانه در چند سال اخیر هم رشته تخصصی پزشکی قـانونی در ایـران دایـر شـده و مطالـب                     

 بـر آنـیم تـا بـه         - اگر انشاءاهللا فرصتی بود    -از این شماره ه بعد    . شود  تر و جدیدتر تدوین می      علمی
اده آمـوزش در خـدمت   طرح مطالب جدید که جنبه کاربردی داشته باشند به عنوان عضوی از خانو         

شما عزیزان باشیم تا با توجه به دو اصل عدالت و علم شـما بزرگـواران را در امـر قـضاوت یـاری                      
  .غایت آرزوی ما کسب رضای خداست. فرماییم

  
  :تاریخچه مختصر پزشکی قانونی

پزشکی قانونی پا به پای طب و قانون، شروع به تکوین نمود و از دیرباز بـشر را در کـشف                     
سیری در تاریخچه پزشکی قانونی حاکی از این واقعیت دارد کـه پزشـکی              .  یاری داده است   جرایم

رو، مطالعه این رشته عالوه بـر آشـنایی بـا سـابقه               قانونی، یعنی بررسی رشد اندیشه بشری، از این       
به عبارتی  . ای است بین آنچه که در گذشته وجود داشته و آنچه در جریان است               گذشتگان، مقایسه 

، علم پزشکی قانونی کلیدی است به گذشته و توضیحی است بر قـوانین جـاری و راهنمـایی                 دیگر
  .است برای آینده

ای  براسـاس یافتـه  . شاید تاریخچه واقعی این علم به زمان اولین جنایـات بـشری بـازگردد      
 سال قبـل از مـیالد مـسیح، بابلیـان قـدیم مقرراتـی در جهـت تـشخیص علـت                      2200موجود از   

های ناشی از ضرب و جرح، تعیین سـن و مـوارد دیگـر وضـع کـرده                    کوک، خسارت های مش   مرگ
امـا بـا    . در ایران قبل از ظهور اسالم، اطبا به مسائل قانونی علم پزشکی توجه زیاد داشـتند               . بودند

ظهور اسالم، احکام فقه اسالمی در تمام مسائل مختلف علم پزشکی وارد گردید؛ به خـصوص در                 
یارهای دقیقی برای تعیین شدت و عمق ضـایعات جـسمی و روحـی وضـع                موارد ضرب و جرح مع    

  .شد
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در ایران، در تمام دوره های اسالمی، قوانین جزایی و حقوقی اسـالم مـورد اسـتفاده قـرار                   
هـا و محـاکم در جهـت اقـدامات کارشناسـان        گرفت و وجود پزشکان قـانونی در کنـار دادگـاه            می

  .رسید ضروری به نظر می
افتتـاح رسـمی    . گـردد   انونی در دوران اخیر در ایران به دوره قاجاریه بازمی         سابقه پزشکی ق  

از آن  .  همزمان با افتتاح ساختمان دادگستری صورت پـذیرفت        1321مرکز پزشکی قانونی در سال      
شناسی، مرکز پزشکی قانونی به       های جرم   تاریخ با گسترش علم پزشکی در ایران و پیشرفت روش         

، پزشکان قانونی تربیت شده و      1340و از سال    . ه اداره پزشکی قانونی درآمد    تدریج توسعه یافته و ب    
  .ها اعزام شدند به مراکز شهرستان

شناسـی،    هـای آسـیب     ، بخـش  60هـای دهـه       بعد از پیروزی انقـالب اسـالمی و در سـال          
، وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی          1370از سال   . ها تأسیس شد    رادیولوژی و ازمایشگاه  

)  مــرد88 زن، 26( تخصـصی پزشــکی قـانونی را بـا توجــه بـه نیازهـای پزشــکی قـانونی       رشـته 
، اداره کـل    1374در سـال    . انـد    دستیار مشغول به ادامه تحـصیل      14اند و تعداد      التحصیل شده   فارغ

  .صورت سازمان پزشکی قانونی درآمد پزشکی قانونی به
  

  :آشنایی مختصر با سازمان پزشکی قانونی کشور
باشـد، کـه در       قـضاییه مـی     پزشکی قانونی، نهادی کارشناسی است که زیرنظر قوه       سازمان  

 بـه تأییـد شـورای       3/5/72 به تصویب مجلس شورای اسالمی و سپس در تـاریخ            27/4/74تاریخ  
قضاییه از میان پزشکان واجد صالحیت تعیین         که رئیس آن توسط رئیس قوه     . نگهبان رسیده است  

 دارای استقالل مالی و اداری است که بودجه آن ضمن بودجه کل             این سازمان . شود  و منصوب می  
ترین وظایف     تبصره تنظیم شده که مهم     4 ماده و    11وظایف آن در    . شود  کشور جداگانه منظور می   

  :آن عبارتند از
 اظهارنظر در امور پزشکی و کارشناسی آن، کالبدشـکافی، انجـام امـور آزمایـشگاهی و                 -1

  .صالح قضایی راجع ذیپاراکلینیکی به دستور م
هـای    قضاییه و سایر دسـتگاه      های وابسته به قوه     های ادارات و سازمان      پاسخ به استعالم   -2

  .دولتی
های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صالحیت علمی داوطلبان خدمت             اجرای برنامه  -3

  .پزشکی قانونی در سازمان
ها که بـرای پیـشبرد    دنیاز دانشگاه همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مور      -4

  .باشد ها مفید می اهداف سازمان و دانشگاه
  . تبادل اطالعات علمی موردنیاز با مراکز آموزشی داخل و خارج کشور-5
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 مرکز و در مجمـوع   300در  )  نفر پزشک  600حدود  ( نفر کارمند    800پزشکی قانونی دارای    
% 95آن معاینـات اجـساد و       % 5 این تعداد حـدود      یک میلیون و دویست هزار مراجعات دارد؛ که از        

هـای    هر سال با توجه بـه میـزان جـرایم و آسـیب            . باشد  معاینات بالینی و آزمایشات تخصصی می     
  .یابد اجتماعی در جامعه تعداد مراجعات پزشکی قانونی نیز افزایش می

  
  های مختلف شرح وظایف پزشکی قانونی در بخش

  :های مختلفی از قبیل خشسازمان پزشکی قانونی دارای ب
  :تجسس معاینات بالینی سرپایی) الف

معاینات روانپزشکی، معاینات اختصاصی زنان، معاینات اختصاصی مـردان، معاینـات       : شامل
  .و معاینات خارج از واحد سازمانی) معاینات مصدومین ناشی از تصادفات رانندگی(عمومی 

  :معاینات اجساد) ب
معاینـات متوفیـات ناشـی از       (هـای طبیعـی، حـوادث         رگخودکشی، دیگرکشی، مـ   : شامل

  .، اعتیاد، غیرقابل تشخیص)تصادفات رانندگی
  :های مختلف که عبارتند از ارجاعی به بخش

  :معاینات روانپزشکی
  .طلب فرزندخواندگیوانظر در مورد وضعیت روانی زوجین داظهار :فرزند خواندگی ●
ین برای اظهارنظر در مورد صالحیت      تعیین وضعیت روانی هر یک از زوج      : حضانت ●

  نگهداری فرزند خویش
سرپرسـت بـرای      تعیین وضـعیت هـوش و روان افـراد بـی          : تعیین محل نگهداری   ●

  ) روانی یا ستاد پذیرش بهزیستیبیمارستان. (ن محل نگهداریدمشخص کر
در ) سالمت روانی یا تشخیص بیمـاری روانـی       (بررسی وضعیت روانی    : استخدامی ●

  .ادی که قصد استخدام در قوه قضاییه یا سایر دوایر دولتی را دارندمورد افر
گیری و تشخیص نفـع        بررسی وضعیت مشاعر و قدرت تصمیم      :قدرت تنظیم سند   ●

  .و ضرر در اشخاصی که قصد انجام معامله یا تنظیم سند را دارند
 بررسی وضعیت روانی اشخاصی که قصد اهدای اعـضای خـویش را             :اهدای اعضا  ●
  .رنددا
 

  )بیماری روانی(تعیین وضعیت روانی 
معاینه و اظهارنظر در مورد اشخاصـی کـه درخواسـت حکـم             : جنون و اختالس حواس    ●

  .حجر و نصب سرپرستی برای انجام امور آنها شده است
  .اند اظهارنظر در مورد مراجعینی که مرتکب جرایم جنسی شده: انحرافات جنسی ●
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ر در مـورد اشخاصـی کـه تـصمیم بـه انجـام در مـورد                 اظهارنظ: اختالل هویت جنسی   ●
  .اشخاصی که تصمیم به انجام عمل جراحی برای تغییر جنیست خویش را دارند

هـای    اظهارنظر در مورد میزان عوارض ناشـی از ضـربه         : عوارش روانی ناشی از ضربه     ●
  .جسمی، تصادفات، و یا استرس های روانی وارد شده بر افراد

اظهارنظر در مورد افرادی که درخواست از کارافتادگی به علت بیمـاری             :از کار افتادگی   ●
  .روانی دارند
ماندگان ذهنی که به علل مختلـف در          بررسی وضعیت هوشی عقب   : ماندگی ذهنی   عقب ●

  .مراجع قضایی پرونده دارند
مانند معاینه افرادی که به علت بیماری روانی درخواست سـقط جنـین و غیـره               : سایر موارد 

  .رنددا
بررسی وضعیت هوشی و روانی افرادی که هنوز از نظر سـنی            ): گواهی رشادت (رشد روانی   

  .رشد آنها احراز نگردیده است
هـای اسـتعالجی کـه از جانـب کارمنـدان شـاغل               تأییـد گـواهی   : استراحت پزشـکی   ●

  .گردد ها ارائه می قضاییه و دادگستری و سایر ارگان قوه
 روانی افرادی که محکومیت کیفری دارند؛ و اظهـارنظر در  بررسی و معاینه: تحمل کیفر  ●

  .مورد تحمل کیفر و یا رد آن
  

  :معاینات اختصاصی مردان
  :باشد شامل موارد زیر می

باشند؛ از لحـاظ آثـار         معاینه ناحیه مقعد افرادی که متهم یا مظنون به عمل لواط می            :لواط
 که یا بـه صـورت شـکایت اسـت، یـا معاینـه               ظاهری و احتمالی برجای مانده بعد از احراز هویت،        

  .مددجویان معرفی شده از مراکز بهزیستی جهت بررسی انجام یا عدم انجام عمل لواط
  . بررسی آزمایشگاهی جهت بررسی توانایی مرد در بارور نمودن زوجه:بررسی باروری

  .های بالینی آزمایشگاهی توانایی مردان در انجام عمل زناشویی  بررسی:عنن
هـای ژنتیـک       بررسی از لحاظ اندام تناسلی و خصوصیات ثانویه و بررسـی           :یین جنسیت تع

  .درخصوص تأیید مذکر یا مؤنث بودن فرد
 کـودک، مـادر و والـدین        DNAهـای خـونی و         بررسی آزمایشگاهی گـروه    :تعیین ابوت 

  .احتمالی از بابت تشابهات ژنتیکی و تأیید یا رد ابوت ایشان
  

  :صی زنانمعاینات بالینی اختصا
  :باشد شامل موارد زیر می
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 به منظور تعیین نوع پرده بکارت، سالمت پرده بکـارت، وجـود پـارکی و                :معاینات بکارت 
  .زمان ایجاد پارگی
 به معنای وضعیت مقعد، وجود پارگی در ناحیه معقد زمانی که شاکی یا متهم به                :وطی دبر 

  .ایجاد ارتباط جنسی هستند
عالم مقام قضایی به جهت این که آیا خانمی سـقط جنـین و یـا                 است :تأیید زایمان و سقط   
  زایمان نموده است یا خیر؟

 جهت بررسی نازایی در زوجه و این که آیا خانم بارور اسـت و یـا نـازا و                    :باروری و نازایی  
درصورت نازایی، بررسی علت نازایی و بررسی علت ناباروی مردان که مربـوط بـه بخـش مـردان                   

  .است
 استعالم مقام قضایی جهت این که ادامه بـارداری جهـت مـادر              :ط درمانی درخواست سق 

  تؤام با خطر جانی است یا خیر و آیا جنین مبتال به تاالسمی ماژور است یا خیر؟
  

  :بررسی بارداری و حاملگی
استعالم مقام قضایی به منظور تعیین صحت بارداری زنان جهت صدور حکم طـالق و یـا                 

  .اعالم آن به مقام قضاییدرصورت باردار بودن، 
در مواردی که فرد گرایش به جـنس مخـالف دارد و یـا مـوارد دو جنـسی                   : تعیین جنیست 

  .واقعی جهت تعیین جنیست
در موارد تجازوهای جنسی و یا خانمی که بـاکره نیـست جهـت اثبـات                : تهیه نمونه اسپرم  

  .شگاه ارسال گرددشود و به آزمای مقاربت، نمونه از رحم، مهبل و یا معقد گرفته می
اثبات ادعای زن در رابطه با ضرب و جرح و این که            : عوارض زنان و مامایی ناشی از ضربه      

  آیا باردار بوده و سقط جنین صورت گرفته است یا خیر؟
های پزشکی و یا اثبات این که زنی یائـسه اسـت              تأیید بعضی نسخ  : برای مثال : سایر موارد 

  .ق مورد استفاده داردخیر؟ که در مورد ازدواج یا طال
  

  : عمومی-معاینات بالینی
  :باشد عبارتند از که هم شامل معاینات مردان و هم زنان می

  :ضرب و جرح
  . آثار و صدمات ناشی از اصابت جسم سخت به بدن بدون پارگی پوست:ضرب
  ).ضربه( از هم گسیختگی نسجی ناشی از تروما :جرح
  .رخوردهای فیزیکی بین افرادو گواهی آثار ناشی از ب معاینه :نزاع
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 معاینه و گواهی آثار ناشی از صدماتی که توسط خود فرد یـا توسـط دیگـران بـا                    :خودزنی
  .رضایت خود او ایجاد شده است

معاینه و گواهی آثار ناشـی از صـدمات حاصـل از            : مصدومین ناشی از تصادفات رانندگی    
  .تصادفات روی بدن مصدوم

  .آثار ناشی از کار روی بدن مصدوم معاینه و گواهی :حوادث کار
  . معاینه و گواهی آثار ناشی از حوادث به غیر از موارد فوق، روی بدن مصدوم:سایرحوادث
  .ای مکرر فرد مصدوم جهت پیگیری سیر بهبود صدمات فرد  معاینات دوره:معاینه مجدد

تالل  تعیین و اعالم نتیجه نهایی حاصـل از صـدمات و هرگونـه اخـ               :تعیین نقض عضوی  
  .عضوی و عملکردی برجای مانده

 ضایعاتی که دیه آنها در شرع مشخص نـشده اسـت و قاضـی بـرای تعیـین                   :تعیین ارش 
  .آورد میزان خسارت به منظور جبران ضایعه، از پزشک قانونی استعالم به عمل می

  . تعیین و اعالم مرحله رشد جسمانی فرد:رشد جسمانی
نسی و تغییرات استخوانی ناشی از افزایش سـن و           بررسی تغییرات جسمی و ج     :تعیین سن 

  .بررسی سن احتمالی متناسب
 بررسی مدارک پزشکی و گـواهی صـادر شـده درخـصوص عـذرهای               :استراحت پزشکی 

  .استعالجی و اظهارنظر درخصوص صحت و تأیید مدارک آنها
رک  معاینه جسمانی و روانی و بررسی مدارک پزشکی  و روانی و بررسی مـدا               :تحمل کیفر 

  .پزشکی و اظهارنظر درخصوص توانایی فرد برای تحمل کیفر تعیین شده
های بالینی، آزمایشگاهی و رادیولوژیک و اظهارنظر درخـصوص            بررسی :سالمت جسمانی 

  .سالمت جسمانی فرد
معاینات بالینی و جسمانی و روانپزشکی، آزمایشگاهی و رادیولوژیک و زوج           : فرزندخواندگی
  . اظهارنظر درخصوص سالمت آنها به منظور نگهداری فرزندو زوجه معرفی شده و

 تعیین وضعیت جسمانی و معرفی به مراکـز درمـانی یـا سـازمان               :عیین محل نگهداری  ت
  .بهزیستی برای نگهداری

 معاینات جسمانی و روانی متناسب جهت اظهارنظر درخصوص توانایی فـرد            :از کارافتادگی 
  .دگی احتمالی ویدر انجام امور محوله یا از کارافتا

هــای بــالینی، معاینــات داخلــی، چــشم و شــنوایی، آزمایــشگاهی و   بررســی:اســتخدامی
  .رادیولوژیک و تأیید سالمت جسمانی متناسب با شغل اعالم شده
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 معایناتی است که شخص معرفی شده بنا به دالیلی          :معاینات خارج از واحدهای سازمانی    
شخص را معاینـه    ... یست و پزشک در منزل، بیمارستان یا      قادر به حضور در مرکز پزشکی قانونی ن       

  .نماید و اقدام به صدور گواهی می
  

  )مصدومین(معاینات عمومی تصادفات رانندگی 
آثار ناشی از صدمات حاصل از تصادف وسـایل نقلیـه روی بـدن              ) معاینه و گواهی  (بررسی  

  .شوند فرد مصدوم که از مراجع قضایی معرفی می
  :معاینات اجساد

گیـرد و ایـن        عبارت است از اقدامی که فرد جهت از بین بردن خود به کار مـی               :خودکشی
آویزی، مسمومیت، خودسـازی، سـقوط از بلنـدی، غـرق شـدگی،               حلق: باشد  موارد به شرح زیر می    

  .سالح گرم، برق گرفتنگی
بنـدد و      اقدامی موفق که فردی جهت از بین بردن شخص دیگر بـه کـار مـی                :دیگرکشی

سالح گرم، سالح سرد، اجـساد سـخت، خفـه کردگـی، مـسمومیت،              : صورت ذیل باشد    اند به تو  می
  ...دارآویختگی، غرق کردن، پرت کردن فرد از بلندی، ترزیق مواد و

هـای   ها، کهولت سن، بیماری های قلبی و عروقی، سرطان      شامل بیماری  :های طبیعی   مرگ
های عروقـی     های دستگاه گوارش، بیماری     اریهای کلیوی، بیم    های ریوی، بیماری      عفونی، بیماری 

  .مغز
 شامل تصادفات وسایل نقلیه، مسمومیت با منواکـسیدکربن، مـسمومیت بـا سـایر               :حوادث

حوادث جنگـی، سـقوط از بلنـدی،        ...) مرگهای ناشی از سیل و زلزله و        (سموم، حوادث غیرمترقیه    
 انواع گزشـها، مـرگ در اثـر          ی،گرما زدگی، سرمازدگ    سوختگی، برق گرفتگی، خفگی، غرق شدگی،     

  .اقدامات طبی و جراحی، سقوط هواپیما
 اصابت یک وسیله نقلیه متحرک بـه یـک فـرد سـاکن و یـا              ):متوفیات(تصادفات رانندگی   

برخورد فرد متحرک راکب وسیله نقلیه به یک وسیله نقلیه دیگر و یا جسم ساکن که موجب مرگ                  
  .گرددشخص 

مال مواد مخدر، تعیین فرد در اثر مسمومیت مستقیم مواد مخدر            مرگ متعاقب استع   :اعتیاد  
  .و یا اینکه در اثر عوارض زودرس و دیررس آن فوت نماید

 تمام مـواردی کـه بـا         :معاینات اجساد تحت آزمایش و بررسی تحت آزمایش و بررسی         
   و تـشخیص، هـا شود و یا اینکه جهت تأیید یافته      معاینه و کالبد شکافی علت فوتĤنها مشخص نمی       
  .گرددآزمایش سم شناسی و آسیب شناسی انجام می

 تمام مواردی که نسوج نرم به صورت پیشرفته دچـار           :معاینات اجساد غیر قابل تشخیص    
ای که ناشی از علت مرگ باشد وجود ندارد و یا اینکه جسد سالم است               فساد شده و هیچگونه یافته    
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جام شده، تحقیقات کیفری و غیره علـت فـوت مـشخص            آزمایشات ان   و در معاینه و کالبد شکافی،     
  .گرددنمی

به طور کلی، وظیفه پزشک قانونی روشـن کـردن نکـات مـبهم و تاریـک پزشـکی بـرای           
پزشکی قانونی، کارشناسـی دربـاره جـسم و روح انـسان در             . استفاده مقاماتقضایی و انتظامی است    

  .محضر عدالت است
  

  :مراجع قضاییتأثیر نظریه پزشک قانونی در تصمیم 
در مورد الزامی یا غیر الزامی بودن مراجعه مرجع قضایی به پزشـک قـانونی جهـت اتخـاذ                   

  :تصمیم
اصوالً در امور جزایی، ارجاع یا عدم ارجاع، بسته به نظر مقام قضایی دارد؛ و دادگاه الزامـی                  

  .به ارجاع ندارد
 دادگـاه    را ایجـاد کنـد،    اما اگر موضوع فنی باشد و جهات فنی و اعمال معلومات تخصصی             

تواند عمل تطبیق    دادگاه می   دهد؛ ولی بالعکس،  رأساً حق اظهارنظر ندارد و به کارشناسی ارجاع می        
  )نظریه شعبه دوم دیوان عالی کشور. (را خود انجام دهد

کارشناسی در حقیقت نوعی شهادت است و مقامات قضایی که مأمور رسیدگی به دعـوای                
ها و قابـل     مثالً در تشخیص برچسب     نمایند،انند خود نقش مشاور را ایفا نمی      توجزایی هستند، نمی  

 بـه کـسب نظـر       ن یا آمپول امتین که موجـب مـرگ بیمـار شـده محتـاج              یاشتباه بودن آمپور مرف   
 خود در موضوعی کـه از امـور          عالی جنایی نباید بدون ارجاع به کارشناس،       کارشناس است و دیوان   

و یا برای   )  دیوان عالی کشور   2 شعبه   3/4/1319 – 9770 شماره   رأی. (فنی است اعمال نظر کند    
 نه اینکه خـود       دادگاه بایستی نظر تخصصی و خبره را جلب نماید،          تشخیص اختالل مشاعر متهم،   

)  دیوان عالی کشور   5 شعبه   10/5/25 – 675رأی شماره   . (رسیگی و مبادرت به صدور حکم نماید      
دور حکم بدون درخواست نظـر کارشناسـان مرکـز در صـورتی کـه               و نیز دادگاه شهرستان حق ص     

 را   پزشکان شهرستان قادر به تشخیص اینکه زوال عقل در اثر صدمات وارد شده بوده است یا نـه،                 
  ) دیوان عالی کشور9 شعبه 2/1340 – 4392حکم شماره (ندارد 

   یا نه؟در مورد اینکه آیا در موارد تعیین ارش جلب نظر کارشناس ضرورت دارد
انـد کـه نظریـه کارشـناس        قضات کیفر یک و دو تهران، در یک نظر مشورتی جـواب داده            

 فقـط در مـوارد       بنابراین،. موضوعیت ندارد، بلکه از باب کمک به کشف واقعه بوده و طریقیت دارد            
  .مهم که تعیین ارش برای دادگاه مقدور نباشد، جلب نظر کارشناس الزم است

  :نی در مجازاتتأثیر نظر پزشک قانو
 نظر پزشک قانونی عالوه بر اینکه در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه               –الف  

تواند به عنوان دلیلی بر کـشف حقیقـت امـر مـورد             باشد، می یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم می      
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ادلـه  نظر پزشکی قانونی در صورت ثبوت ارتکاب جرم توسط متهم بـه اسـتناد               . استفاده قرار گیرد  
  .کند، دخالت دارددیگر در میزان مجازاتی که دادگاه برای مجرم تعیین می

بنابراین، اهمیت اثر مستقیم نظر پزشک قانونی در مدت معالجه جراحـت یـا تـصادف کـه                  
شود شود و یا اینکه اصالً ضربه ناشی از تصادف موجب سقط جنین می            موجب سلب قدرت کار می    
  .شودر شده توسط دادگاه مشخص مییا نه، در میزان مجازات صاد

  
  : تأثیر نظر پزشک قانونی در قرار صادر شده توسط مقام قضایی–ب 
  :گوید می1344 تیر 6قانون لغو مجازات شالق مصوب » ج«بند 

هـر نـوع اسـلحه دیگـر         درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا            «
  چه دالیل و قراین موجود،  داللت بر توجه اتهام بـه آنـان نمایـد،               گیرند، چنان مورد تعقیب قرار می   

  ».قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت
 نظر پزشک قنونی در تشخیص اینکه آیا ضـربات موجـود در بـدن شـاکی از                   در این مورد،  

چاقو یا اسـلحه سـرد دیگـری        خودزنی است یا ضربه را متهم به وی وارد نموده، و ضربه ناشی از               
 که متهم، مجنی علیه را بـا چـاقو           شود و مرجع قضایی به استناد این نظر پزشک،        است، اعالم می  
  .کند قرار بازداشت صادر می مجروح کرده،

قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخـدر و اقـدامات تـأمینی و              ) 8(همچنین ماده   
، قانونگـذار، اسـتعمال مـواد مخـدر         1359ل به کار معتادین مصوب      درمانی به منظور مداوا و اشتغا     

این قانون مقـرر داشـته اسـت    ) 17( در ماده   بدون مجوز طبی را جرم دانسته و مجازات قائل شده؛         
  که برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مـذکور در مـوارد دو، شـش، هفـت، هـشت، نـه،            

 چنانچه دالیـل کـافی بـه توجـه      این قانون تحت تعقیب قرار گیرند، پانزده و شانزده     یازده، سیزده، 
 قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشـت، مـتهم تـا پـس از                    اتهام به آنان باشد،   

  . شروع دادرسی یا صدور حکم برائت از دادگاه جزایی، آزاد خواهد شد
باشـد و ایـن موضـوع موجـب         عتـاد مـی   بنابراین، اگر پزشک قانونی تأیید نماید که متهم م        

  .کندحصول علم برای قاضی در مرحله تحقیق شود، قاضی برای متهم قرار بازداشت صادر می
تأثیر نظر پزشک قانونی در تشخیص ماهیت علمی و قابلیت انتساب جرم            

  به مجرم
  : تأثیر نظر پزشک قانونی در تشخیص ماهیت عمل–الف 

ی، تعیین ماهیت عمـل مـشکل بـوده و نیـاز بـه همکـاری                های جزای   در بسیاری از پرونده   
در بعضی مواقع، در مورد عملی که اتفاق افتاده و اصوالً تعیین این امر که آیـا                 . پزشک قانونی دارد  

عمل مزبور جرم است یا نه، مثالً کسی کـه بـه طـرز فجیعـی کـشته شـده، تعیـین اینکـه عمـل                         
اسـت و نظـر پزشـک قـانونی در ایـن مـوارد         خودکشی است یا قتل، در خیلـی از مواقـع مـشکل             



 ٦٨

در بعضی موارد نیز عمل جرم است ولی تعیین دقیق وصف مجرمانه باید با همکـاری                . رهگشاست
مثالً اگر با زنی زنا شده و زن ادعا کند زنا به عنف صورت گرفته، این پزشک                 . پزشک قانونی باشد  

در بـدن زن    ... رب و جـرح و درگیـری و       قانونی است که با معاینه دقیق بدن زن و مشاهده آثار ض           
  .تواند بگوید که زنا به عنف بوده یا با رضایت می

   تأثیر نظر پزشک قانونی در قابلیت انتساب جرم به مجرم-ب
دهد ولی تشخیص اینکه آیا ایـن عمـل           ای انجام می    در بعضی مواقع، کسی عمل مجرمانه     

هـای خـون      ماننـد مـواردی کـه لکـه       . سـت قابل انتساب به مجرم است یا نه، با پزشک قـانونی ا           
 DNAآید و از نظر گروه خونی و آزمایشات تکمیلی مانند             مشکوک در صحنه جنایت به دست می      
  .با خون یکی از متهمین تطابق کامل دارد

  :گیری نتیجه
شود؛ بلکه نظریه کارشناسـی و از   نظر پزشکی قانونی از نظر حقوقی، شهادت محسوب نمی       

  .شک قانونی خود نیز مشمول قوانین مربوط به کارشناسی استنام و پز ادله بی
درصورتی که پزشکان قانونی دو نفر یا بیشتر باشـند، نظرشـان ارزش بینـه شـرعی را دارد              

اگـر پزشـک یـک نفـر باشـد جهـت اعتبـار           . مشروط به اینکه پزشکان مسلمان و عادل نیز باشند        
 بلکه اگر شرایط شـهود تحقیـق مـصرحه در           نظراتش الزم نیست شرایط بینه شرعیه موجود باشد،       

قانون آیین دادرسی کیفری و شرایط کارشناسی را مطابق قانون مربوط به کارشناسان رسـمی دارا                
  .باشد، کافی است

اگر پزشکان قانونی دو نفر عادل مسلمان باشند، قاضی باید به نظر آنها ترتیب اثـر بدهـد،                   
  .ظر کرده باشندمگر اینکه برخالف علم قطعی قاضی اظهارن

اگر پزشک قانونی یک نفر باشد فقط در صورتی که نظر وی موجب حصول قطـع و تعـین                   
برای دادگاه باشد، نظرش  معتبر است و درصورتی که در ارزش اثباتی آنها شبهه باشـد، اصـل بـر                     

در برخی مواقع، نظر پزشک قانونی در میـزان مقـرر توسـط دادگـاه دخالـت                 . عدم ارزش آن است   
کنـد و     در برخی مواقع، نظر پزشک قانونی، قرار صادر شده توسط قاضی را مـشخص مـی               . ندک  می

قانون لغو مجازات   » ج«مثل بند   . کند  دادگاه با توجه به نظر پزشک قانونی قرار بازداشت صادر می          
  .قانون تشدید مجازات قاچاق موادمخدر که ذکر شد) 17(شالق و ماده 

ه عنوان طریقی برای حصول علم است و اگـر نظـر پزشـک           بنابراین، نظر پزشکی قانونی ب    
  .تواند دلیل باشد موجب حصول اقناع برای قاضی شود، با توجه به سایر قراین و امارات می

ترین وظیفه پزشکی قانونی تشخیص قتل عمدی و تعیین علـت فـوت و                در هر حال، مهم   
  .چگونگی حدوث آن است

  ادامه دارد
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  حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییهنظریات مشورتی اداره کل 
  

  :مقدمه
نشریه پیام آموزش امیدوار است با همکـاری قـضات بزرگـوار بتوانـد نظـرات جدیـد اداره                   

ضمن تشکر از آن دسته از عزیزانی که تـاکنون ایـن            . حقوقی را در اختیار همکاران دیگر قرار دهد       
که دادسرای عمومی و انقـالب بـه عنـوان          اند و به اعتبار این        نظریات را برای نشریه ارسال نموده     

یک جدیدالتأسیس مطرح و سؤاالت متعددی در این راتباط وجود دارد، لـذا در ایـن شـماره تعـداد                    
 تقـدیم   اندیگری از نظرات مشورتی اداره حقوقی که درخصوص دادسرا است بـه حـضور همکـار               

  .گردد می
  

  سؤال
هـای عمـومی و انقـالب و          شکیل دادگاه اصالحی قانون ت  ) 3(ماده  » الف«با عنایت به بند     

نامه این قانون، خواهشمند است بررسی و اعالم فرمایید که اجـرای قـسمت اخیـر                  آیین) 10(ماده  
هـا خـصوصاً در    الکفالـه  قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بـر ضـبط وثیقـه و یـا وجـه        ) 140(ماده  
  دادستان؟شود یا  قضایی انجام می های اطفال، توسط رئیس حوزه دادگاه

  
  16/4/1382 -2983/7: نظریه مشورتی شماره

هـای عمـومی و انقـالب         اصالحی قـانون تـشکیل دادگـاه      ) 3(ماده  » الف«با توجه به بند     
نامه این قانون، اختیارات و وظایف دادستان که سـابقاً            آیین) 10( و لحاظ ماده     28/7/1381مصوب  

جدداً به استناد مـذکور بـه دادسـتان اعـاده           به رئیس دادگستری و معاونین وی تفویض شده بود م         
) 140(لذا درصورت تشکیل دادسرا در محل، در فرض سؤال، اجرای قسمت اخیر مـاده               . شده است 

های عمومی و انقالب در امور کیفری مبنـی بـر صـدور دسـتور ضـبط                   قانون آیین دادرسی دادگاه   
 خواهـد بـود؛ لـیکن چـون         بـا دادسـتان   م در کلیه مراجـع قـضایی        التزا  الفکاله یا وجه    وثیقه یا وجه  

التـزام قـائم بـه شـخص          گذار و نهایتاً دسـتور ضـبط وجـه          تشخیص تخلف متهم با کفیل با وثیقه      
دادستان نیست تا مباشرت او شرط باشد، بنابراین درصورت اعطای اختیار از سوی دادستان، اعمال               

  .دیاد شده توسط معاونین توسط دادستان نیز نیز منع قانونی ندار
  

  :سؤال
نامـه اصـالحی قـانون تـشکیل          آیـین ) 10(بعضی از همکـاران محتـرم مـستنداً بـه مـاده             

هـای    دادگاههای عمومی و انقالب، معتقدند که قرارهای بازداشت موقت صادر شده از طرف             دادگاه



 ٧٠

ق هـای سـاب     اطفال باید به نظر و تأیید دادستان برسد و برخی دیگر اعتقاد دارند اختیارات دادستان              
قابل برگـشت و    ) 10(نامه ماده     که به موجب قانون تشکیل حوزه قضایی محول شده است با آیین           

لذا قرارهای بازداشت موقت کماکان بایستی به نظر رئیس حـوزه قـضایی برسـد و     . باشد  اعاده نمی 
 های اطفال رأساً مجاز بـه صـدور قـرار بازداشـت             نمایند که دادگاه    برخی دیگر نیز چنین عنوان می     

. نظـر و اخـذ تأییـد از دادسـتان و یـا رئـیس حـوزه قـضایی ندارنـد           باشند و نیاز به جلب      موقت می 
  .نظر و ارشاد نمایید خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص بررسی و اعالم

  
  16/4/1382 -2941/7: نظریه مشورتی شماره

تعیین ) 231 الی   219 (ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری مواد          
گردیده و در هیچ یک از مقررات مذکور دخالت و اعمال نظر دادسـتان در تـصمیمات و قرارهـای                    

  .بینی نگردیده است دادگاه اطفال پیش
  

  :سؤال
نامه  آیین) 10(های عمومی و انقالب و ماده        با عنایت به قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه       

هـای اطفـال      ی، خواهشمند است بررسی و اعالم فرمایید در دادگـاه         این قانون و سایر مقررات جار     
  دعوای اعسار از هزینه دادرسی بایستی به طرفیت دادستان اقامه شود یا رئیس حوزه قضایی؟
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  16/4/1382 -2943/7: نظریه مشورتی شماره
ن آیین  قانو) 507(های عمومی و انقالب و ماده         قانون تشکیل دادگاه  ) 16(با توجه به ماده     

مدیر دفتـر نـسخه دیگـر       ... «: های عمومی و انقالب در امور مدنی که مقرر داشته           دادرسی دادگاه 
دادخواســت را بــرای طــرف اصــلی ارســال و در  ضــمن روز جلــسه دادرســی را تعیــین و ابــالغ  

گـردد و نیـاز بـه طـرح آن علیـه              دعوای اعسار به طرفیت طرف اصلی دعوا اقامه می        » ...نماید  می
هـای عمـومی و       نامه قانون تـشکیل دادگـاه       آیین) 10( دادگستری یا دادستان نیست و ماده        رئیس

  .انقالب راجع به اختیارات دادستان منصرف از موضوع استعالم است
  

  :سؤال
های عمومی و انقـالب در حـال حاضـر بـا               با توجه به اصالحیه قانون تشکیل دادگاه       -الف

تواننـد قـرار بازداشـت        ومی و کیفری استان و تجدیـدنظر مـی        های عم   اجرای این قانون آیا دادگاه    
  موقت صادر کنند یا خیر؟

های بخش درخصوص جرایمی که قـادر          وضعیت صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه       -ب
نمایـد، بـه تفکیـک چگونـه          به صدرو رأی هستند و جرایمی که به جانشینی از بازپرس اقدام مـی             

  باشد؟ می
قانون مجازات اسالمی، آیـا اشخاصـی کـه بـه واسـطه             ) 624 و   623(د   با التاف به موا    -ج

دادن ادویه یا وسایل دیگر و با داللت افراد حامله به استعمال ادویه و یا وسایل دیگر موجب سقط                   
داروفروشـانی کـه وسـایل سـقط جنـین را فـراهم             . شوند و یا اطبا، ماماهـا، داروسـازان           جنین می 

دهند و زن حامله با تهیه دارو از این افراد، جنین خـود را سـقط                  اد قرار می  نمایند و در اختیار افر      می
های مقرر در مواد مرقوم بایستی دیه بپردازند یا خیـر؟ و چـه                نماید، این افراد عالوه بر مجازات       می

  باشد؟ کسی مسئول پرداخت دیه می
  

  5/3/82 -1481/7: نظریه مشورتی شماره
هـای عمـومی و انقـالب         قررات قانون تشکیل دادگـاه     در مواردی که حسب م     -پاسخ الف 

گردنـد،   ها مستقیماً و ابتدائاً در دادگاه عمومی و یا تجدیدنظر یا کیفـری اسـتان مطـرح مـی             پرونده
قانون مرقـوم و یـا در مـوارد منـدرج در            ) 3(اصالحی ذیل ماده    » 3«مانند موارد مندرج در تبصره      

انون و صدور قرار بازداشت مـتهم از طـرف ایـن مراجـع              همان ق ) 20(الحاقی به ماده    » 1«تبصره  
اقدام این مراجع به صدور قرار بازداشت منع قـانونی نداشـته و نیـازی             . گردد  ضروری تشخیص می  

  .به تأیید این قرار توسط دادستان نیست
) 3(الحـاقطی بـه مـاده       » 6« در حوزه قضایی بخشها که وفق مقررات تبـصره           -پاسخ ب 

البـدل دادگـاه در جرایمـی کـه           های عمومی و انقالب، رئیس یا دادرس علـی          اهقانون تشکیل دادگ  
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نماینـد،    رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری استان است به جانـشینی بـازپرس اقـدام مـی                 
توانند درصورت ضرورت، قرار بازداشت متهم را صادر نمایند؛ ولـی چـون اقـدامات آنهـا تحـت            می

شود، اظهارنظر دادستان مربوط درخصوص این قرار ضروری است، ولـی            نظارت دادستان انجام می   
هایی که رسـیدگی بـه آنهـا          در مورد سایر جرایم در مورد سایر جرایم در مورد صدور قرار بازداشت            

ابتدائاً در صالحیت دادگاه مرقوم است، صدور قـرار مرقـوم بالمـانع و نیـازی بـه تأییـد دادسـتان                      
  .باشد نمی

قانون مجازات اسالمی، در هر مورد که اشخاص        ) 624 و   623(حت مواد    به صرا  -پاسخ ج 
گردند، حکم به پرداخت دیه نیز مطـابق          مذکور در مواد مرقوم، محکوم به مجازات مقرر قانونی می         

قابل ذکر اسـت  .  پرداخت دیه قانونی هستند  شود و آنان مسئول     مقررات قانونی علیه آنان صادر می     
قـانون مجـازات    ) 489(سری به مـادر نیـست و در مـواردی مقـررات مـاده               االشعار ت   که مواد فوق  

  .اسالمی قابل اعمال است
  

  :سؤال
های عمومی و انقالب مـصوب   دادگاهقانون اصالح تشکیل ) 18(از آنجا که به موجب ماده   

 مجلس محترم شورا اسالمی، قانونگذار در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسـی                12/8/81
توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکـه         تراض ثالث به نحوی که قوانین مربوط مقرر است نمی         و اع 

علیه ممکـن اسـت مـورد         رأی خالف بین قانون شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم            
باشـد صـرفاً ایـن اسـت کـه            تجدیدنظر واقع شود؛ بنابر مراتب فوق، آنچه که مدنظر قانونگذار می          

ها که به مرحله قطعیت رسیده باشد آن هم در فرجه             اعتراض به تصمیمات دادگاه    علیه حق   محکوم
علیـه    خواهشمند است مشخص فرمایید مراد قانونگذار از محکوم       . زمانی یک ماهه را خواهد داشت     

چنانچه شخـصی در    : به عنوان مثال  . های کیفری و حقوقی شامل چه کسانی خواهد بود          در پرونده 
توانـد   ربط خواسته ایشان را رد نمایـد، وی مـی      تی به محکمه ارائه و دادگاه ذی      امور مدنی دادخواس  

علیه منظور قانونگذار برشمرده شود و یا در امـور کیفـری، چنانچـه شـاکی شـکایت علیـه                      محکوم
عنـه از جـرم انتـسابی برائـت حاصـل نمایـد، آیـا در مـانحن فیـه، شـاکی               شخص ارائه و مشتکی   

  .گردد علیه تلقی می محکوم
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  6/12/81 -10818/7نظریه مشورتی شماره 
رسـد مـراد      علیه نیست و به نظر می       قانون و رویه متداول قضایی خصوصیتی برای محکوم       

های حقوقی و کیفری احد از اصحاب دعواست که           طور عام و در پرونده      علیه به   قانونگذار از محکوم  
. استه وی تصمیم قضایی اتخاذ شود     حسب مورد بو به نحوی از انحا علیه وی صادر و یا خالف خو             

بنابراین، چنانچه خواسته خواهان در پرونده حقوقی رد و یا دعـوا مطـروح شـده غیرقابـل اسـتماع                    
علیه پرونـده تلقـی       تشخیص و یا ملزم به انجام عملی و یا منع آن گردد، در واقع خواهان، محکوم               

چنانچه متهم از اتهامات انتسابی تبرئه      لذا  . در امور کیفری نیز وضع به همین منوال است        . شود  می
 نیز مؤیـد    8/10/1375 -613رأی وحدت رویه شماره     . علیه پرونده خواهد بود     شود شاکی، محکوم  

  .این معناست
  

  :سؤال
شخصی که تأهل وی برای دادگاه محرز است چنانچه به اتهام ارتکاب زنـا تحـت تعقیـب                  

ای محصن یا محصنه تفهیم شود و آیا دادگاهی غیـر           قرار گیرد آیا لزوماً بایستی به وی ارتکاب زن        
تواند با عدم احراز شرایط احصان به فرد مذکور اتهام زنای غیـر محـصن                 دادگاه کیفری استان می   

به . یا غیرمحصنه تفهیم کند یا احراز شرایط مذکور نیز از اختیارات دادگاه کیفری استان خواهد بود               
أهل باشند بایستی در دادگاه کیفری استان تحـت تعقیـب قـرار             عبارتی، آیا کلیه متهمین زنا که مت      

  گیرند یا خیر؟
  

  115/81 -9755/7نظریه مشورتی شماره 
، اصـالح یـا     27/7/81های عمومی و انقـالب مـصوب          قانون تشکیل دادگاه  ) 5(چون ماده   

  .نسخ نشده است؟ همچنان به قوت خود باقی است
  

  :سؤال
هـای عمـومی و انقـالب         نون اصالح قانون تشکیل دادگـاه     االجراء شدن قا    با توجه به الزم   

آن » 15«، با توجه به بنـد       23/9/81ای احیای دادسرها از تاریخ        ، موسوم به الیحه   2/8/81مصوب  
االجـراء    از تـاریخ الزم   مزبـور   ) 39(به قانون مزبور الحاق گردیده و نظر به ماده          ) 39(که طی ماده    

:  نسخ گردیده، پرسش این اسـت کـه        79مصوب سال   .  د.  آ . ق 268 و   235(شدن آن قانون مواد     
براسـاس مـواد    (درصورتی که نسبت به رأی دادگاه بدوی که قطعیت یافته، اعالم اشـتباه شـود و                 

پرونده مزبـور بـه یکـی از        ) االجراء شدن قانون موسوم به احیای دادسرا        منسوخ فوق و قبل از الزم     
االجراء شدن قانون اصالح، آیا    شد، اکنون با توجه به الزم     های تجدیدنظر ارجاع شده با      شعب دادگاه 

تواند براساس مواد منسوخ رأی قطعی را نقض و رسـیدگی مـاهوی و تـصمیم مقتـضی اتخـاذ                  می
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نماید؟ و یا باید قرار عدم صالحیت به شایستگی رسیدگی در شعب تـشخیص رسـیدگی در شـعب      
  صادر نماید؟... قانون اصالح) 18(ماده » 2«تشخیص دیوان عالی کشور موضوع تبصره 

  
  13/10/81 -9164/7: نظریه مشورتی شماره

های عمومی و انقالب در امور مـدنی   قانون آیین دادرسی دادگاه ) 26 و   9(با عنایت به مواد     
های عمومی و انقالب در امور کیفری مـصوب           قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 58( و ماده    1379سال  
 و فلـسفه    های عمومی و انقالب     دادگاه به قانون تشکیل     28/7/81الحاقی  ) 29( و ماده    1378سال  

هـایی کـه قبـل از          قانون اخیرالذکر، در مورد پرونده     28/7/81اصالحی  ) 3(ماده  » 4«وضع تبصره   
های عمومی و انقالب      قوانین آیین دادرسی و دادگاه    ) 412،  411،  236(و ماد   ) 268،  235(لغو مواد   

عالی کشور مطرح بوده، رسیدگی ادامـه خواهـد           ها و شعب دیوان     نی در دادگاه  در امور کیفری و مد    
از قبیـل   . رعایت شود ) 28/7/1381(یافت؛ لکن در ادامه رسیدگی باید مقررات قانون اخیرالمصوب          

) 18(مـاده   ) 1(ی با قانون یا شرع به شرح مذکور در تبـصره              توجه به مواد مقنن از اختالف بین رأ       
  .  اضافه شده است به قانون28/7/1381که به تاریخ 

  
  :سؤال

های مربوط به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتـر از هجـده سـال در اجـرای                   آیا پرونده  -الف
) 220(های عمومی و انقـالب و تبـصره مـاده             اصالحی قانون تشکیل دادگاه   ) 3(ماده  » 3«تبصره  

ری مستقیماً در دادگاه اطفال مطـرح       های عمومی و انقالب در امور کیف        قانون آیین دادرسی دادگاه   
  شود؟ می

قرار عـدم   ) 3(ماده  » 3«های موضوع تبصره      تواند در مورد پرونده     آیا قاضی دادسرا می    -ب
  های مربوط صادر نماید؟ صالحیت به اعتبار صالحیت دادگاه

 تواننـد دادسـرا را      آیا دادگاه کیفری استان، دادگاه عمومی کیفری یا دادگاه اطفـال مـی             -ج
اصـالحی قـانونی تـشکیل      ) 3(مـاده   » 3«ملزم بـه انجـام تحقیقـات در جـرایم موضـوع تبـصره               

  های عمومی و انقالب نمایند؟ دادگاه
  

  11/4/82 -2923/7: نظریه مشورتی شماره
هـای    اصـالحی قـانون تـشکیل دادگـاه       ) 20(مـاده   » 1«با توجه به عموم و اطالق تبصره        

هـای   ر است، هر جرمی که مجـازات آن یکـی از مجـازات   عمومی و انقالب که ناسخ مقررات مغای      
مندرج در تبصره یاد شده باشد، رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه کیفری اسـتان اسـت، اعـم از                    

  .اینکه بزه ارتکابی قبالً در صالحیت دادگاه انقالب یا دادگاه عمومی و یا دادگاه اطفال بوده
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قـانون آیـین دادرسـی      ) 220( بـر تبـصره مـاده        چون تبصره یـاد شـده وارد      : بنابراین، اوالً 
» 1« در حـدود تبـصره       220(های عمومی و انقالب در امور کیفری است، لذا تبـصره مـاده                دادگاه
الحاقی تخصیص خورده است و به این جهت اشخاص بالغ زیر هجـده سـال درصـورت      ) 20(ماده  

ی باشـد، در صـالحیت دادگـاه        الحاق) 20(ماده  » 1«های مذکور تبصره      ارتکاب جرمی که مجازات   
تکلیف دادسرا در مورد ایـن دسـته از اشـخاص بـالغ بـاالی               . کیفری استان است نه دادگاه اطفال     

  .هجده سال است
  :در مورد سایر جرایم ارتکابی اشخاص بالغ بر هیجده سال دو دیدگاه وجود دارد: ثانیاً

هـای عمـومی و انقـالب،         اصالحی قانون تشکیل دادگاه   ) 3(ماده  » 3« چون در تبصره     -1
رود، احصا شده و در آن تبصره، صرفاً به اطفـال تـصریح               مواردی که مستقیماً پرونده به دادگاه می      

 سال از شمول آن خارج است و نظر به اینکه مجـازات جـرایم               18بنابراین اشخاص بالغ زیر     . شده
از جـرایم ارتکـابی     لـذا ایـم دسـته       .  سـال اسـت    18ارتکابی این اشخاص همانند اشخاص باالی       

اشخاص یاد شده بایستی از طریق دادسرا و با انجام تحقیقات مقدماتی و صـدور کیفرخواسـت بـه                 
  .دادگاه اطفال ارسال شود

هـای عمـومی و انقـالب کـه مقـرر             اصالحی قانون تشکیل دادگاه   ) 3( با توجه به ماده      -2
هـای عمـومی و    رسـی دادگـاه  داشته تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوط طبـق قـانون آیـین داد          

شود و توجـه بـه اینکـه ذکـر کلمـه اطفـال در                  عمل می  28/6/78انقالب در امور کیفری مصوب      
های عمومی و انقالب به تبعیت از فصل پنجم          اصالحی قانون تشکیل دادگاه   ) 3(ماده  » 3«تبصره  

 رسیدگی به جـرایم     های عمومی و انقالب در امور کیفری که به ترتیب           قانون آیین دادرسی دادگاه   
اطفال تصریح دارد، صورت گرفته است؛ لذا در مورد جرایم ارتکابی اشخاص مورد بحث به غیـر از                  

قـانون آیـین دادرسـی    ) 220(قانون اصالحی، تبـصره مـاده       ) 20(ماده  » 1«جرایم موضوع تبصره    
 سوی اشـخاص    های عمومی و انقالب در امور کیفری حاکم خواهد بود؛ یعنی این جرایم از               دادگاه

بالغ زیر هجده سال پس از رسیدگی دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه اطفـال ارسـال خواهـد               
  .شد
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  )ع(ماجرای پیدا شدن قبر حضرت علی 
  

، فرزندانش شبانه جنازه آن حضرت را در زمین )ع(پس از شهادت امیرالمؤمنین علی 
دانستند  و نزدیکان آنها نمی) السالم علیهم (جز ائمه. سالها گذشت. بلندی مخفیانه به خاک سپردند

ای سبب پیدا شدن قبر  الرشید حادثه تا اینکه در زمان خالفت هارون. قبر آن حضرت کجاست
  حضرت گردید و آن حادثه چنین بود؛

  :گوید بن حازم می عبداهللا
در رسیدیم، ) نجف(روزی برای شکار همراه هارون از کوفه خارج شدیم، به ناحیه غریین 

آهوان پا به قرار . های شکاری را به سوی آنها فرستادیم ان محل آهوانی را دیدم، بازها و سگ
های  بازها و سگ. ای که در آنجا بود رساندند و باالی آن تپه ایستادند گذاشته خود را به تپه

  .شکاری از تپه باال نرفتند و برگشتند
شکاری آنها را تعقیب کردند، آهوان دوباره های  آهوان از آن تپه پایین آمدند، بازها و سگ

  .بازگشتند و این حادثه بار سوم نیز تکرار شد
ای است که وقتی آهوان به آن تپه  هارون از این ماجرا در شگفت شد که این چه قضیه

  .ها جرأت رفتن به آنجا را ندارند برند، بازها و سگ پناه می
ز همه بیشتر عمر کرده باشد، پیدا کرده، بروید به کوفه و شخصی را که ا: هارون گفلت

! پیرمرد: هارون گفت. الرشید آوردند پیرمدی از طایفه اسد را پیدا کرده نزد هارون. پیش من بیاورید
پدرم از پدرانشان نقل کرده که : پیرمرد پاسخ داد! این تپه چیست؟ ما را از حال این تپه آگاه ساز

