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  سرمقاله 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

واعطه من المنزلۀ لدیک ما ال یطمـع فیـه          افسح له فی البذل ما یزیل علّته و تقل معه حاجته الی الناس              !یا مالک 
  ....غیره من خاصتک 

-انتظار تحقق حکومت اسالمی و احقاق حقوق مردم بدون برقراری عدالت و زدودن آثـار تبعـیض و ظلـم و بـی                      
گـستر و   مورد وغیرممکن است ودر این میان، نقش قوه قضائیه که تنهـا رکـن مهـم عـدالت                 عدالتی، انتظاری بی  

  .شودنیت،وملجأ و مأوای مظلومان است، بیش از پیش نمایان میمظهر تعمیم ام
قاضی درجامعه اسالمی،صاحب شأن وجایگاهی واالست و وظیفه سنگین و خطیـر او دراجـرای عـدالت و تـأمین               

-قرآن نیز دربیان علو و منزلت قاضـی تعبیـر بـی           . سازدامنیت وی را از سایر صاحب منصبان حکومت متمایز می         
ه درمورد هیچ کدام از مناصب حکومتی از چنین تعبیری استفاده نشده است و آن ایـن کـه خـدای                     نظیری دارد ک  

ان الحکم اال هللا یقـص الحـق و هـو           « :فرمایدداند،آنجا که می  سبحان، مقام قضاء را اوالً و بالذات از آن خود می          
  .مایان استدهد و او بهترین حکم فرحکمی نیست جزحکم خدا،به حق دستور می»خیرالفاصلین
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دهد، به  آنگاه این مسئولیت خطیر را درفصل مخاصمات و حل اختالفاتی که درشئون زندگی دنیوی مردم رخ می                
لقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب و المیـزان لیقـوم   «:پیامبران خود واگذار نموده است ، آنجا که فرموده است        

 ومعجزات فرستادیم و برایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم             ما پیامبران خود را با ادله     » الناس بالقسط 
  .به قسط وعدل گرایند

یـا داود انـا     « :سپس برای نشان دادن علو مقام ومنزلت قضا، آنان را خلیفه و جانشین خود معرفـی نمـوده اسـت                   
صب خالفت نشاندیم ، پس     ما تو را درزمین به من     !ای داود » جعلناهک خلیفۀ فی االرض فاحکم بین الناس بالحق       

  .در میان مردم به آیین حق حکم کن
فقیه ویا منصوب ازجانب او رسیده است و درروایات نیز تعابیر         وآنگاه این منصب به ائمه معصومین و سپس به ولی         

  .مختلفی وارد شده است که درراستای بیان همین حقیقت است
اضی وارد شده است، فرازهایی از فرمان مهـم و تـاریخی            های ق ترین نصی که درمقام بیان صفات و ویژگی       جامع

داری مقام قضا بیان نموده، سپس با تأکیـد برنظـارت           خعی است که امام ، دوازده صفت را برای عهده         مالک اشترن 
یکی حفظ مقام ومنزلت قضات؛ ودیگری تأمین نیازهای        : نمایدمستمر بر کار قضات، دو نکته مهم را یادآوری می         

  .پردازیمکه دراین سرمقاله به توضیح مختصری پیرامون این دو نکته می.مادی آنان
تواند درمقابـل   شود وقاضی نمی  گرچه قضا وحکم کردن میان مردم، از دیدگاه اسالم ازجمله عبادات محسوب می            
ت منـصوب  فقیه او را به این سم  انجام این وظیفه از متداعیین تقاضای اجرت نماید، اما درصورتی که حاکم و ولی             

المال خواهد بود؛ زیرا قاضی نیز همچون سایر مردم نیازهایی دارد کـه             نماید، حقوق او تحت عنوان ارتزاق، از بیت       
  .الزمه زندگانی است وباید برآورده شود

بنابراین، قاضی . نهی شده است  ... پرتی وعجله و  دانیم که از قضاوت کردن درحال تشویش، دغدغه و با حواس          می
مه جهات تأمین شود تا با خیال راحـت وآسـوده بـه امـر خطیـر قـضا بپـردازد و لـذا تعبیـری را درکـالم                باید ازه 

-بینیم که درمورد هیچ کدام از صاحب منصبان چنین تعبیری نه در نهج            اشتر می ، خطاب به مالک   )ع(امیرالمؤمنین
؛ »ل علته و تقل معه حاجته الی النـاس و افسح له فی البذل ما یزی«:شودالبالغه و نه درسایر کتب روای دیده نمی     

امروزه . آنقدر به قاضی ببخش تا همه نیازهای او برطرف گردد و احتیاجش به مردم تخفیف یابد               ! یعنی، ای مالک  
در دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران، به رغم شایعات و گفتارها پیرامون امکانـات رفـاهی قـضات، حقـوق                    

ریاست محتـرم قـوه     .ی با شأن و منزلت آنان وحتی با برخی ازمدیران دیگر قوا ندارد            ومزایای آنها هیچ گونه تناسب    
  : قضاییه درخصوص پایین بودن حقوق قضات نسبت به سایرکشورها فرمودند
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 در کشورهایی چون انگلستان چک سفید امضا دراختیار قاضی است و آنها از مزایا و امکانـات و حقـوق بـاالیی                   «
. درهیچ جای دنیا وضعیت معیـشتی قـضات ماننـد ایـران نیـست             . شودامر باعث حفظ آنها می    برخوردارند که این    

کند که در منصب قضا     درایران قضات درصددند استعفا دهند و وکیل شوند درحالی که در دنیا یک وکیل آرزو می               
ری یـک اسـتان     مشاورحقوقی یک وزارتخانه،حقوق و امکاناتش بیشتر وبـاالتر از رئـیس کـل دادگـست              .قرار گیرد 

همان گونه که ریاست قوه قضائیه فرمودند، درانگلستان، حقوق قضات باالترین حقـوق کـشور اسـت بـه                   » .است
باشد و حقوق آنان از صندوقی که مستقل از خزانـه           طوری که نسبت آن به حقوق اساتید دانشگاه، هفده به دو می           

همچنـین در ایالـت متحـده امریکـا و          . شـود میدولت است و محتاج به تصویب مجلس نیست، تأمین و پرداخت            
حقوق قضات به حدی است که انگیزه اشتغال به قـضاوت را در وکالیـی بـا                  ...  کشورهایی مثل هند وپاکستان و    

ودلیل این مسئله روشن است و در روایات ما هم به آن تصریح شده اسـت و آن                  . کندپانزده سال سابقه ایجاد می    
با اموری نظیر اجاره منزل، شهریه ثبت نام فرزندان، هزینه دکتر و بیمارستان وخالصـه  این که اگر قاضی همیشه     

بنـابراین،  .شودتأمین مایحتاج زندگی مشغول باشد، امکان دقت وبررسی و فرصت مطالعه و تحقیق از او سلب می                
و درخصوص  فظ شود   تواند با خیالی راحت قضاوت کند که شأن و حرمت اجتماعی و جایگاه او ح              قاضی زمانی می  

... تأمین معیشت زندگی نیز عالوه برمسکن، وسیله ایـاب و ذهـاب، فـراهم شـدن امکانـات الزم جهـت خریـد و                   
در فـرازی از    ) ع(امیرالمـؤمنین   . آری، حرمـت ومنزلـت قاضـی بایـد حفـظ شـود            .ازحقوق مکفی برخـوردار باشـد     

 لدیک ما ال یطمع فیه غیره من خاصـتک لیـأ            واعطه من المنزلۀ  « :فرمایدفرامینشان به مالک دراین خصوص می     
؛ یعنی از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو بـه نفـوذ                   »من بذلک اغتیال الرجال له عندهک     

  .در او طمع نکنند، تا از توطئه آنان در نزد تو درامان باشند
ایحتاج قضات و ترتیـب یـک زنـدگانی آبرومندانـه           از یک سو، درخصوص تأمین نیازها و م       ) ع(البته امیرالمؤمنین   

کنند که مال دنیا و ثروت بـرای انـسان شـرافت            دارند و از سوی دیگر، همواره نصیحت می       برای قضات تأکید می   
؛ یعنـی در خـصوص   »فی حاللها حساب و فی حرامهـا عقـاب  «:فرمایندآورد و ماندگار نیست، تا جایی که می       نمی

  ...آید،محاسبه و حسابرسی خواهد بود وراه حالل به دست میمال و ثروتی که حتی از 
  ، در روزگار خالفت آن )ع(، قاضی امیرالمؤمنین»شریح بن الحارث«
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رسـید، او را نـزد خـویش        ) ع(چون این خبر به امیرالمـؤمنین       .ای به مبلغ هشتاد دینار خریداری کرد      حضرت، خانه 
ای «:حضرت فرمود .کنیمد که ما به عنوان حسن ختام، آن را نقل می          ای به ایشان فرمو   فراخواند و مطالب آموزنده   

ای ای دراین باره نوشـته    ای و قباله  ای به قیمت هشتاد دینار خریده     به من گزارش رسیده است که تو خانه       !  شریح
  »!ایو شهودی را به شهادت خواسته

آلـود بـه او افکنـد و        نگاهی به خـشم   ) ع(نین  دراین هنگام، امیرالمؤم  . چنین بود است یا امیرالمؤمین    : شریح گفت 
ات ننگرد و از شـاهد و       به سراغ تو خواهد آمد که در قباله       ) عزرائیل(آگاه باش که بزودی کسی      ! ای شریح : فرمود
این خانـه را بـا      تا مبادا   ! ات نپرسد، تا تو را ازآن خانه آواره سازد و برژرفای گور سپارد،پس بیندیش ای شریح               بینه

امـا اگـر هنگـام خریـد        . ایگران یا با پول حرام نخریده باشی، که آنگاه خانۀ دنیا و آخرت را از دست داده                مال دی 
-نوشتم که دیگر برای خرید آن به درهمـی یـا بیـشتر، رغبـت نمـی         خانه، نزد من آمده بودی برای تو سندی می        

  :نوشتمآن سند را چنین می.کردی
ای از سرای غرور، که در محلـه        ای آماج کوچ خریده، خانه    یل، آن را از مرده    ای خوار وذل  ای است که بنده   این خانه 

پیـشامدهای  (گـردد، یـک سـوی آن بـه آفتهـا و بالهـا       نابودشدگان قرار دارد، این خانه به چهار جهت منتهی می         
  ؛ )ناگوار

  ها و اندوهها؛سوی دوم آن به مصیبت
  سوی سوم آن به هوی وهوسهای سست کننده؛ 

این خانه را فریـب     . شود و درخانه به روی شیطان گشوده است       رم آن، به شیطان گمراه کننده ختم می       وسوی چها 
بندد، به مبلغی که او را از عـزت و قناعـت خـارج و بـه                 خوردۀ آزمند،از کسی که خود بزودی از جهان رخت برمی         

  .خواری و دنیاپرستی کشانده، خریداری کرده است
اسـت کـه اجـساد پادشـاهان را         ) پروردگار-عزرائیل(ین معامله باشد، برعهدۀ کسی    هرگونه نقص وخسارتی که درا    

را نـابود   » حمیـر «و  » تبـع «و  » قیصر«و» کسری«پوسانده و جان جباران را گرفته است و سلطنت فرعونها چون          
نـد،  کرده است و آنان که مال فراوان گردآورده و برآن افزودند و آنان کـه قـصرها سـاخته و محکـم  کـاری کرد                      

طالکاری کرده و زینت دادند، فرواوان اندوختند و نگهداری کردند و به گمـان خـود بـرای فرزنـدان خـود بـاقی                         
آنگاه کـه فرمـان دادرسـی و        .شوندگذاشتند؛ همگی آنان به پای حسابرسی الهی و جایگاه پاداش و کیفر رانده می             

دهد، هر گـاه کـه از       ن واقعیتها عقل گواهی می    پس تبهکاران زیان خواهند دید، به ای      «قضاوت نهایی صادر شود،     
  .»اسارت هوای نفس نجات یافته و از دنیاپرستی به سالمت بگذرد

  سردبیر
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  رابطه بازپرس و دادستان در دادسرای جدید
  )مستشار آموزش قوه قضائیه و مدرس دانشگاه( علی مهاجری

ادیار در رسیدگی تحقیقاتی بـه پرونـده کیفـری    این مقام برخالف د  . بازپرس یکی از چهار مقام دادسراست     :چکیده
در . دربعضی از موارد نیز موظف به تبعیـت از دادسـتان اسـت            . دارای نوعی استقالل نسبی در برابر دادستان است       

این مقاله با توضیح وظایف بازپرس، مواردی که این مقام باید در زمان حدوث اخـتالف از نظـر دادسـتان تبعیـت            
  .تواند در برابر نظر دادستان مقاومت کند، با شرح و توضیح الزم بیان خواهد شددی که میکند، و همچنین موار

  
  شروع رسیدگی بازپرس

، درصـورتی کـه دادسـتان       )1(قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقـالب        ) 3( ماده "د"به داللت بند  
   در "دادستان"کلمه . رجاع دادستان خواهد بودحاضر باشد، شروع رسیدگی به پرونده توسط بازپرس منحصراً با ا
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شود؛ یعنی اگر دادستان غایب باشد اما معاون او حاضر باشد،           این بند، قائم مقام و معاون دادستان را نیز شامل می          
) 60(بازپرس با ارجاع معاون، حق شروع به رسیدگی دارد و اگر معاون نیز غایب باشد قائم مقـام بـه حکـم مـاده                         

درصـورتی کـه دادسـتان یـا        . ، نقش دادستان را درارجاع پرونده ایفا خواهد نمـود         )2(صول تشکیالت عدلیه  قانون ا 
معاون یا قائم مقام او حاضر نباشند چنانچه موضوع مطرح شده، به تشخیص بـازپرس مـستلزم رسـیدگی فـوری                     

معـاون و قـائم مقـام بـسیار     البته فرض عدم حضور دادستان و . باشد، بازپرس رسیدگی خود را شروع خواهد نمود  
درضمن در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع جرم باشد بـدون نیـاز بـه ارجـاع، رسـیدگی خـود را         . نادر است 

  .شروع خواهد کرد
  حدود وظایف و اختیارات بازپرس

 کلیـه    تحقیقات مقـدماتی   )3(قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب،         ) 3( ماده "و"به داللت بند  
بنابراین در ارتباط با جرایم ذیل در صورت وجود جهـات قـانونی، بـازپرس وظیفـه                 . جرایم به عهده بازپرس است    

  .خواهد داشت تحقیقات مقدماتی را انجام دهد
  . جرایمی که دادرسی آنها با دادگاه عمومی شهرستان است-الف
  . جرایمی که دادرسی آنها با دادگاه انقالب است-ب
  پ.که دادرسی آنها با دادگاه کیفری استان استجرایمی -ج

امـا در مـورد جـرایم       .   دادستان نیز وظایف و اختیارات بـازپرس را داراسـت           "ب" و "الف"درمورد جرایم بندهای    
آوری دالیل و آثـار جـرم اقـدامات          در صورتی که بازپرس غایب باشد، دادستان تنها درحدود حفظ و جمع            "ج"بند

  )4(ورد و اضافه براین اختیاری نداردآالزم را به عمل می
  جانشین بازپرس

به عبارت دیگر، تحت شرایطی مقامات      . نماینددرمواردی مقاماتی از محکمه به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می         
  محکمه دارای 
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و هـای قـضایی شهرسـتان       همان اختیارات و تکالیف بازپرس هستند، که توضیح الزم به اعتبار هر یک از حـوزه               
  .شودبخش بیان می

  جانشین بازپرس در حوزه قضایی شهرستان-1
  )اعم از اینکه شهرستان مرکز استان باشد یا شهرستان غیرمرکز استان(درحوزه قضایی شهرستان

تواند از دادرس یا رئیس دادگـاه عمـومی بـه عنـوان جانـشین بـازپرس                 چنانچه بازپرس غایب باشد، دادستان می     
  .استفاده  کند

  :دارد چنین مقرر می1307قانون اصول تشکیالت عدلیه مصوب ) 12(ذیل مادهتبصره 
البـدل یـا امـین صـلح     مستنطق در محل حاضر نبوده و یا محذور از انجام وظیفه باشد عضو علـی درصورتی که  «

  ».دهدالعموم یا قائم مقام او وظیفه مستنطق را انجام میحاضر در مقر محکمه به تقاضای مدعی
 اداره حقوقی قـوه قـضائیه، داللـت         9/12/66 -7865/7 و همچنین نظریه شماره      4/5/62-1829/7اره  نظریه شم 

بـه  ) دادرس، رئیس، مـشاور و مستـشار      ( تواند از هریک از اعضای محکمه     دارد که در غیاب بازپرس، دادستان می      
  )5(.عنوان جانشین بازپرس برای رسیدگی به تحقیقات مقدماتی پرونده استفاده کند

   جانشین بازپرس درحوزه قضایی بخش-2
) 3( مـاده    "6"نظربه اینکه در حوزه قضایی بخش، دادسرا وجود ندارد، طبعاً بازپرس نیز وجود ندارد؛ امـا تبـصره                   

، درارتباط با وظایف بازپرس در حـوزه قـضایی بخـش            )6(قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب      
البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در          قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علی      درحوزه«:داردچنین مقرر می  

نماید و درسـایر  صالحیت دادگاه کیفری استان است،به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می       
  ».جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود

البدل محکمه بخش به عنوان جانشین بازپرس به چه ترتیبـی اسـت، در              ا دادرس علی  اینکه کیفیت اقدام رئیس ی    
یک مقاله جداگانه که خاص دادگاه بخش باشد به آن خواهیم پرداخت و در این گفتار تنها به ایـن مطلـب اشـاره            

  نماییم که می
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  )7(.ش از توابع آن است، دادستان شهرستانی است که بخ)3( ماده"6" در تبصره"دادستان مربوط"منظور از
  مستثنیات وظایف و اختیارات بازپرس

با اینکه تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازپرس است، اما نباید از نظر دور داشـت  کـه بـازپرس یکـی از                         
 کند  که تحقیقات مقدماتی جـرم از باشد و در صورتی به انجام وظایف و اختیارات خود قیام می     مقامات دادسرا می  

در ورود به رسـیدگی بـه       به عبارت دیگر، اگر دادسرا      . لحاظ سازمانی به عهده سازمان متبوع او یعنی دادسرا باشد         
موارد ممنوعیت اقدام دادسرا مواردی است که پرونده        .جرم ممنوع باشد این ممنوعیت شامل بازپرس نیزخواهد بود        

 کـه چـه بـسا     -دسرا در دادگاه مطرح شده، ادامه رسـیدگی       مستقیماً باید در دادگاه مطرح و یا اگر قبل از احیای دا           
قـانون  ) 3( مـاده  "4" و   "3"هـای   این موارد کـه در تبـصره      . آید در دادگاه به عمل می     -رسیدگی تحقیقاتی باشد  

  :عبارتند از)8(اند،اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمو می و انقالب بیان شده
  جرایم مشمول حد زنا و لواط؛ -1
  دارای مجازات تا سه ماه حبس؛جرایم -2
  .جرایم دارای مجازات تا یک میلیون ریال جزای نقدی-3
  جرایم اطفال؛-4
  .های کیفری مربوط به آنها تا قبل از احیای دادسرا در دادگاه مطرح شده استکلیه جرایمی که پرونده-5

  نحوه اقدام بازپرس در رسیدگی تحقیقاتی
اختیار بازپرس قرار گرفت، مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی           پس ازآنکه پرونده جهت رسیدگی در       

  .و انقالب درامور کیفری، مقاطع ذیل را طی خواهد نمود
آوری دالیل و مدارک جرم، تعقیب متهم به جرم، جلـوگیری از فـرار مـتهم بـا صـدور یکـی از                       کشف جرم، جمع  

  .قرارهای تأمین، اظهارنظرنهایی
، برخالف دادیار،بازپرس تکلیفی نخواهد داشت که کلیه قرارهای صـادره را بـه نظـر دادسـتان                  در طی این مقاطع   

  برساند، بلکه درتمام دستورات و قرارهای قضایی جز در قرارهایی که 
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  .شود، استقالل عمل خواهد داشتبه آنها اشاره می
  نیاز بازپرس به نظر دادستان

ر تصمیمات خود مستقل است؛ امـا ایـن اسـتقالل مطلـق نیـست بلکـه                 همان گونه که قبالً اشاره شد، بازپرس د       
  .بازپرس در قرارهای ذیل موظف خواهد بود پرونده را به نظر دادستان برساند تا دادستان نیز اظهارنظر نماید

  )3 ماده"ح"بند(قرار بازداشت موقت-1
  )3ماده"ح"بند (ابقای قرار بازداشت موقت-2
  )3 و ط ماده"ح"ندب( رفع قرار بازداشت موقت-3
  )3 ماده"ن"بند2شق (تشدید تأمین -4
  )3ماده "ن" بند3شق (قرار اناطه-5
  )3 ماده "ن" بند2شق (قرار تأمین خواسته-6
  )3 ماده "ن"شق بند(قرارعدم صالحیت-7
  )3 ماده"ن" بند 1 و شق"ل"بند(قرار منع تعقیب-8
  )3 ماده "ن" بند1 و شق"ل"بند(قرار موقوفی تعقیب-9

  )3 ماده "ل"بند(رمجرمیتقرا-10
  موارد مقاومت بازپرس دربرابر دادستان

در ایـن قـسمت     . انـد قرارهایی که بازپرس پس از صدور آنها باید پرونده را به نظر دادستان برساند، برشمرده شده               
مشخص خواهد شد که درکدام مورد پس از رساندن پرونده به نظر دادستان و اعالم مخالفـت دادسـتان بـازپرس                     

تواند در برابر نظر دادستان مقاومت نموده و درنتیجه پرونده برای حل اختالف بـین ایـن دو مقـام بـه دادگـاه                        یم
  .شودارسال می

  )3 ماده"ح"بند(تقاضای دادستان برای بازداشت متهم؛-1
  )3 ماده"ل"بند(مخالفت دادستان با قرار منع  پیگرد؛-2
  )3اده م"ل"بند(مخالفت دادستان با قرارمجرمیت؛ -3
  )3 ماده"ل"بند(مخالفت دادستان با قرارموقوفی پیگرد؛-4
  )3 ماده"ح"بند(اختالف درنوع جرم؛-5
  )3ماده"ح"بند.(اختالف درصالحیت-6

  درتمام موارد فوق، حسب مورد دادگاه عمومی یا انقالب بین بازپرس و دادستان داوری 
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  .خواهد کرد که نظر کدام یک بردیگری ترجیح دارد
  عیت بازپرس از دادستانموارد تب

با وجود اینکه بازپرس دارای نوعی استقالل درمقابل دادستان است، اما در مواردی به تصریح قانون، بازپرس باید                  
  :این موارد عبارتند از.از دادستان تبعیت کند

  مخالفت دادستان با قراربازداشت موقت صادره بازپرس-1
 قانون اصـالح تـشکیل دادگاههـای عمـومی و انقـالب، چنـین آمـده          )3( ماده "ح"در این مورد در قسمتی از بند      

 سـاعت پرونـده را     24درصورتی که بازپرس رأساً قراربازداشت موقت صادرکرده باشد مکلف است ظرف            ... «:است
هرگاه دادستان با قراربازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادسـتان            . برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید     

  »...بع استمت
  تقاضای تکمیل تحقیقات توسط دادستان-2

ممکن است بازپرس پرونده را با اظهارنظر نهایی و یا پس از صدور قراربازداشت موقت نزد دادستان ارسال نمایـد                    
درایـن صـورت، بـازپرس      . و دادستان به جای اظهارنظر درخصوص اصل موضوع، تکمیل تحقیقات را تقاضا کنـد             

قانون اصـالح قـانون     ) 3( ماده   "هـ"بند. اضای دادستان را اجرا و از نظر دادستان تبعیت کند         موظف خواهد بود تق   
دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع       «:داردتشکیل دادگاههای عمومی وانقالب، دراین خصوص چنین مقررمی       

-را ناقص ببیند می   پرس  و درصورتی که تحقیقات باز    . شود حق نظارت و دادن تعلیمات الزمه را خواهد داشت         می
  ».تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را  کامل بداند

  های غیرمهمارجاع بعضی از تحقیقات پرونده-3
ای را جهت رسیدگی تحقیقاتی به یکی از دادیاران ارجاع کند و یا خود رأساً رسیدگی                ممکن است دادستان پرونده   

   داندا درمواقفی از تحقیقات، الزم میرا شروع کرده باشد، ام
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شـود،  از بازپرس استفاده کند، با این که پرونده به دیگری ارجاع شده ویا توسط شـخص دادسـتان رسـیدگی مـی      
 "و"ادامه بنـد  .دراین صورت بازپرس موظف خواهد بود در محدوده ارجاع دادسان،تحقیق موردنظر او را انجام دهد              

ن تــشکیل دادگاههــای عمــومی و انقــالب، درایــن خــصوص چنــین مقررداشــته قــانون اصــالح قــانو) 3(مــاده
درمورد جرایمی که رسیدگی آنها در صالحیت دادگاه کیفری استان اسـت، دادسـتان تـا قبـل از حـضور و                      «:است

آورد و درمـورد سـایر جـرایم        آوری دالیل و آثار جرم به عمل می       مداخله بازپرس، اقدامات الزم برای حفظ و جمع       
تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی به امـر را       ستان می داد

  ».به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد
  ابهام قانون

قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب، از قرارهایی نام بـرده کـه              ) 3( ماده "ن"قانونگذار در بند  
بنابراین، فرض عـدم    . باشنددرصورت موافقت دادستان با آنها از طرف متهم یا شاکی خصوصی قابل اعتراض می             

زیرا دراین بند اعالم شده اگر دادستان با ایـن قرارهـا موافـق              .موافقت دادستان با این قرارها نیز قابل تصور است        
دارد که پرونده باید به نظر دادستان برسد تا مشخص          این عبارت داللت    .تواند به  آنها اعتراض کند     ،ذینفع می باشد

  .شود که او با قرار صادره موافقت دارد یا این که مخالف است
درمورد قرار عدم صالحیت، قرارمنع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب و قرار بازداشت موقت، در صورت تحقق اختالف                 

اما درمورد قرارتأمین خواسته، قراراناطه     . ن نموده است  بین بازپرس و دادستان، قانونگذار مرجع حل اختالف را معی         
 به موافقت دادسـتان اشـاره نمـوده و          "ن"و قرارتشدید تأمین، قانون دارای ابهام است؛ زیرا از طرفی در صدر بند            

یک تفکر آن است که اگر دادستان بـا         . ازطرف دیگر، فرض عدم موافقت دادستان و آثار آن را مطرح نکرده است            
  اثر  قرارمخالفت کند تصمیم بازپرس بیاین سه
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کرد، هماننـد سـایر     است، زیرا اگر مخالفت دادستان، دخالت دادگاه در حل اختالف بین او و بازپرس را ایجاب می                
رسد و نفع میبنابراین، اگر دادستان با این سه قرار موافق بود نوبت به ابالغ به ذی            . شدموارد در قانون تصریح می    

  . بود قرار کالعدم استاگر مخالف
تفکر دیگر این است که بازپرس مامی مستقل است و هرجا که الزم بوده از دادستان تبعیت کنـد، قانونگـذار بـه                       

بنابراین بر اساس این اصل و به قرینه موارد دیگر، اختالفی کـه موجـب دخالـت دادگـاه         .تصریح بیان نموده است   
تواند حسب مورد، دادگاه انقالب یـا عمـومی         گاه مربوط است  که می     است دراین موارد نیز مرجع حل اختالف داد       

  .تر باشدرسد این تفکر موجهبه نظر می. باشد
  :نتیجه

درموارد مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، هرجا که مخالفت دادستان از جهت آزادی بـه نفـع مـتهم باشـد در                      
کند ولی در حالت    جه قانونگذار به حقوق متهم را ثابت می       قانون نظر دادستان متبع دانسته شده است و این امر تو          

عکس، هرگز به دادستان اجازه داده نشده به عنوان نماینده جامعه، از اختیارات خود علیه متهم استفاده کند بلکـه                    
 این امر نیز دلیـل توجـه بـه حقـوق       . دراین موارد قانونگذار داوری و حل اختالف توسط دادگاه را مقرر کرده است            

  .در موارد ابهام نیز شایسته است قانونگذار به اصالح قانون بپردازد. متهم است
  :هانوشتپی
  :قانون اصالح تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب) 3( ماده"د"بند-1
نماید که قانوناً این حق را داشته باشد جهات قانونی برای شروع به             بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می      «

  :قات بازپرس عبارت است ازتحقی
  ارجاع دادستان-الف
شکایت یا اعالم جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریـت                    -ب

  .داشته باشد
  ».در جرایم مشهود درصورتی  که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد-ج
  :قانون اصالح تشکیالت عدلیه) 60(ماده-2
العموم به علت مخصوصی از اجرای وظیفه خود بازماند یکی از وکالی عمومی به اقدمیت خـدمت                 دعیهرگاه م «

  ».نمایدالعموم را میقائم مقام او خواهد بود و درصورت تساوی، اکبر سناً انجام وظایف مدعی
  :قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب) 3( ماده"و"بند-3
درجرایمـی کـه درصـالحیت رسـیدگی دادگـاه کیفـری            .باشد کلیه جرایم برعهده بازپرس می     تحقیقات مقدماتی «

  استان نیست 
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  .باشددادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می
ـ                     ه درمورد جرایمی که رسیدگی به آنها درصالحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبـل از حـضور و مداخل

آورد و در مـورد سـایر جـرایم         آوری دالیل و آثار جـرم بـه عمـل مـی           بازپرس، اقدامات الزم را برای حفظ و جمع       
تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را بـه       دادستان می 

  ».طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد
  .منبع قبل-4
، 1380آخوندی،دکتر محمود، آیین دادرسی کیفـری، جلـد دوم، انتـشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،                    -5

  .78ص
  :قانون اصالح تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب) 3(ماده6تبصره -6
البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صـالحیت دادگـاه             ها،رئیس یا دادرس علی   درحوزه قضایی بخش  «

نماید و در سـایر جـرایم مطـابق         ی استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می           کیفر
  ».قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود

  :نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالبآیین) 17(ماده-7
ن که محل ارتکاب آنهـا حـوزه قـضایی بخـش            تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صالحیت دادگاه کیفری استا       «

باشد که  پس از صدور قرار نهـایی پرونـده را نـزد دادسـتان          البدل دادگاه می  است، به عهده رئیس یا دادرس علی      
نماید تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیـربط            شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می     

