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  اهللا الرحمن الرحیم مبس
  

  سرمقاله
 با نزول برکات آغاز شد و باران رحمت الهی، سرزمین پهنـاور ایـران را                1383سال  

ها به ارمغان آورد، ما نیز ایـن          نواخت و سبزی و طراوت را در صبح بهاری به سرزمین الله           
آن قـرار   نـواز معنویـت       ها را در مـسیر نـسیم روح         نعمت الهی را به فال نیک گرفته و جان        

  . این ملت جاری باشدر دهیم تا همچنان برکات و نفحات الهی در این سرزمین و ب می
ســال جدیــد در پیــام نــوروزی رهبــر معظــم انقــالب، در راســتای تــداوم نهــضت 

گویی سه قوه نامگذاری شـد، تـا قـوای مقننـه،              رسانی به مردم به عنوان سال پاسخ        خدمت
مهم و تاثیر گذار، بدون استثناء خود را مشمول قاعدۀ          های    ه و همه دستگاه   قضائیمجریه و   

بدانند و با دریافت نقطه نظرات مردم به اصـالح          » نقد منصفانه، اصالح و پاسخگویی    « کلی
  . کارکردهای خود بپردازند

ه در  قـضائی ه، در نخستین نشست خود با مسئوالن بلند پایه قـوه            قضائیریاست قوه   
 تأکیـد کردنـد و ایـن را بـه           قضائی مردم از دستگاه     مندی  ، به ضرورت رضایت   1383سال  

 در سال جدید اعالم کردند؛ کـه ایـن نـوع            قضائیعنوان یکی از دستورهای کاری دستگاه       
 کشور  قضائینگرش، خود نشانگر اعتقاد عمیق معظم له به دیدگاه مردم نسبت به دستگاه              

ریزی دقیـق نـسبت بـه         نامهاکنون مسئوالن و مدیران این قوه وظیفه دارند که با بر          . است
  . گویی صریح و شفاف نسبت به عملکرد گذشته اقدام نمایند آینده و پاسخ

است و در نظام سیاسـی      » پذیری  مسئولیت« فرع بر » پاسخگویی« دانیم که   همه می 
و حقوقی اسالم، مسئولیت امری فراگیر و همگانی است و فقـط خداونـد اسـت کـه مـورد                    

 سـخن مقـام   بنابراین. »ال یسئل عما یفعل وهم یسئلون« گیرد سؤال و بازخواست قرار نمی   
همه باید بدون استثناء خود را مشتمل قاعده کلی نقد منصفانه،      «:معظم رهبری که فرمودند   
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باید بدانیم که پاسخگویی غیـر      . بر همین اساس استوار است    . »اصالح و پاسخگویی بدانند   
این بگذاریم کـه فقـط از کارنامـه خـود یـا نهـاد               از توجیه عملکرد است؛ زیرا، اگر بنا را بر          

مربوط به خود و یا افراد زیر مجموعه خود حمایت و جانبداری کنیم بدون اینکه به خطاهـا                  
بـه  » توجیه عملکـرد  « تردید این نوع پاسخگویی عنوان      های خود اعتراف کنیم، بی      و اشتباه 

 حاصـل    نـسبت بـه مـسئولین،   خود خواهد گرفت و در نظر مردم نیز غیر از افزایش بدبینی        
خدمتگزار مردم باید اذعان داشته باشد کـه پـذیرش خطـا، اشـتباه،              . دیگری نخواهد داشت  

 نـه عالمـت ضـعف و          شـهامت و امانتـداری اسـت،        هـا نـشانۀ صـداقت،       ها و اشکال    نقص
 همه ما در هر مسئولیتی که هستیم باید خودمان را مورد بازخواست قرار             بنابراین. لیاقتی  بی

یعـین خودتـان را   » حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسـبوا    «: چنانچه پیامبر اسالم فرمودند     دهیم،
مورد عملکرد خودتان قضاوت کنید قبل از اینکه دیگران نسبت به عملکرد شما اظهار نظر               

 نقد عملکرد آنگاه که از درون یک نهاد یا سازمان صـورت گیـرد بـه مراتـب                    آری،. نمایند
نقـد  . اصالح نقاط ضعف بیشت خواهـد بـود       برایتر و انگیزه      رش آن راحت  واصع نماتر و پذی   

های محتمـل     ها و یا سایر جنبه      ها یا اعمال حب و بغض       ورزی  مداوم از درون، شایبه غرض    
در نقد از بیرون از ندارد و صورتی که چنین نقدی نهادینه شود، کشور به سرعت به سـوی                   

  . شکوفایی و بالندگی گام برخواهد داشت
هـای   یابیم که به رغم تالش و توصـیه         ه، در می  قضائیبا یک نگرش اجمالی به قوه       

 عمومـاً و عملکـرد مـدیران و قـضات           قـضائی ه، عملکرد دسـتگاه     قضائیمکرر ریاست قوه    
خصوصاً هنوز رضیت مردم را فراهم نکرده است، تا جایی که شخص ریاست محتـرم قـوه                 

های عمومی     اقدام به مالقات    ی رضایتمندی  مردم،    در راستا   جبران این نقیصه،  برایه  قضائی
تواند دلیلی بر عـدم انجـام بهینـه کـار از سـوی                شنبه نمودند که این خود می       روزهای پنج 

ریـزی دقیـق بـه وظایفمـان          مدیران و قضات تلقی شود، چرا که ما در طول سال با برنامه            
، دیگر نیازی به این گونه     داشتیم  کردیم و در راستای حل مشکالت مدم قدم برمی          عمل می 
  . ها نبود مالقات

 انتظار حکمیت عادالنه دارند و این دسـتگاه را همـواره بـه              قضائیمردم از دستگاه    
دانند و کمترین توقعی که از یک قاضی دارند این است             عنوان تنها ملجاً و پناهگاه خود می      
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 به صورت عادالنه قـضاوت      که با مالیمت و بردباری به اظهارات آنان گوش دهد و نهایتاً،           
اند ایـن امکـان را فـراهم آورنـد کـه               تاکنون توانسته  قضائینماید، ولی آیا مدیران دستگاه      

ها و کثرت ارباب رجوع هرگز به قاضی اجازه           قاضی این گونه رسیدگی نماید؟ تراکم پرونده      
مـشکل مـا در   آیـا  . دهد که جلسه محکمه را این گونه آغاز و آن گونه به پایان برساند          نمی

یـزی     است یا عدم برنامه    قضائیها و اطاله دادرسی فقط کمبود قاضی و کادر            تراکم پرونده 
  صحیح نیز مشکل را چند برابر کرده است؟

هـای    چـرا برنامـه   !! ه، از عملکرد خود راضـی هـستند؟       قضائیآیا مسئولین ما در قوه      
ریزی اساسی دربـاره    از برنامهمقطعی و کوتاه مدت، ذهن ما را به خود مشغول کرده و ما را   

اگر از باب مثال در خصوص تشکیالت و سـاختار  . ه باز داشته است قضائیمسائل کالن قوه    
ه در طـول    قـضائی ه بخواهیم سخن بگوییم اولین مطلب این است که چـرا قـوه              قضائیقوه  

هد چندین سال هنوز از یک ساختار تشکیالتی نسبتاً ثابتی برخوردار نیـست و هـر روز شـا                 
بینیم کـه اداره   یک روز می. ه هستیمقضائیهای قوۀ   تغییر نمودار تشکیالتی در اکثر قسمت     

بینی   های پیش   یابد؛ متناسب با پست     کلی به جهت اهمیت کارش به سطح معاونت ارتقا می         
کنـد و     کند و برابر شرح وظایفی کـه دارد کـارش را آغـاز مـی                شده اقدام به جذب نیرو می     

آیـا بـا وضـع      . شـود   ها مـی    اش زمزمه لب    صمیم به بازگشت به حالت اولیه     ناگهان مجدداً ت  
ه بود؟ با ارزیابی و خودسنجی است که معلوم         قضائیتوان شاهد رشد و شکوفایی در قوه          می

خواهد شد یا تصمیم قبلی درست بوده که امروز نباید شاهد تغییر مجدد باشیم و یا اشـتباه                  
صورت گرفته است که هر صورت، اشکال به قوت خـود           بوده و بدون انجام کارشناسی این       

خالصه مطلب این است که چرا کار کارشناسی روی مسائل مهم کمتر صورت             . باقی است 
  .... گیرد و می

فکر و شجاع با نگرشـی        ه توسط مجتهدی فاضل، عالم، روشن     قضائیاکنون که قوه    
ه کـه در تـوان داریـم در طبـق           شود، باید همه ما به عنوان بازوان وی، آنچ          جامع، اداره می  

 را تضمین نماییم و از تملقات و        قضائیاخالص بگذاریم و حتی با فنای خود بقای دستگاه          
های غیرواقع اذهـان    مورد بکاهیم که قطعاً اثر زیانباری خواهد داشت؛ و با حرف            ستایش بی 

باشـیم هـر    به امید آن روزی کـه شـاهد         . را منحرف نکنیم که خداوند به ضمایر آگاه است        
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مسئولی به هنگام پاسخگویی قبل از ارائه آمار و ارقام طوالنی از کارهای انجـام گرفتـه در    
و یقینـاً اولـین     . حیطه کاری خویش، از اشکاالت و ایرادها و نقاط ضعف خود سخن بگوید            

  . کسی که چنین شهامتی را به خرج دهد الیق تشویق خواهد بود
  سردبیر
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  جدید یدادسرانظام قرار کفالت و وثیقه در 
  علی مهاجری

  )ه و دانشجویی دکتراقضائیمستشار آموزش و تحقیقات قوه (
  )قسمت دوم(

  :اشاره
در شماره قبل، ضوابط و مقررات صـدور قـرار کفالـت و آثـا و حـدود ایـن قـرار و                       

 در ایـن    .جدید مورد بحث قرار گرفـت     یدادسراهمچنین، پذیرش کفالت شخص حقوقی در       
 قرار وثیقه، موضوع وثیقه، آثار صدور قرار وثیقه و تداوم بازداشت ناشی             شماره بحث تعریف  

  . از قرار و سایر امور مربوط بررسی خواهد شد
  قرار وثیقه

  :تعریف
توان گفت قرار وثیقه قـراری اسـت         می. قانونگذار، قرار وثیقه را تعریف ننموده است      

لیا غیرمنقول بـه میزانـی ریـالی        که به موجب آن، آزادی متهم به معرفی مالی اعم از منقو           
  . گردد مورد نظر قاضی پرونده و توقیف آن مال، موکول می

مخاطب قرار وثیقه هـر چنـد شـخص مـتهم اسـت، امـا بـرخالف قـانون اصـول                     
های عمـومی     محاکمات جزایی که در این خصوص ساکت بود، قانون آیین دادرسی دادگاه           

بینـی کـرده    شخص غیر از متهم را نیز پـیش      و انقالب در امور کیفری معرفی وثیقه توسط         
شاید به ذهن برسد تعهد به معرفی متهم نیز یکی از ارکان تعریف قرار وثیقـه اسـت                  . است

اما در  . اما در پاسخ باید گفت هر چند تعهد نشده است         . که در تعریف فوق بیان نشده است      
از متهم باشـد معرفـی      پاسخ باید گفت هر چند تعهد مستقیم وثیقه گذار در فرضی که غیر              

 رکـن   اینکـه  است؛ اما این رکن از ارکان قرار قبولی وثیقه است، نه             قضائیمتهم به مرجع    
  . قرار وثیقه باشد

  موضوع وثیقه 
و همچنین  ) 132ماده  » 4« بند( های عمومی و انقالب     در قانون آیین دادرسی دادگاه    

مقرره  در هر دو    . اند  ه بیان شده  مصادیقی از وثیق  ) 82اصالحی  (  قانون صدور چک   )18( ماده
قانونی، وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول دانسته شده                 

 ایران با دید سنتی وثیقه باید منحصر در مال باشد و اگـر ر               قضائی، در نظام    بنابراین. است
لحاظ ارزش و اعتبـار مـالی آن        نامه بانکی نیز نام برده شده است، به           متن قانون از ضمانت   

با توجه به تحـوالت حقـوق جـزا         .  سند فی نفسه بتواند وثیقه قرار داده شود        اینکهاست، نه   
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ها ظهور و بروز نموده و از جمله قاعده اقتضای تعقیب در بدو طـرح       که در بسیاری از زمینه    
 بـا تفـسیری   رسد که موضوع وثیقه نیـز  های حبس است، به نظر می    امر جزایی و جایگزین   

نظـارت  : بـه عنـوان مثـال     . توان از حصار مال خارج و به خدمات نیز توجه کـرد             موسع می 
هـای علمـی از       علمی بر تحقیق کاربردی، طراحی نظام آموزشی، اسـتخراج آخـرین یافتـه            

تواننـد    مـی .... منابع حقوقی، سرپرستی گروه کـاری، ارائـه خـدمات و مهندسـی و اداری و               
بدین صورت که اگر وثیقه گذار از تعهد خـود مبنـی بـر معرفـی                . یرندموضوع وثیقه قرار گ   

خدماتی که هر چند خود مـال  . متهم تخلف کرد، مکلف به ارائه یکی از خدمات معین باشد    
توانند ارزش و آثار مالی و حتی آثار و ارزش معنوی زیادی داشـته                نیستند؛ اما به مراتب می    

.  را بگـشایند   قـضائی های دولتی حتی دستگاه        دستگاه های  باشند و در بسیاری از موارد گره      
ممکن است ایراد شود که یکی از اهداف قـرار وثیقـه جبـران ضـرر و زیـان مـالی شـاکی                   

 تـأمین و اگر بنا باشد موضوع وثیقـه خـدمات باشـد هرگـز ایـن هـدف        ) 1( خصوصی است 
فعالً وثیقه مالی    ایران   قضائیشد، در نظام    پاسخ آن است همان گونه که بیان        . نخواهد شد 

پذیرفته شده و چون نظام مالی است کاربردهـا آن نیـز مـشخص گردیـده و یکـی از ایـن              
 ضرر شاکی است، اما اگر مقرر باشد این نظام تغییر یابد، نیازمند قانون بوده               تأمینکاربردها  

توان متضمن دو قسمت      و کاربردهای آن نیز مشخص خواهد شد، همان طور که وثیقه می           
حضور در نزد قاضـی، و ایـن        اجرای  قسمت مالی به عنوان ضمانت      . و غیر مالی باشد   مالی  
تواند شبیه آن چیزی باشد کـه در قـوانین سـوریه و فرانـسه متـداول اسـت و در ایـن                         می

 دو قسمت بودن وثیقه از جهـت حـضور          اینکهخصوص نظر موافقی نیز وجود دارد مبنی بر         
تواند رافع بعضی از ابهامات در ارتبـاط بـا تعیـین     می و جبران زیان شاکی، قضائینزد مقام   

  ) 2. ( اخذ شده از متهم باشدتأمینتکلیف 
تواند دلیلی بر رد این ایده باشـد و شایـسته اسـت     ولی نظام قانونی فعلی هرگز نمی    

 پـیش   قـضائی قانونگذار در این جهت تدبیری اندیشه کند و به عنوان مطلع بحث، دستگاه              
توانـد     نمی دادسراال در وضعیت فعلی و با توجه به قوانین موجود قاضی            به هر ح  . قدم شود 

  . به عنوان وثیقه غیر از ما را بپذیرد
  آثار صدور قرار وثیقه

 صادر گردید مـتهم ملـزم خواهـد بـود           دادسرا قرار وثیقه توسط قاضی      آنکهپس از   
  :Ĥثار زیر خواهد بودآرایبه عبارت دیگر، قرار اصداری د. یکی از آثار زیر را انتخاب کند
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 اینکـه  تکلیف متهم به معرفی وثیقه معادل ارزش ریالی مندرج در قرار اعم از       -الف
این تعهد را شخصاً انجام دهد یا شخص دیگری از جانب او این تکلیف را بـه جـا آورده و                     

  . متهم وثیقه معرفی کندبرای
شـاید  . »الف« بند   تحت قرار تا زمان معرفی وثیقه به شرح       ) 3(  تحمل بازداشت  -ب

به نظر برسد آثار صدور قرار وثیقه منحصر به دو اثر فوق است؛ امـا بایـد گفـت در قـانون                      
قـرار وثیقـه شـناخته شـده        های عمومی و انقالب، اثر دیگری نیز بر           اصالح تشکیل دادگاه  

) 4( انـد  است و بعضی فراتر از این مطلب، قابل اعتراض بودن قرار وثیقه را نیز مطرح کـرده              
  . دهیم که آن را مورد بحث قرار می

  اعتراض نسبت به وثیقه 
در ) 1290اصـول محاکمـات جزایـی       (قانون سابق آیین دادرسی کیفری      ) 40( ماده

  : چنین مقرر داشته بودمورد قابل اعتراض بودن قرار وثیقه 
ای که منجر به بازداشت قابل شکایت شود ظـرف ده روز از تـاریخ                 قرار وثیقه .......«

بازداشت قابل شکایت در دادگاه جنحه است مگر اینکه صـدور قـرار وثیقـه قانونـاً الزامـی                   
  » .........باشد می

های عمومی و انقالب در امور کیفـری          ا وجود اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاه       ب
های عمومی و انقالب، نصی در مورد قابـل اعتـراض بـودن              و قانون اصالح تشکیل دادگاه    

یقه در زمان صدور زمان وجود ندارد، اما به گفته یکی از دانشمندان آیـین دادرسـی                 قرار وث 
ایران، در مقام مقایسه قرار وثیقه و کفالت قرار وثیقه قابل اعتـراض دانـسته شـده                 کیفری  

کند، اما در توجیـه       البته، هر چند در حال حاضر قانون چنین گفتاری را تایید نمی           ) 5. (است
از حقوق دفاعی متهم آن است که بتواند به چنین قراری اعتراض کند؛             توان گفت یکی      می

تـوان قاضـی    متهم به رسیمت نشناخته نمـی برایولی به هر حال چون قانون چنین حقی را        
 نیز حق نـدارد قـراری را        دادسرامضافاً، قاضی   .  را الزام کرد اعتراض متهم را بپذیرد       دادسرا

 قانون صریحاً این اختیار را به اعطـا         اینکهدف مگر   در زمان صدور قابل اعتراض معرفی کن      
  . کرده باشد

  به تداوم بازداشت ناشی از قرار اعتراض 
همان گونه که بیان شد، بازداشت اولیه تحـت قـرار وثیقـه، در چـارچوب مقـررات                  

تعدیل موضوع و همچنین به عنـوان  برایگذار  باشد، اما قانون  حاکم فعلی، قابل اعتراض نمی    
اسیت نسبتبه سلب آزادی متهم به او اجازه داده است که اگر بازداشـت او تـداوم                 نوعی حس 

 متهم بتواند به تداوم بازداشت خـود        اینکهشراط  . طی به آن اعتراض کند    رأییافت، تحت ش  
  :که ناشی از قرار وثیقه است اعتراض کند آن است که
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، اگـر   بنـابراین . باشد منتهی به تصمیم نهایی نشده       دادسرا پرونده اتهام او در      -الف
 خارج شده باشد او حق اعتراض بـه         دادسراپرونده متهم با صدور یکی از قرارهای نهایی از          

  . تداوم بازداشت خود را نخواهد داشت
م رأیم مربوط به دادرسی دادگاه کیفری استان چهار ماه و در سـایر جـ              رأی در ج  -ب

، چنانچه متهم حسب مورد زودتـر       راینبناب. دو ماه از تاریخ بازداشت متهم سپری شده باشد        
از چهار ماه و دو ماه، اعتراض خود را تسلیم کند، در زمان تسلیم قابـل رسـیدگی نخواهـد                    

  . بود
، اگـر   بنـابراین .  در انقضای مدت چهار ماه، متهم همچنـان در بازداشـت باشـد             -ج

تفاده کنـد، زیـرا     تواند از این حق اس      متهم به تداوم بازداشت خود گذشته اعتراض دارد، نمی        
  . تداوم بازداشت باید متصل به انقضای مهلت دو یا چهار ماه باشد

. ابقا شده باشد  الصدور متهم به موجب تصمیم دادیار یا بازپرس            قرار وثیقه سابق   -د
، اگر در انقضای مهلت دو ماه یا چهار ماه، قرار وثیقـه سـابق تخفیـف یافتـه و یـا                      بنابراین

شده بشد که اخف از قرار قبلی است، متهم بازداشتی حـق اعتـراض              تبدیل به قرار دیگری     
  . نخواهد داشت

  .  بیش از ده روز از تاریخ ابالغ ابقای قرار به متهم نگذشته باشد-ه
 اگر متهم خارج از ملهت ده روز از تاریخ ابالغ نسبت به ابقـای قـرار خـود                   بنابراین

البتـه در ایـن خـصوص بایـد گفـت،           .  اعتراض کند به اعتراض او ترتیب داده نخواهد شد        
، بـا دادگـاهی        اعتراض نسبت به قرار در مهلت مقرر یا خـارج از آن اسـت              اینکهتشخیص  

  . است که صالحیت رسیدگی به اعتراض را دارد
قـانون اصـالح قـانون تـشکیل        ) 3( ماده» ط« ط پنج گانه مذکور در بند     رأیتمامی ش 

  :دارد  چنین بیان می)3( ماده» ط« بند. ستهای عمومی و انقالب، بیان شده ا دادگاه
م موضوع صالحیت دادگاه کیفری استان تا چهـار مـاه و در سـایر               رأیهرگاه در ج  «

، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او           تأمینم تا دو ماه به علت صدور قرار         رأیج
ر مکلـف بـه فـک یـا      نشده باشد، مرجع صادر کننده قرا      دادسرامتنهی به تصمیم نهایی در      

 صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت، با ذکـر علـل و جهـات                  تأمینقرار  تخفیف  
شود  و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابـالغ بـه                    مزبور قرار ابقای می   

فک قرار بازداشت مـتهم     . وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقالب محل شکایت نماید          
آیـد و در صـورت حـدوث اخـتالف بـین        بازپرس با موافقت دادستان به عمل مـی از طرف 

چناچه بازداشت متهم ادامه یابد مقـرر   . دادستان و بازپرس حل اختالف با دادگاه خواهد شد        
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بـه هـر حـال مـدت        . شـود   است این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال مـی              
  » .Ĥن جرم تجاوز نمایدبرای حبس مقرر در قانون بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات

  صدور قرار وثیقه در دادگاه کیفری استان 
نکته مهمی که در ارتباط با صدور قرار توسط دادگاه کیفری استان باید به آن اشاره            

پاسخ به این سؤال است که اگر دادگاه کیفی استان بخواهد وثیقه صادر کند، آیا ایـن                 کرد،  
حسب مرود سه عضو یـا پـنج عـضو دادگـاه            ( امضای کلیه اعضای دادگاه برسد    قرار باید به    

: یا اینکه موضوع تریبیت دیگری دارد؟ در پاسخ به این سؤال دو اسـتدالل وجـود دارد       )) 6(
یک استدالل آن است که تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه کیفری استان مـستلزم حـضور                

است؛ اما صدور قرار وثیقه مستلزم تشکیل       ) نفرحسب مورد سه یا پنج      ( تمام اعضای دادگاه  
تـوان    جلسه دادرسی نیست، بلکه در غیرجلسه دادرسی، یعنی در جلسه تحقیقاتی هـم مـی              

تواند قـرار وثیقـه        به تنهایی می   دادسرامتهم قرار وثیقه صادر کرد و در جایی که قاضی           برای
ر دادگـاه کیفـری اسـتاان       پذیرد که قاضی عالی رتبه شاغل د         نمی قضائیصادر کند منطق    
 صدور قـرار وثیقـه در دادگـاه کیفـری           بنابراین. متهم وثیقه صادر کند   براینتواند به تنهایی    

  . استان مستلزم مشارکت تمام اعضای دادگاه نیست
متهم، یک تصمیم و اقدام به شـمار     برایاستدالل دوم آن است که صدور قرار وثیقه         

گیرد و دادگـاه      به نام دادگاه کیفری استان صورت می      می رود که این اقدام از سوی نهادی         
تشکیل و رسمیت حد نصاب حسب مورد حضور سه یا پنج عـضو دادگـاه          برایکیفری استان   

صدور قرار وثیقه حضور تمامی اعضای دادگاه الزم است اما اگر اختالفی            برای بنابراین. است
 در زمان صـدور قـرار   بنابراین .بین اعضا حاصل شد تصمیم اکثریت مناط اعتبار خواهد بود        

پذیرد، همچون نامه معرفی مـتهم بـه زنـدان، الزم             تمام اعضا در دادگاه صورت می     حضور  
البـدل   نیست کلیه اعضای دادگاه آن را امضا کنند، بلکه امضای رئیس دادگاه یا عضو علـی             

 دو  رسـد هـر     تر است، به نظـر مـی        اینکه کدام یک از دو استدالل فوق صحیح       . کافی است 
توان گفت اگـر تـصمیم        قوت و صالبت است؛ اما به عنوان راهکار عملی می         آرایاستدالل د 

 حـضور تمـامی اعـضای دادگـاه در جلـسه و              به صدور قرار در جلسه دادرسی اتخاذ شـود،        
اما اگـر صـدور قـرار در مرحلـه تحقیقـات            ) 7(مشارکت اکثریت در صدور قرار الزم است؛        

ایجـاب  .) شوند  ه مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می       می ک رأینسبت به ج  (مقدماتی  
  . تواند اقدام نماید شود، با ارجاع رئیس، یکی از قضات دادگاه کیفری استان می

  سایر امور مربوط به قرار وثیقه 
وضعیت وثیقه گذاشتن توسط شخص حقوقی، نحوه پذیرفتن این وثیقه قرار وثیقـه             

ثیقه، نحوه وثیقه و ابقای قرار وثیقـه و صـدور قـرار وثیقـه               در نیابت، فک یا تخفیف قرار و      



 ١٤

توسط دادگاه عمومی جزایی یا انقالب، حسب مورد تابع همان احکامی خواهد بـود کـه در                 
  . صفحات پیشین در ارتباط با قرار کفالت بیان شد
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  :ها نوشت پی
  . کیفریهای عمومی و انقالب در امور  قانون آیین دادرسی دادگاه) 146( ماده -1
نقدی یا ضرر و زیان مدعی      در صورتی که محکوم علیه عالوه بر حبس به جزای           «

 گرفته شده باشد فقط تـا       تأمینخصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از           
التزام پرداخـت خواهـد شـد و          میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه          

  ».شود شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می زاید بر آن بازگردانده می
چـاپ  -189 صـفحه    - جلـد دوم   - آیین دادرسی کیفری   - دکتر محمد  - آشوری -2

  .  نشر سمت-82 بهار -سوم
  . های عمومی و انقالب در امور کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه) 138(  ماده-3
 در صورت عجـز از معرفـی   متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده،        «

  ».کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد
 - نشر میـزان   -159 صفحه   - جلد پنجم  - آیین کیفری  - آخوندی، دکتر محمود   -4
  .82زمستان 
  .  همان صفحه- منبع قبل- دکتر محمود- آخوندی-5
  . های عمومی و انقالب قانون اصالح قانون تشکی دادگاه) 20( ماده» 1« تبصره-6
می که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یـا قـصاص نفـس یـا               رأیرسیدگی به ج  «

م مطبوعـاتی و سیاسـی      رأیاعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جـ               
ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مـذکور دادگـاه         

مـی کـه مجـازات      رأیرسیدگی به ج  برایدگاه کیفری استان    دا. شود  کیفری استان نامیده می   
رئـیس  (قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حسن دائم باشد، از پنج نفر                   

تـشکیالت،  . شود  تشکیل می ) دادگاه تجدیدنظر استان  البدل    و چهار مستشار یا دادرس علی     
ـ ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور        تـصویب قـانون آیـین دادرسـی        این دادگـاه    رأی

های عمـومی و انقـالب در      مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه         
اسالمی خواهد  رأی و حقوقی مجلس شو    قضائی کمیسیون   28/6/1378امور کیفری مصوب    

م مطبوعـاتی و سیاسـی بـا حـضور هیـات            رأیدادگاه کیفری استان در رسیدگی به جـ       . بود
  ».یل خواهد شدمنصفه تشک

 -1168/7ه ضمن نظریه مشورتی شـماره       قضائی اداره کل حقوقی و تدوین قوه        -7
اتخـاذ  «:  دادگـستری اسـتان قـم اعـالم نمـوده اسـت            قضائی خطاب به معاون     31/2/82

تصمیمات در دادگاه کیفری استان باید به اتفاق یا به اکثریت باشد؛ لکن اصدار دستورهای               
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 متهم به زندان، ضرورت ندارد به امـضای تمـام اعـضای دادگـاه               الزم مانند دستور معرفی   
  ».باشد، بلکه کافی است رئیس دادگاه با احد قضات دیگر آن را امضا کند
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  ثاثیر مالکیت در دعوای تصرف عدوانی
  

  )عضو هیĤت علمی دانشگاه کاشان( دکتر عباس زراعت
  

 عدوانی است، مقرر    قانون مجازات اسالمی که عنصر قانون جرم تصرف       ) 690(ماده
و ...... به تهیه آثار تصرف در اراضـی مزروعـی        .... سازی  هر کس به وسیله صحنه    «: دارد  می

هـای وابـسته بـه دولـت و موقوفـات و              سایر اراضی و امالک متعلق به دولـت یـا شـرکت           
اشخاص حقیقی یا   المنفعه اختصاص یافته یا       مصارف عام برای  محبوسات واثالت یافته که     

یـا اقـدام   .... حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید ه منظور تصرف یا ذی  حقوقی ب 
به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حـق در مـوارد مـذکور                    

به کـار   » متعلق به « باشد، عبارت   در قسمت اول این ماده که در مورد تصرف می         » .....نماید
مـوارد  (باشـد نیـز اشـاره بـه            که در مورد تصرف عدوانی می      رفته است و قسمت دوم ماده     

دارد و این دو عبارت ظهور در آن دارد که موضوع تصرف عدوانی باید ملک متعلق                ) مذکور
انگاری تصرف عدوانی که همانا برقـراری نظـم       به شاکی باشد، اما این ظهور با فلسفه جرم        

ارد؛ زیرا در تـصرف عـدوانی آنچـه         اجتماعی و احترام به تصرفات اشخاص است، تعارض د        
باشد سبق تصرفات شاکی است و الزم نیست که شاکی مالکیـت نیـز داشـته                  که شرط می  

برخـی  . های مختلفی را اتخاذ کنند      ها نیز رویه    این تعارض سبب شده است که دادگاه      . باشد
ها بر اساس ظاهر ماده، شکایت متصرفی را کـه ملـک تحـت تـصرف وی مـورد                     از دادگاه 

قرار گرفته است، اما مالکیتی ندارد، یا توان اثبـات مالکیـت خـود را نـدارد،                 صرف عدوانی   ت
ها با توجه به فلـسفه تفنـین مـاده صـرفاً بـه تـصرفات                  دانند و برخی دادگاه     مسموعف نمی 

ها و ادله آنها الزم است تحقیقی صورت          بررسی این دیدگاه  برای  ) 1. (کنند  شاکی توجه می  
  . گزینیم تر را بر می ضر در صدد همین امر است و در پایان احتمال موجهگیرد که مقاله حا

  
  : احتمال لزوم مالکیت شاکی و دالیل آن-الف
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ا .م.ق) 690( توان مطرح کرد، ظـاهر مـاده        این احتمال می  برای  ترین دلیلی که      مهم
  :باشد های زیر قابل طرح می باشد که در قالب استدالل می

کـه شـکایت غیرمالـک در مـورد تـصرف            دهـد   ه نشان می   سابقه وضع این ماد    -1
جـایگزین آن   ) 690( قـانون تعزیـرات کـه مـاده       ) 134( عدوانی پذیرفته نیست؛ زیرا در ماده     

آمده است  ) 690( بیان نشده بود و این قید که در انتهای ماده         » در موارد مذکور  «است، قید   
ممانعت از حق نسبت به امالک      داللت بر این مطلب دارد که تصرف عدوانی و مزاحمت یا            

متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز صـرفاً بـا شـکایت مالـک قابـل تعقیـب                      
همـان امـالک متعلـق بـه دولـت و اشـخاص             » موارد مذکور «کیفری است؛ زیرا منظور ا      

  )2. (حقیقی و حقوقی است
هـای    امـاره الظهـور یکـی از        ظهور در مالکیت دارد و اصاله     » متعلق به « عبارت   -2

متعلق « عبارتبرای  حقیقت است؛ یعنی، در اینجا یک معنای مجازی و یک معنای حقیقی             
معنای حقیی همان مالکیت است؛ زیرا معنای حقیقی معنایی است که لفظ            . وجود دارد » به

توان گفت ملکی که در تصرف دیگـری اسـت متعلـق بـه وی                 یعنی می . ظهور در آن دارد   
یک معنای حقیقی و یـک معنـای        آرایقواعد حقوقی هرگاه لفظی د     حال بر اساس  . باشد  می

انصراف لفظ به معنای مجازی وجود نداشته باشد باید لفـظ           برای  ای    مجازی باشد، و قرینه   
  . را حمل بر معنای حقیقی نمود

مالکیت را اراده کـرده  ) 690( قرینه بر آن است که قانونگذار در ماده    ) 691( ماده   -3
کی شود کـه در     هر کس به قهر و غلبه داخل مل       «: ین ماده چنین آمده است    است؛ زیرا در ا   

در این ماده فقط سخن از تصرف به میان آمـده اسـت و عبـارت                » ....تصرف دیگری است  
نیز صرف تـصرف    ) 690(به کار نرفته است در حالی که اگر قانونگذار در ماده            » متعلق به «

پـس  . بـرد   را بـه کـار مـی      » در تصرف دیگری  «ت  عبار) 691(را اراده کرده بود مانند ماده       
شود که قانونگذار تعمداً این تمایز را برقرار کرده است و هر یک از ایـن الفـاظ را                   معلوم می 

  . باید در معنای خاص خود به کار برد
در .  در قوانین کیفری باید اصل را بر تفسیر مضیق قانون به نفع متهم گذاشـت               -4

ایم   را به تصرف نیز تسری بدهیم، تفسیر موسع از قانون کرده          » بهمتعلق  «اینجا اگر معنای    
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گیرند که این امر با اصول و قواعـد حقـوقی          و افراد بیشتری تحت شمول این ماده قرار می        
  . سازگار نیست

طرح دعوای تصرف عدوانی در سه قنون مـستقل         برای قانونگذار سه راه متفاوت      -5
تواند از هر یک از این سـه راه اسـتفاده             دوانی می بینی کرده است که مدعی تصرف ع        پیش

 در شکایت موضوع قانون جلوگیری از       مثالًط خاص خود را دارد،      رأیکند و البته هر راهی ش     
تصرف عدوانی نباید بیشتر از یک ماه از زمان تصرف گذشته باشـد و در شـکایت موضـوع         

  . نیز شاکی باید مالکیت داشته باشد) 690(ماده 
نـدانیم معنـایش آن   ) 690( لکیت را شرط شکایت کیفـری موضـوع مـاده     اگر ما  -6

دعوای تصرف عدوانی مفتوح نموده است که در هیچ یـک          برای  است که قانونگذار سه راه      
از این سه راه مالکیت شاکی الزم نیست؛ اما این سخن معقـول نیـست، بلکـه بایـد گفـت                  

.  کردهاست که نیاز به مالکیـت نـدارد        بینی  دعوای تصرف عدوانی دو راه پیش     برایقانونگذار  
بینـی    و دو راه هـم پـیش      ) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و قانون آیین دادرسی مدنی         (

  ) و دعوای خلع ید690ماده . (کرده است که مدعی باید مالکیت داشته باشد
ای بر شرط مالکیت شاکی است؛ زیرا به موجب این            ا نیز قرینه  .م.ق) 727( ماده   -7

م قابل گذشت محسوب شده است کـه تعقیـب          رأیدر عداد ج  ) 690( جرم موضوع ماده   ماده
پس اگر وضع این ماده صرفاً به خـاطر برقـراری           . آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد      

شود مجـوز تعقیـب از        ارتکاب آن که موجب بر هم زدن نظم جامعه می         نظم در جامعه بود،     
  . خصوصی نداشتسوی دولت بود و نیازی به شکایت شاکی 

  
  : احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دالیل آن-ب

استناد ) 690(طرفداران این احتمال بیشتر و تفسیر منطقی ماده و فلسفه وضع ماده             
  ) 3: (توان به شرح زیر برشمرد می کنند و دالیل ایشان را می

ترام اح) اعم از کیفری و حقوقی    ( مربوط به تصرف عدوانی      تفلسفه وضع مقررا   -1
رفع تصرف از امالکی است     برایبه تصرفات اشخاص و جلوگیری از اقدام مستقیم اشخاص          

 هر کس متصرف ملکی است باید بـه تـصرفات او            بنابراین. که نسبت به آنها ادعایی دارند     
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سابقه طوالنی باشد و چنین شخصی هـر        آرایاحترام گذاشت به خصوص اگر تصرفات وی د       
 اقامه دعوا کند، دعوایش مسموم اسـت، هـر چنـد مالکیـت              گاه به استناد تصرفات خویش    

  . تواند مستند دعوایی قرار گیرد ای جدا از تصرف است و هر یک از اینها می مقوله
دهد کـه در آن مـوارد نیـز مالکیـت مـدعی                نگاهی به مقررات مشابه نشان می      -2

 از تـصرف    قـانون اصـالح قـانونن جلـوگیری       ) 2( مـاده    مثالًتصرف عدوانی شرط نیست؛     
هرگاه کسی مال غیرمنقولی را کـه در تـصرف غیـر            «: دارد  مقرر می 1352عدوانی مصوب   

شود که در ایـن مـاده، فقطـه بـه تـصرف               مالحظه می » .....بوده است عدواناً تصرف کرده    
قانون آیین دادرسی مدنی هم دعوای تصرف عـدوانی         ) 158(ماده  . شاکی اشاره شده است   

ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او           «:را چنین تعریف کرده است    
در این مـاده صـرف متـصرف        » .نماید  مال تصرف خود را نسبت به ان مال در خواست می          

ایـن  ) 161(ماده  . نفع شدن در دعوای تصرف عدوانی کافی دانسته شده است           ذیبرایبودن  
در «: دانـد    کـافی مـی    طرح دعـوای تـصرف عـدوانی      برایقانون نیز شرط سبق تصرفات را       

دعاوی تصرف عدوانی ممانعت از حق، و مزاحمت خواهان باید ثابـت نمایـد کـه موضـوع                  
دعوا حسب مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی                  

کنـد و مقـرر       نیز مطلب را کامالً واضح و روشـن بیـاتن مـی           ) 162(ماده  » خارج شده است  
در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابزار سند مالیکـت دلیـل                «: ددار  می

 ماده بیان شده  ندر ای » .بر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید             
مالکیت توجهی نخواهد شد و کاربرد سند مالکیـت حـداکثر آن            است که اگر خواهان، سند      

آنچه مسلم است اینکه دعاوی تـصرف عـدوانی         . رفات باشد سبق تص برایای    است که اماره  
ا از مقررات مشابه هستند و یکـی از مقـررات مـشابه آنهـا                 اعم از کیفری و حقوقی در پاره      

باشـد کـه رکـن اساسـی دعـاوی            کفایت سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم می        
  . تصرف است

آن است که در دعـوای       تفاوت اساسی دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی           -3
الزم نیست که مدعی مالکیت داشته باشد و ایـن  ) اعم از حقوقی و کیفری (تصرف عدوانی   
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ای محکم و استوار اسـت کـه          االیام در حقوق ما ریشه دوانده است قاعده         قاعده که از قدیم   
  . در موارد ابهام در عبارات قانون نیز باید به این قاعده رجوع کرد

  
  : شاکی با مشروعیت تصرفات وی لزوم مالکیت-ج

احتمال سومی که ممکن است در اینجا مطرح شود آن اسـت کـه شـاکی تـصرف                  
عدوانی یا باید مالکیت داشته باشد یا تـصرفات وی بـه قـائم مقـامی مالـک باشـد، یعنـی                      

این نظریه ابزار داشـت بـه شـرح زیـر           برایتوان    تصرفات مشروع باشد و دالیلی که می      آراید
  :است

مقررات دیگر مربوط به تصرف عدوانی هم به صرف تـصرفات اکتفـا نـشده            در   -1
 که به تصرفات غیرمالـک اشـاره دارد         قانون آیین دادرسی مدنی   ) 170(در ماده    مثالًاست،  

  : آمده است
مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طـور کلـی اشخاصـی کـه ملکـی را از طـرف                    «

» . مقامی مالک برابر مقررات باال شکایت کننـد        توانند به قائم    باشند می   دیگری متصرف می  
بلکه شاکی بای مالک    رویه محدود نمود،      ، دامنه شاکیان تصرف عدوانی را نباید بی       بنابراین

باشد یا اگر مالک نیست از طرف مالک و به قائم مقامی وی شکایت نماید و یا تـصرفاتش                   
  . مشروع باشد

ای   ری نظم در جامعه اسـت، بگونـه        گر چه فلسفه مقررات تصرف عدوانی برقرا       -2
که تصرف اشخاص محترم باشد و هرکس مدعی است متصرف به صـورت نامـشروع بـه                 

 رفع تصرف کند اما این بدان معنـا         قضائیدهد باید از طریق مراجع        ات خود ادامه می   تصرف
، اگـر   بنـابراین . کنـد   نیست که قانونگذار از تصرفات نامشروع و غاصبانه نیـز حمایـت مـی             

خودش سابقه تصرفات نیز ایجاد کـرد       برایص مبادرت به تصرف امالک دولتی نمود و         شخ
و دولت زمین را از او پس گرفت نباید حق طرح شکایت کیفری داشته باشد زیرا، تصرفاتی                 

  . کند تصرفات مشروعی نیست که به آن استناد می
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به کار ) 690(ه ماده را ب ) متعلق به (گذار تعمداً و براساس منابع فقهی، قید           قانون -3
برده است، زیرا تصرفات متصرفی که خود غاصب است، از نظر شرعی هیچ احترامی نـدارد             

  .و قانونگذار نباید از آن  حمایت کند
  
  : تاثیر نیت متصرف-د

احتمال دیگری که ممکن است در اینجا مطـرح شـود آن اسـت کـه شـرط لـزوم                    
ارد؛ یعنی اگر مرتکب قصد تملک مورد       مالکیت شاکی و عدم آن بستگی به نیت متصرف د         

تصرف را داشته باشد شاکی باید مالک ملک باشد؛ زیـرا اخـتالف طـرفین دعـوا صـرفاً در                    
 متـصرف ملـک مـورد اخـتالف         تصرف نیست، بلکه در مالکیت نیز اختالف دارند؛ اما اگـر          

نسبت بـه   دارند، اما اگر متصرف ملک مورد اختالف را صرفاً با قصد استفاده تصرف کند و                
. مالکیت آن ادعایی نداشته باشـد الزم نیـست کـه شـاکی مالکیـت خـود را اثبـات نمایـد                     

قـانون مجـازات    ) 690(شـود کـه مـاده         تقویت این نظریه ممکن است چنین گفته مـی        برای
به منظور  «: گویند  یکی در قسمت اول که می     : اسالمی تصرف را در دوجا مطرح شده است       

است کـه در    » تصرف عدوانی «و دیگری   » خود یا دیگری  حق معرفی کردن      تصرف یا ذی  
  . تشخیص این مطالب باید حسب مورد قضاوت کردبرایپس . قسمت دوم بیان شده است

  
  :گیری  نتیجه-ه

رسد از مجموع این چهار نظریه و احتمال باید نظر سوم را برگزیـد؛ زیـرا    به نظر می 
اشد و از نظـر اسـتدالل نیـز عـالوه بـر      های دیگر ب باید نظر جامع همه دیدگاه  این احتمال   

  :دالیلی که دیگر باشد و از نظر دالیل سه احتمال دیگر گفت
لزوم مالکیت شاکی دانـست، زیـرا مـاده         برایتوان مؤیدی      سابقه این ماده را نمی     -1

بـه کـار رفتـه بـود و         ) تصرف در امالک دیگران   (قانون مجازات عمومی نیز عبارت      ) 268(
را به کار برده بـود؛ در حـالی کـه رویـه             ) متعلق به (تعزیزات هم عبارت    قانون  ) 134(ماده  

  .  تردیدی در عدم لزوم مالکیت شاکی تصرف عدوانی نداشتقضائی
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ظهـور در مالکیـت دارد، گفتـه درسـتی     ) متعلق بـه (شود عبارت    اینکه گفته می   -2
که یـک ملـک   نیست؛ بلکه عین ادعاست و تعلق داشتن اعم از مالکیت است؛ زیرا حقوقی        

که عین یـا منـافع یـک        عرفاً به مستأجری    . باشد  کند منحصر در حق مالکیت نمی       پیدا می 
عرفاً به مستاجری که عـین مـستاجره        . باشد  کند منحصر در حق مالکیت نمی       ملک پیدا می  

شود کـه ایـن       گفته می ...... را در اختیار دارد یا مرتهنی که عین مرهونه را در تصرف دارد و             
  . تعلق به اوستاموال م

که نتـوان تفـسیر منطقـی        تفسیر موسع از قوانین کیفری هنگامی ممنوع است          -3
که ادعا آن است که علت و فلسفه مقررات تصرف عـدوانی معلـوم اسـت و                 نمود؛ در حالی    

  . می توان تفسیر منطقی کرد
 مقایسه دعوای کیفری تصرف عدوانی با دعـوای موضـوع قـانون جلـوگیری از            -4
دوانی و قانون آیین دادرسی مدنی، مقایسه صحیحی نیست؛ زیرا این دعاوی تابع             تصرف ع 

  . مقررات متفاوتی هستند و اگر یکسان بودند نیاز به وضع قوانین مختلف نبود
 ممکن است گفته شود یکی از نتایج این دیدگاه آن است که اگر مالک مـالکی                 -5

نی نماید متـصرف سـابق حـق شـکایت          را که در اختیار دیگری قرار داده است تصرف عدا         
کیفری نخواهد داشت، مانند اینکه موجر اقدام به تـصرف عـین مـستاجره در زمـان اجـاره       

این ایراد پذیرفته نیست؛ زیرا تصرفات مستاجر، تصرفات مشروعی است و تـصرفات             . نماید
  . کند مالک نامشروع است و صرف مالک بودن روی کفایت نمی

  
  :ها نوشت پی
، معاونـت   )3( ، مـسائل قـانون مجـازات اسـالمی        قـضائی های    عه نشست  مجمو -1

  .  به بعد47ه، چاپ اول، ص قضائیآموزش و تحقیقات قوه 
  . 61، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ص قضائیهای   مجموعه دیدگاه-2
، انتشارات ققنوس،   3، ج   )تعزیرات( عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسالمی        -3

  )690(، شرح ماده 138
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  هقضائیرهنمودهای ریاست محترم قوه 
  اهللا هاشمی شاهرودی حضرت آیت

  
امنیـت  برای احقاق حقوق عادالنه مردم و ایجاد بستری سالم           ،قضائیوظیفه دستگاه   

انجام این  برایاین دستگاه   . و آسایش و در سایه آن، شد و توسعه صحیح و همه جانبه است             
  :وظیفه خود نیاز به سه رکن دارد

  . الیقاجرای  و قضائی کادر -3 تشکیالت سالم و کارآمد؛ -2 قوانین عادالنه؛ -1
  ضرورت آموزش مستمر 

شود کـه     آموزش نباید مقطعی و مربوط به دوران کوتاه خاص باشد؛ گاهی دیده می            
کنند، حال آن که آموزش باید مـستمر          چند ماه یا یک سال تنظیم می      برایبرنامه آموزش را    

. ای را در نظـر گرفـت        بندی ویژه   این کار باید مراتب را سنجید و طبقه       برای   .و دایمی باشد  
توان اکتفا کرد، بلکه دسـتورهای اسـالمی          این آموزش متسمر هم به وعظ و ارشاد نمی        برای

شناسـی     روان مـثالً را باید در چهارچوب قانون و دستورالعمل گنجاند و آنهـا را تعلـیم داد؛                
ر دستورهای اسالمی آمده بایـد بـه صـورت قـانون بـه قـضات                برخورد با مجرمان را که د     

رویـی کنـد و       رو باشد یا واقعـاً بـه مجرمـان خـوش             قاضی نباید ترش   مثالًآموزش داد؛ که    
  . تعارف و میهمانی راه بیندازد

  پیوند آموزش با ترفیع و ارتقای کارکنان 
ه، قـضات را  آموزش باید به تدریج براساس فضل و دانش و تعهد و تجرب           تشکیالت  

توانیم با آموزش و نظارت بر این نیروهـای آمـوزش دیـده               ما می . بندی کند   ارزیابی و درجه  
بندی کنیم و به آنها کارنامه خاص و پایه           برگزاری آزمون ارزیابی و ارزشیابی، افراد را طبقه       

انجام دادن این کار نیاز به یک ساز و کـار مخـصوص دارد کـه بایـد                  .  معین بدهیم  قضائی
هـا را رسـمی کنـیم، کـار      بندی و این رتبـه  اگر بتوانیم افراد را رتبه. ای اندیشید  Ĥن چاره برای

های نقـل و انتقـاالت و در          توانیم به تدریج در کمیسیون      ایم که می    بسیار مهمی انجام داده   
  . شود از آنها استفاده کنیم گیرد و در تشکیالتی که ایجاد می هایی که انجام می ترفیع

این کار آموزش باید دایمی باشد، نه مقطعی و تمـام مراحـل را شـامل شـود؛                  برای  
اش از قاضی تحقیق تا رئیس شعبه دیوان بـه طـور              قضائییعنی یک فرد باید تمام مراحل       

  . های صحیح باشد مداوم سنجیده شود و ارتقای او بر اساس آموزش
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  *اعسار از پرداخت محکوم به مالی
  سیدحکیم لیطفی 

  )البدل دادگستری اردبیل علیدادرس (
  

  بررسی موضوع از دیدگاه فقهی 
نفع محکوم شـده باشـد         چنانچه محکوم علیه در دعاوی مالی به رد مالی و ذی           -1

بـدیهی اسـت    . مکلف است نسبت به پرداخت محکوم به در حق محکوم لـه اقـدام نمایـد               
بـدهی خـود را بـه       شـود کـه       باشد الزام مـی   چنانچه مدیون متمکن از پرداخت محکوم به        

نفع بپردازد و اگر امتناع نمود و بر این وضعتیت اصـرار کـرد براسـاس مراتـب امـر بـه                        ذی
شود؛ یعنی ابتدا با تغلیظ در قول تا آنجا که اگر دسـت از ممالطـه بـر               معروف با او رفتار می    

 حاضـر   نماید تا زمانی که حق را ادا نماید و اگر مالی دارد که              نداشت، حاکم او را حبس می     
تواند مال او را بفروشد و اگر مورد محکومیت عین باشد آن عین              به فروش نیست حاکم می    

دهد، و اگر محکوم به       نفع تحویل می    را حاکم به زور از تصرف محکوم علیه خارج و به ذی           
. دهد له می ستاند و به محکوم دین باشد مثل یا قیمت آن را حسب مورد از محکوم علیه می           

  ) 1. (رد تفاوتی بین زن و مرد نیستدر خصوص مو
اگر محکوم علیه مدعی اعسار باشد و محکوم له اعـسار او را انکـار کـرد، اگـر                    -2

علیه سابقه توانایی مالی و یسر وجود داشته باشد، قول منکر اعسار مقدم است و                 محکومبرای
 و اگـر سـابقه      علیه سابقه فقر و ناتوانی مالی داشته باشد، قـول او مقـدم اسـت                اگر محکوم 

علیه از نظر اینکه در عسر بوده یا در یسر مشخص نباشد ممکـن اسـت موضـوع از             محکوم
  ) 2. (باب تداعی باشد و یا اینکه قول معسر را مقدم بدانیم

  
و صناعتی داشته باشـد و       اگر اعسار محکوم علیه ثابت باشد، چنانچه وی شغل           -3

ود تا زمانی که توانایی مالی پیـدا کنـد و مـدیون             ش  یا قادر به کار باشد به او مهلت داده می         
شود تا از طریق کسب و کار بدهی خویش را بپردازد، مشروط بر اینکـه اشـتغال                   ملزوم می 

  )3. (او مقدور باشد و موجب عسر و حرج وی نگرددبرای
لـه در     علیه معسر اسـت یـا موسـر و محکـوم             اگر شک کردیم در اینکه محکوم      -4

علیه را جهت عسر و یسر مـشخص          لیه را نمود، تا وضعیت محکوم     ع  خواست حسب محکوم  
شـود و اگـر       چنانچه اعسار او ثابت شود آزاد مـی       . نماید  شود حاکم، مدیومن را بازداشت می     

شود؛ بـه شـرطی       قادر به کسب و کار باشد، به انجام کار جهت پرداخت دین خود ملزم می              
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نچه یسر او ثابت شود، بـه پرداخـت دیـن    او موجب عسر و حرج نباشد و چنا    برایکه اشتغال   
  ) 4. (گردد شود و در صورت ممالطه، با او به عنوان مدیون مماطل رفتار می الزام می

او ضرر داشته باشد،    برایچنانچه محکوم علیه مبتال به نوعی بیماری باشد که حبس           
. یـست مادامی که ابتالی او باقی است، حبس او را جهت شک در عسر و یسر وی جـایز ن                  

علیه قبل از حکم حبس، اجیر کسی شده باشد که تا پایان اجازه               همچنین است اگر محکوم   
  ) 5. (توان او را حبس کرد مزبور نمی
شـود   به موجود باشد اخذ مـی    علیه چنانچه عین محکوم      در ایفای دین از محکوم     -5

داشت کـه مـالک     شود؛ ولی باید توجه       واّال در مثلیات مثل و در قیمیات قیمت آن اخذ می          
، اگر کسی که مدیون اسـت و غیـر          بنابراین. در عسر و یسر با احتساب مستثنات دین است        

  . از مستثنات دین مالی در اختیار ندارد، معسر است
مستثنیات دین عبارت است از خانه، لباس و چهارپای سواری؛ چنانچه در شـأان او               

و مـالک     رت با رعایت شـأن شـخص؛      و مورد احتیاجش باشد و نیز اثاث البیت در حد ضرو          
شخص ضروری باشد، بـه نحـوی کـه اگـر مجبـور بـه               برایای    کلی آن است که هر وسیله     

 اگـر   بنـابراین ) 6. (گیرد جزو مستثنیات دیـن اسـت        فروش آن شد در عسر و حرج قرار می        
 که اگر یکـی     کسی چند خانه داشته باشد و به همه آنها احتیاج مبرم داشته باشد، به نحوی              

. ها جزو مستثنیات دین خواهد بود       گیرد، همه خانه    ز آنها را بفروشد در عسر و حرج قرار می         ا
ای داشته باشد که بیش از حد نیاز او باشد، واجب است مقدار زایـد                 از طرفی اگر کسی خانه    

ای که به اندازه نیاز خود اکتفا کند و دین خـود              را بفروشد و یا آن خانه را بفروشد و به خانه          
  ) 7. ( بپردازدرا

در برخی از کتب فقهی در پاسخ به این سؤال که در زمان فعلی مستثنیات دین چه                 
مـستثنیات دیـن عبـارت اسـت از منـزل           «: چیزهایی است، چنین پاسـخ داده شـده اسـت         

تجمل باشد و در شهر وسیله سواری مورد نیـاز و           برایمسکونی و لباس مورد احتیاج اگر چه        
سوار شدن به آن محتاج باشد و لوازم منـزل از  برای وسیله دیگری که     در روستا حیوان یا هر    

خود یـا میهمـان بـا در    برایخوردن و آشامیدن و پختن غذا برایقبیل فرش و پرده و ظروف     
نظر گرفتن مقدار حاجت به حسب شأن، به طوری کـه اگـر آنهـا را بفروشـد در زحمـت و                      

کسی که اهـل    برایبلکه کتب علمیه نیز     شود،    گیرد و موجب منقصت او می       مضیقه قرار می  
باشد به مقدار احتیاج و به حسب شأن و مرتبه علمی از مـسنثنیات دیـن                  استفاده از آنها می   

شود   در پاسخ به این سؤال که آیا تلفن و ماشین جزء مستثنیات دین محسوب می              . باشد  می
 نیـاز باشـد و بـه        ماشین اگر مطابق شأن او باشـد و تلـف اگـر مـورد             «:و یا خیر آمده است    

  )8(» .باشد افتد، از مستثنیات دین می صورتی که بدون آن به عسر و حرج می
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تـوان    البته باید توجه داشت مراد از مستثنا بودن ایـن مـوارد ایـن اسـت کـه نمـی                   
علیه را به فروش این اموال مجبور کرد، ولی چنانچه داوطلبانه اقدام به فـروش آن                  محکوم

واند آن را دریافت کند و موضوع ممنوعیت فروش مستثنیات دیـن تـا              ت  له می   نماید محکوم 
علیه است؛ ولی چنانچـه او فـوت نمایـد، ابتـدا بایـد دیـون او از ترکـه                زمان حیات محکوم  

  . پرداخت شوود
  

  اعسار از دیدگاه قانونی و چگونگی بازداشت
 یا عدم   یآرایاز نظر قانون اعسار، معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت د             -1

مـاده یـک قـانون      . دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محکمه یا دیون خود نباشد            
 در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ابتدا مقررات قـانون اعـسار              1313اعسار مصوب   

گرفت، پس از آن، در خـصوص     با اصالحات بعدی مورد  اجرا قرار می        20/9/1313مصوب  
م؛ مقـررات  .د.آ.ق) 789(ذیـل مـاده    » 12«ینه دادرسی بر اسـاس بنـد      اعسار از پرداخت هز   

راجع به اعسار از هزینه دادرسی مندرج در قانون اعـسار ملغـا و مقـررات خاصـی در مـواد                     
سپس با تـصویب قـانون آیـین        . همان قانون در خصوص مورد وضع گردید      ) 708 تا   693(

معسر «: عسر چنین تعریف شده است    های عمومی و انقالب در امور مدنی، م         دادرسی دادگاه 
ی یا عدم دسترسـی بـه مـال         آرایاز هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت د          

م، سـابق کـالً     .د.آ.به موجب ایـن مقـررات، ق      » .خود به طور موقت قاد به تأدیه آن نیست        
  . منسوخ و راجع به اعساراز هزینه دادرسی نیز این قانون حکومت دارد

ا، .ع.د.م.د.آ.م، سـابق و نیـز ق      .د.آ.به مالی، ق    ه اعسار از پرداخت محکوم    ولی راجع ب  
، در ارتبـاط بـا اعـسار از پرداخـت           1313ساکت هـستند و مقـررات اعـسار مـصوب سـال             

  )ا.ع.د.م.د.آ. ق504ماده . (باشد به، به قوت خود باقی و قابل اجرا می محکوم
، دادگاهی است که ابتدا بـه       به   مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم        -2

اصل دعوا رسیدگی کرده و حکم محکومیت بـه پرداخـت دیـون دیگـر، بـه موجـب اوراق                 
. یه ثبت اسناد، دادگاهی صالحی است که در محل اقامت مـدعی اعـسار قـرار دارد                اجرای  

خود، نیز یـک دعـوا و مـستلزم پرداخـت           به،    نظر به اینکه دعوای اعسار از پرداخت محکوم       
دادرسی است، چنانچه مدعی مدعی اعسار موقت از پرداخت مخارج عدلیـه در ایـن               هزینه  

دعوا گردد، ادعای او موقتاً و بدون رسیدگی مخصوص، از مخارج مربوط به دعوای اعـسار                
  . معاف است
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مدعی اعسار باید جهت اثبـات ادعـای خـود شـهادت کتبـی الاقـل چهـار نفـر از                     
. خود، ضمیمه کند  و مطلع باشند، به عرض حال،       اشخاصی که از وضع معیشت در زندگی ت       

نامه مذکور باید اسم و مشخصات و نیز شغل و نحوه معیـشت مـدعی اعـسار و                    در شهامت 
قانون ) 24 تا 20مواد . (به یا دین با تعیین آن تصریح شود         عدم تمکن او از پرداخت محکوم     

گی به دعوای اسعار بـر      از نظر قانون اعسار، رسید    )  با اصالحات بعدی   1313اعسار مصوب   
شود و عدم     العاده نیز به موضوع رسیدگی می       اساس دادرسی اختصاری است و در وقت فوق       

در مـورد اعـسار از      . حضور یکی از طرفین مانع رسیدگی بـه دعـوای اعـسار نخواهـد بـود               
چنانچه باشد نسبت بـه     . المعوم نقشی ندارد    به تصریح شده است که مدعی       پرداخت محکوم 

گردد و حکـم      ، ادعایش رد می     شود و نسبت به بخش دیگر       ش به نفع او حکم می     همان بخ 
به، قابل پژوهش و تجدیـد نظـر خـواهی     دادگاه عم از قبول یا رد اعسار از پرداخت محکوم       

 همـان قـانون     20، قانون اعسار و ماده      12،  8،  9،  10،  11 ناظر به مواد،     24ماده  . (باشد  می
  ) با اصالحات بعدی1313مصوب 

. بحثی باقی نیـست   . یا دین خود بپردازد   محکوم به    چنانچه محکوم علیه تطوعاً      -3
حاکم مشخص و معین باشد     برایولی چناچه نسبت آن اقدام ننماید و از همان ابتدا، عسر او             