است که خدواند آنجا را حرم امن قرار داده ) السالم علیه(ی این تپه قبر شریف عل: گفتند آنها می
لذا اهوان در پناه آن حضرت از خطر محفوظ . ناه ببرد در امان استاست و هرکس به آنجا پ

هارون الرشید از اسبش پیاده شد و آب خواست و وضو گرفت و در کنار آن تپه نماز خواند، . ماندند
و سپس دستور داد بارگاهی روی . ا به زمین گذاشت و به خاک مالیددعا کرد، گریه نمود، صورت ر

تقریباً پس از صد و سی ال ) ع(به این گونه قبر مبارک حضرت علی . قبر آن حضرت ساختند
  )1(.آشکار گردید

  
  :نوشت پی

 هجری پیش آمد 40در سال (، شهادت امام علی 252، ص100 بحاراالنوار مجلسی، ج-1
 سال قبر حضرت امام 130 هجری به خالفت رسید؛ بنابراین، بیش از 170و هارون در حدود 

  .مخفی بوده است) علی
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  جایگاه فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی
  ) قاضی دادگستری شهرستان سلماس(صمد حضرتی شاهین دژ 

  )قسمت اول(
  

  :مقدمه
 آوری، بـه تبـع آن   با پیشرفت جوامـع بـشری از لحـاظ تکنولـوژی و علـم و دانـش و فـن          

مشکالت و مسائل مبتال به زیاد نیز به وجود آمده است در این میـان مـسائل پیچیـده حقـوقی و                      
مداخله شخص ثالث در تولیـد      . طلبد  های مناسب خویش را می      حل  فقهی نیز خودنمایی کرده و راه     

های عظیم علمی و با بهره گیری از اسپرم، تخمـک یـا               مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفت      
پذیر گردیده، باعث بروز مباحث جدیـدی در حقـوق            هدایی و استفاده از مادر جانشین امکان      جنین ا 

خصوصی به ویژه حقوق خانواده گردیده است؛ چرا که علم حقوق از علومی است کـه بایـستی بـا                    
گذارد   بنابراین، انسان درحالی قدم به قرن بیست و دوم می         . مقتضیات زمان و مکان مطابقت نماید     

هـای علمـی جدیـد در بهـره بـرداری از طبیعـت،                 تکنولوژی نوین و به کـارگیری روش       که ظهور 
حلهای جدید، خود منجـر بـه         اما از روی دیگر، راه    . بسیاری از مشکالت بشر را برطرف کرده است       

آوری محصور نمانـده، بلکـه        این مسائل تنها در عرصه علوم و فن       . بروز مسائل جدیدی شده است    
هـای زیـادی را بـه وجـود           ی، اجتماعی، عاطفی و مباحث حقوقی نیز پرسـش        در عرصه روابط فرد   

مسئله تقلیح مصنوعی انسان یکی از      . آورده است و یکی از عرصهِهای جدید تلقیح مصنوعی است         
های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستنی نهاده و بـه دلیـل آنکـه                      پدیده

.  در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران به آن اشاره نشده است            این موضوع نوین است؛ متأسفانه    
بنابراین، برای تحقیق و بررسی درخصوص جنبه های حقوقی این موضوع بایستی از اصول کلی و                
مقررات عمومی استفاده و از لحاظ شرعی نیز به کتب فقهی، احادیـث و روایـات و فتـاوای معتبـر                     

  .فقهای عظام استناد جست
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  تاریخی لقاح مصنوعیپیشینه 
دانش پزشکی با پیشرفت های جدید خود توانسته است کمک شایان توجهی به تولید نسل          
انسان بنماید و به وسیله تلقیح مصنوعی و رفع بعضی از نواقص و عیـوب مـردان نظیـر عـنن، یـا          

دراز در انزال سریع و یا معالجه عیوب مجاری تناسلی زنان یا مردان، آرزوی کـسانی کـه سـالیانی         
قابل ذکر است که مسئله تلقیح، ابتـدا در حیوانـات           . برند را به تحقق برساند      انتظار فرزند به سر می    

در آغاز، این کار را یکـی از دانـشمندان          . رفت  نژاد یا تکثیر نسل به کار می        اهلی و به منظور اصالح    
چند سال بعـد یـک   . ادم، روی ماهیها انجام د. 1765 در سال »Ludwig Jacobi«آلمانی به نام 

 تلقـیح را رویـسگها آزمـایش کـرد و           »Spalanzoni«دانشمند و کیشیش ایتالیایی به نام پرفسور        
 Johhn«نتیجه مثبت گرفت و باالخرهدر اواخر قرن نوزدهم، یکی از دانشمندان روسـی بـه نـام    

hunter«             مورد اسـتفاده     تلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساحت که این روش فعالً نیز 
ها در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعی بـه انـسانها نیـز              به دنبال موفقیت این آزمایش    . گیرد  قرار می 

ها در مورد انسان، در کشورهای مختلف از قیل فرانسه و انگلستان بـه                سرایت نمود و این آزمایش    
گزارشی در این زمینه بـه      م؛  . 1799 در سال    »Elielva«یکی دانشمند انگلیسی به نام      . اجرا درآمد 

تـرین آنهـا    در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفته که قدیمی          . دولت انگلستان داد  
ده سـال بعـد یکـی از دانـشمندان فرانـسوی موسـوم بـه                . انـد   م، دانسته . 1838را مربوط به سال     

»Cerard «     ر آنها از این طریقه بـاردار        نف 41. اند   زنی که تلقیح مصنوعی شده     72گزارش داد که از
م، موضوع تلقیح مصنوعی کامالً توجـه پزشـکان و علمـا را بـه               . 1914اند و تقریباً از سال        گردیده

م، یکی از پزشکان انگلیـسی مقـیم مـصر موسـوم بـه دکتـر                . 1914در سال   . خود معطوب داشت  
عقیم وجود دارد کـه گـاه       ای برای معالجه زنان       شنیده بود که در میان بدویان طریقه      » جامیسون«

این موضوع، نظر پزشک مزبور را . گردد  منجر به آبستن شدن زنها و گاهی منتهی به فوت آنان می           
خوانند و بعد     ای از پم افسون می      به خود جلب کرد و در اثر بررسی دریافت که زنان بدوی به قطعه             

. میـرد   شود یـا مـی       که زن حامله می    دهم تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند          آن را به زنان زنا می     
این پزشک پس از تحقیقات بیشتر دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سـپس                   

هـای مـضر      دهند تا استعمال نماید، که عالوه بر نطفه مقدار زیادی میکروب            آن را به زن عقیم می     
هـا مقاومـت    ر مقابـل میکـروب    گردند و اگر بنیـه قـوی داشـت د           موجود در پشم وارد رحم زن می      

پس از خاتمه جنگ جهانی اول به       » جامیسون«دکتر  . شد  آمد و تلف می     کرد و اال از پای درمی       می
 که قبالً آزمـایش شـده بـود و          -انگلستان مراجعت کرد و در صدد برآمد به وسیله تلقیح مصنوعی          
 و از راه صـحیح علمـی   -کردنـد  بدویان و صحرانشینان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده می            

هزاران زن را که آروزی مادر شدنم داشتند بارور کند و به وسیله لوله آزمـایش، نطفـه مـرد را بـه                       
های زیادی را که از نداشتن فرزند تهدید به نـابودی و              رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانواده       

ثمر بودن منی شـوهر، از   ی به علت بیگردیدند نجات دهد؛ و از این رهگذر، گاه   متالشی شدن می  
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 رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بـی فرزنـد             )1(.نمود  نطفه مردان بیگانه استفاده می    
های لندن موجب شد که موضوع تلقـیح و وزیـر بهـداری وقـت استیـضاح و دولـت                      به بیمارستان 

  .رسانند فال شرعی و قانونی به ثبت میتخطئه گردد؛ که چرا تولد این گونه اطفال را مانند سایر اط
  

  :تعریف تلقیح مصنوعی
لقاح در لغت به معنی آبستن شدن و تلقیح آبستن کردن اسـت و معنـی اصـطالحی آن از                    
معنی مصنوعی عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن به وسیله آالت پزشـکی یـا هـر             

  .وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی
  

  :قیح مصنوعیانواع تل
تلقیح مصنوعی ممکن است با نطفه با اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیـرد کـه بـه آن تلقـیح            

چنین امکان دارد عمل تلقیح به وسیله نطفه بیگانـه تحقـق              گویند و هم   (AIH)طبیعی هومولوگ   
 و بعضی معتقدند کـه سـه گونـه اصـلی            )2(گویند؛ (AID)یابد که به آن تلقیح مصنوعی مترولوگ        

  :توان برای تلقیح مصنوعی تصور کرد که عبارتند از یم
 بستم نطفه و لقاح منی مرد و تخمک زن در داخل رحم؛ یعنی با ابزار جدیـد پزشـکی،                    -1

شود و با لقاح ایـن دو،نطفـه          منی مرد یا تخمک زن و یا هر دو در فضای داخل رحم قرار داده می               
  .شود طفل بسته می

گیـرد و آنگـاه، نطفـه بـارور      خمک در بیرون رحم انجام می  بستن نطفه و لقاح منی و ت       -2
شود و در آنجـا مراحـل رشـد خـود را خدوانـد        شدن، به وسیله ابزار جدید در درون رحم کاشته می         

  .کند برای آن مقرر فرموده است طی می
 بستن نطفه و مراحل رشد آن، تا موقـع انـسان کامـل شـدن، در بیـرون رحـم انجـام                       -3

  .گیرد می
  :ارین آن عبارتند از چندین صورت دارد که مهم) بستن نطفه در درون رحم (ولنوع ا
  . صاحب منی شناخته شده است-الف
  . صاحب منی ناشناخته است-ب

چنانچه صاحب منی شناخته شده باشد ممکن است، اوالً اسپرم مرد به وسیله ابزار پزشکی               
شود   له ابزار پزشکی در رحم زنی تزریق می       اسپرم مرد، به وسی   : شود؛ ثانیاً   در رحم همسر تزریق می    

با تخمـک   : شود که آمیزش با او برای این مرد حرام است؛ ثالثاً              که آمیزش در رحم زنی تزریق می      
  )3(.کند شود، آنگاه همسر این زن با وی آمیزش می زن دیگری در رحم زنی که نازاست تزریق می
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  :حکم تکلیفی تلقیح مصنوعی
  .دهیم حقوقی و فقهی تلقیح مصنوعی را مورد بررسی قرار میدر این بخش جایگاه 

  :توان تصور نمود در این بحث دو مورد را می
  .شود  موردی که در آن، نطفه زوج به زوجه قانونی و مشروع خود را تلقیح می-الف
  .گردد  موردی که در آن، نطفه مرد بیگانه به زن اجنبی تزریق می-ب
  

ح مصنوعی به وسیله تزریـق نطفـه شـوهر بـه همـسر قـانونی                 اگر تلقی  :بررسی مورد اول  
صورت گیرد، این عمل مشروع و جایز است و در این خصوص هیچگونه ابهامی وجـود نـدارد، بـه                 
شرط اینکه جهات شرعی در این خصوص رعایت شود؛ یعنی اینکه ایـن کـار سـبب انجـام عمـل                

 این گونه بـاروری آن اسـت کـه نطفـه از             دلیل جایز بودن  . حرام نشود، مانند التذاذ یا لمس عورت      
اسپرم مرد و همسر قانونی وی بسته شده و تنها القاح از راه معمول نبوده است و دلیلـی بـر حـرام                   
. بودن این شیوه وجود ندارد و نیز اصـل برائـت شـرعی و عقلـی بـر جـایز بـودن آن داللـت دارد                         

 طفل حاصل از نزدیکـی طبیعـی بـین زن و     شرعی و قانونی بوده و کلیه آثار  بنابراین، طفل مولود،  
در این زمینه برخی از فقهای امامیه به مشروعیت تلقـیح نطفـه             . گرددشوهر نیز بر وی مترتب می     

در ایـن   ) قـدس سـره شـریف     (آیت اهللا خـوئی     : برای مثال . اندزوج به همسر قانونی خود فتوا داده      
، اگر این عمـل توسـط غیـر شـوهر           بلی. تلقیح زن به نطفه شوهرش جایز است      : خصوص معتقدند 

انجام شود و در اثر مس یا نظر به آلت تناسلی زن الزم آید، جایز نخواهد بود و حکم ولـد حاصـل                       
از نظر حقوقی، آقای دکتر      )4(.از این عمل نیز بدون هیچ تفاوتی مانند سایر اوالد زوجین خواهد بود            

هر ناظر به راه متعارف و عادی ایجاد جنین         اشاره قانون به نزدیکی زن و شو      : کاتوزیان معتقد است  
آید که نزدیکی را وسیله منحصر مشروع ساختن نسب قـرار داده باشـد؛ و بـه                  و از آن برنمی     است،

 در مشروع بودن نسبت طفلی که در اثر تفخیذ یا سایر تماسهای بدنی بـین زن و                   همین دلیل هم،  
ه، اینکه در تلقیح مصنوعی رابطـه زوجیـت بـین           در نتیج . شوهر ایجاد شده باشد تردید وجود ندارد      

شوند وجود دارد وطفل نیز بنا بـه فـرض مـا از ترکیـب            زن و مردی که پدر و مادر او محسوب می         
  های این دو ایجاد شده است، پس باید وسیله  انزال را از یاد بـرد و بـا تحقـق ایـن شـرایط،                        نطفه

   )5(. نسب را مشروع دانست
وقـل للمؤمنـات یعضـضن مـن ابـصارهن و یحفظـن             «ه شـریفه     آی :بررسی صورت دوم    

ای پیامبر، به زنهای مؤمنه بگو که چشمهای خود را از دیدن بیگانه             ) 30سوره نور، آیه    (» فروجهن
این آیه شریفه به حفـظ فـروج امـر          . ها نگهدارند به شهوت فرو پوشانند و فروج خویش را از زشتی         

-یه بیان نشده است و عدم ذکر متعلق نیز افاده عموم می           نموده است و چون متعلق حفظ در این آ        
 مـدلول    از این رو،  .  حتی تلقیح مصنوعی است      مقتضی آیه کریمه لزوم حفظ فرج از هر چیز،          نماید،

آیه مزبور منحصر به حفظ فرج از نزدیکی یا مقاربت نامـشروع نیـست، بلکـه سـایر انـواع روابـط                      
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را نیز شامل است که تلقیح مصنوعی نیز از جمله آن موارد            ... نامشروع از قبیل مساحقه و تفخیذ و        
  .باشدمی

 عـن ابـی       علی بن ابراهیم عن ابیه، عن عثمان بن عیسی، عن علی بن سـالم،               :دلیل دوم   
ترین  سخت )6(ان اشد الناس عذاباً یوم القیامه رجل اقر نطفه فی رحم یحرم علیه              : قال) ع(عبداهللا  

  .ای مردی است که نطفه خود را در رمی قرار دهد که بر او حرام استعذاب در روز قیامت بر
  :بیان داللت

تـرین  آید که قرار دادن نطفه در رحمی که بر مرد حرام است، سـخت             از ظاهر حدیث برمی   
عذاب را به دنبال دارد؛ در صورتی که اگر شخصی زنا نماید و آب خـود را در خـارج رحـم بریـزد،                        

 خود قرار دادن نطفه در رحمی که بـر           بنابراین،.  موضوعیت نخواهد داشت    دیگر این عذاب سخت،   
 که   پس همانگونه که قراردادن نطفه در زن از راه زنا،         . آیدگناه کبیره به حساب می      مرد حرام است،  

نیز حرام خواهد بـود؛     ) تلقیح مصنوعی ( از راه غیر معمول       آید، حرام است،  راه معمول به حساب می    
) علیـه الـسالم   (زیرا علی بن سالم که این حدیث را از امـام            . د این روایت ضعیف است    هر چند سن  

  .روایت نموده است، شناخته شده و موثق نیست
بن داود، عن  القاسم بن محمد، عن سلیمان      الحسین، عن سعد، عن     عن محمد بن  : دلیل سوم 

لن یعمـل   ): علیه و آله    اهللا  صلی(ی  قل النب : قل) السالم  علیه(غیر واحد من اصحابنا، عن ابی عبداهللا        
 قلبـة ان آدم عمالً اعظم عنداهللا عزوجل من رجل قتل نبیاً او اماماً و هدم العکبه التی جعلهـا اهللا                    

نقل ) الیه علیه و آله     صلی(از پیامبر   ) السالم  علیه( امام صادق    )7(. حراماً ةلعباده او افرغ ملئه فی امرأ     
دهد که گناه آن نزد خداوند، از گنـاه مـردی             م کاری را انجام نمی    هرگز فرزند آد  : کند که فرمود    می

بزرگتر باشد که پیامبر یا امامی را بکشد، یا خانه کعبه را، که خداوند قبله بنـدگان خـود قـرار داده،                      
درنتیجه، از این حدیث استفاده . ویران کند و یا آب خود را در رحم زنی بریزد که بر وی حرام است              

ته شدن نطفه به وسیله منی مرد و تخمک زنی که آمیزش با او جایز نیست، حـرام                  شود که بس    می
  .است و این همان چیزی است که در قسم دوم مطرح است

علـی بـن      الحسن بـی    و عنده عن محمدبن احمد، عن ابی عبداهللا الرازی، عن         : دلیل چهارم 
الزنا شراو  ) السالم  علیه(بداهللا  قلت البی ع  : حمزه عن ابی عبداهللا المؤمن، عن اسحاق بن عمار قال         

الحـدودو احـد    ! یا اسحاق : ؟ فقال ةشرب الخمر؟ و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون و فیالزناه مأ           
ابو اسحاق  ) 8.(ولکن زید هذا التضییع النطفه و لو ضعه ایاها فی غیر موضعه الذی أمره اهللا عزوجل               

ت یا نوشیدن شراب؟ و چگونه در نوشیدن شـراب          زنا بدتر اس  : بو ابوعبداهللا گفتم  : گوید  بن عمار می  
حد یکی است، لکن ایـن  ! ای اسحاق: و در زنا صد تا مقرر گردیده است؟ اما فرمود     ) تازیانه(هشتاد  

مقدار بدین سبب افزوده شده که زنا، سبب از بین بردن نطفـه و قـرار دادن آن در غیـر جایگـاهی           
علت افزوده شدن بیست    ) ع(حضرت امام   : ان داللت بی. شود که خداوند، بدان دستور داده است        می
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شود و از بین بردن نطفه حـرام        زنا سبب از بین بردن نطفه می      : کنند  ضربه تازیانه را چنین بیان می     
  .شود بیست تازیانه بر حد افزوده گردد است، تا آنجا که سبب می

ت، این بیـست تازیانـه   از آنجا که حدیث مذکور در مقام بیان افزایش بیست تازیانه در زناس        
یابد و هم در حد زن؛ زیرا همان چیزی که هلت افـزایش در حـد        هم در حد مرد زناکار افزایش می      

علت افزایش در حد زن نیز هست و علت افزایش بیست تازیانه در زن ایـن اسـت کـه                    . مرد است 
. ده قـرار داده اسـت     وی نطفه را از بین برده و آن را در غیر جایگاهی که خداوند متعـال فرمـان دا                  

هـای مؤمنـان برشـمرده و         خداوند متعال، نگهداری شرمگاه را از غیر همسران و کنیزان، از ویژگی           
بنابراین، آیه یاد شده بر حـرام بـودن نگهـداری نکـردن شـرمگاه و یـا وجـوب         . حکم صادر نموده  

راگیر است و هر نوع     وانگهی، نگهداری شرمگاه از غیر همسر و کنیز، ف        . شرمگاه از آن داللت دارند    
مانند نگهداری شرمگاه از آمیزش، لمس کـردن و نیـز نگهـداری آن از               . گیرد  نگهداری را دربر می   

براین اساس، مردی   . اش در  داخل رحم بریزد که همسر قانونی و یک کنیز مرد نباشد               این که منی  
یـزد، هرچنـد از راه ابـزار    ای بر که شرمگاه خود را نگه ندارد و منی آن را در داخل رحم زن بیگانـه          

اال علی ازواجهم او ما ملکـت ایمـانهم فـانهم           . جدید باشد، فردی تجاوز کار و گناه کار خواهد بود         
استناد به ایـن    ) 31 و   29سوره معارج، آیه    (غیر ملمومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون          

تزامی بر حرمت قـرار دادن نطفـه        دسته از نصوص چنین است که آیات و روایات فوق به داللت ال            
مرد در رحم زن اجنبی داللت دارند؛ اگرچه این عمل از طریقی غیر از مقاربت و نزدیکـی صـورت                    

بنابراین، اگر قرار دادن نطفه اجنبی به وسیله زوج یـا زوجـه حتـی بـا رضـایت ایـشان نیـز                . بگیرد
ر دادن نطفـه بیگانـه در رحـم    صورت پذیرد، موجب جواز عمل نخواهد بود؛ زیرا مالک حرمت، قرا  

برخی از فقهای امامیه نیز در این مورد چنـین          . زن است، به هر کیفیتی که این عمل تحقق پذیرد         
آنچه از مفـاهیم ادلـه و بعـضی از منـاطیق     : فرماید اله بروجردی می   اند؛ مرحوم آیت    اظهارنظر کرده 

ر مرئه اجنبیه، خواه دارای زوج باشد       شود این است که تلقیح مصنوعی مرد اجنبی ب          آنها استفاده می  
یا نباشد، حرام است و در بعضی از صور آن، احکام ولد الزنا ثابت است و در بعـضی صـور، احکـام                       

. )9(ولد شبهه؛ و اما تلقیح منی زوجه محل تأمـل و اشـکال اسـت و اهللا العـالم بحقـایق و احکامـه                       
انه جایز نیست، خواه عمل تلقیح توسـط مـرد          اهللا خوئی نیز معتقدند تلقیح زن به منی مرد بیگ           آیت

 بعـضی از فقهـای اهـل بیگانـه را ممنـوع و حـرام                )10(.اجنبی تحقق پذیرد یا به وسیله خود شوهر       
تلقیح مصنوعی یقینـاً از فرزندخوانـدگی       : دانسته اند و از آن جمله، عالمه شیخ شلتوت معتقد است          

  :اند  استفتاتی، به این شرح پاسخ دادهاهللا یوسف صانعی در پاسخ  و آیت)11(.تر است پست
دار نشوند و مشکل از طرف مرد باشد که فاقد اسپرم             درصورتی که زن و مردی بچه     : سؤال

است و به واسطه نبودن بچه در زندگی آنها، مشکالت جدی پدیدار شده و امکان متالتشی شـدن                  
ین زن در دستگاه ترکیب نمـود  شود اسپرم مردی دیگری را به تخمک ا     رود، آیا می    زندگی آنها می  
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و سپس جنین تشکیل شده را به رحم این زن انتقال داد، به طوری که ادامه حیات جنین به وسیله                    
  تغذیه این زن باشد؟

مـشکل  (درصورتی که زن و شوهری به واسطه نداشتن فرزند از همدیگر جدا شوند              : سؤال
 زن به صیغه موقـت مـرد دیگـری درآیـد،            و بعد از نگه داشتن عده طالق،      ) ناباروری از طرف مرد   

ولی مقـاربتی بـین زن و مـرد         (طوری که از اسپرم و تخمک این دو دستگاه، جنین حاصل شود               به
و بعد از تمام شدن دوران صیغه موقت، زن مجدداً به ازدواج شـوهر درآیـد و    ) مذکور صورت نگیرد  

حکـم شـرعی آن     . قـال داده شـود    در این موقع جنین تشکیل شده در دستگاه به رحم ایـن زن انت             
  چگونه است؟
گردد تـا     آمده، آمیزش نامشروع انجام می    با توجه به این که در مواردی که در سؤال           : پاسخ

ماء الرجل فی رحـم     (شود که از افراد       زنا صدق کند و نطفه مرد اجنبی هم وارد رحم زنا جنبیه نمی            
یـک از صـور فـی حـد نفـسه حـرام               انـد؛ هـیچ     باشد، که غالباً فقها، حکم به حرمت داده       ) اال جنبه 

های معین شده در شرع است نباید انجـام گیـرد و              لکن چون خارج از طریق عادی و راه       . باشد  نمی
گونه اعمال که اگر با اختیـار         به خاطر یک سلسله از عوارض اخالقی و اجتماعی و غیره که به این             

اما در مورد سؤال که از مـوارد        . یرجایز است و بدون اضطرار انجام گیرد مترتب می شود، حرام و غ          
ضرورت و حرج و مشقت و مشکل نداشتن فرزند در جامعـه ایرانـی و فرهنـگ سـنتی و متالشـی       

باشد و جواز نسبت به مفـروض سـؤال در           توان گفت حرام است و جایز می        شدن زندگی است، نمی   
ست، به هرحال بایـد توجـه       همه صور است با فرض اینکه مشقت باشد، هرچند احوط طریق آخر ا            

باشد، در فرزند نیست بلکه پدرش همان صاحب نطفـه اسـت و               داشت شوهر که صاحب نطفه نمی     
مادرش هم کسی است که تخمک از اوست و در رحمش رشد کرده و همه احکام مادری و پـدری      

د؛ و بقیـه    باشـن   شود؛ یعنی اقوام صاحب نطفه و صاحب اسپرم و رحم، اقوام فرزند مـی               بر او بار می   
  .احکام هم بر همین منوال است

  
  :آید احکام حقوقی و شرعی طفلی که از راه تلقیح به دنیا می

آید، از لحـاظ      های جدید علمی به وجود می       اکنون سخن در این است که کودکی که از راه         
ازدواج، نگاه کردن، ارث و نسب چه حکمی دارد؟ درصورت اول؛ یعنی وقتی که تـشکیل نطفـه در               

گیرد و ریختن منی و با کاشتن تخمک و یا هـر دوی آنهـا از راه مـصنوعی                اخل رحم صورت می   د
شود؛ در این صورت، یک بار سخن در انتساب کودک به صاحب منی است و بار دیگر در                    انجام می 

چنانچه صاحب منی، مردی باشد که آمیـزش او بـا           . انتساب این کودک به صاحب تخمک یا رحم       
در این مورد تردیدی نیـست کـه        . فه اوست حالل است؛ مانند همسر و کنیز وی        زنی که حامل نط   

حتی اگر مرد منی خود را در برون رحم تخلیـه           . کودک به وجود آمده از منی این مرد فرزند اوست         
کند و آنگاه این مرد خودش و یا به کمک همسرش آن را در داخل رحم بریزد و همـسر او بـاردار                       
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ک، وقتی متولد شد، فرزند این مرد خواهد بود و تمام آثار نسب، محرمیت و               گمان این کود    شود بی 
اما چنانچه صاحب منی نامحرم باشد و منی مردی که شـوهر زن نبـوده   . گردد  ارث بر او جاری می    

این فرض نیز هماننـد فـرض       . به جای شوهر او به گونه اشتباهی در رحم این زن تلقیح شده باشد             
پــدر اســت و ســایر عنــاوین نــسبی نیــز   ر عرف، همان صاحب منی پیشین است؛ زیرا درنظ

همین حکم را دارند و دلیلی بر تخصیص وجود ندارد؛ چرا که این مـورد از قبیـل و طـی و شـبهه                        
درخصوص مـوردی کـه لقـاح    . )12(است؛ و اما اگر تلقیح عمدی باشد، چنانچه گفته شد، حرام است         

س از مدنی کم یا زیاد، نطفه د داخل رحم تلقـیح و             منی و تخمک در بیرون رحم صورت گیرد و پ         
کاشته شود، گفته شد که مالک پدر بودن عبارت از این است که نطفه کودک از منی شخص  بـه                

همچنین مالک مادر بودن نیز     . وجو آمده باشد و همین شخص صاحب منی، پدر این کودک است           
ه این شخص صـاحب تخمـک،   آن است که نطفه کودک از تخمک شخصی تشکیل شده باشد، ک       

بنابراین، ناگریز این نوزاد با صاحب منی که پدر اوست و به صاحب تخمک              . مادر این کودک است   
شود که زن حامل، مادر او به شمار          شود و صرف حمل کودک سبب نمی        که مادر اوست، ملحق می    

 مـرد بیگانـه بـه زن        به طفلی که از راه تلقیح عمـدی نطفـه         : بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند    . آید
از سوی دیگـر، مرحـوم سیدمحـسن    . یک از آن دو منسوب کرد       توان به هیچ    ایجاد شده است، نمی   

داند، ولی    حکیم در این مورد نیز موردی که تلقیح بین زن و شوهر باشد طفل را ملحق به مادر می                  
 بـا علـم مـرد و زن          دکتر سیدحسن امامی نیز معتقدند چنانچه عمل لقـاح         )13(.شمرد  از آن پدر نمی   

انجام شود، منی مرد مزبور هیچگونه احترامی نـدارد و فرزنـد متولـد از آن زن در حکـم ولـد زنـا                        
نماید که مرد و زن یکدیگر را بشناسند یا نشناسند، چنانچـه زنـی بـرای آنکـه                    فرقی نمی . باشد  می

ی حامله شود و پزشـک      دارای اوالد شود نزد پزشک برود و از او بخواهد که به وسیله لقاح مصنوع              
و چنانچـه   . از امر اجنبی بخواهد که منی خود را برای لقاح مصنوعی بدهد و عمل لقاح انجام گیرد                

عمل لقاح با جهل زن و مرد انجام شود، مانند اینکه پزشک نطفه مردی را برای تجزیه در البراتور                   
تن شود، فرزند مزبور نـسبت      گرفته است و در رحم زنی به عنوان داروی حاملگی بگذارد و زن آبس             

درصـورتی کـه یکـی از زن یـا شـوهر جریـان امـر را        . به زن و مرد در حکم ولد شبهه خواهد بود     
، فرزند مزبور نسبت به او حکم ولد زنا و نسبت به دیگری که جاهل بوده در حکـم ولـد                       دانسته  می

قـانون مـدنی معلـوم      ) 864(رسد، چنانچه از توجه بـه اطـالق مـاده             آنچه به نظر می   . شبهه است 
قانون مدنی، ولدازنا را از ارث محروم نموده است و          ) 884(شود، شرط توارث نسب است و ماده          می

باشند؛ و دلیلـی بـر آنکـه شـرط تـوارث در       مند می مامی اقسام دیگر اوالد، از ارث مورث خود بهره 
 زنی که حامـل او      لیکن درصورت دوم، نسبت دادن کودک به      . )14(نسب صحیح است موجود نیست    

بوده است، اگر تخمک متعلق به این زن بوده و نطفه کودک از تخمـک او و منـی تـشکیل شـده                       
باشد، بدون تردید این زن، مادر آن کودک و این کودک فرزند آن زن است و تمام عناوین نـسبی                    

 او  در شرع، که موضوع احکام گوناگون است، بر ای کودک جاری است و احکام ایـن عنـاوین بـر                   



 ٨٥

دلیلی وجود ندارد، چنانچه زن حامل نطفه، نازا باشـد و تخمـک زن دیگـری کـه                  . گردد  جاری می 
 لوله در رحم    گاه شوهرش با وی در آمیزد و یا منی او به وسیله             زایاست در مهبل او تزریق شود، آن      

این زن تزریق گردد و سپس نطفه کودک تشکیل شود، آیا این کودک فرزند زنی است که صاحب                  
تخمک است و یا فرزند زنی او را حمل کرده و نطفه او را تغذیه کرده تا بـه آخـرین مرحلـه رشـد                         
رسیده است؟ تردیدی نیست که نوزاد، با هر کدام از این دو زن رابطه تکوینی دارد ولکـن پرسـش         

ه طور کـ    این است که کدام یک از آنان از دیدگاه عرف، ملک مادر بودن برای نوزاد را دارد؟ همان                 
گفته شد، مالک مادر بودن از دیدگاه عرف همانند مالک پدر بـودن اسـت و آن اینکـه نخـستین                     

براین اساس، وقتی فرض بـر ایـن اسـت کـه نطفـه ایـن       . مرحله آفرینش کودک از آب مادر باشد    
آیـد؛ همـین      کودک که آغاز آفرینش او و نخستین جزء وجود اوست، از لقاح دو آب به دسـت مـی                  

بنـابراین، نخـستین مرحلـه وجـود کـودک از           . ی، نخستین مرحله وجود کودک اسـت      آفریده ابتدای 
صاحبان منی و تخمک گرفته شده است و حتی نطفه کودک از دو جزء ترکیب یافته که هر کـدام                    

  .از این دو جزء به یکی از صاحبان منی و تخمک وابسته است
نهـا سـبب رشـد کـودک        گیـرد ت    و اما تغذیه این کودک که پس از این مرحله صورت مـی            

شود که کودک را از حالت فرزند بودن برای صـاحبان منـی و تخمـک                  شود و تغذیه باعث نمی      می
در کتاب تحریرالوسیله در ادامـه مـسئله        ) ره(بیرون آورد و این نظریه منبعث از نظریه امام خمینی           

 نیـز پـرورش     در شکل سوم؛ یعنی موردی که بسته شـدن و         . باشد   در بحث تلقیح مصنوعی می     10
صورت یک انسان زنده و تمام خلقت درآید، در بیرون رحم و در یـک جایگـاه            نطفه تا زمانی که به    
در این فرض نیز، مردی که صاحب این منی است و نطفـه از ایـن منـی بـه      . مصنوعی انجام شود  

وجود آمده، پدر این کودک است، چنانچه زنی که صاحب تخمک اسـت و نطفـه از ایـن تخمـک                     
لـذا احکـام مـادری و پـدری بـر ایـن دو و احکـام               . آیـد   یده شده، مادر این کودک بـشمار مـی        آفر

مـثالً  . شـود  خویشاوندی بر سایر کسانی که به وسیله آن با دو با کودک نسبت دارنـد مترتـب مـی           
اوالد پدر و مادر صاحب نطفه، برادران و خواهران این کودک مصنوعی و پرورش یافتـه در خـارج                   

  .داند البته حقیقت احکام را خداوند متعال بهتر می. ندباش رحم می
  ادامه دارد
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  :ها نوشت پی
  .8 مجله صبا، دوره پنجم، ش -1
  . ویلسون-2
، نقـل از مقالـه آثـار حقـوقی تلقـیح            383های زنان و زایمان، ترجمه علی نـوری، ص             رابرت، بیماری  -3

  .166 ص 3 مصنوعی انسان، سیدعلی علوی قزوینی، نامه مفید، شماره
  ).آقای جعفرزاده( سخنی درباره تلقیح، فقه اهل بیت، شماره چهارم -4
  .42 و 43 خوئی، سیدابوالقاسم، مستحدثات المسائل، صفحه -5
  . نقل از مقاله بررسی ابعاد حقوقی تلقیح مصنوعی، نوشته خانم رؤیا کریمی مجد-6
  .5/541 کافی، ثقه االسالم کلینی، ج -7
  .4ج/239،  وسایل الشیعه-8
  .4ج/267 وسایل الشیعه، -9

  .نامه دوره لیسانس، چاپ نشده زاده، حسین، جنبه حقوقی لقاح مصنوعی، پایان  کاظم-10
  .42، 43 خوئی، ابوالقاسم، مستحدثات المسائل، صفحه -11
  .نامه دوره لیسانس، چاپ نشده  پایان45زاده، حسین، جنبه حقوقی، لقاح مصنوعی، ص    کاظم-12
  . ترجمه دانش جعفرزاده71اهللا مؤمن، فقه اهل بیت، شماره چهارم، صفحه  آیت -13
  .1380 دی 27 نقل از روزنامه نوروز، رویا کریمی مجد، بررسی ابعاد حقوقی تلقیح مصنوعی، مورخ -14
 .، چاپ اسالمیه216 دکتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی، جلد سوم، صفحه -15
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  *نامه نگارش فارسی شیوه
  )هفتممت قس(

  بخش دوم
 مروری بر اصول نگارش فارسی

خـواهیم    در بخش اول، با لوازم و مراحل مقدماتی نگارش آشنا شدید؛ در ایـن بخـش مـی                 
  .های دستور زبان و نگارش فارسی را بیاموزیم ترین قواعد و شیوه مهم

قـضایی و   ها اعـم از اداری،        ها باید در تمامی انواع رشته       شکی نیست که این قواعد و شیوه      
  .شخصی رعایت گردد

  دستور زبان) فصل اول
نویسنده خوب باید بـا قواعـد دسـتور         . های نویسندگی است    نویسی دستوری، از پایه     درست

تـوان   تنهـا در ایـن هنگـام، مـی       . زبان مادری خویش به خوبی آشنا باشد و آنها را محترم بـشمارد            
  .ادعای پاسداری از زبان و مرزهای آن را صادقانه شمرد

هـای نویـسندگی اسـت، در ایـن           از آنجا که هدف این بخش، آشناسازی مخاطب با بنیـان          
هـای کامـل      شماریم و جویندگان دانش بیـشتر را بـه کتـاب            مبحث نیز مختصرنویسی را اصل می     

تواند   های دستوری را شامل است و می        این چکیده، مجموعه بنیان   . گردیم  دستور زبان رهنمون می   
  .آید ه دستور زبان فارسی به کار میبرای مرور یک دور

  فعل: گفتار اول
فعل، واژه یا واژگانی است که یکی از این پنج معنا را در زمان گذشته، حال، یا آینده نشان                   

  :دهد می
  .پرستم من خداوند خود را به جان می:  انجام دادن یا انجام شدن کاری-
  .ستباز موضوع کالم فراموش شده ا:  صورت پذیرفتن کاری-
  .انقالب عمق یافت:  پذیرفتن حالتی-
فعل خـاص یـا     . فعل یا خاص است یا غیرخاص     . راه دیگری در پیش است    :  بودن چیزی  -

  .معین است یا ربطی
  .شود گردد؛ یعنی به شش ساخت زیر تبدیل می فعل خاص فعلی است که صرف می

مفـرد  ، سـوم شـخص      )خیـزی   برمـی (، دوم شـخص مفـرد       )خیزیم  برمی(اول شخص مفرد    
  ).خیزد برمی(

، سـوم شـخص جمـع       )خیزیـد   برمـی (، دوم شـخص جمـع       )خیـزم   برمی(اول شخص جمع    
  ).خیزند برمی(

  خبری، انشایی: انواع فعل از لحاظ مفهوم
خواه درگذشته، خواه اینـک،     . دهد  فعل خبری از تحقق یکی از معانی پنجگانه فعل خبر می          

فعل امـر از  . کند  از آن معانی پنجگانه تقاضایی میو خواه آینده، اما فعل انشایی درباره تحقق یکی  
  .این قبیل است
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  ماضی، مضارع، مستقبل: انواع فعل خبری از لحاظ زمانی
فعـل را بـه چهارگونـه اصـلی تقـسیم           ). مفهومی و زمانی  (بندی    براساس این دو نوع دسته    

(= معنـای فعـل     دهد که آغاز تحقـق        فعل ماضی نشان می   . ماضی، مضارع، مستقبل امر   : کنند  می
  .در زمان گذشته است) یکی از پنج معنای پیش گفته

  :انواع فعل ماضی
  : مطلق-1

  .وقتی سر و صداها خوابید، برگشتم به اصفهان
  ):ماضی مطلق+ می ( استمراری -2

  .کرد هایش، خدا را لمس می تک سلول با تک
  ):فعل معین همان صیغه از مصدر استن+ ماضی مطلق ( نقلی -3

  .ای ی را تو در سپیده دم ما گذراندهنیمرزو
  ):ماضی نقلی+ می ( نقلی مستمر -4

  .گفته است هر شب با چاه راز می) السالم علیه(علی 
  ):فعل معین همان صیغه از مصدر بودن+ ه + ماضی مطلق ( بعید -5

  .گاه خویش نشسته بود پیامبری که در قبله
  ):صدر استنفعل معین همان صیغه از م+ ه + ماضی ( ابعد -6

اهللا   پـیش از او هـم آیـت       . تر روشن کـرده بـود       مرحوم کاشانی مشعل مبارزه شیعی را پیش      
  .مدرس این مشعل را روشن کرده بوده است

  ):فعل معین همان صیغه از مصدر باشیدن+ ه + ماضی ( التزامی -7
  )حافظ(نم وقت گل، دیوانه باشم گر ک کاران کرده باشم بارها توبه از می من که عیب توبه

  :)ماضی استمرای+ فعل معین ماضی همان صیغه از مصدر داشتن ( ملموس -8
  .ای پیش پایم بر زمین خورد دویدم که خمپاره داشتم می

  انواع فعل مضارع
دهد که آغاز تحقق معنای فعل، در زمان حال یا آینده است و دارای                فعل مضارع نشان می   

  :باشد انواع زیر می
  ):بن و شناسه مضارع+ می ( اخباری -1

  .شود کند سقف حسینیه بر سرش آوار می افتد و احساس می یاد حسین می
  ): بن و شناسه مضارع+ ب ( التزامی -2

  اکنون، من این همه تنهایی را به کجا ببرم؟
  ):مضارع اخباری+ فعل معین مضارع همان صیغه از مصدر داشتن ( ملموس -3

  .کشم هاست که دارم انتظار می ساعت
در : مثال. دهد که آغاز تحقق معنای فعل، در زمان آینده خواهد بود            فعل مستقبل نشان می   

  .تعارف، مهمان دلمان خواهیم بود تنهایی بی
  :مثال. دهد که تحقق معنای فعل طلب شده است فعل امر نشان می
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  !از ناله مرغ چمن، از بانگ اذان خیز
  . استهمراه) باء زینت(= این فعل گاه با یک باء 

باید دانست که فعل نهی، نوعی خاص از فعل نیست، بلکه شکل منفی فعل امر است که با          
  .آید بر سر فعل امر پدید می) ن(افزودن عالمت 

  تقسیم فعل از لحاظ ساختمان
  .تابد موالی ما در میان این جمع چون شمعی می:  ساده-1
  .را فرو بستمها دریچه زخم  سال): قسمت اصلی+ پیشوند : ( پیشوندی-2
  .دهد سرانجام، نیم دیگر صورتش را نشان می): قسمت اصلی+ اسم : ( مرکب-3
حقیقـی از جهـاد سـر       مـردان   ): قـسمت اصـلی   + پیـشوند   + اسـم   ( پیشوندی مرکـب     -4

  .آورند برمی
در راه خـدا هرگـز از پـا         ): ترکیبی از حرف اضافه و اسم و قـسمت اصـلی          : ( گروه فعلی  -5
  !ننشین

(= در فعل مرکـب، جـزء غیـر صـرفی           : ل مرکب از فعل ساده چنین است      راه تشخیص فع  
گیـرد،    ای که قبل از فعل قرار می        دارای نقش نیست؛ اما در فعل، کلمه      ) شود  بخشی که صرف نمی   

دارای ) خانـه (فعل مرکب نیست؛ زیرا کلمه      ) خانه ساختم (مثالً  . دارای نقش و معموالً مفعول است     
، )فـیلم دیـدم   (کتـاب خوانـدم،     ). (خانه را سـاختم   ) (= ساختم(رای  نقش است، یعنی مفعول است ب     

نیز فعل مرکب نیستند؛ زیرا در سه نمونه اول، کلمات قبل از فعـل              ) مدرسه رفتم (، و   )ناهار خوردم (
امـا در   . دارای نقش مفعولی هستند و در نمونـه چهـارم، کلمـه قبـل از فعـل نقـش متممـی دارد                     

های غیر صرفی دارای      جزء) یاد گرفتی (، و   )ناله کردی (،  )پدید آمد (،  )زمین خوردم (هایی چون     فعل
هـای اخیـر، مرکـب      پس فعـل  ). زمین را خوردم  (معادل نیست با    ) زمین خوردم (مثالَ  . نقش نیستند 

  .هستند
صورت جزء غیرصرفی در فعـل        گفتنی است که مصدرهای عربی معموالً در زبان فارسی به         

بـا آن کـه مـثالً       ). استعفا کرد (، و   )وصف کردی (،  )تحصیل کردم : (روند، همچون   مرکب به کار می   
) تحصیل کردم (توان فعل مرکب      است، می ) حاصل کردن (، خود، به معنای     )تحصیل(مصدر عربی   

  .را صحیح دانست؛ زیرا اکنون در زبان فارسی چنین کاربردی عرفی گریز ناپذیر شده است
  تقسیم فعل از لحاظ نیاز به مفعول

  .از دکتر اجازه گرفتم و باز راهی جبهه شدم: که به مفعول نیاز ندارند:  الزم-1
  :که به مفعول نیاز دارد:  متعدی-2

  .کند حاجی گالبی، با مشک گالبش، سنگرها را غرق گالب می
  :رود صورت الزم و گاه متعدی به کار می که گاه به:  دو وجهی-3

  )وجه متعدی. (رگز دلی را نشکنه) وجه الزم. (صدا بشکن شکنی، بی اگر می! ای دل
  :شود؛ و البته این غلط است گاه فعل الزم در معنای متعدی به کار گرفته می

پیونـد  : صـحیح . پیوندنـد   های سپهری شعر عرفانی ایران را به شعر امروز جهان می            سروده
  .دهد می
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 آنـدن یـا  + بـن مـضارع    : متعدی ساختن مصدر فعل الزم گاهی از این طریق ممکن است          
  :مثال. آنیدن

تواند خالی از هر تصور دیگر، آرزوی خود را بـشناسد و تفـسیر                آیا یک انسان اندیشمند می    
  ).از مصدر دوانیدن. (قدر اسب را دوانید که از نفس افتاد آن) از مصدر شناساندن(کند و بشناساند؟ 

  : متن زیر را بخوانید و موارد خواسته شده را ارائه دهید-1
های مختلف با هـم       ا اشاره به اینکه دین های عرب به علت مجاورت با ملت           یعقوبی نیز ب  «
آنها حج خانـه خـدا      . اند  کند که فرزندان معزبن عدنان بر دین ابراهیم بوده          کرده، اشاره می    فرق می 

گونـه کـه اشـاره کـردیم، دیـن ابـراهیم              اما همـان  . اند  داشته  های حرام را معظم می      کرده و ماه    می
  ».ف شده در میان مردم بوده استصورت تحری به

   انواع فعل مضارع– انواع فعل ماضی -
  . انواع فعل از لحاظ نیاز به مفعول– انواع فعل از لحاظ ساختمان -

   مجهول-2 معلوم -1: تقسیم فعل تعدی از لحاظ ارتباط با نهاد
ایل را  قبل از شهادتش، بند حم    ... محسن: فعل معلوم فعلی است که نهادش فاعل آن باشد        

  .کند باز می
فعل مجهول فعلی است که نهادش در حقیقت مفعول است، ولی اکنـون بـه جـای فاعـل                   

مثالً در این جمله؛ حقیقتاً کسی بایـد دریچـه را بگـشاید؛ پـس دریچـه در حقیقـت                    . نشسته است 
ه ها گشود   ها و غربت    ای بر غروب    ام، دریچه   از هر واژه  : مفعول است که به جای فاعل نشسته است       

  .شود می
فعل معـین از مـصدر      + های غیر ملفوظ    + بن ماضی از فعل متعدی      : ساخت فعل مجهول  

  .متناسب با هر فعل و ساخت آن) شدن(
  .خورده خواهد شد= خواهد شد + ه + خورد : مثال

مانـد  (رود که نویسنده به هر دلیـل    فعل مجهول تنها در جایی به کار می        :نکته نگارشی 
اهمیت شمردن فاعل یا ناشناخته بودن فاعل یا ضرورت پنهان ساختن              یا بی  اهمیت دادن به فاعل   

هـای دیگـر، در       بنابراین، نباید به تقلید از شـیوه بعـضی زبـان          . بخواهد فاعل را پنهان سازد    ) فاعل
  .روی کرد استفاده از فعل مجهول زیاده

  اقسام فعل غیرخاص
  .تر گفتیم که فعل غیرخاص یا معین است یا ربطی پیش

کنـد   فعلی است که خود دارای معنای خاصی نیست و تنها به ما کمک مـی  :  فعل معین  -1
  :های گوناگون افعال را به کار بریم که ساخت

  .رود خیز می سینه... ها را گرفته است های غروب دیروز، ریل دم قطار، از دم
ریدن، گـشتن،   آستن، بودن، باشیدن، شدن، گ    : های معنی پر کاربرد از این مصدرهایند        فعل

  .خواستن، شایستن، بایستن، داشتن
  :تر، از این قرار است از این میان، وظیفه پنج فعل معین مهم

  ).خواهم رفت(ساخت فعل مستقبل : از مصدر خواستن
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  ).رفته است(سخت فعل نقلی : از مصدر استن
  ).شود برده می(ساخت فعل مجهول : از مصدر شدن

  ).برده باشم( التزامی ساخت فعل ماضی: از مصدر باشیدن
و مسند ) نهاد(فعلی است که دارای کننده نیست، بلکه تنها میان مستندالیه      :  فعل ربطی  -2

  :کند رابطه برقرار می
  .مدینه، آشفته و سرگشته شد

  .استن، بودن، شدن، گشتن، گردیدن: های ربطی از این مصدرهایند فعل
اص، گاه معین، و گاه ربطـی باشـند؛ ماننـد           توانند گاه خ    ها می   بعضی از فعل  : نکته نگارشی 

  ):است(فعل 
  ).وجود دارد.) (= یاد تو همواره با ماست: ( خاص-
  .)یاد تو در هر جا ولوله برپا کرده است: ( معین-
  .)یاد تو همواره زنده است: ( ربطی-

صـورت صـفت      ای از کاربرد فعل است که در آن، فعـل بـه             گونه) وجه وصفی (فعل وصفی   
مـثالً در ایـن     . نویسی یا پرهیز از تکرار است       آید و منظور از آن، کوتاه       می) ه+ بن مضارع   (مفعولی  

  :ف از فعل وصفی استفاده شده است»خواهم رفت«جمله، به جای 
فردا به حرم خواهم رفت و دلم را صفا خـواهم  (= فردا به حرم رفته، دلم را صفا خواهم داد        

  .)داد
ده از وجه وصفی این است که نهاد فعل وصفی بـا نهـاد              ترین شرط برای صحت استفا      مهم

اسـت و نهـاد فعـل    « سید احمد«مثالً در جمله زیر، نهاد فعل اصلی خود      . فعل اصلی یکسان باشد   
های سیداحمد با روشـنایی سـبز         چشم: (اوست؛ پس این جمله صحیح نیست     » های  چشم«وصفی  

  : ...)رنگی درخشیده و پرسید
رود و پـس از آن معمـوالً بـا قـدری فاصـله،       رت مفرد به کار میصو فعل وصفی همواره به  

در . رود که تفسیرگر ساخت و زمان و دیگر مشخصت فعـل وصـفی اسـت                همواره فعلی به کار می    
فعل مـستقبل او شـخص مفـرد اسـت، گرچـه            » رفته«دهد که     نشان می » خواهم داد «مثال باال،   

د از فعل وصـفی، همـواره بایـد ویرگـول آورد از     بع. ظاهراً به حالت صفت مفعولی جلوه کرده است       
  :پس مثالً جمله زیر غلط است. کاربرد واو عطف باید پرهیز کرد

فعل وصفی باید در هنگام ضرورت به کار        .) فردا باید به جرم رفته و دلم را صفا خواهم داد          (
  .روی کرد رود و هرگز نباید در استفاده از آن زیاده

) پرهیـز از تکـرار    (یـا   ) نویسی  کوتاه(فاده از فعل وصفی، همان      ترین مورد ضرورت است     مهم
  .کند گاه نیز آهنگ کالم یا سبک سخن چنین اقتضاد می. است

  اسم: گفتار دوم
دهـد    ؛ زمان خاصی را نشان می     )برخالف حرف (ای است که معانی مستقل دارد          کلمه اسم

پـذیرد    ؛ و نقـش نحـوی مـی       )قیـد برخالف  (رود    ؛ برای نامیدن موجودی به کار می      )برخالف فعل (
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اسم انواعی دارد که ذیالً به تعریف آنها        . پذیرد  نشیند و نقش می     ای دیگر می    آنکه به جای کلمه     بی
  :پردازیم می

  .وابسته) + هسته(اسم  = گروه اسمی
اسم اول، هسته این   ). الیه  مضاف+ مضاف  (و  ) صفت+ موصوف  : (گروه اسمی دوگونه است   

» مقـدس «هـسته گـروه اسـت و        » دفـاع «). موصوف و صفت  ) (دفاع مقدس (ر  مثالً د . گروه است 
  .دومی وابسته آن. ، اولی هسته است )مضاف و مضاف الیه(، )دفاع ملت(نیز در . وابسته آن اسم