  ».ارسال نماید
  :شوندقانون اصالح تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب به ترتیب بیان می) 3( ماده4و3های هتبصر-8
هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرایمی که مجازات قـانونی    پرونده -3تبصره«

رایم اطفـال مـستقیماً در      باشـد و جـ    می) 000/000/1(آنها تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال              
شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضـرورت داشـته               دادگاههای مربوط مطرح می   

  ».باشد
جرایمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است درهمان دادگاه بـدون نیـاز                   « -4تبصره

ی خواهد شد  و چنانچه نیاز به انجـام تحقیقـات و یـا اقـداماتی جهـت                   دادسرا رسیدگ به کیفرخواست و رسیدگی     
  ».کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
  فقیه صمدانی، عارف ربانی، سلمان زمانی، آیت اهللا العظمی محمد تقی بهجت:از

خوب است مواظبت به    . ای بزرگ و توسل به بزرگان درگاهش راهی نیست        برای نجات از بلیاتف غیرالتجاء به خد      
  :این امور بشود

اللهم بحق  « :را بخواند ) قدس سره (بعد از نماز فریضه دو سجود برود و دعای صحیفه علویه ثانیه حاجی نوری             -1
  .الو تکمیل نماید آن را با بکاء یا تباکی درآن ح. و پس ازآن طلب حاجت نماید» ...من رواه

ال «بخواند چند رکعت نماز مکروب را که در صحیفه علویه، که مذکور شد منقول است اسـت، بعـد از رکعـات                -2
  ).بگوید(» اله اله اهللا حقاً حقاً

آب زمزم تحصیل نماید و درآن قدری تربت یا خاک کربال مخلوط نماید و چند دفعه بـه نیـت استـشفا شـرب                 -3
  .نماید

  .دهد به نیت مخصوصه به افراد متعدد صدقه ب-4
  .همیشه برای محفوظیت از بالها قرآن کوچکی با خود داشته باشد، درغیر مواقع رفتن به مستراح-5
  
سعی بلیغ نماید در پیدا کردن حالل، و توبه از مبغوضات خدا، و اکثار بلکه ادامـه اسـتغفار و صـلوات برنبـی و                         -6
  .دا نیست و بواسطه جهل معذور نیستمبادا در کارهایش جرمی بوده یا هست که مرضی خ.آل

  واهللا الهادی المعافی الکریم
  والسالم علیکم ورحمت اهللا و برکاته

  1415دوم شعبان 
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  نگاه کاربردی به حقوق اسالم 
  )صدمات وارده براثر دفاع از خویش(

  )قم(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه
  :سؤال

شود که صدمه بدنی به وی وارد شود یا موجـب مـرگ وی              چنانچه شخصی درمقام دفاع از خود مجبور به عملی          
به عنوان مثال، شخصی برای فـرار       ( گردد، مسئولیت مرگ مدافع یا صدمات وارده به او به عهده چه کسی است؟             

ای بزند و مجروح شود یا دراثر پریدن از بلندی پای او بشکند یـا فـوت                 از خطر تجاوز جنسی، خودش را به شیشه       
  .)نماید
  :پاسخ

با وجود اختصاص موادی از قانون مجازات اسالمی به بحث دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامـل موجهـه جـرم     
رسد که قانونگذار نسبت به مسئله فوق سـکوت اختیـار کـرده اسـت؛ امـا بـا دقـت بیـشتر           در بدو امر به نظر می     ،

اسـت؛ زیـرا اگرچـه    » سبب و مباشـر اجتماع «توان گفت که این مسئله از مصادیق عنوان کلی    درقانون مذکور می  
مدافع، خودش اقدامی کرده که موجب ایراد صدمه به وی شده است،ولی سبب و محرک او، شخص مهاجم بـوده   

-مـاده مـذکور بـه عنـوان یـک قاعـده کلـی مـی             .باشـد قانون مجازات اسالمی می   ) 363(است، لذا مشمول ماده   
  ولی چنانچه » .باشر است مگر سبب اقوی از مباشر باشددرصورت اجتماع سبب ومباشر، مسئولیت متوجه م«:گوید
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مدافع در اثر فرار آسیب ببیند، آیا دراین مورد سبب اقوی از مباشر است تا مـسئولیت بـا مهـاجم باشـد یـا سـبب                           
اضعف یا مساوی با مباشر است تا مسئولیتی متوجه او نگردد و یا اینکه بنا به اختالف موارد، تأثیر سبب و مباشـر                       

یابیم و شاید دلـیلش ایـن باشـد کـه           باشد؛ سؤالی است که پاسخ آن را درقانون مجازات اسالمی نمی          فاوت می مت
قانونگذار تشخیص اقوی بودن یا نبودن سبب از مباشر را به عهده قاضی گذاشته اسـت، ولـی از آنجـا کـه فقهـا                         

مایند، لذا به بررسی این بحث از نظـر         تواند به تشخیص قاضی کمک ن     اند که می  دراین باره مباحث را مطرح کرده     
  .پردازیمفقها می

جمعی از فقهای بزرگوار برمبنای مسئولیت مباشر درصورت اجتماع سبب و مباشر مگر جایی کـه سـبب اقـوی از                     
ای مباشر باشد معتقدند در صورتی که شخص مورد هجوم برای نجات خود پا به فرار بگذارد و دراثر آن به صدمه                    

؛ زیـرا مباشـر بـا اختیـار و          )1(گـردد ضامن نیست و از این جهت مسئولیت متوجه او نمی         ) سبب(مهاجمدچار گردد،   
به عنوان مثال، از باالی سـاختمان پریـده اسـت و نقـش مهـاجم بـه                  .آگاهی از خطر فرار،اقدام به آن کرده است       

شـیخ طوسـی    . باشـد مباشر نمی ای نیست که حادثه به او نسبت داده شود و به عبارت دیگر، سبب اقوی از                 اندازه
اگر کسی درتعقیب شخصی شمشیرش را از غالف بیرون بکـشد و آن شـخص از دسـت                  « :فرمایددراین باره می  

مهاجم فرار کند و خودش را از باالی بام یا کوه به پایین پرت کند یا خودش را درچاه و یا در آتش بیفکند وکشته                         
کننـده  لـذا تعقیـب   نکننده فقط او را ناچار به فرار کرده است،          را تعقیب کننده نیست؛ زی  شود، ضمانی برعهده تعقیب   

سبب است و کسی که خودش را پرت کرده، مباشر و درصورت اجتماع مباشر و سبب غیرملجی، ضمانی برعهـده                    
  )2(».ایجادگننده سبب نیست

ایـن جهـت متوجـه      بنابراین، درصورت نقش داشتن مهاجم و شخص مورد هجوم درایجـاد صـدمه، مـسئولیتی از               
  :اندشود مگر جایی که نقش مهاجم مؤثرتر بوده باشد که فقها مصادیق ذیل را برای آن برشمردهمهاجم نمی

شخص مورد هجوم نابینا باشد و درحال فرار از دست مهاجم دراثر عدم بینایی دچار آسیب گردد، مثالً در حـال      -1
  . برخورد کند و صدمه ببیندفرار با دیواری
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 مورد تعقیب نسبت به خطری که در سرراه فرارش وجود دارد ناآگاه باشد و هنگام فرار مـصدوم شـود،                     شخص-2
  .مثالً درحال فرار ناگهان متوجه گردد که درلبه پرتگاه قرار دارد وسقوط کند

  .هنگام فرار شخص مورد هجوم، سقفی و مانند آن روی سرش فرو بریزد و مصدوم گردد-3
ای وارد شـود و صـدمه       ای نجات خویش از روی ناچاری به مکان حیوان درنـده یـا گزنـده              فرد مورد تعقیب بر   -4

  .ببیند
) مهـاجم (تر از نقـش سـبب       درموارد مذکور، نقش  مباشر به جهت عدم بینایی یا عدم آگاهی و یا اضطرار، ضعیف               

  .باشد؛ لذا به دلیل اقوی بودن سبب، مهاجم مسئول استمی
درباره عدم مسئولیت مهاجم نـسبت بـه صـدمات    ) رحمه اهللا(از بیان نظر شیخ طوسیپس  ) رحمه اهللا (عالمه حلی 

  :فرمایدوارده به شخص مورد هجوم درحین فرار، درصورت بینا بودن، آگاه بودن ومختاربودن او، می
گر باشد و همین طور ا    کننده ضامن دیه اوست زیرا او سبب ملجی می        اگر شخص مورد تعقیب نابینا باشد، تعقیب      «

شخص مورد تعقیب بینا باشد و فرار کند و در چاهی که رویش پوشیده است سقوط کند یا ناچار شـود بـه مکـان                         
    )3(»ای او را بدردضیقی پناه ببرد و درنده

  :فرمایدنیز می) رحمه اهللا(محقق حلی
ـ                « را او سـبب ملجـی      چنان چه شخصی مورد تعقیب نابینا باشد و هنگام فرار صدمه ببیند، مهاجم ضامن است، زی

طور،اگر شخص اطالعی از خطر نداشته باشد یا هنگام فرار، سقف فرو ریـزد یـا از روی ناچـاری بـه                      همین. است
  )4(».ای او را بدردمکانی ضیق پناه برد ودرنده

اختیـار  گیـری از او سـلب گـردد و بـی    بنابراین، درمواردی نیز که اراده شخص در اثر هجوم مختل و توان تصمیم        
-دش را به خطر بیندازد و آسیب ببیند مثالً از ارتفاعی پرت شود یا در چاهی سقوط کند مهـاجم مـسئول مـی                       خو

  .مؤثرتر از نقش مباشر است) مهاجم(باشد؛ زیرا دراین فرض،نقش سبب
شـود،  طور،درصورت وجوب فرار و انحصاری بودن راه فرار دراقدامی که قطعاً موجب آسیب فرارکننـده مـی                همین
کند و هنگام فرار، خـودش را        که در معرض خطر تجاوز جنسی قرارگرفته برای نجات خویش فرارمی            خانمی مثالً

  گردد و راهی غیر از آن نداشته است یا به ذهنش کند و مجروح یا کشته میاز باالی ساختمان به پایین پرت می
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  ه فرارکننـده دارای اختیـار و تـوان         نرسیده است، باید مسئولیت آسیب وارده به عهـده مهـاجم باشـد، هرچنـد کـ                
  .گیری باشد، زیرا فرار برشخص مورد تعرض واجب استتصمیم

  :فرمایددراین باره می) رحمه اهللا(چنان که شهید ثانی
تر این است که درصورت امکان، دفاع از نفس و حریم واجـب اسـت و تـسلیم جـایز نیـست و اگـر                         نظریه قوی «

ان شد و با خودداری از دفاع یا فرار امیـد بـه سـالمتی داشـت، خـودداری یـا                     شخص مورد هجوم از مقاومت ناتو     
  )5(».فرارواجب است
  :فرمایدنیزمی) رحمه اهللا(فاضل هندی

واگر دفـاع میـسر نبـود و فـرار امکـان            ...دفاع از نفس و حریم به مقدار ممکن، واجب است و تسلیم جایز نیست             «
  )6(».داشت، فرار واجب است

  :فرمایدمی) رحمه اهللا(جواهرطور صاحب همین
اگر مدافع از مقاومت عاجز گردد و فراری که نجاتش متوقف برآن است ممکن باشد، چنانچه راه نجات منحصر                   «

شود ودرصورتی  که نجات از طریق فرار و غیرآن ممکن باشد، فـرار بـراو             به فرار باشد، فرار به او واجب عینی می        
  )7(».اجب را انجام ندهد مرتکب گناه شده استشود و اگر این وواجب تخییری می

 بنابراین، از یک سـو فـرار        )8(.دانندای اختالفات جزئی، درمجموع فرار را واجب می       نظر از پاره  سایرفقهاء نیز صرف  
 هنگام فرار آسیبی براو وارد شـده اسـت کـه خـودش نقـش                برشخص مورد هجوم واجب گردید و از طرف دیگر،        

بود کـه مهـاجم درایجـاد آن دارای نقـش مـؤثر             )فرار(ایست؛ چرا که به دنبال انجام وظیفه      اساسی درآن نداشته ا   
باشد و مسئولیت آن نیز باید بـه عهـده او باشـد، چـون               مستند می ) سبب(لذا صدمات وارده بیشتر به مهاجم     .است

   به کالم شیخ طوسی شاید به همین دلیل است که جمعی از بزرگان فقه شیعه با تردید. سبب اقوی از مباشر است
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انـد کـه    آن را نقل کرده   » قیل«اند، به این بیان که برخی با        نگریستهدرباره عدم مسئولیت مهاجم درفرض مذکور       
  .مشعر به عدم تمایل برای پذیرش آن است

  :فرمایدمی) رحمه اهللا(عالمه حلی
زد یا از پشت بام به پایین پرت کند،         اگر شخصی که مورد هجوم قرارگرفته فرار کند و خودش را داخل چاه بیندا             «

  )9(».باشدگفته شده که مهاجم ضامن نمی
  )10(.نیزهمین تعبیر را دارد) رحمه اهللا(فخرالمحققین

  )11(.در ادامه نقل کالم شیخ طوسی، قول به ضمان مهاجم را موجه دانسته است) رحمه اهللا(حتی عالمه حلی
  :فرمایدمی) رحمه اهللا(چنانکه محقق حلی.اندا کردهبعضی دیگر به صرف نقل کالم شیخ طوسی اکتف

بـام بـه پـایین پـرت        اگر شخصی که مورد هجوم واقع شده، فرارکند و خودش را داخل چاه بیندازد و یا از پشت                 «
  )12(».مهاجم ضامن نیست:کند، شیخ گفته است

چنان که شهید ثانی به این همتوقف وی پس از نقل کالم شیخ و عدم اظهارنظر نسبت به آن،سؤال برانگیز است،              
  :نکته توجه کرده، فرموده است

نویسنده کتاب شرایع به نقل کالم شیخ بسنده کرده است که مشعر به توقف وی درایـن بـاره یـا ردنظـر شـیخ                         «
  )13(».است

ر باشـد و د شود این است که نقش مهاجم فقط در الزام شخص به فرار مـی      اشکالی که دراینجا به ذهن متبادر می      
این جا صدمه هیچ دخالتی نداشته، بلکه مدافع به اختیار خودش به استقبال خطـر و حادثـه رفتـه و صـدمه دیـده           

  :فرمایدچنانکه شیخ طوسی درتوجیه عدم مسئولیت مهاجم می. است
مهاجم فقط او را ناچار به فرار کرده است نه سقوط، بلکـه او بـا اختیـاط خـودش را درمعـرض خطـر قـرار داده                            «

  )14(».است
رسد، چه اینکه هرچند فرارکننده هنگام فرار واجد عنصراراده و اختیار است، ولـی              اما،این اشکال موجه به نظر نمی     

  باشد که سبب ایجاد آن، مهاجم است؛ لذا نقش اقدام او به فرار برای انجام یک وظیفه و واجب شرعی می
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  .ه مستند به مهاجم استبوده درنتیجه، صدم) مباشر(مؤثرتر ازمدافع) سبب(مهاجم
ای اگر اخافـه  « :فرمایدبرای عدم مسئولیت مهاجم می    ) رحمه اهللا (در رد  توجیه شیخ طوسی     ) رحمه اهللا (شهید ثانی 

کرد و این سخن که اقدام او به فرار یک فعـل اختیـاری              درکارنبود، فراری که موجب صدمه شده تحقق پیدا نمی        
ای غیرازفرار نداشته است، نهایت اینکه از بین دو راه برای فرار، یک راه را               بوده درست نیست، زیرا فرارکننده چاره     

  )15(».با مرجح یا بدون مرجح برراه دیگر ترجیح داده است
باشد زیرا دفاع برای دفـع خطـری اسـت کـه از سـوی مهـاجم                 عالوه براین،فرار خودش مصداق ونوعی دفاع می      

» األسهل فاألسهل « فرار است، به ویژه در مسئله دفاع باید از قاعده          گردد که یکی از راههای آن     متوجه مدافع می  
رحمـه  (چنانکه شـهید ثـانی    .تر از مقاومت و ایراد صدمه به مهاجم باشد        رسد که فرار سهل   وبه نظر می  .پیروی کرد 

  :فرمایدمی) اهللا
تـوان از   زهایی است که می   شود چرا که فراریکی از چی     درصورتی که مقاومت امکان نداشته باشد، فرار واجب می        «

  )16(».طریق آن از نفسی که حفظ آن واجب است دفاع کرد
که مهاجم مسئول صدماتی است کـه هنگـام دفـاع بـر             : اندلذا، همان طور که فقهای بزرگوار به طورکلی فرموده        

.  مـسئول اسـت    گردد، مهـاجم نـسبت بـه آن       صدماتی نیزکه درحال فرار بر مدافع وارد می       )17(.گرددمدافع وارد می  
هایی که برمدافع درحال فرار وارد      توان گفت که در فرض سؤال، مهاجم یا مهاجمین نسبت به آسیب           بنابراین، می 

  .شده؛ مسئول هستند
  .گردد که ذیالً تقدیم میدرپایان، این سئوال از محضر مراجع عظام تقلید نیز استفتا شده است

  :سؤال اول
  :قام دفاع، بفرماییددرمورد صدمات وارده به شخص درم

  چنانچه شخصی درمقام دفاع از خود مجبور به عملی شود که صدمه بدنی به وی وارد شود یا موجب مرگ -الف
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به عنوان مثال بـرای فـرار از تجـاوز          (وی گردد، مسئولیت مرگ مدافع یا صدمات وارده به عهده چه کسی است؟            
  .)ثر پریدن از بلندی پای او بشکند یا فوت نمایدای بزند و مجروح شود یا دراجنسی خود را به شیشه

درفرض فوق آیا بین صورتی که راه فرار منحصر درهمین مورد خاص بوده و مـوردی کـه راه دیگـری بـرای       -ب
فرار وجود داشته، ولی شخص مورد هجوم دراثر ترس یا عجله از این طریف اقدام نمـوده، از نظـر حکـم تفـاوتی                    

  وجود دارد؟
  :دتقی بهجتآیت اهللا محم

  .اگرمنظور،قصاص یا دیه است برعهده کسی نیست-الف
  )18(.واهللا العالم.کندبا فرضی که درمسئله قبل گفته شد فرق نمی-ب

  :ایآیت اهللا سیدعلی خامنه
  .به عهده کسی نیست و چنانچه به وظیفه عمل کرده مأجور است-الف
واهللا . سی ضامن نیست، بلی عامل به وظیفه مأجور اسـت         درهرصورت اگر با اراده و اختیار خود اقدام کرده  ک           -ب

  )19(.العالم
  :آیت اهللا سیدعلی سیستانی

  )20(.برعهدۀ خود اوست
  :آیت اهللا محمدفاضل لنکرانی

  .اگر صدمات وارده منتسب به متجاوز باشد وی ضامن است واال کسی ضامن نیست-الف
  )21(.کندخیر فرقی نمی-ب

  :آیت اهللا ناصرمکارم شیرازی
درصورتی که شخص مهاجم او را هل داده یا سبب جراحت یا سقوط از بلندی شده او مسئول است ولی اگر                     -الف

  .خودش برای برای نجات خود چنین کاری را کرده دیه یا قصاص برکسی نیست هرچند مهاجم تعزیر شدید دارد
  )22(.کند ولی از نظر تعزیر تفاوت دارداز نظر دیه فرقی نمی-ب

  : سیدعبدالکریم موسوی اردبیلیآیت اهللا
 اگرتهاجم از یک طرف و ترس یا غفلت از طرف مدافع به نحوی باشد که عرفاً کار به مهاجم مستند باشـد،                       -الف

  .دراین فرض مهاجم مستقالً مسئول خواهد بود
  تیار از مدافع که اخاگر ترس وفرار به نحوی باشد که بودن راه دیگر را متوجه نباشد و تهاجم به نحوی باشد -ب



 ٢٤

گرفته شود و نتواند راه کم خطرتر را برای نجات انتخاب کند و یا به حسب عرف این جنایت را به مهاجم نـسبت                        
  )23(.باشدبدهد مسئولیت به عهده مهاجم است و درغیراین صورت ظاهراً به عهده خودش می

  :آیت اهللا حسین نوری همدانی
  . باشدتل مدافع شود ضامن قتل یا جرح وی میدرصورتی که مهاجم سبب صدمه یا ق-الف
  )24(.باشددرصورتی که خوف موجب سلب اختیار طرف شده باشد فرقی میان این دو صورت نمی-ب

  نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
  :باشدنظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل می*14/5/78-1104عطف به استعالم شماره

گونه عمل فیزیکـی مجرمانـه توسـط مهـاجم انجـام            موضوع استعالم شده فاقد اوصاف کیفری است؛ زیرا هیچ        «
  )25(».نگرفته است
  :سؤال دوم

زنـد و  یعنی جهت فرار از لواط خود را به شیشه مـی        (فردی درمقام دفاع مجبور شده به خود صدمه بدنی بزند         -الف
آیـا  ).شـکند نماید و درنتیجه دست و پایش می را عمداً به زمین پرت می شود یا از باالی بام منزل خود      مجروح می 

  شرعاً دیه صدمات وارده درمقام دفاع به عهده مهاجم یا مهاجمین است؟
آیا میان حالتی که را ه فرار فقط همین بوده که انجام داده است و جایی که فرد مذکور در اثر تـرس و عجلـه    -ب

  فرقی وجود دارد؟) یعنی خود را مجروح کرده(هو مانند آن دست به این کارزد
  :آیت اهللا شیخ جواد تبریزی

شوند و اگـر درمقـام دفـاع        درطرح سؤال،ارش یا دیه برعهده مهاجمین نیست؛ لکن مهاجمین برفعلشان تعزیر می           
ای برمهاجمین وارد کند که دفع تهـاجم بـرآن          کند صدمه خود شخص موردتهاجم یا شخص دیگری که دفاع می        

 2دمه متوقف باشد جنایت آنان هدر است و مهاجمین حق مطالبۀ چیزی ندارند وفرقی بین حاالتی که درسـؤال                ص
  )26(.ذکر شده است نیست

  :آیت اهللا سیدعلی سیستانی
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  )27(.درهردو فرض دیه برآنها نیست
  :آیت اهللا لطف اهللا صافی گلپایگانی

ی صدمات وارده که توسط خود فرد به او وارد شـده بـه              اند، ول درفرض سؤال گرچه مرتکب گناه بزرگی شده      -الف
  .واهللا العالم.شودعهده مهاجمین نیست ولی مهاجم به حکم حاکم تعزیر می

  )28(.واهللا العالم.دراین صورت فرقی بین دو حالت مذکور درسؤال نیست-ب
  :نوشتهاپی
ـ         :ک.ر-1 ق، چـاپ اول،    .،هــ   1410شیعۀ،بیروت،  علی اصغرمرواید،مؤسوعۀ سلسلۀ الینا بیع الفقیهۀ،مؤسسۀ فقـه ال
؛محقق اردبیلـی، مجمـع الفائـدۀ والبرهان،مؤسـسۀ النـشراالسالمی، قـم،          )المهذب قاضی ابن براج   (189، ص 24ج

؛ شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم، دارالکتب          236 و 237،ص14هـ،چاپ دوم،ج 1417
  .58-60،ص43ق،چاپ ششم،ج.هـ1404االسالمیۀ،تهران،

ولوکان المطلوب اعمـی ضـمن الطالـب دیتـه النـه      «.262،ص2عالمه حلی،تحریراالحکام،مؤسسۀ آل البیت،ج -2
  ».سبب ملجی وکذا یضمن لوکان مبصراً فهرب فوقع فی بئر مغطاۀ او اضطره الی مضیق فافترسه االسد

  .)، محقق حلیشرائع االسالم(394،ص25علی اصغرمروارید،مؤسوعۀ سلسلۀ الینا بیع الفقیهه،ج-3
اذا شهرسیفه فی طلب رجل فقر من بین یدیـه فـألقی            «159،ص7شیخ طوسی، المبسوط،المکتبه المرتضویه،ج   -4

نفسه من سطح او جبل او فی بئر نار فهلک فال ضمان علی الطالب النه انما الجأء الی الهرب وما الجأه الوقوع بل                      
اقع مباشـرۀ ومتـی اجتمعـت مباشـرۀ و سـبب غیرملجـی              الی نفسه فی مهلکۀ باختیاره فالطالب صاحب سبب والو        

  ».فالضمان علی صاحب السبب
فان عجز ورجا السالمۀ بـالکف  ... واال قوی وجوب الدفع عن النفس والحریم مع االمکان والیجوز االستسالم «-5

  )50، ص15ج. هـ1417شهید ثانی، مسالک االفهام، مؤسسۀ المعارف االسالمیۀ،چاپ اول، (»او الهرب وجب
» .وان لـم یمکـن وامکـن الهـرب وجـب          ...یحب الدفاع عن النفس والحریم ما استطاع والیجوز االستـسالم         «-6
  ).443،ص2،ج.هـ1405فاضل هندی، کشف اللثام،مکتبۀآیت اهللا مرعشی، قم، (
غیـره  ولو عجز عن المقاومۀ وامکن الهرب الذی تتوقف النجاۀ علیه وجب عیناً ان انحصر او تخیر بینه و بین                    «-7

شیخ محمدحسن نجفی،جواهرالکالم فـی شـرح شـرائع االسـالم،           (».من اسباب النجاۀان حصل فان لم یفعل اثم       
  )589،ص41ج
، 13؛ محقـق اردبیلی،همـان، ج     157،ص1؛عالمـه حلـی، تحریراالحکـام،ج     279شیخ طوسـی، همـان،ص    :ک.ر-8

  ).اللمعۀالدمشقیۀ،شهید اول...(و451،ص23؛ علی اصغرمروارید، همان،ج289ص
 قواعـد   587، ص 25علی اصـغر مرواریـد، همـان، ج       [».لم یضمن :،قیلاما لوفرفالقی نفسه فی بئر او من سقف       «-9

  )]االحکامفعالمه حلی
اما لوفر فالقی نفسه فی بئر او من سقف قیـل وام            « -).659،ص4 هـ،ج 1387ایضاح الفوائد،مطبعۀالعلمیۀ،قم، (-10

  ».یضمن
 فالقی نفسه فی بئر او ناراو ماه او الی مسبعۀ فافترسه االسد او انخـسف    اما لو طلب انساناً بسیف مشهور ففرّ      «-11

-تحریـر (» .ولوقیـل بالـضمان کـان وجهـاً       ...ال ضـمان  :السطح الذی القی نفسه علیـه ونحـوه فمات،قـال الـشیخ           
  )262،ص2االحکام،ج
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» .ال ضـمان  :  قال شیخ  وکذا البحث لو شهرسیفه فی وجه انسان،اما لو فّر فالقی نفسه فی بئر او علی سقف،               «-12
  )شرائع االسالم،محقق حلی(،394،ص25علی اصغرمروارید،همان،ج

  )333،ص15مسالک االفهام،ج.((والمصنف اقتصر علی نقل القول فیه مؤذناً بالتوقف فیه اورده(-13
» .ختیـاره فالضمان علی الطالب النه انما الجأه الی الهرب وما الجأه الی الوقوع بل القی نفسه فی مهلکـۀ با                  «-14

  )159،ص7المبسوط،ج(
لو ال االخافۀلم یحصل الهرب المقتضی للتلف و کونه باختیاره ممنوع،اذال مندوحـۀ اال بـالهرب، غایتـه انـه                    «-15

  )333، ص5مسالک االفهام،ج(» .اختار طریقاً علی طریق بمرجّح او بغیر مرجح مع امتناع خلو الواقع منها
الروضـۀ البهیـۀ،   (» .نه احد افراد ما یدفع به عن الـنفس الواجـب حفظهـا   وان ال یمکن دفعه وجب الهرب ال «-16

  )386،ص2،ج1376مرکزالنشرالتابع لکتب االعالم االسالمی،چاپ دهم،قم،
؛شـیخ  433؛ فاضل هندی،همان، ص   )قواعد االحکام،عالمه حلی  (،431،ص23علی اصغر مروارید،همان،ج  :ک.ر-17

  ...، و448، ص1،تحریرالوسیله، مؤسسۀ النشر اسالمی، ج؛ امام خمینی652،ص41محمدحسن نجفی، همان،ج
  .119گنجینه آرای فقهی قضایی،مرکزتحقیقات فقهی قوه قضائیه،پاسخ سؤال-18
  .همان-19
  . همان-20
  . همان-21
  . همان-22
  . همان-23
  . همان-24
  .18/8/78،تاریخ 4005/7نظریه شماره-25
ارسـال بـه وسـیله پـست     .[9004 قوه قـضائیه،پاسخ سـؤال   گنجینه آرای فقهی قضایی،مرکز تحقیقات فقهی   -26

  ].الکترونیکی
  . همان-27
  . همان-28

  :باشدمتن استعالم فوق بدین شرح می*
  :درخصوص صدمات وارده به شخصی که مورد هجوم واقع شده است،بفرمایید

 وارده برعهده چـه      اگرشخصی مورد تهاجم، درمقام دفاع، باعث ورود صدمه به خویش گردد، دیه یا ارش صدمات              
شـود؛ یـا بـه      زند و دراثر آن جراحتی بـروی وارد مـی         ای می مثالً جهت فرار از لواط خود را به شیشه        (کسی است؟ 

-اندازد و دراثر آن جایی از بدن وی شکسته مـی          منظور فرار از مهاجمین و ضاربین، خود را از باالی بام پایین می            
  .)بیندشود یا آسیب می



 ٢٧

  نشای رأینقش نگارش درا
  )قسمت سوم(
  )دادیار دادسرای عالی کشور وسردبیر مجله حقوقی دادگستری(محمدرضا خسروی

  فصاحت وبالغت 
قاضی به مناسبت شأن اجتماعی و اداری خود درحوزۀ کار خویش گاه باید که برکرسی خطابه نیز حاضـر شـود و                      

نرانی کند؛ یعنـی کـه در اصـطالح بـه طـور             چه بسا که بدون برنامه قبلی از او بخواهند که درباب موضوعی سخ            
همچنین قاضی به مناسبت حرفه ویژه خود ناگزیر از نگارش است و نگارشی             .البداهه آغاز سخن کند   ارتجالی و فی  

  .شود اعّم است از دستور اداری، دستور قضایی، قرار ورأیکه از قلم او برکاغذ ظاهر می
بایـست   برنگارش و دو دیگر،برسخن گفتن توانا باشد الجرم مـی          بنابراین پیش درآمد، قاضی برای آن که نخست       

  .های فصاحت و بالغت را شناخته و پیموده باشدکه عرصه
زبانی و این همان است که قاضی احمـد زوزنـی،          گونه که از خود واژه پیداست،یعنی گشادگی و گشاده        فصاحت،آن

