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  سرمقاله
  

  نویسی رنجنامه ناشی از قانون
دانید چـه   رنجنامه، شما را متعجب نخواهد کرد؛ چرا که خوب می      «عنوانی که پیش روی شماست،      

در عـین حـال   . برنـد  نویسی در این مرز و بوم رنج می   کش که از کیفیت قانون      بسیار قضات زحمت  
یچ گونه شک و تردیـدی نیـست، امـا چـه       نویسان، جای ه    رسانی صادقانه در قانون     که ایده خدمت  

البتـه آنچـه کـه      . آیـد   نویسند وآنچه بر سر قضات ومخاطبین و مرتبطین می          بگویم از آنچه که می    
موردنظر ما است بیشتر، قوانین و مقررات حقوقی و قضایی است و اگر بخواهیم از آثـار قـوانین در                

به هر حـال در ایـن   . ط مراجعه کنیمهای دیگر سخن بگوییم الجرم باید به مجریان مربو      تخصص
ن و  «: کنـیم کـه     سپاریم و این آیه شریفه را زمزمـه مـی           گفتار ذکر سخن دل قضات را به قلم می        

  .»القلم و ما یسطرون
قاضی از یک جهت مسلح به سالح تهذیب، صبر، بردباری تـدبیر و             . قانون ابزار دست قاضی است    

؛ و ایـن رسـالتو وظیفـۀ حکومـت بـه معنـای اعـم و        اندیشه و از جهت دیگر مسلح به قانون است   
البته اهتمام و کوشـش  . معنای اخص است که قاضی را از هر دو جهت مسلح نماید             دستگاه قضا به  

  .قاضی نیز مدنظر است
منـدی از     اگر بناست قاضی در صدور احکام متنوع موفق باشد بایـد بـه توفیـق او در جهـت بهـره                    

از قضات پرسش شود که سالح و قـانون مـورد نیـاز آنهـا چـه                 اگر  . های مذکور کمک شود     سالح
کیفیتی دارد، آنان با ارج گذاری نسبت به قوانین مطلوب در ارتباط با بقیه مصوبات قـانونی، زبـان                   

  :ها مطالبه شود چنین خواهند گفت اگر مصادیقی از شکوه. به شکوه خواهند گشود
) 16(و انقالب تصویب شـد، قانونگـذار در مـاده           های عمومی     زمانی که قانون تشکیل دادگاه    ) الف

  :قانون مذکور مقرر کرد
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در جنبۀ کیفـری، آیـین      . ها عمل کنند    های عمومی و انقالب بر اساس آیین رسیدگی دادگاه          دادگاه
 بود و این قانون بر اسـاس تفکیـک          1290ها همان قانون اصول محاکمات جزایی         دادرسی دادگاه 

ماتی از محاکمه نگاشتهخ شده بود؛ یعنی در قـسمتی قـانون دادسـرا              مرجع و مرحله تحقیقات مقد    
آیا جای تعجب نبود که دادگـاه عمـومی بـر اسـاس قـانون دادسـرا                 . ودر قسمتی قانون دادگاه بود    

وسـیله دادگـاه      خصوصاً در وضعیتی که قانون داسرا در مورد تحقیقات مقدماتی بـه           ! رسیدگی کند؟ 
  . حکمی نداشت

قانون اصالح قـانون    ) 3(مقرر شد دادسرا دوباره وارد میدان شود، در صدر ماده            که   81در سال   ) ب
  :های عمومی و انقالب نوشتند تشکیل دادگاه

در !! هـای عمـومی و انقـالب عمـل کنـد            تا اطالع ثانوی دادسرا بر اساس آیـین دادرسـی دادگـاه           
یفـری، راجـع بـه نحـوۀ        وضعیتی که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امـور ک             

  !!! تحقیقات در دادسرا هیچ حکمی نداشت
های عمومی و انقالب نوشتند که قاضی بایـد حکـم             قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 214(در ماده   ) ج

قـانون  ) 2(اینکه مـاده    . دعوا را در قوانین پیدا کند و اگر پیدا نکرد به سراغ منابع معتبر فقهی برود               
ر جرم دانستن فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کـرده               مجازات اسالمی مبنی ب   

قاضـی تخـصص    . کنـد   این که قاضی منبع معتبر فقهـی را از کجـا پیـدا مـی              . چه سرنوشتی دارد  
و باالخره مردم عادی چگونه بداننـد   . ای بیاموزد   تشخیص منبع معتبر از غیر معتبر را در چه مدرسه         

  .!!!ی جرم نیست، به ورطه ابهام سپرده شدچه عملی جرم است و چه عمل
هـای عمـومی وانقـالب نوشـتند کـه          قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه     )14( ماده   "ج"در بند   ) د

ایـن همـه    . یابـد    عمومی جزایی با حضور قاضی دادگاه و دادستان یا نماینده او رسمیت مـی               دادگاه
یت یافتن جلسه دادگاه از کجا دادستان پیدا        دادستان از کجا بیاید؟ دادگاه عمومی بخش برای رسم        

در جرایم قابل طرح مستقیم دردادگاه که تأسیس جدیـدی اسـت، چگونـه عمـل شـود؟ در                   ! کند؟
هـای    دادگاه کیفری استان و تجدیدنظر تکلیف چیست؟ اینها هم بی پاسخ ماند یا مواجه بـا پاسـخ                 

  !!هر کسی از ظن خود شد یار من. متفاوت و متضاد گردید
رسالت قانون جدید، احیای دادسرا بود؛ اما       . قانون اولیه پابرجا ماند   ) 34(در قانون اصالحی، ماده     ) ه

  !!آن را منحل کنید: گفت می) 34(مادۀ 
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های عمومی و انقـالب در امـور کیفـری،      دادگاهقانون ایین دادرسی  ) 188( ماده   "2"در تبصره   ) و
شش مـاه   . جازات مرتکب اخالل، دستور توقیف بدهد     دادگاه برای حفظ نظم دادگاه و م      : نوشته شد 

دادگـاه  : های عمومی و انقالب در امور مدنی نوشـتند          قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 101(بعد در ماده  
قابـل تبـدیل بـه      !! باالخره این مجازات، حکم است یـا دسـتور ؟         . حکم محکومیت به حبس بدهد    

  !!ست یا ویژه؟ترتیب رسیدگی عمومی ا!! جزای نقدی است یا نه؟
  )...ز

هایش بسیار زیاد است چه رنجی را به او           داند اجرای این قوانین که نمونه       هیچ کس جز قاضی نمی    
رتبه کـم دارد؛      مگر دستگاه قضایی از قضات عالی     ! راستی چرا این گونه است؟      به!!! کند  تحمیل می 

زاری بـا ایـن کیفیـت بـه         پس چگونه است که اب    ! مگر اساتید فاضل و دانشمند در دسترس نیستند       
کـار    قاضی تحویل می شود؟ با وجود الهی بودن منصب قضا، رنج ناشی از صعوبت و سـختی ایـن                  

  . قاضی را بس
هـای آنـان در مراجعـه بـه           هـا و مـرارت      با وجود ولی نعمت بودن آحاد ملت، رنج ناشی از سـختی           

  .ی را بسکند، قاض دستگاه قضا و مشکالتی که از این جهت قاضی را احاطه می
  .نگاه ناخالص به قاضی و رنج حاصل از آن نگاه، قاضی را بس

  ! حال که چنین است، رنج ناشی از قانون نویسی چرا؟
  .نویسان عزیز قانونگذاران و پیش! به قاضی کمکم کنید

  سردبیر
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  در دادسرای جدید علیه احضار محکوم
  )مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضاییه(علی مهاجری 

  :هچکید
در شماره قبل با اشاره به کهن بودن مقررات احضار در نظام کیفری ایران، به ضرورت نـوآوری در              

احضار متهم یا برای تحقیقـات      . عمل و کاربرد برای احضار متهم اشاره و توضیحات الزم بیان شد           
 کـه   مقدماتی است که جز در موارد استثناء از وظایف دادسراست یا برای دادرسی و محاکمه اسـت                

از وظایف دادگاه بوده ومنصرف از بحث ماست؛ و یا برای اجرای حکم است که مـرتبط یـا بحـث                     
این مقاله بوده و پس از بررسی قانون، راهکارهای قابل اجرای آن مطرح و نتیجه نهایی نیز بیـان                   

  .خواهد شد
  

  علیه مقررات قانونی احضار محکوم
و مقررات نسبتاً جامعی تحت عنوان قـانون اجـرای   قانونگذار در جهت اجرای احکام مدنی، ضوابط   

صد و هشتاد مادۀ این قانون، راهگشای بـسیاری            تصویب نموده و یک    1356احکام مدنی در سال     
امـا بـا وجـود تنـوع احکـام کیفـری از جهـت نـوع                 . از مشکالت در امر اجرای حکم مدنی اسـت        

نـام قـانون      ایی ایـران، قـانونی بـه      ها و مکحکومینی که موضوع آنها هستند، در نظام قـض            مجازات
و قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مجازات اسالمی          ) 1(اجرای احکام کیفری وجود ندارد      

در موارد بسیار محدودی به بعضی از مقررات اجـرای حکـم            ) 3(و قانون آیین دادرسی کیفری      ) 2(
کـم کیفـری را بـدون ابـزار متناسـب           کیفری اشاره نموده و در عمده موارد، قاضی اجـرا کننـدۀ ح            

سکوت عمـدۀ قانونگـذار در ارتبـاط بـا نحـوه اجـرای              . قانونی، موظف به انجام وظیفه نموده است      
احکام کیفری از جمله چگونگی احضار محکوم علیه باعث شده است قاضی اجرای احکام کیفـری                

بـا ابهـام و اشـکال و        علیه و احـضار او بـرای اجـرای حکـم نیز             در مورد شیئه دسترسی به محکوم     
که با تمسک بـه مـواد قـانونی           ای نیست جز این     به هر حال چاره   . رو باشد   های مختلف روبه    دیدگاه

  .پراکنده در این خصوص راهکاری اندیشیده و مطرح شود
  

  علیه  راهکار مطرح برای دسترسی به محکوم
مرحله تحقیقات مقدماتی شیوۀ    همان گونه که قبالً بیان شد، قانونگذار برای حاضر کردن متهم در             

اما برای دسترسی به    . قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است      ) 113و  112(خاصی را در مواد     
در ایـن خـصوص راهکارهـای       . علیه جهت اجرای حکم، راهکار معینی وضع ننموده اسـت           محکوم

  ذیل مطرح است؛ 
  علیه   جلب محکوم-الف
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از چـه   علیـه     که محکومیت کیفری محکوم     ء و بدون توجه به این     بر اساس این راهکار بدون استثنا     
در توجیه این راهکـار مـی تـوان گفـت، احـضار مـتهم               . نوع است، نامبرده ابتدائاً جلب خواهد شد      

) 4(های عمومی و انقالب در امور کیفری          قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 112(شرح مذکور در ماده       به
خواهـد نـزد    ی اولین بار و بدون اطالع قبلی از نوع اتهام خود مـی          ناظر به وقتی است که متهم برا      

  .مرجع قضایی حاضر و از خود دفاع کند
توانـد حـاکی از آن باشـد کـه چـه بـسا بـا موجـه تـشخیص                 قایل شدن حق دفاع برای متهم می      

ی تـوان و  گناهی او وجود داردابتدائاً نم دفاعیات،نامبرده مبرا از جرم اعالم و کسی را که احتمال بی       
  .نباید جلب کرد

اما کسی که با گذراندن تمام مراحل دادرسی، از دفاع خود سودی نبرده و محکومیت قطعی یافتـه                  
ای برای دفاع مطرح باشد؛ بلکه با اثبات بزهکاری و تعیین مجـازات او، نـامبرده بایـد                    است، زمینه 

ی وثیقه باشد یا نباشد، خـواه ملتـزم   رأساً جلب شود، خواه کفیل داشته یا نداشته باشد، خواهان دارا    
/ 30 -08/7/ 22اداره حقوقی قوه قضاییه ضمن نظریه شـماره         . به حضور گردیده یا نگردیده باشد     

علیـه   ها، جلب محکـوم   تقریباً این راهکار را برگزیده و اعالم داشته است در کلیه محکومیت  80/ 8
  .نامه ایرادی ندارداالجرا بالفاصله بعد از ابالغ  داد پس از حکم الزم

قانون آیـین   ) 119(اگر دادستان یا دادیار اجرای احکام به این راهکار معتقد باشند باید مطابق ماده               
بـدیهی  . علیه را صادر نمایند     دستور صدور برگ جلب برای دستگیری محکوم      ) 5(دادرسی کیفری،   

بـدیهی اسـت    .  نماینـد  علیه را صـادر     است شرایطی که باید در برگ جلب برای دستگیری محکوم         
شرایطی که باید در برگ جلب رعایت شود همان شرایطی اسـت کـه در احـضارنامه نیـز رعایـت                     

ها مالحظه شده است قاضی اجرا به جای دستور صـدور بـرگ جلـب،                 در بعضی از پرونده   . شود  می
ـ       علیه را از طریق پاسگاه انتظامی محل صادر می          دستور اعزام محکوم   ن دسـتور،   کند و در اجرای ای

علیـه او را بـه واحـد اجـرای            شود با مراجعه به آدرس محکـوم        ای به پاسگاه خواسته می      ضمن نامه 
تـر اسـت،    علیه موجه که کدام شیوه برای دسترسی به محکوم    این) (6. (احکام کیفری داللت نمایند   

  .) در ادامه مقاله به آن پرداخته خواهد شد
  گذار   یل یا وثیقهعلیه از طریق کف  دسترسی به محکوم-ب

ترین جهتی که موجب صدور قرار تأمین برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مـی شـود                   اصلی
. قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده اسـت ) 132(دسترسی به او در مواقع لزوم است که در ماده    

گذار بـرای   ل یا وثیقه قانون مذکور نیز بیانگر این معناست که خواستن متهم از کفی          ) 142(ماده  ) 7(
بنـابراین، در مرحلـه اجـرای حکـم،         ) 8. (سه مورد تحقیقات، محاکمه و اجرای حکم موجـه اسـت          

گـذار او     علیه را رأساً جلب کند، بلکه باید از کفیـل یـا وثیقـه               تواند محکوم   قاضی مجری حکم نمی   
اگر دادستان  .  کنند علیه را به واحد اجرای احکام معرفی        بخواهد که ظرف مهلت بیست روز محکوم      

یا دادیار اجرای احکام به این راهکار معتقد باشـند، در مـورد محکـومینی کـه کفیـل داشـته و یـا                        
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علیـه را     گذار، محکوم   شخص ثالث برای آنها وثیقه سپرده است دستور خواهند داد که کفیل یاوثیقه            
ب حکـم غیـابی     موجـ   ایـن راهکـار در مـورد متهمینـی کـه بـه            . برای اجرای حکم حاضـر نماینـد      

حضور بـا تعیـین وجـه     محکوومیت یافته و یا خود دارای وثیقه بوده و یا در مورد آنان قرار التزام به               
  .التزام صادر گردیده کارساز نخواهد بود

   حسب مورد احضار یا جلب -ج
ر گـذا  علیه در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، کفیل یا وثیقـه    بر مبنای این راهکار اگر محکوم     

معرفی کرده باشد باید او را احضار نمود و در صورت عدم حضور مطابق قراردادی که بین قاضی و                   
گذار منعقد شده، از آنها خواسته شود او را حاضر نمایند؛ زیرا الزمه خواستن مـتهم از                  کفیل یا وثیقه  
اما . اضر نشده باشد  با ابالغ اخطاریه ح   ) علیه  در اینجا محکوم  (گذار آن است که متهم        کفیل یا وثیقه  

که متهم فاقـد      حضور صادر شده و یا این       اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم قرار التزام به         
اگر دادستانیا دادیار اجرای احکام بـه ایـن         . تأمین باشد رأساً باید او را برای اجرای حکم جلب نمود          

علیـه کفیـل یـا     نموده وچنانچه محکـوم راهکار معتقد باشند باید به مدارک موجود در پرونده توجه     
علیـه    گذار مراجعه کنند؛ یعنی اگر محکـوم        گذار دارد او را احضار و عنداللزوم به کفیل یا وثیقه            وثیقه

و اگر این وضعیت وجود ندارد؛ یعنی قرار کفالت یـا وثیقـه صـادر    . را جهت اجرای حکم حاضر کند    
نده دیگری در بازداشت نباشـد، دسـتور جلـب او را            نشده است و متهم در مرحله اجرا به اعتبار پرو         

  . صادر نمایند
   در موارد مخصوص جلب و در سایر موارد احضار-د

علیه در مرحلـه   بر مبنای این راهکار، درست است که قانونگذار برای چگونگی دسترسی به محکوم  
ی ضـوابطی قـرار   اجرا، حکم خاصی وضع ننموده است، اما برای مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرس         

) 112(بـه داللـت مـاده       . الرعایـه اسـت     داده است که استفاده از این ضوابط درمرحله اجرا نیز الزم          
این اصل  . آید  عمل می   قانون آیین دادرسی کیفری، اصل آن است که احضار متهم با احضارنامه به            

قاضـی واحـد اجـرای      ) 9. (قانون مذکور بیان شده اسـت     ) 118(دارای استثنائاتی است که در ماده       
احکام کیفری پس از وصول پرونده از دادگاه، بایـد نـوع محکومیـت مـتهم را بررسـی و چنانچـه                      

کنـد؛ و در      باشد رأساً او را جلب والّا از قاعده عام احضار اسـتفاده مـی             ) 118(موضوع مشمول ماده    
کـه دارای کفیـل یـا    یـا این : کند، اگر حاضر نشود از دو حال خـارج نیـست   که او را احضار می  جایی
علت عـدم   که به کند و یا این گذار او مراجعه می گذار است که در این صورت به کفیل یا وثیقه     وثیقه

گذار است که در ایـن مـورد و مـوارد دیگـر پـس از                  صدور قرار وثیقه یا کفالت فاقد کفیل یا وثیقه        
ین راهکار معتقـد باشـند مطـابق        اگر دادستان یا دادیار مجری حکم به ا       . کند  احضار، او را جلب می    
  .آن عمل خواهند نمود
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  نظر کمیسیون آموزشی دادسرا
های آمـوزش حـضوری قـضات         گویی سریع به سؤاالت مرتبط با دادسرا که در دوره           منظور پاسخ   به

رتبه در حوزه معاونـت آمـوزش         شوند، کمیسیوی متشکل از اساتید دانشگاه و قضات عالی          مطرحمی
های آموزش دادسرا، ایـن       یکی از سؤاالت مطرح شده در دوره      ) 10(ل شده است    قوه قضاییه تشکی  

حکم قطعی به اجرای حکم دادسرا و اصل گردیده است، آیا دادیار باید بـدواً               «سوال بوده است که     
 کمیسیون در پاسخ به سؤال مذکور چنـین         »علیه را جلب کند؟      محکوم که احضارنامه بفرستد یا این   

در سیستم قضایی ایران، اصل بر این است که متهم ابتدائاً احضار شود و اگـر                «: اظهار نموده است  
 118مـاده   (مواردی که رأساً جلب ضرورت دارد در قانون احصا شده اسـت             . حاضر نشد جلب گردد   

. گیـرد  و در این موارد بدون نیاز به ارسال احضارنامه، جلب صورت می      ) قانون آیین دادرسی کیفری   
  ) 11(» .علیه باید بدواً احضار شوند ، متهم یا محکومدر سایر موراد

اند مگر در     علیه داده   گونه که مالحظه شد، اعضای کمیسیون به اتفاق، نظر به احضار محکوم             همان
 این مقاله   "د"یعنی راهکار مذکور در بند      . بینی کرده است    مواردی که قانون، جلب ابتدایی را پیش      

  .اند درا پذیرفته
  

  اییدیدگاه قض
علیـه بـرای اجـرای        از جمله مسایلی که در مجمع قضات مطرح است، شیوه دسترسی به محکـوم             

 در بین قضات استان خوزسـتان مطـرح بـوده اکثریـت             79این موضوعدر سال    . حکم کیفری است  
علیـه را بـدواً جلـب         توان محکوم   جز جرایم سبک می     درکلیه جرایم به  «: اند  چنین اعالم نظر نموده   

علیـه    موقع اجرا گذارده شـود و نیـاز بـه احـضار محکـوم                احکام قطعیت یافته باید فوراً به      کرد؛ زیرا 
علیه، وی برای خالصی از مجازات متواری گـردد و            نیست؛ زیرا احتمال دارد پس از احضار محکوم       

وانگهی، فلسفه احضار برای آن است که شخص احضار شونده          . طول انجامد   ها به   اجرای حکم سال  
اقلیـت نیـز اعـالم      » .علیه منتفی اسـت     دفاع از خود داشته باشد که این امر دربارۀ محکوم         آمادگی  
علیه احضار شود و در صورت     با توجه به مقررات قانونی احضار و جلب، بدواً باید محکوم          «: اند  داشته

عدم حضور از طریق کفیل یا وثیقه گذار وی اقدام گردد و این امر هم بـا حفـظ حرمـت و آبـروی           
  )12(».شخاص و مقررات قانونی سازگاری داردا

انتخاب راهکار موجه برای دسترسی به متهم، در گروه ارزیابی، آن است که بیان : ارزیابی راهکارها
گردید؛ یعنی، اعتقاد به جلب متهم بدون اینکه او قبالً احضار شده باشد و استفاده از این قاعده در 

رسد، خصوصاً در وضعیتی که  نظر نمی لت انسانی سازگار بهتمام موارد، با کرامت و شأن و ممنز
  .نوع جرم و مجازات محکوم علیه امری خفیف است

گذار نیز قابل توجیه نیست؛ زیرا عبـارت مـذکور در تبـصره مـاده                 مراجعه ابتدایی به کفیل یا وثیقه     
قبـولی  قاضی مکلف اسـت ضـمن صـدور قـرار           «: قانون آیین دادرسی کیفری به این شرح      ) 132(
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تفهیم نماید، در صورت احـضار مـتهم و         ) گذار غیر از متهم باشد      چنانچه وثیقه (گذار    کفالت یا وثیقه  
گـذار نـسبت بـه وصـول      عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه    

بـدواً بایـد    داللـت دارد کـه      » .الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شـد             وجه
احضار شود و اگر با وجوداحضار، حاضر نگردید، ان موقع به کفیل یـا              ) علیه  در اینجا محکوم  (متهم  
تمسک به جلب ابتدایی در جرایم مهم نیز اگـر بـا فـرض وجـود کفیـل یـا                    . گذار رجوع شود    وثیقه
د، دلیلی ندارد   شو  گذار صورت گیرد دارای این اشکال است که اخذ کفیل یا وثیقه خواسته می               وثیقه

  . که حتی در جرایم مهم بدون توجه به تعهد کفیل یا وثیقه گذار، مستقیماً به متهم رجوع شود
  

  :نتیجه
علیه جهت اجرای حکم، راهکارهـای     با توجه به توضیحاتی که بیان شد، برای دسترسی به محکوم          

  :شود زیر قابل دفاع بوده و موارد ذیل پیشنهاد می
گذار بوده و حکم غیابی بـرای آنهـا صـادر شـده               مینی که فاقد کفیل یا وثیقه      در مورد محکو   -الف

گونـه    ترین راه برای دسترسی و تحمیل مجازات اسـت؛ زیـرا اگـر ایـن                است، جلب ابتدایی شایسته   
شدند و جلوگیری از      متهمان ارادۀ حضور داشتند، در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی حاضر می           

بـدیهی اسـت در صـورت جلـب و اعـالم اعتـراض،        . کند آنها رأساً جلب شوند     فرار آنها ایجاب می   
  . مطابق قواعد عام عمل خواهد شد

شـوند و در صـورت        گذار می باشند، بدواً احضار می        در مورد متهمینی که دارای کفیل یا وثیقه        -ب
صره مـاده   شـرح تبـ     عدم حضور، اخطار به کفیل یا وثیقه گذار راهکاری است که با حکم قانون بـه               

  .قانون مذکور سازگارتر است) 142(قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ) 132(
باشند، اگر کفیـل یـا    قانون آیین دادرسی کیفری می   ) 118( در مورد متهمینی که مشمول ماده        -ج

 بـدیهی اسـت     .شـود    عمـل مـی    "الف" و اگر ندارند، مطابق بند       "ب"گذار دارند، مطابق بند       وثیقه
علیه پس از عدم توجه او به احضار          گذار مانع از جلب محکوم      علیه از کفیل یا وثیقه      استن محکوم خو

  .نخواهد بود
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  :ها نوشت پی
با توجه به سکوت قانون در مورد شیوه اقدام در واحد اجرای احکام کیفـری، نگارنـده در                   -1

قسمتی را به بحـث در  » 83آیین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکرسازان، چاپ  «چاپ سوم کتاب    
  .توانند به کتاب مذکور رجوع نمایند عالقمندان می. مورد اجرای احکام کیفری اختصاص داده است

، 195،  176،  156،  155،  102،  101،  99،  96،  94،  93(تـوان بـه مـواد         عنوان مثال می    به -2
 قانون مجـازات    که در   این مواد با این   . قانون مجازات اسالمی مراجعه کرد    ) 282،  276،  265،  262

 .باشند اند، اما درباره اجرای حکم جزایی می اسالمی آمده
هـای عمـومی وانقـالب در امـور           قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 300(لغایت  ) 278(به مواد    -3

 .کیفری مراجعه شود
احـضار  «: های عمـومی و انقالبـدر امـور کیفـری           قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 112(ماده   -4

آید؛ احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود یـک نـسخه را               عمل می   ارنامه به وسیله احض   متهم به 
 ».کند متهم گرفته و نسخۀ دیگر را امضا کرده به مأمور احضار رد می

جلـب  «:   های عمومی و انقالب در امور کیفـری         قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 119(ماده   -5
مضمونش، مضمون احضاریه است باید به    برگ جلب که    . آید  عمل می   موجب برگ جلب به     متهم به 

 » .متهم ابالغ شود
:  دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات چنـین آمـده اسـت              1373/ 9/ 21 -66در رأی شماره     -6

را ) علیـه  محکـوم (دادستان در پی صدور دستور دادیار مجری حکم به کالنتری برای اعزام متهم              «
دادسـتان  . ودداری و اوراق را اعاده دهند     دهد فعالً از اعزام متهمان خ       جهت اجرای حکم دستور می    

چنانچه مالحظه شد، دادگاه عالی انتظامی، دسـتور بـه پاسـگاه بـرای              » .مرتکب تخلف شده است   
را جهت اجرای حکم تخلف ندانسته است؛ اما دستور جلوگیری از اعزام            ) محکوم علیه (اعزام متهم   

. یفری است تخلف محسوب نمـوده اسـت       لحاظ اینکه منافی با لزوم تسریع در اجرای حکم ک           را به 
، صـفحه   1376زاده، انتشارات آیدا،      نظارت انتظامی در نظام قضایی، تألیف آقای احمد کریم        : منبع(

152 ( 
منظـور    به«: های عمومی و انقالب در امور کیفری        قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 132(ماده   -7

لوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با         موقع وی در موارد لزوم و ج        دسترسی به متهم و حضور به     
را صـادر   ... دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی، یکی از قرارهای تأمین کیفری                

 » ...کند
خواسـتن  «: های عمومی و انقالب در امور کیفری        قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 142(ماده   -8

ور متهم برای تحقیقات یـا محاکمـه یـا اجـرای            گذار جز در موردی که حض       متهم از کفیل یا وثیقه    
 » .حکم ضرورت دارد ممنوع است
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قاضـی  «: های عمومی و انقالبـدر اممـور کیفـری          قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 118(ماده   -9
 : که بدواً احضاریه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر نماید تواند در موارد ذیل بدون آن می

  .باشد زات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو میدر جرایمی که مجا: الف
متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی بـرای دسـتیابی                  : ب

  » .به متهم به نتیجه نرسیده باشد
در این کمیـسیون    .  نتیجه کار این کمیسیون در دو مرحله برای استانها ارسال شده است            -10

سؤال مربوط به نحوه کار در دادسـرای جدیـد پاسـخ داده شـده و در مقدمـه                  200تاکنون بیش از    
  .جزوه ارسالی برای استانها نام اعضای کمیسیون قید گردیده است

هـای آمـوزش حـضوری،        های کمیسیون آموزشی دادسرا بـه سـؤاالت دوره           جزوه پاسخ  -11
 .78صفحه 

شست قـضایی دادگـستری     ، به نقل از ن    96 بهرام، بهرامی، اجرای احکام کیفری، صفحه        -12
  .1382، انتشارات نگاه بینه، 1379ماه  خوزستان در دی
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  معمای جرایم قابل گذشت
  

  )  هیأت علمی دانشگاه کاشانعضو(دکتر عباس زراعت 
  

  :مقدمه
قوانین موضوعه کشورها برای تفکیک جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشـت، یکـی از دو                  

ای   در روش نخست، قانونگذار ضابطه    . برند  کار می   را به » قانونیاحصای  «و» ضابطه قانونی «روش  
دهد تا قضات، خود به تعیین مصادیق بپردازند؛ اما در شیوۀ احصای قـانونی،                کلی و عام را ارائه می     

گردد و قضات برای تعیین جرایم قابل گذشت          تمامی جرایم قابل گذشت توسط قانونگذار احصا می       
حقیقت آن ایت که هر دو شیوه، نتیجۀ مطلوبی نداشته و در عمل             . کنند  به این فهرست مراجعه می    

اند کـه بـا       هایی افتاده   بنابراین، تولیدکنندگان قانون به فکر ابداع راه      . وجود آورده است    مشکالتی به 
دو شیوۀ سنتی تعارض دارد، از جمله قانونگذار ایران راهی را پیموده است که بـر مـشکالت قبلـی          

کنـیم ضـمن بیـان        سیرهای متفاوتی را به همراه داشته است که در این مقاله سعی می            افزوده و تف  
تاریخ مختصزی از وضعیت جرایم قابل گذشت در حقوق ایران، با شیوۀ ابداعی و جدید آشنا شـده                  

  .و به بررسی ایرادهای آن بپردازیم
  

  :تاریخچه
هوی کیفری ایران، شیوۀ احـصای   عنوان اولین قانون ما     ، به 1304قانون مجازات عمومی و مصوب      

نظـر بـه    «: این قانون چنین برشمرده شد    ) 277(قانونی را اتخاذ کرد و جرایم قابل گذشت در ماده           
ها را موکول به شـکایت مـدعی          اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرم        ) 6(ماده  

عین است تعقیب جزایی نیـز      های مذکور در مواردی که ذیالً م        در مورد جرم  . خصوصی نموده است  
کـه    در صورتی . که متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایت داشته باشد          موقوف خواهد شد، مگر این    

مـواد مـذکور فـوق از       . تواند اقامه بکند    مدعی خصوصی شکایت خود را فقط در محکمه حقوق می         
  :قرار ذیل است

) 209و  208و  207و  197، مـواد    193(، قـسمت دوم مـاده       )174(و مـاده    ) 173(قسمت اخیر ماده    
و 255و  254و  248و  246و  245و  244و  235(و مـواد    )  آیین دادرسـی کیفـری     8های ماده     تبصره(

و 268(و مـاده    ) 265( و قـسمت اول مـاده        264و  263با قید عدم شمول ماده      ) (262و  260و  256
  ).272و 271

ه تـصویب رسـید، دامنـه جـرایم          ب 1352ک، که در اصالحات سال      . د. آ. ق) 8(تبصره دوم ماده    «
  :قابل گذشت را افزایش داده و مقرر نمود
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قـانون کیفـر عمـومی و سـایر جـرایم قابـل گذشـت و                ) 277(های مذکور در ماده       در مورد جرم  «
شود و در صورت گذشت او تعقیب         های زیر، تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی           جرم

علـت ارتکـاب    که متهم سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری بـه  گردد مگر این یا اجرای حکم موقوف می   
  :جرم مشابه آن داشته باشد

کـه    باشـد بـدون ایـن       قانون کیفری که ناظر به شکستن عـضو مـی         ) 172(آن قسمت از ماده      )1
) 214( مـاده    "ب"مکرر و بند    ) 208(و ماده   ) 173(منتهی به نقص عضو گردد و قسمت اول ماده          

   مکرر قانون مزبور؛ ) 268(مکرر و ماده ) 265(و ماده ) 252(مکرر و ماده 
 ؛1312ها مصوب سال  خانه به بدهی واردین به مهمان های موضوع قانون راجع  جرم )2
قانون اصالح قانون منع کـشت خـشخاش مـصوب سـال            ) 9( ماده   "2"جرم موضوع تبصره     )3

 ؛ 1338
ها مـصوب     وقاف و بانک  ها و ا    به اراضی دولت و شهرداری      قانون راجع   ) 16(جرم موضوع ماده     )4

 ؛1339سال 
) 234(و  ) 233(سرقت و خیانت در امانت و کالهبرداری اسـت و جـرم هـای موضـوع مـاده                    )5

قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقـص عـضو اسـت و ان               ) 5(قانون کیفر عمومی، ماده     
که   شد بدون این  با  قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن یا نقص عضو می          ) 172(قسمت از ماده    

که مرتکب این جرایم همسر یا از اقربای سببی تا            منتهی به نقص کامل عضو گردد مشروط به این        
) 213(و ) 210(تبصرۀ سوم این ماده نیز جـرایم موضـوع مـواد        » .درجه دوم شاکی خصوصی باشد    

قـانون عـام،    در کنار این دو     . قانون کیفر عمومی را از فهرست جرایم قابل گذشت خارج کرده بود           
عنوان جرایم قابل گذشت احصا کـرده بـود و ایـن              قوانین خاصی نیز وجود داشت که جرایمی را به        

قـانون طـرز    ) 10(و  ) 9(، مـواد    1355قانون صدور چک مصوب     ) 12(مادۀ  : قوانین عبارت بودند از   
؛ 1310 قانون ازدواج مـصوب   ) 6(؛ ماده   1320های امیزشی و واگیردار مصوب        جلوگیری از بیماری  

توزیـع عادالنـه آب     ) 445(؛ مـاده  1310قانون ثبت اسناد و امالک مصوب       ) 113تا  111و  45(مواد  
) 31(؛مـاده   1359قانون رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مـصوب            ) 6(؛ ماده   1361مصوب  

قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مـصوب         ) 31(؛ ماده   1313قانون اعسار مصوب    
؛ بعد از پیـروزی     1350قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب           ) 12(؛ ماده   1348

، از سیـستم احـصای قـانونی        1362قانون تعزیرات مـصوب     ) 159(انقالب، ابتدا قانونگذار در ماده      
الناس تعقیـب و مجـازات        در حقوق «: عدول کرد و به پیروی از سیستم ضابطه قانونی، مقرر داشت          

ای کـه در ایـن مـاده        ضـابطه » .توقف بر مطالبه صاحب حق یا قـائم مقـام قـانونی اسـت             مجرم م 
بود؛ اما از آنجا که معنای حق الناس روشـن نبـود و دادگـاهی               » الناس  حق«بینی،شد ضابطه     پیش

الناس نمی دانـست کـه نتیجـه ایـن      دانست اما دادگاه دیگری آن را حق الناس می یک جرم را حق   
 در مـورد    1363/ 9/ 12 -34ای وحدت رویه بود؛ مانند رأی وحدت رویه شماره          اختالفها صدور آر  
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 -12احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و رأی وحدت رویه شماره              قتل غیر عمدی ناشی از بی     
 در مـورد    1373/ 1/ 16 – 591 در مورد اهانت به  مـأموران دولـت و رأی شـماره               1364/ 3/ 20

 مجدداً بـه سیـستم احـصای    1375الفات سبب شد که قانونگذار در سال      این اخت . خیانت در امانت  
قـانون مجـازات اسـالمی را بـدین شـرح تـصویب             ) 727(قانونی روی آورد و بدین ترتیـب مـاده          

 قـسمت اخیـر     566،  565،  564،  563،  562،  561،  560،  559،  558(جرایم مندرج در مـواد      «:نمود
ــاده  ، 685، 684، 682، 679، 677، 676، 669، 668، 648، 642، 633، 632، 662، 608، 596مــ

جز با شکایت شـاکی خـصوصی گذشـت نمایـد دادگـاه          ) 700،  699،  698،  697،  694،  692،  690
نظـر   تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صـرف                می

 )1(».نماید
  

  :قانون مجازات اسالمی) 727(تحلیل ماده 
قانون مجازات اسالمی، ابهاماتی را به همراه دارد از جمله اینکه چرا جرایمی همچـون               ) 727 (ماده

تخریب آثار فرهنگی و آتش زدن اموال دیگران جزء جرایم قابل گذشـت هـستند چـرا دادگـاه بـا                     
رعایـت  «گذشت شاکی خصوصی، موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب نـشده اسـت و منظـور از                  

ــوازین شــرعی ــأ» م ــت و رأی شــمارهم ــرداری ورأی 1/11/1363-52موران دول ــورد کالهب  درم
این اخـتالف سـبب شـد کـه قانونگـذار درسـال             . در مورد خیانت درامانت    16/1/1373-591شماره
قانون مجازات اسالمی   )727(مجدداً به سیستم احصای قانونی روی آورد و بدین ترتیب ماده          1375

، 565،  564،  563،  562،  561،  56،  559،  558(در موارد   جرایم مندرج   «:را بدین شرح تصویب نمود    
، 679، 677، 676، 669، 668، 648، 642، 633، 632، 662، 608، 596، قــسمت اخیــر مــاده 566
جزباشکایت شـاکی خـصوصی تعقیـب      )700،  699،  698،  697،  694،  692،  690،  685،  684،  682
تواند درمجازات مرتکب تخفیـف     یشود ودرصورتی که شاکی خصوصی گذشات نماید دادگاه م        نمی

  ».نظر نمایددهد ویا با رعایت موازین شرعی ازتخفیف مجرم صرف
  :قانون مجازات اسالمی)727(تحلیف ماده

قانون مجازات اسالمی،ابهاماتی را به همراه دارد ازجمله اینکـه چـرا جرایمـی همچـون                )727(ماده
م قابل گذشت اعالم شده است واگر این        تخریب آثار فرهنگی وآتش زدن اموال دیگران جزء جرای        

جرایم قابل گذشت هستند چرا دادگاه با گذشت شاکی خصوصی، موظف به صـدور قـرار موقـوفی                  
  ...چیست؟و»رعایت موازین شرعی«تعقیب نشده است ومنظور از

درمورد اینکه چرا قانونگذار برخی ازجرایم را قابل گذشت دانسته وبرخی ازجرایم را قابـل گذشـت                 
نسبت به شیوه احصای قانونی وارد است؛زیرا جرایمـی         نسته است، باید گفت که این ایراد اساساً         ندا

شوند معموالً ازضـابطه ومـالک خاصـی تبعیـت          که به عنوان جرم قابل گذشت درقانون احصا می        
کنند؛ مثالً جرم صدور چک بالمحل  ازحساب مسدود شده را که درقـانون مجـازات عمـومی                  نمی
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دانند،اما جـرم خیانـت درامانـت را        آمد، جرم قابل گذشت می    الهبرداری به حساب می   ازمصادیق ک 
یابـد  آورند؛ درحالی که هـردو جـرم علیـه امـوال ارتکـاب مـی              جرم غیرقابل گذشت به حساب می     

واثرجرم نخست نسبت به نظم عمومی نه تنها کمتر ازجرم دومی نیست بلکه بـا توجـه بـه اینکـه                     
بنابراین، قاعدتاً  . شود اثرات مخرب بیشتری دارد    یت قانون سوء استفاده می    ازسند تجاری مورد حما   

حکم جرایم علیه اموال خصوصی مردم ازجهت قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن باید یکـسان                
نظـر   ازشیوۀ احصای قانونی صـرف   1362باشد وبه همین جهت بود که قانونگذار درقانون تعزیرات          

توان یک جرم را درهمۀ موارد نسبت بـه        ازسوی دیگر، نمی  .وردونی روی آ  کرد وبه شیوۀ ضابطه قان    
همۀ اشخاص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت دانست؛ مثالً سوزاندن مال دیگری ممکن است آثار               

ای داشته باشد وشخصی آن را حرفۀ خود قرار دهد، درحالی که ممکن است شخص               تبعی گسترده 
مرتکب این عمل شده وبه شدت نسبت به کردۀ خود پشیمان           دیگری به صورت اتفاقی یک مرتبه       

حال اگر شاکی خصوصی دراین دو مورد گذشت نماید باید دست قاضی باز باشد که نسبت به                 .باشد
مورد نخست فقط مجازات را تخفیف دهد ونسبت به مورد دوم قرار موقوفی تعقیب صادرکند؛ و به                 

 را مخیرکرده است که قرار موقوفی تعقیب صادرنماید         دادگاه. ا.م.ق)727(همین دلیل است که ماده    
این روش با موازین شرعی هم سازگار است؛ زیرا براساس دیـدگاههای            .یا مجازات را تخفیف بدهد    

ــرایم  ــازات ج ــین مج ــرعی، تعی ــات (ش ــصاص و دی ــدود وق ــز ح ــاه  )بج ــه دســت قاضــی دادگ ب
یین قابل گذشت یـا غیرقابـل       پس وقتی اصل تعزیر به دست حاکم باشد تع        )التعزیربیدالحاکم(است

روش مذکور با اصل تعزیر مجازاتهـا       .گذشت بودن آن نیز به طریق اولی به دست حاکم خواهد بود           
کنـد  همخوانی دارد؛ زیرا شخصیت متهم و اوضاع واحوال حاکم برقضیه اسـت کـه مـشخص مـی      

جـا  نهـم درهمـی   »رعایت مـوازین شـرعی    «عبارت.قاضی دادگاه در هرموردی چه تصمیمی بگیرد      
-شود و منظور آن است که دادگاه به منابع شرعی مراجعه کرده و جنبۀ حق اللهی وحق                روشن می 

الناسی آن را تعیین کند واگر مصلحت خاصی درتعقیـب جـرم وجـود نداشـت وشـاکی خـصوصی                    
  .گذشت نمود قرارموقوفی تعقیب صادر نماید

ومی وانقـالب درامـور کیفـری       آیین دادرسی دادگاههای عمـ    قانون  )6(ممکن است گفته شود ماده    
باشد، این مـاده  می) 1375(قانون مجازات اسالمی)727( که تصویب آن مؤخر برماده  1378مصوب  

مـذکور، دادسـرا یـا دادگـاه بایـد درصـورت       ) 6(را تعدیل کرده است؛ یعنی بر اساس بند دوم مـاده        
ــاده    ــذکور درم ــرایم م ــه ج ــسبت ب ــصوصی ن ــاکی خ ــت ش ــب ) 727(گذش ــوفی تعقی ــرار موق  ق

در صـورتی کـه شـاکی خـصوصی         «: داردکه مقرر مـی   )727(بنابراین، قسمت ذیل ماده   .صادرنماید
تواند درمجازات مرتکب تخفیف دهد ویا با رعایت موازین شرعی ازتعقیـب            گذشت نماید دادگاه می   

منسوخ شده است و مرجع قضائی تخییری میان ترک تعقیب یـا تخفیـف              ».نظر نماید مجرم صرف 
) 6(این ادعا صـحیح نیـست؛ زیـرا مـاده           .باشد به صدور قرار موقوفی تعقیب می      وظفندارد، بلکه م  
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. ای به جرایم قابل گذشـت نـدارد  اشاره) 727(باشد،درحالی که ماده    درمورد جرایم قابل گذشت می    
  .بنابراین موضوع این دو ماده متفاوت است

هماهنـگ  )727(ری نیز با مـاده  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیف    )4(ماده
جرایم ازجهـت   «:متن ماده چنین است   .توان پی به ارادۀ قانونگذار برد     است و ازجمع این دوماده می     

  :شونداقامه وتعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیرتقسیم می
جرایمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزۀ قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا                )1

  .تواند این وظیفه را به یکی ازمعاونان خود تفویض کنداشد، رئیس حوزۀ قضایی مینکرده ب
  .شوند وبا گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شدجرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می)2
» ...شوند وبا گذشـت وی تعقیـب موقـوف خواهـد شـد            جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می      )3

دستۀ اول، جرایمی است که غیرقابل گذشت به معنـای          :ده است دراین ماده سه دسته جرم بیان ش      
امـا دسـته دوم،     .باشند و دستۀ سوم، جرایم قابل گذشـت بـه معنـای خـاص هـستند               خاص آن می  

شوند و نه غیرقابل گذشت،بلکه جرایمـی هـستند         جرایمی هستند که نه قابل گذشت محسوب می       
یت شاکی خصوصی دارد،اما هرگاه شـاکی       که تعقیب آنها همچون جرایم قابل گذشت نیاز به شکا         

تیار دارد که مانند جرایم قابل گذشـت قـرار موقـوفی تعقیـب              پس ازتعقیب،گذشت نماید دادگاه اخ    
-دربدو امر ممکن است تقسیم    .صادرکند یا همچون جرایم غیرقابل گذشت مجازات را تخفیف دهد         

گیـرد و ناشـی از عـدم دقـت     مـورد انتقـاد قرار  )727(مذکور وحکم قسمت ذیل مـاده   )4(بندی ماده 
بندی تعمد داشته   رسد قانونگذار دراین تقسیم   قانونگذار در تنظیم این مواد تلقی شود، اما به نظرمی         

بدین معنا که تصمیم به توقیف تعقیـب یـا تخفیـف مجـازات را               .و برمبانی شرعی تکیه کرده است     
 اگر شخصی مرتکب احراق اموال      برعهدۀ دادگاه قرار داده است تا حسب مورد تصمیم بگیرد؛ مثالً          

دیگران شد وقربانی جرم رضایت داد مرجع قضایی اوضاع واحوال حاکم برقضیه وشخصیت مـتهم               
را درنظرگرفته و چنانچه مصلحت دانست قرار موقـوفی تعقیـب صـادر کنـد یـا فقـط مجـازات را                      

اری دارد واشکال   این شیوه ازآن جهت ستودنی است که با اصل تعزیر مجازاتها سازگ           .تخفیف بدهد 
تمایز ناروا میان جرایم مشابه درسیستم احصای قانونی را به همراه ندارد؛ اما اگر قانونگـذار چنـین                  

ای داشت مناسب بود جرایم خاصی را بیان نکند،بلکه تـشخیص ایـن امـر را درکلیـۀ جـرایم                    اراده
 1362 تعزیـرات سـال   قـانون )159(ای که درمادهبرعهده مرجع قضایی قرار دهد؛ یعنی همان رویه 

گونـه کـه قـبالً اشـاره        عدول قانونگذار از این شیوه نیز تعمدی اسـت؛ زیـرا همـان            .اتخاذ شده بود  
صدور آرای وحـدت    کردند که منتهی به     ای متفاوت اتخاذ می   شد،دادگاهها نسبت به هرجرمی رویه    

گذشت بودن یا غیرقابـل  رویۀ فراوان شد؛ اما اگر ارادۀ واقعی قانونگذار آن باشد که تشخیص قابل  
گذشت بودن هرجرمی را حسب مورد در اختیار دادگاه قراردهد، اشکال مزبور قابل حـل اسـت؛زیرا                 
دراین صورت ایرادی نخواهد داشت که مثالً جرم کالهبرداری درمورد قابل گذشت دانـسته شـود                

رویـه  ی وحـدت ودرموردی غیرقابل گذشت تلقی گردد وچنین صورتی را نبایـد از مـوارد صـدور رأ    
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البتـه بهتـر اسـت قانونگـذار        . دانست؛زیرا هردادگاهی حق داشته است که چنین تـصمیمی بگیـرد          
تر باشد، زیرا مالکی همچون     گیری برای مراجع قضایی آسان    تری ارائه دهد تا تصمیم    مالک دقیق 

دادگاههـا  قانون تعزیرات بیان شده بود برابهـام و سـردرگمی           )159(الناس که درماده  حق اهللا وحق  
   )2(.الناس روشن نیستافزاید؛چرا که معنای حق اهللا وحقمی

ا،در مقام بیان این مطلب نیست که دادگاهها نسبت به یـک            .م.ق)727(ممکن است گفته شود ماده    
جرم تصمیم به موقوفی تعقیب یا تخفیف مجازات بگیرند، بلکه منظور آن است کـه برخـی ازایـن                   

بوده و برخی دیگر مستحق موقوفی تعقیـب باشـند؛ مـثالً دادگـاه              جرایم شایستۀ تخفیف مجازات     
گونه کـه   االموال تاریخی وفرهنگی فقط حق تخفیف مجازات را دارد، همان         درمورد   جرم تخریب    

ای جزموقـوفی تعقیـب در صـورت گذشـت شـاکی خـصوصی نخواهـد                درجرم اهانت ساده چـاره    
این گفته نیز صحیح نیست؛ زیـرا اگرقانونگـذار         .بنابراین،اختیار دادگاه درهمین محدوده است    .داشت

کرد،چرا کـه چنـین تفکیکـی در صـالحیت          ای داشت باید میان این جرایم تفکیک می       چنین اراده 
  .توان آن را برعهدۀ دادگاه قرار دادقانونگذار است ونمی

یفـری  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمـومی وانقـالب درامـور ک          )2(ا،با صدرماده .م.ق)727(ماده
کلیـــه جـــرایم دارای جنبـــه الهـــی «:داردســـازگاری دارد؛زیـــرا صـــدراین مـــاده مقـــرر مـــی

باشـند،اما   به رغم اینکه جـزء جـرایم خـصوصی مـی           )727(بنابراین،جرایم مذکور در ماده     »...است
بنـابراین دادگـاه    .قانون فوق، این جرایم نیز دارای  جنبۀ الهی هـستند          )2(براساس قسمت صدرماده  

نظـر نمایـد وفقـط       رصورت گذشت شاکی خصوصی ازصدور قرار موقوفی تعقیب صـرف         تواند د می
  )3(.مجازات را تخفیف بدهد

این ) 3(قانون مزبور و ماده   )2(و رابطۀ آن با تبصره دوم ماده      )727(نکته دیگری که درخصوص ماده    
تعقیـب هریـک ازجـرایم مـذکور در ایـن مـاده       )727(قانون گفتنی اسـت،اینکه بـه موجـب مـاده       

این ) 2(درهرصورت منوط به شکایت شاکی خصوصی است؛ درحالی که به موجب تبصره دوم ماده             
توانـد  جرمی که دارای دو جنبه باشد می      «:شوندجرایم دارای دوجنبه هستند که موجب دو ادعا می        

ادعـای  - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی وحقوق ونظم عمـومی؛ب -الف:موجب دو ادعا شود 
ــرای مط  ــصوصی ب ــی       خ ــخاص حقیق ــروزیان اش ــا ض ــذف ی ــصاص وق ــل ق ــق ازقبی ــه ح الب

تعقیب متهم ومجـرم از جهـت جنبـه         «:نیزتعقیب هردعوا را تفکیک کرده است     )3(ماده».ویاحقوقی
-الهی وحفظ حقوق عمومی وحدود اسالمی برابرضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قـضایی مـی               

  ».گردد میباشد وازجهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع
حال با توجه به اینکه هرجرمی واجد جنبۀ الهی وعمومی است،پس دادستان وظیفـۀ تعقیـب آن را                  

ای ازجرایم را منوط بـه درخواسـت شـاکی خـصوصی            ا،تعقیب پاره .م.ق)727(دارد؛درحالی که ماده  
به شکل صحیحی تدوین    )3(وماده"2"برای حل این تعارض ظاهری باید گفت تبصره       .دانسته است 

یافته است ومنظور این دو مقرره، دعوای عمومی و دعوای خصوصی است کـه اولـی بـه موجـب                    ن
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نظـری بـه دعـوای      )727(درحـالی کـه مـاده     . شودشکایت و دومی براساس دادخواست تعقیب می      
کـه درجـرایم غیرمـذکور      کنـد   خصوصی جرایم ندارد،بلکه همان جنبۀ عمومی جـرم را بیـان مـی            

لبه دارد وتعقیب آنها نیازی به درخواست شاکی خصوصی ندارد؛اما          برجنبۀ خصوصی غ  )727(درماده
بنابراین،تعقیـب  .جنبۀ خصوصی جرایم برجنبۀ عمومی آنها برتری دارد       )727(درجرایم مذکور درماده  

  )4(.آنها نیازمند درخواست شاکی خصوصی است
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  1382ک مصوب نگاهی به قانون اصالحی چ
  مقدمه

همزمان با تأسیس بانکها ومؤسسات بزرگ اعتباری درایران، چک نیزنهادینـه شـد؛به نحـوی کـه                 
اقدام 1355قانونگذار با عنایت به کاربرد چک درمسائل اقتصادی وپولی کشورواهمیت آن،درتیرماه            

نونگذار،درآبان ماه  به وضع قانون صدور چک نمود که این قانون با عنایت به وضع بازار واهداف قا               
بـدون تردیـد نتوانـست      1372با اصالحاتی تغییر یافت؛ولیکن قانون اصالحی چـک مـصوب         1372

هدف اصلی طراحان آن را که تثبیت پول رسمی  کشور وجانشینی تدریجی پول بـه وسـیله چـک         
 فراوانـی   وافزایش معامالت درسایه حمایتی قانونگذار باشد را برآورده نماید،و با انتقادات وسـؤاالت            

رو بود؛به نحوی که یکی از مسائل مورد بحث حقوقدانان، نقد وتفسیرمواد قانونی اصالحی بود               روبه
شد اشاره  قانون مارالذکر می  ) 13(ای که ازماده  توان به انتقادات و ابهامات عدیده     که ازآن جمله می   

  .نمود
سلب کـارآیی   حل عالوه بر  البته نباید ازاین موضوع غافل شویم که حذف مجازات صدورچک بالم          

های سرگردان خواهد شد،که ایـن      چک موجب مشکالت اقتصادی دیگری مانند افزایش اسکناس       
  .تواند به بحران پولی کشور دامن بزندامر می

ها وگفتگوهای فراوان که درباره اصـالح قـانون صـدورچک           براساس آنچه  گفته شد وپس ازبحث      
انون چـک را یـک بـار دیگـر اصـالح نماید؛دربـدو امـر                انجام گرفت، قانونگذار مصمم شـد تـا قـ         

محوراصلی اصالحات این قانون حذف مجازات صدورچک بالمحـل وتـضمین بانکهـا درپرداخـت               
ربـط  هـا ودسـتگاههای ذی    وجوه چکهای صادر شده بود که این موضوع با مخالفت شدید سازمان           

- را ضربه به اقتصاد کشور می      ای تصویب آن  ازجمله بانک مرکزی مواجه گردید؛به نحوی که عده       

باالخره الیحه اصالحی قانون صدورچک با پیشنهاد قوه قضاییه به تصویب هیأت محتـرم           .دانستند
ای پس از یک سال توقف درمجلـس، بـا تغییـرات و اصـالحات               ماده9وزیران رسید که این الیحه    

 بالمحـل برمبنـای     توان به تغییراتی که درمیـزان مجـازات صـدورچک         ازآن جمله می  (ای  گسترده
قانون مجازات اسالمی   )696(الیحه پیشنهادی مبنی براین که ماده     )9(وجوه متن چکها وحذف ماده    

های مـالی درخـصوص چـک غیرقابـل اجـراء پـیش بینـی شـده          قانون نحوه محکومیت  )2(و ماده 
 به تصویب مجلس شورای اسالمی وتأیید شورای نگهبان رسید کـه بـا            2/6/82در  .) بود،اشاره کرد 

قانون اصالحی  )1(.پردازیم می 1382توجه به اهمیت موضوع اکنون به تحلیل و نقد قانون اصالحی            
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، 18،  13،  11،  7،  3(باشـد کـه درآن مـواد       مشتمل بر هشت مـاده مـی       1382چک مصوب شهریور  
  .قانون چک اصالح وموادی به آن الحاق شده است)21
به صورت زیر تغییر    1355انون صدور چک    ق)3(ماده«:داردبیان می 1382ماده یک قانون اصالحی   *

علیه وجه نقد   صادرکننده چک باید درتاریخ مندرج درآن معادل مبلغ مذکور دربانک محال          «:کندمی
-تغییرات اساسـی ذیـل بـه نظرمـی        1355قانون صدور چک    )3(که درمقایسه با ماده   » داشته باشد 

  ».رسد
  

اسـتفاده   »...باید درتاریخ صدور معـادل «ارت،ازعب55قانون صدور چک سال )3(قانونگذار درماده :الف
مطلـب ظهـور   ایـن  .تغییر داده اسـت »...باید درتاریخ مندرج در  «کرده و درقانون اصالحی آن را به        

دراین معنا دارد که قانونگذار این موضوع را که تـاریخ صـدور بـا تـاریخ سررسـید متفـاوت باشـد                       
 عبارت دیگر،تدوین کنندگان قانون اصالحی      به.دار را به رسمیت شناخته است     پذیرفته وچک وعده  

پـس افـراد   .انددار را چک تلقی کرده ومزایای چک را برای آن قابل تصور دانسته            ،چک وعده 1382
درحالی که مطـابق    .دار را صادر و ازآن استفاده نمایند      توانند درروابط مالی مابین خود،چک وعده     می
بـرهمین مبنـا بایـد علـت وضـع مـاده       . دار باشـد  قانون تجارت، صدور چک نباید وعده     )311(ماده

توان عرف و رویـه بـازار،یعنی قبـول چـک           را درجهت احترام به آنچه که آن را می        1382اصالحی  
 و بازرگانی تفاوت قایل شده است       )2(بنابراین،قانونگذار بین چک کیفری   .دار دانست،تلقی نمود  وعده

  .کردکه درادامه این بحث به آثار آن اشاره خواهیم 
  
ذکر شـده بـود     »محل نقد یا اعتبار قابل استفاده     «،در ذیل ماده عنوان   1355قانون سال )3(درماده:ب

جایگزین آن شده است که مبین این موضوع است         )وجه نقد (که درقانون جدید این بخش حذف و        
ه تواند با تمسک به این موضـوع کـ        باشد؛و صادرکننده چک نمی   که تأکید قانونگذار بروجه نقد می     

به سـخن دیگر،مطـابق     .فرارنماید) 7(علیه دارای اعتبار بوده ازمجازات مذکور درماده      دربانک محال 
این قانون،درصورتی که ثابت گردد صادر کننده در بانک دارای اعتبار قابل استفاده نیزبوده و بانک                
 به هرعلتی چک را برگشت زده، این موضوع  موجب معافیـت صـادرکننده ازمجـازات صـدورچک                 

با توجه به اینکه    »اعتبار قابل استفاده  «البته از سویی دیگر، حذف عبارت       .گرددپرداخت نشدنی نمی  
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نامـه اعطـای    ها مطرح شده ولحاظ آیین    توسط برخی ازبانک  »اعتبار حساب جاری  «های اخیر درماه
  )3(.باشد، نیز قابل تأمل وبررسی بیشتر می1351اعتبار مصوب 

  ».گرددمکرر به قانون فوق افزوده می)3(ماده زیربه عنوان ماده «:اصالحی بیان شده)2(درماده*
چک فقط درتاریخ مندرج درآن یا پس ازتاریخ مذکور قابل وصـول ازبانـک خواهـد                «:مکرر)3(ماده
  ».بود

-دار،صـادرکننده مجـرم شـناخته مـی       درزمان حاکمیت قانون قدیم، درصورت صدور چـک وعـده         

و حال با وضع اصالحیه جدید، قانونگذار صـدور آن          )1372ل   قانون اصالحی سا   13طبق ماده   .(شد
دار پذیرفته است که چـک را دروعـده         بنابراین، در حقیقت دارنده چک وعده     . را جرم ندانسته است   

آن وصول نماید و قانون نیز خواسته جلوی خلف وعده دارنده را بگیرد و برای صادرکننده با حسن                  
علیـه تـسلیم گـردد بانـک        چک قبل از موعد به بانک محال      پس چنانچه   .نیت مشکلی ایجاد نشود   

رسد باید گواهی مبنـی برمراجعـه دارنـده قبـل ازتـاریخ             حق پرداخت وجه را ندارد؛ولی به نظر می       
  .دار بودن آن مشخص گرددمندرج در چک صادر نماید تا وعده

صـالح مـوادی از     قـانون ا  )2(اصالحی موضوع ماده  )7(ماده«:دارداصالحی چنین مقرر می   )3(ماده*
  :شودبه شرح ذیل اصالح می11/8/72قانون صدور چک مصوب 

  :هرکس مرتکب بزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد):7(ماده
چک کمتر ازده میلیون ریال باشد به حبس تا حـداکثر شـش مـاه          چنانچه مبلغ مندرج در متن      :الف

  .محکوم خواهد شد
متن چک ازده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از شـش مـاه تـا                 چنانچه مبلغ مندرج در   :ب

  .یک سال حبس محکوم خواهد شد
چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک ازپنجاه میلیون ریال بیشتر باشـد بـه حـبس از یـک سـال تـا                      :ج

دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسـال محکـوم خواهـد شـد و درصـورتی کـه                      
های بالمحل نموده باشـد مجمـوع مبـالغ منـدرج در متـون              ک اقدام به اصدار چک    صادرکننده چ 

  .ها مالک عمل خواهد بودچک
این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بالمحل بابـت معـامالت نامـشروع و یـا                  :تبصره

  ».باشدبهره ربوی صادر شده،نمی
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ونگذار حداقلی را برای این نـوع مجـازات         قان:اوالً:این ماده چند نکته حائزاهمیت است     "الف"در بند 
البته این نحوه تعیین مجازات مسبوق به سابقه اسـت کـه نمونـه آن را درمـواد                  .تعیین نکرده است  

  .توان یافتقانون تعزیرات می)605و688(
درگزارش خود حداقل این بند را با توجه به ایـن کـه             )4(کمیته تخصصی بررسی قانون اصالح چک     

استفاده کرده، یک ماه مفـروض دانـسته اسـت وعلـت آن درج              )حداکثر شش ماه  (ظقانونگذار از لف  
  .باشدمی)حداکثر(عبارت

که دردیگر موادی که مجازات آنان مشابه این بند است ازاین قید استفاده نشده است؛واین درحالی                
ت ایـن  قانون آیین دادرسی مدنی،حداقل مجـازا   )443(ای ازحقوقدانان با توجه به ماده     است که عده  

  .اندبند را یک روز مفروض دانسته
-روز مـی 91روز وحداکثرآن بیشتراز91درهرحال با توجه به این که حداقل مجازات این بند کمتر از 

،مجازات این بند مـشمول بنـد دوم قـانون وصـول         9/9/78-799باشد، با لحاظ وحدت رویه شماره     
  .های دولت خواهد بودبرخی از درآمد

م صدورچک بالمحل با توجـه بـه ایـن کـه ایـن جـرم از افعـال مثبـت مـادی                       معاونت درجر :ثانیاً
قـانون  )43(قانون تعزیرات وماده  )726(پس با عنایت به ماده    .باشداست،معاونت درآن قابل تعقل می    

مـشخص نـشده    مجازات اسـالمی وبـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه  حـداقلی توسـط قانونگـذار                       
ه صورت تعزیر خواهد بـود کـه مجـازات آن نبایـد             است،مجازات معاونت درصدور چک بالمحل ب     

ای از اساتید حقوق معتقدند،با عنایت بـه ایـن کـه            درهمین مورد عده  .ازکیفر مباشرجرم بیشتر باشد   
فلسفه وضع مجازات جرم صدورچک بالمحل درجهت حمایت از طلبکار است و با توجـه بـه ایـن                   

تـوان  شـود، پـس نمـی     ی نامیده می  که جرم صدور چک پرداخت نشدنی درکیفرشناسی جرم تصنع        
به همـین سـبب، معاونـت در صـدور          .براحتی، دیگر اصول حقوق جزا را براین قانون حاکم دانست         

ضمن اینکه در رویه قضایی هم ایـن عنـوان، عنـوان مهجـوری              .چک بالمحل قابل تحقق نیست    
    )5(.باشدمی