  .یافتم] ش) + بن مضارع(آرام [ اسمی است که در ساخت :اسم مشتق
  .دماند، پیام، خانه: مثال. ددر مقابل، اسم جامد آن است که در ساختمانش بن فعل نباش

دماونـد، پیـام،   : مثـال .  اسمی است که بیش از یک جزء معنادار نداشته باشـد         :اسم ساده 
  .خانه

 اسمی است که در عین برخورداری از مفهوم واحد، بیش از یک جزء داشته               :اسم مرکب 
) ونـد (= ء معناسـاز    باشد، خواه دارای چند جزء معنادار باشد و خواه از جزء معنـادار بـه اضـافه جـز                  

  : مثال. تشکیل شده باشد
  ؛)جزء معنادار نامه+ جزء معنادار روز (روزنامه 
  ).جزء منا سازگار+ جزء معنادار روز (روزگار 

  : اسمی است که نزد مخاطب، بر فردی نامعین ای یک جنس داللت کند:اسم نکره
  .تعداد زیادی از اسرار را در یک اتاق کوچک جا دادند

  : آن است که نزد مخاطب نشان دهنده فری معین از یک جنس باشد:فهاسم معر
  .سپیده دم روزگاران خود بود... مصطفی

آن گاه که اسم نکـره عالمـت     . معموالً اسم نکره عالمت ندارد و آن را از معنا باید شناخت           
  :هاست دارد، دارای یکی از این نشانه

  . در پایانی - در آغاز    یک -
  :کته دستوری یاد شودبجاست از دو ن
  :دو نشانه مزبور را نباید با هم به کاربرد؛ همچون: نکته یکم

  :آفریدند یک زمانی جوانان ما در جبه حماسه می
عالمت وحدت است؛ یعنی بعد از      ) ی(گاه  .  هر یایی عالمت نکره بودن نیست      :نکته دوم 

  :آید تا واحد بودن ان را نشان دهد اسم معرفه می
  .داریم، ایران اسالمی است  دوستش میایرانی که ما
  . آن است که بر یک موجود داللت کند:اسم مفرد
 آن است که هم بر بیش از یک موجود داللت کند و هم دارای نـشانه جمـع                   :اسم جمع 

  .باشد)  ان-ها(
  :کنیم الخطی را درباره مفرد و جمع یادآوری می اکنون، چند نکته نگارشی و رسم

تر است که جانداران را بـا   البته مناسب. جمع بست» ها«توان با     ها را می    تقریباً هم اسم   -1
  .جمه ببنیدم» ان«
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جدا از اسم نوشته شود؛ زیرا تنها یک نـشانه اسـت و هرگـز پیونـدی                 » ها« بهتر است    -2
  .کند معنوی با اسم پیدا نمی

هـا،    ، امـوال  امـورات : هـا نادرسـتند     ایـن نمونـه   .  کلمه جمع را نباید دیگر بار جمع بست        -3
  .امورات را باید باطن شریعت اصالح کند: مثالً این جمله نادرست است. وجوهات
: هـا نادرسـتند     ایـن نمونـه   .  کلمه غیر عربی را نباید با نشانه جمـع عربـی همـراه کـرد               -4

پـس ایـن جملـه    ). جمـع پاکـت  (جات، پاکـات   آزمایشات، سفارشات، گرایشات، پیشنهادات، سبزی   
  :صحیح نیست
  .دبا و فضالست که به تدریج، نخبه آن کلمات را در نگارشات خود استعمال نمایندبر ا

  :باید گفت. پیوندد نه به وابسته  نشانه جمع به هسته گروه می در گروه اسمی،-5
  ).نشان افتخارها: نه. (های افتخار بر سینه دارند رزمندگان ما نشان

: کند؛ همچـون    رفی حالت مفرد پیدا می     گاه یک کلمه که اصالً جمع است، در کاربرد ع          -6
  .توان همین کاربرد عرفی را درست دانست در این هنگام، می. طلبه، عملیات

در این مثال،   .  کلمه جمع را که در عرف هم مفرد نیست نباید در معنای مفرد به کاربرد               -7
  :باید سالح به کار برد) ها سالح(= به جای اسلحه 

  .ه مؤمن کارآمد است و مؤثرتا ظلم باشد، اسلحه نویسند
  : چند نکته درباره شیوه خط-8
  . ترسویان،مهرویان: شود ان، معموالً یاء افزوده می+ ه یافته به او در کلم-
  .پارسایان، زیبایان: شود ان، یاء افزوده می+  در کلمه پایان یافته به او -
  .ستارگان. شود میغیر ملفوظ هاء به گاف تبدیل » های« در کلمه پایان یافته به -

هرگز نباید قواعد درباره این     . آخری است که تلفظ نشود    » های«غیر ملفوظ   » های«: نکته
دَه، دهِ، فربـه، فرمانـده، مـثالً        : ملفـوظ جـاری سـاخت؛ همچـون       » هـای «را در کلمات دارای     ) ه(

  .فرماندهان درست است، نه فرماندگان
 آن واحد بیش از یک فر یا شـیء را   اسمی است که بر واحدی داللت دارد که:اسم جمع 

اسم جمع گـاه جمـع      . رمه، لشکر، مردم  : مثال. دارای نشانه جمع نیست   ) اسم جمع . (شود  شامل می 
رود، معموالً مفرد و گاه       مانند مردمان، فعل یا ضمیری که برای اسم جمع به کار می           . شود  بسته می 
  :جمع است

  .لشکر بعثی پا به فرار نهاد
  .بیا به جبهه برویم... آیند شایی دلشان به کافه میمردم برای بازگ

آن کـه خـود دارای    دهد، بی  اسمی است که نتیجه معنای مصدر را نشان می:اسم مصدر 
  .اما مصدر، اسمی است که همواره دارای عالمت مصدر است. عالمت مصدر باشد

  .دیدن، رفتن: مثال. بعد از بن ماضی) ن(عالمت مصدر عبارت است از 
یا اسم  ) ی+ صفت  (های اسم مصدر است که عبارت است از            یکی از ساخت   : مصدر فعل

  ).نتیجه مرد بودن(، مردی )نتیجه شاد بودن(؛ همچون شادی )ی+ اسم (
  :های مشهور اسم مصدر از این قرارند دیگر ساخت
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  دانش: شِ+  بن مضارع -1
  .گربه: های غیرملفوظ+  بن مضارع -2
  .گفتار: آر+  بن مضارع -3
  .حنابندان: آن+  بن مضارع -4
  .چراغان: آن+  اسم -5
  .دو:  بن مضارع-6
  .وگو گفت: بن مضارع+ و +  بن ماضی -7

تواند   های گوناگون اسم مصدر خوب آشنا باشد، می         ای که با ساخت     نویسنده: نکته سفارشی 
  های متنوع و زیبا سرشار کند نوشته خود را از واژه

  های اسم نقش
این وظیفه در دانش نحو بررسـی       . ای که اسم در جمله برعهده دارد         وظیفه نقش اسم یعنی  

) ساده(و  ) مشتق(یا  ) جامد(شود، درحالی که دانش صرف یا تکواژشناسی صرفاً نوع کلمه مانند              می
  :های گوناگون اسم از این قرارند نقش. کند بودن اسم را بررسی می) مرکب(یا 

  :شود  داده میاسمی که فعل به آن نسبت=  نهاد-1
  .امام خمینی اسالم ناب را احیا کرد): فاعل(کننده کار ) الف
  .امام خمینی برای احیای دین به پا داشته است): نایب فاعل(پذیرنده کار ) ب
  .امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است): مسندالیه(دارای صفت یا حالتی ) ج
  :شود اد نسبت داده میاسمی که با فعل ربطی به نه)= بازبسته( مسند -2

  .امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است
گهگـاه، نالـه شـباهنگی روح انـسان را     : اسمی که فعـل بـر آن واقـع شـود    =  مفعول -3

  .گدازد می
  .آید می) را(مفعول معموالً پیش از حرف نشانه . پذیرند تنها افعال متعدی، مفعول می

یله حـرف اضـافه، بـه معنـی فعـل در            اسمی که به وس   )= مفعول با واسطه  ( متمم   -4
  :جمله بیفزاید

  .کنید در محضر و منظر خداست بدانید که آنچه می
ایـن گونـه    . پذیرد و هم فعل الزم، بـه وسـیله مـتمم            هم فعل متعدی چنین مفعولی را می      

. زمان، مکان، غرض و منظور، ابزار، و چگونگی وقـوع فعـل           : شوند  مفاهیم به معنی فعل اضافه می     
، مفهـوم مکـان را بـه معنـای فعـل            )در(در جمله باال، هر دو متمم به وسـیله حـرف اضـافه              مثالً  
  .از، به، با، در، برای، بر: هایند حروف اضافه مشهور این. اند افزوده

. اسمی که بدون واسطه حرف اضافه، درباره فعل و گاه غیر فعـل توضـیح دهـد       =  قید -5
  .ان دقایق اول، یکدیگر را شناختیمدر هم: ممکن است قید، خود، چند کلمه باشد

، و صـفت پـسین      )دقـایق (، متمم   )همان(پیشین  ) در(در مثال باال، قید شامل حرف اضافه        
  .است) اول(
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تـر بـشناساند، مـثالً        آید تا آن را خـوب       اسمی که پیش یا پس از اسم دیگر می        =  بَدَل -6
  :اش را بیان کند لقب، مقام، یا پیشه

  .کرد وطالب، بزرگ سرزمین بطَحا، در برابر طوفان قامت راست میبه پشتوانه اب... پدرم
شناساند، مبدَل مُنـه نـام دارد کـه معمـوالً پـیش از بـدل قـرار                    ای که بدل آن را می       کلمه

  .گیرد می
د تا مفـاهیمی از ایـن قبیـل را بـه آن             پیوندن  اسمی که به اسم دیگر می     = الیه   مضاف -7

کتـاب  (، اختـصاص    )کتـاب جـدایی   (، اسـتعاره    )کتابِ کُـل  (یه  ، تشب )کتاب حسین (ملکیت  : بیفزاید
  ).محمدزکریا(، فرزندی )کتاب زِر(، بیان جنس )کتاب مکاسب(، توضیح )درس

بـودن بـرایش    ) مـضاف (شود که     الیه قرار دارد، مضاف نامیده می       اسمی که پیش از مضاف    
، مـضاف دارای نقـش      مـثالً در ایـن جملـه      . پـذیرد   یک نقش نیست، بلکه خود در جمله نقشی می        

  :نهادی مسندالیهی است
  .آرم سپاه روی لباسم بود

: نامنـد؛ همچـون     آیـد کـه آن را اضـافه مقلـوب مـی             الیه پیش از مضاف می      گاه نیز مضاف  
  .، دانشنامه، دستیار، آبراه، کارمزد)زاده آقا(= ، آقازاده )کنار دریا(= ، دریا کنار )پایه کوه(= کوهپایه 

  :شود الیه باشد، نخست صفت ذکر می هم دارای صفت و هم مضافهنگامی که یک اسم 
  .اندیشیم می...  در خلوت، به سرنوشت عجیب خود

  ادامه دارد
  خودآزمایی

  هایی است؟  وجه وصفی چیست و کاربرد درست آن دارای چه شرط-1
  :های معلوم، مجهول، معین، و ربطی را نشان دهید  در متن زیر، فعل-2
ورزیدند و با برپایی مراسمی خاص، یـاد و نـام         دان رسالت ادارات بسیار می    آل بویه به خان   «

این کار عظیم در زمان عـضدالدوله دیلمـی کـه تـشیع             . امام حسین و برادرش را زنده نگاه داشتند       
  ».ای افزون یافت دین رسمی اعالم شد، گستره

اسم مـصدر، حاصـل     / مفرد، جمع / نکره، معرفه / ساده، مرکب / مشتق، جامد ( انواع اسم    -3
  :را در متن زیر مشخص کنید) مصدر

ای اسـت؟ غیبـت، کـدان         انتظار چرا؟ ظهور یعنی چه؟ فرج دیگر چه افسانه        «: ناکَسی گفت 
  »زنند؟ الشهدا است؟ مهدی نام کیست و چرا موعدش صدا می فصل از گریه روضه

ـ . ها پرسش نیست؛ پستی روح در قبر نشسته تردید و ناباوری است             این گ زرد پـاییز در     بان
  .های معصوم باغ است گوش غنچه

  .ها را ذکر کنید  در همان متن، نقش یکایک اسم-4
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
  اهللا مالمحدتقی مجلسی عارف ربانی، فقیه صمدانی، محدث و حکیم الهی آیت

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ام، مربـوط بـه       ودسازی بـه دسـت آورده     هایی را که این بنده، از دوران ریاضت و خ           دریافته
زمانی است که به مطالعه و تحقیق تفاسیر پرداخته بودم، و شـبی بـین خـواب و بیـداری حـضرت       

با خود گفتم که شایسته است تا در کمـاالت و  . را زیارت کردم) صلی اهللا علیه و آله و سلم     (محمد  
تـر    و نورانیت آن حضرت گسترده    گشت، عظمت     اخالق وی دقیق شوم، هر جه تدبر من فزونتر می         

بایـد در قـرآن     . از این روی، دریافتم که خلـق و سرشـت او، قـرآن اسـت، و               . نمودم  تر می   و روشن 
به . گردید  شد، دریافت فزونتری از حقایق نصیبم می        ای بیشتر می    هر چه دقت من در آیه     . بیندیشم

 چنین موهبتی، درپی هر تـدبر مـن         و. شد  ای که یک باره حقایق بیکرانی به جانم سرازیر می           گونه
  .آمد ای پدید می در آیه

نمایـد؛    البته، برای کسی که به چنین توفیقی دست نیافته، باور این سخن، غیـرممکن مـی               
ام را   راهنمـایی بـرادران ایمـانی   - در نام و یاد ایـن مطالـب     -رسد، اما   چرا که غیرعادی به نظر می     

  :عبارت است از) اضتخودسازی و ری(آن دستور . ام قصد نموده
از لـذتها و    . تعالی؛ زبان بـه کـام کـشیدن         از هر کالمی که سود ندارد، و بلکه از غیر یا حق           

از . ، دست کشیدن  ...خوردنیها، پوشیدنیها، زناشوییها، مسکنها و    ) غیرضروری و بازدارنده  (خوشیهای  
اد خداوند متعال را، همـاره بـا        ی. خواب فراوان را ترک نمودن    . اهللا دوری جستن    مراوده با غیر اولیاء   

را پی گرفتن، و من نیـز       ) یا حی یا قیوم ال اله اال انت       (مداومت بر ذکر    . مراقبت پیشه خود ساختن   
است، با دور افکندن غیر حق از قلب، و بـا توجـه       ) یا اهللا (اما بیشترین ذکر من     . م  آن ذکر را آزموده   

ر حق تعالی، با مراقبت است، که دیگر چیزها بـا           به ذات باری تعالی، البته مهم و اساسی همان ذک         
  .رسد پایه ذکر نمی

برشـمردیم؛ باعـث    ) از قـانون تمـرین و ریاضـیت       (پایداری به مدت چهل روز بر آنچه که         
شود که درهایی از انوار حکمت، معرفت و محبت الهی گشوده گردد، و سپس، آدمـی بـه مقـام                می

 و از آن روی کـه ایـن شـیوه خودسـازی و سـیر الـی اهللا،          .فنا و بقاء بـاهللا ترقـی کنـد و راه یابـد            
نزدیکترین راهها به سوی خداست، تعارض نفس و شیاطین ظاهر و باطن، بـا آن شـدیدتر اسـت،                   

رو   هـایی روبـه     روی آورنـد، غالبـاً بـا چنـین دشـواری          ) ظـاهری (زیرا اگر همه مردم به دانـشهایی        
به این گونه دانشها، دوستی مال، مقـام و برتـری           شوند؛ چرا که بیشتر غرضها، در روی آوردن           نمی

  .شوند نزد مردم است، که اگر چنین شد شیاطین نیز مددکار می
) بــه گونــه طبیعــی(امــا اگــر غــرض از آمــوختن دانــش، خــشنودی خدوانــد متعــال بــود، 

هایی را پیش روی دارد، که اگر دشواری پایدار نشد، سزاوار است که در این کوتـاه آمـدن                     دشواری
  . درنگ کنیم- که شاید غرضی در آن داشته باشد-شیطان
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ام، کـسی را کـه براسـاس ایـن            در این چهل سالی که به راهنمایی و ارشاد مردم پرداختـه           
دستورالعمل به خودسازی بپردازد نیافتم، و این خود دلیل شـکوهمندی و گرانمـایگی ایـن دسـتور               

های دینی، بیش از صد هزار نفر را           دانش های همگانی و گسترش     است؛ درصورتی که با راهنمایی    
  .ام هدایت کرده

را توفیق رؤیـت یـافتم، از ایـشان         ) صلی اهللا علیه و آله و سلم      (در این ایام، حضرت رسول      
همـان کـسی اسـت کـه        :  الی اهللا چیـست؟ حـضرت فرمودنـد        ترین راه برای سیر     پرسیدم نزدیک 

ه است، آدمی کـه در برابـر ادعـای دروغـین            چگون]. دهی  و بدان عمل کرده و دستور می      [دانی    می
دانـد    کند، درصورتی که می     من کیمیاگرم، دارایی و فرصتهای خود را صرف می        : گوید  کسی که می  

اگر این ادعا راست باشد، نیازی به اظهار آن نیست، بلکه بایـد در کتمـان آن بکوشـد، اگرچـه بـه                       
گوید، راضی اسـت کـه مـال خـود را             ت می اما به احتمال اینکه راس    . ها کشته شود    بدترین شکنجه 

  .برای او پرداخت کند
صلی اهللا علیه و آلـه و       (گویم، برگرفته از خود آیات الهی، روایات پیغمبر           و آنچه که من می    

 در  -سـینا   چیزی است که حکمای ظاهر مانند بوعلی      . است) علیهم السالم (و امامان معصوم    ) سلم
  .ی داده است نیز بدان گواه–نمط نهم از اشارات 

 با اینکـه    -به عبادت پرازی  ] به این گونه که گفتم    [پس ایرادی ندارد که تو چهل روزت را         
 با تضرع و زاری به درگاه خداوند روی آوری، به انگیـزه بنـدگی و                -باید تمام عمرت را چنین کنی     

  .عبادت،  نه برای آزمایش
کـسی کـه چهـل روز خـود را          «: ودندفرم) صلی اهللا علیه و آله و سلم      (االنبیاء    چنانکه خاتم 

  .»سازد های معرفت را از جانش بر زبانش جاری می برای خداود خالص کند، خداوند، سرچشمه
  ).والحمداهللا الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هدانا اهللا(
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  نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران
  ) قضاتعضو اصلی دادگاه عالی انتظامی(زاده  احمد کریم

  )قسمت هفتم(
  

با عنایت به پیشنهادها و نظرات همکاران محترم قضایی در سراسر کشور نـسبت بـه ایـن                  
صورت مسلسل    مقاله حسب اعالم مدیر مسئول و سردبیر محترم نشریه، مقاالت مذکور که قبالً به             

صورت   عد به بندی مطالب و عناوین حقوقی و جزایی تنظیم شده بود، از این به ب               و براساس فهرست  
  .ترکیبی متعدد و مستقل همراه با توضیح مختصر ارائه خواهد گردید

  
  )تعلیق قاضی(

   دادگاه عالی انتظامی قضات16/4/1380 -457رأی شماره 
گزارش مبنی درخواست تعلیـق قاضـی از سـوی دادسـتان انتظـامی              : خالصه جریان پرنده  

ی بر ایجاد مزاحمت برای دختران دبیرستان       پس از گزارش مأموران انتظامی مبن     : قضات اشعار دارد  
دهـد از     از سوی یک نفر جوان، دادرس دادگاه عمومی پرونده را به کالنتری اعـاده و دسـتور مـی                  

انگـاری در تربیـت فرزنـد و          عنه تحقیقات بیشتری انجام شود و پدر وی به عنـوان سـهل              مشتکی
 ساعت تحت نظـر و در راسـتای        24 تا   عنه  معاونت در ایجاد مزاحمت برای بانوان احضار و مشتکی        

قانون مجازات اسالمی از وی بـرای نظافـت سـرویس دستـشویی کالنتـری و مدرسـه           ) 17(ماده  
پـس از معرفـی مجـدد مـتهم و پـدرش، دادرس مزبـور اتهـام                 . الحفظ استفاده شود    دخترانه تحت 

  ادر و چنین دستور مزاحمت برای نوامیس مردم را به متهم تفهیم و قرار بازداشت موقت او را ص
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متهم با قرار صادر شده به زندان اعزام شود و پرونـده بـه کالنتـری ارسـال کـه          «: دهد  می
  :اقدامات زیر را به عمل آورند

در کالنتری از متهم عکس تهیه و تحقیقات محلی محسوس و غیرمحسوس در خـصوص               
 گیـرد تـا در صـورت وجـود          سوابق اجتماعی و اخالقی متهم انجام، منزل متهم مورد بازرسی قرار          

وسایل مشکوک، آالت و ادوات احتمالی جرم ضبط و سـوابق کیفـری مـتهم و بـرادر بزرگتـر یـا                      
برادران وی که مظنون به مزاحمت برای نوامیس مردم هستند با اختیار جلـب آنـان اخـذ شـود؛ و                     

» .س مجتمـع برسـد    ضمناً، مراتب قرار بازداشت موقت با استحـضار رئـی         . فعالً با تأمین آزاد باشند    
رئیس مجتمع قضایی با قرار مزبور مخالفت نموده ولی دادرس چند روز بعد قرار را فـک و تبـدیل                    

معاون دادستان انتظامی قضات در پایان گـزارش پرونـده چنـین اظهـارنظر              . به کفالت نموده است   
  :کرده است
انگـاری در     سـهل  صدور دستور تعقیب جزایی پدر متهم به اتهام معاونت در مزاحمت و              -1

  .قانون مجازات اسالمی است) 575(تربیت فرزند از مصادیق ماده 
 پس از مخالفت سرپرست مجتمع قضایی با قرار نامتناسب بازداشت موقت صـادر شـده            -2

 مـصادیق مـاده   زا در بازداشـت، غیرقـانونی بـوده کـه     تا تبدیل قرار تأمین، متهم به مدت پنج روز 
  .مرقوم است) 575(

 دستور جلب برادران متهم و سپس آزادی آنان با اخذ ضـامن معتبـر، بـر خـالف          صدور -3
  .قانون آیین دادرسی کیفری است) 132(و ) 124(مواد 

 و تفـویض اختیـار      مکرر قانون مرقوم ارتباطی به موضـوع نداشـته        ) 23( استناد به ماده     -4
  .ت نوامیس مردم به کالنتری برخالف قانون استجلب کلیه مزاحم

ستور اعزام متهم به دبیرسـتان دخترانـه و نظافـت توالـت دبیرسـتان و کالنتـری، از                    د -5
  .قانون مجازات اسالمی است) 570(مصادیق قسمت دوم ماده 

قـانون اصـول   ) 42(چون عناوین مذکور دارای وصـف جزایـی اسـت بـا اسـتناد بـه مـاده                   
  .دگرد تشکیالت دادگستری، تعلیق قاضی مزبور از شغل قضا پیشنهاد می

پس از درخواست دادستان انتظامی قضات، در اجرای مـاده اخیـر، دادگـاه عـالی انتظـامی                  
  :قضات چنین رأی داده است

  قرار دادگاه
با عنایت به درخواست داستان انتظامی قضات مبنی بـر تعلیـق دادرس دادگـاه عمـومی از                  

زداشت غیرقانونی و هتـک  خدمات قضایی به اتهامات تعقیب جزایی در غیر موارد معتبر قانونی و با    
حیثیت متهم مستنداً به نظریه معاون دادسرای انتظامی قضات و محتویات پرونده قضایی بـا ایـن                 
توضیح که قضای مورد تعقیب دستور تعقیب جزایی پدر متهم را به اتهام معاونت در بزه مزاحمـت                  

د از مخالفـت معاونـت     انگاری در تربیت فرزند داده، همچنین بازداشت موقـت نمـوده و بعـ               و سهل 
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 روز مهـم را غیرقـانونی       5مجتمع با قرار تأمین مزبور تا زمان تبدیل و تخفیـف تـأمین بـه مـدت                  
الحفظ متهم به دبیرستان دخترانـه و نظافـت دستـشویی و              بازداشت کرده و نیز دستور اعزام تحت      

  .توالت دبیرستان و کالنتری وسیله متهم داده است
ضی نامبرده به شرح فـوق دارای وصـف جزایـی اسـت و نیـاز بـه                  نظر به اینکه اقدامات قا    

رسیدگی کیفری دارد، علیهذا دادگاه قرار تعلیق مشارالیه را از خدمات قضایی تا خاتمه رسیدگی به                
الیحـه قـسمتی از     ) 42(اتهامات وی و صدور رأی نهایی از مرجع صالح قضایی بـه اسـتناد مـاده                 

  .دارد  و اعالم میقانون اصول تشکیالت دادگستری صادر
  )تخلف از قوانین موضوعه(

   دادگاه عالی انتظامی قضات1/10/1381 -546 -547رأی شماره 
به موجب کیفرخواست دادستان انتظامی قضات، رئیس دادگـستری         : خالصه جریان پرونده  

قانون آیین دادرسـی مـدنی پرونـده مطـرح     ) 391(برخالف ماده  ) رئیس شعبه اول دادگاه عمومی    (
 در شعبه اول را که مقید به وقت رسیدگی بوده از آمار کسر و به شعبه سـوم ارجـاع نمـوده و                        شده

  .نظامنامه، مجازات انتظامی او را تقاضا کرده است) 20(مستنداً به ماده 
به موجب کیفرخواست دیگری، رئیس دادگـستری مزبـور بـدون اینکـه از شـاکی پرونـده                  

 مازاد بر مبیع تحقیق و تحصیل دالیل نماید، بدون جهت      پیرامون شکایتش دایر بر تصرف عدوانی     
عنه را احضار نموده و بدون اینکه قضیه اصالً واجد وصف کیفری باشد مبادرت به احـضار                   مشتکی

قانون آیـین دادرسـی کیفـری رفتـار         ) 39(و  ) 124(و جلب به دالیل نموده برخالف مقررات مواد         
  .کرده است

عنـه و      از بررسی پرونده و الیحه دفاعیه قاضـی مـشتکی          دادگاه عالی انتظامی قضات پس    
قـانون اصـول تـشکیالت      ) 41(کسب عقیده نماینده داسـتان انتظـامی قـضات، در اجـرای مـاده               

  :دادگستری چنین رأی صادر کرده است
   :رأی دادگاه

های عمومی و انقالب در امـور         ه  قانون آیین دادرسی دادگا   ) 391(عدم رعایت مقررات ماده     
ی از سوی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی در ارجاع پرونده مطرح شده در این شعبه بـه شـعبه                مدن

دیگر و رسیدگی به شـکایت شـاکی پرونـده دیگـر از جنبـه کیفـری و احـضار و جلـب بـه دلیـل                  
عنهم درحالی که موضوع فاقد وصف جزایی بوده و نهایتاً پرونـده توسـط قاضـی بعـدی و                     مشتکی

هـای    تان به صدور رأی برائت شده است، به کیفیت مطـرح شـده در گـزارش               دادگاه تجدیدنظر اس  
های انتظامی، تخلف بوده و مدافعات اقامه شده درخصوص موارد مذکور موجه              مستند کیفرخواست 

  .و مؤثر تشخیص داده نشد
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) 20(فلذا با انظباق اقدامات رئیس وقت شعبه اول دادگاه عمومی از این بابت بر صدر ماده                 
امه، راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، مشارالیه را به کسر ربع حقوق ماهیانه               نظامن

  .نماید به مدت شش ماه محکوم می
عنه با توجـه      درباره قاضی مشتکی  ) مجازات تکرار تخلف  (نظامنامه مرقوم   ) 25(اعمال ماده   

  .عی استرأی صادر شده قط. نداردسوابق محکومیت مشارالیه موردی ) تاریخ(به 
تخلـف سـابق    : تکرار تخلف زمانی مستلزم یک درجه تشدید مجازات خواهد بـود کـه اوالً             

  .از محکومیت قطعی سابق دو سال نگذشته باشد: منتهی به محکومیت قطعی شده؛ ثانیاً
  )چک، تأمین خواسته(

   دادگاه عالی انتظامی قضات1/10/81 -548 تا 550رأی شماره 
های صـادر شـده در بیـان تخلـف، چنـین              ر مبنای کیفر خواست   گزا: خالصه جریان پرونده  

همان گونه که شاکی انتظامی عنـوان کـرده، چـک           ... در پرونده کیفری کالسه   : عنوان شده است  
قانون صـدور چـک اقـدام بـه تعیـین      ) 13(دار بوده و دادگاه باید طبق مقررات ماده        استنادی وعده 

عیین مجازات یک چهارم وجه چک به عنوان جـزای نقـدی و بـه اسـتناد               نمود؛ و لذا ت     مجازات می 
  .قانون مذکور صحیح و قانونی نبوده است) 7 و 3(مواد 

همچنین پس از صدور دستور اخطار متهم به منظور اخذ آخـرین دفـاع، اقـدام دادگـاه بـه                    
اع آخـرین دفـاع     العاده و صدور رأی بدون توجه به تأمین اخذ شده و لزوم استم              تشکیل جلسه فوق  

متهم و ضرورت تشکیل جلسه برای اعطای امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان به شاکی موجـه                 
  ).ک. د. آ.  ق193ماده . (باشد نمی

در پرونده حقوقی نیز صدور قرار تأمین خواسته توسط دادرس دادگاه قبل از تودیع خسارت               
  .ادرسی مدنی قانونی نبوده استقانون آیین د) 108(احتمالی با توجه به مقررات ماده 

اقدام معاون قضایی دادگستری نیز در اجرای قرار تأمین خواسته قبل از ابالغ آن به خوانده                
  .قانون مذکور تخلف است) 117(با لحاظ مقررات ماده 

دادگاه عالی انتظامی قضات پـس از وصـول لـوایح قـضات امـر و کـسب عقیـده نماینـده                      
 1333قانون اصول تـشکیالت دادگـستری مـصوب        ) 41( اجرای ماده    دادستان انتظامی قضات، در   

  :چنین رأی داده است
  :رأی دادگاه

دار از ناحیـه دادرس دادگـاه عمـومی      صدور حکم بر محکومیت صادرکننده چک وعـده       -1
) 7 و   3بدون تشکیل جلسه دادرسی و قبل از استماع آخرین دفاع متهم، آن هم با ستناد بـه مـواد                    

قانون مرقوم بوده و نیز صـدور قـرار         ) 13(چک، درحالی که موضوع از مصادیق ماده        قانون صدور   
تأمین خواسته مورد درخواست خواهان پرونده حقوقی از سوی دادرس دیگر قبل از تودیع خسارت                

قـانون آیـین دادرسـی      ) 108(توسط متقاضی تأمین، و عدم رعایت مقـررات مـاده           ) مقرر(احتمالی  
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ه کیفیت مطرح شده در گزارش مستند کیفرخواست انتظامی، تخلف اسـت            مدنی در این خصوص ب    
) 20(لذا با انطباق عمل قاضیان مزبور بر صـدر مـاده            . و مدافعات اقامه شده درخصوص داده نشده      

 6نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات اولی را به کسر ثلث حقوق ماهیانه بـه مـدت                   
  .نماید وق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم میماه و دومی را به کسر عشر حق

 تخلف انتظامی اعالمی علیه معاون قضایی دادگستری مبنـی بـر اجـرای قـرار تـأمین                  -2
قانون آیـین دادرسـی مـدنی    ) 117(ماده ) قسمت اخیر(خواسته قبل از ابالغ آن به خوانده با لحاظ     
  .طعی استرأی صادر شده ق. توجهاً به دفاع قاضی موصوف احراز نگردید

 قانون صدور چک، قابـل تعقیـب   2/6/82اصالحی ) 13(دار به موجب ماده  فعالً چک وعده 
  .کیفری نیست

  )صورت کیفری تعقیب امر حقوقی به(
   دادگاه عالی انتظامی قضات1/10/81 -551 تا 554رأی شماره 

: های انتظـامی چنـین بیـان شـده اسـت          نظریه مبنای کیفر خواست   : خالصه جریان پرونده  
اقدام رئیس دادگاه عمومی در تفهیم اتهام کالهبرداری از طریق تدلیس در فـروش یـک دسـتگاه               

هـا انطبـاقی    یک از اصول و مبانی قانونی و اصل قـانون بـودن جـرایم و مجـازات          اتومبیل، با هیچ  
نداشته و به جهت اینکه اقدام مذکور عالماً و متعمـداً در اجـرای مقـصودی لـه احـد از متـداعیین                       

نظامنامـه، بـه تعقیـب      ) 20(ورت پذیرفته، با احراز تخلف انتظامی به استناد قسمت اخیـر مـاده              ص
  .گردد انتظامی وی اظهار عقیده می

و استمرار رسیدگی به دعوا در شعبه دیگر، نظر به اینکه           ... اما از حیث صدور دادنامه شماره     
عده و اصل قانونی بودن جرایم و       رئیس شعبه اخیر نیز همچون رئیس شعبه قبلی بدون توجه به قا           

له احد از متداعیین ضمن تفهیم اتهام کالهبرداری از طریـق    ها متعمداً در اجرای مقصودی      مجازات
م، موجبات محکومیت شاکی انتظامی را فراهم نموده        . ا. تدلیس در فروش یک دستگاه اتومبیل ب      

  .باشد ها می اتاست، که این تصمیم در تعارض جدی با اصل قانونی بودن مجاز
بنابراین با نگرش به نحوه اقدامات دادگاه مجموعاً سوءجریان دادرسی و جانبداری در اقدام              

نظامنامه، به تعقیب انتظامی رئـیس شـعبه اخیـر نیـز            ) 20(محرز بوده مستنداً به قسمت اخیر ماده        
که وظیفه صـیانت از     و نظر به اینکه اقدام رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان           . شود  اظهارنظر می 

های مشروع شهروندان را دارد، با مبانی قانونی و خـصوصاً اصـل قـانونی            قانون و حمایت از آزادی    
بودن جرایم و مجازاتها در تعارض است و اقدام نامبرده در تأیید دادنامـه مخـدوش صـادر شـده از      

امـه، قابـل تعقیـب      نظامن) 20(ناحیه محکمه بدوی واجد تخلف انتظامی اسـت مـستنداً بـه مـاده               
  .انتظامی است
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مستشار دادگاه تجدیدنظر استان نیز که نسبت به دادنامه صادره شده غیـر مـستدل اعـالم                 
) 20(قـانون آیـین دادرسـی مـدنی و بـه اسـتناد مـاده                ) 327(اشتباه نموده به لحاظ رعایت مـاده        
  .باشد نظامنامه، قابل تعقیب انتظامی می

 از وصول لوایح دفاعیـه قـضات مزبـور و کـسب عقیـده                دادگاه عالی انتظامی قضات پس    
  :نماینده دادرس انتظامی قضات چنین رأی داده است

  :رأی دادگاه
 اقدام رئیس دادگاه عمومی از نظر رسیدگی به ادعای شاکی پرونـده مبنـی بـر فـروش                   -1

 درحالی  اتومبیل معیوب توسط شاکی انتظامی در فرم و شکل کیفری و صدور قرار تأمین درباره او               
قانون مدنی و مواد بعـدی آن دارای وصـف حقـوقی بـوده و               ) 422(که موضوع وفق مقررات ماده      

شاکی دادخواست حقوقی هم تقدیم کرده بود، و همچنـین اسـتمرار رسـیدگی بـه مـورد از جنبـه                     
و متعاقب آن صدور حکـم محکومیـت        ) به لحاظ سبق ارجاع در شعبه اخیر      (کیفری در شعبه دیگر     

کی انتظامی به کیفیت مطـرح شـده در گـزارش مـستند کیفرخواسـت، تخلـف اسـت و              کیفری شا 
کـه موضـوع را   (مدافعات قاضیان مذکور دایر بر اینکه براساس نظریه مشورتی قضات دادگـستری         

. اند، موجه و مؤثر تشخیص داده نشده        با آن رسیدگی کرده   ) واجد جنبه کیفری تشخیص داده بودند     
نامه، راجع به تشخیص انواع تقـصیرات قـضات، هـر             نظام) 20(ر صدر ماده    لذا با انطباق عملشان ب    

  .نماید یک از کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم می
 تخلف انتظامی اعالمی علیه رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مبنی بر اظهارنظر بر              -2

 دادگاه نسبت به رأی صادر شـده از         تأیید رأی کیفری بدوی و اعالم اشتباه بدون دلیل مستشار آن          
قانون آیین دادرسی مدنی ثابت اسـت       ) 327(دادگاه تجدیدنظر موصوف بدون رعایت مقررات ماده        

نامه مرقوم، هـر یـک را بـه           نظام) 20(و با مدافعات غیر مؤثر آنان و تطبیق عملشان بر صدر ماده             
  .در شده قطعی استرأی صا. نماید توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت محکوم می

  )برائت(
   دادگاه عالی انتظامی قضات3/10/81 -556رأی شماره 

دادرس دادگـاه  «: دارد کـه  نظریه دادسرای انتظامی قضات اشعار می: خالصه جریان پرونده  
شـعبه  ... عمومی بدون توجه به مدافعات خواندگان و مدارک آنها از جمله تـصویر دادنامـه شـماره                

حکایت از نقض رأی استنادی خواهان دارد مبادرت به صـدور رأی نمـوده و               عالی کشور که      دیوان
عمل کرده و مرتکـب تخلـف شـده         ) 199(نامه دادرسی مدنی، از جمله ماده         برخالف مقررات آیین  

  .است
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از وصول الیحه دفاعیـه دادرس مزبـور و کـسب عقیـده                  

قانون اصول تشکیالت دادگـستری مـصوب       ) 41( اجرای ماده    نماینده دادستان انتظامی قضات، در    
  : چنین رأی داده است1333
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  :رأی دادگاه
در صورتجلسه آخر دادگاه که تصویر آن پیوست        «با توجه به دفاع قاضی امر مبنی بر اینکه          

عالی کـشور نـشده و مـدارک مـذکور پـس از صـدور حکـم                   ای به الیحه و رأی دیوان       است اشاره 
  ».ه شده استضمیمه پروند

دادرس دادگـاه بـه     «و با عنایت به مستندات ارسالی مشارالیه، تخلف اعالمی دایر بر اینکه             
  .محرز تشخیص داده نشد» الیحه و مستند خواندگان توجه نکرده
 دادسـرای انتظـامی قـضات، رأی بـر برائـت            27/1/81 -28لذا با رد کیفرخواست شـماره       
  .نماید یدادرس دادگاه عمومی صادر و اعالم م

  )تشکیل جلسه غیرقانونی(
   دادگاه عالی انتظامی قضات3/10/81 -557رأی شماره 

با توجه بـه اینکـه      : نظریه مبنای کیفرخواست چنین بیان شده است      : خالصه جریان پرونده  
شاکیه و وکالی او از جلسه دادرسی مطلع نبوده و وقت دادرسـی بـه آنـان ابـالغ نـشده بـود و از                       

 ات شهودی که شهادت آنان در دادگاه اسـتماع نـشده در رأی صـادر شـده اسـناد                  طرفی، به اظهار  
نامـه دادرسـی     قـانون آیـین  )329(و ) 223(ب تخلـف از مـواد     گردیده، رئیس دادگاه عمومی مرتک    

  .کیفری شده است
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از قرائت الیحه دفاعیه و کسب عقیده نماینـده دادسـتان                

  نین رأی داده استانتظامی قضات چ
  :رأی دادگاه

ها که در صورتجلسه نیز به        تشکیل جلسه و اعالم ختم آن بدون اعاده نسخه ثانی اخطاریه          
آن تصریح شده است و نیز استناد به استشهادیه بـدون تحقیـق از مـسجلین آن، تخلـف اسـت و                      

  .باره موجه نیست عنه در این مدافعات قاضی مشتکی
نامه، راجـع بـه تـشخیص انـواع           نظام) 20(را به استناد صدر ماده      لذا رئیس دادگاه عمومی     

رأی صـادر شـده     . نمایـد   تقصیرات قضات، به کسر ربع حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم می            
  .قطعی است

  )تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری(
   دادگاه عالی انتظامی قضات3/10/81 -561 تا 562رأی شماره 

نظریه دادسرای انتظامی قضات در پرونده مربوط به دو شهر محـل            : خالصه جریان پرونده  
  :دارد که عنه اشعار می خدمت قاضی مشتکی

آوری دالیـل صـرفاً بـر مبنـای       قاضی تحقیق دادگستری به لحاظ اینکه قبـل از جمـع     -1
ادعای شاکی مبادرت به صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت متهمان نموده و بـدون صـدور قـرار        
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قانون آیین دادرسی کیفری گردیـده و       ) 132(و تبصره ماده    ) 134(لی وثیقه مرتکب نقض ماده      قبو
نامه شرح وظایف قضات تحقیق به کالنتری دستور داده تا در محل مـورد                نیز برخالف قانون آیین   

نزاع جهت جلوگیری از مزاحمت و ممانعت از برداشت محصول باغ توسط شاکی مـأمور بگمارنـد؛                 
  .نامه، قابل تعقیب انتظامی است نظام) 20(داً به ماده لذا مستن

) 137( قاضی مزبور به عنوان رئیس دادگاه عمومی در شهر دیگری طبق مقررات مـاده             -2
قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف داشته پس از جلب متهم یـا حـضور وی از او تحقیـق و برابـر                      

الوصف، پس از اعزام متهم به انگیزه تحقیق           مع .قانون مرقوم اخذ تأمین نماید    ) 132(مقررات ماده   
از گواهان بدون تحقیق و اخذ تأمین از متهم پرونده را به کالنتری اعاده و پـس از ارسـال مجـدد                      
پرونده به دادگاه بدون اینکه وضعیت متهم را مشخص نماید بار دیگر پرونده را به منظور تحقیـق                  

رسوم بدون صدور دستوری درباره وضع متهم، دسـتور داده       از گواهان به کالنتری اعاده نموده و با         
  .بنابراین، مشارالیه مستوجب تعقیب انتظامی است. درباره اخالق و وضع اجتماعی او تحقیق نمایند

عنه و کسب عقیده      دادگاه عالی انتظامی قضات پس از قرائت الیحه دفاعیه قاضی مشتکی          
  :ده استنماینده دادستان انتظامی قضات چنین رأی دا

  :رأی دادگاه
در : عنـه اوالً    های انتظامی حاکی از آن است که قاضی مشتکی          گزارش مبنای کیفرخواست  

سمت قضای تحقیـق دادگـستری، متهمـان را صـرفاً براسـاس ادای شـاکی و بـدون تحـصیل و                      
ه آوری دالیل اتهام با صدور قرار تأمین وثیقه زندانی و سپس با تخطی از مقررات تبصره مـاد                   جمع

های عمومی و انقالب در امور کیفری، بدون صدور قـرار قبـولی               قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 132(
بـه  (در سمت رئیس دادگاه عمومی شهر دیگر با وجودی کـه مـتهم              : ثانیاً. وثیقه آنان را آزار نموده    

ونده را  طور مکرر پر    چند بار به دادگاه جلب گردیده، به      ) ایراد ضرب منتهی به شکستن دست شاکی      
بدون تفیهم اتهام و اخذ تأمین تحت نظر تشخیص و با رد مدافعات غیرموجـه نـامبرده و انطبـاق                    

نامـه راجـع بـه تـشخیص انـواع تقـصیرات قـضات                نظـام ) 20(و صدور ماده    ) 14(عملش بر ماده    
دیگـر تخلـف اعالمـی      . نماید  مشارالیه را به کسر ربع حقوق ماهیانه به مدت شش ماه محکوم می            

  .رأی صادر شده قطعی است. احراز نشد) گماردن مأمور برای برداشت محصول(ه او علی
  ادامه دارد
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  »کاربرد علم اصول فقه در حقوق«
  )م.قاضی محاکم نظامی تهران و مدیرکل آموزش سازمان قضایی ن(محمد مصدق 

  )قسمت چهارم(
  

  »نواهی«
  :بیست و هفتم

یعنـی منـع    ) نهیتکم عـن ذلـک    (ست، مثل    نهی در لغت به معنای بازداشتن ا       :ماده نهی 
فلما عتوا عن، مانهوا عنـه قلنـا لهـم          «: فرماید  کردن شما را از آن؛ همچنان که خداوند سبحان می         

  )1(». خاسئینقردةکونوا 
صـورت    پس وقتی که از آنچه که نهی شده بودند سرپیچی کردند، به آنها گفتیم بـه               : یعنی

  .های رانده شده درآیید میمون
  

  و هشتمبیست 
) ال تفعـل  ( نظریه مشهور بین علمای اصول این است که صیغه نهـی مثـل               :صیغه نهی 

الزام (حرمت اصطالحی است در برابر وجوب و در حقوق از آن به             . ظهور در حرمت انجام فعل دارد     
نـرو، انجـام   (شـود، مثـل    صورت اصلی خود نمایان مـی      نهی گاهی به  . شود  تعبیر می ) به ترک فعل  

  :دارد چنانچه مقرر می. قانون مدنی نیز در همین استعمال شده است) 1231(که در ماده ...) نده،
  :اشخاص ذیل نباید به سمت قیومت معین شوند«
   کسانی که خود تحت والیت یا قیمومت هستند؛-1
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های ذیل به موجـب حکـم قطعـی            کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه          -2
  ... درامانت، کالهبرداری، اختالس، هتک ناموس وت، خیانتمحکوم شده باشند، سرق

   کسانی حکم ورشستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است؛ -3
   کسانی که معروف به فساد اخالق باشند؛ -4
  . کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد-5

که در ماده   ) رود، انجام نمی دهد     نمی(له منفی است؛ مثل     صورت جم   و گاهی صیغه نهی به    
تواند بدون رضایت شوهر خـود   زن نمی: (قانون مدنی به همین معنا به کار برده شده است         ) 1233(

  .)سمت قیومت را قبول کند
کنید، منظور در این ماده، نهی و منـع مجریـان قـانون اسـت از      گونه که مالحظه می    همان

هـا و دادسـتانها    ی ذکر گردید و مخاطب آن، مجریان قانون، یعنی قضات دادگـاه  صورت نف   آنچه به 
مشروع نیست، جایز نیست، نافذ نیست و امثال اینها هـم در حکـم              : باشند؛ و نیز تعبیراتی مانند      می

  .نهی است
قـانون مـدنی کـه    ) 1207(صورت جمله خبری مثبت اسـت، مثـل مـاده        گاهی هم نهی به   

 صغار،  -1: ل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند            اشخاص ذی : (گوید  می
همـان قـانون کـه مقـرر        ) 1045( مـاده    )2(و همچنین اسـت   .)  مجانین -3 اشخاص غیر رشید،     -2

  :نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، گرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد«: دارد می
   و جدات هر قدر که باال برود؛ نکاح با پدر و اجداد و با مادر-1
   نکاح با اوالد هر قدر که پایین برود؛-2
   نکاح با برادر و خواهر و اوالد آنها تا هر قدر که پایین برود؛-3
  ». نکاح با عمات و خاالت خود و عمات و خاالت پدر و مادر و اجداد و جدات-4

  :بیست و نهم
  :اقسام نهی

نـه حرمـت و یـا       ( به فساد و عدم وقوع عملی باشد          اگر نهی، ارشاد   :نهی ارشادی ) الف
در پوسـت حیـوان حـرام گوشـت نمـاز           «: شود  گویند؛ مثالً گفته می   ) نهی ارشادی (به آن   ) کراهت
مطمئناً اگر کسی چنین نمازی را به جا آورد کار حرامی مرتکب نـشده، بلکـه فقـط کـار                    » .نخوان

چنانچـه  . و ساقط نیست و باید دوباره انجام دهـد        ای انجام داده است؛ چون نماز از گردن ا          فایده  بی
طالق در طهر مواقهه صحیح نیست، مگر اینکـه زن          «: دارد  قانون مدنی مقرر می   ) 1141(در ماده   

حال اگر کسی در طهر مواقعه، همسر خود را حرامی را مرتکب نـشد اسـت،                » .یائسه یا حمل باشد   
  .اثر بوده است بلکه طالق واقع نشده و کار او بی

گویند؛ ) نهی تحریمی (صورت الزامی باشد، به آن         منع از فعل اگر به     :نهی تحریمی ) ب
توانـد طـرق و شـوارع عامـه و            هـیچکس نمـی   «: دارد  قانون مدنی کـه مقـرر مـی       ) 24(مثل ماده   
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همـان  ) 26 و   25(و همچنین اسـت مـواد       » .هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید          کوچه
  .قانون

صورت الزامی نباشد، بلکه نهی حاکی از مرجوحیـت       منع از فعل اگر به     :هینهی تنزی ) ج
گویند؛ یعنی ترک فعل درنظر ناهی بهتر از ارتکاب فعل است،           ) نهی تنزیهی (آن فعل باشد، به آن      
این نهی حاکی از کراهـت و مرجوحیـت عمـل    .) رو به آتش نماز نخوان : (شود  مثالً وقتی گفته می   

  .است، نه عدم صحت آن
گوینـد، امـر بـه         بنابر نظریه کسانی که می     - نهی غیری مثل نهی از ضد      :نهی غیری ) د

، این امـر بـه دنبـال خـود          )نماز بخوان (صل  :  اگر گفته شود   -چیزی مقتضی نهی از ضد آن است      
  .نهیی است و آن این است نماز را ترک نکن است و به کار دیگری مشغول نباش

طور مستقیم تعلق گیرد، به آنـه نهـی نفـسی             مل به  اگر نهی به خود ع     :نهی نفسی ) هـ
قانون مـدنی،   ) 1231( و به همین معناست نهی در ماده         )3(.گویند؛ مثل التأکل الربا، یعنی ربا نخور      

  .گونه که گذشت همان
  :ام سی

  آیا نهی موجب فساد متعلق است یا خیر؟
  :رددر این مسئله سه دیدگاه عمده بین اندیشمندان علم اصول وجود دا

  .کند گویند، نهی در هیچ فرضی داللت بر فساد نمی  برخی می-1
المقاصـد معتقدنـد، نهـی مطلقـاً و       بعضی مثل فاضل تونی، شهید اول، و صاحب جـامع  -2

  .طور کلی بر فساد متعلق از نهی داللت دارد به
جب فساد   مو )6(گویند، نهی در عبادت      می )5( و نائینی  )4(ای دیگر مانند عالمه حلی       و عده  -3

است؛ مانند نهی از نماز در مکان غصبی؛ زیرا در نماز، قصد قربت شرط اسـت و درنتیجـه، چنـین                     
  .عبادتی فاسد و باطل است

و در ماده   » .نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست     «: قانون مدنی آمده است   ) 1059(در ماده   
» .چه به عقد منقطـع باشـد      جمع بین دو خواهر ممنوع است، گر      «: همان قانون آمده است   ) 1048(

  .عدم جواز و ممنوعیت در مواد فوق همان بطالن است
 باعث فساد آن معامله نخواهد بود؛ مـثالً اگـر کـسی    )7(این عده معتقدند که نهی در معامله    

لباس نجس خود را آب غصبی بشوید در آن صورت نهـی از غـصب، مـانع پـاک شـدن لبـاس از                        
  . به قصد قربت نداردنجاست نیست؛ چون شستن لباس نیاز

اشخاص ذیل به حـبس از سـه مـاه تـا         «: دارد  قانون مجازات اسالمی مقرر می    ) 640(ماده  
ضـربه  ) 74(یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تـا                     

  :شالق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد
، نقاضی، تصاویر، مطبوعات، اعالنات، فیلم، نوار سـینما و           هرکس نوشته یا طرح، گراور     -1

دار نماید، برای تجارت یـا توزیـع بـه            طورکلی هر چیزی که عفت و اخالق عمومی را جریحه           یا به 
  .نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد

صادر اً یا به وسیله دیگری وارد یا         هرکس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخص         -2
کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگـر شـود یـا از کرایـه                         

 .دادن آنها تحصیل مال نماید
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 هرکس اشیای فوق را به نحوی از انحا منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمـومی                   -3
  .بگذارد

 معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا بـه نحـوی از                 هرکس برای تشویق به    -4
  .انجا اعالم و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید

مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که بـا رعایـت مـوازین شـرعی و بـرای                 : 1تبصره  
یگر تهیه یا خرید و فروش و مورد اسـتفاده متعـارف            مقاصد علمی یا هر مصلحت حالل عقالیی د       

  .گیرد علمی قرار می
گردد و جهت استفاده الزم به دستگاه دولتـی           اشیای مذکور ضبط و محو آثار می      : 2تبصره  

  ».ربط تحویل خواهد شد ذی
در این ماده از معامالت نهی شده، اما باطل شمرده نشده است، بلکه مجازاتی برای فاعـل                 

  )8(.رنظر گرفته شده استآن عمل د
عبـارت جـامعی    ) حکم مسئله (آقای دکتر ابوالحسن محمدی در این خصوص تحت عنوان          

طـور اختـصار ایـن        توان گفت به    آنچه می  «)9(.کنیم  دارند که به لحاظ اهمیت موضوع عیناً نقل می        
   :است که نهی و معنع قامونی چند نوع است

باشـد؛ در ایـن صـورت       اجزای عقد و معامله می     گاهی نهی مبین شرایط و موانع و         –الف  
مثالً فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی در           . مخالفت با آن موجب فساد و بطالن است       

دانیم تجاوز از آنها موجب بطالن عقد است؛ ولی این بطالن به واسطه             بیان موانع نکاح است و می     
: گویـد کـه مـی   ) 1045(داللت نهی، ماننـد مـاده       فقدان شراط و یا وجود مانع است، نه به واسطه           

  ».نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است«
تـوان  نماید؛ در این صورت نمـی      گاهی نهی خود زمینه یک واقعه حقوقی را ایجاد می          -ب

) 617(قانون مدنی و همچنین است مـاده        ) 647 و   617( مثل مواد     گفت نهی موجب بطالن است،    
تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کنـد یـا بـه              امین نمی «: داردقانون مدنی که مقرر می    

در » .نحوی از انحا از آن منتفع گردد، مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار واال ضـامن اسـت                   
تـر، تـصرف    کند و یا به عبارت ساده      زمینه به وجود آمدن ضمان را ایجاد می         اینجا نهی از تصرف،   
  .موجب ضمان است

   گاهی نهی گرچه به صورت ظاهر به معامله وارد شده، ولی در واقع نهی از عمل – ج
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دیگری است که اتفاقاً همراه و مقارن با معامله شده است؛ در این صورت موجـب فـساد و                   
بطالن نخواهد بود، ولی به لحاظ ارتکاب یک عمل حرام و یا مخالفت با قـانون موجـب مجـازات                    

گاه به اجنبی حرام و شرعاً ممنوع است حال هرگاه این کار همراه با انجام               خواهد شد؛ مثل اینکه ن    
توان گفت بیع و فروش باطل اسـت و       توان گفت چنین معاشرتی حرام است، ولی نمی       بیع باشد می  

  .باشدموجب نقل و انتقال مبیع نمی
 ولی اگر    ت،خواستگاری از زنی که نامزد یا در عده دیگری باشد شرعاً حرام اس            : مثال دیگر 

  » .این عمل حرام انجام گیرد و بعد از عده منجر به نکاح شود آن نکاح باطل نخواهد بود
نقض تحجیز و از بین بردن آثار حیازت مباحات ممنوع و حرام است؛ ولـی آیـا                 : مثال دیگر 

سـد  ر احیا کننده مالک آن نخواهد شد؟ به نظـر مـی   اگر با ارتکاب این عمل زمین موات احیا شود، 
  .جواب مثبت باشد

 در این صورت مخالفت با      گیرد، گاهی نتیجه و حال عملی مورد نهی قانونگذار قرار می          –د  
  . فساد و بطالن آن عمل خواهد بود ارزش بودن،نهی موجب بی

قـانون مـدنی   ) 130(قانون مدنی از این قبیل اسـت، چنانچـه در مـاده    ) 134 تا  130(مواد  
ارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بـدون اذن او خروجـی بدهـد و                 کسی حق ند  «: خوانیم  می

  ».اگر بدون اذن او خروجی بدهد ملزم به دفع آن خواهد بود
: داردقانون مدنی نمونه بارزی از این قسمت اسـت کـه مقـرر مـی              ) 654(و همچنین ماده    

حکـم در مـورد کلیـه      قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود؛ همچنین              «
  ».تعهداتی که از معامالت نامشروع تولید شده باشد جاری است

توان گفت در همه جا نهی موجب فساد هست یا در هـیچ جـا موجـب فـساد                   بنابراین؛ نمی 
نیست، بلکه باید در هر مورد با بررسی دقیق قانون یا با توجه به مقـررات دیگـر ضـمانت اجـرای                      

  .مناسبی برای نهی پیدا کرد
  :قانون حمایت خانواده ) 23 و 17، 16(بحثی درباره مواد 

  »...همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر تواند با داشتن زن،مرد نمی«) : 16(ماده 
اکنون باید دید منظور قانونگذار از این ماده چیست؟ آیا ایـن نهـی کـه بـه صـورت جملـه                      

ضمانت اجرایی  ) 17(شود؟ معلوم نیست و ماده      خبریه منفی بیان شده موجب بطالن نکاح دوم می        
هرگـاه مـردی بـا      «: چنین است ) 17(قسمتی از ماده    . جز حبس برای این عمل معین نکرده است       

ای از شـش مـاه   داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه    
  ».تا یک سال محکوم خواهد شد

از رسیدن به سن هجده سال تمام و مردم قبل از رسیدن به سـن      ازدواج قبل   «) : 23(ماده  
معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استفتائات در مورد زنـی            . بیست سال تمام ممنوع است    
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که سن او از پانزده سال تمام کمتر نباشد و برای زناشویی استعداد جسمی و روانی داشتنه باشد به                   
  ».اه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شودپیشنهاد دادستان و تصویب دادگ

  اکنون ببینیم نکاحی که بر خالف این ممنوعیت و نهی قانون باشد چه حکمی دارد؟ 
  با عنایت به ذیل ماده مزبور که فقط ضمانت اجرای جزایی بـرای آن معـین کـرده اسـت،                   

  . بطالن نکاح دوم شودمعلوم نیست که عمل کردن بر خالف نهی قانون در این مورد موجب
  : سی و یکم 

  آیا اجتماع امر و نهی در شی واحد جایز است یا خیر؟
 اخـتالف    شوند یا نـه،   دانشمندان علم اصول در اینکه آیا امر و نهی در شیء واحد جمع می             

نماز که شی واحد است هم امر داشته باشـد و هـم     ) نماز خواندن در مکان غصبی    ( مثالً    نظر دارند؛ 
  .شود نهی داشته باشدت اینکه در مکان غصبی انجام میبه جه

  :قبل از هر چیز تبیین چند اصطالح ضروری است
 جواز عقلی است؛ یعنی امکان، که مقابل آن امتناع یـا             مقصود از جواز در اینجا،    :  جواز   – 1

  .قبح عقلی است
مکان غـصبی   منظور عمل واحدی است که دارای دو عنوان است، مثل نماز و             :  واحد   – 2

  .و در مقابل آن، تعداد از نظر وجودی است مانند نگاه کردن به نامحرم و نماز خواندن
در مورد اجتماعی امر و نهی، هرگاه مکلف بتواند بـا تـرک هـر دو و بـه جـا                     :  مندوحه – 3

  .گویندمی) مندوحه( امتناع تکلیف کند آن کار سوم  آوردن کار دیگر،
  :نهی سه صورت دارداجتماع امر و :  اجتماع– 4

 عبارت است از اینکه هم آمر و نـاهی یکـی باشـد، و هـم شـخص                   :اجتماع آمری : الف
و هم کار مورد نهی با کار مورد امر اجتمـاع داشـته باشـد، و هـم زمـان                      مأمور و منهی یکی باشد،    

م در فالن سـاعت هـم نمـاز بخـوان و هـ            : (امتثال امر و نهی یکی باشد؛ مانند اینکه مولی بگوید         
اجتمـاع  (بسیار روشن است که چنین تکلیفی محال است، و این نوع اجتماع امر و نهی را                 ). نخوان
  . چرا که شخص آمر خود بین امر و نهی در شیء واحد اجتماع برقرار کرده است گویند،می) امری

 عبارت است از اینکه آمر و ناهی، و نیـز شـخص مـأمور و منهـی                  اجتماع مأموری، : ب
تفـاوت داشـته باشـد؛ ماننـد        ) منهّی عنه (با کار مورد نهی     ) مأمورٌ به (ولی کار مورد امر     یکی باشد،   

نماز بخوان، ولـی غـصب      : (اینکه شارع مقدس فرد مکلفی را این گونه مورد خطاب خود قرار دهد            
-شود، در این صورت مأمورٌ به که نماز است با منهیٌ عنه که غصب می            چنانکه مالحظه می  ) مکن

وت و مغایرت دارند، لیکن شخص مکلف به خاطر گزینش بد و سوء اختیار خـود، آن دو را                   باشد تفا 
بـه طـوری کـه مـورد واحـد،          ) مثالً در مکان غصبی نماز خوانده اسـت       (در مورد واحد جمع نموده      

و علت اینکه بـه ایـن نـوع اجتمـاع،           (شده است   ) نماز و غصب  (مصداق و محل اجتماع دو عنوان       
  ).شود آن است که فرد مأمور خود بین این دو عنوان جمع کرده استته میاجتماع مأموری گف
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 عبارت است از اینکه کاری مصداق دو عنوان نباشد، بلکه دو فعـل              :اجتماع موردی : ج  
در یک وقت در کنار هم قرار گرفتـه و در یـک وقـت انجـام شـوند کـه یکـی                       ) کامالً جدا از هم   (

ت، مانند نگاه کردن به نامحرم در اثنای نماز؛ زیرا بسیار           مصداق واجب، و دیگری مصداق حرام اس      
-روشن است که نگاه کردن به نامحرم با نماز کامالً فرق دارد و عنوان نماز بر آن کار صدق نمـی                    

کند و این مکلف است کـه ایـن دو          کند؛ بنابراین، عنوان هیچ یک از این دو بر دیگری صدق نمی           
داده و در یک زمان جمع نموده است؛ یعنی در حالی که مـشغول              عمل متفاوت را در کنار هم قرار        

  .نماز خوانده است به نامحرم نگاه کرده است
نکته قابل توجه در اینجا این است که از میان صورتهای سه گانه اجتماع              : گوییماکنون می 

ظـر و   یعنی اجتماع مأموری مورد اخـتالف ن      . امر و نهی که معنای آن روشن شد، تنها صورت دوم          
صورت اول که اساساً محـال      (محل نزاع اصولیین است، و نه دو صورت دیگر؛ یعنی اجتماع آمری             

  )که امکان اجتماع آن بسیار روشن است و نیاز به بحث ندارد(و اجتماع موردی ) بود
 سخن در این است که آیا مکان دارد عمل واحـد، هـم               ها،پس از روشن شدن معاونی واژه     

  داشته باشد تا مکلف در صورت انجام دادن آن عمل،         ) منهی عنه ( و هم به عنوان      )مأموربه(عنوان  
مانند وجـوب نمـاز و حرمـت        (به عبارت دیگر، آیا هر دو حکم        . هم مطیع و هم عاصی تلقی گردد      

، بدون اینکه یکی بر دیگری مقدم باشد، محفـوظ اسـت؟ یـا چنـین کـاری                    در حق مکلف  ) غصب
است و عمل واحدی که دارای دو عنوان است یا فقط مأموربه بوده و یـا       امکان نداشته بلکه ممتنع     

تنها منهی عنه است؟ یعنی اگر حکم وجوهی اهم باشد همان حکم در حق آن شخص فعلیت پیدا                  
کند و حرمت غصب تنها یک حکم انشایی است و نباید آن را امتثال کرد و اگر حکم حرمـت و              می

یابد و حکم وجـوبی حکـم انـشایی         م حرمت در حق او فعلیت می       اهم از انجام باشد، حک      ترک آن، 
  .خواهد بود

نظریه جواز اجتماع امر و نهی، عقیده اکثر اشـاعره، فـضل بـن شـاذان از قـدمای شـیعه و             
و عقیده علمای بزرگ متـأخر شـیعه ماننـد          » الذریعه«مستفاد از ظاهر کالم سید مرتضی در کتاب         

قق خوانساری، فرزنـد ایـشان، فاضـل شـیروانی، سـید فاضـل              محقق اردبیلی، سلطان العلماء، مح    
باشد و نیز از متأخرین مرحـوم آیـت اهللا بروجـردی و امـام خمینـی                 صدرالدین و دیگر بزرگان می    

اند و نظریه امتناع اجتمـاع امـرو نهـی نیـز مـورد پـذیرش                به این نظریه اعتقاد داشته    ) قدس سره (
  )10(. محقق خراسانی در کفایه االصول است

 اختیـار خـود      در صورتی که مندوحه وجود داشته باشد و مکلف با سـوء           : برخی هم معتقدند  
بین آن دو جمع کرده باشد، در این فرض اجتماع جایز است؛ زیرا معنای جواز این است که مـانعی                    

  .وجود ندارد که وجوب به عنوانی و حرمت به عنوان دیگر تعلق بگیرد
به چنین مشکلی در غلطیده باشد، پس مقصر خود اوسـت           وقتی مکلف با سوء انتخاب خود       

اما اگر اجتماع   . و در واقع این اجتماع عرضی است نه ذاتی؛ درنتیجه، امر غیرممکن نیز نخواهد بود              
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امر و نهی با عدم مندوحه باشد، یعنی مکلف مضطر باشد که بین امر و نهـی جمـع کنـد، در ایـن                        
 کردن و سوءاختیار خودش است یا خیر؟ اگر اضطرار مکلف           صورت نیز با اضطرار در اثر بد انتخاب       

به سوءاختیار و بد انتخاب کردن خودش به وجود آمـده، مـثالً از روی غـصی و عمـداً وارد منـزل                       
هم امر بـه خـروج دارد و   (شخصی شده باشد که در این مورد اجتماع امر و منهی پیش خواهد آمد       

ز این منزل غصبی خارج شود، نیاز بـه تـصرف غاصـبانه             بنابراین، اگر بخواهد ا   ) هم نهی از غصب   
دیگر دارد که آن نیز مورد نهی است؛ در این فرض، به دلیل آنکه تزاحمی در مقابل تشریع نیست،                   
واجب است مکلف از منزل غصبی خارج شده و به جهت تصرفی که درحـال خـروج خواهـد کـرد                     

خاب بد خود نباشد، مثـل اینکـه بـرای نجـات            اما اگر اضطرار بر اثر انت     . مستحق عقاب خواهد بود   
غریق باید از زمین دیگران از روی غصب عبور کند، در این مـورد اسـتفاده از زمـین دیگـران بـه                       

ای در بـین      جهت انقاذ غریق واجب است، اما به جهت غصبی بودن حرام اسـت و چـون مندوحـه                 
ق را نجات دهد، درنتیجه، در مقـام        تواند بدون عبور از زمین عصبی دیگران غری         وجود ندارد و نمی   

  .تری باشد، مقدم است تزاحم هر یک از متزاحمین که دارای مالک قوی
در مثال فوق، نجات جان انسان که دارای امر است، بر غصب مال، که مـورد نهـی اسـت                    

  .مقدم خواهد بود
  ادامه دارد

  :ها نوشت پی
  .166 سوره اعراف آیه -1
  .48 و 47انی استنباط حقوق اسالمی صفحه  محمدی، دکترابوالحسن، مب-2
  .365 والئی، عیسسی، فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول صفحه -3
  .117 مبادی الوصول الی علم االصول صفحه -4
  .394 اجود التقریرات صفحه -5
  . مقصود از عبادت در این باب، هر عملی است که محتاج به قصد قربت باشد-6
  .باب هر عملی است که در آن نیاز به قصد قربت نباشد مقصود از معامله در این -7
  .36 والئی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول، صفحه -8
  .50 محمدی، دکتر ابوالجسن، مبانی استنباط حقوق اسالمی، صفحه -9

  .پور گیالنی اهللا جفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ترجمه مسلم قلی  آیت-10
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  ده در همایش قضاتسؤاالت حقوق مطرح ش
  های خانواده استان فارس دادگاه

  )قسمت پایانی(
قانون مدنی درصورت فوت احد از والدین، حـضانت طفـل بـا             ) 1171( حسب ماده    :سؤال

آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد اگر مـادر                     
  شود یا خیر؟ ازدواج کند آیا حق حضانت او ساقط می

  )نظر اتفاق: (پاسخ
مطلقـی    ،حق حضانت حق  )ره(با توجه با مسئله هفدهم جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام           

رأی . باشد؛ و با ازدواج مـادر حـق او سـلب نخواهـد شـد                  است که قابل سلب شدن از والدین نمی       
زدواج مادر حق حضانت    عالی کشور نیز اذعان دارد که با ا          دیوان 16/2/1370 مورخ   199/20شماره  

  .گردد او سلب نمی
  :سؤال

درصورتی که فرزند پسر باالی دو سال سن داشته باشد و دختر باالی هفت سال، ولی جدا                 
توان فرزنـدان را بـا        کردن آنها از مادرانشان موجب مشقت غیرقابل تحمل برای مادر باشد، آیا می            

  د؟درخواست پدر درصورت وجود اختالف بین زوجین جدا کر
  :نظر اول

مادر تا دو سال    ) پسر(قانون مدنی که برای نگهداری طفل       ) 1169(با توجه به اطالق ماده      
و دختر تا هفت سال اولویت خواهد داشت و با انقضای مدت فـوق نیـز بـرای نگهـداری طفـل از                       

تـوان اوالد   در هرحـال پـدری مـی   . طرف مادر درصورت وجود پدر  علل دیگری قید نـشده اسـت     
  . از مادر جدا نمایدمذکور

  :نظر دوم
با توجه به خصوصیات خاصی که بین اطفال و مـادر وجـود دارد چـون جـدا کـردن طفـل                  
ممکن است موجبات مشقت عسر و حرج غیرقابل تحمل برای مادر گـردد و مـصلحت طفـل نیـز                    

حضرت باشد و بر طبق فتوای        ایجاب نماید که او نزد مادر باقی بماند، جدا کردن طفل صحیح نمی            
 مـورخ   435/20باشد و رأی شماره       جدا کردن فرزندان در فرض فوق صحیح نمی       ) ره(امام خمینی   

  .)عالی کشور نیز بر همین موضوع داللت دارد شعبه بیستم دیوان (1/12/1369
  :سؤال

  باشد یا خیر؟ آیا موضوع دعوای نفقه زوجه یا اوالد، دارای اعتبار امر مختومه می
ه دعوای مطالبه نفقه به لحاظ عدم توان منفـق رد شـده بـود، چـون       درصورتی ک : نظر اول 

عدم مالئت و توانایی منفق یا تغییر وضع مالی و میـزان اسـتطاعت او ممکـن اسـت تغییـر یابـد،                       
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دعوای مطالبه نفقه به ویژه از طرف وجه که دین است فاقد اعتبار امر مختومه است و رأی شماره                   
  .باشد عالی کشور نیز مؤید مراتب فوق می ستم دیوان شعبه بی26/12/1369 مورخ 40/2

  : نظر دوم
درصورتی که دعوای مطالبه نفقه از طرف مطالبه کننده بـه اثبـات نرسـید، اعـم از اینکـه                    
خوانده دعوا به لحاظ عدم تمکن مالی و یا به به هر علت دیگـر از پرداخـت نفقـه برائـت حاصـل                        

دادرسی مدنی فاقد وجاهت قانونی است و موضوع نیـز  نمود، طرح دعوای مجدد طبق قوانین آیین   
  .باشد دارای اعتبار امر مختومه می

  :سؤال
چنانچه کسی هم دارای دختر و هم پسر باشد و هر دو متمکن باشند، نفقه پدر و مادر آنان                   

  .در صورتی که مستمند باشند بر عهده کدام یک است
  ):نظر اتفاق: (پاسخ

ر داشته است، نفقه ابوین با رعایت االقرب فاالقرب بـه عهـده       قانون مدنی مقر  ) 120(ماده  
اوالد و اوالداوالد است و تفاوتی بین پسر و دختر قائـل نـشده اسـت و براسـاس فتـوای حـضرت             

برای پرداخت نفقه فرقی بین پسر و دختر نیست و نفقه پدر و مادر فقیـر                «: اهللا مکارم شیرازی    آیت
  ».بر هر دو واجب است

  :سؤال
چه زوجین در دادگاه و در زمان صـدور طـالق، بـرای پرداخـت نفقـه آینـده فرزنـدان                     چنان

مشترک توافق نمایند و زوج تعهد بر پرداحت آن را بنماید ولی بعد از شرط مذکور، زوج از پرداحت                   
  نفقه خودداری نماید، آیا مطالبه نفقه ایام گذشته فرزندان ممکن است یا خیر؟

  :نظراول
قانون مدنی، اصوالً نفقه ایام گذشته فرزندان قابل مطالبـه          ) 1206( ماده   با توجه به اطالق   

نفقه گذشـته   باشد و با وصف تعهد مذکور، چون انجام آن برخالف مفاد فوق است، مطالبه                 نمی
  .وجاهت قانونی ندارد

  :نظر دوم
باشد   قانون مدنی، مطالبه نفقه ایام گذشته قابل وصول نمی        ) 1206(هرچند با توجه به ماده      

و چون شرط مذکور جداگانه بین زوجین منعقد شده است و این شرط هـم خـالف مقتـضای ذات                    
باشد و عـالوه بـر ایـن در بـسیاری از احکـام طـالق و                   عقد نیست و زوج تعهد بر پرداخت آن می        

شـود؛ بنـابراین،      برحسب ضروریات و مصالح فرزندان، مادر حضانت و تکفل فرزندان را متقبل مـی             
 که پدر با وصف شرط و تعهد از پرداخت نفقه معین شده خودداری نمایـد، مـانعی بـرای         درصورتی

  .مطالبه و حکم بر محکومیت وجود ندارد
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  :سؤال

اگر زن به دالیل نداشتن امنیت و یا ضررهای جسمی و روحی با حکم دادگاه مبنی بر عدم               
یـا خیـر؟ و آیـا زوج قابـل          صدور حکم تمکین، زوجه از وج تمکین ننماید وی مستحق نفقه است             

  باشد؟ تعقیب کیفری می
قـانون  ) 1115(چون زوجه به دالیل موجه و با حکم دادگاه تمکین نکرده است برابر مـاده                

مدنی، نفقه زوجه به عهده زوج است و زن مستحق نفقـه اسـت ولـی زوج قابـل تعقیـب کیفـری                       
  .به نفقه متعلقه را بنمایدتواند با تقدیم دادخواست مطال باشد؛ در نتیجه، زوجه می نمی

  :سؤال
  پرداخت نفقه ولد نامشروع به عهده چه کسی است؟

  ):نظر اتفاق(پاسخ 
 و رأی وحـدت رویـه       1373 شـهریور مـاه      3847/7براساس نظریه اداره حقوقی به شـماره        

عالی کشور، چون در هر حال اگر پدر عرفـی          هیأت عمومی دیوان   3/4/1376 -617قضایی شماره   
اش است وی مکلف      م باشد پرداخت نفقه دیگر امور مربوط به طلف متعلق به او بر عهده             طفل معلو 

  .باشد به پرداخت نفقه ولدش بوده و حتی درصورت عدم پرداخت نفقه قابل تعقیب کیفری می
  :سؤال

اهـی  .در مواردی که زوج برابر ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوز به طـالق یـا بـا گ         
 بخواهد زوجه را طالق بدهد، آیا قبل از اجرای صیغه طالق و در مدت سه مـاه       عدم امکان سازش  

  .تواند درخواست اعسار راجع به حقوق مذکور را بنماید اعتبار گواهی عدم سازش می
  :نظر دوم

توان درخواست اعسار نمود و مانع قـانونی و شـرعی بـرای چنـین                 چون برای هر دینی می    
تواند درخواست اعسار نموده و با تقسیط حقوق مـال مـذکور را               میدرخواست نیست، بنابراین زوج     

  .بنماید
  :سؤال

قـانون  ) 1085(درصورتی که زوجه حق حبس راجع به مهریه خـود را بـا اسـتفاده از مـاده               
مدنی اعمال نماید و به لحاظ عدم پرداحت مهریه از شوهرش تمکین ننماید، آیا مستحق نفقه ایام                 

  باشد؟ یا شوهر به لحاظ نپرداختن فقه قابل تعقیب کیفری میمذکور است یا خیر؟ و آ
  :نظر اول

باشد و اعمال حق حـبس براسـاس          به محض ایجاد رابطه زوجیت، زوجه مستحق نفقه می        
ای است که قانون بـرای زوج قائـل شـده اسـت کـه شـرط                   قانون مدنی، امتیاز ویژه   ) 1085(ماده  
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 است و اعمال حق حبس منافـاتی بـا نفقـه نـدار و     تمکین را پرداحت حق مهریه مذکور قائل شده     
 اداره  13/6/1376 مـورخ    309/7 و   21/7/1365 مـورخ    3049/7تواند مطالبه نفقه شماره       زوجه می 

باشـد، بنـابراین تعقیـب کیفـری زوج           حقوقی، چون تعقیب کیفری زوج مـستلزم تمکـین وی مـی           
  .وجاهت قانونی ندارد

  :نظر دوم
قانون مدنی، حق مطلقی است کـه در        ) 1085( براساس ماده    پرداخت مهریه از طرف زوجه    

باشد و با عدم پرداخت وی درصورت اعمال حق حبس، زوجه را از پرداخـت نفقـه                     اختیار زوجه می  
محروم نخواهد کرد و درصورت استطاعت زوج برای پرداخت نفقه، در هـر حـال زوج برابـر مـاده                    

  .باشد ری میقانون مجازات اسالمی قابل تعقیب کیف) 465(
  :سؤال

توانـد    اگر زوجه حامله ناشزه باشد، آیا پرداخـت نفقـه جنـین برعهـده شـوهر اسـت و مـی                    
  درخواست نفقه جنین و یا دارو و درمان آن را بنماید؟

  ):اتفاق نظر(پاسخ 
 اداره حقوقی، آن مقدار از نفقـه کـه بـرای            29/3/70 مورخ   2056/7براساس نظریه شماره    

قانون مدنی از طرف زوجه قابـل مطالبـه         ) 1109(شته باشد با لحاظ ماده      سالمت حمل ضرورت دا   
است و درصورت امتناع زوج از پرداخت نفقه و طبق تشخیص دادگـاه تـا ایـن حـد قابـل تعقیـب                       

زوجه ناشزه خود حق نفقه ندارد، اعم از آنکه حامل باشد یا حایل، ولـی      : توضیح آنکه . کیفری است 
» ان کِنّ اوالت حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهـن « و طبق آیه نفقه اوالد برعهده پدر است  
  .نیز بر این امر داللت دارد

  :سؤال
توانـد بـه زنـدگی     درصورتی که کمیسیون پزشکی اعالم نماید که بیمار روانی با درمان می         

وجـود دارد، آیـا دادگـاه       % 8خود ادامه دهد و بدون درمان و مصرف دارو خطـر عـود بیمـاری تـا                  
  . نمایددتواند حکم حجر را صار می

  ):نظر اتفاق(پاسخ 
صدور حکم حجر منوط به احراز شرایط خاصی است که طی آن به لحاظ وضـعیت حـادث                  
شده برای محجور حکم حجر وی صادر خواهد شد و درصورتی که بیمار به لحاظ بیماری روانی و                  

 پزشـکان قابـل درمـام باشـد         یا عصبی و به موجب تجویز داروهای الزم از طرف پزشک یا هیأت            
موجبی برای صدور حکم حجر نیست؛ زیرا در هر حال باید جنون ادواری یا دائمی محجور مطـابق     

  .قانون مدنی احراز شود) 1210(ماده 
  :سؤال
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توانـد بـرای      آیا با استناد به حکم دادگاه مبنی بر واگذاری حضانت طفـل بـه مـادر، او مـی                  
   صدور گذرنامه نماید و یا آنان را به خارج از کشور ببرد؟فرزندان تحت حضانت خود درخواست

  ):نظر اتفاق(پاسخ 
، مـواد   23/3/1380 و اصالحات آن در سـال        10/12/1351براساس قانون گذرنامه مصوب     

خروج افراد تحت قیمومت و یا نمایندگان قانونی مشخص و معین گردیـده اسـت و چـون داشـتن       
ن گذرنامه خارج است بنابراین، صرف واگذاری حق حضانت به          حق حضانت از موارد مذکور در قانو      

  .باشدمادر موجبات قانونی برای خارج نمودن افراد تحت حضانت وی نمی
قـانون امـور    ) 2(هایی که به علت وجود دادگاه قبلی و بـر اسـاس مـاده               در پرونده : سؤال

 به محجور با کدام دادگـاه       حسبی، قیم تعیین شده باشد، با تشکیل حوزه قضایی جدید امور مربوط           
  است؟

قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدیـد و موقـت و سـایر               ) 54(با توجه به ماده     :پاسخ
امور راجع به محجور با همان دادگاهی است که بدواً و بر اسـاس مـاده قـانون امـور حـسبی قـیم            

نون مـذکور مـستثناست؛     قا) 48(قانون امور حسبی از ماده      ) 54(تعیین نموده است و مقررات ماده       
-هر چند دادگاه قبلی طی نیابت قضایی و با توجه به سکونت محجور در حوزه قضایی جدیـد مـی                   

نظریه اداره حقوقی نیز مؤید این موضـوع اسـت کـه    . تواند امور جاری را به آن دادگاه واگذار نماید   
  . قیم تعیین نموده استای است کهامور راجع به محجور و عزل و نصب قیم جدید با دادگاه اولیه

  های مذهبی تابع چه قانونی است؟دعوای استرداد فرزند راجع به اقلیت: سؤال
هـای دینـی، در     برابر اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اقلیـت         : پاسخ

باشند و چون دعـوای اسـترداد       اموال شخصیه و تعلیمات دینی تابع قانون و آیین مذهنبی خود می           
  .باشد تابع قانون مذهبی آنان می د جزو دعوای راجع به اموال شخصیه است بنابراین،فرزن

تواند حق حضانت فرزندش را از خود اسقاط نماید و آیا این حق قابلیـت             آیا پدر می  : سؤال
  باشد یا خیر؟انتقال به مادر را دارد و در صورت انتقال، قابل اعاده مجدد می

، حـق حـضانت و      31/2/1370 مـورخ    3133/7حقوقی به شماره    برابر نظریه اداره     :پاسخ
نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف و هر چند این حق جنبه امری دارد و اراده                    

قانون مدنی نیز تـصریح بـر       ) 1175(تواند به طور کلی آن را از خود اسقاط نماید و ماده             پدری نمی 
 مگـر در صـورت       ز ابوین یا مادری که حضانت با اوست گرفت،        توان ا این امر دارد که طفل را نمی      

تواند این حق را به مادر واگذار کند و احدی از زوجین نیز             وجود قانونی؛ ولی با این اوصاف، پدر می       
 بـه طـور کلـی        توانند در قبال آن ما به ازاء اخذ نمایند و چون حق از جهتی هم تکلیف اسـت،                 می

  . از واگذاری آن از پدر و مادر قابلیت اعاده به وی را داردباشد و پسقابل اسقاط نمی
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  دستورالعملی از آیت اهللا بهجت
  محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت اهللا العظمی بهجت، دام ظله العالی 

  
   علیکمسالمٌ

-رساند این جانب ساکن یکی از روستاهای شهرستان رودسر گـیالن مـی            به استحضار می  
-ام و دارای دو فرزند می     رگری است و چند سالی است که تشکیل زندگی داده         باشم و شغل من کا    

ام خـوب   ام و در اویل زندگی وضعیت معیشتی      در دوران کودکی پدر و مادرم را از دست داده         . باشم
- مشکالت عدیـده     و برای خود یک باب منزل درست کردم؛ ولی بعد از انتقال به منزل جدید،                بود،

 اما این درآمـدها بیـشتر صـرف          باشم،از لحاظ درآمد در سطح مردم عادی می       . ای برایم پیش آمد   
   درصد درآمـدم خـرج بیمـاری خـودم،         90شود و به طور کلی      بیماری و حرج بیمارستان و دارو می      

شود و این وضعیت چند سال است ادامه دارد و بیـشتر ایـن بیماریهـا یـک                  همسرم یا فرزندانم می   
شـما را   : گوینـد  بعضی می   آید،تظره برای خود یا همسر یا فرزندانم پیش می        دفعه و به طور غیر من     

-دانم این مشکالت از کجا ناشی مـی       در هر صورت نمی   ... اید و   اند یا چشم زخم شده    طلسم کرده 
ای مـرا یـاری     لذا از آن مرجع عالی قدر استدعا دارم با ذکر دعای خیـر و دسـتورالعمل ویـژه                 . شود

  .فرمایید
  

   تعالیباسمه
الحول و ال قـوه     (نمایید، ذکر شریف     را تکرار می   )1 (دهید و معوذتین  ضمن اینکه صدقه می   

  *.والسالم. خداوند شما را موفق بدارد. را زیاد تکرار کنید) اال باهللا
  
  
  :نوشت پی

  )قل اعوذ برب الناس(و ) قل اعوذ برب الفلق( دو سوره – 1
: تـألیف و گـردآوری  » اب از آیت اهللا العظمی بهجت    های ن نکته«برگرفته از کتاب    : مأخذ* 

  .رضا باقی زاده گیالنی
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  وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین
  )عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد(بهروز نوروزی 

  
، ضمانت اجـرای تمـامی معـامالت بـه     8/10/1361تا قبل از اصالح قانون مدنی در تاریخ        

در اصـالح  . م غیر نافذ بـود .ق) 218( اعم از معوض و غیر معوض، به حکم ماده   دین،قصد فرار از    
، با حذف ماده مذکور، این معامالت در حالت مبهم و نامشخصی قـرار گرفتنـد و بـا             1361دی ماه   

 در ارتبـاط بـا      14/8/1370 نظراتی شکل گرفـت تـا اینکـه در اصـالحات              توجه به مبانی مختلف،   
) 218(مکـرر وضـع گردیـد، کـه در مـاده            ) 218(و  ) 218(رار از دین، دو مـاده       معامالت به قصد ف   

مکرر، نوعی تـأمین را     ) 218(معامله به قصد فرار از دین به طور صوری باطل اعالم گردید و ماده               
  .رای طلبکاران مقرر داشت

 با اینکه مقترض، بدهکار و مدیون شرعاً و قانوناً موظف به پرداخت             :تحریر محل بحث  
باشند، ممکن است اشخاصی به قصد اضرار به طلبکـاران و بـرای فـرار از            و ایفای دین و تعهد می     

ادای دین خود با انجام معامالت واقعی، اموال خود را به دیگران انتقـال دهنـد و یـا اینکـه بـدون                       
 بـا   داشتن قصد جدی معامله و به طور صوری اموال خود را به نزدیکان و خویشان منتقل نمایند تا                 

حال سؤال این است که آیا این عمل، قـانونی و مـشروع          . ادعای اعسار، طلب طلبکاران را نپردازند     
است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا معامالت و نقل و انتقاالت مدیون به قصد فرار از دیـن، صـحیح و                 

  نافذ است یا غیر نافذ و باطل؟
تـوان بـه دو دسـته       فرار از دین را می    اصالحی، معامالت به قصد     ) 218(با استفاده از ماده     

  :تقسیم نمود
   معامله به قصد فرار از دین صوری؛– 1
  )غیر صوری. ( معامله به قصد فرار از دین واقعی– 2
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  در این ماده معامله به قصد فرار از دین 
صوری صریحاً باطل اعالم شده است که امری بدیهی است؛ زیرا با استفاده از عمومـات و                 

بینی حکم بطالن در این ماده نیز، معاملـه صـوری کـه               ت معامله، و حتی با عدم پیش      شرایط صح 
بـه  . اعتبار است   باطل و بی  ) خواه به قصد فرار از دین باشد یا نه        (ای است فاقد قصد انشایی        معامله

عبارت دیگر، علت بطالن در معامله صوری فقدان قصد است و نه انگیزه و هدف فرار از پرداخـت                   
  .دین

مـسکوت  ) غیرصـوری ( اما وضعیت و ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دیـن واقعـی                و
نظـر در فقـه امامیـه هـم       نظر بین حقوقدانان گردیده است، که این اختالف         مانده و موجب اختالف   

 در این نوشتار، ضمن بیان و بررسی نظریات مختلف، درنهایـت وضـعیت حقـوقی                )1(.مشهود است 
گیرندف در حقوق موضوعه ایران روشن و         طور واقعی انجام می       ر از دین که به    معامالت به قصد فرا   
  .مشخص خواهد شد

  :نظریه ابطالن و عدم صحت
بعضی از نویسندگان حقوقی با توجه به قرار گرفتن معامله به قصد فرار از دیـن در مبحـث               

 و درنتیجـه قابـل بـه        جهت معامله آن را یکی از مصادیق و موارد معامله با جهت نامشروع دانسته             
  )2(.اند بطالن آن شده

ای از فقهای عظام با استناد بـه قاعـده          این تحلیل در فقه امامیه نیز طرفدارانی دارد، و عده         
رسد که قانونگـذار      ؛ ولی به نظر می    )3(دانند  الضرر و نامشروع بودن، چنین معامالتی را صحیح نمی        

  :قانون مدنی، این نظر با نپذیرفته است؛ زیرا
 معامله به قصد فـرار از دیـن در مقایـسه بـا جهـت نامـشروع دارای چهـره عمـومی                 :اول

تری است و زشتی عمل بـدهکار بیـشتر از لحـاظ زیـانی اسـت کـه بـه حقـوق طلبکـاران            ضعیف
  )4(.رساند و نه برخورد با نظم عمومی و قواعد آمره می

یا اطالع طرف الزم است      در معامله به جهت نامشروع، تصریج به جهت تبانی آن و             :دوم
ولی در معامله به قصد فرار از دین، ضرورتی به تصریح قـصد فـرار از دیـن                  ) 217مستفاد از ماده    (

  )5(.وجود ندارد
قید موضوع حکم قرار گرفته است، انگیزه بـا یـک           ) 217( جهت معامله که در ماده       :سوم

ش از یک واسـطه وجـود دارد و در          واسطه عقد است؛ درحالی که در معامله به قصد فرار از دین بی            
  )6(.توان معامله را به دلیل وجود جهت نامشروع باطل دانست چنین وضعیتی نمی

صریحاً باطل اعالم شده است؛ ولـی در        ) 217( معامله به جهت نامشروع در ماده        :چهارم
رار از دیـن    ، قانونگذار با اینکه در مقام بیان بوده، نسبت به بطالن معاملـه بـا قـصد فـ                  )218(ماده  

سکوت نموده است و این سکوت به منزله بیان اسـت؛ یعنـی قانونگـذار خواسـته کـه ایـن گونـه                       
  .معامالت مشمول قاعده اولیه و اصل صحت باشند
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مکرر که نوعی تأمین اموال بدهکار گریزان از وفای به عهـد را      ) 218( از مفاد ماده     :پنجم
) به طور واقعی، نه صـوری     (له مدیون واقع شده باشد      آید که اگر معام   مقرر داشته است، چنین برمی    

  )7(. باطل نیست
  : نظریه صحت به نحو مطلق– 3

برخی از فقها به استناد قاعده تسلیط و عدم محجوریت مدیون، تا زمانی که حکم حجـر او                  
هرگونه معامله مـدیون را حتـی اگـر سـبب اخـراج             ) مفلس(از طرف حاکم شرع صادر نشده است        

  )8(. دانند صحیح و نافذ می ل مدیون و اعسار کامل او گردد،تمامی اموا
 و مـسکوت    1361در اصطالحات سـال     ) 218(ای از حقوقدانان نیز پس از حذف ماده         عده

 با اسـتفاده از اصـول       1370ماندن حکم معامله به قصد فرار از دین به طور واقعی، در اصالح سال               
دی قرار داد و عدم منع قانونگذار، هرگونـه معاملـه بـه             حقوقی و عمومات از جمله اصل اباحه و آزا        

رسد این ضمانت اجـرا هـم مـورد         اند؛ به نظر می   قصد فرار از دین واقعی را صحیح و معتبر دانسته         
زیرا با توجه به احکام ویژه در مورد برخی از معـامالت از جملـه       . توجه قانونگذار قانونی نبوده است    
برخی از معامالت به قصد فرار از دین، غیر نافـذ شـناخته شـده           ... وقف و معامالت تاجر متوقف و       

  ).ت.  ق500م و ماده .  ق65ماده . (است
  : نظریه غیر نافذ بودن– 4

 و نیـز از سـال       1370 تا آبان مـاه      1361ای از حقوقدانان هم در فاصله زمانی دی ماه          عده
ا وجودی کـه حکـم منـدرج در مـاده           مکرر به بعد، ب   ) 218(و  ) 218(؛ یعنی زمان وضع ماده      1370

اصالحی آورده نشده است، با اتخاذ وحدت مـالک از مقـررات خاصـی              ) 218(قبلی در ماده    ) 218(
هر نوع معامله بـه     . م. ق) 65(که حکم غیر نافذ را برای بعضی معامالت مقرر داشته از جمله ماده              

-دم قصد فرار از دیـن صـورت مـی   بطالن معامله صوری به دلیل ع(قصد فرار از بار حقوقی ندارد   
 که نادرستی   )9(. دانند یعنی قایل شدن دین را غیر نافذ می         همان وضعی قبلی،  ) گیرد، حکمی ندارد  

آن امری واضح است؛ زیرا اگر قانونگذار نظر به غیر نافذ بودن تمام معامالت به قصد فرار از دیـن                    
نمود و یا اینکه در صـورت ارتکـاب          نمی سابق را که مبین این حکم بود، حذف       ) 218(داشت، ماده   

  .نمود آن را احیا می1370سهو و مسامحه در حذف آن، در سال 
  : نظریه منتخب– 5

، برخـی از نویـسندگان حقـوقی، در مـورد ضـمانت اجـرای               1370 تا   1361در برهه زمانی    
ا صـحیح و در  معامالت به قصد فرار از دین قایل به تفکیک گردیدند؛ یعنی، در مـواردی معاملـه ر             

 و بـا    1370اصـالحی در سـال      ) 218(شناختند که با تصویب مـاده       برخی موارد آن را غیر نافذ می      
هر چند  . وجود دارد ) معامله واقعی (توجه به اینکه این ماده نسبت به معامالت به قصد فرار از دین              

ثیقـه عمـومی    سابق مبنـای منـدرج در آن را و        ) 218(برخی علمای حقوق در زمان حاکمیت ماده        
خواهند با توسل به آن نظریه، معـامالت          ای می  امروزه هم عده   )10(. دانستندبودن اموال مدیون می   
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به  قصد فرار از دین را غیر نافذ بشناسند؛ ولی آنچه واقعیت دارد این اسـت کـه بـرای طلبکـاران                       
 اینکـه مـالی     شـود، مگـر     عادی هیچگونه محدودیتی نسبت به تصرفات وی در اموالش ایجاد نمی          

وثیقه دینی قرار گیرد، یا مالی از او مورد توقیف تأمینی و اجرایی قرار گیرد و یـا اینکـه بـا صـدور                        
حکم ورشکستگی، شخص تاجر از تصرف در دارایی خود ممنوع گردد و یا با فوت شخص، امـوال                  

، همه معـامالت و     از طرف دیگر  ). ترکه متوفا نوعی وثیقه دیون اوست     (او وثیقه دیون او قرار گیرد       
گذارد؛ در تصرفات مجانی و تبرعـی،         تصرفات حقوقی بدهکار به نحو یکسانی در دارایی او اثر نمی          

گردد بدون اینکه چیزی جایگزین آن شود؛ ولی در تصرفات معوض، مـا               مال از دارایی او خارج می     
 حقـوقی و برخـی      بـا عنایـت بـه عمومـات و اصـول          . گردد  به ازای مال انتقال یافته، جایگزین می      

ت و  . ق) 500(و  ) 424(،  )423(م و مـواد     . ق) 65(مقررات خاص در نظام حقوقی از جملـه مـاده           
، وضعیت حقوقی معامالت واقعـی      1377های مالی مصوب      قانون نحوه اجرای محکومیت   ) 4(ماده  

  :توان به شرح زیر تفکیک نمود و به قصد فرار از دین را می
تبرعی، غیرمعوض و محاباتی که به قصد فـرار         ذ بودن معامالت     غیرناف -1

  :شود از دین واقع می
م، درخصوص وقف که یک عمل حقوقی تبرعـی         . ق) 65(با استفاده از وحدت مالک ماده       

  )11(.و مجانی است، هر نوع معامله تبرعی و مجانی و محاسباتی غیرنافذ است
گیـرد؛    فرار از دین صـورت مـی      زیرا در وقف و هر معامله شبیه به آن که با هدف و انگیزه               

شود بدون اینکه چیزی به جای آن وارد دارایی او شود و درنتیجه،               مالی از دارایی بدهکار خارج می     
همچنین عقد وقف خـصوصیتی جـدای از سـایر          . گردد  طور قطع و یقین موجب ضرر و زیان می          به

  . اجرای دیگری قایل شویممعامالت مجانی ندارد که آن را غیرنافذ بدانیم و برای بقیه ضمانت
  :االجرا  غیرقابل استناد بودن معامله به قصد فرار از دین الزم-2

ها، به قصد فرار     علیه احکام مالی دادگاه     و محکوم ) اسناد رسمی (االجرا    اگر متعهد اسناد الزم   
 بـه   از دین خود موضوع آن اسناد و احکام و با فراهم بودن شرایطی، معامالتی انجام دهد، نـسبت                 

 1377هـای مـالی مـصوب         قانون نحوه اجرای محکومیـت    ) 4(ماده  . طلبکاران قابلیت استناد ندارد   
هرکس به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد الزم االجرا و کلیه                «: دارد  مقرر می 

بـرای  های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد، به نحـو اینکـه باقیمانـده امـوالش                     محکومیت
پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهـار تـا دو سـال حـبس تعریـزی                       
محکوم خواهد شد و درصورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کـرده باشـد، شـریک                    

گردد و در این صورت، اگر مال در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر                   جرم محسوب می  
  ».ین صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شدا

  :شرایط الزم برای غیرقابل استناد بودن معامله مزبور عبارتند از
  .االجرا یا محکومیت مالی  وجود دین الزم-الف
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   انتقال مال توسط مدیون به دیگران، -ب
  . قصد فرار از دین-ج
  .اقیمانده اموال برای پرداخت بدهی عدم تکافوی ب-د
  ).الیه شرط تبانی منتقل( آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار -هـ

هرچنـد  . ضمانت اجرای غیرقابل استناد بودن معامله به معنی غیرنافذ بودن معاملـه نیـست   
  )12(.اند برخی از نویسندگان به اشتباه آن را به معنی غیرنافذ دانسته

 قبـل   :ام معامالت و اعمال حقوقی مالی تاجر ورشکسته        قابلیت فسخ تم   -3
از تاریخ توقف که به قصد فرار از دین و همراه با ورود ضرر به میزان بیش از یک چهـارم قیمـت                        

 الزم به ذکر است که معاملـه قابـل فـسخ نـوعی              ت؛.  ق 424ماده  (گیرد    المعامله صورت می    حین
ت تاجر ورشکسته در دوران حکومت قرارداد ارفـاقی         و قابلیت ابطال معامال   )13()معامله صحیح است  

و ) باشـد   هماننـد غیرنافـذ مـی      ت؛ معامله قابل ابطـال    .  ق 500ماده  (که به قصد فرار از دین باشد        
بطالن کلیه معامالت و تصرفات حقوقی غیرمعوض، تبرعات و تصرفات محاباتی تاجر بعد از تاریخ               

  )ت.  ق423ماده » 1«بند . (ز دیننظر از قصد یا عدم قصد قرار ا توقف، صرف
معاوضـات  (معامالت معـوض    :  صحیح و معتبر بودن معامالت معوض بدهکار       -4
طور واقعی و نه صوری، صورت بگیرد،         مدیون هرچند به قصد فرار از دین عادی باشد و به          ) محض

  :به غیر از مواردی که دارای حکم خاصی است، صحیح و معتبر است؛ زیرا
آید که معامالت واقعـی بـه          چنین برمی  1370اصالحی  ) 218( مخالف ماده     از مفهوم  :اول

شـود   قصد فرار از دین مدیون، غیرباطل است و غیرباطل شامل صحیح نافذ  صحیح غیرنافـذ مـی              
سابق که حکم آن غیرنافذ بود و عدم ابقای آن در اصالحات سال       ) 218(که با توجه به حذف ماده       

) 218(رنافذ بودن ایـن گونـه معـامالت نداشـته و بلکـه مفهـوم مـاده                  ، قانونگذار نظر به غی    1370
  )14(.کند اصالحی، چنین معامالتی را تجویز می

مکرر که نوعی تأمین اموال مدیون گریـزان از پرداخـت دیـن را              ) 218( از مفاد ماده     :دوم
 زیـرا  )15(.تآید که معامله ب قصد فرار از دین واقعـی، صـحیح و نافـذ اسـ                مقرر داشته است، برمی   

سیاق کالم قانونگذار به نحوی است که چنانچه معامله انجام گیرد کاری از طلبکار ساخته نیـست                 
  .تواند توقیف اموال مدیونی را که چنین قصدی دارد بخواهد و فقط قبل از انجام معامله می

ــاده   :ســوم ــستفاد از م ــت اراده و م ــا و حاکمی ــق اصــل آزادی قرارداده م، . ق) 10( طب
ردادهای منعقد شده بین اشخاص درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ اسـت و چـون           قرا

طـور واقعـی وجـود نـدارد،      گونه صراحت قانونی بر ردع و منع معامله به قصد فرار از دیـن بـه                 هیچ
  .صحیح و معتبر است
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 هر  م،. ق) 223(طبق نظر مشهور فقها و ماده       .  قاعده اولیه، صحت قراردادهاست    :چهارم
ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود؛ و منظـور از                     معامله

 درنتیجـه، معـامالت مـذکور بـا         )16(.وقوع در این ماده، وقوع عرفی معامله است و نه وقوع حقوقی           
  .گردد تراضی و وجود اراده انشایی طرفیت وقوع عرفی یافته و حمل بر صحت می

تناد قواعـد و اصـول و عمومـات حقـوقی از جملـه قاعـده تـسلیط و عـدم                      به اسـ   :پنجم
و همچنـین براسـاس همومـاتی از قبیـل اوفـا            ) که در فقه هم طرفدارانی دارد     (محجوریت مدیون   

صحت و اعتبـار  . و اینکه معامله به قصد فرار از دین واقعی هم یکی از انواع عقود است       ... بالعقود و 
  .گردد میگونه معامالت مستفاد  این

  :ها نوشت پی
اهللا سیدمحمد، مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسالمی ایران، سال چهـارم،               موسوی بجنوردی آیت   -1

  .، چاپ روزنامه رسمی1374، تابستان و پاییز 14 و 13شماره 
  .30، شرکت پاژنگ، ص 1375نوری، دکتر رضا، عقود و ایقاعات در حقوق مدنی، چ اول، بهار  -2
یزدی طباطبائی، سیدمحمد کاظم، سؤال و جواب، به اهتمام دکتر سـید مـصطفی محقـق دامـاد، ج اول، بهـار                       -3

  .168، ص 2، تحریرالوسیله ج)ره( امام خمینی -، مرکز نشریه علوم اسالمی تهران1376
  .449، انتشار منتشر، ش 1362، چ اول، 2کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، چ -4
، نـشر میـزان، ص      1381بهرامی احمدی، دکتر حمید، کلیات عقود و قراردادها در حقـوق مـدنی، چ اول، پـائیز                   -5

115.  
 تا  298، انتشارات مجد، شماره     1380شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، ج اول، تشکیل قراردادها و تعدات، چ              -6

316.  
  .218 بر ماده 4، شرح شماره 1377نی، چ اول، تابستان کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنو -7
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  پیشنهادهای اصالحی کمیسیون آیین دادرسی مدنی
  »رسیدایرادهای دا«درخصوص 