و این همان است که فردوسی توسی       ) ادر ذیل واژه  المص( آن را شیوا زبان شدن معنا کرده است        "المصادر"صاحب
و به هرحال، فصاحت    ] سخن گفتن خوب و طبع روان     / جوانی بیاند گشاده زبان   [آن را گشاده زبان تعبیرکرده است     

یعنی توانایی در گزینش واژه شیوا و توانایی درنگارش متن منسجم و زیبا و فصاحت یعنی توانایی ویژه مـتکلم و                     
  .ای واال و به دور ازعیب و ادای سخن به زیبایی تمام نوشتهنویسنده برخلق

 حدّ همین است سـخندانی      -برکالم من و حسن تو نیفزاید کس      :[گویدرسد سعدی شیراز درآنجا که می     به نظر می  
منظورش از سخندانی همین فصاحت باشد، گرچه او خود به صراحت واژه فصاحت را بـاد داد سـخن                   ] و زیبایی را  
  در اصطالح ] عاجز بماند در تو زبان فصاحتش/سعدی که داد حسن همه نیکوان بداد:[ گرفته استدادن یکی
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کلمه فصیح باید از غرابت و تنافر حـروف         . شودمیادبی، فصاحت هم در کلمه، هم درکالم و هم در متکلم ظاهر             
 و تعقید، خالی باشـد و سـرانجام،         ها وضعف تألیف  و مخالفت قیاس بدور باشد و کالم فصیح نیز باید از تنافر کلمه            

  .شخصی است که برتألیف کالم وادای آن توانا باشد) و دربحث ما نویسنده فصیح(متکلم فصیح
نویسنده و هم گوینده باید واقف باشد       . برددرنگارش حقوقی، انتخاب و گزینش واژه از اهمیت به سزایی سهم می           

پس تالش او باید متوجه این نکته باشـد         . هرمتن خطابی، واژه است   که ابزار کار او در پدیدآوردن هراثر نگارشی و        
ها سزاوارتر آن اسـت کـه   در انتخاب واژه. آهنگ و تراش خورده و زیبا باشد  ای را برگزیند که ساده، خوش     که واژه 

ه گاه سـبک    های مترادف و متشابه و هم معنا، واژه فارسی را اختیار کنیم، و این درحالی است ک                درمیان انبوه واژه  
کند که بویژه از مرادف فارسی و عربی و فرنگی آن، یک جـا              های بالغی اقتضاء می   وروش نویسندگی یا موقعیت   

استفاده شود؛ امّا نباید فراموش کرد که پاسداری از زبان مادری، ما را در گزینش واژگان فارسی، حـق بـه جانـب                       
  .گرداندمی

فقرۀ نخست، یعنی اجزای کالم را که واژه باشد، خوب انتخاب کنـیم و         گردد به همین    فصاحت درکالم طبعاً برمی   
مند خواهد  آید هم از زیبایی بهره    جای آن واژه را در مجموعه  کالم بشناسیم؛ بدین گونه، کالمی که به وجود می               

انیـد کـه   دو می. بود و هم از سالمت و منظور من از سالمت کالم، پیروی آن از آیین نگارش و دستور زبان است      
در دستور زبان، سفارش اصلی آن است که همه اجزای عبارت سرجای خودش باشد؛ یعنی که اگـر جملـه فعلـی                      

آخر فعل و اگر جمله اسنادی است نخست مـسندالیه بیایـد و             گاه مفعول بیاید و دست    است با فاعل آغاز شود و آن      
 نویـسنده و گوینـده فـصیح هرگـز          .شمرده شـود  های بافت جمله محترم     به همین ترتیب باید شیوه    . گاه مسند آن

برای نمونه، فصاحت در کلمه اقتضا دارد کـه         . نمایدآشوبد و گسیختگی درکار او رخ نمی      بندی بر نمی  برآیین جمله 
 و  " به جـای کنیـد     "نمایید" چرا که انتخاب فعل      "چراغها را خاموش نمایید،   ":از نوشتن این جمله خودداری شود     

 فعلهایی که از ریشه نمودن جاری شده است به جای فعلهایی که از ریشه کردن گرفته شـده              به طور کلی انتخاب   
مـن متهمـی کـه      ":گوید که این جمله درست نیـست      است،فصیح نیست و نمونه دیگر این که، فصاحت کالم می         

خود مفعول یعنی   از  » را«؛ ز یرا در این جمله، نشانه مفعول مستقیم یعنی           "مرتکب جرمی نشده بود را تبرئه کردم      
  :کند که نوشته شودمتهم فاصله گرفته است و این فصیح نیست و فصاحت ایجاب می

  ".من متهمی را که مرتکب جرمی نشده بود، تبرئه کردم"
  ...ادامه دارد
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  ها و استثنائات وارد بر صالحیت دیوان عدالت اداریصالحیت
  )رئیس شعبه نهم دیوان عدالت اداری(دکتر عیسی کشوری

 در کمیـسیون    1339دیوان عدالت اداری، قبل از انقالب اسالمی، شورای دولتی نام داشت که قانون آن در سـال                  
این نهاد در واقع، درهمه جای دنیا از شورای دولتی فرانسه           .مشترک مجلسین سنا و شورای ملی به تصویب رسید        

ـ   .1779الگوبرداری شده که به موجب قانون اساسی سال          بینـی شـده و یـک سـال بعـد       سه پـیش  م،در کشور فران
این شورا وظیفه نظارت و کنترل براعمال قوه مجریـه را برعهـده دارد و آرای آن             . عمالض کار خود را شروع کرد     

در فرانسه دارای چنان اهمیت واعتباری است که تمامی آرای این شورا از بدو تشکیل تاکنون بالفاصله به مرحله                   
در یـک   .ه  کسی نیست که مقاومت در برابر آرای ایـن نهـاد قدرتمنـد را تـصورکند                 اجرا درآمده و در دولت فرانس     

های فرانـسه همـواره     دولت. رئیس جمهور گردید  مورد، تصمیم این شورا منجر به سقوط کابینه دولت و استعفای            
با وجـود   . استاند که وجود شورای دولتی مقتدر، ضامن اجرای عدالت و قانون در جامعه فرانسوی               براین باور بوده  

اقتباس شورای دولتی در کشور ما از شورای دولتی فرانسه، به عکس آن چه قبل از انقالب و چه پـس ازانقـالب                       
بینـی شـده   که به دیوان عدالت اداری تغییرنام یافت، این نهاد از جایگاه واقعی خود کـه در قـانون اساسـی پـیش     

رو بوده و این مـسئله      ها در برابر اجرای آرا روبه     مقاومت دولت فاصله زیادی داشته و همواره با مشکل اجرای آرا و           
ترین مشکالت مردم است که به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و موفـق بـه دریافـت رأی                   هم اکنون از عمده   

  .اندقطعی این دیوان شده
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ی علیـه   هـای بخـش خـصوص     درهرحال، وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شـکایت مـردم وشـرکت             
فلسفه تشکیل دیوان، نظارت و کنترل عملکـرد دولـت و جلـوگیری از     . های انقالبی است  واحدهای دولتی وارگان  

  :تجاوز مأموران و مجریان دولتی به قوانین و عدم رعایت آنهاست؛ زیرا
هـای مخـالف    امـه نها و آیین  نامهها از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویب        همواره امکان تجاوز دولت   :الف

هـای  نامـه ها و تصویب  نامهقانونگذاری، حق ویژه و منحصر به فرد قوه قانونگذاری است و آیین           . قانون وجود دارد  
-هـا و تـصویب    نامهکوشند که با تصویب آیین    ها می در بسیاری موارد دولت   . دولت باید در چهارچوب قوانین باشد     

یش ازآنچه در قانون است افزایش دهند یا آنان را مخالف قـانونی کـه               های مختلف حد ود  اختیارات خود را ب        نامه
بدیهی است اعمال واقدامات دولتـی وقتـی دارای ارزش و اعتبـار    .اجرای آن برای دولت دشوار است تنظیم نمایند 

نین درچ. ای جز ضرر و زیان عمومی دربرندارد      است که موافق موازین قانونی باشد؛ زیرا عمل خالف قانون نتیجه          
هـای دولتـی مخـالف قـانون بـه دیـوان عـدالت اداری               نامهها و آیین  نامهتواند از تصویب  مواردی هر شخصی می   

نظر از شغل، اقامتگـاه و هویـت واقعـی      نفع باشد بلکه هرشخصی صرف    شکایت کند و الزم نیست  که شاکی ذی        
هـای هیـأت وزیـران،      نامهتصویب( دولتی  تواند از چنین مصوبات     نفع بودن یا دارای سمت بودن می      خود و یا ذی   

موضوع شکایت پـس    .خالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید       ) هاها و دستورالعمل  ها، بخشنامه نامهآیین
شـود و  اداری مطـرح مـی    از تکمیل پرونده و وصول الیحه جوابیه طرف شکایت در هیأت عمومی دیوان عـدالت                

  .گرددومی شکایت را وارد تشخیص دهند حکم به ابطال آن صادر میچنانچه اکثریت اعضای هیأت عم
تجاوز دولت از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری واجرایی که ازاین طریـق بـه حـق هـر شخـصی                       :ب

  کند که این شخص، کارمند دولت باشد و تواند به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و فرقی نمیتجاوز شود می
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های رسیدگی به تخلفات اداری رأی قطعی صادر شده باشد و یا هر شخص دیگـری کـه تحـت                    و در هیأت  علیه ا 
. تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی  مربوط بـه دیـوان عـدالت اداری شـکایت نمایـد                  هر عنوانی به او ظلمی شده می      
  .نفع باشددراین مورد شاکی حتماً باید ذی
این است که اگر شخصی به دیوان عدالت اد اری علیه واحد دولتـی شـکایتی                رسد  سؤالی که دراینجا به ذهن می     

طرح نمود و موفق به اخذ رأی قطعی از دیوان عدالت اداری شد و طرف شکایتف یعنـی واحـد دولتـی یـا ارگـان                 
توانـد  انقالبی، از اجرای رأی خودداری کرد، این شخص چه اقداماتی درجهت احقاق حق خـود واجـرای رأی مـی        

  ام دهد؟انج
  :تواند دو راه در پیش گیردله نام دارد، میچنین شخصی که به عبارت حقوقی، محکوم

هـای دولتـی و     هـا و شـرکت    قانون دیوان عدالت اداری، واحدهای دولتی اعـم از وزارتخانـه          ) 21(براساس ماده )1
دیـوان را اجـرا نماینـد و        شهرداریها و تشکیالت و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهـای انقالبـی مکلفنـد احکـام                  

-بنابراین شاکی مـی   . شونداز یک تا پنج سال محکوم می      درصورت خودداری از اجرا، به انفصال از خدمات دولتی          
تواند به شعبه صادرکننده رأی مراجعه و مراتب عدم اجرای رأی از طرف باالترین مقام واحد دولتی که از اجـرای                     

قـانون دیـوان، و     ) 21(ننده رأی اعالم نموده و انفصال وی را برطبق ماده           کند را به شعبه صادرک    آن خودداری می  
  .اجرای رأی دیوان را تقاضا نماید

قانون مجازات اسالمی، چنانچه هریک از صاحب منصبان و مأموران دولتـی و شـهرداریها         ) 576(براساس ماده ) 2
جـرای اوامـر کتبـی دولتـی یـا اجـرای قـوانین        درهررتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نمـوده و ازا   

مملکتی ویا اجرای احکام یا اوامرمقامات قضایی یا هرگونه امری که ازطرف مقامات قـانونی صـادر شـده باشـند                     
  تواند با بنابراین، شاکی می.جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد
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 دیوان عدالت اداری، به دادگستری محل مراجعه و علیه شخـصی کـه از اجـرای رأی                  ضمیمه نمودن رأی قطعی   
کند، شکایت کیفری مطرح ومسئول مربوط، عالوه بر انفصال از خدمات دولتی به یک تا سـه                 دیوان خودداری می  

بـه عنـوان    تواند همزمان هر دو راه را درپیش گیرد و        الزم به ذکر است، شاکی می     . سال زندان محکوم خواهد شد    
مـدیری کـه    (مثال، شکایت وی از مدیر مربوط در دیوان عدالت اداری، حق شکایت کیفری وی را درتعقیب متهم                

  .برددرمحاکم صالح از بین نمی) کندرأی دیوان را اجرا نمی
-مسئله مهم بعدی، موضوع صالحیت دیوان عدالت اداری است؛ یعنی اینکه دیوان عدالت اداری به چـه شـکایت                

هایی، هرچند طرف شکایت واحد دولتی یا ارگان و نهاد انقالبی باشـد،             تواند رسیدگی کند و چه شکایت     ، می هایی
قابل طرح وپیگیری دردیوان عدالت اداری نیست؟بسیاری از مراجعین به دیـوان عـدالت اداری گمـان دارنـد کـه                     

های فراوانـی بـه دیـوان عـدالت         باشد و شکایت  هرشکایتی علیه هر شخص قابل طرح دردیوان عدالت اداری می         
درصـورتی کـه شـکایت علیـه        . رسد که این شکایت علیه شخص دیگر یا یک شرکت غیردولتی اسـت            اداری می 

های غیردولتی ونهادهای مردمی، قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست و شاکی باید در              اشخاص، افراد، شرکت  
های کیفری علیه مدیران دولتی، قابل طـرح دردیـوان          شکایتگیری نماید یا    دادگستری محل، شکایت خود را پی     

عدالت اداری نیست و اگر کسی شکایت کیفری از مدیران دولتـی دارد بایـد بـه دادگـستری و محاکمـت صـالح                        
به عنوان مثال، اگر مدیرعامل بانکی به کارمند خود یا هرشخص دیگری اهانت نمایـد و یـا رئـیس                    .مراجعه نماید 

ماندار شهرستانی چک بالمحل صادرکند، شکایت تحت این عنوان علیه آنان قابل طرح در دیـوان                اداره برق یا فر   
عدالت اداری نیست؛ ولی اگر همین اشخاص مقررات دولتی را نادیده بگیرند و کارمند خود را بدون دلیـل و طـی                      

تواند علیـه   ونی نمایند، شاکی می   مراحل قانونی از کاربرکنار نمایند یا اقدام به تملک اراضی مردم بدون مستند قان             
  .آنان به دیوان عدالت اداری شکایت کند

قانون دیوان عدالت ذکر گردیـده اسـت کـه صـالحیت و حـدود               ) 11(موارد صالحیت دیوان عدالت اداری درماده     
  :اختیارات دیوان به قرار زیراست

  رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی؛ -1
هـای دولتـی و   هـا و مؤسـسات وشـرکت   ها و سـازمان تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه :الف

  .های و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنهاشهرداری
  . درامور راجع به وظایف آنها"الف"تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند:ب
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قانون دیوان عدالت اداری، الزم به ذکر است که تصمیم واقدام مأمور دولت که در این                ) 11(ه ماد "ب"درمورد بند 
براین اساس الزم نیست که دردادخواست تقدیمی به دیوان، طرف شکایت واحـد دولتـی               .بند آمده اعم وکلی بوده    

 علیـه واحـد دولتـی      تواند طرف شکایت واقع گردد و شـکایت درایـن بخـش           باشد، بلکه مدیر واحد دولتی هم می      
نیست،بلکه علیه اقدام وتصمیم مدیر یا مأمور مربوط است وشعبه دیوان دراین صورت باید مدیر یا مأمور متخلـف                   

نظر از این که وی درآن سمت مشغول کار است یا خیر، تخلف او را پیگیری و درمـورد  را به دیوان احضار و صرف    
  .گیری نمایداقدام و عملکرد وی تصمیم

ها از حیث مخالفت مدلول آنهـا بـا قـانون و احقـاق              ها و مقررات دولتی و شهرداری     نامهها و سایرنظام  نامهینآی:ج
حقوق اشخاص درمواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخالف قانون بـودن آن ویـا عـدم         

دراجرای قـوانین و مقـررات و یـا خـودداری          صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف             
  .شودازانجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می

-های بازرسی و کمیسیون   رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأت            -2
کمیـسیون موضـوع مـاده      های مالیاتی،شورای کارگاه، هیأت حل اختالف کارگر وکارفرمـا،          هایی مانند کمیسیون  

هـا و منـابع طبیعـی       برداری از جنگـل   قانون حفاظت و بهره   ) 56(قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده    ) 100(
  .منحصراً از حیث نقص قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها

  :دررابطه با این بند، ذکر دو نکته ضروری است
قـانون  ) 56(ین تکلیف اراضـی اختالفـی، موضـوع اجـرای مـاده       ماده واحده قانون تعی"2"به موجب تبصره  -الف

هـا، از  قـانون جنگـل  ) 56(، رسـیدگی بـه آرای کمیـسیون موضـوع مـاده     76شهریور 22ها و مراتع مصوب     جنگل
صالحیت دیوان عدالت اداری خارج گردید و با توجه به این حق، صدور رأی کمیسیون مـذکور بـا قاضـی عـضو                       

توانـد صـرفاً   نفـع مـی  باشـد وذی  آرای قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی کمیسیون است و شکایت از    
 به مراجع مربوط شکایت     1378قانون آیین دادرسی کیفری مصوب      ) 235(درمحدوده موارد سه گانه مذکور درماده     

،هیـأت  71 فـروردین مـاه      18 مـورخ    70/189رأی وحدت رویه شماره     :جهت مطالعه بیشتر مراجعه کنید به     .(نماید
  )عمومی دیوان عدالت اداری

هـای تـشخیص، قابـل طـرح در     شکایت کارگر علیه  کارفرما یا کارفرما علیه کارگر یا شکایت از آرای هیـأت    -ب
های حل اختالف کارگر و کارفرما به طرفیت وزارت کار و           باشد وصرفاً آرای قطعی هیأت    دیوان عدالت اداری نمی   

  .باشدان عدالت اداری میاموراجتماعی قابل شکایت دردیو
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رسیدگی به شکایت قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایرمستخدمان واحدها ومؤسـسات مـذکور                -3
 و مستخدمان مؤسساتی که مشمول قانون نسبت به آنها محتـاج ذکرنـام اسـت اعـم از لـشکری و                      "یک"در بند 

  .کشوری از حیث حقوق استخدامی
  : بند قابل ذکر استنکاتی که در رابطه با این

 همین بنـد تـصمیمات      "2"تواند طرف شکایت واقع شود و براساس تبصره       دردیوان عدالت اداری قاضی نمی    :الف
وآرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابـل       

توانند شاکی بوده  وبـه طرفیـت       ان عد الت اداری قضات می     باشد؛ ولی در دیو   شکایت در دیوان عدالت اداری نمی     
قوه قضاییه از لحاظ تضییع حقوق استخدامی خود یا به طرفیت هروزارتخانه یا نهاد دولتی تحـت عنـاوین دیگـر                     

  .شکایت نمایند
ه آسانی به حقوق    توانند ب ها با توجه به قدرت و اختیارات و امکانات فراوانی  که دارند، نه تنها می               معموالً دولت :ب

های رسیدگی به تخلفات اداری یـا اعمـال مـدیریت، حقـوق             توانند به وسیله هیأت   مردم آسیب برسانند، بلکه می    
استخدامی کارکنان خود را از بین ببرند و موجبات آزار و اذیت آنان را از طریق اخراج و تعلیـق از خـدمت، انتقـال                

توانند از اقدام مدیران خود     ی که از این لحاظ شکایت داشته باشند، می        کارکنان.کسر حقوق وامثال آن فراهم نمایند     
های تخلفات اداری شکایت نمایند و درصورت صحت مفـاد و ورود شـکایت دیـوان عـدالت                  یا آرای قطعی هیأت   

باید درنظر داشـت کـه ایـن حکـم، خـاص            . اثر خواهد نمود  های مذکور را باطل و بی     اداری تصمیم یا رأی هیأت    
توان طرف  باشند و با انقضای تاریخ قرارداد نمی      نان رسمی است و کارکنان قراردادی تابع مقررات قرارداد می         کارک

  .شکایت را ملزم به تمدید قرارداد یا صدور حکم استخدامی نمود
هـای تخلفـات اداری،     براساس قانون تخلفات اداری، رسیدگی دیوان عـدالت اداری بـه شـکایت ازآرای هیـأت               :ج

  های مذکور، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت است؛ یعنی پس از نقض و ابطال رأی هیأتشکلی 
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گردد، در صورتی که این حکم برخالف قانون اساسی است که دیوان عدالت اداری را مرجع                هم عرض، ارجاع می   
یـن جهـت،    تظلم خواهی مفهومی جـز رفـع ظلـم و رسـیدگی، مـاهیتی نـدارد؛ بـه ا                  .تظلمات معرفی نموده است   

قانون اصالح موادی از قانون دیوان عدالت اداری که اخیراً از سوی قـوه قـضاییه بـه مجلـس جهـت            ) 18(درماده
. بینی گردیده که رسیدگی دیوان درمورد شکایات وتظلمات، ماهیتی خواهـد بـود            پیشتصویب نهایی ارسال شده،     

با قانون اساسی وتعیین تکلیف به موقع اربـاب         این مسئله تحولی سودمند وارزشمند درجهت تطبیق قوانین عادی          
هاسـت وبایـد آن را بـه فـال نیـک            تر دعـاوی و شـکایت     رجوع و آسایش و رضایت مراجعان و حل وفصل سریع         

سؤالی که از نظر عملی و راهنمایی مراجعان به دیوان عدالت اداری اهمیت اساسی دارد، این است کـه آیـا                     .گرفت
  باشد یا خیر؟ف آن واحد دولتی باشد قابل طرح دردیوان عدالت اداری میهر دعوایی به صرف این که طر

گردد؛ یکی اعمال مربوط به حاکمیـت کـه درایـن نـوع اعمـال               دانیم که اعمال دولت به دو بخش تقسیم می        می
هـت  های موردنیاز خود را جنماید؛ به عنوان مثال زمیندولت براساس اختیارات قانون، اعمال قدرت وحاکمیت می    

کند، اقدام به وضع    کارمند استخدام می  ) قانون زمین شهری  9ماده(کندتأمین مسکن وتأسیسات عمومی تملک می     
دیگری، اعمال تصدی که دراین نوع اعمال، دولت مانند هرشخص دیگـری    ...نماید و   نامه می نامه  و تصویب   آیین

  خـرد، اتـومبیلی را     دهـد؛ سـاختمانی را مـی      ام مـی  کند و اعمال حقوقی انج    و مانند سایر مردم اقدام به معامله می       
گردد و  درواقع دراین نوع اعمال، دولت مانند یک تاجر طرف قرارداد واقع می           ...کندفروشد یا محلی را اجاره می     می

این نوع دعاوی به طور کلـی قابـل طـرح در دیـوان عـدالت اداری                  .رابطه طرفین صرفاً تابع شرایط قرارداد است      
عدالت  بنابراین، صالحیت دیوان  .ع رسیدگی به این نوع اختالفات دادگاههای عمومی دادگستری است         نبوده ومرج 

  اداری صرفاً 
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بخش اعمال حاکمیت، دولت است و درفرضی که دراعمال مربـوط بـه حاکمیـت خـسارت و ضـرروزیانی بـه                       در
ی تعیین میزان خسارت وارد شده      قانون دیوان عدالت ادار   ) 11(اشخاص دیگر وارد شود، براساس تبصره یک ماده       

پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاههای عمومی است موارد دیگری وجود دارد، با وجود اینکـه طـرف شـکایت                     
قبالً به شکایت اشـخاص بـه آرای کمیـسیون          . باشدواحد دولتی است ولی قابل طرح در دیوان عدلت اداری نمی          

ایم که اعتراض به این کمیسیون قابـل طـرح          ها اشاره کرده  ی جنگل بردارقانون حفاظت و بهره   ) 56(موضوع ماده 
  .باشددر دیوان عدالت اداری نمی

جهت آشنایی با موارد استثنا برصالحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه دولت یا واحـدهایی       
نمایند، به برخـی مـوارد مهـم و مـورد           که دولتی نیستند، ولی مردم به تصور دولتی بودن علیه آنان طرح دعوا می             

  :کنیمابتال اشاره می
قانون اراضی  ) 12(مرجع حل وفصل شکایت دررابطه با قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، کمیسیون ماده             -1

شهری بوده وآرای این کمیسیون،قابل اعتراض در دادگاههای عمومی دادگستری اسـت وقابـل طـرح در دیـوان                   
  )، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری63تیرماه11مورخ 25رأی شماره :کب به.ر.(باشدعدالت اداری نمی

های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعـی و ابطـال اسـناد آن                 اعتراض به آرای هیأت   -2
  . که در صالحیت دادگاههای عمومی دادگستری است1356مصوب 

ای آب  ب، متقاضیان صدورپروانه چاه، تقاضای خود را به سازمان منطقه         قانون توزیع عادالنه آ   ) 3(براساس ماده -3
گردد، اعتراض بـه رأی وزارت نیـرو در ایـن خـصوص در صـالحیت                ارائه و موضوع ابتدا در کمیسیون مطرح می       

  .باشدمحاکم عمومی دادگستری است وقابل طرح دردیوان عدالت اداری نمی
باشـد؛ زیـرا جمعیـت    احمر در صـالحیت دیـوان عـدالت اداری نمـی    لها علیه جمعیت هال  رسیدگی به شکایت  -4

های عمـومی اتحادیـه     پیمان جامعه ملل ومصوبات کنفرانس    25الملل و اصل    احمر براساس قراردادهای بین   هالل
دیدگان، چـه داخـل و   احمر به منظور انجام خدمات نیکوکارانه، درمان وکمک به آسیب   جهانی صلیب سرخ وهالل   

  .المنفعه غیردولتی استاز کشور، تأسیس شده و از جمله مؤسسات عامچه خارج 
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بنابراین تا وقتی که رسیدگی به شکایت علیه آن قابل طرح در دیوان عـدالت اداری باشـد جـزو واحـدهای اداری      
  )،هیأت عمومی دیوان عد الت اداری63خردادماه1مورخ 5رأی شماره :ک به.ر. (شودمحسوب نمی

ظام پزشکی ومراجع انتظامی مقرر درقانون نظـام پزشـکی در صـالحیت دیـوان عـدالت اداری                  شکایت علیه ن  -5
  )،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری65آذماه10مورخ76رأی شماره.(باشدنمی

-شکایت واعتراض نسبت به آرای دادگاههای عمومی و مراجع قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمـی  -6
یرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده؛ زیرا سازمان تعزیرات حکومتی             باشد،ولی آرای شعب تعز   

زیر نظر وزارت دادگستری وجزو قوه مجریه است،هرچند آرای شعب این سازمان شبه قضایی اسـت وافـرادی بـه             
آرای شـعب   گردند ولی براساس رأِ وحدت رویه،هیأـعمومی دیوان عدالت اداری          جریمه نقدی و حبس محکوم می     

  .باشدسازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می
دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال ومالکیت به طرفیت واحـدهای دولتـی در صـالحیت دادگاههـای عمـومی         -7

  )69بهمن ماه30مورخ544رأی .(دادگستری است
دانشگاه جزو نهادهای دولتی نیست، پس قابـل طـرح          شکایت علیه دانشگاه آزاد اسالمی، به این دلیل که این           -8

  .باشددر دیوان عدالت اداری نمی
اصـالحی قـانون    ) 148(و  ) 147(تهای موضـوع مـواد    شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیأ         -9

  .یدثبت، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست وشاکی باید به دادگاههای عمومی دادگستری مراجعه نما
اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادگاههای ویژه روحانیت قابل طرح دردیـوان عـدالت          -10

  .اداری نیست
سؤالی که پاسخ به آن دراین مقام حائز اهمیت بوده این است که، آیا دعاوی دولت علیه دولـت دردیـوان عـدالت                       

تواند علیه سـازمان زمـین شـهری یـا بـه            زش و پرورش می   اداری قابل طرح است؟به عنوان مثال، آیا وزارت آمو        
  عکس،در دیوان عدالت اداری شکایت کند؟
  :درپاسخ به این سؤال دو نظریه وجود دارد

دعاوی دولت علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است؛زیرا دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی بـه                     :الف
کند که شاکی، مردم یا بخشی دیگـر از دولـت باشـد بـرهمین      نمیدعاوی علیه دولت صالحیت عام دارد و فرقی  

  اگرشاکی، نهاد وارگان باشد تنها نام «:آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است) 2(ماده) الف(اساس، درتبصره
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یـا  و منظور از ارگان هرگونه سازمانی است، چه دولتی باشد و            » نهاد و عنوان شاکی با امضای مسئول کافی است        
رسـیدگی بـه شـکایات و تظلمـات و          (قانون دیوان عدالت اداری نیز بیـان شـده،          ) 11(ماده) یک(خصوصی،در بند 

  .گرددکه شامل اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی می) اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی
قـانون اساسـی آمـده      ) 173(دعاوی دولت علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست؛ زیرا در اصـل                :ب

هـا و مؤسـسات     و واژه مردم شامل وزارتخانـه     ) به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم         (است  
به عالوه، دیوان عدالت اداری مرجع خاص رسیدگی است و دادگاههای دادگـستری مرجـع عـام                 .گردددولتی نمی 

درهرحال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی        . دارد باشند و درموارد تردید، مرجع عام صالحیت      تظلمات می 
،نظر اخیر را برگزید و مطابق این رأی شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی درهیچ مـورد                68مهر10مورخ  63/44

تواند دردیوان عدالت اداری عنـوان      باشد؛ یعنی اصوالً دولت نمی    قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی        
آیین دادرسی مـدنی نیـز   ) 173( داشته باشد، متأسفانه دراین باره حکم صریح قانونی وجود ندارد و درماده        شاکی را 

دربحث تصرف عدوانی، موردی را بیان نموده که یک طرف دعوا، وزارتخانه یا شرکت دولتـی اسـت و درمـوردی             
یت موضوع و کثرت دعاوی از ایـن        درحالی که قانونگذار به دلیل اهم     .که طرفین مؤسسه دولتی باشد حکمی ندارد      

نمود وجا دارد که در اصالحیه قانون جدید،این موضوع تعیین          نوع در قوانین عادی صراحتاً حکم مسئله را بیان می         
رسد که بر اساس منطق حقوقی و ایجاد رویه یکسان، بهتراست مرجع رسـیدگی              تکلیف قانونی گردد وبه نظر می     

  . عدالت اداری باشدبه دعاوی دولت علیه دولت دیوان
موارد دیگری درباره صالحیت دیوان راجع به ارگان یا نهادها اختالف نظر وتردید وجود داشته که درنهایت هیأت                  