های مالی مـصوب      محکومیتاجرای   قانون نحوه    آنکهتوان او را حبس نمود؛ چه         قانوناً نمی 
اشته که اگر کسی محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چـه              چنین مقرر د   10/8/1377

به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یـا دیـه، و آن را      
تادیه ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسـترس باشـد آن را                     

نماید و در غیر این صور بنـا بـه             شده استیفاء می   ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط       
له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمـان تادیـه حـبس خواهـد                   تقاضای محکومیت 

همان طور که مالحظه شد، سـه       ) های مالی   محکومیتاجرای  ماده یک قانون نحوه     . (کرد
به امتناع    داخت محکوم اول اینکه وی از پر    : علیه در نظر گرفته است      حبس محکوم برایرکن  

دوم اینکـه   . نماید و الزام دادگاه تادیه موثر استفاده نباشد و مـالی از او در دسـترس نباشـد                 
، اگر  بنابراین. سوم اینکه اعسار او ثابت نباشد     . له در خواست حبس او را داشته باشد         محکوم

علیـه   وماز محکوم علیه، مالی کـه از مـستثنیات دیـن نباشـد در دسـترس باشـد یـا محکـ           
علیه محرز و مـسلم باشـد،         دادگاه عسر محکوم  برایدرخواست حبس او را ننماید و یا از ابتدا          

به، غیرقانونی خواهد بود خصوصاً باید توجه نمود کـه ایـن              حبس او به منظور تادیه محکوم     
العسر عنوان شده است، نه حبس مدیون مماطل کـه            در متون فقهی تحت عنوان مشکوک     

العسر تا بتـوان      العسر باشد، نه معلوم     علیه مشکوک  باید محاکمه    بنابراین. داردجنبه تعزیری   
  . او را با رعایت سایر جهات قانونی حبس نمود
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به صرفاً دین و درذمه مدیون باشد، دادگـاه مکلـف اسـت در حکـم                   اگر محکوم  -4
رتی اعمال  به عین باشد، در صو      خود مستثینات دین را منظور نماید و در موردی که محکوم          

مقررات راجع به حبس محکوم علیه مقدور است که آن عین موجود نباشـد، مگـر در بـدل                   
باشد، زیرا هرگاه عین موجوئد باشد، دادگـاه بایـد بـا              حیلوله که تابع ضوابط خاص خود می      

علیه یـا هـر کـس کـه آن را در              له را از تصرف محکوم      استفاده از قوه قهریه، عین محکوم     
العسر بودن  له تسلیم نماید، و بحث مشکوک     ی خود دارد، خارج و به محکوم      تصرف غیرقانون 
  .علیه مطرح نخواهد شد یا نبودن محکوم

های مالی، به نحوی تنظیم شده کـه در           محکومیتاجرای  قانون نحوه   ) 3( ماده   -5
علیه مدیون گریده اسـت، کـه         کشور باعث برخی توهمات پیرامون چگونگی حبس محکوم       

توضیحی در ایـن زمینـه      ابتدا عین ماده ما را      . وضیحی در این زمینه ذکر کنیم     الزم است ت  
علیـه مـدعی اعـسار        هرگاه محکوم «: نماییم  ابتدا عین ماده مار الذکر را بیان می       . ذکر کنیم 

که به ادعای وی خارج از نوبـت رسـیدگی و در صـورت اثبـات                ) حبساجرای  ضمن  (شود  
نچه متمکن از پرداخت به نحو اقـساط شـناخته شـود،            اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنا       

در » .بـه را صـادر خواهـد کـرد          دادگاه متناسب با وضیعت مالی وی حکم برتقسیط محکوم        
در صورتی این ماده بیمـار باشـد، بـه نحـوی کـه              «: تبصره ذیل این ماده چنین آمده است      

ع بیمـاری بـه     حبس تـا رفـ    اجرای  حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود،           
اند بـا توجـه بـه     توهمی که پیش آمده این است که بعضی تصور کرده     » .تاخیر خواهد افتاد  

علیه به شرطی از مدیون پذیرفته        مزبور، الزاماً دادخواست اعسار از پرداخت محکوم      ) 3(ماده  
شود، تنها ایـن اسـت کـه          مزبور استظهار می  ) 3(شود که وی درحالی که آنچه در ماده           می
این قانون در حال تحمل حبس باشد و از حـبس        ) 2(علیه مدیون به سبب ماده        ر محکوم اگ

جهـت    شود، تا بـی     ادعای اعسار خود را مطرح کند، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می             
شود؛ و در هیچ جای ایـن مـاده    نمانده و در صورت اثبات اعسار بالفاصله آزاد می    در حبس   

شود مالحظـه     علیه محبوس استماع می     دعای اعسار صرفاً از محکوم     ا اینکهالزامی مبنی بر    
علیـه را     همان قانو است که شرط حبس محکـوم       ) 2(ناظر به ماده    ) 3(گردد، بلکه ماده      نمی

َود که موضوع حـبس       نیز استنباط می  ) 3(از تبصره ذیل ماده     . عدم اعسار او قرار داده است     
الجـواب   القـول فـی  « تحت عنـوان   8موضوع مسئله   علیه مدیون در این ماده دقیقاً         محکوم
اذا شکافی اعساره و ایساره و      «: فرماید  اشد که می    از کتاب قضاء تحریرالوسیله می    » باالقرار

طلب المدعی حبسه الی ان یتبین الحال، حبسه الحاکم و اذا تبـین اعـسار خلـی سـبیله و                    
لو کان المدیون مریضاً    «: ودندو سپس در مسئله بعدی چنین فرم      » ......عمل معه کما تقدم   

همـان  » .یضره الحبس او کان اجیراً للغیر قبل حکم الحبس علیه فالظاهر عدم جواز حبس             
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علیـه    تـوان محکـوم     العسر است و نمـی      مشکوکطور که مالحظه فرمودید، بحث در حبس        
ارد های مای نیز صریح د      محکومیتاجرای  قانون نحوه   ) 2(ماده  . العسر را حبس نمود     معلوم

گاهی برخـی از قـضات و حقوقـدانان         . شود  علیه معسر نباشد، حبس می      که چنانچه محکوم  
شود؛ که باید در پاسخ       علیه محبوس، دادخواست اعسار پذیرفته می        محکوم زوماً از لمعتقدند  

نگهبان رأیمجلـس و شـو    توان به آن استناد کرد قانونی است که از تصویب             گفت، آنچه می  
از طرفی به موجـب قـانون   . شود ن قانون چنین استنباط و استظهار نمی گذشته است و از ای    

اساسی، دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و دادخواهی اشخاص است و از عمـوم ایـن             
علیه مـدیون کـه در حـبس نباشـد، در             ، رسیدگی به دعوای اعسار محکوم       قاعده این قاعده  

از سـوی دیگـر،     . ار و نه در قـوانین دیگـر       هیچ قانونی  استثنا نشده است؛ نه در قانون اعس         
تواند دادخواست اعـسار بدهـد، مـشکالتی در           علیه محبوس می    التزام به اینکه فقط محکوم    

  :پی دارد از جمله
علیـه    له در حال بیماری که حبس محکوم علیـه نباشـد و محکـوم               اگر محکوم : الف

  دادخواست اعسار بدهد چه باید کرد؟
ال بیماری که حبس وی قانوناً مقدور نیست مدعی اعسار          علیه در ح    اگر محکوم : ب

  شود، چه باید کرد؟
له، دادخواسـت اعـسار       علیه قبل از درخواست حبس از سوی محکوم         اگر محکوم : ج

کـه ایـن تخلـف صـریح        (تسلیم نمود چه باید کرد؟ آیا دادخواست وی را نباید نپـذیرفت؟             
ت و آن را قبل از رسیدگی و احـراز اعـسار            و یا دادخواست وی را باید پذیرف      ) انتظامی است 
  .) که این تخلف صریح است(آن را رد کرد 

دادگاه نسبت بـه    به باشد و بخواهد از طریق         له موافق تقسیط محکوم     اگر محکوم : د
  تقسیط اقدام شود چه باید کرد؟

علیه مدیون، حتماً     رسد لزومی ندارد که محکوم      با عنایت به مراتب فوق، به نظر می       
ضمناً باید توجه داشت مفـاد      . نمودر حبس باشد، تا بتوانبه دادخواست اعسار وی رسیدگی          د

هـای    محکومیـت اجرای  قانون نحوه   ) 6(موضوع ماده   اجرای  نامه    آیین) 18(ماده  » ج«بند  
بـه بـه      چنانچه استیفای محکـوم   «: دارد  ه که مقرر می   قضائی قوه   26/2/1378مالی مصوب   

نفع و به     علیه به درخواست ذی     ممکن نباشد، محکوم  ) »ب« و» الف« در بندهای ( نحو مذکور 
منصرف » .شود  دستور مرجع صادر کننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می             

العسر نباشد و در اینکـه دادخواسـت اعـسار فقـط از               علیه معلوم   به موردی است که محکوم    
همـان  ) 19( ندادر، بلکه بـه صـراحت مـاده          شود، ظهور نیز    علیه زندانی پذیرفته می     محکوم

قانون به دعوای اعسار محکوم علیه باید مطابق مقررات اعسار رسـیدگی شـود و مقـررات                 
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ممکـن  . باشد   نمی 1313ء قانون اعسار مصوب سال      اعسار از پرداخت محکوم به چیزی جز      
 از  گوینـد دادخواسـت اعـسار از پرداخـت محکـوم بـه              است گفته شود نظر کسانی که مـی       

لـه   شود، ناظر به موردی است که محکـوم      علیه فقط در حال اجرا حبس پذیرفته می         محکوم
علیه را نموده باشد و مواردی که به عنوان مشکل ذکر شد، خارج از                تقاضای حبس محکوم  

کنند، عبـارت     در پاسخ باید گفت، آنچه قائلین به این نظریه به آن استناد می            . موضوع است 
های مالی است کـه اگـر         محکومیتاجرای  قانون نحوه   ) 3( در ماده    »حبساجرای  ضمن  «

این استدالل را بپذیریم باید ملتزم شویم تنهـا راه اسـتماع ادعـای اعـسار ایـن اسـت کـه                   
 اینکـه برایلـه نیـز حتـی         علیه در حال تحمیل حبس باشد و بر این اساس، محکـوم             محکوم

 میل باطنی خود باید درخواست حـبس        محکوم به تقسیط شود الزاماً و در مواردی برخالف        
  . باشد علیه را بنماید و این خالف مقتضای مصالح اجتماعی نیز می محکوم

تواند حسب مـورد نـسبت بـه صـدور حکـم               در صورت اثبات اعسار، دادگاه می      -6
علیه   به و مکلف نمودن محکوم      ، و یا تقسیط محکوم    ة الی المسیر  ةاعسار مطلق از باب قنطر    

اقساط آن صادر نماید و چنانچه محکوم علیه مکلف شود بدهی خود را به نحـو           به پرداخت   
اقساط بپردازد، که طبعاً چگونگی اقساط با مطالعه وضعیت او صورت گرفتـه اسـت، اگـر از       

مقـررات حـبس مـدیون در مـورد او قابـل اعمـال              . پرداخت به موقع اقساط خودداری کند     
های   محکومیتاجرای   قانون نحوه    6ی موضوع ماده    اجرای  نامه     آیین 21ماده  . (خواهد بود 

  )مالی
  
  :ها نوشت پی
وحـدت روی دیـوان عـالی کـشور مـورخ           رأیمقاله حاضر قبل از صـدور       : توضیح* 

، جهت اطالع خوانندگان گرامـی،  بنابراین. ، تالیف شده و به دست ما رسیده است     9/10/82
 نیـز بـه چـاپ رسـیده،     15/10/82وحدت رو به مزبور که در نشریه مĤوی مورخ دوشنبه   رأی

  . گردد عینا، درج می
هیأت عمومی دیوان عالی کـشور      رأیروابط عمومی دیوان عالی کشور در خصوص        «

  :نسبت به اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن اعالم کرد
های مبنـی     محکومیتاجرای  قانون نحوه   ) 3( در اسنتباط از مفاد ماده       اینکهنظر به   

متفـاوت از   آرای» دعوای اعسار منوط به زندانی بودن متهم اسـت یـا خیـر؟            اقامه  «اینکهبر  
 1382 دی 9های صدار شـده بـود، هیـأت عمـومی دیـوان عـالی کـشور در تـاریخ              دادگاه
 تشکیل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظـر و بـا اکثریـت                 قضائیرویه    اتخاذ وحدت برای
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بـودن  یدگی بـه آن را منـوط بـه زنـدانی            قاطع و قریب به اتفاق، اقامه دعوای اعسار و رس         
  ».علیه ندانست محکوم

  . ، ذیل عنوان القول فی الجواب باالقرار5 تحریرالوسیله، کتاب القضاء، مسأله -1
  . ، ذیل عنوان القول فی الجواب باالقرار6 تحریرالوسیله، کتاب القضاء، مسأله -2
  . جواب باالقرارال ، القول فی7 تحریرالوسیله، کتاب القضاء، مسأله -3
  . الجواب باالقرار ، القول فی8 تحریرالوسیله، کتاب القضاء، مسأله -4
  . الجواب باالقرار ، القول فی9 تحریرالوسیله، کتاب القضاء، مسأله -5
  . الدین احکام ، عنوان القول فی10 تحریرالوسیله، کتاب القضاء، مسأله -6
  . 801القرض، مسأله   احکامالدین،  منهاج الصالحین، جلد دوم، کتاب-7
  . 1173 و 1172فاضل، جلد اول، ... ا المسائل، آیت  جامع-8
  . 8الجواب باالقرار، مسأله   کتاب القضاء، القول فی-9



 ٣٣

  تکلیف فک
  یا ابقای قرار بازداشت موقت پس از صدور کیفر خواست

  ) دادگستری استان قمقضائیمعاون ( داود طیبی
  

  :مقدمه
هـا عمـومی و انقـالب مـصوب           اصالحی قـانون تـشکیل دادگـاه      ) 3( ماده» ط« بند

م موضوع صالحیت دادگاه کیفری استان تا چهار        رأیهرگاه در ج  «:  مقرر داشته  28/1/1381
، مـتهم در بازداشـت بـسر بـرد و         تـأمین م تا دو ماه به علت صدور قرار         رأیماه و در سایر ج    

مرجـع صـادر کننـده قـرار      نشده باشد، ادادسرپرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در    
 جهـات قـانونی یـا علـل مـوجهی           آنکهمگر  باشد،     می تأمینمکلف به فک یا تخفیف قرار       

 صادر شده وجود نداشته باشد که در این صورت با ذکـر علـل و جهـات                  تأمینابقا قرار   برای
 تـاریخ ابـالغ     شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از              مزبور، قرار ابقا می   

  » .به وی حسب مورد به دادگاه عمومی و انقالب محل شکایت نماید
های عمـومی     اصالحی قانون تشکیل دادگاه   ) 14( ماده» ج« بند» 1«از طرفی تبصره  
هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را           «:انقالب نیز مقرر داشته   

تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکـر مـوارد               و نیز می   نماید  الزم بداند خود تکمیل می    
  ».مربوط درخواست کندیدادسرانقص از 

  :شود این است که حال با عنایت به موارد فوق، سؤالی که مطرح می
 در مورد متهمی قرار بازداشت موقت صادره شود  پـس از             دادسراچنانچه در مرحله    

ونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری اسـتان          موافقت دادستان با قرار صادر شده، پر      
 دادسـرا ارسال شود؛ لکن طبق تبصره مارالذکر، حکام دادگاه پرونده را جهت رفع نقص بـه                

 مـدت   دادسـرا اعاده نماید تا موارد نقص را مرتفع نماید و در هنگام تکمیـل تحقیقـات در                 
چـون پرونـده جـز آمـار شـعبه      چهار ماه از زمان صدور قرار بازداشت موقت منقضی گردد،      

کیفری استان است آیا قضات دادگاه کیفری استان بایستی نسبت به فـک یـا ابقـای قـرار                   
 اسـت، قـضات دادگـاه کیفـری اسـتان           دادسرامذکور اقدام نمایند یا اینکه چون پرونده در         

  مواجه با تکلیفی نبوده و قاضی بایستی در این خصوص تعیین تکلیف نماید؟
ای   ای معتقدند با توجه به اینکه در زمان پرونده          عده:  دو نظر وجود دارد    در این مورد  

توانند در خصوص فک یا ابقـای         ای ندارند و نمی     در دادگاه وجود ندارد، حکام دادگاه وظیفه      
 دادسـرا گیری نماید و الزمه رسیدگی این است که مجـدداً پرونـده را از       قرار مذکور تصمیم  
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های دوردسـت بـه       یکی از شهرستان  یدادسراجهت ارسال پرونده از     مطالبه نمایند و چه بسا      
انجامد که این خود به نفع متهم که در بازداشـت بـه               مرکز استان مدت زیادی به طول می      

البته اگر قرار صادر شده توسط دادگاه صادر شـده باشـد شـاید بتـوان             . باشد  برد نمی   سر می 
پـس موضـوع از     .  کننـده قـرار اسـت      گیری در این خصوص با دادگـاه صـادر          گفت تصمیم 

  .  بایستی تکلیف قرار را روشن نمایددادسراست و قاضی دادسراوظایف 
باشـد، لکـن      ای دیگر عقیده دارند که اگر چه پرونده در دادگـاه نمـی              برعکس، عده 

صـادر   پس از صدور کیفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه در مورد سرنوشت قـرار          دادسرا
پرونـده  « گیری در این مورد با دادگاه است و از جملۀ           تکلیفی نیست و تصمیم   شده مواجه با    

) 3(مـاده   » ط« کـه در بنـد    »  نـشده باشـد    دادسـرا اتهامی او منتهی به تـصمیم نهـایی در          
شود که اگر چه پرونده نهـایی و          اصالحی آمده است و شرح آن گذشت، چنین اسنتباط می         

 در رابطه با ابقا یا فک قرار موصوف هـیچ  ادسراد شده است،   دادسراصدور کیفر خواست در     
پـس مراتـب    . گیری در خصوص مورد با دادگاه اسـت         گونه تکلیفی ندارد و هرگونه تصمیم     

 به دادگاه در مورد قرار صادر شده اتخاذ تـصمیم نمـوده و مجـدداً پرونـده را                   دادسراتوسط  
  .  اعاده نمایددادسراجهت ادامه عملیات به 
 12/8/82 مـورخ    7636/7ه نیز طی نظریه مشورتی شـماره        قضائی اداره حقوقی قوه  

قـانون اصـالح قـانون تـشکیل        ) 3(مـاده   » ط« حکـم مقـرر در بنـد      «: چنین بیـان داشـته    
 تحت رسیدگی اسـت و      دادسراهای عمومی و انقالب ناظر به زمانی است پرونده در             دادگاه

، پس از صدور کیفـر      بنابراین. به صراحت قانون، متنهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است         
تکمیل تحیقیقات و رفع نقص به دادسـر اعـاده شـده            برایخواست و ارسال پرونده از دادگاه       

  » .است
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  عمومی و انقالب یدادسرامسئولیت 
  
  

  فر  دکتر سام سواد کوهی
  ) قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه(

  )قسمت پایانی(
  
  
  :ده ترک تعقیب یا بایگانی شدن پرون-6

شـود، شـاکی      در ترکیب که با گذشت شاکی خصوص موقوفی تعقیـب صـادر مـی             
در این صـورت، بـرخالف      .  درخواست نماید تعقیب متهم فعالً ترک شود       دادسراتواند از     می

تواند با اعالم مجدد شکایت، تعقیب        شود، شاکی می    آثاری که بر موقوفی تعقیب مترتب می      
  . امر جزائی را بخواهد
مـی کـه جنبـه    رأیاضای ترک تعقیب از طرف شـاکی خـصوصی در ج    در صورت تق  
» 1« تبـصره . (ملزم است قرر ترک تعقب صـادر نمایـد        ) دادسرا( قضائیخصوصی دارد مقام    

  )ک.د. آ177ماده 
تقاضای ترک تعقیب یا بایگانی شدن پرونده ممکن است از طـرف مـتهم نیـز بـه                  

بینی نمـوده   می که قانون پیشرأیط در ج، فقبنابرایناین امر قاعده عامی نیست؛    . عمل اید 
های   قانون منع خرید و فروش کوپن     ) 10(ماده  . است متهم می تواند چنین تقاضایی بنماید      

موافقت چنـین درخواسـتی از طـرف       برایطی را   رأی، ش 22/1/1376کاالهای اساسی مصوب    
ولین بار مرتکـب  ابرایچنانچه متهم  «: مطابق این قانون  . دادستان و دادگاه بیان نموده است     

تشخیص دهد با   یکی از اعمال مذکور در موارد فوق شده باشد و دادستان در مورد غیرمهم               
یا تهدید یا تعهد، تادیب خواهد شد، بـا اعمـال یکـی از مـوارد تادیـب فـوق       وعظ یا توبیخ   

  ».نماید پرونده را بایگانی می
ای به اسـتفاده از       ی جاده ها و مؤسسات ترابر     قاونو الزام شرکت  ) 7 و 6،  5،  2(در مواد 

. شود   نیز مشابه حکم فوق دیده می      31/2/1368صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب       
  .  الزامی نیستبرایدادسراپذیرش تقاضای ترک تعقیب در مورد اخیر 
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  : تعلیق تعقیب-7
یکی از اختیارات دادستان صدور قرار تعلیق تعقیب متهم قبل از شروع اولین جلسه              

 و 1356اصـالح برخـی مقـررات سـال     .  ق22مـاده  . (م اسـت رأیی در برخـی از جـ      دادرس
  »1352 مکرر سال 40ماده » 2 و1«های  تبصره

  
  :ط صدور قرار تعلیق تعقیب سه امر است که عبارتند ازرأیش
  .  اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد-1
  . شد متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته با-2
  . صی در بین نبوده و یا شکایت خود را استرداد کرده باشد شاکی با مدعی خصو-3

. شـود   قرار تعلیق تعقیب کیفری در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت مـی             
در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق، مرتکب جنحـه یـا جنـایتی                   

.  مقررات تعدد جرم، مورد تعقیب قرار خواهد گرفـت شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت     
  )1352 مکررالحاقی 40ماده » 1« تبصره(

م انتسابی توأمان واقع شده باشد، مانع از صدور قرار          رأیدر مورد تعدد جرم، هرگاه ج     
  . تعلیق تعقیب نیست

باشـد، دادسـتان وقتـی      ) 1( م انتسابی از درجـه جنـایتی      رأیدر صورتی که یکی از ج     
ند قرار تعلیق در مورد امر حنجر صادر نماید که امر جنایتی منتهی به صدور قرار منع                 توا  می

  ) 1352 الحاقی 40ماده » 2« تبصره. (تعقیب شده باشد
  
  : پیشگیری از وقوع جرم-8

، عالوه بر طرح دعوا عمومی و کشف و تعقیب امر           )العموم  مدعی( از وظایف دادستان  
  . باشد حفظ و مالشان میبرایخاص فاقد توان الزم جزایی، مراقبت از جان و مال اش

  ) 1184( قانون مدنی، در خصوص پیشگیری از خطر باقی طفل و ماده) 1173( ماده
همـان  ) 1185( قانون مذکور در خصوص پیشگیری از خطر مالی طفل و نیـز مـاده             

  . باشد های مناسبی در این رابطه می قانون مثال
هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطـاط اخالقـی           « :یقانون مدن ) 1173( مطابق ماده 

پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخالقی طفـل در                 
تواند به تقاضای اقربای طفل یا بـه تقاضـای قـیم او یـا بـه       محکمه می معرض خطر باشد  

  » .خاذ کندحضانت طفل مقتضی بداند اتبرایالعموم هر تصمیمی را که  تقاضای مدعی
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هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال        «: قانون مدنی ) 1184( مطابق ماده 
علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیـف و میـل گـردد، بـه تقاضـای                        مولی

العموم بعد از ثبوت عدم لیاقـت و یـا خیانـت او در امـوال        اقربای طفل یا به تقاضای مدعی     
. کنـد  العموم در محکمه، حاکم یک نفر امین به ولی منضم مـی        طرفیت مدعی  علیه به   مولی

همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل به واسطه کبرسن یا مرض یـا امثـال                   
  » .آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد

شــود، هرگــاه ولــی قهــری طفــل محجــور « :قــانون مــدنی) 1185( مطــابق مــاده
  » .طفل معین کندبرایوم مکلف است مطابق مقررا راجع به تعیین قیم، قیمی العم مدعی

پیـشگیری از   برایدادستان در موادی که حکم ورشکستگی تاجر صـادر شـده اسـت              
سوء استفاده و معـامالت و اقـدامات مـالی تـاجر ورشکـسته بـا اشـخاص مطلـع از حکـم                   

مـاده  . (حکـم ورشکـستگی نمایـد     تواند از دادگاه تقاضای اعالم        ورشکستگی او نیستند می   
  )  قانون تجارت415

  
دادگـستری،  مقررات در اقدامات ضابطین     اجرای   نظارت برحسن    -9

  ..... بازپرس، دادگاه و
حق نظارت و دادن تعلیمـات الزم       شود    ازپرس ارجاع می  در اموری که به ب    دادستان  

ـ    ، در موارد مهم می بنابراین. را دارد  . ر امـر تحقیقـات را نمـود   توان از او تقاضـای نظـارت ب
تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکـه          را ناقص ببیند می   چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس     
  .) ا.د.ت. قانون اصالح ق3ماده » ه« بند. (بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند

 24بازپرس قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف           در صورتی که    
اظهـارنظر نـزد دادسـتان      برایرا  . اظهار نظر نزد دادستان ارسـال نمایـد       برایه را   ساعت پروند 
اثر شده و نظـر       هرگاه دادستان با قرار بازداشت موافق نباشد، قرار بازداشت بی         . ارسال نماید 

  .)ا.د.ت. قانون اصالح ق3ماده » ح« بند. (دادستان متبع و قابل اجراست
یاران وی، در دادگاه عمـومی جزایـی و انقـالب و            دادستان یا یکی از معاونان یا داد      

همچنین در دادگاه کیفری استان که به در خواست تجدید نظر از احکام قابل تجدیـد نظـر        
العمـوم حـضور داشـته        کند یا به عنوان مدعی      های عمومی و انقالب رسیدگی می       در دادگاه 

 و همچنـین امـری      20اده  مـ » 2« و تبصره . ا.د.ت. قانون اصالح ق   14ماده  » ح« بند. (باشد
  . مقررات در محاکم کیفری نیز دارداجرای نشان از وجهه نظارتی دادستان بر حسن 
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های کیفـری بـدوی       قطعی یا غیرقطعی دادگاه   رأیدادستان در امور کیفری، چنانچه      
را از حیث برائت یا محکومیت یا میزان مجازات، غیرقانونی یا برخالف قانون             یا تجدیدنظر   

 و  20مـاده   » 5« تبـصره . (تواند تقاضای رسـیدگی مجـدد نمایـد         شخیص دهد می  یا شرع ت  
  .). ا.د.ت. ق قانون اصالح26 و ماده 23ماده » 3« تبصره

اجـرای   قانون حضور دادستان را در زمان انجام امـری الزم دانـسته تـا     در مواردی، 
نون سـردفتران و    قانون دفاتر اسناد رسمی و کا     ) 3( صحیح مقررات تضمین شود؛ مانند ماده     

خواهند اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت والیت یا وصایت یـا                  دفتریاران می 
قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی دارند، تنظـیم نماینـد، الزم اسـت بـا حـضور                     

  . دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است انجام دهند
ر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که بـه عنـوان ضـابط بـر               ریاست و نظارت ب   

.) ا.د.ت.ق قـانون اصـالح   3مـاده  » ب«بنـد . (عهده دارند نیز به دادستان محول شده است       
تواند مراتب را به منظور اعمال نظـارت و یـا بررسـی بـه                 پس در موارد تخلف ضابطین می     

در .  را اجرا کننـد    قضائی مقام   ضابطین دادگستری مکلفند دستورات   . دادستان گزارش نمود  
صورت تخلف به سه ماه ی یک سال انفصال از خدمت دولت و یا یک تا شش ماه حـبس                    

  ) ک.د. آ16ماده . (محکوم خواهند شد
  

  : رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت-10
 به موجب مقررات قانون اصالح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی           دادسرای که   آرای
نماید ظرف ده روز از تاریخ امتناع، قابل رسیدگی و پژوهش در دادگاه شهرسـتان                صادر می 

هر گاه کسی مال غیرمنقـولی را  )  قانون فوق  10ماده  . (باشد  محل وقوع مال غیرمنقول می    
که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یـا                  

تواند شکایت خود را       ارتقاق دیگری ممانت کرده باشد، شاکی می       از استفاده از حق انتفاع یا     
  . رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانت تقدیم نمایدبرایبه دادستان 

 این است که بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یـا آغـاز                دادسراشرط رسیدگی   
  . مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد

در حـوزه صـالحیت     ی قائم مقام دادسـتان،      دادستان شهرستان محل وقوع مال و       
رفع تصرف عـدوانی یـا مزاحمـت یـا ممانعـت،            خود مکلفند به شکایت شاکی در خصوص        

حقی نسبت  اگر چه اعمال مذکور به استناد و ادعای         . رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند     
   )2( )6/12/52 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 2ماده . (به آن مال باشد
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  :های کیفری حکم دادگاهاجرای  -11

 قانون اصـالح  3ماده » الف« بند. (باشد  میدادسراهای کیفری با  حکم دادگاه اجرای  
  .)ا.د.ت.ق

  :احکام الزم االجرا عبارتند از
   حکم قطعی بدوی؛ -1
 حکم دادگاه بدوی که در مهلـت مقـرر در قـانون نـسبت بـه آن اعتـراض یـا                      -2

اشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده            درخواست تجدیدنظر نشده ب   
  . باشد

  .  حکم دادگاه بدوی که مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد-3
  . نماید بدوی صادر میرأی حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض -4

ـ دادسرااحکام کیفری دادگاه کیفری استان توسـط    اجرای   شهرستان مرکـز اسـتان   ی
  .)ا.د.ت. قانون اصالح ق20الحاقی ماده » 6« تبصره. باشد فق مقررات مربوط میو

بـه  هرگاه حکم صادره شده راجع به چند نفر باشد و در موعد مقـرر بعـض از آنـان                   
حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشند، نسبت به بقیه پس از انقضای مهلـت                

  ) ک.د. آ379ماده . (ا خواهد بوداعتراض و یا تجدید نظر خواه الزم االجر
آن نـسبت بـه   اجـرای  اعتراض یا درخواست نسبت به یک قسمت از حکم مـانع از        

  ) ک.د. ا280ماده . (باشد سایر موارد نمی
شود مگـر در مـواردی        حکم پس از شروع به هیچ وجه متوقف نمی        اجرای  عملیات  

. حکـم را صـادر نمایـد      رای  اجـ که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف           
  ) ک.د. آ283ماده (

مگـد اینکـه بـه      شـود     علیه موجب توقف اجرا مجازات حـبس نمـی          بیماری محکوم 
علیه باشد که     حکم موجب شدت بیمای و تأخیر در بهبودی محکوم        اجرای  تشخیص قاضی   

 تأمیندر این صورت قاضی مجرم حکم با تشخیص پزشکی قانونی یا پزشک معتمد و اخذ                
 ندهد به   تأمینعلیه    نماید و اگر محکوم     اسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می         متن

تشخیص پزشک و دستور قاضی مجری حکم در زندان یا بیمارستان تحت نظـر ضـابطین                
  )ک.د. آ291ماده . (شود دادگستری معالجه معالجه می

. شـود   گهداری مـی  علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی ن        در صورت جمنون، محکوم   
  ) ک.د. آ291تبصره . (شود محکومیت وی محاسبه میایام توقف در بیمارستان جزو 
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کودک شیرخوار را از مادی که محکوم به حبس یا تبعید شده باشد نباید جـدا کـرد                  
  )ک.د. آ296ماده . (مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگری بسپارد

زای نقدی، میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریـز            حکم به ج  اجرای  در  
هرگـاه شخـصی محکـوم بـه        ) ک.د. آ 299مـاده   . (و برگ رسید آن پیوست پرونـده شـود        

پرداخت جزای نقدی در امر جزایی آن را بپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دیـن از او بـه                     
د هزار ریال یا کسر آن، یـک        دست نیاید، به دستور قاضی مجری حکم به ازای هر یک ص           

در صورتی کـه محکومیـت مـذکور تـوأم بـا مجـازات حـبس باشـد         . شود  روز بازداشت می  
شود و از حداکثر مدت       بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می           

Ĥن جرم بیشتر نخواهد شد در هر حال حداکثر مدت بدل از اجـزای    برایحبس مقرر از قانون     
هـای    محکومیـت اجرای   قانون نحوه    1مستفاد ازماده   . (دی نباید از پنج سال تجاوز نماید      نق

  ) 10/8/1377مالی مصوب 
) 3( .حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسـالم خواهـد بـود             اجرای  

حـد زن بـه تـأخیر       اجـرای    تا زمانی که بیم ضرر به حمل و طفل شـیرخوار باشـد               بنابراین
دادگستری و نیروهای انتظامی و نظـامی و رؤسـای          کلیه ضابطین   .) د. آ 300ماده  . (افتد  می

های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفنـد                  سازمان
احکام رعایت کننـد؛ تخلـف از ایـن امـر        اجرای  را در مقام    ) قضائیمراجع  ( دادسرادستورات  

 284مـاده  . (باشد ظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون می   عالوه بر تعقیب اداری و انت     
  .)ا.م. ق576ک و ماده .د.آ

  
  : تقاضای آزادی مشروط-12

اولین بار به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و             برایهر کس   
  .)ا.م. ق38ماده . (تواند تقاضای آزادی مشروط نماید نصف مجازات را گذرانده باشد می

 نـصف  -2. بار اول محکـوم بـه حـبس شـده باشـد     برای -1( وه بر دو شرط فوق    عال
قبولی آزادی مشروط زندانی توسط دادگاه صادر        برایط زیر   رأیش) مجازات را گذرانده باشد   

  :کننده دادنامه محکومیت قطعی، اعم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر المز است
  .  نشان داده باشدمجازات مستمراً حسن اخالق اجرای  در مدت -1
بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی            از اوضاع و احوال محکوم پیش      -2

  . نخواهد شد
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 تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیانی که مورد حکم دادگاه یـا مـورد موافقـت                  -3
پرداخـت  برای تربیتـی    قـضائی مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا با موافقت رئیس حـوزه            

به عبارت دیگر، چنانچه دادستان تشخیص دهد محکوم علیه مجزا نقـدی            . باشدداده شده   
تواند با تقاضای تقسیط موافقت       موضوع حکم را در صورت تقسیط پرداخت خواهد نمود می         

  .) ا.م. ق38ماده » 3« مستفاد از بند. (نماید
یـا  ها و تاییـد دادسـتان         صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان        

  .)ا.م. ق39ماده . (دادیار ناظر زندان خواهد بود
مدت آزاد مشروط بنا به تشخیص دادگاه، کمتر از یک سال و زیـادتر از پـنج سـال                   

  . نخواهد بود
  
  :ها نوشت پی

م بر خالف جنحه و جنایت، در مقـررات قبـل از            رأیبندی ج   طبقه:  توضیح اینکه  -1
ای یـا کـم       م جنحـه  رأیتـوان جـ     قرینـه مـی   انقالب وجود داشته است و در حال حاضر بـه           

  . م جنحه یا جنایی تکفیک نمودرأیتر از ج اهمیت
 اعمال مقررات قانون اصالح جلوگیری از مقررات از تصرف عدوانی در تعـارض              -2

 دادسـرا مقاله نگارنده،   .: ک.توضیح بیشتر ر  برای. قانون مجازات اسالمی نیست   ) 640( با ماده 
، سـال هفـتم، مهـر و آبـان، سـال            40ماهنامه دادرسی، شماره    در نظام دادرسری کیفری،     

  . 7، صفحه 1382
احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شـالق         اجرای  نامه نحوه     آیین. : ک. ر -3

هـای عمـومی و انقـالب در امـور کیفـری،              قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 293( موضوع ماده 
  . 19/9/1382روزنامه رسمی ، 
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  وم در فقه  قانون مدنی ایران اللزةاصالنقد 
  

  دکتر محمدحسین شهبازی
  )عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و وکیل دادگستری(

  )قمست پایانی(
  

  :مبحث دوم
  :اصل لزوم در قانون مدنی ایران

نـه  ( در فقـه، مـستند بـه هـیچ دلیلـی          »  اللزوم ةاصال « در مبحث پیشین دیدیم که    
کـه تقریبـاً مـشابه      (  هـای فقهـا در ایـن زمینـه          و استدالل باشد    نمی) اجتهادی و نه فقاهتی   

حال باید دید آنها اصـل لـزوم در قـانون مـدنی             . رسد  قابل انتقاد به نظر می    ) یکدیگر است 
نظر از اثبات یا عدم اثبات این اصل در فقه،      پذیرفته شده است یا خیر؟ به بیان دیگر، صرف        

، ایـن     زوم اختصاص داده است؟ و اگر چنین است        الل ةاصالباید دید آیا مقنن ما متنی را به         
  . اقتباس نموده است) فقه و یا قانون مدنی فرانسه( اصل را از کدام یک از دو منبع خود

قانون مدنی  ) 219( معتقدند که اصل لزوم در ماده     ) 1( اکثر نویسندگان حقوقی مدنی   
قانون ) 10(  این اصل به مادهاز این هم فراتر رفته و در اثبات  ) 2( پذیرفته شده و حتی برخی    

را مورد تحلیل و    . م.ق) 219(اند؛ ولی اغلب نویسندگان ی اصالً ماده        مدنی نیز استناد نموده   
  . اند بررسی قرار نداده و یا با تفسیری سحطی از آن گذشته

مگـر  .......«: دارد  کـه مقـرر مـی     ) 219( بخش دوم مـاده   ) 3(به نظر برخی از ایشان،      
به عنوان استثنای بخش    » قوانین طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود        اینکه به رضای    

از لـزوم عقـد بحـث اسـت و     ) 219( دهد در قسمت اول مـاده     او ماده بیان شده و نشان می      
به صـراحت   . م.ق) 219( در نتیجه، اگر ماده   . کند  نیز این نظر را تایید می     » االتباع  الزم« واژه

ای ضـمنی و غیرمـستقیم بـه آن           م نکند، دست کـم بـه گونـه         لزوم عقد را اعال     و مستقیم، 
  . دهد فرمان می

) 219( رسد؛ زیرا از استناد بودن بخش دوم مـاده         این استدالل قابل انتقاد به نظر می      
سمت اول ایـن    شـود کـه در قـ        وجه استنباط نمـی     نسبت به بخش نخست آن به هیچ      . م.ق

 اگر مقصود از بخش نخـست مـاده، لـزوم           ماده، لزوم عقد مورد حکم قرار گرفته است؛ چه        
قرار داد بود، از نظر منطقی استثنای آن باید جواز و قابلیت فسخ عقـد باشـد و نـه اقالـه و                       

لـزوم قـرار داد،     . م.ق) 219( به دیگر سخن، اگر قایل شویم که در قسمت اول مـاده           ! فسخ
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 یا فسخ همان جواز عقـد    این خواهد بود که اقاله    ) استثنا( بیان شده، معنای قسمت دوم ماده     
عقودی که بر طبق قـانون  «: چنین خواهد بود  . م.ق) 219( باشد و در نتیجه، مفهوم ماده       می

و بدیهی است با مطالعه ایـن     » .واقع شده باشند، الزم هستند مگر اینکه اقاله یا فسخ شوند          
ج شـده و    آید که به هنگام اقاله یا فـسخ، عقـد از حالـت لـزوم خـار                  متن، چنین به نظر می    

شود؛ در حالی که واضح است عقد پس از اقاله و فسخ، دیگـر                تبدیل به قرار دادی جایز می     
  . موجودیت حقوقی ندارد تا به قراردادی جایز تغییر ماهیت دهد

حـاوی اصـل لـزوم      . م.ق) 219( کـه معتقدنـد مـاده     ) 4( برخی دیگر از نویـسندگانی    
  :کنند باشد، در تایید نظر خود چنین استدالل می می

شـود، جـز در       اصوالً عقودی که مطابق قانون تشکیل می      . م.ق) 219( بر طبق ماده  
مفـاد ایـن مـده از دو قـسمت          . های عقد رعایـت شـود       موارد استثنای باید به وسیله طرف     

االتبـاع بـودن آن و        قرارداد یا الزم  اجرای  یکی اصل حکم الزامی بودن      : تشکیل شده است  
تواند با اقاله یا بـه علـت قـانونی            ن اصل که مطابق آن، عقد می      دیگری استثنای وارد بر ای    
  . مانند خیارات فسخ شود

دانیم که قانون، شماری از عقـود را جـایز اعـالم کـرده اسـت؛       از طرف دیگرف می  
توان   و مواد مربوط به خیارات و نیز عقود جایز می         . م.ق) 219(  با جمع مقررات ماده    بنابراین

 اصل لزوم را تاسیس کرده است؛ زیرا جمله نخست ماده شامل همه             .م.ق) 219( گفت ماده 
االتباع بودن عقد با اقاله و یا فـسخ   گردد و مطابق جمله، مستثنا، الزم  عقود الزم و جایز می    

چنین خواهد بود کـه عقـود       . م.ق) 219( به این ترتیب ماده   . شود  به علت قانونی منتفی می    
مگر اینکه به وسیله اقاله یا یکی از علل تعیـین شـده در              د  االتباع است و باید اجرا شو       الزم
شـود هـر      فسخ شود؛ پس نتیجه گرفتـه مـی       ) و از جمله مقررات مربوط به جواز عقد       ( قانون

Ĥن در قانون علت فسخ تعیین نشده باشد و از جمله قانون آن را جایز اعـالم                 برایعقدی که   
  . نکرده باشد، الزم است

االتبـاع     علت فسخ در قانون ذکر نـشده باشـد، آن عقـد الزم             عقدیبرای اگر   بنابراین
  . ، الزم بودن عقد است االتباع باقی ماندن ماند که معنای الزم باقی می

را در معنـای  .) م. ق219در مـاده  (» االتبـاع   الزم« این تفسیر از آن جهـت کـه واژه        
ز این واژه جز لـزوم      رسد؛ زیرا ا    مصطلح خود به کار برده است، منطقی و صحیح به نظر می           

گردد و تفسیر آن به غیرقابل فسخ بودن عقد، نه مطـابق              رعایت مفاد قرار داد استنباط نمی     
همچنین حـسن دیگـر     . آید  با معنای ظاهری این واژه این است و نه از لوازم آن بشمار می             

ن را شـامل  آ. م.ق) 219(  در مـاده »عقـود « نظر فوق آن است که با رعایـت اطـالق کلمـه      
راردادهای الزم و جایز هر دو دانسته است؛ ولی در نقد این نظر باید گفت که اعتقـاد بـه                    ق



 ٤٤

مربوط به خیارات و عقـود      ( به یاری سایر مواد قانونی    . م.ق) 219( استنباط اصل لزوم از ماده    
کلیه عقود اعـم    . م.ق) 219 ( رسد؛ زیرا مطابق قسمت اول ماده       آمیز به نظر می     مبالغه) جایز

بـدین معنـا کـه طـرفین        . الرعایه به هستند    اند الزم   م و جایز تا زمانی که منحل نشده       از الز 
  . باشند تعهدات ناشی از آن میاجرای قرارداد مکلف به 

اقاله و فسخ به علت قانونی، اسـتثنا بـر حکـم            . م.ق) 219( مطابق قمست اخیر ماده   
اد، اقاله یـا فـسخ گـردد، بـدین          بدین معنا که هرگاه قرارد    . االجرا بودن مفاد عقد است      الزم

پـس، خالصـه    . االجـرا باشـد     ماند تا الزم    رود، دیگر تعهدی باقی نمی      منبع تعهد از بین می    
چنین خواهد بود که طرفین عق باید تعهـدات ناشـی از آن را اجـرا کننـد                  . م.ق) 219( ماده

ی متبـادر   ا  از این مفهوم سـاده کـه بـه ذهـن هـر خواننـده              . مگر اینکه قرارداد منحل شود    
مـسلم  توان اصل لزوم را که به عقیده طرفـداران آن یـک قاعـده                 شود، به دشواری می     می

گـردد کـه ارائـه        با دقت در نظر فوق مالحظه مـی       . باشد، استنباط نمود    فقهی و حقوقی می   
تکیه اصلی خود را بـر عبـارت        . م.ق) 219( استنباط اصل لزوم از ماده    برایدهنده این عقیده    

نیز اصل لزوم بر    ) 219( گذارنده است؛ در حالی که از این قسمت ماده        »  فسخ علت قانونی «
آید؛ زیرا حداکثر چیزی کـه اگـر عقـد بـه علتـی از علـل قـانونی فـسخ شـود، دیگـر                           نمی
در قـانون بیـان     ) و از جمله جواز عقـود     ( درست است که علل فسخ    . االتباع نخواهد بود    الزم

گذار نه تنها     لل را نباید حصری انگاشت؛ زیرا قانون      شده، ولی نکته مهم آن است که این ع        
مردم را احصا ننموده، در مور امکان فسخ برخـی از عقـود             تمامی قرار دادهای موجود میان      

توان حکم به عدم امکان فسخ        سکوت اختیار کرده است و در همه این موارد نمی         معین نیز   
 به لحاظ وجود این از مبانی جـواز،         )رغم سکوت مقنن    به( یا لزوم عقد داد؛ چه محتمل است      

علـت قـانون    « بـه . م.ق) 219( ، اشاره مقنن در ذیل مـاده      بنابراین. قرار داد قابل فسخ باشد    
  . جنبه انحصاری ندارد و باید گفت که قانونگذار در مقام بیان حکم غالب بوده است» فسخ

ل لزوم به کلـی     داللت آن بر اص   . م.ق) 219( بدیهی است با این تفسیر از ذیل ماده       
توان گفت هرگـاه قانونگـذار در عقـدی امکـان فـسخ را                منتفی خواهد بود؛ زیرا دیگر نمی     

االتباع است و     همچنان الزم ) 219( بینی نکرده باشد آن قرارداد بنا بر قسمت اول ماده           پیش
  . باشد از آن نتیجه گرفت که عقد مزبور غیرقابل فسخ می

) 219( ر جهت اثبـات وجـود اصـل لـزوم در مـاده     از نقد و بررسی نظرات فوق که د       
شود که نه تنها این ماده در مقـام تاسـیس چنـین اصـلی                 ، نتیجه می    قانون مدی ارائه شده   

پـس بایـد نظـر    . گـردد  نبوده است؛ بلکه اصل مزبور به داللت التزام نیز از آن استنباط نمی     
بـا  . باشند می. م.ق) 219( ر مادهرا تایید نمود که معتقد به عدم وجود اصل لزوم د   ) 5( کسانی

أولـوا  «  منطبـق بـا آیـه   گردد که مفـاد آن دقیقـاً       دقت در قسمت اول این ماده مالحظه می       
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باشد از آنجـایی کـه مـشهور          این مشابهت مورد اتفاق تمامی حقوقدانان می      . است» بالعقود
 تحت تاثیر عقیـده     دانند، شاید حقوقدانان مزبور      اللزوم را مستند به این آیه می       ةاصال فقها  

اند که مـاده      حکم نموده . م.ق) 219( و ماده » أفوا بالعقود « فقها و با وجود مشابهت میان آیه      
مزبور مبین اصل لزوم است؛ ولی همان گونه که در مبحث پیشین به هنگام بحـث از آیـه                   

 از این بـر      اللزوم ةاصالرا تایید کردیم که معتقدند      ) 6( بیان شد، نظر کسانی   » أفوا بالعقود « 
  . آید نمی

کنیم و بر آنیم که       نیز از همین عقیده پیروی می     . م.ق) 219(  در تفسیر ماده   بنابراین
  .  اللزوم نداردةاصال این ماده هیچ ارتباطی با

بـا ایـن بیـان کـه     . کنـد   نیز این نظـر را تاییـد مـی        . م.ق) 219( تفسیر تاریخی ماده  
در مـاده اخیـر     . م، فرانسه است  .ق) 1134(  از ماده  م، ایران، ترجمه و اقتباسی    .ق) 219( ماده
آن . انـد در حکـم قـانون اسـت     قراردادهایی که بر طبق قـانون منعقـد نمـوده     «: خوانیم  می

قراردادها قابل انحالل نیستند مگر با توافق طرفین یا به علتی که قانون اجازه داده اسـت،                 
  » .نیت اجرا شند آنها باید با حسن

گردد که مقنن ما به جـای         م، فرانسه، مالحظه می   .ق) 1134(  ماده با مطالعه عبارات  
تـرین    پس سـاده  . االتباع معرفی کرده است      قرارداد را در حکم قانون بداند، آن را الزم         آنکه
 1134مـاده  ( مراجعه به منبع این ماده. م.ق) 219( در ماده» االتباع الزم« درک مفهومبرایراه  
ت منظور مقنن فرانسوی از این قرارداد در حکم قانون اسـت       بدیهی اس . است) فرانسه. م.ق

. چیزی جز این نیست که مفاد عقد باید رعایت شود، نه اینکه قرارداد غیر قابل فسخ باشـد                 
، بـا   بنابراین. ایران است . م.ق) 219( م، فرانسه دقیقاً همانند ذیل ماده     .ق)1134( بند دو ماده  

» دو« توان گفت که از بند      که به عمل آمد می    ) 219( همان تفسیری که از قسمت اخیر ماده      
دهنـد و بحثـی       مورد بررسـی قـرار مـی      » آور عقد   نیروی الزام « را تحت عنوان  ) 1134( ماده

  ) 8. (خورد  اللزوم در حقوق فرانسه به چشم نمیةاصالهمانند 
) 1134( نسبت دادن اصل لزوم بـه مـاده       ) 9( پس برخالف گفته برخی از حقوقدانان،     

  . رسد  فرانسه صحیح به نظر نمیم.ق
در قانون مـدنی بـه خـوبی نـشان          ) 219( این نکته را نیز باید افزود که جایگاه ماده        

بـدین توضـیح کـه      . دهد که در این ماده، اصل لزوم قراردادهای تاسـیس نـشده اسـت               می
بیـان  » قواعـت عمـومی   « در فصل مربوط به اثر معامالت و تحت عنـوان         . م.ق) 219( ماده
دهد که قانونگذار در مقام بیان خصوصیات اثـر           این موقعیت به خوبی نشان می     .  است شده

باشد،   می) اثر عقد ( االتباع بودن از اوصاف تعهد      قرارداد بوده و نه عوارض خود عقد؛ چه الزم        
 اگر قانونگذار ما در صدد تاسیس اصل        بنابراین. در حالی که لزوم، خصوصیت قرار داد است       
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) 188(  مـاده  نمود که جایگـاه ایـن اصـل،    د، منطق و نظم در گفتار ایجاب می    آم  لزوم بر می  
از عقــود الزم و جــایز بحــث کــرده و ) 187 تــا 185( م، باشــد؛ زیــر قانونگــذار در مــواد.ق
اعالم دارد که هرگاه در لزوم یـا جـواز عقـدی تردیـد بـه میـان                  ) 188( توانست در ماده    می
  . تآمد، اصل، لزوم آن قرار داد اس می
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  کاربرد علم اصول فقه در حقوق
  

  محمد مصدق
  )های نظامی تهران و مدرس دانشگاه قاضی دادگاه(

  »قسمت ششم«
  

ن، در بحـث منطـوق و مفهـوم نوشـتیم کـه علمـای علـم اصـول                   در شماره پیشی  
اند و مفهوم شرط، اولین قسم از آنها بـود کـه    قسم بیان نمودهشش » مفهوم مخالف «برای

  . توضیح داده شد و اکنون دومین قسم از اقسام مفهوم مخالف
  

  مفهوم وصف: چهلم
ابت باشد، آیـا    وضعی است ث  آرایموضوعی که د  برایاین است که هرگاه حکم،      منظور  

 اگر گفته   مثالً یا نه؟    ودر  ز بین می  توان گفت که در صورت فقدان وصف، آن حکم نیز ا            می
دهـد، آیـا       شهرستانی، خوابگـاه مـی     قضائیه به کارآموزان    قضائیمعاونت آموزش قوه    : شود
 تهـران، خوابگـاه تعلـق       قـضائی توان گفت که مفهوم آن این است که بـه کـارآموزان               می
  گیرد؟ نمی

شود ممکن    حقوق خصوصی که از جرم تولید می      «: گوید  قانون مدنی می  ) 765( ماده
شـود    ه باشد معنایش چنین مـی     این ماده اگر ماده مفهوم داشت     » .است مورد صلح واقع شود    

  ) 1. (توان مورد صلح قرار دارد که حقوق عمومی ناشی از جرم را نمی
لی را که به سن پانزده سال تمـام         شهادت اطفا «: گوید  همان قانون می  ) 1314( ماده

در صورتی که معتقـد باشـیم       » .....مزید اطالع استماع نمود   برایاند فقط ممکن است       نرسیده
شهادت اطفـال بـیش از پـانزده        «: شود  مفهوم دارد، مفهوم ماده مذکور چنین می      » وصف«

  ) 2(» .ارزش دلیل بودن دارد) کمتر از هجده سال(سال 
» .در عقد دایم نفقه زن بر عهده شـوهر اسـت          «: گوید  نون می همان قا ) 1106( ماده

اگر جمله وصفی مفهوم داشته باشد، آنگاه با استفاده از مفهوم این ماده در عقد دایـم نفقـه              
  . زن بر عهده شوهر نخواهد بود
  . قانون معدنی) 1110 و 1109 و 1108( و همچنین است مواد

برخی مفهوم وصف   : ریه وجود دارد  بین علمای اصول در حجت مفهوم وصف دو نظ        
دانند و برخی دیگر اعتقادی بـه حجـت وصـف ندارنـد، ولـی آنچـه کـه بـین             را حجت می  
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تر، مفهـوم   دانشمندان اصول شهرت دارد، عدم حجت مفهوم وصف است و به عبارت دقیق           
 نظریه، وصف فقط جنبه اثباتی دارد و با از بین رفـتن وصـف               بنابراین. نداشتن وصف است  

. توانیم بگوییم که حکم نیز از بین رفته است، بلکه باید به دنبال دلیل دیگـری باشـیم                   نمی
توانیم استفاده کنیم که حقوق عمومی ناشی از جـرم را             قانون مدنی نمی  ) 765( از ماده  مثالً
  . توان مورد صلح قرار دارد، بلکه در این خصوص باید به دالیل دیگری مراجعه نماییم نمی

  
  :یرامون این بحثنکات مهم پ

 منظور از اصالح وصف در اینجا، وصف به اصطالح نحوی نیست؛ بلکه منظـور               -1
مانند نمـاز   ( توانند قید موضوع تکلیف     اصالح اصولی آن است که حال و تمییز را نیز که می           

  ) 3. (گیرد باشند در بر می) مثل وجوب و حرمت( یا خود تکلیف) و وضوء
وصف متکی به موصوف باشد؛ یعنی موصوف؛ در         محل بحث در جای است که        -2

 اگر وصفی به تنهایی و بدون ذکر موصـوف، موضـوع حکـم              بنابراین. کالم ذکر شده باشد   
قرار گیرد، از موضوع این قسمت از بحث خارج است و داخل در بحث مفهوم لقب خواهـد                   

مفهـوم دارد یـا     » ماالسارق و السارقه فاقطعوا ایدیه    «  اگر گفته شود که آیه شریفه      مثالًشد؛  
نه مفهـوم وصـف؛ چـون وصـف         ) که بعداً توضیح خواهیم داد    ( نه؟ منظور مفهوم لقب است    

  ) 4. (بدون موصوف در این آیه شریفه ذکر شده است
وجه باشد؛ زیرا در       وصف باید نسبت به موصوف خود، اخص مطلق یا اخص من           -3
انعقـاد مفهـوم   برایای   و زمینـه شود صورت با انتقای وصف، موصوف نیز منتقی می   غیر این   

کـه در   » کند  گوسفندی که در صحرا چرا می     «یا  » انسان عادل « مانند. وجود نخواهد داشت  
» کند  در صحرا چرا می   « مثال اول عادل نسبت به انسان اخص مطلق و در مثال دوم صفت            

 صفتی که با موصوف خـود رابطـه تـساوی           بنابراین. وجه است   نسبت به گوسفند اخص من    
که از بحث   » انسان ماشی « یا اعم مطلق از موصوف است مانند      » انسان متعجب « دارد مانند 

  . مفهوم خارج هستند
مـصالح یـا    برایاموال دولتی کـه معـد اسـت         «: گوید  قانون مدنی می  ) 26(  ماده مثالً

مـصالح یـا    برایکه ممـدّ اسـت      «جمله  » .قابل تملک خصوصی نیست   ...... انتفاعات عمومی 
اموال و نسبت این صـفت بـا موصـوف خـود، تـساوی              برایصفت است   » .مومیانتفاعات ع 

 بنـابراین . دانیم که اموال دولتی که واجد چنین وصفی نباشـند وجـود نـدارد               است؛ زیرا می  
البتـه  . تواند مفهوم داشته باشد و از محل بحث خارج اسـت            مسلم است که این وصف نمی     

به مورد افتـراق موصـوف از وصـف         بت  وجه هم در عنوان بحث، فقط نس        دخول اخصّ من  
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است؛ یعنی موضوع و موصوف باقی باشد و وصف از بین برود، نه مـورد افتـراق وصـف از                    
آن است کـه    » کند زکات دارد    گوسفندی که در صحرا چرا می     «  مفهوم جمله  مثالًموصوف؛  

ره ، مفهـوم آن جملـه، دربـا   بنـابراین . کند، زکات نـیس  در گوسفندی که در صحرا چرا نمی   
  ) 5. (کند کند، هیچ حکمی را بیان نمی شتری که در صحرا چرا نمی

 نزاع در مفهوم داشتن و یا نداشتن وصف، منافاتی با اتفاق اصـولیون بـر اینکـه                  -4
ندارد؛ زیرا معنای احترازی بـودن یـک قـدی    » اصل در قیود این است که احترازی باشند      «

شـود   قید، در قضیه وجود دارد و اثبات میفقط در این حد است که حکم مورد نظر با وجود         
شـود، بلکـه      هـم نفـی مـی     ولی این را نمی فهماند که در جایی که قید وجود ندارد، حکم              (

ه به کارمندانی کـه  قضائیدر قوه «  اگر گفته شود مثالً.) نسبت به وجود عدم آن ساکت است      
، این است کـه حـق      معنای آن » .وری پرداخت خواهد شد      هستند حق بهره   قضائیپایه  آراید

پرداخت خواهد شد، بلکه این جملـه داللـت         ) قضائیپایه  آرایکارکنان د ( وری به قضات    بهره
وری به کارکنان فاقد قضای پرداخت نخواهد شد، بلکه ایـن جملـه         ندارد بر اینکه حق بهره    

نسبت به این حکم ساکت است مگر اینکه بگوییم وصف مفهوم دارد کـه در ایـن صـورت                   
وری تعلـق      حـق بهـره    قضائیله مذکور این خواهد بود که به کارکنان فاقد پایه           مفهوم جم 

  . گیرد نمی
پس الزمه احترازی بودن قید، سکوت در غیر مورد قید و وصل است؛ ولـی الزمـه                 

در غیر مـورد    ) وری  پرداخت حق بهره  ( مفهوم دار بودن، عدم سکوت و حکم به نبودن حکم         
  ) 6. (است) قاضی( وصف

ای دال بـر مفهـوم        زاع در این بحث در جایی است که کالم فاقد قرینـه            محل ن  -5
ای وجود داشت باشد کـه داللـت           اگر در کالم قرینه    بنابراین. داشتن یا نداشتن وصف باشد    

  . کند وصف مفهوم دارد یا قطعاً مفهوم ندارد، از محل بحث خارج است
ن وصف را داشته باشد،     در موردی که وصف غالبی باشد؛ یعنی غالباً موصوف، آ          -6

دختران » .......و ربائبکم الالّتی فی حجورکم    « :وصف مفهوم نخواهد داشت؛ مثل آیه شریفه      
فـی  « ایـن وصـف   . انـد، بـر شـما حـرام هـستند           زنهایی شما که در دامن شما پرورده شـده        

  )7. (یک وصف غالبی است و مفهوم ندارد» حجورکم
ـ  عقود مانند نکـاح و ایقاعـات         -7 ن مـردم ماننـد طـالق حتـی اقرارهـا و            ج بـی  رأی
اگـر  : به عنوان مثـال   . مفهوم هستند و از محل بحث خارجند      آرایهای آنان همیشه د     وصیت

معنای آن این اسـت کـه سـادات         » ام را به سادات فقیر وقف نمودم        خانه«: شخصی بگوید 
  ) 8. (غنی، از سکونت در این خانه محروم هستند
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  مفهوم غایب: چهل و یکم
 از مفهوم غایب این است که هرگاه موضوع حکم، مقید به غایـت و نهایـت                 منظور

کند بر اینکه حکم بعد از غایت و نهای مخالف حکم پیش از آنها است                 باشد، آیا داللت می   
  یا نه؟