یـن حالـت، مجـازات اول را        اصالحی، دونوع مجازات تعیین شـده اسـت کـه درا          )7(ماده"ج"دربند
ایـن قـانون درمقایـسه بـا قـانون          .گوینـد مجازات اصلی و مجـازات دوم را تکمیلـی اجبـاری مـی            

بـا توجـه بـه      (به سبب حذف جزای نقدی از جرم چک بالمحل و تقلیل مجازات حبس            72اصالحی
د که ای ضمن تأیید این مطلب معتقدن     گردد؛ ولی عده  قانون اخف محسوب می   )مبالغ مندرج درچک  
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به سبب این که ممنوعیت از داشتن دسته چک به مـدت دوسـال بـه آن الحـاق                   )7(ماده"ج"ازبند
   )6(.شودشده،تشدید برداشت می

 1372قانون چـک    )7(ای برخوردار است جزای نقدی مندرج درماده      موضوع دیگر که ازاهمیت ویژه    
قیقـت جـزای نقـدی      باشد، که درقانون اصـالحی از آن سـخنی بـه میـان نیامـده اسـت ودرح                 می

ــت    ــده اس ــذف ش ــل ح ــدورچک بالمح ــازات ص ــاده.ازمج ــالحی)3(درم ــده  1382اص ــان ش بی
کـه ظهـور درایـن مطلـب دارد کـه ایـن       » ...گردداصالحی به شرح ذیل اصالح می     )7(ماده«:است

بایـست بـه    درغیر این صورت قانونگذار می    . باشدمی72قانون  )7(ها جایگزین مجازات ماده   مجازات
کرد، که نظربرحذف جزای نقدی داشـته کـه شـاید بتـوان             ح،از الحاق استفاده می   جای کلمه اصال  

فلسفه آن را کاهش بار هزینه دولت به علت حبس دراثـر عـدم توانـایی پرداخـت جریمـه نقـدی                      
  .صادرکننده چک بالمحل دانست

قـانون چـک نیـز نـسخ        )12(گردد که آیا جزای نقدی مندرج درذیل ماده       حال این سؤال مطرح می    
لـه پـس از صـدورحکم قطعـی گذشـت           ده است یا خیر؟ به سخن دیگر، در صورتی که محکوم          ش

  علیه قابل وصول است یا خیر؟کند،یک سوم ازجزای نقدی مقرر در حکم از محکوم
این است که بـا فـرض حـذف جـزای نقـدی             -دهندکه اکثریت را تشکیل می    -استدالل گروه اول  

استفاده »جزای نقدی مقرر درحکم   «که ازعبارت )12(ده  قانون چک و لحاظ ذیل ما     ) 7(موضوع ماده 
قانون چک را نسخ شده تلقی      )12(شده وتوجه به تفسیر به نفع متهم،باید موضوع جزای نقدی ماده          

را نسخ ضمنی کـرده کـه رویـه کنـونی           )12(جزای نقدی مندرج درماده   1382قانون)7(نماییم وماده 
  .ها نیزبرهمین مبنا استوار استدادگاه

که با گذشت    گردددهد معتقدند ازقانون فعلی چنین استنباط می      که اقلیت را تشکیل می    -ومگروه د 
له، یک سوم از جزای نقدی مورد حکم باید وصول شود واگروصول جـزای نقـدی منتفـی                  محکوم

  .کردبود قانونگذار درمقررات اصالحی آن را ذکر می
درصورتی که صادرکننده چک اقدام به      «:ه بیان داشت  1382مصوب)7(ماده"ج"قانونگذاردر ادامه بند  

  ».ها مالک عمل خواهد بوداصدار چکهای بالمحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج درمتون چک
ای کـه دراینجـا قابـل      باشد؛ولی نکتـه  اصالحی می )7(این قسمت ازماده ناظر به کلیه بندهای ماده       

متعدد بدین گونه بوده کـه وقتـی        های بالمحل   تأمل است؛این است که رویه محاکم درمورد چک       
کرد درتعیین مجازات به  خصوص جزای نقدی،چک با رقم بـاال            شخصی چکهای متعدد صادر می    
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ها مالک خواهد بـود کـه        اما درقانون جدید، مجموع مبالغ مندرج درمتون چک        )7(مالک عمل بود؛  
های بالمحـل   نده چک باشد؛ چرا که عمل صادرکن    این مسئله نشان ازرعایت اجباری تعدد جرم می       

 از موارد تعدد مادی جرم اسـت کـه یـک             27/6/75 -608متعدد براساس رأی وحدت رویه شماره       
درحـالی کـه    قانون مجازات اسالمی برای دادگـاه اختیـاری بود؛        )47(مجازات تعیین واستفاده ازماده   

را ازحیـث   انـد کـه مـورد تعـدد         دراین مرحله،تدوین کنندگان قانون چک،دادگـاه را مکلـف کـرده          
  .مشخص شدن مقدار ومیزان مجازات نماید

ها شامل مواردی  که ثابت شـود چکهـای بالمحـل            این مجازات «:داردتبصره ماده مذکور بیان می    
  ».باشدبابت معامالت نامشروع وبهره ربوی صادرشده،نمی

 نویـسی   توجه به این نکته حایزاهمیت است  که قانونگذار دراینجا براساس شیوه وتکنیـک قـانون               
کرد؛زیـرا ایـن مـاده مـواردی کـه           ذکر می  82اصالحی) 13(را ذیل ماده    )7(بایست تبصره ماده  می

  .گرددنیز می)7(باشد را احصا نموده که مشمول تبصره مادهصادرکننده چک قابل تعقیب نمی
اصالحی در حقیقت بر این موضوع کـه چکهـای ربـوی مـشمول              )7(قانونگذار با وضع تبصره ماده    

،ایـن مـسئله بـه      72شود مهرتأییدی زده است؛چرا که درقانون چـک سـال          نمی 1382 چک   قانون
 72قانون سال ) 13(ها دراین که آیا مسئله ذکر شده مشمول ماده        صراحت قید نشده بود ولذا دادگاه     

و نظریـات اداره    )8(هـای قـضائی     باشد یا خیر،رویه واحدی نداشتند، که طرح موضوع درنشـست         می
  . این نظراست مؤید)9(حقوقی

عبارت از قـراری صـدی داوزده درسـال از مـاده            «:ذکر شده است  1382قانون اصالحی )4(درماده*
  :گرددحذف ومفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می16/4/55قانون صدورچک مصوب ) 11(

قـانون اصـالح    )2(میزان خسارت ونحوه احتساب آن برمبنای الحاق یـک تبـصره بـه مـاده              :تبصره
  ».مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود10/3/76 از قانون صدورچک مصوبموادی

قانونگذار با وضع این تبصره نسبت به خسارتهای تأخیر تأدیه،تکلیف را به طورکامل روشـن کـرده           
شایـسته بـود    .باشداست؛ ولی مطلبی که از آن غفلت شده،نحوه پرداخت خسارتهای تأخیرتأدیه می           

قـانون اصـالح    )2(الحـاقی بـه مـاده     ه فوق،به قانون استفساریه تبـصره     که درادامه و یا ضمن تبصر     
شـد،که   مجمع تشخیص مصلحت نظام نیزاشـاره مـی        21/9/77موادی ازقانون صدورچک مصوب     

براساس آن خسارتهای تأخیرتأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک                
های واردشـده نیـز شـامل       دد وکلیه خسارتها و هزینه    گرمرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می     
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هرچنـد قبـل ازتـصویب ایـن        . باشدهای قانونی می  الوکاله براساس تعرفه  های دادرسی وحق  هزینه
ای ازحقوقدانان این مسئله را متذکر شدند،ولی متأسفانه تصویب کنندگان این قانون به             الیحه،عده

  )10(.ایراد وارد شده توجهی نکردند
  :را به شرح ذیل اصالح نموده است72قانون سال)13(اصالحی،ماده)5(هماد*

  .درموارد زیرصادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست«-)13(ماده
  .درصورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد-الف
  .هرگاه درمتن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد-ب
  .ه چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی استچنانچه درمتن قید شده باشد ک-ج
هرگاه بدون قید درمتن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقـق شـرطی بـوده ویـا                     -د

  .چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
درصورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادرشده ویا تاریخ واقعی صدورچک مقـدم برتـاریخ                -ه

  ». باشدمندرج درمتن چک
باشـد  ،قانونگذار مواردی را که صادرکننده قابـل تعقیـب کیفـری نمـی            82اصالحی سال )13(درماده

  : بند احصا نموده است که نگاهی اجمالی به این موارد خواهیم داشت"5"در
شـده  «ازلحاظ شیوه قانون نویسی ونگارش حقوقی شایسته بود که درانتهـای بنـد یک،فعـل                :اوالً
قانونگـذار کـه    :ثانیاً.باشدرسا وشیوا نمی  »داده شده است  «د وبه کاربردن،عبارت  شاستفاده می » است

بـا  )72قـانون چـک     13موضـوع مـاده   ...(های سـفید امـضا وتـضمینی و       با جرم انگاری اصدار چک    
انتقادات ومشکالت اجرایی فراوانی مواجه شده بود،بعد از ده سال به این نتیجه رسید که مقـررات                 

زدایی  غیرضروری بوده وهدف وی که اعتباربخـشیدن بیـشتر بـه چـک بـه                درواقع جرم   )13(ماده
هـای پرداخـت نـشدنی      عنوان جایگزین پول در دادوستد و روابط حقوقی وجلوگیری از اصدار چک           

بود،تحقق نیافته است؛ونه تنها درعمل به مقصود نرسیده،بلکه باعث استفاده بیشتر ازچک درروابط             
ای کیفری درمحاکم وافزایش فاحش زندانیان دراین رابطه گردیـده          همالی وغیرمالی،کثرت پرونده  

کـه اغلـب بـه علـت عـدم       72قانون سال )13(های موضوع ماده  زندانیان چک بخصوص چک   .است
هـای  اند تعهدات خود را انجام دهند وبه علت عـدم پرداخـت وجـه چـک               ثبات  اقتصادی نتوانسته   

ها که ازآن به عنوان     اند موجب تراکم جمعیت زندان    درواقع تضمینی یا بابت تعهد روانه زندان شده       
  .اندشود گردیدهآموزشگاه مجرم یاد می



 ٣١

درراستای جرم زدایی وتقلیل جرایم،گـامی مهـم        1382شک،تصویب اصالحیه قانون صدورچک     بی
ها وحل مشکالت آنان وبازشناسـی سیاسـت جنـایی       واساسی درجهت تقلیل جمعیت کیفری زندان     

  .باشدمی
هـای امـانی    بـه صـدور چـک     ،72قانون چـک    )13(نیزهمانند ماده 82اصالحی)13(ار درماده قانونگذ
ایـن تـشکیک را بـین قـضات     72ای نکرده است عدم تصریح این موضوع درقانون اصـالحی  اشاره

  72قـانون اصـالحی     )13(دادگستری ایجاد کرده بود که آیا چک امانی ازمـصادیق مـذکور درمـاده             
قـانون اصـالحی    )14(قضات دادگـستری ایـن بـود کـه حـسب مـاده            باشد یا خیر؟نظر اکثریت     می
وایـن   )11(.خروج موضوعی دارد72قانون اصالحی چک سال ) 13(های امانی از شمول ماده  چک72

قیدامانی بودن درمتن  چک     «:درحالی است که اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه خود اعالم داشته          
دهــد و مــشمول چــک مــشروط قــرار مــیگــردد وآن را درردیــف موجــب عــدم وصــول آن مــی

  )12(».گرداندمی72اصالحی )13(ماده
تـوان نتیجـه گرفـت کـه        قانون چک وعنایت به نظریات فوق می      )13(حال با توجه به اصالح ماده     

نظرقانونگذار برغیرقابل تعقیب بودن صادرکننده چک امـانی اسـت؛هرچند کـه بـه ایـن موضـوع                  
  .درقانون اصالحی اشاره نشده است

و اصـالح  82گردد این است که بـا وضـع مـاده یـک اصـالحی سـال         لی که دراینجا مطرح می    سؤا
 مـاده   "ه"اصـالحی وبنـد   )3(را ذکر کرده است،آیا بـین مـاده       )5( ماده "ه"چرا قانونگذار بند  ) 3(ماده

  اصالحی تعارضی وجود دارد؟)13(
 قانونگـذار   بیان شده که مالک،تـاریخ منـدرج درچـک اسـت؛پس          82مکرر اصالحی )3(وو)2(درماده

گردد؛زیـرا تـاریخ سررسـید را مـالک قـرار داده اسـت              دارچـک تلقـی مـی     پذیرفته که چک وعده   
دار را صـادرنماید،هرچند کـه درهنگـام    تواند چک وعدهودرحقیقت بیان داشته صادرکننده چک می     

 درچک،این وجـوه  )سررسید(صدور،وجوه نقدی درحساب خود نداشته باشد،بلکه باید در تاریخ مندرج         
  .دار را اجازه داده استبنابراین،صدور چک وعده.درحساب وی باشد

با کمی دقـت درایـن بنـد، ایـن          .دار جرم نیست  دارد که چک وعده   بیان می )13(ماده"ه"حال دربند 
زمان صدورچک دانسته وبـه     )دراین بند (گردد که قانونگذار مالک خود را       موضوع کامالً روشن می   
به عبارت دیگر،اگر معلوم شود زمان صدور چک با         . ندانسته است  دار را جرم  همین سبب چک وعده   

تعقیب  کیفری ندارد ومالک را زمان      - هر چند که بالمحل باشد     –زمان سررسید آن متفاوت است      
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باشـد  اصـالحی، معیـار ومالک،تـاریخ منـدرج درچـک مـی           ) 3(صدور دانسته؛درحالی کـه درمـاده     
اصـالحی تـاریخ    )13(ماده"ه"مفروض دانسته و دربند   مالک را تاریخ مندرج     ) 3(ودرحقیقت درماده 

کـه تـدوین   «:انـد ای درمقام حل تعارض این دوماده بیان داشته      عده.صدور را مالک قرار داده است     
دار را تجـویز کرده،ولـی بـا مفهـوم بنـد            کنندگان قانون برخالف قوانین قبـل، صـدورچک وعـده         

باشد مغایرت وجود داشـته،چرا     دار می وعدهکه غیرقابل تعقیب بودن صادرکننده چک       )13(ماده"ه"
مـاده  "ه"رسد بنـد  دار در صدرقانون اصالحی، به نظرمی     که با مجاز اعالم کردن صدور چک وعده       

    )13(».زاید وبال وجه باشد)13(
درنقد این نظریه باید اذعان داشت،یکی از اصول مسلم وپذیرفته شده درعلم حقوق کـه درتفـسیر                 

دهـد وازتکـرار    قانونگذار،کارلغو وبیهوده انجام نمی   اند مؤثر باشد،این است که      تووتحلیل قوانین می  
  .توانیم  این اصل نهادینه شده را براحتی نقض نماییمپس نمی. گویی مصون استوزیاده

اصـالحی تعارضـی    )3(بـا مـاده   )13(مـاده "ه"رسد،این اسـت کـه بنـد      تفسیردیگری که به نظر می    
دار یا بدون تـاریخ بـه       را مقام بیان این مطلب است که چک وعده        )13( ماده   "ه"ندارد؛چرا که بند    

  .باشدداربودن جرم نمیدار ازحیث وعدهدار بودن جرم نیست؛یعنی،وعدهعلت فقدان تاریخ یا وعده
دار اسـت،   دار صادر کند ودر دادگاه ثابـت گـردد چـک وعـده            به سخن دیگر، اگر کسی چک وعده      

دار تحت تعقیب کیفری قرار داد؛ درحالی        را به علت اصدار چک وعده      توان صادرکننده دراینجا نمی 
با گـواهی عـدم پرداخـت       ) دار است با وجود  این که وعده     (که اگرهمین چک با تاریخ مندرج درآن      

دار بودن تـأثیری    به عبارت دیگر، وعده   .باشد می 82قانون اصالحی   ) 7(مواجه گردد، مشمول ماده     
ــادرکننده ــازات صـ ــدم مجـ ــراهم نمـــی درعـ ــدرج،وجوه نقـــدی را فـ ــاریخ منـ ــه درتـ -ای کـ

-کند،ندارد؛یعنی،درصورتی که دارنده چک با  گواهی عدم پرداخت مواجه  گردد صـادرکننده نمـی               

دار بودن ازمجازات فرار نماید؛زیرا مالک قانونگذار،تاریخ مندرج در چک است           تواند به استناد وعده   
کند ودرتاریخ مندرج چک نتوانـد وجـه    دار صادر می  و نه تاریخ صدورآن و کسی هم که چک وعده         

  .نقد را مهیا نماید درحقیقت برخالف نظرقانونگذار عمل کرده است ومستحق مجازات است
دار یـا بـدون تـاریخ اسـت         گردد صـدورچک وعـده    فیه،آنچه مانع تعقیب کیفری می    پس درمانحن 

بنابراین، .ات تعقیب کیفری است   ازموجب)دار باشد حتی اگر چک وعده   (وهمچنان بالمحل بودن چک   
توان مورد تعقیب کیفـری قـرار داد،        قانون چک، می  )11(دار را با رعایت ماده    صادرکننده چک وعده  

دار بوده و قانونگذار نیزآن را قبول کـرده وباعنایـت   ولیکن با توجه به این که ثابت شده چک وعده       
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دار باید قایل   شد،پس درمورد چک وعده   باکه ازتاریخ صدور چک می    )11(های ماده به رعایت مهلت  
باشـد،نه از تـاریخ منـدرج       از تاریخ صدور می   ) 11(های ماده به این موضوع شویم که رعایت مهلت      

    )14(.درمتن چک
با توجه به فلسفه قانونگذار دراصالح قانون چـک کـه در   :اندای درنقد نظرفوق بیان داشتهالبته عده 

انگـاری  باشد وقبول این تفسیر،نوعی جـرم     ها می ت کیفری زندان  زدایی و تقلیل جمعی   راستای جرم 
اصالحی است که خالف قواعـد واصـول حقـوق جـزا و اصـل تفـسیر بـه نفـع مـتهم                       ) 3(ازماده  

توان این تحلیـل را بـا       ها براین مبنا استوار نیست، پس نمی      بوده؛ضمن این که رویه قضایی دادگاه     
  .نظرقانونگذار مطابق دانست

  :گرددبه شکل ذیل اصالح می)18(ماده«:قانون اصالحی)6(طبق ماده*
مرجع رسیدگی کننده به جرایم مربوط به چک بالمحل،ازمتهمان درصـورت توجـه اتهـام               :18ماده

ــاده  ــرر درم ــوابط مق ــق ض ــالب  ) 134(طب ــومی وانق ــای عم ــین دادرســی دادگاهه ــانون آی در (ق
حـسب  -س شـورای اسـالمی    ، کمیسیون امورقضایی وحقوقی مجل    28/6/1378مصوب)امورکیفری

اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا اموال منقول           (مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه         
  :رسدبا دقت درماده فوق،نکات ذیل مهم به نظر می»نمایدوغیرمنقول اخذ می

ـ را حذف کـرده   72قانون سال )18(الضمان نقدی موضوع ماده   واضعین قانون چک، وجه   )الف د؛چرا ان
اصـالح شـده اسـت،ظهور درایـن        -گفته شد ) 7(همان گونه که قبالً نیزدرمورد ماده     –که این ماده    

قـانون  )132(مـاده "4"دارد که ماده قبلی نسخ وماده فوق جایگزین آن شده است،که توجه به بنـد              
آیین دادرسی کیفری وتفسیر مضیق قوانین کیفری وتفسیر به نفع متهم، مؤید این مطلـب خواهـد        

توانـد  الضمان نقدی، از سوی مرجع رسیدگی کننده می       ای معتقدند قرار وجه   ولی در مقابل، عده   .ودب
الضمان نقدی همان وثیقه نقدی است وقانون هم بـه آن اشـاره کـرده اسـت و             صادرشود؛زیرا وجه 

اره الضمان نقدی از بین نرفته، بلکـه بـه وثیقـه اشـ          قانون جدید صراحتاً قرار تأمین وجه     )18(درماده
  )15(.الضمان نقدی استشده که همان وجه

هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند، مرجع تعقیـب        «:مقرر شده بود  1372قانون سال   )18(درماده)ب
الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هریـک ازآنـان ودرصـورت               تواند مبلغ وجه  می

درصورتی که یکـی از متهمـین معـادل         .ایدمعلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نم        
الضمان یا ضمانت بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهـد       تمام مبلغ چک وجه   
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بـرخالف فلـسفه اصـالح قـاتنون چـک          )18(رسـد حـذف ایـن بخـش از مـاده            به نظرمی » ...شد
نون اصالحی جدیـد نیـزازآن      ونگذار،این قسمت را حذف و درقا     نظر از این که قان    باشد؛ولیکن صرف 

توانند با توجه به قواعـد حـاکم برقـانون آیـین دادرسـی              ها می ذکری نشده است باید گفت دادگاه     
کیفری وحقوقی تجارت،قرار کفالت یا وثیقـه را براسـاس مـسئولیت صـادرکنندگان اخـذ  کننـد و                    

ی دیگـر متهمـان      درصورتی که یکی از متهمین نسبت به تمام وجه چک تأمین کافی بسپارد بـرا              
  .صادر نمایند)قانون آیین دادرسی کیفری132مندرج در ماده (تری قرار خفیف

نیزحسب مـورد درصـورتی     ) 14(درموارد مذکور درماده  «،بیان شده بود که   72اصالحی)18(درماده)ج
که وجه چک دربانک تأمین نشده باشد تا زمانی  کـه دالیـل وقـراین مـوجهی برصـحت ادعـای                      

حال بـا   ».نفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد           یا ذی صادرکننده چک   
 کــه مــوارد فــوق را حــذف نمــوده و بــا عنایــت بــه ایــن کــه 82اصــالحی ) 18(توجــه بــه مــاده

ها تکلیفی درمورد صـدور قـرار کفالـت یـا           رسد دادگاه اصالحی تغییری نکرده، به نظر می     )14(ماده
تواننـد بـه    ندارنـد و مـی    ) 14(های موضوع ماده    نسبت به چک  )82 اصالحی18براساس ماده (وثیقه

قـانون آیـین دادرسـی کیفـری را         ) 132(تناسب موضوع پرونده،هریک از قرارهای مندرج درمـاده         
  .صادر نماید

بریم که قرارهـای ذکـر شـده درایـن          ،به این مسئله پی می    82قانون اصالحی )18(با دقت درماده  )د
قـانون آیـین دادرسـی      )132(نیم آنها را به دیگر قرارهای مندرج درمـاده        تواماده،حصری بوده ونمی  

درمورد )18(قانون مارالذکر با توجه به صدرماده     )133(کیفری تعمیم دهیم؛ولیکن قرار مندرج درماده     
  .صدور چک بالمحل قابل اجرا خواهد بود

اصـالحی  )6(،بـا توجـه بـه صـراحت مـاده         72قانون اصالحی )18(مهلت یک ماهه مندرج درماده    )ح
  .گرددکه این ماده وتبصره آن را حذف نموده است،نسخ شده تلقی می82
 16/4/1355قـانون صـدورچک مـصوب       )21(از متن ماده  «:دارداصالحی چنین مقرر می   ) 7(ماده*

قانون آیین دادرسـی کیفـری نـشانی        )125(مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده        «عبارت  
  ».گرددذف میح»دیگری تعیین کرده باشد

اصـالحی،به  )7(تدوین کننـدگان قـانون درمـاده      )الف:با دقت دراین ماده چند نکته قابل توجه است        
اند؛درحالی که موضوع موردنظرمربوط به     اشاره کرده 1355قانون چک مصوب    ) 21(اشتباه، به ماده    

  .باشد که باید این قسمت اصالح گرددقانون فوق می) 22(ماده
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شمـسی، بـه موجـب      1290 سبب الغای آیین دادرسی کیفری  مصوب شهریور        رسد به به نظرمی )ب
،قانونگذار، 1378مصوب  )درامورکیفری(قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب     ) 308(ماده

  .قانون چک حذف کرده است) 21(قانون منسوخ را ازمتن ماده ) 125(تبصره ماده
-،واضعین این قانون مـی    1290ن دادرسی کیفری    قانون آیی )125(با عنایت به حذف تبصره ماده     )ج

-کردند؛ هرچند که عده   ،اشاره می 1378قانون آیین دادرسی کیفری     ) 129( ماده 1بایست به تبصره    

ای از قضات معتقدند با توجه به این که قواعد قانون آیین دادرسی حاکم برکلیه قـوانین موضـوعه               
قانون ذکر شده درمورد    ) 129(ماده"1"از تبصره توان  باشد،پس به استناد این موضوع می     کشور می 

  .متهمین به صدور چک بالمحل نیز استفاده نمود
کلیه قوانین ومقررات مغایر از تاریخ تصویب این قـانون لغـو            «:اصالحی ذکر شده است   ) 8(درماده*

اسـتفاده  »از تاریخ تـصویب ایـن قـانون       « از قید  89(نویسندگان قانون اصالحی در ماده    » .گرددمی
قانون مدنی باید اذعان داشت که این قانون از تاریخ انتـشار قابـل              ) 2(اند،که با توجه به ماده      ردهک

  .باشداجرا است، ولی ازتاریخ تصویب قابل اثر می
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  :نتیجه
با نگاهی خوشبینانه به تغییروتحوالت به وجود آمده درقانون چک، باید به این مسئله اشاره کنـیم                 

ایـن بـوده کـه بتوانـد چـک را      ) 82درسال(نونگذار از اصالح قانون چک      که هدف نهایی وغایی قا    
درتمام موارد اصالح شده این قانون، قانونگذار با توجه         .درروابط مالی افراد جایگزین اسکناس نماید     

، این دقت را داشته که تغییرات به نحـوی باشـد            72به تجربه ناموفق خود از قانون اصالحی سال         
به همین سبب بـا اسـتفاده از عـرف          .استفاده از چک در روابط مالی خود گردند       که افراد ترغیب به     

دار را حذف نموده، به آن ارزش قانونی        تجاری ورویه بازار، ضمن این که مجازات صدورچک وعده        
نیز داده است و درجهت بسترسازی روابط تجاری افراد حقیقی وحقوقی، تاریخ سررسـید را مـالک                 

الـضمان  ک دانسته وتناسب مجازات چک بالمحل با وجه چک وحذف وجه          دریافت وجه چک از بان    
درحقیقت قانونگذار پذیرفته که تغییـرات اصـالحی        .  دیگر تغییراتی است که باید آن را ستود        نیز از 
،براساس واقعیت موجود نبوده،بلکه فقط درجهت حمایت یک طرفه از طلبکار انجام شـده؛              72سال  

عالئه براین که حمایت از طلبکار را به طور منطقی همـراه دارد،             82ل  حال آنکه این تغییرات درسا    
گرداند کـه خـود   ما بین خود میطرفین معامالت تجاری را ترغیب به استفاده از چک در روابط فی         

  .باشدبه نوعی موجب استحکام معامالت می
وان یـک سـند     ولی از نگاهی دیگر باید گفت که قانونگذار از منظر ودید کـالن بـه چـک بـه عنـ                    

هـای کیفـری و تعـداد       تجارتی نگاه کرده است؛ بلکه فقط به دنبال راهی بوده تا با کاهش  پرونده              
زندانیان،از آمار رسیدگی محاکم کاسته و مشکالت ایجاد شده دراین زمینه را تا حدودی بتواند حل                

  .نماید
 چک بالمحل ضرورتی    انگاری وحمایت کیفری از   نظرازاین موضوع واین پرسش که آیا جرم      صرف

توانست قـانون چـک را بـه        دارد یا خیر؟باید اذعان داشت که قانونگذار با دقت وتأمل بیشتری می           
اسـکناس در معـامالت     نحوی اصالح نماید که ضمن تقویت  چک به عنوان سند تجاری، از رواج               

  .نیز جلوگیری نماید وضمن حل مشکالت فوق براعتبارچک نیز بیافزاید



 ٣٧

  :اهنوشتپی
  9/7/82-59سال -17067روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران، شماره -1
علیـه منـدرج    که به موجب آن صادرکننده به بانک محـال        )درحکم اسناد الزم اجرا   (سندی است -2

دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده درآن بانک کال یا بعـضاً       قانون صدورچک دستور می   ) 2(درماده  
  .له یا دارنده  چک بپردازدحالمسترد داشته یا به م

  1382-دوره کارآموزی قضایی-شیخ االسالم،عباس،جزوه پلی کپی درس حقوق جزا-3
  .27،ص82،سال 19آموزش دادگستری استان تهران،ماهنامه قضاوت،شماره-4
  .3منبع شماره-5
  .38ص4منبع شماره -6
،ص 82،سـال   3مارههـای قـضایی،ش   معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه، مجموعـه نشـست        -7

158-216.  
معاونت قضایی،آموزش وتحقیقات علمی قوه قـضائیه، مجموعـه دیـدگاههای قـضایی قـضات               -8

  123،ص 80،سال2دادگستری استان تهران،ج
  16/12/72-8272نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه،شماره -9

  22/8/81-30-22624-30 قائم مقام فراهانی،محمد حسین،روزنامه اطالعات،شماره-10
  194و231،ص 7منبع شماره -11
  30/1/73-682/7نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه شماره -12
  13/9/82-22936احسنی فروز،محمد،روزنامه اطالعات شماره -13
  16/10/82-22998نظری نژاد کیائی،محمدرضا،روزنامه اطالعات شماره-14
  .40،ص4منبع شماره-15



 ٣٨

  های اخالقیدستورالعمل
  :کنندلباقی فرزند مرحوم حضرت عالمه طباطبایی نقل میآقای سیدعبدا

تقریباً دو یا سه سال قبل ازپایان عمر پدرم از ایشان سؤال کردم چه عاملی باعث مراجعت شما به                   
 که رضاشاه به اوضاع ایـران تـسلط کامـل پیـدا کـرده بود،مـانع            1314درسال  :ایران شد؟ فرمودند  

المال پولی دریافت نمی کردیم طبعاً دچار مضیقه         هم که ازبیت   ارسال پول از ایران برای ما شد وما       
روز کردیم؛ولـی روزبـه   به تدریج از آشـنایان قـرض مـی        .مالی شدیم، خواه ناخواه مدتی صبرکردیم     

برای قرض وغیره باقی نماند وقهراً ما هم به شدت          شد تا اینکه دیگر محلی      مشکالت هم زیاد می   
یک روز موقع عصر، مـن  .جه حتی قادر به خرید مواد غذایی نبودیم   به تنگ آمده بودیم و به هیچ و       

مشرف شدم و از این وضع گلـه کـردم، بالفاصـله    ) ع(که صبرم تمام شده بود،به حرم حضرت امیر 
ملـول وناراحـت بـه منـزل برگـشتم، کـسی درمنـزل           .پشیمان شدم،ولی دیگر اشتباهی شـده بـود       

م کـه متوجـه شـدم از درمنـزل شخـصی وارد شـد               ای نشسته یا ایـستاده بـود      درحیاط گوشه .نبود
سالم فرستادند وفرمودند در این هفده سال خداونـد چـه          )ع(من شاه حسینی ولی هستم،امام    :وگفت

وقتـی بـه خـودم      .خبرباشد؟این را گفت وبرگـشت    اند که اکنون از شما بی     وقت شما را تنها گذاشته    
فـوت کـرده و درقبرسـتان سـیدحمزه         آمدم،یادم آمد که شاه حسینی ولی قریب دویست سال قبل           

من درفکر بودم که چه کسی      .نزدیک صبح درخانه را زدند،عیال رفت در را باز کرد         .تبریز دفن است  
بـسته را گـرفتم     .است وچه کار دارد؟وقتی برگشت، گفـت مـردی بـود وایـن بـسته را داد  ورفـت                   

چـرا گرفتـی؟ مـا کـه از         :تمفوراً گف .وبازکردم وبا کمال تعجب دیدم مقداری پول است،سیصد دینار        
گیریم؟با عجله بلند شدم و رفتم تا وجه را به صاحبش برگردانم، ولی درکوچه اثری               کسی پول نمی  

هـا را پرداخـت   صبح تصمیم گـرفتم قـرض  .از کسی ندیدم وفهمیدم به موضوع دیروز مربوط است        
 قبـل از ورود بـه منـزل    عجیب بود آن پول دقیقـاً .نموده و به ایران برگردیم، وهمین کار را کردیم        

چند روز بعد معلوم شد که آن پول مربوط به یکی از شیوخ عرب بود که                .خودمان در تبریز تمام شد    
کرد وبه علت مرض سخت فرزندش همان شب ایـن پـول را نـذرکرده               درهمسایگی ما زندگی می   

  . استبود و چون نزدیک صبح حال فرزندش خوب شده بود خود شیخ آن را آورده و پرداخته



 ٣٩

  نقد وبررسی قانون احیای دادسراها
  

به ابتکار آقای دکتر صالحی مسئول محترم گروه حقوق کارشناسی ارشد دانشگاه             2/3/82درتاریخ  
برگـزار  »ای نقد و بررسی قانون احیاء دادسراها      همایش منطقه «آزاد اسالمی، سمیناری تحت عنوان    

 عنوان مستشار دادگاههای تجدیـدنظر اسـتان        یک از سه سخنران این سمینار، اینجانب به       . گردید
بودم که توفیق حضور دراین سمینار علمی را یافتم وبرخی از ابهامات اجرایی مـاده               ) اراک(مرکزی

 مجلـس شـورای     28/7/81واحده اصالح قانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب مـصوب              
هرچنـد در  .بررسـی قـرار گرفـت   اسالمی موسوم به قانون احیای دادسراها را به طور فشرده مـورد       

صورت تمسک به قواعد حقوقی حاکم برروح قانون و نیـز رویـه علمـی سـابق و الحـق محـاکم                      
توان مرتفع نمود؛لکن با توجه به شیوه صحیح و اصولی قانونگذاری           کشور،اغلب این ابهامات را می    

ن آن بـه نحـوی از       و قانون نویسی،مقتضی بود تدوین کنندگان این ماده واحده و تصویب کننـدگا            
عبارات قانونی استفاده نماایند که این گونه ابهامات درمرحله اجرای قانون پـیش نیامـده وقـضات                 

بـدیهی اسـت    .محاکم بدوی وکیفری استان وتجدیدنظر استان را دچاراشکال واختالف نظر ننماید          
 کـه نانوشـته     هیچ قانون بشری پس از تصویب، خالی از ایراد و ابهـام نخواهـد بـود مگـر قـانونی                   

بررسی حاضر بیشتر ناظر به ابهامات اجرایی در روند رسیدگی دادگاه کیفری اسـتان وتوسـعه                .باشد
باشد وسایر مواد مربوط به وظایف دادگاههای عمومی جـزای          اختیارات دادگاه تجدیدنظر استان می    

-شهرستان وشعب محترم تشخیص دیوان عالی کشور است از موضـوع ایـن بررسـی خـارج مـی                  
باشـم کـه زحمـات ارزشـمند اسـاتید گرانقـدر و تـدوین               هر چند این جانب درجایگاهی نمـی      .باشد

کنندگان این ماده واحده را نقد وبررسی نمایم؛ لکن صرفاً برخی ابهامات موجود دربعـضی از مـواد                  
این قانون که ممکن است در اجرا بـرای قـضات محتـرم دادسـرا و دادگاههـای عمـومی جزایـی                      

فری استان وتجدیدنظر استان ایجاد اشکال نماید به منظور راهگشایی وارائه راهکار            شهرستان وکی 
برخی  از ابهامات مورد بحث درآن همـایش بـه شـرح             .عملی قانونی مورد بررسی قرار گرفته است      

  :ذیل بوده است
  :بینی دادسرای مستقل برای دادگاه کیفری استانعدم پیش-1

اولیه تدوین کنندگان ماده واحده اصالح قانون تشکیل دادگاههای         با توجه به اینکه یکی از اهداف        
مجلس شورای اسـالمی، جلـوگیری از اطالـه رسـیدگی و نیـز              28/7/81عمومی و انقالب مصوب     

بینی دادسرای مستقل برای دادگـاه      تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق مطرح گردیده،عدم پیش         



 ٤٠

متعدد دیگر که به زودی به  آن اشاره خواهد شد، مانع            نظر از ایرادات    کیفری استانهاست که،صرف  
توضـیح  .از دستیابی به این هدف دراکثر موارد یـا حـداقل در دادگـاه کیفـری اسـتان خواهـد شـد                     

قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب، که از این پس به            ) 3(مادهبراساس  :اینکه
بینـی  هـای قـضایی شهرسـتان پـیش       ، فقط در حـوزه    عنوان قانون اصالحی از آن نام خواهیم برد       

 لکـن  )1(تشکیل دادسرا شده است که درمعیت دادگاههای شهرستان انجـام وظیفـه خواهـد نمـود؛           
برای انجام تحقیقات و کشف جرم و تعقیب متهم درآن دسته ازجرایمی که درصالحیت رسـیدگی                

،دادسرای حوزه قضائی   )2(شود طرح نمی  باشد؛ولی مستقیماً در دادگاه مزبور    دادگاه کیفری استان می   
بنابراین، دادسرای شهرستان محل وقوع جرم پس از        .شهرستان محل وقوع جرم اقدام خواهد نمود      

تشکیل پرونده و انجام تحقیقات اولیه واصدار قرارمجرمیت و تنظیم کیفرخواسـت،در صـورتی کـه               
، پرونده را بـه دادگـاه       ) زنا و لواط   غیراز(جرم مزبور درصالحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد       

پـس از ایـن مرحلـه، وظیفـه دفـاع  از کیفرخواسـت صادرشـده                 .کیفری استان ارسال خواهد نمود    
دردادگاه مزبور، به عهده دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین                 

    )3(.دادستان مرکز  استان خواهد بود
 ارسالی از شهرستان غیرمرکز استان باشـد و دادگـاه کیفـری اسـتان نیزنقـصی در        حال اگر پرونده  

تحقیقات مشاهده نماید، پرونده را  جهت رفع نقص وتکمیـل تحقیقـات بـه دادسـرای شهرسـتان                   
درصـورت بعـد مـسافت میـان دادسـرای شهرسـتان            )4(.اعاده خواهد نمود  ) غیرازمرکز استان (مزبور

استان و درصورت تکرار موارد رفع نقـص و ایـاب و ذهـاب پرونـده                تشکیل دهنده پرونده و مرکز      
هـای رفـت وبرگـشت      نظر از سـایر آفـات و نیـز هزینـه          میان مرکز استان وشهرستان مزبور،صرف    

رسـد  پرونده،آیا هدفت تسریع در رسیدگی و  جلـوگیری از اطالـه محقـق شـده اسـت؟به نظرمـی                   
 کیفری استان با رعایت تمهیداتی، نیل بـه ایـن           بینی دادسرای جداگانه برای دادگاه    درصورت پیش 

  .گردیدمقصود و رفع برخی ایرادات دیگر، بهتر محقق می
  :ابهام درچگونگی رسمیت یافتن دادگاه کیفری استان بدون حضوررئیس دادگاه-2

،دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمـامی         ...قانون اصالح ) 20(ماده"3"با توجه به ذیل تبصره    
چنانچه رئیس دادگاه کیفـری اسـتان درمرخـصی باشـد،آیا جلـسه             .)5(ران باید تشکیل گردد   مستشا

البدل یا مستشار دادگاه تجدیدنظر به عنوان جایگزین رسمیت خواهـد           دادگاه با حضور دادرس علی    
داشت؟قانون اصالح وآیین نامه اجرایی آن دراین رابطه مسکوت است واین سکوت موجـب ابهـام                

کـه ترتیبـات رسـیدگی     ...قـانون اصـالح   )20( با توجه به ذیل تبـصره یـک مـاده          هرچند.شده است 



 ٤١

وتشریفات آن وکیفیت محا کمه وصدور رأی در دادگاه کیفری استان را تـا تـصویب قـانون آیـین                    
دادرسی مناسب، مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور کیفری مـصوب             

یل انی دادگاه را نیز همانند چگونگی تـشکیل دادگـاه تجدیـدنظر             توان نحول تشک  ،می)6(دانسته78
طور که حضور رئیس دادگاه تجدیدنظر استان برای رسمیت یافتن جلسه           استان قلمداد نمود وهمان   

دادگاه تجدیدنظر ضروری نبوده و با حضور دو عـضو مستـشار دادگـاه تجدیـدنظر، جلـسه دادگـاه                    
البدل یـا مستـشار دادگـاه       اده نمود که با حضور دادرس علی      توان استف تجدیدنظر رسمیت دارد، می   

بـه  (تجدیدنظر به جای رئیس دادگاه کیفری استان و پس از حضور چهار عضو یـا دو عـضو دیگـر                   
جلـسه دادگـاه رسـمیت خواهـد داشـت؛لکن بـه هرحـال،نحوۀ عبـارت نویـسی                  )تناسب نوع اتهام  

  . نموده استاین ابهام را ایجاد...قانون اصالح)20(ماده"3"تبصره
های مطرح شده در دادگاه     مبهم بودن چگونگی تحقیق وحفظ دالیل و آثارجرم دربرخی پرونده         -3

  :کیفری استان
هـایی کـه    آیین نامـه اجرایـی آن،پرونـده      ) 15(قانون اصالح و نیز مادۀ      )3(ماده"3"براساس تبصره 

اه کیفـری اسـتان مطـرح    موضوع آن جرایم مشمول حد زنا و حد لواط است،باید مستقیماً در دادگـ        
ــود ــاده  )7(.ش ــصره م ــاس تب ــه براس ــه ک ــان گون ــصوب .ک.د.آ.ق) 43(هم ــورای 78م ــس ش مجل

انجام تحقیق درجرایم منافی عفت را درصورتی  کـه شـاکی            )8()کمیسیون حقوقی وقضایی  (اسالمی
خصوصی داشته باشد فقط توسط قاضی دادگاه مجاز دانسته است؛ بنابراین درجرایم مشمول حدزنا              

لواط،دادسرا وضابطین قضایی محل وقوع جرم، هیچ نقشی درانجام تحقیقات مقدماتی و اولیـه       وحد
بـه  »...مستقیماً در دادگاه کیفـری اسـتان مطـرح    ...«ازسوی دیگر، با توجه به عبارت     .نخواهد داشت 

رسد دراین دسته ازجرایم،دادگاه کیفری استان از طریق اعطای نیابت بـه دادگـاه عمـومی                نظر می 
با این وصف، انجـام تحقیقـات فـوری         . تحقیقات اولیه را انجام دهد     تواندی شهرستان نیز نمی   جزای

اولیه وحفظ سریع دالیل و آثار جرم و دیگر اقدامات ضروری چگونه انجام خواهد گرفت؟آیا اصوالً                
توان درکشف سریع و به موقع جرم و دستگیری مـتهم یـا متهمـین بـه ویـژه اینکـه اگرجـرم                       می

ای و به صورت باندی انجام گرفته باشد، اقدام نمود؟درصورتی که  جـرم          توسط افراد حرفه   ارتکابی
مزبوردر یکی از شهرستانهای دوردست استان پهناوری مانند خراسـان واقـع شـده باشـد، مـشکل                  

رسد ضرورت طرح مستقیم پرونده دردادگاه و انجـام مـستقیم تحقیـق           به نظر می  .حادتر خواهد بود  
  .، این ابهام را ایجاد نموده استتوسط دادگاه

  :ابهام درمرجع  صالح برای حل اختالف میان دادستان وبازپرس دربرخی موارد-4



 ٤٢

درصورتی که میان بازپرس ودادستان نسبت به قرارهای ماهوی ماننـد منـع تعقیـب یـا موقـوفی                    
رسـیدگی  تعقیب و یا قرار تأمین کیفری بازداشت موقت درآن دسته از جرایمـی کـه درصـالحیت                  

دادگاه کیفری استان است، اختالف عقیده حاصل شود،مرجع حـل اخـتالف کجـا خواهـد بود؟بـه                  
عبارت دیگر، درصورتی که بازپرس نسبت به اتهام قتل عمد، قرارمنع تعقیب متهم را صادر نمایـد                 
و دادستان با آن موافق نباشد، آیا دادگاه عمومی جزایی شهرستان که صالحیت رسیدگی به اصـل                 

 مذکور،اطالق برهمـه جـرایم هرچنـد جـرم مزبـور            "ل"تواند براساس ذیل بند     تهام را ندراد، می   ا
درصالحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد،دارد؟با توجه به اینکه قانونگـذار اصـطالح دادگـاه               
عمومی را نیز بردادگاه کیفری استان اطالق ننموده،ممکن است این ابهام پـیش آیـد کـه دادگـاه                   

می محل، فقط صالح به حل اختالف عقیده میان بازپرس ودادستان نسبت به قرار صادرشـده                عمو
باشد؛و یا گفته شـود دادگـاه       درآن دسته از  جرایمی که صالحیت رسیدگی به اصل آن را دارد، می             

صالح به رسیدگی به اصل اتهام است مرجع صالح برای حل اختالف دراین مورد              کیفری استان که    
بـه  )حـسب مـورد  (رسد دادگـاه عمـومی وانقـالب    به نظر می"ل"د با توجه به ظاهر بند هرچن.باشد

طورمطلق و درهمۀ جرایم،صالح به حل اختالف عقیده میان بازپرس ودادستان نسبت به قرارهـای      
قـانون اصـول محاکمـات      )129( مـاده    "2"و تبـصره  ) 38(ولی با توجه به ماده    .باشداشاره شده می  

 اصالح شـده، مرجـع حـل ا خـتالف           1352که دربهمن   1290مصوب  )سابقآیین دادرسی   (جزائی  
 ونـسبت بـه     )10(میان بازپرس و دادستان نسبت به قراربازداشت موقت، دادگاه جنحه اعـالم شـده               

همان قانون،مرجع حل اخـتالف     )167(قرارهای ماهوی مانند منع تعقیب یا مجرمیت،براساس ماده       
و نیزدرصورت تقاضـای تـشدید تـأمین کیفـری از           )11(ستتعیین شده ا  )تجدیدنظر(استینافمحکمه  

ــاده    ــق م ــتالف وف ــع حــل اخ ــازپرس، مرج ــت ب ــدم موافق ــتان وع اصــالحی )169(ســوی دادس
   )12(.قانون آیین دادرسی کیفری سابق، دادگاه شهرستان اعالم شده است1337مرداد

 یک و دو و     پس از تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو براساس قانون تشکیل دادگاههای کیفری           
و ) 8و7(مجلس شورای اسالمی و با توجه به مستفاد از مواد         1368شعب دیوان عالی کشور مصوب      

آن قانون، مرجع حل اختالف میان بازپرس و دادسـتان در رابطـه بـا قرارهـای                 ) 22( ماده   "5"بند
یفـری  نهایی و نیزتقاضای تشدید تأمین کیفری از سوی دادستان و عدم موافقت بازپرس،دادگـاه ک       

قـانون  )3(مـاده   "ط"و ذیـل بنـد    "ل"توان گفت ظهور ذیل بند    به همین جهت می   .دوتعیین گردید 
اصالح دراین رابطه، مطلق بودن صالحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان را حل اخـتالف میـان      



 ٤٣

باشد؛ هرچند اصـل جـرم موضـوع رسـیدگی          بازپرس و دادستان نسبت به قرارهای مورد اشاره می        
  .دگاه عمومی جزایی شهرستان نباشددرصالحیت دا

  :ابهام درمرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرس دربرخی موارد-5
،مرجع صالح برای رسیدگی به قرارهـای       )13(قانون موسوم به احیای دادسراها    )3(مادۀ  "ن"طبق بند 
دادگاه صـالحه قیـد شـده       ..).قرارهای موقوفی تعقیب، منع تعقیب، عدم صالحیت،اناطه و       (بازپرس  

حال اگراتهام مطرح   .است؛ ولی به طور منجز و صریح آن دادگاه ومرجع صالح مشخص نشده است             
شده درپرونده جزء جرایمی باشد که درصالحیت رسیدگی دادگاه کیفری اسـتان اسـت،مانند قتـل                

ستان رسـیده باشـد و      و بازپرس نیزدراین رابطه قرارمنع تعقیب صادرنموده و به موافقت داد          ...عمدو
سپس مورد اعتراض شاکی واقع شده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض،آیا دادگـاه                 

باشـد یـا دادگـاه کیفـری        عمومی جزایی شهرستان است که صالح به رسیدگی به اصل اتهام نمی           
  استان یا دادگاه تجدیدنظراستان؟

  :ری اخذ شده دردادگاه کیفری استانابهام درچگونگی امضای ذیل قرارهای تأمین کیف-6
درصورتی که پرونده تحت رسیدگی، مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح شده ومنتهی به اخـذ                

تر یا شدیدتر   تأمین کیفری گردد یا تأمین أخذ شده دردادگاه کیفری استان تبدیل به تأمینی خفیف             
کند؛همان گونه کـه دردادگـاه جنـایی        یگردد،آیا فقط امضای رئیس دادگاه کیفری استان کفایت م        

  سابق معمول بود و یا امضای همه اعضا و یا اکثریت اعضا ضروری است؟
 که رسمیت دادگاه را با حـضور رئـیس و کلیـه             )14(اصالحی)20(ماده"3"هرچند با التفات به تبصره    

ان ذیـل   رسد که امضای همه اعضای دادگـاه کیفـری اسـت          مستشاران دانسته، این گونه به نظرمی     
  .کلیه قرارهای تأمین کیفری وقرارهای اعدادی نیز ضرورت دارد

  :ابهام در ضروری والزامی بودن حضوردادستان دردادگاه کیفری استان-7
اصالحی،دادگاه عمومی  جزایی شهرستان با حضوردادستان یـا معـاون           )14(ماده"ج"با توجه به بند   

رسد حضورنماینده دادسرا دراین دادگاه     به نظرمی )15(.یابداویا یکی از دادیاران تشکیل و رسمیت می       
الزامی بوده و بدون حضور وی جلسه دادگاه رسمیت نخواهد داشت؛لکن الزامی بودن این  حـضور                 

اصالحی کـه  )20(ماده"3"در دادگاه کیفری استان محل تردید است؛چرا که با توجه به ذیل تبصره          
» یابـد  رئـیس وتمـامی مستـشاران رسـمیت مـی          دادگاه کیفری اسـتان بـا حـضور       ...«:بیان داشته 

حضوردادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران بـه نماینـدگی از سـوی دادسـتان بـرای تـشکیل و                      
اصـالح  ) 20(مـاده   "2"از تبـصره  .رسمیت یافتن جلسه دادگـاه کیفـری اسـتان قیـد نـشده اسـت              



 ٤٤

دادگاه کیفری استان استفاده    نیزضروری بودن حضورنماینده دادسرا برای رسمیت یافتن  جلسه          )16(
شود، بلکه صرفاً این تبصره درمقام بیان حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده وی               نمی

باشد و اینکـه قبـل از   به جای دادستان شهرستانهای دیگر استان درجلسه دادگاه کیفری استان می  
دادستان یا نماینده وی استماع شـود؛و       اظهارات  استماع اظهارات شاکی یا دفاعیات متهم باید بدواً         

-رسد درمقام بیان الزامی بودن حضور نماینـده دادسـرا دردادگـاه کیفـری اسـتان نمـی                 به نظر می  
پس این ابهام ایجاد شده که حضور نماینده دادسرا دردادگاه کیفری استان ضروری نیـست و                .باشد

که دادگاه کیفری استان این حضور را       کند، مگر این  وجود کیفرخواست و یا ارسال الیحه کفایت می       
برخالف جلسات دادگاه تجدیدنظر استان که وفـق        .ضروری بداند و ازدادستان دعوت به عمل آورد       

اصالحی،حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به نمایندگی دادسـتان درجلـسه               ) 22(ماده
    .)17(دادگاه تجدیدنظر استان ضروری اعالم شده است

  :ها دردادگاه کیفری استانابهام دیگر درچگونگی حضوردادستان دربرخی پرونده -8
، )18(آیین نامـه اجرایـی ایـن قـانون        ) 16(اصالحی و قسمت دوم ماده    ) 20(ماده"2"براساس تبصره 

پـس  دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او ویا یکـی از دادیـاران دردادگـاه کیفـری اسـتان                    
حال اگر پرونده مطرح شـده دردادگـاه کیفـری          .کیفرخواست اقدام خواهد نمود   ازحضور، به دفاع از     

طـرح شـده و تحقیقـات مقـدماتی در     )غیرازمرکـز اسـتان   (استان از ناحیه دادسرای شهرستان تابعه     
دادسرای آن شهرستان انجام وقرارمجرمیت و کیفرخواست نیزتوسط آن دادسـرا صادرشـده باشـد               

مرکز اسـتان نیـز بـا قـرار مجرمیـت وکیفرخواسـت صادرشـده               وازسوی دیگر،دادستان شهرستان    
ومستندات آن موافق نبوده و هم عقیده ازجهت دیدگاه حقوقی نباشد یا اصوالً مستندات را درتوجه                

تواند ازچنین کیفرخواستی دفاع نماید؟اگر وفـق نظـر قـضایی وعقیـده             اتهام کافی نداند،چگونه می   
غیرمرکـز  (رخواست صادرشده توسط دادسرای شهرستان تابعه     خود اظهارنظر نماید، درحقیقت ازکیف    

  پس حضور او دردادگاه کیفری استان چه اثر حقوقی خواهد داشت؟.دفاع ننموده است)استان
  :تداخل صالحیت دادگاه انقالب ودادگاه کیفری استان دربرخی جرایم-9

آیـین نامـه    ) 20(اده  قانون اصـالحی وتـصریح مـ      )20(و تبصره یک ماده   )4(با توجه به تبصره ماده    
،جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام است منحـصراً درصـالحیت   )19(اجرایی       آن         

قـانون تـشکیل    )5(مـاده "5"از سـوی دیگر،وفـق بنـد      .رسیدگی دادگاه کیفری استان خواهـد بـود       
در رسـیدگی بـه کلیـه جـرایم مربـوط بـه موادمخـ       ) 20(،73دادگاههای عمـومی وانقـالب مـصوب       

  .درصالحیت ذاتی دادگاههای انقالب گذارده شده است



 ٤٥

حال اگر متهمی مرتکب آن دسته ازجرایم موادمخدر  که مستوجب مجازات حـبس ابـد یـا اعـدام                  
است گردد، در کدام دادگاه باید مورد رسیدگی قرار گیرد، دادگاه کیفری استان یا دادگـاه انقـالب؟                  

 تبـصره ذیـل آن مفهـم ایـن معناسـت کـه از ایـن پـس                   آیین نامه اجرایی و دو    ) 20(هرچند ماده 
دادگاههای انقالب، صالحیت رسیدگی به آن دسته از جرایم مواد مخـدر کـه مـستوجب مجـازات                  

دراینجا بحث از تداخل صالحیت ذاتـی و صـالحیت نـسبی محـاکم              .اعدام است را نخواهد داشت    
ن اصالحی دراین رابطـه تـصریحی       ؛ ولی قانو  )21(است که باید به قواعد عمومی مربوط رجوع نمود        

پس درعمل موجب ابهـام     .قانون باشد ) 5(ماده  "5"تواندمغایر بند ندارد و آیین نامه اجرای  نیز نمی       
  .)رأی وحدت رویه اخیر،مشکل  را حل کرده است.(شده است

درفرض سابق اگر پذیرفته شود که دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی نسبت به آن دسته                -10
بـا توجـه بـه      (باشـد رایم مواد مخدر که مستوجب مجازات قانونی حبس ابد یا اعدام اسـت،می            از ج 

،آیـا  )غالب بودن دیدگاه حقوقی رسیدگی به جرایم مهم توسط قضات متعدد وسیستم تعدد قاضـی              
 قابـل   )22(قـانون اصـالحی   ) 20(مـاده "4"رأی صادرشده از سوی دادگاه کیفری استان وفق تبصره        

قـانون مبـارزه بـا      ) 32(ر دیـوان عـالی کـشورخواهد بـود؟ ویـا براسـاس مـاده              تجدیدنظرخواهی د 
مصوب مجمع محتـرم تـشخیص مـصلحت نظـام،قطعی و غیرقابـل تجدیدنظراسـت        )23(موادمخدر

  وصرفاً جهت اجراء نیاز به تأیید و تنفیذ رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور دارد؟
اجرایی، عبارت مرجع تجدیدنظر درجـرایم مـواد مخـدر را           آیین نامه   ) 20(ماده"2"هرچند درتبصره 

برای دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور آورده است،ولی دادستان کل کشور یا رئـیس                 
باشد،بلکه مرجع تأییـد    اشاره شده،مرجع اصالحی تجدیدنظر نمی    ) 32(دیوان عالی کشور وفق ماده    

قانون احیای دادسراها وجود دارد و آیـین نامـه اجرایـی            و تنفیذ است؛ لکن به هرحال، این ابهام در        
  .،نتوانسته این ابهام را برطرف نماید)20(ماده"2"نیزبا توجه به عدم تدوین صحیح آن درتبصره 

  ادامه دارد
  :هانوشتپی
درحوزه قضائی هرشهرستان یک دادسـرا نیـز درمعیـت          «:28/7/81ع وا،مصوب   .د.ت.ق)3(ماده-1

تـشکیالت،حدود صـالحیت،وظایف و اختیـارات دادسـرای         .گـردد تشکیل می دادگاههای آن حوزه    
شود تا زمان تصویب آیین دادرسـی مربوطـه،طبق         مذکور که دادسرای عمومی وانقالب نامیده می      

 کمیـسیون   28/6/1378قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقـالب درامـورکیفری مـصوب            
  »...باشدت مندرج در این قانون به شرح ذیل میحقوقی وقضائی مجلس شورای اسالمی و مقررا
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هایی که موضوع اتهام آنها جرایم مـشمول     پرونده«:داردقانون اصالح مقررمی  )3(ماده"3"تبصره-2
رسیدگی به جـرایم    »...شودمستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می     ...حد زنا ولواط است،همچنین     

  .کیفری استان استمشمول حد زنا و حد لواط در صالحیت دادگاه 
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکـی از           ...«:قانون اصالح )20(ماده:2"ذیل تبصره -3

قبل از استماع   .دهددادیاران به تعیین دادستان وظایف دادستان را دردادگاه کیفری استان انجام می           
ای کـه دادسـتان      خبـره  اظهارات شاکی ومتهم، اظهارات دادستان یا نماینـده وی و شـهود واهـل             

  ».شودمعرفی کرده بیان می
« : ریاسـت محتـرم قـوه قـضائیه        9/11/1381آیین نامه اجرایی قانون اصالح مـصوب        )16(ماده-4

تعقیب متهم،تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوا درخصوص جرایم مشمول صالحیت دادگـاه کیفـری              
  ». آمددار به عمل خواهداستان توسط دادسرای حوزه قضایی صالحیت

لکن درمواردی که پرونده با کیفرخواسـت دردادگـاه مزبـور مطـرح             ...«:آیین نامه اجرایی  )15(ماده-
-کردیده است چنانچه دادگاه نقصی درتحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقـدامی را الزم بدانـد مـی    

  ».دتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد  نقص،از دادسرای مربوط درخواست کن
دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمـامی مستـشاران           «...قانون اصالح ) 20(ماده"3"تبصره-5

  ».یابدرسمیت می
تـشکیالت،ترتیب رسـیدگی،کیفیت محاکمـه      ...«:ع وا .د.ت.ق)20(تبصره یـک اصـالحی مـاده        -6

و قـانون   وصدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون               
کمیـسیون قـضائی    28/6/78آیین دادرسی دادگاههای عمـومی وانقـالب درامـورکیفری مـصوب            

  »...وحقوقی مجلس شورای اسالمی خواهد بود
هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حـد زنـا و لـواط             پرونده«...قانون اصالح )3(ماده"3"تبصره-7

  ».شودمستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می... است
-درموارد مقررقانونی که پرونده مستقیماً دردادگاه  کیفری استان مطـرح مـی            «:آیین نامه ) 15(دهما

االمر دادگاه  خواهد بود، دراین صورت کلیه ضابطین نسبت بـه            گردد،کلیه تحقیقات توسط و تحت    
 رسد منظـور ازانجـام    به نظرمی »...انجام دستورات و تکمیل موارد  خواسته شده مکلف خواهند بود          

توسـط  ...باشد  ولی انجام تحقیق ازمتهم و      می...انجام اقدامات اداری در احضارمتهم و     ...دستورات و 
  .خود دادگاه باید انجام شود
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تحقیق درجاریم منافی عفت ممنوع است مگر درمـواردی         «:78ک مصوب   .آود.ق)43(تبصره ماده 8
رتوسط قاضی دادگاه انجـام     که جرم  مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که درمورد اخی             

  .گیردمی
یکی عقیده  (نباشد  هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده        «...قانون اصالح ) 3(ماده"ل"بند-9

رفع اخـتالف  )به مجرمیت یا موقوفی یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد             
- موافق تصمیم دادگـاه رفتـار مـی        آید و حسب مورد در دادگاه عمومی وانقالب محل به عمل می         

  ».شود
اصـالحی بهمـن    (1290قانون آیین دادرسی کیفری مـصوب       ) 129(الحاقی به ماده  "2"تبصره-10

آید و درصورت   فک قراربازداشت متهم ازطرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می          ... «):1352
  ».واهد بودحدوث اختالف بین دادستان و بازپرس،حل اختالف با دادگاه جنحه خ

یکـی  (العموم حاصـل نـشود  هرگاه موافقت عقیده ما بین مستنطق ومدعی      «...قانون) 167(ماده-11
رفع اختالف راجع بـه محکمـه اسـتیناف شـده           )تقصیر بداند یا بالعکس   متهم را مقصر ودیگری بی    

  ».شودموافق قرار محکمه مذکوره رفتار می
هرگـاه بـین بـازپرس و       )تأمین کیفری (شدیددرصورت تقاضای ت  «):1337اصالحی  )(169(ماده-12

  »...شوددادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختالف به دادگاه شهرستان ارسال می
العموم نسبت به رفع توقیف اخـتالف باشـد،محکمه ابتـدایی           اگربین مستنطق ومدعی  ...«):38(ماده

  »...حل اختالف خواهد کرد
قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل          «...قانون اصالح )3(ماده"ن"بند-13

  »...قابل اعتراض دردادگاه صالحه بوده
دادگاه کیفری اسـتان بـا حـضور رئـیس و تمـامی مستـشاران               «...اصالح  )20(ماده"3"تبصره-14

  ».یابدرسمیت می
-اه یا دادرس علی   دادگاههای عمومی جزایی و انقالب با حضور رئیس دادگ        «):14(ماده"ج"بند-15

  »...گرددمیالبدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان 
دادستان شهرسـتان مرکـز اسـتان یـا معـاون او یـا یکـی از             ...«:اصالحی) 20(ماده"2"تبصره-16

استماع دهد،قبل از دادیاران به تعیین دادستان، وظائف دادستان را دردادگاه کیفری استان انجام می           
ای کـه دادسـتان     اظهارات شاکی ومتهم، اظهارات دادستان یا نماینـده وی و شـهود واهـل خبـره               

  ».شودمعرفی کرده بیان می
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رسیدگی دادگاه تجدیدنظراستان به درخواست تجدیـدنظر از احکـام قابـل            «:اصالحی)22(ماده-17
دادرسـی دادگاههـای    دادگاههای عمومی جزائی و انقالب وفق مقـررات قـانون آیـین             تجدیدنظر  

کمیسیون قضایی و حقـوقی مجلـس شـورای         28/6/1378عمومی وانقالب درامور کیفری مصوب      
آید و درمورد آراء حقـوقی   اسالمی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می             

  ».وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود
دفـاع از  ...«:آیـین نامـه اجرایـی   ) 16(اشاره شد،اما ماده   قانون اصالحی   )20(ماده"2"به تبصره -18

کیفرخواست دردادگاه کیفری استان و دادگاه انقالب توسط دادستان شهرسـتان مرکـز اسـتان یـا                 
مگراینکـه دادگاههـای مـذکور      .معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان به عمل خواهد آمد            

دراین صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرسـتان         های غیرمرکز تشکیل شود که      درشهرستان
  »...به عهده خواهد گرفت