باشد کـه   عمومی دیوان عدالت اداری نظر داده که شکایت علیه این واحدها در صالحیت دیوان عدالت اداری می                
  :از جمله آنها
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رسیدگی به شکایات علیه آنان درصالحیت دیـوان عـدالت           شود و دولتی محسوب می   سازی ایران، شرکت خانه -1
  .اداری است

  شرکت ایران خودرو؛-2
  مرکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی؛-3
  شرکت آلومینیوم پارس؛-4
  آرای صادره از شورای عالی ثبت؛-5
  آرای سازمان تعزیرات حکومتی؛-6
درصد سهام و سرمایه آن متعلق بـه بنیـاد          50ایی که تمام یا بیش از       هشکایت علیه بنیاد مستضعفان و شرکت     -7

اصوالً بـه طـور کلـی       .باشدشود قابل طرح در دیوان عدالت اداری می       مستضعفان است، چون دولتی محسوب می     
باشد و  های انقالبی مانند بنیاد مستضعفان می     درصد سهام آن متعلق به دولت یا ارگان       50هایی که بیش از     شرکت

ها انتصابی از ناحیه مقامات دولتی باشد، دولتی محسوب گردیده و شکایت علیـه آنـان قابـل                  دیریت این شرکت  م
  .باشدطرح در دیوان عدالت اداری می

 عمـومی دیـوان عـدالت اداری شـرکت دولتـی      های آب وفاضالب که به موجب رأِ وحدت رویه هیـأت      شرکت-8
  .ی در دیوان عدالت اداری استمحسوب شده و شکایت علیه آنان قابل رسیدگ

هـا دولتـی    الزم به ذکر است، هیأت عمومی دیوان عد الت اداری در این مورد قبالً رأی داده بوده که این شرکت                   
هـای آب  نیستند ولی با رأی اخیر خود از نظریه قبلی عدول کرده وهم اکنون شعب دیوان به شکایت علیه شرکت  

  .نمایدوفاضالب رسیدگی می
ت علیه شورای شهر و روستا؛ در این مورد براساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری                   شکای-9

باشد، درحالی که این نظریه از نظر       شکایت به طرفیت شورای شهر و روستا قابل طرح در دیوان عدالت اداری می             
دهای مردمی بوده و اعضای آنها نیز       رسد؛زیرا شورای شهروروستا ازجمله نها    تحلیل حقوقی قابل انتقاد به نظر می      

بنـابراین، شـوراهای شهروروسـتا جـزو نهادهـای مردمـی           . گردنـد ومستخدم دولت محـسوب نمـی     انتخابی است   
وغیردولتی بوده وشکایت ازآنها اصوالً نباید قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد، ولی بر اساس نظریه مـذکور،                   

  .باشدروروستا و مصوبات آنها قابل طرح در دیوان عدالت اداری میدرحال حاضر شکایت علیه شوراهای شه
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  :های علویاز قضاوت
  آزمایش بینایی وبویایی وگویایی

کرد بینایی وبویایی وگویایی خـود      ، از مردی که دیگری برسرش کوفته بود و مضروب ادعا می           )ع(از امیرالمؤمنین 
سوزی شود که پارچه نیم   بویاییش بدین وسیله آزمایش می    : فرمود )ع( امیرالمؤمنین. را از دست داد، پرسش نمودند     

گیرید، اگردرجای خود ایستاد و حرکت نکرد راست گفته، و اگر سررا دور کـرد و چـشمانش اشـک                    زیربینی او می  
دارنـد  آورد دروغ گفته است؛ وآزمایش بیناییش بدین ترتیب که چشمانش را درمقابل قرص خورشید باز نگـه مـی                  

  .ون اختیار چشمان را برهم زد، دروغ گفته، وگرنه راست گفته استاگر بد
برند پس اگر خون سرخ بیرون آمد دروغ گفته، و اگر خـون سـیاه خـارج        واما گویاییش؛ سوزنی در زبان او فرو می       

  .شد، راست گفته است
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  نظارت انتظامی درنظام قضایی ایران
  )قضاتعضو اصلی دادگاه عالی انتظامی (احمد کریم زاده

  )قسمت سوم(
پس از توضیح قسمتی از وظایف دادگاههای عالی انتظامی قـضات در قـسمت دوّم،بـه منظـور کـاربردی شـدن                       

هایی از آرای دادگاههای مزبور خواهد بود تا همکاران محترم قـضایی،            مطالب، سلسله مقاالت آتی متضمن نمونه     
روز بـه   با این امید که دستگاه عدلیه روزبـه       .حتراز نمایند حسب مورد با چالشهای قضایی بیشتر آشنا شده و ازآنها ا          

  .سوی سالمت و عدالت بیشتر سوق داده شود
  *فصل چهارم از تخلفات حقوقی

  )اجرای احکام مدنی(
  )1،ج154ص(15/5/1375-86-87رأی شماره 

 اجـرای احکـام     قـانون ) 27و25(قانون آیین دادرسی مـدنی و مـواد       ) 134 و 459،  311،  165،  123(با توجه به مواد   
مدنی، رئیس دادگاه مدنی خاص که پس ازتحقیق از طرفین در پایان جلـسه هـیچ تـضمینی اتخـاذ نکـرده و در                        

درحالی که وظیفه داشته بـا توجـه بـه          (جلسه بعد نیز تضمینی نگرفته و روزبعد، قرار ابطال دادخواست صادرنموده          
، و سرپرست دادگاههای مـدنی خـاص در فـک پلمـب             )دتحقیقات معموله و دالیل ابرازی ماهیتاً رأی صادر نمای        

درب منزل مسکونی و تحویل کلید منزل به پدربزرگ صغار در اجرای رفع ابهام از قـرار تـأمین صـادره از شـعبه                        
  قانون اجرای احکام با ) 27و26، 25(دیگر با وجود اینکه رفع ابهام و اشکاالت ناشی از اجرای احکام مطابق مواد
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  .اند مرتکب تخلف شده-ی کننده است نه دادگاه دیگر رسیدگدادگاه
  )1،ج154ص(15/5/1375-86-87رأی شماره

رئیس دادگاه حقوقی در صدور دستور توقیف موجودی حساب شرکت به جـای شـرکت خوانـده دراجـرای حکـم                     
  .به مرتکب اشتباه و تخلف شده استصادره و وصلو محکوم

  )1،ج155ص(27/11/1375-73رأی شماره
دادگاه مدنی خاص که عین موضوع خواسته خواهان را قبالً رسیدگی و درمورد آن مبادرت به صدور حکـم                   رئیس  

) 198( ماده "4"نموده درعین حال با صدور دستور عدم اجرای حکم مزبور مجدداً موضوع خواسته را برخالف بند                 
 قانون آیین دادرسی مدنی بـدون       )166(و صریح ماده    )  165(و برخالف موازین شرعی و برخالف مستفاد از ماده        

ذکر موارد لزوم اخذ توضیح وقید آن در صورت مجلس دادگاه و دستور اخطار آن بـه طـرفین ،تنهـا بـه مالحظـه                     
سبق ارسال اخطاریه برای خواهان وعدم حضور او در وقت مقـرر قرارابطـال دادخواسـت خواهـان را صـادرنموده                     

  .ومرتکب تخلف شده است
  )1،ج155ص(8/12/1376-77رأی شماره 

قانون آیین دادرسی مدنی، رئیس دادگاه مدنی خـاص کـه           ) 629 و 628(ناظر به مواد    ) 630(با عنایت به مفاد ماده    
قانوناً وشرعاً موظف بوده و درصورت درخواست ذینفع، دستور اجرای مفاد سازش نامه را صادر نماید و در صـورت                    

د ،نه آنکه پرونده را برخالف مقررات قانونی با صدور قرار سقوط            تخلف هریک از مفاد آن طبق مقررات رفتار نمای        
دعوا مختومه سازد وبه فرض که طرفین با سازش، اعالم انصراف از دعاوی متقابل نمـوده باشـند؛دادگاه موظـف                    
بوده با انعکاس انصراف آنان به استناد آن قرار سقوط دعـوا صـادر نمایـد و درهرصـورت، حـق مکاتبـه و تهدیـد              

ای ازآن در پرونـده نداشـته و مرتکـب           با خواهان در ورق رسمی به عنوان رئیس دادگاه و ضـبط نـسخه              شخصی
  .تخلف شده است

  )1،ج157ص(14/5/1369-67رأی شماره
قـانون  ) 579و9،  4(و مـستفاد از مـواد       1356قانون اجرای احکام مدنی مـصوب       ) 27تا  25،  5،  1(با عنایت به مواد   

  شورای نگهبان راجع به تعیین مرجع تشخیص خالف شرع بودن 29/5/1360مورخ آیین دادرسی مدنی و نظریه 
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قوانین، رئیس دادگاه مدنی خاص که از صدور دستوراجرای حکم قطعی به عذر خالف شرع دانستن حکم صـادره                  
  .استنکاف نموده و تکلیف  ترک انفاق را مشخص نکرده ،مرتکب  خالف شده است

  )1،ج159ص(23/10/1366-59رأی شماره
علیه در دادگـاه    رئیس دادگاه مدنی خاص که پس از صدور اجازه ثبت واقعه ازدواج و ردّ تجدیدنظرخواهی محکوم               

  .تجدیدنظر، درصورت اجرائیه و دستور اجرای حکم تعلل نموده، مرتکب تخلف شده است
  )2،ج63ص(1/7/1366-95-98رأی شماره

قانون اجرای احکام مدنی، در موردی است که اختالف راجـع           ) 27تا24(چون دستور تأخیر اجرای حکم، طبق مواد      
 حکم یا اجرای آن پیش آید و حکم صادره، پس ازاجرای قسمتی ازآن توقیف شده ومشمول مـوارد فـوق                     به مفاد 

نبوده است، لذا قضات دادگاه به لحاظ صدور دستور تأخیر عملیات اجرائی و ابطال آن بر خالف مقررات، مرتکـب                    
  قضات دادگاه عمومی دیگر نیز که متعاقباً رأی به اسـترداد وجـوه حاصـل از اجـرای حکـم قبلـی                      . دانتخلف شده 

  .انداند، تخلف از قانون کردهداده
  )2،ج63ص(2/7/1367-93رأی شماره

  با توجه به اینکه دعوای خواهانها در پرونده مورد شکایت انتظامی، خلـع یـد بـوده و حکـم قبلـی دربـاره مطالبـه             
انـد، صـدور قـرار عـدم        رث بوده، ضمن اینکه اصحاب دعوا دراین پرونده با پرونده قبلی تماماً یکی نبـوده              االسهم

  .استماع دعوا برخالف ضوابط قانونی وتخلف است
و نیزرئیس دادگاه به این استدالل که حکم موضوع اجرائیه جنبه اجرائی ندارد، حکم به توقیف عملیات اجرائـی و                    

چون پس از صدورحکم، دادگاه حق توقیـف آن را نـدارد، اقـدام او               .نجام شده صادر کرده است    اعتباری اعمال ا  بی
  .دراین مورد تخلف است

  )2،ج64ص(15/7/1369-154رأی شماره 
قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهها وقتی مجاز به اجرای احکام هـستند کـه قبـل از صـدور                ) 2(چون حسب ماده  

  علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابالغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط ماجرائیه حکم صادره را به محکو
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علیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در امضای اجرائیـه      رئیس دادگاه حقوقی  قبل ازابالغ به محکوم       
  .و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است

  )2،ج65ص(9/7/1370-132رأی شماره
ه حقوقی رأی برخلع ید خوانده از دو باب مغـازه  مـورد تـصرف مـستأجر بـه علـت غاصـبانه بـودن         دادرس دادگا 

تصرفات وی به نفع مالک و مؤجر صادرنموده که حکم مذکور در جریان صدور اجرائیه و انجام عملیات اجرائی به                    
و بـا اظهـارنظر شـعبه       فـسخ   علیـه   علیه در شعبه دیوان عالی کشور به نفع محکوم        علت تجدیدنظرخواهی محکوم  

قـانون اجـرای    ) 39(مذکور، رأی به ردّ دعوای خواهان صادرشده و مسلم گردیده که دادرس مزبور برخالف ماده                
،درمورد تقاضای وکیل ذینفع به اعاده وضعیت به حال اوّل اقـدامی نکـرده و نهایتـاً بـا                   1356احکام مدنی مصوب  

  .ی حکم منقوض کرده و از این جهت تخلف نامبرده مسلم استوجود منتفی بودن آثار حکم بدوی،اصرار دراجرا
  )2،ج65ص(28/6/1371-127رأی شماره

، اجرای احکام دادگاههـای مـدنی       24/2/59الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص اصالحی مورخ      ) 15(چون طبق ماده  
ای عمومی به پاسگاه    خاص با دوایر اجرای احکام دادگاههای عمومی دادگستری است، دستور اجرای دادیار دادسر            

  .ساعت درصورت امتناع او، برخالف قانون بوده وتخلف است24عنه به مدت و توقیف مشتکی
  )2،ج67ص(23/8/1372-235رأی شماره

، مـدافعات رئـیس دادگـاه حقـوقی در قبـال گـزارش              1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب      ) 5(با توجه به ماده   
قانون مذکور، در صورتی که دادگاه عالی حکم تالی را نقض نمایـد،  ) 27و26، 25(تخلف براینکه با استنباط از مواد     

 برخالف حکم خود به صدور اجرائیه مطابق حکم دادگاهی کـه معـارض رأی او نظـر         توانددادگاه تالی قاعدتاً نمی   
قانون اجرای  ) 5 (داده است اقدام نماید، مفید ومؤثر درمقام نیست و به نظراین دادگاه، تخلف قاضی مزبور از ماده                

  .احکام مدنی مسلم است
  )2،ج68ص(23/9/1372-266رأی شماره

االجرای تخلیه عین مستأجره موقوفه که       با عنایت به گزارش تخلف دایر براینکه پس از صدور حکم قطعی و الزم             
ده و عملیـات  مراحل رسیدگی قانونی را طی نموده و به دستور رئیس دادگاه حقوقی دو منتهی به صدور اجرائیه ش     

نامه مسئول دفتر قضایی حمایـت از رزمنـدگان بـدون مجـوّز             اجرائی نیزآغاز گردیده، لکن نامبرده متعاقب وصول      
  با توجه به اینکه رأی صادره در دیوان «:داردچنین مرقوم می)برخالف حقیقت(قاونی از اجرای حکم جلوگیری و
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ی یک ارجاع گردیده لذا تا صدور حکم قطعـی از اجـرای     عالی کشور نقص وجهت رسیدگی مجدّد به دادگاه حقوق        
چون نامبرده به جای صدور دستور اجرای حکم برخالف وظیفه قانونی خـود مـانع               ».دادنامه تخلیه جلوگیری شود   

  .اجرای آن شده، تخلف انتظامی آشکار مشارالیه مسلم است
  )2،ج69ص(16/11/1372-339رأی شماره 

نامه وی که متضمن درخواست استهمال از رئیس دادگـاه   :ستان این است که اوالً    اهم مدافعات رئیس دادگستری ا    
ماه صورت  گرفته، جنبه اجرائی نداشته و روی مذاکرات قبلی با            6اجرای حکم تخلیه به مدت      مربوطه برای تأخیر    

ه کـه    علت طرح موضوع اقامت وسکونت کارشناسان صـنعت نفـت درآن محـل بـود              :ثانیاً.رئیس دادگاه بوده است   
لـه از   محکـوم : ثالثـاً . شده و صرفاً به منظور مصلحت نظام انجام شده است         پاسگاه و استراحتگاه آنها محسوب می     

زمین خواران معروف و بسازوبفروش عمده مرکزاست  که هـیچ گونـه نیـازی بـه ملـک مـذکور نداشـته وصـرفاً                         
. ی دولتـی را هـم دراختیـار داشـته باشـد           توانـد ارگانهـا   منظورش این بوده که به رفقای خـود بفهمانـد کـه مـی             

صدورحکم تخلیه به آسانی خالی از اشکال نبوده بلکه از غفلت رئیس دادگـاه سـوء اسـتفاده شـده کـه بعـداً                        :رابعاً
فعالً نیز دادستان کل کشور به نیاز شدید شرکت نفت واقـف            : خامساً.خودش متوجه شده و دستور الزم صادرکرده      

  .ر رسیدگی مجدّد را صادرکرده استدستو) 35(و دراجرای ماده
مدافعات فوق هیچ کدام قانوناً مفید ومؤثر در مقام نیست و اصوالً رئیس دادگـستری درمـورد اجـرای احکـام کـه           

نظـر از گذشـت شـاکی       این دادگـاه صـرف    . ارتباطی با وظیفه او ندارد تحت هیچ عنوانی نباید دستوری صادر کند           
تان را از باب اقدامی که به سود یکی از اصحاب دعوا به عمل آورده اعـم از                  انتظامی، تخلف رئیس دادگستری اس    

  .دانداینکه مفید فایده قرارگرفته باشد یا نه، چون نفس اقدام خالف بوده محرز می
  )2،ج70ص(26/2/1372-48رأی شماره

عملیـات اجرائـی از   دستور توقیف عملیات اجرائی از طرف رئیس دادگاه حقوقی با لحاظ اینکه دادخواست توقیـف              
) 147(طرف اشخاص ثالث مستندی نداشته خصوصاً اینکه قبل از رسیدگی به دالیل صادر شـده بـرخالف مـاده                    

  .باشد، می1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب 
علیـه منـزل مـسکونی      شود اگر محکـوم   لهم اخطار می  که به محکوم  «همچنین صدور دو فقره دستور وی به دفتر       

خصوصاً دراین  مرحله که موجب جلوگیری از اجرائی شده برخالف مـوازین   » .به دادگاه اعالم نمایند   دیگری دارد   
  .قانون اجرای احکام مدنی بوده و تخلفات نامبرده مسلم است



 ٤٦

  )2،ج71ص(23/3/1374-31رأی شماره
در مرجع  تجدیدنظر با قید      دادنامه صادره از دادگاه حقوقی به الزام خوانده به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان،               

رعایت حقوق مرتهن واینکه تجدیدنظرخواه مکلف به پرداخت باقی ثمن در قبـال سـند رسـمی انتقـال خواهـد                     «
  .تأیید شده است».بود

صدور دستوراجرای حکم دادنامه بدوی از طرف دادرس دادگاه حقـوقی بـدون درج اصـالحیه مرجـع تجدیـدنظر،                 
  .مسلم استخالف قانون بوده وتخلف ایشان 

  )2،ج71ص(4/5/1357-84رأی شماره
گزارش تخلف این است که دو دستگاه اتومبیل درجریان اجرائیه صادره از دادگاه حقـوقی تهـران در شـهری در                     (

ها دهد ماشین شود ولی دادرس دادگاه حقوقی آن شهر دستور می        جنوب کشور به عنوان تأمین خواسته توقیف می       
 قـانون   259 قانون اجرای احکـام مـدنی و مـاده           35و146لذا تخلف از مقررات ماده      .دبه متصرفان آنها مسترد شو    

  .)آیین دادرسی مدنی نموده است
های خود تـصریح نمـوده      دفاع ازنامبرده درقبال گزارش تخلف، مفید ومؤثر در مقام نیست؛ زیرا پاسگاه در گزارش             

.  به هرحال به دستور مقامات صالحه توقیف بوده         و یک دستگاه تویوتای تک کابین      93که تویوتای دو کابین مدل    
های مذکور به متصرفین آن وعدم وقت در کشف واقعیت، تخلف از مقررات قـانونی               صدور دستور استرداد اتومبیل   

  .است
  )2،ج72ص(6/5/1376-112رأی شماره

امی رئـیس دادگـاه     ، تخلف انتظـ   1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان     ) 147 و 146(با عنایت به مفاد ماده      
عمومی در عدم ابالغ شکایت شخص ثالث به طرفین دعوا و عدم رسـیدگی بـه دالیـل ابـرازی در ردّ غیرموجـه                        

  .اعتراض شخص ثالث، محرز است
  استدالل رأی-فصل پنجم
  )1،ج165ص(21/9/1369-85رأی شماره

) 159( مـاده    "9"و بند ) 153 ( ماده "4"و بند ) 5(با عنایت به مفاد اصل یکصدوشصت وششم قانون اساسی وماده         
قانون مدنی، رئیس دادگاه مدنی خاص در       ) 1092و1130،  1119،  1101،  1122( قانون آیین دادرسی مدنی و مواد     

  بدون حضور وی بدون وصول اخطاریه خوانده و ) که زوجه به علت عنن مطرح کرده بود( صدور حکم طالق
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بایست رأی اجـازه فـسخ نکـاح داد نـه طـالق، بـا                عنن بود می   مرتکب تخلف شده است؛ زیرا اگر مستند دادگاه،       
تصریح استحقاق نصف مهر؛ وچنانچه رأی صادره به مالحظه شـرط داللـت بالعـزل زوجـه بـر طـالق خـود در            

داد و  صورت بیماری زوج و احراز اصل اشتراط وبیماری زوج بوده الزم بود، رأی براجازه طالق با ذکـر مـورد مـی                     
قـانون مـدنی، در دو      ) 1092(سر وحرج بود با اشاره به استحقاق نصف مهریه بـه اسـتناد مـاده                اگر به مالحظه ع   

  .کرد، نه اینکه به صدور حکم غیرمستدّل و غیرمستند و مبهم مبادرت نمایدفرض اخیر رأی صادر می
  )2،ج75ص(14/11/1369-279-280رأی شماره

انـد ولـی فاقـد امـضاء         که خواهانها ارائه داده    ای بوده نامهچون مستند رأی دادگاه حقوقی اتکای دادگاه به توافق          
الظاهر خالف نظری بوده که دادگاه با استظهار به شهادت شـهود  باشد و دالیل و مدارک دیگر نیز علی   خوانده می 

قانون مدنی هم با عنایـت بـه عـدم          ) 10(که اصوالً جزء مستندات دعوا هم نبوده رسیدگی کرده و اشاره به ماده              
مضای مدرک مزبور وسیله خوانده، قابل اتکاء نبوده وچون طبق قانون اساسی ومقررات دیگـر، احکـام دادگاههـا                   ا

باید مستدل و مستند باشد و حکم صادره فاقد چنین وصفی است، لذا رئیس دادگاه بـه علـت تخلـف از مقـررات                        
  .مسئول است
  )2،ج76ص(268/1372-239رأی شماره

چون تصرفات خوانده برمورد ادّعای خواهـان       «که  ) یس شعبه اوّل دادگاه حقوقی یک     رئ(دفاع از رئیس دادگستری   
نه مفید است و نه مؤثر      » به استنباط قضائی او قهری وغاصبانه تشخیص نشده،لذا دعوا مردود و باطل اعالم شده             

 از خواسـته  درمقام؛ زیرا براساس دالیلی که در گزارش مذکوراست، برفرض که خوانده دعـوا نـسبت بـه قـسمتی       
خواهان حق مالکانه داشته، این امر با توجه به مستندات و دالیل خواهان و اینکـه در پرونـده دیگـری، مطروحـه             
بین طرفین راجع به مطالبه اجور، خوانده در قبال ادّعای خواهان محکوم شده، مبیّن این امر است که مسئله تنهـا      

وجهاتی است که چه نسبت به اسـاس مالکیـت خـود و چـه در                یک امر نظری نیست بلکه مبتنی بر دالیل مثبته          
  .رفته و قطعیت یافته استخصوص تصرفات خوانده ابراز داشته ودعوی تا مرحله فرجامی پیش
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هرچند وی در دفاع اضافه کرده که با انجام تحقیقاتی روشن شده که خواهان ملک مورد تنازع را غیررسـمی بـه                      
د بدون تنظیم سند انتقال داده که این مسئله قانونـاً نـه مـسموع اسـت نـه قابـل                     خوانده از باب نسبتی که داشتن     

تواند و نبایستی سالب حقوق مسلمی باشد که خواهان به موجب اسناد رسـمی واجـد                پذیرش، و به هیچ وجه نمی     
 مـستدل نبـوده و   علیهذا با عنایت به اینکـه دادنامـه صـادره   .آن بوده و دادگاه نیز قبالً به آن ترتیب اثر داده است           

حکم مبتنی برآن است و حمل قضیه نیز برنظـر قـضائی صـحیح بـه                مستند به اصول و مدارکی نیست که نتیجه         
  .باشدرسد،تخلف نامبرده مسلم مینظر نمی

  )2،ج78ص(5/7/1373-109رأی شماره 
 ذیل صـورت    8/10/71گزارش تخلف علیه دادرس دادگاه حقوقی این است که دادرس پس از اتمام جلسه  مورخ                 

  »روز دیگر به نظر برسانید10تر دفتر پرونده را جهت مطالعه دقیق«:نویسدجلسه می
اصوالً چنین تصمیمی خالف موازین قضائی است که نتیجه آن را کد گذاشتن پرونده و اطاله رسیدگی است زیـرا                  

قـانون آیـین    ) 152(نایتاً به مـاده     اصوالً نامبرده مکلف بود در همان جلسه اگر ممّد صدور رأی بود رأی خود را ع               
دادرسی مدنی صادر یا روز و ساعت معینی را که بیش از یک هفته فاصله نداشته باشد بـرای صـدور رأی معـین                        

  .کردنمود و اگر ممّد رأی نبود تصمیم مقتضی اتخاذ میمی
گونـه  انها و اینکه خوانده هیچ    رأی صادره نیز برخالف مقررات قانونی است؛ زیرا با توجه به مستندات ابرازی خواه             

ایراد و اعتراضی به مستندات خواهانها ننموده و اینکه دالیل کافی برصحت ادّعای آنان وجود داشـته کـه دادرس          
بدون مجوّز قانونی اقدام به تـصرف ملـک         ) شهرداری(دادگاه در دادنامه صادره آن را احراز کرده و درواقع خوانده            

  .م به احداث حمّام کرده استموروثی آنها نموده و اقدا
النهایه، با استدالل غیرموجّه به این عنوان که مصلحت عام مقدّم و اولی برتملک خاص است، دادخواست آنان را                   
مردود اعالم نموده است؛ یعنی درواقع خواهانها را از مالکیت در ملک موروثی خویش منع و محروم سـاخته و بـا                      

قـانون  ) 159( مـاده  "9"قانون آیین دادرسی مدنی و عدم توجه بـه بنـد        ) 357(هقانون ثبت و ماد   ) 73(نقص ماده   
  .اخیر مبادرت به صدوردادنامه غیرمستدل کرده است

-هرچند نامبرده دفاع مشروحی نموده لیکن چون قسمتی از دفاع وی در حواشی و بدون ارتباط با اصل قضیه می                   
 دالیل و جهاتی که بتوانـد نظریـه دادسـرای انتظـامی را            باشد و درآن قسمت نیز که به کیفرخواست مربوط است         

  .معلول و مخدوش نماید، ابراز نکرده، لذا تخلف مشارالیه مسلم است
  ...ادامه دارد

  ، تألیف احمد کریم زاده » ایرانی نظارت انتظامی در نظام قضای«مجلدات چهارگانه کتاب:  مأخذ*
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  بهنی درخصوص اعسار از محکومپیشنهادهای اصالحی کمیسیون آیین دادرسی مد
  :مقدمه

درپیش شماره اول نشریه پیام آموزش، پیشنهادهای اصالحی کمیسیون آیین دادرسی مدنی در ارتبـاط بـا حکـم                   
بـا  . غیابی و در پیش شماره دوم، این پیشنهادها در ارتباط با اعسار هزینۀ دادرسی تقدیم همکـاران قـضایی شـد                    

به،  دراین شماره پیـشنهادهای اصـالحی   زینه دادرسی با بحث اعسار از محکومتوجه به سنخیت بحث اعسار از ه      
  .شودبه، جهت مالحظه قضات بزرگوار تقدیم میدر خصوص اعسار از محکوم

به در مقررات قانون آیـین      جهت مالحظه همکاران دیگر، ذکر این نکته نیز الزم است که هرچند اعسار از محکوم              
، بیان نشده است؛ امّا چاپ مذاکرات اصالحی در         1379وانقالب درامور مدنی مصوب     دادرسی دادگاههای عمومی    

بـدیهی اسـت نـشریه پیـام آمـوزش، آمـاده       . به در شماره جدید به دلیلی است که ذکر شـد مورد اعسار از محکوم   
 است، تا نه    های پیشنهادی کمیسیون آیین دادرسی مدنی     پذیرش پیشنهادها و نظرات همکاران در ارتباط با مقرره        

  های بعدی اللزوم شمارهتنها از طریق مجاری  مربوط آنها را به رویت اعضای محترم کمیسیون برساند بلکه عند
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  .نظرات و پیشنهادهای مذکور را به چاپ برساند
  

  بهپیشنهادهای کمیسیون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با اعسار از محکوم
 براساس نشستهای قضایی سراسر کشور درامور آیـین دادرسـی مـدنی، بـه               کمیسیون مذکور در دو جلسه متوالی     

به پرداخت، بـدواً در مـورد امکـان آزادی          بررسی موارد سکوت، اجمال و ابهام قوانین در ارتباط با اعسار از محکوم            
  .به، نظرات ذیل مطرح شدعلیه ممتنع از حبس با صدور حکم اعسار از محکوممحکوم

این ) 3( نحوۀ اجرای محکومیت مالی، اصل برتمکن مدیون گذاشته شده است؛ و زیرا در ماده                درقانون:نظریه اول 
بنـابراین،  . به را نپردازد تا صدور حکم اعسار در حـبس خواهـد مانـد             علیه ، محکوم  اگر محکوم :قانون مقرر گردیده  

براین .ی اثر اجرایی دانست   توان آن را دارا   صدور حکم اعسار خالف اصل اتس و خالف اصل تا قطعی نگردد نمی            
منـدی از آزادی را نخواهـد       به شـود امکـان بهـره      علیه موفق به تحصیل حکم اعسار از محکوم       اساس، اگرمحکوم 

آنچـه  . داشت تا این که حکم مذکور با گذشت مهلت تجدیدنظرخواهی با تأیید در دادگاه تجدیدنظر قطعی گـردد                 
اده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق است، که تنها حکم قطعـی              م 3کند، تبصره که این استدالل را تأیید می     

  .اعسار را دارای اثر قانونی دانسته است
توان گفت که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصل را برتمکن گذاشته            اوالً؛ به طور قطعی نمی    : نظریه دوم 

و معنـای ایـن     . گر معسر نباشـد بازداشـت شـود       علیه ا محکوم:قانون مذکور مقررگردیده  ) 2(است؛ چرا که در ماده      
برخالف ایـن اصـل موجـود       عبارت آن است که اصل براعسار است و بازداشت در صورتی ممکن است که دلیلی                