در اینجا دو نظریه وجود دارد، ولی بیشتر اصولیین معتقدند که غایت مفهـوم دارد و                
فـان طلَّقهـا فـال      « :فرمایـد    آیه شریفه می   مثالً.  تبار است  ترین دلیل، آن فهم عرفی و       مهم

  ) 9(» تحّل له من بعد حتّی تنکح زوجاً غیره
نمایـد و مفهـوم آن چنـین          منطوق آیه، حرمت نکاح زن و سه طالقه را بیـان مـی            

  ) 10. (فهماند که پس از نکاح محلل و انحالل آن، ازدواج شوهر اول با او حرام نیست می
  :گوید قانون مدنی می) 833(  ماده:مثال دیگر

لـه رد یـا قبـول         به تصرف کند مادامی که موصی       تواند در موصی    ورثه موصی نمی  «
یکـی اینکـه    : دو صـورت اسـت    آرایـ مفهوم این مـاده د    » .آنها اعالم نکرده است   خود را به    

در این صورت، تصرف وررثۀ موصی در موصی بـه غیـر            . له قبول خود را اعالم کند       موصی
به را رد کند؛ در این صورت، تصرف ورثۀ در آن             ونی است و دیگر اینکه موصوله، موصی      قان

  . مجاز و قانونی است
  

  ) 11( آیا غایت داخلی در مغیاسست یا نه؟: چهل و دوم
  :روشن شدن موضوع بحث، به مثال زیر دقت فرماییدبرای

 تقاضای  5/3/82 الی   2/3/82از تاریخ   : اگر کارمندی در برگ مرخصی خود، بنویسد      
واقـع شـده    » الـی «  که بعد از کلمـۀ     5/3/82تاریخ  ( در این صورت، آیا غایت    . مرخصی دارم 

است یا نه؟ بـه عبـارت دیگـر آیـا روز            ) »الی« حکم قبل از کلمۀ   ( داخل در حکم مغیّا   ) است
  گردد یا نه؟  نیز جزو ایام مرخصی او محسوب می5/3/82

د، مربوط به بعد از غایت و نهایت اسـت؛          گفته ش ) چهل و یکم  (  در بحث قبلی   آنچه
ولی این بخحث مربوط به خود غایت است؛ یعنی در این بحث فـرض بـر ایـن اسـت کـه                      
حکم قبل از غایت و همچنین حکم بعد از غایت، روشن است، ولی بحث این است که آیـا                   

  حکم مذکور در قضیه است یا نه؟آرایخود غایت، د
  :کنیم حث در ذیل اشاره میاکنون به دو تفاوت مهم این دو ب

در .  اگر غایت داخل در مغیّا باشد، حکم آن است که حکـم آن مـسکوت اسـت                 -1
  . حالی که در مفهوم مخالف، حکم مفهوم با حکم منطوق مخالف است
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 اگر غایت را داخل مغیّا بدانیم، مدلول، منطوقی است که با بحث مفهوم غایت،                -2
  )12. (اختالف روشنی دارد

نظریـات  » آیا غایت در حکم مغیّا داخل است یـا نـه؟          « حال در این بحث که    به هر   
  :متعددی وجود دارد

دیـدگاه مرحـوم محقـق خراسـانی و امـام      . (غایت ملطقاً داخل در مغیّا نیست ): الف
  ) »ره«  خمینی

  . غایت مطلقاً داخل در مغیّاست): ب
د؛ کـه در ایـن      تفصیل بین مواردی که بعد و قبل غایت از یـک جـنس هـستن              ): ج

فاغـسلوا وجـوهکم و ایـدیکم الـی         « ماننـد آیـه شـریفه     . صورت، غایت در مغیّا داخل است     
زیـرا جـنس مرفـق و آرنـج بـا ایـدیکم و              ( .که شستن مرفـق واجـب اسـت       ) 13( »المرافق

و بین مواردی که قبل و بعد غایـت از          ) دستهایتان یکی است و هر دوی آنها دست هستند        
ثمـاتمواا  «  صورت غایت از مغیّا خـارج اسـت؛ ماننـد آیـه شـریفه              یک جنس نسیتند در این    

در اینجـا جـنس لیـل بـا         ) سـپس روزه را تـا شـب کامـل کنیـد           ( )14( »الصیام الـی اللیـل    
هستند، زیرا از نظر عرف نهار از جنس نـور          تفاوت دارد و از دو جنس مختلف        » نهار« جنس

  . هستندو لیل از جنس ظلمت است و نور و ظلمت دو جنس مختلف 
تقیید یک حکم به غایت بر هیچ چیز داللت ندارد و بایـد در ایـن گونـه مـوارد                    ): د

  ) 15. (ن خارجی استفاده کردرأیداخل و خارج بودن غایت از مغیّا را از ق
تـر اسـت؛ زیـرا     تـر و قـوی   رسد که نظریه اول از سه نظریه دیگر محکم به نظر می  
 در آیــه مــثالً.  غایــت داخــل در مغیّــا نباشــدغایــت، ایــن اســت کــهآرایمتبــادر از جملــۀ د

تنزل المالئکه و الروح فیها بـأذن ربهـم مـن کـل امـر سـالمُ هـی حتـی مطلـع                        « شریفه
فرشتگان و نیز روح در آن شـب بـه اذن پروردگارشـان تمـام امـور را فـرود                    ) (16( »الفجر
از این آیه بـه     آنچه که   ) آورند و آن شب تا طلوع سپیده دم مایۀ سالمتی و ایمنی است              می

کند آن است که نزول مالئکه و روح و سالم تا اول فجر است، نه خود فجـر                    ذهن تبار می  
  :و بعد از آن؛ و همچنین اگر گفته شود

کند که خود سوره کهـف را نیـز       به ذهن تبادر می   » قرأت القرآن الی سوره الکهف    «
  . قرائت نکرده است
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  مفهوم حصر : چهل و سوم
در فارسـی   . منحصر کردن یعنی محـدود کـردن      .  یک ماده است   حصر و منحصر از   

رود و در عربی از کلماتی همانند الّـا،           حصر به کار می   برایبرایتنها بس و فقط     : کلماتی مانند 
شود و همچنین گفته شده است کـه قـرار گـرتن ضـمیر                استفاده می ) 17( انّما و بل اضراب   

  .  مانند ایاک نعبد، مفید حصر استالتأخیر فصل بین مبتدا و خبر و تقدیم ماحقه
حصر مفهوم دارد یا نه؟ بین دانشمندان اصـولی اخـتالف نظـر             آرایدر اینکه جمله د   

وجود دارد؛ ولی مشهور این است که مفهوم حصر حجت است، به ویژه اگر حصر به وسیله                 
  . استثناء باشد؛ و دلیلشان هم تبادر است

  
  مفهوم لقب : چهل و چهارم

دهند؛ اما در اصول، مراد از لقب    ی لقب را در مقابل اسم و کینه قرار می         زبان عرب در  
 مثالًنامند؛    ای را لقب می     در واقع، مسند هر جمله    . هر چیزی است که مورد حکم واقع شود       

آیا مفهوم جمله این است کـه پـدرت را احتـرام            ! شود که مادرت را احترام کن       اگر گفته می  
، مفهوم ندارد و فقط می تواند حکمـی را در حـد منطـوق               ؟ حقیقت این است که لقب     !نکن
توانـد    عامـل مـی   «: دارد  قـانونی مـدنی مقـرر مـی       ) 541( مـاده  مثالً. موضوع اثبات کند  برای
این ماده مفهوم ندارد؛ زیـرا معنـایش ایـن نیـست کـه مالـک                » ......زراعت اجیر بگیرد  برای
  ) 18. (تواند اجیر بگیرد نمی

  
  مفهوم عدد: چهل و پنجم

اگر حکمی بر موضوعی جاری شود که در آن، عدد به کار رفته باشد، آیـا آن عـدد                   
  مفهوم دارد یا نه؟

قبل از ورود به اصل بحث باید توجه دات، عددی کـه بـه عنـوان قیـد موضـوع در        
  ) 19: (رود چهار صورت دارد کالم به کار می

، ) و یـا کمتـر باشـد       تواند بیـشتر    یعنی می . (به عنوان البشرط از زیادی و نقصان      . 1
Ĥنـان  برایاگـر   : یعنـی ) 20( (اِنْ تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر اهللا لهـم         (مانند آیه شریفۀ  

  . هفتاد بار هم استغفار کنی، هرگز خداوند آنان را نخواهد آمرزید
ای ندارد، چه کمتـر از هفتـاد          Ĥنان تا زمانی که مناطق هستند، فایده      برایزیرا استعفار   

  . چه بیشتر از آنبار باشد و 
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، )تواند بیشتر یا کمتـر باشـد        یعنی نمی ( .به عنوان به شرط ال در زیادی و نقصان        . 2
  )تواند دو یا چهار رکعتی باشد  نماز مغرب نمیمثالً( مانند اعداد نمازهای واجب

یعنی کمتر از آن عدد     . (به عنوان بشرط ال در طرف نقصان و نه در طرف زیادی           . 3
، مانند میزان آب کرّ که واجب اسـت حـدّاقل      ) ولی زیادتر از آن اشکال ندارد      تواند باشد   نمی

یعنی اگر کمتر از این مقدار باشد،       . به مقدار سه وجب و نیم در طول و عرض و عمق باشد            
  . شود؛ ولی اگر زیادتر از آن باشد اشکالی ندارد کرّ محسوب نمی

ماننـد  . زیادی و نه نقضان   ال در طرف      عکس صورت سوم؛ یعنی به عنوان بشرط      . 4
به این صورت که تا یک قدم فاصله بین آنها          . مقدار فاصله بین نمازگزاران در نماز جماعت      

  . جایز است ولی بیشتر از آن جایز نیست
بیـان  برایشـود کـه عـدد         گوییم، از ظاهر تقیید موضوع عدد استفاده مـی          اکنون می 

تجدیـد آن   برای، در همان جهتی که      براینبنا. محدودۀ موضوع در ناحیۀ کمی و زیادی است       
که دلیلی بر خالف آن داللت کند؛ ماننـد         به کار رفته است، بر مفهوم داللت دارد، مگر آن           

پس هر کدام از   : یعنی) 21( )الزانیه و الزانی فاجلد و اکل و احد منهما مأه جلده          «: آیه شریفۀ 
  . زن و مرد زناکار را، صد تازیانه بزنید

بیـان محـدوده    برای این است که تقیید تازیانه زدن بـه یـک سـد بـار                که ظاهر آن،  
  . زدن از طرف کمی و زیادی است، یعنی نه کمتر از آن باشد و نه زیادتر تازیانه

شود، قرینه وجود دارد که تحدید عدد تنها در جهت نقـصان              از مواردی که گفته می    
یعنی شاهد  ) 22( )ین من رجالکم  و استشهدوا شهید  «: است و نه زیادی این آیۀ شریفه است       

نباید از دو نفر مرد کمتر باشد ولی افزون بر آن جایز است و مانند تعداد دفعات شـستن در                    
صورت نجس شدن با تماس با بول یا خوک، که عدد مشخص دارد و کمتـر از آن کفایـت        

  . کند ولی بیشتر از آن اشکال ندارد نمی
رت اسا؛ یعنـی تحدیـد در طـرف زیـادی           مواردی هم وجود دارد که عکس این صو       

ای در میـان باشـد، مطـابق همـان      به طور خالصه می توان گفت، مواردی که قرینه    . است
  . شود شود و در غیر این صورت حمل بر تحدید از دو طرف نقصان و زیادی می عمل می
  

  هایی از کاربرد مسئله در فقه  نمونه
ه است؟ برخی براساس مفهوم عـدد در        آیا قرائت بیش از هفت آیه برجنب مکرو       . 1

آیا جنب : پرسیده شد) السالم علیه( در آن روایت از امام    . دانند  موثّقه سماعه، آن را مکروه می     
  . تا هفت آیه: فرمود) السالم علیه( تواند قرآن بخواند؟ امام می



 ٥٥

  ) 23. (شود خیار حیوان با پایان یافتن مدت آن سه روز است، ساقط می. 2
دلیل آن روایاتی اسـت کـه       . دن بینی به زمین در حال سجده واجب نیست        رسان. 3
  ) 24( . در سجده هفت استخوان یا عضو به زمین برسداینکهکند بر   میداللت

: شود؛ دلیل آن این حدیث شریف اسـت         نماز جمعه با کمتر از پنج نفر منعقد نمی        . 4
مـام و چهـار نفـر دیگـر منعقـد      خطبه و جمعه دو رکعت نماز با کمتر از پـنج نـر، یعنـی ا          «

  ».شود نمی
در اینجا آن است که نمـاز جمعـه بـا           ) بنا بر قول به مفهوم داشتن عدد      ( مفهوم عدد 

  )25( .شود وجود پنجنفر منعقد می
  ادامه دارد

  
  :ها نوشت پی

  . 63 مبانی استنباط حقوق اسالمی، دکتر ابوالحسن محمدی، صفحه -1
  . 63 همان، صفحه -2
، ترجمـه و شـرح      120قه، شیخ محمدرضـا مظفـر، جلـد اول، صـفحه            الف   اصول -3

  . 143پور گیالنی، صفحه  اهللا جعفر سبحانی، ترجمه مسلم قلی الفقه، آیت الموجز فی اصول
  . 332 فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول، عیسی والئی، صفحه -4
  . 86فقه، علی شیروانی، صفحه   تحریر اصول-5
  . 145اهللا جعفر سبحانی، صفحه  تفقه، آی  الموجز فی اصول-6
  . 64 مبانی استنباط، صفحه -7
  . 146اهللا جعفر سبحانی، صفحه  فقه، آیت  الموجز فی اصول-8
  . 230 سوره نور، آیه -9

  . 61 مبانی استنباط حقوق اسالمی، دکتر ابوالحسن محمدی، صفحه -10
الخـط صـحیح آن       م مغیّا به ضم میم و فتح و یاء مشّدد بر وزن مسمّا که رسـ               -11
  . غایت باشدآرایحکم یا موضوعی را گویند که د» مغییّ« :چنین است
  . 64 مبانی استنباط حقوقی اسالمی، دکتر محمدی، صفحه -12
  . 6 سوره مائده، آیه -13
  . 187 سوره بقره، -14
  . 148اهللا جعفر سبحانی، صفحه  الفقه، آیت اصول  الموجز فی-15
  . 5  و6 سوره قدر، آیات -16
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اضراب و ابطال مطلب قبلی داللت دارد، مانند اینکـه مـتکلم            برایگاهی  » بل «-17
از آن اعـراض    » بـل « خواهد با آوردن کلمه     لسان یا غلفت چیزی را گفته و می         از باب سبق  

توضیح و تاکیـد    برایدر این صورت مفهوم دارد، ولی گاهی        . کند، مانند جائنی زیدّ بل عمروّ     
قد افلح من تزکی و ذکر      « صورت مفهوم نخواهد داشت؛ مانند آیۀ شریفه      آید که در این       می

  . »اسم ربه فصلی بل توثرون الحیاه الدینا
  . 331 فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول، عیسی والئی، صفحه -18
  .157 و 156الموجز فی اصول الفقه، آیه اهللا جعفری سبحانی ص  -19
  .80سوره توبه آیه  -20
  . 2ه سوره نور آی -21
  .282سوره بقره آیه  -22
  . 30 صفحه 23 جواهرالکالم جلد -23
  . 174، صفحه 1 همان جلد -24
  . 199، صفحه 1 همان، جلد -25
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   ایرانقضائینظارت انتظامی در نظام 
  )عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات(  زاده احمد کریم

  )قسمت نهم(
  
  
  : اطاله دادرسی تخلف است-1

 تحقیقـات   یت کیفری، با وجود دالیلی کافی و پس از وقوع جـرم،           طرح شکا پس از   
حفظ آثار و ادله وقوع جرم و تعقیب متهم باید سریع انجام شود و اتمام وقـت                 برایمقدماتی  

هـای    قـانون آیـین دادرسـی دادگـاه       ) 61( ماده. اداری و حتی تعطیالت مانع این امر نیست       
هـای عمـومی و       ها و دادگـاه   برایدادسـرا  1387عمومی و انقالب در امور کیفـری مـصوب          

  » .شود تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیالت نمی«: دارد انقالب مقرر می
ها و برایدادسـرا  1290قانون آیین دادرسی کیفـری مـصوب    ) 58( همین امر در ماده   

قـوانین  های نظامی نیز مقرر است و تاخیر در انجام تحقیقات و رسـیدگی تخلـف از                   دادگاه
  . شود موضوعه تلقی می

 دادگاه عالی انتظـامی قـضات بـه طـور           8/10/81-572در این مورد دادنامه شماره      
  :شود اختصار توضیح داده می

 بـر اسـاس     31/2/1381-145دادستان انتظامی قضات طبق کیفر خواست شـماره         
 نظـامی اسـتان را      ادادسر، معاون      رسیده دادسرانظریه دادیار انتظامی که به تایید معاون آن         

)  20( در رسیدگی به پرونده مطرح شـده متخلـف اعـالم و بـه اسـنتاد قـسمت اخیـر مـاده                     
، مجـازات انتظـامی او را       1304نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات مـصوب          

  . تقاضا کرده است
دادیار انتظامی، گزارش جریان امر را اختصاراً چنین توضیح داده اسـت کـه شـاکی                

تظامی و فرزندش شکایتی دایر بر ضرب و شتم در توقیف غیرقانونی علیه مـامورین امـر                 ان
 به قاضی مزبور ارجا     5/8/78اند که در تاریخ       نظامی تقدیم نموده  یدادسرابه معروف سپاه به     

 ثبـت شـده و      6/8/78شده، شکوائیه به رغم دستور وی بر ثبـت وارد شـده آن، در تـاریخ                 
 مبنـی بـر ثبـت       26/10/78 روز در تـاریخ      80 بعدی او به فاصله      ثبت شده و دستور   دستور  

ای جهت شاکی ارسال گردیـده و در          کیفری صادر شده و چهار ماه بعد توسط دفتر اخطاریه         
از او تحقیق و بـدون اینکـه اظهـارات مـشتکی عـنهم اسـتماع یـا حـداقل           6/4/79تاریخ  

منع تعقیـب صـادر و متعاقـب     قرار 11/4/79توضیحی در این خصوص اخذ شود، در تاریخ       
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اعتراض به قرار مزبور، دادگاه نظامی یک ضمن فسخ قرار صـادر شـده، پرونـده را جهـت                   
  . دهد رسیدگی اعاده می

. شاکی احضار و تذکر داده می شود تا شهود خود را ظرف بیست روز معرفی نمایـد                
 تحقیق و بـدو      د، از مسئول ستا   27/3/80پس از معرفی و استماع اظهارات شهود، در تاریخ          

 با ایـن    21/4/80گردد و در تاریخ       تفهیم اتهام، آخرین دفاع وی اخذ و قرار التزام صادر می          
 قـرار منـع تعقیـب آنـان          استدالل که عنوان مجرمانه علیه مشتکی عنهما به دست نیامده،         

امه صادر و با اعتراض مجدد شاکی باز دادگاه نظامی یک، قرار را فسخ و پرونده را جهت اد                 
پس از هفت ماه بدون اقدام دیگـری مجـدداً قـرار منـع              . دهد   اعاده می  دادسرارسیدگی به   

  . شود شاکی ابالغ میبرایتعقیب صادر و 
آقای دادیار انتظامی پس از پایان گزارش پرونده، اظهارنظر کرده است کـه معـاون               

رر شـاکی انتظـامی     مورد در رسیدگی، تعمداً له متهمان و به ضـ           نظامی در اطاله بی   یدادسرا
  . اقدام نموده و مرتکب تخلف شده است

پس از ابالغ کیفر خواست به قاضی موصوف و وصول الیحه دفاعیه وی و کـسب                
قانون اصول تشکیالت دادگـستری     ) 41( اجرای  عقیده نمایده دادستان انتظامی قضات، در       

ه عالی انتظامی قـضات     مبنی بر صدور حکم دایر بر تبیین مجازات انتظامی مشارالیه، دادگا          
  :داده استرأیچنین 

  
  8/10/81-572شماره رأی

 شاکی کـه هـشتادر روز بعـد بـه دتـسور ثبـت               5/8/78با عنایت به شکایت مورخ      
 از او   4/6/79شاکی ارسـا و نهایتـاً در تـاریخ          برایکیفری داده شده و چهار ماه بعد اخطاریه         

نع تعقیب صادر و متعاقب فسخ قـرار        تحقیق و بدون استماع اظهارات مشتکی عنهما قرار م        
 27/3/80 از شهود شاکی تحقیـق و سـپس در تـاریخ             دادسرامذکور در دادگاه نظامی یک      

و فقط از یک نفر از مشتکی عنهما تحقیق و بدون تفهـیم اتهـام، آخـرین دفـاع وی اخـذ                      
رغـم    مجدداً قرار منع تعقیب صادر و بار دوم قرار صادر شده در دادگاه نظـامی فـسخ و بـه                   

 18/1/81بار سوم قرار منع تعقیب در تـاریخ         برایانقضای هفت ماه دیگر بدون هیچ اقدامی        
صادر شده، که اقدامات مذکور و اطاله غیرمتعارف رسیدگی به پرونـده، تخلـف از مقـررات                 

  . بوده و دفاع قاضی مشتکی عنه در این خصوص موجه تشخیص داده نشد
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نظامنامه راجع به تشخی انـواع      ) 20( ناد صدر ماده  نظامی را به است   یدادسرالذا معاون   
ـ . نمایـد  تقصیرات قضات، به کسر ثلث حقوق ماهانه به مدت شش ماه محکوم می      صادر رأی

  . شده قطعی است
  
  : اعاده دادرسی انتظامی وکال-2

قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکـام دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات                ) 3( ماده
کام صادر شده از دادگاه عالی انتظامی را که مبنی بـر محکومیـت              ، اح 9/10/1337مصوب  

 یا باالتر از آن باشد،      3از درجه   ) در مورد اخر در مقام تجدیدنظر     ( قاضی یا وکیل دادگستری   
در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی مقرر قوانین آیین دادرسی کیفری یـا مـدنی،                 

  . دیدنظر انتظامی دانسته استقابل درخواست اعاده دادرسی در هیأت تج
نامه الیحه قـانونی اسـتقالل کـانون وکـالی دادگـستری              آیین) 34(همچنین ماده 

، مرجع اعتراض به ردّ تقاضای پرونده وکالت یـا کـارآموزی ظـرف ده روز از               1334مصوب  
 عالی انتظامی قضات تعیـین کـرده،        تاریخ ابالغ تصمیم هیأت مدیره کانون وکال را دادگاه        

  . در هر صورتی قطعی استکم این دادگاه که ح
الیحه قانونی تعیین مرجع تجدیـدنظر و اعـاده دادرسـی نـسبت بـه               ) 2( چون ماده 

 مرجع درخواست تجدیدنظر اعاده دادرسی      24/3/1358احکام دادگاه عالی انتظامی مصوب      
 ابراینبنـ نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی را هیأت تجدید نظر انتظامی مقـرر نمـوده؛                

 و باالتر و وکال از احکام       3قضات در مورد احکام مبنی بر محکومیت انتظامی خود از درجه            
تواننـد درخواسـت اعـاده     دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد خودشان پس از قطعیت مـی       

دادرسی از هیئت تجدید نظر انظامی بنایند و این هیئت در صورت تجویز اعـاده دادرسـی،                 
  ا به شعبه عرض دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع خواهد داد رسیدگی مجدد ر

هیأت تجدیدنظر انتظامی را در مورد اعاده دادرسی متقاضـی          رأیای از     در ذیل نمونه  
  . رسد پروانه وکالت به نظر می

 از کانون وکالی دادگستری تقاضای      2/10/74قاضی مستعفی دادگشتری در تاریخ      
بـا  « کند   چنین اتخاذ تصمیم می    23/10/75  کانون در جلسه      .نماید  صدور پروانه وکالت می   

صادر شده از دادگاه انتظامی قـضات       آرایصادر شده از دادگاه انتظامی قضات به        آرایتوجه به   
در مورد متقاضی مبتنی بر دو فقره توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت و کسر یـک هـشتم           

و  68وی دادستان کل کـشور در سـال         حقوق به مدت سه ماه و نظریه هیأت اعزامی از س          
تنزل مقام وی از دادرسی به قاضی تحقیق و گزارش سرپرست نظـارت و ارزشـیابی امـور                  

متقاضـی را   . قضات مستقر در استان و شیاع عمومی مؤید صـحت گـزارش مـذکور اسـت               
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اشتغال بـه شـغل وکالـت تـشخیص نـداده تقاضـای مـشارالیه مـردود اعـالم                   برایشایسته  
  ».گردد می

 به تصمیم کانون در موعد مقرر، شـعبه اول دادگـاه عـالی              از اعتراض متقاضی  س  پ
ـ  چنـین  2/12/78-762اتنظامی قضات طـی دادنامـه شـماره      اعتراضـات  « :دهـد  را مـی رأی

متقاضی بر تصمیم کـانون وارد نیـست، زیـرا از جـامع گزارشـات  و تحقیقـات معمـول و                      
شود، چون تـشخیص حـسن سـابقه           نمی مضبوط در پرونده امر کل حسن سابقه او استفاده        

متقاضیان صدور پروانه وکالت با کانون مربوط است و دالیل و جهاتی که موجب تخدیش               
نظر کانون باشد به نظر این دادگاه نرسیده، لذا تصمیم کانون خالی از اشـکال بـوده بـا رد                     

  کـانون وکـالی اسـتان عینـاً تاییـد          23/10/75-195اعتراض معتـرض، تـصمیم شـماره        
  » .شود می

متقاضی پس از ابالغ این حکم، با تقدیم دو فقـره استـشهایه مهـر شـده از سـوی                    
های عمومی و تجدیدنظر اسـتان تقاضـای اعـاده دادرسـی              محاکم و امضای قضات دادگاه    

 رئیس کانون وکالی دادگستری استان مبنی بر این         18/10/81نموده و عین نوشنته مورخ      
انـد و بـا شـناختی کـه از      آقایان در استشهادیه مرقوم داشتهضمن تایید مطالبی که   « مطلب

شناسم، از افراد متدین و از خـانواده     کنم وی را از نزدیک می       قضات محترم دارم، اضافه می    
را » . هم شخصاً مورد خاصی از ایـشان سـراغ نـدارم           قضائیمتدین بوده و در طول خدمت       

  :داده استرأین مورد چنین هیئت تجدیدنظر انتظامی در ای. تقدیم نموده است
  
  18/5/82 -ق/ت/ه392شماره رأی

 شعبه اول   2/12/78-762نسبت به حکم شماره     ..... در خواست اعاده دادرسی آقای    
بـا عنایـت بـه اینکـه        : دادگاه عـالی انتظـامی قـضات، بنـا بـه جهـات زیـر موجـه اسـت                  

نیـست و دادسـتان     های توبیخ و کسر حقوق صرفاً انتظامی بوده، مؤثر در مقـام               محکومیت
 را از ناحیه مشارالیه تایید و تقاضای قدردانی         قضائیوقت، حسن انجام کار و رعایت شئون        

منـدی بـه       نیز عالقه  65نموده و هیات اعزامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در سال             
 و آداب اسـالمی وی را تاییـد و از کـار و رفتـار وی                 قـضائی کار و رعایت انظباط و شئون       

ای    در جلسه  73های عمومی در سال       پیاده شدن دادگاه  اجرای  اند و در      ر رضایت نموده  اظها
های استان در دفتر نظـارت و ارزشـیابی قـضات تـشکیل       که با حضور مسئولین دادگستری    

از جهـات عالقـه و پایبنـدی بـه نظـام      ..... «: گردیده در مورد وی چنین اظهار نظـر شـده     
و مدیریت و حسن شهرت  قضائی کمیت و کیفیت کار      جمهوری اسالمی و دانش حقوقی و     
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 خـوب اسـت و      قـضائی در حد متوسط است و از لحاظ دانش حقـوقی و اسـتقالل در کـار                 
 موارد اعالمـی    3/11/73و در تاریخ    » ......هیچگونه وابستگی به فساد مالی و اخالقی ندارد       

 و عــدم  از حیــث تنــدخویی68هیــات اعزامــی از ســوی دادســتان کــل کــشور در ســال 
انگـاری و عـدم قاطعیـت در کارهـا در محکمـه عـالی                 سلوک با ارباب رجوع و سهل       حسن

انتظامی مطرح و مسائل عنوان شده که سلب صالحیت وی را ایجاب نماید، پذیرفته نشده               
کند و با توجه به اینکـه تعـداد شـش     است، تصمیم کانون وکالی دادگستری را توجیه نمی 

های عمومی، امانت و صداقت متقاضـی         تجدیدنظر استان و دادگاه   های    نفر از قضات دادگاه   
را تایید نموده و رئـیس کـانون وکـالی دادگـستری اسـتان هـم مراتـب را تاییـد نمـوده،                       

پرونده جهت رسیدگی و اعاده محاکمـه      . شود  درخواست اعاده دادرسی مشارالیه پذیرفته می     
  .گردد به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع می

  
  : به کالنتریتأمین منع تفویض -3

 از   تهـام و دالیـل آن،      از متهم پس از تحصیل دالیـل کـافی و تفهـیم ا             تأمیناخذ  
  .  رسیدگی کننده به پرونده است و قابل تفویض به مأمورین نیستتکالیف قاضی
های عمومی و انقالب در امور کیفـری مقـرر            قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 132( ماده

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مـوارد لـوزم و جلـوگیری از            « :دارد می
فرار و پنهان شدن یا تبانی با دیگران؛ قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکـی                   

  »:...... کیفری زیر را صادر نمایدتأمیناز قرارهای 
  » . از متهم را ندارندمینتأضابطین حق اخذ «: دارد همین قانون مقرر می) 19( ماده

 دادگاه عـالی انتظـامی قـضات تـشریح          26/11/82-547شماره  رأیدر این حصص    
  :شود می

 براسـاس   5/3/82-104دادستان انتظامی قضات بـه موجـب کیفرخواسـت شـماره            
: نظریه دادیار انتظامی، رئیس دادگاه عمومی را در دو مورد زیر متخلف اعـالم کـرده اسـت       

سرقت سند مالکیت متعلـق     ( لیلی که تعقیب مشتکی عنهما را ایجاب نماید       هیچگونه د : اوالً
علیه آنها نبوده و عمل رئیس دادگاه ناقص اصل سی و هفتم            ) به خودشان از ماشین شاکی    
رئیس دادگاه، پنج   : ثانیاً. قانون آیین دادرسی کیفری است    ) 124( قانون اساسی و نقص ماده    

نی، به کالنتری ارسال و دستور داده کالنتـری بـا گـرفتن             مرتبه پرونده را بدون توجیه قانو     
قانون مزبور بوده   ) 19( ضامن ا متهمان آنان را آزاد نماید؛ که این اعمال قاضی، ناقض ماده            
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پس از وصول دفاعیـه قاضـی موصـوف،    . نظامنامه، قابل تعقیب است ) 20( و به استناد ماده   
  :داده استرأیدادگاه عالی انتظامی قضات چنین 

  26/11/82-547شماره رأی
دستور رئیس دادگاه به کالنتری مبنی بر اخذ ضـامن از مـتهم، بـرخالف مقـررات                 

های عمومی و انقـالب در امـور کیفـری            قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 19( قسمت اخیر ماده  
  . مدافعات وی در این زمینه موثر تشخیص داده نشد. بوده و تخلف است

اه عمومی را بابت تخلف، مذکور، بـه اسـتناد قـسمت اول             بنا به مراتب، رئیس دادگ    
نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر یـک هـشتم              ) 20( ماده

  . نماید حقوق ماهیانه به مدت دوماه محکوم می
. انتظامی قضات با توجه به مدافعان موصوف وارد به نظر نرسـید           یدادسراایراد دیگر   

  . ستقطعی ارأیاین 
  
  : با وجود دالیلتأمین لزوم تفهیم اتهام و اخذ -4

انتظامی قضات، تخلفات دادرس دادگاه عمومی را چنین اعـالم کـرده و بـه         یدادسرا
  . نظامنامه، تقاضای مجازات انتظامی او را نموده است) 20(و ) 14( استناد مادتین

ین تکلیف نکـرده     با جلب و معرفی متهم به دادگاه، نسبت به وضعیت متهم تعی            -1
 سـاعت در کالنتـری      24و با صدور دستورهای غیر موجـه از قبیـل ضـامن آزاد باشـد یـا                  

بازداشت گردد و بالفاصله با عدول از دستور صادر شده مجدداً مـتهم را آزاد نمـوده و ایـن                 
  . روند مکرر ادامه داشته است

 او تحویـل     بدون انجام تحقیقات الزم به صرف تقاضـای مـتهم، خـودرو را بـه               -2
متهمی که حسب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ عدم رعایت نظامـات             ( داده

کـه از  .) ه رانندگی منتهی به صدمه بدنی موضوع پرونده بـوده اسـت           دولتی، مقصر در حادث   
  . ، متواری گردیه استتأمینآن تاریخ متهم به لحاظ نداشتن 

های کارشناسی بر مقصر بودن مـتهم،         پس از تکمیل پرونده و اعالم نظر هیات        -3
، دستور آزادی مـتهم یـا ضـامن صـادر و مـتهم همچنـان                تأمینبدون تقهیم اتهام و اخذ      

  . متواری است
پس از ابالغ کیفر خواست به قاضـی مزبـور و وصـول الیحـه دفاعیـه او و کـسب              

مبتی بـر   ت  قانو اصول تشکیال  ) 41( مادهاجرای  عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات، در       
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دادگـاه  » صدور حکم دایر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی عنه مورد تقاضاسـت            «
  :داده استرأیعالی انتظامی چنین 

  
  3/12/82-568شماره رأی

رغم تکمیل پرونـده    بهتأمیناقدام دادرس دادگاه از حیث تفهیم اتهام و اخذ نکردن      
تقصیر به متهم و دسـتور اخـذ از او توسـط       های کارشناسی بر توجه       امر اعالم نظریه هیأت   

نیروی انتظامی که سرانجام منتهی به متواری شدن او شده، به ترتیب مـذکور در گـزارش                 
  . مبنای کیفر خواست، تخلف است و مدافعان وی در این موارد موثر تشخیص داده نشد

) 20( دور مـاده  را با انطباق عملش بر ص     ............ بنا به مراتب، دادرس دادگاه عمومی     
به تشخیص انواع نقصیرات انتظامی قضات، به کسر خمس حقوق ماهیانه به              نظامنامه راجع 

  .نماید مدت شش ماه محکوم می
انتظامی قضات در زمینه تحویل دادن وسیله نقلیه به مـتهم وارد            یدادسراایراد دیگر   

  . قطعی استرأیاین . رسد به نظر نمی
  
  :غیابیرأی

 براساس نظریـه    18/5/82-251قضات طبق کیفرخواست شماره     دادستان انتظامی   
دادیار انتظامی، رئیس شعبه دادگاه عمومی را در موارد ذیـل متخلـف اعـالم و بـه اسـتناد                    

  :نظامنامه، مجازات انتظامی او را تقاضا کرده است) 20(و ) 14( مادتین
ه و دادگـاه    نمـود رأی رئیس دادگاه بدون انجام تحقیقات الزم مبادرت به صـدور            -1

تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض،  علت فسخ قـرار صـادر شـده را عـدم تحقیـق از                     
رئیس دادگاه در حـالی کـه بـرگ         . متهمان و نقص در تحقیقات مقدماتی اعالم کرده است        

سیار جهت دستگیری متهم صادر و مهلت آن پایان یافته و از متهم اصوالً تحقیـق نکـرده              
 قرار منع تعقیب نموده است که اقتضا داشت از شخـصی کـه حـسب                بود مبادرت به صدور   

بـا  . اعالم اداره ثبت، ملک مورد شکایت به نامش ثبت و سند صـادر شـده، تحقیـق نمایـد              
رسـد تحقیـق    توجه به اینکه عنوان جرم مطرح شده فروش مال غیراعالم شده، به نظر می       

قـانون  ) 211 و   40( ف در مـادتین   بیشتر از شاکیان و متهم دوم ضرورت داشته و این تکلیـ           
  . آیین دادرسی کیفری مقید است
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قانو مرقوم و تبصره آن، دادنامـه       ) 213(  پس از صدور قرار منع تعقیب وفق ماده        -2
صادره شده فقط به یکـی از شـاکیان و یکـی از             رأیباید به طرفین ابالغ شود، در حالی که         

  . متهمین ابالغ شده است
را حـضوری تلقـی نمـوده، در حـالی کـه مطـابق         رأیدادگاه   ذیل دادنامه، رئیس     -3

النـاس و نظـم عمـومی اگـر مـتهم یـا               م مربوط به حقوق   رأیقانون مزبور، در ج   ) 217( ماده
غیابی رأینفرستاده باشد، دادگاه    وکیلش در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا الیحه            

 جلـسه دادگـاه حاضـر نـشده و          در حالی کـه در ایـن پرونـده متهمـین در           . نماید  صادر می 
صادر شده غیابی بوده و قید حضوری بودن آن بـرخالف           رأی بنابراین. اند  ای نفرستاده   الیحه

  . قانون است
دفاعیه قاضی مشتکی عنه و کسب عقیده نماینـده دادسـتان           پس از وصول الیحه     

  :ده استدارأیانتظامی قضات در دفاع از کیفر خواست دادگاه عالی انتظامی قضات چنین 
  
  2/12/82-569شماره رأی

صدور قرار منع تعقیب متهمان به فروش مال غیر، بـدون انجـام تحقیقـات الزم و                 
صادر شده در حـالی کـه متهمـان در جلـسه            رأیحقوقی تلقی کردن آن و حضوری دانستن        

مزبـور بـه بعـضی از اصـحاب         رأیای هم نداده و نیز عدم ابالغ          دادگاه حاضر نشده و الیحه    
 20معامله مربوط به    « دادگاه، تخلف است و دفاع وی مبنی بر اینکه           رئیسه از سوی    پروند

شود از آن امروز به عنوان کالهبرداری شکایت نمود و شکایت شـاکی               سال پیش بوده نمی   
  . موجه تشخیص داده نشد» باشد، نه کیفری حقوقی می

 راع به تشخیص انواع     نظامنامه) 20( لذا رئیس دادگاه عمومی را به استناد صدر ماده        
صادر رأی. نماید تقصیرات قضات، به کسر خمس حقوق ماهانه به مدت چهار ماه محکوم می            

  . شده قطعی است
  
   تعیین مجازات شدیدتر از قانون -6

 انتظامی در تبیین تخلف دادرس دادگاه انقالب توضیح داده است که میـزان              دادسرا
 صدم گرم بوده و     32 صدم گرم و     8تهم به ترتیب    مکشوفه از دو نفر م    ) هروئین( مواد مخدر 

 مجمـع  3/8/67قانون مبارزه با مواد مخـدر مـصوب   ) 8( ماده» 2« در نتیجه، عملشان با بند 
» Ĥ »3نان به استناد بند   برایتشخیص مصلحت با اصالحات بعدی بوده که تعیین کیفر حبس           

  . مرقوم تخلف است
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ـ شریفات قـانونی چنـین      دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام ت        صادر کـرده   رأی
  :است

  
  1/11/82-529شماره رأی

گـرم هـروئین،     سـانتی 32 یا 8متهمان به نگهداری مقدار     برایتعیین مجازات حبس    
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی بـه آن   ) 8( ماده» 2« تخلف از مقررات بند   

پس از اطالع از اشـتباه مراتـب را   رأیننده النهایه، چون قاضی صادر ک . باشد   می 1376مصو  
نظامنامه راجع  ) 14( به استناد ماده  . استحقاق ارفاق دارد  به دادستانی کل کشور اعالم نموده       

را به اخطارکتبی بدون    ....... به تشخیص انواع تقصیرات قضات، دادرس وقت دادگاه انقالب        
  . ستصادر شده قطعی ارأی. نماید درج در برگ خدمت محکوم می

  .ادامه دارد
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  قانون اصالح قانون) 18( نگرش بر ماده
  1381های عمومی و انقالب مصوب  تشکیل دادگاه

  
  )رئیس دادگستری شهرستان لردگان( فر مسلم موحدی

  
هـای    دادگاهآرایـ های عمـومی و انقـالب،         قانون تشکیل دادگاه  ) 18( به موجب ماده  

  :شود د زیر نقص میعمومی و انقالب اعم از حکم یا قرار در موار
  . خود شودرأی قاضی صادر کننده متوجه اشتباه -1
صادره ببرد، به نحوی که اگر بـه قاضـی صـادر            رأی قاضی دیگری پی به اشتباه       -2

  . تذکر  دهد متنبه گرددرأیکننده 
  . نداشته باشدرأیصالحیت رسیدگی و انشای رأی ثابت شود قاضی صادر کننده -3

های عمومی و انقـالب   قانون آیین دادرسی دادگاه) 529( ادهماده قانونی به موجب م 
قانون اخیر الذکر آمده    ) 326(  صریحاً نسخ گردید؛ لکن در ماده      1379در امور مدنی مصوب     

  :است
  :گردد های عمومی و انقالب در موارد زیر نقص می دادگاهآرای«

  . متوجه اشتباه خود شودرأیقاضی صادر کننده ) الف
صادره ببرد به نحوی که اگـر بـه قاضـی صـادر          رأیی پی به اشتباه     قاضی دیگر ) ب

  . تذکر دهد، متنبه گرددرأیکننده 
اند و یا بعداً کـشف        یا قاضی، صالحیت رسیدگی را نداشته     رأیدادگاه صادر کننده    ) ج

  ».رسیدگی بوده استبرایشود که قاضی فاقد صالحیت 
های عمـومی     ین دادرسی دادگاه  قانون آی ) 326( شود، ماده   به طوری که مالحظه می    

های عمـومی و   قانون تشکیل دادگاه) 18( و انقالب در امور مدنی، با اندک تغییر همان ماده 
التصوبی رخ داده این است که عـالوه بـر ثابـت              باشد و تغییری که در ماده اخیر        انقالب می 

ات نقـض   کـه از موجبـ    رأیدر رسیدگی و انشای     رأیشدن عدم صالحیت قاضی صادر کننده       
است، یک مورد هم به آن اضافه نمود و آن ثابت شدن عدم صالحیت دادگاه صادر کننـده                  

قرار داده است و با توجه به اطالق آن، هم          رأیباشد که این مورد را نیز از موارد نقض            میرأی
  . شود عدم صالحیت ذاتی و هم عدم صالحیت محلی را شامل می
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هـای    قانون آیین دادرسی دادگـاه    ) 235( ه و ماده  به هر حال، آنچه که در این دو ماد        
 قـانون  18ماده اخیـر الـذکر همـان مـضمون مـاده      ( عمومی و انقالب در امور کیفری آمده  

در بسیاری از موارد جهت جلوگیری از تضییع        ) باشد  های عموم و انقالب می      تشکیل دادگاه 
د بـوده بـا اصـول عـدالت         بسیار مفی ) اعم از حقوقی و کیفری    ( حقوق احتمالی اصحاب دعوا   

 و به عبارت دیگر با تصویب قانون اصالح قانون تشکیل           دادسراباشد و با احیای       سازگار می 
 کلی دگرگون گردیده و با توضیحاتی که در ذیـل   های عمومی و انقالب، وضعیت به       دادگاه

ذکور مـ ) 235 و   326 و   18( خواهد آمد، روشن خواهد شد که قانون اخیرالذکر کمتر از مـواد           
نماید و به عبارت دیگر، کمتر حقـوق از بـین             در فوق، حقوق اصحاب پرونده را تضمین می       

های حقوقی توجه شده است؛ در حالی که رسالت قانونگذار در امکـان               رفته اصحاب پرونده  
  .هر چه بیشتر احقاق حقوق اشخاص می باشد

 عمـومی و انقـالب      هـای   قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) 39( قانونگذار در ماده  
های عمومی و انقالب در امور کیفری و ماده           قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 235( صراحتاً مواد 

های عمومی و انقالب در امور مدنی را نسخ نمـوده و در               قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 326(
از قطعی جز از قطعی جز      آرایدر مورد   «:  آمده است  1381قانون اصالحی مصوب    ) 18(ماده  

خـالف بـین    رأیتوان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکـه          طریق اعاده دادرسی مقرر است نمی     
چه در امور مدنی و چه در       ( قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه           

ممکن است مورد تجدیدنظر واقع     ) در امور کیفری  ( و یا به درخواست دادستان    ) امور کیفری 
همین ماده نحوه این گونه تجدیـدنظر خـواهی از آزادی قطعـی        » 2« شود؛ و مطابق تبصره   

های عمومی و انقـالب     نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاه      آیین) 32(بیان گردید؛ و در ماده      
 تشکیل نگردیده وظیفـه     دادسرا که   قضائیهای     در حوزه  1381 با اصالحات    1373مصوب  

 محـول   قـضائی ق امده است به رئیس حوزه       فو) 18( دادستان در امور کیفری را که در ماده       
 حکـم کیفـری را      قـضائی  حکـم    قضائیچنانچه رئیس حوزه    نموده و تاکید بر این دارد که        

جهت رسیدگی به شعبه تشخیص ارسـال       ) پرونده( خالف بین قانون یا شرع تشخیص دهد      
شـد،  با  حال سؤالی که در اینجا مطرح است و مقصود اصلی ما در این مقالـه مـی                . گردد  می

یـا  رأیعلیه، قاضی صادر کننـده        این ست که اگر در پرونده حقوقی بدون درخواست محکوم         
قاضی دیگر خاصه قاضی مجری حکم متوجه خالف بین بودن حکـم صـادر شـده گـردد،                  

حکـم خـالف بـین شـرع و قـانون           اجـرای   تکلیف چیست؟ آیا دادگاه و قاضی، ملکف بـه          
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اجـرای  یـه و    اجـرای   ای جز صـدور       ین فعلی چاره  باشد یا خیر؟ آنچه مسلم است با قوان         می
شاید این گونه پاسخ داده شـود       . عدالتی بر کسی پوشیده نیست      باشد که این بی     احکام نمی 

تواند از این حکم قطعی تجدیـدنظر خـواهی کنـد و عـدم تجدیـدنظر                  حکوم علیه می  که م 
امـا بایـد    . شـد با  خواهی وی به منزله عدول از حق مسلم خویش و پذیرفتن محکومیت می            

شود که جهل به قانون رافع مسئولیت       پاسخ داد که در تمامی موارد این هم شاید استدالل           
خواننـدگاهن محتـرم تـصدیق      : نیست و اصل بر اطالع اشخاص از قانون اسـت؛ امـا، اوالً            

خواهند فرمود که این موضوع صرفاً یک فرض قانونی است و در عالم واقع اکثر اشـخاص                 
هـای عمـومی و    قانون تـشکیل دادگـاه  ) 8( چه اشکالی در ماده: ع نیستند، ثانیاًاز قانون مطل 

های عمومی و انقالب در امور مدنی وجود          قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 235( انقالب یا مواد  
اخیرالـذکر  ) 235( مـاده اجـرای  داشت که ماده مزبور ملغا گردید، مگـر نـه ایـن اسـت کـه             

علیه آن نیز بنا      ی حقوقی مخالف بین شرع و قانون که محکوم        قعطآرایاجرای  توانست از     می
پوشی از تجدیدنظر خواهی از این گونه آرا به علـت             اعم از عدم قانون یا چشم     ( به هر دلیلی  
ها و گردن نهادن به حکم خالف قانون         به یا خالصی زودتر از قید و بند دادگاه          قلت محکوم 

اجرای برایـ ننمـوده، جلـوگیری کـرده و راه را          تجدیدنظر خـواهی    ) اش  علیرغم میل باطنی  
اینجانب در یک پرونده حقوقی در زمـان        : به عنوان مثال  . عدالت هر چه بیشتر فراهم نمود     

صادر شده، شـدم و ایـن در حـالی بـود کـه              رأییه متوجه خالف قانون بودن      اجرای  صدور  
صادر شده بـه    رأیعلیه که سواد خواندن و نوشتن هم نداشت هیچگونه اعتراضی به              محکوم

ـ علیه را راهنمـایی کنـیم کـه در            توانستیم محکوم   عمل نیاورده بود؛ شاید می     صاد شـده   رأی
علیه در فرجه قانونی یک ماهه حتی به دادگاه مراجعـه             اعتراض نماید؛ اما متاسفانه محکوم    

نکرده و علت عدم مراجعه وی نیز مشخص نبوده که آیا موجه بوده اسـت یـا خیـر در هـر                 
یه بوده در حالی که بدون تردید قاضی محترم صادر کننده           اجرای  رونده آماده صدور    حال پ 

وی محرز مـی    برایرأیفرمود، خالف قانون و شرع بود         را مطالعه مجدد می   رأینیز چنانچه   رأی
هـای    قانون آیـین دادرسـی دادگـاه      ) 235(، تصدیق خواهید فرمود که ماده       بنابراین. گردید

ر مدنی که نسخ گردیده، بیشتر از مواد جایگزین آن تضمین کننده            عمومی و انقالب در امو    
هر چند که در امـور کیفـری کـه از           . باشد  عدالت و حقوق احتمالی اصحاب دعوا می      اجرای  

اهمیت بیشتری برخوردار است تغییری محسوس به عمـل نیامـده و صـرفاً مرجـع اعـالم                  
علیـه    جـایی کـه محکـوم   حقـوقی و در تشخیص اشتباه عوض شده اسـت، لکـن در امـور     
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قطعی خالف بین شرع و قانون را ننموده، این نقـص بـه             آرایتقاضای تجدیدنظر خواهی از     
Ĥن برایـ باشـد و هـیچ راهـی          ناصـواب مـی   رأیاجـرای   خورد که دادگاه مکلف بـه         چشم می 

بینی نشده و شایسته است که قانونگذار محترم در اندیشه رفع این نقصیه باشد، و بـه                   پیش
های عمومی و انقالب در امـور مـدنی، بـا ایـن               آیین دادگاه ) 235( رسد احیای ماده    نظر می 

مزبور، شعبه تـشخیص دیـوان عـالی کـشور باشـد، راه حـل            آرایوصف که مرجع بررسی     
  .عدالت باشداجرای  جبران نقص مزبور و فراهم آوردن امکانات بیشتر برایمناسبی 
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  بررسی حق دفاع متهم
  اندر حقوق موضوعه ایر

  
  )قاضی دادگستری شهرستان بیجار( خیراهللا طاهرخانی

  
  )قسمت اول(

  
  :مقدمه

از یـک سـو حـق    : گیـرد  پس از وقوع جرم همواره دو حق رو در روی هم قرار مـی       
انـد و از سـوی    شود که از وقوع جرم دچار زیان گردیده جرم مطرح میجامعه و مجنی علیه   

دفاع از حـق جامعـه و    برایـ . شـود   ح مـی  دیگر، حق مظنون و متهم به ارتکـاب جـرم مطـر           
) بند ج ( 14،  )بند الف ( 3به موجب مواد    . کند   به ریاست دادستان اقدام می     دادسرا  علیه،  مجنی

 1381های عمومی و انقالب مصوب سال         قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) تبصره( 20و  
 تعقیـب مـتهم، تحقیقـات       دار کشف جـرم،      عهده دادسرانامه قانون مذکور،      آیین) 16( و ماده 

. باشـد   حکـم کیفـری مـی     اجـرای   حفظ حقوق الهی و عمـومی و        برایمقدماتی، اقامه دعوا    
همچنین دادستان یکی از معاونین وی یا یکی از دادیاران، وظیفه دفاع از کیفر خواسـت را                 

می که جنبـه خـصوصی دارد بـا شـکایت           رأی در ج  دادسرااقدامات  . در دادگاه به عهده دارند    
علیـه     در راسـتای دفـاع از حـق جامعـه و مجنـی             دادسـرا . شود  ی خصوصی شروع می   شاک
تواند مظنون یا متهم را احضار، جلب و یا حتی            باشد، می   امکانات و اختیارات زیادی می    آراید

اجـرای   اشیا و ادارات دولتی در چارچوب قانون مکلف به        توقیف کند؛ حق بازرسی و توقیف       
کند که مـتهم و مظنـون نیـز     باشند و عدالت کیفری اقتضا می  میدادسرادستورات مقامات   

اصل، برائـت اسـت و پـذیرش حـق          . بتواند آزادانه و به صورت شایسته از خود دفاع نمایند         
مقررات راجع به حق دفـاع از مـتهم،   . ترین نتایج پذیرش این اصل است  دفاع متهم از مهم   
 است و هر قدر این مقررات بـه نحـو           عدالت کیفری در یک جامعه    اجرای  آیینه تمام نمای    

.  خواهد شـد   تأمینرا تضمین کنند، عدالت کیفری در آن جامعه بیشتر          بهتری حقوق متهم    
تواند مایه فخـر و مباهـات    هر چه بهتر مقررات راجع به حق دفاع متهم می        اجرای  تفنین و   

 در در نقـد و بررسـی یـک سیـستم حقـوقی و           .  باشـد  قـضائی هر ملتی و بخشی از توسعه       
هـای بررسـی      المللی مانند هیـأت     های بین   های اعزامی از سوی سازمان      های هیأت   گزارش

  . گیرد حقوق بشر، مقررات راجع به حقوق متهم همواره مورد بررسی خاص ویژه قرار می
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  تعریف حق دفاع متهم
افرادی که در مظان ارتکاب بزه      برایحق دفاع عبارت است از تضمیناتی که قانون         «

اند در نظر گرفته است تا در سراسر یک رسیدگی کیفری بتوانـد آزادانـه از خـود                   فتهقرار گر 
  )1(» . جلوگیری شود و بزهکار از بیگناه تفکیک شودقضائیدفا کنند تا از هر نوع اشتباه 

ممکن است ابتدا تصور شود که مقررات راجع به تضمین حق دفاع متهمف دفاع از                
عدالت فرار نماینـد؛ در     اجرای  شود که این گونه افراد از         جانی و تبهکار است، که باعث می      

به حق دفاع متهم هرگز به این منظور          حالی که این تصور درست نیست؛ زیرا مقررات راجع        
اند، بلکه هدف این است که با توجه به پذیرش اصل برائت، بزهکـار از بیگنـاه                   تقنین نشده 

ترین شهروندان بدون انیکـه مرتکـب         فاین احتمال وجود دارد که حتی شری      . تفکیک شود 
  . جرمی شده باشند مورد اتهام قرار گیرند
  مصادیق حق دفاع متهم

افراد و مصادیق حق دفاع متهم که در سراسر یـک رسـیدگی کیفـری وجـود دارد                  
در این گفتار برخی از مصادیق مهم و شاخص حـق دفـاع             . گردد  ای می   شامل موارد عدیده  
  :خی از افراد و مصادیق حق دفاع متهم عبارتند ازبر. گردد متهم بررسی می

   تفهیم اتهام؛-1
   حق سکوت؛-2
   حضور وکیل؛ -3
   ترافعی بودن رسیدگی کیفری؛ -4
   اخذ آخرین دفاع؛ -5
   رعایت موازین قانونی و اخالقی در زمان تحقیق از متهم؛-6
  
  : تفهیم اتهام-1

ه به متهم که باید بعد از احراز        تفهیم اتهام یعنی فهمانیدن موضوع جرم تحقق یافت       
در تفهیم اتهام عالوه بر عنوان قانونی و حقـوقی          . هویت و قبل از شروع به تحقیقات باشد       

   در تفهـیم اتهـام غـصب،       مـثالً . جرم بای مفهوم و موضوع عنوان نیـز توضـیح داده شـود            
تهام صـورت   قانون مجازات اسالمی باید این گونه تفهیم ا       ) 556( عناوین موضوع جرم ماده   

شما متهم هستید که از لباس پرسنل نیـروی انتظـامی بـدون مجـوز قـانونی و بـه                    « :گیرد
 یا انتظامی نبادی بدون تفهـیم اتهـام       قضائیمقام  ) 2( »....... .اید  صورت علنی استفاده کرده   
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همچنین باید دالیل اتهام نیز تفهیم گردد؛       . شروع به تحقیق و سؤال نمودن از متهم نماید        
  . باشد........ ل اتهام ممکن است شهود، اقرار و یا گزارش ضابطین ودلی

قانون آیین دادرسی کیفری، تفهیم اتهـام و تفهـیم دالیـل و             ) 129( به موجب ماده  
به منظور از صراحت این است کـه بایـد          . مدارک اتهام باید به صورت صریح و روشن باشد        

دقیقـاً ذکـر   ) اگر وجود داشته باشـد ( هعلی زمان و مکان دقیق وقوع جرم و مشخصات مجنی      
، اگر تفهیم   بنابراین.  باید ذکر گردد   - اگر دلیل اتهام شاهد است     -هویت دقیق شهود  . گردد

اتهام صریح و روشن باشد اما تفهیم دالیل اتهام به صـورت مـبهم و مجمـل باشـد، ایـن                     
 سـی و دوم قـانون       در اصـل  . گـردد   یکن تلقی می    تفهیم اتهام فاقد اعتبار قانونی و کان لم       

اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً       در صورت بازداشت، موضوع     .... «: اساسی آمده است  
  ».شود متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می....به متهم ابالغ و تفهیم شود

مجازات عدم رعایت مقررات راجع به نحوۀ تفهیم اتهام، در قانون عادی مـشخص              
قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی ابتدا هویت و نـشانی          ) 129( جب ماده به مو . نشده است 

شـود کـه مواظـب اظهـارات خـود باشـد و سـپس                 متهم را دقیقاً سؤال نموده و متذکر می       
کنـد، آنگـاه شـروع بـه          موضوع اتهام و دالیل آن رابه صورت صریح به متهم تفهـیم مـی             

الم هویت شاکی و شـکایت و دعـوای         در مرحله دادرسی نیز پس از استع      . نماید  تحقیق می 
ضرر و زیان مالی وی و استعالم هویت متهم، دادگاه موضوع اتهام و دادخواسـت مـدعی و    
. تمام ادلۀ شکایت و اتهام را به متهم تفهـیم و سـپس شـروع بـه رسـیدگی خواهـد کـرد                      

م  در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و دادرسی باید قبـل از تحقیقـات و دادرسـی تفهـی                 بنابراین
م رأیقانون آیـین دادرسـی کیفـری، در جـ         ) 24( همچنین به تجویز ماده   . اتهام صورت گیرد  

تحقیقات، الزم باشد باید موضوع اتهام با ذکـر دالیـل    برایمشهود، وقتی که بازداشت متهم      
  . آن باالفاصله کتباً به متهم ابالغ شود

. شـود   مـی تفهیم اتهام به وکیل متهم یـا بـستگان او تخلـف انـضباطی محـسوب                 
عدم رعایت مقررات راجع به نحوه تفهیم اتهام در حقوق ایـران، فرانـسوی              اجرای  ضمانت  

-188دادگاه عالی انتظامی قضات، دادنامه      رأیبه موجب   . مجازات انتظامی مشخص نیست   
ــواد  « :12/9/75 ــه م ــت ب ــا عنای ــار  ) 161-125(ب ــری، دادی ــین دادرســی کیف ــت آی قانون

اتهام به نحو صریح و در عـدم اخـذ آخـرین دفـاع از مـتهم                 عمومی در عدم تفهیم     یدادسرا
.... 28/2/82-40دادگاه عالی انتظامی قضات، دادنامه شـماره        رأی. مرتکب تخلف شده است   

شـود چـه      شکایت شاکی قرائت می   (دادیار که بدون تفهیم اتهام به متهمین صرفاً با قید           » 
 زندان معرفـی کـرده، مرتکـب تخلـف           کفالیت علیه آنان صادر و به      تأمینقرار  ) گویید؟  می

  ) 3( .شده است
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به . المللی نیز تفهیم اتهام و دالیل آن مورد عنایت قرار گرفته است             در مقررات بین  
هـر کـس مـتهم بـه        «المللی حقوق مدنی و سیاسـی،         میثاق بین ) 14( ماده» 3« موجب بند 

الزم » ......طلع شـود  شود م   ارتکاب جرمی شود باید حداقل تفضیل که به او نسبت داده می           
 الحـاق ایـران بـه ایـن         1354به ذکر است که قوه مقننه ایـران در هفـدهم شـهویور مـاه                

  . کنوانیسون را در مورد تصویب قرار داده است
قانون دادرسی کیفری مقـرر گردیـده       ) 24( در اصل سی و دوم قانون اساسی و ماده        

شایسته است،  . وی تفهیم اتهام گردد   است که در صورت بازداشت متهم باید کتبا و فورا به            
گردد نیز مورد عنایـت قانونگـذار قـرار           ضرورت تفهیم اتهام در مواقعی که متهم احضار می        

  . گیرد
عدم رعایت مقررات راجع به تفهیم اتهـام همـواره حـق دفـاع مـتهم را مخـدوش                   

ـ              در واقع، تفهیم اتهام به نحو صحی      . کند  می شکیل ح پایـه و اسـاس حـق دفـاع مـتهم را ت
و دالیـل آن بـه   دهد که بدون آن اصوالً دفاع امکان ندارد؛ زیرا بدون اطـالع از اتهـام                  می

  . پذیر نیست صورت کامل تدارک یک دفاع مناسب امکان
  
  : داشتن حق سکوت-2

قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در برابر اتهام        ) 197 و   194،  129( مستفاد از مواد  
یـا  سکوت هرگـز دلیـل      . ی تواند از پاسخ دادن امتناع نماید      وارد شده حق سکوت دارد و م      