رسیدگی به جرایمی کـه مجـازات قـانونی آنهـا قـصاص نفـس یـا                 «:اصالحی) 4(تبصره ماده -19
قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است وهمچنین  رسیدگی به  جرایم مطبوعاتی                   

شـود در دادگـاه  کیفـری اسـتان بـه عمـل خواهـد                ی ذکر می  و سیاسی به نحوی که در مواد بعد       
رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا          «:اصالحی)20(تبصره یک ماده  »...آمد

قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیـز رسـیدگی بـه جـرایم مطبوعـاتی             
دادگـاه   « عمل خواهد آمد دراین موارد دادگاه مـذکور        وسیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به      

  »...شودنامیده می»کیفری استان
از تـاریخ تـشکیل     «:آیین نامه اجرایی اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب        )20(ماده

دادگاه کیفری استان،دادگاههای عمومی وانقـالب اسـتان مربوط،صـالحیت رسـیدگی بـه جـرایم                
  .قانون را نخواهند داشت) 4(موضوع تبصره ماده

الـذکر کـه قبـل از تـشکیل دادگـاه کیفـری اسـتان در                های موضوع تبصره فـوق    پرونده-1تبصره
-دادگاههای عمومی وانقالب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تـصمیم قـرار مـی          

  .گیرد
،مگر درمورد جرایم    های فوق،دیوان عالی کشور است    مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده    -2تبصره

مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی،دادستان کل کشور و رئـیس                
  ».باشددیوان عالی کشور می
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-تـشکیل مـی   ...به تعداد مورد نیاز دادگههای انقالب درمرکز هراستان و        «:ع وا .د.ت.ق)5(ماده-20
  :نمایدگردد و به  جرایم ذیل رسیدگی می

  .»...کلیه جرایم مربوط به قاچاق ومواد مخدر-5،...-1
،صالحیت ذاتـی دادگـاه انقـالب را مقـدم شـمرده      30/9/1367-514رأی وحدت رویه شماره   -21

،ناظربـه  1361قانون اصالح موادی از قانون آیـین دادرسـی کیفـری مـصوب              )202(ماده  ...«.است
 و منـصرف از جـرایم خـاص        باشـد جرایمی است که در صالحیت دادگاههای کیفری عمومی مـی         

قانون تشکیل دادگاههـای کیفـری یـک و دو و شـعب             ) 12(ماده  » ...دادگاه انقالب اسالمی است   
درمقام تأییـد رأی وحـدت      »با رعایت صالحیت ذاتی   « نیز بادرج عبارت     68دیوانعالی کشور مصوب  

  .اندرویه اشاره شده بوده و رعایت صالحیت ذاتی را مقدم دانسته
دادگاه کیفری استان پس ازختم رسیدگی با استعانت از خداونـد           «:اصالحی)20(ماده"4"تبصره-22

 و  نمایـد سبحان و وجدان،مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صـدور رأی مـی                
نظراکثریت اعضاء دادگاه مناط اعتباراسـت،این رأی ظـرف مهلـت مقـرر قابـل تجدیـدنظرخواهی                 

  »...باشددردیوان عالی کشورمی
مجمع تشخیص  17/8/1368قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب           )32(ماده-23

شـود پـس ازتأییـد رئـیس دیـوان          احکام اعدامی که به موجب این قانون صادرمی       «:مصلحت نظام 
   »...االجراستعالی کشور ویا دادستان کل کشور قطعی والزم
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   30/10/1382-644مغایرت رأی وحدت رویه شماره
  با سیاست کیفری قوه قضائیه

  
اگر با انصاف ودیدگاه کارشناسی بـه موضـع نگریـسته شود،درچندسـال گذشـته، درقـوه قـضائیه                   

درپـی  تحوالت اساسی صورت گرفته است وتشکیالت متناسب با سازمان قضایی کشور به طور پی     
بوده؛ازجمله این تحـوالت    هم درتعقیب این تحوالت     »توسعه قضایی «ایجاد شده است،که دکترین     

ــومی    ــرای عمـ ــضائیه،تأسیس دادسـ ــوه قـ ــات در درون قـ ــز حفاظـــت و اطالعـ ــاد مرکـ ایجـ
وانقالب،دادگاههــای کیفــری استانها،شــعب تــشخیص دیــوان عــالی کــشور، تخصــصی کــردن  
دادگاههای حقوقی وجزایی،رسیدگی به جرایم مطبوعـاتی و سیاسـی وجـرایم سـنگین و مهـم در                  

از پیکـره  )قاضی بـدون اختیـار  ( با تعدد قضات و حذف سمت قاضی تحقیق      دادگهای کیفری استان  
اندازی شورای حل اختالف درسطح کشور درکنـار واحـدهای قـضایی بـا              سازمان قضایی ایران،راه  

قـانون برنامـه    ) 187(صالحیت مشخص ومحدود وجذب مشاورین حقوقی و وکال دراجـرای مـاده           
 بوده است که با این اقدامات  گامهای مؤثری برداشـته    ازدستاوردهای مهم این قوه   ...توسعه سوم و  

و نقاط ضعفی هم وجود دارد که نگارنده دراین         ها  البته دربرخی ازنهادهای ایجاد شده نارسایی     .شده
باشد؛اما اقدام بسیار مهـم و اساسـی کـه درقـانون اصـالح              مقاله درصدد طرح این موضوعات نمی     

صورت گرفته و طرفداران اجرای عـدالت       1381ب مصوب   قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقال    
را خشنود نموده،تشکیل دادگاههای کیفری استان با تعدد قضات دررسـیدگی بـه جـرایم سـنگین                 
بود،که اعتماد واطمینان عمومی رات به دستگاه قضایی جلب ومنتقدین سازمان قضایی ایران را تا               

یادآوری است که این امر،تجربه سیستم قـضایی        البته الزم به    .حدود زیادی خلع سالح نموده است     
-باشد که برخـی ازدادگاههـای آن بـا تعـدد قـضات انجـام وظیفـه مـی                  ایران برای اولین بار نمی    

نمایند،بلکه درگذشته نیز دیوان کیفر کارکنان دولت و محاکم جنـایی اسـتانها،دادگاههای عمـومی     
ـ ...و دادگاههای انقالب در اوایـل انقـالب و     1358سال   ا تعددقـضات بـه جـرایم ودعـاوی تحـت      ب
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نمودند،و شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر استانها نیـز           صالحیت خود رسیدگی می   
اند؛اما وجه تمایزی که بین دادگاههای کیفری استان با         ازبدو تأسیس با تعددقضات تشکیل گردیده     

 دادگاههای کیفری استان    ن است که  دادگاههای تجدیدنظراستان و دیوان عالی کشور وجود دارد،ای       
نماینـد؛ولی دادگاههـای    برخالف مراجع مـذکور،یک مرجـع تـالی بـوده و رسـیدگی ابتـدایی مـی                

تجدیدنظر و دیوان عالی کشور،یک مرجع عالی محسوب شده وحـسب مورد،مرجـع تجدیـدنظر و                
-کیل مـی الزم به بیان است که دردادگاههـایی کـه بـا تعـدد قـضات تـش             .باشندفرجامخواهی می 

قـضات  .رسـد ها وصدور رأی کمتر بوده ویا به حـداقل مـی  گردند،احتمال خطا و اشتباه در رسیدگی     
های الزم و کسب تجربه پرداخته،امکان      تجربه و جوان درکنار قضات باتجربه و ماهر،به آموزش        کم

 کـاری   شود وازمـسامحه  نفوذ و غلبه و توصیه دراین دادگاهها به لحاظ تعدد قضات کمترمطرح می            
رسـد  شود و به یک حالت اعتدال می      کاروافراط وتفریط قضات تندرو هم کاسته می      قضات محافظه 

-گناه به اجرای عـدالت افـزایش مـی   الحقوق و متهمان بیو اطمینان واعتقاد قلبی هم،درافراد ذی     

 "1"ه  وتبـصر ) 4(بنابراین،قانونگذار جهت نیل به اهداف مطرح شده،با وضع تبصره ذیل ماده            .یابد
، رسـیدگی بـه     1381وانقـالب مـصوب     قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی       )20(ماده  

جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا صلب یا حبس ابـد بـوده، بـا پـنج عـضو           
قضایی وهمچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه،و قصاص عـضو               

ضو قضایی، درصالحیت دادگاه کیفری استان قـرارداده اسـت وبـا تـصویب مقـررات                را با سه نفرع   
مذکور،امیدواری به اجرای دقیق عدالت و قانون مـضاعف گردیـده و بـه سـازمان قـضایی عـزت                    

البدل بـا حـداقل     واعتبار خاصی بخشیده است؛واین امر طبیعی بود؛زیرا زمانی که یک دادرس علی           
عمومی وانقالب مکلف بود به جرایم مستلزم قصاص نفس یا صـلب            سابقه قضایی در دادگاههای     

یا رجم یا اعدام درکنار دعاوی حقوق و امورحسبیه رسیدگی نمایـد،ولی بـه یکبـار رسـیدگی یـک                    
قرار گرفـت، وایـن     )حسب مورد (مرکب از پنج یا سه عضو قضایی      ) کیفری(دادگاه کامالً تخصصی    
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نمود که در محاکمه اعضای بزهکـار       وده وایجاب می  امر ازحقوق مشروع ومسلم هرجامعه مترقی ب      
خویش واعمال مجازاتهای سنگین مانند قصاص نفس یا قصاص عضوو قتل یا اعدام یا حبس ابـد      
درمورد وی احتیاط بیشتری بنماید تا سرنوشت قضایی وی صرفاً به دست یک دادرس تازه کار در                 

ر بـا اصـالح و ایجـاد تغییـرات در قـانون      به هرحال،قانونگذا.دادگاههای غیرتخصصی سپرده نشود 
 عمومی وانقالب،به این اهداف هم تحقق بخـشید و باورهـا بـراین امراسـتوار                ادگاههایتشکیل د 

ــصره     ــدرج در تب ــای من ــستلزم مجازاته ــرایم م ــه ج ــه کلی ــد ک ــک"گردی ــاده"ی ــانون )20(م ق
 صـالحیت   مرقوم،درصالحیت دادگاههای کیفری استان قرار گرفتـه؛ چـه ایـن جـرم قـبالً تحـت                

ولی مدت زمان زیادی از اجرای قانون مرقوم نگذشته بـود کـه             .دادگاههای عمومی بوده یا انقالب    
بعضی استداللهای مخالف با اهداف مذکور شروع شد،که جرایم تحـت صـالحیت دادگـاه انقـالب        

باشد و درعمل نیـز اخـتالف درصـالحیت بـین     منصرف از صالحیت دادگاههای کیفری استان می     
فیـه درهیـأت    انقالب اردبیل و دادگاه کیفری استان اردبیل به وقوع پیوست و مورد مختلـف    دادگاه

ــماره      ــه ش ــدت روی ــدور رأی  وح ــا ص ــد وب ــرح ش ــور مط ــالی ک ش ــوان ع ــومی دی -646عم
قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقـالب مـصوب        ) 5(به موجب ماده    «:مقررگردید30/10/1382

ه،با اصالحات و الحاقات بعدی،رسیدگی به جرایم ذیل مطلقـاً          پانزدهم تیرماه هزاروسیصدوهفتادوس  
  :در صالحیت دادگاههای عمومی وانقالب اسالمی است

  .االرضکلیه جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ومحاربه یا افسادفی-1
  .توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ومقام معظم رهبری-2
ا اقدام مسلحانه وترور و تخریب مؤسسات به منظـور مقابلـه بـا           توطئه علیه جمهوری اسالمی ی    -3

  .نظام
  .جاسوسی به نفع اجانب-4
  .کلیه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر-5
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  .دعاوی مربوط به اصل چهل ونهم قانون اساسی-6
،این ماده کماکان به قـوت خـود بـاقی بـوده وتغییـر              28/7/81وعلیرغم اصالحات والحاقات مورخ     

اصالحی قانون مرقوم صرفاً درمقام ایـضاح مـاده مربـوط           )4(وتبصره ذیل ماده  موده است، حاصل نن 
است وبه ماده بعد ازخود که به طورواضح صالحیت دادگاههای انقالب اسـالمی را احـصاء نمـوده                  

قانون یاد شده، کـه بـه موجـب    )4(بنابراین، مقررات تبصره یک الحاقی به ماده  .است ارتباطی ندارد  
باشد را درصالحیت دادگاههـای کیفـری       به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می       آن رسیدگی   

بنا بـه   .باشد  استان قرار داده است منصرف از موارد صالحیت ذاتی دادگاههای انقالب اسالمی می            
دیوان عالی کشور که براین مبنا صـادر شـده صـحیح و منطبـق بـا مـوازین                   31مراتب،رأی شعبه   

قـانون آیـین دادرسـی      )270(این رأی بـه موجـب مـاده       .شوددیده وتأیید می  ومقررات تشخیص گر  
کیفری دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری درموارد مشابه برای دادگاههای وشـعب دیـوان             

-االتباع بودن آن،به نظر می    رأی وحدت رویه مزبور والزم    -با صدور ».االتباع است عالی کشور الزم  

گردید،بـه  صالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب تعقیب مـی        رسد اهدافی که در قانون ا     
رفـت هیـأت عمـومی دیـوان عـالی کـشور بـا              طور اتم واکمل به تحقیق نپیوسـت و انتظـار مـی           

قـانون مرقـوم، بـا تـشریع فلـسفه اصـالح قـانون              ) 20( مـاده    "1"وتبصره) 5(درنظرگرفتن ماده   
شـد هـم    عمـل مـی   )5(خشید ودامنه شمول مـاده      بتشکیل،به اهداف موردنظرقانونگذار تحقق می    

قانون مذکور به طور کامـل عملـی        )20(ماده"1"و تبصره )4(زمینه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده       
شد و سیاست کیفری قوه قضائیه هم که ضرورت تعـدد قـضات را درجـرایم مـستلزم قـصاص        می

پوشـید؛واال بعیـد    ه خود می  پذیرفته بود،جامه عمل ب   ...نفس واعدام وصلب ورجم و قصاص عضو و       
تشکیل دادگاههـای عمـومی و انقالب،تعـدد قـضات     رسد که قانونگذار با اصالح قانون   به نظر می  

درمحکمه افراد مرتکب جرایم خاص را امری جـایز ومبـاح،ولی آن را درجـرایم تحـت صـالحیت                   
ای سـنگین در    دادگاه انقالب استثناء نماید وهمچون گذشته،از وحدت قاضـی درجـرایم ومجازاتهـ            



 ٥٤

و "1"وتبـصره )4(رسـد بـا وضـع تبـصره مـاده         درحالی که به نظر می    . دادگاه انقالب حمایت نماید   
قانون مرقوم را تخصیص خورده فرض نموده؛زیرا قانونگـذار بـه           ) 5(جرایم مذکور درماده  ) 20(ماده

ه بـود ...طوردقیق وصریح جرایمی را که مستلزم مجازات قـصاص نفس،اعدام،صـلب،حبس دایـم و    
قـانون مرقـوم را تخـصیص زده        ) 5(درصالحیت دادگاه کیفری استان قرار داده وبا این عمل مـاده          

های مختلف و رفع هرگونه تردید،قانونگـذار       ولی ای کاش برای جلوگیری ازتفاسیر و استنباط       .است
چـه  چنان«ای ماننـد    ،تبصره)5(با دقت وتأمل بیشتر درتفسیرواصالح مواد قانون مرقوم در ذیل ماده          

باشـد،  ) 20(مـاده   "1"و تبـصره  )4(مجازات قانونی جرایم مذکوراز مجازاتهای مندرج درتبصره ماده       
نمود تا تکلیف همه مراجع قـانونی       وضع می ».رسیدگی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد        

  .کردرا یکسره می

قـانون مرقوم،نیـازی    )22(ماده"1"و تبصره )4(ولی همان طور که مذکورافتاد و با وجود تبصره ماده         
ای احـساس نکـرده اسـت وخـصوصاً بـا قـراردادن اعمـال مجـازات صـلب                   به وضع چنین تبصره   

دانـیم کـه صـلب یکـی از         درصالحیت دادگاه کیفری استان،کلیه تردیدها را مرتفع نموده؛ زیرا می         
ینکـه جـرم   االرض بوده وقانونگذار هم بـا علـم بـه ا       مجازاتهای چهارگانه فرد محارب یا افساد فی      

قانون مرقوم درصالحیت دادگاه انقالب بـوده،آن را        ) 5(ماده"1"محاربه یا افساد فی االرض در بند      
درصالحیت دادگاه کیفری استان قرار داده واال با توجه به اینکه صلب از مجازاتهای مختص جـرم                

ن اصـالحی فاقـد     قانو) 20( ماده   "1"محاربه بوده و درجرایم دیگر کاربردی ندارد،قید آن درتبصره        
دیـوان عـالی کـشور در  خـصوص          20باشد و بنا به استدالل متقن شعبه        میمفهوم و کاربرد الزم     

متصور نیست که دریک سیستم قـضایی رسـیدگی بـه جـرم             ...«موضوع مختلف فیه مبنی براینکه    
خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد دردادگاهی رسـیدگی شـود کـه ازیـک نفـر                     

ی تشکیل شده وسایرجرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس باشد در دادگاهی رسیدگی               قاض
رسـد چنـین تبعیـضی ازاهـداف     بعید به نظرمی  »...شودبه عمل آید که ازپنج نفر قاضی تشکیل می        
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رفت به تدریج مقررات مشابه، یعنـی رسـیدگی         مقنن درمتن یک قانون باشد؛درحالی که انتظار می       
سنگین با تعدد قاضی به قلمرو وآیین نامه دادسرای دادگاه ویژه روحانیت وحوزه مقررات              به جرایم   

کرد تـا عـدالت در میـان کلیـه متهمـان تحـت        حاکم بردادگاههای نظامی یک نیز تسری پیدا می       
-تعقیب ومحاکمه یک جامعه،با ایجاد دادگاههای مشابه وبا قوانین یکسال به مرحله اجـرا در مـی                

رود قانونگذار در اصالحات بعدی قانون اصـالح قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی         امید می .آمد
گرایی وتوقف ناگهانی مقابل توسعه قـضایی توجـه خاصـی مبـذول دارد وبـا                وانقالب، به این پس   

ایجاد تغییرات درقانون، موجبات انتفای رأی وحدت مزبور را که ازوحدت رویـه قاضـی در دادگـاه                  
نماید فراهم نماید،تا مقررات مشابه     حمایت می ...تلزم اعدام،صلب و حبس ابدو    انقالب در جرایم مس   

  .و یکسان درموضوعات واحد به وجود آید
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  نظارت انتظامی در نظام قضائی ایران
  
  .حالت اشتغال به علت جانبازی و ازکارافتادگی کلی درحکم بازنشستگی است -1

لت اشتغال مستخدمین شـهید،جانباز از کارافتـاده        قاضی دادگستری به استناد ماده واحده قانون حا       
،به علت ازکارافتـادگی کلـی بازنشـسته        1372ومفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب      

  .شده ودرخواست پروانه وکالت از کانون وکالی دادگستری استان نموده است
حالـت  (باشـد ل مـی  کانون وکال به موجب تصمیم هیأت مدیربا استدالل به اینکـه متقاضـی شـاغ              

درخواست وی را رد کرده و مشارالیه به این تصمیم کانون اعتـراض نمـوده ودادگـاه                 ) اشتغال دارد 
عالی انتظامی قضات پس از استعالم وضعیت استخدامی متقاضـی مزبـور از اداره کـل کـارگزینی                  

با ابالغ  9/8/81قاضی موصوف از تاریخ     «کارکنان قضائی قوه قضائیه و وصول پاسخ مبنی براینکه        
رئیس قوه قضائیه مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید وجانباز ازکارافتـاده تلقـی وفعـالً        

چنـین  ».نمایـد درقوه قضائیه عمالً اشتغال به کار ندارد ومنحصراً از حقوق پست مذکور استفاده می            
دگـستری  شعبه اول،اعتراض قاضی بازنشـسته دا     19/7/82-251رأی شماره «:رأی صادرکرده است  

 هیـأت مـدیره کـانون       4/10/81متقاضی صدورپروانه وکالت دادگستری نسبت به تـصمیم مـورخ           
باشد به استدالل اینکه متقاضی شاغل می     »بررد درخواست نامبرده  مبنی  «وکالی دادگستری استان  

وارد است؛زیرا،معترض برابر حکم ریاست قوه قضائیه به استناد ماده واحـده قـانون حالـت اشـتغال        
،بـه  1372تخدمین شهید،جانباز ازکارافتاده ومفقوداالثر انقالب اسالمی وجنگ تحمیلی مصوب          مس

علت جانبازی و از کار افتادگی کلی بازنشسته شده است وبرابر ماده واحـده مرقـوم مـشمول ایـن                    
ماده واحده ازحیث دریافت حقوق ومزایای مستمر و افزایش سنواتی وارتقای گروه وسـایر عنـاوین                

شوند که مجـاز بـه       تا رسیدن به سن وشرایط عمومی بازنشستگی درحالت اشتغال تلقی می           مشابه
لکن به اعتبار آنکه جانباز و ازکارافتاده هـستند         . باشنداستفاده از حقوق ومزایای مستمر شاغلین می      

همچنـان کـه اداره حقـوقی سـازمان امـوراداری و            .وعمالً قادربه کـار نیـستند بازنشـسته هـستند         
بنا به مراتب و با عنایت بـه        9/3/79-20/120/2امی کشورهم درپاسخ استعالمی،طی شماره    استخد

های شـهدا،جانبازان   مدلول قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان،اسرا وافراد خانواده          
از کارافتاده،اســرا ومفقوداالثرهــای انقــالب اســالمی و جنــگ تحمیلــی وهمچنــین افــرادی کــه  

نظربـه  )1375مـصوب (انـد متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه درجبهه خدمت نمـوده         ماه  9حداقل
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اینکه حالت بازنشستگی درحال اشتغال،یک قانون خاص مؤخرالتاریخ است وقوانین عـام سـابق را               
هیـأت مـدیره    4/10/81دهد؛لذا با پذیرش اعتراض معترض و نقض تـصمیم مـورخ            تخصیص می 

رونده جهت اقدام و رسیدگی به ساییرجهات وشرایط متقاضـیان          دادگستری استان پ  کانون وکالی   
  ».شودامروکالت دادگستری به کانون وکالی مزبور ارسال می

  
  تخلف از قوانین موضوعه-2

دادسرای انتظامی قضات،تخلفات رئیس  دادگاه عمومی را براساس گـزارش مبنـای کیفرخواسـت               
  :انتظامی چنین عنوان کرده است

یا ترک محل کار بدون اخذ مرخصی وبدون هماهنگی با مسئولین دادگـستری             تعجیل درخروج   -1
و نیز معرفی برخی از افراد به اداره زمین شهری برای واگذاری زمین بدون داشـتن صـالحیت یـا                    
تجویز قانونی وبه طور کلی عدم مراعات مقررات ونظامات اداری،خالف شـئون قـضائی محـسوب        

  .شودمی
-د واگذاری قطعه زمین موردنظرخواهان بدون آنکـه موضـوع خواسـته           صدورحکم به ابطال سن   -2

  .خواهان باشد، تخلف از قوانین موضوعه است
با توجه هب مطرح بودن پرونده کیفری علیه خوانده دعوای مـرتبط بـا قـضیه، اتخـاذ تـصمیم                    -3

کـرده  درپرونده حقوقی منوط به رسیدگی در پرونده کیفری بوده که رئیس دادگـاه بـه آن توجـه ن                  
  .است

  .دادنامه صادرشده مستند به قانون نشده است-4
ابطال وقت رسیدگی و تعیین وقت جدید صرفاً به درخواست خواهان، آن هم پس ازابالغ وقـت               -5

  .واعاده اخطاریه،فاقد مجوزقانونی است
قـانونی نبـوده    )شخص حقـوقی  (به شرکت تعاونی  )شخص حقیقی (ابالغ وقت اخطاریه خواندگان   -6

لسه دادرسی را اقتضا داشته است؛لکن رئیس دادگاه بدون توجیه به این امـررأی غیـابی                وتجدید ج 
  .صادرکرده است

صدوردستورجلوگیری ازنقل وانتقال به اداره ثبت بعد از فراغ ازدادرسی وصدور رأی بدون وجود              -7
  .درخواست دستورموقت و قبل از قطعیت دادنامه،فاقد مجوز قانونی است
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زخواندگان به دادرسی از طریق یک اخطاریه که نتیجـه آن عـدم اطـالع یکـی                 دعوت دو نفر ا   -8
  .باشدازآنان از وقت رسیدگی و موضوع دادخواست می

در دادنامه صادرشده معلوم نشده کدام یک ازخواندگان به تنظیم سـند رسـمی عـزم شـده کـه                    -9
  .مسامحه درانجام وظیفه است

عنه و دفـاع نماینـده       والیحه دفاعیه قاضی مشتکی    پس ازبررسی گزارش دادسرای انتظامی    ...-10
قـانون اصـول تـشکیالت      )41(انتظامی قضات از کیفرخواست صادرشـده دراجـرای مـاده         دادستان  

  :دادگستری، دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است
  :عنه از نظرشعبه سوم تخلفات انتظامی اعالمی علیه قاضی مشتکی7/12/82-584رأی شماره

صدور رأی برابطال سند واگذاری قطعه زمین موردنظرخواهان بـدون آنکـه دردادخواسـت،مورد              -1
  .مطالبه  قرار گرفته باشد

صدور رأی مذکور بدون توجه به مطرح بودن پرونده کیفری علیه خوانده دعـوای درارتبـاط بـا                  -2
  .ده استقضیه کا اتخاذ تصمیم درپرونده حقوقی منوط به رسیدگی در پرونده کیفری بو

ابطال وقت مقرردادرسی صرفاً  به درخواست خواهان،آن هم پس از ابالغ وقت و اعاده نـسخه                 -3
  .ثانی اخطاریه

صدور رأی غیابی علیه خواندگان بدون ابالغ وقت بـه آنـان وصـرفاً برمبنـای ابـالغ وقـت بـه            -4
  .اشخاص حقوقی

دادنامه و فراغ از دادرسی بـدون       صدور دستورجلوگیری از نقل وانتقال به ثبت محل،بعدازصدور         -5
  .وجود درخواست دستور موقت

که نتیجه آن عـدم ابـالغ وقـت بـه           )درپرونده دیگر (دعوت دو نفره ازخواندگان دریک اخطاریه       -6
  .یکی از آنان بوده است

  .صدورحکم درهمین پرونده بدون توجه به مدافعات خوانده ومدارک ابرازی وی-7
  .احراز اینکه دعوای به کدام یک از آنان توجه داردگان بدون صدور رأی برمحکومیت خواند-8
نفـع درموضـوع    العاده بنا بـه درخواسـت فـردی غیـرذی         صدور دستور تعیین وقت دادرسی فوق     -9

قـانون  ) 2(پرونده، آن هم بعد از صدور رأی و فراغ ازدادرسی و بدون آنکه دراجرای مقـررات مـاده              
به کیفیت عنوان شده در گزارش مـستند کیفرخواسـت          .شدآیین دادرسی مدنی طرح دعوای شده با      

  .که دفاع موجه و مؤثری در قبال آنها به عمل نیامده ثابت است
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نظامنامـه  ) 20(وصـدرماده ) 14(فلذا عملکرد رئیس دادگاه عمومی درخصوص موارد مذکور با مـاده          
کـسرثلث حقـوق   را بـه  راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات منطبق بـوده ومـشارالیه          

سایرتخلفات اعالمی با توجه بـه محتویـات پرونـده محـرز            .نمایدماه محکوم می  6ماهیانه به مدت    
رأی صادرشـده   .نبوده واقدامات معموله دراین خصوص قابل حمل برنظر قضائی تـشخیص گردیـد            

  .قطعی است
  
  تأخیردرصدور رأی -3

اضـی بـدوی وقـضات تجدیـدنظر        دادسرای انتظامی قضات طبق کیفرخواستهای صادرشده علیه ق       
  :چنین اعالم تخلف نموده است

قـانون آیـین    )152(بـوده ودادرس دادگـاه طبـق مـاده        6/12/76تاریخ تشکیل جلسه دادرسی     ...-1
تکلیف داشته ظرف یک هفته از تاریخ مقرر نسبت به          )حاکم درزمان رسیدگی  (دادرسی مدنی سابق  

 مـاه صـدوررأی را بـه        21حـدود )16/9/78(ادنامهصدور رأی اقدام نماید؛ ولی با توجه هب تاریخ د         
تأخیر انداخته است و فرض اینکه دادرس درمهلت قانونی انجام وظیفه نموده وثبـت رأی در دفتـر                  

از 28/1/78دادرس در   .(رسـد دادنامه از سوی دفتر دادگاه به تأخیر افتاده، قابل پذیرش بـه نظرمـی             
  )شعبه اول منتقل شده است

خواهانها میزان اجرت المثل ایام غصب مورد دعـوای را معـین نکـرده وبـه                نظربه اینکه وکیل    -2
الحـساب هزینـه دادرسـی تعیـین        با الـصاق تمبرعلـی    ) م سابق .د.آ(قانون مرقوم ) 686(استناد ماده   

را به نظر کارشناس محول نموده است وبا عنایت به اینکـه کارشناسـان میـزان اجـور                  المثل  اجرت
اند که جمع آن درمدت زمان مورد مطالبه بیش ازیـک           زار ریال برآورد کرده   ه50ها را ماهیانه    مغازه

قـانون مرقوم،چنانچـه    ) 87(مـاده "3"و"1"میلیون ریال بوده و با التفات به اینکه مطابق  بنـدهای           
بایـست  بنـابراین دادگـاه تجدیـدنظر مـی       .خواسته،پول رایج  ایران باشد تقویم آن موضوعیت ندارد        

صدور قـرار رد    .نمودبی خواسته،رأی خود را نفیاً یا اثباتاً درماهیت دعوا صادر می          بدون توجه به ارزیا   
دادگاه عـالی انتظـامی قـضات پـس از انجـام تـشریفات          .دادخواست تجدیدنظرخواهی تخلف است   

  :قانونی چنین رأی داده است
  

   شعبه سوم19/12/82-559تا561رأی شماره
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ه  اول دادگاه عمومی بـه نحـوی کـه درگـزارش             تأخیر درصدور رأی ازجانب دادرس وقت شعب      -1
لذا به استناد صـدرماده     .مستند کیفرخواست اشعار گردیده و مورد اذعان وی قرارگرفته،تخلف است         

نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقـصیرات قضات،مـشارالیه را بـه کـسریک هـشتم حقـوق                 ) 20(
نظامنامه مزبور دربـاره قاضـی      )25(دهدرخواست اعمال ما  .نمایدماهیانه به مدت سه ماه محکوم می      

  .رسدموصوف عنایتاً به سوابق موجود در پرونده وارد به نظر نمی
 تخلف انتظامی اعالمی علیه رئیس و مستشاردادگاه تجدیدنظراسـتان مبنـی برصـدور قـرار رد                 -2

 المثل بـه لحـاظ آنکـه خواسـته مـورد          دادخواست اعتراضیه تجدیدنظرخواه نسبت به مطالبه اجرت      
مطالبه تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی ازاین حیث دوهزار ریال تقویم و برهمین مبنا تمبر و هزینه                

درحالی که مجموع اجور مورد مطالبه ابتدا از ناحیه خواهان اجماالً قابل تقـویم   (دادرسی ابطال شده  
 قضات نامبرده   و نتیجتاً رأی تجدیدنظرخواسته قطعی بوده،با عنایت به مدافعات مشروح         .)بوده است 

-و مدارک ارائه شده ازناحیه آنان ثابت نبوده و رأی بر برائت مـشارالیهما ازتخلـف انتظـامی فـوق                   

  .این رأی قطعی است.گردداالشاره صادرواعالم می
  .التفاوت هزینه کارشناسی موجب خروج کارشناسی از عداد دالیل نیستعدم پرداخت مابه-4

  :دارد اشعار می1/5/82-230 شمارهنظریه مبنای  کیفرخواست انتظامی
بایست قبل از اقدام او تودیع گردد؛اما دادگاه بخـشی ازهزینـه مـذکور را               دستمزد کارشناس می  -1

  .پس از اخذ نظر کارشناسی ازخوانده مطالبه نموده است
اخطارکرده که هزینه کارشناسی را تودیع      3/7/80دادرس به وکالی خوانده و خود وی در تاریخ          -2

 20/6/80 کارشناسی از عداد دالیل خارج خواهد شد؛درحالی که نظریه کارشناسـان در تـاریخ                واال
با اینکـه دسـتمزد کارشناسـی مزبـور تودیـع         .شودواصل شده بوده و ازحقوق مکتسبه محسوب می       

  .نشده،کارشناسی هم از عداد دالیل خوانده خارج نگردیده است
  .ه ولی ازآنان تحقیق نشده استخواهان به شهادت شهود استناد کردوکیل-3

  :پس ازانجام تشریفات قانونی،دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است
  

  شعبه سوم 19/12/82-562رأی شماره
التفـاوت  دستور دادگـاه برمطالبـه مابـه      «عنه اجماالً دایربراینکه  با عنایت به مدافعات قاضی مشتکی     

درسـی دادگاههـای عمـومی وانقـالب درامـور          انون آیین دا  ق)264(هزینه کارشناسی به استناد ماده    
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مدنی بوده که با عدم پرداخت آن از سوی خوانده،درحکم صادرشده پرداخت آن مقرر شـده اسـت                  
تخلفی از ناحیه مشارالیه به     »وبا توجه به کفایت ادله نیازی به استماع شهادت شهود خواهان نبوده           

  .نمایدصادر واعالم می... عمومیلذا رأی بربرائت رئیس دادگاه.نظر نرسید
  
  تخلف از قوانین موضوعه-5

   شعبه دوم25/9/82-401 و402رأی شماره
دادگاه تجدیدنظر درتعیین مبلغ بیست ویک میلیون ریال برای هفـت نفـر کارشـناس               اقدام قضات   

-جهت تشخیص اصالت یا جعلیت امضای ذیل یک فقره سند عادی،غیرمتعارف و غیرمعمول مـی              

مین امر موجب شده که تجدیدنظرخواهان از تودیع آن اظهار عجز نموده ودرنتیجه،دادگاه             باشد وه 
  .کارشناسی را از عداد دالیل آنها خارج و رأی بدوی را تأیید نموده است

درمورد دعوای وارد ثالث که واردین ثالث آمادگی خود را برای پرداخت هزینـه کارشناسـی اعـالم                  
ر مرقوم،طرح دادخواست را بعد از اعالم ختم دادرسی عنـوان کـرده و              اند نیز قضات تجدیدنظ   کرده

 که موضوع قابل ترتیب اثرنبوده وآن را فاقـد وجاهـت ومحمـل قـانونی اعـالم            انداظهارنظر نموده 
درحالی که با توجه به اعالم ختم دادرسی درپرونده اصلی وپرونده وارد ثالث وانشای رأی               .اندنموده

شود که پرونده وارد ثالث قبل از اعالم خـتم دادرسـی تـشکیل و بـه                 یبه طورهمزمان،مشخص م  
  .نظردادگاه رسیده است

ازطرفی،اظهارنظر دادگاه که موضوع دعوای واردثالـث را قابـل ترتیـب اثـر ندانـسته و آن را فاقـد            
باشد؛زیرا دادگاه بایستی قـرار رد یـا عـدم          وجاهت ومحمل قانونی عنوان نموده نیزواجد اشکال می       

نظامنامـه  )20(بنابراین،با احراز تخلفات فوق،بـه اسـتناد صـدرماده        . کردستماع دعوای را صادر می    ا
راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات،هریک ازآنان را به کسرثلث حقوق ماهانه درمـدت شـش                

  .رأی صادر شده قطعی است.نمایدماه محکوم می
ی وبرای فـراهم کـردن زمینـه رد اعتـراض           به نظراینجانب اقدامات انجام شده تعمد     :نظریه اقلیت 

نظامنامه،عقیـده بـه تنـزل دورتبـه        )20(بنابراین،به استناد ذیل مـاده      .تجدیدنظر خواهان بوده است   
  .قضائی دارم

  .علیه مالی بدون توافق طرفین،فاقد مجوز قانونی استاعطای مهلت به محکوم-6
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دارد کـه نـامبرده در پرونـده        عار می گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی علیه رئیس دادگستری اش       
،خطـاب بـه قاضـی اجـرای احکـام مرقـوم            27/3/81علیه درتاریخ   اجرائی در ذیل تقاضای محکوم    

سکه نقداً پرداخت شود،با دوماه مهلت نسبت به باقیمانـده          20سکه از 5در صورتی که تعداد     «:داشته
هـای مـالی    اجـرای محکومیـت   برخالف موازین قانونی عمل نموده؛زیرا درقـانون نحـوه          ».موافقم

،بــرای 26/2/78 ایــن قــانون مــصوب)6( وآیــین نامــه اجرائــی موضــوع مــاده 10/8/77مــصوب 
آیـین  )2(بینی نشده است،وفقط وفق ماده    محکومیتهای مالی غیرازجزای نقدی اعطای مهلت پیش      

م علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد مرجـع اجراکننـده حکـ            نامه مذکور،هرگاه محکوم  
تواند به  مرجع صادرکننده حکم نیز می    .تواند مهلت مناسبی که بیش ازیک ماه نباشد به او بدهد          می

علیه وپیشنهاد مرجع مجری حکم،این مهلت را حداکثر تـا دومـاه دیگـر تمدیـد                درخواست محکوم 
قانون مرقوم،هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شـود وآن را تأدیـه              )2(ولی وفق ماده  .کند

نماید،دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی ازاو دردسترس باشد آن را ضبط و به میـزان                    ن
لـه،ممتنع را   درغیراین صورت،بنا به تقاضـای محکـوم      .نمایدمحکومیت ازمال ضبط شده استیفا می     

قـانون  )3(همچنـین بـه صـراحت مـاده       .درصورتی که معسرنباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کـرد         
بـه ادعـای وی خـارج  ازنوبـت          ) ضـمن اجـرای حـبس     (علیه مدعی اعسارشود  وق،هرگاه محکوم ف

آیـین  )18( مـاده  "ج"به عالوه،طبـق بنـد    .رسیدگی و درصورت اثبات اعسار،ازحبس آزاد خواهد شد       
علیـه بـه    به،به نحو مذکور ممکن نباشد، محکـوم      نامه اجرائی قانون مزبور،چنانچه استیفای محکوم     

-به یا اثبات اعـسار حـبس مـی    به دستورمرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکومنفعدرخواست ذی 

  :دادگاه عالی انتظامی قضات پس ازانجام تشریفات قانونی چنین رأی داده اتس.شود
  

  3شعبه9/10/82-495رأی شماره
لـه  بـه،با وجـود تقاضـای محکـوم    علیه مالی جهت تأدیه محکـوم دادن مهلت یک ماهه به محکوم 

هـای مالی،خـارج از حـدود اختیـارات         قانون نحوه اجـرای محکومیـت     )2(عمال مقررات ماده  دایربرا
عنه مبنی براینکه صرفاً    قانون مرقوم بوده وتخلف است ومدافعات قاضی مشتکی       ) 3و2(قانونی مواد 

لـذا رئـیس   .موجـه تـشخیص داده نـشد   ...براساس توافق طرفین با درخواست مهلت موافقت نموده     
نظامنامه راجع به تشخیص انـواع تقـصیرات قـضات،به      ) 20(زاین بابت برطبق ماده   را ا ...دادگستری

  .این رأی قطعی است.نمایدکسرعشرحقوق دریک ماه محکوم می
   ...ادامه دارد
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  های اخالقیدستورالعمل
  

-به دوسـتانش مـی    )-رضوان اهللا تعالی علیه   -آیۀاهللا انصاری همدانی  (عمدۀ اذکارودستوراتی که آقا   

بـه دسـت مـا      )علیهم اسـالم  (ای بود که به وسیله ائمۀ هدی       ازمتن قرآن و روایات وادعیه     فرمودند،
  .رسیده است

  
  :فرمودیکی از شاگردانش می

دراوایل کار،آقا به من دستور دادند که هرروز با توجه تام وحـضورقلب ایـن آیـه شـریفه را صـدو        «
  »الرحمن الرحیمالهکم اله واحد ال اله اال هو «:مرتبه تکرار کنم) 110(ده

شما فقط ذکرت تعقیبات مختصه نمـاز  «:دهندبه یکی از شاگردانش طبق وضعیت حالش دستورمی   
  ».صبح باشد

  ».خواندم وضعیتم روشن وخوب بودتا زمانی که اینها را می«:وایشان فرمودند
ط آقـا درجـواب فقـ     .ای نوشـتم ودسـتورالعملی خواسـتم      به ایشان نامه  «:یکی ازشاگردانش فرمودند  

  ».شودنماز شب بخوان وتقوا داشته باش،امرت انشاءاهللا درست می: مرقوم فرمودند
  

درخدمت شما،حال مـا  :عرض کردم )قدس سره (به آیت اهللا انصاری   «:یکی دیگر ازشاگردان فرمودند   
را مرتـب   »یـاحی یـا قیـوم     «ذکـر :فرمودنـد !شود،بفرمایید برای دوام حال چه کارکنیم؟     دگرگون می 

  ».توانید بیشتربگوییدخواهد هرچه میاندازه نمی:م چه تعداد؟فرمودندعرض کرد.تکرارکن
  

رضـوان اهللا تعـالی   -روزی حـضرت آیـۀ اهللا انـصاری     «:کردند کـه  یکی از شاگردان ایشان نقل می     
ــه ــد -علی ــن فرمودن ــه م ــی  : ب ــم نم ــداد ه ــو وتع ــاد بگ ــر را زی ــن ذک ــدای ــب «خواه ــا خیرحبی ی

بنده هم  .ای؟برو و دراین باره فکرکن    فکرکرده»من«وردآیا درم :بعدازمدتی به من فرمودند   »ومحبوب
ای درمدرســه آخونــد رفــتم ومــشغول فکــر درایــن بــاره شــدم کــه ناگهــان متوجــه   بــه حجــره
برای من حاصل شده وخودم را درآسمانها دیدم واز مشاهده آثارعظمت وجـالل             »تجرد«شدم،حالت
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دم به محـض اینکـه بـه گوشـۀ          کرهمین طورکه درآسمان گردش می    .بردمخداوند لذتی بزرگ می   
ای بـه   حجره نگاه کردم وجسم خود را دیدم،روحم درجسد  جای گرفت وفهمیـدم انـسان اگـرذره                

  .کندخودش توجه کند،سقوط می» من«
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  کاربرد علم اصول فقه درحقوق
  

  کند یا نه؟آیا اجمال مخصص به عام هم سرایت می:چهل ونهم
همه دانـشمندان را احتـرام      (اکرم العلماءاال بعضهم  :گاهی مخصص ازتمام جهات مجمل است،مانند     

کند؛یعنی عـام هـم   دراین صورت اجمال مخصص به عام هم سرایت می        )کنید مگر بعضی ازآنها را    
ولی گاهی مخصص فقط ازبعضی جهات مجمل است        .توان به آن استناد کرد    شود ونمی مجمل می 

بـرای  .کنـد ودربعضی سـرایت نمـی    کند  که دربعضی ازآنها اجمال مخصص به عام هم سرایت می         
  .کنیمروشن شدن مطلب،درباره هرکدام به تفکیک بحث می

  اجمال مخصص ازحیث مفهوم)الف
  :درصورتی که مخصص ازحیث مفهوم مجمل باشد،چهارصورت متصوراست

مـثالً  .مخصص متصل باشد وازجهت مفهوم به واسطۀ تردید میان دوچیز متباین مجمـل باشـد              -1
شـود  به همۀ کارآموزان قضائی درمعاونت آموزش قوه قضائیه خوابگـاه داده مـی             «)1(شودگفته می 

وتردید حاصل شود که منظور ازتهرانی بودن آن است که ساکن           »مگر به کارآموزان قضائی تهرانی    
دراین مـورد مخـصص     )یعنی شناسنامه آنها صادرشده ازتهران باشد     (تهران باشند یا متولد درتهران      

تـوان درمـورد تردیـد    کنـد؛یعنی نمـی  ست واجمال آن به عام هم سرایت مـی   ازنظرمفهوم مجمل ا  
  .واجمال به عام استناد کرد

  .مخصص متصل باشد وازجهت مفهوم به واسطه تردید میان اقل واکثر مجمل باشد-2
-مقـرر مـی   )2(قانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی وانقـالب درامـورکیفری            )188(مثالً ماده 

  :گاه علنی است به استثنای موارد ذیل به تشخیص دادگاهمحاکمات داد«:دارد
  .اعمال منافی عفت وجرایمی که برخالف اخالق حسنه است)الف
  .امورخانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخوسات طرفین)ب
  م.علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد)ج

 نیـست کـه منظـور از مـذهب فقـط            ماده مذکور روشن  "ج"شود،دربندهمان گونه که مالحظه می    
  شود؟را نیزشامل می)حداکثر(است یا مذاهب دیگر)حداقل(مذهب شیعه است که همان قدر متقین

مطلـق اسـت و   »احـساسات مـذهبی   «گوییم،عبـارت شود که ازیک سو مـی     تردید ازاینجا ناشی می   
ورتی حجیـت   االطالق درصـ  گوییم اصالۀ شود و ازسوی دیگر می    اطالق آن شامل همه مذاهب می     
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دارد که مقدمات حکمت فراهم باشد وممکن اسـت دراینجـا مقـدمات حکمـت کامـل نباشـد؛زیرا                   
منصرف به یک فردخاص آن،یعنی مـذهب شـیعه دوازده امـامی اسـت وهمچنـین                »مذهب«کلمه

اکثریت مردم ایران تابع مذهب شیعه هستند واصل دوازدهم قانون اساسی نیزمذهب جعفری اثنی              
کند دراین صورت نیزاجمال مخصص به عام هم سرایت می        .داندسمی ایران می  عشری را مذهب ر   

  .توان درمورد اجمال به عام تمسک کردونمی
  .مخصص منفصل باشد وازجهت مفهوم به واسطه تردید میان دوچیز متباین اجمال حاصل شود-3

زش قوه قضائیه استفاده    توانند ازخوابگاه معاونت آمو   کلیه کارآموزان قضائی می   «:شودمثالً گفته می  
  ».نمایند

وتردید حاصل شود که منظـورازتهرانی      » .کارآموزان قضائی تهرانی این حق را ندارند      «:وبعد بگویند 
  بودن چیست؟آیا منظوراین است که ساکن تهران باشند یا متولد تهران؟

ن تواشود ونمی دراین صورت مخصص منفصل مجمل است واجمال آن موجب اجمال عام هم می            
  .درمورد ا جمال به عام تمسک کرد

  :مخصص منفصل باشد وازجهت مفهوم به واسطۀ تردید میان اقل واکثر اجمال حاصل شود-4
اراضـی مزروعـی محـصور      «:داردکـه مقـرر مـی     )3(مـاده دو قـانون مالـک ومـستأجر        "2"مانند بند 

  ».حصول آنها باشدبرداری ازموغیرمحصور و تو ابع آنها وباغهایی که منظوراصلی ازاجاره،بهره
  توان آن را زمین مزروعی دانست یا نه؟هرگاه درزمینی گل کاری یا نهال کاری شود،آیا می

کنـد؛زیرا در ایـن     دراین صورت مخصص،منفصل مجمل است،ولی اجمال آن به عام سرایت نمـی           
مورد آنچه مسلم است،این است که اقل مشمول مخصص هست وازتحت عام خـارج شـده اسـت                  

معلوم نیست که اساساً مشمول مخـصص هـست یـا           »اکثر«است،ولی  » قدر متقین «الح  وبه اصط 
دانـیم عمـوم    بنـابراین بایـد بگـوییم کـه مـی         .نیست؟درحالی که ظهورعام آن را فرا گرفتـه اسـت         

  عام،فردی را فراگرفته است،ولی تردید داریم که مخصص آن را بیرون ساخت است یا نه؟
مل کنیم وظهـور آن حجـت اسـت تـا زمـانی کـه خـالف آن بـه                    گوییم بایدبه عام ع   دراینجا می 

کنـد ودر مـورد     بنابراین،دراین یک مورد،اجمال مخصص به عام سرایت نمی       . طورمسلم ثابت شود  
  .توانیم به عام تمسک کنیماجمال می

  اجمال مخصص ازحیث مصداق)ب
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زات اسـالمی   قانون مجا )4(مخصص متصل باشد واجمال ازحیث مصداق حاصل شود؛مثالً ماده        -1
هرکس قصد ارتکاب جرمی کند وشروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظـور واقـع                «:داردمقرر می 

  ».شودنشود،چنانچه اقدامات انجام گرفته باشد،محکوم به مجازات همان جرم می
تـوان بـه صـدرماده      حال اگر تردید پیدا شود که مقدارعملی که به جا آورده جرم است یا نه،آیا می               

کنـد  الل کرد وآن را جرم دانست یا خیر؟اجمال مخصص دراین مورد نیزبه عـام سـرایت مـی            استد
  :مثال دیگر)4(.اندازدوآن را ازحجیت می

  :داردقانون تجارت مقرر می)588(ماده
تواند دارای کلیه حقوق وتکالیفی شود که قانون برای افراد قائـل اسـت مگـر                شخص حقوقی می  «

ۀ فقط انـسان ممکـن اسـت دارای آن باشـد ماننـد حقـوق ووظـاییف                  حقوق و وظایفی که بالطبیع    
  ».ابوت،بنوت وامثال ذلک
آید و آن اینکه آیا ابالغ دادخواست اخطاریه وغیـره بـه خادمـان شـخص                دراینجا سؤالی پیش می   

گوییم مخصص مجمل است واجمـال آن بـه عـام           حقوقی،درست است یا نه؟دراین صورت نیز می      
   ) 5(.توان درخصوص مورد اجمال به عام تمسک کردکند ونمیهم سرایت می

  .قانون مدنی)7و5(مخصص منفصل باشد واجمال از جهت مصداق حاصل شود؛مانند مواد-2
قـانون ایـران    کلیه سکنۀ ایران اعم ازاتباع داخله وخارجه مطیع         «:داردکه عام است مقررمی   )5(ماده

  »...خواهند بود
اتباع خارجه  مقیم درخاک ایران ازحیث مـسائل         «:داردیمقرر م )که درحکم مخصص است   )(7(ماده

جهیزیه ومهریـه   ».مطیع قوانین ومقررات دولت متبوع خود خواهند بود       ...مربوط به احول شخیصه و    
  زن مورد بحث است که آیا جزو احول شخیصه است یا نه؟

 ایـن صـورت   )6(کند یا نـه؟ نیزسرایت می)5(آیا این اجمال وتردید درمخصص به عام مندرج درماده   
مورد اختالف دانشمندان است؛ولی اکثراصولیون معتقدند که اجمال مخصص دراین صورت نیز بـه            

  )7(.اندازدکند و آن را از حجیت میعام سرایت می
کنـد و آن را  همان گونه که به تفصیل ذکرکردیم،درپنج مورداجمال مخصص به عام نیزسرایت می    

بدین معنا که   .د؛زیرا حجیت عام درعموم به واسطۀ ظهوراست      کندرمورد اجمال از حجیت ساقط می     
صـراحت یـا ظهـور درارادۀعمـوم دارد،پـس ایـن            »کلیه کـارآموزان قـضائی    «چون لفظ عام مانند     

ظهورحجت است تا زمانی که دلیلی ظاهرتر ازآن یا نصی دربرابرش نباشد؛ولی هرگـاه مخصـصی                
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-مـثالً وقتـی مـی     .به بقیـۀ افـراد    شود  حدود می رود  وم  پیدا شود،دیگرظهورعام درعموم از بین می     

عبارت دوم،ظهور عبارت اول را درعمـوم ازبـین         » تمام دانشجویان به جزدانشجویان حقوق    «گویند
حال اگر مخـصص مجمـل      .گیرددانشجویان غیرحقوق را فقط فرامی    )تمام دانشجویان (برد وعام می

ال،تردیـد حاصـل شـود کـه آیـا          بوده ومعلوم نباشد منظور ازآن چیـست؛فرض کنیـد درهمـین مث           
زیرا ممکن اسـت آنهـا را نیـز بـه لحـاظ             (دانشجویان علوم سیاسی هم جزو مخصص هستند یا نه        

چون ظهورعام ازبین رفته    )اینکه دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی یکی است،دانشجویان حقوق گویند        
 تمـسک کـرد     تـوان درمـورد اجمـال بـه عـام         وبقیه هم معلوم نیست چه  کسانی هستند،ازرو نمی        

  .گویند اجمال خاص به عام سرایت کرده استواصطالحاً می
تـوان  مثالی  که آوردیم به صورت مخصص متصل بود،ولی اگرمخصص منفـصل هـم باشـد مـی                 

همین استدالل را با اندکی اختالف بدین گونه بیان ک رد؛درمخصص منفصل هرچند ظهورعام به               
ایـن عـام    »توانند هرروز وارد دانشگاه شوند    شجویان می همۀ دان «:وجود آمده است،مثالً اگر بگویند    

گویند عام ظهوردارد،و اگرمخـصص بعـداً وارد        شود وبه اصطالح می   است وشامل هردانشجویی می   
این مخـصص هرچنـد ظهـورلفظ       »دانشجویان شبانه حق ندارند وارد دانشگاه شوند      «:شود وبگویند 

 حکم اول درواقع برای همۀ دانـشجویان نبـوده          برد،ولی نشان دهندۀ آن است که     عام را ازبین نمی   
توان به عـام تمـسک کـرد ودرحقیقـت          حال اگردراین مخصص اجمال وتردید پیدا شود نمی       .است

  )8(.کنداجمال مخصص به عام هم سرایت می
   : نماییمبه طورخالصه اقسام مخصص مجمل را به شرح ذیل ترسیم می
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  تردید میان دو چیز متباین-1  
     متصل-1  

  تردید میان اقل و اکثر-2  
  

      اجمال مخصص ازجهت مفهوم)الف
 
 

  تردید میان دو چیز متباین  -1 
 منفصل-2  

    تردید میان اقل و اکثر  -2  
  
  
  

    
 اجمال مخصص از جهت مصداق)ب

این مـورد اختالفـی      مخصص منفصل-2  
  . هم سرایت می کنداست، ولی اکثر اصولیون معتقدند که اجمال مخصص به عام

  ادامه دارد
  
  
  

ام عاجمال مخصص به 
 سرايت می کند

ام عاجمال مخصص به 
 سرايت می کند

ام عاجمال مخصص به 
 می کند نسرايت

 ام سرايت می کندعاجمال مخصص به -١
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  :هانوشتپی
  .75مبانی استنباط حقوق اسالمی،دکترابوالحسن محمدی،صفحه-1
ــوق اسالمی،دکترالوالحــسن محمدی،صــفحه  -2 ــتنباط حق ــانی اس ــۀدکتر  75مب ــل ازمقال ــه نق  ب

  .32بوشهری،مندرج درمجله کانون وکالء شماره
  .200مقدمه عمومی علم حقوق،دکترجعفری،صفحه -3
 بــه نقــل ازمقالــۀ دکتــر 75مبــانی اســتنباط حقــوق اسالمی،دکترابوالحــسن محمدی،صــفحه -4

  .32بوشهری،مندرج در مجله کانون وکالءشماره
  .202علم حقوق تألیف دکترجعفری صفحهکتاب مقدمه عمومی -5
  .202کتاب مقدمه عمومی علم حقوق تألیف دکترجعفری صفحه-6
  .76ابوالحسن محمدی،صفحهمبانی استنباط حقوق اسالمی،دکتر-7
  .77مبانی استنباط حقوق اسالمی،دکترابوالحسن محمدی،صفحه-8
  .74مبانی استنباط حقوق اسالمی،دکترابوالحسن محمدی،صفحه-9
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  صالحیت دردعاوی مدنی وامورحسبی
  
  عاوی حاصل شده ازاختالفات بین شرکاءد

یـه اشـخاص دیگـر کـه        علیه شرکت ونـه دعـاوی شـرکت عل        )غیرازشرکاء(دعاوی اشخاص دیگر  
دعــاوی مزبـور درصـورتی درمرکزاصــلی   .درصـورت اخیـر تـابع قواعــد عمـومی صـالحیت اسـت      

شود که شرکت باقی باشد و اگرشرکت منحل شده است،عملیات مربوط به تصفیه             شرکت،طرح می 
بـه موجـب رأی وحـدت       .واال دعوا تابع قواعد عمومی صالحیت خواهد بود       )1(به اتمام نرسیده باشد   

سـابق  (قانون آیین دادرسی مـدنی    ) 36(ماده  «:هیأت دیوان عالی کشور   16/9/78-643شماره  رویه  
صـرفاً ناظراسـت بـه دعـاوی مربـوط بـه اصـل شـرکت ودعـاوی بـین شـرکت                      )قانون فعلی 22و

قانون مارالذکر  )23(شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول ماده     ...وشرکاءواختالفات حاصله بین شرکاءو   
اً رسیدگی به آن درصالحیت دادگاه محل وقـوع مـال غیرمنقـول خواهـد               شود وطبع نمی)12ماده  (

  )2(».بود
دعاوی ناشی ازتعهدات شرکت درمقابل اشخاص خارج ازشرکت را،عالوه برمرکز  اصـلی شـرکت،               

  :توان اقامه نمودهای زیرنیز می درمحل)3(
  محل وقوع تعهد؛-
  محلی که کاال باید درآنجا تسلیم گردد؛-
  .باید پرداخت شودجایی که پول -

اگرشرکت دارای شعب متعدد درجاهای مختلف باشد،دعاوی ناشی ازتعهدات هرشعبه باید دردادگاه            
محلی که شعبه طرف معامله درآن واقع است اقامه شود،مگرآن که شعبه مزبور برچیده شده باشـد                 

   )4(.که دراین صورت نیز دعاوی درمرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد
    )5(های حقوقی غیربازرگانی به شخصیتدعاوی راجع

بـه موجـب    .های حقوقی غیربازرگانی باید درمحل اقامت آنها طرح گردد        دعاوی راجع به شخصیت   
،اقامتگاه شـخص حقـوقی جـایی اسـت کـه اداره شـخص              1311قانون تجارت مصوب  ) 590(ماده

جـارت ودرسـال    قانون مدنی کـه بعـد از قـانون ت         )1002(حقوقی درآن محل است وبه موجب ماده      
  .تصویب شده است،اقامتگاه اشخاص  حقوقی مرکزعملیات آنها خواهد بود1313

انـد،اما نویـسندگان معـروف حقـوق مـدنی معتقـد بـه        با اینکه این دوماده به ظاهربا هم درتعارض  
شخص حقوقی یـا محـل عملیـات        تعارض نبوده ومرکز عملیات را همان محل اداره اصلی اعمال           
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طور که قبالً توضیح داده شد،دعاوی راجع به        همان)6(.دانند مرکز مهم امور آن می     دایمی ومستمر یا  
  .شودهای بازرگانی درمرکز اصلی آنها اقامه میشرکت

   )7(دعاوی راجع به ورشکستگی-11
دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید دردادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یـا ورشکـسته                 

شود کـه    است و چنانچه درایران اقامت ند اشته باشد،دردادگاهی اقامه می          درحوزه آن اقامت داشته   
بـه  .یا نماینـدگی داشـته یـا دارد       )8(متوقف یا ورشکسته درحوزه آن برای انجام معامالت خود شعبه         

  .هرحال دعوا باید به طرفیت خود تاجر اقامه شود
ومی در مـوارد ذیـل اعـالم        قانون تجارت،ورشکستگی تاجربه حکم دادگاه عم     )415(به موجب ماده  

  :شودمی
  .برحسب اظهارخود تاجر:الف
  .به موجب تقاضای یک یا چندنفر ازطلبکارها:ب
  .برحسب تقاضای دادستان:ج

  دعوای اعسار-12
قانون آیین دادرسـی مدنی،معـسر کـسی        )504(وماده1313به موجب ماده اول قانون اعسارمصوب       

دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی         است که به دلیل عدم کفایت دارایی ویا عدم          
  .یا بدهی خود نباشد

معـسراگر  )9(.باشـد به مـی تقاضای تقسیط بدهی هم درواقع ادعای اعسار ازپرداخت یکجای محکوم     
اعـسار بـه    رسـیدگی بـه دعـوای       . نباشد باید برای اثبات اعسارخود دادخواسـت بدهـد         )10(بازرگان  

صالحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد و یا بدواً بـه آن              طورکلی با دادگاهی است که      
ادعای اعسار از پرداخت هزینـه دادرسـی ضـمن دادخواسـت نخـستین یـا                )11(.رسیدگی کرده است  

  .تجدیدنظریا فرجام مطرح خواهد شد
رسـیدگی بـه دادخواسـت اعـسار        .نیزممکن اسـت  طرح ادعای اعساربه موجب دادخواست جداگانه       

ادرسی درمرحله تجدیدنظر و یـا فرجـام بـا دادگـاهی اسـت کـه رأی مـورد درخواسـت                     ازهزینه د 
  )12(.تجدیدنظر یا فرجام را صادرکرده است

علیـه اززنـدان وجلـوگیری از       به مـالی بـرای رهـایی محکـوم        تحصیل حکم اعسار درمورد محکوم    
وردی کـه  بازداشت وی و درمورد درخواست طالق به منظور اجرای صـیغه طـالق وثبـت آن درمـ        

شوهر قادر به پرداخت حقوق شرعی وقانونی زوجه نباشد ونسبت به هزینه دادرسی بـرای معافیـت    
   )13(.باشدالوکاله میموقت ازپرداخت آن وحق داشتن وکیل معاضدتی ومعافیت موقت ازپرداخت حق
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   )14(تفسیراحکام واختالف ناشی از اجرای آن-13
بـه  . بـه ختالفات مربوط به اجمال یا ابهام حکم یا محکـوم         اختالف مربوط به مفاد حکم ونیزا     -الف

قانون اجرای احکام مـدنی،اختالفات راجـع بـه مفـاد حکم،همچنـین اختالفـات               ) 27(موجب ماده   
مربوط به اجرای احکام که از اجمال حکم یـا محکـوم بـه حـادث شـود،دردادگاهی کـه حکـم را                       

توانـد رفـع    فاد حکم،هریک ازطرفین مـی    درمورد حدوث اختالف در م    .شودصادرکرده رسیدگی می  
کند ودرصورتی کـه    العاده رسیدگی ورفع اختالف می    دادگاه دروقت فوق  .اختالف را ازدادگاه بخواهد   

ه طـرفین را در جلـسه   باشد رونوشت درخواست را به طرف ابالغ نمود      محتاج رسیدگی بیشتری می   
  .ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شدکند؛ولی عدم حضور آنخارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می

درخواست رفع اختالف موجب تأخیر اجرا حکم نخواهد شد،مگر اینکه دادگـاه قـرار تـأخیر اجـرای                  
  )15(.حکم را صادر نماید

  :آیداشکاالتی که در جریان اجرای حکم پیش می-ب
شود رفـع    اجرا می  هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید،دادگاهی که حکم تحت نظر آن            

  )16(.نمایداشکال می
  )17(.شوداختالفات ناشی از اجرای احکام،راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می-ج

  .مرجع رفع اختالف ناشی از اجرای رأی داور،دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است
  )18(شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی-14

 را مخالف با مفاد سند یا مخـالف قـانون دانـسته یـا از جهـت                  هر کس دستور اجرای اسناد رسمی     
تواند به ترتیب مقرر درآیین داد رسـی        دستور اجرای سند رسمی داشته باشد،می     دیگری شکایت از    

  .مدنی اقامه دعوا نماید
مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی،دادگاه صالحیت دار محلی است کـه                

و همچنین است اسنادی نظیر چک که قانونـاً در حکـم            )19(ستور اجرا داده شده است؛    در حوزه آن د   
  )20(.باشداسناد الزم االجرا می