علیـه و مـدعی     به کاشف از ناتوانی قبلی محکـوم      ثانیاً؛ به فرض که اصل تمکن باشد، حکم اعسار از محکوم          .باشد
علیـه معـسراست، چگونـه     رسد که محکوم  ادگاه بدوی به این قناعت وجدان می      اعسار است و درحالی که قاضی د      

  خواهد او را در بازداشت نگه دارد؟برخالف اعتقاد خود می
   حتی درموضوع قتل عمدی که به حقوق عمومی نیز درادامه جلسه، این بحث نیز مطرح گردید که درامور کیفری
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شود، آن هم درحالی که صادره قطعیـت نیافتـه          از زندان آزاد می   مرتبط است، به محض صدور حکم برائت، متهم         
است؛ و منطقی نیست که درمورد اعسار که جنبه خصوصی دارد و بازداشت درآن خالف اصل وقاعده است،آزادی                  

  .معسر را به قطعیت حکم اعسار موکول نماییم
به، ازجهـت آزادی،    عسار از محکوم  پس ازبحثهای فوق، کمیسیون به این نتیجه رسید که به محض صدور حکم ا             

  :متن ماده پیشنهادی مصوب کمیسیون به شرح ذیل است.علیه اگر بازداشت شده باشد آزاد شودفرد محکوم
های آموزشی به استانها مطرح گردیده، پاسخ به ایـن          درادامه جلسه، با توجه به سؤاالتی که درنشستها و مأموریت         

علیـه بایـد او را   به صادر گردید آیا پس از اخذ تـأمین از محکـوم  یط محکومسؤال بررسی شد که اگر حکم به تقس   
  .مند خواهد بودهآزاد کرد یا بدون اخذ تأمین نیز نامبرده از حق آزادی از حبس بهر

به، چون مدیون مکلف است اقساط را بـه  درپاسخ به سؤال مذکور، این نظر ابراز شد که در صورت تقسیط محکوم       
باشد؛ بنـابراین ضـمانت  اجـرای کـافی          کند و نتیجه عدم پرداخت یکی از اقساط بازداشت وی می          موقع پرداخت   

بنابراین نیاز نخواهد بود تا دایره اجـرای احکـام مـدنی از             . علیه به پرداخت اقساط وجود دارد     برای ترغیب محکوم  
ز مطـرح گردیـد مبنـی بـر اینکـه           قانون مدنی نیـ   ) 277(در ادامه جلسه، بحث ماده    . علیه تأمین اخذ نماید   محکوم

اعطای مهلت عادله یا قراراقساط، ناشی از احراز این مطلب توسط حاکم است که بدهکار قادر به پرداخت بـدهی                    
توان باشد و وقتی وضعیت مدیون اقتضا کرده است که بدهی او تقسیط شود، دیگر نمی              خود به صورت یکجا نمی    

  .متناسب ملزم کرداو را به معرفی ضامن یا تأدیه تأمین 
باشـد و   ای درایـن خـصوص نمـی      با توجه به مباحث فوق، کمیسیون به این نتیجه رسید که نیازی به وضع مقرره              

علیه به محض صدورحکم به تقسیط بدهی او مفید ایـن معناسـت       متن ماده پیشنهادی در ارتباط با آزادی محکوم       
  .که آزادی او موکول به اخذ تأمین نخواهد بود
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قـانون  ) 2(ن مورد بحث در یکی دیگر از جلسات کمیسیون آیین دادرسی مدنی این بود که با توجه به مـاده                     عنوا
علیه دانسته است، آیا حکـم  نحوه اجرای محکومیتهای مالی، که معسرنبودن را مقدمه الزم برای بازداشت محکوم      

علیه در پرونده اجرایی دیگر شـود؟ در رابطـه          تواند مانع از بازداشت محکوم    به در پرونده دیگر می    اعسار از محکوم  
هـای دیگـر نیـز      ای بین این موضوع وموضوع تأثیر حکم اعسار از هزینه دادرسی در پرونده            با سؤال فوق، مقایسه   

قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی وانقـالب درامـور مـدنی، چنـین                  ) 509(صورت گرفت؛ چرا که ماده      
  :مقررداشته است

وی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه نماید، حکم اعساری که نـسبت بـه یکـی از                     درمورد دعا «
  ».دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیزمؤثر خواهد بود

تـوان گفـت اگـر حکـم        پس از قرائت ماده فوق درجلسه، این نظرمطرح شد که با استفاده از مالک این ماده مـی                 
 در پرونده دیگری بین دو نفر فعلی  پرونده اجرایـی صـادر شـده باشـد قابـل اسـتناد در                       به سابقاً اعسار از محکوم  

ای ارائه شود که یکی     پرونده فعلی بوده وارائه این حکم مانع از بازداشت خواهد بود؛ اما حکم مذکور اگر در پرونده                
  .بردای نخواهد بوداز طرفین آن با طرفین حکم سابق متفاوت است قابل بهره

دامه جلسه، این نظر نیز ابراز گردید که احکام مبین وضعیت یا اهلیت افـراد، عـام و مطلـق بـوده و اسـتثنایی                         درا
براصل نسبیت احکام است و چنانچه حکمی دراین موارد صادر گردد درارتباط با دعاوی دیگـر نیـز قابـل اسـتناد                      

الث مطرح شده باشد؛ به عنـوان مثـال، حکـم           نفع این حکم و افراد ث     خواهد بود، ولو این که دعاوی دیگر بین ذی        
جنون یا رشد بیانگر حالت شخص است و از اعتبار مطلق  برخوردار است و حکم اعسار نیز ناظر به وضـعیت فـرد          

  .تواند درموارد دیگر نیز مورد استناد واقع شوداست ومی
به بـه   دیگر حکم اعسار از محکومعلیه سابقاً در دعوایدرخالل مباحث فوق، این شبهه مطرح شد که اگر محکوم        

توان در دعوایی که مثالً بیـست سـال بعـد    آن دعوا را تحصیل نموده، این حکم تا چه مدت معتبر است؟ و آیا می    
در پاسـخ بـه      مطرح شد و منجر به محکومیت شخص شده، ازحکم صادره در بیست سال قبل استفاده کرد یا نه؟                 

  تواند به عنوان ثالث به له پرونده می، این عقیده ابراز شد که محکوماستصحاباین شبهه و با تمسک به اصل 
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مضافاً قاضی نیزاین اختیار را داشته باشد که اگر خالف حکم اعـسار قبلـی ثابـت شـد                    .حکم مذکور اعتراض کند   
 مجدداً درجلسه مـذکور ایـن بحـث مطـرح شـد کـه حکـم اعـسار از                  . علیه را داشته باشد   امکان بازداشت محکوم  

بنـابراین، دامنـه   . شودبه معین صادر میتواند یک حکم کلی باشد؛ زیرا این حکم برای یک محکوم        به نمی محکوم
رسـد و هرچنـد     باشد و تسری آن به موارد دیگر صحیح به نظر نمی          االبد نمی شمول آن محدود بوده ومطلق والی     

یان وضعیت و حالت شخص مانند رشد یـا         اعسار بیان حالت و وضعیت است، اما درخصوص مسائل مالی است و ب            
جنون متفاوت است از طرف دیگر، اعسار ومالئت، امری حادث بوده وهرزمان ممکن است شخص دارای مالئـت                  

علیـه باشـد و حکـم اعـسارنیز         از طرف دیگر،همیشه این گونه نیست که رد اعسار کاشف از مالئت محکـوم             .شود
علیه علیـرغم   بنابراین اگر شخص ثالث بتواند ثابت کند که محکوم        . باشد تواند به طور  مطلق حاکی از ناتوانی       نمی

  .به را از مال مورد معرفی استیفا کندتواند محکومحکم اعسار ابرازی، معسر نیست، با معرفی مال می
قـانون نحـوه اجـرای      ) 2(پس از مذاکرات فوق، کمیسیون با تصویب مقرره ذیـل، اضـافه کـردن آن را بـه مـاده                   

  .تهای مالی پیشنهاد کردمحکومی
امکان استفاده از حکم اعسار از هزینه دادرسی در ارتباط با محکومیت مالی، از مباحـث دیگـر جلـسه بـود وایـن                        

باشد یا خیر؟ درپاسخ به سؤال      به می سؤال مطرح بود که آیا حکم اعسار از هزینه دادرسی، قابل تسری به محکوم             
 هزینه دادرسی امری موقتی است و طرف آن نیز دولت اسـت واعـسار از                مذکور، این بحث پیش آمد که اعسار از       

به عنوان مثال، چه بسا مدعی اعـسار از هزینـه دادرسـی             . هزینه دادرسی با فرض داشتن مالئت نیز ممکن است        
ل ، که عدم دسترسی به ما     ) 6(قانون آیین دادرسی مدنی   ) 504(اموالی نیزداشته باشد ولی دراختیارش نباشد و ماده       

را یکی از موارد اعسار از هزینه دادرسی دانسته، مؤید این مطلب است؛ البته ارائه حکم اعـسار ازهزینـه دادرسـی                      
توانـد بـه عنـوان دلیـل در دعـوای اعـسار از              خصوصاً در وضعیتی که به علت عدم کفایت دارای صادر شده مـی            

قـانون نحـوه     ) 2(به مـانع از اعمـال مـاده         محکومبه ابراز شود، ولی ارائه آن تا زمان صدور حکم اعسار از             محکوم
ای درایـن  درنهایت کمیسیون به ایـن نتیجـه رسـید کـه بـه وضـع مقـرره          .اجرای محکومیتهای مالی نخواهد بود    

  .باشدخصوص نیاز نمی
  :نوشتهاپی
  :10/8/13377قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب) 3(ماده-1
به ادعای وی خارج از نوبـت رسـیدگی و در صـورت             ) ضمن اجرای حبس  (ودعلیه مدعی اعسار ش   هرگاه محکوم «

اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگـاه متناسـب بـا         
  .به را صادر خواهد کردوضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم
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اده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شـدت بیمـاری و یـا               علیه موضوع این م    درصورتی که  محکوم    -تبصره
  ».تأخیر درمان وی شود اجرای حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد

 مجلـس شـورای اسـالمی و        21/12/1370 ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب           3تبصره-2
  : مجمع  تشخیص مصلحت نظام28/8/1371
اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه     (  وثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی وقانونی زوجه           اجرای صیغه طالق  «

و یا رضایت زوجه و یا صدور       ) درحد آنچه بذل شده   ( باشد مگر در طالق خلع یا مبارات      به صورت نقد می   ) وغیرآن
  ».الذکرحکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق

  :های مالیی محکومیتقانون نحوۀ اجرا) 2(ماده-3
به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر وزیان                    هرکس محکوم «

ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن                          
لـه،  درغیراین صورت بنا به تقاضـای محکـوم       . نمایدمالی ضبط شده استیفاء می    را ضبط و به میزان محکومیت از        

  .ممننع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد
 چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمۀ مدیون باشد دادگاه در حکم خود، مـستثنیات دیـن را                      -تبصره

شود که عین موجود نباشد به جـز        استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می       منظور خواهد داشت و در مورد       
  ».در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد

  :قانون مدنی277ماده-4
تواند نظـر بـه وضـعیت       تواند متهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی  حاکم می              متعهد نمی «

  ».دله یا قراراقساط دهدمدیون، مهلت عا
  :قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی) 417(ماده-5
اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نمایندۀ او در                     «

توانـد نـسبت بـه آن رأی    مـی دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشـد،     
  ».اعتراض نماید

  :قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی) 504(ماده-6
معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسـی بـه مـال خـود بـه طـور                          «

  ».موقت قادر به تأدیه آن نیست



 ٥٥

علیه قبل از صدور حکم، نصف حبس را تحت قرار در آزادی مشروط در فرضی که  محکوم
  زندان سپری نموده است

  )دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان(دکتر عباس زراعت
هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حـبس            ( قانون مجازات اسالمی  ) 38(به حکم ماده    :مقدمه

توانـد  دادگـاه صـادرکننده دادنامـه محکومیـت قطعـی مـی           محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشـد،           
حکم این ماده در موردی است که شخـصی بـه       ...) درصورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید         

مجازات حبس محکوم گردد و نصف محکومیت مذکور در دادنامه را به عنوان مجـازات مـذکور در حکـم سـپری       
ام خاصی تحت تعقیب قرار گیرد و برای او قرار بازداشت موقت صادرشـود یـا قـرار                 کند؛ اما هرگاه شخصی به اته     

تأمین دیگری صادر گردد که به علت عجز متهم از سپردن تأمین، منتهی به بازداشت وی گردد و درنهایت حکم                    
 به حبس وی داده شود و مدت بازداشت متهم قبل از صدورحکم، معادل نصف مـدت حـبس مـذکور در دادنامـه                      

توان مدت بازداشت تحت قرار را به عنوان نـصف مـدت حـبس محـسوب کـرد، و حکـم بـه آزادی                        باشد، آیا می  
توان این مدت را در     علیه داد؟ همچنین اگر مدت بازداشت کمتر از نصف مدت حبس باشد آیا می             مشروط محکوم 

بینـی  وضوعه دیگر پـیش   نصف مدت حبس احتساب نمود؟ حکم این صورت، درقانون مجازات اسالمی وقوانین م            
بنابراین، باید با استمداد از قواعد عمومی، پاسخ را به دست آورد که دراین راستا احتمالهای مختلف را                  . نشده است 

کنیم تا احتمالی که با روح قانون و قواعد عمـومی سـازگارتر             مطرح نموده و دالیل توجیهی هراحتمال را بیان می        
  .است مشخص گردد
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  .تساب مدت بازداشت امکان ندارداح-احتمال اول
قـانون  ) 38(توان مدت بازداشت تحت قرار را به عنوان مدت حبس مذکور در مـاده               یک احتال این است که نمی     
  :مجازات اسالمی دانست،زیرا

بنابراین، شرط اعطای آزادی مشروط آن است که        » ...نصف مجازات را گذرانده باشد    ....«:تصریح دارد ) 38(ماده-1
، نصف مجازات را سپری کرده باشد؛ اما بازداشت تحت قرار، مجازات نیست بلکه یک حالت انتظار اسـت                   محکوم

  .کند که چنین احتسابی جایز نباشدپس نص قانون اقتضا می.که با مجازات تفاوت دارد
د از ایـن    بنـابراین، بایـ   . باشدآزادی مشروط هدف وفلسفه خاصی دارد وابزاری برای فردی کردن مجازاتها می           -2

ابزار به صورت صحیح و همان گونه که قانونگذار خواسته است استفاده شود وگرنه کارایی خود را از دست خواهد                    
علیه نصف مجازات را تحمل کرده باشـد،  داد  و آزادی مشروط هنگامی دارای کاربرد و اثر مثبت است که محکوم  

کند از یک   برد و تحمل مجازات می    حکوم در زندان به سرمی    زمانی که م  .نه اینکه صرفاً مدتی در زندان بوده باشد       
آیـد و از طرفـی، تحـت نظـارت دقیـق            طرف، به فکر عمل ناشایست خود بوده و درصدد اصـالح خـویش برمـی              

گیـرد تـا در نهایـت مـشخص شـود کـه ایـن شـخص                 مسؤالن زندان قرار دارد و رفتار او مورد ارزیابی قرار مـی           
ی مشروط را دارد یا خیر؟ این درحالی است که هیچ یـک از ایـن دو امـر در مرحلـه                      صالحیت برخورداری از آزاد   

گناه بدانـد   یابد، زیرا متهم در زمان بازداشت، امید به برائت دارد وچه بسا که خود را بی               تحقق نمی بازداشت موقت   
کننـد و   او صـرف نمـی    وازسوی دیگر، مسئوالن زندان هم وقت زیادی را برای مراقبت از متهم و دقت در رفتـار                  

  .درنتیجه، برخورداری چنین شخصی از آزادی مشروط نتیجه موردنظر را نخواهد داشت
  اعطای آزادی مشروط شرایط خاصی دارد که این شرایط تنها درمورد محکومان قابل تحقق است، مثالً بند -3
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  :کندیکی از این شرایط را چنین بیان می) 38( ماده "1"
تا زمانی که مجازات به معنای خـاص        » ...اجرای مجازات مستمراً حسن اخالق نشان داده باشد       هرگاه درمدت   ...«

علیه مستمراً از خود حسن اخالق نشان داده است یا خیر؟ همچنین            آن اعمال نشود معلوم نخواهد شد که محکوم       
 پـس از آزادی، مرتکـب       بینی شود کـه   علیه پیش بند دوم این ماده شرط کرده است که از اوضاع و احوال محکوم            

شود که شخص درحال تحمل حبس باشد؛ زیرا شخصی کـه  این شرط نیز درصورتی احراز می     . جرمی نخواهد شد  
تحت قرار بازداشت باشد مانند کسی که درحال تحمل مجازات است تحت مراقبت نیست تـا بتوانـد اصـالح او را            

ای ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز مقررات جداگانـه         نامه قانونی ومقررات اجرایی سازمان زندان     آیین. فهمید
  را برای محکومان و متهمان در نظر گرفته است و عمده مقرراتـی کـه مربـوط بـه تـشخیص شخـصیت زنـدانی             

برد و مسئوالن  گردد و شخص تحت قرار فقط درحالت بالتکلیفی به سر می          شود در مورد محکومان اعمال می     می
-نامه مزبور یکی از وظایف شورای طبقـه       آیین) 74(ماده  . دهندریزی مفصلی درمورد اوانجام نمی    هزندان هم برنام  

) 72(مـاده   » ...اظهارنظر در زمینه زندانیان حائز شرایط عفو وآزادی مشروط        .. «:کندبندی زندانها را چنین بیان می     
محکومان حداکثر دوماه در قسمت     « : هم بررسی این شرایط را فقط در مورد محکومان به حبس بیان کرده است             

پذیرش و تشخیص تحت آزمایشهای پزشکی، روانپزشکی، آزمونهای روانشناسی و شناخت شخـصیت و اسـتعداد                
قرارگرفته و میزان سالمت جسمی و روانی، معلومات و اطالعات مذهبی و علمی وفنـی آنـان از جهـت شـناخت                      

الزم را به   ق موازین اسالمی درخصوص سوابق زندگی تحقیقات        مددکاران اجتماعی طب  . گرددبررسی و تعیین می   
عمل آورده و گزارش کاملی از گذشته  محکوم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گـزارش در محیطهـای مختلـف                    

در انقضای مدت اقامت زندانی در      . نمایندای وغیره را با اظهارنظر خود تهیه می       خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه   
بنـدی  شـوند تـا در شـورای طبقـه        ذیرش وتشخیص، کلیه گزارشهای متخصص در پرونده او متذکر مـی          قسمت پ 

  ».مطرح شود
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پس اگر این باب باز شـود کـه افـراد         . هاستتر از مقررات مربوط به زندانی     ها سهل به بازداشتی مقررات مربوط   -4
ی مشروط استفاده کنند موجب سـوء اسـتفاده از          توانند با احتساب ایام بازداشت از آزاد      بازداشتی تحت قرار هم می    

این ابزار قانونی شده و درغیرجهت مقرر از آن استفاده خواهد شد؛ زیرا متهمان با فـراهم کـردن اطالـه دادرسـی،                     
بینـی مـدت حـبس خـود درخواسـت          کنند و با پیش   برند یا وثیقه تودیع نمی    مدتی را در بازداشت موقت به سرمی      

  .ندنمایآزادی مشروط می
شود، مدت حبسی است که در دادنامه بیان شده است،          آنچه که مالک احتساب نصف مدت مجازات حبس می        -5

شود وقبالً مدتی را تحت قـرار بـوده اسـت نحـوه محکومیـت بـدین                 و درجایی که شخصی به حبس محکوم می       
زداشت از حـبس کمتـر      شود و درهنگام اجرای حکم، مدت با      صورت است که میزان حبس وی در دادنامه قید می         

  :قانون مجازات اسالمی براین امر تصریح دارد) 18(شود، همان گونه که تبصره ماده می
علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بـوده بازداشـت شـده                     چنانچه محکوم «

مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کـسر   باشد، دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا             
  ».کندمی

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری، نیز همین حکم را بیـان کـرده               ) 259(تبصره ماده   
بنابراینف نصف مدت حبس را باید مالک نصف مدت مجازات مذکور در دادنامه دانست و مـدت بازداشـت                   . است

  .شودثیری ندارد، بلکه فقط این مدت از حبس کسر میتحت قرار تأ
قـانون مجـازات    ) 18(شرط اعطای عفو مشروط ، گذراندن نصف مدت حبس اسـت و حـبس بـه حکـم مـاده                   -6

شـود  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامورکیفری، از روزی شـروع مـی             ) 259(اسالمی و ماده    
اصـوالً مـدت بازداشـت موقـت تـأثیری در           . ی قابل اجرا محبوس شده باشد     علیه به موجب حکم قطع    که محکوم 

حبس ندارد مگر اینکه قانونگذار به آن تصریح کرده باشد و تنها جایی که این تصریح صورت گرفته است تبـصره           
را قابل احتساب از مدت حبس دانسته است و بـا  قانون مجازات اسالمی است که مدت بازداشت موقت     ) 18(ماده  

تـوان  باشد؛ بنابراینف باید به همان مورد استثنا اکتفا کرد ونمی         توجه به اینکه حکم تبصره موصوف یک استثنا می        
  .مالک آن را به موارد دیگر تسری داد

کند که مدت بازداشت تحت قرار را نتوان جزء نصف مدت حـبس             قیاس این مورد با موارد تشابه نیز اقتضا می        -7
کنـد مـالک احتـساب      مجازات او تقلیل پیدا می    گیرد و   علیه مورد عفو قرار می    ی که محکوم  دانست، مثالً درموارد  

  . نصف مدت حبس میزان مجازاتی است که حکم تعیین شده است، نه مقداری که بعد از تقلیل باید تحمل شود



 ٥٩

تی کـه مـتهم     در اینجا هم مالک احتساب نصف مدت حبس، مجازاتی است که در دادنامه بیان شده است نه مد                 
  .تحت قراربازداشت بوده است

کند که دادرس دادگاه اختیاری در تقلیل مجازات قانونی نداشـته           اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اقتضا می       -8
بنـابراین، بایـد    . باشد و آزادی مشروط یک حکم استثنایی است که به قضات اختیار تقلیل مجـازات را داده اسـت                  

ائی را بسیار محدود تفسیر کرد وبه همان مورد منصوص قانونی اکتفا کرده وموارد مـشکوک     دامنه این حکم استثن   
  .را تحت همان قاعده ممنوعیت دادرس دانست

  .احتساب مدت بازداشت امکان دارد-احتمال دوم
  :احتمال دیگر آن است که بتوان مدت بازداشت را نیز جزء مدت نصف مجازات قرار داد، زیرا

کند که چنین احتسابی جایز باشد؛ زیرا دراینجا قانون ساکت اسـت و آن را                به نفع متهم اقتضا می     تفسیر قانون -1
گیرد آن است که احتساب مـدت  یک تفسیر که براساس ظاهر قانون صورت می.توان تفسیر کردبه دو صورت می  

جازات را مطـرح  کـرده و        قانون مجازات اسالمی، فقط م    ) 38(بازداشت در نصف مجازات صحیح نباشد، زیرا ماده       
گیرد آن است که ایـن احتـساب        تفسیر دیگر که براساس منطق قانون صورت می       .مجازات با بازداشت تفاوت دارد    

علیه مدتی معادل نصف مدت حبس سلب آزادی شده باشد          جایز باشد، زیرا هدف قانونگذار آن است که از محکوم         
داشت تحت قرار باشد یا به صورت حبس باشـد؛ زیـرا هـدف آن               و این سلب آزادی تفاوتی ندارد که به صورت باز         

باشد، بهتر است همـین تفـسیر   تفسیر دوم به نفع متهم می  حال با توجه به اینکه      .علیه متنبه شود  است که محکوم  
  .را برگزیده و چنین احتسابی را جایز بدانیم

یین دادرسی دادگاههای عمومی وانقـالب      قانون آ ) 259(قانون مجازات اسالمی وتبصره ماده      ) 18(تبصره ماده -2
داند؛یعنی، اگر متهم مثالً شش ماه تحت       درامورکیفری، مدت بازداشت تحت قرار را در اصل مدت حبس مؤثر می           

پس وقتی مدت بازداشـت    . شودقرار بازداشت باشد و بعداً حکم به شش ماه حبس وی داده شود بالفاصله آزاد می               
از .ولی دراحتساب نصف آن بـرای برخـورداری از آزادی مـشروط نیـز مـؤثر اسـت                 در اصل حبس تأثیر به طریق ا      

طرفی، قانونگذار در این دو تبصره بازداشت موقت را در حکم مجازات دانسته است بنابراین، بایـد تمـامی احکـام                     
ی مجازات حبس برآن جاری شود که ازجمله این احکام، احتساب آن به عنوان تحمل نصف مجازات بـرای اعطـا          

  .باشدآزادی مشروط می
  شود و همان بنابراین، احکام یکسانی برآنها بار می. بازداشت تحت قرار و حبس از نظر ماهیت یکسان هستند-3
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کند، مدت بازداشت تحت قرار     گونه که سپری کردن نصف حبس شرط برخورداری از آزادی مشروط را فراهم می             
  .سازدهم این شرط را محقق می

کند که احتساب ایام بازداشت جایز باشد؛ زیرا گرچه آزادی مشروط حقی برای  محکوم نیست                ضا می عدالت اقت -4
اما محروم کردن وی از درخواست آزادی مشروط عادالنه نیست و چه بسا فردی که بـا قـرار از وی سـلب آزادی              

ن به سر برده است متنبـه       شده است به مراتب بیشتر از فردی که همین مدت را به عنوان تحمل مجازات در زندا                
مخالفان احتساب مـدت بازداشـت تحـت قـرار     . پس هدف آزادی مشروط در مورد وی نیز فراهم است. شده باشد 

دانند، اما این تأکید کـه بـا روح قـانون           کنند و واژه مجازات را جدای از بازداشت می        عمدتاً به نص قانون اکتفا می     
شود به آسانی قابل عدول است و جمود برالفاظ تا جایی شایسته            ام می سازگار نیست و درنهایت به ضررمحکوم تم      

همچنین قیاس این بحث با موارد دیگر هم که جزء ادله مخـالفین             . است که منتهی به وضع جرم ومجازات نشود       
  .باشدباشد،درامور کیفری امری ناپسند میمی

ار دارد و عدم احتساب ایام بازداشت تحت قرار         امروزه مسئله کیفرزدایی در رأس سیاستهای کیفری کشورها قر        -5
  .یکی از موانع اجرای این سیاست است که نتایج ناشایستی را به همراه دارد

  . دادگاه اختیار دارد  که مدت بازداشت را احتساب کند یا احتساب نکند-احتمال سوم
تفـاوت ایـن   . رات دادگـاه اسـت  که احتساب مدت بازداشت در نصف مدت مجازات از اختیااحتمال سوم این است     

احتمال و احتمال دوم آن است که اگر احتمال دوم را بپذیریم و دادگاهی صرفاً بـه اسـتناد اینکـه احتـساب ایـام                         
بازداشت ممکن نیست، درخواست محکوم را رد کند استدالل دادگاه مخدوش خواهد بود؛ امـا درصـورت پـذیرش      

  :کند عبارتند ازدالیلی که احتمال سوم را تقویت می.  نخواهد بوداحتمال سوم ایرادی بر تصمیم دادگاه وارد
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علیه نیز حقی دراین زمینـه نـدارد،        اعطای آزادی مشروط تکلیف دادگاه نیست بلکه حق دادگاه است و محکوم           -1
گونـه  کـه دادگـاه در اصـل آزادی           بنـابراین، همـان   .گیـرد بلکه صرفاً یک لطفی است که نسبت به او صورت می          

  .روط اختیار دارد در احتساب مدت بازداشت نیز اختیار داردمش
قانون مجازات اسالمی بیان شده، آن است که فـرد زنـدانی            ) 38(آزادی مشروط همان گونه که درماده       فلسفه  -2

فایـده اسـت وهمـان مقـدار حـبس          چنانچه براثر تحمل حبس اصالح شده باشد آزاد شود؛ زیرا ادامه حبس او بی             
دف مجازات را تأمین کرده است و آنچه در اینجا مهم است آن است که دادگاه این مسئله را احـراز                     اعمال شده ه  

توان آن  نماید واحراز این مطلب تنها از طریق اعمال مجازات حبس نیست،بلکه از راه بازداشت تحت قرار هم می                 
  .اند حکم به آزادی مشروط به وی بدهدتوپس اگر دادگاه اصالح متهم تحت قرار را احراز نمود، می. را احراز کرد

  :نتیجه
تـوان مـدت   شود کـه نمـی  ها و توجیهاتی که برای آنها وجود دارد، ظاهراً چنین استنباط می       از بررسی این احتمال   

بازداشت تحت قرار را به عنوان نصف مدت مجازات احتساب کرد وحکم به آزادی مشروط محکومی داد که هنوز                   
را به عنوان حبس سپری نکرده است؛ زیرا هم نص قـانون چنـین اقتـضایی دارد وهـم                   نصف مدت مجازات خود     

تـوان  تر است و از این راه مـی رسد که احتمال سوم عادالنه  فلسفه آزادی مشروط مقتضی آن است، اما به نظر می         
فظ مجـازات را بایـد      دراین راه نباید از عدول از ظاهر قانون نگران بود بلکه ل           .میان دو احتمال دیگر هم جمع کرد      

اعم از حبس وبازداشت دانست و درمورد فلـسفه آزادی مـشروط هـم کـه محقـق نـشدن آن مهمتـرین دغدغـه                
مخالفان است باید گفت که مراقبت در رفتار زندانیان و اظهارنظر مسئوالن زندان درمـورد تحقـق شـرایط آزادی                    

  وعیت ندارد وبـه همـین دلیـل اسـت کـه دادگـاه              مشروط یکی از راههای پی بردن به آن است؛ اما این راه موض            
بنابراین، چنانچه دادگاه احراز کند که محکوم در مـدت          .تواند به آن توجهی نکرده وخودش رأساً تصمیم بگیرد        می

  .تواند حکم به آزادی مشروط وی بدهدبازداشت تحت قرار اصالح شده و ادامه حبس ضرورتی ندارد می
  



 ٦٢

  های علویازقضاوت
   از وصیتاستنباط

مردی ده هزار درهم به شخصی داد وبه او وصیت کرد موقعی که پسرم بزرگ شد آنچه را که ازآنها دوست داری                      
را بیـان  » موصـی «رفت و وصـیت  ) علیه السالم(بزرگ شد، وصی نزد حضرت امیر  : موصی«و چون پسر  .به او بده  