متهم همچنین به طریق اولی نیـز ضـابطین دادگـستری نیـز حـق               . قرینه مجرمین نیست  
 یا انتظامی شروع به تحقیق از شـهود         قضائیدر صورت سکوت متهمف مقام      . سکوت دارد 
ن پاسخ به هر نحـو ممنـوع        اجبار متهم به داد   . نماید  و رسیدگی به سایر ادله می     و مطلعین   

در صورتی که متهم در برابـر اتهـام   . گردد است و باعث مخدوش شدن حق دفاع متهم می 
وارد شده سکوت کند، تهدید وی بـه اینکـه اگـر از ارائـه پاسـخ خـودداری نمایـد بـا وی                        
برخوردی شدید خواهد شد و یا تهدیداتی شبیه به این برخالف حق سکوت متهم اسـت و                 

  . گردد ش شدن حق دفاع متهم میباعث مخدو
اجبار متهم به پاسخ دادن یا شکنجه وی عالوه بر مخدوش نمودن اعتبار تحقیقات              

اصـل سـی و     . شـود   صادر شده، باعث تعقیب و مجازات مباشر و آمـر مـی           رأیانجام شده یا    
گرفتن اقـرار و یـا کـسب اطـالع          برایهرگونه شنکجه   «: دارد  هشتم قانون اساسی مقرر می    

اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقـرار               . ع است ممنو
» .شـود   متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مـی        . و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است      
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 یـا   قضائیقانون مجازات اسالمی، هر یک از مستخدمین و مامورین          ) 578( به موجب ماده  
ی را مجبور به اقرار کندف او را اذیت و آزار بـدنی نمایـد،    اینکه متهم برای دولتی   قضائیغیر  

عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تـا سـه سـال محکـوم                     
این ماده فقط متعرض اذیت و آزار بدنی شده اسـت و در مـورد شـکنجه و آزار                   » .گردد  می

  . روحی موضوع را به سکوت برگزار کرده است
از کشورها از جمله کشور فرانسه، قانونگـذار، قـضات را مکلـف بـه               در قانون برخی    

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه     ) 114( ماده. اعالم حق سکوت متهم به وی نموده است       
به هنگام نخستین حضور در بازپرس، قاضی تحقیق مکلف است بـه مـتهم   «: دارد  مقرر می 

تذکر این مطلب بایـد در      . حی امتناع کند  تواند از ادای هرگونه توضی      اعالم نماید کهوی می   
قید شود؛ چنانچه متهم خود مایل به پاسـخگویی و ادای توضـیحات باشـد،               صورت جلسه   

قانون آیـین دادرسـی کیفـری ایـران در          » .کند  قاضی تحقیق بالفاصله بازپرسی را اغاز می      
ن نکـرده   ضابطین و یا قضات به صراحت تکلیفی معی       برایزمینه اعالم و تفهیم حق سکوت       

شود که مواظب اظهارات خود       است و از دیدگاه نظری، از عبارت قاضی به متهم متذکر می           
توان تکلیف به اعـالم       قانون آیین دادرسی کیفری نمی    ) 129( باشد، به شرح مندرج در ماده     

در مواردی که قاضی تحقیق به وظیفـه خـود          . حق سکوت از سوی قضات را استنباط کرد       
خاصـی  اجـرای   م اعالم نکند که مواظب اظهارات خود باشـد، ضـمانت            عمل کند و به مته    

مواظـب اظهـارات خـود      « البتـه عبـارت   . مانند بطالن تحقیقات انجام شده مشخص نیست      
با توجه به میزان سواد و اطالعات متهم باید به او تفهیم شود و صـرف اینکـه ایـن                    » باشد

ا کند و یا انگـشت بزنـد، بـدون          عبارت در صورت مجلس قید شود و متهم ذیل آن را امض           
  . اینکه مفهوم آن را بداند کافی نیست

  
 وکیل به همـراه مـتهم در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی و                حضور -3
  :دادرسی

 عدالت کیفری در جامعه، شرکت دادن وکـالی دادگـستری           تأمینیکی از مصادیق    
در . ده دارنـد متعهد و مسئول در جریان دادرسی است که وظیفه خیطر و دشـواری بـه عهـ       

، بنـابراین . باشـند   بیشتر موارد، اشخاص قادر به حفظ مصالح خود در مراحل دادرسـی نمـی             
مـدافع مـتهم و مـسئول و        مقتضی است عالوه بر شخص متهم فردی نیز به عنوان وکیل            

آگاه در مراجع دادگستری از حقوق متهمان دفاع نماید تا به ایـن طریـق مـسائل و وقـایع                    
عادالنـه و بـه دوراز      رأیشن شدهو قضات بتوانند با بینش بیشتر به صدور          مبهم و تاریک رو   
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به موجب اصل سی و پنجم قانون اساسـی، در همـه            .  مبادرت نمایند  قضائیهر نوع اشتباه    
خود وکیـل انتخـاب نماینـد و اگـر توانـایی وکیـل را               برایها، طرفین دعوا حق دارند        دادگاه

  .  تعیین وکیل فراهم گرددا امکاناتبرایانهنداشته باشند باید 
از آنجای که اغلب مردم به دالیل مالی قادر به انتخـاب وکیـل نبودنـد و وکـالی                   

قـانون برنامـه    ) 187( کردند، مـاده    تسخیری نیز گاهی اوقات پرونده را با دقت پیگیری نمی         
، بـه   17/1/79سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مـصوب            

های الزم حقوقی و تسهیل دستیابی مـردم    ه اجازه داد تا به منظور اعمال حمایت       ائیقضقوه  
التحـصیالن رشـته       و حفظ حقوق عامه نسبت به تاییـد صـالحیت فـارغ            قضائیبه خدمات   

بـه ایـن مـشاوران      . Ĥنان اقدام نمایـد   برایحقوق جهت صدور مجوز تاسیس مشاوره حقوقی        
ل در صورت عدم تخلف پروانه وکالت پایه یک اعطا          پروانه وکالت پایه سه و پس از دو سا        

  . گردد می
  ادامه دارد

  
  :ها نوشت پی

  . 1376، چاپ اول سال 144  دکتر محمدآشوری، عدالت کیفری، ص -1
  . 1380، چاپ اول سال 105، ص دادسرا علی مهاجری، آیین رسیدگی در -2
، سال چاپ   237 و   147، صص   قضائیزاده، نظارت انتظامی در نظام         احمد کریم  -3

1376.  
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   پژوهشی-نگاه کاربردی
  به اعتبار علم قاضی

  
   قم-هقضائیمرکز تحقیقات فقهی قوه 

  دکتر حسین قشقایی: تحقیق از
  

قانون مجازات اسالمی به طور کلی      ) 120 و   105( کیفری، بر اساس مواد   در قوانین   
در قتل، علم قاضـی بـه       ) 231(در سرقت و    ) 199( علم قاضی معتبر شناخته شده و در مواد       

  . اعتبار شده استآرایشکل خاص د
قاضی هنگام به کارگیری علم خویش در قـضاوت، ممکـن اسـت بـا مـشکالت و                  

 الزم اسـت مـورد توجـه         کاربردی بودن آنها در دادرسی،     مسائلی برخورد نماید که با لحاظ     
ود، علم عادی یـا     ؛ مانند آن که مشخص شود کدام علم باید مورد استناد واقع ش            قرار گیرند 

علم منطقی و فلسفی و از جنبه دیگری، علم موضوعیت دارد یا طریقیت و یا کدام قاضـی                  
حق استناد به علم خود ر در مرحله قضا دارد و آی ضرورت دارد قاض مستندات علم را در                   

تواند به علـم      دادنامه بیان کند؟ و از مسائل مهم، ان که در کدام مسئله و حادثه قاضی می               
تردید، به رفع برایتر آن که هنگام تردید در امکا استناد به علم خود             ود استناد نماید و مهم    خ

  چه قاعده و اصلی باید رجوع کند؟
در پایا ارزش علم قاضی نسبت به دالیل دیگر همچون نظر نظر کارشناس تـا چـه                 

  شود یا خیر؟ و آیا علم قاضی بربینّه و نظر کارشناس مقدم میحد است 
  

  :از علمغرض 
شود، تعیین مفهوم و مـصداق        ساز می   قاضی مسئله برایاز امور مهم در این بحث که        

یکی علم در مفهـوم فلـسفی و منطقـی آن           : علم متصور است  برایعلم است؛ زیرا دو مفهوم      
است که به معنای یقیق بوده و عقالً محال است احتمال خالفی در آن است که به معنای                  

ل است احتمال خالفی در آن راه پیدا کنـد و دیگـری، علـم عـادی                 یقین بوده و عقالً محا    
 شـحص اطمینـان بـه موضـوع         است و آن، علمی است که موجب سکون نفس شده و در           

و تنهـا در نگـاه عـرف        ) 1( دانـد   شود؛ لیکن عقل احتمال خالف را منتفـی نمـی           حاصل می 
یگـر، اثـر علـم عـادی آن         به تعبیر د  . شود  احتمال خالف آن منتفی بوده و به آن اعتنا نمی         
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که به طور معمـول ایـن گونـه         ) 2( است که شخص در وجدان خویش احساس آرامش کند        
  . شود ها از راه حس حاصل می علم

 به طور معمول بـا مقـدمات منطقـی و فلـسفی یـا بـا                  قسم نخست از مفهوم علم،    
ـ           هایی که احتمال خطا در آنها نیست حاصل می          حس ه نـدرت   شود که در قضا ایـن امـور ب

قاضی و ثبوت حجت علـم قاضـی، بـه طـور            برایافتد، و با فرض حصول این علم          اتفاق می 
شود که آیا ایـن   مشکل در علم عادی ظاهر می. حتم این علم از اعتبار برخوردار خواهد شد   
  گیرد یا خیر؟ نوع علم نیز در محدوده این بحث قرار می

و محـل بحـث بیـشتر در        ) 3( رسد علم عادی نیز داخل در بحـث باشـد           به نظر می  
قاضی حاصل  برایپیرامون آن قرار بگیرد؛ زیرا علم در مفهوم نخست، بسیار کم در دادرسی              

شود و درعلم اصول نیز، برخی از اصولیین، علم عادی را داخل در بحـث حجیـت علـم                     می
ال اسـتناد   اثبات حجت آن به عق    برایاند و برخی از فقها ینز         Ĥن اعتبار قایل شده   برایدانسته و   

اند مانند علم به ثبـوت والیـت          و در موارد دیگر نیز علم عادی را کافی دانسته         ) 4( اند؛  کرده
  ). 5( حاکمبرای

توان مفوم    حجت علم قاضی آورده شده است می      برایعالوه بر این از دالیلی نیز که        
توانـد    یقاضـی او نمـ    برایکشف واقـع    علم را به دست آورد، مانند آن که گفته شده است با             

شـود    قاضی واقعیت کشف می   برایبرخالف آن حکم کند و معلوم است که با علم عادی نیز             
و از این نکته نیز نباید غافل شد که حل مجهوالت در عرصه قضا به ماننـد معلـوم شـدن                     
امور حسی با یکی از حواس پنجگانه نیست؛ زیـرا در قـضا نـسبت بـه وقـایعی کـه اتفـاق            

 امارات باید علم حاصل کرد و نسبت به این امور، علم عـادی حاصـل                اند با مدارک و     افتاده
  .شود، نه علم یقینی می

پندارند و افراد مطابق با آن بر یکـدیگر احتجـاج    و همچنین آنچه در عرف، علم می     
کنند، آن علمی است که خود به اختمال خالف آن اعتنا نکرده و کسی را که به احتمال                   می

  )6. (شمارند موم میمخالف آن توجه کند مذ
شده است شاهد علم به مورد شـهادت       ممکن است گفته شود، در شهادت که شرط         

داشته باشد، علم قطعی یقینی موردنظر است نه علم عادی عرفی، از این رو در قضاوت نیز                 
توان گفت در شـهادت      در پاسخ می  . که اصل آن شهادت است، علم قطعی یقینی باید باشد         

خاص آن، شاهد باید به طور حسی، نه حسی، علـم حاصـل کـرده باشـد و            به دلیل ویژگی  
اینعلم به طور معمول قطعی و یقینی است و همچنین امکن دارد مردا از قطعی بودن علـم                  

ط شـاهد   رأیط علم، عرفی که مسلم است، باشد، یعنی علم در شـ           رأیط شاهد در ش   رأیدر ش 
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سوس شـکل گرفتـه باشـد مـورد نظـر           علم عرفی که درجه باالیی داشته و از مقدمات مح         
  . است

  
  :بررسی دالیل اعتبار علم قاضی

نظر به این که با وجود مواد قانونی بحث از حجت و اعتبـار علـم قاضـی بـه طـور                      
های مختلف و دالیل      تبیین دیدگاه برایمبسوط مورد توجه نیست؛ درعین حال ضرورت دارد         

در این باره   . گر، به طرح اجمالی آن بپردازیم     گیری از آنها در مباحث کاربردی دی        آنها و بهره  
حجت آن در صورتی که علم قاضی به طور مطلق؛ حجـت            : چند دیدگاه عمده مطرح است    

آن در صورتی که از طریق حس و آنچه درحکم حس است حاصل شود؛ حجت علم قاضی                 
  . عدم حجت آن به طور مطلقاهللا؛  الناس و عدم آن در حقوق در حقوق
  
  :  قاضی به طور مطلقحجت علم. 1

قاضی از هـر    برایامامیه است، هرگاه    بر اساس این نظریه که دیدگاه مشهور در فقه          
النـاس بایـد بـر        علم حاصل شود، در حدود یا در حقوق        از مبادی غیر حسی،      طریقی، گرچه 

طبق علمش حکم کند و حتی اگر علم او خالف بینه بـود، بـاز هـم بایـد مطـابق علمـش                     
  :یل این نظریه از این قرار هستنددال. قضاوت کند

اگر حاکم به مقتضای علمش نکند، مستلزم آن است که یا فاسـق شـود و یـا از                   . 1
در . دانیم کـه هـر دو باطـل اسـت           صدور حکم امتناع ورزیده و آن را مطلع نگه دارد، و می           

نتیجه قاضی باید بر طبق علمش حکم کند، چه اگر مردی در حـضور او همـسرش را سـه                    
قه کند سپس منکر این امر شود چون منکر است سـوگند یـا کـرده و حـق بـه او داده            طال
در این جا اگر قاضی مطابق علمش رفتار نکنـد و پـس سـوگند، زن را بـه ازدواج                    . شود  می

شود و اگر حکم صادر نکنـد از آنچـه بـر او واجـب بـوده، یعنـی                   مردی دربیاورد، فاسق می   
  ) 7. (ستصدرو حکم بدون دلیل سرباز زده ا

و آیــه » الزانیــه و الزّانـی فاجلـدوا کــلّ واحـد منهمـا مائــه جلـده     « آیـاتی ماننـد  . 2
خطاب به قضات و حاکمان که صدور حکم جلد        » السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما    « شریفه

علـم  هـا     های زانی و سارق منوط شده است و هرگاه به تحقیق این عنوان              و قطع بر عنوان   
 وقوع آنها او محرز شده است و باید بالفاصله حکم مربوط به آنها را صادر                پیدا کند در واقع   
هـا منـوط نـشده        این احکام بر هیچ امری به جز تحقق این عنـوان          اجرای  و اجرا کند؛ چه     

تحقیق موضوع این احکام شرط نشده است که آنها از طریق بینـه             برایبه تعبیر دیگر،    . است
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ین دلیل تنها در دعاوی مربوط به حدود و غیر اموال است و             لیکن ا ) 8(یا اقرار ثابت شوند؛     
   )9. (شود در اموال جاری نمی

ـ چگونـه همگ  «) 10: (آورده اسـت  » انتـصار «در کتـاب    » سید مرتـضی  «. 3 ی و  رأی
کم بر اساس علم، در واقعه رسیدگی به جریان فدک توسـط          هماهنگی شیعیان بر وجوب ح    

  گفتند ابوبکر که از عصمت و طهـارت حـضرت فاطمـه    ابوبکر پوشیده بماند؛ زیرا امامیه می   
کنـد؛ زیـرا بـا        دانست او غیر از حق چیز دیگری را ادعا نمی           آگاه بود و می   ) اهللا علیها   سالم(

دلیلـی  داشـت   ) اهللا علیهـا    سـالم ( وجودی که علم به راستگویی و صداقت حـضرت فاطمـه          
  ) 11(» )ار کندبایست مطابق علمش رفت و می. (ماند این درخواست نمیبرای

کنـد؛   آیاتی وجود دارد که بر وجوب حکم کردن به حق، قسط یا عدل داللت می  . 4
و آنچـه حـق تعـالی بـه         » یا داوود انّا جعلناک خلیفه فی االرض فاحکم بی الناس بالحق          «

و اذا  «و همچنـین    » و ان حکمت فـاحکم بیـنهم بالقـسط        «: کند که   خطاب می ) ص( پیامبر
؛ این عناوین از جمله امور واقعی هستند، یعنـی بـه            » تحکموا بالعدل  حکمتم بین الناس ان   

توانـد    برپایی عدل و قسط واقعی امر شده است و قاضی با دستیابی بـه واقعیـت امـور مـی                   
دارد علم است     قسط و عدل واقعی را پیاده کند و آنچه پرده از رخسار امور مورد نزاع بر می                

در ضمن، بدیهی است که در آیه       .  به حق و عدل    ترین راه است در جهت رسیدن       که روشن 
  )13. (های آنها ندارد نخست، حکم آن دو اختصاص به مخاطب

رسد که دلیل حجت بینه و اقرار و امثال آن براسـاس کـشف آنهـا از                   به نظر می  . 5
آیند؛ و روشن اسـت از        ساب نمی بدین جهت اینها از جمله امور تبعیدی به ح        . هاست  واقعیت

هـای امـام      و قضاوت ) 13. (برخالف آنها . گیرد  کاشف کامل و تام صورت می     جهت مالک   
نیز بر این امر داللت دارد که قاضـی بایـد حقیقـت امـور را کـشف کنـد و بـا بـه                         ) ع( علی

پیدا کنـد؛   های کارشناسانه، علم به واقعیت        های حکیمانه و با اعمال مهارت       کارگیری روش 
 بر طرق محدوده قضاوت، یعنی بینـات و ایمـان           و آن حضرت شیوه کار شرح قاضی را که        

فرار کردن از تحمل و دشواری، راه آسان را اختیار کرده بود، مورد انتقـاد               برایبسنده کرده و    
؛ یعنـی، ایـن نـوع    »مـا یغنـی قـضاؤک یـا شـریح     «: و نکوهش قرار دادند و به او فرمودند 

  )14. (کند های تو رفع نیاز نمی قضاوت
پـذیر نیـست، زیـرا       بار علم قاضی، قضاوت به معنای کامل امکان       با نپذیرفتن اعت  . 6

ط الزم را داشـته باشـند، کـم محقـق           رأیادله اثبات دیگر همچون بینه شرعی که تمام شـ         
مـاد و حقـوق جامعـه و مـردم            م به طور غالب بـسته مـی       رأیشوند و راه اثبات شرعی ج       می

  )15. (یابند پایمال شده و مجرمان از مجازات رهایی می



 ٨٠

رسد که قایل به حجت مطلق علم قاضی هستند، نظر به منـشأ و دلیـل                  به نظر می  
قاضـی علـم حاصـل شـود آن را حجـت            برایحصول علم نداشته باشند و از هر طریقی که          

  : دانند؛ لیکن با وجود این باید به دو نکته توجه داشت می
ـ          - زود باور بودن قاضی    :نکته نخست  ه طـور    چنانچه اموری که در مقـام قـضا ب

ش علـم حاصـل     بـرای باشـد کـه بـه راحتـی           شود و یا قطاع می      نوعی منشأ علم حاصل می    
ط قضاوت  رأیدر این حالت، چنانچه حصول علم به این صورت خاص خدشه به ش            . شود  می

یکی از فقهای عصر حاضر در پاسخ ایـن         . قاضی وارد  کند، این علم به حجت نخواهد بود         
روحی، وجدانی دست یابد که بدون داشتن هیچ دلیلـی          اگر قاضی به یک حالت      «سؤال که   

ش علم و یقین حاصل شود، آیـا در ایـن صـورت         برایو مدرک و بدون هیچ مشاهده حسی        
  :فرمایند می» تواند طبق همین علمو یقین حود حکم صادر کند می

خودش حجت است، ولی    برایدر فرض مذکور، اگر قاضی قطاع باشد اگر چه قطاع           «
 در شخص و خروج او از متعارف موجب سلب صالحیت و عدم نفـوذ حکـم                 وجود این حال  

  ) 16(» . استقضائیاو و بلکه حرمت مداخله او در امور 
هـای کـه      ادلـه . های غیرمتعارف   های حاصل از راه      انصراف ادله از علم    :نکته دوم 

علم داللت بر حجت علم قاضی دارند در مقام بیان اصل جواز یا لزوم صدور حکم براساس                 
هستند و ناظر به کیفیت علم و کیفیت حصول آن نیستند و این ادلـه منـصرف از مـواردی                    

). 17(شـود     حاصـل مـی   ...... های غیرمعمول مانند الهام، رمل، جفـر و         ستند که علم از راه    ه
او برایـ قاضـی، واقعیـت موضـوع       برایلیکن با توجه به برخی از ادله گذشته، با حصول علـم             

بـدین  .  و حکم برخالف آن، حکم برخالف واقع و عدل خواهد بود           شود  حاصل و کشف می   
هایی که یک     بله، اگر راه  . توان حصول علم را محدود به راه و طریق خاصی کرد            جهت نمی 

کند، از جمله اموری نباشد که اشخاص معقول و خردمند            قاضی به واسطه آنها علم پیدا می      
قـضاوت را از دسـت خواهـد داد و پیـرو آن،        برایط الزم   رأیگیرنـد، وی شـ      از آنها بهره مـی    

  . قضاوتش نادرست خواهد بود
) مقدمات نزدیک به حـس    ( علمی که از طریق حس و آنچه در حکم حس است          ) ب

  )18( حاصل شود، اعتبار دارد
، علم حاصل از برخی آزمایشات چون مبتنی بر حس و دیدن قاضی نیست،              بنابراین

شـود ناشـی از مقـدماتی ظنـی و حدسـی              ارد حاصل می  اعتبار ندارد و علمی که در این مو       
  : دالیل این نظر عبارتند از. است
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هرگـاه  «: فرمایند  می) ع( حسین بن خالد روایت کرده است که شنیدم امام صادق         . 1
نوشد مشاهده کـرد، بـر او واجـب سـت بـر آن         کند و شراب می     مردی، مردی را که زنا می     

 امـین خداونـد    مشاهده نیاز به بینـه نـدارد؛ امـام،   شخص حد جاری کند و با وجود دیدن و        
میان مردم است و هرگاه امام فردی را در حال دزدی مشاهده کرد باید او را از آن کار نهی                

زیـرا اگـر حـق از       : شـود؟ فرمودنـد     ایـن امـر چگونـه مـی       : گفتم. کرده بگذرد و او را وانهد     
مردم باشد اختیار آن مربـوط      برایو اگر   خداوند باشد بر امام واجب است آن را اقامه کند           برای

  ) 19. (به خود مردم است
محمدبن احمد المحمـودی      بن  علی«) 20( :در کافی سند این روایت چنین آمده است       

  »...قال) ع( عبداهللا عن الحسین ابن خالد عن ابی عن ابیه عن یونس
ه هستند  نسبت به همه رجال موجود در این سند به طور خاص، تایید وارد شده وثق              

اند که وثاقـت      درباره آنها مرحوم آقای خویی آورده     . مگر محمدبن احمدالمحمودی و پدرش    
توفیق شریفی که کشی در زندگی ابراهیم بـن عبـده نیـشابوری آورده بـه دسـت                  فرزند از   

) ع( از امـام محمـدباقر    ) احمد المحمـودی  ( آید و همچنین کشی به سند معتبر درباره پدر          می
  )21(» .باشد ای می و او نزد ما بر موقعیت پسندیده «:نقل کرده است

آمده است، که موجب شـده اسـت        » النه امین اهللا فی خلقه    « این روایت، عبارت  در  
اختصاص دهند؛ لـیکن براسـاس عقیـده شـیعه کـه            ) ع( ای این روایت را به معصومین       عده
بـه ویـژه    ( نمجتهدین و فقها قضاوت و امامت قایل اسـت و همـان مناصـب معـصومی               برای

را » اهللا  امـین « دانـد؛ وصـف     ا ثابـت مـی    برایانهـ را به جز آنچه استثنا شـده اسـت          ) قضاوت
  . دهند کسانی که نایب خاص یا عام معصوم باشند قرار میبرای

گـاه علـم      فهمـیم تکیـه     در روایت تکیه خاص روی مشاهده امام شده است که می          
  . که خطای آنها کم نیست دوری کندقاضی باید بر حواس ظاهری باشد و از استنباطاتی

آمده است که یکی از     ) ع( در کتاب علی  : نقل است ) ع( در روایت دیگر از امام صادق     
پیامبران نزد پروردگارش عرض حال برده و بـا التجـاء اظهـار داشـت، پروردگـارا در مـورد                

 کـرد،  خداوند بـه او وحـی  : ام چگونه قضاوت کنم؟ فرمود  چیزی که ندیده و شاهدش نبوده     
ساز و بـه آن سوگندشـان         مطابق کتاب من میان آنها حکم کن و آنان را به نام من متمایل             

  ) 22( ».کسی است که شاهد و بنیه اقامه نشده باشدبرایبده؛ و فرمود، این 
در این روایت، مفروض گرفته شده است که قاضی در مورد چیزهایی کـه مـشاهده         

  . تواند قضاوت کند کرده و دیده است می
نقل شده اسـت، بـه      ) ع( هایی حضرت امیر    عالوه بر این، در قضایایی که از قضاوت       

شـود کـه براسـاس        توان دریافت که علم قاضی زمانی مـستند حکـم واقـع مـی               خوبی می 
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هایی را که حضرت به       مشاهده و مقدمات حسی باشد؛ زیرا هر شخصی آن ترفندها و شیوه           
  . شود ش حاصل میبرای امر کار بردند مالحظه کند، علم به واقعیت

شود که حجیـت علـم طریقـی در اثبـات         در این جا به نظریه این اشکال مطرح می        
، گرچه این علم از روی حدسیات حاصل شده باشـد،           متعلق خودش نزد همگان ثابت است     

در . قضاوت کـرده اسـت    از این رو، اگر قاضی براساس این علم، عمل کند، به حق و عدل               
در پاسـخ  . قـضاوت کـرده اسـت   فت، گرچه اطالق قضاوت به حق و عدل     توان گ   پاسخ می 

توان گفت، گرچه اطالق قضاوت به حق و عدل، قضاوت از روی علم حدسی را هم در                   می
ای که در این جا مطرح است که قضاوت به حق و عدل بـا دلیـل                   گیرد؛ لیکن مسئله    بر می 

 معتبر باشد، نه آن  که       قضائیقضاوت درست آن است که قضاوت به حق و عدل با دالیل             
بدین لحاظ اگر کـسی بـدون حجـت و    . حکم واقعیت به تنهایی معیار قضاوت درست باشد     

شـمارند و ایـن شـخص را      این قضاوت را معتبر نمی دلیل حکم به واقعیت کند، خردمندان،   
 دانند، و در این صورت اگر منشأ علم، امور حسی باشد کـه همـه بـه                  قضاوت نمی برایصالح  

اثبات حجت آن،   براییابند، ارتکاز عقال بر اعتبار چنین علمی است و نبود نص              آن دست می  
Ĥن نیست؛ و اما اگر علم از روی حدس باشد، بـه            برایامر طبیعی بوده و نیازی به ورود نص         

جهت خطاهای زیاد در آن، منطهی است که نتوان بر اساس آن قضاوت کـرد و اگـر ایـن                    
  )22. (افی باشد، هر آینه باید نص خاص بر آن وارد شده باشدقضاوت کبرایگونه علم 
  
  :ها نوشت پی

هوالعلم العـادی العرفـی الـذی الیـضره         «؛  39 مالعلی کنی، کتاب القضاء، ص       -1
  ».االحتمال البعید الذی هو مجرد التجویز العقلی

، انـشارات گـنج دانـش،       قـضائی المعارف علوم اسالمی،       جعفری لنگرودی، دائره   -2
  . ؛ مالعلی کنی، پیشین909، ص 2، ج 1381ران، چاپ سوم، ته

؛ 92، ص   40 محمدحسین نجفی، جواهرکالم، دارالکتب االسـالمیه، تهـران، ج           -3
  ».ان الظاهر ارادۀ االعم من الیقین و االعتقاد القاطع ولو من تکثیر امارات من العلم«

یدمحمد سـرور واعـظ     به تقریر س  ( االصول   مرحوم سید ابوالقاسیم خویی، مصباح     -4
  . 240، ص 2ق، ج .، ه1420، مکتبه الدواری، قم، )بهسودی
 ه، ج   1418الکرامه، دارالتراث، بیـروت،        سیدمحمد جواد الحسینی العاملی، مفتاح     -5

  . 12، ص 20
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 ش،  1375 احمد نراقی، عوائد االیام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، قم،            -6
االحکام و ظـن فـی االحکـام الـشریعیه هـو العلـم و الظـن                 ان العلم و ظن فی      « 436ص  

  » .المتعارف اطالق اللفظ علیهما عند العرف
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  پیشنهادهای اصالحی
  م، در خصوص.د.کمیسیون آ

  »ایرائات دادرسی«
  

  آقای قهرمان صالحی جونقانی: هیه و تنظیمت
  )قسمت پایانی(

  
  

  :ج.ق) 85( ماده
) 85( عالوه بر اختیارات خوانده در خصوص وارد نمودن ایراد، خواهان نیز طبق ماده            

پاسخ دعوا را داده    ج، حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا والیت یا قیمومت               .ق
  . باشد، اعتراض نمایداست، در صورتی که سمت او محرز ن

ق، از کلمه ایراد استفاده نکرده و کلمه اعتراض را به کار            .ق)199( مقنن در این ماده   
ق، در قانون جدید نیـز مـشخص        .اعتراض خواهان همانند ق   اجرای  برده است؛ اما ضمانت     

تبـدیل  » اعتراض« را به » ایراد« نشده است و شاید هم به همین علت قانونگذار جدید کلمه          
  . رده استک

باشد و دادگاه     اثر می   چنین به علت فقدان سمت، بی     اما طبق اصولی کلی، دفاعیات      
اما در هر صـورت، صـدور   . بایستی بدون توجه به این دفاعیات تصمیم مقتضی اتخاذ نماید     

. باشـد   حکم به نفع خواهان به علت دفاع شخص فاقد سمت از سوی خوانـده، منتفـی مـی                 
یاج به توضیحات خوانده، بایستی جلسه دادرسی را تجدید نمـوده           پس دادگاه در صورت احت    

  . نمایدرأیمطرح سپس اقدام به اصداری ) اصیل( تا دفاعیات خوانده
  

  :ج.ق) 86( ماده
در صـورتی کـه     «: دارد  ق، اشـعار مـی    .ق) 200(این ماده با از سرگیری نص مـاده         

  » .وا امتناع کندتواند از پاسخ در ماهیت دع خوانده اهلیت نداشته باشد می
نمایـد،    که افـاده تکلیـف مـی      ) 84( ذکر شده در صدر ماده    » تواند  می« برخالف کلمه 

توانایی است که هـر     کند و منظور      نمیافاده تکلیف   ) 86( شده در ماده  ذکر  » تواند  می« کلمه
 نبایـد شـبهه مطـرح       بنـابراین . تواند اعمال نماید    شخص اعم از محجور و غیر محجور می       
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 شخص فاقد اهلیت، این اختیار را داشته باشد که از دعوا دفاع نماید؛ چون اصـوالً                 گردد که 
  . باشد اثر نمیآرایدفاعیات شخص فاقد اهلیت د

عدم اهلیت خوانـده را  اجرای ج، ضمانت .ق) 85(قانونگذار از یک طرف همانند ماده 
» 4« بنـد ج هماننـد    .ق) 332( مـاده » د« مشخص ننمـوده اسـت و از طـرف دیگـر، در بنـد             

) در صورت قابل اعتراض بودن اصل دعوا      ( ق، یکی از قرارهایی را که مستقالً      .ق) 478( ماده
باشـد، در   مـی » دعـوا ) اصحاب( قرار عدم اهلیت یکی از طرفین  « قابل اعتراض دانسته است   

  . بینی نشده است م، صدور چنین قراری پیش.د.حالی که در هیچ یک از مواد قانون آ
باشند کـه هماننـد عـدم         قائل به این نظر می    ) 86( قدانان در خصوص  ای از حقو    عده

نماید، در زمانی که خوانده هـم          می اهلیت خواهان که دادگاه اقدام هب اصدار قرار رد دعوا         
نماید تا خواهان مجـدداً دعـوای    اهلیت نداشته باشد، دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوا می  

  .  شخص فاقد اهلیت اقامه نمایدقضائی خود را علیه نماینده قانونی یا
باشـند،    اشخاصـی کـه فاقـد اهلیـت اسـتیفاء مـی           « ای دیگر بر این باورند کـه        عده

در نتیجـه، قـرار عـدم       . اند  قضائیدار دفاع از حقوق آنان در مراجع          االصول جمله عهده    علی
 اسـت آن را     ، ممکـن  بنـابراین اند، ممتنـع و       علیه این اشخاص که خوانده قرار گرفته        اهلیت

ناظر به اشخاص دانست که در زمان پاسخ به دعوا فاقـد نماینـده قـانونی بـوده و نماینـده                     
البته حتی در مورد چنین اشخاص نیز صدور قرار عدم          .  آنها نیز مشخص نشده باشد     قضائی

قـانون  ) 56( بایست با توجه به ماده      در حقیقت، دادگاه می   . اهلیت بای ممنتع محسوب شود    
 قـضائی ج، با صدور قرار توفیق دادرسی، رئـیس حـوزه           .ق) 105( ی و مالک ماده   امور حسب 

  » )12. (را جهت تعیین قیم مطلع نماید) هم اکنون دادستان محل(
تعدادی از اعضای طرف تـشخیص نیـز ابـراز گردیـده اسـت،              نظر اول که از سوی      

ز سوی خواهـان     خوانده فاقد اهلیت ا    قضائیچون از یک طرف تشخیص نماینده قانونی یا         
نماینـده  آرایاهلیت که د  مشکل بوده و از طرف دیگر، رسیدگی به دعوای علیه خوانده فاقد             

امـا پـذیرش و     . باشـد   گردد، با اصول دادرسی سازگار نمی        نبوده ممتنع می   قضائیقانونی و   
اعمال نظر دوم، با توجه به اینکه حقـوق اصـحاب دعـوی مخـصوصاً خواهـانف مراعـات                   

  . باشد نماید، ارجح می اقامه دعاوی مجدد جلوگیری میگردیده و از 
بینی قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعـوا در            ماند، پیش   ای که باقی می     اما مسئله 

کار عبث و بیهوده    جمع این مواد و با این فرض که قانونگذار          برایباشد، که     ج می .ق و ق  .ق
و با اصدار قرار رد دعوا نیازی بـه         مشخص نموده است    ) 89( دهد، تکلیف را ماده     انجام نمی 

اما زمانی که خوانده اهلیت نداشته باشـد، دادگـاه          . باشد  صدور قرار عدم اهلیت خواهن نمی     
نماید و اگر اصل دعوا قابل تجدید نظـر نباشـد،             اقدام به صدور قرار عدم اهلیت خوانده می       
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 خوانـده ادامـه پیـدا       قضائی دادگاه رسیدگی را متوقف تا دعوا با دخالت نماینده قانونی و یا           
ج، دادسـتان محـل را      .ق) 105(، براساس مـالک مـاده       قضائینماید، و در صورت نماینده      

  .ماند  متوقف میقضائی مطلع و رسیدگی تا زمان تعیین نماینده قضائیتعیین نماینده برای
پـــــــس از   اما در صورتی که اصل دعوا قابل اعتراض باشد، اقدامات صدرالذکر 

  . گیرد ار عدم اهلیت خوانده صورت میقطعیت قر
  

  :ج.ق) 87( ماده
این ماده به زمان طرح ایردات پرداخته است و آن را تا پایـان جلـسه اول دادرسـی                   

دار را    عـدم طـرح   اجـرای   مقرر نموده است مگر سبب ایراد متعاقباً حادث شـود و ضـمانت              
عـوا نـسبت بـه آن       دادگاه مکلـف نیـست جـدا از ماهیـت د          « مشخص نموده که  ) 90( ماده
  ».دهدرأی

آن اجـرای    و ضـمانت      همان طور که در قسمت اول مقاله عنوان شد، زمـان طـرح            
منصرف به ایرادات مخبره بوده و در خـصوص ایـرادات آمـده الزم اتبـاع نبـوده و در هـر                      

اما تعیین مهلت تا پایـان اولـین        . باشد  صورت و هر زمان دادگاه ملکف به پذیرش آنان می         
ایرادات مخبره نیز با اص تـسریع در دادرسـی و جلـوگیری از طالـه آن                 برایسی  جلسه دادر 

منافات داشته و تغییر آن به اولین دفاع خوانده در اولین جلسه دادرسی به منظور رسیدن به               
  . باشد تر می این مقصود مناسب

  
  : ج.ق) 88( ماده

دادگاه قبـل از  «: تق، مقرر نموده اس.ق) 204( این ماده نیز با از سرگیری نص ماده  
در . نمایـد   وارده اتخـاذ تـصمیم مـی   ورود در ماهیت دعوا نسبت بـه ایـرادات و اعتراضـات         

اما همـان طـور     » نمودصورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد           
ق، بـدون پاسـخ در ماهیـت دعـوا     .ق) 198(  تعدادی از ایرادات براساس مـاده   که گفته شد،  

تمـامی ایـرادات ضـمن      ) 84صـدر مـاده     ( شد؛ اما طبق قانون جدید      دعوا مطرح می  ماهیت  
) 88( گردد و این شبهه ایجاد شـده اسـت کـه بـین مـاده                پاسخه به ماهیت دعوا مطرح می     

) 84( در حـالی کـه طبـق صـدور مـاده          .... عنوان نموده دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا        
اما تعارض کلمـات نبایـستی مفهـم ایـن امـر        . ندگرد  ایرادات ضمن ماهیت دعوا مطرح می     

بوده، بلکه با طرح تعدادی از ایرادات از جمله عدم توجه دعوا به خوانده، اعتبار امر قضاوت                 
، دادگـاه بـا احـراز ایـراد، تـصمیم           بنـابراین . باشـد   رسیدگی امر بیهوده و لغو می     ...... شده و 
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د شناختتن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده       مقتضی در قالب قرار اتخاذ نموده و در صورت مردو         
  . رسیدگی خواهد نمود

  
  : ج.ق) 89( ده ما

ق، تدوین گردیده است و به تکلیف دادگاه        .ق) 203(و) 202( این ماده از تجمع مواد    
در خـصوص ایـراد عـدم       . پرداختـه اسـت   ) 84(ورد پذیرش ایـرادات مـذکور در مـاده          در م 

در قسمت اول   ) 84ماده  » 1« دبن(عدم صالحیت   در خصوص ایراد    . صالحیت پرداخته است  
پرونده را بـه دادگـاه      ) 27( دادگاه پس از صدور قرار عدم صالحیت، بر طبق ماده         ) 89(ماده  

رسـد و مـوارد اخـتالف در          نماید، که در این مـورد اشـکال بـه نظـر نمـی               صالح ارسال می  
 و اگر نارسایی وجـود      ج، مشخص نموده  .ق) 30(تا  ) 26(  صالحیت و شیوه رسیدگی را مواد     
  . باشد باشد که منصرف از مبحث ایرادات می ج می.ق) 28( داشته باشد مربوط به ابهام ماده

قانون آیین دادرسی مدنی سه وضعیت      ) امر مطرح شده  (صوص دعوای مرتبط    در خ 
  :را مشخص نموده است

 قـرار  مرتبط در همان شعبه مطرح باشند، دادگاه با صدور    در مواردی که دعاوی      -1
اگـر دعـاوی دیگـری کـه     «و اشعار نموده اسـت   توأمان به این امر پرداخته است       رسیدگی  

ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمـامی آنهـا                  
باشد و بایستی کلمه      که منظور از همان دادگاه همان شعبه می       » ....نماید  یکجا رسیدگی می  

  . تغییر یابد» شبعه«به کلمه ) 103( قسمت اول ماده  در»دادگاه«
 در مواردی که دعاوی مرتبط در چند شعبه همان حوزه مطرح باشند، بـر طبـق                 -2

) ای که سبق ارجـاع دارد       در شعبه (ج، با تعیین رئیس شعبه اول       .ق) 103(قسمت دوم ماده    
  . یک جا رسیدگی خواهد شد

حوزه دیگـری مطـرح باشـد، قمـست دوم           در مواردی که دعوای مرتبط دادگاه        -3
هرگاه ) 84(ماده  » 2«و در مورد بند     «: دارد  تکلیف را مشخص نموده و مقرر می      ) 84(ماده  

دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کـرده، پرونـده را              
  » .فرستد به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می

مقالـه  همانطور که در قسمت اول      : اوالً: گردد  سئله مطرح می  این نص چند م   درباره  
م در خصوص موردی که دعوای مرتبط در دادگاه عـالی مطـرح باشـد               .د.آ.نیز گفته شد، ق   

 قـسمت  بنـابراین داده شد، ) 84(ماده » 2«و بدین منظور پیشنهاد اصالح بند     ساکت است؛   
مـشخص نمـوده بایـستی    ) 84( مـاده  »2«که تکلیف دادگاه را در مورد بند   ) 89(دوم ماده   
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تبـدیل  » دادگاه هم غـرض دیگـری     «رسیدن به این مقصود ابتدا عبارت       برای. اصالح گردد 
باشـد،    سپس درخصوص موردی که دعوای مرتبط در دادگـاه عـالی مطـرح مـی              . گردد  می

  . گردد اضافه می) 189(تبصره ذیل به ماده 
یـک درجـه بـاالتر ایـت        آرایکـه د   در صورتی که دعوای مرتبط در دادگاه ی        -تبصره

  . نماید از آن مرجع متوقف میرأیمطرح باشد دادگاه رسیدگی کننده رسیدگی را تا صدور 
ناهمـاهنگی وجـود دارد؛ بـه    ) 89(ج، قـسمت دوم مـاده      .ق) 103( بین مـاده     -ثانیا

، در  )103(طوری که اگر دعوای مرتبط در شعبه دیگر همان حوزه مطرح باشد، طبق مـاده                
پـذیرد در حـالی کـه اگـر            رسیدگی صورت مـی    قضائیحوزه   از شعب با تعیین رئیس       یکی

 قـضائی پذیرد در حالی کـه اگـر در دادگـاه حـوزه          رسیدگی صورت می   قضائیدادگاه حوزه   
لـذا بـه منظـور      . پـذیرد   مستقیماً این عمل صورت می    ) 89(دیگری مطرح باشد، طبق ماده      

دادگاه رسـیدگی کننـده از سـوی رئـیس حـوزه      ین و تعیهماهنگی بین مواد و اینکه ارجاع  
دیگر بایستی از سوی رئیس حوزه     قضائی ارسال پرونده به دادگاه حضور         بوده است،  قضائی
  .  صورت پذیردقضائی

کننـد     امکان حدوث اختالف بین دو دادگاه که به دو امر مرتبط رسیدگی مـی              -ثالثاٌ
نمایـد، از     ارجاع به دعـوا رسـیدگی مـی       وجود داشته؛ بدین صورت که دادگاهی که با سبق          

نمایـد، کـه در       ای که به علت تشخیص ارتباط به آن دادگاه ارسال گردیده می             قبول پرونده 
پـس بـه منظـور    . بینـی نـشده اسـت     م، پـیش  .د.آ.ی در ق  اجـرای   چ ضمانت   این حالت هی  

ف در تـوان از قواعـد حـل اخـتال     هـا مـی   جلوگیری از اطاله دادرسی و تعیین تکلیف دادگاه     
  . ج اضافه نمود.ق) 89(صالحیت استفاده نمود و این امر را در ماده 

امـر  (ایـن ایـراد   «: اند استاد مرحوم دکتر متین دفتری، در این خصوص اظهار داشته 
شود اظهار کرد که دعوا موخر را رویـت کـرده اسـت، نـه در             را در دادگاهی می   )مطرح شده 

 تاریخ دادخواست، منـاط تقـدم خواهـد بـود در            .دادگاهی که وارد رسیدگی دعوا شده است      
دانیم متذکر شویم که در یک دعوا دخالت نمایند، راه قانونی دیگـری               مناسبت نمی   اینجا بی 

به اصل دعـوا تـا صـدور حکـم     است که رسیدگی غیر از ایراد سبق طرح دعوا هست و آن     
ه و اصـالحات    ب توجه به مطالـب گفتـه شـد        » )13. (شود  راجع به حل اختالف توقبف می     

  . گردد پیشنهادی ارائه می) 89(پیشنهادی در این ماده، ماده 
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  :پیشنهادی) 89(ماده 
هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبـادرت بـه صـدور            ) 84(ماده  » 1«در مورد بند    «

  مـاده  » 2«کنـد و در مـورد بنـد           عمل مـی  ) 27(نماید و طبق ماده       قرار عدم صالحیت می   
ا در دادگاه هم عرض دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسـیدگی بـه دعـوا                هرگاه دعو ) 84(

 بـه دادگـاه کـه دعـوا در آن مطـرح       قضائیخودداری کرده پرونده را از طریق رئیس حوزه         
 براساس قواعد حل اخـتالف در       گردد و در صورت حدوث اختالف حل آن         است ارسالی می  

  . نماید قرار رد دعوا صادر می) 84(ه یاد شده در مادخواهد بود و در سایر موارد حیت الص
درجـه بـاالتری اسـت      آرایدر صورتی که دعوای مرتبط در دادگـاهی کـه د          : تبصره

درجه باالتری است مطرح باشـد، دادگـاه رسـیدگی           رایاکه د باشد، دادگاه رسیدگی    مطرح  
  ».نماید از آن مرجع متوقف می رأیکننده، رسیدگی را تا صدور 

  
  :ج.ق) 90(ماده 

عدم طـرح ایـرادات در مهلـت        اجرای  به ضمانت   ) 14(ق  .ق) 207( ماده همانند این  
دادگاه ملکف نیست جـدا از ماهیـت دعـوا          «نموده در این موارد     مقرر پرداخته است و مقرر      

ولی در هر صورت، دادگاه بایستی ضمن صدور حکم علت نپذیرفتن           » دهدرأیت به آن    نسب
 ایـن ضـمانت اجـرا     ان طور که قبالً هم گفتـه شـد،  شایان ذکر است هم. ایراد را قید نماید  

  . باشد مربوط به ایرادات مخیره بود و منصرف از ایرادات آمره می
  
  :ها نوشت پی
  . 468، ص 806 شمس، دکتر عبداهللا، همان، جلد اول، ش -12
  . 214، ص 365 متین دفتری، دکتر احمد، همان، جلد دوم، ش -13
 در اولـین الیحـه      198 و   197دات مذکور در مواد     هرگاه ایر «: ق. ق 207 ماده   -14

دادرسی عالی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمـل نیامـده باشـد، دادگـاه ملکـف                   
دهد و همچنین اسـت ایـرادات دیگـری    رأینیست علی حده از ماهیت دعوای نسبت به آن       

  » .که در این مبحث ذکر نشده
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  *شیوه نگارش 
  فارس

  )قسمت نهم(
  جمله: هارمگفتار چ

ای است به هم پیوسته از کلمات که پیامی کامل و مـستقل را بیـان          جمله مجموعه 
هایند که اگر حذف گردند، سـاختمان         ارکان جمله آن  . ارکان است و اجزا   آرایجمله د . کند  می

بـه  . رساند هایند که حذفشان به ساختمان جمله آسیبی نمی اجزای جمله آن  . جمله فرو ریزد  
  :ایت کنیداین جمله عن

اش را بـه راه       بعد از مرگ پدرم، برادرم دوباره دستگاه کرباس بافی        
  .انداخت

  :های اصلی و غیر قابل حذف آن، از این قرارند ارکان این جمله یعنی قسمت
امـا ایـن    ) فعـل +مفعـول +فاعـل  (.»برادرم دستگاهش را به راه انـداخت      «
  :اند اند، اجزای جمله افزودن مفاهیمی، به جمله اضافه شدهبرایها که  قسمت

  قید زمان= بعد از مرگ پدرم
  قید تکرار= دوباره
  الیه مضافٌ= بافی کرباس

اجزا نیز باشد تربیت معمولی ارکـان و اجـزای جملـه از ایـن     آرایهنگامی که جمله د  
  :قرار است

هـای    وابـسته + هـاش   متمم و وابسته  + هایش  مفعول و وابسته  + هایش  نهاد و وابسته  
  :لمثا. فعل+ فعل

اش را در ظلمت شب مظلومانه بـه          مرد تاریخ، گل هستی   بر  ا) ع( علی
  . خاک سپرد
  گل : مفعول) مضافالیه و  مضافٌ( ابر مرد تاریخ): بدل( وابسته نهاد  علی: نهاد

  ) الیه مضافٌ: (وابسته متمم) ظلمت( : متمم) الیه مضافٌ ( اش هستی: وابسته مفعول
  )قید(مظلومانه : وابسته فعل

   به خاک سپرد:فعل
اما درباره قید بایـد گفـت       . آنچه در باال گفته شد، تقریبا صورتی پذیرفته شده است         

توان قاطعانـه مکـانی معـین را           تابع چهار عامل است و نمی      معموالًکه مکان قید در جمله      
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ضوابط دسـتور زبـان، ذوق ادبـی، سـبک          : آن چهار عامل عبارتند از    . Ĥن در نظر گرفت   برای
  . اکید در مورد نظر نویسندهنوشته، و ت

  )وجوه جمله(=اقسام جمله از لحاظ پیام 
هـای اخبـاری یـا التزامـی و مثبـت یـا        ای که به یکی از صورت   جمله : خبری -1

  :گوید منفی، درابره تحقق کار یا حالی که سخن می
  . دست راستش را باال آورد که ماه تابان بود

  )صورت اخباری مثبت(
  . ، فرهاد رفته باشدشاید به خواب شیرین

  )صورت التزامی مثبت(
ای که به وسیلۀ آن، ظاهراً یا حقیقتاً دربـاره امـری پرسـشی                 جمله : پرسشی -2

  : شود
شـد؟    تـر مـی     ات به هر بـار بوییـدن خـوش          حهرأیتو کدام گل بودی که      ! ای استاد 

  )پرسش حقیقی(
 حالت  معموالً ستند،هایی که فقط ظاهر پرسشی دارند و در حقیقت پرسشی نی            جمله
  :آن هم انکاری که آمیخته با نوعی اعتراض است) استفهام انکاری(انکاری دارند 

  هل تستوی الظلمات و النور؟
  ها و نور یکسان هستند؟ آیا تاریکی

سؤال کننده در جـست و جـوی جـواب نیـست، بلکـه تنهـا                » استفهم انکاری «در  
  . خواهد مخاطب را به تامل بر انگیزد می

همراهند و  .....) آیا، کجا، چرا  ( پرسشی گاهی با کلمات مخصوص پرسش        های  جمله
  :شود گاه فقط لحن پرسشی دارند و کلمات مخصوص پرسش در آنها دیده می

مستشرق روسی مدعی اسـت کـه شـاهنامه مطـابق روح زرتـشتی             
پس تکلیف ما با آن همه ابیات شاهنامه در دفاع صریح از            ...... سروده شده 
  ش اهل بیت چیست؟اسالم و ستای

  
ای که به وسیلۀ آن، درباره تحقق کار یا حالتی درخواستی صورت              جمله:  امری -3

  :پذیرد
  . این آیه روشن را به نظاره بنشینید
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هـای    در جمله . است) مصطلح در عربی  (وجه امری شامل هر دو صورت امر و نهی          
  .نهاد محذوف است» شما« در جمله باال، مثالً. شود  نهاد حذف میمعموالًامری خطایی، 

ای که با آن، یکی از عواطف و احساسات انسانی بیان شـود، از                 جمله : عاطفی -4
  :قبیل دعا، تحسیم، تعجب، آروز و افسوس

: گـردم   اینکه با رهاوردی سـرافکنده بـاز مـی        ......... وه که این سفر   
  !سراسر اشک و آه و پشیمانی

های عاطفی،    تاکید و نیز همه جمله    رایآهای امری د     در پایان جمله   :نکته نگارشی 
  . سزاوار است(!) آوردن نشان عاطفی 

  اقسام جمله از لحاظ چینش
: ای که ارکان و اجزای آن، در جـای خـود قـرار دارنـد                 جمله : جمله مستقیم  -1

)+ آنـان ( نهـاد محـذوف   + قید زمـان   [.خواباندند  ها ما را روی آسفالت داغ می        شب
  ]فعل+ افه و متممحرف اض+ حرف نشانه+ مفعول

ای که یک یـا چنـد رکـن یـا جـزء آن جابـه جـا                    جمله:  جمله غیر مستقیم   -2
  :اند شده

  .های سنگی کوچک و بزرگ مکه پر است از کوه
  حرف اضافه و متمم+ فعل+ مسند+ نهاد: نظم موجود

  اقسام جمله از لحاظ فعل 
  . فعل تام استآرایای که د  جمله: جمله فعلی-1

  . مهر در خرمشهر به اسارت در آمده بوداو روز نوزدهم 
  . فعل ربطی استآرایای که د جمله:  جمله اسنادی-2

  . پشتش گرم است به پیامبر
  . ای که فعل ندارد جمله: فعل  جمل بی-3

  . های سوزان مصلحین های فروزان و سینه روان: تقدیم به
) تـابع عـرف زبـان   (=حذف فعل حتما باید با قرینه لفظی یا معنوی، و یا سـاختاری          

  . باشد
  فعلآرایهای د اقسام جمله

  :یک فعل استآرایای که د  جمله: جمله ساده-1
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های شبانه حسین افتادم در فـراق         های شبانه تو به یاد گریه       از گریه 
  . پیامبر

  :بیش از یک فعل استآرایای که د  جمله: جلمه مرکب-2
 یـازده بـار     اش در آمـد و      آوای کوکوی ساعت دیواری اتاق از خانـه       

  .نواخت
با ایـن حـال،     . نیاز نیست   های مرکب بی     هیچ زبانی ازکاربرد جمله    :نکته نگارشی 

در . هخا مرکب، مختـصر و روان باشـند و طـوالنی و پیچیـده نـشوند                باید کوشید که جمله   
  . تر است که طول یک جمله از دو سطر تجاوز نکند مجموع، مناسب

  اقسام جمله مرکب
  : های کامل جمله ترکیب شده از -1

دانستیم که با نخستین چراغ، شادی ما همه باز خواهند گشت و ما باز خواهیم                 و می 
  . خندید

  : و کامل های ناقص  ترکیب شده از جمله-2
معنایی روشن و کامل نیست و معموالً بـه         آرایآن است که به تنهایی د     جمله ناقص   

در ایـن   . نامنـد   در این حال، جمله کامل و جمله پایـه مـی          . رود  شکل جمله پیرو به کار می     
  :مثال، جمله اول و دوم پیرو و جمله سوم پایه است

هایی جلـو    شنیدند، منظره باغ پیش چشم آنان که کلمات پیامبر را می  
  . ران جاری استکرد که در فرو دست آنها، جویبا

کند، اما جمله پیرو به جمله پایه وابسته       جمله پایه مقصود اصلی نویسنده را بیان می       
جمله . افزاید  است و معموالً مفهومی از قبیل علت، شرط، نتیجه، زمان و مکان را به آن می               

 جمله پیرو گاه پیش و گـاه پـس از         . آید   با حرف ربط می    پیرو همواره ناقص است و معموالً     
  . گیرد جمله پایه قرار می

  جمله معترضه
این . ای است که حذف آن به مفهوم اصلی جمله آسیب نرساند            جمله معترضه جمله  

افزاید و  گونه جمله معموالً مفهومی از قبیل دعا، آرزو، یا توضیحرا به مفهوم اصل جمله می             
  :باید آن را بین دو خط تیره قرار داد

  .  ثمرۀ خون شهیدان است-عمرش دراز باد-جمهوری اسالمی
  .]جای شما خالی بود[= .  بسیار دلچسب بود- جای شما خالی-زیارتمان

  .  در گذشت- جایی است بین مکه و مدینه-پدر پیامبر در ابواء
  . کند  که ققنوس هزار سال عمر می- خدا دانا است-گویند می

.  باشـد  »جملـه « بایـد    - همان گونه است که از نامش پیداسـت        -جمله معترضه 
 واحدهایی از نوشته که حذفشان به مفهوم اصلی جمله آسـیب نرسـاند و در عـین                  بنابراین
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ج چنین واحدهایی،   رأیهای    از شکل . گیرد  حال به شکل جمله نباشند، جمله معترضه نام می        
  . عبارات ربطی هستند

  حذف ارکان یا اجزای جمله
که جمله زیباتر شـود یـا       شود    گاهی حذف بعضی از ارکان یا اجزای جمله سبب می         

گاه نیز حـذف رکـن یـا جـزء جملـه،            . مختصر و ساده گردد و خواننده آن را بیشتر بپسندد         
تـشخیص چنـین    برایروشـن اسـت کـه       . کند  ضرورت دارد، زیرا عرف زبان چنین حکم می       

در این صورت، حذف رکن یا جزء جملـه بـه           . وافی داشت   مواردی باید مطالعه کافی و ذوق     
ضابطه باشـد بایـد     آرایĤن که حذف د   برای. نا و نه قاعده، صحیح و پسندیده است       عنوان استث 

  :در جمله یافت شود) نشانه و عالمت(= یکی از این سه قرینه 
گیـرد    این قرینه بر اساس عرف زبان شکل می       ): سیاقی( قرینه ساختاری    -1

  :و تابع کاربردهای پذیرفته شده در زبان است
  !) دید، به چپ بگردیدبه چپ بگر! (= به چپ، چپ

  !) بر پا باییستید! (= برپا
  !)ورود ممنوع است(= ورود ممنوع 
روند و قبل و بعد از آن عبارتی هستند کـه             هایی معموالً تنها به کار می       چنین جمله 

هـا قرینـه      آنچه در ایـن گونـه جملـه       . بتوان به قرینه آن، متوجه حذف بخشی از جمله شد         
  . ها در میان مردم است است، نوع خاص کاربرد آن

. این قرینه در عبارات قبل یا بعد از بخش حذف شده، وجود ندارد            :  قرینه معنوی  -2
  :شود اما از معنا و مفهوم آنها فهمیده می

  سَرِ پُر گناهش بباید بُرید
  کسی پند گوید، بباید شنید                                                  

  )فردوسی (         
به کمک معنای   . از آغاز مصراع دوم حذف شده است      » اگر«بیت باال حرف ربط     در  

  . توان فهمید که حرف حف شده چه بوده است شرطی بیت می
  .های گردان ها آمدند جز غواص همه بچه

  :فهمیم که جمله اصلی چنین بوده است  از معنای کل جمله می در این مثال،
  . ندهای گردان که نیامد جزء غواصّ..... 