اداره ) عملیـات اجرایـی   (شکایت از دستور اجراء را نباید با شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایـی                
ی هم نیست مگر در صـورت     شکایت از دستور اجرا که مانع از جریان عملیات اجرای         .ثبت اشاره کرد  

صدور حکم به بطالن دستور یا صدور قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی،در صـالحیت محـاکم                 
در صالحیت اداره ثبت اسـت      )21(سیدگی به شکایت از عملیات اجرایی،       در حالی که ر   .عمومی است 

ترتیب اجـرای مفـاد    قانون دفاتر رسمی،ثبت وقانون اصالح بعضی از مواد قانون     )8(به موجب ماده  
است،از ابالغ و توقیف اموال و نیز ترتیب شکایت         اسناد رسمی و عملیاتی که اجرای متوقف بر آن          
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قـوه  (از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن،طبـق آیـین نامـه وزارت دادگـستری                  
م االجـرا و طـرز      آیین نامه مزبور یا آیین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الز               .خواهد بود )قضاییه

 به تصویب رسیده است که بـا اصـالحیه          1355رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ،در تیر ماه          
همین آیین نامـه،عملیات اجرایـی بعـد از         )229(به حکم ماده  .بعدی مالک عمل اجرای ثبت است       

خص شروع و هر کس اعم از متعهد سند وهر ش         )موضوع ماد ه یک قانون فوق     (صدور دستور اجراء  
تواند شکایت خود را بـا ذ کـر دلیـل و ارائـه     ذی نفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می         

مدرک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسـیدگی نمـوده و بـا ذکـر                      
نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع اگر شـکایتی از                .دلیل رأی صادر کند   

خود را به ثبت محل     توانند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ شکایت         یم رییس ثبت داشته باشند می     تصم
اصـالحی قـانون    )25(مـاده   "8"دار تسلیم نمایند تـا قـضیه برابـر بنـد           نظارت صالحیت  و یا هیأت  

  )22(.ثبت،درهیأت نظارت طرح ورسیدگی شود
  )23(دعوای طاری-15

،هردعوایی که دراثنای رسیدگی به دعوای دیگر ازطـرف         قانون آیین دادرسی مدنی   )17(حسب ماده 
خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا ازطرف متداعین اصلی برثالث اقامه شود،دعوای طاری نامیـده    

شود کـه   این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد،دردادگاهی اقامه می             .شودمی
  .دعوای اصلی درآنجا اقامه شده است

دعـوای  .که پس ازطرح دعـوای اصـلی اقامـه گـردد       راساس این ماده،دعوا درصورتی طاری است       ب
به این معنا که یا دعوای جدیدی از ناحیـه خواهـان            .افزایدطاری درواقع بروسعت دعوای اصلی می     

اند وارد دعوا شده یا به دادرسی       شود ویا شخص یا اشخاصی که جزء دعوا نبوده        یا خوانده اقامه می   
  .شوند میجلب

طرح دعوای جدید ازناحیه خواهان را دعوای اضافی یا ضـمیمه وهرگـاه خوانـده درمقابـل ادعـای                   
خواهان اقامه دعوا نماید درصورتی که دعوای وی با دعوای اصلی ناشی ازیک منشأ بوده یا بـا آن                

 ثالـث،ورود   اقامه دعوا ازناحیـه شـخص     )24(.شودارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده می       
  .شودجلب شخص ثالث نامیده می)25(شخص ثالث واقامه دعوا برثالث از ناحیه خواهان یا خوانده

دعوای طاری ازنظرصالحیت محلی ممکن است درصالحیت همـان دادگـاهی باشـد کـه دعـوای                 
درصورتی که دعوای طاری با دعـوای       .اصلی درآن اقامه شده است ویا در صالحیت دادگاه کیفری         

باشد،اعم ازاینکه دعوا درصالحیت دادگاهی باشد کـه        )26(ناشی از یک منشأ ویا به آن مرتبط       اصلی  
شـود کـه دعـوای اصـلی        دعوای اصلی درآن دادگاه اقامه شده یا خیر، درهمان دادگاهی اقامه می           
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گیرد؛ودرصورت فقدان یکی   درآن اقامه شده است و با دعوای اصلی توأمان مورد رسیدگی قرار می            
ط باال و یا اینکه دعوا ازصالحیت ذاتی دادگـاه خـارج باشـد بایـد در دادگـاه صـالح طـرح                       ازدوشر
درصورت اخیر،هرگاه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به اثبات دعوای طاری باشد وبـه طـور                .گردد

یا (کلی هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن درصالحیت دادگاه                 
  .شوددار متوقف میدیگری است،رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم ازمرجع صالحیت)27()مرجع

دراین مورد وهرگاه دعوا به صورت طاری طرح نشده باشد تا بـا صـدور قـرار عـدم صـالحیت بـه          
مرجع صالح فرستاده شود،خواهان مکلف است ظرف یک مـاه دردادگـاه صـالح اقامـه دعـوا کنـد                    

- رسیدگی کننده تسلیم نماید؛درغیراین صورت،قرار رد دعـوا صـادرمی          ورسید آن را به دفتر دادگاه     
عنـوان  )28(.تواند پس از اثبات ادعـا در دادگـاه صـالح مجـدداً اقامـه دعـوا نمایـد          شود وخواهان می  

) 17(احتــساب،تهاتریا هراظهــاری کــه دفــاع محــسوب شــود،دعوای طــاری نبوده،مــشمول مــاده
دعاوی تهاتر،صلح،فسخ، رد خواسـته وامثـال آن کـه          )142(وهمچنین به موجب ماده   )29(،نخواهدبود

شـود ونیـاز بـه تقـدیم        شـود،دعوای متقابـل محـسوب نمـی       برای دفاع ازدعوای اصلی اظهار مـی      
  .دادخواست جداگانه ندارد

  دعاوی مرتبط-16
هرگاه دراثنای رسیدگی به دعوایی،دعوای دیگری که با آن دعوا ارتباط کامل دارد،بـین متـداعین                

دعوا در دادگاه هم عرض دیگری طرح گردد،دادگـاه اخیرالـذکر بایـد از رسـیدگی بـه دعـوا         همان  
خودداری کرده،پرونده را به دادگاهی که دعـوا درآن  مطـرح اسـت ارسـال دارد؛وهرگـاه دعـاوی                    
دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند درهمان دادگاه مطرح باشد،دادگاه به تمامی آنها                

نماید وچنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد،دریکی از شعب بـا تعیـین ریـیس               گی می یکجا رسید 
درایـن مـورد وکـال یـا اصـحاب دعـوا مکلفنـد ازدعـاوی                .شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شـد       

   )30(.مربوط،دادگاه را مستحضر نمایند
  دعاوی متعدد-17

شـود کـه    ردادگاهی اقامه مـی   درصورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول وغیرمنقول باشد،د         
مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است،به شـرط آن کـه دعـوا درهردوقـسمت ناشـی ازیـک منـشأ                     

  )31(.باشد
االجاره،هرگاه مستأجر مقـیم یـزد ومحـل وقـوع مـال            دردعوای تخلیه عین مستأجره ومطالبه مال     

ا هردو دعوای تخلیه ومطالبـه      غیرمنقول کرمان باشد،خواهان باید دعوا را درکرمان اقامه نماید؛زیر        
  .باشداالجاره دارای منشأ واحدی یعنی عقداجاره میمال
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  :قسمت دوم،مواردی که خواهان مخیربه انتخاب یک دادگاه ازمیان چند دادگاه است
های قضایی مختلف اقامت دارنـد یـا        هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که درحوزه         -1

-اند،خواهان مـی  های قضایی مختلف واقع شده    قول متعددی باشد که درحوزه    راجع به اموال غیرمن   
  )32(.های یادشده مراجعه نمایدتواند به هریک ازدادگاههای حوزه

درموارد باال باید یک ادعا راجع به خواندگان ویا اموال غیرمنقول متعدد باشـد واال اگـر چنـد ادعـا                     
ندگان متعدد هم باید دعوا راجع به دیـن یـا عـین             باشد ازشمول این حکم خارج است ودرمورد خوا       

منقول ویا ازجمله دعاویی باشد که درصالحیت دادگاه محل اقامت خوانده است واال اگر دعوا مثالً                
نظر از تعدد خواندگان،باید درمحل وقوع مال غیرمنقـول طـرح           راجع به مال غیرمنقول باشد،صرف    

  .گردد
  )33(.اموال منقول ناشی ازعقود وقراردادهادعاوی بازرگانی ودعاوی مربوط به -2

 ودعـاوی مربـوط بـه امـوال منقـول کـه ازعقـود وقراردادهـا ناشـی شـده                     )34(دردعاوی بازرگـانی  
به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد درحوزه آن واقع شده است یا تعهد               تواند  باشد،خواهان می 

    )35(.بایست درآنجا انجام شودمی
قـانون آیـین دادرســی   )22(،حکـم مقرردرمـاده  28/3/59-9دت رویـه شــماره بـه موجـب رأی وحـ   

راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد ویا محل             ) قانون کنونی  13ماده  (مدنی
قـانون  )21(انجام تعهد،قاعده عمومی صالحیت نـسبی دادگـاه محـل اقامـت خوانـده کـه درمـاده                 

ی شده نفی نکـرده بلکـه از نظرایجـاد تـسهیل دررسـیدگی بـه                بینپیش)قانون جدید 11ماده(مزبور
دعاوی بازرگانی وهردعاوی راجع به اموال منقول که ازعقد وقرارداد ناشی شده باشـد،انتخاب بـین    

  .سه دادگاه را دراختیار خواهان گذاشته است
  )36(.هرگاه مهریه مال منقول باشد دعوای مربوط به مطالبه آن تاریخ مقررات باالست

  صالحیت ویژه دادگاههای عمومی تهران
درمــورد صــالحیت ویــژه دادگاههــای عمــومی تهــران،عالوه برمــواردی کــه تــاکنن ذکــر شــده 

بـه موجـب ایـن مـاده،        .قانون ثبت عالیـم واختراعـات اشـاره کـرد         ) 46(توان به ماده    می)37(است،
حاکم تهران به عمل    رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا عالمات تجاری،درم           

اگرچه درمورد دعاوی جزایی جرم  خارج ازتهران واقع شود یا کشف شود و یا متهم درخارج                 .آیدمی
قــانون تــصدیق انحــصار وراثــت مــصوب ) 2(ازتهــران دســتگیر شــده باشــد و بــه موجــب مــاده

اسـت  ،اگراقامتگاه دایمی متوفا درخارج از ایران باشد،مرجع صـالح بـرای رسـیدگی بـه درخو               1309
  .گواهی انحصاروراثت،دادگاه عمومی  تهران است
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  ادامه دارد
  
  :هانوشتپی
تا خاتمه امرتصفیه شخصیت حقوقی  شرکت جهت انجام امورمربوط بـه تـصفیه بـاقی خواهـد                  -1

  )های سهامیشرکت(قانون تجارت) 208(ماده ...ماند
  .دیوان عالی  کشورهیأت عمومی 16/9/78-643ونیزمراجعه شود به رأی وحدت رویه شماره-2
  .28/3/59-9قانون آیین دادرسی مدنی ورأی وحدت  رویه شماره)13(مستفاد ازمالک ماده-3
  .قانون آیین دادرسی مدنی)23(ماده-4
  .قانون تجارت)591و587و583(مواد.ک به.ر-5
 وجعفـری لنگـرودی،     525،ص)1002(کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی درنظم حقوق کنونی،ماده    :رک-6

 وامامی،سیدحـــسن،حقوق 522،ص)1002(ر، مجموعـــه محـــشی،قانون مـــدنی،مادهمحمـــدجعف
  .261،ص4مدن،ج

  .قانون تجارت)401و413(قانون آیین دادرسی مدنی و)21(ماده-7
های  بازرگانی ورشکسته که مرکزاصلی آنهـا        قانون آیین دادرسی مدنی،درمورد شرکت    )22(ماده-8

بعضی معتقدند کـه بـا اسـتفاده از         . دارند،ساکت است  در ایران نیست اما درایران شعبه یا نمایندگی       
توان این دعوا را دردادگاه محل شعبه یا نمایندگی شرکت طرح نمود که قبول              می) 21(مالک ماده 

رسد؛چرا که شرکتی که مرکزاصلی آن درایران نباشد ایرانی نیست تا بتـوان             آن مشکل به نظر می    
تنها اجازه طرح دعـاوی ناشـی   )22(مضافاً به اینکه ماده. دعوای توقف را علیه او درایران اقامه کرد      

  .ازتعهدات هرشعبه را دردادگاه محل وقوع شعبه طرف معامله داده است نه دعاوی دیگر
  .20های قضایی،مسائل آیین دادرسی مدنی یک،صمجموعه نشست-9

نـه دادرسـی   شود وتاجری که مدعی اعسارنسبت بـه هزی  ازتاجر دادخواست اعسارپذیرفته نمی -10
کسبه جزء مشمول این مـاده  .باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد  می

  .قانون آیین دادرسی مدنی) 512( ماده -نخواهند بود
  ).24(همان ماده-11
نامـه  آیـین )19(قانون آیین دادرسی کیفر ی وماده     ) 243(وبعالوه ر ک به ماده    )505(همان،ماده-12

  .های مالیقانون نحوه اجرای محکومیت)6(ضوع مادهاجرایی م و
ماده واحـده قـانون اصـالح       3های مالی وتبصره  قانون نحوه اجرای محکومیت   ) 2(ماده:ک به .ر-13

  . قانون آیین دادرسی مدنی)513(مقررات مربوط به طالق و ماده
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آیین دادرسـی   قانون  )286و285(مواد:ک به .قانون اجرای احکام مدنی و ر     )28و26و25و27(مواد-14
  .کیفری

  .اجرای احکام مدنی)30و29(مواد-15
  .همان قانون) 66(ماده:ک به.ر-16
  .قانون اجرای احکام مدنی)155و147و146و142و136و75و46(مواد:ک به.ر-17
  .نظامنامه قانون دفاتراسناد رسمی)50(قانون ثبت وماده)93و92(ماود: ک به.ر-18
  .1322اد قانون ثبت وقانون دفاتر رسمی مصوب مواد یک ودو قانون اصالح بعضی ازمو-19
اصالحی قانون تشکیل بانـک تعـاون کـشاورزی         )11(قانون صدورچک وماده  ) 2(ماده:ک به .ر-20

های تعاونی   وقانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکت       57ایران مصوب با اصالحات سال      
  .65روستایی،عشایری، وصیادی به اعضا،مصوب

نون اصالح بعضی ازمـواد قـانون ثبـت وقـانون دفـاتر اسـناد رسـمی و بـه موجـب                      قا)4(ماده-21
همین قانون، هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال،اجراء شده باشد پـس از قطعیـت             )7(ماده

قـانون ثبـت ادعـای      ) 99(گردد وبه موجب ماده   حکم  عملیات اجرایی به  حالت قبل از اجراء برمی          
کند مگر  پـس ازاینکـه بـازپرس         ات راجع به اجرای آن را موقوف نمی       مجعولیت سند رسمی عملی   

  .قرارمجرمیت متهم را صادر ودادستان هم موافقت کرده باشد
 اداره کل حقوقی قـوۀ قـضاییه،آنچه کـه طبـق            8/5/80-4104/7به موجب نظریه شماره   :الف-22

می قابل شکایت درمراجـع  ماده یک قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رس          
باشد،شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی است که شـاکی آن را مخـالف بـا سـند یـا                    قضایی می 

داند ولذا رسیدگی به شـکایت ازتوقیـف امـوال          قانون و یا ازجهات دیگر مغایر با حقوق خودش می         
حیت مراجع   که شخص ثالث مدعی مالکیت برآن باشد درصال       غیرمنقول درجریان عملیات اجرایی     

معذالک درصورت انتقال مال غیرمنقـول مـورد بحـث بـه            .نامه مذکوراست آیین)229(مقرر در ماده  
  .تواند برای ابطال انتقال به مراجع قضایی مراجعه کندداین،مدعی مالکیت می

  .626و625،ص4جعفری لنگرودی،دانشنامه حقوقی،ج:ک به.ر:ب
درآگهـی بـه اسـم ملـک را     « ملک به عنوان اینکـه     اگرخواسته دعوا،ابطال آگهی مزایده وفروش    :ج

باشد،چون عنـوان اشـتباه درآگهـی مزایـده ثبتـی ازامـوری اسـت کـه مطـابق                   » انداشتباهاً نوشته 
نامه مربوط مرجع رسیدگی بـه آن،مقامـات مربـوط دراداره            و آیین  22قانون مصوب شهریور  )8(ماده

رأی اصـراری  . رسیدگی را نخواهد داشت   صالحیت) عمومی(بنابراین دادگاه شهرستان  .باشدثبت می 
  . دیوان کشور6/9/29-1461شماره
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  . فرهنگ معین-ناآگاه روی داده،عارض، آینده-23
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است کـه اتخـاذ تـصمیم درهریـک مـؤثر دردیگـری                     -24

  .قانون آیین دادرسی مدنی) 141(باشد،ماده 
  ).135و130(همان مواد-25
ی متقابل ارتباط کامل شرط است و دردعوای ورودثالث،شخص ثالـث بایـد درموضـوع      دردعوا-26

دادرسی  اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقالً حق قائل باشد و یا خـود را محـق شـدن یکـی                  
  .نفع بداندازطرفین ذی

  .مانند دیوان عدالت اداری-27
  .قانون آیین دادرسی مدنی)19(ماده-28
  ).18(همان ماده-29
  .قانون آیین دادرسی مدنی)103و89(و)بند یک)(84(وادم-30
  ).15(همان ماده-31
  ).16(همان ماده-32
  ).13(همان ماده-33
-گوینـد هردعوا که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد آن را دعاوی بازرگانی وتجاری می           -34

  .تجارتقانون )314(و)5تا2(مواد:ک به.ونیز ر-7072،واژه3مبسوط در ترمینولوژی حقوق،ج
  .قانون آیین دادرسی مدنی)23(ماده:ک به.ر-35
هـای قضایی،مـسائل آیـین دادرسـی        مجموعه نشست :ک به .برای دیدن نظرموافق ومخالف،ر   -36

  .7 ش،8و7، ص1مدنی 
قانون آیـین دادرسـی مـدنی وقـانون صـالحیت      )25(قانون امورحسبی و)50و49(مواد:ک به  .ر-37

های خارجی مصوب   رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت     دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای      
آمـده اسـت،که اگـرزوجین مقـیم     1353قانون حمایت ازخانواده مصوب سال    )7( و درماده  18/8/78

  .خارج کشورباشند رسیدگی به دعوای آنها درصالحیت دادگاه خانواده تهران است
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  شغل قضاوت  شغل سخت
  

هم برای تـصدی آن شـرایط خـاص وجـود دارد            باشد که   شغل قضاوت یکی از مشاغل سخت می      
هـای خـاص را تحمـل    شـوند بایـد شـرایط ومحـدودیت      وهم افـرادی کـه متـصدی ایـن امرمـی          

-ازطرفی محیط  کار و شرایط کار نیز برای قضاوت دادگستری دربعضی موارد واقعاً طاقـت               .نمایند

رو اسـت   ی روبـه  فرساست و قاضی درصدور حکم وعواقب ناشی ازصدور حکم همیشه با مخـاطرات            
  .ها ومخاطرات را ندارندکه مشاغل دیگراین سختی

تـوز برخـورد داشـته      یک قاضی درجریان کار ممکن است به دفعات با افراد شرور وبدسابقه وکینـه             
چه تضمینی وجـود دارد کـه   .باشد وحکم محکومیت این گونه افراد ویا وابستگان آنها را صادرنماید      

مـا سـراغ دارم قاضـی کـه درپـشت      .اضی بعد از صـدورحکم باشـد     حافظ جان ومال وآبروی این ق     
میزکارش موردتهاجم واقع شده وبه قتل رسیده یا مورد ضرب وجرح وحشتناکی واقع گردیده است               

موارد دیگری  .ویا به تبع حکم صادرشده،دربیرون ازاداره مورد ضرب وجرح وهتاکی واقع شده است            
کم یک قاضی آبرومند با توطئه چینی وتمهیداتی موجبات         دیده ازح بوده است که افراد شرور وزیان     

محتوا وواهی که ازقـضات     کم نیست شکایت بی   . اندضربه به عرض وآبروی قاضی را فراهم آورده       
محتـوا ایجـاد تـنش      شود،که کمترین نتیجه این شکایات واهی وبی      میجویی مطرح   به خاطر انتقام  

مل این گونه فشارهای عـصبی وسـخت موجـب          شود،که تح واضطراب برای وی درمحیط کار می     
کمترقاضی وجود دارد که سالمتی خـود       .شودبروز بیماریهای عصبی وجسمی برای یک قاضی می       

نگارنـده نیـز از ایـن موهبـت محـروم نمانـده بیمـاری               .را برسر عشق به کار قضاوت ننهاده باشـد        
ه ســال ســابقه یادگــار وحاصــل ایــن بیــست وســ ...فــشارخون وآرتــروز گــردن ودســت وزانــو و 

تواند به وی   واقعاً قاضی که در محیط کار امنیت کافی ندارد وهرکس می          .باشدکاردردادگستری می 
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های مهـم را رسـیدگی      توهین،تعرض و حمله نماید،و دربیرون از اداره مخصوصاً قضاتی که پرونده          
  .باشندیکنند همیشه درمعرض حمالت وبرخوردهای افراد متضرر ازاحکام آنها مکرده یا می

ممکن است یک قاضی در ده سال پیش حکمی داده وفردی از آن متضررشده باشـد،بعد ازسـالها،                  
هـا مـسبوق    جوییجویی باشد وچون این  گونه انتقام      فرد متضرر از جرح ممکن است درصدد انتقام       

حال ممکن اسـت عـشق بـه        .باشد،یک قاضی همیشه این دغدغه را درذهن خود دارد        به سابقه می  
وایثار وفداکاری باعث شود کـه درموقـع خـدمت آن را فرامـوش کنـد؛ولی بعـداز بازنشـستگی                    کار

کند؟چگونه باید ثابـت  ها قرار گیرد چه کسی ازاو دفاع می    جوییاگرقاضی درمعرض این گونه انتقام    
اش چیـده شـده ناشـی ازاحکـام         ای که برای او ویا فرزندش یا دیگر افراد خانواده         نماید این توطئه  

بوده که منافع تبهکاران وخالفکاران را به خطر انداخته وحاال چون درنقطـه ضـعف قـرار گرفتـه        او
  .جو وحسابگر فراهم آمده استجویی افراد انتقامزمینه برای انتقام

شود ناخودآگاه کارهـای شـاق وسـخت مثـل کـار            آور صحبت می  البته وقتی ازمشاغل سخت زیان    
نامه کارهـای سـخت وزیـان آور        گردد؛اما آیین هن تداعی می  به ذ ...درمعدن کارهای سخت بدنی و    

  .آور را توضیح داده است،کارهای سخت وزیان29/9/71قانون کار مصوب ) 52(موضوع ماده
آور کارهایی است که درآنهـا عوامـل فیزیکی،شـیمیایی، مکـانیکی            کارهای سخت وزیان  «):1(ماده

-راشتغال کارگرتنشی به مراتب بـاالتر از ظرفیـت        وبیولوژیکی محیط کارغیراستاندارد بوده که دراث     

گردد که نتیجۀ آن بیماری شـغلی وعـوارض ناشـی           دروی ایجاد می  )روانیجسمی و   (های طبیعی   
آور،مـشاهده  نامه کارهـای سـخت وزیـان      قانون کاروآیین )1(با توجه واستناد به ماده    ».باشدازآن می 

باشـد،بلکه هرنـوع    آور،کارها بدنی نمی  نشود که مالک تعیین یک شغل به عنوان سخت و زیا          می
درشاغل واردآِد که   )جسمی وروانی (های طبیعی   کاری که دراثراشتغال به آن نقشی باالتر ازظرفیت       

باشد؛بنابراین شغل قضاوت داخل دراین تعریـف       ها بیماری شغلی وعوارض آن می     نتیجه این تنش  
فشارعـصبی و عـاطفی کـه یـک         .گـردد بندی می آور تقسیم های سخت وزیان  باشد وجزو شغل  می



 ٨٢

جـدای  .روستکند واقعاً طاقت فرساست وکمترشغلی با این فشارهای عصبی روبه         قاضی تحمل می  
ترین این فشارها که برای همه قضات بـا شـدت وضـعف             ازمواردی که قبالً توضیح داده شد،ساده     

م که محکوم گردیده جداگانه وجود دارد فشار عصبی وعاطفی ناشی ازعجز والبه بستگان یک مته           
-نمونه ساده آن متهمی است که مثالً براثرسرقت محکوم به یک سـال حـبس مـی         .باشداست می 

-های اشک آلود فرزندان کوچک وی وضجه      شود؛دراینجا گریه وزاری مادر پیروعلیل متهم وچشم      

سرپرسـتی خـود وفرزنـدانش را تحمـل کنـد وهمـۀ آنهـا               های همسرمتهم که باید یک سال بـی       
دانند وبا ناله ونفـرین درپـشت دادگـاه بـه فرسـایش             رزندانی شدن متهم را متوجه قاضی می      تقصی

توانند بـه دادگـاه رجـوع    پردازند،هیچ مانعی ورادعی هم وجود ندارد؛همۀ آنها می اعصاب قاضی می  
البته این فـشارهای  .باشدنمایند،ناله ونفرین نمایند وبروند وقاضی محکوم به تحمل این فشارها می   

آن کس که به اتهام رانندگی      .ها این فشاروجود دارد   عصبی مختص این جرم نیست، درهمۀ پرونده      
گردد،با خواهش وتمنا وبعضاً    بدون گواهینامه یا عدم رعایت بهداشت به دادگاه معرفی ومحکوم می          

ای خواهان آن است که اوالً تبرئه شود وثانیاً درصورت تبرئه شـدن حـداقل جریمـه بـر    ناله ونفرین 
وی درنظرگرفته شود،واین قاضی است که ازیـک طـرف بایـد جنبـۀ بازدارنـده بـودن مجـازات را               

ای مناسب درنظربگیرد وازطرفی،متهم قرار دارد که با خـواهش وتمنـا وبعـضاً              درنظرگرفته وجریمه 
بلند کردن صدا وناله ونفرین درپشت در دادگاه درصدد ایجاد جوی روانی برای رسیدن به مقـصود                 

محکومیت به حد وقطع ید وقـصاص بپـردازیم واقعـاً فـشار             حال اگر به جرایم مهم چون       .باشدمی
تـصورکنید فـردی مرتکـب بـه قتـل عمـد            .گرددمحیط کارغیرقابل تحمل می   های  عصبی و تنش  

گردیده است، از یک طرف دادگاه باید حکم الهی را صادر واجراء نماید ودرصورت اثبات جرم،حکم                
صبرانه در یک طرف مادر وپدروفرزندان داغدیده مقتول حضوردارند وبی        . ایدقصاص نفس صادر نم   

باشند واز طرف دیگر قاضی که درصدورحکم تردیـدی نـدارد،حکم بـه             منتظر صدورحکم الهی می   
ماند،دغدغـۀ آینـده فرزنـدان قاتـل        فریادهای زاری این متهم سالها درذهـن مـی        .دهدقصاص می 
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وظیفۀ قاضـی رسـیدگی بـه جـرم     .آزاردد واقعاً خاطرقاضی را می   انومقتول که گناهی مرتکب نشده    
واقعـاً تحمـل    . دهدو این وظیفه را به نحواحسن انجام می       .باشدوصدورحکم به مقتضای دالیل می    

ها وبعضاً تهدیدهای خانوادۀ مقتول وقاتل،خارج از وظیفه بـه قاضـی            ها وضجه ها،نفرینفریادها،ناله
ماند و به صورت بیماریهای جـسمی       بی ناشی ازآن سالها باقی می     گردد؛وفشارهای عص تحمیل می 

هدف از نگارش این مقاله آن است که شغل قضاوت نیز جزمشاغل سـخت              . نمایندوروانی بروز می  
بندی گردیده ومزایایی به آن تعلق گیرد؛مثالً قضات دادگستری با بیست سال یا بیست وپـنج      طبقه

شسته گردند و درصورت نیاز به خدمت آنان،مجدداً دعوت به کار           سال سابقه کار در دادگستری بازن     
  .شوند

نمایند،به عنوان  نمایند یا کمتر تعیین می    ها که معموالً قضات وقت رسیدگی تعیین نمی       یا پنجشنبه 
تــسهیالتی درنظرگرفتــه شــود کــه یــک قاضــی .روز تعطیــل بــرای قــضاوت درنظرگرفتــه شــود

ات رفاهی دادگـستری درشـهرهای زیـارتی وسـاحلی اسـتفاده            درهرفصل،یک هفته بتواند از امکان    
  .نماید

به طورکلی با پذیرفتن قانونمند شدن شغل قضاوت بـه عنـوان شـغل سـخت هماننـد خبرنگـاران            
وپرستاران، مزایایی را که برای این گونه مشاغل قانون معین نموده است،برای شغل قـضاوت نیـز                 

  .این مزایا منظور گردد
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  ش فارسیشیوه نامه نگار
  

  نهاد وگزاره را سازگار سازیم-18
نبود چنین سازگاری و ارتبـاطی،  .نهاد و گزاره باید کامالً سازگار باشند و از ارتباط منطقی بهره برند            

  .کندجمله را خام ودبستانی می
ها،سازگاری آنها حفـظ    های صحیح جمله  درشکل.درپنج مثال زیر،نهاد وگزاره باهم سازگاری ندارند      

  :ستشده ا
  .افق دید برخی ازافراد بسیار ضعیف است*

  :صحیح
  .افق دید برخی از افراد بسیار محدود است

  .شودبرمکان اطالق می»افق«:توضیح
  .پیروزی برشیطان نفس،روز عید حقیقی قلمداد شده است*

  :صحیح
  .هنگام پیروزی برشیطان نفس،روز عید حقیقی قلمداد شده است

خبـر نگـه داشـته    ه بایـد ازهمـۀ جریانـات امـور آگـاه باشـند بـی             هـا مـسئوالن را کـ      این فاصله *
  .حل مشکالت جامعه درمانده خواهند شدودرنتیجه،درپیدا کردن راه

  :صحیح
حـل  ماننـد وازیـافتن راه    خبر باقی می  ها بی مسئوالن که باید از امور آگاه باشند،به دلیل این فاصله         

  .شوندمشکالت درجامعه درمانده می
  ل را ازلحاظ تعداد برابر بیاوریمنهاد وفع-19

حتـی آنگـاه کـه    .با یکدیگر سازگار وبرابر باشـند )مفرد و جمع بودن  (= نهاد وفعل باید ازلحاظ تعداد    
  .تراست این برابری رعایت گرددجان است نیز معموالً شایستهنهاد بی

 درون هرجملـه    شـکل صـحیح را    .شوددرچهار مثال زیر نابرابری نهاد وفعل ازلحاظ تعداد دیده می         
  :ایمنشان داده

  .یکی این که ضمانت اجرا ندارند]:دارند[هایی چند اشکال عمه داردچنین قانون-
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  ].دارد[ای خاص دارنداند وهرکدام وظیفهقوای سه گانه ازهم تفکیک شده-
  
  .که در معرض فریب شیطان قرار دارند]هستند[خداوند،همۀ مؤمنانی است ] مخاطبان[مخاطب -
  ]گزید[ای اقامت گزیدندبا چند تن از یاران خود در خانهمسلم -

  از آوردن فعل دراز و پیچیده بپرهیزیم-20
ای ها و انواع ادبی،باید از فعل ساده بهره گرفت،خواه فعلی که بسیط و یـک واژه               تر سبک ش در بی 

نی ،جز هنگام   های طوال استفاده از فعل  .باشد وخواه فعلی که مرکب از واحدهای کوتاه و ساده باشد          
  .ضرورت،نوشته را نا زیبا می سازد

  :هایی از چند مصدرمثال
  در حق کسی احترام مرعی داشتن                    به کسی احترام نهادن

  استقبال به عمل آورد                                    استقبال کردن
  آشکار ساختن=اهر کردنبه منصۀ ظهور رساندن                                ظ

  حضور یافتن=حضور به هم رسانیدن                                  حاضر شدن
   را بجا استفاده کنیم» فعل مجهول«-21

از گرته برداری های دستوری مترجمان ما،یکی این بـوده اسـت کـه فعـل هـای مجهـول زبـان                      
ت به ساختار دستوری متفاوت این دو زبـان         با عنای .اندانگلیسی را به فعل مجهول فارسی برگردانده      

فراموش نکنیم  .اند هیچ توجیه منطقی ندارند    های مجهول که در زبان ما رایج شده       ،بسیاری از فعل  
کـه بـه جهتی،همچـون تخفیـف یـا تعظـیم یـا              که فعل باید به صورت معلوم به کار رود،مگـر آن          
این جمله فعل مجهول هـیچ ضـرورتی        مثالً در   .ناشناخته بودن فاعل،مجهول بودنش ضرورت یابد     

  : ندارد
  ...از سوی ادیبان ابراز شده است که

  :صحیح
  ...اند کهادیبان ابراز کرده



 ٨٦

از «،و»از جانـب  «-نویـسند مـی »وسـیله «گروهـی بـه اشـتباه     -»به وسـیلۀ  «،»توسط«کلماتی چون 
معمـوالً  کنند و هم    هم جمله را زشت می    .روندکه برای نشان دادن فعل مجهول به کار می        »طرف

  :کاربردشان غیر منطقی ا ست
  .توسط پیامبر اسالم،مسجد ضرار ویران شد*

  :صحیح
  .مسجد ضرار را ویران کرد.پیامبر اسالم

  .ای مهم صادر شداز جانب رئیس جمهوری اطالعیه*
  :صحیح

  .ای مهم صادر کردرئیس جمهور اطالعیه
  نوع درست فعل را به کار ببریم-22

-نویسنده باید همۀ گونـه    . شیوا،بهره گیری از افعال به شکل درست است        از ویژگیهای مهم نوشتۀ   

هــای زمــانی افعــال را کــامالً بــشناسد و مــوارد اصــلی و فرعــی کــاربرد هــر یــک را بــه خــوبی 
های ماضی نقلی،ماضـی بعید،ماضـی و مـضارع التزامـی،و فعـل       کاربرد فعل مخصوصاً باید با    .بداند

-سـاخته (کند که فعل ماضی نقلـی     اقتضا می » شک نیست «ارتدر مثال زیر،عب  .استمراری آشنا بود  

شک نیست که بعد از درگذشت او بقعۀ معتبری بر مـزارش            :به کار رود و نه ماضی بعید التزامی       )اند
نیـز در ایـن مثال،بایـد در بخـش شـرطی جملـه،از فعـل مـضارع                  ].انـد سـاخته .[ساخته بوده باشند  

  :ماضی مطلقاستفاده کرد ونه فعل )احرام نماید(التزامی
  .اگر بدون تعیین نیت احرام نمود نماید،عملش باطل خواهد بود

  فعل همطراز را مناسب بیاوریم-23
هرگاه یک جمله دارای چند فعل همطراز و همرتبه باشد،شرط است آن فعل ها از لحاظ زمـان بـا                    

  .یکدیگر تناسب و سازگاری داشته باشند
  :شوددر مثال زیر این ناسازگاری دیده می.ن استهای جملۀ مرکب،ناسازگاری افعال آاز ضعف

  .بهرمند گشت و از آنان دارای اجازاتی نیز هست...شیخ احمد از حوزۀ درس
  :صحیح

  .بهرمند گشت و از آنان اجازاتی نیز دریافت کرد....شیخ احمد از حوزۀ درس
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  :ار کرده استدر مثال زیر نیز بی تناسبی افعال چنان به آن لطمه زده که فهمش را هم دشو
هایی،او مطلب را به صورتی بیان خواهد کرد که برای شما اعجاب آور و مطبـوع باشـد و                   در لحظه 

  .شوق و رغبتتان را به خواندن برانگیزد
  ها را کنار هم نیاوریمفعل-24

اگر چنین شود،نوشـته    .تا جایی که ممکن است،باید کوشید و یا فعل اصلی در کنار هم قرار نگیرند              
  :شود،مثالکند و هم از ارزش بالغی آن کاسته میت جلوه میهم زش

  .ای که بتواند تاریخ ساخت آن را مشخص سازد،وجود ندارددراین بنا،کتیبه
  :صحیح

  .ای وجود ندارد که تاریخ ساخت آن را مشخص کنددر این بنا،کتیبه
  :های صحیح آنها نیز بنگریدبه این دو مثال و شکل

  .گرددشود،آغاز می از هنگامی که متولد میپی ریزی شخصیت کودک*
  :صحیح

  .شودپی ریزی شخصیت کودک از هنگام تولد او آغاز می-
  .یابدشود که تولد میپی ریزی شخصیت کودک از هنگامی آغاز می-
  .گیرد،استترین فعالیت کودک،تالشی که از راه بازی انجام میمناسب*

  :صحیح
  .گیردو از راه بازی انجام میترین فعالیت کودک،تالش امناسب-
  .گیردترین فعالیت کودک،تالشی است که از راه بازی انجام میمناسب-

ها را  توان یکی از فعل   همان گونه که عنایت گردید،برای پرهیز از کنار هم آوردن افعال،معموالً می           
  .کردیا جای یکی از افعال را عوض -این راه مناسب تر است-به شکل غیر فعلی درآورد

  درست استفاده کنیم»وجه وصفی«از-25
است که کـارکرد فعلـی   )ه+بن مضارع(=همان ساخت صفت مفعولی»وجه وصفی«یا»فعل وصفی «

شود؛زیرا خود همواره به یـک شـکل اسـت و           اش توسط فعلی پس از آن تبیین می       یابد و صیغه  می
از ایـن   .جـویی کـرد   گیـری از فعـل وصـفی بایـد جـداً صـرفه            اصـوالً در بهـره    .ساختی واحـد دارد   

  :گذشته،درستی کاربرد فعل وصفی چند شرط دارد
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  .یکی بودن نهاد فعل وصفی و فعل بعدی تبیین کننده-
  .نبودن واو بعد از فعل وصفی-
  .بودن ویرگول پس از فعل وصفی-

  :مثال.برندشود که معموالً نویسندگان،فعل وصفی را نادرست به کار میبه این ترتیب،روشن می
  .شودس از احرام وارد مکه و حرم گشته و بعد از غسل وارد مسجد الحرام میمحرم پ
  :صحیح

  .شودمحرم پس از احرام وارد مکه و حرم گشته،بعد از غسل وارد مسجد الحرام می
هـای ادبی،بـرای    ها و گونـه   در گزارش از گذشته،تناسب افعال را رعایت کنیم در برخی سبک          -26

  :مثال.دهندساختن مطلب،رویداد گذشته را با فعل حال گزارش میتر ایجاد تنوع ونیز ملموس
  .یابدبنای حرم حسینی در آغاز دوران صفویه کامالً تغییر می

در :مـثالً .ای،تناسب زمـانی افعـال فرامـوش نـشود    باید دقت کنیم که هنگام استفاده از چنین شیوه       
  :،ناگهان شیوۀ گزارش را چنین تغییر ندهیمهمان جمله

یابد و معماران چیره دسـت بـه ایـن کـار            رم حسینی در آغاز دوران صفویه کامالً تغییر می        بنای ح 
  ]شوندگماشته می.[گماشته شدند

  های وابسته را صحیح بیاوریم فعل-27
در ایـن حال،فعـل     .شودگزارش می )یکی اصلی و یکی التزامی    (گاه رویداد گذشته با دو فعل وابسته      

لتزامی باید مضارع التزامـی باشـد،نه ماضـی مطلـق؛زیرا آنچـه در              اصلی باید ماضی مطلق،و فعل ا     
مـثالً در جملـۀ     .بخـشد زمان گذشته انجام شده همان فعل اصلی است که فعل التزامی را معنا می             

  :»ساختن«است نه»دستور دادن«زیر،آنچه تحقق یافته
  .ای در مزار شیخ بسازندرکن الدوله دستور داد که بقعه

  :پس نباید نوشت
  .ای بر مزار شیخ ساختندن الدوله دستور داد که بقعهرک

  :خودآزمایی
  :ای اصالح کنید که نهاد و گزاره با هم سازگار شوندجملۀ زیر را به گونه-1
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شنوند بنویسند تا بدین وسـیله از تحریـف دور          سعی پیامبر در این بود که اصحاب هر آنچه که می          
  .بماند

عبارات و کلمـات    :های آن در جای خود قرار گیرند      ی که بخش  جملۀ زیر را اصالح کنید،به نحو     -2
گـشته وتـرنجبین یـا نـان        گونه داللت بر اینکه قطعه ابری هر روز باالی سر آنها می           این آیه هیچ  
-شده ندارد یا عمود نوری هر شب پیشاپیش آنهـا را روشـن مـی              بریانی تقدیم آنها می   پخته ومرغ 

  ! داشته
 محمدمهدی فوالدوند،ده فعـل از انـواع گونـاگون را از لحـاظ درسـتی                در ترجمه قرآن از استاد    -3

  .دستوری و تناسب زمانی ،ارزیابی ونقد کنید
  :جملۀ زیرا بخوانید و به پرسشها پاسخ دهید-4

زودتر ،امر بازگشت به وطن تمـام اقـوامی را   چه رکنیم که هما از سازمان ملل متحد درخواست می 
  .اند،تأمین نمایدور ازکشور خود رانده شدهکه به وسیلۀ قدرتهای عضو مح

  چرا؟-ها به درستی انتخاب شده استآیا نوع فعل-
  .اصالح شود»تأمین نماید...امربازگشت«جمله را به شکلی تغییردهدی که جزء پیچیده وطوالنی-
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  تغلیظ دیه در موارد پرداخت آن ازبیت المال
  

های خطائی یا خطای شـبه      ماههای حرام شامل قتل   دراین که آیا ادله تغلیظ دیه به واسطه قتل در         
اطالق کلمه بسیاری از فقها خواه از قدما یـا ازمتـأخرین            .شود یا نه، اختالف نظروجود دارد     عمد می 

ای است که مانند    بسیاری از این اطالقات در سیاق به گونه       )1(.ومعاصرین داللت بر این شمول دارد     
به طوری که بعـضی از فقهـای عظـام تـصریح بـه ایـن                 )2(.تصریح به این شمول وعمومیت است     

  :شمول دارند
شود و دلیـل آن را      اند که دیه خطا درماههای حرام تغلیظ می       آورده"خالف"مرحوم شیخ طوسی در   

  )3(.فرمایند که طریق احتیاط هم همین استهم اجماع واخبار قرارداده ودرنهایت می
انـد کـه دیـه      ماههـای حـرام تـصریح کـرده       حتی مرحوم شیخ درمبسوط درخصوص تغلیظ دیه در       

   )4(.شوددرخطای محض نیز عالوه برعمد وشبه عمد تغلیظ می
نیزقایل به عمومیت تلغیظ دیه درانواع قتل هستند ودر رد این قول که بـه               )5(مرحوم صاحب ریاض  

علت اقتضای اصل برائت ومستند اکثر فتاوا مبنی برهتک شدن ماه حرام،تغلیظ اختصاص به عمـد                
شـود  دیه درعمد محض وعمـد خطـائی تلغـیظ مـی          :تصریح دارد که  )6(ابن ادریس « :فرمایددارد،می

یکی درمکان ودیگری درزمان،پس مکـان  :کند، مگر دردو موضع ودرخطای محض تخفیف پیدا می    
کند وهمچنان مغلظه است وحتی     مانند حرم وزمان مانند ماههای حرام که نزد ما تخفیف پیدا نمی           

ظـاهر  :فرماینـد صاحب ریاض درادامه می   . دراین موارد،دیه وثلث دیه واجب است     درخطای محض   
کالم ابن ادریس ادعای اجماع برتغلیظ دیه به شکل عام است ونزدیک به همین است آنچه را که                  

و ... شـود فرموده و ازکالم ایشان هم ادعای  اجماع به شکل عام فهمیده می            )7("غنیه"این زهره در  
 تصریح دارند به عموم تغلیظ دیه درهرسه مورد عمد، شبه عمد،وخطای محـض              برخی از متأخرین  

  .وبرای اثبات این مطلب ادعای وجود اجماع ونص را دارند
الزم به ذکراست تا جایی که مالحظه گردید،تنها کسی که قایل به اختصاص تغلیظ دیه بـه قتـل                   

ظاهرآن است که تغلیظ    ":ایندفرمایشان می .است"کشف اللثام "عمد است،مرحوم فاضل هندی در      
هم به همـین مطلـب اشـاره        "نهایه"همان گونه که عبارت کتاب    . دیه به قتل عمد اختصاص دارد     

هـای حـرام    اند که تغلیظ دیه به جهت شکستن حرمـت مـاه          ازسوی دیگر،فقها استدالل کرده   .دارد
ک،اصل آن  است،حال آن که درقتل خطائی چنین مطلبی متصورنیست؛وهمچنین در موارد مـشکو           

-است که زیادتر از اصل دیه،امردیگری برعهده شخص نباشد ونسبت به زاید،حکم به برائـت مـی                
  ) 8(".شود

ــا      ــه قتــل عمــد ب ــه اختــصاص دهــی ب ــول ب ظــاهراً کالمــی کــه ازصــاحب ریــاض درنقــل ق
دررد کالم مرحوم فاضل هنـدی،عالوه      .گذشت،ناظر به همین کالم فاضل هندی است      "قیل"تعبیر
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اع، عدم خالف و اطالق بعض روایات  ونص بعضی ازروایات درخصوص تغلـیظ دیـه                برادعای اجم 
  :درقتل خطایی،ممکن است گفته شود که تعلیل به هتک شدن ماه حرام

شود؛زیرا تصویر هتک ماه حرام به واسطه قتـل ولـو           موجب تخصیص حکم به قتل عمل نمی      :اوالً
تل دراین نوع از قتل و شکسته شـدن         خطأیی و یا حتی خطای محض،دور از ذهن نیست؛گرچه قا         

اند،دلیل این مطلـب    حرمت ماه گناهکار نبوده باشد و همان گونه که مرحوم صاحب جواهر فرموده            
  )9(.شودآنکه کفاره براو واجب می

  .این تعلیل درنص نیامده وممکن است به عنوان حکمت درکالم بعضی ازفقها آمده باشد:ثانیاً
رکالم بعضی از فقها و وجود اطالق درکالم برخی دیگر از فقها، به مانند              تصریح به عمومیت د   :ثالثاً

همـان گونـه کـه    .مانـد تصریح بوده وجایی برای تمسک به مثل این تعلیل درکالم آنها باقی نمـی   
  .تمسک به اصل، با وجود اطالق نصوص و نص خاص درمحل بحث،جایی ندارد

خالفی میان فقها نیست کـه دیـه قتـل          :فرمایندهمچنین مرحوم آیت اهللا خویی بعد از این که می         
-درماههای حرام چه عمدی بـوده باشـد وچـه خطـأیی،مجموع دیـه کامـل ویـک سـوم آن مـی                 

براین مطلب روایـاتی داللـت      :فرمایندادعای اجماع غیرواحدی را براین مطلب نقل کرده ومی        .باشد
 )10(.باشـد مـی "ه زراره صـحیح " ودیگـری روایـت      "صحیحه کلیب االسدی  "دارند که یکی از آنها    

عن الرجل یقتـل فـی الـشهرالحرام مـا          ) ع(سألت ابا عبداهللا    :درصحیحه کلیب االسدی آمده است    
عن رجل قتـل رجـالً      )ع(سألت اباعبداهللا : ودرصحیحه زراره نیزآمده است    )11(.دیه وثلث ):ع(دیته؟قال

ونظیـر ایـن    )12(...الحرمعلیه الدیه وصوم شهرین متتابعین من اشـهر       ):ع(خطأ فی الشهرالحرام فقال   
عــن ابــی :روایــت را شــیخ صــدوق بــا ســند صــحیح از زراره نقــل فرمــوده و درآن آمــده اســت 

قلـت البـی    : همچنین درصحیحه دیگـری از زراره آمـده اسـت          )13(...علیه دیه و ثلث   :قال)ع(عبداهللا
   )14(...علیه دیه وثلث ویصوم شهرین متتابعین من الشهرالحرام:رجل قتل فی الحرم؟قال)ع(جعفر

چنانچه روشن است،بعض این روایات نص درتغلیظ دیه درقتل خطأیی وبعض دیگر ازایـن جهـت                
اطالق دارند که اطالق آن دراین مورد قابل تمسک است واثبات  تغلیظ دیه به واسطه آن ممکـن                   

  .است
جـود  بـا و  "النتهاکـه الحرمـه   "انـد کـه   الصادق نیزبا این که درتعلیل تغلـیظ دیـه آورده         صاحب فقه 

عمد آن وچه ازنوع قتل خطأیی،دیه کامل       این،تصریح دارند که دیه قتل درماههای حرام چه ازنوع          
-های مذکور تمسک کـرده    باشد وعالوه برعدم خالف واجماع،به روایت     به اضافه یک سوم آن می     

  )15(.اند
  :مراجع تقلید عبارتند ازدراین مورد فتاوای 

  )16(.شامل قتل غیرعمدی هم استبنابراحوط :آیت اهللا محمدتقی بهجت-1
تغلیظ اختصاص به قتل عمد نداشته ودرسایر انواع قتل هم جاری           :آیت اهللا محمدفاضل لنکرانی   -2

  )17(.شودمی
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  )18(.کندتفاوتی نمی:آیت اهللا ناصرمکارم شیرازی-3
 تغلیظ دیه درقتل خطأ محل اشـکال اسـت واحـوط برزائـد            :آیت اهللا لطف اهللا صافی  گلپایگانی      -4

  )19(.بردیه معمولی مصالحه است
  )20(.شودشامل می:آیت اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی-5

  :ا،نیز ازاین جهت عام است ودرآن آمده است.م.ق)299(ماده
-حجـه ذی-قعـده ذی-دیه قتل درصورتی که صدمه وفوت هردو دریکی ازچهارماه حـرام رجـب            "

بـه  )297(یکی ازموارد شش گانه مـذکور درمـاده       محرم و یا درحرم مکه معظمه واقع شود،عالوه بر        
  "...عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هرنوعی که انتخاب کرده است اضافه شود

 اداره حقوقی قوه قضائیه،تغلیظ دیه ارتباطی بـا نـوع قتـل             71/7/20-7/6039مطابق نظریه شماره  
  .ندارد

شـود،چنانچه   تغلـیظ مـی    با توجه به این که دیه درقتل شبه عمد وحتـی خطـای محـض هـم                -2
المال بوده باشد،دیه باید تغلیظاً پرداخت گردد، اعم از این که قتـل از نـوع                پرداخت دیه متوجه بیت   

  :عمد ،شبه عمد ویا خطای محض بوده باشد؛زیرا
ــداهللا:صــحیحه کلیــب االســدی.الــف ــا  )ع(ســألت اباعب ــشهرالحرام م عــن الرجــل یقتــل فــی ال

   )21(.دیه وثلث):ع(دیته؟قال
شود،این روایت عالوه براین که  ازجهت نوع قتل اطالق دارد و دربحث قبـل               انچه مالحظه می  چن

گذشت، از جهت پرداخت کننده آن نیز مطلق است وتوسط هرشخص یا شخـصیتی کـه بخواهـد                  
دیه کامله به اضافه ثلث دیه است واین مقدار،دیـه کـسی اسـت    این دیه را پرداخت کند، مقدار آن     

اما این که گفته شده تغلیظ دیه به جهـت تـشدید مجـازات جـانی                .رسدبه قتل می  که درماه حرام    
است که حرمت ماه حرام را هتک کرده است،پس تغلیظ مختص به صورتی است که دیـه توسـط                   

  :المال بیابد،ظاهراً تمام نیست؛زیراشود نه درصورتی که برعهده بیتخود جانی پرداخت می
ای که موجـب    ریم که تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات است؛به گونه         دلیل معتبری ازادله ندا   :اوالً

تخصیص اطالق این دلیل شود،وبرفرض شک هم،اطالق همچنان محکم است تا تخصیص ثابت             
باشـد  شود،مگر کسی ادعا کند که تناسب حکم وموضوع مانع ازانعقـاد چنـین اطالقـی ازاول مـی                 

شود که هتک    به تناسب حکم وموضوع استفاده می      البته انصاف آن است  که     .والعهده علی المدعی  
حرمت ماه حرام درتغلیظ دیه دخیل است؛لیکن همان طور که گذشت،هتک حرمت ممکن است به             
طورغیرعمد و یا خطای محض صورت بگیرد؛پس اگرچه موجـب تغلـیظ دیـه اسـت،لیکن انجـام                  

ماند،بلکه جبران این هتـک     دهنده آن گناهکار نبوده و وجهی هم برای اختصاص تغلیظ به او نمی            
عالوه براین که هتک اختصاص بـه  حرمـت مـاه            .بینی شده است  با پرداخت بیشتری  دردیه پیش     

الناس آن نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد،وآن ایـن کـه                  اهللا هم ندارد،بلکه جنبه حق    حرام وحق 
شتراز اصل تعرض به    مسلمانی که درماه حرام به واسطه قتل مورد تعرض قرارگرفته واین چیزی بی            



 ٩٣

شود وشاید بتوان گفت زیـاده دردیـه بـه          آن مسلمان است که با پرداخت اضافی در دیه جبران می          
پـس  .الناس روا داشته شده،نه به جهت حق اللهـی آن         خاطر تعرض وهتکی است که نسبت به حق       

ای این زیاده دردیه قرارگرفته ومتعلق به مقتـول و وارث اوسـت،وجبران هتـک حرمـت حـق خـد                   
بنابراین، دیدگاه بسیارروشن است که جایی برای       .سبحان به واسطه جعل کفاره صورت گرفته است       

ماند وبا احتمال این که تغلیظ دیه به این جهـت           المال نمی تأمل درپرداخت زاید بردیه از طرف بیت      
  .بوده باشد نه به جهت مجازات جانی، بازوجهی برای اختصاص نیست

غلیظ به جهت مجازات جانی بـوده باشـد،با موجـب تخـصیص حکـم تغلـیظ                 برفرض آن که ت   :ثانیاً
ای نخواهد بود؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که درمجازات مجرم علت منحصره دربین بوده باشد به گونه               

  .که وجوداً وعدماً حکم دائر مدار آن باشد
 هم داشـته باشـد،   برفرض آن که تغلیظ دیه به جهت مجازات جانی بوده باشد،وعلت منحصره        :ثالثاً

زیرا چنانچـه خواهـد آمـد،روایات خاصـه دال بـراین مطلـب          با موجب تخصیص حکم نخواهد بود؛     
المـال فقـط بـه جهـت     باشد پرداخت آن از بیـت المال میدیه متوجه بیت هستند که درمواردی که     

هدرنرفتن خون مسلم نیست،بلکه گویا نفس جنایت متوجه حکومت شـده وجنایـت جـانی برامـام                 
المـال وحکومـت بایـد ایـن مجـازات را           پس حتی اگربرای مجازات جانی هم بوده باشد،بیت       .ستا

  .تحمل کند ودرمقام جبران آن برآید
المـال وامـام   دقت در روایاتی که پرداخت دیه را درمواردی برعهده عاقله،ضامن جریره ویا بیـت          .ب

پـس  .المال،امام ونحوآن است  ه بیت باشد برعهد ای که برجانی می   رساند که نفس دیه   قرار داده، می  
گیرد وازناحیـه جـانی توسـط حـاکم         المال قرار می  درجایی که دیه مغلظه است همان برعهده بیت       

  .گرددپرداخت می
فان لم یکن لفالن بن فـالن ای القاتـل بالقتـل الخطـایی              ... "):ع(فی روایۀ عن امیرالمؤمین علی    

 انشاءاهللا فانا ولیه والمؤدی عنـه والیبطـل دم امـریء            فرده الی مع الرسولی فالن بن فالن      ...قرابۀ
  )22("مسلم
درکالم امام ظهور دارد که همان مقدار وچیزی را کـه بایـد جـانی               "انا ولیه وانا المؤدی عنه    "جمله

  .کنم،بلکه نص دراین معناستکرد، من ازناحیه او پرداخت میپرداخت می
تل رجالً متعمداً ثم هرب القاتل فلـم یقدرعلیـه،          عن رجل ق  "):ع(عن ابی بصیرقال سألت اباعبداهللا    

ه قال ان کان له مال اخذت الدیۀ من ماله و اال فمن االقرب فـاالقرب وان لـم یکـن لـه قرابـۀ دا             
   )23(."االمام فانه الیبطل دم امریء مسلم

-ظهوراین روایت نیزدرهمین است که همان دیه درصورت نداشتن مال، ازاقربای قاتل گرفته مـی              
کنـد،با توجـه بـه ضـمیر     پرداخـت مـی  "اداه االمـام " ودرصورت نداشتن فامیل، امام همـان را   شود
  ."أداه"در
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انه قال فی الرجل اذا قتل رجالً خطأً فمات قبل أن یخرج الـی اولیـاء                ")علیهما السالم (عن احدهما 
  )24(.الالمالمقتول من الدیۀ، ان الدیۀ علی ورثته فان لم یکن له عاقلۀ فعلی الوالی من بیت

ــن        ــه درای ــاوت ک ــن تف ــت،با ای ــاال گذش ــه درب ــت ک ــوی اس ــان نح ــه هم ــتدالل ب ــوه اس نح
 وجود ندارد،پس جایی برای توهم ومناقـشه بـه واسـطه            "والیبطل دم امریء مسلم   "روایت،تعلیل

همچنان که اصل توهم ومناقشه درروایات باال مـردود اسـت؛زیرا           .گذاردوجود این تعلیل باقی نمی    
شـود  ایت درماههای حرام معلوم است که دیه تعلیظاً ازاموال جانی برداشته مـی            درصورت وقوع جن  

ایـن فـرق بایـد بیـان        .کندالمال،این مقدار تقلیل پیدا می    وچنانچه درصورت پرداخت عاقله ویا بیت     
 "ال یبطـل دم امـریء مـسلم       "شد و واگذار کردن این بیان به مثل تعلیل آمده در روایات قبل              می

عالوه براین کـه نفـس ایـن دومطلـب بـرای            .ناسب حکم وموضوع قابل قبول نیست     ویا به مثل ت   
چنین داللتی در خصوص بحث ما مردود است، که بعضی از آن گذشت وبه بعضی دیگـر درادامـه                   

  .بحث اشاره خواهد شد
المال به  شود که پرداخت دیه توسط عاقله ویا ضامن جریره و یا بیت           ازبعض روایات استفاده می   . ج
ت مقابله است وازآن جهت که مثالً ارث کسی که وارث ندارد و یا دیه کسی که ولی ندارد بـه                     جه
کند ویا قدرت پرداخت ندارد     گیرد پس دیه کسی هم که جنایتی کرده وفرار می         المال تعلق می  بیت
یـه  مـن لـه الغـنم فعل      "توان قاعـده  المال پرداخت گردد و به روشنی دراین باب می        باید ازبیت ...و یا 
  .را استطیاد کرد"الغرم

  :بعضی ازاین روایات عبارتند از
لیس فیما بین اهل الذمه معاقله فیما یجنون من قتل او جراحه انما یؤخذ              ":قال) ع(عن ابی عبداهللا  

ذلک من اموالهم فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایه علـی امـام المـسلمین النهـم یـؤدون الیـه                  
  )25(... الی سیدهالجزیه کما یؤدی العبد الضریبه

تؤخذ دیته وتجعل فی    :فی رجل مسلم قتل وله اب نصرانی لمن تکون دیته؟قال         )ع(عن ابی عبداهللا  
  )26(."بیت مال المسلمین الن جنایته علی بیت مال المسلمین

-المـال داده نمـی  های حرام اتفاق افتاده باشد،آیا دیه آن با تغلیظ بـه بیـت  حال اگر این قتل درماه    
پس چگونه است   .المال بدهد باید آن را تغلیظاً پرداخت کند       ، ولو جانی این دیه را به بیت       شود؟قطعاً

المال بایـد   حرام کشته شده که بیت    شود ومسلمانی درماه  المال قرار داده می   جایی که جنایت بربیت   
آن را پرداخت کند فقط ملتزم به پرداخت دیه عادی بوده باشد؟با این که مسئله مطابق این روایات                

  .تعبدی نیست و نص روایت،مقابله را مطرح فرموده است و آن را تعلیل قرار داده است
متـه مائـه الـف و الوارث لـه          قال قلت له مکاتب اشتری نفسه وخلف مـا القی         ")ع(عن ابی عبداهللا  

  )27("الضامن الجرائر المسلمین:من الضامن لجریرته؟قال:قلت:یرثه من یلی جریرته قال:قال
اش هم  علیه برای والی وجریره و معقله     مطابق بعض روایات هرجا والیت ثابت شود میراث مولی        .د

  .شودبروالی ثابت می
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  )28(."ا بوالیته کان لهم میراثه وعلیهم معقلهمن لجأ  الی قوم فاقرو":قال)ع(عن ابی عبداهللا
  )29(."اذا ولی الرجل فله میراثه وعلیه معقلته:قال)ع(عن ابی عبداهللا

ان :عن رجل اسلم فتوالی رجل مـن المـسلمین قـال          )ع(سألت ابا عبداهللا  :وعن ابی عبیده ایوب قال    
  )30(.ضمن عقله وجنایته ورثه و کان مواله

المال به آن جهت پرداخـت  است که ولی ندارد، درمواردی که دیه ازبیت    وازآنجا که امام ولی کسی      
ای  که درقتل خطای محض گذشت که دیـه          شود  که شخص اقارب و ولی ندارد،به همان ادله         می

  .المال با تغلیظ خواهد بودباید تغلیظاً پرداخت شود، پرداخت آن از بیت
شود درصورتی خواهد   المال پرداخت می   دیه ازبیت  البته قابلیت تعمیم این دلیل به تمام مواردی که        

رسد ویا پرداخـت دیـه ازناحیـه    المال میبود که بپذیریم در کل مواردی که ارث افراد به امام وبیت        
گیرد به خاطر ولی بودن امام براین افراد است؛کما این کـه دربعـضی از               المال انجام می  جانی ازبیت 

وهمچنـین درروایتـی بـا      )31("انا ولیه والمؤدی عنـه    "ه است که    روایات درچنین مواردی امام فرمود    
اند  به این نکته اشاره شده است وفرموده       "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم    "تمسک به آیه شریفه     

  .باشدکه برهمین اساس امام ضامن جریره مسلمانان می
ی اسـت کـه گویـا نفـس آن          اشود لسان ادله به گونـه     المال پرداخت می  درمواردی که دیه ازبیت   .ه

لیس فیما بین اهل الذمه معاقله فیما یجنون        )ع(عن ابی عبداهللا  .المال وامام است  جنایت متوجه بیت  
من قتل او جراحه انما یؤخذ ذلک من اموالهم فان لم یکن لهم مـال رجعـت الجنایـه علـی امـام                        

  )32(...المسلمین
تؤخذ دیته وتجعل فی    :لمن تکون دیته؟قال  فی رجل مسلم قتل وله اب نصرانی        )ع(عن ابی عبداهللا  

  )33(.بیت مال المسلمین النه جنایته علی بیت مال المسلمین
ای در پرداخت تغلیظی دیـه      المال وامام برگردانده شده،شبه   درنتیجه،ازآن جا که نفس جنایت بربیت     

 طـرف مرکـز     درخصوص مورد سؤال،استفتائاتی از محضر مراجع عظام از       .ماندالمال باقی نمی  ازبیت
  .آیدفقهی صورت گرفته که درذیل می

  :سؤال
  :گردد،بفرماییدمعظمه تغلیظ میبا توجه به این که دیه درماههای حرام ومکه 

شـود  المال پرداخـت مـی    آیا حکم تغلیظ دیه مختص به جانی است یا درمواردی که دیه ازبیت            .الف
  گردد؟نیز تغلیظ می

  کم چیست؟درموارد پرداخت دیه توسط عاقله ح.ب
توان گفت تغلیظ دیه یک نوع تشدید مجازات است وتـشدید مجـازات بایـد مخـتص بـه                   آیا می .ج