  )قسمت اول(
  

م، از جمله مباحث مهمـی کـه در         . د. آ. در ادامه پیشنهادهای اصالحی درخصوص مواد ق      
باشد؛ که از یک      شوند، مبحث ایرادها می     جه می های مدنی، دادگاه واصحاب دعوا با آن موا         دادرسی

طرف با عدم اعمال و یا اعمال خارج از موعد و یا عدم توجه دادگاه بـه آن رأسـاً یـا بـه تقاضـای                          
اعتباری رأی صادر شـده گردیـده و از سـوی مرجـع بـاالتر نقـض                   اصحاب دعوا، گهگاه باعث بی    

وق و به نحوی اصرار بر اعمال آن در هر زمـان    گردد و از طرفی دیگر، با سوءاستفاده از این حق           می
اندازی در جریان دادرسی، موجب اطالـه دادرسـی و تجدیـد جلـسات                از دادرسی و به منظور سنگ     

نماید و یـا متأسـفانه در         متعدد گردیده که درنهایت، خواهان را ناگزیر از انصراف از دعوای خود می            
شود که باعث خـسارت       صی و انجام اقدماتی می    برخی از موارد منجر به توسل به دادگستری خصو        

جانی و مالی گرددیه و خواهان و خوانده عالوه بر دعوای اولیه، چنـدین دعـوای دیگـر حقـوقی و                     
هـای مطـرح شـده در         نماینـد کـه باعـث ازدیـاد پرونـده           کیفری به تبع دعوای اصلی مطـرح مـی        

  .گردد دادگستری می
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ان همواره مورد توجـه قانونگـذار بـوده و هرچنـد            ا در سیستم قانونگذاری ایر    همبحث ایراد 
مدت اصالحات و تغییراتی در مواد مربوط به ایرادها صورت گرفته است؛ که این امر، مؤید اهمیت                 

باشد، بنابراین، به منظور استفاده صـیح و بـه موقـع از               های مدنی می    شایان این مبحث در دادرسی    
گاه و اهمیت این امر، کمیسیون آیین دادرسی مدنی         ایرادهای دادرسی از سوی اصحاب دعوا و داد       

به بررسی مبحث ایرادها پرداخته و پیشنهادهایی در این خصوص ارایه نموده است که امیـد اسـت             
در این مقالـه سـعی شـده        . مندان محترم قرار گیرد     مورد توجه و استفاده همکاارن قضایی و عالقه       

 اساتید مطرح در این مورد نیز استفاده گردد تا این           است عالوه بر نظرات اعضای کمیسیون، از نظر       
امکان برای خواننده ایجاد شود تا با بررسی دقیق نظرات و تحلیل آنهـا بهتـرین راهکـار را اتخـاذ                     

  .نماید
  

  :تعریف ایراد و لزوم یا عدم لزوم قید تعریف در قانون آیین دادرسی مدنی
وان یک مبحث به تعریف آن نیز پرداختـه         در برخی موارد، قانون آیین دادرسی مدنی در عن        

تشخیص انطباق  : رسیدگی فرجامی عبارت است از    «: ج، مقرر نموده  . ق) 366(است؛ مثالً در ماده     
اما در  برخـی از      » .با عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی، با موازین شرعی و مقررات قانونی            

از جملـه مبـاحثی     ) ایرادهـا . (یق پرداخته است  موارد، از تعریف مبحث امتناع نموده و به ذکر مصاد         
است که قانونگذار در هیچ یک از مقررات تدوینی از اصول محاکمات حقوقی تا قانون جدید آیـین                  

وجود یـک تعریـف   . دادرسی مدنی به تعریف آن نپرداخته و به ذکر مصادیق آن بسنده نموده است   
 و رفـع سـردرگمی اصـحاب دعـوا و قـضات             جامع و مانع از ایرادها از یک طرف باعث رفع ابهـام           

گردد؛ اما از طرف دیگر، با توجه به گسترده بـودن مـوارد ایـراد و                  دادگاه درخصوص موارد ایراد می    
باشـد و   متفاوت بودن چگونگی ایراد و آثار آن، ارایه یک تعریف جامع و مانع از ایرادها مشکل مـی         

عریف انون آیین دادرسی مدنی فرانسه هیچگاه به ت       شاید به همین دالیل، قانونگذار ایران، همانند ق       
توان نتیجه گرفت که ایرد قابل پـذیرش ایـرادی            نظر به مفهوم ایراد می    (پس  . ایراد نپرداخته است  

بینی شـده باشـد، بلکـه هـر           نیست که الزاماً در مواد مزبور قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً پیش           
درنتیجـه،  . شود مستند به سایر مقررات باشد، ایراد مسحوب می دفاعی که دارای آثار ایراد باشد ولو        

  )1(.)مصادیق مورد بررسی و اشاره جنبه تمثیلی و نه احصایی دارد
ذکر تعریف ایراد در قانون، با توجه به موارد ایراد، و زمان طرح و آثـار هـر                  اما به رغم عدم     

  :اند؛ از جمله یک، حقوقدانان به تعاریفی از ایراد پرداخته
طـور موقـت در جلـو جریـان دعـوا گذاشـته           ایراد به منزله سد یا مانعی است که اغلب به         «

دارد که دعـوا بـه        کند، بلکه اظهار می     شود و در واقع، خوانده، ادعای خواهان را ماهیتاً نفی نمی            می
  )2(».نحوی که اقامه شده در خور پاسخ دادن نیست
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ایراد، دفاع شکلی اسـت کـه خوانـده وارد    «: ستاستاد دیگری ایراد را چنین تعریف نموده ا    
شود، بلکه به حواشی و اشکالتی که در شخص طرف دعوا یـا مـوقعیتی کـه طـرح                     متن دعوا نمی  

کنـد   اشکال وارد می... خواهد رسیدگی کند و یا به اهلیت خواهان و دعوا شده و یا به قاضی که می   
در » .باشـند   قانونی داشته و احـصا شـده مـی   که این اشکاالت به ماهیت دعوا کاری ندارند و جنبه  

ای اسـت کـه خوانـده بـه      ایراد برخالف دفاع به معنی اخص، بهانه«: اند تعریفی دیگر عنوان نموده   
االصـول یـا      دهد تا به ادعای خواهان برای مدتی علی         وسیله آن، شکل دعوا را مورد حمله قرار می        

  )2(».برای همیشه استثنائاً پایان بخشد
: انـد   عفری لنگرودی، در ترمینولوژی حقوق، تعریفی کوتاه ولی وافی از ایـراد نمـوده             دکتر ج 

علیه و یا رأساً بـا   اشکاالت مخصوص و منصوص در قانون که به دعوا از طرف مدعی و یا مدعی       «
  :اند استاد دکتر شمس، در تعریف ایراد عنوان نموده» .شود حکم قانون متوجه می

 معموالً در جهت ایجاد مانع موقتی یا دایمی به جریان رسیدگی            ای است که خوانده     وسیله«
گیری مبارزه در اصـل و ماهیـت حـق مـورد ادعـا، بـه منظـور         به دعوای مطرح شده و یا بر شکل    

به عبارت دیگر، طرح ایراد بـه منزلـه رد          . رود  بازداشتن موقت یا دایم خواهان از پیروزی به کار می         
  )4(».به اصل و ماهیت حق مورد ادعای رقیب استموقتی یا دایمی مبارزه نسبت 

گـردد کـه ایـراد، امـری      با یک مالحظه اجمالی در این تعاریف و مواد قامونی مشخص می     
است منصرف از رسیدگی ماهوی و نه تنها از حقوق خوانده و در برخـی مـوارد خواهـان، بلکـه در                      

شد و بـه همـین لحـاظ، قانونگـذار در     با  مواردی حق و تکلیف دادگاه در اعمال آنها در دادرسی می          
مبحث سوم از فصل سوم قانون جدید آیـین دادرسـی مـدنی، بـرخالف قـانون سـابق، از عبـارت                      

پس با توجه به تغییر مزبور، بـه محبـث ایرادهـا بـه          . استفاده نموده است  ) ایرادها و موانع دادرسی   (
ت، که ایراد به مفـوم اخـص        یکی از طرف اصحاب دعواس    : مفهوم اعم از دو منظر توجه شده است       

پذیرد و دیگری، از سـوی دادگـاه اسـت کـه بـه                باشد و به اعتبار حق اصحاب دعوا صورت می          می
باشد که درصـورت وجـود        عنوان یک مانع برای دادرسی است و به اعتبار حق و تکلیف دادگاه می             

 به آن توجـه نمـوده،       ایراد در برخی از موارد به رغم عدم طرح ایراد از سوی اصحاب دعوا بایستی              
  .تصمیم مقتضی اتخاذ نماید
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  :م از حیث زمان طرح ایرادها. د. مناقشه قانون آ
ایرادها از این حیث که بایستی  ضمن پاسخ به ماهیت دعوا یا بدون پاسخ به ماهیت دعـوا                   

وط مطرح گردند، همواره مورد مناقشه حقوقدانان و حتی قانونگذار در تصویب و اصالح قوانین مرب              
ای تنظیم گشته بـود کـه خوانـده،           طوری که قانون اصول محاکمات حقوقی به گونه         به. بوده است 

توانست به طرح ایراد بپردازد؛ امـا در همـین            مستقیماً و بدون اینکه به ماهیت دعوا پاسخ دهد، می         
 ایـراد   قانون، دادگاه مکلف بود در برخی از ایرادها به رغم عدم طـرح ایـراد از سـوی خوانـده، بـه                     

  .مربوط پرداخته و قرار الزم صادر نماید
،  در این خصوص، ایرداهـا بـه دو دسـته تقـسیم              1318در قانون آیین دادرسی مدنی سال       

. توانست ضمن پاسخ به ماهیت دعوا مطرح نمایـد          ایرادهایی بودند که خوانده می    : دسته اول : شدند
توانست بـدون پاسـخ بـه ماهیـت         خوانده می   و دسته دوم، ایرادهایی بودند که      )5()ق.  ق 197ماده  (

از یک طرف خوانـده از  (بندی این بود که     فلسفه این تقسیم   )6()ق.  ق 198ماده  . (دعوا مطرح نماید  
وسیله دفاعی ایراد سوءاستفاده نکرده و موجبات تطویل دادرسی را فراهم نکند و از طرف دیگـر از                  

 در امتناع از پاسخ در ماهیت دعوا در موقع توسـل بـه            اهمیت و امتیاز ایرادهای یعنی اختیار خوانده      
  )7()این حربه فلج کننده دعاوی، زیاد کاسته نشود

 نیز، حق ایراد فقط دراختیار خواهان قـرار نگرفتـه بـود، بلکـه بـه                 1318اما در قانون سال     
 درخصوص ایراد عدم صالحیت ذاتی و عدم اهلیت، عدم توجه دعوا به مـدعی،             ) 202(موجب ماده   

عدم سمت و اعتبار امر قضاوت شده تکلیف بر دادگاه نهاده شده، بود که به رغم عدم طرح ایراد از                    
  .سوی خوانده، درصورت احراز یراد، از رسیدگی امتناع نماید

در یک ماده ادغام گردید و حق ایراد از سوی خوانـده            ) 198(و  ) 197(، مواد   1331در سال   
ماهیـت دعـوا گردیـد؛ ولـی در عـین حـال، تکلیـف دادگـاه                 منحصر به اولین پاسخ وی نسبت به        

حذف نگردیـده و دادگـاه بـه        ) 202(درخصوص امتناع از رسیدگی در موارد ایرادها مذکور در ماده           
  .نمود رغم عدم طرح ایراد از سوی خوانده بایستی درصورت احراز، از رسیدگی امتناع می

صورت جداگانه تنظیم گردیـده امـا مـاده           به) 198(و  ) 197(، دوباره مواد    1349اما در سال    
تواند درصورت احراز برخی از ایرادهـا         قانون حذف شد، و قانون درخصوص اینکه دادگاه می        ) 202(

  )8(.به رغم عدم طرح از سوی خوانده از رسیدگی امتناع نماید، مسکوت ماند
و ) 197(ام مـواد    عـالوه بـر ادغـ     ) 84(م، قانونگذار در ماده     . د. درپی تصویب قانون جدید آ    

باشـند، در   ق، چندین ایراد جدید نیز که در واقع ایراد نبوده و دفاع به معنـی اخـص مـی    . ق) 198(
تواند ضـمن پاسـخ،       در موارد زیر، خوانده می    «: دارد  نیز مقرر می  ) 84(گنجاند، صدر ماده    ) 84(ماده  

 سؤال مطرح است که کدام      اما درخصوص صدر این ماده باز هم      » .نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند     
تر است، تفکیک زمان طرح ایرد، به ضمن دفاع در ماهیت و بدون دفـاع در ماهیـت                    روش صحیح 



 ١٣٠

قـانون  (و یا عدم تفکیک ایرادها، و ضمن دفاع در ماهیـت دعـوا طـرح شـدن آنـان        ) قانون قدیم (
  ؟)جدید

 از طـرفین    باشد که هـر کـدام       از یک طرف، دعوای حقوقی همانند یک مبارزه ورزشی می         
در . نماینـد کـه آن را تنهـا راه پیـروزی بداننـد              فقط زمانی همه شگردها و فنون خود را روی مـی          

نماید به هـر نحـوی و بـا متوسـل             دعوای حقوقی نیز هر کدام از طرفین عالوه بر اینکه سعی می           
ن و خاتمـه    ای د دعوا پیروز گردد با این حال، اگر احتمال دهند امکان متوقف شد               شدن به هر ادله   

یافتن دعوا بدون اینکه در ماهیت دعوا رأیی صـادر شـود وجـود دارد، از ارایـه نمـودن تعـدادی از                      
دالیل خود امتناع نموده تا بتوانند در موقع الزم از غافلگیری طرف مقابل و عـدم امکـان تجهیـز                    

مطـرح نمـودن    قـانون جدیـد،     ) 84(پس با توجه به صـدر مـاده         . دفاع وی استفاده الزم را بنمایند     
نفـع    ایرادهای ضمن دفاع ماهوی، مثالً ایراد اعتبار امر قضاوت شده، عـدم اهلیـت خواهـان و ذی                 

شود که درصورت پذیرش ایراد، دفاعیات و دالیل مهم خوانده که اعـالم               نبودن خواهان باعث می   
دن ایراد،  نموده در دعوا فاش گردیده، درصورت اقامه دعای مجدد از سوی خواهان، با برطرف نمو              

در برخی از ایرادها از جمله ایراد عـدم توجـه دعـوا، تـصور اینکـه از یـک             . علیه وی استفاده گردد   
طرف، خوانده اعالم نماید دعوا متوجه وی نیست و از سوی دیگر، در ماهیـت دعـوا دفـاع نمایـد،                     

  .رسد ثقیل به نظر می
ه دادرسی صورت گرفته اسـت  ق، به منظور جلوگیری از اطال  . ق) 198(و  ) 197(ادغام مواد   

و در زمانی که خوانده در جلسه دادرسی حضور داشته باشد و ایراد خود را شفاهاً یا ضـمن الیحـه                     
دفاعیه مطرح نماید، درصورت عدم پذیرش ایراد، از سوی دادگاه، خوانده نسبت بـه ماهیـت دعـوا                  

 خـود حـضور نداشـته باشـد،         ای ایراد خـود را مطـرح نمـوده و           اما اگر ضمن الیحه   . نماید  دفاع می 
درصورت عدم پذیرش ایراد خوانده، امکان تضییع حقوق دفاعی خوانده وجود دارد و با ایـن حـال،                  

، ارزیابی را در اختیار خوانـده قـرار داده اسـت کـه درصـورتی کـه احتمـال                    )84(قانونگذار در ماده    
ماید و وارد دفـاع مـاهوی نگـردد؛    پذیرش ایراد از سوی دادگاه را قوی بداند، بهد طرح ایراد اکتفا ن  

  .اما اگر این احتمال قوی نباشد، پس از طرح ایراد، به دفاع ماهوی بپردازد
نماید   یک امر اختیاری نبوده، بلکه افاده تکلیف می       ). 84(ذکر شده در ماده     ) تواند  می(کلمه  

م در مهلت مقرر آن     ج، و ضمانت اجرای عدم اعال     . ق) 87(و قانونگذار مقطع طرح ایراد را در ماده         
دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیـت دعـوا نیـست بـه آن           «: ج مقرر نموده است   . ق) 90(را در ماده    
 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به حـق         1349قانون جدید نیز همانند اصالحات سال       » .رأی دهد 

ر بودن حـق ایـراد بـه        اما بایستی منحص  . ای ننموده است    و تکلیف دادگاه در توجه به ایرادها اشاره       
محلـی، تـأمین دعـوای واهـی و     خوانده را فقط مربوط به ایرادهای مخیره از جمله عدم صالحیت        

مین اتباع بیگانه بدانیم و در خصوص بقیه ایرادهـا کـه مربـوط بـه نظـم عمـومی بـوده و آمـره           تأ
ـ  باشند، این حق و تکلیف برای دادگاه وجود دارد که صرف           می ده درصـورت احـراز   نظر از ایراد خوان
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وجود ایراد، قرار الزم را صادر نماید و طرح ایراد در این موارد از سوی خوانده به منزلـه تـذک بـه                       
منحـصراً  ) (90(باشد؛ و ضمانت احرای عدم طرح ایراد در مهلت مقرر قید شده در مـاده                  دادگاه می 

تی کـه از قواعـد آمـره        شوند؛ زیـرا مـضوعا      شامل ایرادهایی است که از قواعد مخیره محسوب می        
نفع ایراد ننموده باشد و بـه طریـق           بایست مورد توجه دادگاه قرار گیرند حتی اگر ذی          محسوبند می 

بنابراین، چنانچه ایرادهایی که از قواعد آمره مـسحوبند، در اولـین            . اولی به تأخیر ایراد نموده باشد     
 جدای از ماهیت دعوا و یا بهتر        جلسه دادرسی عنوان نشوند، دادگاه مکلف است درصورت پذیرش،        
که ضمن بررسی و توضیح     ) 9.)(است گفته شود بدون ورود در ماهیت دعوا، نسبت به آن رأی دهد            

  .گردد در مورد هر یک از ایرادهای مذکور، این قواعد تصریح می
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  ):84(ماده » 1«بند 
  شـق، صـالحیت    ق، ایراد عدم صـالحیت را در دو       . ق) 197(طور که گفته شد، ماده        همان

صـورت کلـی از عـدم         بـه ) 84(مـاده   » 1«ذاتی و نسبی مقرر نموده بود، اما قانون جدیـد در بنـد              
امـا بـا   . بندی صالحیت به ذاتی و نسبی نپرداخته اسـت  صالحیت دادگاه نام برده است و به تقسیم  

. گـردد   نقض می در موارد زیر حکم یا قرار       «: ج که اشعار می دارد    . ق) 371(توجه به بند یک ماده      
 دادگاه صادرکننده رأی، صالحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشـته باشـد و در مـودر                   -1

بایـد بپـذیریم کـه تفکیـک بـین          » .عدم صالحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شـده باشـد            
) 352(هرچند این تفکیـک در مـاده        . مورد توجه قرار گرفته است    ) نسبی(صالحیت ذاتی و محلی     

أی در    از مـوارد نقـض ر     ) ذاتـی و محلـی    (طـورکلی     ج لحاظ نگردیده و داشتن صالحیت را بـه        . ق
بـا بنـد یـک      ) 352(اما غیرقابل توجیه بودن عدم هماهنگی ماده        . (مرحله تجدیدنظر دانسته است   

توجه به سابقه امر در قانون سابق مـشوق ایـن نظـر             . با اصول و قواعد سازگارتر است     ) 371(ماده  
ه دادگاه تجدیدنظر استان نیز نباید رأی صادر شده از دادگاه فاقد صـالحیت محلـی کـه از                   است ک 

  )10(.)ایراد خوانده مصون مانده را به این جهت فسخ نماید
عدم صالحیت نـسبی    «: داشت  قانون قدیم که مقرر می    ) 516(با توجه به قسمت اخیر ماده       

د به صالحیت شده یا نشده باشـد موجـب فـسخ            دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایرا        
ج، . ق) 352(ای قانونگذار در مـاده         درجه 180چرخش  » .رأی پژوهش خواسته از این جهت نیست      

منبی بر اینکه درصورت صدور رأی از دادگاه فاقد صالحیت محلی که خوانده ایراد عدم صالحیت                
  .بایستی رعایت گردد) 371(ه اد» 1«رسد و مالک بند  محلی ننموده است بعید به نظر می

باشـد، آمـره محـسوب        به هرحال، عدم صالحیت ذاتی چون مربوط به نظـم عمـومی مـی             
نظر از ایراد خوانده، درصورت نداشتن صـالحیت ذاتـی، قـرار              گردد و دادگاه مکلف است صرف       می

 زمـان   عدم صالحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید و بـه رغـم محـدودیت                  
در هر زمـان کـه ایـن ایـراد از سـوی             ) 90(، ضمانت اجرای آن در ماده       )90(طرح ایرادها در ماده     

خوانده اعالم گردد، به طریق اولی دادگاه بایستی درصورت عدم صالحیت اقـدام الزم را معمـوال                 
  )11(.دارد

  
  ):84(ماده » 2«بند 

باشـد و مقـرر       قانون قدیم می  ) 197(ماده  » 3«این بند با کمی تغییر کلمات، بازنویسی بند         
عرض دیگـری قـبالً        دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاهه یا دادگاه هم          -2 ... -1«: دارد  می

اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و اگر همام دعوا نیست، دعـوایی باشـد کـه بـا ادعـای خواهـان                       
  ».ارتباط کامل دارد

  :در مورد این بند دو ابهام وجود دارد
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اگر دعوا در مرجع دیگری که دادگاه نیست، مطرح و مورد رسـیدگی باشـد، درصـورت                  -1
  توان این بند را اعمال نمود؟ طرح دعوا در دادگاه، آیا می

عرض سخن به میان آمد اسـت، درصـورت            از آنجایی که در این بند فقط از دادگاه هم          -2
، تکلیف دادگاه بدوی در ایـن فـروض   عالی کشور  مطرح بودن دعوا در دادگاه تجدیدنظز و یا دیوان        

  چیست؟
فـرض کنـیم خـانمی مطالبـه        . پـردازیم     درخصوص جوب ابهام اول، ابتدا به ذکر مثالی می        

را توقیـف   ) شـوهر خـود   (مهریه عندالمطالبه خود را در اجرای ثبت به اجرا گذاشته و اموال خوانده              
 مهریه اقامـه نمایـد، تکلیـف دادگـاه          دعوای مطالبه ) خانواده(درصورتی که در دادگاه     . نموده است 

  چیست؟
باشد؛ بنابراین، مطرح بودن دعوا در مراجع         از آنجایی که دادگستری مرجع عام تظلمات می       

بنـابراین، در مثـال فـوق،       . غیردادگستری مانع طرح دعوا در مراجع صالح دادگستری نخواهد بـود          
اقامـه  ) دادگـاه خـانواده   (ر دادگاه صـالح     تواند برای مطالبه مهریه خود، د       متقاضی اجرای مهریه می   

عالی کشور مؤیـد ایـن         هیأت عمومی دیوان   16/3/1360 -12رأی وحدت رویه شماره     . دعوا نماید 
  )12(.باشد نظر می

تواند مجوزی باشد مبنی بر اینکه مدعی بتوانـد دوبـاره اقـدام بـه وصـول                     اما این حق نمی   
  .را نماید؛ بلکه فقط یکبار امکان پذیر استطورکلی دو بار حکم را اج محکوم با و یا به

اگـر دعـوای جدیـد را ا کمـی تـسامح            . درخصوص ابهام دوم، قانونگذار ایران ساکت است      
اگـر  «: نمود  ق که مقرر می   . ق) 28(همانند یک دعوای طاری بدانیم، با توجه به قسمت اخیر ماده            

 دادگـاهی کـه صـالحیت       رسیدگی به دعوای اصلی متوقف به رسـیدکگی بـه دعـوای طـاری در              
توانیم مالک این ماده را اجرا نماییم، که دادگـاه بـدوی              می» .رسیدگی به آن را دارد، خاتمه پذیرد      

رسیدگی به دعوا را متوقف کند تا مرجع عالی اقدام به صدور رأی نماید، و در این زمان با توجه به                     
 شـمس، در ایـن خـصوص اظهـار          استاد، دکتـر  . نماید  رأی صادر شده تصمیم مقتضی را اتخاذ می       

در فرانسه، در صورتی که ادگاه نخستین احراز نماید دعـوای مطـرح شـده یـا دعـوای                   «: اند  نموده
: توانـد ارایـه گـردد       مرتبط با آن، در مرحله تجدید مقررات خاص در این خصوص، سه راه حل می              

ـ      ه دادگـاه تجدیـدنظر؛ و   ادامه رسیدگی به دعوا در مرحله بدوی؛ ارسال پرونـده از دادگـاه بـدوی ب
راه حـل  . باالخره توقیف دادرسی در دادگاه بدوی تا زمانی که رأی دادگاه تجدیـدنظر صـادر شـود                

بنابراین، دادگاه بدوی چنانچه احراز نماید که دعوا        . نماید  ج تقویت می  . ق) 19(اخیر را مالک ماده     
 و تحـت رسـیدگی اسـت،        تحت رسیدگی و یا دعوای مرتبط بـا آن در دادگـاه تجدیـدنظر مطـرح               

نماید با صدورحکم از مرحلـه        رسیدگی را تا مشخص شدن نتیجه، در مرحله تجدیدنظر متوقف می          
 )13(».نمایـد   تجدیدنظر، قرار رد دعوا، به سبب امر قضاوت شده که بعداً حادث گردیـده، صـادر مـی                 

دادگـاه تجدیـدنظر    ای که صورت گرفته فقط مربوط به موردی است که همان دعوا در                البته نتیجه 



 ١٣٤

مطرح است؛ اما اگر همان دعوا نباشد و دعوا مرتبط با دعوای طرح شـده در دادگـاه بـدوی باشـد،         
دادگاه پس از صدورحکم از مرحله تجدیدنظر و با توجه به آن، نـسبت بـه دعـوای طـرح شـده در                

  .نماید دادگاه بدوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می
 »2«از بنـد    » عـرض   هـم « کمیسیون پیشنهاد نمود کلمه      به منظور رسیدن به این مقصود،     

گردد و    بیشتر شامل دعوای بدوی می    » اقامه«همچنین از آنجایی که کلمه      . حذف گردد ) 84(ماده  
بنـابراین، بـه خـاطر      . شـود   کمتر استفاده می  » اقامه«برای طرح دعوا در دادگاه تجدیدنظر از کلمه         

  .قرار گیرد» اقامه«جای به » مطرح شده«کلیت دادن به آن، کلمه 
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  :پیشنهادی» 2«بند 
دعوای بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری قبالً مطرح شده و تحـت                «

رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعـای خواهـان ارتبـاط کامـل                    
  ».دارد

 مطرح باشـد، از آنجـایی کـه         درخصوص تکلیف دادگاه، در موردی که دعوا در دادگاه عالی         
برحیب مورد، تکلیف دادگاه را در موارد ایرادها مشخص نموده است، ضـمن اصـالح آن                ) 89(ماده  

  .ماده، تکلیف دادگاه در این مورد نیز مقرر خواهد شد
گردد، این است که این ایراد یـک          مطرح می ) 84(ماده  » 2« دیگری که در مورد بند       سؤال

   یک ایراد آمره؟ایراد مخیره است، یا
. هـا بـوده اسـت       فلسفه تدوین این بند، جلوگیری از صدور آرای متعارض از سـوی دادگـاه             

ج، کـه   . ق) 103(قـسمت اخیـر مـاده       . باشـد   بنابراین، مربوط به نظم عمومی و یک ایراد آمره می         
رح اصحاب دعوا و وکالی آنها را مکلف نموده است که دادگاه را در دعاوی مرتبط بـا دعـوای طـ                    

  .باشد شده مطلع نمایند، مؤید این نظر می
اینکه اصحاب دعوا هر زمان متوجه ایراد       «: اند  استاد مرحوم دکتر متین دفتری اظهار نموده      

توانند حـق ایـراد خـود را اعمـال نماینـد،              شدند، حتی در تمام احوال دادرسی می      ) امر مطرح شده  (
اد از ایرادهای مربوط به نظم عمـومی نیـست   محل نظر است و خالی از اشکال نیست، چه، این ایر  

م . د. آ.  در قـانون ج    87ماده  [و از حقوق اصحاب دعواست که قانون آن را محدود به موعد معین              
انحراف از موعد وقتی تجویز شده است که سبب ایـراد           . نموده است ] تا پایان اولین جلسه دادرسی    

  )14(».بعداً حادث شود، نه اینکه بعداً کشف شود
  )15(.دانند استاد دکتر شمس، ایراد امر مطرح شده را جزو ایرادهای مخیره می

  ادامه دارد
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  :ها نوشت پی
  .834، جلد اول، ش 1381 شمس، دکتر عبداهللا، آیین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، چاپ سوم -1
  .83، جلد اول، ش 1378 متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجد، چاپ اول -2
  .3، ص 1380، دانشگاه تهران، 3 واحدی، مرحوم دکتر جواد، جزوه آیین دادرسی مدنی -3
تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعـوا         علیه می   در موارد زیر مدعی   : ق. ق) 197( ماده   -1. 781ش  .  شمس، دکتر عبداهللا، همان    -4

  :ایراد کند
  . باشدوقتی که دادگاه صالحیت ذاتی نداشته. 1
  .درصورت که دعوا از جهت صالحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است. 2
در موردی که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از جهت درجه با آن دادگاه، مساوی است قبالً                       . 3

  .مدعی ارتباط کامل دارداقامه شده و قسمت رسیدگی است و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی است که با ادعای 
  .درصورتی که دعوا مشول مرور زمان شده است. 4
  :تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند علیه می در موارد زیر مدعی: ق. ق) 198( ماده -5
که ممنـوع از    درصورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی                     . 1

  .تصرف در اموال خود درنتیجه حکم ورشکستگی باشد
  .علیه نباشد وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی. 2
  .هرگاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا والیت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 3
 که اصحاب دعوا قایم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به            وقتی که دعوا طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی          . 4

  .آن حکم قطعی صادر شده باشد
  .250، ص 83 متین دفتری، دکتر احمد، همان، ش -6
  . به بعد786بندی ایرادهای، مأخوذ از شمس، دکتر عبداهللا، همان، ش   مطالب مربوط به سابقه تاریخی تقسیم-7
  . به بعد786بندی ایرادات، مأخوذ از شمس، دکتر عبداهللا، همان، ش  تقسیم مطالب مربوط به سابقه تاریخی -8
  .836 شمس، دکتر عبداهللا، همان، ش -9

  .754 شمس، دکتر عبداهللا، همان، شماره -10
  . به بعد794 به بعد و 677 برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به شمس، دکتر عبداهللا، شماره های -11
های دادگستری قابل استماع و رسیدگی اسـت   االجرا دادگاه ط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی الزم دعاوی مربو   نظریه «-12
قانون ثبت اسناد و امالک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر امـوال منقـول بـدون احتیـاج                       ) 92(و حکم ماده    

االجـرا   های دادگستری ندارد و الزم  مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه    االجرا است و منافات و      حکمی از محاکم دادگستری الزم    
بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی درنظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت                        

  ».دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند و مقتضی می
  .467کتر عبداهللا، همان، ص  شمس، د-13
  .214، ص 365، جلد دوم، ش 1378 متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجد، چاپ اول -14
  .493، ص 836 شمس، دکتر عبداهللا، همان، ص -15
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  شناسی فقهی قوانین آسیب
  »قلمرو آزادی زن در رفتارهای پس از ازدواج«

  
هـای ذاتـاً    ناشویی، بدون شک آزادی خود را رد انجام کارها و فعالیتزن با برقراری پیوند ز    
سخن در این است که قلمرو آن چیست و دامنه منـع شـوهر تـا           . دهد  مشروع تا حدی از دست می     

  کجاست؟
 از دو بعد قابل مطالعه و بررسی است؛ یکی نسبت به کارهای زن که با مصالح                 این موضوع 

ود زن منافات داشته باشد و دیگر، کارهـایی کـه بـا ایـن مطـالح و      خانوادگی و حیثیات شوهر یا خ 
  .حیثیات منافات نداشته باشد

  :کارهای منافی با مصالح خانوادگی و حیثیات زن یا شوهر: اول
تواند زن خود را از حرفه یا صـنعتی           شوهر می «: دارد  مقرر می ) 1117(قانون مدنی در ماده     

  ».ثیات خود یا زن باشد منع کندکه منافی با مصالح خانوادگی یا حی
مـصالح  (پذیر است که کار زن با         آید که منع شوهر درصورتی امکان       از مفاد ماده فوق برمی    

منافات داشته باشد، و بسیاری از حقوقدانان این معیـار را قاعـده      ) خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن     
 در پرتو ریاست بر خانواده موظف اسـت          بنابراین، او  )1(.دانند، نه حقی به نفع شخص شوهر        آمره می 

 این دیدگاه از یعـد فقهـی نیـز          )2(.چنانچه زن پایبند به رعایت آن نباشد، تصمیم الزم را اتحاذ کند           
قابل قبول است و شواهدی بر آن وجود دارد؛ زیرا نظر فقه، حسن معاشرت ضرورت دارد و شـوهر                   

انچه زن کـاری را کـه منـافی بـا مـصالح              موظف است چن   - که ریاست خانواده را به عهده دارد       –
انگـاری سـبب از هـم گـسیختگی      خانوادگی است، انجام دهد وی را منـع کنـد و نبایـد بـا سـهل           

  )3(.ای شود که باید بر پایه نیکویی و آسایش استوار باشد خانواده
هـای فقهـی در مـورد ضـرورت حفـظ مـصالح               اکنون با مالحظه مفاد ماده فـوق و آمـوزه         

  :شود حیثیات زن و شوهر، چند پرسش و نکته جهت تحقیق مطرح میخانوادگی و 
اشاره شده است، و اگـر غـرض        » حرفه و صنعت  «م، تنها به منع از      . ق) 1117(در ماده   . 1

» هرکـاری «باشد، شوهر باید بتوانـد از         قانونگذار حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر می         
قـانون  ) 18(ناگفته نمانـد کـه در مـاده         . اشته باشد منع کند   که با مصالح و حیثیات مزبور منافات د       

باشد؛ ولی    تر از حرفه و صنعت می       شده است که مفهوم آن وسیع     » شغل«حمایت خانواده، تعبیر به     
شـرکت در یـک مجلـس دوسـتانه، نـه          : برای مثال . تر باشد   رسد این محدوده باید وسیع      نظر می   به

آنچه به ذهن خطور    .  منافی با مصالح باشد جای منع دارد       شغل است و نه حرفه و صنعت؛ ولی اگر        
تـوان از قاعـده کلـی ریاسـت بـر خـانواده در حـدود مـصالح          کند این است که این منع را مـی   می

اما این مطالب از این جهت قابل ایـراد اسـت کـه اگـر               . استفاده کرد .) م.  ق 1105ماده  (خانوادگی  
را هـم   .) م.  ق 1117(توانـست مـاده       فا شود، قانونگـذار مـی     قرار بر این باشد که به قاعده کلی اکت        
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خواسته بگوید تنها کارهـایی کـه         شاید قانونگذار که تخصیص به ذکر کرده است و می         . وضع نکند 
) 18(از نوع حرفه و صنعت است اهمیت دارد و قابل ممانعت است، مگر این که بـا ضـمیمه مـاده                      

ه تخصیص به ذکر در اینجا راجع به امـوری اسـت کـه              قانون حمایت خانواده نتیجه گرفته شود ک      
تنهـا  ) 18(در عین حال، این احتمال نیز وجـود دارد کـه مـاده              . منع آن باید از دادگاه تقاضا نیست      

  .ناظر به مواردی باشد که از نظر قانون قابلیت برای منع دارند
ممانعت مختـار اسـت،     آید که شوهر در این        برمی» تواند  می«در این ماده از ظاهر کلمه       . 2

ولی این پرسش وجود دارد که اگر شوهری به خاطر اعتیاد یا الابالی بـودن ممانعـت نکنـد، امـا از             
نظر فرزندان یا مددکاران اجتماعی، منافات داشتن با مصالح خانوادگی مسلم باشـد و بتواننـد آن را     

اهده کرد و بـه ایـن دلیـل کـه           توان خانواده را در حال گسستگی مش        در دادگاه ثابت کنند،  آیا می      
  شوهر نخواسته است ممانعت کند، سکوت کرد؟

معیار مذکور در قانون اطالق دارد و شامل منـع شـوهر در ابتـدای کـار و ممانعـت او از                . 3
در عین حال، این سؤال میان حقوقدانان مطرح است که اگر شوهر از ابتدا منـع                . شود  ادامه کار می  
  تواند زن را از ادامه کار باز دارد؟ نجام شود، آیا می اد که کار انکرده و اذن

با توجه به آمره بودن این معیار، تا حدودی پاسخ روشن است که درصورت اثبات تنافی بـا                  
مصالح خانوادگی و حیثیات زن و یا شوهر، در هر حال امکان منع وجود دارد؛ زیـرا اذن شـوهر بـر                     

البته ممانعت شوهر از جهـات دیگـر قابـل بررسـی ایـت،        . تأثیر بوده است    چنین رفتاری از ابتدا بی    
خسارت وارد شده به زن یا کارفرما به عهده کیست و چگونه باید جبران شود؟ آیـا زن                  : برای مثال 

 )14(تلقـی کنـد و خـود را از تعهـد معـاف بـدارد؟              » فورس مـاژور  «تواند منع شوهر را به عنوان         می
  . یا جای مناسب دیگر، وضعیت را روشن سازدشایسته است قانونگذار ذیل این ماده و

قانون حمایـت خـانواده، بـه تقاضـای ممانعـت زن از شـوهر               ) 18(با توجه به ذیل ماده      . 4
شود که با منع شدن شوهر اختاللی در معیشت خـانواده               درصورتی توسط دادگاه ترتیب اثر داده می      

 شـدن زن از کـار، مطـرح سـاخته و            یکی از حقوقدانان، عکس ایـن را در مـورد منـع           . ایجاد نشود 
اگر زوج قادر به انفاق نشد و درنتیجه عجز از جهت کوری  فلج از کار بازماند و طریـق                    «: گوید  می

زوجه منحصر به انجام حرفه و صنعت مشروع خود باشـد، زوج حـق منـع نخواهـد                  ] اشاعه[اشاعه  
صـورت  «: نویسد رد دانسته و میرا منصرف از این مو) 1117(ایشان در ادامه مطلب، ماده  » .داشت

  )15(». ساقط خواهد شد این ماده خارج بوده و حق منع زوجفوق از دستور
درباره اجازه شوهر به اشتغال زن و انصراف از این اجازه، از مراجع عظام استفتاء شده است،                 

 این موارد تـا     آیا:  اوالً )6(باشند؛  های داده شده برخی مشروط به شرایط خاص و یا نوع کار می              پاسخ
آیا این موارد وضعیتی را هم که کار با مصالح خانوادگی منافی باشد،             : باشند؟ ثانیاً   چه حد دخیل می   

شامل است یا فقط ناظر به کارهایی است که از جهتی دیگر غیر از مصالح خانوادگی تنافی داشـته                   
  باشد، مثل حق استمتاع یا ضرورت اذن برای خروج از منزل؟
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  ی غیرمنافی با مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهرکارها. دوم
قـانون حمایـت از خـانواده، راجـع بـه           ) 18(قانون مدنی و مـاده      ) 1117(قانونگذار در ماده    

از . کارهای غیرمنافی با مصالح خانوادگی و حیثیات زن یا شوهر سـخنی بـا میـان نیـاورده اسـت                   
بنـدی کارهـای مزبـور و     رد، ولی پـس از دسـته  آید که شوهر حق منع ندا مفهوم این دو ماده برمی    

تواند زن    مطالعه و تحقیق فقهی پیرامون هر یک از آنها، مواردی وجود خواهد داشت که شوهر می               
سـؤال انـصراف شـوهر از اذن مطـرح          را منع کند و اگر منع نکند و یا اذن دهد، در ایـن صـورت،                 

  .اند خواهد شد مه فقها فروعاتی را برای آن ذکر کرده
  :توان به پنج جهت عمده مورد بررسی قرار داد کارهای مزبور را می

  . از آن جهت که با حق استمتاع شوهر منافات دارد.الف
  . از آن جهت که مستلزم خروج از منزل است.ب

الزم به ذکر است که در بعضی از کارها ممکن است هر دو جهت یـاد شـده جمـع باشـد؛                      
شوهر منافات دارد ممکن است مستلزم خروج از منزل هم باشـد            یعنی کارهایی که با حق استمتاع       

و برعکس، کاری که مستلزم خروج از منزل است ممکن اسـت بـا حـق اسـتمتاع شـوهر منافـات                 
  .داشته باشد

  :هایی وجود دارد از جمله در مورد خروج سؤال
وعیت آیا عدم خروج بدون اذن تابع حق استمتاع است یا چنانچه گفته شده است، موضـ               . 1

  )7(باشد؟ دارد و یک حق مستقل برای شوهر می
یابد، درصورت منع صـریح شـوهر یـا کراهـت او              خروج ممنوع در چه صورت تحقق می      . 2

مطلقاً یا این که صرف عدم منع وی هر چند کراهت هم معلوم نباشد، از اختیار زن برای خـروج از                     
  )8(کاهد؟ منزل می
نوادگی و حـق اسـتمتاع شـوهر منـافی نباشـد، آیـا       چنانچه خروج از منزل با مصالح خـا   . 3

  باشد؟ مشمول ادله مربوط به خروج از منزل می
 )9(.انـد   اذن شوهر کیفر سختی درنظـر گرفتـه         آیا داللت روایاتی را که برای بیرون رفتن بی        

توان توجیه کرد؛ مثالً کفته شود با عنایت به لزوم تناسب جرم و مجازات، ایـن روایـات حمـل                      می
 بر خروجی که منشأ از هم پاشیدگی بنیان خانواده شود و شوهر توجیه خردپسندی برای این                 شوند

  منع داشته باشد؟
» و عاشروهنّ بـالمعروف  «آیا می شود از سویی بر حسن معاشرت و تشیید مبانی خانوادگی   

میـال  تأکید داشت و از سوی دیگر، زن را در بند ا          ) 2/طالق(» و امسکوهن بالمعروف  «،  )13/نساء(
نفسانی شوهر رها ساخت، و آیا سکون امیال نفسانی شوهر رها ساخت، و آیا سکون و ارامشی کـه            

با چنین حق یک سویه و بی قیـد و شـرط            ) 2/سوره روم (در قرآن هدف زناشویی قرار گرفته است        
یابـد؛    برای شوهر ناسازگار است؟ بدین سان، نگرش نو به روایات در کنار آیات قرآن ضرورت مـی                
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ها، شهرت روایات مربوط به ضرورت اذن برای خـروج از             به همین جهت است که در برخی نوشته       
  )10(.منزل از جهت سند و داللت مورد خدشه قرار گرفته است

دایره شمول بحث اذن برای خروج از منزل مربوط به نکاح دائم است یـا شـامل نکـاح                   . 4
  )11(شود؟ منقطع نیز می

ن عقد نکاح شرط کند هروقت کـه بخواهـد بـدون اذن شـوهر از      تواند درضم   آیا زن می  . 5
  منزل خارج شود؟

باشـد و بـا        اگرچه مستلزم خروج از منزل نیز نمـی        -از آن جهت که شوهر راضی نیست      . ج
 مثل خیاطی کردن زن هنگامی که شوهر به دلیل مـسافرت            -حق استماع شوهر هم منافات ندارد     
  .ای نداشته باشد شد و یا اگر در منزل است از وی مطالبهیا اشتغال به مار در بیرون منزل با

از آن جهت که مرد توانایی تأمین معیشت خـانواده را نـدارد، اعـم از ایـن کـه بـا حـق                        . د
استمتاع شوهر منافات داشته باشد یا نداشته باشد، مستلزم خروج از منزل باشـد یـا چنـین نباشـد،                    

  .توأم با منع شوهر باشد یا نباشد
مطلبی که پیش از این از مرحوم حائری شاه باغ نقل گردید، در این فرض که کـار          پذیرش  

  .تر خواهد بود باشد، سهل  زن منافی با مصالح خانوادگی نمی
  .از آن جهت که با اذن قبلی شوهر توأم است. هـ

 به انجام کار داده باشـد       ممکن است شوهر قبالً در عقد الزمی اعم از نکاح یا غیر آن، اذن             
طور   باشد، اعم از این که صریح یا به          یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد و گاهی اذن مستقل می             و

ضمنی باشد، اذن صریح مثل این که زن برای انجام کاری با شوهر مشورت کند و او اجازه بدهـد،            
بل از ازدواج مشغول کاری بـوده و پـس از آن نیـز ادامـه دهـد و                   و اذن ضمنی مثل این که زن ق       

 و یـا پـس از ازدواج، زن بـدون مـشورت و کـسب                )12(شوهر نیز از هنگام ازدواج او را منـع نکنـد؛          
  .رضایت شوهر کاری را آغاز کند، شوهر نیز منع نکند و اکنون مشغول آن کار باشد
  :در مورد کارهایی که با اذن قبلی شوهر صورت گرفته، سؤاالتی مطرح است

تواند از اذن خود منصرف شود و او را از ادامه کـار                آیا می  اگر شوهر قبالً اذن داده باشد،     . 1
  منع کند؟
  )13(:با فرض امکان انصراف. 2

اند و غیر آن و       آیا پس از اذن شهر، بین جایی که زن و کارفرما قراردادی منعقد کرده             ) 1-2
  همچنین بین جایی که زن به کار موردنظر مشغول شده و غیر آن، تفاوتی هست؟

انصرفا شوهر از اذن مطلق است یا به شـرایط و نـوع کـار بـستکی دارد؟ نـوع                    جواز  ) 2-2
کار موقت و مستمر؛ کار منافی با حـق شـوهر و غیرمنـافی؛              : کارها از جهاتی تفاوت دارند از جمله      

هـای آن کمتـر اسـت؛ کـار بـرای             کاری که رها کردن آن خسارت زاید وارد و کاری که خـسارت            
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الوفاء شرط شده باشد یا قـرارداد         ، کار زن در ضمن قرارداد الزم      اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی    
  …جایز، یا قابل فسخ و

درصورت انصراف شوهر، خسارت های وارد شده بـه زن و کارفرمـا چگونـه جبـران                 ) 3-2
  شود؟ می

  کارفرما به طرفیت زن شکایت کند یا به طرفیت شوهر او؟
آن . شد نیز مطرح بـود       خانوادگی منع می   این سؤال در جایی که زن از کار منافی با مصالح          

کرد، ولی در این جا حـق       جا این خصوصیت وجود داشت که شوهر به تکلیف قانونی خود عمل می            
تواند  کند؛  و این تفاوت می      کند و یا تعهدی را که داشته است، نقض می           شخصی خود را اعمال می    
  .درنتیجه بحث مؤثر باشد

  :شود در پایان، دو مطلب یادآوری می
. بحث اذن و انصراف شوهر هنگامی مطرح است که اذن قبلی شوهر شرط بوده باشد              : اوالً
اگر کسی معتقد باشد که زن برای بیرون رفتن از خانه درصورتی که با استمتاع شـوهر                 : برای مثال 

یر اسـت،   تـأث   منافات نداشته باشد، نیازی ندارد از شوهر اجازه بگیرد، در اینجا منع شوهر از ابتدا بی               
  .چه برسد از انصراف او از اذن قبلی

باشد، از جهت مفهومی سؤال هست کـه   آنجا که سخن از اذن و منع شوهر مطرح می   : ثانیاً
آیا اذن شرط است یا عدم منع کافی است؟ در فرض کفایت عدم منع، آیا عـدم منـع، اذن ضـمنی          

نکـه اذن ضـمنی شـوهر بایـستی بـه           شود تا منع شوهر انصراف از اذن با حساب آید یا ای             تلقی می 
  شواهدی مثل علم به عدم کراهت ثابت شود؟

یابد؟ آیا تصریح به منع الزم است یا وجود شواهد و قـرائن بـر                 من شوهر چگونه تحقق می    
  آید؟ کراهت شوهر نیز منع به حساب می

  :ها نوشت پی
حظه است؛ زیرا به زن نیز اجازه داده       قانون حمایت خانواده نیز قابل مال     ) 18( در تأیید این مطلب، ماده       -1

  .است شوهر را از شغلی که منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد منع کند
 -235، ص 1375، چـاپ چهـارم، شـرکت انتـشار، تهـران،      1ج) خانواده( ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی      -2

جم، مؤسـسه انتـشارات و چـاپ دانـشگاه تهـران،            ، چاپ پن  1سیدحسین صفایی و اسداهللا امامی، حقوق خانواده، ج       
قضاییه که در ضمیمه همـین نوشـتار خواهـد             نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه     -145 و   144، صص   1375تهران،  

، 453 -450صـص  . 1376، چاپ چهاردهم، کتابفروشی اسالمیه، تهـران،      4آمد، سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج       
تر از مفـاد مـاده        اندکی وسیع » لتزم به آن گردیده   سوظایف او که در اثر زناشویی م      منافی با   «: در این منبع، عبارت   

  .باشد می. م. ق) 1117(
فـسده و لطمـه     ضمن اشاره به حقوق مساوی زن و مرد، پیـدایش م          ) قدس سره ( حضرت امام خمینی     -3

در نظام اسالمی،   «: گوید های آنها برشمرده و می       از مالک محدود شدن برخی از فعالیت       خوردن به حیثیت هر یک    
 در لکیت، حـق رأی دادن، حـق رأی گـرفتن،   زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد؛ حق تحصیل، حق کار، حق ما             

لکن در مرد هم مواردی است کـه چیزهـایی بـه دلیـل پیداسـش                . تمام جهانی که مرد حق دارد زن هم حق دارد         
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اسالم خواسته . آفریند حرام است   ه دلیل این که مفسده می     مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردی هست که ب            
، چـاپ اول،    5اهللا موسوی خمینی، صحیفه امـام، ج          سیدروح(شان محفوظ باشد،      است که زن و مرد حیثیت انسانی      

  ).189، ص 1378مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تهران، 
ن از  تما اگر از فقها بپرسید آیا صرف بیرون رفـ         ش«: آمده است ) اهللا عند   رضی(در عبارتی از شهید مطهری      

شیده باشد و بیرون رفتن بـه       یکی این که باید پو    : ه وجود دارد   فقط دو مسئل   …دهند نه   خانه حرام است، جواب می    
کند که خـارج شـدن از خانـه     وادگی ایجاب میآمیز نباشد و دیگر این که مصلحت خان      صورت خودنمایی و تحریک   

البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهـد، نـه          . اندیشی او باشد     شوهر و مصلحت   تؤام با جلب رضایت   
مرتضی مطهری، مجموعه   (» . ولی در مسائلی که مربوط به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد ندارد             …بیشتر

  ).449 و 448، صص 1378، چاپ اول، انتشارات صدرا، تهران، 19آثار، ج 
این مـدیریت، فخـر معنـوی       «: آورده است ) الرجال قوامون علی النساء   (دی آملی در تفسیر آیه      اهللا جوا   ایت

عبـداهللا جـوادی آملـی، زن در آیینـه          (» . روح قیوم و قوام بودن وظیفه است       …نیست، بلکه یک کار اجرایی است     
ان مـدیر خـانواده،     وهر بـه عنـو    ؛ بنابراین شـ   )366، ص   1371جالل و جمال، چاپ دوم، مرکز نشر فرهنگی رجاء،          

  .ه مشاهده کند همسرش به کار منافی با مصالح خانوادگی روی آورده است وظیفه دارد او را منع کندچنانچ
  .146 -144سیدحسین صفایی و اسداهللا امامی، پیشین، صص : ک. ر-4
نـش،  ، چاپ اول، با ویرایش جدیـد، کتابخانـه گـنج دا           2 سیدعلی حائری شاه باغ، شرح قانن مدنی، ج          -5

  .977، ص 1376تهران، 
 این استفتائات که توسط مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه گـردآوری شـده اسـت در ضـمیمه همـین                 -6

  .نوشتار خواهد آمد
یستفاد منٍ الخبر ان لعدم الخروجٍ موضوعیه و یکـون متعلقـاً لحـق مـستقل و لـیس مراعـاه لحـق                        «-7
؛ .ق.  هــ  1413و نفقه الزوجه، چاپ اول، مؤسسه در راه حق، قم،           االرث    محمدعلی اراکی، رسالتان فی   » االستمتاع

دانند که بدون اذن شوهر از خانه بیـرون           طورکلی مالک اطاعت زن را این می         از مذاهب عامه حنفیه به     -260ص  
نرود چنین زنی حتی اگر بدون مجوز شرعی از هخوابگی با شوهر امتناع کند اگرچه مرتکب حرام شده ولـی هنـوز                      

کـاظم پورجـوادی،    : محمدجواد مغینه، فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه، مترجم      . شود  اش ساقط نمی    ع است و نفقه   مطی
  .339، ص 1372چاپ چهارم، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 

  .259 محمدعلی اراکی، پیشین، ص -8
الیف زن نسبت بـه شـوهر       که در بخشی از تک    ) السالم  علیه( نظیر روایت محمدبن مسلم از امام صادق         -9
وال تخرج من بیتها اال باذنه و ان خرجـت بغیـر اذنـه لعنتهـا مالئکـه الـسماء و مالئکـه االرض و                         ... «: آمده است 

، 14الحر العـاملی، محمـدبن الحـسن، وسـائل اشـیعه، ج      » ...مالئکه الغصب و مالئکه الرحمه حتی ترجع الی بیتها  
  .112ص چاپ ششم، المکتبه االسالمیه، تهران، 

 -15، صص   1377. 16 و   15فقه، سال پنجم، شماره     » همسر در سرای شوهر   « محمدرضا غفوریان،    -10
40.  