 عینـا بـا       این قرنیه در عبارات قبل یا بعد از بخش حذف شـده،            : قرینه لفظی  -3
  :شباهت وجود دارد

مسلمانان هر چه داشتند آورده بودند؛ شمشیر و نیزه و چند شتر و دو              
  . اسب
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در بخش دوم جمله تکـرار نـشده اسـت، زیـرا در             » آورده بودند «فعل  : در این مثال  
  . بخش پیش وجود دارد

در خلوت و در انجمن، در شب و روز، در عیان و نهـان، و               ! ود من معب
یاد خود را در    « در مثال باال،     .در شادمانی و سختی، یاد خود را در دل ما افکن          

  . های آغازین تکرار نشده، زیرا پایان آمده است در بخش» دل ما افکن
تر نباید داد و همچنین یک شـغل دو فـرد    یک تن را دو عمل یا بیش     

  . ار
  . در انتهای جمله به قرینه لفظی حذف شده است» نباید داد«در این مثال نیز فعل 

گونه که در تعریف دیدید گاه قرینه لفظی شامل عین لفظ مورد نظـر نیـست،                  همان
  :شود بلکه لفظی شبیه کلمه محذوف را شامل می

آن آقا استاد دانشگاه بود و من همان آقا معلم هشت نه سـال پـیش            
  ]. بودم[

تذکر بسیار مهم درباره مهم درباره حذف ارکان و اجزای جمله این است که حـذف                
  . های نوشته است بدون قرینه از ضعف

شود که حذف در جمله الزم است، اما نویسنده غفلت            از جنبه دیگر فراوان دیده می     
لـه  حذف شایسته آن است که موجب شود جم       . کند  ورزد و حذف به قرینه را رعایت نمی         می

بنگرید که در این جمله اگر نخستین فعل حذف  . آزار دهنده در آن نباید    ثقیل نشود و تکرار     
  :شد چه اندازه مناسب بود می

  . معروف استو همشهری سعدی و اهل شیراز استرأیقاآنی از شع
  ادامه دارد

  خودآزمایی
  : ارکان و اجزای جمله زیر را نشان دهید-1

شـکنی،    ت، یهودیان نبی نضیر را به سبب پیمان       رسول گرامی در سال چهارم هجر     
  . از مدینه اخراج کرد

  . رود؟ مثال بر آن بزنید  جمله غیرمستقیم چیست و به چه منظور به کار می-2
 متنی در موضوع گزارش کار یک هفته اخیر بنویسید و در آن جمله معترضـه و                 -3

  . سه نمونه حذف ارکان یا اجزای جمله را به کار برید
  توان به قرینه حذف کرد؟  در جمله زیر، چه ارکان یا اجزایی را می-4

بر جریان هنر در هنرمند و بر جریان آن در تاریخ مروری شد؛ گرچه در این مـرور،                  
  .های ادبی شرق و غرب را بازگو نکردیم ها را بررسی نکردیم و سبک تاریخ ادبیات ملت
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  شرکت بیمه و عدم انجام تعهد
  )ضی دادگستریقا( مجید آبخیز

  
ای بودم کـه در اتوبوسـی در مـسیر هـشترود بـه مراغـه                  پرونده چندی پیش ناظر    

ای از سرنشینان اتومبیل، مجروح شده و راننـده اتوبـوس بـه لحـاظ                 گردد؛ عده   واژگون می 
احتیاطی در امر رانندگی مقصر شناخته شده و از ناحیه مـصدومان مـورد شـکایت واقـع                    بی
. کنـد   دفاع از اتهام خود، به بیمه نامه شخص ثالث اتوبوس استناد مـی            شود، و در اثنای       می

چـون سرنـشینان    «: شـود   گر و پاسخ دادگاه نوشته می       نامه از بیمه    در استعالم اصاللت بیمه   
باشند،   اتوبوس مسافربری موصوف تحت پوشش سراسری قرارداد سرنشین در بیمه دانا می           

  ».ت نیستنامه ثالث قابل پرداخ لذا از محل بیمه
گر در پاسخ استعالم دادگاه، اسـتدالل         نوشتار حاضر اختصاص دارد به اینکه آیا بیمه       

 فـرض   1316قانون بیمـه مـصوب      ) 8(توان مورد را شامل ماده        درستی کرده است؟ آیا می    
  و یا اظهار داشت بیمه شخص ثالث فقط افراد خارج از وسیله نقلیه است؟) 1(کرد 

  / واد فوق در سه مبحث سخن خواهیم گفتبه منظور پاسخگویی به م
  

  اقسام بیمه و ماهیت بیمه: مبحث اول
  اقسام بیمه: گفتار اول

بندی ساده بـه سـه قـسم تقـسیم کـرد و از نظـر                  توان در یک تقسیم     ها را می    بیمه
  . باشد ها به نظر بهترین نوع تقسیم می تفکیک ماهیت حقوقی بیمه

  های اموال؛   بیمه-1
  شخاص؛ های ا  بیمه-2
  .  های مسئولیت  بیمه-3

بدین معنا که مسئولت    . بیمه مسئولیت به هر دو رشته اموال و اشخاص ارتباط دارد          
قواعـد مربـوط بـه      . دهد  های مالی و جانی وارد شده را تحت پوشش قرار می            در قبال زیان  

لحـاظ  مسئولیت عمدتاً شباهت زیادی به قواعد بیمه اموال دارد؛ هر چند هر از گـاهی بـه                  
  )2. (گیرد طبیعت خاص خود، از چند قواعد بیمه اموال فاصله می
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  تفاوت ماهیت اقسام بیمه: گفتار دوم
رسد، سه تفاوت اساسی به منظور تفکیک ماهیت اقسام بیمه قابل بیـان               به نظر می  

  . است
دهد و موضوع بیمه مخاطراتی        در بیمه اشخاس مورد بیمه را انسان تشکیل می         -1

ــد مــی  جــاناســت کــه  ــدگی شــخص را تهدی ــد زن ــد ، ســالمتی و رون بیمــه اشــخا . کن
توانـد خـود را در       بدین صورت که شـخص مـی      . هایی نسبت به بیم اموال است       ویژگیآراید

هـای    داند بیمه نماید و حتی بیمـه        قبال خطر فوت و نقص عضو به هر میزان که کافی می           
بایـستی حـداکثر      موال، مبلغ بیمـه مـی     متعددی در این رابطه داشته باشدغ؛ لیکن در بیمه ا         

زنـدگی و اعـضای بـدن       برایامـا   ) 3. (میزان ارزش مودر بیمه در لحظه قبل از خطـر باشـد           
  . توان قیمت مشخص تعیین نمود شخص نمی

بدین ترتیب که خسارت    . های وارد شده قابل جبران هستند       زیان در بیمه اموال،     -2
توان به نوعی، چـه از طریـق          بدیل می باشند و می    وارد شده یا قابل تعمیر و یا تعویض و ت         

پرداخت مبلغی پول و یا تعمیر، اعاد ه به وضع سابق را میـسر گردانـد؛ در صـورتی کـه در                      
 یا قطع عضو اعـضای بـدن        های خطر فوت و نقص عضو، بیمه اشخاص، مرگ انسان           بیمه

ن گونه خطـرات    او به هیچ وجه قابل برگشت و جبران نیست و بیمه فقط عوارض مادی ای              
  . نماید را جبران می

 در بیمه اشخاص، بیمه شده در مواقع نقص عضو و از کار افتـادگی و یـا ورثـه                    -3
تواند عالوه بر دریافت غرامت از شرکت بیمه، از مقصر حادثه خـسارت               بیمه شده متوفا می   

بیمـه  توانـد هـم از شـرکت          گـذار نمـی     دریافت نماینده در صورتی که در بیمه اموال بیمـه         
خسارت دریافت کند و هم از مقصر حادثه و مجموعـاً رقمـی بـیش از خـسارت وارد شـده                     

بلکه این شرکت بیمـه اسـت کـه پـس از پرداخـت      . دریافت نموده و در نتیجه منتفع گردد      
 بـه مقـصر حادثـه و از وی مطالبـه زیـان               گذار به نیابت و جانـشنینی وی،        خسارت به بیمه  

  )4. (خواهد نمودپرداخت را 
  

  ماهیت بیمه اجباری ثالث وسایط نقلیه و سرنشین : مبحث  دوم
نگاهی مختصر به استدالل شرکت بیمه، به ظاهر، به لحـاظ وجـود داد عمـومی                با  

هـا را تحـت       ها، با بیمه دانا کـه سرنـشین اتوبـوس           سرنشین، مؤسسات مسافربری اتوبوس   
مول قانون بیمه ثالث دانسته     پوشش قرار داده است، شرکت بیمه مورد را فارغ و خارج از ش            
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به منظور پاسخگویی بـه مـسئله،       . و از محل بیمه ثالث غیرقابل پرداخت اعالم کرده است         
  . شود الجرم ماهیت هر دو بیمه مذکور در فوق جداگانه بیان می

  
  ماهیت بیمه ثالث: گفتار اول

وتوری مدنی دارندگان وسایط نقلیه م    شکی نیست که قانون بیمه اجباری مسئولیت        
. های مسئولیت تنظیم و تدوین گردیـده اسـت          ، بر اساس ماهیت بیمه    1347زمینی مصوب   

داری مسئولیت و تعهد و پرداخت دین دیگری در قبال فرد ثالث امـری   راجه به عهدهبحث  
بیمـه مـسئولیت نیـز      در عین حال، گفته شده اسـت        . دانان است   شناخته شده در نزد حقوق    
کنـد   گر مسئولیت پیدا مـی  باشد؛ یعنی تا میزانی بیمه ل غرامت میچون بیمه اموال پیرو اص 

گر مسئولیت پیـدا کـرده        که شخص ثالث به همان اندازه متحمل ضرر شده است و یا بیمه            
ولی آیا فرد ثالث مذکور قانون بیمه ثالث، معدود به افراد خـارج از وسـیله نقلیـه                  ) 5. (است

  باشد؟ نان وسیله نیز میاست یا شامل افراد داخل وسیله و سرنشی
قانون بیمه اجباری ثالث، در احصای افراد و        ) 2( صراحت ماده طبیعی است به لحاظ     

 آسان است و فرد ثالث در بیمـه ثالـث شـامل تمـامی افـراد                 سؤالاشخاص غیرثالث پاسخ    
باشد، و دیـه نیـز        قانون بیمه ثالث می   ) 2( داخل و خارج اتومبیل به جز موارد مذکور در ماده         

گـذار تـابع قواعـد بیمـه          گر در قبال مسئولیت بیمـه       به جهت ماهیت حق مالی و عهد بیمه       
  . باشد مسئولیت می

  
  های مسافربری ماهیت بیمه سرنشین اتوبوس: گفتار دوم

هـا شـامل قراردادهـای        ها و سایر وسایط نقلیه اعـم از بیمـه           بیمه سرنشین اتوبوس  
ود یـا خـصوصی کـه توسـط دارنـدگان           ش  عمومی که توسط مؤسسات مسافربری بسته می      

هایی کـه بـا زنـدگی و سـالمتی و نقـص عـضو و فـوت            شود، بیمه   وسایط نقلیه منعقد می   
هـا اشـخاص بـر        سرنشینان ارتباط دارد و به بیمه حوادث سرنشسین معروفند و قواعد بیمه           

های سرنشین نیز حاکمیت دارد و پرداخت غرامت منوط به تقصیر و مـسئولیت کـسی                  بیمه
گذار کـه در صـورت تحقـق موضـوع خطـر              گر و بیمه    باشد، قرار دادی است میان بیمه       مین

نفـع وفـق قـرار داد         گر مکلف به ایفای تعهـد قـراردادی خـود در رابطـه بـا ذی                 بیمه، بیمه 
  )6. (باشد می
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  نقد تصمیم شرکت بیمه: مبحث سوم
ابل خدشه و انتقاد گر از جهات متعدد ق      با دقت و عنایت در مباحث باال، تصمیم بیمه        

  :است
هـای    های اشخاص از نوع بیمـه        بیمه حوادث سرنشین که در جرگه بوده و بیمه         -1
ای و غیرغرامتی است و ارتباطی به مسئولیت یـا عـدم مـسئولیت احـدی نـدارد، و                     سرمایه
بایستی بـه هنگـام مـصدومیت و یـا          ) 7(ای که متعهد شده است        گر به میزان سرمایه     بیمه

های پزشکی که در آن، اصل غرامـت           عضو بپردازد، بجز مورد مشمول هزینه      فوت یا نقص  
  .حاکمیت دارد

 بیمه اجباری شخص ثالث از نوع بیمه مسئولیت بوده و اصل غرامتی بـودن بـر                 -2
آور   به میزان ضرر و خسارت وارد شده ناشـی از تقـصیر و اقـدام مـسئولیت                . حاکم است آن  
و پرداخـت، یعنـی خـسارت، اعـم از مـالی، دیـه و               آرایـ د  گر ملکف به عهـده      گذار، بیمه   بیمه

  . های پزشکی است هزینه
نفع جاری است؛ ولی در بیمـه      گذار و ذی    النفع بیمه    در بیمه مسئولیت، اصل عدم     -3

النفـع، سـالبه بـه     ناپذیر بودن صدمات وارد شده بر بدن، اصل عدم  اشخاص به لحاظ جبران   
وجه مشمول است غرامـت نیـست و          خاص به هیچ  های اش   انتفای موضوع است؛ چون بیمه    

گر حـق رجـوع بـه شـخص           ایرادی ندارد یک غرامت جبرانی نیز به آن اضافه شود و بیمه           
  ) 8. (ثالث مسئول حادثه را شخصاً یا اصالتاً یا به قائم مقامی قانونی ندارد

قـانون مـذکور، شـامل سرنـشین داخـل          ) 2( شخص ثالث بنا به صراحت مـاده         -4
باشد و رانندۀ وسیله نقلیه به لحاظ داشتن بیمه شخص ثالث،             قلیه و اتومبیل نیز می    وسیله ن 

هـای پزشـکی سرنـشین        احتیاطی ناشی از رانندگی منجر به دیه و سایر هزینـه            در قبال بی  
گر ب قائم مقام از راننده به تبع تعهـد و مـسئولیت قـرار دادی خـود                    مسئولیت دارد و بیمه   

گـذار بابـت داشـتن        گذار است، و ایرادی ندارد که بیمه        وئلیت بیمه داری مسئ   مکلف به عهده  
چنانچـه اسـاتید   . ط منتفع شودرأیهای متعدد، از اقسام مختلف بیمه در صورت جمع ش       بیمه

اتفاق نظر دارند، بخصوص اگر تصور شـود مـسئولیت راننـده مقـصر              بیمه در این خصوص     
 مـسئولیت و ذمـه      شـود و همچنـان       نمی حادثه با استفاده سرنشین از بیمه سرنشین منتفی       

گر مشغول خواهد بود، درک مطلـب       راننده تا لحظه جبران خسارت از ناحیه راننده و یا بیمه          
  ! گردد آسان می
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  :نتیجه
های بیمه به لحاظ طبع و ماهیت تجـارتی خـود در              گردد شرکت     گاهی مشاهده می  

هـای مختلـف متمـسک         اسـتدالل  هـا و    گذاران به بهانه    پرداخت غرامت و خسارت به بیمه     
شوند تا شاید مبلغی کمتر از میزان تعهد خود بپردازنـد و یـا از ایفـای تعهـد خـودداری                       می
گزاران گناهی نابخشودنی است و نادیده انگاشتن ایـن           چنان عملکردی از ناحیه بیمه    . کنند

اری کـه   گری در هر قالب و شکلی و ماهیت تجاری و غیرتجـ             نکته که فلسفه بیمه و بیمه     
گذار تا لحظه مخاطره کـه شـاید سـالیان      گذار نیست و بیمه      هدف جز دستگیری بیمه     باشد،

دراز مبالغی بیش از میزان خسارت در طول زمان پرداخت کرده باشد، بـه امیـد فریادرسـی                  
آیـا واقعـاً بـه      ! ها عنوان حق بیمـه دارد       گر در روز مخاطره است و همگی این پرداخت          بیمه

گر را بـا   توان یتیمان و فرزندان صغیر بیمه  گر استدالل کرده است می      که بیمه همین آسانی   
از دریافت گاهی پانزده یـا بیـست        » از بیمه ثالث قابل پرداخت نیست     «عبارتی کوتاه چنین    

میلیون تومان و یا بیشتر و یا کمتر محروم ساخت و در تالطـم حـوادث و بالیـای زنـدگی         
  گر را تحقق بخشید؟ یفای تعهد قرار دادی از ناحیه بیمهتنها گذاشت؟ و عدم انجام و ا

  
  :ها  نوشت پی
در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مـدتی          «: دارد  بیمه مقرر می  . ق) 8( ماده   -1

توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداَ بیمـه                که بیمه باقیست نمی   
  ».نمود

یـک و دو بیمـه ایـران صـفحه یـک سـال        جزوات شماره   -های اشخاص    بیمه -2
1374-1376 .  

  .  همان3
  .  همان-4
 دکتر جانعلی، محمود صـالحی، حقـوق زیـان دیـدگان و بیمـه شـخص ثالـث،               -5

  . 62، صفحه 1373انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، سا 
  . 48، صفحه 1376، سال 2های اشخاص، بیمه ایران، جزؤ شماره  بیمه-6
مه دکتر محمدحیاتی، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم           بو، ترج  - روژه -7

  . 65 الی 62، صفحه 1378
  . همان منبع-8
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  هقضائینظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه 
  :مقدمه

مند بوده است کـه در        نشریه پیام آموزش از زمان انتشار تا کنون از این توفیق بهره           
در .  بـه چـاپ برسـاند      قضائیقوه  برایمشورتی اداره حقوقی را     هر شماره تعدادی از نظریات      

ه کـه در ارتبـاط بـا مـسائل          قضائیاین شماره نیز هشت نظریه، از نظرات اداره حقوقی قوه           
شش عدد از این نظـرات توسـط        . گردد   است به همکاران تقدیم می     قضائیمبتال به مراجع    

 قضائیقای آذربراه، همکاران محترم     جناب آقای نیکوکار و دو عدد دیگر نیز توسط جناب آ          
از استان سیستان و بلوچستان و اصل گردیده که بـدین وسـیله مراتـب تـشکر نـشریه بـه          

هـا و     ارسـال رونوشـتی از اسـتعالم      برای قضائینامبردگان ابالغ و دعوت مجدد از همکاران        
گان های بعدی بـا ذکـر اسـامی ارسـال کننـد      های اداره حقوقی جهت چاپ در شماره        پاسخ

منـد    شکی نیست نشریه همچون گذشته از همکاری قضات بزرگـوار بهـره           . گردد  تکرار می 
  . خواهد بود

***********  
  :سؤال

هـای عمـومی و       قـانون آیـین دادرسـی دادگـاه       ) 449 تا   442( با مداقه در مواد      -1
گردد مقنن نسبت به احتساب بعد مسافت          مالحظه می  1379انقالب در امور مدنی مصوب      

با این وصف و عنایت به اینکـه مطـابق        . وه بر مواعد قانونی، سکوت اختیار نموده است       عال
 و الحاقات و اصـالحات     1318قانون مذکور، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب        ) 529(ماده  

قـانون آیـین دادرسـی مـدنی        ) 615(توان ماده     آن تنها در موارد مغایر ملغا گردیده؛ آیا می        
  را کماکان جاری نمود؟) 1349نون آبان اصالحی قا (1318مصوب 

قـانون آیـین دادرسـی مـدنی     ) 56(توان قرار رد دادخواست موضوع ماده   آیا می -2
 قـانون آیـین     83و هماننـد مـاده      (همـین قـانون     ) 54( را مطابق ذیل مـاده       1379مصوب  

قابل اعتراض دانست، یا آنکـه      ) 1334 و اصالحیه آن مصوب      1318دادرسی مدنی مصوب    
و نیـز   » در موارد یاد شده در ماه قبـل       «مذکور که عنوان گردیده     ) 54(استناد صدر ماده    به  

  ، غیرقابل اعتراض دانست؟)56(سکوت ماده 
  :4/11/1379-10294/7: نظریه مشورتی شماره

هـای عمـومی و انقـالب در          قانون آیین دادرسی دادگـاه    ) 529( با توجه به ماده      -1
 و الحاقات آن کالً الغا شده؛ ولـی         1318مدنی مصوب سال    امور مدنی قانون آیین دادرسی      

  . سایر قوانین و مقررات تنها در مواردی که با این قانون مغایرت دارد منسوخ گردیده است
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قانون آیین دادرسـی مـدنی سـابق اسـت،          ) 83(که جانشین ماده    ) 56( در ماده    -2
  . وجود نداردقبول اعتراض برایبینی نشده است و لذا مجوزی  اعتراض پیش

***********  
  :سؤال

لـه یـا      گردد، محکوم   احکام دادگستری مشاهده می   اجرای  های    در مواردی از پرونده   
رغم تفهیم مواد قانونی و ارشاد، از دریافت مبلغ دیه تودیعی در حساب سپرده امتنـاع                  لها به 
م رضـایت نیـز   باشـند و اعـال   دارند مایل بـه دریافـت دیـه نمـی     نماید و بعضاً اظهار می   می
باشد و حاضر به دریافت       های درمان می    تر از هزینه  نمایند مبلغ دیه کم     کنند، یا ادعا می     نمی
باشند و یا مطالبه مبالغ باالتر را دارند یا تقاضای دریافت عین دیه مثالً شتر یا گـاو یـا                      نمی

مـورد مبلـغ   گیری در  لذا خواهشمند است این دایره را در خصوص تصمیم        . گوسفند را دارند  
  . تودیعی در حساب دادگستری ارشاد فرمایید

  :11/7/79-6646/7:  مشورتی شمارهنظریه
له، از قبول عین دیـه مـورد حکـم و تـسلیم آن از سـوی                   در صورت امتناع محکوم   

وصـول آن  براینماید کـه   له اخطار می    احکام آن را دریافت و به محکوم      اجرای  علیه،    محکوم
  .له باید آن را حفظ و نگهداری کند ه محکوممراجعه کند و تا مراجع

***********  
  :سؤال

هـا،    هـای دولتـی یـا شـهرداری         ها و شرکت     مادامی که  ادارات، نهادها، سازمان      -1
قـانون دادرسـی    ) 75(خوانده دعوا بوده و اوراق اخطاریه ابالغ وقت دادرسی مطـابق مـاده              

باشـد، امـا خوانـده هـیچ یـک از            ابـالغ شـده      1379های عمومی و انقالب مصوب        دادگاه
ای نیز ارسال ننمـوده   جلسات دادرسی حضور نیافته، نماینده یا وکیلی اعزام ننموده و الیحه 

باشـد   مـی ) و ابالغ اخطاریه وقتدادرسی به صورت قانونی( صادر شده، غیابی  رأیباشند، آیا   
  ؟گردد محسوب می) و ابالغ مذکور واقعی( صادر شده حضوری رأییا اینکه 
قـانون آیـین دادرسـی      ) 105( آیا صدور قرار توفیق دادرسـی بـه موجـب مـاده              -2

 موجـب کـسر پرونـده از آمـار          1379های عمومی و انقالب در امور مـدنی مـصوب             دادگاه
نفع و عدم     موجودی شعبه دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود؟ در صورت عدم درخواست ذی           

   نهایی پرونده به چه صورت خواهد بود؟ وضعیت اعالم جانشینان متوفا از سوی وی،
الصدور آن اداره محترم مشخص فرماییـد          ضمن ارسال تصویری از نظریه سابق      -3

هـای عمـومی و       قانون آیین دادرسـی دادگـاه     ) 140(با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده        
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ده  مـا الکفاله و ضبط وثیقه در موضوع        اخذ وجه  برای،  1378انقالب در امور کیفری مصوب      
موقوم، آیا نیازی بـه رعایـت تـشریفات آیـین دادرسـی دعـاوی حقـوقی و صـدور حکـم                       

باشد یـا خیـر؟ در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ، مرجـع تقـدیم                    یه می اجرای  محکومیت و   
  دادخواست و نحوه پرداخت هزینه دادرسی مربوط مشخص گردد؟

  :27/6/81-5473/7: نظریه مشورتی شماره
ابالغ به شخص مخاطب است؛ بـه نحـوی کـه از مفـاد               منظور از ابالغ واقعی،      -1

قـانون دادرسـی    ) 75(، در ابـالغ اوراق اخطاریـه موضـوع مـاده            بنابراین. ابالغ مطلع گردد  
های عمومی و انقالب در امور مدنی، چون مخاطب رئیس اداره یا موسسه  است، نه                  دادگاه

عی باشـد؛ ولـی در مـورد مـاده     تواند مصداق ابالغ واق رئیس دفتر، ابالغ به رئیس دفتر نمی     
تواند طرف خطاب واقـع شـود، مـدیر آن موسـسه              چون شخص حقوقی مستقیماً نمی    ) 76(

شود و اگـر بـه شـخص مـدیر یـا       حقوقی یا کسی که حق امضا دارد مخاطب محسوب می 
  . کسی که حق امضا دارد ابالغ شود این ابالغ واقعی خواهد بود

رد استناد به صراحت تعیین تکلیف نشده است،        قانون مو ) 105( هر چند در ماده      -2
دادگـاه در ایـن     ..... رسد چنانچه احد از اصحاب دعوا فوت کند یا محجـور شـود              به نظر می  

، هرگاه  بنابراین. دارد  مورد قرار توقیف دادرسی را صادر و مراتب را به طرف دیگر اعالم می             
د و مادام که طـرف دیگـر بـه          طرف دیگر به وظیفه خود  عمل نمود دادرسی به جریان افت           
  . ماند تکلیف خود عمل نکرد پرونده در بایگانی دادگاه باقی می

هـای    قـانون دادرسـی دادگـاه     ) 140( ضبط وثیقه یا وجه الکفاله موضـوع مـاده           -3
 و یـا معـاون وی کـه         قـضائی عمومی و انقالب در امور کیفری تنها به دستور رئیس حوزه            

 از طرف دادگاه یا مرجـع دیگـری   رأیگیرد و نیاز به صدور  میمجاز به این امر باشد انجام   
  . ندارد

***********  
  :سؤال

در صورتی که محکوم از قبول مبلغ دیه امتناع و تقاضای عـین دیـه از اقـالم سـه                   
  :شتر یا گاو  یا گوسفند را نمایند: گانه

خـت عـین    علیه به پردا     احکام دادگستری موظف به الزام محکوم      اجرای   آیاداره   -1
  باشد یا خیر؟ اقالم فوق می

تـوان     آن چیـست؟ چگونـه مـی       اجـرای    در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمانت        -2
  . علیه را ملزم به پرداخت عین اقالم سه گانه نمود محکوم
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  :26/4/80-2107/7: نظریه مشورتی شماره
ه قانون مجازات اسالمی و تبصره ذیل آن، کسی کـ         ) 297(با توجه به مقررات ماده      

شود و یا یکی از مواد شش گانه دیه را انتخـاب           به پرداخت نوع خاصی از دیات محکوم می       
له بپردازد و در صورت عدم امکان تهیه آن نـوع،             کند، باید عین آن را تهیه و به محکوم          می

نوع دیگری که امکان تهیه آن باشد را انتخاب کند و رجوع به قمیت با توجـه بـه تبـصره                     
 در صورتی است که طرفین تراضی نموده باشند یا اینکه هیچ یک از انواع               ماده مذکور فقط  
در صورت تراضی آنچه مـورد تراضـی طـرفین          . نباشد و همه متعذر باشند    دیات قابل تهیه    

گـردد و اگـر تراضـی نـشده باشـد قیمـت سـوقیه روز                  واقع شده، در مقام اجرا وصول مـی       
ت عدم توافق، پرونده باید بـه دادگـاه صـادر           توضیح آنکه در صور   . پرداخت، باید تادیه شود   

تواند در این      احکام راساً نمی   اجرای  کننده حکم ارسال شود، تا تصمیم قانون اتخاذ گردد و           
  . خصوص تصمیم بگیرد

***********  
  :سؤال

شخصی به اتهام سرقت به چهار سال حبس تعزیری و دو سال اقامـت اجبـاری در                 
گـردد کـه      علیه با تحمل حبس، به تبعیدگاه معرفی مـی          وممحک. گردد  تبعیدگاه محکوم می  

رغم تالش مأموران قابل شناسایی و دسترسـی بـه وی ممکـن               به. نماید  محل را ترک می   
) 73(مـاده   » ج«آیا عمل او مبنی بر فرار از تبعیدگاه مشمول مرور زمان و بنـد               . نمی باشد 

گـردد یـا      میو انقالب   های عمومی    قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه    ) 174(ناظر بر ماده    
قـانون  ) 172(ماده  ) ب(قانون مجازات اسالمی به عنوان بزه جدید و بند          ) 20(مشمول ماده 

  آیین دادرسی است؟
  :6/8/80-5267/7: نظریه مشورتی شماره

 شده و حـبس را تحمـل کـرده          برایعمل شخص که محکوم به حبس و اقامت اج        
قانون آیین دادرسـی    ) 173(ه است، نه مشمول ماده      ولی محل اقامت اجباری را ترک نمود      

) 173(آن قـانون؛ زیـرا مـاده        ) 174(های عمومی و انقالب است و نه مشمول ماده            دادگاه
) 174(مربوط به مرور زمان تعقیب است و قلمـرو آن قبـل از صـدور حکـم اسـت و مـاده                   

 مشمول هـیچ کـدام    آن است و مورد استعالم اجرای  مربوط به بعد از قطعیت حکم و عدم         
قانون مجازات اسالمی، اقامت اجباری ی تبعیـد        ) 20(تواند طبق ماده      لذا دادگاه می  . نیست

  . او را به حبس یا جزای نقدی تبدیل کند
***********  
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 آرای غیـابی، آیـا   آرایبا توجه به خالء قانون در خـصوص مـرور زمـان در      :سؤال
قـانون آیـین    ) 173( زمـان در مـاده       های بالمحل، مشمول مـرور      غیابی در خصوص چک   

  گردد یا خیر؟ دادرسی کیفری می
  :6/6/80-5097/7: نظریه مشورتی شماره

شـود؛ زیـرا      اگر حکم غیابی به مرحله قطعیت نرسیده باشد مشمول مرور زمان نمی           
تا قبل از صدور حکم است و بـا صـدور           ) مرور زمان تعقیب  ) (173(مرور زمان مذکور ماده     

پـس از   )  حکـم  اجـرای   مرور زمان   ) (174(ود و مرور زمان مذکور در ماده        ش  حکم قطع می  
، پس از صدور حکم تا زمان قعطیت آن هیچ یـک از             بنابراین. شود  قطعیت حکم شروع می   

  . گردد دو مرور زمان مذکور جاری نمی
***********  

  :سؤال
ن المکـا   علیـه آن مجهـول       غیابی که محکوم   آرای جرای  اال  در خصوص وصول حق   

...... علیه به انتقال سند در دفترخانه و        باشد، مانند الزام به ثبت واقع ازواج یا الزام محکوم           می
 حکم، اجازه مختومخه نمودن پرونـده       اجرای  ای دارد؟ آیا پس از         احکام چه وظیفه   اجرای  

  را دارد یا خیر؟
  :24/780-6086/7: نظریه مشورتی شماره

 احکـام مـدنی     اجـرای   ی در فصل هـشتم قـانون         اجرایهای    در مورد هزینه  : اوالً
قـانون یـاد    ) 160(، تعیین تکلیف شده است و بر اساس مقـررات مـاده             1356مصوب سال   

علیه است و اگـر محکـوم         یه بر عهده محکوم   اجرای  شده، پرداخت حق اجرا، پس از ابالغ        
علـه   ال محکوماز همان قانون با فروش امو  ) 161(علیه حاضر به پرداخت نباشد، طبق ماده        

علیه مجهول المکان     ن در مانحن فیه هم که محکوم      Ĥرایبن. شود  ی استیفا می  اجرای  هزینه  
  . شود ی استیفا میاجرای  در صورتی به اموال او با فروش آنها هزینه  است،

ی، پرونده تـا    اجرای  های     احکام در صورت عدم وصول هزینه      اجرای  حتی با   : ثانیاً
  . هد ماندوصول آنها مفتوح خوا

 اجـرای  علیـه بـه انتقـال سـند      در مورد حکم ثبت واقعه ازدواج یا الزام محکوم      : ثالثاً
گردد که نماینده دادگاه به دفترخانه اعـزام و     علیه بدین نحو اجرا می      حکم، با نبودن محکوم   
 احکـام در ایـن      اجـرای   نمایـد و      عله دفتر اسناد مربوط را امضاء می        به قائم مقامی محکوم   

  . ای ندارد ارد وظیفهمو
***********  
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  :سؤال
 وصـف جزایـی   آرایآیا استفده از سؤاالت امتحانی افشاء شده توسط فرد دیگری، د         

  باشد یا خیر؟ می
  :20/4/82-29068/7: نظریه مشورتی شماره

  .بینی نشده است  مورد سؤال تا کنون مجازاتی در قوانین پیشبرای



 ١٠٨

  بازرسی آموزشی 
  )قضائیجرم انگاری (

  
  )معاون آموزش و تحقیقات دادگستری لرستان و مدرس دانشگاه(جواد طهماسبی 

  
بینی ننموده باشـد، آیـا         ارتکاب یا ترک عملی مجازات پیش      برایچنانچه قانونگذار   

قانون آیـین   ) 214(اساسی و ماده    توان به استناد اصل یک صد و شصت و هفتم قانون              می
  ر نموده یا خیر؟دادرسی کیفری، مبادرت به تعیین کیف

  
  :مقدمه

با عنایت به پیچیدگی روابط اجتماعی در عصر حاضر، رعایت اصـل قـانونی بـودن                
 اینکه مردم با آسـودگی      برای. رسد  ها، پیش از گذشته ضروری به نظر می         م و مجازات  رأیج

های اجتماعی مبـادرت ورزنـد، قـانو از           خاطر اعمالو وظایف خود را انجام دهند و به فعالیت         
بدین معنا که اعمـال ممنـوع       . ل باید به شهروندان و مخاطبین خود هشدار الزم را بدهد          قب

در ایـن صـورت     . را دقیقاً و با وضوح الزم در قالب قوانین و مقررات به اطالع مردم برساند              
مردم با آسایش خاطر و بدون دغدغه و ترس، روابط خود را با دیگران تنظیم نمـوده و بـه                    

این همان جنبـه روانـشناختی اصـل قـانونی          . گردند  اعی خود مشغول می   انجام اعمال اجتم  
هاست که عالوه بر فراغ بال مردم در انجـام امـور خـود، بهداشـت                  م و مجازات  رأیبودن ج 

  . آورد روانی و آسایش خاطر را نیز به ارمغان می
 نماید مگر اینکه قبالً با ارسـال رسـول و انـزال             شریعت اسالم کسی را مؤاخده نمی     

کتب اوامر و نواهی الهی را به مردم ابالغ نموه باشد و عقـاب بـال بیـان را قبـیح و مـورد                        
از نظر سیاسی نیز مدرم به موجـب قـرار داد اجتمـاعی در قالـب قـانونی                  . داند  نکوهش می 

اساسی به عنوان میثاق ملت و حکومت، سرزنش و تنبیه قانون شکنان را صرفاً در صورتی                
  .  قبل به موجب قوانین اعالم شده باشداجازه می دهند که از

تواننـد    قضات به عنوان مجریان قانون تا حدی که قـوانین تـاب تغییـر دارنـد مـی                 
مصادیق اعمال مجرمانه را تعیین نمایند، نه خود مستقالً مبادرت به وضع عنوان مجرمانـه               

قـوقی خـود    های حقوقی دنیا، قاس حقوقی را وارد نظام ح          کنند؛ گرچه در بعضی از سیستم     
های عدول شده اسـت؛ از جملـه          م و مجازات  رأینموده و تا حدودی از اصل قانونی بودن ج        

اگـر عمـل ارتکـابی از نظـر         «داشـت؛     شوروی سابق کـه مقـرر مـی       ) 1926(قانون جزایی   
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بنـی     مجـازت پـیش     آن بـرای  در قانون موجود به صـراحت        اجتماعی خطرناک باشد، لیکن   
شود که از      براساس ماده یا موادی از قانون جزا تعیین می         نشده باشد، مسئولیت مرتکب آن    

  ».نظر ماهیت مشابه با آن عمل ارتکابی را قابل مجازات بداند
هر کس جرمی را مرتکب شود که قـانون         « آلمان نیز    1935به موجب قانون ژوئن     

اسـی   آن مجازات تعیین کرده باشد یا عملی را انجام دهد که بنابر اصول بنیادی و اس                برای
  » .قانون جزا و به موجب فطرت پاک ملت آلمان شایسته مجازات باشد، تنبیه خواهد شد

ه ایـی کـه از اصـول          م و مجـازات   رأیامروزه با عنایت به اینکه اصل قانونی بودن ج        
باشد، کلیه کشورها در قـوانین اساسـی خـود ایـن              راهبردی و مهم در اسناد حقوق بشر می       

های مبتنی بر     م و مجازات  رأینیز گرچه ج  » لو  کامان«های    ر نظام حتی د . اند  اصل را پذیرفته  
سبب شده است که خللـی بـه        » کامان لو «های    قوانین مدون نیستند، اما پایبندی به کیس      

  . این اصل وارد نیاید
: دارد در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیـز اصـل سـی و شـشم مقـرر مـی          

هـای صـالح و بـه موجـب قـانون             ا از طریق دادگاه   حکم به مجازات و جزای آن باید تنه       «
های متفاوتی از اصـل       با عنایت به اینکه برداشت    . این اصل مهم پذیرفته شده است     » .باشد

خصوص ضرورت پایبندی به اصل قانونی بـودن        یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در         
تاریخچه ایـن اصـل     ، در این نوشته ضمن نگاهی اجمالی به           ها وجود دارد    جرأیم و مجازات  

نمـاییم کـه      گیری اعالم مـی     پس در نتیجه  .  نظرها خواهیم پرداخت    به بررسی این اختالف   
انگاری   توانند به تجویز این اصل و مقررات مشابه در قوانین عادی دست به جرم               قضات می 

بزنند یـا اینکـه ایـن مهـم صـرفاً از وظـایف قـوه مقننـه اسـت و دخالـت قـضات و رأی                           
   نقص اصل مهم تفکیک قواست؟قانونگذاری،

  
  بخش اول

  ها نگاهی گذرا به سابقه اصل قانونی بودن جرایم و مجازت
  
های قبـل از حقـوق کیفـری           اصل قانونی بودن جرایم و مجازات      -1
  )1: (مدرن

هـا و اورنمـو،    قوانین حمـورابی و هیتـی  های باستانی ازجمله  در حقوق کیفری نظام 
ها بـه     ن گردیده، اما اصل قانونی بودن جرایم و مجازات        های خاص تدوی    جرایم در مجموعه  

گرچـه همـین احـصای جـرایم در         . بینـی نـشده اسـت       مفهوم امروزی در آن زمـان پـیش       
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هـا    های مدون، تلویحاً حکایت از اعتقاد به اصل قانونی بـودن جـرایم و مجـازات                 مجموعه
ها ناشـی     یم و مجازات  در قرون وسطا قوانین مدوم به شکل فعلی وجود نداشت و جرا           . دارد

  . دادند از اداره حکام بود که افراد را به دلخواه تحت تعقیب و محاکمه قرار می
با انتقـاد از محاکمـات خـشن و         » سزار بکاریا «و  » مونتسیکو«دانشمندانی از قبیل    

ای کلیسایی ضرورت وجود قوانین را به طور خاص، مانع از خودکامگی و تـسری بـه                سلیقه
  .دانستند ز ناحیه حکام و سالطین میحقوق مردم ا

) 2(» هـا   رسـاله جـرایم و مجـازات      «در کتـاب خـود تحـت عنـوان          » سزار بکاریا «
توان کیفرهای متناسب بـا جـرایم را تعیـین کـرد و ایـن                 تنها بر پایه قوانین می    «: گوید  می

جتماعی ای است که براساس یک قرارداد ا        اختیار خاص تنها به قانونگذار که نماینده جامعه       
تواند در باب چنـدی       نمی) که خود عضو جامعه است    (قاضی  . تشکیل یافته است، تعلق دارد    

و چونی کیفر عضو دیگری همین جامعه عادالنه تـصمیم بگیـرد و کیفـری کـه از حـدود                    
. بینی شده در قانون فراتر رفت، کیفری برابـر قـانون و کیفـری افـزون بـر آن اسـت                      پیش

اند به نشانه حمیّت و مـصلحت اجتمـاعی، کیفـر یـک شـهروند               تو   یک قاضی نمی   بنابراین
  )3(» .بزهکار را افزایش دهد

هـا در حقـوق       اکثر نویسندگان سرچشمه فکری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات         
گرچه شعارهای فکری این اصل     . کنند  جستجو می » سزار بکاریا «کیفری مدرن را در افکار      

  . ل مالحظه استدر حقوق کیفری اسالم به وضوح قاب
  
  :ها در حقوق کیفری اسالم  اصل قانونی بودن جرایم و مجازت-2

هـا بـه    های فقها و منابع فقهی، اصل قانونی بودن جرایم و مجـازت            در کتاب گرچه  
معنای امروزی مورد توحه قرار نگرفته، اما با مطالعه بعضی از قواعد فقهی و آیات و روایات            

  .  کردتوان این اصل را استنباط می
هـا را تأییـد        از سوره اسرا، به نوعی اصـل قـانونی بـودن جـرایم و مجـازت                15آیه  

؛ یعنـی مـا هـیچ       »و ما  کنا معذبین حتی نبعـث رسـوالً         «: دارد  این آیه مقرر می   . نمایند  می
سـوره  .  آنهـا فرسـتاه باشـیم      بـرای کنیم مگر اینکه از قبل پیـامبری را           قومی را عذاب نمی   

یعنی خداوند هیچ کـس را      » الیکلف اهللا نفصاً اال ما ءاتیها     «: دارد  ر می  نیز مقر  7طالق آیه   
  . کند مگر در قبال توانی که به او داده است مکلف نمی

ها وارد شده اسـت از        روایات زیادی نیز در تأیید اصل قانونی بودن جرایم و مجازت          
عـن امتـی   رفـع  «: نقل شده است که فرمودند) ص0 جمله حدیث رفع که از حضرت رسول    
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اموری کـه مـردم     . ».....تسعه اشیاء، الخطاء والنسیان و ما استکرهوا علیه و ما ال یعملون و            
از عوامل رفع مسئولیت کیفی محـسوب       ........ به آن علم ندارند در کنار خطاء و فراموشی و         

  . گریده است
یعنی مردم نـسبت    » الناس فی سعه ما الیعملون    «در روایت دیگری آمده است که       

  . دانند در گشایش هستند به آنچه که نمی
را به عنوان یکی از     قاعده عقلی قبح عقاب بال بیان، از ابتدای تاریخ شیعه که عقل             

  )5. (منابع به حساب آورده در رأس اصول عقلی قرار گرفته است
ها به سـایر      عالوه بر قاعده قبح عقاب بال بیان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات            

  . اعد فقهی از جمله قاعده درأ، اصل اباحه و اصل برائت مستظهر استاصول و قو
  
  :المللی ها در اسناد بین  اصل قانونی بودن جرایم و مجازت-3

مجمـع عمـومی     که اولین اعالمیه جهانی حقوق بـشر بـه تـصویب             1948در سال   
میـه بـه    ایـن اعال  ) 11(ها در مـاده       سازمان ملل رسید، اصل قانونی بودن جرایم و مجازت        

  : شرح ذیل بیان شده
 انجام یا عدم انجام علمی که در مواقع ارتکاب آن عمـل موجـب               برایهیچ کس   «

  ) 6(» .شده است محکوم نخواهد شد المللی جرم شناخته نمی حقوق ملی یا بین
 دسـامبر   16المللی حقوق مـدنی و سیاسـی مـصوب مـصوب              میثاق بین ) 15(ماده  

 آنهـا را امـضا      1354تحد، که دولت ایـران نیـز سـال          سازمان ملل م   مجمع عمومی    1966
 حـال   در. ها را مورد حمایت قرار داده است        نموده است، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات       

حاضر این اصل مورد پذیرش کنوانسیون اروپایی حقوق بـشر قـرار گرفتـه و در اساسـنامه                  
 نیـز در مـواد     المللـی   یمی بـین  دیوان حقوق بشر قرار گرفته و در اساسنامه دیوان کیفری دا          

هیچ کس به موجب این اساسنامه مـسئولیت کیفـری          «. به شرح ذل آمده است    ) 23 و   22(
نخواهد داشت مگر اینکه عمل وی در زمان وقوع منطبق با یکی از جرایمی باشـد کـه در                   

مجـازات شخـصی کـه توسـط دیـوان          « : دارد  مقرر می ) 23(ماده  » .صالحیت دیوان است  
  ) 7(» .شود فقط مطابق مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد محکوم می

  
  :ها در حقوق ایران  اصل قانونی بودن جرایم و مجازات-4

 اولین بـار بـه صـورت قـانون موضـوعه در             برای 1325این اصل در متمم اساسی      
  :دارد حقوق ایران مورد توجه قانونگذار واقع شده؛ اصل دوازدهم قانون فوق مقرر می
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  ».مگر به موجب قانونشود   به جزای هیچ مجازاتی نمیحکم«
به تبع قانون اساسـی، قـانون مجـازات عمـومی نیـز اص قـانونی بـودن جـرایم و                     

  )8. (مورد توجه قرار گرفت) 6 و2( در قالب مواد 1304ها در سال  مجازات
رغم اختالف نظرهایی که پیرامون رعایت اصـل          پس از پیروزی انقالب اسالمی، به     

ونی بودن جرم و مجازات به مفهوم امروزی آن به خصوص در مبحـث تعزیـرات وجـود                  قان
: دارد  بصراحت در اصل در اصل سی و ششم قانون اساسی کـه مقـرر مـی               داشت، این مهم  

» . آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشـد             اجرای  حکم به مجازات و     «
هم نیز که به نوعی بر رعایت ایـن اصـل تاکیـد    و اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و ن  

قانون مجازات اسالمی به شرح ذیل بـر رعایـت اصـل            ) 2(ماده  .  پذیرفته نشده است   دارند
 آن  بـرای هر فعل یا ترک فعلی که در قانون         «: ها تاکید دارد    قانونی بودن جرایم و مجازات    

 مـورد تردیـد واقـع    آنچـه ایـن اصـل را   » .شود  مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می      
نموده، اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسـالمی اسـت کـه موضـوع                  

  . باشد گفتار بعدی می
  



 ١١٣

  : بخش دوم
  قضائیانگاری  بررسی نظر موافقین و مخالفین جرم

  :طرح بحث
قـانون  ) 10) (214(و مـاده    ) 9(از اصل یکـصد و شـصت و هفـتم قـانون اساسـی               

  . داشت متفاوت وجود دارددو بردادرسی کیفری، 
 فعل یا ترک فعلی کـه بـه موجـب فتـاوای معتبـر قابـل تعزیـر                   برایچنانچه  : اول

باشد، در قانون مجازاتی وضع نشده باشد، یعنی از نظرگـاه قـانونی عمـل جـرم نباشـد،                 می
 بـرای توان با رجـوع بـه منـابع معتبـر فقهـی               یعنی از نظرگاه قانونی عمی جرم نباشد، می       

  . یین کیفر نمودمرتکب تع
ها منافات دارد، چون این اصـل         این اقدام با اصل قانونی بودن جرم و مجازات        : دوم

المللی پذیرفتـه شـده    قانون مجازات اسالمی و اسناد معتبر بین    ) 2(در قانون اساسی و ماده      
بینی قانون ممکن نیست؛ بلکه اصل یکصد و          جعل جرم و تعیین مجازات بدون پیش      . است

فتم قانون اساسی و مقررات عادی مشابه صرفاً ناظر به موردی است که مفهوم              شصت و ه  
کلمات و عبارات قانون و اضح نباشد یا در تعیین مصادیق یک تعریف قانونی تردید وجـود                 

حال بـه بررسـی     . توان به منابع معتبر فقهی رجوع کند         وضوح مفاهیم می   برایداشته باشد   
  . پردازیم ها می ریهمبانی استدالل طرفداران این نظ

  
  :مبحث اول

  :قضائیانگاری  نظر به موافقین با جرم
این دسته اعتقاد دارند که با عنایت به صراحت منطـوق اصـل یکـصد و شـصت و                   

قـانون اصـالح    ) 289( اساسی و مقررات عادی که ابتدا این موضـوع در مـاده              هفتم قانون 
قـانون  ) 29( بـه موجـب مـاده     و سپس1361مادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب        

هـای    قـانون تـشکیل دادگـاه     ) 8(های کیفری یک و دو و پـس از آن مـاده               تشکیل دادگاه 
قانون آیـین دادرسـی     ) 214( و در حال حاضر به موجب ماده         1373عمومی و انقالب سال     

کیفری حاکمیت دارد، قاضی مکلف است در صورت سکوت یا اجمال یـا نقـص و تعـارض                  
 به طور کلی در هر کجا نتوان حکم قـضیه مطـرح شـده را از قـوانین مـدون       قوانین، یعنی 

 عمل مورد نظر در صـورتی       برایاستنباط کرد، به منابع فقهی و فتاوای معتبر رجوع کند و            
بدیهی است ایـن اقـدام، عـدول از         . که از نظر فقهی قابل مجازات باشد، تعیین کیفر نماید         

ست که مورد پذیرش قانون اساسی و قـوانین عـادی           ها  اصل قانونی بودن جرای و مجازات     
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باشد؛ زیرا همین منابع و فتاوا که قاضی مجاز بـه رجـوع بـه آنهاسـت بـه                     است نمی کشور  
قـانون عـدولی    انـد؛ و از اجـزای         موجب قانون جزو منابع قانونی و در حکم آن شمرده شده          

 تفـسیر و    بـرای مضافاً این که صـراحت مقـررات مـورد نظـر جـایی              . صورت نگرفته است  
در ایـن خـصوص از کمیـسیون پاسـخگوی اسـتفائات            . برداشت غیر از این نگذاشته است     

  : استفتاء گردیده که در جواب اعالم نموده استقضائیشورای عالی 
قانون اصالح موادی از قانون آیین دادرسی کیفـری         ) 289(با توجه به اینکه ماده      «
هـای کیفـری از لحـاظ موجـه و مـستدل              گاه صرفاً در مقام بیان وظایف داد      1367مصوب  

بودن احکام صادر شده از طرف شکایت و عدم جواز خودداری از رسیدگی و صـدور حکـم                  
های حقوقی اصالً نظر نـدارد و         باشد و به دادگاه     می...... مقتضی به بهانه سکوت یا نقص یا      

که شـامل حـد و      » حکم«اطالق از لحاظ کلیه     (الشعار    با توجه به اطالق و عموم ماده فوق       
مصدوم م و مجروح و مقتول ) ارشدیه و   (قصاص و تعزیر و جبران خسارت و ضرر و زیان           

شـود    که شامل قضایایی که فقط موجب حد می       » هر قضیه «گردد و عموم از نظر کلمه         می
شـود، یـا      یا تنها موجب قصاص یا فقط موجب تعزیر یا منحصراً مستلزم پرداخت دیـه مـی               

و با عنایـت بـه      . باشد  ب از همه این چهار کیفر یا بعضی از آنها بشود، می           ای که مرک    قضیه
طـوری کـه      اینکه مقتضای این اطالق و عموم مستفاد از ماده مذکور آن است کـه، همـان               

در مورد هیچ یک از قضایایی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگـاه              (های کیفری     دادگاه
 یا اجمال یـا نقـص یـا متعـارض قـانون امتنـاع از                تواند به بهانه سکوت     نمی) کیفری است 

توانند به همین بهانه و به صرف اینکه جرم بودن یک قضیه           رسیدگی نمایند؛ همچنین نمی   
شود، حکم به برائت متهم صادر نماید و از موظف کردن             در قوانین جزایی مدون یافت نمی     

به مراجعه به منابع فقهـی     دادگاه به طور اطالق و عموم حتی در غیر مورد دیات و قصاص              
 بنـابراین معتبر یا فتاوای مشهور و صدور حکم قضیه یا استناد به آنها موجـه نبـوده، بلکـه                   

ها مکلف باشند با اسـتناد بـه اصـل            فرض الزم بود که در غیر مورد قصاص و دیات دادگاه          
تبـر فقهـی   لذا مراجعه کردن دادگاه به منـابع مع       . برائت مبادرت به صدور حکم برائت نماید      

جهت تشخیص اینکه قضیه مطرح شده از نظر شرع مقدس اسالم جـرم اسـت یـا خیـر و                    
صدور حکم به مجازات بر مبنای منابع فقهی اشکال ندارد، زیرا که این رویـه مغـایرتی بـا                   

قانون راجع به مجازات اسالمی و همچنین با مفاد اصل سـی و             ) 2(مقررات مندرج در ماده     
 اینکه هر فعل یا ترک فعلی که از نظر فتاوا جرم            برای. وری ندارد ششم قانون اساسی جمه   

مذکور به جـرم بـه حکـم قـانون محـسوب            ) 289(باشد، به مقتضای اطالق و عموم ماده        
گردد و مجازات مرتکـب درایـن صـورت مجـازات بـه               شود و متهم نیز مجرم تلقی می        می

  ».موجب قانون خواد بود
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ها، هـر کجـا در        ها بر پایۀ این استدالل      ات دادگاه در حال حاضر تعداد زیادی از قض      
 فعل یا ترک فعلی که موجب منافع فقهی قابل تعریـز اسـت، مجـازات                برایقوانین مدون   

  . نمایند مقرر شده باشد، تعیین کیفر می
  

  :مبحث دوم
   قضائیانگاری  نظر مخالفین با جرم

 اسـت؛ و در نظـرات       قضائیانگاری    ه از زمرۀ مخالفین با جرم     قضائیادارۀ حقوق قوه    
 -/4998/7 و   243/6/8/169 و   10/12/1363-73/60/7مختلفی از جمله نظـرات شـماره        

با جعـل جـرم و مجـازات توسـط           مخالف خود را     18/12/1369-6381/7 و   10/12/1362
جهـت استحـضار خواننـدگان محتـرم نظریـه اخیـر عینـاً نقـل                . قضات اعالم نموده است   

  . گردد می
هـای    قـانون تـشکیل دادگـاه     ) 29(و قسمت دوم ماده     ) 2( به ماده     با توجه  :سؤال

، کـه قـضات را مکلـف        1368کیفر یک و دو و شعب دیـوان عـای کـشور مـصوب سـال                 
توانند به    ها نمی   نماید با استناد به منابع فقهی معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و دادگاه               می

از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور        بهانه سکوت و یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه          
 ً:بین مادتین مذکور تعارض وجود دارد یا نه؟ ثانیـاً : حکم امتناع ورزد؛ اعالم فرمایید که اوالً    

مجـازاتی تعیـین نـشده،     آن بـرای در مورد برخی از محرمات شرعیه که در قـانون مـدون     
  ؟افراد را تعقیب نمود یا خیر) 29(توان با استناد به ماده  می

  
  :نظریه مشورتی اداره حقوقی

طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اینکه هیچ عملی جرم نیست مگـر آنکـه                 
 آن مجازات تعیین شده باشد مورد قبول قانونگذار جمهوری اسالمی ایـران نیـز              برایقانوناً  

ز قانون راجع به مجازات اسالمی به نحو صریح و منجـ          ) 11) (2(هست و این معنا در ماده       
این اصل در شرع انور نیز با عبارت قـبح عقـاب بالبیـان مـورد                . تصریح و معین شده است    

توان یافت که جـرم       ، نه در قوانین مصوب و نه در شرع موردی نمی          بنابراین. باشد  تایید می 
ای مطـرح      هرگاه قـضیه   بنابراین.  آن مجازاتی که تعیین نگردیده باشد      برایباشد ولی قبالً    
 آن مجازاتی تعیین نشده است باید گفت آن عمل جرم نبود و قـاب          برایون  شود که در قان   

هـای    قانون تـشکیل دادگـاه    ) 12) (29(اعمال مقررات ماده    . باشد  طرح در محاکم هم نمی    
کند که در قضایای مطـرح شـده حکـم صـریحی در               کیفری یک و دو جایی مورد پیدا می       



 ١١٦

هم و غیر روشن، احکام بیـان شـده کـه در            قانون نباشد یا با عبارات و کلماتی مجمل و مب         
ابتدا معنای آن غیرمعلوم است بایستی به متون فقهی و فتاوای معتبر رجوع نمود؛ چنانچـه                

قانون اصالح موادی از قانون آیـین دادرسـی         ) 290(الناس که در مواد       اهللا و حق    معانی حق 
نون تعریف نشده یا جرایم     قانون تعزیرات از آنها اسم برده شده است در قا         ) 159(کیفری و   

 تـأمین  یا بعضی جرایم قابل گذشـت بـودن آن محـل              گذشت در قانون احصار نشده،    قابل  
امر الی الحاکم قابل گذشت هست یا نـه و از           است، مانند سرقت تعزیری که آیا بعد از رفع          

به . نمایدنوع مسائل، که با مراجعه به فتاوای فقهی، دادگاه باید در مورد آنها تعیین تکلیف                
توضیحاً . نماید   حل این نوع مشکالت قانونی است نمی       برای) 29(عبارت دیگر، اجازه ماده     

قانون راجع به مجازات اسالمی، موردی کـه از جهـت           ) 2(شود که با وجود ماده        اضافه می 
 عملـی در    بـرای جرم بودن یا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوا رجوع شود؛ زیرا اگر                

» .شق ثـالثی هـم وجـود نـدارد    . ن مجازاتی مقرر شده باشد جرم است واال جرم نیست      قانو
  . کنیم استدالل بیشتر در این مورد را به مبحث بعدی واگذار می
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  :گیری نتیجه
ها و اجمـالی کـه امـروزه در           با عنایت به سابقه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات         

الیل مستحکم فقهی در تایید آن از جملـه آیـات    رعایت آن وجود دارد و د برایحقوق دنیا   
 دارد،  هـا   انـسان متعدد قرآن کیم و نقشی کـه ایـن اصـل جهـت رعایـت حقـوق و آزادی                    

بنا به دالیل ذیل، براساس اصل یکصد و        . توان به راحتی از این اصل مهم عدول نمود          نمی
تـوان جعـل     یقانون آیین دادرسی کیفـری، نمـ      ) 214(شصت و هفتم قانون اساسی و ماده        

تقویـت اصـل قـانونی بـودن جـرایم و      بلکه این مقررات در راسـتای       . جرم و مجازات نمود   
 یـافتن مفـاهیم اطالعـات و عبـارت و تعیـین      بـرای نماید  ها، قضات را مکلف، می    مجازات

مصادیق دقیق عناوین مجرمانه و شمول یا عدم شمو عنوان مجرمانه بر مواردی که حکـم                
 وجـود نـدارد، بـه منـافع فقهـی و فتـاوای مـشهور بـه عنـوان                    صریحی در خصوص آنهـا    

  . بینی شده در قانون مراجعه نماید های بسیاری از احکام پیش سرچشمه
معنـا کـه در اجتمـاع پیچیـده امـروز و            بدین  .  اولین دلیل، دلیل اجتماعی است     -1

ممنوع خود را   ها به عنوان اعضای این اجتماع باید حدود اعمال            روابط بفرنج موجود، انسان   
بینی نمایند تا فراغ بال بتوانند بـه فعالیـت            بدانند وبه راحتی بتوانند نتایج هر عملی را پیش        

  . روزمره خود ادامه دهند
  
 تحقق بهداشت روانی و آسودگی خاطر       برای دلیل دوم، روانشناختی است، یعنی       -2

اعمال ممنوع احصا گردد    باید قوانین و مقررات از حداکثر وضوح برخوردار باشند و فهرست            
  .تا همواره افراد در پی هر عمل از تعقیب قانونی در هراس نباشند

  
 چند دلیل دیگر، فقهی است؛ بدین معناس که تکلیف قاضـی مـأذون دایـر بـر                  -3

استخراج احکام از منابع فقهی و حتی تشخیص فتاوای معتبر که نوعی اجتهاد فقهی است،               
  . باشد تکلیف بما الیطاق می

  
 بدیهی است با عنایت به گـستردگی فتـاوای معتبـر و منـابع فقهـی، اطـالع از                 -4

خواهند اعمال خود را بر اساس این متـون قـانونی تنظـیم                مردمی که می   برایتمامی آنها   
نمایند کاری است نه تنها دشوار، بلکه غیر ممکن و در نتیجه تحمیل مجازات بر مـرتکبین             

  . داند انور آن را قبیح می که شرعاین اعمال تنبیه بالبیان است 
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 وانگهی، بر فرض محال که مردم را مکلف به دانـستن کلیـه فتـاوای معتبـر و                   -5
مسلط بر منابع فقهی بدانیم اعمال خود را با کدام فتوا تطبیق دهند، آیـا فتـاوای معتبـر از                    

  ند؟دا تک مردم همان است که قاضی رسیدگی کننده آن را فتاوای معتبر می نظر تک
  
یعنـی هـر    » التعزیر لکل عمـل محـرّم     «:  واضح است بر اساس دستورات فقهی      -6

عمل حرامی از سوی حاکم اسالمی، قابلیـت تعزیـر را دارد؛ چنانچـه ایـن تاسـیس را وارد                    
حقوق موضوعه نماییم، پیامد آن تحمیل بر بسیاری از روابط خصوصی و شخصی اسـت از                

آیـا حقـوق جـزا      ...... احترامی به پدر و مادر      وزه، بی  و ر  صالةگویی، غیبت، ترک      جمله دروغ 
این اجازه را دارد تا بدین حد وارد خلوت مردم شود و در روابط شخـصی و خـصوصی آنهـا              
که هیچ گونه ضرر اجتماعی و تعدی حقوقی دیگران را در پی نـدارد تجـسس و مجـازات                   

 روابط افراد که در اسناد      نماید؟ این امر را با اصل مسلم پذیرفته شده ممنوعیت تجسس در           
  حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسالمی مورد توجه قرار گرفته، منافات ندارد؟

  
 یکی دیگر دلیل سیاسی است؛ بـدین معنـا کـه ایجـاد محـدودیت در روابـط و                    -7

کنـد نـه اراده       قانون باشد و اعمال ممنوع را قانون تعیین می        ها باید به موجب       اعمال انسان 
ر تنبیهی وجود قانونی است که قبالً به مردم ابالغ شده باشد و این شرط در میثـاق                  افراد ه 

  . مردم و دولت، یعنی قانون اساسی پذیرفته شده است
  
 نیز با مشکل مواجه خواهیم شد، زیرا هر قاضی بنا به تـشخیص              قضائی از نظر    -8

ید و رویـه واحـدی بـین        نما  و برداشت خود از منابع فقهی و فتاوای معتبر اتخاذ تصمیم می           
برداشـت مـردم از برخـورد       .  برخورد با موضوعات مشابه وجود نخواهد داشـت        برایمحاکم  
  . نماید  عدالت را گوشزد میاجرای ای و متفاوت همواره فقدان  سلیقه

  
بدین شکل که عمل به اصل یکصد و شصت و هفتم           .  دلیل دیگر، اصولی است    -9

 مهم دیگری از جمله اصـل بیـست و یکـم و یکـصد و      اصولاجرای قانون اساسی، زمینه   
قانون مجازات اسالمی که جملگی داللت بر رعایـت اصـل قـانونی             ) 2(شصتو نهم و ماده     