  المال؟فردجانی باشد، نه عاقله وبیت
  حضرت آیت اهللا محمدتقی بهجت
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شـود  کند ودیه تغلیظ می   الحاق مکه به ماههای حرام احوط است وآنچه درسؤال آمده فرقی نمی           "
  ".واهللا العالم
  ت اهللا محمدفاضل لنکرانیحضرت آی

کند که چه کسی دیـه      شود وفرقی نمی  شود که دیه دراشهرحرام تغلیظ می     از ادله استفاده می   .الف"
  .را بپردازد

  .شودتغلیظ می.ب
  ".خیر.ج

  )34(حضرت آیت اهللا ناصرمکارم شیرازی
  .المال تغلیظ نیستدرمورد بیت.الف"
  .درآن هم تغلیظ نیست.ب
  ".روشن شدهای باال ازجواب.ج

  حضرت آیت اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی 
  ".شوددلیل تغلیظ دیه اطالق دارد وشامل موارد مذکور درسؤال می.الف،ب،ج"

  حضرت آیت اهللا حسین نوری همدانی
  .گرددفرقی میان آنها نیست ودرهرحال دیه تغلیظ می.الف وب"
  ".های قبل روشن شدازجواب.ج

  :سؤال
  :شود،بفرماییدهای حرام ومکه مکرمه تغلیظ می که دیه قتل درماهبا عنایت به این

آیا حکم فوق اختصاص به مواردی دارد که جانی مسؤول پرداخت دیه است یـا شـامل مـوارد                   .الف
  گردد؟پرداخت دیه توسط عاقله نیز می

  گردد؟المال مسئول پرداخت دیه باشد،آیا حکم فوق جاری میمواردی که بیت.ب
   اهللا لطف اهللا صافی گلپایگانیحضرت آیت

بعید نیست حکم مذکور درقتل شبه عمد نیزثابت باشد ودرقتل خطأ،بهتر اسـت کـه طـرفین                 .الف"
  .مصالحه نمایند وحکم به وجوب تغلیظ مشکل است

  ".تغلیظ درمورد مذکوره ثابت نیست واهللا العالم.ب
 اداره حقـوقی    1376/7/23رخ  مو7/4105شود که نظریه شماره   ازآن چه گذشت به خوبی روشن می      

قانون مجازات اسالمی که تصریح به تشدید مجـازات         )299(ماده":قوه قضائیه که درآن آمده است     
نماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه برعهده جانی باشد؛زیرا تشدید مجـازات غیرجـانی                می

ید مجـازات بـودن تغلـیظ دیـه     رسد وتـشد   صحیح به نظر نمی    ".المال معنا ندارد  مثالً عاقله یا بیت   
  .المال نداردمنافاتی با پرداخت دیه مغلظه از ناحیه عاقله وبیت
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ــه، ازآن جــا کــه تقییــد عــالوه براین،پیــشنهاد مــی ــا توجــه بــه ادل بــه عنــوان تــشدید "شــود ب
دلیل متقنـی ندارد،بلکـه ادلـه بـرخالف آن          ) ا.م.ق299(وخصوصاً حصر این قید،درقانون     "مجازات

حذف گردد تا حکم به همان شـکلی کـه درلـسان ائمـه      ) ا.م.ق299( قید ازمتن قانون     باشد،اینمی
  .است،مطلق گذاشته شود)علیهم السالم(هدی
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  :هانوشتپی
؛مرحـوم مجلـسی،مالذ االخیـار فـی شـرح تهـذیب       21،ص10شیخ طوسیی،تهذیب االحکـام،ج   -1

  .221،ص14ن،ج؛محقق اردبیلی،مجمع الفائده والبرها454، ص 15االحکام، ج
کننـد  شهید اول وثانی بعدازاین که عنوان دیه درقتل عمـد ودیـه درقتـل خطـائی را ذکـر مـی                    -2

ولوقتل فی الشهرالحرام وهواحد االربعه ذوالعقده وذوالحجه والمحرم ورجـب          : فرمایندبالفاصله می 
غلیظا علیه  او فی الحرم الشریف المکی زید علیه ثلث دیه من ای االجناس کان لمستحق االصل ت               
والتغلـیظ  ...النتهاکه حرمتهما اما تعلیظها بالقتل فی اشهر الحـرم فاجمـاعی و بـه نـصوص کثیـره                 

  14-182،ص10الروضه البهیه،ج. مختص بدیه النفس فالیثبت فی الطرف وان اوجب الدیه لالصل
درانـواع  چنانچه روشن است اطالق درکالم فقهایی نظیرشهید که بالفاصله بعد ازتعیین مقدار دیه              

ظهـورش بلکـه    "ولو قتل فی الشهرالحرام زید علیه ثلث دیـه        "فرمایند که قتل به شکل مطلق می    
باالتر تصریح درانواع قتل دارد خصوصا که مقدار دیه درقتل خطائی درآخـرآورده شـده اسـت وبـه                 

دهـد اگـر ایـن تغلـیظ     ویژه که تصریح دارند که تغلیظ مختص به دیه نفس است کـه نـشان مـی                
  .کردندداشت بیان میص به قتل عمد میاختصا

انـد بلکـه بعـداز      مرحوم صاحب شرایع وشهیدثانی درشرح شرایع نیزبه همین طریـق مـشی کـرده             
اند که ولوقتل فی الشهرالحرام الزمه دیه وثلثـا مـن           تصریح وبیان مقدار دیه درخطای محض آورده      

-شـهید ثـانی در شـرح آن مـی         وال یعـرف التغلـیظ فـی االطـراف و         ... ای االجناس کـان تعلیظـا     
وگویـا تغلـیظ دیـه      "تغلیظ الدیه بالقتل فی اشهرالحرام موضوع وفاق و به نصوص  کثیره           "فرمایند

  .320، ص15مسالک االفهام،ج.درمطلق قتل درالشهرالحرام ازمسلمات فقهی است
، 7م الکـافی  دلیلنا اجماع الفرقه واخبـاره    ...دیه الخطأ تغلظ فی الشهر الحرام وفی الحرم       :6مسأله  -3

اذا ثبت انها تغلظ فی هـذه المواضـع         :7وایضا طریقه االحتیاط مسأله   215: 10 و التهذیب    6، ح   281
  .223 و222،ص5خالف؛ج...فالتغلیظ هوان یلزم دیه وثلث من ای اجناس الدیات کان

قدذکرنا این الدیه تغلظ فی العمد المحض وعمدالخطأ وتخفف فی الخطأ المحض فهذه مخففه               -4
  .المکان والزمان والرحم: اال فی ثالثه مواضعابدا

اما المکان فالحرم والزمان فاالشهرالحرم بأن یقتل ذا رحم بالنسب کـاالبوین واالخـوه واالخـوات                
  .116،ص7واوالدهم وفیه خالف المبسوط،ج

 قیل والظاهراختصاص التغلیظ بالعمد لالصل واختـصاص اکثرالفتـاوی بـه مـن حیـث التعلیـل                  -5
قد ذکرنا ان الدیه تغلظ فـی       : وفیه نظر فان مقتضی الخبرین العموم به صرح الحلی فقال          باالنتهاک

المکـان و الزمـان     :العمد المحض وعمدالخطأ و تخفف فی الخطأ المحـض ابـدا اال فـی موضـعین               
اال شهرالحرم عندنا انها تغلظ بان توجب دیه وثلثا وظاهره کما تری دعـوی       :الحرم والزمان :فالمکان
علیه ایضا وقریب منه ابن زهره حیث اطلق الحکم ولم یحلل بمـا یوجـب التقییـد بالعمـد                   االجماع  

کـل ذلـک بـدلیل اجمـاع        :ویحب علی القاتل فی الحرم او الشهرالحرام دیه وثلث ای ان قال           :فقال



 ٩٩

الطائفه ومثله فی االطالق عباره الفاضل فی التحریر واالرشاد ولـذا صـرح بـالعموم للثالثـه بعـض                   
ســیدعلی طباطبایی،ریــاض المــسائل،چاپ .صــحاب مــدعیا علیــه الــنص واالجمــاع متــاخری اال

  .530،ص2سنگی،ج
  .323،ص3ابن ادریس حلی،السرائر،موسسه النشراالسالمی،ج-6
  .414ابن زهره الحلبی،پیشین،ص-7
الظاهراختصاص ذلک بالعمد کما تشعر به عباره النهایه وتعلیـل االصـحاب باالنتهـاک ویـدل                "-8

  .496،ص23فاضل هندی،کشف اللثام،چاپ سنگی،ج"یقتصر فی خالفه علی الیقینعلیه االصل ف
  .28،ص43شیخ محمد حسن نجفی،پیشین،ج-9

  .200،ص2سیدابوالقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج-10
ــشیعه،ج-11 شــیخ :6،ح281،ص7شــیخ کلینی،کــافی،ج:1،ح149،ص19شــیخ حرعاملی،وســائل ال

  .9،ح79،ص4صدوق،من ال یحضره الفقیه،ج
  .4،ح150همان،ص-12
  .5،ح150همان،ص -13
  .3شیخ حرعاملی،پیشین،ح-14
  .191،ص26سید محمدصادق روحانی،الفقه الصادق،ج-15
  .58قضایی،مرکزتحقیقات فقهی،سؤال-گنجینه آرای فقهی-16
  .همان-17
  .همان-18
  .همان-19
  .همان-20
  .شیخ حرعاملی،پیشین؛شیخ صدوق،پیشین-21
  .1ح،301شیخ حرعاملی،پیشین،ص-22
  .1،ح303همان،ص-23
  .1،ح304همان،ص-24
  .1،ح300همان،ص-25
  .6،ح383،ص17همان،ج-26
  .1،ح545همان،ص-27
  .1،ح304،ص19همان،ج-28
  .4و2،ح546،ص17همان،ج-29
  .5همان،ح-30
  .1،ح303،ص19همان،ج-31
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  .1،ح300همان،ص-32
  .6،ح383،ص17همان،ج-33
-مندی ازدیدگاه کارم شیرازی برای بهره   این تحقیق به محضر مبارک آیت اهللا العظمی ناصرم        -34

  :های ایشان ارسال شد ومعظم له دراین باره چنین مرقوم فرمودند
  باسمه تعالی

ازارسال جزوه محققانه آن مرکزمحترم درمورد تغلیظ دیه متشکرشدیم ازآنجا که بخش اول جزوه،              
تل نیـست هرچند،نـسبت     هماهنگ با فتوای ماست که معتقدیم درمسأله تغلیظ تفاوتی بین انواع ق           

ایم دراین قسمت بحثـی     به تفاوت درغیرقتل عمد احتیاط مستحب به مصالحه درمقدارتفاوت کرده         
المال با توجه به ایـن کـه تغلـیظ بـرخالف اصـل اسـت وقـدرمتقین آن                   نیست واما نسبت به بیت    

المال جـاری    بیت المال انصراف دارد وفلسفه تغلیظ درمورد     المال است واطالقات ادله ازبیت    غیربیت
  .دانیمالمال جاری نمینیست ماتغلیظ را درمورد بیت



 ١٠١

  نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
  

  :مقدمه
بنـدی اعـالم شـده توسـط معـاون محتـرم اجرایـی قـوه قـضاییه،درنظراست                  مطابق برنامه زمان  

بنابراین،مجلۀ پیام آمـوزش    .د تشکیل شود  دراستانهایی که فاقد دادسرا هستند تا پایان سال،این نها        
همچنان اولویت اول خود را درارتباط با نظرات مـشورتی اداره حقوقی،ارائـه آن دسـته از نظریـات                   

مندی کلیه قـضات اعـم      بنابراین،به منظوربهره . داند که درمورد دادسرای عمومی وانقالب است      می
راسـتانهایی کـه دادسـرا تـشکیل شـده         ازقضات کیفری استان،محاکم عمـومی جزایـی و دادسرا،د        

وهمچنین برای قضات دیگراستانها،درشماره فعلـی نیزتعـداد دیگـری ازنظـرات اداره حقـوقی بـه                 
هـای قبلـی نـشریه،مجدداً ازهمکـاران        پیرو تقاضاهای منـدرج درشـماره     .گرددهمکاران تقدیم می  

ورتی اداره حقـوقی را     شود رونوشتی ازاستعالمات خود وپاسخهای مش     محترم قضایی درخواست می   
  .به این نشریه ارسال تا به نام آنان دراختیار قضات قرارگیرد

  حدود اختیارات دادستان درحوزه قضایی بخش
قانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی       )3(با توجه به حوزه قضایی هردادسرا که به موجب ماده         :سؤال

ین مـاده قانونی،هردادسـرا     باشد و به موجـب مفـاد همـ        وانقالب، تمامی مناطق یک شهرستان می     
درمعیت تمامی دادگاههای مستقر درحوزه قـضایی شهرسـتان محـل اسـتقرارآن دادسـرا ازجملـه                 

با توجـه   .دادگاههای مستقر دربخش یا بخشهایی ازآن شهرستان تشکیل و مأموریت خواهد داشت           
تان را  درحـوزه قـضایی بخش،وظیفـه دادسـ       «: ماده مذکور که آورده است     "الف"به جمله اخیر شق   

دادستان شهرستان درحوزه قضایی بخش به عنوان دادستان همان         »البدل برعهده دارد  دادرس علی 
شود چنین استنباط و اسـتدالل کـرد کـه          باشد؟آیا می شهرستان چه اختیار ویا اختیاراتی را دارا می       

اختیارات البدل را درحوزه قضایی بخش دارای       گرچه قانونگذار به موجب عبارت مذکور،دادرس علی      
دادستان دانسته است،ولیکن این اعطای اختیار،نفی اختیارات دادستان شهرستان را درحوزه قضایی            

  نماید؟بخش همان شهرستان نمی
  :29/6/82مورخ5325/7نظریه مشورتی شماره

الحاقی بـه   "6"نظارت دادستان بردادگاههای عمومی مستقر دربخشها، درمحدوده مقررات تبصره        «
وانقالب،و درحوزه قضایی بخشهایی است که رئیس یـا          تشکیل دادگاههای عمومی ً    قانون) 3(ماده

البدل این مراجع درجرایمی که رسیدگی به آنها درصالیت دادگاه کیفری استان اسـت              دادرس علی 
-نماید،میبه جانشینی بازپرس اقدام و درصورت ضرورت مبادرت به صدور قرار بازداشت متهم می             

ایم که رسیدگی به آنها ابتدائاً در صالحیت دادگـاه عمـومی مـستقر دربخـش                درمورد سایرجر .باشد
  ».باشداست،دادستان نظارتی ندارد ونیازی به تأیید او نمی

  



 ١٠٢

  عدم ذکرمستند قانونی درکیفرخواست
آیا عدم ذکر مواد قانونی درکیفرخواست،مانع از رسیدگی به پرونده در دادگاه ومجـوز عـودت                :سؤال

  باشد؟ا جهت رفع نقص میپرونده به دادسر
  :24/6/82مورخ4954/7نظریه مشورتی شماره

قانون تشکیل دادگاههای عمـومی وانقـالب کـه         2814/7/81اصالحی ماده   "1"عنایت به تبصره  «
نقصی درتحقیقات مشاهده نموده یا انجـام اقـدامی را الزم بدانـد،خود    هرگاه دادگاه   «: مقرر داشته   
وتکمیل پرونـده رابـاذکرموارد نقـص ازدادسـرای مربـوط           رفع نقص   تواند  نماید ونیز می  تکمیل می 

  ».درخواست کند
قـانون  28/7/81اصـالحی   )3(مـاده   "3"اگر دادستان به یکی ازتکالیف قانونی خودکه درذیل بنـد           

ودادگاه هنگام بررسی اجمالی پرونده به قصد احرازمعـدبودن آن بـرای            مزبوراحصا شده،عمل نکند    
که علی االصول بایدهمراه باارسال رونوشت یا       – رسیدگی ودعوت طرفین     اصدار دستورتعیین وقت  
 متهم باشدمتوجه شود که دادستان مطابق قانون نسبت به انجام تکـالیف             تصویرکیفرخواست برای 

قانونی خودمانند ذکرموارد قانونی مورد استثنا درکیفرخواست ،اقدام نکرده است ،می تواند به استناد              
ونده رابه دادسراعودت دهد تا پـس ازاقـدام دادسـتان نـسبت بـه تکمیـل کیفـر               تبصره مارالذکر،پر 

  .خواست،پرونده به دادگاه اعاده شود
  اعالم اشتباه نسبت به آرا

اعـالم اشـتباه   آیا قضات دفاتر نظارت وپیگیری می توانند نسبت به دادنامه های صادر شده    : سؤال
   کیفری را بنماید؟قانون آیین دادرسی)235(ویا درخواست اعمال ماده

  :3/10/82مورخ 9090/7نظریه مشروتی شماره 
قانون آیین دادرسی دادگـاه هـای عمـومی وانقـالب در امـور کیفـری مـصوب                  )235(ماده  -الف«

،طبق قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقـالب وبـه بیـان دیگـر بـه        28/6/1378
یل دادگاه های مزبور صریحاًنـسخ شـده اسـت          نون تشک به قا 28/7/1381الحاقی  )39(موجب ماده   

  ».ولذا نمی توان به استناد آن ،نسبت به آرا اعالم اشتباه کرد
  اعتراض به قرار منع پیگرد



 ١٠٣

وانقـــالب .قـــانون تـــشکیل دادگـــاه هـــای عمـــومی )4(برابرتبـــصره ذیـــل مـــاده :ســـؤال 
ـ          1381،بااصالحات سال 15/4/1373مصوب شخیص ،رسیدگی به کلیـه اتهامـات اعـضای مجمـع ت

مصلحت نظام ،شورای نگهبان ،نمایندگان مجلس ،دارنـدگان پایـه قـضایی ،وزراءومعـاونین آنهـا                
وسایر مقامات موضوع ماده مذکور،دردادگاه کیفری استان رسیدگی شـود ومرجـع محتـرم دادسـرا                
پس ازرسیدگی به اتهامات مقامات مذکور مبادرت به صـدور قـرار منـع مـی نمایـد کـه قرارهـای          

رد اعتراض شاکی واقع شده وپس از اعتراض جهت رسیدگی به دادگـاه جزایـی بـدوی                 موضوع مو 
آیـا دادگـاه جزایـی صـالحیت رسـیدگی بـه اعتـراض قرارهـای منـع تعقیـب                    .ارسال مـی گـردد    

ماده "ن"ومنظورازدادگاه های عمومی بند     قانون فوق را دارد یاخیر    )4(افرادوشخصیت موضوع ماده    
   استان می باشد یا دادگاه های جزایی می باشد؟قانون تشکیل دادگاه کیفری)3(

  :20/10/82مورخ7457/7نظریه مشروطی شماره 
قانون اصالح  )3(ماده  "ن"و"ل"حل اختالفات بین بازپرس ودادستان در موارد مصرح در بندهای           

،در دادگـاه هـای عمـومی وانقـالب     1381قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقالب مصوب سال  
توضیح است که حل اختالف مقوله ای غیرازرسیدگی است ودادگاه صرفاَ درخصوص            الزم به   .است

قابل تعقیب بودن یا نبودن متهم وسایر موارد منـدرج در بنـدهای فـوق رسـیدگی واظهـارنظرمی                   
  ».کند،نه درماهیت قضیه 

  مرجع رسیدگی به مفقودی چک
ه در محل،دادسرا تشکیل شـده      باتوجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقالب ،چنانچ        :سؤال

  باشد ،رسیدگی به موضوع مفقودی چک بادادسراست یا دادگاه؟
  :3/7/82مورخ5300/7نظریه مشورتی شماره 

مراجـع  «اصالحی قانون صـدور چـک کـه درآن تبـصره عنـوان              )14(ماده  "2"باتوجه به تبصره    «
 رسیدگی کننده به شکایات     به کاررفته است وباتوجه به اینکه منظورازمراجع قضایی مراجع        »قضایی

باید به دادسرا اعالم گردد ولی ایـن اعـالم          مربوط به چک می باشد،درجایی که دادسرا وجود دارد          
  ».تکلیفی برای مرجع  قضایی ایجاد نمی کند 

  ارسال پرونده به دادسرا برای تکمیل تحقیقات 



 ١٠٤

اعـم  (دادگـاه بـه طـوراطالق    آیا پرونده ای که قبل از حاکمیت قانون احیـای دادسـراها ،در         :سؤال
تشکیل شده ودادگاه مرجوع الیه نسبت به انجـام  )ازدادگاه های تهران یاشهرستان یادادگاه انقالب     

بافرض اینکـه قـرار عـدم     (تحقیقات اقدام نموده وبه هردلیلی قرار عدم صالحیت صادر نموده باشد          
ی تهـران بـه اعتبـار دادگـاه      صالحیت دادگاه عمومی شهرستان به تهران یادادگاه انقـالب اسـالم          

اه اخیر مجازبه ارسال پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقـات           آیا دادگ )عمومی جزایی تهران باشد   
وصدورکیفرخواست مـی باشـد یاخیر؟وآیـا مداخلـه دادسـرا درپرونـده هـایی کـه قبـل ازتـشکیل                     

  دادسرا،دادگاه هابه طوراعم تشکیل شده اند وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
یا تحقق اختالف میان دادگاه ودادسرا،محلی ازاعراب دارد یا خیر وبه عبارت دیگر،آیا دادسرا حـق                آ

  اختالف با دادگاه را دارد یا خیر؟
  :14/8/82مورخ 6740/7نظریه مشورتی شماره

قانون تشکیل دادگاههای عمومی    28/7/1381اصالحی  )14(اصالحی ماده "1"با عنایت به تبصره   «
هرگاه دادگاه نقصی درتحقیقات مشاهده نموده یـا انجـام اقـدامی را الزم              «:اشتهوانقالب که مقررد  

نماید ونیز رفع نقص وتکمیل پرونده را با ذکرموارد نقص از دادسرای مربـوط              بداند،خود تکمیل می  
اصـالحی  )3(مـاده "3"اگر دادستان به یکی از تکالیف قانونی خود که در ذیل بنـد            »درخواست کند 

مزبور،احصاء شده عمل نکند و دادگاه هنگام بررسی اجمـالی پرونـده بـه قـصد                قانون  28/7/1381
االصـول بایـد    احراز معد بودن آن برای صدوردستور تعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین  که علی             

متوجه  شود که دادستان مطـابق       -همراه با ارسال رونوشت یا تصویرکیفرخواست  برای متهم باشد         
مانند ذکر مواد قانونی مورداستناد درکیفرخواست اقـدام        -لیف قانونی خود  قانون نسبت به انجام تکا    

تواند به استناد تبصره فوق پرونده را به دادسرا دعوت دهد تا پس ازاقدام دادسـتان                نکرده است،می 
هایی که قبل از    نسبت به تکمیل کیفرخواست،پرونده به دادگاه اعاده شود ومداخله دادسرا درپرونده          

شـود فاقـد   را در دادگاهها تشکیل شده است وبه جهات فوق به دادسـرا عـودت  مـی             تشکیل دادس 
بینی نشده است ودادسـرا     ضمناً،درقوانین جاری، اختالف دادسرا و دادگاه  پیش       .اشکال قانونی است  

  ».باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید
  ارتکاب جرایم متعدد
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) 3( مـاده  "3"دسـرا از فـراز آخـر تبـصره        نظربه اینکه دربرداشت قـضایی قـضات محتـرم دا         :سؤال
،اخـتالف وجـود دارد؛خواهـشمند اسـت        1381اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب     

  :نظریه مشورتی آن اداره را در این خصوص اعالم فرمایند
صـالح  های مربوط به جرایم مـذکور درآن مـستقیماً دردادگـاه ذی           دارد پرونده تبصره فوق مقررمی  

آیا .د، مگر آنکه به تشخیص دادستان،تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد            مطرح گرد 
 وجـرم دیگـری خـارج از موضـوع          "3"درفرضی که فردی متهم به یکی ازجرایم مشمول تبـصره         

تحقیق وتفهیم اتهـام واخـذ      (تبصره باشد،دادسرا با ارجاع وتشخیص دادستان اختیارواجازه رسیدگی       
به هردو بزه مثالً رانندگی بدون پروانه وشـرب خمـر و ولگـردی              ...) رمیت و تأمین و صدور قرارمج   

ولواط را دارد یا صرفاً به جرم خـارج ازتبـصره رسـیدگی و بـا تکمیـل وپایـان تحقیقات،پرونـده را                     
  فرستد؟دار میمستقیماً به دادگاه صالحیت)موضوع تبصره(درمورد بزه نخست

  :15/10/82مورخ 3004/7نظریه مشورتی شماره
اصالحی قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقالب،حفـظ           ) 3(ماده"3"فلسفه وضعی تبصره  «

های روانی نسبت به اطفال وممانعت ازانتشار واشاعه مسائل         حیثیت افراد وجلوگیری از ورود آسیب     
مربوط به این گونه جرایم و درسایرموارد جلوگیری از اطاله دادرسی وتسریع در رسیدگی اسـت؛وبه             

ین لحاظ، قانونگذار درجرایمی که مستوجب حد زنا ولواط اسـت وهمچنـین درجـرایم ارتکـابی                 هم
اطفال،مقررداشته، پرونده مستقیماً در دادگاه مربوط مطرح شود و مرحله انجام تحقیقـات مقـدماتی        

بنابراین، رسیدگی دادسرا به جرایم صدرتبصره که رسیدگی بـه آنهـا            .در دادسرا را حذف کرده است     
توانـد  الحیت دادگاه است،فاقد وجاهت قانونی است ودادسرا تنهـا درحـدود ذیـل تبـصره مـی                درص

مثالً درمورد مثال مذکور دراستعالم،نسبت به امری کـه خـارج از            .درمورد سایرجهات تحقیق نماید   
تواند تحقیقات خود را انجام     مرقوم است،دادسرا می  ) 3( ماده "3"شمول موارد احصاء شده درتبصره    

  ».ومتعاقباً درمورد زنا ولواط پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان ارسال نمایدداده 
  حضوردادستان درجلسه دادگاه 

آیـا جلـسه   )قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمـومی وانقـالب     (با توجه به متن قانون    :سؤال
سـتان یـا نماینـده ایـشان      یابد وعدم حضور داد   یا نماینده وی رسمیت می    دادگاه با حضور دادستان     

تواند درجلسه دادگاه حاضرنشده والیحه ارسال      شود؟ آیا دادستان می   باعث عدم رسمیت دادگاه می    
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توان دادگاه را بدون حضور دادستان تـشکیل داد وبعـداً صورتجلـسه دادگـاه بـه          دارد؟ ضمناً،آیا می  
  نظرایشان برسد وامضا کند؟

  :19/5/82مورخ 3251/7نظریه مشورتی شماره
شرکت دادستان یا نماینده او درجلسه دادگـاه ضـرورت دارد؛یعنـی، بـدون شـرکت دادسـتان یـا                    «

وقت دادرسی بایستی بـه اطـالع دادسـتان برسـد وچـون             .اش تشکیل جلسه قانونی نیست    نماینده
دادستان، یکی از دادیاران یا معاونین خود را با دادن ابالغ برای شـرکت درجلـسات دادگـاه مـأمور                 

د کافی است وقت جلسه به اطالع او برسد؛ ولی این امر بـه صـورت اخطاریـه یـا احـضاریه                      کنمی
توانند صرفاً بـه دادن     بنابراین، نمی . اش بایستی درجلسه شرکت نمایند    دادستان یا نماینده  .باشدنمی

الیحه اکتفا کنند ودرصورت عدم حضور دادستان یا نماینـده او درجلـسه دادگـاه، وقـت رسـیدگی                   
  .د خواهد شدتجدی

  هزینه اعتراض به قرار
  هزینۀ اعتراض به قرارهای کیفری نظیر منع پیگرد وموقوفی تعقیب به چه میزان است؟:سؤال

  :1/26/82مورخ 2961/7نظریه شماره
امـا  .اعتراض به قرارهای صادرشـده ازناحیـه دادسـرا مـستلزم پرداخـت هزینـه دادرسـی نیـست                  «

م از سـوی دادگـاه صـادر شـود،اعتراض بـه آنهـا مـستلزم                درصورتی که قرارهای مذکور دراستعال    
 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف       "3"ماده"16"بند0پرداخت هزینه دادرسی مربوط     

  .باشدمی) آن درموارد معین
  شنود مکالمات تلفنی

 قـانون مجـازات     582موضوع ماده   (اجازه شنود مکالمات تلفنی یا کنترل مکاتبات ومراسالت       :سؤال
  از اختیارات دادستان است یا دادگاه؟) اسالمی

  :19/1/82 مورخ 2971/7نظریه شماره
درجایی که دادسرا دایراست،وظیفه تحقیق وکشف جرم برعهده دادسراسـت، نـه دادگـاه؛ وشـنود       «

االصول این امرمربوط به    بنابراین،علی.مکالمات تلفنی از امور مربوط به کشف وتحقیق جرایم است         
  *.دادگاهدادسراست نه 
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کنتـرل تلفـن    «:قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور کیفری       )104(تبصره ماده *
افراد جز در مواردی که به اقلیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی                  

  ».ضروری تشخیص داده شود ممنوع است
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  های اخالقیدستورالعمل
  

  :نویسد می- رحمۀ اهللا تعالی علیه-ا ملکی تبریزیمرحوم حاج میرزا جواد آق
) قـدس سـره   (مراد آخوند مال حسینقلی همـدانی     [من استادی داشتم بزرگوار،عارف، عامل وکامل،     «

از او دوباره عملی که مجرب و دراصالح قلب و تحصیل معارف مـؤثر              .امکه نظیر او را ندیده    ] است
امر،هیچ کاری مانند مداومت بریـک سـجدۀ طـوالنی          برای این   :در پاسخ فرمود  . باشد، سؤال کردم  

یعنی ذکر  [»ال اله اال انت سبحانک انی کنت من الظالمین        «روزی یک مرتبه که درآن      درهر شبانه 
انسان این ذکر را بگوید درحالی  کـه خـود را درزنـدان طبیعـت زنـدانی                  .گفته شود،نیست ] یونسیه

 و اقرار داشته باشد که خـدایا، تـو مـرا گرفتـار ایـن              ومقید به قید و بندهای این اخالق رذیله ببیند        
  ».پستیها نکردی ودرحق من ظلم روا نداشتی و تنها من به خویشتن ستم کردم

  :دهدادامه می)قدس سره(حضرت آقای ملکی
کردند وبعضی ازآنها این ذکر را سه هزار مرتبـه در           اصحاب و شاگردان او به این دستور،عمل می       «

الصه، این سجده و برکاتش نزد عامالن به آن،معـروف اسـت،ولی بـه شـرط                گفتند وخ سجده می 
استادم به خواندن صدمرتبه سورۀ قدر در شب و عـصر جمعـه نیـز               ] ونیز. [آنکه برآن مداومت شود   

  ».فرمودندامر می
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  مجازات سقط جنین عمدی درحقوق ایران
  :سوممبحث 

  مجازات سقط جنین عمدی درقانون مجازات اسالمی
قانون مجازات اسالمی، اختصاص به جـرم سـقط جنـین دارد و      ) 624و623و622 و 492تا487(مواد

  .نمایداین جرم را بیان میوضعیتهای مختلف 
این قانون، دیه سـقط جنـین درمراحـل مختلـف و نیزدیـه اعـضای جنـین                  ) 492(تا  ) 487(درمواد

- سقط جنـین پـیش     ومسئول پرداخت دیه با توجه به عمد یا شبه عمد وخطای محض بودن عمل             
ای به مجازات سقط جنین عمدی صورت نگرفتـه، صـرفاً درمـادۀ    دراین مواد اشاره.بینی شده است 

دیه سقط جنین درموارد عمد وشبه عمـد برعهـدۀ جـانی اسـت ودرمـوارد                «:مقررشده است ) 492(
  ».خطای محض برعاقله اوست،خواه روح پیدا کرده باشد وخواه نکرده باشد

بدیهی است برای تعیین مـوارد     .شود، موارد پرداخت دیه واسباب آن فهمیده نمی       ازمجموع این مواد  
به بعد رجـوع    ) 294(پرداخت دیه همانند سایر ابواب دیه باید به باب اول از کتاب چهارم یعنی ماده              

همان قانون  برای حالتهای مختلف سقط جنین با توجه به           ) 624(تا  ) 622(قانونگذار در مواد    . شود
بـا توجـه بـه ایـن مـواد و           .مرتکب ویا طرق ارتکاب عمـل، کیفـر تعیـین نمـوده اسـت             شخصیت  

  :،شقوق ذیل برای سقط جنین عمدی قابل تصور است)489(ماده
  
  سقط جنین توسط مادر-1

ای کـه باشـد بایـد    هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را درهرمرحله       «):489(به موجب ماده  
براین اساس وبا توجه به اطالق ماده،مجازات سقط جنـین          ».بردنمیبپردازد وخود ازآن دیه سهمی      

نیـز منـصرف از وضـعیتی       ) 622(اعم از عمد یا غیرعمد توسط مادر صرفاً پرداخت دیه است؛ومواد            
هر کس عالمـاً وعامـداً بـه واسـطه          «:است که مرتکب مادر باشد؛ زیرا درصدر این ماده آمده است          

سیاق مـاده بـه نحـوی اسـت کـه           » ...جب سقط جنین وی شود    ضرب یا اذیت وآزار زن حامله مو      
  .توان حکم آن را شامل خود مادر نیزدانستنمی

  
  سقط جنین به واسطه دادن ادویه و یا وسایل دیگر-2

چنانچه افرادی غیر ازطبیب یا ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به عنوان طبابـت یـا مامـایی یـا                     
د به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجـب سـقط جنـین              کننجراحی یا داروفروشی اقدام می    

صـدرماده  .(گردنـد زن گردند به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال وپرداخت دیه محکوم مـی               
623(  
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  داللت زن حامله به استعمال ادویه  یا سایر وسایل-3
را داللت به استعمال    های مندرج دربند فوق،عالماً وعامداً زن حامله        چنانچه افرادی غیر ازشخصیت   

به حـبس از    ) 623(ادویه یا وسایل دیگری نمایند که جنین وی سقط گردد، براساس شق دوم ماده             
سه تا شش ماه و پرداخت دیه محکوم خواهند شد، مگراینکه ثابت شـود ایـن اقـدام بـرای حفـظ                      

ادی عـادی   جای تعجب است که قانونگذار بـه افـر        . باشندحیات مادر است که ازمجازات معاف می      
اما همین معافیت برای اهل     .وبدون مهارت اجازه داده است که برای حفظ جان ادویه تجویز نمایند           

واضح است که این حکم به ماده اخیرالذکر نیـز          .درنظر گرفته نشده است   ) 624(حرف به شرح ماده   
لت مادر بـه    دراین حالت مرتکب عمالً درسقط جنین مباشرت نداشته، بلکه صرفاً با دال           .تسری دارد 

امـا ایـن    .نمایدیا به کاربردن سایروسایل سقط جنین،وی را درارتکاب جرم معاونت می          خوردن دارو   
عمل از شمول مقررات عمومی معاونت درجرم خارج است؛زیرا قانونگذار با عنوان مجرمانۀ خـاص               

  .برای آن تعیین کیفر نموده است
  
  سقط جنین توسط طبیب وماما یا داروفروش-4

کنند،گرچـه  یا ماما یا داروفـروش ویـا  اشخاصـی کـه بـه ایـن عنـاوین اقـدام مـی                      طبیب   هرگاه
ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط          ازنظرقانونی مجاز به مداخله دراین حرفه     

حبس ازدو تا پنج سال و پرداخـت دیـه          . ا.م.ق) 624(جنین را فراهم سازند مجازات آنها طبق ماده       
راین صورت تفاوتی ندارد که این اشخاص مباشرت به ارتکاب سقط جنین نمایند یا صـرفاً                د. است

با توجه به وضعیت شغلی ومهارت آنها،قانونگذار میزان مجازات         .وسایل سقط جنین را فراهم سازند     
-این تشدید مجازات مقطعی بـه نظـر مـی         . حبس آنها را نسبت به سایرشقوق تشدید نموده است        

گیـرد و از طرفـی   ها توسـط ایـن اشـخاص صـورت مـی          ر قریب به اتفاق سقط جنین     رسد؛زیرا اکث 
سهولت ارتکاب سقط جنین توسط آنها و دسترسی به وسایل وابزار و حتـی مکـان مناسـب بـرای                    

-ارتکاب این عمل ونفع مادی که درانتظـار آنهاسـت، برخـورد شـدیدتر قانونگـذار را موجـه  مـی                     
اند بـه موجـب آن بایـد حـافظ نـسل            رپاد، این افراد قسم خورده    ازطرفی، به قول مرحوم دکت    .نماید

  )1(.باشند، نه قاتل آن
  
  سقط جنین به واسطۀ ضرب یا اذیت وآزار زن حامله-5

هرکس عالماً عامداً به واسطۀ ضرب یا اذیت وآزار زن حامله به موجـب سـقط   )622(به موجب مادۀ 
د به حبس ازیک تا سه سـال محکـوم          جنین وی شود عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مور          

  .خواهد شد
گردد،قانونگذار دراین حالت برخالف سایروضعیتهای سقط جنین، عالوه برحبس ودیه،          مالحظه می 

) 622(این امر سبب گردیـده کـه حقوقـدانان ازمـاده          .نموده است بینی  مجازات قصاص را نیز پیش    
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ای معتقدنـد کـه چنانچـه جنینـی         هعـد .قانون مجازات اسالمی دو برداشت مختلف داشـته باشـند         
ای دیگر معتقدند کـه درهرصـورت       درمرحله ولوج روح باشد مرتکب مستوجب قصاص است و عده         

-حال به بررسی استدالل این دو دسـته مـی         . مجازات قصاص از مرتکب سقط جنین منتفی است       
  .پردازیم

  موافقین با قصاص)الف
  :گویدآقای دکترمحمدهادی صادقی دراین خصوص می

 )2(قانونگذار جزائی ایران با عنایت به مدارک وادله به حمایت جدی از حیات جنینی درمرحلـه دوم  «
 این جنایـت را     )3(1370قانون مجازات اسالمی مصوب     ) 302( ماده "2"تکوینی برخاسته ودرتبصره  
انـد وبـا اخـراج روح ازبـدن بـه طـور             چرا که قتل را سلب حیات گفته      .قتل جنین عنوان داده است    

لذا کشتن هرانسانی که واجـد روح ونفـس باشـد مـشمول تعریـف               . عمدی قتل عمد محقق است    
 نویسنده درادامـه بـا تأکیـد        )4(».گردد،اعم از آنکه دررحم ای خارج از آن واقع شده باشد          مذکور می 

بنابراین،جنایت برحمل واعضاء آن نیز دراین مرحله ماننـد جنایـاتی           «:نویسدا می .م.ق) 622(برماده
تواند مشمول قوانین مربـوط بـه جنایـت عمـدی واقـع شـده و                شود، می  بر افراد دیگر واقع می     که

  )5(».گرددمرتکب با رعایت شرایط محکوم به قصاص می
  نویسنده توجیهی برای عدم              

   قصاص درموردی که سقط جنین   
-نداده است و نیزبه علت پیش      استعمال ادویه ویا توسط پزشک و ماما و جراح صورت گیرد، ارائه             

به رغـم اینکـه درمـورد قتـل افـراد بـالغ       . ا.م.ق) 622(بینی مجازات حبس توأم با قصاص درماده    
ای دیگر ازنویـسندگان بـدون      عده. ای نکرده است  صرفاض مجازات قصاص مقرر شده است،اشاره     

ان، مجازات سقط جنـین  ارائه توجیهی برای موارد فوق معتقدند با توجه به نظرفقهای شورای نگهب           
  )6(.عمدی دردوران حیات زیستی قابل قصاص است

ای دیگر ازنویسندگان بدون ادامۀ توجیه واستدالل قابل بحث، سقط جنین عمـدی را در ایـن                  پاره
  )7(.دانندمرحله موجب قصاص می

  مخالفین با قصاص )ب
زدمیـده شـدن روح      ای دیگر ازحقوقدانان کشورمان معتقدند کـه سـقط جنـین عمـدی پـس ا               عده

قانون مجازات اسالمی را منصرف از موارد قـصاص مرتکـب    ) 622(مستوجب قصاص نیست وماده   
نـاظر  ) 622(آقای دکتر کوشا در این مورد معتقد است که واژه قصاص درماده           .دانندسقط جنین می  

به ضرب وجرحی است که ممکن است درحین سقط جنین به مادر وارد گـردد وآن را منـصرف از                    
-وی برای اثبات ادعای خود دالیلی را بیان می        . داندروح می اثبات حکم قصاص درمورد جنین ذی     

به قصاص تصریح شده است واین درحالتی که سایر وجـوه    ) 622(نماید،ازجمله اینکه صرفاً در ماده    
بـدیهی اسـت روش ارتکـاب    .گردندمشمول قصاص نمی) 624(و) 623(سقط  جنین عمدی درمواد  
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واند تا بدین حد درمجازات مؤثر باشد که ارتکاب سقط جنـین را بـا روش ایـراد ضـرب                    تجرم نمی 
درحالی که ارتکاب همین جرم بـا اسـتعمال دارو حتـی توسـط              .واذیت و آزار موجب قصاص بدانیم     

تری درمـورد آنهـا اعمـال  گـردد موجـب حـبس دانـسته         افراد متخصص که باید مجازات سنگین     
   )8(.شود

قانون تعزیرات سابق که برای سقط جنـین عمـدی پـس            ) 91(یان با ایراد به ماده    آقای دکتر گلدوز  
قانون تعزیـرات بـرخالف     «:گویندبینی نموده بودف می   ازدمیده شدن روح مجازات قصاص را پیش      

مـع  .اصول کلی که باید کیفری کمتر ازحدود وقصاص تعیین نماید، اقدام به قصاص را مقررداشـته               
قابـل تعـدیل    1362تعزیـرات   ...قانون مجازات ) 91(ذیل درعمل، اعمال ماده     هذا با توجه به موارد      

 مـشکل را    1375تعزیـرات   ...قانون)624 و 623و  622(نهایتاً مواد   «:گویندایشان در ادامه می   )9(».بود
با نسخ قانون تعزیرات سابق برطرف نموده است؛زیرا سقط جنین توسط پزشک،ماما یا داروفـروش               

ب سقط حمل توسط افراد و سقط جنین با آزار واذیت فقـط مـستوجب حـبس                 ویا دادن ادویه موج   
  ) 10(».گردیده وقصاص منتفی است
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  :سخن پایانی-ج
به طورمطلق، اعم ازاینکـه قبـل ازمرحلـه         »سقط جنین «قانونگذار با انتخاب عنوان مجرمانه خاص     

وجود شخص زنده به    .دمیدن روح ویا پس ازآن باشد،این جرم را از عمومات قتل خارج نموده است             
روح نبوده، بلکه شخص زنده بـه کـسی اطـالق           عنوان رکن مهم وقوع قتل عمد شامل جنین ذی        

این ضابطه با حقوق سایرکـشورها و نیزبـا         .شود که زنده متولد شده باشد و سپس به قتل برسد          می
  .موازین فقهی مطابقت دارد
تکبین سـقط جنـین عمـدی اعمـال         توان مجازات قصاص را درمورد مر     براین اساس،درصورتی می  

درهـیچ یـک ازمقرراتـی کـه        .نمود که در مقررات خاص سقط جنین این مجازات وضع شده باشـد            
ا کـه   .م.ق) 622(ای به مجازات قصاص نشده است،به جزماده      اختصاص به سقط جنین دارند اشاره     

راثـر ایـراد   آن نیزناظر به مرتکب سقط جنین نیست، بلکه اشاره بـه ضـرب وجرحهـایی دارد کـه ب        
  :ضرب واذیت و آزار ممکن است به مادر وارد گردد؛ زیرا

توجیه منطقی برای وضع مجازات قصاص درمورد سقط جنینی که با واسطه ضرب واذیت وآزار               -1
بینـی شـده    حـال اینکـه اگـرهمین عمـل بـه سـایر طـرق پـیش               .رسـد صورت گیرد به نظر نمـی     

  .گرددحبس اعمال میانجام شود مجازات . ا.م.ق) 624(و)623(درمواد
ناظربـه ترتیـب قبـل وبعـد        ) 622(چنانچه بپذیریم مجازات دیه وقصاص حـسب مـورد درمـاده          -2

حال آنکه بـرای  .ازدمیدن روح باشد، وضع مجازات حبس عالوه برقصاص فاقد توجیه حقوقی است 
  .قتل انسان کامل فقط مجازات قصاص وضع شده است

یراپزشکی باشد وبا این عناوین اقدام بـه سـقط جنـین            چنانچه کسی دارای مهارت پزشکی یا پ      -3
بینی گردد؛زیرا اکثر سقط    تری برای وی پیش   نماید یقیناً نسبت به افراد عادی باید مجازات سنگین        

گیرد  ومراجعه مردم جهـت سـقط جنـین بـرای            های غیرقانونی توسط این گروه صورت می      جنین
حاظ دراختیار داشـتن امکانـات و وسـایل و دانـش،            افراد و تطمیع آنها وسهولت ارتکاب عمل به ل        

تـر از وقـوع ایـن    نمایند تا با وضع مجازات سنگینهمگی عواملی هستند  که قانونگذار را وادار می       
  .جرایم پیشگیری نماید

براسـاس ایـن نظرنـسبت بـه سایرشـقوق سـقط جنـین              )624(همچنان که مجازات حبس درمـاده     
انچه افراد عـادی بـا ضـرب واذیـت وآزار سـبب سـقط جنـین        تراست، حال اگر بپذیریم چن  سنگین

شوند،با مجازات قصاص مواجه گردند؛ در حالی که اهل فن فقـط مجـازات حـبس در انتظارشـان                   
  .باشدباشد، با منطق فوق و فلسفه پیشگیری وحتی استحقاقی وارعابی مجازاتها منطبق نمی

اره به پرداخت دیه درصورت عمد بـودن        واش.ا.م.ق)487(وضع مجازات دیه به طورمطلق درماده     -4
به خصوص  .همان قانون،حکایت ازانتفای قصاص درجرم سقط جنین دارد       )492(سقط جنین درماده  

  ».خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد«:نمایدقید آخراین ماده که تصریح می
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ی بـین فقهـا و       درمورد عدم تسری قصاص برسقط جنین قبل از ولوج روح،هیچ گونـه مخـالفت              -5
به طوراطالق وضع گردیده وبه صراحت      )622(حال آنکه واژه قصاص درماده    .حقوقدانان وجود ندارد  

  .باشدناظربه مرحله دمیدن روح نمی
به پیروی ازنظر مشهور فقها مجازات قصاص       ) 91(درماده1362قانونگذار درقانون تعزیرات سال     -6

چنانچه نظرقانونگذار بروضـع    .بینی نموده بود  یشرا برای سقط جنین عمدی درمرحله دمیدن روح پ        
  .نمودبینی الزم را مینیز پیش1375این مجازات بود به همان صراحت درقانون سال 

نه تنها مثبت قتل عمـد بـودن سـقط جنـین            . ا.م.ق)302( ماده   "2"اشاره به واژه قتل درتبصره    -7
دی یا غیرعمـدی واشـاره بـه دیـه بـه            باشد، بلکه با استعمال واژه قتل به طورمطلق،اعم ازعم        نمی

بینی دیه درهرصـورت بـرای مجـازات سـقط جنـین دارد،اعـم              عنوان مجازات آن،حکایت از پیش    
  .ازاینکه ارتکاب عمل عمدی باشد یا غیرعمدی

نماید کـه مقـررات   عالوه براین، رعایت اصل مهم تفسیرقوانین کیفری به نفع متهم،ما را یاری می     
االمکان بـا رعایـت مـوازین شـرعی ازاعمـال مجـازات             یر نماییم که حتی   کیفری را به نحوی تفس    

  .سنگین قصاص خودداری شود
رسـد؛زیرا ضـرب    موجـه بـه نظرمـی     ) 622(آخرین نکته، اینکه حـذف واژه قـصاص از مـتن مـاده            

امیـد  .وجرحهای وارد شده به مادربدون نیاز به تصریح، مشمول عموم مقررات قصاص ودیه اسـت               
نظرها و ابهامـات، ایـن پیـشنهاد دراصـالحات آتـی قـانون              ان دادن به این اختالف    اینکه برای پای  

  .مجازات اسالمی موردنظر قرارگیرد
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  :هانوشتپی
  .79،ص1352پادابراهیم،حقوق کیفری اختصاص،جلداول،جرائم نسبت به اشخاص،چاپ سوم-1
  .این مرحله ازآغازحلول روح درجنین شروع وتازمان تولد ادامه دارد-2
دیه قتل جنین ونیز دیه نقص عضویاجرح به ترتیـب فـوق پرداخـت مـی                «):302(ماده  2تبصره  -3

  .شود
،جرائم علیه اشخاص،نـشر میـزان ،چـاپ اول         )1(صادقی،محمد هادی،حقوق جزای اختصاصی     -4

  .48و47ص1374پاییز
  .48همان منبع،ص-5
  .418اول ،صشامیابی ،هوشنگ،حقوق کیفری اختصاصی ،جلد-6
ربانی،بررسی جرم سقط جنین ازدیدگاه حقوق جزا وفنـاوری علما،مجلـه دادرسـی             علی مه .ر،ک-7

ونیزاحمد مظفری نیزبررسی سقط جنین درحقـوق ایران،مجلـه حقـوقی           1380مهر وآبان   28شماره  
ونیزمحسن رهایی حقوق جـزای اختـصاصی یـک ،پلـی کپـی             1377زمستان  25دادگستری شماره 

  .19دانشگاه تهران ،ص
کارآموزان قضایی ،معاونت آموزش قـوه      62پی ،حقوق جزای اختصاصی ،دوره      کوشا،جعفر،پلی ک -8

  .نقل ازمضمون50قضائیه ،ص
ــارم   -10و9 ــاپ چه ــد دوم ،چ ــومی ایران،جل ــزای عم ــدوزیان،ایرج،حقوق ج ــشارات 1376گل ،انت

  .145ماجد،ص
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  سؤالها وپاسخهای مطرح شده درکمیسیون آموزش دادسرا
  

  :سؤال
ه صالحیت محاکم عمومی وانقالب باشد،دوکیفرخواست جداگانـه مـی          جرائم یک فرد اگرمربوط ب    

  خواهدیایکی وترتیب رسیدگی واولویت چگونه است ؟
  :پاسخ

هرچندصدوردوکیفرخواست ممنوعیت قانونی نداردمع الوصف باعنایت به اینکه کلیه نکـات منـدرج     
کرارمطالب،بـه نظـر    اصالحی بایددرکیفرخواسـت قیدشـود،لذابرای جلـوگیری ازت       )3(ماده  "م"دربند

است که دریک کیفرخواست نکات ضروری وبه ویژه وجود دو یا چند اتهام             اعضای کمیسیون ،بهتر  
قانون آیین دادرسی کیفری تقـدم      )55(تصریح شود وکیفرخواست خطاب به دادگاهی که برابر ماده        

صالحیت دارد صادروجرمی که باید رسـیدگی شـود مـشخص گـردد، و سـپس یـادآور شـود بعـد                      
های دیگـر بـه دادگـاه صـالح بعـدی ارسـال            زصدورحکم،پرونده را جهت رسیدگی به جرم یا جرم       ا

  .نمایدبدیهی است دادگاه صالح بعدی را دادسرا درکیفرخواست تعیین می.نماید
  :سؤال

شود وبعد ازصدورآن،رسیدگی به پرونده درکدام مرجـع        قرارجلب به محاکمه درچه مواردی صادرمی     
  گیرد؟انجام می

  :اسخپ
اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقـالب، بـازپرس پـس        ) 3(ماده» ک«مطابق بند :اوالً

نماید وهرگـاه عقیـده بـازپرس مبنـی برتقـصیر           ازانجام  تحقیقات الزم مبادرت به اظهارعقیده می       
البته اصطالح قرارمجرمیت مناسب نیست؛زیرا طبق      .(متهم باشد قرار صادرشده قرار مجرمیت است      

توان او را مجرم تلقـی نمـود        صل برائت،مادام که کسی به موجب حکم قطعی محکوم نشده نمی          ا
در قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز       . شدوبهتر بود ازاصطالح قرارجلب به محاکمه استفاده می       

  .)همین اصطالح به کار رفته بود
حل اختالف بین بازپرس و دادستان       همان ماده، درمقام     "ل"درمواردی که دادگاه براساس بند    :ثانیاً

یا درمقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب،رأی بـه تعقیـب                  
  .شوددهد، این رأی قرار جلب به محاکمه تلقی میمتهم می

  
*********  

  :سؤال
ی  احکام دادگـاه     آید،وضعیت  اجرا  باتوجه به اینکه اجرای احکام کیفری توسط دادسرا به عمل می          

  اطفال چگونه است؟



 ١١٧

  :پاسخ
با عنایت به اهدافی که درتشکیل دادگاههای اطفال موردنظربـوده وجـرایم مربـوط              :نظریه اکثریت 

گـردد،پس درایـن مـوارد،اجرای آرای       مستقیماً و بدون مداخله دادسرا درمحاکم یاد شده مطرح می         
دی که دادگاه اطفال به موجب کیفرخواسـت  دادگاه اطفال به عهده همان دادگاه است؛لیکن درموار     

نماید،اجرای حکم دادگاه اطفـال تـابع مقـررات         میبه جرایم اشخاص بالغ زیرهجده سال رسیدگی        
  .عمومی بوده وتوسط دادسرا خواهد بود

قانون اصالحی، اجرای احکام دادگاه اطفـال برعهـده         )3( ماده "الف"نظربه اطالق بند  :نظریه اقلیت 
  . مگراینکه نظردادگاه جنبه تصمیم داشته باشد که به عهده دادگاه خواهد بودباشد،دادسرا می

  
*********  

  :سؤال
چه تفاوتی بین نقض قرارمنع تعقیب دادسرا دردادگاه عمومی ونقض قرارمنع تعقیب دادگاه عمومی             

  دردادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟
  :پاسخ

حاظ ماهیت تفاوتی نـدارد؛ولی چنانچـه اقـرار         قرارهای منع تعقیب صادرشده دردادسرا و دادگاه ازل       
مزبور در دادسراها صادر شود ومورد تأیید دادگاه قرار نگیرد ونقض شود دادسرا مکلف به رسـیدگی                 
ونهایتاً صدور کیفرخواست خواهد بود،درصورتی که پس ازنقض قرارمنـع پیگـرد دادگـاه درمرجـع                

است وارد ماهیت شـود،اعم ازاینکـه مـتهم را          تجدیدنظر،دادگاه صادرکننده قرار منع تعقیب مکلف       
  .محکوم یا تبرئه نماید

  
*********  

  :سؤال
آیا اعتراض به قرارهای منع تعقیب وموقوفی تعقیب وعـدم صـالحیت در دادسـرا،هزینه دادرسـی                 

  باشد؟الزم دارد؟ اگر پاسخ مثبت است،میزان آن چقدر می
  :پاسخ

ن وجـود نـص قـانونی اسـت ودرایـن خـصوص             چون گرفتن هرگونه وجهی متضم    :نظریه اکثریت 
  .تصریحی وجود ندارد،پس هزینه ندارد

قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد        )3(ماده"16"به استناد بند  :نظریه اقلیت 
  .،هزینه اعتراض به قرارهای مزبور یک هزار ریال است1373معین مصوب 

  
*********  



 ١١٨

  :سؤال
قانون اصـالح قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب             )20(ادهذیل م "5"با توجه به تبصره   

قانون مذکور که به دادستان اجازه داده که درامورکیفری بـه           ) 18( وقسمت اخیر ماده   1381مصوب  
رأی دادگاه کیفری استان وآرای قطعی محاکم اعتراض کند، آیا رعایت مهلت یک ماه وهمچنـین                

  لزامی است؟رعایت موعد اعتراض برای داستان هم ا
  :پاسخ

قانون اصالح قانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقالب،مهلـت     )20(ماده"4"با استفاده ازتبصره 
  .الرعایه استمقرر برای دادستان نیز الزم

  
*********  

  :سؤال
قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههـای      ) 20(و) 18(آیا قضات اجرای احکام کیفری دراجرای مواد      

توانند رأساً به آرای قطعی محـاکم اعتـراض کننـد؟رعایت مهلـت یـک مـاه                 یعمومی وانقالب، م  
  مذکورچگونه قابل توجیه است؟) 18(ماده"2"ازتاریخ ابالغ موضوع تبصره

  :پاسخ
قـانون  ) 39(قانون آیین دادرسی کیفری،به موجب مـاده      ) 268(و) 235(با توجه به نسخ صریح مواد     

حکام حـق اعتـراض ندارنـد؛زیرا حـق اعتـراض بـه             قاضی اجرای ا  اصالحی، قضات دیگر از جمله      
البته درمواردی که قاضی اجرای احکام بـه جانـشینی دادسـتان انجـام              . دادستان واگذار شده است   

  .تواند با رعایت مهلت نسبت به آرا اعتراض کندکند میوظیفه می
  

*********  
  :سؤال

، عمومـاً جلـسات شـعبه دادگـاه         قانون تشکیل دادگاههای عمـومی وانقـالب      ) 20(با توجه به ماده   
شود؛حال اگر  تجدیدنظر با حضور یک رئیس ویا یک مستشار و یا با حضور دو مستشار تشکیل می               
  یابد؟مستشار دردادگاه حاضر نباشد، آیا جلسه دادگاه،با رئیس ودادرس دادگاه رسمیت می

  :پاسخ
 از رئیس دادگاه انجـام وظیفـه        االصول دادرس دادگاه به جانشینی    نظربه اینکه علی  :نظریه اکثریت 

-قانون اصالحی کـه جانـشینی دادرس علـی        ) 20(ماده"1"نماید، لیکن با توجه به ظاهرتبصره     می
البدل به جای مستشار در دادگاه کیفری استان را تجویز نموده و با عنایت به اینکه دادگاه کیفـری                   

 برای تکمیل تعداد قضات دادگـاه  ای از دادگاه تجدیدنظر است، در مواردی که مستشار  استان شعبه 
  .البدل به جای او بالاشکال استتجدیدنظر حضور ندارد،تعیین دادرس علی



 ١١٩

بنـابراین، درفـرض    .نمایـد دادرس دادگاه به جانشینی از رئیس دادگاه انجام وظیفه می         :نظریه اقلیت 
میت دادگـاه   البدل موجب رس  سؤال، با وجود رئیس دادگاه وبدون حضور مستشار،وجود دادرس علی         

  .نخواهد بود
  

*********  
  :سؤال

، 1381قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب مصوب سـال  ) 22(با توجه به ماده 
که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمـل                  

بینی دادسـتان اسـتان، ایـن       ا توجه به عدم پیش    های غیرمرکز استان ب   آید،دررسیدگی به پرونده  می
  شود؟مسئله، چگونه حل می

  :پاسخ
اصالحی، دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او        ) 20(ماده"2"با عنایت به قسمت آخر تبصره     

نظربـه اینکـه    .دهـد یا یکی از دادیاران،وظـایف دادسـتان را دردادگـاه کیفـری اسـتان انجـام مـی                 
باشـند؛پس بـا اسـتفاده از تبـصره     ستان شعبی از دادگاههـای تجدیـدنظر مـی      دادگاههای کیفری ا  

دردادگـاه  ای کـه در دادگـاه کیفـری اسـتان داراسـت را              مذکور،دادستان مرکز استان همان وظیفه    
  .تجدیدنظراستان نیز دارد

  
*********  

  :سؤال
  باشد؟درشهرستان مرکزاستان،رئیس حوزه قضایی چه کسی می

  :پاسخ
قانون تشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب، کـه رئـیس شـعبه اول               ) 11( اطالق ماده  با توجه به  

دادگاههای عمومی درهر حوزه قضایی را رئیس حوزه قضائی معرفی نموده است؛رئیس شـعبه اول               
  .دادگاههای عمومی شهرستان مرکز استان،رئیس حوزه قضایی آن شهرستان است

  
*********  

  :سؤال
یت بین دوبازپرس دادسرای عمومی وانقالب نسبت به جـرایم موضـوع    با حصول اختالف درصالح   

  صالحیت محاکم عمومی وانقالب، حل اختالف با کدام مرجع است؟
  :پاسخ



 ١٢٠

صالحیت رسیدگی بـه  ) ازجمله بازپرس این دادسرا  (دریک حوزه قضایی،دادسرای عمومی و انقالب     
ین، اخـتالف بـین دو بـازپرس دریـک          بنـابرا . جرایم مربوط به دادگاههای عمومی وانقالب را دارد       

تواند قـرار عـدم صـالحیت بـه         به عبارت دیگر، بازپرس یک حوزه نمی      . حوزه قضائی منتفی است   
ولی اختالف در صالحیت بـین دادسـراهای        .اعتبار صالحیت بازپرس دیگر همان حوزه صادر نماید       

ه قـضایی بـا دادسـتان    ارجاع پرونده به بازپرسان دریـک حـوز       . های مختلف قابل تصور است    حوزه
  .کنداست و دادستان درچنین مواردی تعیین تکلیف می

*********  
  :سؤال

درجرایمی که رسیدگی به آن درصالحیت دادگاه کیفری استان است،چنانچه نظردادستان با عقیده             
-بازپرس مبنی برمجرمیت متهم مخالف باشد، حل اختالف در دادگاه عمومی محـل صـورت مـی                

  اه کیفری استان؟پذیرد یا دادگ
  :پاسخ

قانون اصـالحی، حـل اخـتالف بـین بـازپرس ودادسـتان             ) 3( ماده "ل"با توجه به قسمت آخر بند     
-درمورد مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم حسب مورد دردادگاه عمومی وانقالب محل صورت مـی              

  .پذیرد
*********  

  :سؤال
  حق اعتراض دارد؟آیا دادستان به قرارموقوفی تعقیب ومنع تعقیب وعدم صالحیت 

  :پاسخ
کلیه قرارهای نهایی بازپرس باید به موافقت دادستان برسد؛اگر دادستان بـا قـرار بـازپرس موافـق                  
نباشد وبازپرس به اعتقاد خود باقی بماند، اختالف حاصل شده حسب مورد در دادگاه عمـومی ویـا                  

ای اعتـراض دادسـتان     بنابراین، موجـب وضـرورتی بـر      .گرددانقالب مطرح شده وتعیین تکلیف می     
  .نیست

*********  
  :سؤال
قانون اصالحی آمده که به قرار اناطـه عـالوه برشـاکی خـصوصی،           ) 3( ماده "ن" از فراز  "3"دربند

 آمده که قرارهای بازپرس که دادسـتان بـا          "ن"دادستان نیز حق اعتراض دارد؛ درحالی که در بند        
 قرار اناطه،ضرورتی برای اعتراض نـدارد کـه         بنابراین، برفرض موافقت دادستان با    . آن موافق باشد  
  دلیل آن چیست،آیا این تعارض نیست؟. آمده است) 3( ماده "ن" از فراز "3"این امر دربند

  :پاسخ
  :درپاسخ به سؤال مزبور، نظریات مختلفی ابراز شد



 ١٢١

با توجه به صدربند مذکور وشقوق مختلف آن،اگرچه ضـرورت موافقـت دادسـتان بـا قرارهـای                  -1
 "3"البتـه تعـارض شـق    .موافقـت دادسـتان ضـرورت دارد    ر مخالف استقالل بازپرس اسـت،       مزبو

  .نیزموجود است
رسد تحقق اختالف بین بازپرس ودادستان با عنایـت بـه           به نظرمی » ن«با استفاده از شقوق بند    -2

ما قانون آیین دادرسی کیفری، درمورد قرار تأمین خواسـته متصورنیـست؛ا          ) 74(قاعده مقرر درماده    
 همین بند، اخـتالف بـازپرس ودادسـتان درخـصوص           "3"با عنایت به تصریح نام دادستان درشق      
  .مرجع حل اختالف، دادگاه صالح خواهد بود» ن«قراراناطه مفروض وبا توجه به صدر بند 