  بدهم؟» موصی«حاال چقدر باید به فرزند :داشت و گفت
  مایل هستی چقدر به او بدهی؟):سالمعلیه ال(علی

  .هزاردرهم-
  )1(.ای برای خودت بگذاری، به او بده و هزار درهم را برای خودت بگذارحاال نه هزار درهم که دوست داشته-

  این هم دزدی است
 داده  کردند واین عمل را کسب خود قرار      درباره دو نفر که همدیگر را فروخته و فرار می         ) علیه السالم (حضرت امیر 
  !اند وهم اموال مردم راهباید دستشان قطع گردد؛ زیرا آنان هم خود را دزدید:بودند، فرمود



 ٦٣

  نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
  :مقدمه

های مـشورتی اداره حقـوقی و تـدوین قـوانین قـوه             های قبل نشریه پیام آموزش، تعدادی از نظریه       درپیش شماره 
اصوالً مراجعه به آراء و نظریات علمای       .مندان درج شد  هت اطالع همکاران محترم قضایی و سایر عالقه       قضائیه ج 

تواند به عنوان یکی از منابع مورد مراجعه اهل فن باشد و چه بسا در موارد سکوت، ابهـام واجمـال یـا                       حقوقی می 
  .نقص قوانین، نظریه علمای حقوق بتواند طریق صواب را ترسیم نماید

زطرف دیگر،قاضی مجاز است درمحدودۀ پرونده و موضوعات مطروح شده درآن، قـانون را تفـسیر نمایـد و ایـن                     ا
مـضافاً  . توانایی چنانچه برمبنای اسـتدالل صـحیح استوارنباشـد، ممکـن اسـت تفـسیر نادرسـتی را سـبب شـود                     

  .دشورا نموده استپراکندگی، تنوع و تعدّد قوانین امکان اطالع جامع از قوانین ناسخ ومنسوخ را 
باشـد،  بدین ترتیب،مراجعه به نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه که متشکل از قـضات وحقوقـدانان برجـسته مـی                  

گـردد، فرصـت را     های مشورتی مزبور ارائه می    های دیگری از نظریه   ناپذیر است که دراین شماره نیز نمونه      اجتناب
-اند، تقاضـا مـی     موضوعات مبتالبه از مرجع یاد شده استعالم داشته        مغتنم شمرده از کلیه عزیزانی که در رابطه با        

  .شود تصویری از پرسش و پاسخ مربوط را به آدرس نشریه ارسال دارند



 ٦٤

هایی که موضوع آنها اتهام صدورچک بالمحل باشد، عدم تقدیم دادخواست ضررو زیان توسـط شـاکی                 پرونده در
 از مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بـودن سـایر شـرایط                علیه،مانع استفاده خصوصی به طرفیت محکوم   

  .رسدقانونی نیاز برای اخذ رضایت به نظر نمی
  3/12/1381-790/7شماره وتاریخ نظریه 

قانون مجـازات اسـالمی صـدورحکم آزادی مـشروط، منـوط بـه              ) 38( ماده   "3"با توجه به اینکه طبق بند     :سؤال
هایی که موضوع اتهام صدور چک بالمحـل باشـد و دارنـده             درپرونده. استپرداخت ضرر وزیان مدعی خصوصی      

چک دعوای حقوقی برای مطالبه وجه چک مطرح ننموده ولی برشکایت کیفری خود بـاقی باشـد، آیـا مـتهم بـا                       
  داشتن شرایط دیگر استحقاق استفاده از آزادی مشروط را دارد یا خیر؟

رمی به مجازات حبس محکوم شود ونصف مدت حـبس را بگذرانـد             هرکس برای بار اول به علت ارتکاب ج       :پاسخ
قـانون مجــازات  ) 27/2/1377اصـالحی  (قـانون مجـازات اسـالمی   ) 38(وطبـق قـسمت اول شـرط سـوم مـاده      

تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیان که مورد حکم دادگاه یا موافقـت مـدعی خـصوصی واقـع شـده                      ...«اسالمی
تواند حکم آزادی مـشروط وی      در صورت جمع بودن سایرشرایط، دادگاه می      »... بدهد بپردازد یا قرار پرداخت آن را     

علیـه، مـانع    بنابراین، عدم تقدیم دادخواست ضرروزیان توسط شاکی خـصوصی بـه طرفیـت محکـوم              .را صادرکند 
نظـر  استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بودن سایر شرایط قانونی نیازی بـرای اخـذ رضـایت بـه                       

  .رسدنمی
درمورد ادارات دولتی، مخاطب اخطاریه رئیس اداره است،نه رئیس دفتر و درمورد اشخاص حقوقی، مدیر یا کـسی                  

  .شودکه حق امضاء دارد مخاطب محسوب می
  19/9/1381-81/1146شماره وتاریخ نظریه 

انده دعـوا بـوده و اوراق اخطاریـه    های دولتی یا شـهرداریها،خو مادامی که ادارات، نهادها،سازمانها و شرکت  :سؤال
  ابالغ شده  ،1379قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب مصوب ) 75(ابالغ وقت دادرسی مطابق ماده 



 ٦٥

ای نیزارسـال ننمـوده     باشد امّا خوانده درهیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیافته یا وکیلی اعزام ننموده والیحـه               
  گردد؟باشد یا اینکه رأی صادره حضوری و ابالغ مذکور واقعی محسوب میی میباشند، آیا رأی صادره غیاب

بنـابراین  . نامه مطلـع گـردد    منظور از ابالغ واقعی، ابالغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد ابالغ              :پاسخ
ر مـدنی، چـون     قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امـو        ) 75(درابالغ اوراق اخطاریه، موضوع ماده    

تواند مصداق ابالغ واقعـی باشـد؛   مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است، نه رئیس دفتر،لذا ابالغ به رئیس دفتر نمی          
تواند طرف خطاب واقع شود، مدیر آن مؤسـسه حقـوقی           چون شخص حقوقی مستقیماً نمی    ) 76(ولی درمورد ماده  

شخص مدیر یا کسی که حق امـضاء دارد ابـالغ           شود واگر به    ای کسی که حق امضاء دارد مخاطب محسوب می        
  .شود این ابالغ واقعی خواهد بود

اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاههای موردنظر مقنن همکاری داشته باشد فقط بـه عنـوان وکیـل                    
  .تواند در دعوا دخالت کند نه نماینده حقوقیدعاوی می

  29/2/1381-1912/7شماره وتاریخ نظریه 
توانند به عنوان نماینده حقوقی از طرف شهرداری یا سایر مراجعی که مجـاز بـه                آیا وکالی دادگستری می    :سؤال

  معرفی نماینده به دادگاهها هستند، در دادگاهها شرکت نموده ودفاع نمایند؟
در امـور   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمـومی وانقـالب         ) 32( ماده   "2"با توجه به شرایط مذکور در بند       :پاسخ

، و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی                21/1/1379مدنی مصوب   
دستگاه موردنظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکالی دادگستری بایـد رعایـت کننـد از قبیـل تنظـیم                       

وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاههای مـورد نظـر           دردعاوی دخالت کند، اگر     ...وکالتنامه والصاق تمبر و   
  .تواند در دعوا دخالت کند، نه نماینده حقوقیمقنن همکاری داشته باشد،فقط به عنوان وکیل دعاوی ی
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درکلیه نقاط کشور به استثنای شهر تهران مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ریال الی سیصد وپنجاه هزار ریال                   
  .هیچ تغییری داده نشده است1373قانون مصوب سال ) 3( ماده "1"ته و در مقررات بندافزایش یاف

  19/9/1381-8/6/4/11:شماره وتاریخ نظریه
بـا اصـطالحات بعـدی و نیـز         1347نامه راهنمایی وراننـدگی مـصوب       تعیین مجازات تخلفات موضوع آیین    :سؤال

ات و اخذ رانندگی در کلیه نقـاط کـشور بـه اسـتثنای        قانون نحوه رسیدگی به تخلف    ) 2(جرایم موضوع ماده  جداول  
قانون وصول برخـی از درآمـدهای دولـت ومـصرف آن در مـوارد معـین                 ) 3( ماده   "1"شهر تهران، با رعایت بند    

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت مـصوب          ) 18( ماده "2"گردد یا با رعایت بند    ، تعیین می  1373مصوب  
  ؟1380
) 32( مـاده    "3و2"،بنـد   1380 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت مـصوب سـال              "1"دبه استناد بن  :پاسخ

،اصالح ومجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ریال الی         1373قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال         
، هـیچ   1373قـانون مـصوب سـال       ) 3( مـاده    "1"سیصد وپنجاه هزار ریال افزایش یافته است و در مقررات بنـد           

  .تغییری داده نشده است
المال یا عاقله قرار داده شده است در چنین         دربعضی از موادی از قانون مجازات اسالمی پرداخت دیه برعهده بیت          

قانون اجرای احکام باید دیه     ) 31(مواردی وهمچنین درصورتی که جانی ومقصر درحادثه فوت نماید براساس ماده          
  . نفع آنان صادر شده پرداخت نمایدرا به اشخاصی که حکم دیه به

  1/2/1381-905/7شماره وتاریخ نظریه 
المـال یـا عاقلـه    پرداخت دیه برعهده بیت) 313 و312،  332،  255(درموادی از قانون مجازات اسالمی، مواد     :سؤال

حکم به  درچنین مواردی وهمچنین درصورتی که جانی ومقصر درحادثه فوت نماید، آیا صدور             .قرار داده شده است   
المال یا استیفای آن از عاقله یا ماترک متوفا نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟ وآیا مرجـع                   پرداخت دیه از بیت   
  تواند بدون اینکه دستوری به پرداخت دیه بدهد، پرونده را مختومه نماید؟رسیدگی کننده می

  لهم له یا محکوممحکوممحکوم فوت نماید،چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر شده و :پاسخ



 ٦٧

اجـرای احکـام بـر اسـاس     . المال، نیازبه تقدیم دادخواست ندارندبرای وصول دیه از ماترک متوفا یا عاقله ویا بیت    
  .قانون اجرای احکام باید دیه را به اشخاصی که حکم دیه به نفع آنان صادر شده، پرداخت نماید) 31(ماده 
ا چند شعبه دیگر بدون متصدی باشد، امکان اینکه یک دادرس همزهمان در دو شعبه مشغول                زمانی که یک ی    در

  .های مورد رسیدگی متفاوت باشدبه خدمت باشد وجود ندارد مگر اینکه اوقات رسیدگی پرونده
  7/2/1381-1122/7شماره وتاریخ نظریه 

 برای تصدی یک شعبه اختـصاص دهـد، در         البدل را در صورتی که رئیس دادگستری، یکی از دادرسان علی        :سؤال
توانـد دادرس مـذکور را مـأمور        دیگر بدون متصدی باشد،آیا رئـیس دادگـستری مـی         زمانی که یک یا چند شعبه       

البـدل در یـک زمـان در        های شعبات دیگر بنماید یا خیر؟ به عبارت دیگر، تصدی دادرس علی           رسیدگی به پرونده  
  چند شعبه مقدوراست یا خیر؟

مکان اینکه یک دادرس همزمان در دو شعبه مشغول به خـدمت باشـد، وجـود نـدارد، مگـر اینکـه اوقـات                        ا:پاسخ
البدل که تصدی شـعبه  های مورد رسیدگی متفاوت باشد وچنانچه چند رئیس شعبه یا دادرس علی   رسیدگی پرونده 

هـایی کـه    مگر در مورد پرونده   های شعبه دیگر نمود     توان ملزم به رسیدگی به پرونده     خاصی را به عهده دارد نمی     
اقتضای رسیدگی فوری وخارج از نوبت را دارند و آن هم مـشروط بـه اینکـه در شـعبه دیگـر همزمـان مـشغول                          

  .رسیدگی نباشد
  16/8/1379-1133/7شماره وتاریخ نظریه 

گـواهی او را جلـب      توان برای ادای    آیا درامور مدنی چنانچه گواه با دو بار احضار در دادگاه حاضر نشود، می             :سؤال
  کرد؟
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی، اگر گواه با یک بـار احـضار،               ) 243(طبق ماده   :پاسخ

شود و چون دراین ماده و      که مطابق قانون صورت گرفته باشد،در موعد مقرر حضور نیابد، برای بار دوم احضار می              
تـوان گـواه را     زه جلب گواه را درامور مدنی نداده است، لذا در امور مـدنی نمـی              سایر مواد این قانون، قانونگذار اجا     

  .جلب نمود
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
  عالم ربانی، عارف الهی، جمال السالکین آیت اهللا سیداحمد کربالیی:از

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
دستورالعمل آن است   . م که از او خبر نداری     فدای حقیقت شو  . زنده باد حضرت دوست، ومرده باد هرچه غیراوست       

که از خود و خودرأیی دست برداری، جان من به لب آمد از گفتن این که راه نجات وخالص در استغراق ذکرالهی                       
یـا مـن اسـمه دواء وذکـره         «.وتفکر در معرفت نفس وخودشناسی است، و ذکر وفکر، خود راهنمای تو خواهد شد             

  ).دها و یاد او شفابخش جانهاستای نام او دوای در( »شفاء
بینی و داوری تو هم نـزد خـود         دردتو در درون خود توست نمی     : (»دوائک فیک والتبصر، ودائک منک والتشعر     «

جناب عالی درهمه چیز اهتمام دارید، مگر درهمـین         .تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز       ).فهمیتوست نمی 
  :یک کلمه، پس حاال که چنین است

سبیح و مصلی و ره زهد و ورع من و میخانه وناقوس و ره دیر و کنشت هرگز شنیده شده که زن بچه مـرده     تو وت 
را که اجاره کنند یا بـازی زاییـدن         ) زن نوحه کننده  (را گریه تعلیم کنند؟ یا زن آبستن را زاییدن آموزند؟ بلی نائحه           

  .بخواهند درآورند، محتاج به تعلیم وآموختن خواهد بود
شود که به ذکر وفکر نپرداخته تا آتش فراق مشتعل گـردد             فرمایش سرکار، عالوه برسایرمطالب، معلوم می      از این 

ای واال مجاهده صادقه، علم وجدانی به قباح اعمال وافعال و           وهمچنین درمجاهده هم کوتاهی کرده ومغرور شده      
  .ه حقیقتاً جهنم روحانی استآورد، و اینها از دنائت مرتبه نفس است کسکنات و اخالق و ملکات می

فهـم و النـار کمـن    «.اگر کسی خود را فعالً و حقیقتاً درجهنم دید، محتاج به آموختن تضّرع و ابتهال نخواهد بـود                 
  ).بیند و درآن معذب استمتقین مانند کسی هستند که آتش را می:()1(»رواها فهم فیها معذبون

ای، وآن این اسـت کـه جهالـت         ه ازکجا یک مطلب را خوب فهمیده      التفاتی،تعّجبم ک طرفه این که با این همه بی      
گـویی  با وجود این، بـاز مـی      .ایاین حقیر را خوب فهمیده و به رشوۀ ناقص نماندن نوشتجات،دل مرا شاد فرموده             

  !دراین خیال بوده باشید.امکشف وشهودی برایم نشده وعلمی به حقایق اشیاء نیافته
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  یاینترنت ای وجرایم رایانه
  اداره کل آموزشهای مردمی

ای، معاونت آموزش قوه قـضائیه، اولـین        پیرو تأکید ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر لزوم برخورد با جرایم رایانه            
این دوره بـه    . دوره آموزشی خود را دراین خصوص برگزار کرد تا زمینه آشنایی قضات با جرایم مزبور فراهم گردد                

 شـروع بـه کـار       12/11/81ای قـضایی معاونـت آمـوزش قـوه قـضائیه از تـاریخ               همت دفتر تحقیقات و پژوهشه    
ای برای آشنایی بیشتر خوانندگان با اهداف وابعاد آن، با دکتر محمود براتی نیـا سرپرسـت آن دفتـر مـصاحبه          .کرد

وضـوع  رساند کـه ادامـه م     درضمن به اطالع می   .(رسدایم که مشروح آن به نظر خوانندگان محترم می        ترتیب داده 
  .)گرددحقوق و رایانه، به دلیل اهمیت مصاحبه جرایم رایانهای و اینترنتی،به شماره آتی موکول می

  .ای و اینترنتی و ارتباط آن با قوه قضائیه توضیح مختصری بفرماییدلطفاً درمورد جرایم رایانه
بع یک سری قـوانین ومقـررات حقـوقی         اصوالً هرپدیده اجتماعی به دلیل فرآیند تأثیر وتأثر درجامعه تا         .به نام خدا  

لذا با لحاظ این    . کنددرعصر حاضر، از این اصل پیروی می      رایانه به عنوان یکی از اجزای الینفک اجتماعی         . است
باشـد، تخطـی کـاربران آن در رعایـت قـوانین            امر که تعیین عناوین مجرمانه درحیطۀ مسئولین قانونگذاری مـی         

تواند ابزار وقوع جرم واقع شـود واز سـوی دیگـر،            دد؛ چرا که رایانه از یکسو می      گرمربوط منجر به ظهور جرم می     
دراینجاست که قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی در رسیدگی به جرایم، وارد             . نقش محیط اعمال جرم را ایفا کند      

  .گرددعمل می
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  سازد؟ای را از سایر جرایم متمایز میچه چیزی جرایم رایانه
 همان طوری که عرض کردم، استعداد رایانه است دراینکه هم به عنوان ابزار جرم مورد استفاده قـرار                   اولین مورد، 

دوم اینکه به دلیل گستردگی حـضور رایانـه در بـسیاری از ابعـاد               .بگیرد و هم اینکه محیط اعمال جرم واقع گردد        
حقوق تجارت، حقوق   : ردد از جمله  گهای مختلف حقوق مطرح می    زندگی فردی واجتماعی، جرایم آن نیز در حوزه       

ای و سومین مورد اینکه برخی جـرایم رایانـه        ... آوری و تکنولوژی ارتباطات و    مالکیت، حقوق بین الملل،حقوق فن    
  .پذیرندافتد، در فضای مجازی صورت میخصوصاً آن دسته که درمحیط اینترنت اتفاق می

  آیا ممکن است درباره موردآخر بیشتر توضیح دهید؟
مثالً وقتی که فردی از طریق  محیط مجـازی اینترنـت دسـت بـه                .زنمترشدن موضوع، مثالی می   برای روشن .لهب

شود،بلکه فقـط از یـک حـساب بـانکی بـه      زند، هیچ پولی به صورت حقیقی به سرقت برده نمی   سرقت بانکها می  
سارق بانـک تحـت تعقیـب قـرار         با این وجود، مرتکبین به این جرم به عنوان          .شودحساب بانکی دیگر ریخته می    

به این دسته از جـرایم      .گردندحتی امروزه بسیاری از جاعالن، درفضای مجازی اینترنت مرتکب جرم می          .گیرندمی
"Cybercrime"شود یا جرایم مجازی گفته می.  

یید چگونـه   رسد، اما لطفاً بفرما   توضیحات شما درباره فضای اینترنت به عنوان محیط اعمال جرم کامل به نظر می             
  شود؟از رایانه به عنوان ابزار جرم استفاده می

ای رایـج در    دانم که تفاوتهای اساسی بین جرایم رایانـه       قبل از پاسخ به سئوال شما، ذکر این نکته را ضروری می           
درکـشورهای توسـعه   . کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، ناشی از روش استفاده از این ابزار است              

پـافراتر نهـاده و تبـدیل بـه یـک دریچـه شـده               فته، رایانه از یک وسیله برای سهولت و سرعت درانجـام کـار،              یا
انتها که عالوه برامور تخصصی، حتی بسیاری از کارهـای شخـصی هـم              ای برای ورود به فضایی بی     دریچه.است

  کافی است به . شورها بیشتر استبنابراین، بعد محیطی رایانه در بروز جرایم دراین ک.گیرددرآن فضا صورت می
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آمار جرایم اینترنتی مراجعه کنید تا متوجه شوید که بیشترین درصد این جـرایم در کـشورهای توسـعه یافتـه رخ                      
  .دهدمی

. کنـد درمقابل، درکشورهای درحال توسعه و ازجمله ایران، بعد ابزاری رایانه در بروز جرایم نمود بیشتری پیدا مـی                 
های غیرمجاز و یا شکستن قفل نرم افزارها و تکثیر آنها بدون کـسب اجـازه از پدیدآورنـدگان                   دیمثالً تکثیر سی  

ای و اینترنتـی تبیـین ابعـاد حقـوقی مـسئله            دراین رابطه، یکی از اهداف دوره مبارزه با جرایم رایانه         . آن نرم افزار  
  .است

-اً بفرمایید در این دوره چه مطالبی آموزش داده مـی          ای اشاره کردید، لطف   اکنون که به دوره مبارزه با جرایم رایانه       
  شود؟

  :دراین دوره مطالب در قالب چند سرفصل بیان شدند
  های دیجیتالی؛ادله اثبات دعوا درمحیط-
   و ابعاد بین المللی؛"On line"قراردادهای -
حقـوق مالکیـت معنـوی،      : شود از جمله  ای می ای و اینترنتی که شامل موارد عدیده      آموزش حقوق وجرایم رایانه   -

ای درجهـان، نقـش وجایگـاه قانونگـذار، وظیفـه پلـیس، نقـش تـأمین         کپی رایت، گذری بر قوانین وجرایم رایانه  
ای، مراقبـت از    کنندگان خدمات اطالعاتی ، نقش بخش خصوصی و دولت درپیـشگیری از اشـاعه جـرایم رایانـه                 

یع، چگونگی تدوین اجرای طرح ملـی آمـوزش عمـومی،           های اطالعاتی کشور، جایگاه نیروهای واکنش سر      رسانه
  ...ای، مباحثی از تجارت الکترونیک وراهکارهای احتمالی مقابله با جرایم رایانه

  اند؟چه کسانی دراین دوره شرکت کرده
از ایـن   . انـد نفر از قضات شهرهای تهران،کرج، شهریار وشهرری دراین دوره حـضور یافتـه            28فعالً درمرحله اول،    

نفر از دیـوان عـالی کـشور و دو نفـر از دیـوان               4نفر از دادگاههای تجدیدنظر،   6نفر از دادگاههای بدوی،     16ان  می
  .عدالت اداری حضور دارند

  مالک انتخاب این نفرات چه بوده است؟
ـ       معیار این بوده که با انتخاب قضات از مراجع مختلف قضایی، آموزش جرایم رایانه              ه ای را در تمام سطوح از مرحل

  .بدوی تا دیوان عالی کشورتعمیم دهیم
  آیا برای آموزش سایر قضات در سراسر کشور هم تدبیری اندیشیده شده؟

تر خواهد شد و چه بسا با توجه به سرعت رشد           ای وسیع پرواضح است که درآینده دامنه ارتکاب به جرایم رایانه        .بله
  لذا یکی ازاهداف برگزاری این دوره تعمیم آموزش .ندآن بزودی به حوزه شهرستانها و حتی روستاها نیز سرایت ک
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تـر  اول اینکه با تخصصی   : برای رسیدن به این هدف دو راه درنظر گرفته شده         .در سطح قضات سراسر کشور است     
شدن  کالسهای آموزشی، درپایان دوره، قضات شرکت کننده قادر خواهند بود  که این مطالب را به قـضاتی کـه                      

دوم اینکه تمهیـداتی    . ستانها هستند آموزش دهند و در واقع، خودشان نقش یک استاد را ایفا کنند             در سایر مراکز ا   
هایی که از این کالسها تهیه شده، به همراه دوازده بولتن آموزشی که در              دیها وسی فراهم گردیده تا با تهیه فیلم     

  .وری همکاران را نیز فراهم گرددگیرد، زمینه آموزش غیرحضهای سراسر کشور قرار میاختیار دادگستری
همان طوری که فرمودید، مالک سیاستگذاری قوه قضائیه در برگزاری این دوره، آموزش قضات برای آشنایی بـا                  

  کردید؟آیا هدف دیگری را نیز دراین ارتباط دنبال می.ای بوده استجرایم رایانه
ضمن اینکه قصد داریم از طریق اساتید ایـن دوره بـه            .درواقع آنچه از ابتدا مد نظر بود، همین مسئله آموزش بوده          

آخرین اطالعات وجدیدترین نظریات علمی مرتبط دست یابیم تا بتوانیم منشا ارائه یـک سـری از لـوایح قـضایی              
هایی فراهم کنیم تا سیستم قانونگذاری در مـواردی کـه قـوانین سـکوت، اجمـال،                 به عبارت دیگر، زمینه   . باشیم

ای و   دارند به تدوین قوانین بپردازد و این قوانین برای صدور احکامی که مربوط به جرایم رایانـه                 تعارض ویا ابهام  
  .اینترنتی است معیار دستگاه قضایی قرار گیرند

  شود؟آیا این کالسها به روش سنتی اداره می. درباره نحوه برگزاری این دوره لطفاً توضیحاتی ارائه بفرمایید
کنـد ویـا اینکـه دروس عملـی را هـم            دهد و دانشجو یادداشـت بـرداری مـی         توضیح می  یعنی استادی مطالب را   

  گیرد؟دربرمی
های برجسته قضایی و تعدادی از کارشناسان متبحـر بـه عنـوان مـدرس               دراین دوره،از اساتید دانشگاهی و چهره     

هدف اصـلی از تـشکیل      .شدبرخی از کالسها به صورت عملی وکارگاهی در شرکت ایز ایران برگزار             .ایمبهره برده 
. کارگاهها این بوده که شرکت کنندگان از نزدیک با محیط فنی ومهندسی برای تولید نـرم افزارهـا آشـنا گردنـد                     

دیش، ریسیور و سکویی که سایت بر روی آنها تعبیه گردیده،مـشاهده            :همچنین بعضی از سخت افزارها را ازجمله      
  .کنند
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ات آینده را از طریق سایت معاونت آموزش به صـورت غیرحـضوری برگـزار               به عالوه قصد داریم تا برخی از جلس       
البتـه  .نظر از بعد مسافت بین استاد و شاگرد، زمینه ارتباط آنها را از طریق اینترنت فراهم سـازیم                 یعنی صرف .کنیم

م در مـورد شـیوه تـدریس هـم درهنگـا          . کندمورد اخیر بیشتر در خصوص کالسهای رفع اشکال مصداق پیدا می          
افتتاح دوره وقبل از شروع کالسها تعداد دوازده جلد جزوه و بولتن آموزشی دراختیار دانشجویان قرار داده شده تـا                    

  .نویسی نباشددرکالسها نیازی به جزوه
  ای واینترنتی قضاوت کنند؟توانند درخصوص جرایم رایانهگذرانند، میآیا دانشجویان که این دوره را می

ه جرایم مزبور تمهیداتی اندیشیده که امید است این امر گام مهمی در ایجاد پیوند بیشتر بـین                  برای رسیدگی ب  .بله
  .آموزش و انتصاب محسوب و موجب ارتقای سطح خدمات قضایی گردد
  اند؟آیا همه این دانشجویان با رایانه و طریقه استفاده از آن از قبل آشنا بوده

با این وجود، قبـل از شـروع ایـن دوره، کـالس             . اندرایانه آشنایی داشته  اکثر این قضات از قبل با روش اپراتوری         
ساعت تدریس، در چهار موضوع مبانی کامپیوتر، سیستم        42آموزش رایانه برای آنها در نظر گرفته شد که درقالب           

  .عامل ویندوز، ورد و اینترنت برگزار شد
رسـد  کالسهای آموزش رایانه، این طور به ذهن مـی        با توجه به میزان مشغولیت قضات ونیاز به داشتن تمرکز در            

آیـا همـین    . ای از استقبال کمتری برخوردار باشد     که این کالسها نسبت به جلسات تخصصی آموزش جرایم رایانه         
  طور است؟

  .میزان استقبال قضات از کالسهای آموزش اپراتوری رایانه بسیار زیاد بوده است.خیر
کنید؛ چرا که الزمه قضاوت دراین خصوص داشتن    ینقدر با اطمینان صحبت می    خیلی جالب است که دراین مورد ا      

  .آمار دقیقی از نظرات شرکت کنندگان است
ای بین شرکت کنندگان توزیع گردیده که ماحصل نتایج آن رضایت کامل آنهـا از               اتفاقاً دراین مورد پرسشنامه   .بله

  . این نظرسنجی را عرض  کنمتوانم نتایجچنانچه مایل باشید، می.این کالسها بوده
  .کنم لطفاً به اختصار بفرماییدخواهش می

  وآمد در کالسهای اند که بیش از سه ساعت در روز از وقتشان را صرف حضور و رفتاکثر قضات اعالم کرده
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ت کالسـها  دهنده اهمیـ با توجه به اینکه حضور دراین کالسها اختیاری بوده، این امر نشان         . اندآموزش رایانه کرده  
  . اندمضافاً اینکه بیشترآنها حتی از قبل با اپراتوری رایانه آشنایی داشته.از نظر آنها بوده است

بندی مطالب، زمانبندی کالسـها و      اند و ازنحوه تقسیم   بیشتر آنها امکانات آموزشی را در سطح خوبی ارزیابی کرده         
  انـد کـه در     نکه همگی این قـضات ابـراز تمایـل نمـوده          باالخره ای .اندسطح دانش فنی اساتید رضایت کامل داشته      

  .های دیگر آموزش رایانه نیز حضور یابنددوره
امـروزه یکـی از بحثهـای رایـج در          .اجازه دهید که از بحث کالسهای آموزشی بگذریم و به مسائل دیگر بپردازیم            

  .وضیحاتی را بیان فرماییدلطفاً دراین زمینه ت.المللی مرتبط با رایانه استمحافل حقوقی، جرایم بین
ای از بعـد    جرایم رایانـه  . تر به مقصود برسیم   تر شدن قضیه اجازه بدهید که با تفکیک این لغات سریع          برای روشن 

به عبارت دیگـر،    . شوددراین حالت تنها حوزه ارتکاب جرم عوض می       .ماهوی چندان تفاوتی با جرایم داخلی ندارند      
 فردی از دیوار منزل دیگران باال رفته و دست به تحصیل مالی بزند، درحـوزه                همان طوری که حقوق داخلی، اگر     

 وارد فضای شخصی دیگران درمحیط اینترنت گردد، که با بررسی          "Password"شود با شکستن    مزبور هم می  
عناصر متشکلۀ جرم درفرضی ممکن است، سرقت یا کالهبرداری صورت گرفته و مجازات قـانونی حـسب مـورد                   