، 1376محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، چاپ دوم، کتابخانه گـنج دانـش، تهـران،             :  رک -11
  .193ص 

که عقد نکاح مبنی بـر   ممکن است این مورد مشمول اذن ضمن عقد الزم باشد و چنین تحلیل شود               -12
  .آن صورت گرفته است
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هایی که در مورد انصراف شـوهر از ادامـه کـار زن                دیدگاه فقهیان معاص درخصوص برخی از سؤال       -13
  .در ضمیمه همین نوشتار دیده شود. مطرح شده است

  :ضمیمه
  :درباره شغل زن بیرون از خانه بفرمایید

ر خـود داد، آیـا بعـد از طـی مراحلـی خـاص         اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلی را به همس        -الف
دهم؟ یا ایـن کـه اجـازه اول التـزام بـه تمـام لـوازم آن                    تواند بگوید اجازه ادامه کار نمی       ایشان می 

  باشد؟ می
   آیا بین کار موقت و کار مستمر و همیشگی تفاوتی وجود دارد؟-ب
اوتی وجـود    تفـ  - خـصوصاً دولتـی    - آیا بین استخدام توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی        -ج

  دارد؟
 آیا بین کاری که با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلی که چنین منافاتی ندارد فرق                  -د
  است؟

خـورد بـا       آیا بین شغلی که با رها کردن آن به صاحب کار یا دیگران لطمه جدی مـی                 -هـ
 مثل ممنوعیت زن از ادامه تدریس در وسط سـال تحـصیلی           (شغلی که چنین نیست فرقی هست؟       

  )1().گردد که باعث ضرر به آموزشگاه و محصلین می
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت
 زن باید با اجازه شوهر از منزل خارج شود و هر دفعه خروج در حکم مـستقل اسـت،                    -الف

  .شده باشدمگر آن که در ضمن عقدی شرعی شرط 
  .، ج، د، فرقی ندارد-ب
  .ت مالحظه این امر برعهده اذن گیرنده در ابتداس-هـ

  :اهللا میرزاجواد تبریزی آیت
در همه موارد مذکوره درصورتی که درضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شوهر اجـازع اتخـاذ                 

تواند رجوع کند؛ و اگر اذن درضمن عقد نبود ولی اذن در عقد اجـازه                 شغل را به همسرش داد، نمی     
عقد صحیح را کـه زوجـه       صحیح داد و زوجه عقد را به نحو صحیح منعقد کرد یا شوهر اجازه کرد                

طـور ابتـدایی اجـازه     منعقد کرده بود، در این صورت نیز شوهر حق رجوع ندارد؛ و چنانچه شوهر به          
واهللا . تواند رجوع کند    الوفا نبود، در این صورت شوهر می        داد ولی قرارداد زوجه، معامله کشروع الزم      

  .العالم
  :ای اهللا سیدعلی خامنه آیت

م و اشتغال زن در خارج از منزل را داده باشد و زن اجیر شده باشـد                 شوهر اگر اجازه استخدا   
  .تواند از اجازه خود برگردد و فرقی بین وارد ذکر شده نیست مادامی که اجازه تمام نشده نمی

  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
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  .تواند مانع شود  پس از تحقق عقد اجاره، اجازه با او نمی-الف
  .تواند مانع شود و تفاوتی نیست ی تا پایان عقد اجاره نم-ب
  . تفاوتی ندارد-ج
  .تواند منع نماید  اگر منافات با شوهر نداشته باشد  و مستلزم خروج از خانه نباشد، نمی-د
  . از این جهت فرقی نیست-هـ

  :اهللا سیدموسی شبیری زنجانی آیت
دامته حتیٍ بعـد ان     العمل الذی یحتاج الی اجازه الزوج یجوز له ان یمنع زوجه من ا               فی -لف

  .اذن لها فیه نعم اذا صار المنع و موجباً التضرها یجب تدارکه
العمل غیر المنافی لحق الزوج ال اثـر لمنـع الـزوج اوالً فکیـف اذا کـان المنـع بعـد                         فی -د
  .االجازه

  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
ینی اجیر شخـصی شـود      اگر شوهر اذن دهد که زن به وسیله عقد الزم شرعی در مدت مع             

  .واهللا العالم. ظاهرا آن مرد بعد از عقد حق ندارد زوجه را از عمل به عقد منع نماید
  :اهللا محمد فاضل لنکرانی آیت
تواند ممانعت کنـد و       اگر همسر با اجازه شوهر قرارداد کار منعقد کرد، دیگر شوهر نمی           . الف

  .اجازه اولیه التزام به تمامی لوازم است
  .کند  فقی نمیخیر،. ب
  .کند خیر، فرقی نمی. ج
  .کند خیر، فرقی نمی. د
  .کند خیر، فرقی نمی. هـ

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
هرگاه زن قراردادی با اجازه شوهر نسبت به مدتی بسته است، آن قرارداد الزم الاجرا               . الف

ند استعفا دهـد بایـد اسـتعفا        توا  است و شوهر حق ممانعت از آن را ندارد و اگر قراردادی دارد و می              
  .کنددهد، اما اگر خسارتی از این جهت به زن برسد شوهر باید خسارت را جبران 

  .شود  از جواب باال می. ب
  .تفاوتی ندارد.ج
  .فرقی ندارد. د
  .شوهر باید خسارتها را جبران کند. هـ

  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
  .داردشوهر حق انصراف از اجازه . الف
  .تفاوتی در بین نیست. ب
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خواهد، مانند خیاطی و      اگر شغلی منافات با حق شوهر و آبروی او نداشته باشد اجازه نمی            . د
  .گلدوزی در داخل خانه

توانـد از ادامـه       درصورتی که با ترک شغل، لطمه به صاحب کار یا دیگران بخورد نمـی             . هـ
  . بسته شده باشدشغل جلوگیری کند، اگر با اجازه شوهر عقد الزم

  :اهللا حسین نوری همدانی آیت
  .تواند از اجازه خود برگردد، ولی خوب است توافق کنند در فروض مذکوره شوهر می

  )2(قضاییه اداره حقوقی قوه
تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی بـا              قانون مدنی، شوهر می   ) 1117(طبق ماده   

بنابراین، برای استخدام یا اشتغال زن به کـار،         . باشد، منع کند  مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن       
رضایت شوهر مشارالیها شرط نیست، لکن چنانچه کـار یـا شـغل زن، بـا مـصلحت خـانوادگی یـا          

تواند پس از اثبات موضـوع در دادگـاه از            حیثیات هر یک از زوجین، منافات داشته باشد، شوهر می         
تشخیص اینکه شغل مـورد بحـث بـا مـصلحت خـانوادگی یـا       . ادامه کار همسر خود، ممانعت کند     

  :بنا به مراتب مذکور. صالح است حیثیات هر یک از زوجین منافات دارد یا نه، با دادگاه ذی
العقـد    صـورت شـرط ضـمن       چنانچه بـه  ... اگر شوهر اجازه شغلی را به همسر خود داد،        . الف

تواند از ادامه کار همسر خود، ممانعـت          یباشد، صحیح و الزم االجرا است و به هرحال درصورتی م          
کار با شغل زن منافات با مصلحت خانوادگی یا حیثیـات هـر یـک از زوجـین داشـته                   : کند که اوالًٌ  

  .این امور را با اقامه دعوا در دادگاه ثابت کند: ثانیاً. باشد
  .بین کار موقت یا مستمر، تفاوتی وجود ندارد. ب
  .یقی یا حقوقی یا دولتی غیرآن، تفاوتی نیستبین استخدام توسط اشخاص حق. ج
قانون مدنی، مصالح خـانوادگی یـا حیثیـات زوج زوجـه            ) 1117(مالک کار، طبق ماده     . هـ

  .است نه امور دیگر
  :ها نوشت پی
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  زاده آملی اهللا حسن در محضر استاد عالمه آیت
  آب حیات

در اوان جوانی و آغاز درس زندگانی، که در مسجد جامع کامل آمل سرگرم به صرف ایـام                  
در اسم و فعل و حرف بودم و محو در فراگرفتن صرف و نحو، در سحرخیزی و تهجد عزمی راسخ                    

و بـه   . قدس و رضوی تشرف حاصل کردم        مبارک سحری به راض    و ارادتی ثابت داشتم؛ در رؤیای     
علیه و علی آبائه و ابنائـه       (الرضا    زیارت جمال دل آرای ولی اهللا اعظم ثامن الحجج علی بن موسی           

  .نایل شدم) آالف التحیه و الثناء
 مشرف شوم، مـرا بـه     ) السالم  علیه(در آن لیله مبارکه قبل از آنکه به حضور باهر النور امام             

در کنـار ایـن تربـت دو    : اهللا بود، و بـه مـن فرمودنـد    مسجدی بردند که در آن مزار حبیبی از احباء 
من از روی عشق و عالقه مفرطی کـه         . رکعت نماز حاجت بخوان و حاجت بخواه که برآورده است         

به علم داشتم، نماز خواندم و از خداوند سبحان علم خواستم، سپس به پیشگاه واالی امـام هـشتم                   
بـدون  . و خاک درش تاج سرم رسیدم و عرض ادب نمـودم          ) روحی التربته الفدء  (سلطان دین رضا    

اینکه سخنی بگویم اما که آگاه به سر من بود و اشتیاق و التهاب و تشنگی مرا باری تحـصیل آب                     
نزدیک بیا، نزدیک رفـتم و چـشم بـر روی امـا گـشودم، دیـدن بـا                   : دانست، فرمود   حیات علم می  

امام خم شد و من     . دهانش را جمع کرد و بر لب آورد و به من اشارت فرمود که بنوش              دهانش آب   
زبانم را آوردم و با تمام حرص و و لع خواستم لباهای امام را بخورم، از کوثر دهانش آن آب حیات                     

پیغمبـر  : فرمـود ) الـسالم   علیه(را نوشیدم ودر همان حال به قلبم خطور کرد که امیرالمؤمنین علی             
آب دهانش را به لبش آورد و من آن را خوردم که هزار در علم و       ) اهللا علیه و آله و سلم       صلی(م  اکر

  .از هر دری هزار در دیگر به روی من گشوده شد
االرض را عمالً به من بنمود، که از آن خواب شیرین کـه               طی) السالم  علیه(پس از آن امام     

بـه آن نویـد سـحرگاهی امیـدوارم کـه روزی بـه       از هزاران سال بیداری من بهتر بود بـدر آمـدم،       
  :گفتارحافظ شیرین سخن به ترنم آیم که

  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
  و ندران ظلمت شب آب حیاتم دادند      

  چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
  آن شب قدر که این تازه برایم دادند      

  من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
     )1(دم و اینها به زکاتم دادندمستحق بو      

  : نوشت پی
  .342، ص 1هزار و یک نکته، ج  -1
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  استفائات فقهی و قضایی 
  قضاییه قم مرکز تحقیقات فقهی قوه

  
  قصد تملک در جرم سرقت

  :سؤال
آیا در تحقق سرقت، قصد تملک مال مسروقه نیز شرط است؟ مثالً فردی اتومبیل دیگری               

در این  .  سرازیر کند یا آتش بزند، نه اینکه آن را تحت مالکیت خود درآورد             را برباید و آن ار در دره      
  )1(موارد آیا سرقت محقق شده است؟

  :پاسخ
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت

  .یت تأثیری نداردن
  :اهللا میرزا جواد تبریزی آیت

در تحقق سرقت، قصد تملک مال مسروقه شرط نیست و در مواردی که سؤال ذکـر شـده                  
  .العالم واهللا. ق شده استسرقت محق
  :ای اهللا سیدعلی خامنه آیت

در سرقت، قصد تملک مال مسروقه معتبر نیست و مالک معتبر در سـرقت ارتفـاع شـبهه                  
دهد سرقت است و بداند سـرقت هـم           یعنی بداند کاری را که انجام می      . (حکمی و موضوعی است   

  .العالم و اهللا) جایز نیست
  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
  .رمت و ضمان منحصر به عنوان سرقت نیستح

  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
. شـود   بنابراین در مفروض سؤال هم حد جاری می       . قصد تملک از شرایط اجرای حد نیست      

  العالم واهللا
  :اهللا محمد فاضل لنکرانی آیت

  .العالم واهللا. در تحقق سرقت، قصد تملک معتبر نیست
  :شیرازیاهللا ناصر مکارم  آیت

  .در سرقت، قصد تملک شرط نیست
  :اهللا سیدعباالکریم موسوی اردبیلی آیت

در تحقق سرقت، قصد تملک شرط نیست، البته درحد سرقت شـرایطی از جملـه اخـراج از                  
  .کند در مفروض سؤال با وجود شرایط معتبر دیگر سرقت صدق می. حرز الزم است

  
  :اهللا حسن نوری همدانی آیت

 قصد تملک شرط نیست و در مـوارد مـذکور و بـا تحقـق سـایر شـرایط                    در تحقق سرقت،  
  .شود سرقت محقق می

  :های خانوادگی و اعضای بدن انسان سرقت فیلم، عکس



 ١٤٨

  :سؤال
 اگر کسی چیزی را برباید که مال نباشد ولی دارای ارزش فـراوان بـرای صـاحب آن                   .الف

  گردد؟ باشد، آیا سرقت محسوب می
که برای اعضای خـانواده دارای ارزش       (های خانوادگی     یر و عکس   آیا ربودن فیلم، تصو    .ب

یا چیزهایی که از نظر صاحب آنهـا دارای ارزش          ) باشد  ارزش می   زیادی است ولی برای دیگران بی     
ها، چک، اوراق بهادار، کوپن، اسناد مالکیت، و این قبیل اشـیاء،              ولو معنوی هستند، یا سهام شرکت     

  شوند؟ سرقت محسوب می
های مخـصوص نگهـداری       ا ربایش اعضای بدن انسان مخصوصاً زمانی که در بانک          آی .ج

که ارزش مالی فراوانی دارنـد، سـرقت بـه          ...) مانند بانک چشم، بانک کلیه، بانک خون و       (شود    می
  )2(آید؟ حساب می
  :اهللا محمدتقی بهجت یتآ

ه در غالـب    اگر از مخزن و حرز دربیاورد سرقت است به شرط آنکـه ارزش نـوعی کـ                . الف
  .معامالت دارد به حد نصاب برسد

گفته شد که سرقت موجب حد اخـص از مطلـق سـرقت اسـت و ارزش فـردی، مثـل                     . ب
  .میزان است» یبذل بازائه شیء«شناسنامه، میزان نیست بلکه نوعی که 

  .میزان مالکیت مسلم است آن را که اگر، متلکیت دارد سرقت است. ج
  :ای اهللا سیدعلی خامنه آیت

  .شود، حرام است  بودن هر چیزی که ملک دیگری محسوب میر
  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
درصورتی که در عرف بازار به اندازه نصاب سرقت ارزش ندارد، حکـم سـرقت بـر آن                  . الف
  .شود جاری نمی
  .همه اینها سرقت است ولی اجرای حد منوط به شرطی است که در باال گفتیم. ب
  .شود رسد احکام سرقت بر آن جاری می  دارد و به حد نصاب میآنچه جنبه مالی. ج

  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
در تمام موارد اگر ربودن مخفیانه باشد سرقت صادق اسـت و سـارق ضـامن اسـت و بایـد             
مجازات شود ولی حد قطع شرایطی دارد مثل اینکه شیء ربوده شده از حیث ارزش عقالئی به حد                  

عین برسد و در شرع هم حکم به عدم ارزش نشده باشد و ظـاهراً در مـورد سـرقت مثـل                      نصاب م 
ش عقالیی نسبتاً عمومی دارند درصورت وجود سایر شرایط، حکم          چشم، کلیه، خون، کوپن که ارز     

باشـد،    قطع جاری است؛ ولی در موردی که ارزش شیء در میان عده خاصی از قیبل خـانواده مـی                  
  .شود نوادگی اگر عرفاً دارای قیمت نباشد حد جاری نمیمانند فیلم و عکس خا

  :اهللا حسین نوری همدانی آیت
های ذکر شده اگر آن را بـه سـرقت ببرنـد تعریـز      اگر آن اشیاء مالیت ندارد همچون عکس 

  .گردد دارد و اگر مالیت داشته باشد با سایر شرایط احکام سرقت بر او جاری می
  سرقت شریک از اموال مشترک



 ١٤٩

  :لسؤا
  :در مورد سرقت شریک از اموال مشترک بفرمایید

 اگر شریک با قصد سرقت بیش از سهم خود و به انـدازه قطـع یـد از مـال مـشترک        .الف
  برباید چه حکمی دارد؟

 اگر شریک با قصد سرقت، بیش از نصاب ولی کمتر یا بـه انـدازه سـهم خـود از مـال                     .ب
 میلیون تومـان ارزش دارد،      5ت یا مال مشترکی که      مثالً از شرک  (مشترک را برباید چه کمی دارد؟       

ها به مقـدار یـک میلیـون تومـان            طور تنصیف بین دو نقر مشترک بوده است، یکی از شریک            و به 
برباید که در واقع وی نیم میلیون تومان از امـوال خـود و نـیم میلیـون تومـان از امـوال شـریک                         

  .)ن کاهش پیدا کرده استبرداشته و نیز سرمایه شرکت به چهار میلیون تئما
مانند اموال  ( آیا در سرقت شریک از اموال مشترک، بین اموالی که قابلیت تقسیم دارند               .ج

  فرقی هست؟) مانند یک جفت کفش(و اموالی که قابلیت تقسین ندارند ) مثلی
 آیا با توجه به اینکه سارق در فروض فوق، در هـر جـزء از امـوال مـشترک، شـریک و                       .د

» الحدّ بالشبهه   در ء « ربودن مال غیر، محل تشکیک و ابهام و درنتیجه مشمول قاعده             مالک است، 
  )3(گردد؟ نمی

  :اهللا محمدتقی بهجت آیت
  .مورد اجراء حد است به شرط اشتمال مسروق، نصاب از مال غیر را. الف
  .معلوم شد. ب
  .ظاهراً فرقی نیست. ج
  .خیر. د

  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
در فرض سؤال اگر علم به حرمت عمدی داشته باشد و مازاد بر سهمش به حد نصاب                 . الف

  .العالم شود واهللا برسد حد جاری می
  .العالم شود واهللا در فرض سؤال حد جاری نمی. ب
  .العالم فرقی نیست واهللا. ج
توانـد بـدنون اذن شـریک خـود از مـال           در فرض سؤال اگر شریک گمان کند کـه مـی          . د
بردارد و یا با این که علم به حرمت دارد به منظور تقسیم و اذن بعدی بردارد، نه به قـصد                     مشترک  

  .العالم سرقت؛ مورد شبهه است و حد ندارد و اهللا
  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
  .شود درصورتی که تمام شرایط در آن جمع باشد حد سرقت جاری می. الف
  .شود حد سارق درباره او جاری نمی. ب
  .اگر شرایط در آن جمع باشد فرقی نیست. ج
  .های باال معلوم شد از جواب. د

  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
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اگر بیش از سهم خود از مال مشترک برباید و مقداری که بیش از سـهم اوسـت       . الف و ب  
  .به حد نصاب برسد، با وجود سایر شرایط حد سرقت جاری است

  .فرقی نیست. ج
  .رسد وشن شدن حکم موارد مختلف، نوبت به قاعده درء نمیبا ر. د

  :اهللا حسین نوری همدانی آیت
درصورتی که به قصد سرقت این کار را کرده با علم و وجوب سایر شرایط، حد سرقت            . الف

  .شود بر وی جاری می
  .شود در فرض سؤال، حد سرقت جاری نمی. ب
  .باشد با وجود سایر شرایط فرقی میان آن دو نمی. ج
  .از جواب اول روشن شد. د

  معامله نقد و نسیه
  :سؤال

صورت نسیه با اقساط بفروشـد و قبـل از تحویـل بـه                درصورتی که شخصی مالی را به     ) 1
  :صورت نقد خریداری نماید، در این صورت بفرمایید خریدار آن را مجدداً از او به مبلغ کمتری به

  آیا معامله فوق ربوی است؟. الف
   مثبت بودن پاسخ، آیا محکوم به بطالن است؟درصورت. ب
صورت کلی یا کلی در معـین باشـد، آیـا تعیـین یـا عـدم تعیـین                    هرگاه مورد معامله به   . ج

  مصداق کاالی فروخته شده تأثیری در سحت و یا بطالن معامله دارد؟
صورت نقد چه اثری در صـحت         قصد اولی فروشنده بر خرید مجدد بیع به مبلغ کمتر به          . د

  تواند داشته باشد؟ و یا بطالن معامله می
  آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجد دارد؟. هـ
درصورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه خریدار بدون تصریح فروشنده از قراین علم به قصد              . و

  )4(مذکور پیدا کند چه اثری بر حکم معامله دارد؟
  :پاسخ
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت
  .اشکالی نداردشرط نکنند . الف
  .فرقی نمی کند لکن به لحاظ فرض سؤال مؤجل نباشد. ب
  .معلوم شد. ج

  :اهللا میرزاجواد تبریزی آیت
چنانچه در ضمن بیع اول شرط نکنند بیع دوم را و مبیع مکیل و مـوزون نباشـد مـانعی                    . 1

 قـبض  ندارد و قصد بیع دوم بدون شرط مضر نیست و اگر مکیـل و مـوزون بـود بیـع دوم بعـد از               
  .العالم مشتری انجام شود واهللا

 مانعی  1اگر مبیع کلی باشد چنانچه قصد جدی معامله محقق شود با شرط مذکور در ج                . 2
  .العالم واهللا. نداد
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  :ای اهللا سیدعلی خامنه آیت
  .در فرض سؤال، معامله ربوی است. الف
  .بله. ب
  .خیر. ج
  .فرار از رباست و جایز نیست. د
  .العالم واهللا. یز نیستدر هر صورت جا. و

  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
  .خیر. الف
  .اگر در معامله اول معامله دوم شرط نشود و معامله واقعی باشد اشکال ندارد. ب
  .تعیین مصداق الزم نیست. ج
  .اثری ندارد. د
  .فرقی ندارد فقط شرط نکنند. هـ
  .اشکال ندارد. و

  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
، ب، ج، در فرض سؤال، چنانجه فروش آن مال به نسیه ا اقساط مشروط به این بـوده                   الف

که خریدار آن را به بایع بفروشد معامله باطل است و در بطالن معامله فرقی در مذکوره در سـؤال                    
  .العالم واهللا. نیست

 قصد فروشنده بدون تفاوت بین مورد تصریح و عـدم آن درصـورتی کـه معاملـه                . د، هـ، و  
  .العالم واهللا. کند مبنیاً بر این شرط واقع بشود معامله را باطل می

  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت
اگر قصد جدی در معامله مستقل را داشته باشند و در معاملـه اول شـرط معاملـه دوم                   . الف

  .شود نشده باشد اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی
  .در فرض سؤال اول صحیح نیست. ب
 کلی باشد و بخواهد نسیه بخرد معامله باطل است و فروش مجـدد آن نیـز بـه                   بلی اگر . ج

  .باشد تبع اصل باطل می
  .اگر شرط نشد اشکالی ندارد. د
  .صورت طبق صریح یا ضمنی باشد باطل است بلی اگر قصد مذکور به. هـ
  .اگر معامله مبنی بر آن واقع نشود اشکالی ندارد. و

  :اهللا مکارم شیرازی آیت
 درصورتی که هر دو معامله جدی باشد و عین خارجی در اختیار مشتری قرار گیرد یـا                  .الف

  .الاقل خلع ید فروشنده بشود جهت اقباض اشکالی ندارد
  .از جواب باال معلوم شد. ب
اگـر آن معنـی در اختیـار    » کلی در معین«در مورد کلی، معامله مشکل است و در مورد         . ج

  .ق خود را از آن استیفاء کند اشکالی نداردمشتری قرار گیرد که بتواند ح
  .زند درصورتی که هر دو معامله جدی باشد این قصد ضرری نمی. د



 ١٥٢

  .با شرطی که در باال گفتیم تفاوتی بین این دو نیست. هـ
  .همیشه موفق باشید. از جواب باال معلوم شد. و

  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
و واقعـاً قـصد خریـد و فـروش در کـار باشـد،       . الغالف د، کما هو  چنانچه معامله صوری نباش   

جـواب بقیـه    . اشکال ندارد، لکن در این مورد چون هدف قرض با زیاده است، احتیاطاً تـرک شـود                
  .گردد سؤاالت با بیان فوق معلوم می

  :اهللا حسین نوری همدانی آیت
و ایـن نـوع خریـد و فـروش          درصورتی که تبانی قبلی برای رباخواری       . جواب از الف تا واو    

  .جنبه صوری و به عنوان فرار از ربا باشد حرام و باطل است و در غیر این صورت اشکال ندارد
  :سؤال

  تواند معامله را فسخ کند؟ در معامله نسیه، اگر مشتری ثمن را پرداخت نکرد، آیا بایع می) 2
  :پاسخ
  ):اهللا رحمه(اهللا محمدعلی اراکی  آیت

 ضمن عقد باشد که گفته به شرطی که ثمن را تا فالن مدت بپـردازی                اگر به صورت شرط   
صورت نسیه باشد یعنی ثمـن مؤجـل      و تأخیر نکنی، تخلف شرط و موجب خیار است و اگر فقط به            

است و قید اجل قید ثمن است، حق فسخ ندارد، زیرا شرط التزام اسـت خـارج از عقـد، امـا اجـل،                        
  )5(.قیدی است مربوط به عوضین

  فضولیبیع 
  :سؤال

ای فضولی، که مشتری جاهل به مالکیت غیر است، با گذشـت چنـد                 چنانچه در معامله   )1
.) ای در مورد معاملـه کـرده باشـد          بدون اینکه مشتری هزینه   (ها    سال و افزایش چندین برابر قیمت     

  :مثمن توسط مالک کشف و رد شود، بفرمایید
  المعامله یا حین الرد؟ ؟ مبلغ حینباشد  فضول، در رد ثمن، ضامن چه مبلغی می.الف
   در این صورت، آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟.ب
المعامله باشد در هنگـام کـاهش معتنابـه ارزش             درصورتی که فضول، ضامن ثمن حین      .ج

التفـاوت ایـن      توان فضول را ضامن مابه      المعامله و حین الرد، آیا می       پول و تفاوت فاحش ثمن حین     
  لغ و سایر خسارات دانست؟دو مب

تواند از قبول ثمن معامله خودداری کند و بایع را ملزم بـه تحویـل مـورد      آیا مشتری می  .د
  )6(دیگری با همان کمیت و کیفیت بنماید؟

  :اهللا محمدتقی بجهت آیت
اگر فروشنده ثمن را گرفته و ثمن اختالف ارزش پیدا کرده احتیاط آن اسـت کـه                 . الف، ب 

  .اوت مصالحه کننددر مقدار تف
  .در مسأله قبل حکم اختالف ارزش پول ذکر شد. ج
  .معلوم شد. د
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  :اهللا میرزا جواد تبریزی آیت
طـور ضـامن     فضول ضامن پولی است که گرفته به مقدار زمـان گـرفتن و همـین              . ، ب الف

ز مـورد  اجرتی است که مشتری بابت سکونت یا استفاده از مورد معامله به بایع سکونت یا استفاده ا      
معامله به بایع در زمان جهل مشتری به فضولیت پرداخته است و دیگر خسارات را ضـامن نیـست                   

  .العالم واهللا. اضافه و ارزش و کاهش آن را نیز ضامن نیست
  .جواب داده شد. ج
توانـد    در فرض سؤال، مشتری فقط همان مبالغی که در جواب الف و ب گفته شـد مـی                 . د

  .العالم واهللا. دبگیرد و حق دیگری ندار
  :ای اهللا سیدعلی خامنه آیت

  .نسبت به اختالف ارزش ثمن احتیاط در مصالحه است. الف، ب
  .گذشت که احتیاط آن است که نسبت به اختالف قیمت ثمن مصلحه کنند. ج
  .العالم واهللا. حکم مسأله مبنی بر احتیاط است و گذشت. د

  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
  .همان مقدار است که گرفتهضامن رد . الف، ب

  .خیر. ج
  .خیر. د

  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
در فرض سؤال، کسی که مال غیر را فروخته ضامن همـان مبلغـی اسـت کـه از                   . الف، ب 

. مشتری گرفته و باید آن را به مشتری برگرداند، چه مشتری در حین معامله، عالم باشد یـا جاهـل                
  .العالم واهللا

التفـاوت    معلوم شـد، فـضول ضـامن مابـه        ) الف(ض سؤال، چنانچه از پاسخ سؤال       در فر . ج
  .العالم واهللا. نیست

  .العالم واهللا. مشتری چنین حقی ندارد. د
  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت

فضول ضامن مبلغی است که گرفته است و باید همان مبلغ را پس بدهد و ضامن                . الف، ب 
باشد و از این جهت فرقـی بـین علـم و              نمی) تورم( ارزش پول    چیزی به عنوان خسارت یا کاهش     

  .جهل مشتری وجود ندارد
  .خیر. ج
بلی، اگر کلی خریده باشـد،      . اگر مثمن معین بوده، یعنی همین زمین را خریده باشد، خیر          . د

توانـد   یعنی مثالً صد متر زمین با خصوصیات معین که قابل انطباق بر مصادیق متعـدد باشـد، مـی          
  .به مصداق دیگر را بکنندمطال

  :اهللا مکارم شیرازی آیت
چنانچه مشتری جاهل به فضولی بودن معامله باشد و معامله از طـرف مالـک رد                . الف تا ج  

شود واسطه فضولی باید ثمن را با درنظر گرفتن میزان تورم شدید این مدت بپردازد ولی درصورت                 
  .علم به فضولی بودن معامله چنین حقی را ندارد
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  .تواند بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری کند مشتری نمی. د
  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت

شتری خواست مراجعه بـه     تواند مبیع را مسترد بدارد و اگر م         مالک حقیقی کاال می   . ، ب فال
ال درصورتی که مشتری علم داشته بـه اینکـه مـ          . نماید  کند و پول خود را مطالبه می       فروشنده می 

کند و اگر علم    تواند مطالبه     للغیر است، همان مبلغی را که پرداخت کرده، بنابر احتمال، می            مستحق
نداشته، اصل مبلغی را که پرداخت نموده و به عالوه میزان افـزایش قیمـت را، بـه نظـر اینجانـب                

  .تواند مطالبه نماید می
  .از پاسخی قبل روشن شد. ج
  .تواند گر قیمی باشد نمیتواند و ا اگر مثلی باشد می. د

  :اهللا حسین نوری همدانی آیت
ل آن  .المعامله میزان است و درصورت تضرر مـشتری عرفـاً بایـد فـض               مبلغ حین . الف، ب 

  .ضرر را جبران کند
  .از جواب قبل معلوم شد. ج
  .تواند ولی حق مطالبه جبران ضرر، درصورتی که متضرر شده است، را دارد نمی. د

  :سؤال
من بدون موافقت و اطالع ابن جانب و فرزندام  که بالغ بودنـد و شـرکاء دیگـر                    شوهر   )2

باشـد طبـق نوشـته        ملک مشاعی که قسمتی از آن منزل مسکونی و قسمتی از آن بیمارستان می             
عادی به ثمن بخشی فروخته با شرط نکول و در موعد مقرر اعالم انصراف از معامله فضولی خـود                   

دم رضایت این جانب و فرزندان و شرکاء و با توجـه بـه شـرط نکـول و                   نموده است با عنایت به ع     
اعالم انصراف، خواهشمند است نظریه مبارک فقهی خود را اعالم فرمایید، آیا معامله صحیح است               

  یا باطل؟
  :پاسخ
  :اهللا محمدعلی اراکی آیت

وختـه  را فر ) زن(حکم مسأله روشن است که اگر شوهر بدون وکالت و اطالع زن، ملک او               
است، حکم فضولی را دارد که تصحیح بیع متوقف برا اجازه مالک شرعی اسـت و نیـز نـسبت بـه                      

  )7(.همه شرکاء اگر وکالت نداده بودند حکم فضولی را دارد
  :ها نوشت پی

  ).ارسال به وسیله پست الکترونیکی (9064قضاییه، سؤال   گنجینه آرای فقهی، قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه-1
  .5847مان، سؤال ه -2
  .5847همان، سؤال  -3
  .80قضاییه، سؤال  گنجینه آرای فقهی، قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه -4
  .553، ص )استفتائات ملحق(المسائل  له توضیحارس -5
  .104قضاییه، سؤال  گنجینه آرای فقهی، قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه -6
  .1909همان، پاسخ سؤال  -7
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  *عالی کشور ی حقوقی در دیوانعلل نقض آرا
  )روابط استیجاری(

طبق عرف مسلم حاکم در جامعه معامالت سرقفلی و حق کسب و پیـشه              «
  ».قانونی است

در این پرونده، خواسته صدورحکم بر حکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و الزام وی به                
واهـان توضـیح داده کـه       خ. اسـت ... تنظیم سند رسمی حقوق سرقفلی یک باب مغازه جزو پـالک          

خوانده به موجب سند رسمی، مستأجر شش دانگ یا باب مغازه مورد بحث بوده و به شرح قولنامـه       
موکـل بـا پرداخـت ثمـن مـورد      . اقدام به فروش سرقفلی مورد اجاره به موکل ایشان نموده اسـت    

 خوانـده حاضـر در      معامله به خوانده از تاریخ قولنامه در مورد معامله مستقر گردیده اسـت و چـون               
  .دفترخانه و تنظیم سند رسمی نگردیده است، الزام وی به این امر تقاضا شده است

اقدام به تقدیم دادخواستی به خواسته دعوای تقابل در پرونده مبتنی بـر فـسخ               ) الف(آقای  
. نموده است ) ب(قولنامه به استناد شرط انصراف مندرج در قولنامه وادعای غبن فاحش علیه آقای              

وکیل خواهان، دادخواست خود را مسترد کرده که در همان روز، قرار ابطال دادخواست              ... در جلسه 
خواهان اصلی صادر شد و در مقام رسیدگی به دعوای تقابل به لحاظ اعالم خواهان دعوای تقابـل           

ر نظریه  دادگاه پرونده های مربوط را مطالبه و مبادرت به صدو         ... های دیگری   مبنی بر وجود پرونده   
  :به شرح زیر نموده است

قانون مدنی ناظر به عقد بیع اسـت کـه در آن عـین              ) 417(و  ) 416(به نظر دادگاه، مواد     «
معین به عوض وجه یا مال دیگری به خریدار تملیک گـردد، درحـالی کـه در معاملـه واقعـه بـین                       

وده که وی با برآورد     خواهان و خوانده آنچه واگذار شده حق کسب و پیشه وی در یک باب مغازه ب               
و با شرایط مندرج در متن قولنامه آن را به خوانده واگذار نموده اسـت و امکـان عملـی                    ... آن مبلغ 

بینی شده اسـت و مـستأجر بعـد از                 پیش 56این موضوع نیز در قانون روابط موجر و مستأجر سال           
د به اسـتناد و شـرایط انـصراف،         واگذاری مورد اجاره به غیر، حق در ملک مورد اجاره ندارد تا بتوان            

نظـر دادگـاه بـه رد دعـوای خواهـان اعـالم       ... هـذا  علـی . اعاده وضع خود را در ملک غیر بخواهد    
  ».گردد می

پس از اعتراض به نظریه درخصوص آن شعبه دیوان اظهار داشته که بـه اسـتدالل اینکـه                  
الت سرقفلی ساری و جـاری      دادگاه به ادعای غبن خواهان رسیدگی ننموده و ادعای غبن در معام           

است و مضافاً به اینکه سبب دیگر تقضای فسخ معامله انصراف از معاملـه بـوده کـه مـورد توجـه                      
  .دادگاه قرار نگرفته است؛ نظریه صادر شده را تأیید نکرده است
  :رأی دادگاه

دالل نماید که به نظریه و است      تأیید نشده است؛ دادگاه اعالم می     ... هرچند که نظریه مورخ   «
قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک       ) 238(خود باقی است؛ زیرا طبق نص صریح ماده         ... مورخ
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همـان قـانون کـه تملیـک منـافع بـه            ) 466(عین به عوض معلوم و به موجب مواد بعدی تا ماده            
 به  شده، ماده یا موادی که واگذاری مورد اجاره را از طرف مستأجر           ] داده[عنوان عقد اجاره توضیح     

عرف مسلم در واگذاری سـرقفلی آن را در         . دیگری بتوان تابع احکام عقد بیع قرار داد، وجود ندارد         
همان چهارچوب و بدون اینکه بتوان احکام عقد بیع یا عقد اجاره با به جز موردی که مستأجر حق                   

 نیـز   56 سـال    واگذاری مورد اجاره به غیر را داشته باشد، پذیرفته؛ مقررات قانون موجر و مـستأجر              
واگذاری مورد اجاره محل کسب را از طرف مستأجر اصلی به مستأجر بعدی هـم بـا داشـتن حـق                     
انتقال به غیر و هم بدون اینکه این حق را داشته باشد با ضـمانت اجـرای مـصرحه در آن قـانون                       

طـرف  عالی کـشور در واگـذاری سـرقفلی از            دیوان... پذیرفته؛ پذیرفتن اداعای غبن از جانب شعبه      
مستأج سابق به متصرف جدید فاقد استدالل قانونی و منطقی است و عرف مسلم باال نیـز خـالف      
آن استدالل را شامل است؛ زیرا آنچه به موجب سند غیر مورخ از طرف مستأجر سابق به متصرف                  
واگذار شده، حفوف کسب و پیشه وی ناشی از عقد اجاره رسمی به انضمام تسلیم مورد اجـاره بـه                    

رف جدید است و این امر ناشی از مالکیت وی نیست؛آ زیرا عدم مالکیـت مـستأجر سـابق بـر                متص
علی هذا، دادگاه با اعـالم بقـای   . حسب ظاهر مدلل است و نیاز به استدالل قانونی یا منطقی نئارد      

نمایـد؛    به نظر خود، رأی به رد دعوای خواهان در مورد فسخ قولنامه و درخواست تخلیه صادر مـی                 
ا با تسلیم کلید مغازه از جانب مستأجر سابق به متصرف جدیـد، عقـد مـوردنظر کـه واگـذاری                     زیر

حقوق کسب و پیشه است، کامل بوده و محلی برای رسیدگی به شـرایط مقـرر در قولنامـه وجـود                     
  ».ندارد

  :نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه
و ) 416(مـواد   «دگاه بـه اینکـه      استدالل دا . بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد وارد است      «

 عین معین به عوض وجه یا مال دیگـری بـه            قانون مدنی، ناظر به عقد بیع است که در آن         ) 417(
گردد؛ درحالی که در معامله واقعه بین خواهـان و خوانـده آنچـه ئاگـذار شـده                    می... خریدار تملیک 

طبق عرف مـسلم حـاکم در       : موجبه نیست؛ چه، اوالً   » کسب و پیشه وی در باب مغازه بوده       ... حق
) 19(ای اسـت شـناخته شـده و طبـق مـاده               جامعه، معامالت سرقفلی و حق کسب و پیشه معامله        

هـر چنـد    : ثانیـاً ]. است[، قانونی   1356های ذیل آن مصوب       قانون روابط مؤجر و مستأجر و تبصره      
نامه یا اجاره نامـه       بعهصورت مبا   اکثر قراردادهای واگذاری و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه به           

شود   شود، لیکن از نظر تحلیل حقوقی بین اسناد انتقال با توجه به اینکه صلح محقق می                 تنظیم می 
به قصد انشا در واقع سند صلح حق سرقفلی و یا کسب و پیشه است که عرفاً در قالب بیع یا اجاره                      

ای را کـه بـه        معامالت نتیجه معامله  صلح در مقام    قانون مدنی،   ) 758(گردد و برابر ماده       تنظیم می 
قانون مدنی، در صلح مانند عقود الزمه دیگـر         ) 456(دهد و طبق ماده       جای آن واقع شده است می     

) خیار مجلـس، حیـوان و تـأخیر ثمـن         (امکان جری هر یک از خیارات غیر از خیارات مختصه بیع            
یک از عقود معینه از جمله بیع یـا اجـاره   تواند در مقام هر      عقد صلح الزم بوده می    : ثالثاً. وجود دارد 
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بنابراین، در صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه ادعای غبن صلح مغبنـه دارد و در مـاده                  . قرار گیرد 
. تـوان ادعـای غـبن کـرد         بینی شده است که در بعضی از اقسام صلح می           قانون مدنی پیش  ) 761(

 کسب و پیشه که رایـج و متـداول    تردیدی نیست که صلح معامله است و معامالت سرقفلی و حق          
لـذا بـرخالف اسـتدالل دادگـاه        . شـود   است، صلح حقوق است و ادعـای غـبن در آن شـنیده مـی              

قانون مدنی در مورد خیار غبن مختص عقد بیع نبـوده و در    ) 417(و  ) 416(صادرکننده حکم، مواد    
ابـه مراتـب، دادنامـه      بن. صلح مالکیت منافع حق کسب و پیشه و انتقاالت سرقفلی نیز جاری است            

تجدیدنظر خواسته به لحاظ خدشه در استدالل و استنباط از قانون و مغـایرت بـا عـرف حـاکم در                     
معامالت سرقفلی و حق کسب و پیشه، اینکه سبب دیگر تقاضای فسخ معامله، انصراف از معاملـه                 

ین مـوارد تجدیـدنظر     قانون تعیـ  ) 6(ماده  ) ب(بوده که مورد توجه قرار نگرفته است، به استناد بند           
ها و نحو رسیدگی به آنها، نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگر دادگـاه حقـوقی                    احکام دادگاه 

  )72/268/1(» .گردد ارجاع می... یک
این استنباط که حق کسب و پیشه بین شرکاء متعلق به کسی اسـت کـه                «

  »مشغول به کار است، مستند به کدام ماده قانون است؟در مغازه 
دادگـاه  .  این پرونده، خواسته مال الشرکه مغازه سوپر مارکت به نسبت یک چهارم اسـت     در

نظر کارشناسـان متعـدد، ادعـای وکیـل           های الزم و استماع شهادت شهود و جلب         پس از رسیدگی  
هـای   خواهان را در مورد مطالبه و تقسیم اجناس و درآمد مغازه با عنایت به شهادت شهود و نظریه                 

ریـال  ... ارد تشخیص داده و عقیده به صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلـغ             و... آقایان
به علت درآمد مورد مطالبه و بهای اجناس موجود در سوپر مارکت دارد؛ اما در مـورد مطالبـه حـق         
کسب و پیشه چون وفق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر، حق مذکور به کسی کـه در مغـازه                    

 تعلق دارد، بنابراین خواهان استحقاق دریافت حق کسب نداشته و ندارد و بـه               ستمشغول به کار ا   
  .همین علت عقیده به رد دعوا در این خصوص دارد

  :نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه
 تجدیدنظر خواسته، در ان قسمت که مورد اعتراض خواهان اسـت، ایـن            نسبت به دادنامه  «

مشخص نکرده است این استنباط که حـق کـسب و پیـشه بـین              اشکال مؤثر وارد است که دادگاه       
بـا  . شرکا متعلق به کسی است که در مغازه مشغول به کار است مستند به مؤجر و مـستأجر اسـت                   

عنـه در     الشرکه ندارد، دادنامه معترص     این وصف و با لحاظ اینکه بین شرکا مدیریت ربطی به سهم           
وص به شـعبه دیگـر دادگـاه صـادرکننده حکـم            قیمت مورد اعتراض نقض و رسیدگی در این خص        

  )71/21/25(» .گردد محول می
نامه باشد تا رابطه استیجاری  فروش سرقفلی مغازه باید مستند به اجاره«

  ».بین مستأجر مالک برقرار گردد
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  :رأی دادگاه
هذا، دادگاه با احراز حقانیت خواهان دعوای اصلی و صحت ادعای وی و به لحـاظ       علی... «

را بـه غیـر صـادر و        ... م، حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره، یعنـی مغـازه           . م. ر. ق) 19 (ماده
به خواسـته خلـع یـد از دو بـاب           ... به طرفت آقای  ... اما در مورد دعوای تقابل آقای     . دارد  اعالم می 

نها از تـاریخ    المثل آ   به ادعای غاصبانه بودن تصرفات خوانده و مطالبه اجرت        ... های  مغازه به شماره  
 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست، چون بـا احـراز و           1360مالکیت خواهان، یعنی هشتم فروردین ماه       

به شرح مراتب و جهاتی که فوقاً مذکور افتـاد و           ... اثبات استیجاری بودن ید خوانده تقابل در مغازه       
 که به موجب    6/4/41رخ  مو... به داللت مفاد و مدلول سند رسمی شماره       ... همچنین در مورد مغازه   

تمامی تشکیالت چراغ برق منصوبه و امتیاز سرقفلی مزبـور را بـه     ... آن مستأجر سابق مغازه به نام     
باشد و نیز      می 1356مصوب  . م. م. خوانده انتقال داده و درنتیجه، موضوع مشمول مقررات قانون ر         

لم و اطالع به اینکه ملـک مـورد          که خواهان تقابل با ع     8/4/60... مدلول سند انتقال قطعی شماره    
باشـد، معاملـه را قبـول کـرده،           های غیررسمی در تصرف اجاری مستأجرین مـی         دعوا با اجاره نامه   

هـای مـذکور در فـوق         دادگاه ادعای نامبرده را در مورد غاصبانه بودن تـصرفات خوانـده در مغـازه              
 و نیـز در مـورد مطالبـه    دارد بالموجه تشحیص و حکم به بطالن دعوای وی صـادر و اعـالم مـی         

اجرت المثل با عنایت به مراتب فوق و با احراز و اثبات تصرفات اجاری خوانده در محـل و حـاکم                     
م بر روابط طرفین و محلهای کسب و پشه دادگاه در این مورد نیـز ادعـای            . م. ر. بودن مقررات ق  

  ».دارد صادر و اعالم میخواهان را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به رد دعوا و بطالن آن 
  :نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه

  :برای رأی تجدیدنظر خواسته اشکال وارد است«
نظر از اعتراض تجدیدنظر خوانده مبنی بر تردید در اصـالت و صـحت دو فقـره                   صرف: اوالً

ت بـر   باشد، فقط دالل    عمده دلیل خواهان اصلی سندهای مزبور می      ...  و 23/1/59سند عادی مورخ    
نامه باید باشد تا رابطه       فذوش سرقفلی دارد الغیر که معموالً فروش سرقفلی مغازه مستند به اجاره           

فیـه، خواهـان اصـلی سـند کـه دال بـر          استیجاری بین مستأجر و مالک برقرار گردد که در مانحن         
ث ارائـه  نامه باشد از طرف فروشنده سرقفلی و نه از مورث مرحوم نسبت به مغـازه مـورد بحـ     اجاره

نداده است و تا رابطه استیجاری بین مالک مغازه و مستأجر برقرار نشود مـشمول قـانون مـؤجر و                    
م دائر بر صـدورحکم بـه تجـویز انتقـال منـافع،             . م. ر. ق) 19(گردد و استناد به ماده        مستأجر نمی 

  .وجهه قانونی ندارد
 8/1/60... ی و رسمی شماره   هر چند یکی از مستندات خواهان اصلی سند انتقال قطع         : ثانیاً

نامـه اشـاره شـده،        باشد و در ذیل آن به اجـاره         که ملک مورد نزاع به خوانده اصلی منتقل شده می         
ای دال بر تملیک منافع از مالک به مـستأجر در زمـان خـاص در پرونـده بـه نظـر                        نامه  لکن اجاره 

  .نرسید
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موضـوع صـلح و وگـذاری       ... تنامـه و رونوشت وکال  ... گرچه مندرجات وکالتنامه شماره   : ثالثاً
های   باشد، و لکن مشمول وکالتنامه      کلیه حقوق موکل به وکیل و نیز مراجعه به مقامات قضایی می           

مزبور نسبت به تخصیص حق انتقال عین و یا منافع مملوکات موکل از سوی وکیل مزبور به غیـر                   
م، خوانـده را در جریـان   اشعاری ندارد و به فرض شمول اقتـضا داشـت دادگـاه قبـل از صـدورحک               

گذاشت تا امکان دفاع و پاسخگویی نسبت بـه           ای که مورد اعتراض وی بوده می        فتوکپی وکالتنامه 
را مخـدوش   ... مفاد مندرجات آن برای او باشد؛ زیرا که خوانده، پالک قیـد شـده در سـند شـماره                  

  .ه استدانسته و ادعا کرده دادگاه بدون رفع این نقیصه اقدام به صدورحکم کرد
در تنظـیم سـند عـادی بـه         ... ایراد دیگر خوانده اصلی این است که روشن گردد بـانو          : رابعاً

بوده یا نه، که اعالم تاریخ فوت       ...) مرحوم(الذکر درحال حیات موکل خود        استناد وکالتنامه موصوف  
واسـته  هـای تجدیـدنظر خ      االشـعار، دادنامـه     قانونی آن مرحوم ضرورت داشته؛ بنا به مراتـب فـوق          

مخدوش و نقض گردد و رسیدگی مجدد به شعبه حقـوقی دیگـر دادگـاه رسـیدگی کننـده ارجـاع                     
  )71/263/9(» .گردد

به لحاظ عدم صدور نظریه متعارف توسط کارشناسـان، اقتـضا داشـت دادگـاه               
  .نمود هیأت دیگری را به کارشناسی انتخاب و مراتب را به آنان تفهیم می

تعدیل اجاره و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره بوده           خواسته تقاضای صدورحکم به     
در دادخواست آمده است، خوانده سالهاست که مستأجر یک باب مغازه متعلـق بـه اینجانـب                 . است
مابین، اجاره بهای ماهیانه بـه مبلـغ پانـصد             تا به حال براساس توافق فی      1357باشد و از سال       می

به افزایش هزینه زنـدگی و مـدت بـیش از سـه سـال از تـاریخ                  حال نظر   . نماید  ریال پرداخت می  
م، درخواسـت تعـدیل اجـاره بهـا را از تـاریخ تقـدیم             . م. ر. ق) 5(و  ) 4(تعدیل، مـستنداً بـه مـواد        

  ...نماید نظر کارشناس می دادخواست با جلب
وان خوانده در دفاع اظهار داشته، هفده است که مغازه در اجاره من است؛ خواهان را به عنـ                 

صـورت    کنم؛ مغاز را به      سال است که ماهی پانصد ریال پرداخت می        9 یا   8حدود  . مالک قبول دارد  
  .اش خراب است و ارزش همین اجاره را هم ندارد ام؛ مغازه سرقفلی گرفته و سرقفلی داده