االصول قرارهای اعدادی بازپرس نیاز بـه        نظربه استقالل بازپرس دربرابر دادستان واینکه علی       -3
قـانون  ) 13(و  ) 74(دستان ندارد وبه ویژه درمورد قرارتأمین خواسته واناطه،با عنایت به مواد          تأیید دا 

  .آیین دادرسی کیفری، سؤال موضوعاً منتفی است
اصالحی قایل به تفکیک شویم؛چون در شق       ) 3(ماده  » ن« بند   "3" وشق   "2" باید بین شق     -4
ن،قرار اناطه باید بـه اطـالع دادسـتان برسـد           بنابرای. به صراحت قرار اناطه قابل اعتراض است       "3"

تـأمین  ( نظربـه اینکـه قـرار      "2"در رابطه با شـق      . ودرصورت اعتراض، درمرجع صالح مطرح شود     
صرفاً به تقاضای متهم قابل اعتراض است، پس نیازی به تأیید دادستان نداشته ودادستان              )خواسته

  .مجاز به اختالف نیست
در ) 3(مـاده   » ن«بنـد : نکتـه اول   :توجه به دو نکته ضرورت دارد     در پاسخ به سؤال مطرح شده،       -5

مقام بیان لزوم موافقت دادستان با قرارهای احصا شده درشقوق سه گانه آن نیست؛ بلکه قانونگذار                
دراین بند قرارهای قابل اعتراض بازپرس ونحوه رسیدگی به اعتراض نـسبت بـه آن را در دادگـاه                   

» که دادسـتان بـا آن موافـق باشـد    «قید مندرج در صدر بند مرقوم    بدیهی است   . تبیین نموده است  
معطـوف اسـت بـه قرارهــایی کـه ایـن موافقـت را الزم دارد و درجــای خـود ازآن بحـث نمــوده         

تفــاوت اســت بــین ضــرورت    : نکتــه دوم)  اصــالحی3 مــاده "ل" و"ح"بنــدهای .(اســت
ان قـانونی اعتـراض دادسـتان       دادستان نسبت به قراربازپرس وامکـ     ) موافقت یا مخالفت  (اظهارنظر

قابل طرح اس که ارکان قرار محقق باشد و این دو نباید با هم              اعتراض وقتی   .نسبت به قرار مزبور   
بنا به مراتب فوق، پاسخ سؤال مطرح شده منفی اسـت و درمقـررات جـاری، موافقـت                  . خلط شوند 

-الف نیزمتـصور نمـی    بینـی نـشده و تحقـق اخـت        دادستان با قرارهای تأمین خواسته واناطه پیش      
منعکس است، قرار اناطه از طرف دادسـتان قابـل          » ن«بند"3"باشد؛لیکن همان گونه که درشقق      

  .باشداعتراض است که این اعتراض در دادگاه صالح قابل رسیدگی می
*********  



 ١٢٢

  :سؤال
قانون اصـالحی، مرجـع رسـیدگی بـه اعتـراض نـسبت بـه قرارهـای نهـایی                   ) 3( ماده "ن"درفراز
قید گردیده؛ منظور از دادگاه صالح، دادگاه عمـومی محـل اسـت یـا دادگـاه           » دادگاه صالح «رمذکو

  تجدیدنظر؟
  :پاسخ

حسب مورد، عبارت است از دادگاه عمومی یا انقالب ویا دادگاه کیفری استان کـه               » دادگاه صالح «
  .طبق قانون، رسیدگی به موضوع در صورت وقوع جرم درصالحیت آن مرجع قرار دارد

*********  
  :سؤال

درمورد جرایمی که باید مستقیماً دردادگاه کیفری استان مطرح شود، نظربه اینکه دادسـرای محـل       
ها تا دادگاه کیفـری اسـتان و مـشکالت        مجاز به مداخله نیست،با توجه به بعد مسافت برخی حوزه         

ان تشخیص یـک    شود؟ آیا امک  های مزبور تعیین تکلیف می    عملی  موجود، چگونه نسبت به پرونده      
شعبه دادگاه کیفری استان درغیرشهرستان مرکز استان برای تسهیل و تسریع درامـر دادرسـی بـا                 

  قانون اصالحی، وجود دارد؟) 18( ماده "3"توجه به تبصره
  :پاسخ
قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً درمورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صالحیت              ) 23(ماده

رج است، اجازه داده مقـام قـضایی محـل کلیـه اقـدامات الزم را بـه انجـام                    مقام قضایی محل خا   
نـسبت بـه   . مجـوزی وجـود نـدارد   درسایر موارد.رسانیده و سریعاً به مقام قضایی صالح اعالم نماید  

قسمت دوم سؤال، تشکیل دادگاه کیفری استان درغیرمرکز استان موقتاً وبرای رسیدگی بـه جـرم                
  .اسخ منفی استبینی شده، پس پخاصی پیش

*********  
  :سؤال

آیا امکان اعالم اشتباه مجدد نسبت به احکام قطعی که دررسیدگی به اعالم اشـتباه سـابق صـادر                   
  اند وجود دارد؟گردیده
  :پاسخ

قـانون آیـین    ) 268(و) 235(قـانون اصـالحی صـراحتاً مـواد       ) 39(با توجه به اینکه به موجب مـاده       
) 18(آیین دادرسی مدنی نسخ شده اسـت، فقـط درحـدود مـاده            قانون  ) 326(دادرسی کیفری ماده    

  .توان نسبت به احکام قطعی صادرشده تقاضای تجدیدنظر نموداصالحی می
*********  

  :سؤال



 ١٢٣

چنانچه رأی بدوی که متضمن وجود اشتباه بین است ماهیتاً غیرقابل تجدیـدنظر باشـد، ولـی بـه                   
باشـد   تجدیدنظرمجاز به رسیدگی واصالح آن می      نحوی دردادگاه تجدیدنظر مطرح شود، آیا دادگاه      

  یا خیر؟
  :پاسخ

بینـی شـده   درصورتی که رأی به موجب مقررات قابل تجدیـدنظرخواهی بـوده وبـه جهـات پـیش          
بنـابراین،  .درقانون، تقاضای تجدیدنظر شده باشد، دادگاه تجدیدنظر مجاز به ورود به موضوع اسـت    

  .سیدگی واصالح رأی نیستدرفرض سؤال، دادگاه تجدیدنظر مجاز به ر
*********  

  :سؤال
رسیدگی به جراحاتی که مجازات قانونی آنها قصاص باشد، چنانچه امکان اجـرای قـصاص نبـوده                 

قانون اصـالحی، رسـیدگی درصـالحیت محـاکم         ) 4(وباید دیه تعیین شود، با توجه به تبصره ماده        
  عمومی است یا دادگاه  کیفری استان؟

  :پاسخ
قانون اصالحی، قصاص عضو درصالحیت دادگاه کیفـری  ) 4(ا توجه به تبصره ماده   ب:نظریه اکثریت 

چشم، (استان قرار داده شده ومنظور از قصاص عضو مواردی است که عضوی از اعضای بدن مثل               
پـس رسـیدگی بـه جراحـات دیگرکـه مـستلزم قطـع عـضو نیـست،                  . قطع یا قلع شـود    ...) گوش،

  .شدبادرصالحیت دادگاه کیفری استان نمی
قـانون  ) 20( مـاده  "1"قطع نظر از مشکالت اجرائی مسئله، نظربه اینکه طبق تبصره         :نظریه اقلیت 

اصالحی، قصاص عضو درصالحیت دادگاه کیفری استان است وقـصاص عـضو حـسب بـاب دوم                 
-اعـم ازقطـع عـضو ویـا جـرح آن مـی            ) 293الـی   269مـواد   (کتاب سوم قانون مجازات اسـالمی     

یدگی به جراحات ولو اینکه امکان اجرای قصاص وجود نداشـته باشـد             باشد،درنتیجه، صالحیت رس  
  .درصالحیت دادگاه کیفری استان است

*********  
  :سؤال

هـای قـضائی، بـازپرس ویـا        مرجع صالح دررسیدگی وتحقیقات مقـدماتی جـرایم دارنـدگان پایـه           
 نیزصـالحیت   تهران است یا دادسرای محل وقوع جرم      دادسرای محل وقوع، دادگاه کیفری استان       

-دارد وآیا تحقیقات مقدماتی راجع به این جرایم نیز بدواً از سوی دادگاه کیفری استان صورت می                
  پذیر است؟گیرد یا مثل هرجرمی با ارجاع دادستان امکان

  :پاسخ
های قضائی، درصالحیت دادگاه کیفری اسـتان     با توجه به این که رسیدگی به جرایم دارندگان پایه         

اده شده، تحقیقات مقدماتی هم باید دردادسرای تهران که درمعیت این دادگـاه اسـت               تهران قرار د  



 ١٢٤

قانون آیین دادرسی کیفـری و تبـصره آن اقـدام           ) 23(البته درجرایم  شهود مطابق ماده     .انجام شود 
  .شودمی

  ادامه دارد



 ١٢٥

   
  قبض وآثارآن درحقوق ایران

انون گذار ،آن راموضوعی برای احکـام       باتوجه به نقش قبض دراعمال حقوقی وتعهدات واین که ق         
مختلف قرارداده است شناخت مفهوم وماهیت وآثارآن ضرورت داردکه دراین مقالـه مـورد بررسـی               

  .قرارمی گیرد
،آثارآن دررویدادهای حقوقی تبیین مـی      ودرپایان ابتدامعناومفهوم،سپس ماهیت حقوقی  :دامنه بحث 

  .گردد
  :معنا ومفهوم قبض

-1:یقبض می باشدوازنظرلغوی درمعانی زیربـه کاررفتـه اسـت           -ازقبضقبض مصدرثالثی مجرد    
جمـع  -2.مثال قبض روح به معنای گرفتن جان اسـت        )1(.فتن به دست وگرفتن باتمام کف دست      گر

چنانکـه مـی گوینـدقبض وبـسط یاانقبـاض          ؛)2(وبسته شدن وگرفتگی که درمقابل بسط می باشـد        
چنانکـه مـی گوینـدفالن      ؛)3(له ردوبدل می شـود    سندونوشته ای که بین متعهد ومتعهد     -3.وانبساط

  .چیزرابده وقبض بگیرکه جمع آن قبوض می باشد
هـی بـه مفهـوم واحـدی بـه          واژه قبض دراصطالح حقوقی وفق    )4(.تصرف واستیالیافتن برچیزی  -4

لفـظ قبض،حقیقـت شـرعیه وقـانونی نداردوبـه          .کاررفته وآن عبارت است ازاستیالی عرفی برمال      
 وقتی گفته مـی شـود قـبض مبیـع،یعنی استیالوتـسلط              مثالً )5(؛قی مانده است  معنای عرفی خودبا  

درفقـه نـسبت بـه      .یافتن خریداربرمال مورد معامله به نحوی که متمکن ازانحنای تـصرفات باشـد            
شیخ مرتضی انصاری درکتـاب مکاسـب       .مفهوم قبض وچگونگی تحقق آن اختالف نظروجود دارد       

لف فقها ونقد وتحلیل آنها،نظرخودرابـدین مـضمون اعـالم          ضمن اشاره به هشت قول ازاقوال مخت      
بـدون شـک    )مثالمـشتری درعقـدبیع     (بدون تردید قبض عبارت است ازفعل قـابض         «)6(:می دارد 

که مـشتری درآن دخالـت نداشـته باشـد          )مثالبایع  (عمل شخص واقع    احکام مترتبه براین فعل بر    
لیه می دانند،اتفاق نظردارنـد کـه قـبض         فقهادرمال غیر منقول که قبض را تخ      ».مترتب نمی گردد  

 ازآن تعبیـر بـه      ،فعل وعمل بایع است وآن رامتوقف بررسیدن مال به مشتری نکرده اند ومسامحتاً            
اند واین عمل همان امری است که بروجوب آن بربایع درعقد بیع وبر راهـن               نموده) تسلیم(اقباض  

لیه که همان فعل شخص دافـع باشـد         اند وازآن به تخ   درعقد رهن وبرغاصب درغصب حکم نموده     
) مـشتری (اند؛ ازآنچه تاکنون مشخص شد، این است که لفـظ قـبض در فعـل قـابض            تفسیر نموده 

ظهور دارد وآن عبارت است از استیالی برمال،خواه درمنقول وخواه درغیرمنقول؛ زیرا کلمه قـبض               
باشـد  اختالف تعبیرات مـی   درلغت به معنای گرفتن مطلق یا به دست ویا به تمام کف دست بنا به                

واگر از قبض وگرفتن، گرفتن حسی با دست اراده شود این عمل حسی درتمام انواع مبیـع امکـان                   



 ١٢٦

پس ضرورت دارد که درکالم اهـل       . ندارد، در حالی که احکام قبض درتمام انواع مبیع جاری است          
-وتـشخیص مـافی   لغت و درلسان شرع از کلمه قبض که احکام زیادی در باب بیع، رهن، صـدقه                 

الذمه و غیره برآن حاکم است، عمل گرفتن واخذ هرچیزی برحسب خودش اراده شود وآن عبـارت       
است از استیال واستقالل وسلطنت برمال غیرمنقول ومنقول ازهرنوع آن، چه مکیل ومـوزون وچـه         

کـه  ) روایـت (ای از فقها درمال مکیل وموزون به دلیل تعبد به ظاهروجود نـص              غیرآن واینکه عده  
 قبض راکیـل و وزن نمـودن مـال          )7(کردند؛یعنی صحیحه معاویۀ بن وهب،    ادعای داللت برآن می   

نمایـد  دانستند، تحقیقاً  آن خبر داللت برنهی ازبیع مکیل وموزون قبل کیل و وزن کـردن مـی                 می
  ) 8(.ونه داللت براینکه قبض بدون کیل و وزن محقق نگردد

اند،کـه  ای دانسته رمال غیرمنقول  مانند خانه ومزرعه، تخلیه      هم قبض را د   ) ره(حضرت امام خمینی  
باشد اند که قبض آنها هم تخلیه می      موجب استیالی مشتری برمبیع گردد ودراموال منقول فرموده       

یا گرفتن با دست مطلقاً یا بین انواع آنها تفصیل باشد چند قـول اسـت کـه بعیـد نیـست درمقـام                        
  . کندکفایتوجوب تسلیم عوضین، تخلیه 

تبعیـت نمـوده وآن را      ) ره(قانونگذار قـانون مـدنی درتعریـف قبض،ازنظرشـیخ  مرتـضی انـصاری             
تـسلیم عبـارت اسـت      «:داردم مقررمی .ق)367(چنانچه ماده .)9(استیالی مشتری بربیع دانسته است    

ازدادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن ازانحای تـصرفات وانتفاعـات باشـد؛و قـبض                  
م،تـسلیم بـه اختالفـات مبیـع بـه          .ق)369(و طبق ماده    »  ازاستیالی مشتتری برمبیع   عبارت است 

  .کیفیات مختلفه است وباید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند
مـثالً  (وقبض وتسلیم،فعل قابض    ) مثالً بایع (پس درحقوق موضوعه ایران،تسلیم واقباض،فعل دافع     

واقبـاض،دوروی یـک سـکه ودوجنبـه مختلـف یـک          است؛ که این دوعمل،یعنی قـبض       ) مشتری
گـردد کـه مـال تحـت اسـتیالی          وقتی محقق می  )اقباض( یعنی عمل تسلیم     )10(.باشندحقیقت می 

تحقـق قـبض محـال اسـت واعتبـار      پس تحقق اقباض از لحاظ حقـوقی بـدون          .خریدار قرار گیرد  
ز آپارتمـان توسـط بـایع،       خارجی ندارد؛مثالً تحویل کلید آپارتمان به مشتری بدون فعل رفـع اثـرا            

هـم صـورت نخواهـد      ) تـسلیم (شود؛و درنتیجـه،اقباض    موجب تحقق قبض به معنای حقوقی نمی      
  .باشدبه عبارت دیگر،تحقق تسلیم منوط به تحقق قبض می)11(.گرفت

قانون مدنی درمبحث بیع آورده     ) 389(الی) 367(قبض واحکام آن که تحت عنوان تسلیم در موارد        
 به بیع ندارد؛زیرا قانونگذار بـا اقتبـاس از فقـه بـه بیـان قواعـد کلـی قـبض                      شده است اختصاص  

های حقوقی که قبض مطرح باشـد       درمبحث بیع پرداخته که عالوه برعقد بیع درسایراعمال وپدیده        
توان گفت، قبض درحقوق ایران عبـارت اسـت از اسـتیالی عرفـی           درنتیجه می .قابلیت اعمال دارد  



 ١٢٧

ل موردنظر،واین استیال بنا به اختالف اموال به کیفیات مختلفه است وبایـد             قابض یا نماینده اوبرما   
واین امر ممکن است با تخلیـه       ) م. ق 369مستفاد ازماده (به نحوی باشد که عرف آن را قبض بداند        

باشد ویا با نقل وتحویل دادن ویا جابجایی ویا دردست گرفتن،که درهمه موارد باید به نحوی باشد                 
  .موجب استیالی قابض یا نماینده او بداندکه عرف آن را 

 تسلیم فعلی ومادی کـه عبـارت        -1:توان به دو نوع تقسیم نمود     عمل تسلیم وقبض را ازجهتی می     
است از قرار دادن مبیع تحت استیالی مشتری؛ مانند تخلیـه خانـه ودادن کلیـدآن یـا دادن مـال                     

بیع قبل از بیع تحـت عنـوانی ازقبیـل           تسلیم حکمی یا معنوی مانند اینکه م       -2.منقول به مشتری  
اجاره یا عاریه وغیـره دراختیـار مـشتری بـوده وسـپس عقـد بیـع واقـع شـود وبـه واسـطه ایـن                           

ویا اینکـه بعـد ازبیع،مبیـع       ) م.ق373ماده.(توافق،مشتری به عنوان مالک به تصرف خود ادامه دهد        
 دیگـر بـه واسـطه وعمـل         تحت تصرف بایع باقی بماند لکن نه به عنوان مالک،بلکه بـه عنـوانی             

  )12(.حقوقی دیگرمانند ودیعه یا اجاره
) 532(چنان که مـاده   . )13(شودهمچنین تحویل صورتحساب یا بارنامه درحکم تسلیم کاال تلقی می         

ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل ازوصـول از           التجارهاگرمال«:داردقانون تجارت مقررمی  
 دارای امضای ارسال کننده اسـت بـه فـروش رسـیده وفـروش               ای که روی صورتحساب یا بارنامه   

» .ت،قابـل اسـتراد اسـت   .ق)529(شود واال موافق مـاده صوری نباشد، دعوای استرداد پذیرفته نمی     
گردد؛مثـل اینکـه    توافق متعاملین درهنگام معامله درباره نحوه قبض نیز به منزله قبض قلمداد می            

کـه محمولـه را بـرای او ارسـال کنـد ارسـال              . کننـد شخصی کاالیی را خریداری کرده وسفارش       
شود،هرچند که هنوز بـه تجارتخانـه وانبـار او واصـل            محموله به منزله قبض خریدار محسوب می      

   )14(.نشده باشد
های چهارده گانه   ویا اینکه درمعامالت بین المللی تصریح وقید شود که کاال مطابق با یکی ازشیوه             

و یا بـه شـیوه   ) C&F( حمل گردد؛مثالً به شیوه سی اند اف       )15(نکوترممتداول و پذیرفته شده درای    
که در نوع اول با رسیدن کاال به بندرمقصد ودرنوع دوم با وصـول کـاال بـه عرشـه                    ) FOB(فوب

هـا ودسـتگاههای ویـژه الکتریکـی         ودرمـورد ماشـین    )16(کشتی دربندر مبدأ،قبض محقـق گـردد،؛      
توانـد بـا یـک      شـود وخریـدار نمـی     که جدیداً تولید می   ...روها و ها ودا ای از رنگ  والکترونیکی وپاره 

کاوش عرفی طرزکار واستفاده ازمبیع را بفهمد،کارخانه فروشنده بایـد اطالعـات الزم را بـرای بـه                  
ها وداروها به خریداربدهد تا بتوان گفت قبض صورت گرفته          کاربردن ماشین و طرزاستفاده از رنگ     

  )17(.است



 ١٢٨

تـصرف در   .بض با تصرف به معنای خاص، یکی نیـست و بـا آن تفـاوت دارد               قابل ذکر است که ق    
شود که نسبت به مالی که دراختیار شخص قرار دارد صـورت            اصطالح حقوقی به اعمالی گفته می     

گیرد واعم است از تصرفات مادی از قبیل تعمیر وانتفـاع واسـتفاده کردن،احـداث بنـا وغـرس                   می
 وقبض همـان    )18(ات حقوقی از قبیل بیع واجاره،هبه ومانند آنها؛       اشجار و حفرچاه وامثال آن وتصرف     

طورکه گفته شد،استیالی عرفی برمال است وضرورت ندارد که درهمه جا مال بـه تـصرف مـادی            
شخص درآید تا قبض حاصل شود،حتی دربعضی موارد ممکن است مالی به تصرف مالی شـخص                

 369 و 368مـستفاد از مـواد     « .حقق نگردد درآید ولی به دلیل عدم استیالی شخص برآن،قبض م        
چنانچـه بـایع    : وجه است؛ به عنوان مثال    پس رابطه بین قبض وتصرف،عموم وخصوص من      » م.ق

مبیع را ببرد ودرمنزل مشتری بگذارد بدون اینکه مشتری از این کار او اطالع داشته باشد،با اینکـه                   
 )19(.هنـوز آن را قـبض ننمـوده اسـت    این عمل به نفع مشتری یک تصرف مالی است،ولی خریدار          

را درمقابل منزل خریدار درکوچه پارک نماید و        ) مثالً یک دستگاه اتومبیل   (حال چنانچه بایع، مبیع     
یا به صدا درآوردن زنگ منزل خریدار را از این امرآگاه کند،عمل قبض صورت گرفته است؛هرچند                

 تصرف واقعـی خریـدار نیـست،بلکه رفـع          درقبض نیازی به  .هنوز خریدار آن را تصرف ننموده باشد      
موانع بنحوی  که امکان انحای تصرفات وانتفاعات برای خریدار فراهم شـود کـافی اسـت وبـرای            

  .این امر آگاهی واطالع  خریدار الزم است
  :ماهیت  حقوقی قبض

باشـد  آیا قبض یک عمل  حقوقی است که اراده درآن نقش داشته باشد یا اینکه واقعه حقوقی مـی     
هـای  واراده درآن نقش ندارد؟این سؤال پاسخ واحدی ندارد،بلکه با توجه به نقـش قـبض درپدیـده              

  .مختلف حقوقی،دارای ماهیت متفاوت چندگانه به شرح زیراست
  :الذمهماهیت حقوقی قبض به عنوان شرط صحت،لزوم ومشخص مافی:الف

،حبس، بیع صـرف، هبـه   باشد مانند وقف،عمری ،رقبی، سکنیدراعمالی که قبض،شرط صحت می    
باشد مانند وصیت تملیکی و درجایی کـه قـبض           ودراعمالی که قبض، شرط لزوم می      ورهن وغیره   

باشد مانند بیع مال    به عنوان عامل مشخص وتعیین کننده مصداق مال کلی وتعیین مورد تعهد می            
خص کلی وکلی درمعین،قبض یک عمل حقوقی وارادی است که بـرای تحقـق، نیـاز بـه اذن شـ                   

اش دارد؛بـه نحـوی کـه اذن او قـصد اقبـاض مـورد معاملـه باشـد                   یا نماینـده  ) معامل وناقل (دافع
 پس دراین گونه موارد،قبض یـک عمـل حقـوقی           )20(.ودرغیراین صورت قبض حاصل نخواهد شد     
 شعبه دیـوان    4/12/1316 مورخ   2661رأی شماره   .شودمستقل یک جانبه،یعنی ایقاع محسوب می     

درقبض مبیع کلی ویا منتـشر درافـراد معـدود،اجازه وتعیـین            «:داردم  که مقررمی   ه )21(عالی کشور 
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مؤیـد  ».فروشنده شرط است و درصورت امتناع او از تعیین باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود                
  .نظرمذکور است

  :ماهیت حقوقی قبض به عنوان اثر والزمه اعمال حقوقی-ب
باشد، یعنی درتحقق واستقرار آنها نقشی       یا لزوم آنها نمی    دراعمالی که قبض واقباض شرط صحت     

باشد مثل  الذمه هم نیست بلکه به عنوان یکی ازآثار ولوازم عقد می          ندارد وعامل تعیین کننده مافی    
کنـد  مالکیت عوضین انتقال پیـدا مـی      «عقد بیعی که موضوع آن عین معین است که  پس ازانعقاد           

بـرای  ) م. ق 362 مـاده    "4" و "3"بنـد (» .بـاض عوضـین دارنـد     وبایع ومشتری تعهد به قبض واق     
  :تشخیص ماهیت حقوقی قبض باید به شرح زیر قایل به تفکیک شد

اگرشرایط اعمال حق حبس فراهم باشد،قبض یک عمل حقوقی مستقل یک جانبه،یعنی ایقـاع              -1
  .گرددباشد که عمل قبض با اذن بایع یا نماینده او محقق میمی

 حبس وجود نداشته باشد،قبض یک عمل مادی غیرارادی،یعنـی واقعـه حقـوقی              اگرشرایط حق -2
توانـد مبیـع را درهرکجـا    شـود وشـخص خریـدار مـی      است که بدون اذن فروشنده هم حاصل می       

-م که مقررمی  .ق) 374(رسد که ماده  ، به نظر می   :بنابراین. قبض نماید ) حتی با منع فروشنده   (ببیند
مبیع را بدون اذن قبض کند، ناظر به        تواندط نیست و مشتری می    دارد درحصول قبض،اذن بایع شر    

بیعی است که درآن حق حبس وجود ندارد مثل اینکه ثمن یا ثمن ومبیع هردو مؤجل بوده ومهلت                  
منقضی شده ویا اینکه فروشنده حق حبش خود را اسقاط کرده ویا این که دربیع حال ثمـن تأدیـه                    

ا مطلق بدانیم موجب نادیده گرفتن حـق حـبس بـایع وتـضییع     شده باشد واال اگر حکم این ماده ر      
درفقه هم این مطلب مـورد توجـه فقهـای          .حقوق او خواهد شد که به هیچ وجه قابل توجیه نیست          

اگـر ممتنـع بـدون      «)22(فرمایدعظام قرار گرفته است؛ چنانچه شیخ مرتضی انصاری درمکاسب می         
  »... نیسترضای طرفش مورد معامله را قبض کند، قبض صحیح

که به طورمطلـق درحـصول      )23(بنابراین، نظر نویسندگانی  .م هم مؤید این مطلب است     .ق)378(ماده
 قایل براین هـستند کـه بـدون اذن فروشـنده حتـی بـا منـع                  اند و قبض،اذن بایع را شرط ندانسته    

  .نمایدتواند درمبیع تصرف کند، بعید میاوخریدار می
  :آثار قبض

قانون مـدنی دربحـث ازعقـود ومعـامالت وتعهـدات والزامـات خـارج              .ستقبض دارای آثارزیادی ا   
درفقـه نیزضـمن    .ازقرارداد، نقش قبض را مورد توجه قرارداده واحکام و آثار آن را بیان کرده اسـت               

به مناسبتهایی آثارواحکام قبض مطرح وبیـان شـده         ...) مثالً بیع، وقف، هبه،رهن و    (ابواب مختلفی   
ازاین رو فقط به    .باشدض و ذکر تمام موارد ازحوصله این مقاله خارج می         بحث تفصیلی آثار قب   .است
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آثار واحکامی که درحقوق مدنی ویا درفقه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است وازاهمیـت بیـشتری                  
  :کنیمبرخوردار است به نحو مختصر اکتفا می

  :قبض به عنوان شرط صحت عمل حقوقی-1
ع برخـی از قراردادهـا موکـول ومنـوط بـه قـبض و اقبـاض         برخالف اصل رضایی بودن عقود،وقو    

 وبرخی ازنویسندگان حقوقی، چنین عقودی را به اعتبار صـورت خـارجی بـه               باشد؛موضوع آنها می  
  )24(.نامندتبعیت از حقوق فرانسه، عقود عینی می

ز نتایج  باشد،آگاه ساختن طرفین ا   ای مجانی می  اثرقبض دراین گونه عقود که بیشترازعقود مسامحه      
عقد و همچنین حفظ حقوق و منافع دیگران وایجـاد اطمینـان درآنهـا بـرای خاطرنـشان سـاختن                    

باشد که انتقال دهنده،نتایج عمل قصد و تصمیم خود را درعـالم خـارج              اهمیت امر مورد توافق می    
  .کند ودراثر احساس آنی وزودگذر، اموال خود را از دست ندهدبه مشاهده می
قبض،شرط صحت و وقوع برخی از عقود شناخته شده اسـت ازقبیـل حبس،عقـود               درقانون مدنی،   

،هبـه  )م.ق772ماده(،رهن  )م.ق364(بیع صرف ) م.ق59ماده  (، وقف   )م.ق473ماده(انتفاع  موجد حق 
ای اما در مواردی،طور صریح قبض،شرط صحت به حساب نیامده است، ولی عده           ). م. ق 798ماده  (

مانند قرض،عاریه و ودیعـه   عقد را از ساختار برخی اعمال حقوقی      ازنویسندگان،لزوم تسلیم موضوع  
اما این نظرقطعی نیست وبا تردید مواجـه        .انداند وآنها را ازعقود عینی به حساب آورده       استنباط کرده 

گیـرد و بـا   وبا توجه به عدم صراحت قانونگذار مشمول اصل رضایی بودن عقود قـرار مـی     )25(است؛
گردند و قبض درآنها به عنوان عاملی برای ایجاد تعهدات وتکـالیف قـانونی       ایجاب وقبول واقع می   
  .شودطرفین محسوب می

  :قبض به عنوان شرط لزوم-2
شود اگرقبض،شرط لزوم عمل حقوقی باشد، با ایجاب وقبول طرفین،عقد به طور متزلز ل واقع می               

شود وبعد ازآن به    د الزم می  توانند عقد را منحل نمایند وبا حصول قبض، عق        وهریک از طرفین می   
-درحقوق موضوعه ایران تنها موردی که به نطر مـی         . گرددصرف اراده یکی از طرفین منحل نمی      

-رسد قبض، شرط لزوم آن باشد، وصیت تملیکی است که پس از قبض موصی به توسـط موصـی      
-م، مقـرر مـی    .ق)827(مـاده .تواند آن را رد نمایـد     گردد ودیگر نمی  له،وصیت نسبت به او الزم می     

و ».لـه پـس از فـوت موصـی    شود مگر با قبول موصـی تملیک به موجب وصیت محقق نمی   «:دارد
به را قـبض    له بعد از فوت موصی وصیت را قبول وموصی        اگرموصی«:قانون مدنی ) 830(طبق ماده 

  ».تواند آن را رد کندکند دیگر نمی
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لـه بعـد ازفـوت      وصـی وقبـول موصـی     شود که وصیت با ایجاب م     ازتلفیق دوماده مذکور معلوم می    
شـود؛ولی  له درمورد موصی به از تاریخ فوت می       یابد وموجب ملکیت برای موصی    موصی تحقق می  

تواند وصیت را رد نماید وبعـد ازفـوت موصـی وقبـول وقـبض مـورد                 له می تا قبل از قبض موصی    
  )26(.توانند وصیت را رد کندوصیت دیگر نمی

  :مه عقدقبض به عنوان نتیجه والز-3
-گردند وطرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می       درعقود رضایی که پس از ایجاب وقبول واقع می        

باشد مانند عقد بیـع واجـاره وهـر عقـد           به عنوان یکی ازآثار و لوازم عقد می       باشند، قبض واقباض    
س دراین گونه عقود،عمل قبض واقباض به عنوان مکمل تعهدات طرفین که براسـا           .معاوضی دیگر 

درنتیجـه،اگر قـبض صـورت      .گردد، نه به عنوان تکمیل کننده خود عقـد        عقد ایجاده شده تلقی می    
 مـورخ   2105چنانچـه رأی شـماره    . شودنگیرد مقتضای ذات عقد که ایجاد مالکیت است زایل نمی         

عـدم  ) بیـع (برفرض وقوع معامله  « : شعبه سوم دیوان عالی کشور هم مقررداشته است        30/9/1319
نقش قبض را درعقود رضایی با توجه بـه نـوع           )27(».رفاً رفع اثر ازمعامله نخواهد بود     ثبوت قبض ص  

  :توان به شرح زیر بیان نمودآنها می
درچنین عقودی که مـصداق بارزآنهـا بیـع واجـاره           .درعقودی که مورد معامله عین معین است      :الف
گیرد،امـا  ت صورت مـی   باشد پس از تحقق عقد،مقتضای ذات آن،که انتقال مالکیت عوضین اس          می

برای اینکه انتقال گیرنده بتواند عمالً موضوع را دراختیار داشـته باشـد بایـد قـبض واقبـاض هـم                     
درچنین موردی، قبض یـک   .رودصورت گیرد وبرفرض عدم تحقق قبض، اثر اصلی عقد ازبین نمی          

  .گرددواقعه حقوقی است که موجب وفای به عهد می
دراین حالت، قـبض موجـب      .باشدن کلی یا درحکم عین معین می      درعقودی که مورد معامله عی    :ب

باشد و همان طـور کـه       تعیین وتشخیص مصداق ودرنتیجه انتقال مالکیت آن به انتقال گیرنده می          
الذمـه  باشد که به غیراز وفای به عهد،مـشخص مـافی         می) ایقاع(قبالً گفته شد، یک عمل حقوقی       
  .باشدوانتقال مالکیت آن به طرف می

باشـد،  الذمـه مـی   بض عالوه براینکه موجب وفای به عهد واجرای قرارداد وعامل تشخیص مافی           ق
  :ترین آنها عبارتند ازدارای آثار دیگری هم هست که مهم

  :سقوط خیار تأخیرثمن-1
اگر بایع درظرف سه روز ازتاریخ انعقاد بیع تمـام مبیـع را تـسلیم خریـدار ویـا                   )م.ق404(طبق ماده 

 به بایع بدهد،دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود؛اگرچه به نحوی ازانحا مبیع به               خریدار ثمن را  
  .بایع وثمن به مشتری برگشته باشد
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  :سقوط حق حبس-2
توانـد مبیـع را مـسترد       تحقق قبض موجب اسقاط عملی حق حبس است ودیگر شخص دافع نمی           

ثمن،مبیع را به میل خود تـسلیم مـشتری         اگر بایع قبل ازاخذ     «:داردم،مقرر می .ق) 378(ماده. نماید
  ».نماید،حق  استرداد آن را نخواهد داشت مگربه موجب فسخ درمورد خیار

-عمل قبض موجب انتقال ضمان معاوضی از فروشنده بـه خریـدار مـی             :انتقال ضمان معاوضی  -3
  )م.ق378مستنبط از ماده .(گردد

  :تأثیر مقدوریت وغیرمقدوریت قبض-4
 معامله،مقدور التسلیم بودن آن است ودرصورت عد م مقدوریت تسلیم، معامله            یکی از شرایط مورد   

بنابراین،امکان تسلیم و اقباض مورد معامله موجـب ثبـات و   ) م.ق348تنبط از مادهمس. (باطل است 
  )28(.باشدتداوم معامله، و غیرمقدور بودن اقباض موجب بطالن وبی اثربودن معامله می

در صورت تأخیر درتسلیم مبیع که شرایط اعمال خیار تـأخیر ثمـن             :اقباضتأثیر تأخیر معذوریت    -5
م، مقـرر   .ق)376(چنانچه ماده .شودشود،بلکه اجبار به تسلیم می    وجود ندارد، معامله ابتدائاً فسخ نمی     

درهمین خـصوص   ».شوددرصورت تأخیر درتسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می          «:داردمی
تـأخیر درتـسلیم    «:دارد شعبه ششم دیوان عالی کشور مقررمی      14/7/1327رخ   مو 1108رأی شماره 

مبیع موجب فسخ یا انفساخ معامله نیست تا خریدار بتواند بدواً مطالبه ثمن نمایـد، بلکـه فروشـنده                 
  )29(».گردد؛چنانچه الزام ممکن نشد، حق فسخ  حاصل خواهد شدالزام به تسلیم می

شـود وجایگـاه آن     اراده که قصد ورضا تشکیل مـی      :ه اعالم اراده   قبض واقباض به عنوان وسیل     -6
اراده زمانی اثرحقوقی خواهد داشـت کـه بـه وسـیله            .نفس انسان وبرای دیگران مخفی وناپیداست     

درحقـوق موضـوعه بـه پیـروی از         .یکی از ابزارهای متعارف، اعالم گردد وجنبه بیرونی پیـدا کنـد           
راده جنبه طریقت دارند ونه موضوعیت؛وهرچیزی کـه بتوانـد          نظربرخی از فقها، الفاظ برای اعالم ا      

مقصود طرفین را بیان کند برای انعقاد و عقد کافی است، اعم ازاینکه لفظ باشد یا غیرلفظ از قبیل                   
-پس قبض واقباض می   ) م. ق 339و192و191مستنبط از مواد    .(اشاره، نوشته فعل وقبض واقباض    

فین در انعقاد وتشکیل عقـد مطـرح شـود،مگر درمـواردی کـه              تواند به عنوان وسیله بیان اراده طر      
ویـا معـامالت    ) م. ق 1062مـاده   (شـود قانون استثنا کرده باشد؛مثل عقد نکاح که با لفظ واقع مـی           

سـند رسـمی را   مربوط به اموال غیرمنقول یا هبه نامه، شرکت نامه وصلحنامه که قانونگذار تنظیم   
ــسته اســت ــواد .( الزم دان ــال ســهم)ت. ق47و 46م ــا انتق ــسئولیت   وی ــا م ــشرکه درشــرکت ب ال

 قانون روابط مواجـه ومـستأجر       19ماده. (وانتقال حق کسب وپیشه و تجارت     ) ت. ق 103ماده(مدنی
  )1365مصوب 
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  :تأثیر قبض درمقبوض به عقد فاسد-7
-مـی » ...کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاشـد      «مسئله مقبوض به عقد فاسد،از مصادیق قاعده      

 زیـرا   )30(.ه براساس عقد فاسد وباطل به قبض درآید موجب ضمان قابض خواهد بـود             مالی ک . باشد
وقـابض بایـد آن را بـه مـالکش رد نمایـد             ) م. ق 365ماده(عقد باطل اثری درانتقال مالکیت ندارد       

  )م.ق366ماده(ودرصورت تلف، مسئول دادن بدل است 
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  :هانوشتپی
  .2634،ص1364سه انتشارات امیرکبیر،،مؤس7،ج2دکتر محمد معین،فرهنگ فارسی،  ج -1
  .منبع پیشین-2
  .40،ص1372 گنج دانش،2،ج5دکترمحمد جعفر جعفری لنگرودی،دانشنامه حقوقی،ج-3
  .148،ص1339علی اکبردهخدا،لغت نامه چاپ سیروس،-4
آیت اهللا سیدمحمد موسوی بجنوردی،مقالـه نقـش قـض درعقـد رهـن ،مجلـه کـانون وکـال،                    -5

  .1373-74 دوره جدید 8-9شماره
،مطبعـه الخیام،سـال    1شیخ مرتضی انصاری،مکاسب،تألیف عالمه محقق علم الهدی،جزثالث،ج      -6

  .به بعد129ص . ق. ه1411
ما : عن الرجل المبیع قبل ان یقبضه،فقال     ) ع(عبداهللاخیرصحیحه معاویه بن وهب،قال سالت ابا       -7

  .ی قام علیهلم کیل او وزن فالیبیعه حتی یکیله او یزنه اال ان یولته بالذ
  .شیخ مرتضی انصاری،منبع پیشین-8
ــی  -9 ــام خمین ــت اهللا ام ــضرت آی ــیله،الجزاالول،ج)ره(ح ــم   5تحریرالوس ــم ق ــشارات دارالعل ،انت

  .533،ص1366
  .135،ص1356،انتشارات دانشگاه تهران،2،چ1دکترناصرکاتوزیان،حقوق مدنی،عقود معین-10
  .1/14 ش35،ص1379،انتشارات تابان،2علی عالمه حائری، آثارقبض،چ-11
  .79،ص1382)ع(،انتشارات دانشگاه امام صادق1محسن قاسمی،انتقال مالکیت درعقد بیع،چ-12
  .178،ص76 نشردادگستر،پائیز2،چ4دکترحسن ستوده تهرانی،حقوق تجارت،ج-13
هـای نـو درعلـوم      ،انتشارات اندیشه 2،چ)بخش مدنی (دکترسیدمصطفی محقق داماد،قواعد فقه   -14

  .203، ص13اسالمی، 
- مؤسسه مطالعات وپـژوهش    2،چ3اقتصادی،ج-کتاب آشنایی با تعاریف واصطالحات بازرگانی     -15

  .1369های بازرگانی، 
 یعنـی شـرایط بازرگـانی    "Internatoinal commercial"اینکوترم عالمت اختـصاری -16

  . وضع گردیده استiccبین المللی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی 
  .137ن،منبع پیشین،صدکترناصرکاتوزیا-17
  .231،ص1369،انتشارات دانشگاه تهران،1،چ2دکترابوالقاسم گرجی،مقاالت حقوقی،ج-18
  .4167، ش1368،گنج دانش،4دکترمحمد جعفرجعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوقی،چ-19
ــوقی آن،چ  -20 ــار حق ــصیحی زاده، اذن وآث ــا ف ــالمی،  1علیرض ــات  اس ــشارات تبلیغ ، 1377،انت
  .194تا192ص
،ص 1374،انتشارات مؤسسه کیهان،  3هدی نیک فر،قانون مدنی درآرای دیوان عالی کشور،چ       م-21
  .351، ذیل ماده78
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  .142شیخ مرتضی انصاری، منبع پیشین،ص-22
ــهیدی، -23 ــدی ش ــدنیدکترمه ــین، چ 6حقوق م ــود مع ــد،ص .1،  عق ــشارات مج ــر 79انت  ودکت

  .2/14 ، ش وعلی عالمه حائری،منبع پیشین137ناصرکاتوزیان، منبع پیشین،ص
ــدات،ج  -24 ــامی،حقوق تعهـ ــائم مقـ ــری قـ ــد امیـ ــشگاه  2،چ2دکترعبدالمجیـ ــشارات دانـ ،انتـ

  .69،ص1356تهران،
  .49،ش1373،انتشارات مدرس،2،چ1دکترناصرکاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها،ج-25
  .71،ص1362،کتاب فروشی اسالمیه،2،چ3دکتر سیدحسن امامی،حقوق مدنی،ج-26
  .88ه قضائی،قسمت حقوقی،صاحمد متین،مجموعه روی-27
  .14،ش1382،انتشارات مجد،1دکترمهدی شهیدی،آثارقارادادها،چ-28
  .88احمد متین،منبع پیشین،ص-29
  .404،ص1شیخ مرتضی انصاری، منبع پیشین،ج-30
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  آموزش رایانه
  

Open Files  
افـزاری درحـال نمـایش باشـد     فـایلی توسـط یـک برنامـه نـرم       شود که   این فرمان وقتی صادرمی   

) شـوند فایلهایی که ازطریق آن برنامه نرم افزاری اجرا مـی (وبخواهیم فایلهای دیگری ازهمین نوع  
  :به مثال زیر توجه نمایید. را نمایش دهیم

  :گزینه زیرا انتخاب کنید
C:/Program Files/Plus!/Themes  

را Propertiesکلیک راسـت کـرده وگزینـه    Basebal Alternate Selectاگر روی فایل 
یعنی فایـل مـا     Type:ACDSeeCURimageتخاب کنید، درسطر دوم کادر درج گردیده        ان

=) نـوع (شوداجرا می ACDSee است که درقالب برنامه    CURازنوع فایلهای تصویری با پسوند      
Type    برای مرور ویژگیهای گزینه     .( توجه نمایید  6-5 به شکلProperties       بـه مـوارد دیگـر 

  .)کنیمموجود درکادرآن اشاره می
 روی فایل مربوط کلیک نمایید تا پنجـره آن بـاز            Propertiesاکنون پس از بستن کادر تبادلی       

 Open Files را انتخـاب کنیـد تـا کـادری بـه نـام       Open گزینه Fileشود وازطریق منوی 
  . توجه نمایید6-6به شکل .درصفحه ظاهرگردد

 قـسمتی  Open Filesی گردد،درقسمت فوقانی کادرتبادلهمان طوری که درشکل مشاهده می
از .این بخش برای نشان دادن نـام ناحیـه جـستجوی ماسـت    . وجود داردLook inتحت عنوان 

ــادر   ــت ک ــمت راس ــش س ــق فل ــیLook in طری ــوردنظر را    م ــو م ــا درای ــه ی ــوانیم پوش ت
 درســمت راســت ایــن فلــش بــرای رفــتن بــه یــک مرحلــه بــاالتر ودکــه Upدکمــه.تغییــردهیم

Desktopهای میزکار است مستقیم به گزینهدرکنارآن برای رجوع.  
 busyبـه طورمثـال،اگر گزینـه    . برای درج نام فایلی است که انتخاب شـده File name کادر

baseball          ضمن اینکه درقسمت پـایین،پیش     .گردد را انتخاب کنیم نام آن را دراین کادر درج می
عالمت تایید Show Previewمشروط براینکه جلوی گزینه(گردد نمایش فایل مربوط اجرا می

توجـه  6-7به شکل .شود را کلیک نماییم پنجره فایل جدید بازمی    Openحال اگردکمه   ).قراردهیم
  .نمایید
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 وجـود دارد کـه بیـانگر نـوع     Filesof type گزینه دیگـری بـه نـام    File nameدرزیرکادر 
ت؛یعنی انتخـاب شـده اسـ   All image filesقبالً عبـارت  .فایلهای موجود درکادر نمایش است

اگر از طریق پیکان سمت راسـت       .اندتمام فایلهای تصویری درداخل کادر نمایش به تصویر درآمده        
کنیم که بیانگر ایـن اسـت کـه برنامـه           این کادر منوی آن را باز کنیم تعدادی  پسوند مشاهده می           

ACDSeeتواند فایلهایی را که فقط این پسوندها را داشته باشند نمایش دهد می.  
- را انتخاب نماییم،فایلهای داخل کادر نمایش محو میAVI.*( AVI AVI(اگر گزینه  اکنون

ــد ــسوند Themesیعنــی درپوشــه .گردن ــدارد کــه پ ــایلی وجــود ن اگــر .داشــته باشــدAVI  ف
 را انتخـاب کنیم،دوبـاره تعـدادی فایـل درکـادر            ANI.)*،CUR*،ICO.* (ICO ICO(گزینه

 یا ICO، CURیریم که پسوند این فایلها باید از نوع گبنابراین نتیجه می.گرددنمایش ظاهر می
ANI توانید از طریق فرمان     برای امتحان می  . باشدProperties   هرکدام از ایـن    ) پسوند(به نوع

  .فایلها پی ببرند
بنابراین،آموختیم که چگونه از طریق وارد شدن به یک برنامه،فایلهایی را به نمایش درآوریـم کـه                 

  .آیندافزاری به اجرا درمیتحت آن برنامه نرم 
  .کنندهای مختلف برای دسترسی به فایلها از الگوی مشابهی پیروی میدرمحیط ویندوز برنامه
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  RUNفرمان 
اگـر  :به عنوان مثال  .باشدمیRunیکی از روشهای اجرای فایلها درمحیط ویندوز،استفاده از فرمان          

 تبادلی آن را بـاز کنـیم وآنگـاه درداخـل             را انتخاب کرده وکادر    Runاز داخل منوی شروع،گزینه     
  .شود باز میPlus آنگاه پنجره !C:/Program Files/Plus:  تایپ کنیمOpenکادر 

 الزم اسـت کـه مـسیرقرار        Runازآنجایی که برای نمایش یک فایل یا پوشه با استفاده از فرمان             
بدانیم،معموالً کـاربران از ایـن      دقیقاً  )ودرمورد یک فایل حتی پسوند آن فایل را       (گرفتن ونام آن را     
حتـی بـرای کمـک بـه        .گیرنـد کنند واز دو روشی که قبالً عنوان شد بهره مـی          روش استفاده نمی  

نصب شـده تـا بتـوانیم بـا کلیـک           "جستجو" به منظور    Browesای تحت عنوان    کاربران،دکمه
  . نماییم منتقلOpen ها وفایلها نام ومسیرمورد نظر را به داخل کادرکردن روی پوشه
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Browes: روش جستجو ازطریق دکمه  
بدین ترتیب که با کمـک کـادر   . است که قبالً توضیح داده شدOpen Filesتقریباً مانند فرمان 

Browes که ازقسمتهای Look in،کادرنمایش، File name وFiles of type  تـشکیل 
سـپس بـا کلیـک       کلیـک کرده؛   Openشده مسیر،نوع ونام فایل را مشخص نموده وروی دکمـه           

  .شود-،فایل موردنظر ما نمایش داده میRun روی کادرOKکردن روی دکمه 
  : پیدا کنیدRunگزینه مقابل را ازطریق فرمان :مثال

C:/Program Files/Plus!/Themes/ baseball busy 
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  :تمرین
ماییـد و   دیسکت خود را داخل کامپیوتر قرار داده و آن را با برچسب نام خودتان سریعا فرمـت ن                 -1

  .استbad sectorگزارش دهید که چه مقدار از حجم دیسکت 
  C:/Windows\System\Baseball:فرمان مقابل را انجام دهید-2
  : اجرا کنیدACDSeeدستور مقابل را ازطریق برنامه -3

C:\Program Files\Microsoft office\Templates\1033\Column with 

contents  
 اولین فایلی را که پسوند      Themes در داخل پوشه     Open،ازطریق  پس ازاجرای فرمان قبلی   -4

  . باشد را به نمایش درآوریدICOآن 
  : دستور مقابل را از دو روش اجرا کنیدRunبا استفاده ازفرمان -5

C:\WINDOWS\FONTS\arya.ttf 
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  آسیب شناسی فقهی قوانی طرفین عقدحواله
-شود مگر با رضای محتـال وقبـول محـال   حقق نمیحواله م «:قانون مدنی ) 725(ماده:ماده قانونی 

  »علیه
  ابهام قانون:نوع اشکال

از نظرقانون مدنی،تردیدی درعقدبودن حواله وجود ندارد وبـراین اسـاس، عقـد حوالـه نیـز                 :توضیح
همچنـین درایـن کـه ایجـاب بایـد از           )1(.مانند سایر عقود محصول توافق اراده دو طرف عقد است         

اما درمورد طرف قبول،قانون مدنی نظر صـریحی ارائـه   .یدی وجود نداردطرف محیل واقع شود ترد 
  .نداده است وهمین امر باعث اختالف دربرداشت حقوقدانان شده است

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمـه شـخص              «:داردمقرر می . م.ق)724(ماده
بـا  ».گوینـد علیـه مـی    را محال  مدیون رامحیل،طلبکار را محتال،شخص ثالث    .گرددثالثی منتقل می  

  :دو نظر درمورد قبول عقد حواله دربین حقوقدانان وجود دارد. م.ق) 725(و) 724(توجه به مواد 
شود حواله عقدی است که بین محیـل        معلوم می . م.ق)724(برخی ازحقوقدانان معتقدند از ماده      -1

بـراین اسـاس،    .خواهـد بـود   ایجاب از طرف محیل وقبول از طرف محتـال          .گرددومحتال واقع می  
،قبـول وی   )725(پس درمـاده  .محال علیه طرف عقد نیست، ولی رضایت او شرط تحقق عقد است           

این ماده ازکلمه  قبـول محـال علیه،درجـه تـأثیر رضـایت محـال علیـه را             .الزم دانسته شده است   
و رضایت خود   گردد واصطالحاً هم عمل محال علیه را قبولی گویند؛زیرا ا         درتحقق حواله متذکر می   

  )2(.داردنوعاً اعالم می»قبول است«را به وسیله عبارت 
به عقیده برخی دیگر ازحقوقدانان،قانون مدنی ازمیان دو نظر معروف درعقد حواله، این نظریه را               .2

،رضای محتال  )725(برگزیده است که عقد حواله مرکب از یک ایجاب ودو  قبول است؛زیرا درماده             
 بـه عـالوه،   .عـرض یکـدیگر شـرط تحقـق حوالـه قـرار داده شـده اسـت        وقبول محـال علیـه در   

نیزمحال علیه درکنـار محیـل ومحتـال از اطـراف عقـد حوالـه شـناخته شـده                   . م.ق) 732(درماده
حواله عقدی است الزم وهیچیـک از محیـل ومحتـال ومحـال             « :داردماده مزبور مقرر می   )3(.است

و یا درصورتی که خیارفسخ شرط شـده   . م.ق)729(ادهتواند آن را فسخ کند،مگر درمورد م      علیه نمی 
ذکر محال علیه دراین ماده درصورتی قابل توجیه است که محال علیه را داخـل در اطـراف                  .»باشد

عقد حواله بدانیم؛ زیرا امکان فسخ عقد حواله به وسیله محال علیه تنهـا در صـورتی قابـل طـرح                     
 ویا خارج از عقد بوده،ولی به نفع او شـرط خیـار      است  که یا محال علیه داخل درطرفین عقد باشد         

بنابراین،توجیه ماده فـوق تنهـا بـا داخـل          .است) 729(درصورت اخیر،داخل در ذیل ماده    . شده باشد 
  .دانستن محال علیه دراطراف عقد ممکن است

تـوان چنـین    نمـی . م.ق)724(براساس این نظریه،از اطالق شخص ثالـث برمحـال علیـه درمـاده              
نویسندگان قانون مـدنی    .رد که قانون مدنی او را دربرابر دو طرف عقد، ثالث نامیده است            استفاده ک 

بدیهی است براین مبنا،محال علیـه نـسبت        .اندبرمبنای طلب محیل ازمحتال، حواله را تعریف کرده       
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پـس وصـف   .گیـرد به دو طرف دین،شخص ثالث است که درنتیجه حواله، دین برذمه او قـرار مـی       
ال علیه به اعتبار رابطه دینی بین محیل و محتال است،نه برمبنـای تعیـین اطـرف                 محثالث برای   
با توجه به مواد مختلف قانون مدنی در بحث حوالـه ونیزبـا توجـه بـه مبـانی فقهـی                     )4(.عقد حواله 

  .نمایدآن،استنباط نظرصریحی از قانون مدنی درمورد مسئله موردنظر دشوار می
مؤید این برداشت است که قانونگذار قبـول محـال          .م.ق)725(دهدرما» قبول«از یک سو ظاهر لفظ    

علیه را درتحقق عقد الزم دانسته است؛زیرا فرض اولی براین است که قانونگذار درانتخاب واژها و                
حقوقی، دقت داشته وقانون،خالی از مسامحه است مگرآنکـه سـهو ومـسامحه             -اصطالحات فقهی 

  .قانونگذار به روشنی ثابت گردد
سوی دیگر،پذیرش نظرفوق به معنـای مخالفـت قـانون مـدنی بـا نظربـسیاری از فقها،بلکـه                   اما از 

اند که عقد حواله، مرکب از یک ایجاب ویک قبول          مشهور فقهاست؛ زیرا مشهور فقها براین عقیده      
  )5(.شودواقع میاست؛ ایجاب از سوی محیل وقبول از طرف محتال 

ممکن است  .ورد اطراف عقد حواله خالی ازابهام نیست      براساس آنچه گذشت، مواد قانون مدنی درم      
گفته شود، مبنای تنظیم مواد قانون مدنی،فقـه امامیـه و بـویژه نظرمـشهور فقهـای امامیـه بـوده                     

ایـن سـخن    .بنابراین، اختالف در برداشتها را باید با توجه به مبانی فقه امامیه مرتفـع سـاخت               .است
ما نباید فراموش کرد که صـراحت وشـفافیت متـون           هرچند درجای خود صحیح و پسندیده است، ا       

ای،قانونگـذار را وادار بـه      قانونی همواره بر ابهام واجمال آن،برتری دارد مگر آنگه مـصلحت ویـژه            
عالوه براینکه درخصوص موضوع مورد بحث شواهد وقرائن قابل توجهی وجـود     .نویسی کند مجمل

وبـا  ) 725(ست،مانند استفاده از لفظ قبول در ماده  دارد که قانونگذار، نظرخالف مشهور را پذیرفته ا       
  .وجود چنین شواهد وقرائنی، تمسک به نظرمشهور فقها برای رفع ابهام مواد قانونی راهگشا نیست
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  :هانوشتپی
السید محمد کاظم الطباطبائی الیـزدی، العـروه الـوثقی مـع          :اندبرخی ازفقها حواله را ایقاع دانسته     .1

امـا  . 453ق،ص  . ه 1420،چاپ اول،مؤسسه النشراالسالمی،قم،  5فقهاء العظام، ج  تعلیقات عده من ال   
  .همان:ک.ر.این نظر به شدت مورد انتقاد  سایرفقها قرار گرفته است

  .285،ص1376،چاپ سیزدهم،کتابفروشی اسالمیه،تهران، 2سیدحسن امامی،حقوق مدنیِ،ج-2
  .405،ص1378تشار،تهران، ،چاپ سوم،شرکت سهامی ان4ناصرکاتوزیان، عقود معین،ج-3
  .همان-4
، ص  .ق.ه1394،چاپ ششم، دارالکتب االسالمیه،تهران،   26محمد حسن النجفی،جواهرالکالم، ج   -5

،چـاپ اول،مؤسـسه المعـارف      4،مسالک االفهام،ج   )الشهید الثانی (؛ زین الدین بن علی العاملی     161
  . الیزدی،پیشینالسید محمدکاظم الطباطبائی:ک.؛ ونیز ر214ق،ص .ه1414االسالمیه،
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  دیوان عالی کشور30/11/82 مورخ 2309نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 
  »راجع به مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مستلزم مجازات اعدام«
  :مقدمه

دیوان عالی کشور دراجرای اصل یک صد وشصت ویکم قانون اسالمی جمهوری اسالمی ایـران،               
-ین درمحاکم وایجاد وحدت رویه قضایی وانجـام مـسؤلیت         به منظور نظارت براجرای صحیح قوان     

شود،تشکیل گردیده است که درمورد وظیفه ایجـاد وحـدت          هایی که طبق قانون به آن محول می       
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامـورکیفری        ) 270(رویه قضایی به موجب ماده      

که بـه مـدت سـه       (لس شورای اسالمی   کمیسیون امورقضایی وحقوقی مج    1378شهریور28مصوب
 به موجب قـانون تمدیـد مهلـت اجـرای           29/7/1381سال به طورآزمایشی تصویب شده ودرتاریخ       

دیگـر  برای یـک سـال      ) درامور کیفری (آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب      
 دیگـر تمدیـد     توسط مجلس شورای اسالمی برای دو سال      23/7/1382تمدید شد ومجدداً درتاریخ     

هرگاه درشعب دیوان عالی کشور ویا هریـک از دادگاههـا نـسبت بـه               «:مقرر شده است که     )گردید
موارد مشابه اعم ازحقوقی، کیفری وامورحسبی بـا اسـتنباط از قـوانین آرای مختلفـی صـادر شـود            
رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان  کل کشور به هرطریقی کـه آگـاه شـوند مکلفنـد نظرهیـأت                     
عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواسـت کننـده همچنـین هریـک از                   

توانند با ذکر دالیل از طریق رئـیس دیـوان عـالی            قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها می       
هیـأت عمـومی    . کشور یا دادستان کل کشور نظرهیأت عمومی را درخصوص موضوع کسب کنند           

 ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده               دیوان عالی کشور به   
شـود تـا موضـوع    او وحداقل سه چهارم روسا ومستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل مـی       

رأی اکثریت که مطـابق مـوازین شـرعی     .مورداختالف را بررسی ونسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید        
رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعـی شـده             آ. باشد مالک عمل خواهد بود    

-اثر است ولی درموارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی  کشور ودادگاههـا الزم مـی                  بی
  ».باشد
آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده وفقط بـه موجـب قـانون             «):271(ماده
  ».شونداثر میبی

شود، پس از قانون واحکام شرعی، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور             مالحظه می  همان طور که  
شود که برای همه دادگاههـا وشـعب دیـوان عـالی  کـشور               ترین منابع حقوقی محسوب می    ازمهم

تبعیت از آن الزم است و درمقام صدور رأی و رسیدگی بایـستی مـورد توجـه قـرار بگیـرد، واگـر                       
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 دیوان عالی کشور اقدام به صدور حکم نماید، رأی صادرشـده توسـط              دادگاهی بدون توجه به رأی    
بیان این موضوع نه تنها از باب شناخت اهمیـت رأی دیـوان عـالی               .مراجع باالتر نقض خواهد شد    

بـه تعبیردیگـر،    . کشور است، بلکه از باب اهمیت دادن به نحوه ایجاد وحدت رویـه قـضایی اسـت                
 اسالمی درمقام قانونگذاری با توجـه بـه اهمیـت بـاالی             همان طور که نمایندگان مجلس شورای     

قانون بایستی قوانین مترقی ومنطبق با اصول را تصویب نمایند، به همان ترتیب هیـأت  عمـومی                  
ترین قضات کشورتشکیل شده است بایستی رأی وحدت رویه         دیوان عالی کشور هم که ازبا تجربه      

 روح قـانون مـصوب مجلـس شـورای اسـالمی            خود را منطبق با اصول مسلم حقوقی ومطابق بـا         
صادرنماید تا موجب نقض غرض قانونگذار فراهم نیاید، که الحمـداهللا نیزتـاکنون ودر اکثـر مـوارد          

 دیـوان عـالی     30/11/82 مـورخ    2039اما درمورد رأی وحـدت رویـه شـماره          .این گونه بوده است   
  :شودرسد که در ذیل به آنها اشاره میکشور،نکاتی به نظرمی

  : طرح مسئله-الف
بـه تـصویب مجلـس      15/4/1373قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب اولـین بـار درتـاریخ            

شورای اسالمی رسد وبه موجب این قانون،تشکیالت دادگستری متحول شد ودادسراهای عمـومی      
و کیفـری   ) 2(و)1(وانقالب از سیستم قضایی کشور حذف شـدند وبـه جـای دادگاههـای حقـوقی               

و دادگاههای مدنی خاص، دادگاههایی با صالحیت عام تحت عنوان دادگاههای عمـومی             ) 2(و)1(
این قانون، صالحیت اختـصاصی دادگاههـای انقـالب     ) 5(وانقالب تشکیل گردید وبه موجب ماده       

  :به موارد شش گانه مذکور در این ماده منحصر شده؛ که عبارتند از
  .االرضربه یا افساد فیکلیه جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ومحا-1
  .توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ومقام معظم رهبری-2
توطئه علیه جمهوری اسالمی یا اقدام مسلحانه وترور وتخریب مؤسسات به منظـور مقابلـه بـا                 -3

  .نظام
  .جاسوسی به نفع اجانب-4
  .کلیه جرایم مربوط به قاچاق ومواد مخدر-5
  .اصل چهل ونهم قانون اساسیدعاوی مربوط به -6

تصویب این قانون درهمان ابتدای شکل گیری با انتقـادات فراوانـی ازناحیـه حقوقـدانان وقـضات                  
 مـورد   28/7/1381رو بود، کـه نهایتـاً درتـاریخ         ای روبه مواجه شد ودرعمل هم با مشکالت عدیده      

 ایـن قـانون، سیـستم       بازنگری واصالح نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرارگرفت ودراصالحیه       
  :ترین آنها عبارتند ازدادگستری مجدداً وبه نوعی دیگر متحول شد که عمده
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دادسراهای عمومی  ) قبل ازحذف دادسراها  (درگذشته  :احیای مجدد دادسراهای عمومی وانقالب    -1
د ای داشـتن  جدا از دادسراهای انقالب وجود داشتند وهرکدام دادستان وبازپرس ودادیارهای جداگانه          