اینترنت از محیط خارج    بنابراین، مثالً اگر ورود به حسابهای بانکی چه عمومی چه خصوصی از طریق              .شوداعمال  
از مرزهای کشور صورت بگیرد، مهم ماهیت این گونه جرایم هستند که مرزهای سیاسی و جغرافیـایی قـراردادی                   

-یم هم از حیث مقررات مـاهوی و هـم         را درنوردیده و مسلماً باید یک وحدت جهانی برای مقابله با این گونه جرا             
  .شکلی به وجودآید

ازجمله جزواتی که دراین دوره به شرکت کنندگان ارائه شده، اشاره به کنوانسیونها درسطح دنیا از قبیـل اتحادیـه                    
ایـن  . باشد و قصد دارد مجازاتهای جدیـدی را درایـن خـصوص وضـع کنـد               گیری می اروپا است که درحال شکل    

کند که با عضویت درآن تعهـدات و تکـالیف جدیـدی را بـه عهـده         دتاً همه کشورها را دعوت می     کنوانسیونها قاع 
بنابراین، به منظور ایجاد امنیت دراین زمینه، مشغول مطالعه هستیم تا درصورت تأمین مصالح و منافع ملی                 .گیرند

  .به عضویت این کنوانسیونها درآییمخودمان 
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االرتکاب بوده و ارکان     را داشت که هرچند بعضی از جرایم از طریق رایانه سهل           البته دراین قسمت باید این تأکید     
و عناصر متشکله جرمی برای انتساب فعل مجرمانه قابل تعریف است یعنی سـرقت یـا کالهبـرداری یـا خیانـت                      

 قانونی وجـود    ای خالءهای جدی  پیوندد ولی درنوع نگرش به جرایم رایانه      از طریق رایانه به وقوع می     ...درامانت یا 
  .دارد که الزم است متولیان امرقانونگذاری تمهیدات الزم را دراین خصوص به کارگیرند

دهد؟با توجه به اینکـه اعمـال نفـوذ سیاسـی           آیا دستگاه قضایی وجوه سیاسی مؤثر اینترنت را هم مدنظر قرار می           
  دراین محیط بسیار زیاد، گسترده و بدون مرز است؟

ر دارید، ورود به سیستم اطالعات محرمانه دستگاههای نظامی وامنیتی هیچ  کـشوری از               همان گونه که استحضا   
لذا هرچند قوانین غیرکافی دراین خصوص به وجود آمده است،در کـشور مـا نیـز                .طریق اینترنت غیرممکن نیست   

 محاکم صالحه در    ها داشته باشد، قوانین داخلی ما ازجمله اصول دادرسی در         اگر کسی ورود غیرمجاز به این حوزه      
  .کنند، وجود داردبرخورد با جرایم امنیتی و مرتکبینی که ابزار و عوامل تحقق این جرایم را فراهم می

  کند؟به عنوان آخرین سؤال، لطفاً بفرمایید که ازچه زمانی یک عمل مرتبط با رایانه  صورت جرم را پیدا می
 شناخت وتشکیل عناصر متشکله این گونـه جـرایم اسـت،            چنانکه درفوق اشاره شد، پاسخ به این پرسش مستلزم        

ولی دریک نگاه کلی، اصوالً این اعمال به صورت فعل یا ترک فعل تابع اصول کلی ماننـد اصـل قـانونی  بـودن               
  .قابل مطالعه و بررسی است... جرایم و مجازاتها، وقواعدی چون تعدد، تکرار، شروع به جرم و

  . فرماییداگر درپایان مطلبی دارید بیان
اوالً شایسته است از عنایات جدی حجت االسالم والمسلمین حاج آقا جواهری، معاونت آموزش قـوه قـضاییه، در                   

اند، این دوره یاری فرموده   های تخصصی و نیز کلیه کسانی که ما را در برگزاری            حمایت از توسعه وتعمیم آموزش    
ران شاغل در واحد آموزشی رایانـه، کمـال تـشکر و            های فناوری ریاست جمهوری و براد     بخصوص دفتر همکاری  

با عنایت به اهمیت وجایگاه مواردی که بیان شد، استدعای توجه بیـشتر قـوای سـه گانـه                   :ثانیاً.قدردانی را بنمایم  
  .کشور درجهت تهیه و تصویب لوایح قانونی برای برخورد با جرایم مذکور را دارد

  .دادید متشکریماز اینکه چنین فرصتی دراختیار ما قرار 
  .کنمبنده هم تشکر می
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
  مفسر کبیر،حکیم الهی، عارف ربانی، فقیه صمدانی آیت اهللا عالمه سیدمحمد حسین طباطبایی:از

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  )نامه دوم(

  سالم علیکم
مه دیگری رسیده بود که تـاکنون، پاسـخ آن          قبالً نیز یک نا   .نامه شریف دوم زیارت شد    :رساندبه عرض شریف می   

-عالی، بلکه نامـه   اصوالً، در زمستان گذشته، دراثر کسالت مزاج وناراحتی اعصاب، نه تنها نامه جناب            . نوشته نشده 
  .ام جواب بنویسمهای زیاد دیگری، که در این مدت رسیده تا امروزها، برای هیچ کدام، نتوانسته

: عـرض کـنم  . خواهمبه هرحال، عذر گذشته می  .فرستمهبود است، تدریجاً جواب می    امروزها که کمی حالم روبه ب     
روشی که برای ما درهمه حال وهمه شرایط،در حدّ ضرورت است، روش بندگی و بـه عبـارت دیگـر، خداشناسـی             

  .است
  .آید، همانا یاد خدا و امتثال تکالیف عملی استوراه آن طبق آنچه از کتاب وسنت برمی

  . مراقبه ومحاسبه است که درنامه اولی خدمتتان عرض شدههمان:یعنی
. شوید، تصمیم بگیریـد کـه خـدا را فرامـوش نخواهیـد کـرد      فعالً به این ترتیب که هرصبح که ازخواب، بیدار می         
  .آنگاه،به طور استمرار، خود را در برابر خدا تصور کنید

  محمد حسین طباطبایی
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  بازرسی آموزشی
  )آموزش دادگستری استان لرستانمعاون (جواد طهماسبی 

  :اشاره
های بازرسی از شعب دادگاههـای عمـومی وتجدیـدنظر، برخـی ایـرادات         دربازرسیهای به عمل آمده توسط هیأت     

-ای از این ایرادات مورد بحث و بررسی قرار مـی     قضایی واداری مشاهده گردیده که در این سلسله مقاالت گوشه         
شاید گامی باشـد هرچنـد قاصـر جهـت          .قضات و سایرحقوقدانان عزیز قرار گیرد     امید است که مورد استفادۀ      .گیرد

  .تر قانوناستقرار حاکمیت دقیق
  )تالزم درجرایم رشاء و ارتشاء(بخش قضایی-1

  :ایراد
دهد که مأمورین به قـصد  راننده متخلف جهت رهایی از مجازات قانونی، وجهی را به مأمورین نیروی انتظامی می     

در .نمایندن موضوع، وجه را قبول نموده و مراتب را با تنظیم صورتجلسه، به دادگستری اعالم می               گزارش نمودن آ  
شود که دراین مـورد از یـک طـرف بـین     مالحظه می.قید گردیده است  » شروع به ارتشاء  «پرونده امر، اتهام راننده   

وجـود  را شـی و الزمـه جـرم رشـاء           اند؛ زیرا گرچه الزمۀ ارتـشاء،وجود       جرم رشاء و ارتشاء تفکیک قایل نگردیده      
  مرتشی است، اما از طرفی، مرتکبین این عمل مجرمانه، هرکدام مرتکب جرم خاصی، یعنی رشاء و ارتشاء 
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اند که پس از بحث و بررسی الزم پیرامون عناصر مادی تشکیل دهندۀ این جرایم و بیان اوضاع واحوال و                     گردیده
  .اهد شدشرایط خاص آنها، حدود هرجرم روشن خو

لـذا در ایـن   . ازطرف دیگر، این مسئله که عمل موردنظر، جرم رشاء تام است، با شروع به رشاء قابل بحـث اسـت        
نوشته برآنیم که تالزم جرایم رشاء و ارتشاء را مـورد مداقـه قـرار داده تـا روشـن شـود آیـا شـرط تحقـق جـرم                              

بی است، و دراین صورت تالزم نسبی بین ایـن دو           رشاء،ارتشاءت است ویا برعکس؟ و یا اینکه تالزم بین آنها نس          
  جرم تا چه حدی است؟

  .قبل از شروع موضوع اصلی ، به توضیح کلیاتی درمورد جرایم رشاء و ارتشاء ناگزیریم
  :مقدمه

 از نظر اصطالحی؛ یعنـی آنچـه کـه بـه            )1(.بوده و به معنی گرد وخاشاک است      » رشو«رشوه از نظرلغوی از ریشۀ      
شاید ارتباط معنی لغوی و اصطالحی این واژه از این حیث باشد کـه همـان   )2(.ارسازی ناحق نماید کسی دهند تا ک   

-گردد، رشوه نیز شخص رشوه گیرنده را درانجام عمل موردنظر مصمم می           طوری که کود باعث تقویت زمین می      
سلب اعتمـاد عمـومی     گرچه موضوع اصلی رشوه رد و بدل شدن مال است اما ازآنجایی که این جرم سبب                 . نماید

نمایـد، حقوقـدانان،    گردد وجریان امور را از روند طبیعی خود خارج مـی          نسبت به کارکنان دولت و نظام اداری می       
  .داننداین جرم را از جمله جرایم علیه آسایش عمومی می

دولت بـه   ) مستخدم(دراین جرم همواره دو طرف وجود دارد؛ طرف اول به عنوان رشوه دهنده و طرف دوم، مأمور                
رشوه دهنده را راشی و به عمل مجرمانۀ وی رشاء و رشوه گیرنده را مرتـشی و بـه                   . باشندعنوان رشوه گیرنده می   

اما اینکه بین مسئولیت کیفری راشی و مرتشی چـه ارتبـاطی وجـود دارد               .شودعمل مجرمانه وی ارتشاء گفته می     
مشارکت طرف مقابـل اسـت، مـسائلی اسـت کـه پـس از               وبرای تحقق جرایم رشاء وارتشاء به چه میزان نیاز به           

  .مروری بر مقررات قانونی راجع به ارتشاء، در مورد آنها بحث خواهیم کرد



 ٧٩

، به پدیده مجرمانه    )148 تا 139( مواد 1304جرایم رشاء و ارتشاء درقوانین ایران در قانون مجازات عمومی مصوب            
پس . ، تغییراتی درآن به وجود آمد     1307شاء مصوب تیرماه    رشوه اختصاص داشت که به موجب قانون مجازات ارت        

،مـورد توجـه    1362قـانون تعزیـرات مـصوب       ) 70تـا 65(از پیروزی انقالب اسالمی ایران، موضوع رشوه درمـواد          
این مقررات درحال حاضر با قوانین اخیرالتصویب که تشکیل دهنـدۀ عنـصر قـانونی پدیـدۀ                 . قانونگذار قرار گرفت  

درحال حاضر، عالوه بر مواردی که قانونگذار به صورت خـاص و            .اندباشند، نسخ گردیده  واری می مجرمانه رشوه خ  
قـانون مجـازات جـرایم نیروهـای مـسلح مـصوب            ) 93(متفرقه به موضـو رشـوه پرداختـه اسـت، ازجملـه مـاده               

رشـوه از سـوی     اخذ  ) 539(قانون تعزیرات درخصوص رشوه داوران، ممیزان و کارشناسان، ماده          ) 588(،ماده1371
پزشک برای دادن گواهی خالف واقع و موارد که به طور عام، عناصر وشرایط و اوضاع و احوال و نهایتاً مجـازات                      

  :بینی شده است، عبارتند ازها درآن پیشاین بزه
  :داردکه مقرر می1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اخالس و کالهبرداری مصوب سال ) 3(ماده-1
یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی واداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقالبـی و بـه                     هر«

های دولتی یا وابسته به دولـت    های دولتی یا سازمان   طور کلی قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح یا شرکت         
دادن یا انجام ندادن امـری کـه مربـوط بـه            یا مأمورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیررسمی، برای انجام            

باشند، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط بـه مـأمور                    سازمانهای مزبور می  
دیگری درآن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یـا نبـوده                        

  »...گردددرانجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب ذیل مجازات میباشد  و یا 
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  :قانون تعزیرات) 590(ماده -2
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بالعوض یا به مقـدار فاحـشی ارزانتـر از قیمـت بـه مـستخدمین                 «

م منتقل شود یا برای همـان مقاصـد، مـالی بـه مقـدار               دولتی اعم از قضایی و اداری به طورمستقیم یا غیرمستقی         
فاحش گرانتر از قیمت مستخدمین یا مأمورین، مستقیم یا غیرمستقیم، خریداری گـردد، مـستخدمین و مـأمورین                  

  ».شودمزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می
  قانون مجازات اسالمی) 592(ماده-3
قـانون  ) 3(ا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در مـاده             هرکس عالماً وعامداً برای اقدام امری ی      «

 مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام         15/9/1367تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب         
باشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، درحکم راشی است و بـه                      می
ن مجازات، عالوه برضبط مال ناشی از ارتشاء، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتـاد وچهـار ضـربه                         عنوا

  ».شودشالق محکوم می
بررسی کلی جرایم ارتشاء که دربرگیرنده عنصر قانونی ومادی و عنصر روانی این جـرایم وتبیـین مجـازات مقـرر                     

اص رشوه در مقررات مختلف باشد، از حوصله ایـن مقـال            درهر وضعیت خاص، ونیز بحث پیرامون صور خ       قانونی  
لذا از آنجایی که ایراد بیان شده در صدر نوشته ناشی از عدم برداشت صحیح از مقررات راجع به رشوه                    .خارج است 

دهنده ایـن جـرایم     ازحیث تفکیک بین جرم رشاء وارتشاء است واین موضوع نیز با عنصر مادی و شرایط تشکیل                 
شود؛ تا شرایط تحقق هرکـدام از دو بـزه          رفاً به بررسی عنصر مادی صور عام این جرم بسنده می          مرتبط است، ص  

  .رشاء و ارتشاء جدای از دیگری و ازطرفی هم مرتبط با آن مشخص گردد
  عنصرمادی جرایم رشاء و ارتشاء

ررسی ایـن مـوارد مالحظـه       با ب .عنصرمادی جرایم رشاء و ارتشاء عموماً درسه ماده فوق باید مورد توجه قرار گیرد             
  :گردد عملیات فیزیکی الزم برای تحقق جرم رشاء عبارتند ازمی
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  دادن مال یا وجه یا سند پرداخت وجه به طورمستقیم یا غیرمستقیم؛ -1
  .انجام معامله صوری با مبلغ غیرواقعی-2

  :همین اعمال برای تحقق جرم ارتشاء عبارتند از
   پرداخت وجه به طورمستقیم یا غیرمستقیم؛قبول کردن مال یا وجه یا سند-1
  .انجام معامله صوری با مبلغ غیرواقعی-2

کند صرف دادن مال یا سند پرداخت وجه برای تحقق جرم رشاء کافی نیست، بلکه جرم درصورتی تحقق پیدا می                  
 وجـه بـدون اخـذ       به عبارت بهتر، صرف دادن مال یا سند پرداخت یـا          .که مرتشی مال یا وجه یا سند را اخذ نماید         

درمـورد معاملـه نیـز همـین        . تحقق پیدا نکرده؛ بلکه در حد پیشنهاد باقی مانده است         » دادن«طرف مقابل، عمل    
صرف اقدام راشی، یعنی    . گرددمنعقد می » ایجاب وقبول «معامله طبق مقررات قانون مدنی با       .وضعیت حاکم است  

ای واقـع نـشده اسـت، درصـورتی کـه       نیست؛ زیرا معاملـه   پیشنهاد برای وقوع معامله و حتی ایجاب معامله کافی        
تـوان عنـصر مـادی جـرایم رشـاء و           مرتشی ایجاب راشی را قبول کند، معامله تحقق پیدا کرده و درآن زمان می             

  .ارتشاء را تمام محسوب نمود
معامله، برای  ، صرف ایجاب    )592(شود که درحقوق ایران، صرف پیشنهاد یا درمورد ماده        مشکل از اینجا ناشی می    

نمایـد و چنانچـه در پـی     مفهـوم پیـدا مـی     » اخـذکردن «همـراه بـا     » دادن«تحقق جرم رشاء کافی نیست؛ زیـرا        
وجـود ایجـاب بـا    . تحقق پیدا نکرده و درحد پیشنهاد باقی مانده اسـت         » دادن«، صورت بگیرد،    »اخذی«،»دادن«
توان گفت، فرایند   شود لذا دراین موارد می    یدارای اعتبار حقوقی است وصرف ایجاب، معامله محسوب نم        » قبول«

  .تحقق جرم درحد شروع به جرم است
بینـی  ؛ یعنی کارمند دولـت، پـیش      »موظف عمومی «مصر، رشوه دادن و گرفتن درمورد     » قانون عقوبات «براساس  

ته مـال را شـرط تحقیـق رشـاء دانـس          » اخذ«لیکن برخالف قانون ایران که تنها قبول نمودن به معنی           .شده است 
  » اخذ«یا » قبول«، »درخواست«مصر، رکن مادی جرم را عبارت از هریک از سه فعل »قانون عقوبات«است، 



 ٨٢

باشد که بـدون نیـاز بـه    عملی یک جانبه از سوی مرتشی می» درخواست«.داندای برای دیگری می   وعده یا هدیه  
ازسـوی  . گـردد ظ قانون مصر مـی    قبول شدن از سوی طرف مقابل، موجب تحقق عنصر مادی جرم ارتشاء از لحا             

نیز به معنی دریافت عملـی هدیـه داده         » اخذ«مستلزم وجود ایجاب یا پیشنهادی از سوی طرف و        » قبول«دیگر،  
   )3(.باشدشده از سوی طرف مقابل می

براین اساس طبق مقررات کشور مصر، جرم رشاء و ارتشاء هرکدام ممکن است بدون ارتباط با دیگـری بـه طـور                      
بدون قبول دیگری و بدون رد وبدل شدن مال، جرم تام رشاء یـا ارتـشاء             » پیشنهاد«رت گیرد؛ زیرا صرف     تام صو 
حال آنکه درحقوق ایران، حتی توافق به اخذ مـال          ). حسب مورد، یعنی اینکه پیشنهاد دهنده چه کسی باشد        .(است

. وجه یا سند پرداخت، اخذ شده باشـد گردد که مال یا نیز کافی نیست؛ بلکه جرم زمانی ارتکاب یافته محسوب می      
و دروضعیتی که عنصرمادی جرم وقوع معامله است، صرف وقوع معامله بدون رد بدل شدن مـورد معاملـه بـرای                     

را کافی دانسته اسـت و صـرف قبـول معاملـه، سـبب      » خریداری گردد«،)590(وقوع جرم کافی است؛ زیرا درماده    
  .)4(ه، شرط صحت آن نیست مگر در مورد معامالت خاصگردد و تحویل مورد معاملایجاد تملک می

این ارتباط و وابستگی نزدیک بین جرایم رشاء و ارتشاء درحقوق ایران، در مواردی تحقق یکی را منوط به تحقق                    
دیگری دانسته است و سبب تالزم آنها گردیده؛ ولی این تالزم همیشگی نبوده ودرمواردی نیز بدون اینکه راشـی                   

حال محدودۀ این ارتباط تا چـه       . سئولیت کیفری داشته باشند، ممکن است طرف مقابل مسئولی باشد         یا مرتشی م  
  .باشدحدی است، موضوع بحث ذیل می

  حدود تالزم جرایم رشاء و ارتشاء
ای که دراینجا مطرح است، این است که آیا تحقق جرم رشاء و ارتشاء درهمه حـاالت بـا هـم تـالزم دارد                        مسئله

توان بدون تحقق جرم ارتـشاء،جرم رشـاء را قابـل تحقـق             یکی را منوط به تحقق دیگری است یا می        یعنی وقوع   
  .دانست

درجـرایم ارتـشاء   «:،اعـالم نمـوده اسـت کـه    9/12/1374 مـورخ  8711/7اداره حقوقی طی نظریه مشورتی شماره     
کـوم کـردن راشـی بـه        چنانچه متهم به اخذ رشوه به علل غیرمشخص از جرم انتسابی، برائت حاصل نمایـد، مح               

زیرا بین عمل راشی ومرتشی  مالزمه وجود دارد وبا انتفـای یکـی ، دیگـری                 . همان جرم قابل توجیه نخواهد بود     
 شـعبه دوم، درایـن خـصوص        1/6/1322مـورخ   100 دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره         )5(».شودنیز منتفی می  
ولتی یا مملکتی یا بلدی، وجه یا مالی به منظور انجـام دادن             ارتشاء عبارت از این است که کارمند د       « :اظهارداشته

  دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه را مربوط به وظیفه اوست از کسی بگیرد، و اگر ...یا انجام ندادن امری که
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ام ر کـسی بـه منظـور انجـ        یفری او ندارد، چنانکه بالعکس، اگ     به مشارالیه نداشته باشد تأثیری در رفع مسئولیت ک        
چیزی به کارمند دولیت ومملکتی و بلدی بدهد ومحقق شود کـه گیرنـده آن بـدون                 ...وظیفه یا عدم انجام وظیفه    

بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری ازقبیل اطالع دادن به مقامات مربوطه و اعـالم جـرم بردهنـده آن،       
شـود بـدون اینکـه      وجه، راشی محسوب می   گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است، دراین صورت دهنده             

گیرنده آن مرتشی شناخته شود وبه عبارت اخری، بین راشی ومرتشی مالزمه دایمی نیـست و بـه طـور مختلـف                      
  )6(».ممکن است دادن رشوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی دربین باید وبالعکس

توان چنین نتیجه گرفت که بین تحقـق مـسئولیت کیفـری            رشادی فوق، می  با توجه به توضیحات قبلی ونظرات ا      
درجرم رشاء و ارتشاء علیرغم وجود ارتباط تنگاتنگ، همواره مالزمه وجود ندارد؛ زیـرا چنانچـه مرتـشی بـه علـل             

برائـت حاصـل    ... مشخصی مثل اضطرار و اکراه یا صوری بودن اخذ مال به قصد گزارش بـه مقامـات مـسئول و                   
گرچـه بـه    (مرتشی  » اخذ«با  » دادن وجه یا مال یا سند پرداخت      «، مانع از محکومیت راشی نیست،زیرا عمل      نماید

کامل شده است وبا فرض تکمیل بودن عنصر روانی جرم رشـاء، دلیلـی              ...) طور صوری ناشی از اضطرار و اکراه و       
تمـام آنچـه را کـه بـه عنـوان           «رم  برای عدم این جرم و یا قایل شدن به شروع جرم، وجود ندارد، مرتکب این ج               

، انجام داده است بدیهی اسـت جـرم رشـاء از           » باید انجام دهد   "جرم"اعمال فیزیکی ویا به عبارتی، عنصر مادی        
لذا همین که فرایند ارتکـاب جـرم از سـوی           . جرایم مقید نبوده که تحقق آن منوط به حصول نتیجه خاصی باشد           

-رسید، جرم تحقق یافتـه محـسوب مـی        » اخذ مرتشی «و  » دادن مال «مرتکب به خط پایان که عبارت است از         
صورت مغایر زمانی است که عدم مسئولیت مرتشی بـه عللـی غیـر از علـل شـخص باشـد؛ مـثالً مرتـشی                         .گردد

مستخدم دولت نباشد، یا مورد رشوه فاقد مالیت باشد، یا وجه از سـوی مـستخدم دولـت کـه در سـازمانی غیـراز                         
مستخدم وزارت دادگـستری از شخـصی وجـه دریافـت           مثالً  .شی شاغل است، اخذ شده باشد     سازمان مورد نظر را   

  ...نماید که کاروی را در وزارت خارجه انجام دهد
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به شرح مقررات مربوط وجود     » خواریپدیده مجرمانه رشوه  «درتمام این موارد، چون شرایط وارکان مورد نیاز برای        
  .شاءو ارتشاء قابل تصور نیستندارد، لذا وقوع هیچ کدام از جرایم ر

  :گیرینتیجه
بـه رغـم    . رشاء و ارتشاء جرم هستند که قانونگذار درموارد قانونی وجزایی برای آنها مجازات تعیین نمـوده اسـت                 

ارتباط و وابستگی خاصی که بین این جرایم وجود دارد، نباید چنین پنداشته شودکه تحقق هریک مالزم با وقـوع                    
لیکن ممکن اسـت شـرایط و عناصـر    . دم تحقق هریک جرم مالزم با انتفای جرم دیگر استدیگری است، و یا ع  

بدیهی است شرایط هر یک از      . واوضاع و احوال ضروری برای تحقق یکی موجود، اما درمورد دیگری ناقص باشد            
از اقـدام   جرایم فوق صرفاً برای تحقق آن جرم کافی است، گرچه ممکن است بعضی از این شرایط عبارت باشـد                    

لذا مـسئولیت کیفـری راشـی منـوط بـه            .از سوی مرتشی برای تحقق جرم رشاء      » اخذ«طرف مقابل، مثل مسئله     
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتـشاء و       ) 3(با عنایت به مقررات ماده    . مسئولیت کیفری مرتشی نیست وبرعکس    

نهایی وبه عنوان مرتکـب جـرم تـام قابـل           قانون مجازات اسالمی، راشی بت    ) 592(اختالس وکالهبرداری و ماده     
مگـر اینکـه فقـدان مـسئولیت         . تعقیب است، بدون درنظر گرفتن اینکه مرتشی مسئولیت  کیفـری دارد یـا خیـر               

درایـن صـورت، پدیـده      . بینی شده درقانون نمایـد    کیفری مرتشی به نحوی باشد که  موضوع را فاقد شرایط پیش           
گرچه موضوع شروع به جـرم  .باشدایم رشاء وارتشاء است، قابل تصور نمیمجرمانه رشوه خواری که  مشتمل برجر   

دراین صورت مطرح نمود، اما درفرضی که شرایط قانونی حـاکم اسـت و راشـی نیـز                  توان    و یا جرم محال را می     
 تمام آنچه را که باید توسط وی برای تحقق عمل مجرمانه صورت بپذیرد، انجام داده است و مرتشی نیز بـا اخـذ                      

مال یا قبول معامله، عمل دادن مال یا نوع معامله توسط راشی را تکمیل نموده، جایی برای مطرح نمودن شـروع                     
  .به جرم نیست، بلکه جرم تام رشاء صورت گرفته است

  )وظایف مدیران دفاتر(بخش اداری-2
  :ایراد

ر از حیـث پرداخـت هزینـه        درمورد امور حسبی، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی اخذ شده اسـت؛ یعنـی ایـن امـو                
  .انددادرسی از زمرۀ دعاوی غیرمالی محسوب شده

  :توضیح
  :شوندامورحسبی از حیث دادرسی به دو دسته تقسیم می

   و اصالحی 2/4/1319قانون امورحسبی مصوب ) 375( دسته اول شامل امور ذیل است که مستفاد از ماده -الف
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، هزینه دادرسـی درمـورد آنهـا پانـصد ریـال      1367ن بودجه سال  قانو91 تبصره  "10" وبند   17/3/1345مصوب  
  .است

  درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه؛ -1
   درخوست حکم موت فرضی؛ -2
  درخواست تحریر، تصفیه، تقسیم، مهروموم ترکه وبرداشتن مهروموم؛-3
  .درخواست تصدیق انحصار وراثت-4
ها توسط دادستان صورت    ه دادرسی نیست و عموماً درخواست     دسته دوم موادی است که نیاز به پرداخت هزین        -ب
  .پذیرد؛ یعنی درخواست نصب قیم، درخواست ضم امین، اعالم یا قبول ترکه، درخواست عزل امین وقیممی
  
  :نوشتهاپی
  .463دهخدا،علی اکبر، لغت نامه، ص-1
  .1658، ص2معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج-2
  .369، ص1381کتر حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ دوم، میرمحمد صادقی، د:به نقل از-3
  .مثل عقد هبه به بیع صرف، حق انتفاع و وقف-4
  .373میرمحمد صادقی، دکتر حسین،همان منبع، ص:به نقل از-5
  .11متین،مجموعه رویه قضایی، ص-6
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
  فقیه صمدانی آیت اهللا عالمه سید محمد حسین طباطباییمفسرکبیر، حکیم الهی، عارف ربانی، :از
  )نامه سوم(

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ! برادرعزیز

الزم است که به مراقبت بپردازید و بـا تمـامی قـوا، بـه سـوی                 .است» جذبه«دهد، حالت حالتی که به شما رخ می     
  .خدای متعال توجه کنید و خود را در برابر حق ببینید و تصور کنید

  .مناً روزانه، اقالً با خدای خود عزّاسمه ساعتی خلوت کرده و به ذکر او مشغول باشیدوض
روزی هزار مرتبه، یا هزار و هفتصد وپنچاه مرتبه، اگر توانستید           » ال اله اال اهللا   «:با استخاره، یکی از دو ذکر شریف      

  .سه هزارمرتبه مشغول شوید
فرصت را غنیمت شمرید، چنانکه     . از افراط و تفریط بپرهیزید     خوابو درخوردن و نوشیدن، حرف زدن، معاشرت و         

  .وفقکم اهللا وایاکم انشاءاهللا» ان لربکم فی ایّام دهرکم نفحات، اال فتعروا لها و ال تعرضوا عنها«:فرمایدمی
  محمد حسین طباطبایی
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  آموزش رایانه
  )قسمت سوم(

CD-ROMوDVD  
اما امروزه،نرم افزارهـا اغلـب      .ها بر روی رایانه بود    وش انتقال برنامه  ترین ر تا همین اواخر،استفاده از دیسکت،اصلی    

 از نظـر ظـاهر فیزیکـی    CD-ROM.شـوند ارائه و توزیع مـی )Compact DiskRead-Memory(روی
در CDدر حقیقت،تمام ابزارهای خـوانش      .باشدموسیقی بوده و تشخیص آنها از هم دشوار می        CDکامالً شبیه به  

  .باشندموسیقی میCDدر به اجرای رایانه های مختلف،قا
به عنوان رسانه مورد استفاده برای توزیع نـرم افزارها،زمـانی مطـرح شـد کـه                 CD-ROMانتقال از دیسکت به   

این افزایش فضا ناشی از افزایش توانـایی و         .فضای مورد نیاز برای سیستمهای نرم افزاری مدرن افزایش پیدا کرد          
بـه هـر    .ای در آنهـا بـود     دن طرح آنها و وجود احتمالی سایر عناصر چنـد رسـانه           تر ش افزارها،گرافیکیامکانات نرم 