لذا به نحوی باید عمل نمـود کـه هـر دو            . برند  ها دارند را از بین می       بودن جرایم و مجازات   
  »ا امکن اولی من الطرحالجمع مهم«اصل در کنار هم قابل استناد و اجرا باشد؛ زیرا 

  



 ١١٩

کـه  «ها     آخرین نکته این است که منظور از اصل قانونی بود جرایم و مجازات             -10
 حاکمیت و ضرورت آن بیان شده، این اسـت کـه عنـاوین مجرمانـه و                 برایدالیل زیادی   

مجازات دقیق آنها با صراحت و وضوح تمام باید از سوی قوه مقننه تـصویب و بـه اطـالع                    
ارجاع کلی به منابع گسترده و گاهی متفاوت و متهافت که اشـراف بـر آنهـا از                . مردم برسد 

 مجریان قانون و مردم بسی دشوار است،        براییک طرف و عدم وضوح آنها از طرف دیگر          
  . ها باشد با مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتتواند منطبق  نمی

قـانون اساسـی و مـاده       با این توصیف جای عمل به اصل یکصد و شصت و هفتم             
  قانون آیین دادرسی کیفری کجاست؟) 214(

پاسخ این سؤال این است که اکثر قوانین جزایی برگرفته از متون فقهط است و یـا                 
بر این اساس، هر کجا اجمال، ابهام، یا سـکوتی          . ریشه در اصل فقهی و فتاوای معتبر دارد       

هـای    ح شدن مفاهیم باید به سرچشمه      تفسیر و واض   برایدر قانون وجود دارد، بدیهی است       
 اعمالی که ممنوعیت آنها مورد توجه       برایاین امر به معنای تعیین مجازات       .آنها رجوع کرد  

  . باشد قانونگذار نبوده، نمی
بلکه چنانچه در تعیین مجازات مصادیق جرم خاصی مثل سرقت یا زنا یا قتل عمد               

بع فقهی و فتاوای معتبر رجوع کرد تا دریافت که          تردید وجود داشته باشد، باید به منا      ....... و
  باشد یا خیر؟ می..... آیا این مصداق خاص سرقت، قتل عمد و

نکاح دخری که هنوز شوهر نکـرده،       «: خوانیم  قانون مدنی می  ) 1043(و یا در ماده     
حـال  » .........اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجـازه پـدر یـا جـد پـدری اسـت                    

 بـرای  دختری بدون اذن پدر ازدواج نماید عمل وی زنا است یا خیر؟ بدیهی اسـت                 چنانچه
در اینجا بـا مراجعـه بـه     . تشخیص حکم این موضوع راهی جز رجوع به منابع فقهی نیست          

ممنوعیـت زنـا در     . نماییم  کنیم؛ که مورد تردید است، تعیین تکلیف می         فقه، جعل جرم نمی   
مصداق آن ابهام وجود دارد که باید به منابع فقهـی رجـوع             قانون اعالم شده؛ اما در تعیین       

  . کرد
) 214(مورد دیگر از مصادق اصل یکصد و شصت و هفـتم قـانون اساسـی و مـاده           

قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص قابـل گذشـت یـا غیرگذشـت بـودن جرامـی و یـا                    
این حیث کـه    هر کجا حکم جرمی از      . الناس است   اهللا و حق    های حق   تشخیص مفهوم واژه  

باشد یا اینکه مرتکب آن عالوه بر تعدی به           الناس و یا قابل گذشت می       اهللا است یا حق     حق
رغم گذشت شاکی خصوص تعقیب       خاص به حقوق جامعه نیز تجاوز نموده و باید به         حقوق  

شود و نتوان حکم این قضیه را از قوانین موجود استنباط نمود، باید به منابع فقهی مراجعـه                  
  . کرد
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بندی جرایم علیه تمامیت جسمانی، به جرایم عمـد و شـبه              با توجه به اینکه تقسیم    
شبه  عمد مبنای فقهی دارد و هر کجا نتوانیم نوع جرم را             عمد و خطای محض و در حکم        

از این حیث، با استفاده از مقررات مدون موجـود تعیـین نمـاییم، بایـد بـه سرچـشمه ایـن                      
  .  رجوع کردبندی یعنی فتاوای معتبر تقسیم

از این نوع اجماع و ابهام و سکوت از مقررات بسیار است و اصل یکصد و شصت و                  
 تعیین کیفر در    برایهفتم قانون اساسی، ناظر به مقوالت است، نه مراجعه به فتاوای معتبر             

  .باشند مورد اعمالی که مصداق هیچ یک از عناوین مجرمانه قانونی نمی
های مختلف، ضرورت دارد در صورت        گیری از برداشت   رفع این ابهامات و جلو     برای

اصالح قانون اساسی، به اصالح اصل یک صد و شصت و هفتم نیز توجـه خـاص مبـذول                   
ها،   گردد و متن آن به نحوی تدوین شود که با تاکید بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازت                 

  . به این اختالف نظرات پایان دهد
  
  :ها نوشت پی
عمری چهاهر هزار ساله دارد؛ اما نقطـه عطـف حقـوق کیفـری             حقوق کیفری،    -1

  . باشد  فرانسه می1789مدرن، انقالب 
م انتشار یافت و اولین پرتوهای حقوقی کیفری مدرن         .1764 این کتاب در سال      -2

  . باشد ناشی از افکار این نویسنده می
دبیلـی، نـشر    دکتر محمد علی ار   ها، ترجمه      بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازت      -3

  . 34، ص 1377میزان، چاپ دوم، بهار 
ک، محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایـی، مرکـز نـشر علـوم                .ر-4

  .، فصل نخست1380اسالمی، چاپ دوم 
  . 15 همان منبع، ص -5
 به نقل از ناصرزاده، هوشنگ، اعالمیه حقوق بـشر، انتـشارات جهـاد دانـشگاه،                -6

  . 4اول، ص ، چاپ 1372چاپ زمستان 
المللـی و سـند نهـایی کنفـرانس دیپلماتیـک رم،               اساسنامه دیوان کیفری بـین     -7

، 1378ه جمهوری اسالمی ایران، چـاپ دوم، تیرمـاه          قضائی المللی قوه   ترجمه دفتر امور بین   
  . 29ص 

ایـن اصـل    ) 6 و 2( نیـز مـواد      1361 در قانون راجع به مجازات اسـالمی سـال           -8
  . پذیرفته شده بود
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قاضی موظف است کوشش کنـد      «: اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی        -9
حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با اسـتناد بـه منـابع معتبـر، اسـالمی یـا              

تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمـال یـا             فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی        
  ».ه دعوا و صدور حکم امتناع ورزدتعارض قوانین مدونه از رسیدگی ب

قانون آیین دادرسی در امور کیفری عیناً اصل یکصد و شـصت و             ) 314( ماده   -10
  . هفتم قانون اساسی را به عنوان ماده قانونی ذکر کرده است

، بـه شـرح زیـر       1361قانون راجع به مجازات اسالمی، مصوب سال        ) 2(ماده   -11
  :است

ی و  تأمینفعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم         هر فعل یا ترک     «): 2(ماده  
تـوان جـرم دانـست مگـر آنکـه بـه              تزیینی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی         

  ».ی یا تربیتی تعیین شده باشدتأمین مجازات یا اقدامات برایموجب قانون 
ی و شـعب دیـوان عـال      های کیفری یک و دو        قانون تشکیل دادگاه  ) 29( ماده   -12

  :1368مصوب سال 
، مـستند بـه مـواد     های کیفری باید مستدل و موجه بـوده    دادگاهاحکام  «): 29(ماده  

هـا مکلفنـد حکـم هـر          دادگاه. قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است          
قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانون نباشد و با اسـتناد بـه منـابع فقهـی معتبـر یـا                        

توانند به بهانه سکوت و نقص یـا          ها نمی    معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و دادگاه        فتاوای
اجماع یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی بـه شـکایات و دعـاوی و صـدور حکـم امتنـاع                     

  ».ورزند
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  *دستورالعمل اخالقی
: آمده است که  ) نخودکی(در احواالت جناب حاج شیخ حسنعلی اصفهانی مشهور به          

 -خان آریـا    کردند که در زمان رضاشاه، مرحوم سید عباس         رحوم امیر شهیدی نقل می    م) 1(
ــدان نمــوده و   -وزیــر راه وقــت  مــورد غــضب شــاه واقــع شــد، شــاه دســتور داد او را زن

 حـل   بـرای او از زندان به وسیله یکی از دوستان به مـن پیغـام داد               . المالقات نمایند   ممنوع
  . د نمایممشکلش از حاج حسین حسنعلی استمدا

: ایـشان فرمودنـد   . من هم به وسیله مسافری پیغام ایشان را خدمت شـیخ رسـاندم            
مدفون [ مؤمنین   برایدر نجف و یکی     ] مدفون[ مؤمنین   برایبگویید دو ختم قرآن، یکی      «
  ».پس از اتمام دو ختم قرآن از زندان آزاد خواهد شد. مشهد بخواند] در

 رسید کسی نبـود کـه بـه وسـیله آن، امـر              این خبر که  : مرحوم امیر شهیدی گفتند   
فقط سرهنگ غفاری بود که دوست مشترک ما بود، ولـی  . مرحوم شیخ را به او ابالغ نمایم  

به او گفتم من کاری ندارم که تو اعتقاد مذهبی داری یـا نـه، ولـی                 . اعتقاد مذهبی نداشت  
 حاج شیخ را به آریـا       پس امر : گفتم. بله: توانی پیغام دوستی را به دوستی برسانی؟ گفت         می

  . او نیز عمل نمود. در زندان ابالغ کن
قرآن کـردم در حـالی      ] دو ختم [من شروع به خواندن     : بعداً مرحوم آریا گفت   : گفتند

کسی هم جرأت شفاعت نزد رضاشاه را نداشت و احتمـال از بـین              . که هیچ راه امیدی نبود    
 بود که مشغول ختم دوم قـرآن        چند شب بعد ساعت یک بعد از نصف شب        . رفتنم زیاد بود  

را تمام نمودم، در اتاق بـاز شـد، افـسری وارد            ) قل اعوذ برب الناس   (بودم، همین که سوره     
در این هنگام من یقـین کـردم   . آقا برخیزید، اثاثیه خود را هم بردارید برویم    : گردید و گفت  

 در روز مـرا  شـد بایـد   چون که اگـر اقـدامی هـم مـی    . جز کشتن، کار دیگری با من ندارند      
، لباس و کتاب و قرآن خـود را  )زندگی(به هر حال با ناامیدی و یأس از حیات       . خواستند  می

. سالم کردم و احتـرام نمـودم      . برداشته به اتفاق مأمور رفتیم در اتاق رئیس نگهبانی زندان         
 برویـد   توانیـد   آقا الساعه از دربار تلفن کردند شما را آزاد نماییم و شما آزادیـد و مـی                : گفت
را بدهید تا تلفن نمـاییم ماشـین بیایـد و اال بـا              ] تان[اگر ماشین دارید شماره تلفن      . منزل

گفتم ماشین دارم، تلفن کردم بالفاصله ماشین شخصی خـودم          . ماشین زندان شما را ببریم    
  . آمد و رفتم منزل و بعد حتی مورد محبت شاه نیز واقع شدم
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  :نوشت پی
  . 94، حکایت 101، مقدادی، ص ها نشان  نشان از بی-1
محمدحـسین اکبـری سـاوجی،      : گردآورنـده » آب حیات «برگرفته از کتاب    : مأخذ*
  )ع( علی ناشر آل
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  رایانهآموزش 
  

  )قسمت نهم(
  
  

  )RecycleBin( سطل بازیافت
  :سطل بازیافت و پوشه حذف شده

 موسـوم   ای  کنیم، توسط ویندوز در ناحیـه       هر فایلی که نسبت به حذف آن اقدام می        
 مـشاهده ایـن عملیـات بـه     بـرای . شـود   نگهداری میRecycle Binبه سطل بازیافت یا 

  :های زیر توجه نماید مثال
  
سـپس بـا   .  قرار دهیدRestore را باز کرده و در حالت My Docmentsپنجره  -

آنگاه پوشـه جـددی را بـا    .  یک پوشه جدید در داخل پنجر باز کنیدNew Folderفرمان 
 را ببندید و همزمان به شمایل My Docmrntsحال پنجره .  حذف نماییدDeleteفرمان 

Recyle Bin  کنیـدف پـس از بـسته شـدن      چنانچـه مـشاهده مـی   .  توجـه نماییـدMy 
Docmrnts     اگر پنجره بازیافت را باز کنید، مـشاهده        . کند  ، شمایل سطل بازیافت تغییر می

ین عملیات در محیط میز کـار صـورت         اگر ا . (باشد  کنید که حاوی پوشه حذف شده می        می
  .)شود پذیرد، بالفاصله بعد از حذف پوشه سطل بازیافت پر می

 و سـطل  My Docmrntsهای  توانید پنجره  مشاهده بهتر این علمیات میبرای -
هـا را بـه صـورت         بازیافت را همزمان باز کرده و از طریق منوی میانبر نوار وظیفه، پنجـره             

کنیـد کـه پوشـه      ل اگر عملیات فوق را انجام دهید، مـشاهده مـی          حا. عمودی فرش نمایید  
  . گیرد  قرار میRecyle Binمزبور بالفاصله پس از حذف، در داخل پنجره 

از .  را انتخـاب نماییـد  My Docmrnts را بـاز کنیـد و پوشـه    Exporer پنجره -
نـون روی گزینـه     اک. طریق منوی میانبر پنجره را پانل راست، علمیات فوق را تکرار نمایید           

Recyle Binگردد، پوشـه حـذف    همان طور که در پانل راست مشاهده می.  کلیک نمایید
  . شده در داخل پنجره سطل بازیافت قرار گرفته است
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  :بازیافت پوشه
توانیم   این است که از طریق آن می      » سطل بازیافت «علت نامگذاری این پنجره به      
  . ه عبارت دیگر به سرجای اولیه بازگردانیمپوشه حذف شده را بازیابی نموده و ب

  :کنیم های زیر عمل می بدین منظور از راه
 را  Restore گزینـه    RecyleBinپنجره   از طریق منوی میانبر پوشه، در داخل         -1

  . انتخاب کنید
 Restore پوشه مورد نظر را انتخاب نموده و از داخل منوی فایـل روی گزینـه                 -2

  . کلیک نماییم
 را در داخل پنجره Restore All، گزینه RecyleBinز باز کردن پنجره  پس ا-3

  . گردد های حذف شده می این عمل باعث بازیافت کلیه پوشه. انتخاب نماییم
هـا بهتـر       مراحل انجام این عملیات را از طریـق فـرش نمـودن عمـودی پنجـره                -

  . توانیم مالحظه نماییم می
 به یک سـطح خـالی تغییـر         RecyleBinل   پس از انجام این عمل مجدداً شمای       -

  . خواهد یافت
گردد که کاربر به اشتبته پوشه را حـذف            تاثیر عملیات بازیافت زمانی برجسته می      -
  . تواند مجدداً به آن پوشه دست پیدا کند  فرمن بازیافت میاجرای در این حال . کرده باشد
  

  :خالی کردن سطل بازیافت
، هر از   بنابراین.  خواهد شد  Cفزایش فضای در درایو     تخلیه سطل بازیافت منجر به ا     

 را بـاز نمـاییم و پـس از اطمینـان از ایـن کـه                 RecyleBinبایست پنجره     چند گاهی می  
  . محتویات آن هرگز به درد ما نخواهد خورد آن را تخلیه نماییم

  
  :کنیم های زیر عمل می بدین منظور از راه

ــره  -1 ــل پنج ــ RecyleBin در داخ ــمت چ ــه   در س ــره، گزین  Emptyپ پنج
RecyleBinرا انتخاب نماییم  .  

 Empty در میـز کـار روی گزینـه   RecyleBin از طریق منوی میانبر شمایل -2
RecyleBinکلیک کنیم  .  

 حـذف   Deleteهای موجود در سـطل بازیافـت را بـا اسـتفاده از فرمـان                   پوشه -3
  . نماییم
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های موجود در آن      وانیم به پوشه  ت  پس از خالی کردن سطل بازیافت دیگرنمی      : توجه
  . دسترسی پیدا کنیم

 My آشــنایی بــا ایــن پوشــه فرمــان دو پوشــه جدیــد را در داخــل پنجــرهبــرای
Docmrnts   هـا را بـه داخـل سـطل بازیافـت        را ایجاد کرده و با حذف کردن آنهـا، پوشـه

  . فرستاده و آنگاه سطل بازیافت را خالی کنید
ـ       پوشه: توجه  دیگـر در داخـل سـطل         گردنـد،   سکت حـذف مـی    های که از داخل دی

  . توان دوباره به آنها دسترسی پیدا کرد گیرند و نمی بازیافت قرار نمی
  

  )Copy(کپی کردن 
گاهی اوقات یک کاربر نیاز دارد که از یک پوشه دو نسخه داشته باشد تا به عنـوان   

 تغییـرات جدیـد را روی      ها را در جای دیگر ذخیره سازد یا اینکـه           مثال بتواند یکی از نسخه    
منظور از کپی کرن یک پوشه نیز این است که نسخه اصـی در جـای                . نسخه اعمال نماید  

عمـل کپـی شـدن از       . اول خود باقی بماند و نسخه جدید در موقعیت دیگری ایجـاد شـود             
  . شود  انجام میCopy ، Pasteطریق دو گزینه 

  
  :کنیم های زیر عمل می بدین منظور از راه

کنیم و در آن پوشه جدیـد بـه نـام خودمـان       را باز میMy Docmrntsره  پنج-1
  . کنیم ایجاد می
  . کنیم تا رنگ آن آبی گردد  پوشه جدید را انتخاب می-2
توانیم از طریق زیر عمـل    این کار میبرای. کنیم  دستور کپی کردن را صادر می     -3

  :کنیم
  .  در نوار ابزار کلیک کنیمCopyروی گزینه : الف
  . کنیم  را انتخاب میCopy در نوار منو گزینه Editاز داخ منوی : ب
  . را انتخاب کنیمCopyاز داخل منوی میانبر، پوشه گزینه : ج
  . کنیم  را باز میD پنجره درایو -4
این کـار بـا انتخـاب گزینـه         . (دهیم   در داخل پنجره پوشه کپی شده را قرار می         -5

Pasteکنیم ار از طرق زیر عمل می انی کبرای). شود  انجام می:  
  .  در نوار ابزار کلیک کنیمPasteروی گزینه  : الف
  .  را انتخاب کنیمPaste در نوار منوی گزینه Editاز داخل منوی : ب
  .  را انتخاب کنیمPasteاز داخل منوی میانبر پنجره، گزینه : ج



 ١٢٧

الی کـه نـسخه      یک پوشه با نام خودمان قـرار دارد، در حـ           Dدر داخل درایو    اکنون  
  .  قرار گرفته استMy Docmrntsاصلی این پوشه در پنجره 

 درایـو  My Docmrntsهای  توانید پنجره  مشاهده بهتر عملیات مذکور میبرای -
D             توجـه   5-1بـه شـکل     .  را به صورت عمودی فرش نموده و مراحل فوق را انجام دهیـد 

  . نماید
  
  

  : در عمل کپی کردنExploreاستفاده از پنجره 
  های سریع و آسان در عمل کپی کردن،  یکی از راه

  
  
  
  

  مراحل کپی کردن یک پوشه: 1-5
ویژگی منحصر به فرد این پنچجـره موجـب         . باشد   می Exploreاز پنجره    استفاده  

شود که یک کاربر به هنگام عمل کپی کردن بتواند به طور همزمان هـم پنجـره مبـدا                     می
جایی که نسخه فرعـی را در       (و هم مقصد را     ) ار گرفته ای که در آن نسخه اصلی قر        پنجره(

به طور همزمان مشاهده نموده و در نتیجه بتواند عمل کپی کردن را بـا               ) دهیم  آن قرار می  
  :به مثال زیر توجه نمایید. سرعت انجام دهد

 کلیک نمایید تـا  My Docmrnts را باز کرده و روی شمایل Explore پنجره -1
  . راست باز گرددپنجره آن در ناحیه 

.  یک پوشه بـا نـام خودتـامن ایجـاد نماییـد     My Docmrnts در داخل پنجره -2
  . سپس آن را انتخاب نموده و فرمان کپی را صادر کنید

آنگـاه  .  کلیک نمایید تا پنجره آن در ناحیه راست باز گردد  D روی شمایل درایو     -3
  .  ره ایجاد گردد را صادر نمایید تا نسخه فرعی در آن پنجPasteفرمان 

توانیم بدون باز کـردن   تر انجام گیرد می  اینکه انجام عملیات فوق سریع   برای: توجه
اکنون اگر پنجـره    .  کلیک نماییم  Paste منوی میانبر شمایل آن را باز کرده روی          Dپنجره  

  . توانیم نسخه فرعی را مشاهده کنیم مزبور را باز کنیم می
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 Copy Disk……  
گیرد که بخواهیم از محتویات یک دیسکت روی یک           انی صورت می  این فرمان زم  

  :کنیم  این کار از راه زیر عمل میبرای. دیسکت دیگر کپی تهیه نماییم
 را بـاز  My Computerپس از قرار دادن دیسکت اصلی در کامپیوتر، پنجـره   -1

  . کنیم می
بر آن ظاهر کنیم تا منوی میان  کلیک راست میFloppy 3,5[A:] روی شمایل -2

  . گردد
 ظـاهر  Copy Diskدر نتیجـه کـادر   . کنیم  را انتخاب میCopy Disk گزینه -3

 در داخل این کـادر، واحـد سیـستم شـروع بـه              Startبا کلیک کردن روی دکمه      . گردد  می
  . کند خواندن اطالعات از روی دیسکت می

. و قـرار دهـیم    دهد که دیسکت جدید را در درای         پس از مدتی کامپیوتر پیغام می      -4
پس از انجام این کـار عمـل کپـی          . کنیم   کلیک می  okاین کار را انجام داده و روی دکمه         

  . رسد برداری انجام و به پایان می
 بـرای از ایـن کـار   . اکنون در داخل دیسکت جدید تمام محتویات اصـلی قـرار دارد      

  . شود ده میضبط یک نسخه از اطالعات موجود در یک دیسکت، روی دیسکت دیگر استفا
  

  )Send to(فرستادن 
 منجر به ایجاد یـک نـسخه فرعـی از پوشـه     Copy مانند فرمان Send toفرمان 
 کاربر از نظـر تعیـین محـل مـورد     Send toشود، با این تفاوت که در فرمان  مورد نظر می

کافی است با این فرمـان آشـنا        .  قرار گرفتن نسخه فرعی در محدودیت قرار دارد        براینظر  
دید تا مالحظه نمایید مواردی را که محیط ویندوز بـه عنـوان مقـصد در ایـن عملیـات                    گر
  :کنیم های زیر عمل می بدین منظور از راه. نماید بسیار محدود هستند می

: بـه عنـوان مثـال     . کنـیم    در داخل پنجره، پوشه مورد نظرمـان را انتخـاب مـی            -1
ایم در نظر      ایجاد نموده  D در درایو    Ali ای که به عنوان نسخه فرعی با نام         توانیم پوشه   می

  . بگیریم
  :های زیر انجام دهیم  را از راهSend toتوانیم فرمان   اکنون می-2

  .  را انتخاب کنیمSend toپس از انتخاب پوشه، از طریق منوی فایل گزینه : الف
ر پس از انجام هـ .  را انتخاب کنیمSend toاز طریق منوی میانبر پوشه، گزینه : ب

  :های زیر است گردد که حاوی گزینه یک از دستورهای فوق، منوی مشاهده می
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- Floppy 3,5[A:]      منجر به ارسال یک نسخه از پوشـه مـورد نظـر بـه دیـسک 
 فرمـان   اجرای   این کار کافی است دیسکت را داخل کامپیوتر قرار داده و با              برای(گردد    می

  .)برداری باشیم فوق، شاهد علمیات کپی
- Desktop[create short cut] منجر به ارسال یک میانبر از پوشه مزبور به میز 
  . شود کار می

- My Documents        منجر به ارسـال یـک کپـی از پوشـه مـورد نظـر بـه My 
Documentsگردد  می .  

 و میز کار منجر My Documentsاز آنجایی که قرار گرفتن پوشه یا میانبر آن در 
 Send toتوان نتیجه گرفت کـه فرمـان    شود، می  آن پوشه میبه تسریع در نمایش پنجره

تـر بـه آن        دسترسـی آسـان    برای تهیه یک کپی از پوشه مورد نظر نیست، بکله           برایفقط  
  . پوشه است
  

  :شمایل میانبر
یعنی از میان ( یک شمایل میانبر تهیه کنیم Send toیک پوشه از فرمان هرگاه از 

Send to فرمان Desktop [create shortct]آنگاه شمایلی، بر روی ) را انتخاب نماییم ،
شود که با نام پوشه مورد نظر درج گردیده، با این تفاوت که شـکل آن در                   میزکار ایجاد می  

هـا،   ایـن شـمایل  . کنار خود حاوی یک گوشه از ورق برگشته با یک عالمـت فلـش اسـت         
خود آن پوشـه در ایـن اسـت کـه           تفاوت میانبر یک پوشه با      . شود  شمایل میانبر نامیده می   

.  ورود به پوشه اصلی اسـت      برایهای پوشه را در بر ندارد و فقط یک دروازه             میانبر خصلت 
حال اگر پوشـه    . شود  کنیم، در واقع پوشه اصلی با می        ، وقتی روی میانبر کلیک می     بنابراین

بـه  . ودشـ   اصل را حذف کنیم با کلیک کردن روی میانبر دیگر پوشه مـورد نظـر بـاز نمـی                  
 یک میانبر در میز کار تهیه کـرده و  My Documentاز پوشه ایجاد شده در : عنوان مثال

گـردد،    همان طور که مشاهده مـی     . با کلیک کردن روی آن پنجره، پوشه مزبور را باز کنید          
  :شود مقابل نمایش داده میدر نوارآدرس این پوشه، گزینه 

C:\ My Document\Ali  
 My در Aliد کـه پنجـره بـاز شـده متعلـق بـه پوشـه        دهـ  این آدرس نشان مـی 

Documentای ندارد باشد و میانبر به تنهایی پنجره  می .  
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  )Cut( جابجا کردن پوش
تفاوت این فرمان با    . رود   انتقال یک پوشه به نقطه دیگر به کار می         برایاین فرمان   

ی خود منتقل شـده و   در این است که پوشه اصلی از جاSend to... برداری و  اعمال کپی
به عبارت دیگر، تنها یک پوشه خواهیم داشـد کـه در محـل              . یابد  به نقطه جدید انتقال می    
  . جدید قرار گرفته است

  :کنیم های زیر عمل می بدین منظور از راه
کنیم و در آن پوشه جدیـد بـه نـام خودمـان       را باز میMy Document پنجره -
  .کنیم ایجاد می
  . کنیم تا رنگ آن آبی گردد انتخاب می پوشه جدید را -2
توانیم از طرق زیر عمل        این کار می   برای. کنیم   دستور جابجا کردن را صادر می      -3

  :کنیم
  .  در نوار ابزار کلیک کنیمCutروی گزینه : الف
  .  را انتخاب کنیمCut در نوار منو، گزینه Editاز داخل منوی : ب
  . را انتخاب کنیمCutب شده، گزینه از داخل منوی میانبر پوشه انتخا: ج
  . کنیم  را باز میD پنجره درایو -4
این کار بـا انتخـاب گزینـه        . (دهیم   در داخل پنجره پوشه جابجا شده را قرار می         -5

Pasteکنیم  این کار از طریق زیر عمل میبرای.) شود  انجام می:  
  .  در نوار ابزار کلیک کنیمPasteروی گزینه : الف
  .  را انتخاب کنیمPaste در نوار منو گزینه Editل منوی از داخ: ب
  .  را انتخاب کنیمPasteاز داخل منوی میانبر پنجره پوشه گزینه : ج

 یک پوشه با نام خودمان قرار دارد در حالی کـه در پنجـره               Dاکنون در داخل درایو     
My Documentخورد  دیگر آن پوشه به چشم نمی .  

 و My Documentهـای   توانیـد پنجـره   ات مذکور مـی  مشاهده بهتر عملیبرای -
  .  را به صورت عمودی فرش نموده و مراحل فوق را انجام دهیدDدرایو 

  
  

  : در عمل جابجا کردنExploreاستفاده از پنجره 
 Exploreهای سریع و آسان در عمل جابجا کـردن اسـتفاده از پنجـره                 یکی از راه  

شودکه یک کاربرد به هنگـام عمـل          جره موجب می  ویژکی منحصر به فرد این پن     . باشد  می
ای که در آن پوشه مورد نظـر قـرار            پنجره(جابجایی بتواند به طور همزمان هم پنجره مبدا         
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مشاهده نموده و در نتیجـه،      ) شود  جایی که پوشه به آنجا منتقل می      (و هم مقصد را     ) گرفته
 Explore مشاهده کـاربرد     ایبر. بتواند عمل جابجا کردن را با سرعت بیشتری انجام دهد         

 5-2به شکل   . توانید از روش مشابه عمل کپی کردن که قبالٌ عنوان شد استفاد نماییم              می
  . توجه نمایید

  
  
  

  Cut+Pasteمراحل جابجا کردن پوشه از طریق فرمان : 2-5
  

  )Undo(بازگشت فرامین 
، بـا    یـک دسـتور    اجـرای   در محـیط وینـدوز در صـورت انـصراف از            تـوانیم     ما می 

در مورد عملیـاتی  : به عنوان مثال. بازگرداندن آن فرمان به حالت قبلی در پنجره باز گردیم      
برداری از آن، فرستادن،       کپی توانیم پس از حذف نمودن یک پوشه،        که قبال عنوان شد، می    

  . با صدور فرمان بازگشت به حالت اولیه باز گردیم... جابجایی و
  

  :کنیم عمل میهای زیر  بدین منظور از راه
 را با عالمـت یـک فلـش منحنـی کلیـک          Undo در داخل نوار ابزار روی گزینه        -

  .کنیم می
در نتیجه، آخرین فرمان شده به عقب بازگـشته و پنجـره بـه شـکلی کـه پـیش از                     

 در ازای هر با کلیک کردن روی این گزینـه، یـک             .آید   آخرین فرمان داشت در می     اجرای  
  . مگردی فرمان به عقب باز می

، از طریـق  My Documentپس از صدور دستور حذف پوشـه از داخـل   : راه دیگر
در نتیجه، پوشه حذف شده به سر جای .  را کلیک کنیدUndo Delete گزینه Editمنوی 

  . گردد اول خود باز می
 Editهر نوع فرمانی که داخل پنجره اجرا شود، اگر بخواهیم از طریق منوی              : توجه

+ فرمـان صـادر شـده     «ای تحـت فرمـان        گردانیم، در داخل آن منو گزینه     آن فرمان را باز     
Undo Delete «بازگـشت  برایمثالً اگر عمل کپی کردن را انجام داده باشیم، . قرار دارد 

  .  وجود داشتUndo Copyای به نام  تنها گزینه Editفرمان، در داخل منوی 
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  ها انتخاب پوشه
اربر نیاز دارد که روی چند پوشه، یک فرمـان          گاهی اوقات در محیط ویندوز، یک ک      

 اجـرای  ها و     تک پوشه   با توجه به اینکه انتخاب تک     . مشابه را به طور همزمان اعمال نماید      
طلبد، پس ویندوز ایـن امکـان را        فرمان مورد نظر به طور متوالی وقت و حوصله زیادی می          

  . دهد تا چند پوشه را باز هم انتخاب نماید به کاربر می
  

  :کنیم های زیر عمل می بدین منظور از راه
 را  Ctrl  ،Aهـای     دکمـه : الـف : های موجود در پنجـره       انتخاب همه پوشه   برای -1

  . روی کلید به طور همزمان فشار دهیم
  .  را انتخاب کنیمSelect All گزینه Editاز درون منوی : ب
یا انتهای پنجـره، دکمـه      ها در ابتدا      نما در کنار یکی از پوشه       پس از انتقال مکان   : ج

نمـا مـاوس را بـه گوشـه هـدایت             آنگـاه مکـان   . داریـم   سمت چپ ماوس را پایین نگه می      
گردد کـه نمایـانگر       در حین انجام این  کار، کادری به صورت خط چین ظاهر می            . کنیم  می

  . کنیم سپس دکمه ماس را رها می. محدوده انتخاب ما خواهد بود
  : به غیر از یک یا چند پوشهها  انتخاب همه پوشهبرای -2

کنـیم و آنگـاه از    هایی را که مورد نظر ما نیستند را انتخـاب مـی            ابتدا پوشه یا پوش   
در نتیجه همان طـوری کـه   . گزینیم  را بر میInvert selecion گزینه Editداخل منوی 
  . آیند  به رنگ آبی در می ها انتخاب شده، گردد، بقیه پوشه مالحظه می

  ):در یک ردیف یا یک ستون(تخاب چند پوشه مجاور هم  انبرای -3
 را روی   Shift پوشه اول در ردیف یا ستون مورد نظر انتخاب نمـوده، دکمـه               -الف

در . کنـیم   صفحه کلید پایین نگهداشته و روی پوشه آخر آن ردیف یـا سـتون کلیـک مـی                 
  . شوند های بین آن دو پوشه نیز انتخاب می نتیجه، همه پوشه

  . کنیم ها، عمل می یق ماوس مشابه با روش انتخاب همه پوشهاز طر: ب
  : انتخاب چند پوشه به صورت پراکندهبرای -4

هـای مـورد     را روی صفحه کلید پایین نگهداشته و یک یک روی پوشه       Ctrlدکمه  
  .کنیم نظر کلیک می
 چنـد پوشـه بـا    My Document آزمایش عملیات فـوق، در داخـل پنجـره    برای

  . ف ایجاد نموده و آنگاه فرامین مذکور را اجرا کنیدهای مختل نام
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  :های جلسه پنجم تمرین
ــره  -1 ــل پنج ــهMy Document در داخ ــام    پوش ــا ن ــدی ب ــای جدی ــای  ه ه

G,F,E,D,B,A      سپس آنها را بازیابی نموده و به ترتیـب         .  ایجاد نموده، آنها را حذف نماید
  .الفبا مرتب نمایید

هـای     از پوشـه   Explore ایجاد نموده، با کمـک       Tapای بنام      پوشه Eدر درایو    -2
D,C,B,Aیک کپی در این پوشه جدید تهیه نماید  .  

  .  را به داخل دیسکت بفرستیدF,Eهای   پوشه-3
  . های موجود در دیسکت یک کپی در دیسکت دیگر تهیه نمایید  از پوشه-4
  .، بر روی میز کار یک میانبر ایجاد کنیدF از پوشه -5
 D بـه درایـو   My Documentها ر از پنجـره   ، مابقی پوشهD از پوشه  به غیر-6

  .منتقل سازید و دوباره آنها راباز کنید
  .  را حذف نماییدTapه ای کپی شده موجود در پوشه   همه پوشه-7
  
  
   ICDL، سطح یک رایانهالمللی کاربردی  نامه بین گواهی: مأخذ* 
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  ی آناجرای تبعید و مشکالت 
  

  ) احکام شهرستان بهاراجرای دادیار (فر  یمصطفی بیات
  

  : مقدمه
در اصطالح حقوقی عبارت از بیرون کـردن مجـرم از محـل             ) deportaion(تبعید  

باشد   است و معادل آن در فقه اسالمی، نفی بلد و تغریب می           ) 1(سکونت یا اقامت یا توقف      
انچـه یکـی از     چن. که گاهی به عنوان مجازات اصلی و گاهی تکمیلی مطـرح شـده اسـت              

االرض در فقه، نفی بلد عنوان شـده و قانونگـذار در           های اصلی محاربه و افساد فی       مجازات
قانون مجازات اسالمی به آن اشاره نموده است، و یـا اینکـه حـد          ) 194 و   193،  190(مواد  

زنای مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود، عالوه بـر حـد جلـد و تراشـیدن سـر،                 
کـه بـه عنـوان      )  قانون مجـازات اسـالمی     87رک ماده   . (باشد   مدت یک سال می    تبعید به 

  . باشد  سابقه میآرای، تبعید در فقه دبنابراین. مجازات تکمیلی است
  

  ماهیت مجازات تبعید
در مورد اینکه تبعید به عنوان یک مجازات اصلی است یا تکمیلی، همان گونه کـه                

 در فقه گاهی به عنوان مجازات اصلی شـناخته شـده            رسد که   در باال اشاره شد، به نظر می      
حد مـرد متـأهلی کـه       (و گاهی به عنوان مجازات تکمیلی       ) االرض  حد محاربه و افساد فی    (

و در کـشورهای اروپـایی تبعیـد بـه عنـوان یـک مجـازات        ) قبل از دخول مرتکب زنا شود     
 اجتمـاعی دارد در   بازدارنده، یکی از ابرازهای پیشگیری کـه جنبـه کیفـری و صـرفاً جنبـه               

شـود و معمـوالً    الخمر بودن اعمال می    مانند ولگردی، اعتیاد به الکل و یا دائم       بعضی جرایم   
 در  بنـابراین . رود  قبل از ارتکاب جرم در مجرمینی که حالت خطرنـاک دارنـد بـه کـار مـی                 

   )2. (کشورهای اروپایی تبعید به عنوان یک مجازات بازدارنده بیشتر جنبه آموزشی دارد
 حقوقی ما، تـشخیص اینکـه تبعیـد یـک مجـازات اصـلی اسـت یـا                   اما در سیستم  

قانون مجازات اسـالمی را در نظـر     ) 17 و 12(تکمیلی، کمی مشکل است؛ چرا که اگر مواد         
قـانون مارالـذکر و رأی      ) 19(است و اگـر مـاده       اصلی  بگیریم، نظر به عنوان یک مجازات       

 قرار دهیم، آن را بـه عنـوان یـک مجـازات       را مدنظر  15/11/72-590وحدت رویه شماره    
رویه مـورد اشـاره اجـازه داده در جـرایم      تتمیمی و تکمیل باید شناخت؛ چرا که رای وحدت      

 تنبیه و تنبه مرتکـب کـافی     برایتعزیزی چنانچه دادگاه مجازات تعزیری مقرر در قانون را          
تبعیـد هـم بـه عنـوان        (ه  قانون مجازات اسالمی، مجازات بازدارند    ) 19(نداند بر طبق ماده     
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را به عنوان تتمیم مجازات در حکـم خـود قیـد            ) باشد  های بازدارنده می    ای از مجازات    نمونه
  . باشد نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین و مجازات بازدارنده نمی

هـای بازدارنـده را بـه         مفاد رای حاکی از این است که دیوان عالی کشور، مجـازات           
هـای    ، مجازات .ا.م.ق) 12(با ماده    نوعی مجازات تکمیلی دانسته است، که این رای          عنوان

  . ها قرار داده است بازدارنده را به عنوان مجازات اصلی و مستقل در ردیف سایر مجازات
 قانونگذار نگاهی دوگانه به تبعید داشـته        -شود  گونه که مالحظه می      همان -بنابراین

قانون مجازات اسـالمی آن را مجـازاتی مـستقل          ) 17 و 12(مواد  توان به استناد      که هم می  
قانون مجازات اسالمی و رای وحدت رویه فوق،        ) 19(توان به استناد ماده       دانست و نیز می   

  . آن را به عنوان مجازات تکمیلی و تتمیمی دانست
  

  مشکالت تبعید
  :کنیم اشکاالت و معضالت تبعید را در دو بخش دنبال می

  ت تبعید از نظر اجتماعی؛ مشکال-الف
  .  مشکالت بعید از نظر قانونی-ب
  

   مشکالت اجتماعی تبعید -الف
 شـخص   برایدر مورد مشکالت اجتماعی، به طور گذرا باید عنوان داشت که تبعید             

  :کند که از جمله آنها عبارتند از خانواده وی مشکالت زیادی را ایجاد میمحکوم و 
برد که اینجا عـالوه بـر    ده خود را نیز به همراه می معموالً شخص تبعیدی خانوا    -1

  . شوند علیه، خانواده وی نیز مجازات می شخص محکوم
شخص تبعیدی شغل خود را از دست داده و در شهری که به عنوان تبعیـد بـه                   -2
  .  جامعه خواهد بودبرایبرد سرباری  سر می

اقتـصادی   شخص تبعیدی با توجه به وضـعیت جدیـد دچـار مـشکالت جـدی                 -3
 ارتکـاب جـرایم   بـرای در نتیجـه، زمینـه   . نمایـد  شود که دولت نیز از وی حمایتی نمـی   می

  . شود جدیدی مثل سرقت فراهم می
المـال    شـود و بایـد از بیـت         ای که صرف اعزام محکومان بـه تبعیـد مـی             هزینه -4

  . پرداخت شود
توجـه بـه نداشـتن     اگر شخص تبعیدی خانواده خود را به همراه نبرد، خانواده با    -5

قـرار  ..... سرپرست در معرض یک سری جرایم جدید از قبیل سرقت، امور منـافی عفـت و               
  . گیرند می
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 همیـشه مفتـوح     بـرای  فرار شخص تبعیدی، که عالوه بر اینکـه یـک پرونـده              -6
اما در کنار تمامی این مـشکالت بایـد روی          . ماند  سرپرست می   ماند، یک خانواده نیز بی      می

علیـه و      شـخص محکـوم    بـرای ا هم دید، چرا که هر چند تبعید مـشکالتی را            دیگر سکه ر  
   آرایآورد، ما گاهی حضور شخص در شهر د خانواده وی به وجود می

نماید که اینجا باید منافع       نان آثار سوء و خطرناکی است که تبعید وی را ایجاب می           
  . جمع را بر منافع شخص ترجیح داد و از فساد بیشتر جلوگیری کرد

  
   مشکالت قانونی تبعید-ب

ناشـی از سـکوت قانوگـذار و    یکی مـشکالت  : این اشکاالت نیز خود دو گونه است    
آیـد؛ کـه اهـم     های مربوط به وجود می  نامه   قانون و آیین   اجرای  دیگر مشکالتی که در اثر      

ه قـانون مجـازات اسـالمی، مـاد       ) 20  و  19،  17(مواد قانونی راجع به تبعید عبارتند از مواد         
ی تبـصره مـاده   اجـرای  دادرسـی    قانون آیین دادرسی کیفری و تبـصره آن و آیـین          ) 297(
  )در امور کیفری(های عمومی و انقالب  قانون دادرسی دادگاه) 297(

در اینجا به منظور جلوگیری از اطناب بحث و رعایت ایجاز، مـشکالت قـانوی بـه                 
و چیزی جـز حاصـل تجربـه        صورت گذرا مطرح و جواب آن که نظر شخص نگارنده بوده            

 -انـشاءاهللا تعـالی   –شود و امید است که        باشد، ارائه می     احکام کیفری نمی   اجرای  کاری در   
  . آرا باشد ای جهت تضارب ثمربخش واقع شود و زمینه

در مورد محکومیت به حبس، شیوه      .  اولین مشکل، بحث مرخصی تبعیدی است      -1
دهـد و وی نیـز        ود را تحویل نگبـان مـی      مرخصی بدین گونه است که زندانی درخواست خ       

رساند که پـس از جـری تـشریفات و موافقـت              مراتب را به اطالع سایر مسئولین زندان می       
هیات مخصوص، رئیس زندان شخصاً نسبت به اعطـای مرخـصی بـه زنـدانی اقـدام و یـا           

نمایـد    تقاضای زندانی را به همراه نامه اعالم موافقت خود نزد قاضی ناظر زندان ارسال می              
نامـه اجرائـی سـازمان     و قاضی ناظر زندان نیز در صورت مهیا بودن شرایط با رعایت آیـین    

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، پس از اخذ تـأمین الزم، اقـدام بـه اعطـای مرخـصی                      زندان
ی تبصره مـاده    اجرای  نامه    آیین) 15(اما در مورد مرخصی شخص تبعیدی، ماده        . نماید  می

که از این بعد به     ) در امور کیفری  (های عمومی و انقالب       آیین دادرسی دادگاه  قانون  ) 297(
  :دارد شود، عنوان می نامه راجع به تبعید نامیده می طور خالصه آیین

علیه و در چارچوب      تواند در صورت درخواست محکوم      دادگاه صادر کننده حکم می    «
همـان  » .ی مرخـصی بدهـد     در حد ضرورت بـه و      -قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود      

شود در این ماده اعطای مرخصی را به دادگاه صـادر کننـدهخ حکـم                 گونه که مالحظه می   
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که ایرادات آن بدین شرح اسن؛ اوالً مشخص نیـست          . تفویض کرده، نه قاضی ناظر زندان     
: ثانیـاً .  بـدوی  که دادگاه صادر کننده حکم قطعی صالح است یا دادگاه صادر کننـده حکـم              

باشـد     حکم تحت نظر او مـی      اجرای  در کننده حکم هر چند پس از صدور حکم،          قاضی صا 
اما اینکه خود را درگیر اعطای مرخصی کند و چه بسا که با طریقه علمیات اجرائی آن نیـز                   

رسد در پاسخ به ایراد اول بایـد دادگـاه    آشنا نباشد، معموالً دور از رویه است، که به نظر می   
 جهت اعطای مرخصی صـالح دانـست؛ چـرا کـه مطـابق مـاده                صادر کننده حکم بدوی را    

 حکم با دادگاه بـدوی صـادر کننـده حکـم یـا              اجرای  قانون آیین دادرسی کیفری،     ) 281(
گونه که در عمـل نیـز         رسد، همان   باشد؛ و در پاسخ به ایراد دوم به نظر می           مقام آن می    قائم

 موافقـت خـود را بـا مرخـصی و           باشد، دادگاه صادر کننده رای بدوی تنها        بدین صورت می  
مدت آن به قاضی ناظر زندان اعالم و عملیات اجرائی اعطـای مرخـصی بـا قاضـی نـاظر                    

  . باشد زندان می
فـرض  .  مشکل دوم، وضعیت قرار تأمین در مورد شخص محکوم به تبعید است            -2

 اجـرای  حـال پـس از     . کنید شخص محکوم به یک سال حبس و یـک سـال تبعیـد شـده               
 تبعید را داریم و در پرونده امر نیز قرار بازداشت موقت بوده و یا قراری                اجرای  حبس، قصد   

علیه تأمینی در پرونـده       خالصه امر اینکه محکوم   . بوده که منجر به صدور قرار قبولی نشده       
 تبعید را داریم آیا باید تأمین اخذ شود یا خیر؟ در صورت پاسخ              اجرای  حال که قصد    . ندارد

 احکام مواجه با چه تـضمینی اسـت کـه           اجرای  ئه تأمین از سوی تبعیدی،      مثبت و عدم ارا   
این مشکل یکی از مشکالت ناشی از سکوت قانونگذار اسـت کـه        . علیه فرار ننماید    محکوم

رسد که با توجه به مواد مربوط بـه قرارهـای تـأمین در قـانون آیـین دادرسـی                      به نظر می  
 حکم؛ و صدور    اجرای  سیدگی بوده، نه مرحله     کیفری، صدور این قرارها مربوط به مرحله ر       

باشد و در عمل چنانچـه         احکام فاقد وجاهت قانونی می     اجرای  قرار تأمین یا قرار قبولی در       
نماید که تا آنجـا کـه ممکـن            احکام سعی می   اجرای  محکوم علیه تأمینی در پرونده دارد،       

، راهـی جـز اعتمـاد و در         است از فک آن قرار، جلوگیری نماید و در صورت نداشـتن قـرار             
 مـاده   اجـرای   صورت فرار جهت دستگیری و اعالم مراتب به دادگاه صادر کننده حکم در              

  . قانون مجازات اسالمی نیست) 20(
 مشکل سوم، راجع به تشخیص دادگاه صالح جهت تبدیل تبعید به جزای نقدی              -3

دارد که     ماده فوق بیان می    .باشد  قانون مجازات اسالمی می   ) 20(و یا زندان مندرج در ماده       
ای یا ممنوعیت از اقامت در        در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه          ..... «

 حکم محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه              اجرای  نقطه معین در اثنای     
زای نقـدی و یـا      ی مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جـ         دادسراتواند با پیشنهاد      می
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در اینجا بحث این است که دادگاه صالح جهت تبدیل مابقی تبعید به جـزای          » .زندان نماید 
است؟ که در عمل هـم اخـتالف نظـر بـین قـضات محتـرم دیـده                  نقدی و یا زندان، کدام      

قـانون آیـین دادرسـی کیفـری کـه          ) 281(رسد با توجه به همان مـاده          شود به نظر می     می
دانست، اینجا نیز بـا توجـه بـه اینکـه در مرحلـه                ر نظر دادگاه بدوی می     حکم را زی   اجرای  
گیـری     حکـم بایـد تـصمیم      اجرای  علیه از      حکم است و به خاطر استنکاف محکوم       اجرای  

باشد؛ و  گیرد، دادگاه بدوی صالح می مقتضی جهت ادامه عملیات اجرائی در مورد او صورت          
تواند حکمی صادر نماید و ابتدا        یدگی بدوی نمی  دلیل دوم، اینکه دادگاه تجدیدنظر قبل رس      

  )4. (باید دادگاه بدوی حکم مقتضی را صادر نماید
 مشکل چهارم، قابیلت تجدیدنظر خواهی در مورد تصمیم دادگاه در تبدیل تبعید          -4

سـؤال  . باشـد   قـانون مجـازات اسـالمی مـی       ) 20(به جزای نقدی و یا زندان مطابق مـاده          
بدیل مابقی تبعید به جزای نقدی یا زندان، دادگاه اقدام به صدور حکم             اینجاست که آیا با ت    

آن حکم مطابق مقررات مربوط به تجدیدنظر خواهی قابل تجدیدنظر است و یا              و   نماید  می
گیرد و صرفاً یـک        حکم می  اجرای  اینکه خیر؟ در این مورد دادگاه تصمیمی در مورد ادامه           

ای آن را صـرفاً یـک تـصمیم جهـت نحـوه       ه عدهتصمیم است؛ همچنان که در تقسیط دی 
ای آن را قـرار       و عـده  دهنـد     دانند و به تبع آن حکم به قطعی بودن آن می            پرداخت دیه می  

رسد اینجا با توجه به قطعیت آرا و          که به نظر می   . دانند  دانستهو قابل تجدیدنظر خواهی می    
تجدید نظر درخواسـت نیـست؛      اینکه در موارد قابل تجدیدنظر خواهی نیامده موضوع قابل          

رسد با توجه بـه قطعیـت آرا و اینکـه حـداقل و حـداکثر در تعیـین                     هر چند که به نظر می     
علیه، اگر قابل     مجازات نشده، جهت جلوگیری از استبداد قضائی و حمایت از حقوق محکوم           

  .شد، بهتر بود تجدیدنظر خواهی دانسته می
 بـرای جزایـی نقـدی یـا زنـدان          مشکل پـنجم، عـدم تعیـین میـزان مجـازات             -5
) 2(رسـد بـا مـاده         قانون مجازات اسالمی است، که به نظر مـی        ) 20(علیه در ماده      محکوم

 تعارض باشد؛ چرا که در ماده اخیر به معین بودن مجازات اشاره دارد              آرایقانون مارالذکر د  
مینـه را  دارد و اینجا میزان مجازات معین نشده است و دست قاضـی را بـاز گذاشـته کـه ز              

رسد اگر قانونگذار حدود جزا نقـدی و          که به نظر می   . آورد   استبداد قضائی به وجود می     برای
  . تر بود نمود به مصلحت و صواب نزدیک یا زندان را مشخص می

باشد، ایـن اسـت کـه مطـابق           ها می   ترین اشکال    مشکل ششم که یکی از مهم      -6
 اجـرای  احکام محل صدور حکم باید به        اجرای   حکم تبعید،    اجرای  ، جهت   قضائیموازین  

اما آنچه از آیین نامه مربوط به تبعیـد اسـتنتاج           .  تبعید دهد  اجرای  احکام تبعید نباید جهت     
نامه مزبور اشاره دارد که مراتـب بایـد بـه             شود، چیزی غیر از این است؛ چرا که در آیین           می
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نیایـت  و صـحبتی از اعطـای       ) نامـه   ماده یک آیین  (نیروی انتظامی محل تبعید اعالم شود       
دارد که دادگاه صـادر کننـده         نامه مورد اشاره، اذعان می      آیین) 7 و 6(ننموده و فقط در مواد      

حکم نیز مراتب را جهت که دادگاه صادر کننده حکم مراتب را به دادگـستری کـل اعـالم                   
سـتان  کل اعالم نماید، و دادگستری کل اعالم اطالع دادگستری شهر         نماید؛ و دادگستری    

: ثانیـاً . بر خالف مواین قضائی است    : کل اعالم محل تبعید اعالم نماید که این مطلب اوالً         
قـانون  )297(نامه را در این قسمت بر خالف قانون دانست؛ چـرا در مـاده                 شاید بتوان آیین  

آیین دادرسی کیفری اشاره دارد که مراتب باید به دادگاه محـل تبعیـد ابـالغ شـود و ایـن                     
بـرخالف ایـن اصـل اسـت کـه          : ثانیـاً . از طریق اعطای نیابت غیـرممکن اسـت       ابالغ جز   

 اجـرای  مقامـات همـان حـوزه بـوده و تکلیفـی در             ضابطین هر حوزه قضائی تحـت نظـر         
  . های قضائی ندارند دستورات مقامات قضائی سایر حوزه

 قـانون ) 3(مـاده   » 2«نامـه تبـصره       اما نکته جالب این است که این سابقاً در آیـین          
 نیز مطرح شده بـود، کـه در آنجـا نیـز بـه همـین                 1349حفظ امنیت ملی مصوب دی ماه       

ای به اعطای نیابت قضائی       اشارهصورت فقط صحبت از نیروی انتظامی محل نموده بود و           
قـانون آیـین دادرسـی      ) 297(رسد که با توجه به مـاده          نداشت، که در اینجا نیز به نظر می       

 نیاز به اعطای نیابت قضائی به محل تبعید باشد که رویـه             کیفری و رعایت موازین قضایی    
  . باشد نیز همین می
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  :ها نوشت پی
  . 138 ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر لنگرودی، صفحه -1
  . 106 احکام جزائی، عارفه مدنی کرمانی، صفحه اجرای ته از  برگرف-2
ج گلدوزیان، صفحه    دکتر ایر  -)3-2-1(های حقوق جزای عمومی        رک، بایسته  -3

373 .  
) در امور مدنی  (های عمومی و انقالب       قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 7(ک ماده   . ر -4
  . 1379مصوب 
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   قضاییآراینقد 
  

  واحد تهیه و تدوین متون آموزشی معاونت آموزش قوه قضائیه: تهیه و تنظیم
  

  1 :دادنامه شماره
  :تجدید نظرخواه

  :تجدیدنظر خوانده
   حل اختالف در صالحیت :یموضوع رسیدگ
   دیوان عالی کشور18 شعبه :مرجع رسیدگی

  
  :خالصه جریان پرونده

 دادگـاه عمـومی کـرج، خـانم         16صادر شده از شـعبه      ....... به موجب دادنامه شماره   
متعلق به غیـر، بـه تحمیـل پنجـاه          ......... در رابطه با فروش اتومبیل مسروقه شماره      ) ع.م(

 ریـال ضـرر و زیـان در حـق مـدعی             30600000/رداخـت مبلـغ     ضربه شالق تعزیری و پ    
خصوصی غیابناً محکوم گردیده و در مرحله واخـواهی، حکـم صـادر شـده تاییـد و نهایتـاً                    

واقـع در   ........ به شماره ثبت  ........ مالک شماره ) م(اقای  . دادنامه قطعیت حاصل کرده است    
 شده است ملـک خـود را در قبـال           ای با عنوان دادگاه عمومی، حاضر       همدان طی مشروحه  

و در قبال مبلغ چهل میلیـون ریـال بـه           ) ع.م(وثیقه صادر شده از طرف دادگاه درباره خانم         
نیز دستور داده است با تفـویض نیابـت بـه دادگـستری             وثیقه گذارد و آقای دادرس دادگاه       

ه همدان، کارشناس از ملک بازدیـد و سـپس مـذکور در قابـل چهـل میلیـون ریـال وثیقـ                     
هـای   بـرگ (گـردد   در نتیجه، قرار قبول وثیقه نیز تفویض می . بازداشت و نتیجه اعالم شود    

طـی  ) ع.م(که شعبه پنجم دادگاه عمـومی همـدان مفـاد نیابـت بـانو               )  پرونده 306 و   305
در تــاریخ ) 325 الــی 316هــای  بــرگ. (شــود  از نــدامتگاه آزاد مــی2/8/78دســتور مــورخ 

نیابـت  دادگـستری همـدان     احکـام دادگـستری کـرج، بـه          اجـرای    آقای قاضی    1/12/78
 حکـم احـضار و عنـداللزوم جلـب و بـا      اجرای جهت ) ع.م(علیها بانو     است که محکوم  داده

نیز وصول به حساب سپرده دادگـستری       را  موضوع حکم   یان  ضرر و ز   حکم شالق،    اجرای  
متعاقـب ایـن، آقـای    ) 334 – 331هـای    برگ. (واریز و اوراق محصله را امر به اعاده نماید        

نماید ظرف مـدت بیـست        گذار اخطار می    وثیقه) م.م(قاضی حکام دادگستری کرج به آقای       
 به وثیقه گـذار  21/1/79علیها را معرفی نماید، که اخطاریه صادر شده در مورخ            روز محکوم 

و بـا در خواسـت مـدعی        )  پرونـده  341شود برگ     خادمش ابالغ می  ) ط(به  . (شود  ابالغ می 
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شـود کـه ایـن بـار          گذار ابالغ مـی     مجدداً مراتب به وثیقه   ) ع.ح(له به نام       محکوم خصوصی
بـا توجـه بـه      ) 345 صـفحه    28/9/79تاریخ ابالغ   . (گردد  ابالغ می ) م.م(اخطاریه به رؤیت    

علیها ظرف مهلت مقرر و گزارش امر آقای معاون قاضـی دادگـستری               عدم معرفی محکوم  
) 142(و  ) 140( و با اختیارات حاصله از مـواد         25/4/79کرج، آقای معاون قضایی در مورخ       

های عمومی و انقالب در امور کیفـری، دسـتور ضـبط وثیقـه را            قانون آیین دادرسی دادگاه   
های تجدیدنظر استان تهران تـشخیص و پرونـده را جهـت اقـدام                قابل اعتراض در دادگاه   

 احکـام   اجـرای   ) 347گ  بـر . (نمایـد    احکـام کیفـری اعـاده مـی        اجـرای   مقتضی به دایره    
نماید که تـشریفات       دستور  ضبط وثیقه نیابت قضایی می       اجرای  دادگستری کرج در جهت     

نهایتاً حکم شالق نیز پـس    . گردد  مزایده نیز انجام و طلب مدعی خصوصی نیز پرداخت می         
با تقدیم به مدارکی نسبت بـه ملـک ضـبط شـده             ) ب.م(و  ) ک.الف(از ضبط ملک، آقایان     

شوند که پالک ثبتی ضبط شده شامل یـک بـاب مغـازه               نمایند و متذکر می      می ادعای حق 
واگـذار گردیـده کـه      ) س.ج(نامه عادی به آقای       اجارهباشد و مغازه مذکور به موجب         نیز می 

ایشان با توجه به داشتن پروانه کسب در آن مغازه به کسب و کار اشتغال داشته و مـستأجر    
به اینجانبان منتقل کرده است و      ] مغازه مزبور را  [ه غیر داشته    با توجه به اینکه حق انتقال ب      

مالک نیز این انتقال سر قفلی را امضا و تأیید کرده است، و رفع توقیف از مغـازه را تقاضـا                      
دارند پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترضین ثالث، به دادگاه تجدید نظر استان تهران              

ان تهران موضوع اعتـراض ثالـث را از شـمول مـاده             شود دادگاه تجدید نظر است      ارسال می 
های عمومی و انقالب در امور کیفری خارج دانسته، قرار            قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 143(

سپس با توجه به اینکه دادگـاه عمـومی کـرج بـه اصـل               . نماید  عدم استماع دعوا صادر می    
الـث و محـل اقامـت    قضیه و دعوا رسیدگی و حکم صادر کرده و ملک موضوع اعتـراض ث        

 19 دادگـاه عمـومی و کـرج و شـعبه          16معترضین در همدان قرار دارد، در خصوص شعبه         
شـود و پرونـده جهـت         دادگاه عمومی همدان اختالف در صالحیت به رسیدگی حاصل می         

با توجه بـه وصـول پرونـده اصـلی بـه            . گردد  حل اختالف به دیوان عالی کشور ارسال می       
  . ه جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده استدیوان عالی کشور پروند

پـس از قرائـت گـزارش عـضو ممیـز و            . هیئت شعبه در تاریخ باال تشکیل گردیـد       
نـسبت بـه دادنامـه      ....... مالحظه اوراق پرونده، دادیار دیوان عای کشور اجمـاالً مبنـی بـر            

  دهد؟ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رای می........ شماره
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  أیر
 دادگـاه   19 دادگـاه عمـومی کـرج و شـعبه           16در خصوص اختالف فیمابین شعبه      

عمومی همدان، در رسیدگی به دعوای معترضین ثالث موضوع ادعا حق نـسبت بـه ملـک                 
 دادگاه عمومی کرج، در مورد اختالف صالحیت رسیدگی دارد، زیرا دعـوای              بازداشت شده، 