کردنـد؛اما درتـشکیالت جدیـد،یک دادسـرا تحـت      که هریک در حوزه صالحیت خود رسیدگی می 
عنوان دادسراهای عمومی وانقالب که دررأس آن یک دادستان وجود دارد تشکیل  گردیده اسـت                
که دارای صالحیت عام برای رسیدگی به کلیه امور کیفری درصالحیت دادسرای عمومی وانقالب              

لبته درشهرهای بزرگ مانند تهران، تقسیم کار داخلی به عمل آمده که منافاتی بـا               ا.(باشدسابق می 
  .)صالحیت عام وقانونی دادسراها ندارد

که دادگاههای حقـوقی وکیفـری وجـود داشـتند          درگذشته  :تقسیم دادگاهها به حقوقی وکیفری    -2
شکیل دادگاههـای   تقسیم شده بودند وبا تصویب قانون ت      ) دو(و) یک  (براساس صالحیت نسبی به     

عمومی وانقالب، این تفکیک هم از نظرحقوقی و کیفری و هم ازنظر میزان صالحیت از بین رفت                 
بینی شده بود که یکی دادگاههای عمومی ودیگری دادگاههای انقـالب           پیشو فقط دونوع دادگاه     

ـ بودند و دادگاههای عمومی هم به دعاوی حقوقی وکیفری و امور حسبی رسـیدگی مـی                د، و  کردن
این قـانون وقـوانین متفرقـه دیگـر صـالحیت رسـیدگی             ) 5(دادگاههای انقالب درچهارچوب ماده   

،مجدداً دادگاهها به حقـوقی وکیفـری وانقـالب تقـسیم شـدند             1381داشتند؛ که با اصالحیه سال      
  .حفظ شد) 5(وصالحیت دادگاههای انقالب تغییری نکرد وماده

، 1381قـانون اصـالحی مـصوب       ) 4(ب تبصره مـاده     به موج :تشکیل دادگاههای کیفری استان   -3
برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یـا صـلب                   
یا اعدام یا حبس ابد است وهمچنین جرایم مطبوعاتی وسیاسی از یک طرف، وبرای رسـیدگی بـه                  

 مصلحت نظام،شورای نگهبـان،     اتهامات برخی از مقامات عالی رتبه مانند اعضای مجمع تشخیص         
دادگاهی تحت عنـوان دادگـاه کیفـری        ...نمایندگان مجلس شورای اسالمی، وزراء ومعاونین آنها و       

همین قانون و ذکـر  ) 20(این موضوع مجدداً و با تأکید بیشتری درماده .بینی شده استاستان پیش 
ـ            ه   جرایمـی کـه مجـازات         شده وتأکید نموده است که دادگاههای کیفری استان برای رسیدگی ب

رئـیس وچهـار    (قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پـنج نفـر                  
وبرای رسـیدگی بـه جرایمـی کـه مجـازات           )البدل دادگاه تجدیدنظر استان   مستشار یا دادرس علی   

 مستـشار یـا     رئـیس ودو  (قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سـه نفـر              
  .شودتشکیل می) البدل دادگاه تجدیدنظر استاندادرس علی

  هدف قانونگذار از تشکیل دادگاههای کیفری استان چه  بود؟
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بـه  .برای پاسخگویی به این سؤال،بایستی مختصراً به سابقه امر وتاریخچه این  محاکم اشاره کنیم      
رسـیدگی بـه جنایـات بـا محکمـه          ،1290قانون آیین دادرسی کیفری مـصوب       ) 185(موجب ماده   

درمـورد رسـیدگی بـه جنایـاتی کـه          جنایی بود ودرهمان ماده تصریح شده بود که محکمه جنایی           
مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام است، مرکب از پنج نفر ودرمورد سایر جنایات مرکب از سه                  

  .نفرخواهد بود
های جنحه کـه بـه واسـطه مطبوعـات          همان قانون هم تصریح شده بوده که به جرم        )187(درماده

مطـابق همـان قـانون، دادگـاه اسـتان بـرای            .شـود شود درمحکمه جنایی رسیدگی مـی     حاصل می 
رسیدگی پژوهش واستیناف، از محاکم جنحه تشکیل شده و اعـضای دادگـاه جنـایی هـم از بـین                    

ه امـروزه بـه     شود کـه آنچـه را کـ       با این وصف، مشاهده می    . گردیدقضات دادگاه استان تعیین می    
شناسیم همان دادگاه استان سابق است وآنچه را که بـه عنـوان         عنوان دادگاه تجدیدنظر استان می    

نامیم همان دادگاه جنایی سابق است کـه حتـی درپیـشنهاد اولیـه قـانون       دادگاه کیفری استان می   
ادگاههای اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب مقرر شده بود که نحوه رسیدگی در د             

باشد، که با ایراد شـورای نگهبـان        1290کیفری استان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب         
مواجه گردید و دراصالحیه مقرر شد که نحوه رسیدگی دراین محاکم درچند بندآورده شـود کـه از                  

 توجـه   با.جمله این موارد تشکیل دادگاه کیفری استان به صورت تعدد قاضی بود، که قبالً ذکر شد               
کـه شـعبی از دادگاههـای       (شود که تشکیل دادگاه کیفری استان       به توضیحات فوق، مشخص می    

  :به منظور دو هدف اصلی بود)باشدتجدیدنظر هر استان می
  .تعیین مرجعی باالتر از محاکم بدوی برای رسیدگی به جرایم مهم-1
  .ایجاد سیستم تعدد قاضی درکشور برای رسیدگی به جرایم مهم-2
ایم مهمی که درقانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب به آنها تصریح شده از               جر

  :ها عبارتند ازهای مختلفی مهم تلقی شدند که این جنبهجنبه
دراین زمینه جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قـصاص    :مهم ازنظرمیزان مجازات  -1

  .ابد است درصالحیت این محاکم قرار گرفتعضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس 
دراین زمینه هم رسیدگی به جـرایم مطبوعـاتی وسیاسـی بـا حـضورهیأت               :مهم ازنظرنوع جرم  -2

  .باشدمنصفه درصالحیت این محاکم می
دراین مورد هم رسیدگی بـه کلیـه اتهامـات اعـضای مجمـع تـشخیص                :مهم از نظرافراد متهم   -3

ایندگان مجلس شورای اسالمی، وزراء و معاونین آنها، معاونـان        مصلحت نظام ، شورای نگهبان، نم     
ــه         ــبات،دارندگان پای ــوان محاس ــیس دی ــتان ورئ ــفرا، دادس ــوه س ــه ق ــای س ــشاوران رؤس وم
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قضایی،استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بـاالتر               
  .گاه کیفری استان تهران قرارگرفته استومدیران کل اطالعات استانها، درصالحیت داد

اسـتان  ) جنـایی (شود،هدف قانونگـذار از ایجـاد مجـدد دادگـاه کیفـری           همان طورکه مالحظه می   
رسیدگی به جرایم مهم توسط یک مرجع قضایی باالتر ازمحاکم بدوی و همچنین رسیدگی توسط               

  .چند قاضی به دلیل اهمیتی است که این جرایم دارند
  أی دیوان عالی کشورطرح مسئله ور

،رسـیدگی  1381قانون اصالح تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب مـصوب         ) 4(درتبصره ذیل ماده  
به جرایمی که مجازات آنها اعدام استف درصالحیت دادگاههای کیفری اسـتان قـرار داده شـده و                  

د مخدر  ،رسیدگی به جرایم موا   1373قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب مصوب       ) 5(درماده
سؤالی که برای برخی از قضات ازهمان ابتـدای تـصویب           . باشددرصالحیت دادگاههای انقالب می   

قانون اصالحی پیش آمد،این بود که رسیدگی به جرایم مـواد مخـدر درمـواردی کـه مجـازات آن                   
اعدام است،در صالحیت چه مرجعی است؟دادگاه کیفری استان یـا دادگـاه انقـالب؟در ایـن مـورد                  

حل آن یـا دراصـالح قـانون بـود کـه بـه               نظر بین دادگاهها ازهمان ابتدا مشهود بود وراه        اختالف
تری موضوع را بیان کند یا اینکه دیوان عالی کشور با ایجـاد وحـدت رویـه قـضایی                   صورت شفاف 

  .مشکل را حل نماید
کیفـری  دیوان عالی کشوردراثر اختالف نظردادگاهها دراین مورد  که برخی به صـالحیت دادگـاه                

استان وبرخی به صالحیت دادگاه انقالب نظرداده بودند، رسیدگی نموده وشعبه بیـستم، قائـل بـه                 
صالحیت دادگاه کیفری استان وشعبه سی ویکم دیوان، به صالحیت دادگاه انقالب عقیده داشـتند               

گردد، که قبـل از بیـان       که موضوع جهت ایجاد وحدت رویه قضایی به هیأت عمومی منعکس می           
ی وحدت رویه بهتراست به صورت مختصربا استدالل هریک ازمحـاکم کیفـری،انقالب، شـعب               رأ

دیوان عالی کشور، دادستان کل کشورآشنا شویم تا مبانی صدور رأی وحدت رویه دیوان مـشخص      
  .گردد
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  :نظردادگاههای الی-الف
قـانون  ) 5(مـاده "5"قایل به نداشتن صالحیت؛حـسب مـدلول بنـد        :)1(دادگاههای کیفری استان  -1

،با اصالحات والحاقات بعدی، رسـیدگی بـه        15/4/73تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب مصوب      
ای باشد،محاکم مرقوم صالح    کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه             

 شـورای  24/7/1373-8/53نخست نظریه تفـسیری شـماره  به رسیدگی هستند و نیز طبق قسمت  
هیچیک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ             «:داردگهبان که اشعار می   محترم ن 

مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را نـدارد و در مـانحن فیـه، مجـازات اعـدام مـتهم           
موصوف در صورت اثبات جرم و صـدور حکـم نهـایی در مرجـع ذی صـالح قـضایی منـصرف از              

قانون اصالح تشخیص دادگاههـای عمـومی و انقـالب       )4(مادهمجازات تعیین شده در تبصره ذیل       
قانون گذار به رقم علم و اطـالع از وضـع تبـصره مـذکور مبـادرت بـه قیـد             »...باشد و اسالمی می 

قانون اصـالح قـانون     )8(ماده"6"قانون فوق نموده و در واقع مجازات معین در بند         )5( ماده "5"بند
 مجمع تشخیص مـصلحت نظام،خـارج    2/8/76 آن مصوب  مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواردی به       

  .باشدپس دادگاه انقالب شایسته رسیدگی میباشد،از مراتب فوق االشعار می
  :)2(دادگاههای انقالب اسالمی-2

قایل به نداشتن صالحیت؛با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشکیل دادگاههای عمـومی                
شـود کـه    ح و موادی نیز به آن ملحق شده است،مالحضه می         و انقالب که بعضی از مواد آن اصال       

  قانون اصالحی آورده است که رسیدگی به جرایمی که مجـازات قـانونی               "4"گذار در تبصره  قانون
در در دادگـاه    .... آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یـا حـبس ابـد اسـت                   

سازد که قانونگذار رسیدگی     تبصره فوق مبرهن می    امعان نظر به  .کیفری استان به عمل خواهد آمد     
باشد را به عهده دادگاه کیفری اسـتان قـرار داده           به جرایمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می         

همـان قـانون، جهـت      )20(،از مـاده  28/7/1381دادگاهی که وفق تبصره  یک الحاقی مـورخ        .است
آیـد یکـی از اهـداف       به نظر می  .گرددل می نفر از قضات محترم تشگی    5رسیدگی به جرایم فوق از      

الناس اسـت   احیای دادسرا و دادگاههای کیفری استان،مصون ماندن آرا از اشتباه و حفاظت از دماء             
اگرچـه در قـانون صـراحتا       .تواند این مصلحت را در جرایم مواد مخدر در نظر نگیـرد           که چگونه می  

آیین نامه اجرایی   ) 20(ت و همین طور ماده    که صورت عام آمده اس    )4(اشاره نشده،لکن تبصره ماده   
قانون مذکور تخصیص زد و جرایم اعدام یا حـبس  )5(ماده"5"توان به وسیله بندقانون فوق را نمی  

تخصیص عـام   :دادگاه انقالب دیگری اضافه نموده است که      .ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود       
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قانون )5(ماده"5"ن است که این مورد از بند      مقدم به وسیله خاص مؤخر نیازمند دلیل محکم و متق         
  .شودتشکیل دادگاههای عمومی و انقالب برداشته نمی

  :)3(شعب دیوان عالی کشور-3
قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب          ) 4(مـاده شعبه بیستم؛طبق تبصره الحاقی به      -الف

 یا رجم یا صلب یا      ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو         28/7/1381مصوب  
الحاقی نسبت به   عدام یا حبس ابد است، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد وچون تبصره              

 مؤخرالتـصویب   1373قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقـالب مـصوب سـال           ) 5( ماده "5"بند
س ابد باشـد    باشد،درجرایم مربوط به مواد مخدر درمواردی که مجازات قانونی آن اعدام ای حب            می

صالحیت دادگاه انقالب نسخ ضمنی شده است واین تبصره بـا قـانون مبـارزه بـا موادمخـدر کـه                     
باشد نیـز تناقـضی نـدارد؛ زیـرا درایـن قـانون، مرجـع               مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می     

رسیدگی کننده تعیین نشده است و ازطرفی میسور نیست که دریک سیستم قضایی رسـیدگی بـه                 
ه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد دردادگاهی رسیدگی شود که ازیک نفر               جرم خاصی ک  

قاضی تشکیل شده وسایر جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حـبس ابـد باشـد در دادگـاهی                    
شود؛لذا به صالحیت دادگـاه کیفـری اسـتان         رسیدگی به عمل آید که ازپنج نفر قاضی تشکیل می         

  .اظهارنظرنموده است
شعبه سی ویکم؛متأسفانه، استداللی ننموده وصرفاً به صالحیت دادگاه انقالب اسالمی اعـالم             -ب

  .نظرنموده و درمقام حل اختالف برآمده است
  :)4(دادستان کل کشور-4

-دادستان کل کشور که نظریه وی مبنی بر صالحیت دادگاه انقالب بوده مبتنی بر دالیل ذیل می                
  :باشد
قانون تشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب        ) 5( ماده "5"قام بیان، با لحاظ بند    قانونگذار درم :اوالً

نموده 1381اصالحی همان قانون را درسال      ) 4( مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده      1373مصوب  
داشـت ماننـد    ازآن مـاده را مـی     "5"ویـا بنـد   ) 5(است وچنانچه نظر به تغییر ویا نفی اعتبـار مـاده          

  .نمودر اصالحیه، به آن تصریح میسایرموارد مطرح شده د
 17/8/1376قانون اصالح قانون مبارزه با موادمخدر والحاق موادی بـه آن مـصوب              ) 32(ماده:ثانیاً

مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صراحت مرجع ومقام تجدیدنظر احکام اعدام مربوط به جـرایم               
وبـدین جهـت مرجـع      سـت   مواد مخدر را رئیس دیوان عالی ودادستان کـل کـشورتعیین نمـوده ا             

تجدیدنظر احکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشوراست؛درحالی که مرجع تجدیـدنظر             
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احکام اعدام مربوط به جرایم مواد مخدر،شخص رئیس دیوان عالی کـشور ودادسـتان کـل کـشور              
ــار     ــسخ وعــدم اعتب ــذیرش صــالحیت دادگــاه کیفــری اســتان موجــب ن تعیــین شــده اســت وپ

 8/53صوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود،واین امر مغایر نظریه تفسیری شـماره             م)32(ماده
باشد، که طی آن اعالم شده است هیچ یک ازمراجـع           شورای محترم نگهبان می   24/7/1372مورخ  

  .قانونگذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد
قـانون  ) 5( ماده "5"اصالحی وبند ) 4(ر تبصره ذیل ماده   با فرض تعارض بین مقررات مندرج د      :ثالثاً
باشد، کـه قطـع نظـر    االشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام مؤخر با خاص مقدم می فوق

باشـند،  ازآرای بسیاری ازفقها و اصولیین که قایل به تخصیص حکم عام مؤخر با خاص مقدم مـی                
عددی حکم مؤخر را ناسخ حکـم خـاص مقـدم    هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب آرای مت       

،ناسـخ مقـررات    1381اصالحی مصوب   ) 4(بنا به مراتب مذکور، مقررات تبصره ماده      . ندانسته است 
  .نخواهد بود1373مصوب ) 5(ماده5خاص بند

  :)5(هیأت عمومی دیوان عالی کشور-5
د،عیناً نقـل   باشـ  که محوراصلی بحث می    30/10/1382-664دراین مورد رأی وحدت رویه شماره       

به موجب ماده پنجم قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب اسـالمی مـصوب                  « :شودمی
پانزدهم تیرماه هزاروسیصد وهفتاد وسه با اصالحات والحاقات بعدی،رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً             

  :درصالحیت دادگاههای انقالب اسالمی است
  .االرضه یا افساد فیکلیه جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ومحارب-1
  .توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ومقام معظم رهبری-2
توطئه علیه جمهوری اسالمی یا اقدام مسلحانه وترور وتخریب مؤسسات به منظـور مقابلـه بـا                 -3

  .نظام
  .جاسوسی به نفع اجانب-4
  .کلیه جرایم مربوط به قاچاق ومواد مخدر-5
  .ل چهل ونهم قانون اساسیدعاوی مربوط به اص-6

 این ماده کماکان به قوت خود باقی بـوده وتغییـر            28/7/1381وعلیرغم اصالحات والحاقات مورخ     
اصالحی قانون مرقوم صرفاً درمقام ایضاح ماده مربوطـه         ) 4(حاصل ننموده است وتبصره ذیل ماده     

اسالمی را احصاء نمـوده     است وبه ماده بعد از خود که به طور واضح صالحیت دادگاههای انقالب              
قانون یـاد شـده کـه بـه موجـب آن          ) 4(لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده      .است ارتباط ندارد  

باشـد را درصـالحیت دادگاههـای کیفـری         رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام مـی         



 ١٥٢

بنابراین .باشدمیی  استان قرار داده است منصرف از موارد صالحیت ذاتی دادگاههای انقالب اسالم           
دیوان عالی کشور که براین مبنا صادر شده است صحیح و منطبق با موازین              31مراتب، رأی شعبه    

قـانون آیـین دادرسـی    ) 270(موجـب مـاده  این رأی بـه   .شودومقررات تشخیص گردیده وتأیید می    
ن عالی کشور   دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری، درموارد مشابه برای دادگاهها وشعب دیوا         

  ».االتباع استالزم
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  :بررسی مبانی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور-ب
قبالً بیان شد که دادگاههای کیفری وانقالب وشعب دیوان عالی کشور ودادسـتان محتـرم کـشور                 

اکنون باید ببینیم که هیـأت عمـومی        .هریک برای نظر خود استدالل ومبانی نظری خاصی داشتند        
  :این مبانی عبارتند از. ازچه مبانی نظری برای اثبات رأی خود بهره جسته استدیوان عالی کشور

قانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی وانقـالب         ) 5(صالحیت دادگاههای انقالب اسالمی درماده    -1
- این ماده رسیدگی به کلیه جرایم مربوط بـه قاچـاق ومـواد مخـدرعلی               "5"تصریح شده ودر بند     

  .االطالق بیان شده است
وموارد شش گانه آن بـه قـوت خـود بـاقی            ) 5(،دراین قانون، ماده  1381به رغم اصالحات سال     -2

  .مانده وتغییر حاصل ننموده است
اصالحی قانون مرقوم صرفاً درمقام ایضاح ماده مربوط است وبه مـاده بعـد              ) 4(تبصره ذیل ماده  -3

  . نموده است ارتباط نداردهای انقالب اسالمی را احصااز خود که به طور واضح صالحیت دادگاه
قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات            ) 4(تبصره یک الحاقی به ماده    -4

باشد را در صالحیت دادگاههای کیفـری اسـتان قـرار داده است،منـصرف از               قانونی آنها اعدام می   
  .باشدموارد صالحیت ذاتی دادگاههای انقالب اسالمی می

  :ریات ومبانی منتهی به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشورنقد آرا،نظ-ج
آن را راجـع بـه      ) 5(قانونگذار درمقام اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقـالب، مـاده          -1

صالحیت ذاتی دادگاههای انقالب است، تغییری نداده واین ماده به قوت خود بـاقی مانـده اسـت؛               
های ذاتی دادگـاه    ینکه اگر قانونگذار قصد داشت درصالحیت     ای است مبنی بر ا    بنابراین، این قرینه  

  .کردانقالب تغییری بدهد این ماده را هم اصالح می
توان گفت که قانونگذار درموارد متعددی راجـع بـه ایجـاد صـالحیت یـا      درپاسخ به این مطلب می  

لزم به اصالح   سلب صالحیت از مراجع قضائی در قوانین متفرقه دیگری اظهارنظر کرده وخود را م             
ــورد دادگاههــای     ــسته؛همچنان کــه درم ــضائی ندان ــشکیالت ق ــه آن ت ــوط ب ــانون خــاص مرب ق

مختلفـی  ودادگاههـای مـدنی خـاص بـا تـصویب قـوانین             ) دو(و)یک(و حقوقی ) دو(و)یک(کیفری
تغییرصالحیت ایجاد نموده است وعدم اصالح یا تغییر همان قانون دلیلی بر عـدم تغییرصـالحیت                

مورد قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب زمـانی کـه قانونگـذار در سـال               در.محسوب نشده 
آن را اصالح نموده ورسیدگی به جرایمی را که مجـازات آن را اعـدام تعیـین کـرده                   ) 4(ماده1381

درصالحیت محاکم کیفری استان قرارداده است، مطلب را وافی به مقصود دانسته وضرورتی برای              
آنچه دراصول حقوقی وقانونگذاری همواره مدنظر بایستی قرارگیـرد،         . است ندانسته) 5(اصالح ماده   
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آخرین اراده قانونگـذار  .سازدآخرین اراده قانونگذار است که آن را به صورت مواد قانونی  متبلور می            
درمورد رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام است این بوده که این جرایم به دلیل حـساسیت              

قـانون  )4(قاضی مورد رسیدگی قرارگیرد واین امرهم مطابق تبصره مـاده         5با حضور امر وحفظ دماء    
  .مورد اشاره برعهده دادگاههای کیفری استان قرار داده شده است

ضمناً،دادگاههای کیفری استان نسبت به دادگاههای انقالب اسالمی تـشکیالت جدیـد محـسوب              
هـای ایـن    ان بـوده وخواسـته کـه صـالحیت        درمقام بیـ  ) 4(شود وقانونگذار در تبصره ذیل ماده     می

تشکیالت جدید قضائی را احصا نماید، که درمباحث قبلی به آن اشاره کردیم وطبیعـی اسـت کـه                   
های آن مشخص گردید خودبه خود بخـشی        وقتی تشکیالت قضائی جدیدی ایجاد شد وصالحیت      

همـان طـور    .گرددهای مراجع قضائی قبلی کاسته شده وبه تشکیالت جدید محول می          از صالحیت 
که این اتفاق هم اکنون درمورد شعب تشخیص دیوان عالی کشور یا شوراهای حل اختالف افتاده                

بیند که با محول نمودن بخشی ازصالحیت به مراجع         است وقانونگذار دراین گونه موارد نیازی نمی      
  .جدید درمورد صالحیت مراجع قبلی هم تصریحاً حکمی را وضع نماید

قانون تشکیل دادگاههـای عمـومی   ) 5(ماده"5" جرایم مواد مخدر که به موجب بند      رسیدگی به -2
باشد به موجب قانون اصـالح قـانون مبـارزه بـا مـواد              وانقالب درصالحیت دادگاههای انقالب می    

گیـرد وبـه موجـب       مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسـیدگی قـرار مـی           1376مخدر مصوب   
ر احکام اعدام صادرشده دراجرای ایـن قـانون، دادسـتان کـل     این قانون، مرجع تجدیدنظ ) 32(ماده

 است واگر رسـیدگی بـه ایـن جـرایم کـه مجـازات اعـدام دارنـد                کشور ورئیس دیوان عالی کشور    
درصالحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده شود مرجع صالح برای تجدیدنظر احکام آن،شـعب            

باشد؛ وبه موجـب نظریـه تفـسیری      انون فوق می  ق) 32(دیوان عالی کشور است واین امر مغایرماده      
 شورای محترم نگهبان، هیچ کدام از مراجـع قانونگـذاری حـق رد              24/7/1373مورخ  8/53شماره  

  .وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارند
  :توان گفتدرپاسخ به این ایراد می

 به دادگاه صالح برای رسیدگی به تبصره ذیـل          درمصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، راجع     :اوالً
که رسیدگی به جرایمـی را کـه        1381قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب مصوب       ) 4(ماده  

دارای مجازات اعدام هستند را درصالحیت دادگاههای کیفری استان قرارداده است، از این حیث با               
  .ورای نگهبان مطرح گرددمصوبه مجمع مغایرتی ندارد تا موضوع نظریه تفسیری ش

درصالحیت ذاتی دادگاههای انقـالب     ) 5(ماده  "5"درمورد جرایم مواد مخدر که به موجب بند       :ثانیاً
گذاشته شده فقط آن بخش که مستلزم مجازات اعدام یا حبس ابـد هـستند درشـمول صـالحیت                   
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انون مصوب مجمـع    باشد و به سایر موارد مذکور درهمان قانون ویا ق         دادگاههای کیفری استان می   
  .کندتسری  پیدا نمی

مصوب مجمع تعیین تکلیـف شـده وبـه         ) 32(درمورد مرجع تجدیدنظر احکام موادمخدر،درماده    :ثالثاً
قوت خود باقی است؛یعنی حتی اگردادگاههای کیفـری اسـتان هـم بـه جـرایم مـستوجب اعـدام                    

ری شـورای نگهبـان،     درجرایم مواد مخدر رسیدگی نمایند بـازهم بـه همـان دلیـل نظریـه تفـسی                
تجدیدنظر از آنها بایستی توسط دادستان کل کشور ورئیس دیوان عالی کشور به عمل آیـد وایـن                  
دو قابل جمع هستند وصالحیت دادگاههای کیفری استان مغایرتی با صالحیت مرجـع تجدیـدنظر             

 آیـین نامـه اصـالحی قـانون تـشکیل         ) 20(مـاده "2"شاهد مثـال هـم تبـصره      .دراین احکام ندارد  
- رئیس محترم قوه قضائیه است که اشعار مـی         19/11/1381دادگاههای عمومی وانقالب مصوب     

های فوق دیوان عالی کشوراست، مگر درمـورد جـرایم          مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده    « :دارد
مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانون، دادستان کل کـشور ورئـیس                 

از تاریخ تشکیل دادگاههای    «:هم تصریح شده که   ) 20(و درخود ماده    » .باشد کشور می  دیوان عالی 
کیفری استان،دادگاههای عمومی وانقالب استان مربوطه صالحیت رسیدگی بـه جـرایم موضـوع              

آیا این آیین نامه ومقررات یاد شده خـالف قـانون بوده؟قطعـاً             ».قانون را نخواهد داشت   "4"تبصره
برای ابطال آن چه اقدامی انجـام داده اسـت؛ حتـی پـس     ت دیوان عالی کشور  خیر؛درغیراین صور 

  .ازصدور رأی وحدت رویه مورد بحث هم این آیین نامه اصالح نشده است
وضع شده است   1381قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب که درسال        )4(تبصره ذیل ماده  -3

ههای کیفری استان قرارداده،یک قـانون      و رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام را درصالحیت دادگا        
قانون فوق که رسیدگی به جرایم مواد مخدر را درصالحیت دادگاههـای  ) 5(عام است ومؤخر وماده  

انقالب قرارداده ،یک قانون خاص است ومقدم؛ودیوان عالی کشور درسابق، آرای متعددی دارد که              
 ناسخ خـاص مقـدم تلقـی ننمـوده          عام مؤخر را مخصص با خاص مقدم ندانسته وعام مؤخر را هم           

  .است
رسد که درموضوع عام وخاص هم دراین مورد خلط مبحث شده است؛زیرا بحث تعارض              به نظرمی 

شود که حکم موضوع دردومورد یکـی باشـد وسـپس بـین آنهـا      بین عام  وخاص زمانی مطرح می 
آنچـه کـه    ) 4(مادهدرتبصره ذیل   :اوالً.تعارضی پیش آید وبرای حل تعارض مطابق اصول رفتارشود        

شود که دراین تبـصره از      محل مناقشه است رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام است؛ومالحظه می         
گیرد موضوع عام است وازاین حیث کـه فقـط اعـدام را اشـاره               این حیث که تمام جرایم را دربرمی      

) 5(مـاده "5"دربنـد :ثانیـاً ) شـود یعنی ازبین همه مجازاتها اعدام خاص تلقی می       .(کرده خاص است  
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همان قانون که جرایم مواد مخدر را احصا کرده، از این حیث که دربین جرایم مختلف به این جرم                   
تصریح شده خاص است؛ولی از این حیث که درمورد جرایم موادمخدر به مجـازات خاصـی اشـاره                  

  )6(.)زیرا جرایم موادمخدر مجازاتهای گوناگونی دارند.(نشده عام است
قـانون تـشکیل دادگاههـای    ) 5( مـاده "5"وبند) 4(که بین تبصره ذیل ماده    شود  پس مالحظه می  

  .عمومی وانقالب رابطه عام وخاص به صورت عموم وخصوص من وجه برقرار است
شود مگر اعـدام    شامل هیچ جرمی نمی   ) 5(ماده"5"درمقام مقایسه با بند   ) 4(یعنی،تبصره ذیل ماده  

  .شود مگراعداممخدر میهم شامل همه جرایم مواد) 5( ماده "5"وبند
استدالل به اینکه دیوان عالی کشور در گذشته به چند صـورت عمـل نمـوده اسـت نیـز خـالی از                       

باشد؛ زیرا دیوان عالی کشور درمواردی از رأی ونظرقبلی خود عدول نمـوده اسـت کـه       اشکال نمی 
  .دراینجا محل بحث نیست

 عمومی وانقالب صرفاً در مقـام ایـضاح         اصالحی قانون تشکیل دادگاههای   ) 4(تبصره ذیل ماده  -4
ماده مربوط است وبه ماده بعد از خود که به طور واضح صالحیت دادگاههای انقـالب اسـالمی را                   

) 4(تبـصره ذیـل مـاده   :توان گفت که اوالً  درباره این موضوع نیزمی   .احصا نموده است ارتباطی ندارد    
ده وبـه موجـب آن تـشکیالت جدیـدی          درمقام توضیح ماده برنیامده، بلکه حکم جدید وضـع نمـو          

دردادگستری ایجاد نموده به نام دادگاه کیفری استان وحق هم نبود که قانونگذار مطلـب بـه ایـن                   
  .شدمهمی را به صورت یک تبصره درآورد والزم بود که به عنوان ماده مستقلی ذکر می

ای حقـوقی وجزائـی   دراصل ماده راجع به تقسیم دادگاههای عمومی هرحوزه قضائی بـه دادگاههـ         
بحث شده است واینکه هریک صرفاً به امورحقوقی وامورکیفری رسیدگی نمایند واصوالً بحث این              

راجـع بـه    ) 4(ماده راجع به دادگاههای تالی وابتدایی است؛درصورتی که تبصره ذیـل همـین مـاده              
ـ         کنـد ونمـی   های آن بحث می   دادگاههای کیفری استان وصالحیت    ل تـوان گفـت کـه تبـصره ذی

درمقام توضـیح ایـن     ) 4(اگر بپذیریم که تبصره ذیل ماده       :ثانیاً.صرفاً ایضاح این ماده است    ) 4(ماده
دیگر صادق نیست؛ زیرا این تبـصره   ) 20(ذیل ماده "1"ماده برآمده است،این  حکم درمورد تبصره        

فـس  رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص ن   «:کندصریحاً اعالم می  
یا اعدام یا رجم یا صلب ویا حبس ابد باشد ونیز رسـیدگی بـه جـرایم مطبوعـاتی وسیاسـی ابتـدا                       

دادگـاه کیفـری    (دردادگاه تجدیدنظر استان به عمـل خواهـد آمـد ودرایـن مـورد دادگـاه مـذکور،                 
  »...شودنامیده می)استان
) 5( برآمده وارتباطی با مـاده     درمقام ایضاح این ماده   ) 4(اگر بپذیریم که چون تبصره ذیل ماده        :ثالثاً

ندارد، درخصوص جرایم مطبوعاتی وسیاسی این حرف هـم صـادق نیـست؛زیرا درتبـصره مـذکور                 
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رسیدگی به جرایم مطبوعاتی وسیاسی درصـالحیت دادگاههـای کیفـری اسـتان قـرار داده شـده                  
همــین قــانون رســیدگی بــه جــرایم مطبوعــاتی وسیاســی بــا  ) 20( مــاده "1"ومطــابق تبــصره 

بایستی صـورت گیـرد     )دادگاه تجدیدنظر استان  البدل  رئیس ودو مستشار یا دادرس علی     (نفر3ورحض
ذکـر شـده واگـر جـرم     ) 5(ومفهوم آن این است که دادگاههای انقـالب درمـواردی کـه در مـاده       

 4(درصورتی که غلط بودن این برداشت از مـاده          .مطبوعاتی یا سیاسی باشد واجد صالحیت هستند      
  .هن استواضح ومبر) 5و
قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی        (قـانون یـاد شـده     ) 4(مقررات تبصره یک الحاقی به ماده     -5

باشـد را   که به موجب آن رسیدگی بـه جرایمـی کـه مجـازات قـانونی آنهـا اعـدام مـی                    ) وانقالب
درصالحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است،منصرف از موارد صالحیت ذاتی دادگاههـای             

  .باشدالمی میانقالب اس
درمورد این ایراد هم بایستی گفت که تعیین صالحیت ذاتی هر مرجع قـضائی برعهـده قانونگـذار                  
است که حسب مصلحت و اراده قانونگذار ممکن است درهرمقطع زمانی تغییراتی درآن ایجاد شود               
وفلسفه تأسیس مراجع قضائی جدیـد هـم همـین اسـت همـان طورکـه لـوایحی بـرای تـشکیل                      

ای بـرای رسـیدگی     ههای اطفال وخانواده ومشابه آن مطرح شده تا مراجع  اختصاصی و ویژه            دادگا
قـانون  ) 220(وتبـصره مـاده   ) 219(شاهد مثال برای این مدعا مـاده        .بینی گردد به این جرایم پیش   

 کمیـسیون امورقـضایی وحقـوقی       28/6/1378آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب مـصوبه        
می است که رسیدگی به جرایم اطفال وهمچنـین رسـیدگی بـه کلیـه جـرایم              مجلس شورای اسال  

اشخاص بالغ کمتر ازهجده سال تمام را درصالحیت دادگاه اطفال قرارداده است همان موقع بـین                
دادگاههای عمومی و انقالب اختالف نظر حاصل شد که رسیدگی به جـرایم مـواد مخـدر توسـط                   

الحیت دادگاههای عمومی است یا دادگاه انقالب،که همان        اطفال وبالغین کمتر ازهجده سال درص     
قانون تشکیل دادگاههای عمومی    ) 5( ماده "5"موقع هم برخی ازدادگاه معتقد بودند که مطابق بند        

االطـالق درصـالحیت دادگاههـای انقـالب اسـالمی          و انقالب،رسیدگی به جرایم مواد مخـدرعلی      
ه 2133یرفت ودرمقدمه رأی وحـدت رویـه شـماره          است؛ولی دادستان کل کشور این نظریه را نپذ       

  : این گونه استدالل نمود که24/8/1379مورخ
قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی وانقـالب            ) 220 و 219(با توجـه بـه صـراحت مـواد        «

دادگـاه  (درامورکیفری که مقرر داشته جرایم اطفـال بایـد دردادگـاه اطفـال ویـا دادگـاه جانـشین                    
 قرارگیرد ودر واقع قانون اخیرالصدور مزبور درخصوص بزه اطفال درامر مواد            مورد رسیدگی )عمومی

 وهیـأت عمـومی دیـوان     )7(».مخدر تخصیص یافته است ولذا نظر به صالحیت دادگاه اطفـال دارد           
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بـه صـالحیت دادگاههـای اطفـال دررسـیدگی بـه جـرایم              عالی کشورهم مبنی بـرهمین نظریـه        
هاست که دادگاههای اطفال بـه جـرایم مـواد مخدرکـه توسـط              موادمخدر نظرداده واکنون هم سال    

آیا دیوان عالی کشور درصـدور      .کنندیابد رسیدگی می  اطفال وبالغین کمتر ازهجده سال ارتکاب می      
قانون تشکیل  )5(ماده"5"این رأی وحدت رویه به صالحیت ذاتی داد گاههای انقالب خصوصاً بند           

 است؟قطعاً توجه داشته،اما همان طور که در مـتن رأی           دادگاههای عمومی و انقالب توجه نداشته     
هم به آن اشاره شده،به روح قانون و فلسفه قانون اخیر الصدور توجه نموده؛زیرا این قـانون بـرای                   

تعجب این است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور چرا دو گانـه رفتـار               .حمایت اطفال وضع شده   
ام در میان است و از حساسیت بیشتری برخوردار است          و در مورد حساسی که مجازات اعد      کنند  می

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب،یک رسالت حمایتی خـاص را           )4(و مطابق تبصره ماده   
 قاضی رسیدگی شـود،این حمایـت       5از حقوق متهمان تدوین کرده است تا به جرایم آنها با حضور             

  . نموده استسلب)مورد مناقشه(را با صدور رأی وحدت رویه اخیر
  تعارض بین دو رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور چگونه قابل حل است؟-6

 در اجـرای    3/8/1379-651به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره           
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری،مرجـع صـالح             )220(تبصره ماده   

یم مواد مخدر ارتکابی توسط اطفال و بـالغین زیـر هجـده سـال،دادگاههای               برای رسیدگی به جرا   
از طرف دیگر،به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی           .باشدمی)دادگاه اطفال (عمومی

قانون تشکیل دادگاههای عمـومی و  )5(ماده  "5" در اجرای بند   30/10/1382-664کشور به شماره  
مواد مخدر حتی در مواردی که مجـازات اعـدام بـرای آن پـیش               انقالب،مرجع رسیدگی به جرایم     

  .باشدبینی شده است،دادگاههای انقالب اسالمی می
 وحدت رویه به قدرت خود باقی هـستند         ممکن است گفته شود که هر کدام از دو قانون و در رأی            

لغین زیـر  و تعارضی با هم ندارند و در حقیقت،در مورد جرایم مواد مخـدر کـه توسـط اطفـال و بـا              
شود؛اما واقـع مطلـب ایـن       یابد در دادگاههای انقالب رسیدگی می     هجده سال و باالتر ارتکاب می     

است که آثار این دو قانون و دو رأی وحدت رویه در تعارض هستند؛زیرا به جرایم اطفال و بـالغین                    
صـالحی  قـانون ا  )4(زیر هجده سال در مواردی که مجازات اعدام دارد مطابق تبـصره ذیـل مـاده               

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب،در دادگاه کیفری اسـتان بـه عمـل خواهـد آمـد و بـا                     
 قاضی،اما به جرایم افراد باالی هجده سال در دادگاه انقالب اسالمی به عمل خواهد آمـد                 5حضور

  .و با حضور یک قاضی،و این تعارض که از آن یاد شد،تعارض در مقام عمل و نتیجه است
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  :نتیجه
با توجه به مقررات و آرای وحدت رویه یاد شـده،در مقـام رسـیدگی بـه جـرایم مـواد مخـدر کـه                         
مستوجب اعدام یا حبس ابد است آخرین اراده قانونگذار بر این قرار گرفته است کـه رسـیدگی بـه                    
این جرایم و سایر موارد مهمی که قبالً آنها را احصا نمودیم توسط مرجع قضایی باالتری بـه نـام                    

نفر قاضی هم برای این منظـور در نظـر گرفتـه            5ادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار گیرد و         د
  .شده است

ورأی وحـدت رویـه     ) دادگاههای اطفال ( توجه به سابقه امر    هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدون     
 که با توجه به روح قـانون وفلـسفه قانونگـذاری صـادر شـده بـود،دررأی                  3/8/1379-651شماره  

 بدون توجه بـه روح قـانون وفلـسفه آن،صـالحیت ایـن       30/10/1382 -644دت رویه شماره ر   وح
را در مواردی که جرم مواد مخدربوده ودارای مجازات اعـدام           ) دادگاه کیفری استان  (مرجع قضایی   

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامـور        ) 271(است،سلب نموده وبا توجه به ماده       
آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده وفقـط بـه              «:داردبیان می کیفری که   

تنها راه باقیمانده برای حل مشکل این است که با توجه به آزمایشی             ».شونداثر می موجب قانون بی  
بودن این قانون وضرورت تدوین یک قانون جامع آیین دادرسی کیفـری کـه بـا واقعیـات موجـود               

دار قـضایی اعـم     منطبق، باشد تمام منویات قانونگذاررا از حیث مراجـع صـالحیت          سیستم قضایی   
ازدادسراها ودادگاهها وتعیین حد وحدود صالحیت آنها به طور مشخص ودقیق وبدون ابهام اقـدام               

  .گردد
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  :هانوشتپی
  .4/12/1382-17184روزنامه رسمی شماره -1
  .همان منبع-2
  .همان منبع-4 و3
  .همان منبع-5
جرایم موادمخدر از دیدگاه حقوق داخلی وحقـوق بـین          :برای اطالع بیشتر مراجعه شود به کتاب      -6

  .، انتشارات خط سوم،نوشته مؤلف1381المللی، 
،انتــشارات خــط )حــوقی وجزایــی(مجموعــه کامــل آرای وحــدت رویــه دیــوان عــالی کــشور -7

  .888،صفحه1383سوم،سیداحمد باختر، 
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  قضایی –استفتائات فقهی 
   نصاب درمال مسروقمعیار
 نخود  4/5ها همان   اگر دو نفریا بیشتر با هم سرقت کنند،آیا نصاب حد سرقت درتمامی سرقت            .الف

یا نصاب سرقت هریک از سـارقان بـه طورجداگانـه بایـد بـه               ) یا ارزش آن  (طالی مسکوک است    
  چهارونیم نخود طالی مسکوک برسد؟

 شیء جداگانه بربایند با حالتی که جمعـاً یـک           درفرض فوق،آیا بین حالتی که هریک از سارقین       .ب
  )1(شیء را بربایند، تفاوتی وجود دارد؟

  حضرت آیت اهللا بهجت 
اگر درنقب حرز تعاون کردند ویکی اخراج کرد حدبرمخرج است واگریکی منفرد بـه نقـب وهتـک                  

 نـصاب  شود واگر هردو،مقدار یکبود وشریک دراخراج هرکدام نصاب را بود ناقب  مخرج قطع می        
  .بنا براظهر واحوط.را اخراج نمودند قطع برهیچ کدام نیست

  حضرت آیت اهللا صافی گلپایگانی
درفرض سؤال اجرای حد برهردو ای بیشتر موقوف براین است که نصیب هرنفری بـه انـدازه                 .الف

  .واهللا العالم. نصاب باشد
رنـد شـرکت اسـت وبایـد        بلی،تفاوت دارد؛یعنی درصورتی که مشترکاً یک شـیء را بیـرون بیاو           .ب

ای را بیرون بیاورد شرکت نیست وخود       نصیب هریک به حدنصاب برسد واگر هریک شیء جداگانه        
  .واهللا العالم. شودآن شیء مالحظه می

  حضرت آیت اهللا مکارم شیرازی
  .سهم هریک از سارقین باید به حد نصاب برسد.الف
  .کندتفاوتی نمی.ب

  حضرت آیت اهللا موسوی اردبیلی
رسد از حـرز خـارج کنـد، حـد          اگر چند سارق یک شیء را که ارزش آن به حد نصاب می            .ف وب ال

ای را از حـرز خـارج کند،هرکـدام         سرقت در مورد همه آنان جاری است واگر هریک شیء جداگانه          
باشد وهرکدام بـه مقـدار حـد نـصاب سـرقت کـرده باشـد، حـد                  ازآنها مسؤول سرقت خودش می    

  .شودبراوجاری می
  آیت اهللا نوری همدانیحضرت 

  .باید سهم هرکدام ازآنها به حدنصاب برسد تا باسایر شرائط،حد سرقت جاری شود.الف
  )2(.باشسدفرقی میان این دو صورت نمی.ب
  
  سرقت درسال قحطی .7
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نیـاز  اگر سارق درسـال قحطی،غنـی و بـی        .الف: درمورد سرقت غیرمأکول درسال قحطی بفرمایید     
   حد سرقت جاری است؟باشد وسرقت نماید، آیا

آیا قحط سالی درعدم اجرای حد سـرقت موضـوعیت دارد وچیـزی جـدای از اضطراراسـت یـا                    .ب
  مصداقی از مصادیق اضطرار است؟

درقحط سالی،آیا بین حالتی که غذا وخوردنی دربازار وجود داشته ابشد ولی قیمت آن گران باشد                .ج
  رقی هست؟وبین حالتی که مواد خوراکی کمیاب ونایاب باشد ف

درصورت انحصارحکم حد سرقت به سرقت ماکول درسال قحطی،آیا مسروق باید مأکول بالفعل             .د
  باشد؟نیزمی) هرچه صالحیت خوردن دارد(باشد یا شامل مأکول بالقوه

تر،اگـر درطـول سـال،    المجاعه،سال قحطی است یا دوران قحطی؟به بیان واضـح       آیا مراد از عام   . ه
اوضـاع  ) مانند یک ماه(ان معیشتی مردم خوب باشد، ولی درمدت کوتاهیوضع اقتصادی کشور وتو  

اقتصادی کشور خراب باشد ومردم دروضع معیشتی پایینی باشند وارزاق عمومی کمیاب یـا نایـاب                
  گردد؟شود، آیا باز سال قحطی برآن اطالق می

)3(آیا درسال قحطی تعزیرسارق نیز منتفی است؟.و
  

  حضرت آیت اهللا بهجت 
اگـر ازمـأکوالت مثـل نـان وامثـال آن باشـد             . درایام قحط ومجاعـه موجـب قطـع نیـست          سرقت

واظهرالحاق مأکول بالقوه مثل گندم وجو است واظهرعموم حکم است به صورت وجود مـأکوالت               
العاده و هم چنین غیر مأکوالت اگرتوصل به مـأکول باشـد یـا ادعـاء بـشود بـا             با اثمان غالیه فوق   

  .ت اطمینان بخالفاحتمال صدق،نه درصور
  حضرت آیت اهللا صافی گلپایگانی

  .واهللا العالم.محل اشکال است.الف
  .واهللا العالم.عام المجاعه واضطرار دو موضوعند.ب
  .مجرد گرانی با وفور خوراکی عام المجاعه نیست.ج
  .شودشامل مأکول بالقوه هم می.د
  .واهللا العالم.فی استدرمدت کوتاه هم اگر غذا یافت نشود جهت عدم اجراء حد کا.ه
  .واهللا العالم.درمورد اضطرار تعزیر ندارد.و

  حضرت آیت اهللا موسوی اردبیلی 
درسرقت غیرمأکول درسال قحطی وگرسنگی درغیرمـضطر،حد بـا وجـود سایرشـرایط جـاری          .الف

  .است، درسرقت مأکول جاری نیست ولو سارق نیازمند نباشد
ار است ونسبت بـین ایـن دو عمـوم وخـصوص            سال قحطی وگرسنگی موضوعی جدا از اضطر      .ب
  .وجه استمن
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مالک آن است که نوع مردم درآن سال درگرسنگی بسر برند وفرق ندارد کـه منـشأ آن کمبـود        .ج
  .کاال باشد یا عدم قدرت نوع مردم برتهیه آن

  .فرقی بین مأکول بالفعل وبالقوه نیست.د
شود،ولی اجرای حد نـسبت بـه       گفته نمی المجاعه  اگر چه به قحطی وگرسنگی کمی ازسال عام       . ه

  .سارق در خصوص آن ایام از سال،خالف احتیاط است؛خصوصاً اگر سارق محتاج باشد
  .تعزیر نیز منتفی است.و

  حضرت آیت اهللا نوری همدانی
  .گردددرفرض سؤال،بنابراحتیاط،حد سرقت جاری نمی.الف
  .یت داردازجواب باال معلوم شد که جدای از اضطرار است وموضوع.ب
  .بلی،فرق دارد.ج
  .منحصر به مأکول بالفعل نیست.د
  .فرقی ندارد که دوران قحطی تمام سال باشد یا کمتر.ه
  .بستگی به نظرحاکم شرع دارد.و

  :هانوشتپی
  .5823قضایی،مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه،سؤال -گنجینه آرای فقهی.1
  ).بندج(5838همان،سؤال .2
  .5844همان،سؤال .3
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  شکی قانونیپز
  های پزشکی قانونی مرگجنبه

Medicolegal aspects of death  
  مرگ شناسی 

)the patho physiology of death(  
  )Rigor mortis(جمود نعشی

هـا وازنظـر   ازنظربیوشیمی این فرایند همراه است با افزایش بـسیار زیـاد اسـیدالکتیک درماهیچـه              
-حرکـت شـدن مفاصـل مـی       که باعث ثابـت وبـی     شدن فیبرهای عضالنی    کلینیکی سفت وکوتاه  

  .شویمشوند،که درصورت سعی درخم وراست کردن آنها  باعث شکستگی می
ایـن ترکیـب    .اسـت ) ATP(جمود نعشی دراثر کاهش در ترکیب شیمیایی آدنوزین تـری فـسفات           

شـود کـه    سازی واکنش اکتین ومیـوزین مـصرف مـی        زا بوده که اکثر انرژی آن جهت فعال       انرژی
عالوه براینکه یک منبع انـرژی اسـت،        ) ATP. (ی اصلی عضله ومسئول انقباض آن هستند      اجزا

شود که میزان   ای زمانی شروع می   سفتی ماهیچه .باشدها نیز می  مسئول االستیسیته ونرمی ماهیچه   
میزان طبیعی برسد جمود درحداعالی     % 15طبیعی خود برسد و درصورتی که به        % 85این ماده به    
های شوند؛ اما زودتر از همه دردسته     درفرآیند جمود،تمام فیبرهای عضالنی گرفتار می     .دخود قراردار 

ای مثل عضالت فک، صـورت، گـردن، مفاصـل مـچ دسـت وپـا وبعـد        های ماهیچهکوچکتر توده 
-ازآن،مفاصلی که گروههای بسیاربزرگ عضالنی دارند مثل مفصل زانو، آرنج ولگـن را در برمـی                

جمود درتمـامی نـسوج وارگانهـایی    .نیستترتیب سفت شدن همیشه برقرار ولی درعمل، این   .گیرد
عنبیه تحت تأثیر جمود قرارگرفته وانـدازه مردمـک را          .دهدکه دارای بافت عضالنی هستند رخ می      

درقلب، جمـود باعـث انقبـاض       .سازددهد وشاید اندازه مردمک هردوچشم را نامساوی می       تغییر می 
 بیضه باعث انقباض آنها شده وهمراه با انقباض عـضالت کیـسه             شود ودرعضله دارتوس  بطنها می 

شود که دربعضی موارد با انزال یا فعالیت جنسی قبـل ازمـرگ          منی وپروستات باعث انزال منی می     
جمود درعضالت راست کننده مو باعث سیخ شـدن موهـای بـدن ونمـای پوسـت                 .شوداشتباه می 

کنند ها پس از مرگ هم رشد میده را که ریششود واشتباهاً این عقیمی)Goose flash(مرغی
-گرفتگی،جمود زودتر شروع شده وزودتر نیز اضمحالل مـی        درمرگهای ناشی از برق   .شودباعث می 

- ساعت درتمام بدن برقـرار مـی       8-12شود ودر   ساعت بعد ازمرگ ظاهر می    5-7جمود حدود   .یابد

  .ماندشود وبه همین ترتیب باقی می
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ازبـین رفـتن جمـود براسـاس همـان ترتیـب            .شـود ه مجدداً جسد شل می    تا مرحله فساد نعشی ک    
-روز هم باقی می   4رود؛اما گاهی تا    ساعت جمود ازبین می   36درجسد معموالً بعد از     .درگیری است 

 Rigor(ارتباط بین میزان جمود به درجه حرارت بدن، کمک کننده برای فاز سیکل جمـود  .ماند

Cycle  (تواند راهنمای مفیـدی بـرای تعیـین زمـان     نتشار جمود میاز نظر تئوری،شدت  ا. است
گذشته از مرگ باشد ودرعمل،قانونی است که بستگی به مراحل بیولوژیکی دارد که بـه طـورحتم                  

شروع آن درمواردی که منجر بـه افـزایش اسـید الکتیـک قبـل از مـرگ                  .باشدمتغیر وناپایدار می  
های درافرادی که ماهیچه  .ار سریعتر خواهد بود   ددربافتهاست به خصوص ورزش ویا بیماریهای تب      

اند مثل افراد پیر ویا کسانی که توده عضالنی کمی دارند مثـل نـوزادان ویـا                 فرسایش یافته داشته  
اند جمـود بـه آهـستگی تـشکیل شـده یـا جمـود قابـل             کسانی از بیماریهای تضعیف کننده داشته     

  .شودشناسایی تشکیل نمی
-12ده ازجمود در تعیین زمان گذشته ازمرگ است، با دامنه احتمال بین             ترین استفا بیشترین ومهم 

ساعت درکل عضالت بدن مستقر شـده،ولی ایـن         6-12جمود به طورمیانگین در عرض      .  ساعت 6
  .رود ساعت باقی ماند وبا شروع فساد نعشی از بین می18-36زمان متغیر است وجمود کامل 

تـوان زمـان گذشـته از فـوت را          ن درجه حرارت بدن مـی     با درنظرگرفتن جمود ومیزان ازدست رفت     
  .حدس زد

  .ساعت اززمان فوت وی گذشته است3اگرجسد گرم وشل باشد،کمتر از -
  . ساعت از زمان مرگ سپری شده است3-8اگرجسد گرم وسفت باشد، بین -
  .گذرد ساعت ازفوت وی می36جسد سرد وسفت، حدود-
  .گذردساعت می36ی بیش از و درصورت سرد وشل بودن جسد،از مرگ و-

  جمود کاذب
بـه ایـن    .توان آنها را مشخص کرد    دهند،اما به راحتی می   مواردی وجود دارند که جمود را تقلیل می       

-نوع جمود که با عللی غیرازعوامل تغییری طبیعـی دربیوشـیمی عـضله اسـت،جمود کـاذب مـی                  

زدگـی  قـرار دارد بـه دلیـل یـخ    جسدی که درسردخانه  .ترین این موارد سرمازدگی است    شایع.گویند
بـا گـرم کـردن      . درجه ویا کمتر نیاز دارد     5ای به دمای زیر     چنین پدیده .شودمایعات بدن سفت می   

چنین جسدی ممکن است جمود واقعی استقرار یابد ویا به دلیل صـدمات داخـل سـلولی ناشـی از                    
گرمـای بـیش ازحـد      . آسیب وارد شده به غشای سلولی توسط کریستالهای یخ هرگز ایجاد نـشود            
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هـا منعقـد شـده وباعـث سـفتی          دراین حالـت پـروتئین    .شودباعث آب رفتگی وسفتی عضالت می     
اثرگرما را بـه    .میزان ووسعت این سفتی به شدت گرما ومدت تماس بستگی دارد          .شوندعضالت می 

  .ندتواند درتشخیص ایجاد خطا بکتوان دید، اما اگر مدتی از آن بگذرد، میراحتی روی پوست می
  )Cadaveric Spasm(اسپاسم کاداور

 اسپاسم کاداور یک  جمود آنی بدون شلی اولیه است کـه  .شود شایع است کمترازآنچه که گفته می   
هایی است که احتماالً بـا واسـطه سیـستم    اسپاسم کاداور،انقباض ماهیچه  .دهدپس از مرگ رخ می    

 بسیار زیاد رخ داده اسـت، ایجـاد         عصبی ودرمرگهایی که با حالت استرس عصبی وفعالیت فیزیکی        
این پدیده تنها دریک گروه از عضالت مثل عضالت خم کننده یک اندام رخ داده وتمامی                .شودمی

ترین فـرم   شایع.مانداین پدیده ناگهانی تا زمان فساد نعشی ثابت می        .کندعضالت بدن را درگیرنمی   
درفردی که امید به حمایت وکمک      اند به خصوص    این حالت، دستانی است که چیزی را چنگ زده        

کاربرد تغییرات شیمیایی در تخمین زمان فوت سعی شده است تا از تغییرات بیوشیمی              .داشته است 
بـه دالیـل    .افتد، برای تعیین زمان گذشـته ازمـرگ اسـتفاده شـود           دربدن که بعد ازمرگ اتفاق می     

بیـشترین توجـه بـه      .عشی باشند گیری،ساده ومقاوم به فساد ن    ها بایستی برای اندازه   واضح، شاخص 
-تغییرات ایجاد شده در نمکهای معدنی موجود درمایعات بدن که پس از مرگ  استریل باقی مـی                 

ماند شده است، بخصوص روی مایع مغزی نخـاعی ومـایع زجاجیـه چـشم کـه درافـراد مختلـف                     
ترین عنصرمایع زجاجیـه کـه جهـت تخمـین زمـان فـوت بـه آن توجـه شـده                     مهم.متفاوت است 

بعـد از مـرگ،     . گیـری مهـم اسـت     گیری وروش آزمایش درنتیجه   طرز نمونه .باشدست،پتاسیم می ا
حداکثر .کندمیزان پتاسیم مایع زجاجیه افزایش دارد ومیزان سدیم وکلر وگلوکز آن کاهش پیدا می             

  .ساعت اول پس از مرگ است24-36زمان استفاده از پتاسیم درتشخیص زمان گذشت از فوت 
   سومبعد از روز:3

  )Putre Faction(فساد نعشی
بنـابراین،  .شـود شود؛اما فقـط بعـد ازچنـد روز مـشخص مـی           فرآیند فساد نعشی با مرگ شروع می      

گندیـدگی جـسد یـک      .شود که بعضی از سلولها هنوز زنـده هـستند         گندیدگی جسد زمانی آغاز می    
ا،اتولیز نـسوج بـه دلیـل       فرآیند مرکب بوده ومشتمل بر اتولیز سلولها ، ناشی از تجزیه شیمیای آنه            

-مـی ) از روده ومحـیط خـارج     (هـا آنزیمهای آزاد شده وتأثیرات خارجی ناشـی از باکتریهـا و قـارچ            

گندیدگی جسد ازیک محیط به محیط دیگر، ازجسد به جسد وحتی از یـک ناحیـه جـسد تـا                    .باشد
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ص بـه   زمان شروع وپیشرفت گندیدگی به عوامل متعددی به خـصو         .نواحی دیگر آن متفاوت است    
بنـابراین، افـرادی کـه      .شرایط سالمتی فرد قبل ازمرگ،درجه حرارت ورطوبت محیط بستگی دارد         

اند ویا کـسانی کـه درمعـرض جراحـات بـاز قـرار              درزمان حیات، درگیربیماریهای حاد عفونی بوده     
فـساد جـسدی کـه درآب وهـوای معتـدل ودرشـرایط             .شونداند سریعتر دچار فساد نعشی می     داشته

درمناطق حاره، فـساد    .شودای قرار دارد به طور متوسط سه روز پس از فوت شروع می            نهغیرسردخا
سریعتر است ودرارتفاعات باال به دلیل دمای زیر صفر،فرآیند فساد برای مدت نامحـدودی متوقـف      

نظـر از پیـشرفت زمـانی، فـساد نعـشی دارای مراحـل مـشخص وترتیـب خاصـی                    صـرف .شودمی
 قابل مشاهده فساد، تغییر رنگ دیواره تحتانی شـکم، اغلـب در ناحیـه               معموالً اولین عالمت  .است

علت این پدیده به انتشار باکتریهای داخل روده بـه نـسوج دیـواره شـکم وتجزیـه       . باشدراست می 
تورم .گیرداین تغییر رنگ به تدریج سرتاسر دیواره شکم را دربرمی         .هموگلوبین به مواد رنگینه است    

اره شکم با گازها تغییربعدی است، که همراه است بـا ایجـاد تاولهـایی کـه              بافتها ومتسع شدن دیو   
-صورت وگردن قرمـز رنـگ شـده وبـه تـدریج متـورم مـی               . گیرددرانتهای هفته اول صورت می    

گیرنـد، درمحـیط مـایع      ها منـشاء مـی    باکتریهای مسئول ایجاد فساد که عمدتاً از روده و ریه         .شوند
-ین رو در سیستم وریدی پخش شده،خون را تجزیه کرده و دیوارۀ  رگ             یابند؛ از ا  آسانتر انتشار می  

این پدیده را که مرمری شدن گویند، از سطح بدن قابـل            . کنندآمیزی می ها ونسوج اطراف را رنگ    
  .مشاهده است

درانتهای هفته اول و بخصوص درسیاهرگهایی  که نزدیک به شکم هستند وهمچنـین درقـسمت                
رنـگ آن درابتـدا قرمـز       .تـر اسـت   ها واضح های شکم وکتف  فسه سینه،کناره فوقانی پاها و قدامی ق    

بعد ازچندین هفته،رنگ سبزمایل به قرمزپوست تبدیل به سبز تیره ویا تقریباً            . شودوسپس سبز می  
از تمامی منافذ بدن بـه      .شودبعد ازحدود سه هفته ،تغییر شکل اصلی درجسد دیده می         .شودسیاه می 

کتوم و واژن، مایع خونی که در واقع مـایع ناشـی از نـرم شـدگی  وفـساد                    خصوص دهان، بینی، ر   
مـایع  .گزارشاتی ازخروج پس ازمرگ جنین درزنان حامله دیده شده است         .زندنسوج است بیرون می   

  .شودشدن نسبی بدن در انتهای ماه اول دیده می
ینکه جسد شـدیداً بـا   شود،مگرافساد نعشی دریک جسد به طورطبیعی درزمستان با تأخیر انجام می 

شود دچار فساد می  ور درآب با سرعت کمتری      درموارد عادی، جسد غوطه   .فاضالب آلوده شده باشد   
افتد؛اما این بـستگی    وبه سطح آمدن آن به دلیل گازهای نشتی بعد ازیک هفته تا ده روز اتفاق می               
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بی دمـای آن    تـر بـودن نـس     آب بـه علـت پـایین      .به میزان پوشش جسد و درجه حـرارت آب دارد         
درآبهـای  .کنـد وهمچنین محافظت جسد ازحشرات وجوندگان، سرعت پیشرفت فـساد را کنـد مـی           

سـرعت  . خیلی سرد ممکن است جسد تا حدود سه هفته روی آب نیاید ویا هرگز این اتفاق نیفتـد                 
. تر از اجسادی است که درروی زمین یا درآب قرار دارند          فساد دراجساد دفن شده درزیرخاک آهسته     

شود ونبش قبـر پـس از       درواقع،دربعضی شرایط خاص،فرآیند فساد نعشی تا حد زیادی متوقف می         
بـه همـین دلیـل،      .تواند حاوی اطالعات مهمی ازجسد وچگونگی فوت او باشد        چندین سال نیز می   

پوشـی  ارزش بـدانیم واز آن چـشم      هیچ گاه نباید صرفاً به خاطر گذشـت زمـان، نـبش قبـر را بـی                
  :یل درسرعت فساد دراجساد دفن شده عبارتند ازعوامل دخ.کنیم

گیـرد  فاصله زمانی بین مرگ تا دفن شدن که هرچه این زمان کمتر باشد،فساد کمتر صورت می               .1
پایین بودن دما، عدم دسترسی حیوانـات وعـدم وجـود          .وشاید هرگز تا مرحله مایع شدن پیش نرود       
  .اکسیژن از عوامل دخیل دراین عامل هستند

  .کنددفن جسد درعمق زمین جسد را نیز حفظ می:ینعمق زم.2
  .ترازجنس خاک استمحل قرارگیری مدفن که ازنظرارتباط با سفره آب زیرزمینی مهم.3
  .اندازدکند وپیشرفت فساد را به تأخیر میکه ازرسیدن آب وهوا به جسد جلوگیری می:تابوت.4