دادگاه با توجه به نظریه کارشناس و اینکه خواهان مدعی عدم دریافت سرقفلی از خوانـده                
م، . م. ر. ق) 5(و ) 4(واسته را تا میزان نظریه کارشناس وارد تـشخیص، مـستنداً بـه مـواد       شده، خ 

حکم به افزایش اجاره مغازه از پانصد ریال به مبلغ سی هزار رسال صـادر و دایـره اجـرا را مکلـف                       
 از  از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم محاسبه و         ] را[التفاوت وجوه مذکور      کرده که مابه  

همچنین حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجـاره           . خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید      
ضمناً اضافه کرده که چنانجه خوانده در موقع تنظیم قرارداد رسمی حاضر بـه پرداخـت                . داده است 

  .سرقفلی به خواهان باشد، میزان اجاره مبلغ چهار هزار ریال خواهد بود
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نظـر    رسـیدگی و جلـب    ...  تجدیـدنظرخواهی واقـع و دادگـاه حقـوقی یـک           این رأی مـورد   
بـا  ... و تحقیق از مستأجرین قبلی مغازه طبق رأی       ) اند  که هر یک جداگانه نظریه داده     (کارشناسان  

 ریال در ماه    1500اند که حداقل آن       این استدالل که هیأت کارشناسان نظرات متفاوتی ابراز نموده        
باشد و همگی با واقعیت امر و وضعیت محل و نوع کسب و محل وقوع                 می ریال   25000و حداکثر   

مغازه منطبق نیست و اینکه اصوالً سرقفلی حق مستأجر اولیه اسـت نـه مالـک، و سـند ابـرازی و             
عنـه را     مدارک ارائه شده حکایت از پرداخت سرقفلی به مستأجر اولیه دارد، اساس دادنامه معتـرض              

طـور منجـز از سـی هـزار            به 20/11/64نهایه تعدیل اجاره بهای مغازه از       خالی از اشکال دانسته؛ ال    
موجر از دادستان محترم    . نماید  ریال به چهارده هزار رسال تقلیل داده و دادنامه بدوی را استوار می            

نماید، که پرونـده بـه شـعبه محتـرم       را می2 و 1ت و ک  . ق) 35(کل کشور تقاضای اعمال ماده      
  .شود ارجاع میعالی کشور  دیوان

  :نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه
ایـن ایـراد وارد اسـت کـه دادگـاه تجدیـدنظر هیـأت               ... بر دادنامـه تجدیـدنظر خواسـته      «

کارشناسان را جهت تعیین میزان اجاره بهای مغازه ضروری دانسته و بـه ایـن منظـور سـه نفـر را                     
مـضافاً اینکـه از     . اند  ه اظهارنظر نموده  جهت کارشناسی انتخاب کرده که نامبردگان هر یک جداگان        

حیث تعیین میزان اجاره بها تفاوت فاحشی بین نظرات آنها وجود داشته که به همین لحاظ و عدم                  
مطابقت آنها با واقعیت امر و موقعیت محلف دادگاه نظریات مذکور را مورد توجه قرار نداده و مـĤالً                   

که نظر همان کارشـناس     (ر هزار ریال اجراه ماهیانه      حکم تجدیدنظر خواسته را بر مبنای مبلغ چها       
صادر کرده، درحالی کـه اقتـضا داشـت دادگـاه هیـأت دیگـری را بـه                  ) منتخب دادگاه بدوی است   

کارشناسی انتخاب و با تفهیم مراتب به آنها، نظر آنان را جلب و سپس مبـادرت بـه اصـدار حکـم                      
دیدنظر نقـض و تجدیـد رسـیدگی بـه دادگـاه            هذا، دادنامه مورد تقاضای تج      علی. نمود  مقتضی می 
  )70/643/6(» .گردد ارجاع می... حقوقی یک

تواند به ادامه تصرف محل بعد از   نمی56م، مصوب . م. ر. ق) 6(ماده 
  .فسخ اجاره تسری داشته باشد

ورد اجاره توأمـان رسـیدگی و   المثل م در این پرونده، دو خواسته مطالبه اجور معوقه و اجرت 
  .زیر مبادرت به صدور رأی گردیده است به شرح

  :رأی دادگاه
ایراد وکیل خوانده قابل پذیرش نیست، با رد آن بـه محکومیـت خوانـده بـه پرداخـت                   ... «

المثل از    اجرت... در مورد خواسته خواهان به مطالبه مبلغ      : ثانیاً... تا... ریال اجاره بها از تاریخ    ... مبلغ
محـرز  ... ریال تصرفات خوانده طبق صورتمجلس اجـرا و قـرار مـورخ           . ..به قرار ماهی  ... تا... تاریخ

باشد که اموال و اثاثیه شرکت به صورت سابق هنوز در محل مورد اجـاره                 است و مبین این امر می     
گونه اقدامی نسبت به تخلیه اثاثیه و لوازم و ابزار نکرده و مـدرکی                باقی است و شرکت خوانده هیچ     
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م، مبنی بر درخواست صدور قرار تأمین دلیل و اجـرای           . م. ر. ق) 13( ماده   نیز که داللت بر اجرای    
آن از دادگاه به درخواست خوانده باشد، از ناحیه وی ابراز نشده، لذا مادامی که محل تخلیه نشده و                   

باشـد؛ ولـی      المثل مورد اجاره مـی      اقدامات فوق صورت پیدا نکرده، خواهان مستحق دریافت اجرت        
المثـل را داشـته نـه بیـشتر از آن و              دریافـت اجـرت   ] حـق [م، خواهان فقـط     . ق) 494(طبق ماده   

المثل مورد اجاره سابق ماهیانه مبلغ سـی هـزار ریـال              المثل را داشته نه بیشتر از آن و اجرت          اجرت
ا عالی کشور مؤثر در مقام نبـوده؛ زیـر          شود و ایراد دیوان     ریال می ... جمعاً... تا... و از تاریخ  . باشد  می

مقام مستأجر دانسته و تقاضای فسخ اجاره         با وجود فسخ اجاره، محل در ید خوانده که خود ر ا قائم            
عـالی کـشور، بـه محکومیـت خوانـده بـه              را کرده است باقی بوده و با عدم پـذیرش نظـر دیـوان             

 حقی  شود، نسبت به بقیه خواهان محکوم به بی         المثل به شرح فوق صادر می       ریال اجرت ... پرداخت
  ».است

  :نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه
... المثـل از     تجدیدنظرخواهی حسب محتویات پرونده ناظر به دعوای مطالبه اجـرت          -رأی«

باشد؛ و لذا بر دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر که راجع به این قـسمت صـادر گردیـده      می... لغایت
از جهـت   ... و درخواسـت تمدیـد مـورخ      ... رهدر سند رسمی اجاره شما    : اشکال وارد است؛ زیرا، اوالً    

اینکه اجور بعد از فسخ یا انقضای مدت به چه میزانی باید پرداخت شود تعیـین تکلیـف بـه عمـل                      
 کـه مقـرر داشـته پـس از انقـضای مـدت،              56م، مـصوب    . م. ر. ق) 6(مـاده   : ثانیـاً . نیامده اسـت  

سخ اجاره و ادامه تصرف محل بعـد از         المسمی باید پرداخت گردد، به ف       المثل به میزان اجرت     اجرت
م، هم نـاظر بـه انقـضای    . ق) 501(و ) 496(مقررات مواد : ثالثاً. تواند تسری داشته باشد     فسخ نمی 

مدت اجاره و بقای مورد اجاره در ید مستأجر و در واقع مربـوط بـه ادامـه روابـط اسـتیجاری بـین                        
 مورد تقاضای تجدیدنظر مربوط بـه زمـان   المثل موضوع دادنامه درحالی که اجرت . باشد  طرفین می 

تصرف تجدیدنظر خوانده در محل بعد از صدورحکم فسخ اجاره قبلـی بـه درخواسـت مـشارالیه و                   
المثل مـورد     بنا به مراتب و جهات مذکور، اجرت      . قطع رابطه استیجاری و قطعیت حکم مزبور است       

اجاره یاد شده باشد و استدالل دادگاه       المثل مندرج در سند رسمی        تواند به میزان اجرت     مطالبه نمی 
با نقض این قسمت از دادنامه، رسیدگی به شعبه دیگـر           . بر این اساس به عمل مذکور موجه نیست       

  )625/25 و 70/626(» .گردد محول می... دادگاه حقوقی
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  بازرسی آموزشی 
  )ضابطه احراز سن رشد(
  ) لرستان و مدرس دانشگاهمعاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان(جواد طهماسبی 

  :اشاره
هـای عمـومی و انقـالب، برخـی ایرادهـای             های به عمل آمده از شعب دادگـاه         در بازرسی 

ای از این ایرادهـا مـورد بحـث و بررسـی      قضایی مشاهده گردیده که در این سلسله مقاالت گوشه   
 گیرد، شاید گامی باشـد      امید است مورد استفاده جویندگان علم و مجریان قانون قرار         . گیرد  قرار می 

  .هرچند ناچیز جهت استقرار حاکمیت دقیق قانون
  :ایراد

با طرح دعوای حقوقی، خواهان تغییر در مندرجات شناسـنامه          ) مذکر(شخصی شانزده ساله    
مـاده  » 3«دادگاه به لحاظ عدم اهلیت خواهان دایر بر رشید نبودن به اسـتناد بنـد    . خود شده است  

ابهام اینجاسـت کـه معیـار احـراز         . سی مدنی، قرار رد دعوا صادر نموده است       قانون آیین دادر  ) 84(
  رشد چیست؟

  :مقدمه
حقوقدانان، رشـد را ایـن چنـین    . رشد از نظر لغوی به معنی قرار گرفتن در راه درست است   

اصطالح حقوقی رشد عبارت است از توان باالیی از اندیشه که شخص به کمک              «: اند  تعریف کرده 
طور متعارف، امور مالی خود را جهت مصلحت خویش اداره کند و رشید کسی اسـت   د به توان  آن می 

حالت مخالف رشد، سفه است و سفیه کسی است که          . ای برخوردار باشد    که از چنین توان و اندیشه     
  )1(.توان فکری را برای اداره اموال خود در جهت مصلحت خویش درحد متعارف ندارد

دانـد کـه       را تعریف نکرده است؛ اما غیـر رشـید را کـسی مـی              قانون مدنی کشورمان، رشد   
 براین اساس، بحث رشـد اختـصاص بـه          )2(.تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقالیی نباشد         

احـراز رشـد    .  سایر امورات قانونی که اثر مالی بـر آنهـا بـار نیـست              امور مالی دارد و به علت انجام      
این امر، یعنی اختصاص رشد بـه امـور مـالی، مـورد             . استضرورت ندارد و صرف بالغ بودن کافی        

 حـال   )3(.قبول اکثر فقهاست و صاحب جواهرالکالم در این خصوص ادعـای اجمـاع نمـوده اسـت                
شود و براساس چه معیاری بایـد شـخص را رشـید              سؤال اینجاست که ملکه رشد چگونه احراز می       

  بدانیم؟
ضـرورتی  مالی مستقین است و احراز رشـد        صرفنظر از اینکه دعوای مطرح شده فاقد جنبه         

نداشته و صرف بالغ بودن خواهان کافی است؛ مسئله معیار احراز رشـد در حقـوق ایـران در طـول                 
زمان دچار تغییرات و اصالحاتی بوده که درحال حاضـر نیـز مقـررات موجـود، یعنـی صـدر مـاده                      

حـث  لـذا بـر آن شـدیم ب       . خـوردار نیـستند   از وضـوح الزم بر    » 2«قانون مدنی و تبـصره      ) 1210(
  .مختصری با اشاره به مقررات سابق پیرامون این موضوع ارائه دهیم
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  : احراز رشد قبل از تصویب قانون مدنی-1
 قانون  ، ضابط احراز رشد در ماده واحده      1314قبل از تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال          

ماده واحده از تـاریخ اجـرای       «. ، به شرح ذیل تعیین شده بود      1313راجع به رشد متعاملین مصوب      
این قانون در مورد کلیه معامالت و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طـالق، محـاکم عدلیـه و                     

انـد،     نرسـیده  انی را که به سن هجده سال شمسی تمام        سک دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید        ادارات
قبل از اقدام به انجام معامله یا عقـد و           مگر آنکه رشد آنان       بشناسند اعم از دکور و اناث، غیر رشید      

اشخاصـی کـه بـه سـن هجـده سـال            . العموم در محاکم ثابت شده باشد       یا ایقاع به طرفیت مدعی    
اند، در محاکم عدلیه و ادارات دولتـی و دفـاتر اسـناد رسـمی رشـید محـسوب                     شمسی تمام رسیده  

مناط تـشخیص   . کم ثابت گردد  العموم در محا    شوند مگر اینکه عدم رشد آنان به طرفیت مدعی          می
  ».سن اشخاص، اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خالف آن ثابت شود

  : احراز رشد در قانون مدنی-2
.  به تصویب رسـیده اسـت      1314قانون مدنی در تاریخ اول مهرماه       ) 1256(تا  ) 1207(مواد  

م غیررشـید   هر کس دارای هجده سال تمـام نباشـد در حکـ           «: قانون مدنی ) 1209(براساس ماده   
معذالک درصورتی که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسی در محکمـه ثابـت شـود از تحـت                    . است

تـوان بعـد از       هیچ کس را نمی   «: داشت  م نیز مقرر می   . ق) 1210(و ماده   » .شود  قیمومت خارج می  
ون رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جن              

رسـید، هـم    لذا براساس این مقررات، شخصی که به سن هجده سال تمام می         » .او ثابت شده باشد   
، با اصالح موادی از قانون مدنی، این ضابطه احراز رشـد تغییـر              1361در سال   . کبیر بود هم رشید   

  .پیدا کرد، که موضوع بحث بعدی است
  :1370 و 1361 رابطه احراز رشد در قانون اصالحی -3
بـا  ) 1210(قانون مدنی حذف گردید و مـاده        ) 1209(، ماده   1361ساس اصالحات سال    برا

  :اضافه شدن دو تبصره به شرح ذیل تصویب شد
توان بعد از رسیدم به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود             کس را نمی    هیچ«

  .مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد
  .پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری استسن بلوغ در » 1«تبصره 
توان به او دا که رشـد او ثابـت            اموال صغیری که بالغ شده است درصورتی می       » 2«تبصره  

  ».شده باشد
 به طور آزمایـشی بـه مـدت پـنج           8/10/1361این دو تبصره ابتدا به موجب قانون مصوب         

 بـدون  14/8/1370ادی از قـانون مـدنی مـصوب        سال تصویب سپس به موجب قانون اصالح مـو        
  .طور دایمی تصویب گردیده است تغییر و به
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در این تغییرات، سن بلوغ یعنی نه سال تمام قمری برای دختر و پانزده سال تمـام قمـری                   
اما ایراد مهمی کـه وجـود دارد        . برای پسر به عنوان اماره قانونی رشد نیز در نظر گرفته شده است            

و تبصره یک آن است؛ زیرا از یک طرف طبق مـاده            ) 1210(و متن ماده    » 2«بصره  تعارض بین ت  
از طرفی دیگـر، طبـق   . باشد سن بلوغ که در تبصره یک ذکر شده است، اماره رشد نیز می       ) 1210(

سن بلوغ اماره رشد نبود بلکه افراد صغیر را پس از رسیدن به سن بلـوغ، غیـر رشـید                    » 2«تبصره  
و تبـصره یـک را درنظـر بگیـریم،     ) 1210(اگر صـدر مـاده   . نها ثابت شده باشدداند مگر رشد آ  می

ایـن موضـوع بـا      . باشند و هم رشید     بالغ می همین که افراد به سن نه و پانزده سال قمری رسیدند            
وضعیت عقلی و فکری این افراد برای تنظیم روابط مالی و اجتماعی، با توجه بـه شـرایط موجـود،                    

رکسی پوشیده نیست که پسر پانزده سال تمام و مهـم از آن، دختـر نـه سـال         مطابق نیست؛ زیرا ب   
عمل شود، باید گفـت  » 2« از سوی دیگر، چنانچه به تبصره .توان تنظیم روابط مالی خود را ندارند  

که تمام افراد باید پس از رسیدن به سن بلوغ جهت اثبات رشد خود بـه محـاکم قـضایی مراجعـه                      
برای حـل ایـن   . نماید قضاییه را با حرج روبرو می این اکر نیز مردم و قوه. دنمایند  حکم رشد بگیرن   

م در اصالحات قـانونی سـال       . ق) 1209(با این که ماده     (تعارض، بعضی از حقوقدانان معتقدند که       
 حذف گردیده است، اکنـون بـا لحـاظ مقـررات موجـود و بـا توجـه بـه رأی وحـدت رویـه                   1361
و تبصره این ماده و با تکیه بر ماده واحده          ) 1210( جمع بین متن ماده      عالی کشور مربوط به     دیوان

 برخی دیگر از مقررات قانونی ماننـد         و نیز روح   1313 شهریور   13ین مصوب   مربوط به رشد متعامل   
م که رسیدن به سن هجده سال تمام را شرط قبول تقاضای شناخته شدن تابعیـت                . ق) 977(ماده  

م که سن مزبـور را      . ق) 979(ی به وسیله ایران، معرفی کرده و نیز ماده          کشور بیگانه، برای متقاض   
شرط تحصیل تابعیت ایرانی برای کسانی که دارای تابعیت اصلی ایرانی نیستند، قرار داده اسـت و                 

م که تحصیل تابعیت ایرانی پدر را نسبت به اوالد هجده ساله او غیر مـؤثر اعـالم                  . ق) 985(ماده  
اند رشید شناخت، مگر اینکـه خـالف          دانست و اشخاصی را که به این سن رسیده        کرده است، باید    

  )4(».آن ثابت شود
 بـا   گرچه نتیجه استنباط مزبور از مقررات، یعنی مالک سن هجده سال بـرای احـراز رشـد                

واقعیات اجتماعی و علمی و منطق روابط مالی سازگارتر است، به نحوی که علیرغم مقررات مـاده                 
هـای معـامالتی از انعقـاد         های آن، عمالً دفاتر اسناد رسمی و بانکها و حتی بنگاه            بصرهو ت ) 1210(

براین اساس، به لحاظ عدم تطابق مقـررات        . نمایند  قرارداد برای افراد زیر هجده سال خودداری می       
های موجود، ضرورت دارد که قانونگذار همان سن هجده سال را اماره رشـد قـرار    مربوط با واقعیت 

نص مـاده   : رسد، بدین شرح که اوالً      اما از مقررات مورد بحث استنباط دیگری هم به نظر می          . دده
م، سن بلوغ را صراحتاً اماره رشد دانسته است  معیار بلوغ نیز در تبـصره یـک مطـرح                    . ق) 1210(

ه مـاد » 2«تبـصره   : ثانیـاً . باشـد   با درنظر گفتن حکم این ماده، سن بلوغ اماره رشد نیـز مـی             . است
م، ناظر به مورد خاص است؛ یعنی، چنانچه بخـواهیم امـوال صـغیری را کـه قبـل از                    . ق) 1210(
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رسیدن به سن بلوغ به ملکیت وی درآمده است و در اختیار دیگری بـوده بـه وی تحویـل دهـیم،                      
این حکـم، ملهـم از آیـه        . جهت اخذ این اموال و تصرف قانونی در آنها باید رشد صغیر ثابت گردد             

یعنی، یتیمان  » .و ابتلوا الیتمیٍ فادفعلوا الیهم الموالهم     «: فرماید   از سوره نساء است که می      6شریفه  
را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و تمالی به نکاح پیدا کنند، آنگاه اگر آنها را دانـا بـه درک                       

  .مصالح زندگانی خود یافتند، اموالشان را به آنها باز دهید
 اموال یتیم است، اما قانونگار، این حکـم را بـه عنومـان یـک مکانیـسم                  گرچه آیه ناظر به   

کنترلی جلوگیری از تضییع اموال صغیر و اطمینان از حصول رشد آنها، به کلیه افراد صغیر تـسری                  
در مورد اموالی که صغیر پس از رسیدن به سن کبیر کسب نموده است، همـین کـه بـا                  . داده است 

انسته که جهت کسب مال اقدام نماید، برای احراز توان وی در دخـل و               تمیز منطق روابط مالی، تو    
) 1210(لـذا صـدر مـاده       . تصرف و نگهداری آن اموال و قدرت تشخیص مصالح مالی کافی است           

طور کلی سن بلوغ را اماره رشد دانسته است و حکم تبصره دو صرفاً ناظر به همین امـر خـاص                       به
، درخصوص این موضوع نظریه     1362قضایی در سال      شورای عالی کمیسیون استفتائات   : ثالثاً. است

م، اصل را بر رشد پسر و دختـر بـالغ         . ق) 1210(ماده  «: گونه اعالم نموه است     تفسیری خود را این   
ماده مذکور فقط تسلیم    » 2«قرار داده است، مگر اینکه خالف آن ثابت شود، درصورتی که تبصره             

بنابراین، پسر و دختر پـس      . شان منوط به اثبات رشدشان کرده است      اموال پسر و دختر بالغ را به ای       
از رسیدن به سن بلوغ دارای اهلیت برای هر عملی حقوقی هـستند جـز اینکـه بـرای تـصرف در                      

  )5(».اموالشان که در اختیار دیگری قرار دارد الزم است رشدشان ثابت شود
 مــورخ 30 رویــه شــماره عــالی کــشور نیــز در رأی وحــدت هیئــت عمــومی دیــوان: رابعــاً

، در مورد دو رأی متناقص که در خصوص اهلیت دخترانی صادر شـده اسـت کـه بـه                    3/10/1364
بدین شرح که یک دادگـاه چنـین دخترانـی را           . اند، ولی رشدشان ثابت نشده است       سن بلوغ رسیده  

ه کـه آنهـا     محجور دانسته و آنها را نیازمند به نصب قیم تشخیص داده و دادگاه دیگر معتقـد بـود                 
  :نهایتاً رأی وحدت رویه بدین شرح صادر شده است. محجور نبوده و نیاز به قیم ندارد

القاعده رسیدن صـغار بـه         که علی  1361قانون مدنی اصالحی هشتم دیماه      ) 1210(ماده  «
سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده، خالف آن را محتاج به اثبات دانسته است، ناظر به دخالت آنان در                    

مـاده مرقـوم    » 2«باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره             ر نوع امور مربوط به خود می      ه
تواند   مستلزم اثبات رشد است، به عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می                 

نسبت به اموالی که از طریق انتقاالت عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مـستقالً تـصرف و                    
و بر این اساس، نصب قـیم بـه         . داخله نماید و قبل از اثبات رشد، از این نوع مداخله ممنوع است            م

منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسـیدن بـه     
  ».سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است
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توان پذیرفت که شخص نـسبت     چگونه می «: بعضی از حقوقدانان در این خصوص معتقدند      
به اموالی که در اختیار دارد رشید باشد و نسبت به اموالی که نزد ولـی یـا وی یـا امـین دارد غیـر                          

  )7(»رشید؟
توان گفت، همین که شخص توانسته است بعد از سن بلوغ، امـوالی را                در این خصوص می   

میز و تشخیص مصالح مـالی و بـر ایـن           ای است جهت اثبات قوه ت       خود شخصاً کسب نماید، قرینه    
تواند در اموال خود دخل و تصرف نماید؛ کما اینکه قانونگذار سن بلوغ را همان رشد نیز                   اساس می 

انـد و احتمـال      اما در مورد افراد صغیری که در زمان طفولیت قهراً مالک الموالی شده            . دانسته است 
گرچـه ضـرورت    . ارد رشدشان به اثبـات برسـد      فقدان قوه رشد در مورد آنها وجود دارد، ضرورت د         

کـرد تـا بـا ایـن      بینی مـی  داشت قانونگذار در این مورد یک سن خاص را به عنوان پایه رشد پیش          
  مشکل مواجه نگردیم که افراد تا چه سنی باید احراز رشد به محاکم مراجعه نماید؟

حکـم ایـن    . باشـد   می 1313ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال          : خامساً
قانون مدنی تکـرار    ) 1209(ماده، یعنی تعیین سن هجده سال به عنوان ضابطه احراز رشد در ماده              

بدیهی است با عنایت به واحد بودن حکم هر دو ماده باید گفت که قانون راجـع بـه رشـد          . گردیده
م، . ق) 1209(ده  م، مذکور است، فسخ دیـده و مـا        . ق) 1209(متعاملین در آن قسمت که در ماده        

لذا جایی برای استناد به ماده واحـده       .  حذف شده است   1361نیز ا اصالحات به عمل آمده در سال         
و ) 977(از طرف دیگر، استناد به مواد خاص از قـانون مـدنی از جملـه مـواد                  . موردنظر وجود ندارد  

رفاً نـاظر بـه همـان       که سن پذیرش انجام اعمال قانونی افراد را هجده سال تعیین کرده ص            ) 979(
همچنان که در امور کیفری نیز در     . باشد  موارد خاص است و اثبات کننده قاعده کلی سن رشد نمی          

قانون تخلفـات، جـرایم و مجازاتهـای مربـوط بـه اسـناد              ) 2(ماده  » ب«موارد خاصی از جمله بند      
  مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام، سـن مـسئولیت            1370سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد       

قانون فـوق،  ) 2(ماده » ب«بدیهی است این حکم خارج از بند . داند کیفری را هجده سال تمام می   
از طرفـی،   .  نیست؛ زیرا سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ اسـت          حاکمیت داشته و قابل استناد    

بینـی شـده      در بعضی از مقررات قانون مدنی، شرط سن برای اقدام قانونی نیست و پنج سال پیش               
  .داند م، که سن خروج از تابعیت را بیست و پنج سال می. ق) 988( از جمله ماده .است

  :گیری و پیشنهادهای اصالحی نتیجه
م، سن بلوغ که طبـق تبـصره یـک          . ق) 1210(با توجه به دالیل فوق و تصریح متن ماده          

د، همـان   باشـ   قانون مدنی، نه سال تمام قمری برای دختر پانزده سال تمام قمری برای پـسر مـی                
، سـال   30در اجرای تبصره قانون مزبور و رأی وحدت رویه شماره           . آید  اماره رشد نیز به حساب می     

عالی کشور، چنانچه شخص صغیر قبل از رسیدن به سن بلـوغ و رشـد دارای امـوالی                     دیوان 1364
بایـد  باشد و پس از رسیدن به سن بلوغ بخواهیم این اموال را تحویل وی دهیم ضرورتاً رشـد وی          

اما در مورد امور غیر مالی و امورمالی که شخص پس از رسیدن به سن بلوغ انجام                 . به اثبات برسد  
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دهد و اموالی کسب می نماید، نیاز به اثبات رشد نیـست، بلکـه همـان سـن بلـوغ امـاره رشـد          می
  خواهان که شانزده ساله بود، اهلیت طـرح دعـوا داشـته            لذا در دعوای مطرح شده،    . حسوب است م

  .است
شود، اما این ضابطه بـرای احـراز          مراتب فوق از مفاد و منطوق مقررات موجود استنباط می         

رشد با منطق پیچیده روابط مالی و اقتصادی امـروزی و واقعیتهـای موجـود اجتمـاعی بـا درنظـر                     
 فقـدان  وی که جامعه امروز ما خود به لحـاظ   ی و یا عقلی نداشته؛ به نح      مگرفتن وضعیت رشد جس   

، قاعده سازی کرده و در تمامی مراجع قانونی و رسمی و غیررسمی از انجام اعمـال حقـوقی          قانون
ضرورت دارد که قانونگذار جهت رفع این نتیجه و خـالء           . نماید  با افراد زیر هجده سال ممانعت می      

 های اجتماعی و بهره گرفتن فقه پویای جعفری، اقدام مناسب را بـا              قانونی با درنظر گرفتن واقعیت    
  .تعیین ضابطه متناسب برای احراز رشد معمول دارد

  :ها نوشت پی
، 1377تشکیل قراردادها و تعهدات نشر حقوقدان، جلدو اول، چاپ اول، پـاییز             ) دکتر مهدی ( شهیدی،   -1

  .260ص 
  .قانون مدنی) 1208(  ماده -2
  .268 و 265، ص 9 شیخ محمدحسن، جواهرالکالم، ج -3
  .263ن، منبع، ص هما) دکتر مهدی( شهیدی -4
، روزنامـه رسـمی،   1 پاسخ و سؤاالت کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قـضایی، ج           -5

  .17، ص 1363
  .3/10/1364، مورخ 30، رأی شماره 529 روزنامه رسمی، ص 1364 مجموعه قواین سال -6
  .31، ص 1376م، چاپ چهارم، ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد دو)دکتر ناصر( کاتوزیان -7
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  زاده آملی اهللا حسن در محضر استاد عالمه آیت
  

  تبلیغات سوء در دانشگاه
خـدا حفظـش کنـد، در تهـران         (روزی در خدمت آقای حاج حسن آقای مـصطوفی بـودم؛            

بنـده وارد شـدم،     . ایشان کتابفروشی داشـتند   ) های بازار نوروزخان، بازار بوذر جمهر آن روز         نزدیکی
 هم با ما محبت داشتند و من ممنون ایشان هستم که بسیاری از کتابهایمان را به اقـساط از                    خیلی

با ما راه آمدند، ما با پول طلبگی خودمـان، پـنج تومـان، ده تومـان، توانـستیم بـه                     . ایشان خریدیم 
اب ام در ابتـدای آن کتـ   مثالً یکی از کتابهایی که از ایـشان خریـدیم و االن نوشـته             . ایشان بدهیم 

ایـن  : هست، آن روز شرح تذکره بیرجندی تذکره هیأت، نسخه خویی برای ایشان آمده بود گفتنـد             
مـتن آن  . آید که شرح تذکره در هیأت خیلی اهمیت دارد        نسخه برایم آمده و نسخه به کار شما می        

آید، صـد و      این نسخه به کار شما می     : از خواجه طوسی است و شرح آن از فاضل بیرجندی، فرمود          
: گفـت . تـوانم   حاج آقـا مـن نمـی      : خواهم، گفتم   پنچاه تومان از ما پول گرفتند، پنج تومان هم می         

تا این اندازه محبت داشـتند بـه        . دهید، این کتاب حیف است که دست شما نباشد          ببرید، اقساط می  
. سـت ام در ابتدای آن کتاب مربوط به تاریخ اقساط تقدیم پول، به ایشان موجـود ا        من، اآلن نوشته  

  .سیزده ما طول کشیده، تا من این صد و پنجاه تومان را به ایشان بدهم
غرض اینکه قوتی در مغازه ایشان بودم، آقایی از اساتید دانشگاه در آنجا نشسته بـود، مـن                  

بعـد  . زاده ایشان هـستند     آقای حسن ! آقا: که وارد شدم، حاج آقا مصطفوی به آن آقار رو کرد گفت           
شـما را دیـدم، خیلـی زحمـت         ) کلیلـه و دمنـه    (من  : پرسی کرد و گفت      احوال آن آقا تواضع کرد و    

داعی نداشته باشـید کـه شـما را         ) حرف آن آقا  (بعد به من گفت     : کشیدید، خیلی فرمایشات فرمود   
آقا من که دعـی نـدارم       : را یک طلبه، یک آخوند، تصحیح کرده، گفتم       ) کلیله و دمنه  (بشناسند که   
را تـصحیح   ) کلیلـه و دمنـه    (ور در دست بگیرم و بگویم آن کسی کـه           خواهم یک شیپ    من که نمی  
بـرای اینکـه در سـطح       : فرماییـد، گفـت     ام، اما سرکار عالی چگونه این فرمایش را مـی           کرده، بنده 
شود کـه یـک آخونـد، یـک طلبـه             اند که دانشجو باورش نمی      طوری تبلیغات سوء کرده     دانشگاه به 

  )1(!نویسددست به قلم کند، به فارسی چیزی ب
  

  :نوشت پی
  .38، ص 22 نشریه حوزه، ش -1
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  تخلیص مقاالت
  :تخلیص مقاله

  )ماهیت، مشروعیت و احکام آن(ای  داد و ستد قولنامه
  

  :به معنای» المعجم الوسیط«ای غیر عربی است که به گفته مؤلف  کلمه) قولنامه(عَرَبون 
 انجـام پـذیرفت بخـشی از بهـای          شود تا اگر معامله     مقداری از بها که پیشتر پرداخت می      «

  ».کامل باشد وگرنه از آن فروشنده باشد
  :نویسد در تعریف آن می» ابن ماجه«
 خرد، آنگاه دو دینار به عنوان قولنامـه         عربان، یعنی کسی حیوانی را در برابر صد دینار می         «

  ».ان را نخرم، این دو دینار از آن تو باشدویاگر این ح: گوید پردازد و می می
اند، به ویژه در معامالت بـزرگ و آن           ردم نیز در داد و ستدهای خود بدین روش خو کرده          م

دسته از معامالت که انجام آنها غالباً نیاز به گذشت زمـان دارد کـه در طـی آن، مقـررات اداری و                       
کند و مشتری با پیش پرداخـت آن،   فروشنده مقداری از بها را درخواست می . مانند آن، پایان پذیرد   

  .آید درصدد تکمیل اسناد معامله برمی
هدف از این درخواست آن است که خریدار، پیش از تکمیل نهایی اسناد، از امـضا و پایـان                   

شود و یا در انجام سـریع آن          بخشیدن معامله روی برنگرداند؛ زیرا گاهی مقررات اداری پیچیده می         
ای بـرای تحمـل ایـن سـختیها           یز انگیزه اما ن . پذیرد  کند که خریدار آنها را نمی       مشکالتی بروز می  

گـردد و او نیـز روی        ها برای وی ممکـن مـی        ای مشابه بدون این پیچ و خم        ندارد و چه بسا معامله    
  .گذارد بدان نهاده و معامله نخست را وامی

گونه احتماالت درباره خریدار بیش از فروشنده وجـود دارد؛ زیـرا فروشـنده بـا هرگونـه                    این
رو، چنین پیمـانی، بیـشتر دربـاره          کند و از این      واگذاردن مال خود پافشاری می     مشکالتی نسبت به  

در آن صورت،   . آری، گاهی این احتمال در مورد هر دو طرف وجود دارد          . خریدار رایج گردیده است   
شـوند کـه      یکـدیگر، متعهـد مـی     سان، با توافق      بدین. تواند چنین پیمانی را برقرار سازند       هر دو می  

  .ام هر یک به برهم زدن معامله، مبلغ معینی را بپردازنددرصورت اقد
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  :ماهیت قولنامه
سان که دو طرف به خریـدار          مانند فروختن با حق خیار مشروط است؛ بدین        ماهیت قولنامه 

توانند برای هر دو یا یکی از آنان، چنین        دهند، به شرط پرداخت مبلغی معین، البته می         حق خیار می  
چنین کاری درصورتی جایز است     . شود  عین قرار دهند که خیار اشتراط نامیده می       حقی را تا زمانی م    

  .که در خود قرارداد فروش و یا پیش از آن که قرارداد براین اساس بسته شود، بوده باشد
  

  :مشروعیت قولنامه
اگر ماهیت فروش قولنامه، همان فروختن با شرط خیار مشروط است، ظاهراً قواعد شریعت              

رو،   از ایـن  . مندانه در خود قرارداد آمده است       دانند؛ زیرا این شرط، ذاتاً جایز و رضایت         یز می آن را جا  
والموسلمون عند شروطهم اال کل شرط خالف       : (فرمایند  را که می  ) علیه و آله    اهللا  صلی(سخن پیامبر   

  .گیرد دربرمی) کتاب اله عزوجل فال یجوز
  )ذین آمنوا أوفو بالعقودیا ایها ال: (فرماید خدواند متعال نیز می

از فقهای شیعه، ابوعلی محمدبن احمد بـن جنیـد          . البته مدت حق خیار باید مشخص گردد      
  :اسکافی آن را جایز شمرده است

قولنامه بخشی از بهاست و اگر خریدار برای فروشنده چنین شـرط کنـد کـه اگـر بهـا را                     «
 این که فروشنده مدتی از تصرف در کاالی         پرداخت، معانله تمام است و گرنه مبلغ قولنامه در ازای         

  ».خود، باز نگاه داشته شده بود، از آن اوست
ابوجعفر صدوق، ثقه االسالم کلینی، و ابوجعفر طوسی به اسناد خود از امام             : گانه  مشایخ سه 

  :فرمود) السالم  علیه(المؤمنین  اند که آن حضرت به نقل از امیر نقل کرده) السالم علیه(صادق 
  ».ای جز درصورتی که بخشی از پول بها باشد، جایز نیست لنامه یا فروش قولنامهقو«

ای تنها درصورتی که به هنگام امضای نهایی معامله، بخشی            در این روایت، فروش قولنامه    
  .از بها به حساب آید، جایز شمرده شده است، نه آنگاه که جدا از خود بها باشد

  .یدگاه شرع مانعی نداردای از د بنابراین، فروش قولنامه
این مبلغ بخشی از بهـا بـوده و اگـر    «: نویسد کند و می    عالمه حلی با این رأی مخالفت می      

خریدار از پرداخت قسمت سرباز زده و فروشنده نیز قرارداد را بر هم زد، بازگرداندن مبلغ مذکور بـر       
  ».او الزم خواهد بود

 نیز شرطی است بالعوض به نفع فروشنده؛        دلیل ایشان این است که از آن نهی گردیده  و          
ای آن را شرط کنند یا حق خیاری که مجهول باشد؛ زیرا شرط بازگردانـدن                 مثل اینکه برای بیگانه   

: گون که اگر بگویـد      همان. توان آن را صحیح شمرد      آنکه نامی از مدت بیاورند که نمی        کاالست بی 
  .ستانم رهمی نیز بازمیمن حق بازگرداندن کاال را دارم و همراه با آن د
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جهالت همـراه  [= این معامله نزد فقها باطل است؛ زیرا در آن شر و غرر    «: نویسد  اثیر می   ان
احمد آن را جایز دانسته و از ابن عمر نیز منتقل شـده اسـت؛ و حـدیث       . وجود دارد ] با خطر و زیان   

  »نهی نیز، منقطع است
ده کـه بـه جهـت تخلـیص از بیـان آن             دالیل دیگری بر صحت یا بطالن قولنامه بیان ش        

  .گردد خودداری می
  

  :نقد دالیل منع قولنامه
  :توان در سه چیز خالصه کرد این دالیل را می

در نقل ابن اثیر و به لفط       ) عربان(ای، به لفظ      از فروش قولنامه  ) ص( حدیث نهی پیامبر     -1
  ) اختالف تعابیربرحسب. (در نقل دیگران، که این حدیث مقطوع یا ضعیف است) عربون(

. گونه که برای بیگانـه شـرط کننـد           این شرطی است بدون عوض برای فروشنده، بدان        -2
البته این شرط، در حالت معینـی اسـت کـه در خـود قـرارداد، بـر آن توافـق          ] در جواب باید گفت   [

 و حـدیث    )اوفواد بـالعقود  (طبق آیه   . انجام آن، که وفاداری به قرارداد است، ضرورت دارد        . اند  کرده
  ).المسلمون عند شروطهم(

هرگـاه خواسـته باشـم، حـق        : مثل این که بگوید   .  این، همانند حق خیار مجهول است      -3
مدت تأخیر گاهی به گونـه متعـارف،   ] در جواب باید گفت. [این، غرر است  . بازگرداندن کاال را دارم   

مان یار وجود نـدارد و      محدود و مشخص است که در این صورت، غرر، یا جهاتی از دید عرف در ز               
در غیر این حالت باید مدت حق خیار خریدار را مشخص کرد وگرنه، اصل معامله بـه خـاطر غـرر                     

  .باطل خواهد بود
  

  :نیاز مردم به قولنامه
دادند و    ای انجام می    رات اجتماعی و یژه   در گذشته، مردم معامالت خرد و کالن را طبق مقر         

هرگاه به دالیل خاصی مـشکلی در       . گشت  نبه دست به دست می    کاالها به آسانی و با تفاهم دو جا       
روی، گـرفتن   از این. ترین زمان برای آنان آماده بود   کرد، مراجع رسیدگی در نزدیک      معامله بروز می  

اما امـروز، مـسئله قولنامـه ضـرورت معاملـه           . چنین پیمانی برای پایدار ماندن معامله ضروری نبود       
هـای سـخت و مـشکالت پیچیـده اداری قـرار              تر بزرگ، درپی گردنـه    است؛ زیرا در روزگار ما بیش     

  .گرفته است که هرگز درگذشته چنین نبود
یا ایهالذیم آمنـوا اذا     «: فرماید   سوره بقره می   282دار در آیه      خداوند درباره قراردادهای مدت   

  .»...تداینتم
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البتـه اگـر    . باشـد   یدار مـ    طبق این آیه، پافشاری شدید در التزام و تعهد بـه قـرارداد مـدت              
اال «... چنانکه در ادامه این آیه آمده است      . ای نقدی باشد نیاز به گرفتن تعهد و التزام نیست           معامله

  .»...ان تکون تجاره حاضره
  .»...و اشهدوا اذا تابعیتم... «: فرماید با وجود این، در ادامه آیه فوق می

  
  :احکام قولنامه

توان آن   گردد و نمی    گر فروشیها، تنها با انشای آن، واقع می       ای مانند انواع دی     فروش قولنامه 
را به چیز دیگری که هنگام قرارداد موجود نیست وابسته کرد وگرنـه باطـل اسـت؛ زیـرا مـشروط                     

بنابراین، معامله از زمان    . جایز نیست ) اند  جز آن دسته که استثنا گردیده     (کردن قراردادها و ایقاعات     
  .گیرد نقل و انتقال بالفاصله پس از انشای عقد صورت میانشای آن، نافذ بوده و 

  :شود احکامی چند بر این مطلب متفرع می
 فواید کاال پس از فروش، از آن خریدار است؛ گرچه کاال هنوز در دست فروشنده بـاقی                  -1

  .است
  .رسد  منافع قیمت کاال نیز، اگر منافعی داشت، به فروشده می-2
  .بین رفتن کاالست و خریدار ضامن بهادار از   فروشنده، عهده-3
گرچـه  . تواند در آنچه به آنان رسیده، تصرفات مالکانه شرعی کننـد   هر کدام از آنان می     -4

تواند بـه دیگـری       بله، تا آن هنگام که خود دریافت نداشته نمی        ... هنوز آن را دریافت نداشته باشند     
  .واگذارد

علیه، معامله را برهم زنـد بـر او           گاه مشروط از این روی، هر   .  واجب است وفای به شرط     -5
  .واجب است که مبلغ شرط شده را بپردازد

آیا قولنامه در خرید و فروش پایاپای نقدی و نیز در فروش پول در برابر پـول جـایز                   : سؤال
  است؟

یعنـی قولنامـه در خریـد و فـروش          (در مـسئله نخـست،      : در این جا دو مسئله داریم     : پاسخ
اگـر  ) که در برابر نـسیه و سـلف اسـت         (ای نقد     شکل این است که در چین معامله      م) پایاپای نقدی 

) مثـل گنـدم   (پـذیرد     مبادله با خود کاال صورت گرفته و خرید و فروش آن کاال، با وزن انجام مـی                
یک از دو کاال نباید بر دیگری فزونی داشته باشـد، چـه افـزایش در خـود جـنس، یـا فزونـی                          هیچ

اشتن همه، یا بخشی از بها؛ زیرا ربای در معامله را، که شرعاً ممنـوع اسـت،             حکمی، مانند نسیه گذ   
  .درپی دارد

طلبـد تـا مقـررات رسـمی          بنابراین، دریافت مبلغ قولنامه، تأخیر در پرداخت بقیه بها را مـی           
چـون بخـشی از بهـا بـه زمـان      . معامله انجام یابد و چه بسا تا زمان نـامعلومی بـه طـول انجامـد         

  .پیش خواهد آمد و این جایز نیست) کاال و بها(د، بدین ترتیب، نابرابری در عوضین اختصاص دار
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تر اسـت؛     با پول مشکل در آن روشن     ) یعنی قولنامه در خرید و فروش پول      (در مسئله دوم،    
زیرا در معامله پولهای رایج، با یکدیگر، داد و ستد تمامی عوضین در مجلس معامله الزم اسـت، و                   

  .دار کند به همان اندازه باطل است تد معامله باطل است، و اگر بخشی از بها را مدتاگر تأخیر اف
ای است که سکه رایـج را دارد،   البته فقها در این که آیا موضوع این معامله تنها طال و نقره            

  .شود، اختالف دارند یا هرگونه طال و نقره، گرچه بدون سکه را نیز شامل می
   قولنامه ر جدای از بهای کاال قرار داد؟توان مبلغ آیا می: سؤال
صورت نقـدی، بـه عنـوان      آنچه عرف است، این است که مقداری از بهای کاال را به           : پاسخ

ولی . اما اگر مبلغی افزون بر بهای مورد توافق باشد چیزی است که شناخته نیست             . قولنامه بپرازند 
  .گردد رط، الزم نیز میاگر توافق طرفین بر این باشد، مانعی ندارد و برحسب ش

ای جـز در      فروش قولنامـه  : (فرمود  نقل شده است که می    ) السالم  علیه(المؤمنین    البته از امیر  
  .)آنجا که قولنامه بخشی از بها بوده باشد، جایز نیست

  آیا قولنامه در خدمات نیز همچون کاالها جایز است؟: سؤال
زد، جایز است و مانعی ندارد؛ ماننـد آنجـا          اگر مستأجر بخشی از اجرت را پیشتر بپردا       : پاسخ

این جواز به خاطر آن است کـه        .  که خریدار بخشی از بها را نقد و باقی را طی مدتی پرداخته باشد             
کارگر مثال مال وی محترم است و به مجرد قرارداد اجاره، اجرت مورد توافق را در ذمـه مـستأجر،               

تـوان    و می . ق آن اجرت پس از پایان کار خواهد بود        گردد؛ ولی استحقا    در برابر کار خود مالک می     
  .پرداخت بخشی از اجرت را به عوان قولنامه شرط کرد پیش

آیا قولنامه در خرید و فروش اوراق سهام، مانند مواردی کـه سـهمی نیـست، جـایز                  : سؤال
  است؟

هـایی کـه بـه کاالهـای دارای ارزش            قولنامه در آن، همچون دیگر خرید و فـروش        : پاسخ
  .گیرد، مانعی ندارد ورت میص

شـود و     یعنی، فروشی که سرمایه ذکـر مـی       (ای    آیا قولنامه در خرید و فروش مرابحه      : سؤال
  جایز است؟ ) افزایند سودی بر آن می

مـساومه،  (اگر قولنامه در خرید و فروش جایز باشد، فرقی میان انـواع گونـاگون آن                : پاسخ
هایش جایز است، مگر این که مـانعی شـرعی از آن              گونهنیست و در همه     ) مرابحه، مواضعه، تولیه  

  .ایم، وجود ندارد جلوگیری کند و مانعی جز آنچه ما یادآور شده
ای، الزم است که کاال برای بازدید حاضر باشد یا حضور آن به               آیا در فروش قولنامه   : سؤال

  هنگام قول و قرار برای معامله الزم نیست؟
ی با توصیف و خبر است و گـاهی بـا دیـدن و بازرسـی؛ و                 معلوم بودن عوضین گاه   : پاسخ

  .هرگاه علم به عوضین پیدا شد، معامله بر آنها صحیح و الزم است
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اما قول و قرار بر خرید و فروش، به تنهایی، نه فروختن اسـت و نـه معاملـه، تنهـا قـراری                       
د کاال، ضرورت ندارد و     ای بازدی   بنابراین، در فروش قولنامه   . است که هیچ اثر وضعی در شرع ندارد       

  .کند توصیف آن کفایت می
شود از قبیل قولنامه نیـست؛ چـرا کـه نـه                بله، مبلغی که به هنگام قول و قرار پرداخت می         

تنها کـاری اسـت از روی رضـایت و بخـشی گرفتـه از بهـا کـه هنـوز                     . قرارداد است و نه فروش    
است و قـراردادی    ] غیرالزم[رداختس جایز   روی، چنین پ      از این . قراردادی بر آن، تحقق نیافته است     

  .شود بر آن بسته نمی
  :مأخذ

: اهللا محمدهادی معرفـت، تلخـیص از       آیت: فصلنامه اهل بیت، شماره اول، سال اول، مؤلف       
  .زهرا سبزواری
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  :تخلیص مقاله
قانون ) 6(شرح و تفسیر ماده ) سازی قضاوت یا سیاست خصوصی(قاضی تحکیم 

  ی و انقالبهای عموم تشکیل دادگاه
  

طرفین دعوا درصورت   «: دارد  های عمومی و انقالب مقرر می       قانون تشکیل دادگاه  ) 6(ماده  
  ».توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند توافق می

رود، ولـی در علـم فقـه          گرچه قاضی تحکیم عنوانی نوظهور در قوانین ایران به شمار مـی           
کند که دستگاه عدالت قضایی       صحیح قضایی اقتضاء می   از سوی سیاست    .  دارد چندین قرن سابقه  

ها جلوگیری کرده و با سرعت همراه با دقت به آنها رسیدگی کند و از                 تا حد امکان از تراکم پرونده     
هـایی    سوی دیگر، افزایش روزافزون جمعیت و به وجود آمدن شرایط و امکانات جدید با پیچیدگی              

کند که مردم برای تأمین حقوق خویش بیشتر           نیز افزایش یابد؛ و این امر طلب می        که دارند جرایم  
از ایـن   . شود  ها در دستگاه قضایی می      به دستگاه قضایی روی آورند، درنتیجه، موجب تراکم پرونده        

المقدور از مراجعه به دادگاه جلوگیری کند، امـری           روی اگر بتوان سیاستی را به کار گرفت که حتی         
  . استمطلوب

همچنین از جمله نتایج روشن پذیرفتن      . نهاد قاضی تحکیم در جهت رفع این مشکل است        
قاضی تحکیم این است که باعث همکـاری و تعـاون اصـحاب دعـوا در جهـت فـصل خـصومت                      

گردد؛ چرا که برخالف نظام قضایی        های به وجود آمده میان آنها می        شود و موجب کاهش تنش      می
و دیگری خوانده است، در قضاوت تحکیمی، اصحاب دعوا قبل از مراجعه            توافقی که یکی خواهان     

قاضی تحکیم ناچار از تراضی و تصالح هستند و این امر از جهت روانی در حل دعوا کمک شـایان                    
  .کند توجهی می

توانند برای احقاق حـق و فـصل    طرفین دعوا در صورت توافق می ): 6(تحلیل حقوقی ماده    
بیانگر این نکته است کـه قاضـی        ) طرفین دعوا (عبارت  .  مراجعه نمایند  خصومت به قاضی تحکیم   

تحکیم در امور حسبیه راه ندارد؛ زیرا واژ تحکیم به معنای حکم قرار دادن اسـت و آن در مـوردی                     
  .اند، حال آنکه در امور حسبیه اختالف وجود ندارد است که دو نفر بر سر امری اختالف کرده

دو . ین طرفین درباره قاضی تحکیم بایـستی توافـق داشـته باشـند            بنابرا): درصورت توافق (
کنـد یـا اینکـه         نکته نسبت به اصل تحکیم است و شخص قاضی را دستگاه قـضایی تعیـین مـی                

صورت مطلق بیان     قاضی بایستی مورد توافق قرار گیرد؟ ماده یاد شده متعرض آن نیست و فقط به              
 تحکیم که بر پایه توافـق و تـصالح اسـت، شـخص              با توجه به فلسفه وجودی قاضی     . داشته است 

قاضی تحکیم در دعاوی عمومی راه نـدارد؛ زیـرا در       : ثانیاً. قاضی نیز بایستی مورد توافق قرار گیرد      
گیری   دعاوی عمومی توافق مفهومی راه ندارد، چرا که درصورت وقوع جرم، دادستان مکلف به پی              

  .آن است
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 فـصل   قدند احقاق حق ناظر بر دعاوی کیفـری و        برخی معت ): احقاق حق و فصل خصومت    (
از سوی دیگـر،    . رسد تفیک یاد شده دلیلی ندارد       به نظر می  . خصومت ناظر بر دعاوی حقوقی است     

اساس دستگاه قضایی در دعاوی بایستی کشف حقیقت و احقاق حقـوق باشـد، نـه صـرافاً فـصل                    
  .ود نداردخصومت؛ و در این مورد تفاوتی میان دعاوی حقوقی و کیفری وج