گیرد کـه     دگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می      معترض ثالث با تبعیت از دعوای اصلی در دا        
اصل موضوع در آن دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته باشد و دعوای مستقلی                

قـانون  ) 147(بنا به مراتب مذکور و با توجه به ماده          . نیست که تابع محل وقوع ملک باشد      
ج، حـل اخـتالف      دادگـاه عمـومی کـر      16 احکام مدنی، با تاییـد صـالحیت شـعبه           اجرای  

  . دارد پرونده به دادگاه عمومی کرج اعاده گردد نماید و مقرر می می
  
  

   جزایی آراینظریه تحلیلی کمیسیون 
  فروش مال غیر : موضوع پرونده

  
  : نقاط قوت رای با تحلیل و تفسیر

ملک مورد نظر وثیقه در همدان قرار داشته، وثیقه در شکایت مطرح شـده در کـرج            
پس از ضبط وثیقه و فروش آن، افراد ثالث مدعی          .  ضبط آن داده شده است     قبول و دستور  

اند که مغازه جزء پالک مورد وثیقه در اجاره آنها قرار دارد و به توقیـف آن بـه عنـوان                       شده
دادگاه عمومی کرج رسیدگی به اعتراض را به علت وقوع ملـک در         . اند  ثالث اعتراض نموده  

) چون اصل پرونده در اختیـار نیـست       ( دانسته، ظاهراً    همدان در صالحیت محل وقوع ملک     
دادگاه عمومی همدان نیز رسیدگی به این اعتراض را در صالحیت دادگاه که دستور ضـبط             

است و شعبه دیوان عالی کشور در مقام حـل اخـتالف،            وثیقه را صادر کرده تشخیص داده       
وای اصـلی، دادگـاه   شکایت معترض را دعوای مستقلی ندانـسته اسـت و بـه تعبـت از دعـ        

  . عمومی کرج را مرجع صالح جهت رسیدگی تشخیص داده است
باشد، لکن از جهت اسـتدالل،        تصمیم دادگاه عالی کشور مستند به مواد قانونی نمی        

گذار تـسری نـدارد و    تواند موجه باشد، در نهایت، چون اعتراض به مالکیت وثیقه ظاهراً، می 
ای که جزء این پالک عنوان شده، اسـتدالل دیـوان        زهاز جهت ادعای مستاجر بودن در مغا      
هایی که دستور ضبط وثیقـه را داده، خـالی از اشـکال      عالی در ارجاع پرونده نسبت به برگه      

  .است
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  :جنبه آموزشی رأی
 در جهت این که قانون خاصـی در ایـن مـورد وجـود نـدارد و                   اختالف مطرح شده،  

ور ضـبط داده و یـا ملـک در آنجـا قـرار دارد             هایی کـه دسـت      رسیدگی در هر یک از دادگاه     
 تجـویز افکـار پوینـدگان       بـرای تواند مبنای بحث و استدالل در این مورد قـرار گیـرد،               می
  . تواند مؤثر باشد می



 ١٤٥

  شناسی قوانین آسیب
  )ماهیت حقوقی طالق قضایی(

  مرکز تحقیقات قوه قضاییه قم 
  سید مهدی میرداداشی: تحقیق از

  
  

  قانون مدنی ) 1130 و 1129(اد  مو:مواد قانونی
 طـالق   برایتواند     صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، زن می        در«): 1129(ماده  

همچنین است در صورت    . نماید  به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طالق می            
  ».عجز شوهر از دادن نفقه

وجـه باشـد، وی     در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حـرج ز          «): 1130(ماده  
تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طـالق کنـد؛ چنانچـه عـسر و حـرج مـذکور در                       می

توان زوج را اجبار به طـالق نمایـد و در صـورتی کـه اجبـار                   محکمه ثابت شود، دادگاه می    
  ».شود میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده می

  
   خالء قانونی :نوع اشکال

 خاصی، اختیار طالق از مرد گرفته شه و بر عهده قاضی گذاشته              در شرایط  :توضیح
  شود، بحث این است که چنین طالق بائن است یا رجعی؟ می

این مسئله نسبتاً مهم، در قانون مدنی به سکوت برگـزار شـده کـه شایـسته اسـت                   
  . قانونگذار به نحوی این نقص را برطرف نماید

توان در سه بنـد    در قانون مدنی را می الزم به ذکر است که مصادیق طالق قضایی       
  :جای داد
  )1). (وشهر مفقوداالثر. (م.ق) 1029(مورد ماده . 1
  ). ترک یا عجز از انفاق. (م.ق) 1129(مورد ماده . 2

  ). عسر و حرج زوجه. (م.ق) 1130( مورد ماده 30
حـاکم  رسد در مورد دو ماده اخیر، زمانی که طالق از طرف مرد به اجبار                 به نظر می  

  . شود را نیز بتوان جزء مصادیق طالق قضایی بر شمرد واقع می
قـانون  ) 1030(قانونگذار در ماده    ) طالق همسر غایب مفقوداالثر   (در مورد بند اول     

تکلیف را روشن نموده و مقرر داشته است که ایـن طـالق رجعـی خواهـد بـود،                   ) 2(مدنی  



 ١٤٦

ولی در مورد بند دوم و سوم       ) 3(اند؛    ههمان طوری که فقهای امامیه نیز به آن تصریح کرد         
ای به ماهیت طالق واقع شـده از سـوی دادگـاه              از مصادیق طالق قضایی، قانونگذار اشاره     

که اقسام طالق بـائن را بـر        ) 1145(نکرده است از مجموع مواد قانون مدنی به ویژه ماده           
شود که طـالق قـضایی      شمرده و طالق قضایی را در اعداد آنها نیاورده، این گونه برداشت             

  . ، قانونگذار ماهیت حقوقی طالق قضایی را بیان کرده استبنابراین. بائن نیست
قانون مدنی آمده ناظر به موارد عـادی    ) 1145(رسد که آنچه در ماده        اما به نظر می   

همان قانون از طـرف مـرد و بـا اختیـار وی انجـام               ) 1133(طالق است که براساس ماده      
  ) 5. ( که در نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز بیان شده استهمچنان. گیرد می

دانـان   سکوت قانونگذار به نوبه خود باعث پیدایش اختالف نظرهایی در میان حقوق    
رسد جز برخی از فقها معاصر کسی اصوالً معترض ایـن   از میان فقها به نظر می     . شده است 

  )6. (مسئله نشده است
تواند مستند فتوای بـائن بـودن         وقی، آنچه که می   به عقیده برخی از نویسندگان حق     

  :آن است کهطالق قرار گیرد 
بائن بودن، مقتضای اصل اولیه در طـالق اسـت؛ چـرا کـه بعـد از بینونـت و                    : اوالً

جدایی، در صحت رجوع شوهر در زمان عده تردید است و متقـضای استـصحاب، اسـتمرار                 
د در صورت شک، اصل رجعی بودن اسـت؛  اگر گفته شو) 7. (بینونی بین زوجین خواهد بود  

سبب بائن طالق   ای که     توان به وسیله اصل عدم، هر یک از عناوین شش گانه            زیرا که می  
گردد را نفی کرد و در نتیجه رجعی بودن را ثابت کرد؛ خواهیم گفت این از اصول مثبـه                    می

  ) 8. (باشد خواهد بود که حجت نمی
ف شارع از جعل والیت بر طالق، نجـات و رهـایی            ترین و بلکه یگانه هد      مهم: ثانیاً

، تـامین  بنابراین. زن از بند زوجیت فردی است که به وظایف قانونی خود عمل نکرده است          
این هدف تنها با بائن بودن مسیر خواهد بود، چه در غیر این صورت نقض غـرض خواهـد                   

ل اول برگردانـد آیـا   فرض کنیم شوهر بتواند با یک لبخند ساده، وضع را به همان شک     . شد
های مربوط بـه      این به بازی گرفتن دادگاه نیست، مخصوصا تعابیری که در برخی از روایت            

به عنوان نمونه، در روای ابابصیر از       . کند  طالق حاکم وارد شده، استدالل فوق را تقویت می        
 حقـاً علـی     کان«: راجع به امتناع شوهر از پرداختن نفقه آمده است        ) السالم  علیه( امام صادق 

  . بر امام الزم است که بین ایشان جدایی افکد) 9(» .االمام أن یفرق بیتهما
 1353قـانون حمایـت خـانواده مـصوب         ) 8(در این جا الزم است به تبـصره مـاده           

طالقی که به موجب این قانون و براسـاس گـواهی عـدم امکـان               «: ای داشته باشیم    اشاره
» .ق کتیبی طرفین در زمان عده قابل رجوع اسـت شود فقط در صورت تواف  سازش واقع می  



 ١٤٧

اعم از آن که از سوی مرد انجام گرفته باشد یا با درخواست             (این تبصره، اص را در اطالق       
کند، مگر در صورت توافق طرفین        بائن معرفی می  ) زوجه و از طریق دادگاه اجام شده باشد       

  . که قابل رجوع خواهد بود
قـانون  ) 8(دانان معتقدند که حکم منـدرج در تبـصره           با این رویکر، برخی از حقوق     

الیحـه  ) 3(الرعایه نیست، زیرا طبـق مـاده          حمایت تعارض دارد؛ پس در وضع کنونی الزم       
قانونی دادگاه مدنی خاص، دعاوی راجع بـه نکـاح و طـالق در صـالحیت دادگـاه خـاص                    

 داردف و  مـوازین فقهـی تعـارض   شرعی است و چنین صالحیتی نسخ قواعدی است که با 
با این وضع طالق قضایی در همه حال رجعی است، منتها در جای که طالق به درخواست                 

  )10. (شود رجوع شوهر با مانع الهام  گرفته از نظم عمومی روبرو است زن انجام می
قـانون حمایـت خـانواده در       ) 8(احتمال دارد گفته فوق در مورد نسخ ضمنی تبصره          

 مرد قابل پذیرش باشد؛ ولی در مـورد طـالق واقـع شـده از     مورد طالق واقع شده از سوی  
سوی دادگاه و به درخواست زن، قابل قبول نباشد، زیرا ابئن بـودن طـالق قـضایی امـری                   
خالف شرع نیست تا نسخ ضمنی شده باشد، همان طور که برخی از فقهای معاصر بـه آن                  

  )11. (اند فتوا داده
نظریه رجعی بودن طالق قضایی به شـکل        در مقابل، برخی از نویسندگان حقوقی،       

و بعولتهنّ احق بردهن فی ذلـک ان        (اند مقتضای عموم آیه       مشروط را تقویت کرده و گفته     
رجعی بودن هر طالقی است مگر این که یکی از عناوین شـش گانـه               ) 12) (ارادوا اصالحاً 

 عجز یا امتنـاع     اعم از (نباشد طالق رجعی خواهد بود، منتها تا زمانی که موجب این طالق             
تأثیر خواهـد     از بین نرفته، رجوع مرد بی     ......) شوهر از نفقه یا عدم حسن معاشرت و حرج و         

ولی در هر حال، سایر آثار طالق رجعی از قبیـل حـق تـوارث زوجـین از یکـدیگر یـا                      . بود
  . ثابت خواهد بوداستحقاق زوجه نسبت به نفقه در ایام عده 

قانون مـدنی، آن    ) 1130(ور حکم طالق طبق ماده      رویه عملی محاکم در مقام صد     
. کنند طالق را به صورت خلع در آوردند تا بدین جهت طالق بائن باشـد                است که سعی می   

بعـضی از فقهـا نیـز       ) 15. (باشـد   این معنا مطابق نظر برخی از فقهای معاصر نیز مـی          ) 14(
د و معتقدند که حـسب  فرقی بین طالق قضایی و طالق واقع شده از سوی مرد قائل نیستن        

  )16. (مورد ممکن است طالق قضایی رجعی یا بائن باشد
  



 ١٤٨

  :ها نوشت پی
تمـام غایـب مفقـوداالثر      هرگاه شخصی چهار سـال      : قانون مدنی ) 1029( ماده   -1

حاکم او را   ) 1023(در این صورت با رعایت ماده       . تواند تقاضای طالق کند     باشد، زن او می   
  ؛.دهد طالق می
اگر شخص غایـب پـس از وقـوع طـالق و قبـل از               : قانون مدنی ) 1030( ماده   -2

انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طالق خود رجوع دارد ولی بعد از انقـضاء مـدت                  
  ؛.مزبور حق رجوع ندارد

 الطالق الواقع من الولی او الحاکم رجعی یجب فیـه الـشفقه و اذا حـضر الـزوج                   -3
و اذا مات احدهما فی العده ورثه اآلخر و لومات بعد العده فـال              اثناء العده جار له الرجوع بها       

، سـازمان چـاپ     2؛ السید ابوالقاسم الموسوی الخویی، منهـاج الـصالحین، ج           .توراث بینهما 
لو قدم الزوج و قد خرجت عن العده و تزوجـت، ال سـبیل لـه                «؛  328، ص   1363مهر، قم،   

انما الخالف فیما اذا جماء و قد خرجت عـن          علیها و لو جاء و هی فی العده کان أملک بها،            
جعفر سبحانی، نظـام الطـالق، چـاپ اول، مؤسـسه االمـام الـصادق               » ....العده و لم تتزوج   

  . 315، ص .ق. ه1414السالم، قم،  علیه
زنی که شوهر او غایب مفقوداالثر بوده و حاکم او را           : قانون مدنی ) 1156( ماده   -4

  ؛ . طالق عده وفات نگه داردطالق داده باشد باید از تاریخ
. 29/3/69 مـورخ  697/7 نظریه مشورتی اداره حقـوقی دادگـستری بـه شـماره            -5

سؤال در مواردی که زوجه ضمن مطالبه حقوق شرعی و قانونی به لحـاظ عـسر و حـرج                   «
خویش از دادگاه تقاضای طالق نماید و با امتنـاع زوج، حـاکم زوجـه را مطلقـه کنتـد، آیـا        

  جعی است؟طالق مزبور ر
قانون مـدنی بـا توجـه بـه مـوارد           ) 1145(احصای موارد طالق بائن در ماده       : پاسخ

االصول در اختیار زوج اسـت و         عادی طالق است که وفق موازین شرع و قانون مدنی علی          
. تواد هـر وقـت بخواهـد زن خـود را طـالق دهـد       قانون مدنی، مرد می ) 1133(طبق ماده   

شـود   هایی که زوج به اختیـار و حقـی کـه دارد واقـع مـی          قتوان گفت که طال      می بنابراین
اصوالً رجعی است و در ایام عده، مرد حق رجوع دارد به جز مواردی که تـصریح بـه بـائن                     

رغم اراده و خواست مرد بـه         بودن آن شد است و این امر منصرف از مواردی است که علی            
 الـزام شـوهر بـه       بـرای حکمتی کـه    ، با توجه به     بنابراین. شود  حکم دادگاه طالق واقع می    

طالق توسط دادگاه وجود دارد و مالک موجود در روایات مربوط به اختیار حـاکم در مـورد                  
قانون مدنی به حکـم     ) 1130،  1129( مواد   اجرای  مزبور، به نظر کمیسیون، طالقی که در        

ق رجوع  شود بائن محسوب است و زوج در ایام عده ح           قانون مدنی به حکم دادگاه واقع می      



 ١٤٩

های جدید در مسائل حقوقی، چاپ دوم، انتشارات اطالعـات،            ؛ حسین مهرپور، دیدگاه   .ندارد
  . 249، ص 1374تهران، 

 مران الزوج اذا کان ممتنعاً من االنفاق علی زوجته مع اسـتحقاقها النفقـه علیـه                 -6
 الحکـم و    امرها الی الحاکم فیامر زوجها باالنفاق او طالق، فان امتنع عـن کلیمهـا طلقهـا               

؛ .الظاهر ان الطالق حینئذ بائن ال یجوز للزوج الرجوع بها اثناء العده، و عدتها عـده الطـالق    
  . 329اسید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، پیشین، ص 

نامـه  .  سید علی علوی قزوینی، بررسی نظریه طالق حاکم و ماهیت حقوقی آن            -7
  . 142، ص 1376، 11مفید، شماره 

ان الطالق کان رجهیـا او بائنـا فاالصـل هـو االول، الن االص                و اذا شک فی      -8
 عدم وقوع الطالق ثالث و کذا االصل عدم وقوع الخلع فتامل، النهما من االصول المثبتـه،               

و فی الحقیقه یرجع الشک الی ان هذا الواقع ثان او خلع اوغره، واصاله عدم وقوع الثالث ال                  
 الخلع ال تثبیت وقوع غیره بل هی معرضه باصـاله           تثبیت انه ثان کما ان اصاله عدم وقوع       

عدم وقوع غیر الخلع نعم اصاله عدم وقوع الثالث تنفع فی عدم الحاجه الی المحل کمـا ان                  
؛ الـسید محمـد کاضـم       ......تنفـع فـی عـدم ترتـب آثـاره الخاصـه           اصاله عدم وقوع الخلع     

  . 115وری، قم، ص ، مکتبه الدا2الطباطبایی الیزدی، ملحقات العروه الوثقی، ج 
، چاپ ششم، کتاب فروشی     15 محمدبن الحسن الحرّ العاملی، وسائل الشیعه، ج         -9

  . 223، ص 1376اسالمیه، تهران، 
، چـاپ چهـارم، شـرکت انتـشار،         1 ناصر کاتوزیان، حقوق مـدنی، خـانواده، ج          -10

  . 440 و 437، پیشین، صص 1375تهران، 
؛ میـرزا جـواد تبریـزی و        329 پیـشین، ص      السید ابوالقاسم الموسوی الخویی،    -11

 فقهی، مرکز تحقیقات فقهـی قـوه قـضاییه،    آرایسید عبدالکریم موسوی اردبیلی، گنجینه      
اذا امتنع الزوج عن االتفاق مع قدرته علیه فرفعت الزوجه امرها الـی الحـاکم               : 5703سوال  
فـان  ....... ب علیه طالقهاو اذا کان الزوج غیر قادر علی االتفاق علی زوجته وج         ...... الشرعی

؛ السید علـی    ........امتنع و تذر اجباره و علیه، طلقها الحاکم و یقع الطالق بائناً فی الصورتین             
، چاپ پنجم، مکتب آیت اهللا العظمی الـسید السیـستانی،           3الحسینی السیستانی، منهاج، ج     

ز تحقیقـاتی    فقهـی، مرکـ    آرای؛ حسین نوری همدانی، گنجینـه       108، ص   .ق. ه 1417قم،  
  )ارسال به وسیله پست الکترونیکی (9038فقهی قوه قضاییه، پاسخ سؤال 

  . 228/  سوره بقره-12
  . 142 سید علی علوی قزوینی، پیشین، ص -13
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 شعبه  65/105/1213 پرونده کالسه    22/9/1365، مورخ   1419 دادنامه شماره    -14
رات فرزنـدان مـشترک و لـوایح       با توجه بـه اظهـا      بنابراین:  دادگاه مدنی خاص تهران    105

 بـه تـشخیص دادگـاه، بقـاء         تقدیمی آنها و گزارش پلیس قضایی و اصرار زوجه به طالق،          
 جلـوگیری   برایزوجه در حباله زوج، موجب عسر و حرج و مشقت غیر قابل تحمل است و                

نمایـد و چناچـه       قانون مدنی، دادگاه زوج را اجبار به طالق مـی         ) 1130(از حرج، طبق ماده     
مراجعـه بـه یکـی از       دهـد بـا        روز پس از ابالغ نسبت به طالق زوجه اجاره مـی           10ظرف  

محاضر رسمی طالق با بذل مهریه به شرح ما فی القباله، خـود را وکالتـاً مطلقـه مختلفـه                    
  »....نماید

، چاپ اول، انتشارات نجـات،      1 سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، استفتائات، ج        -15
  .272قم، ص 

 فقهی، مرکز تحقیقاتی فقهـی قـوه        آرایای، گنجینه     علی حسینی خامنه   سید   -16
لنکرانـی،  محمـد فاضـل     ): ارسال به وسیله پست الکترونیکـی      (9038قضاییه، پاسخ سؤال    
  .2665همان، پاسخ سؤال 
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  پزشکی قانونی
  

  )متخصصین پزشکی قانونی و مسومیت(دکتر فریده خدابنده، دکتر علیرضا کاهانی 
  )قسمت سوم(

  
  

  های پزشکی قانونی مرگ  جنبه
)Medicolegal aspects death(  

  
  ) the patho physiology of deat(شناسی  مرگ

مرگ یعنی از بین رفتن غیرقابل برگـشت عناصـر          : تعریف براساس نظریه شاپرو   
متعـددی  درباره مرگ تعارف اخالقـی، قـانونی و فلـسفی           . تشکیل دهنده یک موجود زنده    

طور کلی مرگ تعریف شده است از توقـف غیرقابـل برگـشت سیـستم               شده است، ولی به     
هـای بـدن       حمل و نقل اکسیژن به بافت      برایعملکرد قلب و عروق خونی      . قلبی و عروقی  

از طرف دیگر، قلب کـه تحـت        . های بدن خواهند مرد     ضروری هستند و بدو اکسیژن بافت     
عملکـرد آن بـر اسـاس       کنترل اتوماتیکی است ممکن است زمانی که سیستم تنفسی کـه            

هـا    به زدن خود ادامه داده و بافت      . وجود ساقه مغز سالم و دست نخورده است متوقف شود         
این مهم در زمانی که فرد تحت کنترل دستگاه تفنسی مـصنوعی اسـت نیـز     . را تغذیه کند  

 تنفسی نماد واضـحی از تفـاوت بـین زنـدگی            -، وضع سیستم قلبی   بنابراین. شود  انجام می 
  . مرگ استحققی و 

شـود،    اصلی پزشکی که بر بالین فردی کـه فـوت شـده اسـت خوانـده مـی                 وظیفه  
زندگی فرد بـه پایـان      گیری در مورد این است که آیا مرگ حقیقی صورت گرفته و               تصمیم

 اعـالم فـوت،     بـرای گیری    تصمیم. مسائل دیگر در درجه دوم اهمیت هستند      رسیده است؟   
مـثالً در   . باشد  یعی کاهش پیدا کرده است مشکل می      دهی قلبی به طور وس      زمانی که برون  

، کاهش عملکرد سیستم عصبی مرکزی و یـا در اسـتفاده از             )کاهش دمای بدن  (هیپوترمی  
شـود و بـدتر از آن مـوقعی کـه             های حیـاتی مـی      داروهایی که بعث کاهش عملکرد ارگان     

لبی وجود دارد کـه     های ق   در مرگ ظاهری یکسری از فعالیت     . ترکیبی از هر دو اتفاق بیفتد     
  . باشند های حاص قابل بررسی می فقط با تکنیک
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گیری در مورد زمان مرگ است که در بررسـی       پس از اعالم فوت، قدم بعید تصمیم      
با توجه به تعریفی که از مرگ کردیم، تغییراتی که بعد از            . های مشکوک اهمیت دارد     مرگ

 عروقـی باشـد؛ یعنـی    -یستم قلبـی تواند نتیجه توقف عملکرد س شودف می   مرگ ایجاد می  
  . متوقف شدن حمل اکسیژن که به دنبال آن مرگ سلولی خواهد بود

در سلول، سیستم آنزیمی بیش از همه به کمبود اکسیژن بیش از همه تحت تـاثیر                
بعد از مدتی که انرژ باقی مانده مصرف شد و تولید انرژی متوقف شـد، بـدن                 . گیرد  قرار می 
 در جریان بوده حال ساکن شـده و تحـت تـاثیر جاذبـه در عـروق                  خونی که . شود  سرد می 

مراحل آخـری متابولـسیم سـلولی در محیطـی بـدون اکـسیژن صـورت                . شود  نشین می   ته
ای سـلولی تحلیـل رفتـه و          مـاده زمینـه   . کند  گیرد و مواد زاید تولید شده تجمع پیدا می          می

یان خون مؤثر بدن بـدون دفـاع        در غیاب یک جر   . رود  ها از بین می     نزدیکی و ارتباط سلول   
شوند، شروع به تکثیر روی       ها که یا از بدنه خود هستند و یا از خارج وارد می              شده و باکتری  

تواند به وسـیله الرو       کنند که این مرحله می      ها کرده و مرحله فساد نعشی را ایجاد می          بافت
حیوانـات  مرحله اسکلتی شـدن ممکـن سـت بـه وسـیله            . های مختلف تسریع شوند     مگس

تسریع شده و نهایتاً اسکلت تبدیل به یک توده گچی شده و از این تغییرات در تعیین مدت            
  . زمان گذشته از مرگ استفاده می شود

  
  )Forensic Thanatology(های پزشکی قانونی مرگ یا تاناتولوژی  جنبه

  انواع مرگ 
  :دهد مرگر همواره به دو صورت رخ می

  )Clincal deat, Somatic Death ( بالینی-لینیکی سوماتیک یا مرگ ک مرگ-1
بازگشت اعمال اعـضای حیـاتی بـدن         یعنی توقف کامل و بدون       :مرگ سوماتیکی 

شـود، ولـی در عناصـر         در این نوع مرگ، حیات در جسم متوقف مـی         .... شامل مغز، قلب و   
.  قـانونی  از لحاظ بالینی، یعنی مـرگ     . ها ادامه دارد    تشکیل دهنده جسم مثل بافت و سلول      

این مرگ زمانی است که فرد به صورت غیرقابل بازگشت قوای ادارکـی خـود را از دسـت                   
هـای    محیط اطراف خود و درک محرک     ) آگاهی از (داده و بیهوش شده و قادر به ارتباط با          

عصبی ممکن است باقی بمانـد و       -های رفلکسی   حسی و حرکات ارادی نیست؛ ولی فعالیت      
بـه فعالیـت خـود ادامـه        ) خود به خود یا به طور مـصنوعی       (ن  سیستم تنفسی و جریان خو    

هـای سیـستم عـصبی مرکـزی زنـده            های بدن به جز سـلول       دهند در این حالت سلول      می
  . دهند هستند و به عملکرد خود ادامه می
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  : مرگ سلولی یا مولکولی-2
)Molecular death, Cellulardeardeath(  

در . باشند  تشکیل دهنده جسم می   که عناصر   ها    ها و سلول    یعنی مرگ هر یک بافت    
 عملکـرد، فعالیـت متـابولیکی و        آرایانـد و د     بدن مـرده  های    این حالت تمام نسوج و سلول     

ولی  یک دهد؛   تنفسی رخ می-مرگ سلولی به دنبال ایست قلبی     . باشند  تنفس هوازی نمی  
یک بمب نیز تمامی    تکه شدن فرد در اثر        حتی تکه . واقعه همزمان نبوده و یک فرایند است      

هـای متفـاوتی    نسوج مختلف بدن با سرعت . برد  های او را به صورتی آنی از بین نمی          سلول
کورتکس مغز تنها به چند دقیقه کمبـود اکـسیژن حـساس اسـت، در              . شوند  دچار مرگ می  

ها و حتی روزها در مقابل توقـف جریـان    توانند ساعت حالی که نسوج همبند و عضالت می 
 سـاعت بعـد از مـرگ سـوماتیک کامـل            3-4ولی به طور کلی ظـرف       .  کند خون مقاومت 

  . شود می
  

  )Brain death(: مرگ مغزی
در . باشـد   از لحاظ بالینی و قانونی، در واقع مرگ سوماتیک همان مرگ مغزی مـی             

در اثر کمبود اکسیژن، صدمه یا سموم از کار بیفتد، و بیمـار بـه     حالی که قوای عالی مغزی      
فرو رود، در این حالت به علت ادامه فعالیت ساقه مغـز، تـنفس خـود بـه خـود      حالت نباتی   

چنین فردی در صورتی که از عوارض بیماری مثـل          . ایستد  ادامه یافته و قب نیز از کار نمی       
های ثانویه ریه     های بستری یا عفونت     در اثر زخم  های بستری یا عفونت       عفونت در اثر زخم   

ایـن  . مانـد  ها در کومای عمیق زنـده مـی   طور نامحدود و تا سال  و کلیه از پای در نیاید، به        
  . کند های تنفس مصنوعی نیاز ندارند و ایده اتانازی درباره آنها صدق نمی افراد به دستگاه

شود و در ایـن حالـت         حالت دیگر مرگ مغزی که در صدمات زیر چادرنیه دیده می          
و قـسمت فوقـانی مـدوال       ) خـاع بـصل الن  ) (pons.…(ساقه مغز به ویـژه میـانی، پـونز          

)medulla (                   ،دچار آسیب شده و عالوه بـر توقـف مراکـز حیـاتی کنتـرل کننـده تـنفس
رود، بلکه قادر به تنفس خود به خـودی           هوشیاری بیمار از دست رفته و نه تنها به کوما می          

های پزشـکی وجـود       در این وضع اگر مراقبت    . نبوده و نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی دارد       
در گذشته چنـین بیمـارانی بـه سـرعت          . میرد  داشته باشد، بیمار به دلیل ایست تنفسی می       ن

شدند، ولی امروزه، با پیشرفت علم پزشکی و وجود تجهیـزات تـنفس مـصنوعی،                 فوت می 
دهد؛ اگر چه حتی در صورت اکسیژناسیون کافی این بیماران            قلب به فعالیت خود ادامه می     

این حالت بـه عنـوان مـرگ        . شوند   دچار ایست قلبی می     ساعت یا بیشتر   48-72در عرض   
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بـه دلیـل از دسـت نـرفتن         . شود که برابر با مـرگ سـوماتیک اسـت           ساقه مغز شناخته می   
  . توان از اعضای بدن بیمار جهت پیوند استفاده کرد های بدن می سلول

  
  )Sign of death(عالئم مرگ 

  :عالیم مرگ سوماتیکی عبارتند از) الف
ت دادن حواس، درد، درجه حـرارت، از بـین رفـتن قـدرت ارادی جهـت         از درس  -1

  . ccuحرکت و از دست رفتن ریتم قلبی 
  .  توقف جریان گردش خون-2
  .  توقف تنفس-3
  
  :عالیم مرگ سلولی) ب
عبارتنـد  شـود،    ساعت بعد از مرگ مشاهده می24 تا 12 و عرض - عالیم اولیه -1

  . جسم، کمبود پس از مرگتغییرات چشمی، پوستی، سرد شدن : از
صـابونی  ) گندیـدگی جـسم   ( تغییرات عضالنی، فـساد نعـشی        - عالیم تاخیری  -2

. شـود   شدن، مومیای شدن عالیم مرگ یعنی که در اثر مرگ سوماتیک در فرد ایجـاد مـی                
عالیم مرگ سلولی همان تغییرات پس از مرگ        . شود  عالیم مرگ سلولی در فرد ایجاد می      

  . می باشد
بـه  ) ایـسکمی (علت نرسیدن خون  لبی، فشار خون قدری افت کرده و به         با ایست ق  

 چند دقیقه   برایاگر این پدیده    . شود  کورتکس، در عرض چند ثانیه عملکرد مغز متوقف می        
زمان دقیـق غیرقابـل بازگـشت شـدن ایـن فراینـد هنـوز هـم                 . شود  میغیرقابل بازگشت   

باشد، ولی    کافی می ) آنوکسی(ژن   دقیقه نبودن اکسی   3شود    قبال تصور می  . مشخص نیست 
) هیبوکسی(تر کمبود اکسیژن      های طوالنی   زمان.  دقیقه را قبول دارند    7-9امروزه بیشتر تا    

تـوان اگـر      به طـور کلـی مـی      . وری در آب بدون آسیب مغی گزارش شده است          مثل غوطه 
 دقیقه طول بکـشد، خطـر آسـیب بـه کـورتکس             3-4 بیش از    برایایست قلبی یا تنفسی     

  . کند  برابر این زمان نیز مشکلی ایجاد نمی3-4زی وجود دارد؛ ولی گاهی مغ
  :دهد پس از توقف فعالیت مغز وقایع زیر رخ می

رود و دیگـر بـه تحریکـات          های او از بین مـی        فرد بیهوش شده و تمام رفلکس      -1
بالفاصله پس از توقف فعالیت مغز و مخچه شلی عضالتی رخ            -2. دهد  دردناک پاسخ نمی  

  . دهند داده و تمام عضالت تونیسیته خود را از دست می
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 عالیم قایل مشاهده در چشم مثل از بین رفتن رفلکس قرینـه بـه نـور، ثابـت                   -3
هـا معمـوالً در حالـت نیمـه گـشاد             مردمک. شود  های دیده می    شدن و عدم پاسخ مردمک    

ضالت مردمـک   بعدها به علت جمود عـ     . مانند  باقی می ) حالت طبیعی و استراحت مردمک    (
های دو چشم ممکن است شـبیه   میزان گشاد شدن مردمک . کند  این وضعیت تغییر پیدا می    

و ) تریـاک (اپیوئیـدی   «در موارد مسمومیت با مواد افیونی       . به هم نباشند که اهمیتی ندارند     
شوند که پس از مرگ ممکن اسـت بـه همـین صـورت                ها تنگ می    مردمک» مشتقات آن 

شـود و     کره چشم در عرض چند دقیقـه نـرم مـی          .  باقی اجساد بشوند   باقی مانده و یا شبیه    
  . دهد قرینه شفافیت خود را از دست می

  ادامه دارد
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   قضایی- استفتائات فقهی
  
  حکم مهریه غیرنقدی و انتقال آن به ورثه) 1

  :سؤال
 -... تعلیم قرآن یا کتابت و      همانند سفر حج،  -هرگاه مهریه زنی غیر از وجه نقد باشد       

  :بمیرد، بفرمایید....] قرآن غیره[بل از رفتن به حج یا تعلیم و ق
  باشد؟ آیا این حق به ورثه مشارالیه منتقل و توسط آنها قابل مطالبه می. الف
توان بین سفر حج یا تعلیم، در دو فرض قیام و  عدم قیـام بـه شـخص،                     آیا می . ب

ا تعلیم کن یا اینکه هزینه حج یـا  مثالً گفته باشد من تو را به حج ببرم ی    (تفاوتی قایل شد؟    
  ). تعلیم تو را بپردازم

مثالً در حج، آیا باید فقـط       ( نحوه استیفا چگونه است؟       در صورت انتقال به ورثه،    . ج
توانند ما بازاء مالی حج را مطابق سـهم االرث خـود              حج نیابتی انجام داد  یا اینکه ورثه می        

  )تقاضا کنند؟
 از جمله امور غیر مالی باشد، آیا قابلیت انتقال به ورثـه         به طور کلی هرگاه مهریه    . د

  )1(دارد؟ 
  :جواب
  اهللا محمدتقی بهجت آیت

  . رسد به ارث می. الف وب
  . شود هر چه مالیت دارد ولو به تقویم کردن منتقل می. ج ود
  اهللا میرزا جواد تبریزی آیت

  واهللا العالم . رسد قمیت آنها به ارث می
  ای  امنهاهللا سیدعلی خ آیت

الحـج بـوده و       بلی اگر زن واجب   . مهریه حکم ترکه را دارد، نقدی باشد یا غیرنقدی        
دارند   اش بر می    دارند و حج را از ترکه       اش بر می    نرفته یا وصیت کرده، هزینه حج را از ترکه        

  . نمایند آورند و در وصیت مطابق وصیت عمل  می و حج بجا می
المثل عملی که مهریـه زن بـوده بـه ورثـه او             در هر صورت مهریه زن یا اجرت        . د

  . رسد می
  اهللا سیدعلی سیستانی  آیت
شود و در حج نیز به مقـدار مخـارج            به مقدار اجرت آن عمل به آنها منتقل می        . الف

  . شود حج منتقل می
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  . فرقی ندارد. ب
  . پاسخ معلوم شد. ج و د
  اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت

شود و باید معادل ارزش هـر یـک            مذکور به ورثه منتقل می     بلی، حق . الف، ب و ج   
از موارد مذکور به ورثه داده شود و حکم اموال موجود زوجه را دارد که هـر یـک از ورثـه،                      

  . برد برد و زوج هم سهم خود را می االرث خود را می سهم
  واهللا العالم. بلی، نحوی که ذکر شده قابل انتقال است. د

  ضل لنکرانیاهللا محمد فا آیت
  . بلی، این حق به ورثه زن رسیده و قابل مطالبه به مثل یا قیمت است. الف
  . الجمله تفاوت دارد بلی، فی. ب
شده مطالبه کنند، نه یک حج نیـابی          توانند مقداری را که مصرف حج زن می         می. ج

  . را
  . بلی. د

  اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
شود و اگر قائم به شخص باشد تبدیل به وجه            مهریه در هر حال منتقل به ورثه می       

  . شود رایج می
  اهللا سید عبدالکریم موسوی اردبیلی آیت

مهریه زن در صورتی که عملی از اعمال باشد، در صورت متعذر بـودن، بـه قیمـت                  
  . گردد شود و اگر زن مرده باشد بین وراث او حسب تقسیم ارث، تقسیم می تبدیل می
  . ورثه در صورتی که مهریه سفر حج باشدمطالبه مهریه توسط) 2

  سؤال
 چنانچه مهریه خانمی سفر حج قرار داده شود و قبل از رفتن حج آن خانم فوت                 -1

  توانند مطالبه مهریه را بنمایند؟ نماید، آیا بعد از فوتش ورثه مشارالیه می
 در صورتی که مطالبه کنند، نحوه تقسیم یک سفر حج همین چند ورثه چگونـه               -2

  واهد بود؟خ
   آیا قیمت یوم قرار یا یوم اداء یا یوم فوت باید پرداخت شود؟-3
دانیـد، در      آیا ضمان کاهش ارزش پول که حضرت عالی در مهریه منتفـی مـی              -4

  گردد؟ این مسئله مطرح می
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: مانند( آیا در فرض مذکور، تفاوتی بین تعابیر مختلف سفر حج به عنوان مهریه               -5
اعه یا قول مطلق مبنی بر یک سفر حج، خودم ببـرم، خـودش بـرود و    عند القدره و االستط  

  وجود دارد؟.....) هزینه را پرداخت کنم و
   در صورتی که مرد از دنیا برود، مهریه مزبور چه حکمی دارد؟-6
نایـب بگیـرد یـا خـود     ) سفر حج(تواند انجام مهریه   در فرض مذکور آیا مرد می     -7

  )2* ( پرداخت کندبرود یا باید قمیت را به ورثه
  :جواب
  اهللا محمدتقی بهجت  آیت

 او بدهنـد و در صـورت        بـرای با اجازه ورثه و با مصالحه بر مقدار یک حج یا عمره             
  . وصیت نسبت به ثلث اجازه نیاز ندارد

  ای اهللا سید علی خامنه آیت
  . توانند قیمت آن را مطالبه کنند بلی، حق دارند و می

  لپایگانیگ اهللا صافی اهللا لطف آیت
در مورد سؤال، زوج باید به مقدار مخارج متعارف حج به ورثه زوجه بدهد کـه بـین                  

واهللا . بـرد   خود زوج نیـز سـهم االرث خـود را از آن مـی             . خود کمالفرض اهللا تقسیم نمایند    
  . العالم

  اهللا محمد فاضل لنکرانی آیت
وهر را هـم    االرث شـ     باشـند سـهم    توانند مطالبه کننـدف ولـی متوجـه          بلی، می  -1

  . محاسبه کنند
کنند و مثل سایر امـوال متوفـا بـین ورثـه بـه نـسبت                   قیمت آن را محاسبه می     -2

  .شود االرث تقسیم می سهم
  .  قیمت روز پرداخت مالک است-3
  .  خیر، چون در این جا حج مطرح است-4
برم، در ایـن صـورت بـا           اگر مقید به این باشد که با هم حج برویم یا خودم می             -5

بلـی،  . شود، ولی در موارد دیگر، حکـم همـان کـه بیـان شـد                فوت زن یا شوهر منتفی می     
  واهللا العالم. مهرالمثل ثابت است

  .  زن حق مطالبه دارد-6
  .  بستگی به توافق با سایر ورثه دارد-7
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  شیرازی اهللا ناصر مکارم آیت
ه را از شوهر    توانند مطالبه کنند و هزینه یک حج به هنگام فوت آن مرحوم             آری می 

  . کنند گیرند و مانند سایر اموال زن بین همه ورثه تقیسم می او می
  ماهیت نحله) 3

  سؤال 
  مفهوم و ماهیت نحله از جهت فقهی آیا مهر است یا زاید بر آن؟. الف
دادن مـال بـه طیـب       (آیا تحصیل رضایت شوهر با توجه به معنای لغوی نحله           . ب

  الزم است؟) خاطر
و بـا   » تسریح به احسان  «قبل از صدور حکم طالق، چیزی از باب         اه  هرگاه دادگ . ج

شـود یـا نحلـه جـدای از آن            رضایت زوج و زوجه پراخت کند، آیا مبلغ فوق از آن کسر می            
  )3(گردد؟  محاسبه می

  جواب
  ای  اهللا سیدعلی خامنه آیت

و نحله غیر از مهر است و آن در جای است که عقد بدون مهر انجام گرفتـه باشـد                    
) نحلـه (قبل از زندگی و دخول، زن طالق داده شود، که در این صورت مرد به عنوان متعه                  

  . باید به مقدار مناسب با شأن عرفی خودش به زن بدهد
  اهللا سیدعلی سیستانی  آیت

نحله اصطالح خاصی نیست، بلکه به معنای پرداخت مهر اسـت بـه طـور کامـل و                  
ه در قرآن بر پرداخت مهر آمده است، در آنجا که           بدون کم و کاست، و این تاکیدی است ک        

و این در مقابل عـادت بـسیاری از مـردان در آن             ). و آتواالنساء صدقاتهن نحله   : (فرماید  می
کاستند و شاید منظور شما متعه باشـد          دادند یا از آن می      زمان بوده است که مهر زن را نمی       
در ) سـع قـدره و علـی المقتـر قـدره     فمتعوهن علی المو (و آن مالی اس که طبق آیه قرآن         

شود و آن اینکه اگر در عقد نکاح مهری تعیین نشده باشد و پـس                 حالت خاص پرداخت می   
از آن هم تعیین نشود و دخول هم واقع نشد و طالق داده شود، واجب ات مرد به متقضای                   

 را متعـه    اگر فقیر است اندک و اگر پولدار اسـت بـسیار و ایـن             . مالی، چیزی به زن بپردازد    
  .گویند و این واجب است و رضایت شرط نیست  می

  اهللا ناصر مکارم شیرازی  آیت
و گاه به معنای عطیه و بخـشش        نحله در بسیاری از موارد به معنی مهر است          . الف

  . آید می
  . در صورتی که به معنای مهر باشد رضایت او شرط است. ب
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  . شود ن کم میدر صورتی که به نیست مهریه داده شود، از آ. ج
  اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت

  :نحله بیش از یک معنا دارد. الف، ب و ج
شـود و     به صداق و مهریه هـم اطـالق مـی         . 3عطای تبرعی،   . 2دعوا و مذهب،    . 1

چنانچه طلب او را مهریه یا غیر آن با طیب خاطر بپردازد، به این نوع پرداخـت هـم نحلـه                     
 از باب احسان و با رضایت زوج، چیزی به زن پرداخت شـود، جـزء                شود و چنانچه    گفته می 

  . شود و عالوه بر مهر، چیزی به عنوان نحله واجب نیست مهر محسوب نمی
  النفقه از مال مسئول پرداخت آن  برداشتن مستحق) 4

  :سؤال
اش بر او واجـب اسـت سـرقت           در صورتی که مستحق نفقه از اموال کسی که نفقه         

  :کند، بفرمایید
 بـرای اگر مستحق نفقه با قصد استیفای نفقه به مقدار حاجت یـا بـیش از آن                 . الف

خود یا بقیه افراد واجب النفقه از اموال فردی که نفقه بر او واجب است سـرقت نمایـد، آیـا           
اعم از اینکه شخص، متمتـع از پرداخـت نفقـه باشـد یـا               (حکم سرقت حدی جاری است؟      

  ). نباشد
 خـود یـا   بـرای ا قصد سرقت به مقدار حاجت یا بـیش از آن          اگر مستحق نفقه ب   . ب

اش بر او واجب است سرقت کند، آیا حکـم            دیگر افراد واجب النفقه از اموال کسی که نفقه        
  ). چه انیکه شخص، ممتنع از پرداخت نفقه باشد چه نباشد(سرقت حدی جای است؟ 

، آیـا تعریـر     در هر یک از فروض فوق، در صورتی که سرقت موجب حد نگـردد             . ج
  ) 4(جاری است؟ 
  :بجوا
  اهللا محمدتقی بهجت  آیت

سرقت موجب قطع است مگر سرقت زوجه مقدار نفقه الزم بـر زوج را از مـال زوج                  
در صورت امتناع او از ادای نفقه الزم به واسطه بخیل بودن و نحـو آن و همچنـین اسـت                     

  . سرقت هر مستحق انتفاق از مال منفق
  م شیرازیاهللا ناصر مکار آیت

در صورتی که مقدار حق سرقت کند و یا اگر بیش از آن است مقدار اضافی به انداه                  
النفقـه سـرقت کنـد،         نفقه افراد دیگر از واجب     برایشود و اگر      نصاب نیست حد جاری نمی    

  .  او شرعاً جایز اس آن هم حد نداردبرایرکده این کار  چنانچه خیار می
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   اردبیلیاهللا سیدعبدالکریم موسوی آیت
 غیر نفقه، حد برایاگر پدر از فرزند سرقت کند به هر نحوی باشد ولو         . الف، ب و ج   

شود و اگر زن از شوهر به مقدار نفقه خود سـرقت کنـد،                ندارد و بنابر احتیاط تعریز هم نمی      
در غیر مورد سرقت پدر از فرزنـد و    . در فرض امتناع زوج از پرداخت نفقه، حد و تعریز ندارد          

 زن با شرایط مذکور، مثل سرقت از بیگانه است و اطالق ادله حد بـا وجـود شـرایط     سرقت
  . شامل آن است

  اهللا حسین نوری همدانی آیت
اگر این واجب النفقه همسر شخص باشد، در صورتی امتنـاع شـوهر از انفـاق،                . الف
هـا    ب النفقـه  تواند هر روز به اندازه نفقه بدون اجازه شوهر بردارد، ولی سایر واجـ               شوهر می 

 استیفای نفقه باید به حـاکم شـرع مراجعـه           برایمانند پدر و مادر و فرزند در فرض مذکور          
  . نمایند

النفقه زوجه باشد و شوهر از دادن نفقه امتناع نماید و زوجه به مقـدار                 اگر واجب . ب
رز نفقه از اموال او برداد موجب حد نیست و همین طور است اگر بیشتر بردارد، ولـی در حـ                   

اوالد و ماننـد آن اگـر مـالی         های دیگـر همچـون        واجب النفقه . نباشد، گرچه ضامن هست   
  . باشد برداشته موحب حد نیست ولی ضامن می

  سرقت اموال موقوفه یا منابع آن ) 5
  :سوال

  . ..........الف) ا
وقـف  (ای خاص وقف شـده اسـت           عده برایآیا حد سرقت بر سارق اموالی که        . ب

  )با وجود دیگر شرایط(شود؟  جاری می) خاص
به طور کلی حق شکایت یا گذشت در سرقت از اموال موقوفه باچه کسی است؟               . ج

آیا با متولی وقف است یا موقوف علیهم؟ و نیز آیا بین وقف عام و خاص فرقـی هـست؟ و                 
  ) 5(نیز آیا بین شکایت و گذشت تفاوتی وجود دارد؟ 

  :جواب
  اهللا سیدعلی سیستانی  آیت
توانند شـاکی باشـند، ولـی هیچکـدام حـق             کدام به لحاظ حقی که دارند می      هر. ج

  . گذشت ندارند و فرقی بین موارد یاد شده نیست
  اهللا سید عبدالکریم موسوی اردبیلی  آیت
  . شود با وجود سایر شرایط، حد جاری می. ب



 ١٦٢

 علیه، حق شکایت نسبت به مالی مسروقه را دارنـد و            متولی شرعی و نیز موقوف    . ج
ولی نسبت به مطالبه حد قطع، طلب کننده متـولی وقـف اسـت و            . کسی حق گذشت ندارد   

  . حق مطالبه موقوف علیه مورد تامل است
  اهللا حسین نوری همدانی  آیت
  . گردد در بعضی موارد با سایر شرایط موجب قطع می. ب
باشد و بین وقف عام و خـاص فـرق            در فرض سؤال اختیار با موقوف علیهم می       . ج

  . باشد می
آیا سرقت منافع عینی اموال موقوفه، مانند سرقت مال موقوفه است که بـر            . الف) 2

  )6). (های باغی که موقوفه است مثالً ربودن میوه(شود؟  آن حد جاری نمی
  ای  اله سید علی خامنه آیت

  . سرقت منافع اموال موقوفه، در حکم سرقت عین موقوفه است
  پایگانیاهللا صافی گل اهللا لطف آیت

  واهللا العالم. شود در مورد سؤال حد جاری نمی
  اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت

  )با شرایط سرقت. (شود حد جاری می
  همدانی  اهللا حسین نوری آیت

 چـه عـین موقوفـه         حد سرقت بودن مال ربوده شده در حرز است،         اجرای  معیار در   
شـود، ولـی اگـر        د حد جـاری نمـی     در فرض سؤال اگر میوه بر درخ باش       . باشد یا منفعت آن   

  . شود چیده باشند و در حرز و محل محفوظی نگه دارند با وجود سایر شرایط، حد جاری می
  سرقت پدر و یا جدپدری از مال فرزند یا نوه) 6

  سؤال 
 اگر سارق، پدر صاحب مال یا جدپدری وی باشد، آیا سرقت او تنها موجب حـد                 -1

  ) 7(شود؟  عزیر بر وی جاری نمیگردد یا هیچ مجازاتی ولو ت نمی
  اهللا محمدتقی بهجت  آیت

تعزیز در مورد گناه کبیره و به صالحدید حاکم شرع است و تصریح به تعزیر پدر در                 
  . مودر قتل شده است

  اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
  واهللا العالم. در فرض سؤال، سارق ضامن خسارت است و ظاهراً تعزیر هم دارد

   ناصر مکارم شیرازیاهللا آیت
  . ای در اینجا مطرح گردد نه حدی دارد و نه تعزیر، مگر اینکه عناوین ثانویه
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  اهللا سید عبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
تعزیـر نیـز خـالف      » االبـن و مالـه البیـه      «با توجه به مضون بعضی از روایات که         

  . احتیاط است، مگر آنکه مصلحت عمومی ایجاب نماید
  ای  سیدعلی خامنهاهللا  آیت

اگر مالباخته پس از طرح شکایت نزد حاکم گذشت نماید قابل تعقیب نیـست حتـی         
  ) 8. (سرقتی که موجب حد باشد

  :ها نوشت پی
  .... 88 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سوال - فقهیآرای گنجینه -1

گلپایگانی و  ای، صافی     بهجت، خامنه : شایان ذکر است که از حضرت آیات عظام       * 
  . های فوق استفتا شده است مکارم شیرای تنها بند اول و دوم از پرسش

  . 5999 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - فقهیآرای گنجینه -2
  )ارسال به وسیله پست الکترونیکی (9112 همان، سؤال -3
  . 5850 همان، سؤال -4
  ).بند ب و ج (5785همان، سؤال  -5
  ].بند الف[، )ارسال به وسیله پست الکترونیکی (9121ن، سؤال  هما-6
  .5988 همان، پاسخ سؤال -7
  ).بند ب (5828 همان، سؤال -8
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  درآمدی بر بررسی علمی صحنه جرم
  

  سرگرد هوشنگ اکبری
مسئول طرح و آموزش اداره کل تشخیص هویت، کارشناس رسمی دادگـستری و             (

  ) مدرس دانشگاه
  

ای قبل، مطالبی در خصوص اهمیت جرم و چگونگی حفظ آن           ه   در قسمت  :خالصه
ــه   و روش ــه همــان حالــت اولی ــا بهــرههــای تثبیــت صــحنه ب هــای  گیــری از تکنــک ب
های مختلف بررسی     برداری و ترسیم کروکی و سپس روش        برداریف عکاسی، فلیم    یادداشت
ه اعـم از    ها به فراخور وضـعیت صـحن        های جرم و موارد کاربرد هر یک از این روش           صحنه

و همچنین عمده آثـار و مـدارکی کـه در محـل جـرم بـاقی                 ... خطی، مارپیچی، حلزونی و   
. های کاربردی هر یک به شرح و تفسیر بیان گردیـد            ماند مطرح و خصوصیات و ویژگی       می

  . اکنون در زمینه اثر برداری از آثار باقی مانده مطالبی عرضه خواهد شد
***********  
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هـای مربـوط آثـار و مـدارکی کـه در              بنـدی   شد، یکی از دسته   همان طور که گفته     
در اینجـا بایـد توجـه       . باشد  ماند مربوط به آثار مرئی و نامرئی می         های جرم باقی می     صحنه

کار بسیار ظریفی بوده و بعـضاً حتـی پیـدا           برداری این آثار      داشت جستجو، پیدایش و نمونه    
وچکی یا همرنگ بودن با سایر اشیاء و بـه          رغم مرئی بودن، به علت ک       نمودن برخی آثار به   

، نیـاز اسـت کارشناسـان       بنابراین. باشد  هم ریختگی وضعیت صحنه جرم بسیار مشکل می       
صحنه در هنگام جستجوی آثار و مدارک، به شگردهای مختلف مجرمین نیز توجه داشـته               

خـاذ  هـای بررسـی صـحنه ات        ای کـه براسـاس یکـی از روش          و با نگاهی تیزبینانه از نقطه     
هـای جـرم      اند شروع بررسی نموده و در پی یافتن آثار و مدارک باقیمـاده در صـحنه                 نموده

هـا و روی چـه نـوع وسـایل و      گردیم در کـدام قـسمت   ماند و ما به دنبال آنها می      باقی می 
ماند و امکان اثر برداری آنها با وسایل و تجهیزاتی که در حال حاضر                اشیایی بهتر باقی می   

های جرم به دست      یکی از آثار مهمی که معموالً در اکثر صحنه        . اریم وجود دارد  در اختیار د  
  : پیدا کردن و اثر برداری از آنها به نکات ذیل توجه نمودبرایآید آثار انگشت است؛  می

  . ماند  آثار روی چه اجسامی باقی می-الف
  .  نحوه جستجو و پیدا کردن آثار انگشت-ب
  . برداشت آنهاهای مختلف ظهور و   روش-ج
  
  

  . ماند  آثار انگشت روی چه نوع اجسامی باقی می-الف
الیـه اول شـامل     : هـای مختلفـی تـشکیل شـده         ساختمان پوست انگشتان از الیه    

صب و منافذ است، الیـه دوم قـسمت نـازک و لـزج ماننـدی        های به هم فشرده و ع       سلول
 و غدد خالق پوسـت      قسمت گوشتی است که در آن غدد مترشحه تعرق        است و الیه سوم     

..... ای مانند بریدگی، سـوختگی، سـاییدگی و          دو الیه فوقانی حادثه    برایهرگاه  . وجود دارد 
نمایـد و خطـوط       رخ دهد، این الیه سوم است که نسبت به ترمیم و بازسازی آنها اقدام می              

ثـر  کنـد؛ امـا اگـر در ا         سرانگشتان را نیز بدون هیچ تغییری به همان شکل اولیه ترمیم می           
گیری خطـو سرانگـشتان       ای سوم آسیب ببیند متاسفانه دیگر امکان بازسازی و شکل           حادثه
با این مقدمه، متوجه شدیم که در سرانگشتان و در الیه سوم عمیـق              . باشد  پذیر نمی   امکان

های مختلـف پوسـت       و گوشتی، غدد مترشحه تعرق نیز وجود دارد که همانند سایر قسمت           
های دفع مواد زاید بدن وظیفه دارد از راه تعرق، مواد زایـد ماننـد                 اهبدن به عنوان یکی از ر     

. را همـراه مقـداری آب خـارج نمایـد      .... ها، قند، نمک، اسـیدآمینه، اوره و آلبـومین و           چربی
گردد هم سطوح پوسـت نـرم و          می، خروج این مواد از راه منافذ روی پوست باعث           بنابراین
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 خطوط و   آرایز پوست بدن به ویژه سر انگشتان که د        لطیف باشد و هم اکنونه هر قمست ا       
باشد با سطوح اشیای دیگر برخورد نماید، نقش آن روی آنها منعکس              اشکال انحصاری می  

، ما با دستان خود وسیله و یا شئی را لمس نماییم، خطوط سر انگـشتان مـا                  بنابراین. گردد
گر چه آثار انگـشتان در صـحنه      در اینجا بایستی توجه داشت، ا     . گردد  روی آنها منکعس می   

 دستیابی به اطالعات آنها     برایجرم در تحقیقات ما از اهمیت باالیی برخوردار است، لیکن           
کیفیت آثار انگشتان به یک سلسله شرایط مانند نوع         . های فراوانی نیز وجود دارد      محدودیت

ی کـه از    سطح اجسامف چگونگی قرار گرفتن و انعکاس اثر انگشت روی سطح مقدار عرقـ             
شود و سطح خطوط برجسته سرانگشتان را پوشانیده اسـت و برخـی عوامـل                بدن خارج می  

گردد خطوط برجسته انگـشتان تـا         دیگر مانند نقص عضو و یا عوارض شغی که موجب می          
یا در برخی مواقع، شخص مجرم به صورت سهوی و یـا            . حدودی صاف گردند، ارتباط دارد    
مانند طریقه لمس سوژه، کشیده شـدن آثـار انگـشت روی            عمدی اقداماتی انجام می دهد      

سطح اجسامف آغشته نمودنن خطوط سرانگشتان به مواد ژالتینی و یـا چـسب، پوشـیدن                
شود آثار انگشت باقی مانده در صحنه تحتتاثیر این اقـدامات             دستکش و غیره که باعث می     

ر انگشت پنهان و یا جنـایی و  محو و یا نامطلوب جلوه نمایند و از دیگر عواملی که بعضاً آثا     
دهد، عوامل طبیعـی ماننـد        های جرم را تحت تاثیر قرار می        یا سایر آثار باقیمانده در صحنه     

هـا و عوامـل       با علم به این محدودیت    . خواهد بود ... آب، باد، خاک، رطوبت، دمای محیط و      
ته عمـده   تاثیرگذار، اشیاء و اجـسامی کـه وجـود دارنـد در هنگـام لمـس آنهـا بـه دو دسـ                      

  . گردند الرطوبه تقسیم می الرطوبه و غیر جاذب جاذب
  

  :الرطوبه آثار انگشت روی سطوح غیر جاذبه
الرطوبه کـشف   آثار انگشتی که روی اشیای صیقلی، سفت و یا به عبارتی غیر جاذبه          

گردند، ممکن است به صورت تقریباً نیمه خشک مشاهده گردند، این گونه، آثـار همـان      می
باشند؛ چنانچه با زاویه بـه        گفته شد، حاوی مقداری آب و چربی و امالح دیگر می          گونه که   

آیند و به همین دلیل آشکار نمودن آنها بـا کمـک مقـدار     آنها نگاه شود به نظر برجسته می 
هنگام اسـتفاده   در  . گردد  کمی پودرهای مخصوص ظهور آثار انگشت به راحتی صورت می         

پودر بسیار کم باشد؛ چرا که پاشیدن بیش از حد پودر روی اثر             از پودر باید دقت نمود مقدار       
باید توجه داشت که برس را ابتدا بـه مقـدار           . شود خطوط اثر انگشت محو گردد       موجب می 

کمی با پودر مخصوس ظهور آثار انگشت به رنگ متضاد با سطحی که اثر روی آن وجـود                  
قش تماس و یا برخورد نماید از یک        نماییم و سپس  بدون آنکه با سطح و ن           آغشته می دارد  

نماییم و این عمل را به طـور          های سطح مورد نظر پخش می       قسمتجهت پودر را در تمام      
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پـس از رویـت نقـش،       . دهیم  یکنواخت و آرام تا مشاهده کامل خطوط اثر انگشت ادامه می          
نـوان یـک    به ع (نماییم    مقدار پود اضافه را به آرامی با فوت کردن و یا برس زدن پاک می              

اصل کلی چنانچه تصور نماییم که در اثر پودر زدن ممکن است اثر ممکن است اثـر بـاقی                   
مانده محو و یا ضایع گردد، حتماً بایستی قبل از ایـن عمـل از اثـر مـورد نظـر اسـتفاده از                        

پس از ظاهر کردن اثـر بـه وسـیله پـودر نـوار              ) های مخصوص عکس تهیه نماییم      دوربین
به طول و اندازه حداقل دو برابر سـطحی کـه اثـر روی آن               ) ژالتین(  شفاف و چسب داری   

دهـیم و   دهیم و با فشار انگشت روی نوار به آرامی می ظاهر شده در لبه انتهای اثر قرار می       
چسبانیم، اگـر بـه       با فشار انگشت روی نوار به آرامی به تدریج آن را روی تمامی سطح می              

ار تشکیل شد باید به نرمی و بـا دقـت بـدون آنکـه               های هوا در زیر نو      طور تصادفی حباب  
  . آسیبی به اثر وارد شود با فشار دادن به حباب متشکل هوا زیر آن را خارج نماییم

 اثربـرداری بـه دو     بـرای پس از قرار دادن نوار بر چسب روی اثر ظاهر شده، اکنون             
 شده روی آن قـرار       در صورت امکان عیناً شیی که اثر ظاهر        -1: توان اقدام نمود    روش می 