  :دارند به قرار زیرندبعضی ازویژگیهای فساد نعشی که درپزشکی قانونی اهمیت 
  .مانندتری باقی میترند ومدت طوالنیبافتهای همبند وعضالنی نسبت به فساد مقاوم.1
بعضی از ارگانها مثل رحم و پروستات ممکن است برای مدتها بعـد ازفـساد، قابـل تـشخیص و                    .2

  .بررسی باشند که این مسئله اهمیت زیادی درتشخیص هویت دارد
،مقاوم به فساد هستند وشواهدی برنارسایی عروق کرونر را کـه بـه صـورت          دیواره رگهای خونی  .3

  .توان درآنها پیدا کردگچی شدن است می
نهایتاً،گندیدگی جسد یک واژه عام بوده وچندین زیرگروه دارد که ممکـن اسـت یـک یـا چنـد                    .4

  .زیرگروه آن دریک جسد دیده شود
  )Adipocere(آدیپوسر

آدیپوسسر یک ماده واکسی شکل است که ازچربـی         . پس ازمرگ است   یک تغییر مهم ونسبتاً شایع    
تـشکیل آدیپوسـر نیازبـه      .گیـرد آید واکثر مواقع قسمتهای نامنظمی از بدن را دربرمی        بدن پدید می  

اکثرمـوارد تـشکیل شـده      .هـوازی دارد  شرایط خاصی مثل گرما، رطوبت و فعالیت میکروبهای بـی         
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اهمیـت آدیپوسـر بـیش      .دهـد ها یا گورهای مرطوب رخ می     ور درآب و غار   ،دراجساد غوطه آدیپوسر
-ازیک واکنش شیمیایی ساده بوده وپس از تشکیل تا چندین دهه وحتی چندین قـرن بـاقی مـی                  

ها، حدقه چشم،قفسه سینه، دیـواره شـکم وباسـنها بیـشتر بـه              بعضی ازنواحی جسد مثل گونه    .ماند
کنـد و صـدمات بـه       صلی خود را حفـظ مـی      با تشکیل آدیپوسر،بدن فرم ا    .شوندآدیپوسر تبدیل می  

  .گذردوجود درجاتی ازآدیپوسر،یعنی اینکه حداقل چند هفته ازمرگ می.کندبافتهای نرم را حفظ می
  )Mommification(مومیایی

نوعی تغییر درازمدت پس ازمرگ است  که درواقع خشک شدن نسوج بجای فساد نعشی مرطوب                 
های جسد،مومیایی شدن نیزممکن است نسبی بوده وهمـراه        یشبیه به سایر انواع گندیدگ    . باشدمی

با انواع دیگر گندیدگی دریک جسد دیده شود؛ولی احتمال اینکه تمامی جسد را دربرگیرد بیـشتر از      
مومیایی شدن تنها درآب وهوای خشک ومعمـوالً ونـه همیـشه گـرم رخ           .انواع دیگر تغییرات است   

یزبه دلیل خشکی هوا که منبع رشـد باکتریهاسـت اتفـاق    این پدیده درآب وهوای یخ زده ن     .دهدمی
  .افتدمی

الزمه مومیـایی شـدن،آب     .شودترین شکل مومیایی، درنواحی صحرایی حاره دیده می       شناخته شده 
درشرایط هوایی درصـورتی کـه نـسوج بـدن          .باشدوهوای خشک وترجیحاً همراه با کوران هوا می       

درمومیـایی،  .شوند متوقف شده و نسوج بدن خشک می       استریل باشند مثل یک نوزاد ، فساد نعشی       
شـبیه بـه آدیپوسـر گـاهی اوقـات          .باشـد عامل مهم تبخیرسطحی آب بدن در شرایط خشک مـی         

-ای رنـگ مـی    رنـگ پوسـت تغییـر کـرده ومعمـوالً قهـوه           .پذیر است شناسایی چهره جسد امکان   

کنـد، ولـی     آن ایجـاد مـی  های سفید،سبز یـا سـیاه روی    ها،ایجاد لکه سازی کپک اگرچه کلنی .شود
درآب .ارگانهای داخلی بسته به زمان گذشته ازمرگ ممکن اس نیزخشک ویـا نیمـه فاسـد باشـند                 

وهوای معتدل، اگر جسد در یک محل گرم وخشک مثل اتاقهای دربسته یا گنجه،دسـت نخـورده                 
 مـشخص   زمان الزم بـرای مومیـایی شـدن کـامالً         .مومیایی شدن رخ خواهد داد    باقی بماند، درآن    

پس از خشک شدن کامل جـسد،حالت وی بـرای سـالها            .نیست،ولی مطمیناً به چند هفته نیاز دارد      
-ماند ونهایتاً با تشکیل کپک و از هم گسیختگی فیزیکی، نسوج خشک شده از هـم مـی                 باقی می 

  .یابداین مرحله در اثرحمله حیوانات به جسد سریعتر گسترش می.شودپاشندو به پودر تبدیل می
  )Skeletionisation(کلتی شدناس
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شوند، درطی آن،نسوج مرطوب، متورم ونهایتاً مـایع  اکثر اجسادی که دچار فساد نعشی مرطوب می     
تـرین بافتهـا    تانـدونها ودیگـر بافتهـای فیبـروزی وسـفت،مقاوم         .مانـد شده و تنها اسکلت باقی می     

ـ          .هستند ه مراحـل طبیعـی فـساد       زمان الزم برای اسلکتی شدن بسیارمتفاوت است وفقط بستگی ب
  .ها نیزداردها وکپکنعشی ندارد، بلکه بستگی به وجود حشرات وحیوانات یا قارچ

ترین عامل برای اسکلتی شدن، قرارگیری جسد درمعـرض هجـوم حیوانـات والرو وحـشرات                مهم
اهمیت الرو حشرات درشباهت فعالیت آنها با جراحات قبل ازمرگ است وتـشخیص آن نـه                . است

تگی به طرح جراحـت ایجـادی اسـت،بلکه بـه نبـودن واکـنس حیـاتی درمحـل جراحـت                     تنها بس 
به طورتخمینی، اسکلتی که هنوز غضروف وبافت فیبروزی متـصل بـه آن را دارد،               .نیزبستگی دارد 

قدمت استخوانی وزمان گذشـته از مـرگ را از روی اسـکلت    .گذردحدود یک سال از قدمت آن می   
تـرین عامـل درتخمـین قـدمت اسـتخوانی، محـیط            مهـم . کـرد  توان بیـان  برحسب دهه وسده می   

توان حفـظ شـده بـه خـصوص درغارهـای تاریـک             استخوانهایی را با صدها سال قدمت می      .است
روشهای مختلفی بـرای تعیـین قـدمت اسـتخوانی وجـود دارد کـه ازآن جملـه آنـالیزکردن                    .یافت

-را انـدازه مـی    14ه مقدار کـربن     دراین تست ک  .رادیواکتیو است که ارزشی درپزشکی قانونی ندارد      

سـال عمـر دارنـد قابـل اسـتفاده نیـست؛چون نیمـه              200گیرند، درمورد استخوانهایی که کمتر از       
سـال بقـدری کـم    50 سال است و میزان اسـتحاله آن درطـی   5000عمرکردن رادیواکتیو بیش از     

  .باشدگیری نمیاست که قابل اندازه
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  آرتفکتهای پس ازمرگ
)Post-mortem artefacts(  

تواند پزشک معاینه کننـده را گمـراه سـاخته          خوریم که می  درحین معاینه جسد،با آرتفکتهایی برمی    
آرتفکتهایی که درنتیجه سعی دراحیـای بیمـاران شـده          .وحتی باعث عدم اجرای عدالت واقعی شود      

ی را به تحریک الکتریکی قلب که درنتیجه آن آثارگرمایی و یا حتی سوختگ          . است غیرشایع نیستند  
امکـان ایجـاد سـوختگی      .احیاسـت ترین اثر باقیمانده دراثر     بینیم شایع طورمستقیم روی پوست می   

توان با نبودن واکـنش حیـاتی کـه درحقیقـت یـک             درفرد فوت شده هم وجود دارد؛ اما این را می         
تـرین واکـنش حیـاتی      فـوری . واکنش دفـاعی بـدن زنـده درمقابلـه صـدمه اسـت تـشخیص داد               

گشادشدگی مویرگهای اطراف محل سوختگی است که به صورت یـک ناحیـه قرمـز               درسوختگی،  
شـوند دارای پـروتئین بیـشتری       تاولهایی که قبل ازمرگ ایجـاد مـی       .شودرنگ در پوست دیده می    
یک سری از آرتفکتهای شایع که درنتیجه تالش دراحیای فـرد بـا      . باشندازتاولهای بعد ازمرگ می   

مـشکل  .باشـد هـا مـی   ود مثل کبودی قفسه سینه وشکـستگی دنـده        شماساژخارجی قلب ایجاد می   
بعضی ازاین  .شودتشخیص قبل یا بعد ازمرگ بودن این صدمات به وسیله آسیب شناسی معلوم می             

  :باشندصدمات به شرح زیرمی
ممکن است باعث کبودی قدام قفسه سینه، خونریزی زیرپوست قفسه          ) CPR(ماساژخارجی قلب   

ها،پارگی ریه، خونریزی داخل کیسه قلب وخـونریزی داخـل چـشمی            ودندهسینه، شکستگی جناغ    
تواند باعث کبودی صـورت وگـردن وآثـار ایجـاد شـده دراثرفـشار               تنفس دهان به دهان می    . شود

  .ها شودانگشتان وناخن
ها، دندانها وحلـق شـود وحتـی گـاهی          استفاده از لوله داخل تراشه ممکن است باعث آسیب به لثه          

گی استخوان المی وشاخ غضروف تیروئید ویا سایرصدمات به حنجره شود که ممکن             باعث شکست 
محل تزریق داروهـای اورژانـسی دردسـتها ممکـن اسـت بـا              .است با آثار خفه کردگی اشتباه شود      

جراحات بعد ازمرگ شدید ممکن است به وسـیله حیوانـات ایجـاد             .تزریق مواد اعتیادآوراشتباه شود   
تهای فاسد شده به وسـیله الرو مگـسهای و دیگـر حـشرات بـسیارشایع                تسریع درتخریب باف  .شود
شـناس بـرای ارزیـابی زمـان گذشـته از مـرگ        بایستی از نظریات یک حشرههدراینجاست ک .است

توانـد اطالعـات    بنابراین،وجود حشرات، سن الروها وتعداد دفعات تولید مثل آنها مـی          .استفاده کرد 
 موضوع بسیارتخصصی بوده ودرمواردی مثـل تحقیقـات جنـایی           این.دقیقی را دراختیار ما بگذارید    
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تر است تا موضوع تئوری آن ونیازبـه        ارزیابی این موضوع درمحل بسیار پیچیده     .کنداهمیت پیدا می  
هـا وپوسـته    های الزم ازمحل، حـشرات،الروها،تخم    آوری نمونه تجربه کافی خصوصاً درمورد جمع    

شـود را بایـد ذکـر کرد،مثـل     که به یک فـرد مـرده وارد مـی      باالخره صدمات تروماتیکی    .آنها دارد 
توجـه ازروی آن رد شـده واعتنـایی بـه آنچـه      نابودی فردی که درجاده افتاده است وماشـینها بـی        

  .کنندگذشته نمی
هـا برخـورد   نهایتاً،جراحات وارد شده به فردی که غرق شده که یا به وسیله امـواج آب بـه صـخره       

  .شوندنوران دریایی وپروانه کشتیها تکه تکه میکند ویا به وسیله جامی
  ادامه دارد
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  های اخالقیدستورالعمل
  

به عدد صدمرتبه، چنانچه درروایت آمـده اسـت،هفتاد نـوع بـال را از               »الحول وال قوه اال باهللا    «ذکر
  .نماید که آسانترین آنها،غم واندوه استانسان دور می

 -قـدس اهللا نفـس الزکیـه   -مـد بهـاری همـدانی    جناب عارف عظیم الـشأن حـضرت آیـۀ اهللا مح          
  :اندای فرمودهدرمرقومه

اگرخدای نکرده نکبت،چـاک گریبـان را گرفتـه،الأقل گـدایی را ازدسـت مده،بـه تـضرع وزاری                   «
چه اینکه مجانی طلـب اسـت،اگر جـدی داشـته           .بکوش، درخلوت به دروغی بچسب تا راست شود       

  ».باشد،مقصودش حاصل است
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  مال مقبوض بالسومضمان تلف یا نقص 
  :مقدمه

مقبوض بالـسوم   )1(. بروزن قوم درلغت به معنای عرضه کردن به فروش با ذکر قیمت است            "سوم"
دهـد وخریـدار    یا آخذ بالسوم، ناظر به مالی است کـه فروشـنده آن را درمعـرض فـروش قرارمـی                  

 دقـت ببینـد و      گیرد تا به  احتمالی به قصد خرید،ظرف یا کاالی شکستنی فروشنده را به دست می           
پس از اختبار و ارزیابی آن واطالع از اوصـاف و خـصوصیات آن،چنانچـه آن را پـسندید،خریداری                   

حال اگر گیرنده در این حالـت آن کـاال ازدسـتش بیافتـد              . نماید واال آن را به مالکش مسترد دارد       
ت تعـدی   وشکسته شود یا خسارت ببیند آیا گیرنده مال ضامن است یـا ضـمان او منـوط بـه اثبـا                    

ای با چنین موضوعی درنزد شما دادرس دادگاه مطرح شود،          وتفریط اوست؟و اصوالً چنانچه پرونده    
  چگونه تصمیم خواهید گرفت؟

، درقانون مدنی ایران، ماده قانونی که صـریحاً         )2(اندهمچنان که بعضی از نویسندگان حقوقی آورده      
حال چنانچه فقدان نـص صـریح قـانونی بـه           .شودحکم مال مأخوذ بالسوم را بیان نماید، دیده نمی        

معنای نیافتن حکم موضوع در قوانین مدونه باشد، دادرس دادگاه برای اصدار حکـم قـضیه ناچـار                  
باشـد؛اما بـا رجـوع بـه منـابع معتبروفتـاوای            ازرجوع به منابع معتبراسالمی یا فتـاوای معتبـر مـی          

اند،حکم صریح وروشنی که مـورد       نموده  بیان )3(اسالمی،همچنان که بعضی از استادان علم حقوق        
گردد و موضـوع دربـین فقهـا نیزمـورد          قبول اکثرفقهای امامیه باشد دراین خصوص مالحظه نمی       

منشأء اختالف درجایی است که ازسوی قابض، تعدی و تفریطی در تلف یا نقص              . باشداختالف می 
بـه اثبـات    د هرامین دیگر منـوط      ای ضمان او را مانن    مال صورت نگرفته باشد،که دراین حالت عده      

علی الید ما أخذت    (الیداند،وازقاعده علی ای دیگرمأخوذ بالسّوم را امین ندانسته     اند وعده تقصیردانسته
اصل کلی ضمان هرمتصرف مال غیر، اعم از متصرف مأذون یـا غیرمـأذون ازسـوی                ) حتی تودیه 

هادهای خاص را استثنای براصـل تلقـی       اند و امانی بودن تصرف درعقود ون      مالک را استنباط نموده   
  .گیرداند که درمباحث  بعدی مورد بررسی قرارمینموده

  :مبنای مسئولیت گیرنده مال
دربررسی مبنای مسئولیت گیرنده مال مأخوذ بالسّوم ابتدا به بررسی نظریه قائلین به ضمان قابض               

  .اهیم  پرداختوسپس به بررسی نظریه قائلین به عدم ضمان او درتقابل با آن خو
  نظریه ضمان مأخوذ بالسّوم-1

تقصیر یـا   (ازمیان نویسندگان حقوق،استاد دکتر سیدحسن امامی معتقدند که گیرنده درهرحال         -الف
ای که صریحاً حکم مال     ایشان بعد از ذکراینکه درقانون مدنی ایران ماده       .ضامن است ) عدم تقصیر 
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) 301(توان با توجه به مالک ماده     ولی می «:داردان می شود،بیمأخوذ بالسّوم را بیان نماید دیده نمی      
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند             « :گویدقانون مدنی که می   

هرگاه کسی مال غیـر را      «:گویدکه می ) 631(وصریح ماده   » .ملزم است آن را به مالک تسلیم کند       
مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امـین قـرار داده              به عنوانی غیرازمستودع متصرف باشد و     

بنابراین، مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولـی نـسبت بـه مـال                ».باشد مثل مستودع است   
باشـد مگـر درصـورت تفـریط یـا تعـدی، و درصـورت               علیه و امثال آنها ضامن نمی     صغیر یا مولی  

او وامتناع متصرف با امکان رد،متصرف مـسئول تلـف          استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه        
وآنکـه  «:نمایدگیری می چنین نتیجه » .اگرچه مستند به فعل او نباشد     .وهرنقص یا عیبی خواهد بود    

گیرنـده آن را ضـام   ] تـوان پـس مـی  [ را امین شناخته است قانون مزبور گیرنده مال مأخوذ بالسّوم    
  )4(».یط ننموده باشدهرتلف ونقص وعیب دانست،اگر چه تعدی وتفر

  :نماید ازدیگر نویسندگان حقوق،استاد دکترمهدی شهیدی دراین خصوص چنین اظهارنظر می-ب
به نظرما درفقه،اصل این است که متصرف مال غیر،ضامن است مگراینکه تصرف او امانی اعالم               «

از طـرف   . داشـت تـوان   شده باشد؛ زیرا همان طور که ذکرشد، دراعتبار حدیث علی الید تردید نمی            
گیرد،چه حدیث مزبور نسبت به ید وتصرف، مطلق است         دیگر، علی الید هرگونه تصرفی را دربرمی      

شود،خواه تصرف بـا اذن مالـک باشـد یـا بـدون اذن      و با اطالق خود هرگونه تصرفی را شامل می   
تحقیـق  ای از تصرفات را که به سـبب برخـی از عقـود یـا                دراین میان دالیل خاص فقهی، پاره     .او

شود از شمول قاعده مزبور خارج واستثنائاً آن         محقق می  - مانند والیت و قیمومت    -برخی ازعناوین 
امـا هرگـز    ...را امانی اعالم کرده است؛مانند تصرف مستودع ومستعیر در مال مورد ودیعـه وعاریـه              

  )5(. درسالید، به نظر نمیدلیل معتبری برخارج بودن مطلق تصرف مأذون ازشمول قاعده علی
نامبرده همچنین اصل ضامن بودن متصرف درمال غیر،هرچند که مأذون درتصرف باشـد،درحقوق             

داند و صرفاً تصرفاتی که ناشی از عقدی باشد که قانون، ید متـصرف              مدنی ایران را نیز صادق می     
 و  دانـد را درآن امانی اعالم کرده است مانند تصرف مستأجر،مستودع، ومرتهن استثنای براصل می            

قانون مدنی و با این استدالل که متصرف مأخوذ بالـسّوم بـه             ) 631(به استناد مفهوم مخالف ماده      
پـس  .باشدوسیله قانون، امین قرار داده نشده است واین نوع تصرف هم از عقود استثنایی باال نمی               

  )6(.داندتصرف ناشی از صرف اذن را ضمانی می
قـانون مـدنی را بـرای    ) 631(ین مفهـوم مخـالف مـاده   جالب توجه است که این استاد محترم، هم   

اصدار حکم قضایی کافی دانسته و متذکر  گردیده است که هیچ یک ازعناوین مذکور دراصل یک                 
قانون آیین دادرسی مدنی دراین مـورد تحقـق نـدارد      ) 3(صد و شصت وهفتم قانون اساسی و ماده       
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آور اسـت   حکم تـصرف مـأذون کـه ضـمان        )بدون ذکر مواد  (وسایر مواد قانون مدنی   ) 631(ودرماده
باشد وبه ایـن جهـت زمینـۀ رجـوع بـه منـابع و       مطابق استنباط احکام درسیستم حقوقی ایران می     

فتاوای معتبر وعرف وعادت مسلم که همانا فقه امامیه است را بـه وسـیله قاضـی منتفـی دانـسته                     
وروشـنی کـه مـورد قبـول         حکم صـریح     -همچنان که گفته شد   -به ویژه اینکه درفقه امامیه    .است

   )7(.اکثریت باشد وجود ندارد
نویسنده صاحب نام  حقوق،استاد دکترناصرکاتوزیان ضمن ایـراد بـه نظرکـسانی کـه معتقدنـد                 -ج

ایـن گفتـه را    «:دانند،چنین بیـان داشـته اسـت      مقررات قانونی، متصرف مأخوذ بالسّوم را امانی نمی       
 به اجاره وعاریه و ودیعه و وکالت و رهن ومانند اینهـا    توان پذیرفت، زیرا ازمجموع مواد مربوط     نمی

آید که درهرجا شخص به رضای مالک و برحسب اذن او برمـالی تـسلط پیـدا کنـد                   به خوبی برمی  
امین است،خواه هدف اصلی تسلیط، امین قراردادن او باشد یا مقصود از توافق امـر دیگـری باشـد                   

ب نیزکسی است که  مـال دیگـری را بـه عـدوان              غاص. که الزمه تحقق آن استیالی برمال است      
منشأ ضمان غاصب در بازگردانـدن مـال،        ) قانون مدنی 308ماده(وبدون رضای مالک دردست دارد    

حکم قانون است؛ درحالی که امین بنا برقراردادی که با مالک دارد متعهد به پس دادن مال مـورد                   
به خواهش فروشـنده و بـرای مطالعـه در          توان کسی را که     با این مقدمه چگونه می    .شودامانت می 

باب پیشنهاد او کاالیی را در دست دارد امین نشمرد واو را به حکـم قـانون ملـزم بـه رد آن کـاال                         
ندانست؟ مگر نه این است که قراردادی بین او ومالک بسته شده است وبه موجب همـین قـرارداد                   

تـوان ایـن توافـق را    پس با چه تعبیری مـی او کاال را گرفته است که یا بخرد یا به مالک برگرداند؛ 
تواند بـا   بینی نشدن قالب وصورت این قرارداد می      نادیده گرفت وگیرنده را غاصب نشمرد؟ آیا پیش       

   )8(» قانون مدنی، آثار آن را به عنوان وعده بیع خنثی کند؟)10(وجود مادۀ
دانـد؛ولی  السّوم را،ضمانی مـی   شود این استاد نامدار، ید متصرف مأخوذ ب       با این مقدمه مالحظه می    

ضامن دانستن وی به این علت نیست که گیرندۀ مال خارج ازقالب وصـورت قـانونی امـین باشـد،         
بلکه ایشان درست برعکس نظریه باال،چنین متصرفی را امین دانسته است؛ولی درعین حـال او را                

صـف امـین    دانـد و درتوجیـه ضـامن بـودن وی بـا و            ضامن هرگونـه تلـف ویـا نقـص مـال مـی            
-دانست،استداللی دارد که افق این استدالل برمبنای مسئولیت گیرنـده متفـاوت از دیگـران مـی                

قـانون مـدنی    ) 10(باشد؛بدین نحو که علت ضمان ناشی از اثرقرارداد فروشنده و گیرنـده را مـاده                
  :نمایدداند وچنین استدالل میمی

شده است، گیرند یا باید ثمن را بپـردازد یـا           برطبق مفاد عرفی توافقی که درباب وعده بیع انجام          «
-برگرداندن مال تعهـدی اسـت کـه خریـدار دراثـر قـرارداد مـی               .مالی را که گرفته است برگرداند     
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پذیرد،وبه همین دلیل، اگر به ایـن تعهـد وفـا نکنـد، بایـد زیانهـای ناشـی ازآن را جبـران سـازد،                         
تـوان مربـوط بـه او        بوده است که نمـی     مگراینکه ثابت کند که عدم انجام به واسطۀ علت خارجی         

 )تعهد به وسیله  (تعهدی که گیرنده دروعدۀ بیع پذیرفته این نیست که برای حفظ مال بکوشد              .نمود
او ملتزم شده است که هرگاه تصمیم به خریدن مـال نگرفـت،آن را چنانچـه سـالم گرفتـه اسـت                      

تواند کاالیی را که به وی سپرده شده        پس اگر به این تعهد عمل نکند ون       ). تعهد به نتیجه  (برگرداند  
است سالم تحویل دهد، مانند هرتعهد دیگر،مقصراست، مگراینکه بتواند عـدم انجـام تعهـد را بـه                  

  )9(».تقصیری خود را اثبات کندپذیر مربوط کند وبدین وسیله بیناحادثۀ خارجی و احتراز
   )10(.باشدهور فقهای امامیه میظاهراً همین دلیل ضمان قابض نیزمالک حکم ضمان او درنظر مش

  :نظرمشهور فقهای امامیه-د
توان به نظربعضی از فقهای امامیه نیزاشاره نمود که         درتأیید ضمان مطلق مأخوذ بالسّوم درفقه می      

ومثل ذلک کل مقبـوض     «:گویدباشد که دراین خصوص می     می "صاحب جواهر "ازجمله آنان نظر    
شود هرکس مأذون می  «:یعنی»ض المرئه المال لیکون مهراً لها     لیکون مضموناً علیه فیندرج فیه قب     

به وضع ید بر مالی مبنی براینکه در ضمان او باشد،اگرمال در دست چنین شخصی تلف بـشود یـا                    
  )11(».نقصانی پیدا کند صاحب ید ضامن خواهد بود

گـری درآیـد   که اگرمالی در حین انجام  معامله بـه قـبض دی        ...«:درتوضیح این نظرگفته شده است    
بدین منظور که مال درضمان قابض باشد، چنین قبضی موجب ضمان اسـت ولـذا اختـصاص بـه                   
قبض مبیع ندارد، بلکه شامل هر قبضی است که قابض آن را برای اینکه درضمان او باشد دریافت                  

مانند مالی که قبل از عقد نکاح ممکن است مردی به زنی بدهد کـه بـا وقـوع نکـاح                     . داشته است 
یـا مـالی کـه    .اش قرار گیرد، اگر چنین مالی دردست زوجه تلف شود ضامن خواهد بـود         مهریه جزء

مرد آن را برای این که به عنوان عوض خلع انتخاب کند دریافت داشته است، اگر دردست او تلف                   
  ) 12(».شود ضامن خواهد بود

سید علی طباطبـایی در     ،)13("جامع المقاصد "،محقق ثانی در  "شرایع"ازدیگر فقها نیزمحقق حلی در    
مفتـاح  "،سید محمـد جـواد حـسینی عـاملی در         "جامع الشتات "،میرزای قمی در  "ریاض المسائل "

  .به ضمان مقبوض بالسّوم اعالم نظر نمودند)14("شرح لعمه" وشهید اول و دوم در "الکرامه
  :نظریۀ عدم ضمان مأخوذ بالسّوم-2

ل را امین مالک دانسته اند ومعتقدب به عـدم  درمقابل نظریه ضمان قابض،عده ای دیگر گیرنده ما    
غیر ظاهر االالحدیث المشهور علی الید ما اخـذت         دلیل الضمان بالقبض للسوم     «ضمان اومی باشند  
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حتی تودیه وصحته وداللته غیرواضحتین واالصل برائه والفرض عدم التعدی واالخذ برضا المالـک        
  )15(»...،فالضمان محل التامل

شـیخ یوسـف بحرانـی      "مختلـف   "عالمـه حلـی در    "ایـضاح "ر المحققـین در   ازدیگرفقها نیـز فخـ    
قائل به عدم ضمان گیرنده مال مـاخوذه بالـسوم درفـرض            )16 ("مسالک"وشهیدثانی در "حدائق"در

  .عدم تقصیر می باشند 
  :نتیجه

سید حسن امـامی ودکترمهـدی شـهیدی ،بـه اسـتناد            همچنان که مالحظه می شود استادان دکتر      
وصـرفا امـانی بـودن      )مـاذون یاغیرمـاذون     (واصل کلی ضمان متصرف مال غیر     "دعلی الی "قاعده  

تصرف درعقود ونهادهای خـاص کـه اسـتثنای براصـل دانـسته شـده اسـت ودرنتیجـه وضـعیت                     
قانون مدنی درمقابل مالک امـین نمـی باشـند،قابض راضـامن            )631(ماخوذبالسوم که مطابق ماده     

قادبه ضـمان ماخوذبالـسوم داشـتند علـت ایـن ضـمان             همچنین مشهورفقهایی که اعت   .دانسته اند   
ذکـر کـرده انـدودربیان ایـن حـدیث گفتـه           "علی الید مااخذت حتی تودیه      "رااطالق حدیث نبوی    

به موجب این حدیث انسان چیزی رامی گیرد ویابه تعبیر دیگربرمالی اسـتیال مـی یابـد،آن                 ...«:اند
 ذمه است وعین خارجی نمـی توانددرذمـه         می گیردوچون عهده به معنای    چیزی به عهده ی اوقرار    

قراربگیردبنابراین منظوروجود اعتباری آن چیز است که درذمه قرارمی گیرد وبعـدازآن کـه درذمـه                
برآمدن عهده درظرف وجودباپرداخت عـین اسـت وبایدسـالمابه          .قرارگرفت بایدازعهده ی آن برآید    

ن نباشد ،برآمدن ازعهـده وبرائـت       صاحبش برگرددواگرتلف بشود،یابه هرجهتی ادای عین آن ممک       
  )17(».ذمه باپرداخت مثل یاقیمت است وباید مثل یاقیمتش به صاحبش داده شود

ــشهور  ــرخالف م ــه ب ــا ک ــته ازفقه ــابض دارندمگردرصــورت  وآن دس ــدم ضــمان ق ــه ع ،اعتقاد ب
  تقصیر،استداللشان این بود

ونیز تصرف مـسبوق بـه اذن       که گیرنده دراینجا امین است وبه استناد اصل کلی عدم ضمان امین             
دانند و ضمان او را موکول به اثبـات  مالک وقیاس آن به مانند ودیعه،گیرنده را ازمسئولیت برّی می  

رسـد نظراسـتاد دکتـر کاتوزیـان        بندی این نظرهای متقابل، به نظرمی     حال درجمع . نقصیر نمود ند  
زین قانونی حقوق ایران مطابقـت      گیری باشد، که با اصول حقوقی وموا      ترین نظر برای نتیجه   صائب

های دیرینه درخصوص ضمان گیرنده مأخوذ بالـسّوم کـه منـوط            دارد واین نویسنده محترم به نزاع     
دهـد؛ واو بـرخالف نظرمـشهور فقهـا و          باشد خاتمه می  وموکول به امین یا غیرامین دانستن او می       

داند، ولـی امینـی کـه    لک امین مینویسندگان علم حقوق، گیرنده مال مأخوذ بالسّوم را درمقابل ما 
باشد؛و درخصوص ایراد وارد شده برضامن دانـستن گیرنـده درعـین امـین دانـستن او،و                 ضامن می 
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-توجیه آن، مسئولیت گیرنده را تابع ومحدود به قالـب وصـورت کلـی مـسئولیت یـد امـانی نمـی          
 است که یا به اختیار کاال را        داند،بلکه با این استدالل که گیرنده با دراختیار گرفتن مال ملتزم شده           

خریداری نماید وقیمت آن را بپردازد یا با رد بیع، کاال را سالم به عرضه کننده برگردانـد کـه ایـن                      
باشـد و رابطـۀ او بـا        پذیرد، تعهدی بیش ازامین درعقد ودیعه مـی       تعهد، که قابض دراثرقرارداد می    

است وبایـد یکـی از دو واجـب اختیـاری           مالک، احسان وتبرّع ومسامحه نیست،سوداگری ومعامله       
ودرباره انتساب تلف مال بـه گیرنـده نیـازی بـه     شود؛عمل کند وگرنه به دادن خسارت محکوم می      

باشد؛زیرا او بنا برمفاد تعهدی که به موجب قرارداد با مالـک پیـدا              اثبات تعدی وتفریط گیرنده نمی    
 سببیت بین تلف ویک حادثـه خـارجی و          کرده مسئول زیانهای ناشی از تلف است مگراینکه رابطه        

  )18(.بینی را ثابت کنداحترازناپذیر وغیرقابل پیش
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  آرای قضایی نقد
  3:دادنامه شماره
  :...تجدیدنظرخواه

  :...تجدیدنظرخوانده
  ...دادگاه عمومی...صادرشده ازشعبه... دادنامه شماره:استهتجدیدنظرخو

  دیوان عالی کشور18شعبه :مرجع رسیدگی
  :خالصه جریان پرونده

طی شکوایی که به عنوان رییس دادگـستری شـهرری علیـه            26/6/76درتاریخ  ) و.الف  (بدواً آقای   
نده به حوزه انتظـامی     به اتهام فروش مال غیروسرقت،اعالم جرم که جهت تکمیل پرو         ) ن.ر(آقای  

شــاکی تحقیــق ومــشارالیه درتوضــیح شــکایت خــود اعــالم مربــوط ارســال و حــوزه انتظــامی از 
باشـد،واحد  ای که فتوکپی آن پیوسـت پرونـده مـی          طی قولنامه  22/12/73اینجانب درتاریخ   :داشته

رتی کـه   خریداری که طبق قولنامه  کلیه وجه آن را پرداخت نموده ودرصـو            ) ن.ر(مسکونی ازآقای   
وسایل واثاثیه منزل داخل منزل بوده بـدون دلیـل مـستأجر آورده ومنـزل مـن را تـصرف نمـوده                      

 به همـراه    12/7/76ازمتهم به لحاظ معلوم نبودن اقامتگاهش تحقیق نشده وپرونده درتاریخ           .است
پرونـده جهـت    .  دادگاه عمومی ارجاع شده اسـت      6شاکی به دادگستری شهرری ارسال و به شعبه         

 ازشاکی تحقیق وبه لحـاظ      21/7/76متهم واعزام طرفین به حوزه انتظامی ارسال و درتاریخ          جلب  
های عمومی تهران نیابـت جهـت وتفهـیم    اقامت متهم درحوزه قضایی تهران به رییس کل دادگاه    

) ش.س(وخانم  ) ک.غ( آقای   23/7/76درتاریخ  . اتهام و صدور قرارتأمین متناسب اعطاء شده است       
ویک نفرناشناس به اتهام ایراد ضرب وتهدید با اسـلحه کمـری و ورود بـه عنـف و                   ) ن.ر(از آقای   

سرقت طالجات اعالم شکایت شده که درهمان تاریخ به حوزه انتظـامی مربـوط ارجـاع وپـس از                   
تکمیل پرونده وارسال به دادگستری شـهرری، بـه شـعبه دوم دادگـاه عمـومی شـهرری ارجـاع و                    

 نیمه شب درکنار    22/7/76درتاریخ  : به عنوان شاکیه اعالم داشته    ) ش.س( خانم 24/7/76درتاریخ  
کـه یـک مرتبـه متوجـه شـدم دونفـر آمدنـد بـاالی سـرم وجلـوی دهـان                      شوهرم خوابیده بودم    

اند، خواستم فریاد کـنم کـه یکـی         مراگرفتند،بعد که خوب بیدار شدم دیدم شوهرم را بیهوش کرده         
بود وبعد مرا تهدید کرده وبا مشت به دهان مـن زدنـد             ازآنها دارای اسلحه کلت کمری سیاه رنگی        

ودندان من هم شکست،مرا به زور به اتاق دیگری برده وهردو آنها به عنف واکراه با من زنا کردند                   
سـپس کلیـه    . دادنـد منـصرف کـنم     هرچه مقاومت کردم نتوانستم آنها را ازعملی کـه انجـام مـی            
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فتم با پاشیدن آب رو سروصـورت شـوهرم او را بـه             کلیدهای من را هم سرقت کرده و رفتند بعد ر         
هوش آوردم یکی از آنها که به من تجاوز کرد همان کسی است که خانه را از او خریداری کـردیم             

پرونده جهـت تحقیقـات درزمینـه زنـای بـه      .که کامالً وی را مورد شناسایی قرار دادم      ) ن.ر(به نام   
ه اطالعات طی گزارشی ضمن کذب بودن استفاده        عنف به دایره اطالعات منطقه ری ارسال ودایر       

از سالح با توجه به این که متهم به محل سکونتش ترددی نداشته ارشـاد خواسـته ودادگـاه پـس                     
پرونده را مجدداً جهت تحقیق بیشتر وتحقیق از        ) ش(همسرخانم  ) ک.غ(و) ش.س(ازتحقیق مجدد 

نده را ارسـال وپرونـده بـه لحـاظ سـبق            گواهان اعاده و دایره اطالعات پس ازانجام تحقیقاتی پرو        
 درتـاریخ   )پرونـده 42ص.(ارجاع شعبه ششم ازموجـودی کـسر وبـه آن شـعبه ارسـال شـده اسـت                 

 دادگاه پس ازتحقیق از شاکیه ومتهم وصدور قرار وثیقه به مبلغ یک صد میلیـون ریـال                  27/8/76
س ازانجـام تحقیقـاتی مـتهم       پرونده به اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی ارسال و پ         ) ن.ر(برای آقای   

اتهام انتسابی را منکر ومتهم به زندان اعزام و دستور به تعیین وقت رسـیدگی صـادر کـه بـه روز                      
 ساعت نه صبح تعیین وقت گردیده است و وقت مذکور به لحـاظ عـدم حـضور خـانم                    25/11/76

،پزشـکی   کمیـسیون روان پزشکی    28/2/77 تجدیـد و درتـاریخ       6/4/77به روز   ) ک.غ(و  ) ش.س(
روانی به صـورت افکـار      دارای اختالالت   ) ش.س(قانونی متعاقب استعالم دادگاه، پاسخ داده خانم        

نامبرده مـسئول رفتـار     ) شوداختالل هذیانی اشتراکی ازجانب همسر مشاهده می      (هذیانی القاء شده  
ـ                 وگفتار خود نمی   ستری باشد با توجه به این که اختالل ازجانب همسر دروی ایجـاد شـده اسـت ب

 قراربازداشـت موقـت     27/3/77ودرمان جدی هردو دربیمارسـتان رانـی ضـروری اسـت درتـاریخ              
قانونی فک شده اسـت و      ) ش.س(با عنایت به نظریه پزشکی خانم     ) ن.ر(صادرشده نسبت به آقای     

ــاریخ    ــاتی درت ــام تحقیق ــس از انج ــاه پ ــماره  ... نهایتاً،دادگ ــه ش ــی دادنام ــین رأی داده ...ط چن
دایربرزنای به عنـف، ایـراد ضـرب وجـرح عمـدی وسـرقت و             ) ن.ر(هام آقای   درخصوص ات «:است

واتهـام انتقـال منـافع مـال غیرموضـوع      ) ک.غ(و آقای) ش.س(کالهبرداری موضوع شکایت خانم  
با توجه به محتویات پرونده وتحقیقـات بـه عمـل آمـده نظـر بـه متنـاقض                   ) و.الف(شکایت آقای   

 کمیسیون روان پزشکی پزشکی قـانونی واظهـارات         گوییهای شکات ونحوه طرح وشکایت ونظریه     
و تأیید اظهـارات مـتهم ازجانـب        ) و.الف(مقرون به واقع مته درخصوص به اجاره دادن منزل آقای           

شاکی اخیرالذکر به لحاظ عدم احراز وقوع جرم به استناد اصل برائت، رأی بر برائت متهم موصوف                 
دایـر برارتکـاب زنـای محـصنه نظـر بـه            ) ش.س(نماید و درخصوص اتهام خانم      صادر واعالم می  

اظهارات متناقص متهم ونظریه کمیسیون روان پزشکی پزشکی قانونی و غیرنافذ بودن اقرار متهم              
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-به لحاظ عدم احراز وقوع جرم،به استناد اصل برائت،رأی بربرائت مـشارالیها صـادر و اعـالم مـی                  
دایر برتهدید وفحاشی با توجه بـه        ) ک.غ(علیه خانم وآقای    ) ن.ر(نماید؛و درخصوص شکایت آقای     

محتویات پرونده نظربه فقدان دلیل برانتساب بزه به متهمین به استناد اصل برائت،رأی بـر برائـت                 
دیوان رأی صادرشده ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظر در           .نمایدآنان صادر و اعالم می    

درفرجـه قـانونی بـه رأی صادرشـده         ) و.ر( و رأی صادرشده به طـرفین ابـالغ      . باشدعالی کشور می  
هیئـت شـعبه    .الیحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه درهنگام شور قرائت خواهد شد       .اعتراض نموده است  

درتاریخ باال تشکیل گردید،پس از قرائت عضو ممیز ومالحظه اوراق پرونده و نظریه کتبـی دادیـار                 
شعبه شـشم   ...واه نسبت به دادنامه شماره    دیوان عالی کشور اجماالً مبنی بررد اعتراض تجدیدنظرخ       

  :دهددادگاه عمومی شهر ری، تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می
  :رأی

های بـه عمـل آمـده وارد نیـست          اعتراضات تجدیدنظرخواه با توجه به محتویات پرونده ورسیدگی       
 قضیه مغایرتی با موازین     رأی دادگاه بنا به جهات ودالیل منعکس درآن با توجه به  اوضاع واحوال             

بنـا بـه مراتـب      .رسدای به نظر نمی   وقانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز نقص عمده          
ــدنظر خواســته درقــسمتی کــه مــورد    ــدنظر خواه،دادنامــه تجدی ــا رد اعتراضــات تجدی مــذکور، ب

دادرسـی کیفـری    قانون آیین   ) 265( ماده   "الف"تجدیدنظرخواهی قرارگرفته است مستنداً به شق       
  .نمایدتأیید وابرام می
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  3:نظریه تحلیلی کمیسیون آرا جزایی تحلیل دادنامه شماره
  :فوش مال غیر نقاط قوت رأی با تحلیل وتفسیر:موضوع پرونده

  .نونی و عدم ابراز دلیل مثبت ادعااستفاده ازنظریه کمیسیون پزشکی قا
  :نقاط ضعف رأی با تحلیل و تفسیر ونقد

) و.الـف (متهم پرونده درارتباط بـا شـکایت آقـای          ) ن.ر(ور در رأی،دادگاه بدوی آقای      به شرح مذک  
دادگاه . اظهاراتی درخصوص اجاره دادن  منزل نامبرده نموده که مورد تأیید شاکی قرارگرفته است             

چگونگی اظهارات متهم را در این خصوص وهمچنین اظهارات شـاکی را در رأی صادرشـده قیـد                  
ه با قولنامه ادعایی شاکی که ظاهراً فتوکپی آن توجـه،را پیوسـت کـرده ومالکیـت                 نکرده و دررابط  

دادگـاه مـتهم را درخـصوص       .فروشنده و کیفیت تنظیم قولنامه نیزتحقیقی به عمـل نیامـده اسـت            
درمرحلـه تجدیـدنظر درشـعبه      . شکایت مذکور به لحاظ عدم او ازوقـوع جـرم تبرئـه کـرده اسـت               

  .مذکور مورد بررسی واظهارنظر واقع نشده استدیوان عالی کشور نیزجهات 18
  :تجدیدنظرخواه

  :تجدیدنظرخوانده
 ازناحیه معـاون قـضایی      1378کیفری مصوب   . د.آ.ق)235(درخواست اعمال ماده  :موضوع رسیدگی 

شـعبه  ...دادگستری کل استان گیالن و سرپرست مجتمع شهید بهشتی نسبت بـه دادنامـه شـماره               
  .ن گیالن به لحاظ ارتکاب اشتباهچهارم دادگاه تجدیدنظر استا

  :دیوان عالی کشور خالصه جریان پرونده36شعبه :مرجع رسیدگی
دایـر  ) س.ر(درخـصوص اتهـام آقـای       ... دادگاه عمومی رشت به موجـب دادنامـه شـماره          21شعبه  

با علم و اطالع از مسروقه بودن آن،دادگـاه  ) الف.ع(طالجات متعلق به شاکی(برخرید مال مسروقه    
 شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کشف سه فقـره از طالجـات اعـم ازاهللا زنجیـر و                نظربه

حلقه درمغازه متهم واقرار واعتراف متهم مبنی بر تعلق آنها به شاکی ودفاعیات غیرموجـه نـامبرده                 
دال برعدم اطالع اواز مسروقه بودن وعدم معرفی فروشنده از سوی مشارالیه و ارائه دو فقره فاکتر                 

ه نظرجعلی وعدم ارائه فاکتور دیگر ازطالجات مسروقه،  دادگاه با عنایت به مراتـب مـذکور، بـزه                   ب
ازقانون مجازات اسالمی، مـتهم فـوق را   ) 662(انتسابی به متهم را ثابت تشخیص ومستنداً به ماده       

درخصوص شکایت آقـای    . نمایدضربه شالق محکوم می   30ماه حبس تعزیری وتحمل     7به تحمل   
دادگـاه  )طالجات ووجه نقـد وعطرمتعلـق بـه او        (مبنی برخرید مال مسروقه     ) س.ر(نسبت به   ) م.م(

  .نمایدرا صادر می) س.ر(چون بزهی را احراز نکرده حکم برائت آقای 
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 دادگاه عمومی   21صادرشده ازشعبه   ...نسبت به دادنامه شماره   ) س.ر(به وکالت ازآقای  ) س.ح(آقای  
ه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن به موضوع رسیدگی و          رشت، تجدیدنظرخواهی نموده، شعب   

 21/6/73در تـاریخ    ) الـف .ع(با امعان نظربه این که تجدیدنظرخوانـده آقـای        ...برابر دادنامه شماره    
مبادرت به صدور   30/4/80اقدام به طرح شکایت علیه تجدیدنظرخواه نموده ودادگاه بدوی درتاریخ           

قـانون مجـازات اسـالمی      ) 622(درنظر گرفتن مجـازات مقـرر درمـاده       رأی نموده، بنا به مراتب با       
قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع مـشمول مرورزمـان بـوده ومحکومیـت             ) 173( ماده "ب"وبند

ک،ضمن نقـض   .د.قانون آ )257(با اختیار حاصل از ماده      .موکل تجدیدنظرخواه محمل قانونی ندارد    
پرونده طـی   ) الف.ع(آقای  . نمایدصادر می ) س.ر(مشارالیهدادنامه فوق االشعار، قرارموقوفی تعقیب      

شـعبه چهـارم    ... ای به عنوان ریاست کل دادگستری اسـتان گـیالن نـسبت بـه رأی شـماره                نامه
معـاون قـضایی محتـرم    رسـیدگی مجـدد نموده،  تجدیدنظر استان گیالن ضمن اعتراض،تقاضـای   

رشده، چنـین اظهـارنظر نمـوده       دادگستری کل وسرپرست مجتمع ضمن شرح خالصه ازآرای صاد        
با عنایت به موارد مشروح زیر،رأی صادر شده ازدادگاه محتـرم تجدیـدنظر مبتنـی براشـتنباه                 :است

ــاده    ــه مـ ــستنداً بـ ــوده ومـ ــانون آ) 235(بـ ــی  .د.قـ ــرض مـ ــده معتـ ــه رأی صادرشـ -ک،بـ
درحالی کـه   ک،نوع مجازات را بازدارنده واقدامات تأمینی و تربیتی قید نموده           .د.آ)173(ماده.1.باشد

  .رأی صادرشده در دادگاه بدوی محکومیت به حبس تعزیری بوده، نه مجازات بازدارنده
قانون ) 17(های بازدارنده ماده     حکایت دارد، مجازات   5/11/1372-590رأی وحدت رویه شماره   -2

به ضرورت حفظ نظم ومصلحت اجتماع درباره کسانی اعمـال          8/5/1370مجازات اسالمی مصوب    
 مرتکب جرم عمدی شده وتعیین مجازات تعزیری مقرر درقانون برای تنبیه وی کـافی               شود که می

قانون مجازات اسالمی، بازدارنده را هم بـه        ) 19(تواند طبق ماده  نباشد، که دراین صورت دادگاه می     
عنوان تفهیم مجازات درحکم خود قید نمایـد وتعیـین حـداکثر مجـازات تعزیـری مـانع مجـازات                    

گردد حسب مفاد رأی وحدت رویه مجازات بازدارنده همان         درنتیجه،مالحظه می .باشدبازدارنده نمی 
بینـی  بایست در خود متن قانون پـیش      مجازات بازدارنده می  -3.باشدمی) 19(مجازات تفهیمی ماده  

قانون مواد خوردنی آشامیدنی وبهداشـتی  کـه حکایـت دارد           )13(شده باشد،مثل قانون اصالح ماده    
باشد ویا همان که درمـتن رأی آمـده ومقـرر           های تعزیری می   مستوجب مجازات  تخلف از تعهدات  

 14/9/80معاون قضایی دادگستری کل مورخ    .شده  پرونده عیناً به نظرمعاونت محترم قضایی برسد        
تجدیـدنظر  با توجه به اعالم اشتباه پرونده جهت تذکر بـه نظرقـضات محتـرم صـادرکننده حکـم                   



 ١٨٦

قضات محترم شـعبه چهـارم دادگـاه تجدیـدنظر     .رونده را اعاده فرمایندپس از اعالم عقیده، پ   .برسد
  : ضمن استداللی اعالم نمودند18/9/80استان گیالن به شرح صورت جلسه مورخ 

هـای  همان طور که در رأی این دادگاه مجـازات موضـوع اتهـام تجدیـدنظرخواه نیـز از مجـازات                   
پرونده وسـیله دفتـر شـعبه چهـارم دادگـاه           .هذا اشتباهی متصورنیست  بازدارنده محسوب شده،علی  

به دفتر دادگستری کل استان گیالن ارسـال ودفتـر اخیـر            ... تجدیدنظر استان گلستان طی شماره      
  .به دفتر دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است...طی شماره

میـز واوراق پرونـده و نظریـه        پس ازقرائت گزارش عضو م    .هیئت شعبه درتاریخ باال تشکیل گردید     
شـرح مـنعکس    کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجماالً مبنی بر موافقت با اعمال ماد درخواستی به               

-باب دوم از فـصل اول، مجـازات       ) 12(ماده  "1"درظهر ورقه واین که طبق تقسیم مجازتها دربند       
  :دهدهای بازدارنده غیر از تعزیری، مشاوره نموده چنین رأی می

  



 ١٨٧

  أیر
قـانون آیـین دادرسـی کیفـری        )235(با عنایت به جامع محتویات پرونده، درخواست اعمـال مـاده          

،ازناحیه معاونت قضایی محترم دادگستری کل استان گیالن نسبت به دادنامـه            1378مصوب سال   
 مقـام   12/9/1380شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن با توجه به استدالل مـورخ             ...شماره

-648ک،و رأی وحـدت رویـه شـماره         .د.قـانون آ  ) 235(موجه تشخیص ومستنداً به مـاده       مذکور  
 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادنامه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گـیالن              19/11/78

به شماره موصوف نقض ورسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیـدنظر اسـتان گـیالن ارجـاع                  
  .شودمی

  5:کمیسیون آرای جزایی تحلیل دادنامه شمارهنظریه تحلیلی 
  :فروش مال غیر نقاط قوت رأی با تحلیل وتفسیر:موضوع پرونده

قانون مجازات اسالمی وتوجهاتی ازناحیه     ) 662(عنه با استناد به ماده    با توجه به محکومیت مشتکی    
دادگـاه  4 شـعبه   1011معاون قضایی اسـتان گـیالن دروقـوع اشـتباه نـسبت بـه دادنامـه شـماره                   

دیوان عالی کشور درنقص دادنامه موجـه بـه نظـر       36تجدیدنظرگیالن به عمل آمده تصمیم شعبه       
  .رسدمی

  :نقاط ضعف رأی با تحلیل وتفسیر
رأی شعبه چهارم تجدیدنظراستان با توجه وبه توجهات به عمل آمده ودرخواست تعقل واسـتدالل               

  .درضعف رأی صادرشده است دیوان عالی کشور مبتنی بر عدم دقت کافی 36شعبه 



 ١٨٨

  !خود را بیازماییم
  ):1سؤال
 بامداد، توسط نیروهای    30/1ازکارکنان بهشت زهرا،به هنگام نبش قبر درساعت        ) ب(و)الف(آقایان

درتحقیقات .گردندانتظامی دستگیرشده وبه همراه گزارش واقرار اولیه متهمین به دادسرا معرفی می           
دوستان،تاکنون مقدار زیادی اعضای بـدن میـت ازنامبردگـاه          تبعه هن ) ج(گردد که آقای    کشف می 

به هنگـام خـروج ازمـرز       ) ج(با هدایت متهمین،آقای    .فروختهخریداری و به کشورهای مختلف می     
باشـد  شود ودر دفاع از خود به دلیل اینکه وی تابعیت ایرانی نداشـته ومـسلمان نیزنمـی       دستگیرمی

-ارسـال مـی   ) ب(و)الـف (یل وپول را از آنجا بـرای آقایـان        واینکه موردمعامله را درهندوستان تحو    
دارد بازپرس،محاکم ایـران را صـالح اعـالم مـی         .داندداشته،محاکم ایران را صالح به رسیدگی نمی      

کند؛که حسب اعتراض متهمین، پرونـده بـه   ونسبت به صدورکیفرخواست علیه هرسه نفر اقدام می      
طالب باال واحراز صحت موضوع، نسبت بـه صـدور رأی           اکنون با توجه به م    .گردددادگاه ارسال می  

  .مناسب اقدام نمایید
  :)2سؤال
ای به همـراه مـدارکی بـه پیوسـت،به          درپاسخ به اعالم بدهی دارایی علیه وی، الیحه       ) الف(آقای  

) الـف (درجلـسه رسـیدگی بـه اعتـراض آقـای           .دارددبیرخانه واحد مربوط ارائه ورسید دریافت مـی       
باشـد، کـه درخواسـت    الیحه درپرونده نمـی شود که مدارک ضم متوجه می ض  درهیأت بدوی معتر  
بنابراین،آقـای  .الیحه نبوده دارند که مداری ضم   نماید ولی مسئولین امراعالم می    پیوست آنها را می   

دادسرا شکایت کرده واتهامات واردشده را سرقت اسناد ومعدوم نبودن آنها وخیانت درامانـت              ) الف(
-نماینده حقوقی اداره مذکور درجلسه دادسرا حاضر وقادر به رد ادعای شـاکی نمـی              .دارداعالم می 

اکنون شما به عنـوان    . نمایدگردد؛وشاکی نیز با تسلیم رسد مدارک تحویلی،درخواست رسیدگی می        
  .قاضی پرونده،نسبت به رسیدگی موضوع وصدور کیفرخواست ونهایتاً رأی مناسب اقدام نمایید

  :)3سؤال 
متعهد است که یـک واحـد       ) الف(آقای  :بدین شرح منعقد گردیده   ) ب(و)الف( میان آقایان    قراردادی

تحویـل دهـد    ) ب(بـه آقـای   20/2/82کارخانه یخ  به ظرفیت چهل تن در روز را ساخته ودرتاریخ             
بایـستی مبلـغ یـک      وبه ازای هر روز تـأخیر مـی       ودرمقابل، مبلغ مذکور در قرارداد را دریافت نماید؛       

طی دادخواستی به محکمـه اعـالم داشـته          ) ب(اکنون آقای   . ان خسارت پرداخت نماید   میلیون توم 
 به صورت نیمه کاره تحویل شده و ضـمن درخواسـت       25/7/82که کارخانه مورد سفارش درتاریخ      

برداری وسـود   اندازی وهمچنین زیان ناشی ازعدم بهره     خسارت مقید درقرارداد به دلیل تأخیر درراه      
دارد کـه کارخانـه   اظهـار مـی  ) الـف (آقـای  .خواهد تابستان، از باب تسبیب می  حاصل شده درفصل  

برداری بـوده،ولیکن بـرق ونمـک موردنیـاز از طـرف خریـدار تـأمین             آماده بهره  25/2/82درتاریخ  
نگردیده ومتقابالً چون ثمن مورد معامله به همین عذر تاکنون به صـورت کامـل پرداخـت نـشده،                   



 ١٨٩

چنانچه مطالـب دیگـری بـرای دادگـاه         .باشدورد ادعای متقابل وی می    پس خسارت تأخیر تأدیه م    
را تأیید نماید وشما نیزقاضی پرونده باشـید        ) الف(روشن نشود وکارشناس رسمی نیز اظهارات آقای      

  چه تصمیمی اتخاذ خواهید نمود؟
  ):4سؤال
ودی،بانـک  را به بانک برده وبه دلیل کـسر موج        99099،چک شماره   20/1/82درتاریخ  ) الف(آقای  

 بـا طـرح دعـوای کیفـری علیـه      17/7/82گواهی عدم پرداخت را به وی داده وایشان نیز درتاریخ      
معاونت ارجاع ضمن ارجاع شکایت به یکی ازشعب، اعالم         .کندصاحب حساب به دادسرا مراجعه می     

باشـد ومهلـت    دارد که مهلت رسیدگی به  شکایت کیفری درموردچک،یک صدوهشتادروز مـی           می
به ارشاد معاونـت دادسـرا قرارمنـع تعقیـب          ی منقضی گردیده؛ وبازپرس دادسرا، نیز با توجه         رسیدگ

دارد که مقنن اجل موردنظر را شش مـاه گذاشـته کـه             صادرکرده وشاکی ضمن اعتراض اعالم می     
با توجـه بـه     .شش ماه منقضی نگردیده ودرقانون چک ذکری از یک صدوهشتاد روز به میان نیامد             

  نمودید؟ظربازپرس،چنانچه شما قاضی دادگاه بودید،چگونه رأی صادر میادعای شاکی ون



 ١٩٠

  شماره قبل"خود را بیازماییم"پاسخ به سؤاالت
  )1سؤال
  ...را که یکی از بستگان) ب(دربازجویی،آقای .باشدبه اتهام سرقت دربازداشت می) الف(آقای 
  :پاسخ
از آمـر جـرم کـه از مـصادیق          »ی جرم دخالت درعنصرماد «شریک جرم با توجه به تعریف آن        :اوالً

حال با توجـه بـه مفـاد سـؤال، کـه حکایـت ازاسـتخدام                .باشد، متفاوت است  می»معاونت درجرم «
نمایـد، درنتیجـه بـا حمـل مداخلـه          جهت انجـام سـرقت مـی      » ب«توسط شخص   » الف«شخص
» الـف «،تردیدی درارتکاب سرقت ازناحیه   »معاونت درسرقت «درحد امر ودستور سرقت   ) ب(شخص

وبالمباشـره بـودن آن نخواهـد بود؛ودرصـورتی عمـل سـرقت             » الف« ازناحیه   بالمباشره بودن آن  و
ازمحل سکنی یا توابع آن به عمل آمده باشد وفاقد شـرایط حـد نیـز بـوده باشـد درایـن صـورت                        

 به مجازات حبس ازشـش مـاه تـا          75قانون تعزیرات اسالمی مصوب     )656(مشارلیه به استناد ماده   
نیزبه اتهـام معاونـت   ) ب(ضربه شالق قابل تعقیب ومجازات خواهد بود؛و شخص         74سه سال وتا    

مذکور قابـل   ) 656(همان قانون،به حداقل مجازات مندرج درماده     ) 726(درهمان بزه به استناد ماده    
عـالوه برمعاونـت درجـرم، بـه پنهـان          ) ب(بدیهی است درصورتی که شـخص     .مجازات خواهد بود  

 کــرده باشــد،به اتهــام دخالــت درمــال مــسروق وبــه اســتناد  نمــودن مــال مــسروق نیزمبــادرت
قــانون مجــازات ) 47(همــان قــانون وبــا رعایــت قاعــده تعــدد مــادی موضــوع مــاده )663(مــاده

  .اسالمی،قابل مجازات خواهد بود
  

  )سؤال
  ...به تصور اینکه همسرش به منزل آمده)ب(خانم.شودبا قصد سرقت داخل منزلی می) الف(آقای 
  :پاسخ
که به تبع فقه امامیـه  1370قانون مجازات اسالمی مصوب ) 63(جه به تعریف زنا موضوع ماده     با تو 

جماع مرد با زنی که براو ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد،در غیرموارد وطی به                «:مقرر نموده است  
باشد،درنتیجه،دروقوع زنـا ازناحیـه مـرد هـیچ         واینکه عدم رضایت زن شرط تحقق آن نمی       ».شبهه
همان ) 64(ولی با عنایت به اینکه یکی از شرایط اجرای حد به حکم ماده            .نه تردیدی وجود ندارد   گو

ــی    ــز م ــوع نی ــه موض ــب ب ــانون،علم مرتک ــانحن ق ــه درم ــد، ک ــود  باش ــه زن وج ــه از ناحی فی
لـیکن  .ندارد،بنابراین،صدورحکم به حد زنا در خصوص مشارالیها فاقد محل شرعی و قانونی اسـت             

وموضـوع اکـراه    )83بندالف مـاده    (نتسب به مردفاقد شرایط احصان بوده باشد      درصورتی که زنای م   
،صـدورحکم بـه    )82مـاده   "د"بنـد   (محرزنگردیـده   )مـادی ومعنـوی   (واجبارنیزباتوجه به انـواع آن      

البته مراتب فوق مـانع ازاعمـال ضـمانت اجرایـی           .غیرقابل اجتناب خواهدبود  )یک صدتازیانه (حدزنا
نخواهـد بـود    75قـانون تعزیـزات اسـالمی مـصوب         )694(وضوع ماده   ورودبه عنف به منزل غیر م     



 ١٩١

هرچند ماهیت قضیه ،شروع به جرم سرقت است ولی ازآنجا که شروع به جرم سـرقت در سیـستم                   
نیز ازمـصادیق موضـوع     )الف(جرم نبوده وعمل شخص   )655ماده  (فعلی ایران درغیر ازموارد مصرح      

چنانچـه اقـدامات    (قـانون مجـازات اسـالمی       )41 (ماده مرقوم نمی باشد،درنتیجه به صراحت ماده      
صـرفا بـه مجـازات مـاده        )انجام گرفته جـرم باشـد،محکوم بـه مجـازات همـان جـرم مـی شـود                 

  .محکوم خواهدشد)694(
  )3سؤال

  ...درعقدنامه فرزندخودپرداخت مهریه رامتقبل شده ،پس ازفوت پدر،عروس مهریه )الف(پدرآقای 
  :پاسخ

نیزبه تایید شورای محتـرم نگهبـان رسـیده،که         8/5/76که در 29/4/76رخباعنایت به ماده واحده مو    
چنانچه مهریه وجه رایج باشدمتناسـب باتغییرشـاخص قیمـت سـاالنه زمـان تادیـه        «:مقررمی دارد 

نسبت به سـال اجـرای عقـد کـه توسـط بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران تعیـین مـی                          
حین اجـرای عقـد بـه نحـودیگری تراضـی           گرددمحاسبه وپرداخت خواهدشد مگر اینکه زوجین در      

وباتوجه به مفاد سؤال که هـیچ گونـه تـصریحی بـه تراضـی بـه نحـودیگری نمـی                     ».کرده باشند 
نمایدوصرفاداللت برقبول مهریه ازناحیه پدردامادمی نماید واین که به مجردعقد،زن مالک مهرمی            

بنـابراین اعتـراض    )ن مـدنی    قانو1082ماده  (شودومی تواند هرنوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید       
  .وراث پدرداماد به شرح سؤال،محکوم به ردمی باشد



 ١٩٢

  )4سؤال
وصیت می کند که پس ازفوتش تنها داراییش که یک قظعه زمین اسـت درامورخیریـه                )الف(آقای  

...  
  :پاسخ
مالکیت ورثـه نـسبت بـه ترکـه متـوفی           «:قانون مدنی که مقررمی دارد    )868(باعنایت به ماده    :اوال
درنتیجـه  ».ر نمی شود مگرپس ازادعای حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفتـه اسـت                 مستق

به قتل رسیده اسـت ،پرداختـه       )الف(که دراثر بی احتیاطی آقای      )ج(و)ب(،ابتدابایددیه مورث آقایان    
قانون مدنی ،نـسبت بـه زیـاده برثلـث          )869(ازسوی دیگر،وصیت مذکور نیزبه صراحت ماده       .گردد

  .گر اینکه وراث آن راتنفیذنمایندنافذنیست م
  
  
     

  
   
   

  
  