  
  :دلیل مشروعیت قاضی تحکیم

هایی از کتاب، سنت      مشروعیت قاضی تحکیم مورد پذیرش مشهور فقها قرار گرفته و دلیل          
دلیل دیگـری کـه   . اند و درباره آن ادعای اجماع و عدم خالف شده است و اجماع بر آن اقامه کرده  

ت؛ چرا که حکمیت بـین افـراد،        توان در مورد مشروعیت قاضی تحکیم اقامه کرد، بنای عقالس           می
داشته و با توجه به آیات قرآن کریم و شواهد تـاریخی، در              امری است که از دیرباز بین عقال وجود       

نیـز از   ) ع(نیز سابقه داشته است و قرآن کریم آن را ردع نکرده و امامان بزگوار               ) ص(زمان پیامبر   
  .تحکیم نزد شارع مقدس استاند؛ و این دلیل بر پذیرفته شدن قاضی  آن نهی نکرده

  
  :قلمرو و کاربرد قاضی تحکیم

دامنه کاربرد قاضی تحکیم تا کجاست؟ آیا صرفاً در دعاوی حقوقی کاربرد دارد یا در مـورد                 
هـای عمـومی و       قـانون تـشکیل دادگـاه     ) 6(توان آن را به کار گرفت؟ ماده          دعاوی کیفری نیز می   

توانند هم در دعـاوی حقـوقی و هـم در             تحکیم می صورت عام نگارش شده، قضات        انقالب که به  
به عقیده برخی دیگر، قلمرو قضاوت قاضی تحکیم محدود به حقوق           . دعاوی کیفری قضاوت کنند   

گیـرد؛ زیـرا      اهللا را دربرنمـی     الناس است و دامنه قضاوت وی حقوق عمومی یا حق           خصوصی یا حق  
فلسفه تعیـین آن در قـانون، سـاده         قاضی تحکیم در فرض رضایت طرفین دعوا مشروعیت دارد و           

اهللا توسـعه     توان آن را به حقوق عمومی یا حق         از این رو نمی   . بودن و سرعت در امر رسیدگی است      
داد؛ چرا که در چنین مواردی شاکی وجود ندارد و حکومت مستقیماً وارد عمل شـده و بـه مـسئله                     

  .تحکیم مفهومی نداردمعناست و قاضی  لذا تراشی طرفین دعوا بی. نماید رسیدگی می
  :لزوم حکم بعد از قضاوت

آیا عالوه بر تراضی قبل از حکم، نیازمند تراضی بعد از حکم هم هستیم یا خیر؟ قانونگـذار                
اکثـر آنهـا    : در این مورد وظیفه را مشخص نکرده است؛ ولـی در میـان فقهـا دو نظـر وجـود دارد                    

 و رضایت به حکم نیست و رأی قاضی بـر           معتقدند که بعد از تراضی و صدور حکم نیازی به قبول          
برخی دیگر ار فقها از جمله مرحوم عالمـه در کتـاب تحریراالحکـام، بـا         . طرفین الزم و نافذ است    

  .نفوذ حکم قاضی تحکیم بعد از قضاوت مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است
رفـع  رسد، نظر مشهور فقها صحیح باشد و نیـز اسـاس تـشریع قـضاوت بـرای                    به نظر می  

شـود،   اختالف است؛ اگر قرار باشد رضایت طرفین بعد از حکم الزم باشد غالباً اختالف مرتفع نمـی  
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از سـوی دیگـر، از دیـدگاه حقـوقی      . علیه حکـم را نخواهـد پـذیرفت         چون در بیشتر موارد محکوم    
قـانون  ) 10(براسـاس مـاده     توان گفت مراجعه به قاضی تحکیم یک قرارداد خصوصی است و              می

  .آور است  الزاممدنی
  

  تفاوت یا وحدت قاضی تحکیم با داوری
هایی به وجود آمده است، ولـی بایـد گفـت،             در متفاوت یا یکی بودن این نهاد اختالف نظر        

  .قاضی تحکیم با داوری در سه امر متفاوت است
آیـین دادرسـی مـدنی، داوری صـرفاً در          ) 633(طبق ماده   : مرو و صالحیت رسیدگی   قل -1

قـانون تـشکیل   ) 6(رود، ولی قاضی تحکیم با عنایـت بـه اطـالق مـاده      ی به کار می دعاوی حقوق 
  .های عمومی و انقالب، هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری سازگار است دادگاه

قانون آیـین دادرسـی مـدنی کـه محرومیـت از            ) 643 تا   645(با توجه به مواد     :  شرایط -2
-حیت اشخاص بر داوری است مگر افرادی که استثنا شـده        داوری را ذکر کرده است، اصل بر صال       
  .ای استژه اند؛ اما قاضی تحکیم دارای شرایط وی

تواند از جمله     الیحه تأسیس اتاقهای بازرگانی، داور می     ) 26(با توجه به ماده     :  شخصیت -3
  .اشخاص حقوقی باشد، درحالی که قاضی تحکیم لزوماً بایستی شخصی حقیقی باشد

  :مأخذ
: محمدسـعید قماشـی، تلخـیص از      : ، سال سـوم، مؤلـف     10لنامه فقه اهل بیت، شماره      فص

  .افسانه زمانی جباری
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  :تلخیص مقاله
  های اعتباری کارت

ها، با تمامی انواع آن، نقش بزرگی در اعطای تسهیالت متنوع بـه دارنـدگان آن                  این کارت 
تـر اسـت؛ زیـرا     ز خطر سرقت محفوظ  تر از حمل پول است و ا        دارند؛ از جمله، حمل آن بسیار آسان      

. خرید با آنها متوقف بر امضای دارنده است، البته بعد از اینکه اعتبار آن توسـط رایانـه احـراز شـد                     
  ...شوند و های ارزی را آسان کرده و موجب کاهش هزینه تبدیل می ها تبدیل همچنین این کارت

ها این است کـه اسـنادی    ین کارتها اقسامی دارند و حقیقت موجود در تمامی انواع ا         کارت
کند پولی را بپردازد که دارنده کارت در هنگـام بـه کـارگیری و             هستند که صادرکننده آن تعهد می     

  .استفاده از کارت نسبت به آن مبلغ متعهد شده است
 ایـن   -ترین آنهاسـت     که ساده  -از جمله . توان تصور کرد    ها می   انواع زیادی برای این کارت    

قیقی یا حقوقی، کارتی صادر کند که این امکان را برای دارنده آن فـراهم کنـد    است که شخص ح   
که با آن، کاال یا خدمتی را بخرد یا به وسیله آن پول نقد را از کسی که اعتما به کارت دارد بگیرد                       
و صادر کننده آن پرداخت بهای آن کاال یا خدمت یا عوض پـول نقـد را از جانـب دارنـده کـارت،               

  .کند  سپس آنچه را که پرداخت کرده، از او یا از حسابش برداشت می. ندک تعهد می
ها در بردارنده قسم فوق هستند، اگرجه ممکن است هر قسمی اضافه بر               تمامی انواع کارت  

  .آن دارای خصوصیات دیگری باشد
  :تعهد صادرکننده کارت برای دارنده آن

عقد حوالـه اسـت و حوالـه چیـزی          ممکن است گمان شود که این نوه تعهد از مصدیق در            
  .بیش از این تعهد نیست

اما این گمان، توهمی ضعیف و غیرقابل قبول است؛ زیرا قوام عقد حواله بـه انـشای احالـه     
  .است) دهنده حواله(از محیل ) حواله کردن(

گـاهی اعطـای کـارت در مقابـل     : گیـرد  اعطای کارت و گرفتن آن به دو شکل صورت می        
شـود و گـاهی     سالیانه است و یا در قبال وجهی است که نقداً و یکجا گرفته مـی            مقرری ماهیانه یا  

  .اعطای کارت در مقابل چیزی نیست  رایگان است
ای بین صادرکننده و حامل واقع شده که بر مبنای آن صـادر کننـده،                 درصورت اول، مبادله  
» اوفـوا بـالعقود   « عمـوم    شک این معامله، عقالیی است، کـه        کند و بی    کارتی را به حامل اعطا می     

و عقـد  . شود و در مورد صورت دوم نیز حق مطلب این است که عقدی عقالیی است شامل آن می  
است بدین جهت که مفهوم عقد چیزی جز رابط قرار و تعهد فردی به قرار و تعهد شـخص دیگـر                     

  .نیست
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 که تـصرف در   بنابراین، در مسئله مورد بحث، ادای چیزی به نیابت از دیگری به لحاظ این             
. بلکه در عمل مودی است، اختیارش با خـود او و از حقـوق وی اسـت                ) کننده  پرداخت(مال مودّی   

  .اختیاراتش با مدیون است. چنانکه ادای دین شخص به اختیارات مدیون است
  .بنابراین، هر یک از آن دو جمله، متعهد به آن چیزی است که امرش به اختیار اوست

اوفـوا  ( صادر کننده و دارنده کارت واقع شـده، مـشمول عمـوم آیـه                عقد و تعهدی که بین    
 عقالیی گواه بر این است که هر عقدی به لحـاظ             و محکوم به صحت است و این ارتکاب        )بالعقود

در نتیجه، هنگـامی کـه ایـن    . عقد و تعهد بودن آن، واجب الوفاست و مختص زمان خاصی نیست      
فهمند کـه شـارع مقـدس    تکازی هستند، ارائه شود از آن میآیه مبارکه به عقال که دارای چنین ار      

بـدین  . کنـد  مـی    امضاء  نیز با ارتکاز آنها موافق است و هر عقد و پیمانی را که بین آنها واقع شده،                
 نسبت به   – که مطابق با ارتکاز آنهاست       –دهد، این آیه را     خاطر، هنگامی که عقد جدیدی رخ می      

  .دهندکم بر صحت عقد و وجوب وفا به آن تشخیص میدانند و آن را حاآن عام می
روایتی است که در مستدرک الوسائل از دعـائم         .  یکی از ادله غرر    –هرگاه حدیث عام غرر     

وارد شده که خروش ماهی در آب و پشم گوسفندان و شیر در پـستان        ) ع(االسالم از امیرالمؤمنین    
شود و  زیرا مجهول و ناشناخته است و کم و زیاد می           سؤال شد و امام همه اینها را غیر جایز خواند،         

را تخصیص بزند، فقط بیـع خطـری را تخـصیص           » اوفوبالعقود« بتواند عموم آیه     –این غرر است    
ای تخـصیص بزنـد کـه عمـوم آیـه، شـامل             تواند آیه را به گونـه     بنابراین، حدیث غرر نمی   . زندمی

  .موضوع مورد بحث ما نشود
در شده دارای یک سقف اعتباری است کـه مـشتری از آن سـقف               از سوی دیگر، کارت صا    

حال اگر مشتری با کارت خود چیزی نخرد، اصالً خطری متوجه هیچ کدام از              . تواند تجاوز کند  نمی
دو طرف نشده است و اگر با کارت خرید کند، قطعاً خرید او تا حد معینی خواهد بود کـه کـارت از                       

  . کندآن حکایت می
 هرگاه در آن شرط شود کـه دارنـده بـه        – در مقابل پول یا مجانی       –کارت  دادن و گرفتن    

  .این نیز واجب الوفاست؛ مثل اصل قبول حواله بعد از انشای آن. صادر کننده اجرت بپردازد
  :خرید با کارت

 کاال یا خدمتی را خریـد یـا     هرگاه دارند، با کارت از کسی که برای کارت اعتبار قائل است،           
پرداخـت  ( کند و ب فروشنده یا معطی          بدین ترتیب که کارت را امضاء       را به دست آورد،   ارز و پولی    

 در این صورت شکی نیست که عمل او در واقع حواله کردن بایع یا معطی                 بدهد،) کننده پول یا ارز   
به صادر کننده است؛ زیرا او چیزی را به بهای معینی خریده و ذمه او نسبت به بـایع بـه آن پـول                        

اند بر این که پرداخت بهـا بـر عهـده       ول شده است؛ هر چند که دارنده و فروشنده توافق کرده          مشغ
  .صادر کننده کارت باشد
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 مالی داشته باشد، حواله بر مدیون است واال حواله بر بـری           حال اگر حامل نزد صادر کننده،     
  .الذمه است

  .صحت حواله بر بری الذمه نزد امامیه مشهود است
و بین صادر کننـده  ) محتال(هرگاه بین اعتماد کننده به کارت    : به صادر کننده  رجوع معتمد   

توانـد بـه صـادر کننـده        واسطه نباشد، اعتماد کننده به کارت برای گرفتن قیمت می         ) محال علیه   (
گاهی صادر کننده، همـه قیمـت را بـدون کـم و         :  دو حالت وجود دارد     رجوع کند و در این صورت،     

کند و سپس تمام قیمت مبلغ کارت را   ردازد و گاهی مقداری از قیمت را کم می        پکاستی به وی می   
  .گیرداز دارنده کارت می

شود؛ زیرا محـال علیـه   مبلغ کسر شده ظاهراً به عنوان حق العمل محال علیه محسوب می  
ایـن  کند مگر هنگامی که محتال ملتزم به پرداخت مبلغی به عنوان پاداش ارائه  حواله را قبول نمی   

  .تسهیل و قبول حواله او و پرداخت حواله شود
تـر  تـر باشـد مهـم      هرچه مال او زیادتر و با ارزش        تسهیل امر در وصول ملک به مال خود،       

 عقال به پرداخت اجرت زیادتر در هنگام زیادتر بـودن مالـشان، رغبـت                به همین دلیل،  . خواهد بود 
  .شودسوب نمیدهند وگرفتن آن هم اکل مال به باطل محنشان می

ای بـرای ربـا یافـت و حـال آنکـه            توان زمینه چگونه می . شبهه ربا بودن قطعاً منتفی است     
در . انـد های ربوی هستند که اقدام به گرفتن این اجرت به عنوان حق العمل و دستمزد کرده               بانک

  .های مختلف آن ابا ندارندحالی که همین بانکها از گرفتن ربا به گونه
رگاه گرفتن اجرت به عنوان حق العمل در مقابل کار خود باشد و فرض هم این                بنابراین، ه 

 برای پرداخت کننده اجرت نیز نفعی داشـته باشـد،            باشد که این عمل مالیت دارد و از سوی دیگر،         
  .در این صورت گرفتن آن حالل و بالاشکال است

رت واجـب اسـت کـه در        بر اعتماد کننده به کارت، پرداخت این اجرت و رضایت به این اج            
نتیجه، امتناع از پرداخت آن بر او جایز نباشد؛ زیرا هرگاه بنای این کارتها بر این روند باشد، در این                    
صورت قطعاً ورود معتمد به این معاهده، بعد از قبول این شرط خواهد بود، پس وفای به این شرط                   

  .بر او واجب است
  :واسطه میان معتمد و صادر کننده

ام واسطه ناشی از تعاقد بین آن دو و بین صادر کننده باشد، این عقد در واقع وکالت                  اگر اقد 
در این که آنچه باید صادر کننده بپردازد، واسطه در مقابل جزء معینـی از مبلـغ                 . برای واسطه است  

 – دهـد دهد و از آن جا که پرداخت آن، اعتبار او و اعتماد به او را افزایش می                کارت از جانب او می    
 لذا این عمل دارای –شوند که به کارتهای او اعتماد کنند     از این جهت که تجار و غیره ترغیب می        

بنابراین، اگر به ازای آن دستمزدی قرار دهد، صـحیح          . یک منفعت معنوی برای صادر کننده است      
  .خواهد بود
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ننـده بـه    لذا، واسطه صادر کننده در پرداخت مبلغ کارت و گرفتن دستمزدی کـه اعتمـاد ک               
کند و اال این که گرفتن این دستمزد از سوی صـادر            کارت برای صادر کننده تعهد کرده، نیابت می       

  .کننده به شکل کاهش از مبلغ کارت است که معلوم است از کیفیات استیفاست و اشکالی ندارد
  :رجوع صادر کننده به حامل کارت

ببنـدد کـه در قبـال تعهـدش بـه           هرگاه صادر کننده با حامل کارت، عقدی بر این اسـاس            
پرداخت برای کارت، مبلغ معینی از او بگیرد، این عمل جایز است و منافاتی با این نـدارد کـه وی                     

این بدان جهت است کـه اقـدام او         . برای این کارت از اعتماد کننده به کارت نیز حق العمل بگیرد           
توانـد بـه طلـب خـود         را دارد که می    به پرداخت وجه کارت، برای اعتماد کننده به کارت این فایده          

بنابراین، . شوددست یابد و برای حامل کارت این فایده را دارد که آنچه در ذمه اوست پرداخت می                
 این حق    دهد در قبال آن، از هر یک از آن دو حق العمل بطلبند،            اگر کسی که این کار را انجام می       

  .العمل مشروع است
  :حکم انواع برداشت با کارت

 برای صادر کننده و نه برای اعتماد کننده به کارت جایز نیست که چیزی بیش از آنچـه                   نه
که به حامل کارت پرداخت شده به عنوان عوض پرداختی بـه حامـل، دریافـت کننـد؛ زیـرا ربـای             

  .محض و حرام واضحی است
  رد،البته اگر هر یک از آن دو در مقابل تسهیلی که به عامـل ارائـه داده حـق العملـی بگیـ                      

با این فرض که در این کار صادر کننده و اعتماد کننده، نفعـی وجـود دارد                 . اشکالی نخواهد داشت  
از سوی دیگر، جایز است حق العمل، پول محدود و معلوم باشد که به              . رسدکه به حامل کارت می    

  .نسبت پول برداشتی باشد
  :چند فرع

 دستیابی به    ن از سوی اعتماد کننده،     امکان دارد عملیات صدور کارت و به کارگیری آ         :اول
مبلغ آن از بانک واسطه و استیفای آن مبلغ از صادر کننده به صورت مباشری از سوی ایـن چهـار                     

همچنـین  . طرف واقع شود بدون این که اصالً اشخاص یا مؤسسات دیگری دخالت داشـته باشـند               
ند و عملیات آنها را در ارتباط بـا         ممکن است مؤسسه دیگری اقدام به  ارائه خدمات به این افراد ک            

  .هم در سطحی عالی از دقت و کارایی و سرعت، انتظام بخشد
از جمله تأکید بر اعتبار کـارت       . دهداین سازمان به بانکهای عضو، خدمات فراوانی ارائه می        

انجام این عملیات بدین جهت است که مرکزیـت        . و تأیید صحت کارت از سوی بانک صادر کننده        
های مختلف کامپیوتری هستند کـه ایـن خـدمات را بـه             ازمان و اعضای آن مجهز به شبکه      این س 

دهند و سازمان نیز بدون دخالت در عملیات صدور کارت و متعاقب آن، بهای این               سازمان ارائه می  
  .کندخدمت را دریافت می
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غیـر شـرعی    به هر حال، هرگاه صدور کارتها و به کارگیری آنها بدون ربا و سایر معامالت                
  .گرفتن قیمت آنها نیز مشروع خواهد بود باشد، اقدام نیز به ارائه این خدمات و

 همانطور که منع شرعی از صدور کارتهای خرید و برداشت پـول وجـود نـدارد، منـع      :دوم
  .شرعی از صدور کارتهای تخفیف قیمت نیز وجود ندارد

اگر این  .  سوی دریافت کننده است    اگر خود فروشنده، صادر کننده نیز باشد، فقط تعهدی از         
 در این صورت باید بـه مفـاد کـارت     تعهد در مقابل و مربوط به تعهدی از سوی حامل کارت باشد،       

تواند عهد خود را نقض کند و واجب است کاالی خـود را بـا تخفیـف قیمـت بـه                     عمل کند و نمی   
  .حامل کارت بفروشد

 باشد یا در قالب عقد نیز الزم دیگری باشـد،           ای و رایگان  اما اگر ارائه کارت به شکل هدیه      
  .تواند به هدیه خویش رجوع کند و آن را پس بگیردصادر کننده می

اگر فروشنده، شرکت یا شخص دیگری باشد، باز هم در مـورد تعهـد صـادر                : صورت دیگر 
اره کننده نسبت به حامل کارت از جهت لزوم باقی مانده بر تعهد کارت همان است که در فوق اشـ   

 یکـی تعهـد فروشـنده بـه          :این کارت تنها با دو تعهدی که مرتبط به هم هستند، صادر شـده             . شد
 وجوب وفا شـامل ایـن       ننده به فرستادن مشتری به سوی او      تخفیف قیمت و دیگری تعهد صادر ک      

  .شودعقد می
. شـد هرگاه در حالت به کارگیری کارت بهای کاال بالتر و گرانتر از پرداخت نقدی با              : سوم

ولی ایـن تـصور صـحیح نیـست؛       ... ممکن است این توهم پیش آید که این افزایش قیمت رباست          
زیرا فرض این است که بر اساس آن، کاال فروخته شده ده واحد پولی است و آنچه موجب  بـاالتر                     
بودن قیمت شده، خدماتی است که در صورت فروش کاال به آنها نیاز است و این خدمات البته در                   

ای بیع باشد، عموم ادله بیـع شـامل آن          بنابراین، اگر چنین معامله   . شودل پول و مال انجام می     مقاب
  .شودمی

 مانند این که صادر     –هرگاه عقد صدور کارت متضمن عبارت صریح در ربا باشد           : چهارم
 کنم که هرگاه حسابی را که مهلتش به پایـان رسـیده           کارت را با این شرط صادر می      : کننده بگوید 

 در این صورت، بدون شـکل       –در طول مدت معینی تسویه نکند، بر آن سودی ربوی مترتب شود             
اما اگر این عقـد را      . باشد اقدام به پذیرش دادن رباست و شرعاً حرام می          چنین عقدی با این شرط،    

-نهبا این نیت قبول کند که این حساب را به طور نقدی بپردازد یا در طول آن مدت بپردازد، به گو                    
ای که بر آن سود ربوی مرتب نشود؛ اگر چنین باشد متعهد به ربا نشده و داخل شدن وی در ایـن                      

  .عقد، حرام نیست
اگر درخواست کننده به طور جدی نیت پرداخت سود را نکنـد و فقـط سـند را بـه صـورت                      

حـق   کند، در این صورت او فعل حرامی انجام نداده است؛ ولـی تحقـق                 نوشتاری و ظاهری امضاء   
  .برای او بر عهده صادر کننده، مبتنی خواهد بود بر صحت عقد مشتمل بر شرط فاسد
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 هرگاه اعتماد کننده به کارت با مراجعه به صادر کننـده، قیمـت را دریافـت کنـد و                    :پنجم
-سپس حامل کارت از پرداخت قیمت به صادر کننده امتناع ورزد، در این حالت صادر کننـده نمـی                

تن قیمت، به متعهد مراجعه کند؛ زیرا صادر کننده، محال علیـه اسـت کـه بـه                  تواند برای پس گرف   
شـود و ذمـه صـادر کننـده آن قیمـت نـسبت بـه         مجرد عقد حواله، ذمه محیل از قیمت بری مـی         

 چنانکه مشهور بین دو فرق در حکم         شود؛ای که اعتماد کننده به کارت است، مشغول می        فروشنده
صادر کننده باید حواله آنچه را که پذیرفته، بپردازد و ایـن شـق قویـاً                یا این که    . حواله همین است  

  .محتمل است
 هرگاه تاجر اعتماد کننده، به بانـک واسـطه مراجعـه کنـد و قیمـت آنچـه را کـه                       :ششم

-فروخته، دریافت کند؛ سپس صادر کننده از پرداخت آن وجه به بانک خودداری کند، بانـک نمـی                 
 مراجعه کند؛ زیرا بانک تنها آنچه را پرداخت آن بـر صـادر کننـده واجـب           تواند به تاجر یا به حامل     

اما هرگاه بانک با تـاجر در ضـمن   . بوده به نیابت از وی و یا اجازه و رضایت او پرداخت کرده است             
 بانـک    پرداخت قیمت با وی شرط کند که اگر صادر کننده از پرداخت حق بانـک خـودداری کنـد،                  

 عمـوم دلیـل      دلیـل آن،  . تواند به تاجر رجوع کند     در این صورت بانک می      ند،بتواند به او مراجعه ک    
  .وجوب وفای به شرط است

 هرگاه نه بانک واسطه و نه صادر کننده، پولی را که دارنده کارت بـه شـکل حوالـه           :هفتم
رنـده  نزد تاجر معتمد آورده، هیچ کدام به تاجر نپردازد، آیا تاجر حق دارد برای گـرفتن پـول بـه دا                    

  کارت مراجعه کند؟ 
این مسئله اختالفی است؛ زیرا این مورد از مصادیق امتناع محالـه علیـه  از پرداخـت حـق                    

اند به این که هرگاه مقتضای حواله، انتقال حق محتال به           هر دو فرقه، استدالل کرده    . محتال است 
 عمده مبنای این گفتـه   .محال علیه باشد، دلیلی بر بازگشت این حق برای بار دوم به محیل نیست             

  .این است که حقیقت حواله و مفهوم عرفی حواله، مختوم به آن است
امکان رد این مبنا وجود دارد؛ زیرا حواله داللتی بر بیش از تحول اجمالی ندارد؛ اما این که                  

ای بر ذمه دیگر باشد، دلیلی بر آن نیست، پـس شـاید             این تحول حتماً به شکل تحول حق از ذمه        
یا اینکه این تحول، قبل از حوالـه        . ی رخ داده صرفاً امکان روجوع محتال به محال علیه باشد          تحول

بنابراین، بقای حق بر ذمه محیل و بقای جـواز رجـوع محتـال بـه                . اثری از آن وجود نداشته باشد     
رد البته، اخبار معتبری وا   . کندمحیل هر دو احتمال دارند و استصحاب هم به بقای این دو حکم می             

  .شده که مضمون آنها عدم جواز رجوع محتال به محیل بعد از حواله است
 تخصیص خورده بـه آن جـایی         بین این دو دسته روایت این گونه جمه شده که دسته اول،           

ولی این جمع غیر عرفی است؛ زیرا مفهـوم دسـته اول ایـن       . که محتال، محیل را بری کرده است      
حتال هرگز به محیل رجوع نکند و دسته دوم، این اقتـضا را  است که حواله مقتضی این است که م       

  .کندنفی می
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اند، که ابرای مذکور در دسته      شاید بهترین جمع بین این دو دسته آن است که بعضی گفته           
اگرچه مشهود قائل به عـدم      .  کنایه از قبول حواله و عدم ابراء، کنایه از عدم قبول حواله است              دوم،

  .اندرجوع شده
تواند بـه او رجـوع کنـدو اگـر          هرگاه محتال، محیل را از حق خود بری کند، دیگر نمی          بله،  

بـه    محتال شرط کند که هرگاه محال علیه حق او را نپرداخت، حق رجوع بـه وی را داشـته باشـد،                    
  .مقتضای شرط واجب الوفا، محتال حق رجوع دارد

عتباری، تألیف محمد علـی     ، سال ششم، کارتهای ا    24فصلنامه فقه اهل بیت، شماره      : مأخذ
  .تسخیری، تلخیص از فاطمه جعفری

  )1(آثار فقدان اهلیت

بـرای اکثـر نویـسندگان حقـوق مـدنی و دیگـر               قانون مـدنی،  ) 213(و  ) 212(اجمال مواد   
قانونگذار برای حالتی که سه وصف اصلی اهلیت در متعاملین یا احد            . حقوقدانان، دارای ابهام است   

  .یک حکم صادر کرده است و آن بطالن معامله استاز آنها مفقود باشد، 
اگر شخصی نابالغ باشد، تحقیق راجع به وجـود یـا عـدم دو شـرط                :  فقدان شرط بلوغ   – 1

  توان حکم معامله چنین شخصی را باطل اعالم داشـت؛ و مقـنن،         کند و می  دیگر ضرورت پیدا نمی   
قانون مـدنی، از    ) 1212(و  ) 1215( مواد   صغیر غیر ممیز؛ در   : بلوغ را به دو دوره تقسیم نموده است       

انـد و همچنـین در      در حقوق روم، کودک را تا هفت سالگی غیـر ممیـز دانـسته             . آن یاد شده است   
حقوق آلمان و مصر نیز همین سن را برای تمیز، قبول دارند؛ و صاحب جواهر پایان هفت سـالگی                   

ره قانونی برای سن تمییز مبین ایـن امـر          آیا فقدان اما  . داندرا آغاز ظهور قدرت در عقل و بدن می        
گردد؟ الزم است در عمـل،  است که تا زمان صدور حکم از دادگاه، شخص، غیر ممیز محسوب می    

یعنی زمانی که صغیری تملک بالعوض کرده است یـا قبـل از آن فـرق گذاشـت و قاعـده یـد و                        
  .تبر است نافذ و مع تصرف، بر اصل استصحاب مقدم است؛ و تملک بالعوض صغیر،

 قـسمت    بعضی نویسندگان حقـوق، :رد نظریه غیر نافذ بودن معامالت صغیر ممیز  
قانون مدنی را که کلیه اعمال و اقوال صغیر را در اموال و حقوق مالی باطـل                 ) 1212(نخست ماده   

 چـون   در غیر این صورت،«: کنند که آنان چنین استدالل می. دانندداند، شامل صغیر ممیز نمی   می
آید که کلمه بطالن به کار رفته در حکـم قـسمت نخـست              غیر ممیز، فاقد اراده نیست، الزم می      ص

این استدالل پذیرفته نیست؛ زیـرا مقـنن در مـاده    » .را در معنای غیر نافذ تلقی کنیم    ) 1212(ماده  
م قبول کرده است که تا زمان بلـوغ کامـل رشـد و عقـل، فـرد فاقـد اهلیـت اسـت و                          . ق) 212(

، در تأکیـد بـر ایـن بطـالن،          )1212(و در ماده    ... ش نیز باطل به معنای خاص کلمه است       معامالت
در عین حال، به واسطه مستثنا بودن حکم مقـنن در          . کندکلمه بالاثر را به دنبال بطالن اضافه می       
توان گفت حکم استثنایی دارای همـان علـت حکـم            نمی  مورد امکان تملک بالعوض صغیر ممیز،     

  .ه استکلی و قاعد
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کنیم، منظور  وقتی از فقدان رشد صحبت می     :  غیر رشید یا فقدان رشد در شخص بالغ        – 2
 حکم به غیر نافذ بودن معـامالت بـا امکـان             قانونگذار،. فردی است که بالغ شده ولی رشید نیست       

  . دهدتنفیذ آن توسط ولی یا قیم اعم از آن که قبل یا بعد از معامله باشد، می
تواند از این امر ناشی شود کـه سـفاهت          معامالت غیر رشید قبل از معامله می      امکان تنفیذ   

تواند دارای درجاتی باشد، چنانچه ولی یا قیم، چنین تـشخیص دهـد کـه درجـه                 همانند جنون می  
سفاهت محجور، شدید نیست، مقنن به او اجازه داده است تا با اجازه معامالت قبل از انجام، ایجاد                  

  .ای معامله او فراهم گردداطمینان در طرفه
داند، بلکه او را صاحب دو وصف بلـوغ و عقـل از سـه وصـف                 مقنن، سفیه را بی عقل نمی     

اگر معامالت چنین شخصی را همانند صغیر باطل بداند، این امر به مثابـه تلقـی                . شناسداهلیت می 
 در وضـعیت    طوری که یک معامله غیر نافـذ      همان. یکسان عدم یک شیء با وجود ناقص آن است        

م قابل استنباط اسـت؛ زیـرا       . ق) 1215(وجود عقل در سفیه از ماده       . بین باطل و صحیح قرار دارد     
اند که سپردن مال بـه آنهـا و           در حکم قانونی فقط صغیر و مجنون به عنوان کسانی نام برده شده            

کـه مـال    تلف بعد آن موجب ضمان آنها نشده و مفهوم مخالف آن، این است که سفیه درصورتی                 
  .گاه مال تلف شود، مسئول است کسی را به امانت قبول کند و آن

م، حکـم قـانونی     .  ق 71آیا اصل، رشید بودن است یا برعکس؟ قبـل از اصـالحات سـال               
در باب حجر و قیمومیت، تا قبل از سن هجده سالگی، افـراد          . نسبت به رشد و عدم رشد معلوم بود       

 فعلی، اصل بر رشید بودن همه افراد است، حتی بعد از بلوغ،       مطابق قانون . شناخت  را غیر رشید می   
. ق) 1210(علت این امر ناشی از تعارض ماده        . مگر این که حکم رشد او از دادگاه صادر شده باشد          

این ماده است و آن هم اختالط بی امر بلوغ و رشـد ایـن تعـارض نارشـی شـده                     » 2«م و تبصره    
  .است

مقنن، جنون را به هر درجه که       . تمیز و نیروی اندیشه ندارد    مجنون، قوه تفکر و     :  جنون -3
و حکم کـرده اسـت کـه مجنـون دایمـی و مجنـون               ) م. ق 1211ماده  (باشد، موجب حجر دانسته     
  )م. ق1213ماده . (تواند تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ادواری درحال جنون نمی

تردید جـزو     مجنون نیز بی  . فذ شناخته است  م، معامالت محجورین را غیر نا     . ق) 213(ماده  
نـاقص  . کنـد   م، معامالت مجنون را باطل اعالم می      . ق) 1213(حال آن که ماده     . محجورین است 

موجب نقـص در معاملـه      ) و نه تمام آن اوصاف    (بودن اهلیت، یعنی فقدان یعضی از اوصاف اهلیت         
آیا این اسـتدالل فقـط     . گیرد  قرار می شود؛ یعنی، معامله انجام شده بین حالت بطالن و صحیح             می

درحالی کـه مجنـون     (خاص افراد غیررشید است؟ مطابق استدالل ما، بایستی معامالت مجنون را            
به واسطه وجود بعضی از شرایط، غیر نافذ بشناسیمف حال آنکه مقن، معامالت مجنون              ) بالغ است 

  .را مطلقاً باطل دانسته است
 از این امر است که فقدان این وصف از اهلیت، به تبع             علت بطالن معامالت مجنون ناشی    

درنتیجه، . خود فقدان شرط اساسی دیگر معامالت یعنی قصد در انشای معامله را نیز به همراه دارد               
  .یابد حکم معامله از غیرنافذ بودن به بطالن تغییر می

  :قانون مدنی) 213(و ) 212(رفع تعارض از مواد 
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م، ناظر بر بطالن بـه معنـای خـاص معـامالت صـغیر،         . ق) 212 (اند، ماده    بعضی گفته  -1
 -مجنون و سفیه است؛ لیکن بطالن معامالت صغیر ممیز و سفیه درصورتی اسـت کـه اسـتقاللی                 

اگر این اشخاص بدون منع ولی، معامالتی انجـام         .  باشد -یعنی منع یارد آن معامالت از سوی ولی       
  .م است. ق) 213(گونه معامالت، موردنظر ماده   و ایندهند، معامالت مزبور غیرنافذ خواهد بود

مطلـق ذکـر    ) 213(کلمه محجورین در ماده     اول اینکه   : های وارد شده بر این ناظر        اشکال
دوم؛ از نظـر مقـنن، باطـل یـا صـحیح بـودن              . شده است و این معنا با اطالق کلمه سازگار نیست         
  .سوی ولی یا قیممعامالت محجورین به اصل بعد از تنفیذ یا رد آن 

، حکـم اجمـالی مقـنن اسـت و          )213(و  ) 212( درنظر دیگری گفته شده است که مواد         -2
و در تعارض اجمال و مبین، حکـم مبـین تـرجیح    . به بعد حکم تفصیلی و مبین  ) 1207(حکم مواد   

خاطر مصلحت    خاص محجورین از نوع مفلس و راهن و مریض است که به           ) 213(حکم ماده   . دارد
اشکال اساسی تمام کسانی کـه ادعـای تعـارض در           . اند  ن از تصرف در مال خود ممنوع شده       دیگرا

را به معنـای معـامالت صـغیر و غیـر رشـید و              ) 212(اند، این است که آنها ماده         این مواد را نموده   
مـاده  . شناسند؛ حال آنکه این ماده به کسانی نظر دارد که بالغ و عاقل و رشید نیـستند                  مجنون می 

ناظر به کسی است که فاقد سه وصف در یک زمان است و نـاظر بـه کـسانی نیـست کـه                       ) 212(
محجـورین مـاده    . بعضی از آنها بالغ نیستند و بعضی دیگر رشید نیستند و بعضی هم عاقل نیستند              

، کسانی هستند که فقط بهضی از سه وصف بلوغ و رشد و عقل را فاقدنـد؛ یعنـی، کـسانی                     )213(
  .د و مجنونمانند صغیر غیررشی

هـر  . قانون مدنی، عموم و خصوص مطلق هـستند       ) 213(و  ) 212(پس باید گفت، دو ماده      
گردد؛ لیکن هـر کـسی کـه          کسی که فاقد اوصاف بلوغ و رشد و عقل است، محجور محسوب می            

  .طور نیست که الزاماً همه اوصاف یاد شده باشد محجور است، این
نیز در بنـد    ) 1207(ماده  . هلیت هستند، صغارند  مصداق بارز کسانی که فاقد هر سه وصف ا        

اعم از تاجر ورشکسته، مریض یا راهن و مفلس در دایره حکـم مـاده               . یک به آن اشاره کرده است     
  .گیرند م قرار می. ق) 213(

و مواد دیگر به کار برده اسـت        ) 212(را که مقنن در ماده      ) اشخاص(نکته آخر اینکه، کلمه     
را که از قبیل استعمال کرده است، ناظر به جمع افراد، خـصوصاً از انـواع                و یا کلمات جمع دیگری      

مختلف و متفاوت نبوده است، بلکه بنابر ناظر مشهور اصولیین، جمع نکـره از ادات جمـع و عمـوم                    
  .نیست

مهـدی کـشاورز،    : ، مؤلـف  81، سـال    40جمله حقوقی و قضایی دادگستری، ش       :  مأخذ -1
  .تلخیص از فاطمه جعفری
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  !را بیازماییمخود 
  

  :1سؤال شماره 
رأی دادگاه حدود یک سال است که از طریق اجرای احکام اجرا گردیده و متن رأی به این                  

) ب(غیاباً محکوم به تنظیم سند رسمی ملک مـورد معاملـه بـه نـام آقـای                  ) الف(آقای  : قرار است 
احتمـالی جهـت اجـرای      ای به عنوان خـسارت        وثیقه) ب(گردیده و به هنگام اجرای حکم از آقای         

درخواست آزاد کـردن وثیقـه خـود را        ) ب(اکنون پس از گذشت یک سال، آقای        . حکم گرفته شده  
خطاب به قاضی صادرکنده رأی درخواست      ) ب(قاضی اجرای احکام، ذیا درخواست آقای       . نماید  می

ایی قاضی  با فرض اینکه شما قاضی صادرکننده رأی باشید نسبت به راهنم          . نماید  کسب تکلیف می  
  .اجرای احکام اقدام کنید

  
  :2سؤال شماره 

علیه اداره دارایی منطقه به دیوان عدالت اداری شکایت نموده که ممیز مربـوط              ) الف(آقای  
در تشخیص میزان مالیات و وصول آن در سال گذشته عالماً و عامداً بیشتر از میزان واقعـی اقـدام               

 داشته و نیاز به ارائه تسویه حساب به ارگان دیگـری  کرده و وی به دلیل مشکلی که در آن هنگام        
اکنون از دیدگاه دیوان درخواست صـدور رأی        . داشته اجباراً نسبت به پرداخت آن اقدام نموده است        

قاضی پرونده بـدون    . به محکومیت اداره مذکور نسبت به استرداد وجوه اضافه دریافت شده را دارد            
) 600( چون ادعای خواهان درصورت صحت برابر بـا مـاده            رسیدگی ماهوی، اصدار رأی نموده که     

آقـای  . نمایـد   باشد و دیوان صالح به رسیدگی نیست، لذا دادخواست خواهـان را رد مـی                ا می . م. ق
به استناد رأی صادر شده از دیوان، به دادگاه کارکنان دولـت مراجعـه و بـا تقـدیم شـکایت                     ) الف(

   قاضی،آیا شما در مقام. کیفری نزد شما آمده
  دهید یا خیر؟ استدالل و رأی دیوان را صحیح تشخیص می: اوالً
  کردید؟ چه تصمیمی اتخا می) مثبت یا منفی(در هر دو صورت : ثانیاً

  
  :3سؤال شماره 

 توسـط دو نفـر ربـوده و بـا           18/9/81 مـورخ    21در سـاعت    ) م(رئـیس بانـک     ) الف(آقای  
کننـد، وی همـسر و        را باز مـی   ) الف(قتی چشمان   و. شود  چشمانی بسته به مکانی نامعلوم برده می      

ربایـان کلیـد ورودی و گـاو          آدم. کنـد   فرزند خود را دست و پا بسته در همان مکـان مـشاهده مـی              
کنند که پس از مقاومـت، درنهایـت    اش درخواست می صندوق بانک را د قبال آزادی وی و خانواده 

از روی کلیـدها، اصـل کلیـدها را بـه وی            بـرداری     سارقین پس از کپـی    . شود  مجبور به تسلیم می   
کنند که چنانچه از حادثه آن شب به هر طریقـی کـسی را مطلـع نماینـد                    گرداند و تهدید می     برمی

 بامداد، بانک مورد دستبرد واقـع       2 ساعت   20/9/81در تاریخ   . خانواده وی را به قتل خواهند رساند      
شـوند و     ین یک سرقت ناکام دستگیر می     سارقین ح ) پس از گذشت حدود یک سال     (اخیراً  . شود  می

پرونده امر جهت صدور رأی بـه       . کنند  و شرح جزییات آن نیز اعتراف می      ) م(به مورد سرقت بانک     



 ١٨٨

باشد، چنانچه اتهامی را      شمار ارجاع گردیده، با توجه به اینکه شاکی، اداره حقوقی بانگ مربوط می            
  . تصمیم نماییددانید در این خصوص نیز اتخاذ متوجه رئیس بانک می

  
  :4سؤال شماره 

بـه  ) ج(به شرح دادنامه کیفری متهمند به تبانی با یکدیگر علیه آقـای             ) ب(و  ) الف(آقایان  
 ملکی  20/3/75در تاریخ   ) الف(با این توضیح که آقای      . جرم انتقال مال غیر در حکم کالهبرداری      

 در دفترخانـه حاضـر و ملـک را          20/5/75گردد که به تاریخ       فروشد و متعهد می     می) ج(را به آقای    
 ضـمن یـک معاملـه بـه صـوری           25/4/75ولیکن در تـاریخ     . طی سند رسمی به وی منتقل نماید      

) 25/4/75(فروشـد، و در همـان تـاریخ           می) ب(، همان ملک را به آقای       20/1/5منتسب به تاریخ    
تناد دادنامه کیفری،   به اس ) ج(اکنون آقای   . کند  منتقل می ) ب(ضمن سند رسمی، ملک را به آقای        

کنـد کـه مـورد     در دفاع از خود استدالل می) ب(درخواست ابطال سند مورد معامله را نموده، آقای    
لذا . باشد  در معامله می  ) الف(کالهبرداری و رد مال، است در رأی کیفری به آن اشاره شده و آقای               

بـه اسـتناد ایـن      ) ج(آقای  . شدبا  به رد می    و دادخواست وی محکوم    ابطال سند محمل قانونی ندارد    
باشد   با تبانی صورت گرفته، بنابراین بیع واقع شده فاسد و باطل می           ) ب(و  ) الف(معامله آنها، یعنی    

  .اکنون شما با توجه به ادعاهای طرفین اقدام به صدور رأی نمایید. و برخواسته خود تأکید دارد
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  »خود را بیازماییم«پاسخ به سؤاالت 
  شماره قبل

  
  )1(ال سؤ

به جرم کالهبرداری به دو سال حبس محکوم شده، پس از قطعی شدن حکم،              ) الف(آقای  
  ...و. گردد وی مدتی ناپدید می

  
  :پاسخ
توان با تفسیر موسع قوانین، برای اعمال اشـخاص،           نظر از اینکه در امور کیفری نمی        صرف

ال مجرمانـه را تعیـین و احـصا         عنصر قانونی جرم تحصیل نمود و قانونگذار خود باید تصریحاً اعم          
  .نماید تا مراجع قضایی مجاز به تعقیب مرتکبین جرایم باشند

) الـف (نظر از اینکه در قضیه طرح شده، عمل ارتکابی پـدر و مـادر شـخص                   همچنین قطع 
رسد عمل انتسابی به والدین       تصریحاً و مشخصاً فاقد عنوان و عنصر قانونی است، لکن به نظر می            

الهویـه بـه جـای        ضمن نوعی شرکت در تزویر و تغییر نام و هویت جسد مجهـول            مت) الف(شخص  
علیه از تحمل کیفـر و در عـین حـال             علیه خود شرکت در فراری دادن متهم محکوم         فرزند محکوم 

بـدون رعایـت    ) الـف (الهویه با نـام و مشخـصات شـخص            شرکت و دخالت در دفن میت مجهول      
از حیث شـرکت  ) 535(و ) 533(، )532(سابی مذکور با مواد باشد؛ که مجموع اعمال انت      مقررات می 

علیـه و نیـز       ، از جهت فراری دادن متهم محکـوم       )554(و تبصره ذیل ماده     ) 533(در تزویر و ماده     
قانون مجازات اسالمی، از حیث دفن میت بدون رعایت مقررات است و نهایت اینکـه،               ) 635(ماده  

طـورکلی مـشول     پنج سال کشف و اعـالم گردیـده، بـه        مجموع اعمال ذکر شده که بعد از گذشت       
  .باشد قانون آیین دادرسی کیفری می) 173(ماده » ب«مقررات مرور زمان مذکور در بند 

  
  )2(سؤال 

شکایتی علیه شرکت گاز بدین شرح مطرح نموده کـه شـرکت مـذکور پـس از         ) الف(آقای  
  ... ساله وی9 ننموده و درنتیجه، فرزند رو نزدیکی منزل وی نسبت به پر کردن آن اقدام حفر پیاده
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  :پاسخ
رو جلوی منزل شاکی نموده و به لحاظ عـدم       نظر به اینکه شرکت گاز مبادرت به حفر پیاده        

نصب عالیم هشدار دهنده نظیر چراغ چشمک زن و نرده حائل و غیر آن، فرزند شاکی بـه داخـل                    
 پـا و پیچیـدگی مـچ دسـت گردیـده          حفره و گودال سقوط نموده و دچار شکستگی استخوان ساق         

است و به لحاظ اینکه قرداد منعقد شده بین شهرداری و شرکت گاز ناظر به هزینه کندن آسـفالت                   
هـای حفـاری شـده بـوده و منـصرف از مـورد مـسئولیت                  ها و آسفالت کاری مجدد قـسمت        کوچه

دنی مـصوب سـال     قـانون مـسئولیت مـ     ) 12 و   11،  2،  1(باشد و لذا مستفاد از مـواد          شهرداری می 
قانون مجازات اسـالمی بعـد از کـسب نظریـه           ) 495(و  ) 442(،  )339( و برابر مقررات مواد      1339

پزشکی قانونی درخصوص چگونگی معالجه و صدمات وارد شده از حیث نداشـتن نقـص عـضو و                  
میزان ارش در مورد مچ دست، دادگاه حسب مورد مبادرت به صدور رأی بر محکومیت شرکت گاز                 

  .رداخت دیه مقدر و ارش خواهد نمودبه پ
  

  )3(سؤال 
به جرم تهیه سند جعلی، محکوم به حبس شده کـه پـس از اعتـراض، دادگـاه                  ) الف(آقای  

  ...تجدیدنظر، به لحاظ کهولت سن و عدم سوءسابقه، محکومیت وی را به جزای نقدی معادل
  

  : پاسخ
عنوان تهیه سند جعلی در مراحل      نظر به اینکه درباره اتهام قبلی متهم محکوم علیه، تحت           

بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به عمل آمده، و حکم صادر شده به مرحله قطعیت رسـیده و قـسمتی                   
از حکم هم به موقع اجرا گذارده شده است، مورد منصرف از موارد تعدد جرم بـوده بلکـه از مـوارد                      

باغ سه میلیـون ریـال، بـه    شود و بایستی ضمن وصول مابقی جزای نقدی تا م تکرار جرم تلقی می  
اتهام جدید محکوم علیه دایر بر جعل فیش بانکی و استفاده از سند مجعـول، جداگانـه و بـدایتاً در             

  .شود و با رعایت قاعده تکرار جرمف رأی مقتضی صادر نمود دادگاه عمومی رسیدگی می
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  )4(سؤال 
باشـد کـه قالپـاق         می از شرق به غرب درحال حرکت     ) الف(در یک خیابان دوطرفه، خودرو      

که از غرب به سمت شرق در حرکت بـوده،          ) ب(آن از رینگ اتومبیل جدا شده و به سمت ماشین           
  ...نماید برخورد می
  

  :پاسخ
از غرب به شرق در حرکـت بـوده و تمـام ضـوابط و               ) ب(در فرض سؤال که راننده خودرو       

) الـف (قالپاق جدا شده از خـودرو       مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده است، صرف برخورد           
باشـد؛ و از    ) ب(تواند موجب توجه تقصیر به راننده اتومبیـل           که از طرف مقابل درحرکت بوده، نمی      

آنجا که کلیه رانندگان وسایل نقلیه موتوری براسـاس مقـررات راهنمـایی و راننـدگی موظـف بـه                    
وی که احتمال و ضریب وقوع رعایت همه جهات ایمنی و رفع نقص از وسیله خود هستندف به نح           

بـه جهـت عـدم    ) الـف (ای را به صفر برسانند و در قضیه مطرح شده، راننده خـودرو                هر نوع حادثه  
توجه و دقت کافی در سفت و محکوم کردن قالپاق اتومبیل خود، باعث ایجاد حادثه منجر به ایراد                  

شـود و ملـزوم بـه         اخته مـی  صدمه بدنی به عابر شده، مسئول ایراد صدمه بدنی و پرداخت دیه شن            
  .پرداخت دیه به شخص مصدوم و تحمل کیفر مربوط خواهد بود
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  فراخوان مقاله
  

  همکاران محترم قضایی در سراسر کشور
، همکـاران   »پیـام آمـوزش   «پس از انتشار دو پیش شماره و چهار شماره اصـلی از نـشریه               

نایت و الطاف فراوان خـود قـرار داده و          بسیاری از سراسر کشور به وسیله نامه و نمابر ما را مورد ع            
اند و همچنـین مطالـب و         اندکاران نشریه، نواقص و کاسیتها را نیز یادرآور شده          ضمن تشویق دست  

اند، که الزم است در مـین جـا از کلیـه ایـن عزیـزان تـشکر و                     هایی را برای ما ارسال داشته       مقاله
 یـا مطالـب علمـی و کـاربردی بـرای نـشریه              قدردانی نماییم، و نیز متذکر شویم کسانی که مقاله        

رسـد سـپس      دارند، مقاالت آنان پس از بررسی و اظهارنظر هیأت تحریریه به چاپ مـی               ارسال می 
شود تا مؤلف مقاله از امتیازات آمـوزش          مقاالت مزبور به اداره کل آموزش ضمن خدمت ارسال می         

نشریه به شما خانواده قضایی کشور تعلـق        بنابراین، از آنجا که این      . مند گردد   غیرحضوری نیز بهره  
دارد و ما نیز تنها خدمتگزاران کوچکی هستیم که در این راه رضایت حق تعالی و خرسـندی شـما                    
را خواهانیم، اکنون که به حول و قوه الهی پنجمین شـماه نـشریه پـیش روی شماسـت، از کلیـه                      

های حقـوقی و قـضایی را دارنـد،    کسانی که توانایی و تجربه کافی در زمینـه تحقیقـات و پژوهـش    
منظور ارائه مقاالت و مطالب مفید و ارزنده که در جهت رشـد و شـکوفایی علمـی و تحقیقـاتی                       به

تواننـد    طلبیم، لذا کسانی که برای همکـاری آمـادگی دارنـد، مـی              نشریه ثمربخش باشد، یاری می    
تهران، خیابان اوین،   : ه آدرس  ب -صورت تایپ شده    االمکان با خط خوانا یا به        حتی -مقاالت خود را  

قـبالً از  . ارسـال دارنـد   » پیـام آمـوزش   «قـضاییه، دفتـر نـشریه         دشت بهشت، معاونت آموزش قوه    
  .همکاری و همیاری شما سپاسگزاریم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