 نوار چسب یا ژالتین را از روی اثـر ظـاهر شـده جـدا                -2. دارد به آزمایشگاه منتقل نماییم    
مـأموران  . ای با رنگ مخالف با رنگ پودر استفاده شده بچسبانیم           نموده و آن را روی زمنیه     

های فوق باید نسبت به حفـظ و صـدمه            بررسی کننده صحنه در هنگام اثربرداری به روش       
  . زدن به اموال موجود در صحنه دقت الزم را به عمل آورندن

گاهی اوقات در هنگام اثربرداری از آثار انگشت بـاقی مانـده روی بعـضی سـطوح                 
بایـد دقـت نمـود      . شویم که اثر هنوز مرطوب است       مانند شیشه یا ظروف فلزی متوجه می      

 بایـستی  بنـابراین . خواهد شدچنانچه در این هنگام از پودر استفاده نماییم اثر محو و ضایع             
 این نوع آثار به هـیچ        خشک کردن  برای. و شرایط طبیعی خشک نماییم    ابتدا آن را در هوا      

مـأموران  . های نوری یا حرارتی و یا گرمـای مـصنوعی اسـتفاده شـود            وجه نباید از دستگاه   
آثار بـه   های جرم باید به این نکته توجه نمایید، اگرچه در صحنه جرم               بررسی کننده صحنه  

 متخصصین، تطبیـق آثـار      برایتواند مورد شناسایی کامل قرار گیرد، لیکن          دست آمده نمی  
 در بنـابراین . پذر خواهد بـود    امکانانگشت بررسی و ارتباط آنها با آثار انگشت افراد مظنون           

هنگام اثربردای نبید تها به دنبال اثر انگشت سالم و با خطوط و شکل کامالً طبیعـی بـود،                   
ه به نظر متخصصین تطبیق آثار انگشت حتی قسمت کوچک از یک اثر انگـشت و یـا                  بلک

توانـد در     خطوط و یا بندهای دوم و سوم انگشتان و یا آثار کف دست و یا حتـی پاهـا مـی                    
  . برداری قرار گیرد مقایسه با آثار مشاهب دستان و یا پاهای اشخاص مظنون مورد بهره
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  :الرطوبه هآثار انگشت روی سطوح صاف جاذب
..... در برخورد با این گونه آثار که معموالً روی وسایلی مانند کاغـذ، مقـوا، پارچـه و                 

هـای جـرم معمـوالً        مانند باید توجه داشت که ظهـور ایـن گونـه آثـار در صـحنه                 باقی می 
پـس  . باشد، مگر در مواقعی کـه ابـزار مخـصوصی در اختیـار داشـته باشـیم                 امکانپذیر نمی 
نها را بدون آن که لمـس نمـاییم بـا کمـک انبـر یـا وسـایلی ماننـد آن بـه                        بایستی عیناً آ  

هـای    بندی  آزمایشگاه منتقل نموده و در هنگام انتقال بایستی دقت شود که آنها را در بسته              
پالستیکی شفاف قرار دهیم که به راحتی قال رؤیت باشد و رطوبت دیگر بـه آنهـا نرسـد،                   

اعث ضایع شدن و در آمیختـه شـدن خطـوط آثـار             نفوذ هرگونه رطوبت ممکن است ب     زیرا  
  . انگشت روی آنها شود

  
  
  :هایی که ممکن است آثار انگشت باقیمانده باشد ها و قسمت  محل-

های جرم باید توجه داشته باشند که در دوره زمـانی و    مأموران بررسی کننده صحنه   
ن، سینما، روزنامه، کتـب،     ها از طریق رادیو و تلویزیو       آوری  شرایط فعلی که اکثر علوم و فن      

گیـرد،    به راحتی در اختیار عامه مردم از جمله افراد بزهکار قرار می           ...........  و رایانهمجالت،  
های جـرم از خـود        که ممکن است از طریق آثاری که در صحنه        اکثر مجرمان اطالع دارند     

نماینـد    مکان سعی می  اال  ، حتی بنابراین. گذارند به ویژه آثار انگشت شناسایی شوند        باقی می 
پوشیدن دستکش، ساییدن خطوط سر انگشتان، چسب زدن به سـر         (به هر طریق ممکن با      

پـس  . آثـار بـاقی مانـده را از بـین ببرنـد           .....) انگشتان و یا پاک کـردن محـیط صـحنه و          
تـر شـده؛ امـا        جستجوی آثار باقیمانده در شرایط فعلی نسبت به سنوات قبلی بسیار مشکل           

نا نیست که ما نتوانیم آثاری پیدا نماییم؛ زیرا مجرمین هـر چنـد هـم بـاهوش     این بدان مع  
های جرم و وجود استرس و اضطرابی که بـر            باشند به هر حال واسطه شرایط خاص صحنه       

هـایی از صـحنه بـر         شود اشتباه نمود و آثاری از خود در قـسمت           آنها حاکم است باعث می    
هـای خروجـی       بیشتر توجه داشت مانند قـسمت      در ظاهر در دسترس نیستند    . جای بگذارند 
هـا، لبـه زیـرین و         ها، زیر صندلی و لبه کشوهای میز توالت خانم          ها، دستگیره   درها و پنجره  

هـا،    هـا، بوفـه     ها، کتابخانـه    ها، کابینت   پشت ظروف مانند کاسه و بشقاب و لیوان، لبه قفسه         
های زباله، دسـتگیریه و در        طلها، س   ها، قاب عکس    ها، پشت آیینه    کمدها، لبه پشت صندلی   

هـای بـرق، حتـی در برخـی مواقـع کـه          ی تلفن، کلید و پریزها و دو شاخه       ها، گوش   یخچال
نمایند و آن را در هنگام خروج از صحنه در قسمت بیرونی          مجرمین از دستکش استفاده می    

. باشـد اندازند ممکن است اثر انگشت در قمست الیه داخلی آنهـا باقیمانـده                  صحنه دور می  
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قمست الیه داخل و خارج دستگیره و شیشه خودروهاف روی لبه فرمان یا دسته دنده، لبـه           
هـای تهدیـد آمیـز،        نامـه . (هـایی پیـدا شـود       باالیی و داشبورد یا چنانچه در صحنه نوشـته        

  )نامه، چک پول، قرارداد و غیره عاشقانه، وصیت
  
  :های ظهور آثار انگشت روش) ج

ثار انگشت در خصوص آثار بجای مانده روی اشیای غیـر           های ظهور آ    یکی از روش  
بدین ترتیب که منبع نـور را بـا زاویـه           . الرطوبه استفاده از نور مورب سفید رنگ است         جاذبه

 درجـه بـه     75تابانیم و از جهت موافق و یا مخالف با زاویـه              سطح مورد نظر می     درجه   45
خـصوص، اقـدام بـه ظهـور اثـر      کنـیم و سـپس بـا اسـتفاده از پودرهـای م      سطح نگاه می  

باید دقت داشت در هنگام استفاده از پودر، رنگ پـودر انتخـاب شـده بـا رنـگ                   . نماییم  می
ای که نوار     به همین ترتیب رنگ زمینه    . سطحی که اثر روی آن منعکس است متضاد باشد        
چسبانیم بایستی با رنـگ پـودر متـضاد     چسب یا ژالتین اثر انگشت ظاهر شده را به آن می    

به طور کلی قبل از اکنونه بخواهیم اثر انگشت را ظاهر نماییم باید برس را از گـرد و                . باشد
غبار احتمای و با پودرهای اضافی که در اثر کارکردهای قبلی روی آن باقیمانده پاک کنیم                

چرخانیم بـه ایـن    ، دسته برس را بین دو کف دست قرار داده و آن را به سرعت می          بنابراین
شود، سپس برس مورد نظر را به مقدار کمـی از پـودر               ما از گرد و غبار تمیز می      ترتی برس   
نماییم و به طور یکنواخت پودر را روی سطحی که اثر روی آن قرار دارد پخـش            آغشته می 

نماییم و این عمل را از یک سمت به سمت دیگر بدون آنکـه بـرس بـا سـطح محکـم        می
در هنگـام   . دهیم تا اثر کامالً ظاهر گردد       ادامه می برخورد نماید به طور یکنواخت و مستمر        

تـر    ست اندازه آن با اندازه طبیعی اثر انگشت مقداری متفـاوت یـا بـزرگ              ظهور اثر ممکن ا   
باشد، این به آن دلیل است که اثر انگشت منعکس شده تحت فشار مـثالً وزن اجـسام یـا                    

ندهای دیگـر انگـشتان و یـا بـه          تکیه دادن مجرم به اشیا باشد و یا اثر انگشت به همراه ب            
بایستی توجه نمود که این آثار نیز بایستی ظاهر گردد؛ چرا کـه             . همراه آثار کف دست باشد    

  . تواند در صورت داشتن افراد مظنون مورد بهره برداری قرار گیرد این آثار هم می
  

  :ظهور آثار انگشت روی اشیای جاذبه الرطوبه
شـود ک ه مـدت زمـان زیـادی از             ی استفاده مـی   از این روش زمان    :روش بخار یُد  

ایجاد اثر نگذشته باشد و روش آن بدین نحو است ک مقدار کمی یُد متبلور را کـه اصـوالً                    
جامد و فرار، داخل یـک ظـرف ماننـد بـشر ریختـه و آن را داخـل محفظـه                     ای است     ماده

 مقوای مورد   دهیم و کاغذ یا     دهیم و سپس به آن حرارت می        مخصوص یا زیر هود قرار می     
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شـود روی آن بنـشیند؛ در         دهیم تا بخاری از یُد متصاعد می        نظر را در باالی ظرف قرار می      
اثر ترکیب با مواد چربی و دیگر مواد موجود در اثر انگشت، خطوط ان به رنگ زرد متمایل                  

ردد، گ  اما این آثار در مجاورت هوای آزاد ناپایدار بوده و محو می           . گردد  ای ظاهر می    به قهوه 
بالفاصله از آنها عکسبرداری شود و یـا آن را در بـین             پس الزم است به محض ظهور آثار        

دو الیه شیشه قرار داده و پس از خارج کردن هوایبین آنها دور آن را با نـوار چـسب قـوی                      
  . چسبانده تا از تماس با هوا مصون بماند

  
  :هیدرین روش تاین

زیادی از ایجاد آنها گذشته باشد؛ و       این روش مخصوص آثاری است که مدت زمان         
های مانند الکـل      ترتیب است که ابتدا پودر تاین هیدرین را در یکی از حالل             روش آن بدین  

نمـاییم و ایـن    نماییم و سپس محلول به دست آمده را روی سـند اسـپری مـی    یا اتر ح می  
سپس سـند   . ته شود دهیم تا سطح مورد نظر کامالً به این ماده آغش           عمل را آنقدر ادامه می    

 سـاعت قـرار      24ای یا پالسـتیکی بـه مـدت حـداقل             مورد نظر را در داخل محفظه شیشه      
شـود و معمـوالً رنـگ آن          دهیم در اثر ترکیب محلول یا مواد آتی، اثر انگشت ظاهر می             می

شود با دوام است و نیاز به عکسبرداری         آثاری که با این روش ظاهر می      . صورتی خواهد بود  
  . ندارد

 ظاهر گردد، نیـاز     تر از زمان یاد شده      در برخی مواقع که نیاز است آثار انگشت سریع        
است پس از آنکه محلول به طور کام روی سند مورد نظر اسپری گردیـد آن را در دسـتگاه     
مخصوص قرار داده و درجه حرارت مورد نظر را تنظیم نماییم و پـس از چنـد دقیقـه آثـار                     

  . ظاهر خواهد شد
  

  :ر چسبروش بخا
این روش بدین صورت است که یک مخزن به عنوان اتاقک بخار وجـود دارد کـه                 

ای قرار دارد؛ در این محفظـه یـک ظـرف وجـود دارد کـه               قسمت باالی آن پوشش شیشه    
. نمایـد  همیشه بایستی در آن آب باشد؛ چرا که در این روش رطوبت نقش مهمی را ایفا می    

 ظهـور آثـار     بـرای . د که نقش منبع حرارتـی را داد       در این محفظه یک المپ نیز وجود دار       
 برداشـت ایـن آثـرا       بـرای . الزم است اشیای مورد نظر به صورت معلق را در آن نگاه کنیم            

های پالسـتیکی      ظهور آثار روی کیسه    برایاز این روش    . بایستی از آنها عکس گرفته شود     
  . شود استفاده می
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  : نیترات نقرهروش
های به رنگ روش استفاده       آثار نامرئی انگشت روی پارچه     ظهور   برایاز این روش    

مقداری نیترات نقره را با آب مقطر و اسید استیک مخلوط نموده و پارچه را کامالً                . شود  می
پس از خـشک شـدن پارچـه آثـار          . نماییم  با آن آغشته کرده و در محل تاریکی خشک می         

ل رؤیت خواهد بود و با توجـه بـه ایـن    انگشت در پرتو نور معمولی و یا نور ماوراء نفش قاب          
شـود، بایـستی از آن عکـسبرداری          که آثا ظاهر شده در مقابل نور پایداری ندارد و محو می           

  . نمود
  

  :روش اشعه لیزر
همان طور که گفته شد، در عرق بدن انـسان ترکیبـات مختلفـی از جملـه برخـی                    

ر شرایط عادی با چشم غیـر        خاصیت فلورسانس است که د     آرایها وجود دارد که د      ویتامین
گیرد به رنـگ      باشد؛ لیکن چنانچه در معرض پرتو اشعه لیزر قرار می           مسلح قابل رؤیت نمی   

یکی از مزایای این روش آن است کـه آسـیبی   . نارنجی مایل به زرد قابل رؤیت خواهد بود     
ستفاده کرد و    پیدایش ظهور آثار ا    برایتواند از آن      چون با اطمینان می   . شود  به اثر وارد نمی   

 آثـار روی    بـرای تـوان     از این روش می   . سپس از آنها با فیلتر مخصوص عکسبرداری نمود       
ها از آن گذشته باشد، سطوح فرم مانندف استفاده           پارچه سطوح سخت آثار قدیمی که سال      

  . نمود
  

  :U.V-I.Rروش نور 
) I.R(رمـز   و مادون ق  ) U.V(در این روش با استفاده از پرتو نورهای ماورای بنفش           
توان آثار انگشت بـاقی مانـده    و بازتاب آن در برخورد با اسید آمینه موجود در عرق بدن می       

ها، کاغذ را ظاهر      استر، شیشه   های پلی   روی سطوح اجسامی مانند پارچه، پالستیک، روکش      
  . و سپس از آنها با استفاده از دوربین با فیلتر مخصوص عکسبرداری نموده

های آثار باقی مانده در       بندی  یاد دارید، گفته شد که یکی از دسته       همان گونه که به     
دانیم در صحنه جرم باقی مانـده،   های جرم مربوط به آن دسته از آثاری است که می   صحنه

 برداشتن آنها در اختیار نداریم و از جمله این آثار، آثار            برایلیکن در حال حاضر ابزار خاص       
امکـان کـشف و     باشـد کـه چنانچـه          قربانی یا متوفا می    انگشت باقیمانده روی پوست بدن    

در . تواند کمک بسیار مؤثری داشته باشد       ظهور آنها وجود داشته باشد در شناسایی قاتل می        
متخصصان آزمایشگاهی عقیـده    ه که بعضی    دهای تحقیقات جنایی اعالم گردی      کتاببرخی  

یـا در مجـاورت آب و       دارند در مواقعی که پوست بدن شخص مقتول مرطـوب نباشـد وی              
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هوای گرم قرار نگرفته و یا مقدار موی موجود در سطح بـدن متـراکم نباشـد و یـا درصـد                      
میزان چربی روی پوست متوفا بیش از حد نباشد و یا قربانی قبل از مرگ بیمـاری پوسـتی       
نداشته و داروهای خاص مصرف نکرده باشد، در این صورت امکان دارد آثار انگـشت روی                

یکـی  . ها را ظـاهر نمـود       خاصی از بدن مانند اطراف گردن، جلوی سینه و ران          های  قسمت
هایی که اخیراً در خصوص آن مطالبی عنوان گردیـد، ظهـور آثـار انگـشت                  دیگر از بررسی  

بدین نحو که محل مورد نظر را در برابر بخار ید قرار داده و              . روی بدن اشخاص زنده است    
پوشانیم و بعد از آن چنـد ثانیـه آثـار یـا               روی آن را می   پس از آن با نوار شفاف پالستیکی        

خطوط ارغوانی تیره رنگ ظاهر خواهد شد؛ لیکن قبل از بخار دادن روی پوسـت، شـخص                 
  . مورد آزمایش نسبت به ید حساسیت نداشته باشد

  ادامه دارد
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  دادسرا یهای مطرح شده در کمیسیون آموزش سؤالها و پاسخ
  
  

  :سؤال
رئیس و دادرس هر دو بار هم حاضر بودند، کدام یک جانـشین             در حوزه بخش اگر     

  بازپرس است؟
  :پاسخ

در دادگاه بخش اگر صرفاً رئیس دادگاه حاضر باشـد، وظـایف بـازپرس بـه عهـده                  
در صورتی که دادرس حاضر باشد حتی بـا حـضور رئـیس دادگـاه بخـش، دادرس                  . اوست

نـزد دادسـتان    ) دگـاه بخـش   در دا (جانشین بازپرس اسـت و قرارهـای جانـشین بـازپرس            
شهرسـتانی کـه حـوزه بخـش از         (نزد دادستان مربوط    ) شهرستان بخش (شهرستان مربوط 

  . شود تا اظهار نظر نماید ارسال می) توابع آن است
***********  

  :سؤال
  نحوه رسیدگی به جرایم غیرمربوط به کیفری استان در حوزه بخش چگونه است؟

  :پاسخ
ها کیفری اسـتان نیـست        ایمی که در صالحیت دادگاه    در دادگاه بخش نسبت به جر     

هـای عمـومی و انقـالب،         قانون اصالح قانون تـشکیل دادگـاه      ) 3(ماده  » 6«طبق تبصره   
  . شود مستقیماً رسیدگی شده و رای صادر می

***********  
  : سؤال
های ضابطین باید به دادستان ارائه شود یا آنچه مربوط به رسیدگی مستقیم               گزارش

  اه است باید به رئیس حوزه قضایی تسلیم گردد؟دادگ
  :پاسخ

هـا بـه دادسـتان ارائـه          قانون اصالحی، کلیه گزارش   ) 3(ماده  » ج«به بند   با عنایت   
 ارجاع شود یا از مواردی است که        دادسراموضوع گزارش به    دهد    میشود و او تشخیص       می

 بنـابراین ) حل یا کیفری استان اعم از دادگاه عمومی م    . (مستقیماً باید در ارجاع مطرح گردد     
جهـت ارسـال پرونـده      چنانچه با تشخیص اولیه دادستان موضوع به دادگاه ارجـاع گـردد،             

 ارجاع شود   دادسرانیازی به صدور قرار عدم صالحیت نیست؛ لیکن در صورتی که موضوع             
 تشخیص دهند موضوع از مـواردی اسـت کـه بایـد             دادسراو پس از آن هر یک از مقامات         
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 در محکمه مطرح شود، دادرسرا با صدور قرار عـدم صـالحیت، پرونـده را بـه دادگـاه                    بدواً
پس، در چنین مواردی نوع قرار، عدم صالحیت بوده اسـت و صـدور قـرار             . نماید  ارسال می 

اتبـاع     الزم دادسـرا  بـرای بدیهی است که چنانچه دادگـاه       . امتناع از رسیدگی صحیح نیست    
  . توند با دادگاه اختالف نماید  نمیدادسرابوده و این زمینه 

***********  
  :سؤال

چنانچه مجازات جرم قاچاق اعدام باشد، رسیدگی با دادگاه انقالب است یـا دادگـاه               
  کیفری استان؟ 
  :پاسخ

  . در صالحیت دادگاه انقالب است) 30/10/82مورخ (رویه  با توجه به رأی وحدت
***********  

  :سؤال
ی محل وقوع   دادسرام با دادگاه کیفری استان است یا        تحقیقات مقدماتی جرایم مه   

  جرم؟
  : پاسخ

باشد بـدواً     تحقیقاتی مقدماتی جرایم مهم که در صالحیت دادگاه کیفری استان می          
ی محل وقوع به انجام رسیده و پرونده با کیفر خواست به دادگـاه صـالح ارسـال                  دادسرادر  
ماً در دادگـاه مطـرح شـود، تحقیقـات          گردد؛ لیکن در مواردی که پرونـده بایـد مـستقی            می

  .  مجاز نیستدادسرامقدماتی پرونده به 
***********  

  :سؤال
اگر رای دادگاه کیفری استان در دیوان عالی کشور نقص شود، رسیدگی مجـدد در               

  شود؟ کجا انجام می
  :پاسخ

، مرجـع رسـیدگی     1378قانون آیین دادرسی کیفری مصوب      ) 266(به موجب ماده    
شـعبه دادگـاه هـم عـرض آن          رأی در دیوان عالی کشور حسب مورد همـان           پس از نقص  

  . باشد می
***********  

  :سؤال
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در جرایمی که باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود، تشخیص این که باید در کیفری               
  استان یا عمومی محل مطرح شوند، چگونه است؟

  :پاسخ
اسـتان باشـد، در دادگـاه     در صورتی که عنوان اتهام به صـالحیت دادگـاه کیفـری             

  . گردد کیفری استان والّا در دادگاه عمومی محل مطرح می
***********  

  :سؤال
قانون اصالحی چیست؟ و منظـور از    ) 3(ماده  » 3«منظور از قید مستقیماً در تبصره       
  باشد؟ سایر جهات در ذیل این تبصه چه می

  :پاسخ
قـانون اصـالح قـانون      ) 3(مـاده   منظور از مستقیماً در تبصره ذیل        :نظریه اکثریت 

اما راجـع بـه     . باشد  می» ابتدائاً و بدون کیفر خواست    «های عمومی و انقالب       تشکیل دادگاه 
قسمت دوم سؤال، یعنی منظور از سایر جهات، سایر جرایمی است که در همان پرونـده یـا                  

  . گزارش منعکس شده است
ک جرم است مثل وجود باند      های دیگر ی    منظور از جهات دیگر، جنبه     :نظریه اقلیت 

  .فساد و فحشا درگزارش ارتکاب زنا و یا تکالیف دادستان در امور حسبیه
***********  

  :سؤال
 دادسـرا در جرایم مطبوعاتی و سیاسی که حضور هیئت منصفه نیز ضرورتی اسـت،              

  شود؟ چگونه انجام وظیفه می
  :پاسخ

بدیهی است پـس    . باشد   می ادادسرمطبوعاتی انجام تحقیقات مقدماتی با      در جرایم   
از احراز جرم و صدور کیفر خواست، موضوع در دادگـاه کیفـری اسـتان مطـرح شـده و بـا                      

اصـالح قـانون تـشکیل      ) 3(مـاده   » و«بنـد   . (حضور هیئت منصفه رسـیدگی خواهـد شـد        
  )های عمومی و انقالب دادگاه

***********  
  :سؤال

هـای    تواند بـه پرونـده      فری می آیا شعبه حقوقی در غیاب رئیس یا دادرس شعبه کی         
  آنها رسیدگی کند؟
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  :پاسخ
ارجاع اولیه در صورت ضرورت بالمانع است؛ اما کسر پرونده ارجاع شده بـه شـعبه                
دادگاه و ارجاع مجدد آن به شعبه دیگر وجاهت قانونی ندارد؛ چون اصوالً گرفتن پرونـده از      

لیه نیز بنا به ضـرورت بـا در نظـر           ارجاع او . ای و دادن آن به شعبه دیگر ممنوع است          شعبه
آیـین  ) 5(های عمومی و انقالب و ماده         قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) 4(گرفتن ماده   

  . ی قانون یاد شده، ممکن استاجرای نامه 
***********  

  :سؤال
های ارسـالی     های ارسالی از حوزه      دفاع در پرونده   برایدادستان مرکز استان چگونه     

  شود؟  دادگاه کیفری استان آماده میبرایدیگر های  از حوزه
  :پاسخ

اصالحی که مقرر نموده است دادستان ) 20(ماده ) 2(با توحه به قسمت دوم تبصره      
کیفـری اسـتان وظـایف      شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیـاران در دادگـاه               

 منظور ایفای ویظـاف محـول       دهد، از این رو دادستان مرکز استان به         دادستان را انجام می   
شده به نحو مقتـضی در جریـان کیفرخواسـت صـادر شـده بـه نحـو مقتـضی در جریـان                       

. دار دفـاع از کیفرخواسـت مربـوط خواهـد بـود             کیفرخواست صادر شده قرار گرفته و عهده      
بدیهی است دادستان مرکز استان پس از اطالع وظیفه دادر و به نحـو مقتـضی پرونـده را                   

  .  دفاع آماده نمایدبرایرا بررسی و خود 
***********  

  :سؤال
گاهی صالحیت دادگاه عمومی در رسیدگی بـه جـرایم کـم اهمیـت بـا صـالحیت                  

در این موارد در    . اند  شوراهای حل اختالف معارض است؛ یعنی دو مرجع صالح شناخته شده          
  شود؟ دادگاه عمومی چه تصمیمی گرفته می

  :پاسخ
هـای عمـومی و انقـالب          اصالح قانون تشکیل دادگاه    با توجه به مؤخر بودن قانون     

نسبت به قانون برنامه سوم توسعه، قانون الحق از این لحاظ قلمرو و صالحیت شـوراهای                
  . قانون اصالحی عمل شودلذا باید وفق . حل اختالف را محدود نموده است

***********  
  :سؤال
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می نیز بایـد کـشیک       است یا قضات دادگاه عمو     دادسراآیا کشیک مختص قضاوت     
  داشته باشند؟
  :پاسخ

بردار نیست و اینکه مراجع انتظـامی         با توجه به اینکه عدالت تعطیل      :نظریه اکثریت 
مکلفند مراتب را فوری به مرجع صالح گزارش نمایند، به ویژه اینکه رسیدگی مقدماتی بـه                

 باید تربیت کشیک را     ها  شود، پس دادگاه    برخی از جرایم مستقیماً دردادگاه مربوط انجام می       
  . رغم مشکالت علمی آن فراهم نماید به

قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت بـه بنـد           ) 32(مستفاد از ماده     :نظریه اقلیت 
و اینکـه   ) اقامه دعوا از جنبه الهی و حفظ حقوقی و حدود الهـی           (اصالحی  ) 3(ماده  » الف«

از حیـث انجـام     بر ضابطین دادگستری    مزبور، ریاست و نظارت     ) 3(ماده    » ب«مطابق بند   
تواند در خارج از وقـت اداری         رسد دادستان می    وظایف ضابطی با دادستان است، به نظر می       

» 3«های موضـوع تبـصره        دار کشیک کلیه موارد با رعایت مقررات باشد و در پرونده            عهده
ز انجـام کـشیک     پـس ا  . مرقوم نیز دستور الزم جهت ارجاع پرونده را صادر نماید         ) 3(ماده  

  . مخص دادسرا است
***********  

  :سؤال
توانـد در محاکمـات حاضـر شـود؟ آیـا       با توجه به کمبود نیرو، دادستان چگونه مـی   

  تقدیم الیحه ممکن است؟
  :پاسخ

های عمومی جزایی و انقالب       مبنی بر اینکه دادگاه   ) 14(ماده  » ج«با عنایت به بند     
البدل و دادسـتان یـا معـاون او یـا یکـی از دادیـاران             با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی      

گردد، حضور مقام یاد شده در دادگـاه الزامـی بـوده و ارسـال الیحـه از طـرف                      تشکیل می 
برد؛ با استفاده     دادستان یا نماینده او وظیفه این مقام را دایر بر حضور در دادگاه، از بین نمی               

روش در دادگـاه کیفـری اسـتان نیـز          قـانون اصـالحی، همـین       ) 20(مـاده   » 2«از تبصره   
  . الرعایه است الزم

***********  
  :سؤال

الکفاله یا ضبط وثیقه در دادسرا با چه کسی است؟ آیا چنین اقدامی        دستئور اخذ وجه  
  قائم به شخصی مقام مزبور است یا مقام مربوط نیز مجاز به اتخاذ تصمیم است؟
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  :پاسخ
هـای عمـومی و انقـالب،         نون تـشکیل دادگـاه    با توجه به اینکه در قانون اصالح قا       

قـانون آیـین دادرسـی      ) 140(چنین اخیترای به دادستان داده نشده است و به موجب ماده            
الکفاله و ضبط وثیقه با دستور رئیس حوزه قضایی مجاز است، پـس مفـاد            کیفری، اخذ وجه  

  . الرعایه است مرقوم الزم) 140(ماده 
   : در رابطه با قسمت دوم سوال-

پاسخ مثبت است و معاون رئیس حوزه قضایی دارای همان اختیـار             :نظریه اکثریت 
  . اشاره شده است

تواند اقدام کند مگر در غیاب رئیس حوزه قـضایی کـه در      معاون نمی  :نظریه اقلیت 
  .تواند اقدام نماید برای رفع مشکالت عملی، معاون یا قائم مقام میاین صورت 

***********  
  :سؤال
ر دادگاه کیفری استانف تشکیل جلسه بدون حضور رئیس دادگـاه و بـا حـضور           آیا د 

  مستشار به جای او ممکن است؟
  :پاسخ

تواند ترکیب دادگاه را از حیث تعـداد          البدل می   در صورت نبودن رئیس، دادرس علی     
رسد با حضور دادرس و مستشاران، تـصدی دادگـاه بـا              اعضای تکمیل نماید  و به نظر می       

  .  خواهد بودعضو ارشد
***********  

  :سؤال
البدل دادگاه در جرایم غیرمربوط به کیفـری          در دادگاه عمومی بخش، دادرسی علی     

  نماید؟ استان به چه نحو عمل می
  

  :پاسخ
دادگاه بخش به جرایم خارج از صالحیت دادگاه کیفری استان بدون نیاز به صـدور               

ذیـل تبـصره    (نماید     به صدور رأی می    قرار مجرمیت و کیفرخواست رسیدگی نموده و اقدام       
  )های عمومی و انقالب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 3(ماده » 6«

***********  
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  :سؤال
آیا تمام قرارهای دادیار باید به نظر دادستان برسـد یـا قرارهـای نهـایی منجـر بـه              

  بازداشت؟
  

  :پاسخ
ای دادیـار بایـد بـه تأییـد         با توجه به نص صریح قانون، کلیه قراره       : نظریه اکثریت 

  . دادستان برسد
رسـد    قرارهای نهایی و نیز قرار بازداشت موقت، به تأیید دادستان می          : نظریه اقلیت 

  . در سایر موارد تأیید دادستان ضرورت ندارد
***********  

  :سؤال
پس از اختالف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب و حل اختالف توسط دادگـاه                

  رار در دادگاه، آیا قرار صادر شده از طرف شاکی قابل اعتراض است؟و تایید ق
  

  :پاسخ
حل اختالف توسط دادگاه منع از حق قانون شاکی برای اعتراض به قرار بـه شـرح                 

  . قانون اصالحی نیست) 3(ماده » ن«بند 
***********  

  :سؤال
  آیا صدور قرار ترک تعقیب دادسرا ممکن است؟

  
  :پاسخ

قانون اصالحی، ترتیب رسیدگی    ) 3(با عنایت به اینکه مطابق ماده        :نظریه اکثریت 
باشـد صـدور قـرار تـرک          دادسرا مطابق آیین دادسرا کیفری اعالم شده و ترک تعقیب می          

  . تعقیب با وجود شرایط آن در دادسرا بالمانع است
قـانون آیـین دادرسـی      ) 177(ترک تعقیب به صـورتی کـه در مـاده            :نظریه اقلیت 

 از اختیارات خاص دادگاه بـوده و مربـوط بـه مرحلـه دادرسـی اسـت و                    مده است، کیفری آ 
  .مجوزی برای اعمال آن در دادسرا و تحقیقات مقدماتی وجود ندارد

  ادامه دارد
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  *دستورالعمل اخالقی

 در کتـاب ارزشـمند معادشناسـی        - قـدّس سـرّه    -عالمه سید محمدحسین طهرانی   
 -علیـه   اهللا   رضوان -اهللا العظمی حاج میرزا عالی آقاقاضی       تالحق، آی   از مرحوم آیت  : اند  آورده

افراد بسیاری از تالمذۀ ایشان نقل کردند که ایـشان بـسیار در وادی الـسالم نجـف بـرای              
ای   انجامید و در گوشه     رفت و زیارتش دو یا سه یا چهار ساعت طور می            زیارت اهل قبور می   

: گفتنـد   گشتند و با خـود مـی        و بر می  شدند    می نشست به حال سکوت، شاگردها خسته می       
  !شود؟ ماند و خسته نمی استاد چه عوالمی دارد که این طور به حال سکوت می

اهللا   عالمی بود در طهران، بسیار بزرگوار و متّقی و حقّاً مرد خوبی بود، مرحـوم آیـت                
 در   ایشان از شاگردان سلسله اول مرحوم قاضی       -علیه  اهللا   رحمه -حاج شیخ محمدتقی آملی   

  :از قول ایشان نقل شد که. اند قسمت اخالق و عرفان بوده
بـا  . نـشینند   دیدم که مرحوم قاضی دو سه ساعت در وادی السالم می            من مدتها می  

. ای روخ مردگان را شـاد کنـد   انسان باید زیارت کند و برگردد و به قرائت فاتحه   : خود گفتم 
   .تر هم هست که باید به آنها پرداخت کارهای الزم

تـرین رفیـع    این اشکال در دل من بود، اما به احدی ابراز نکردم، حتی بـه صـمیمی     
مدتها گذشت و مـن هـر روز بـرای اسـتفاده از محـضر اسـتاد بـه                   . خود از شاگردان استاد   

تا آنکه از نجف اشرف عـازم بـر مراجعـت بـه ایـران شـدم و لـیکن در                     . رفتم  خدمتش می 
ن نیت هم در ذهن من بـود و کـسی از آن مطلـع           مصلحت بودن این سفر تردید داشتم، ای      

در طاقچه، پـایین پـای مـن کتـاب     . خواستم درآن اتاق که بودم بخوابم     شبی بود، می  . نبود
هـا کـشیده      های علمی و دینی، در وقت خواب طبعاً پای مـن بـه سـوی کتـاب                  بود، کتاب 

م نیـست، چـون     با خود گفتم برخیزم و جای خواب خود را تغییـر دهـم، یـا نـه الز                 . شد  می
ها درست مقابل پای من نیست و باالتر قرار گرفتـه، ایـن هتـک احتـرام بـه کتـاب                       کتاب
در این تردید و گفتگوی بـا خـود بـاالخره بنـابر آن گذاشـتم کـه هتـک نیـست و                  . نیست

  . خوابیدم
. الـسالم   علـیکم : فرمود. صبح که به محضر استاد مرحوم قاضی رفتم و سالم کردم          

  . ها هم هتک احترام است و پا دراز کردن به سوی کتاب. ه ایران برویدصالح نیست شما ب
الـسالم    از وادی : فرمـود ! ایـد؟   آقـا شـما از کجـا فهمیـده        : زده گفـتم    اختیار هول   بی

  )1. (ام فهمیده
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  : ها نوشت پی
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  نشستی صمیمی با قضات
  
  

در این شماره مصاحبه با آقای علی فیروزی جهـانتیغ، مستـشار دادگـاه تجدیـدنظر      
  استان سیستان و بلوچستان 

  
  
  .لطفاً مختصری پیرامون زندگی و نحوۀ تحصیل خودتان توضیح دهید* 

ستان زابل متولد شدم، با اخذ دیپلم از دانشـسرای مقـدماتی و ادبـی معلـم                 در شهر 
حقـوق   در رشـته     1355های تهران  منتقل و در سـال            به دبیرستان  1350شدم و در سال     

 به دادیاری دادسرای عمـومی زاهـدان        57التحصیل و در اواخر بهمن ماه سال          قضایی فارغ 
 صـلح مـستقل و حقـوقی دو مـستقل،           هـای دادرس، ریاسـت دادگـاه        منصوب و در سمت   

ام و در     های مدنی خاص، عمومی و مستشاری انجام وظیفـه نمـوده            بازپرس، ریاست دادگاه  
  .  سالگی ازدواج کردم و دارای چهار فرزند با تحصیالت دانشگاهی هستم24سن 

  
  چطور شد که تصمیم گرفتید به کار قضاوت مشغول شوید؟* 

 پیروزی انقالب اسالمی و شوق خـدمت بـه اسـالم و    ولی بیشتر با  مند بودم،     عالقه
  . انقالب و مردم ابالغ قضایی گرفتم

  
   و چیست؟اهم مشکالت کاری شما در گذشته و حال چه بوده* 

چون با توکل به خداوند متعال، بـه اسـالم و مـردم بـدون ادعـا خـدمت نمـوده و                      
هـا و     ت و دلـسوزی   ولی عـدم توجـه بـه صـداق        . نمایم، مشکل شخصی نداشته و ندارم       می

کند، که البتـه       قانون در انتصاب مشکل ایجاد می      اجرای  خدمت شایسته و صادقانه و عدم       
  . در گذشته هم این مشکالت وجود داشته است

  
  هایی به کارآموزان قضایی دارید؟ چه توصیه* 

با مطالعه دقیق پرونده، دالیل آن و قانون، رأی مستدل، مـستند و عادالنـه صـادر                 
گیری و قاطعیت خود را تقویـت نماینـد و بـه جـز از                 خدا ترس بوده، قدرت تصمیم    . دنماین

  . خدواند متعال از هیچ کس نترسیده و تنها از روز قیامت هراس داشته باشند
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  نظرتان درباره احیای دادسرا چیست؟* 
هـای الزم   حرکت مثبتی بود، باید در انتصابات دقت شود و قضاوت دادسرا آمـوزش         

  . نندرا ببی
  
ها رسیدگی کند، چه      در خصوص برنامه روزانه یک قاضی که چگونه به پرونده         * 

  . پیشنهادی دارید
قاضی باید عالوه بر کار دادگاه به کارکنان اداری شاغل در آن شعبه نظارت کامـل                

هایی که وقت مراجعه دارند دسـتورات         اول وقت اداری در مورد پرونده     . و دقیق داشته باشد   
آنچـه  های وقتی را مورد مطالعه قرار داده تا با حـضور اصـحاب دعـوا،               ر و پرونده  الزم صاد 

های سـنگین را در سـاعات اولیـه روز            پرونده. نمایدبرای کشف حقیقت الزم باشد تحقیق       
های سبک را در آخر وقت تا ساعت دوازده تعیین وقت و رسیدگی نموده تـا               کاری و پرونده  

قضات محترم کیفیت کار    . را هم تعیین تکلیف نماید     روزانه   آخر وقت اداری پرونده ارجاعی    
را فدای کمیت نکنند؛ در صوتر اعاده پرونده به پاسگاه، دستورات شمرده و واضح و کامـل                 

  . داده شود، سمت و نام خود را ذیل دستورات و آرا بنویسد
  
  در خصصو ارتقای سطح علمی قضات چه پیشنهادی دارید؟* 

وزشی، استعالمات ابهامـات قـانونی و سـؤاالت قـضات، تهیـه             های آم   تشکیل دوره 
پاسخ و اصالح قوانینی که ابهام و نقص دارند، اعطای بورسیه بـه قـضاتی کـه در منـاطق                    

ها و خود قضات، تشویق آنـان بـه           اند و ارسال کتب قانون برای دادگاه        محروم خدمت کرده  
  . مطالعه قانون و مطالعه حقوقی

  
  ضایی چه پیشنهادی دارید؟در خصوص مدیریت ق* 

باید شخصیت خود، قضات و کارکنان دادگـستری را حفـظ نمایـد،             مدیریت قضایی   
مدبر و آگـاه بـه مـسائل قـضایی و اداری و اجتمـاعی و دلـسوز صـادق باشـد، شخـصیت                   

  . دادگستری را نسبت به سایر ادارات حفظ کند
  
د تا بـه خـوبی از عهـده         به نظر شما، یک قاضی به نوع ابزار و لوازمی نیاز دار           * 

  ؟دانجام وظایف محوله بر آی
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از هــر جهــت دارای آســایش فکــری، روحــی و جــسمی باشــد؛ رعایــت حرمــت و 
هـا نیـز از ابـزار الزم در کـار             گیـری در پرونـده      شخصیت قاضی و استقالل در کار تصمیم      

  . قضاوت است
  
ـ             در مورد حل مشکل تـراکم پرونـده       *  را و  هـا و اطالـه دادرسـی اعـم از دادس

  ها، چه پیشنهادی دارید؟ دادگاه
ها افزایش دهنـد و در آمـوزش مـأموران            تعداد شعب و دادرسان را به نسبت پرونده       

های مناسب و نظارت مستمر بر کـار           احکام و اعمال روش    اجرای  ها، ابالغ،     تشکیل پرونده 
  . ها داشته باشند و پرونده

  
   آموزش چیست؟پیشنهادتان در خصوص ارتقای سطح نشریه پیام* 

از نظریات علمای حقوقی که سابقه کار قضایی و تدریس در دانشگاه دارنـد بیـشتر                
  . های آنها چاپ شود استفاده شود در مورد سؤاالت و مشکالت موجود، مقاله

  
مورد نظر در اسـالم دسـت یاینـد؟ آیـا فکـر             چه باید کرد تا قضات به شأن        * 

تالف است یا مسائل فرهنگی و معنوی؟ بـه         کنید بیشتر مشکالت مادی سبب این اخ        می
  نظر شما رفتار قضات با مردم و بالعکس چگونه است؟

باید متولیـان و    . گویند حرمت مسجد و نمازگزاران آن به متولی آن بستگی دارد            می
مسؤلین شأن و مشکالت مادی و معنوی و فرهنگی قضات رسیدگی شود و عوامل مخرب               

  . یشتر قضات با مردم و بالعکس، خوب استبرخورد ب. را شناسایی نمایند
  
رویـه و قـوانین       با توجه به حجم مـصوبات قـانون، الحاقـات و آرای وحـدت             * 

تر دست یافتن قضات، وکال       منسوخ، پیشنهاد شما در این رابطه با هر چه بهتر و سریع           
ـ          به مستندات قانونی چیست؟ آیا می      نو حقوقدانا  ه دانید سایر کشورها در این رابطه چ
  کنند؟ اقدامی می

ه موضـوعات مختلـف را یکپارچـه کـرد؛ ماننـد          باید کلیه قوانین و مقررات مربوط ب      
کند که بیشتر کشورها در این مـورد اقـدام            قانون مجازات اسالمی که تا حدی رفع نیاز می        

اند با مبنا قرار دادن قانون اساسی و قوانین عادی، سـایر قـوانین را اصـالح و قـانون                      نموده
  . د برای هر موردی تصویب و بقیه را فسخ نمایندواح
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معضالت و موانع قانونی که در راستای عـدم انجـام وظـایف قـضایی وجـود             * 
  دارند، چه چیزهایی هستند؟

 نبودن بیشتر قوانین، ابهام داشتن بعـضی از مـواد آنهـا، تـراکم کـار،                  کامل و جامع  
 اجـرای  های کیفری ابالغ و       ر پرونده نبودن دادسرا، عدم وجود پلیس قضایی که وجود آن د         

  . احکام مفید است
  
های جایگزین حبس چه نظری دارید؟ آیا در حال حاضـر             در رابطه با مجازات   * 

در تمامی  (المنفعه جایگزین حبس      هایی از قبیل خدمات عام      بدون مجلسف اگر مجازات   
ـ     مراحل اعم از قرارها تامینی که منجر به بازداشت می          ی کـه منجـر بـه    شود و یـا حکم

تـوان    شود، جایگاه قانونی دارد یا خیر؟ و با استناد به چه قـوانینی مـی              ) گردد  حبس می 
  آنها را جایگزین کرد؟

قـانون  ) 728(و رعایت مـاده مرقـوم و مـاده          ) 22(موارد مذکور در ماده     با توجه به    
حال متهم  مجازات اسالمی، در جرایم تعزیری جزای نقدی و یا شالق را در صورتی که به                

. توان جایگزین حبس کرد و یا در موقع صدور حکم، حبس را معلق نمود               تر باشد می    خفیف
توان به جزای نقدی تبدیل کـرد و مجـازات دیگـری را               در جرایم بازدارنده نیز حبس را می      

  . توان جایگزین حبس بدون تصویب قانون نمود و جایگاه قانونی ندارد نمی
  
  نیاز به اصالح و بازنگری دارند؟چه قوانینی یا موادی * 

 حـدود صـالحیت     -4 خـانواده؛    -3 مالـک و مـستأجر؛       -2 صدور چک؛    -1قوانین  
 مواد مخـدر    -7 قاچاق ارز و کاالی گمرکی؛       -6 تعزیرات؛   -5های انقالب؛     دادسرا و دادگاه  

  .... و راجع به معتادین و آیین دادرسی در امور مدنی به خصوص در قسمت کارشناسی و
  
  باشند؟ چه مواردی نیازمند قانونمند شدن می* 
 تعیین میزان اخذ وجوهی که مأمورین شهرداری و تأمین اجتمـاعی و دارایـی و             -1

گیرند و موجب نارضایتی مردم شود؛ چرا که انقالب مدیون همین مـردم               غیره، از مردم می   
نی داشت باشد مانند    ای نباشد، بلکه مبنای قانو      ای و سلیقه    است؛ یعنی اخذ این وجوه رابطه     

صدور پروانه طبقات باالی ساختمان و غیره، تعیین مجـازات بـر اعمـال خـالف اسـالم و                   
انسانیت و حیثیت شخصی و عمومی اشخاص حقیقی و حقـوقی و اجتمـاع کـه در قـانون                   

  . مجازات برای آنها تعیین نشده است
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ی را پیشنهاد    یا طرح   در خصوص تغییر قوانین یا ساختار قوه قضاییه چه روش         *
دهید، که پس از اعمال، کمتر در معرض خطا و اشتباه بوده و نیازمنـد تغییـر مجـدد                    می

  باشد؟
ساختار قوه قضاییه خوب است؛ ولی چون یکی از قوای حکومت است بهتـر اسـت                

ایـن  ) دولتـی  (اجرای  مثل مجلس شورای اسالمی بدون وزارتخانه باشد تا برای مسئولین           
 دادگستری تحت سلطه آنها است و اعتبار و بودجه آن ماننـد مجلـس               نباید که گمان پیش   

در انتصابات هم قانونی عمل شود، نه طبق اظهار نظـر اشـخاص؛ زیـرا               . تعیی و عمل شود   
ادعا و مخلص به حقـوق واقعـی خـود نرسـند و اشـخاص خاصـی            امکان دارد اشخاص بی   
  . قدم باشند همیشه همیشه پیش

  
اد که هرگاه به یاد بیاورید دچار ناراحتی وجـدان            کردهآیا تاکنون حکمی صادر     * 
  شوید؟

کردم وقت    ام که به علت کمبود قاضی در دادگاه جنایی شرکت می            در دورۀ دادرسی  
صدور رای با اطالع از حقیقت در اقلیت قرار گرفتم و رای اکثریت کـه ظـاهراً مطـابق بـا                     

همچنـین در   . ام گـشت    نـاراحتی دالیل پرونده بود اما واقعـا خـالف واقعیـت بـود موجـب               
شودم؛ ولـی     هایی که منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شود هم ناراحت می              پرونده

ها و اطالعـات خـودم        از آنجایی که خالف وجدان و حقیقت و عدالت حسب داللت پرونده           
  . ای یادم نیست که موجب ناراحتی وجدانم شود ام، چنین پرونده رای صادر ننموده

  
اید که بعداً به اشتباه خـود پـی ببریـد و در آن                ا تا کنون حکمی صادر کرده     آی* 

  اید؟ زمان چگونه عمل کرده
خیلی کم و اگر در حکمی اشتباه شده برابر مقررات نسبت به اصالح آن اقدام و یـا                  

نمودم و به مرجـع صـالح پرونـده           بر حسب مورد اعالم اشتباه را قبول و یا اعالم اشتباه می           
  . گردیده استارسال 

  
  .با تشکر از اینکه قبول زحمت نموده و در این مصاحبه شرکت فرمودید*
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  خود را بیازماییم
  
  

  )1سوال 
به هنگاهم رانندگی، پسر دو ساله خود را روی زانوی خود نشانه و طفل              ) الف(آقای  

ی ناگهان در یک پیچ، خـودرویی بـه راننـدگ   . با گرفتن فرمان ماشین احساس شیرینی دارد      
افـسر  . گـردد   رو به رو شـده و منجـر بـه تـصادف مـی             ) الف(با خودروی آقای      ) ب(آقای  

) ب(راهنمای و رانندگی کروکی صحنه تصادف را با اعالم تقصیر از ناحیه خودروی آقـای                
  . دارد ضم پرونده و به دادسرا ارسال می

قانونی در مورد جراحات شکـستگی اسـتخوان پیـشانی عمیـق بـر           گزارش پزشکی   
دادسرا با صدور کیفرخواسـت،  . و شکستگ طفل حکایت دارد ) الف(بازوی دست چپ آقای     

دارد متهم در الیحـه اعتراضـی اعـالم           پرونده را حسب اعتراض متهم به دادگاه ارسال می        
داشته که افسر راهنمایی و رانندگی مرا به خاطر انحراف به چـپ مقـصر دانـسته و لـیکن                    

اکنـون اعتـراض مـتهم      . ل تخلـف وی حـادث گردیـده       شکستگی بینی طفل شاکی به دلی     
  . رسیدگی و صدور رای نمایید

  
  

**********  
  
  

  )2سوال 
خریدار منعقـد   ) ج(به عنوان فروشنده و آقای      ) ب(و  ) الف(ای میان آقای      نامه  مبایعه

انتقـال، از آنهـا وکالـت      خریدار ضمن ذکر تعهد فروشندگان مبنی بر عدم مشکل          . گردد  می
در حین اقداماتت اداری جهـت انتقـال        . نماید  ت انجام تشریفات قانونی اخذ می     بالعزل جه 

لـه بـه    را به دلیل بدهی به شخص دیگری محکوم کرده و محکوم         ) الف(سند، دادگاه آقای    
) الـف (اعتبار اینکه قسمتی از ملک مورد سؤال طبق اسناد موجود در ثبـت بـه نـام آقـای                    

مطـرح  ) ج(اکنون شـکایت آقـای      . نماید   را توقیف می    احکام آن  اجرای  باشد، از طریق      می
دارنـد    نیز اظهار می  ) ب(و  ) الف(اند؛ و آقایان      است که فروشندگان منع معامله را تعهد کرده       

لـه کـه      که نه قادرند ثمن معامله را مسترد دارند و نه توان رفع توقیف را دارنـد، و محکـوم                  
های و ااصـل طلـب را نمـوده     طالبه خسارت احکام در توقیف دارد، م   اجرای  ملک را توسط    
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نیز حاضـر بـه فـسخ       ) ج(قاضی پرونده، با توجه به اینکه آقای        اکنون شما به عنوان     . است
  . باشد نسبت به صدور رای اقدام نمایید معامله نمی

  
  

**********  
  
  

  )3سؤال 
ام با ارائه تصویر دیپلم دوره متوسـطه بـه واحـد کـارگزینی، بـه اسـتخد               ) الف(آقای  

پس از مدتی، از بورسیه تحـصیلی ادره متبـوع اسـتفاده و موفـق بـه                 . آیند  در می ) آ(وزارت  
ترتیـب انتقـال وی را   ) الـف (با اعالم نیاز به وجود آقای ) آ(وزارت . گردد کسب لیسانس می  

کند که مدرک دیپلم      واحد کارگزینی اخیراً با وصول پرونده استخدامی مالحظه می        . دهد  می
تاییدیه آموزش و پرورش را به همراه ندارد و بـدون توجـه بـه مـدرک لیـسانس                   ارائه شده   

بـدواً  . شود که مدرک ارائه شده جعلی بـوده         موجود در پرونده مراتب را استعالم و کشف می        
با پرسش و پاسخ، اقـرار صـریح از وی گرفتـه و       ) الف(دادگاه تخلفات اداری با احضار آقای       

سپس پرونـده را عینـاً بـه دادگـاه ارسـال و             . ل شده است  که سند مذکور توسط خود او جع      
نـسبت بـه ابطـال لیـسانس و         ) الـف (نماید که ضمن رسیدگی به اتهام آقای          درخواست می 

اکنون شما به عنوان قاضی پرونده      . صدور حکم انفصال از خدمات دولتی وی را صادر نماید         
 دادگـاه تخلفـات اداری را       های  در چه حدودی خود را صالح به رسیدگی و کدامیک خواسته          

دانید؛ و آیا اساساً دادگاه مذکور را به عنوان شاکی یا طرف دعـوا تلقـی خواهیـد                    صحیح می 
  نمود؟ و یا اینکه با دستور دادستان نسبت به آن وارد رسیدگی خواهید شد؟

  
  

**********  
  
  

  )4سوال 
ای، در حـال      لـه بـا شـلیک گلو    ) ب(مبنی بر قتل آقـای      ) الف(دادگاه به اتهام آقای     

دارد  متهم در پاسخ به سوال دادگاه، مبنی بر محل تهیه اسلحه عنوان می        . باشد  رسیدگی می 
که به عنوان دکـور روی دیـوار نـصب بـوده تهیـه کـرده و       ) ج(که اسلحه را از منزل آقای  



 ١٨٩

حیوانی را در حـال     آلود بوده تصور کرده       برداشته و چون هوا مه    ) د(فشنک را از منزل آقای      
شـود    شکار مورد هدف قرار داده، ولی پس از شلیک و نزدیک شدن به مصدوم متوجه مـی                

در دادگاه حاضـر شـده و ضـمن         ) ج(آقای  . که وی صدای حیوانی را تقلید و مرا فریب داده         
کنـد    و اضافه مـی   . مجوز اسلحه خود را به دادگاه ارائه می نماید        ) الف(قبول اظهارات آقای    

بـه  ) د(آقـای  .  وی بدون اجازه و حتی در غیاب وی صورت گرفتهکه خروج اسلحه از منزل 
های خـالی   کند که وی پوکه اضافه می)الف(دادگاه حاضر شده و ضمن قبول اظهارات آقای     
نماید و پس از شـارژ آنهـا در قبـال دریافـت      را از افرادی که مجوز اسلحه دارند دریافت می  

ه وی چگونـه فـشنگ را از منـزل وی خـارج             دارد و اینکـ     اجرت به صاحبان آنها مسترد می     
اکنون شـما بـه عنـوان       . خبر است و این را یقین دارد که بیشتر از یک عدد نبوده              نموده بی 

  . نمایید قاضی پرونده، با توجه به شکایت اولیای دم علیه هر سه نفر چگونه رای صادر می



 ١٩٠

  شماره قبل» خود را بیازماییم«پاسخ به سئواالت 
  

  :1سؤال 
  .........کند خریداری می) ب(ملکی را با یک خط تلفن از آقای ) الف(ی آقا

  :پاسخ
توسـط  ) ج(با عنایت به اینکه ماهیت حقوقی انتقال خط تلفن متعلـق بـه شـخص                 

باشد، که تنها فـرق آن بـا          قانون مدنی می  ) 247(معادله فضولی موضوع ماده     ) ب(شخص  
در مورد اخیر است که امضای صورت جلـسه         ) سوءنیت(انتقال مال غیر، وجود عنصر روانی       

مبنی بر انتقال تلفن پـس از تـسویه حـساب و امـضای همـان                ) ب(مشعر بر تعهد شخص     
، داللت بر تنفیـذ معاملـه فـضوی از ناحیـه وی و عـدم احـراز                  )ج(تعهدنامه توسط شخص    

در این خصوص و مختومه بودن پرونده طی قرار منع پیگرد یا حکـم              ) ب(نیت شخص     سوء
بدیهی است در غیـر ایـن صـورت، مختومـه           . نماید  از ناحیه دادگاه می   ) حسب مورد (رائت  ب

نمودن پرونده به لحاظ جنبه عمومی بزه انتقال مال غیـر، مواجـه بـا ایـراد قـانونی بـوده و                      
بـه لحـاظ ترتـب      ) ب(در نتیجه شکایت مجـدد شـخص        . دادگاه از این تصمیم امتناع نمود     

قـانون آیـین    ) 6(مـاده   » 5«بها بر موضـوع، مـستنداً بـه بنـد           قاعده حقوی اعتبار مختومه     
دایر بـر   ) الف(دادرسی کیفری، مواجه با قرار موقوفی تعقیب خواهد بود، ولی حقوق شخص             

مبنی بر الزام به تنظیم سند رسـمی        ) ج(و  ) ب(تقدیم دادخواست به طرفیت هر دو شخص        
  . کیفری به شرح فوق محفوظ استیک خط تلفن و با مستند قرار دادن صورتجلسه دادگاه 

**********  
  

  ) 2سوال 
  .........دهد اجاره می) ب(یک واحد از آپارتمان خود را به آقای ) الف(آقای 
  :پاسخ

باشـد؛ کـه در       اجزای رکن مادی هر جرم، موضوع آن مـی        با توجه به اینکه یکی از       
باشد و از     می» لق به غیر  مال متع «جرایم علیه اموال و مالکیت و در موضوع سؤال، تخریب           

آنجا که در فرض خودآزمایی مال موضوع تخریب بـه خـود مرتکـب تعلـق دارد، بنـابراین،                   
) ب(ولی از آنجا کـه شـخص        . تصور بزه تخریب در آن فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است          

به عنوان مستأجری که مدت اجاره آن نیز حدود دو سال پـیش سـپری شـده اسـت؛ ولـی                     
بت به تخلیه ملک اقدام ننموده و خکمـی نیـز از ناحیـه مرجـع صـالح در ایـن                     مشارالیه نس 

خصوص صادر نشده است؛ در نتیجه وی به عنوان متصرف ملک بر اسـاس قـسمت اخیـر                  



 ١٩١

 تلقـی و هرگونـه مزاحمتـی در ایـن           79قانون آیـین دادرسـی مـدنی مـصوب          ) 162(ماده  
 بـود و    1370سالمی مـصوب    قانون تعزیرات ا  ) 690(خصوص منطبق بر قسمت اخیر ماده       

  . ی کیفری استاجرای واجد ضمانت 
**********  

  
  ) 3سؤال 

کند که سـند ابـرازی شـاکی،          در یک دعوای کیفری، متهم در دفاع از خود ادعا می          
  .........باشد مجعول می

  :پاسخ
به لحاظ انتقـال مـال غیرشـکایت کـرده و           ) ب(علیه شخص   ) الف(بر فرض اینکه    

 دفاع از خود به مجعول بودن سند ابرازی استناد نموده، ولی کارشناس             در مقام ) ب(شخص  
منتخب دادگاه صرفاً دو سطر آخر سند را اضافه شده بر متن اعالم کـرده و ایـن نظـر نیـز                      
مصون از اعتراض طرفین باقی مانده باشد؛ از آنجا که در فرض سؤال، دو سطر اخیـر سـند                   

باشد و با توجـه بـه         نافی وقوع عقد بیع بین آنها نمی      ابرازی مربوط به شروط معامله بوده و        
نسبت به مال موضوع جرم دارد، بنابراین،       ) ب(صورت مسئله که حکایت از مالکیت شخص        

تردیدی وجود نـدارد و از سـوی دیگـر،          ) ب(در وقوع معامله معارض از ناحیه شخص اخیر         
مرتکب جعل در سند عـادی      اخیر به سند ابرازی     نیز با اضافه نمودن دو سطر       ) الف(شخص  

 شـده و در نتیجـه       75قانون تعزیرات اسالمی مصوب سال      ) 536(و  ) 523(موضوع مادتین   
های عمـومی     قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) 3(ماده  » ل«نظریه جانشین دادستان بند     

  . باشد صحیح می» . به عمل آمده است1381و انقالب مصوب 
**********  

  
  )4سؤال 
هاسـت از پرداخـت        علیه همسر خود شکایتی مطرح نموده که وی مـدت          )ب(خانم  
  .......مخارج زندگی
  :پاسخ

الطـالقٌ بیـد    (و به تبع فقه امامیه      ) 1133(با عنایت به اینکه قانون مدنی طی ماده         
طالق را از خصوصیات و اختیـارات زوج قـرار داده اسـت، مگـر در مـوارد                  ) من اخذ بالساق  

دوام زوجیت موجب عـسر و حـرج   ...... «قانون مدنی ) 1130(ت ماده استثنایی که به صراح  
تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق کند، چنانچه عسر و حـرج                زوجه باشد، وی می   



 ١٩٢

تواند زوج را اجبار به طالق نماید و در صورتی کـه              مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می      
یا اینکه زوجه ضـمن عقـد   » .شود ع طالق داد میاجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شر 

بدیهی اسـت در    . اعتیاد همسر نموده را باشد    نکاح شرح حق طالق در برخی موارد از جمله          
این گونه موارد، زوجه حق درخواست طالق را دارد که با توجه به مفاد سؤال و تحقیقات به                  

 طـالق از ناحیـه زوجـه، اجابـت          عمل آمده از ناحیه دادگاه و احراز یکی از مبانی درخواست          
ولی در خـصوص مهریـه      . خواسته مشارالیها در رابطه با طالق غیر قابل اجتناب خواهد بود          

باشد صدور حکم به تأدیه آن        که عندالمطالبه بوده و نفقه که پرداخت آن از تکالیف زوج می           
  .از ناحیه دادگاه و بنا به درخواست زوجه، یک ضرورت قانونی است