 دیـسکت   460،بـه تنهـایی قـادر اسـت اطالعـاتی معـادل بـا             CD-ROMترتیب،واقعیت ایـن اسـت کـه یـک        
  .را در خود نگهداری کند )مگابایت650حدود(
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 یکـی از قـسمتهای      بـه )خوانـد را مـی  CD-ROMبخشی از رایانه که اطالعات    (CD-ROMامروزه درایوهای 
تنها معیاری که بـرای سـنجش کـارآیی ایـن درایوهـا وجـود دارد،                .اندهای جدید تبدیل شده   استاندار تمامی رایانه  

 CD به صورت مـضربی از سـرعت یـک دسـتگاه اجـرای               CD-ROMسرعت درایوهای .باشدسرعت آنها می  
 برای یک   x40یاx36 موضوع،امروزه سرعت  با توجه به این   .گرددبیان می )شوداز آن یاد می   Xکه با حرف  (موسیقی

  .باشدطبیعی میCD-ROMرادیو
  اطالعات روی آنها وجود دارد؛)نوشتن( این است که تنها یک بار امکان ثبتد استاندارCD-ROMمحدودیت

  البته یکی از انواع.وجود نداردCD-ROMاین در حالی است که محدودیتی برای تعداد دفعات خواندن از روی
دهـد کـه    شود،این امکان را در اختیـار شـما قـرار مـی           از آن یاد می   CD-RW(1)که با نام  CD-ROMجدیدتر

  .همانند هاردیسک یا فالپی دیسک،بیش از یک بار اطالعات دلخواه خود را روی آن ثبت نمایید
CD-ROM 

 تـوان ر مـی  در حالی که تنهـا یـک بـا        .مگابایت اطالعات را بر روی آن ذخیره نمود       650توان  دیسکی که نوعاً می   
ایـن امکـان را در اختیـار        CD-RWاستاندار ذخیره نمود،دیسک هـای    CD-ROMاطالعات مورد نظر را روی    

  .دهند که اطالعات دلخواه خود را بیش از یک بار در آنها ذخیره کنیدشما قرار می
 DVDظاهر . اند سبقت گرفتهCD-ROMاز Versatile Disks Digital (DVD(های امروزه دیسک

  شبیه 
CD-ROMهاظرفیت دیسک(باشد بوده و تنها تفاوت آنها در ظرفیت باالی آنها میDVD گیگا بایت 9/3 تا   

) Burner CD(افـزاری موسـوم بـه    ، الزم اسـت سـخت  CDبرای ضبط کـردن اطالعـات بـرروی   ). باشدمی
Writer-CD    توسط اشعه لیزر    های کوچکی که  این وسیله، اطالعات را به صورت حفره      .  در اختیار داشته باشید 

  .کندشوند، کد بندی می شناسایی میCDبر روی سطح 
  بـرای توزیـع    ) شـوند مـی که معموالً در کاستهای متفـاوت از کاسـتهای موسـیقی قـرار داده               (نوارهای مغناطیسی 
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ابطـه بـا    نکته مهم در ر   . گیرندهای پشتیبان از اطالعات حجیم مورد استفاده قرار می        افزارها و نگهداری نسخه   نرم
به عبارت دیگر،   . نوارهای مغناطیسی این است که امکان دسترسی تصادفی به اطالعات موجود درآنها وجود ندارد             

انتهـای نـوار     رایانه مجبور است برای یافتن بخش موردنظر از اطالعات روی یک نوار، کل اطالعات را از ابتدا تا                 
  .شوندای طبیعی روزمره کمتر مفید واقع میبه همین دلیل،نوارهای مغناطیسی در کاربرده.بخواند
  غیره و Zipهای دیسک

  های پشتیبان و نیز انتقال جایی با ظرفیت باال،برای نگهداری نسخههای قابل جابهامروزه استقبال از دیسکت
  خی ها از فناوری مغناطیسی و بربرخی از این دیسکت. باشدها، درحال افزایش میهای بزرگ بین رایانهفایل

   هستند که به درگاه موازی رایانه Zipترین این وسایل، درایوهایعمومی.جوینددیگر از فناوری لیزر سود می
   مگا بایت را 250تا 100شوند وظرفیتی معادل وصل می)  شودهمان درگاهی که چاپگر نیز به آن متصل می(

  .کنندجایی ارائه میهای قابل جابهروی دیسک
  یل ضروریوسا:خارج ازجعبه

  قرار داشته باشد، وسیله ) Caseجعبه بژیا خاکستر رنگی موسوم به (ای که خارج ازواحد سیستم هروسیله
  سازی ثانویه، از البته این جمله قدری فریبنده است؛ چرا که از نظر فنی، تمام منابع ذخیره(شودجانبی نامیده می

  دراغلب سیستمهای ).وان وسایل جانبی در نظرگرفتتوان به عنرا نیز می...  وCD-ROMها، قبیل دیسک
  دو مورد (وجود دارند)4( وصفحه نمایش)3(، ماوس)2(ای، وسیله جانبی ضروری موسوم به صفحه کلیدرایانه

  ).رونداول برای ورود اطالعات و سومی برای خروج اطالعات به کار می
  صفحه کلید

  را قادر ) کاربر(دمان آنها همانند ماشین تایپ بوده وشماای از کلیدهاست که چیصفحه کلید شامل مجموعه(
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  .)سازد، اطالعات و فرمانهای دلخواه خود را وارد رایانه کنیدمی
  :کلیدهای صفحه کلید رایانه از سه نوع زیر هستند

 .باشنداین نوع کلیدها، شامل کلیدهای مربوط به حروف الفبا واعداد می:)5(کلیدهای الفبایی و عددی •
-مـی ... کـالن و  این نوع کلیدها، شامل کلیدهایی از قبیل ویرگول، نقطـه، سـمی           :یدهای نقطه گذاری  کل •

 .باشند
،کلیـدهای کنترلـی، کلیـدهای جهتـی، کلیـد          )6(این نوع کلیدها، شامل کلیدهای تـابعی      :کلیدهای خاص  •

Caps Lockباشندمی...و. 
  صفحه نمایش

) به معنی آگاهی دهنـده    ()7(به صفحه نمایش رایانه، مانیتور    .ستظاهر صفحه نمایش کامپیوتر، شبیه به تلویزیون ا       
-شود؛ چرا که ازآن برای آگاهی یافتن از وقایعی که در رایانه شما درحال وقوع هستند، اسـتفاده مـی                   نیز گفته می  

هـا  اغلـب برنامـه  . شودنیز اطالق می) VDU ()8(درعین حال، گاهی به صفحه نمایش،واحد نمایش بصری . کنید
-اند که گویی کاربر، اطالعات را به طورمستقیم از صفحه کلید بـه روی مـانیتور وارد مـی                  نحوی طراحی شده  به  
کنیـد و سـپس پردازشـگر، از طریـق          اما واقعیت این است که شما اطالعات را به داخل پردازشـگر وارد مـی              .کند

همچنین،اکثـر  . ریافت کرده است  دهد که چه اطالعاتی را د     نمایش اطالعات در صفحه نمایش، به شما نشان می        
نشان ها بازخورد مستمری از روند پیشرفت عملیات ونیز، اطالعات حاصل شده را در صفحه نمایش به شما                  برنامه
کنید که صفحه نمایش یا همان مانیتور، نقـش بـسیار مهـم و انکارناپـذیری در فراینـد بـه                   مالحظه می . دهندمی

  .ای داردکارگیری یک سیستم رایانه
  ماوس

-، برنامـه  GUIیک  . دهندبه شما نشان می   ) GUI()9(ها، خود را به صورت رابط گرافیکی کاربر       بسیاری از برنامه  
، حـاوی  GUI هـر . دهـد ها وکارکردهای آنها را به صورت تصاویری در صفحه نمایش رایانه نشان مـی ها، فایل

گـر روی  هنگـامی کـه اشـاره   . حرکـت درآوریـد  توانید آن را درصفحه نمایش خود بـه است که می )10(گریک اشاره 
کند که باید چه کـاری      گیرد،تغییر شکل داده و به این ترتیب به شما اعالم می           قرار می  GUIهرقسمت خاص از    

  .دراین حالت، شما باید عمل مورد نظر خود را انجام دهید تا برنامه، متناسب با آن به شما پاسخ دهد.انجام دهید
دروجـه تحتـانی    . گر را درصفحه نمایش بـه حرکـت درآوریـد         توانید اشاره  به کمک آن می    ماوس ابزاری است که   

  جایی ماوس روی سطح میز را تشخیص راستای جابهماوس، گوی کوچکی جاسازی شده است که با جهت و 
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است، بـاال یـا     بدین ترتیب که اگر ماوس را به سمت چپ، ر         .کندگر منتقل می  جایی را عیناً به اشاره    داده واین جابه  
  .شودجا میبه سمت چپ، راست، باال یا پایین جابه) به ترتیب(گر نیزپایین حرکت دهید، اشاره

شود که سطح تحتانی ماوس با      جا می تنها درصورتی جابه  ) گرو درنتیجه، اشاره  (توجه داشته باشید،گوی زیر ماوس    
گر در یک فاصله طوالنی، کافی اسـت مـاوس را بـه             جا کردن اشاره  بنابراین، برای جابه  .سطح میز در تماس باشد    

دراین حالت، پس ازهر حرکت کوتـاه مـاوس،         . طور پی درپی و با جهتی ثابت،در مسیری کوتاه به حرکت درآورید           
الزم است آن را از روی سطح میز بلند کرده، به نقطه ابتدای حرکت بازگردانده، مجدداً روی سطح میز گذاشـته و               

  .را انجام دهیدحرکت کوتاه بعدی 
ای اسـت کـه   ها برای ارسال عالمت به رایانـه   این دکمه .باشدماوس دارای دو یا سه دکمه دروجه فوقانی خود می         

های ماوس، کلیک کـردن و بـه دو         به عمل فشردن هریک از دکمه     .باشدگر آن تحت فرمان ماوس شما می      اشاره
  .شودیع هریک ازآنها دابل کلیک کردن گفته میبارفشردن سر

کـارکردن بـا رایانـه را تـسهیل         ) گر قابل استفاده باشد   یا هروسیله دیگری که برای کنترل اشاره      (استفاده از ماوس  
هـا ایـن   بـسیاری از برنامـه  . ناپذیر وضـروری باشـد   آید که استفاده از ماوس اجتناب     کند؛ اما به ندرت پیش می     می

 از کلیدهای خاصـی از صـفحه کلیـد یـا ترکیبـی از کلیـدهای                 دهند که با استفاده   امکان را دراختیار شما قرار می     
برخی از کاربران اسـتفاده از صـفحه   . جا کرده و انتخابهای دلخواه خود را انجام دهید     گر را جابه  صفحه کلید، اشاره  
 خـود را    دهند، این دسته از کاربران تمام کارهای      ها ترجیح می  گر و انتخاب گزینه   جا کردن اشاره  کلید را برای جابه   

  .جا کردن مکرر دست خود، بین صفحه  کلید و ماوس ندارنددهند ونیازی به جابهاز طریق صفحه  کلید انجام می
  گرسایر وسایل کنترل اشاره

گر هستند، اما برخی از ابزارهای دیگر نیز بـرای ایـن کـار وجـود                ترین وسایل کنترل اشاره   هرچند ماوسها مرسوم  
  :پردازیمی آنها میدارند که ذیالً به معرف

جا کـردن   برای جابه .این وسیله شبیه یک ماوس پشت و رو شده است         ]: Trackball[گوی مسیریاب    •
گر به کمک این وسیله، الزم است گویی را کـه دروجـه فوقـانی آن قـرار دارد، بـا انگـشتان خـود         اشاره

 .میز کارشما محدود استباشد که سطح استفاده از گویهای مسیریاب درمواقعی مفید می.حرکت دهید
ایـن وسـایل نیزهمـان     ]: Joystick&Game Controllers[جوی اسـتیک و کنترلرهـای بـازی    •

دهند، با این تفاوت که به طورخاص برای به کارگیری در           کارهای ماوس یا  گوی مسیریاب را انجام می        
 .باشندبازیها و محیطهای شبیه سازی شده مفید می
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• Touchpad: ای هستند که داخل صـفحه کلیـد جاسـازی شـده و             ی پر تابل دارای وسیله    ااغلب رایانه
این وسیله یا به شکل یک جوی استیک کوچک بوده و یا بـه   .رودگر به کار می   جا کردن اشاره  برای جابه 

شکل صفحه قابل لمسی است که نسبت به فشار انگشتان شما حساس بوده وحرکـت آنهـا را احـساس                    
 .شود نامیده میTouchpadاین صفحه .کندمی

-ای به شکل یک قلم است که با نزدیک شدن به صفحه نمایش، مـی وسیله]:Light Pen[قلم نوری •
های نمایش یافتـه در صـفحه       ها یا گزینه  تواند هم برای ترسیم اشکال دلخواه و هم برای کنترل آیکون          

 .نمایش، مورد استفاده قرارگیرد
• TouchScreen:    نحوه بـه    . ان درکیوسکهای اطالعات عمومی مشاهده کرد     تواین وسیله را اغلب می

هـای پیـشنهاد شـده در       کارگیری این وسیله بدین گونه است که کاربر برای انتخـاب هریـک از گزینـه               
 .نمایدصفحه نمایش، به سادگی آن را با انگشت خود در صفحه نمایش لمس می

) قلم( است که حرکت یک سوزناین وسیله شامل صفحه تختی]: Graphics Table[لوح گرافیکی •
هرچنـد لوحهـای گرافیکـی نوعـاً بـرای          .کنـد پالستیکی را برروی خود تـشخیص داده وشناسـایی مـی          

گیرند، امـا امـروزه اسـتفاده از انـواع کـوچکتر آنهـا در               کاربردهای هنری وطراحی مورد استفاده قرار می      
که به عنـوان دسـتیار دیجیتـال        (فیکی  این دسته از لوحهای گرا    .در حال شیوع است   » جیبی«های  رایانه

معموالً کوچکتر از آن هستند که امکان تایپ کردن را دراختیـار            ) شوند شناخته می  PDA)11(شخصی یا 
 .شما قرار دهند

  وسایل انتخابی:خارج از جعبه
در .د بـود  بدون استفاده از تجهیزاتی که درقسمت قبل معرفی کردیم، انجام کارمفید به وسیله رایانه دشـوار خواهـ                 

باشد، اما امروزه از آنهـا بـه عنـوان          عین حال، برخی وسایل نیز وجود دارند که هرچند استفاده ازآنها ضروری نمی            
  این وسایل عبارتند .شودای، در منزل، مدرسه یا دفترکار استفاده میقسمتهای طبیعی یک سیستم رایانه
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 برخی دیگـر از وسـایل نظیـر اسـکنر، دوربـین دیجیتـال و                ؛همچنین)14(،بلندگوهای سیستم )13(،مودم  )12(چاپگر:از
رفتند، امـروزه درحـال تبـدیل بـه اجـزای           میکروفن که تا دو سه سال قبل تجهیزاتی عجیب ومرموز به شمار می            

  .ای هستندیک سیستم رایانه» طبیعی«
  چاپگرها

که در اینجا قصد داریم به معرفـی دو         شوند  امروزه دربازار رایانه، انواع متعددی از چاپگرها برای فروش عرضه می          
  :مورد از معروفترین آنها بپردازیم

فناوری مورد استفاده دراین دسته ازچاپگرها،شبیه بـه فنـاوری اسـت کـه در دسـتگاههای                 :)15(چاپگرهای لیزری *
درچاپگرهـای  . شـود فتوکپی، برای انتقال تصویر یک صفحه کاغذ بر روی یک صفحه کاغذ سـفید اسـتفاده مـی                 

  .رسدزری، تصویر موردنظر تحت دستورالعملهای صادرشده ازسوی رایانه، برروی صفحه کاغذ به چاپ میلی
هـستند کـه بـه      »)17(نوک نگـارش  «متحرک  » قلم«این دسته از چاپگرها دارای یک       :)16(چاپگرهای جوهرافشان *

روی صفحه کاغـذ اسـت      قلم مزبور دارای حرکت رفت وبرگشتی بر        .جوهر دارد ) کارتریج(همراه خود، یک فشنگ   
در حین انجام این حرکت ،مرتباً مقدار بسیار کمـی جـوهر بـه طـور دقیـق                  . شودکه تحت کنترل رایانه انجام می     

درنقاط مقتضی پاشیده شده و درنهایت، آنچه برروی صـفحه کاغـذ مـشاهده خواهـد شـد، تـصویری اسـت کـه                        
مکن است با دسته سوم چاپگرهـا، موسـوم بـه           درعین حال، گهگاه م   . دستورچاپ آن توسط کاربر صادرشده است     

. عملکرد ایـن دسـته ازچاپگرهـا شـباهت زیـادی بـه ماشـین تایـپ دارد                 . نیز مواجه شوید   )18(ایچاپگرهای ضربه 
یا پوشـیده  (ای، کاراکترهای موردنظر را از طریق ضرباتی که به واسطه یک نوار آغشته به جوهر      چاپگرهای ضربه 

  ای درعین حال، انواع متعددی از چاپگرهای ضربه. کنندشوند، حک می وارد میبر روی سطح کاغذ) با کربن
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وجود دارد که ممکن است تکنیک مورد استفاده درهریک از آنها برای ثبت عالیم برروی کاغذ، نسبت به دیگری                   
 Daisy Wheel، چاپگرهـای  Dor Matrixچاپگرهـای  :برخی از این انواع عبارتنـد از .قدری متفاوت باشد
های ثبـت   به هرحال، امروزه این نوع چاپگرها تنها در برخی کاربردهای خاص، از قبیل ماشین             .وچاپگرهای خطی 

. گیرنـد خرید وفروش درفروشگاهها و چاپ زمان ورود روی بلیتهای یک پارکینگ اتومبیل مورد استفاده قرار مـی                
مـثالً  (ی از تـصاویر وعناصـر گرافیکـی هـستند         کاربرد دیگر این نوع چاپگرها برای چاپ انبوهی از اسناد که خـال            

  .باشدمی) صورتحساب مشتریان بانکها، فرمهای مالیات، قبضهای آب، برق وتلفن
 است که دربرخی از کاربردهای تخصـصی، از         )19(ای به نام رسام یا پالتر     یکی دیگر از انواع تجهیزات چاپ، وسیله      

هـای  اغلب رسامها برای چاپ دقیـق نقـشه       . گیرداده قرار می  های معماری یا مهندسی مورد استف     قبیل چاپ نقشه  
  .اند  ودارای قیمت نسبتاً باالیی نیز هستندبزرگ طراحی شده

  نحوه انتخاب یک چاپگر
  :باشندبرخی از عواملی که باید در هنگام خرید یک چاپگر مورد توجه قرار دهید، به قرار زیر می

ایـن سـرعت    .  صفحه را در یـک دقیقـه چـاپ کننـد           12تا8ند بین   اغلب چاپگرهای لیزری قادر   :سرعت خروجی *
ممکن است به محتوایی که درحال چاپ کردن آن هستید نیز بستگی داشته باشـد؛ بـرای مثـال، صـفحاتی  کـه       

بـه هـر    . شامل تصاویر گرافیکی بوده و یا مشتمل بر متنهایی با فونتهای مختلف هستند، کندتر چاپ خواهند شد                
  .اپگر سریعتری نیازدارید، باید خود را برای پرد اخت پول بیشتر آماده کنیدترتیب، اگر به چ

چاپگرهای جوهرافشان عموماً کندتر از چاپگرهای لیزری هستند؛ اما سرعت آنها به محتوایی کـه مـشغول چـاپ                   
کنیـد، ممکـن اسـت      هنگامی که سندی را به کمک یک چاپگر جوهرافشان چـاپ مـی            .آن هستید، بستگی ندارد   

  .شودچاپ به وسیله یک نوک نگارش متحرک انجام میچرا که عمل .فیت چاپ دچار تغییر شودکی
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. اگر مایلید محتویات موردنظر شما به صورت رنگـی چـاپ شـوند، بایـد یـک چـاپگر رنگـی تهیـه کنیـد                        :رنگ*
نـواع سـیاه و     چاپگرهای لیزری رنگی بسیار گران هستند؛ اما چاپگرهای جوهرافشان رنگی تنها کمـی گرانتـر از ا                

  .باشندسفید آنها می
برخی از چاپگرهای رنگی از سه جوهر و برخی دیگر، از چهار جوهر متفاوت برای تولیـد  خروجـی خـود اسـتفاده              

دراین میان، برخی از این چاپگرها تنها دارای یک کارتریج هستند که شامل ترکیب سه یـا چهـار رنـگ                     .کنندمی
انتخاب شما را از میان انـواع ایـن   . ای هررنگ خود، یک کارتریج جداگانه دارندباشد وبرخی دیگر، به از    مذکور می 

اگر تنها گاهی احتیاج به چـاپ رنگـی   . کنیدچاپگرها، به کاربردی بستگی دارد که چاپگر را برای آن خریداری می  
اشد؛ چـرا کـه چگـالی       یک کارتریج جدا برای رنگ سیاه داشته ب       کنید، چاپگری را انتخاب نمایید که حتماً        پیدا می 

کنید، بسیار بیـشتر ازچگـالی      رنگ سیاه استفاده می   ) فقط(چاپ رنگ سیاه درحالتی که از یک کارتریج یا          ) شدت(
اگر از این کارتریج که حاوی ترکیب       . جوییداین رنگ درحالتی است که از یک کارتریج با رنگهای متعدد سود می            

اه استفاده کنید، عالوه بررنگ سـیاه، سـایر رنگهـای کـارتریج             رنگ سی ) فقط(چهاررنگ مختلف است برای چاپ      
  .مزبور نیز مصرف خواهند شد

هایی است که برای اسـتفاده      هزینه اولیه خرید یک چاپگر تنها یکی از هزینه        :شوندهزینه اجزایی که مصرف می    *
بـرای چاپگرهـای    (وهرهای دیگر عبـارت اسـت از هزینـه خریـد کـارتریج جـ              یکی از هزینه  .از آن باید تقبل کنید    

که به تدریج مستهلک شده و باید به طـور مرتـب تعـویض              ) برای چاپگرهای لیزری  (یا کارتریج تونر  ) جوهرافشان
بنابراین، شایسته است که قبل از اتخاذ تصمیم نهایی برای خرید یک چاپگر، هزینه هر صفحه چاپ را نیز با                    .شود

  .ماییدتوجه به قیمت کارتریج چاپگر مزبور محاسبه ن
  مودم

پـس از برقـراری ایـن       . گیردتلفن مورد استفاده قرار می    ) خط(مودم برای برقراری ارتباط بین رایانه شما و شبکه          
دلخواه خود را برای افراد مختلف ارسال کرده و از اینترنت استفاده            )20(ارتباط قادر خواهید بود، پیامهای الکترونیکی     

) Case(شوند، حاوی یک مودم هستند که از قبـل در واحـد سیـستم             داری می ای که امروزه خری   اغلب رایانه .کنید
تواند یک وسیله خارجی باشد که از طریق یک کابل به رایانه متصل شـده         درعین حال، مودم می   .نصب شده است  

درایـن  (اکثر مودمها قادرند رایانه شما را به نحوی تنظیم کنند که هماننـد یـک ماشـین فکـس عمـل کنـد                      .است
 تنها قادر به ارسال فکسهایی خواهید بود که تنها شامل متن باشند؛ مگر اینکه یـک اسـکنر هـم داشـته                       صورت،
  ).باشید
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  مالتی مدیا
هایی را که امکان تبدیل آنها به ارقـام وجـود دارد، از قبیـل موزیکهـا، تـصاویر،                   توانند تمام انواع داده   ها می رایانه

وجـود ایـن قابلیـت، منجـر بـه رشـد           . ها،به کار بسته ودستکاری کنند    ترسیمات متحرک، تصاویر ویدیویی وگفتار    
توان متنها، تصاویر ویدیویی و اصوات را بـه         های کاربردی متعددی شده است که به واسطه آنها می         وتعالی برنامه 

ای هـ با توجه به ایـن موضـوع، برنامـه   . های مختلف آموزشی، اطالعاتی یا سرگرمی ترکیب کرد   منظور ارائه بسته  
باشـد،  ای که قادر به اجـرای آنهـا مـی     نامیده و به رایانه    )21(ایهای کاربردی چندرسانه  کاربردی مزبور را در برنامه    

بـا  . هـای کـاربردی هـستند   ها قادر به اجرای این برنامه    امروزه اکثر رایانه  . شودای گفته می  اغلب رایانه چند رسانه   
باشـد، بهتـر    ترین موضوع مورد عالقه شما می     ای اصلی بردی چند رسانه  های کار این وصف، اگر استفاده از برنامه     

تری در رابطه بـا تولیـد       ای استفاده کنید که دارای صفحه نمایش بزرگتری بوده و قابلیتهای پیشرفته           است ازرایانه 
ردهـای  به عالوه، برخی تجهیزات جانبی تخصصی نیـز در زمینـه کارب           .صدا ونمایش تصاویر ویدیویی داشته باشد     

  .ای موجود هستند که ذیالً به معرفی آنها خواهیم پرداختچندرسانه
  اسکنر

؛ چـرا کـه اسـکنر قـادر اسـت           )22(توان به نیمه اول عملکرد یک دستگاه فتوکپی تشبیه کرد         عملکرد اسکنر را می   
این ترتیب، قـادر    به  . دهید،در رایانه شما کپی کند    تصویری از یک عکس، نقاشی، یا متن را که داخل آن قرار می            

مانند قسمت دوم عملکرد یـک      (ای دستکاری کرده ویا     خواهید بود، تصویر مزبور را با استفاده از یک برنامه رایانه          
این امکان در اختیار شما قرار دارد، برای وارد کردن نقاشـی یـا عکـس موجـود                  .به چاپ برسانید  ) دستگاه فتوکپی 

 opticalافـزار توانیـد بـا اسـتفاده از نـرم    همچنین مـی .نر استفاده کنیددریک روزنامه در رایانه خود، از یک اسک
Character Recognition(OCR) متن موجود دریک صفحه کاغذ را با حفظ ماهیت متنی آن شناسایی 

کرده و تمام یا بخشی از آن را در یک سند واژه پردازی به کار بندید، بدون اینکه نیازی به تایپ مجدد آن داشته                        
  .دباشی

  ...ادامه دارد
  :نوشتهاپی

1-CD-Rewritable 
2-Keyboard 
3-Mouse 
4-Screen 
5-Alphanumeric 
6-Function Keys 
7-Monitor 
8-Visual Display Unit 
9-Graphical 
10-Pointer 
11-Personal Digital Assistants 
12-Printer 
13-Modem 
14-Loudspeakers 
15-Laser Printers 
16-Inkjet Printers 
17-Write Head 
18-Impact Printers 
19-Plotter 
20-E-mails 
21-Multimedia Applications  
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و سپس آن را برروی یـک       ) نیمه اول (دستگاه فتوکپی، ابتدا تصویری از محتوای صفحه کاغذ وارد شده را تولید کرده            -22
  ).نیمه دوم(کندصفحه کاغذ سفید منتقل می
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  های اخالقیدستورالعمل
  :مجتهده صالحه، سالکه مفسره وزاهده محدثه:زا

  بانو علویه امین اصفهانی
کـنم  ام توصـیه مـی    آنچه به اعتقاد من مایه خوشبختی،کامیابی،کمال ورستگاری است،به برادران وخواهران دینی          
  .واز خدای تعالی،توفیق دستیابی به آن را برای خود وهمه برادران و خواهران مؤمن خواستارم

با تمام وجود،روی به سوی او داروتمام همت خـود را           .کنم تورابه پروای خدا،پروایی سزاوار خداوندیش     یسفارش م 
خوشی،سازگاری هیچ حالی از حاالت ،به گاه آسانی وسختی،تندرستی وبیماری،خوشی ونا         .وقف ساحت قدسش نما   

دایم با زبـان ودل،بـه یـاد او         . مشو نیازی،به مقدار یک پلک به هم زدن،از خدای سبحان،غافل        وناسازگاری،نیازوبی
  .های او،جل شأنهباش،به ویٍژه به هنگام انجام فرمانها وترک نهی

سـبحان اهللا   :وذکر اهللا کثیـراً أمـا أنـی ال أعنـی          «:فرمایدچونان که امام صادق، درضمن سخنانی به ابی عبید، می         
هللا عند ما احلّ و حرّم،ان کان طاعۀ عمـل بهـا وان             والحمدهللا وال اله اال اهللا و اهللا اکبر، وان کان منه، ولکن ذکرا            

  )1(.»کان معصیۀ ترکها
سـبحان اهللا و الحمـدهللا وال الـه اال واهللا           «مدام خدا را به یاد داشته باشید، گفتن ذکـر         :منظور آیه شریفه که فرمود    

ا به یاد آورید، اگـر      نیست،گرچه آن هم ذکر است؛ بلکه ذکر خدا آن است که در برخورد با حالل وحرام،او ر                » اکبر
  .فرمانی است اورا اطاعت کنید و اگر گناهی است واپس روید
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رجال ال تلهیهم تجارۀ عـن ذکـراهللا واقـام الـصلوۀ وایتـاء الزکـوۀ                « :مدام این آیه از سوره نور را آویزۀ دل بدارید         
ن فضله واهللا یـزرق مـن یـشاء         یخافون یوماً تتقلب فیه القلوب و االبصار لیجزیهم اهللا احسن ما عملوا ویزیدهم م             

  )2(.»بغیر حساب
با تقوا نفس کمـال     )3(»انّما یتقبل اهللا من المتقین    «:شود چونان که خدای تعالی فرود     زیرا کارها، با تقوا پذیرفته می     

به وسیله همین تقواست    . شودیابد وبه مرتبه عبودیّتی که باطن وکنه آن رسیدن به مقام ربوبیت است نائل می              می
  )4(.»و اتّقو اهللا و یعلمکم هللا«.گرددانش نصیب انسان میکه د

علمی که خاستگاه آن تقوا باشد، غیراز دانشی است که با کسب و تعلیم به دست آید؛ چه، دانش نظـری از سـنخ                        
  :همان طور که شیخ بهایی آن را سروده است.نقوش است وآن را نور وروشنایی نیست

   از او کیفیتی حاصل نه حالنه/ علم رسمی سربسر قیل است وقال
تـو را بـه     . افکندامّا علمی که از راه تقوا نصیب گردد، نوری است که خدا در قلب هرکدام از بندگانش بخواهد می                  

کنم؛ چه، کسی جز این راه بـه        فراگیری معرفت خدای عزّوجل وکسب محبت او، و اشتیاق به دیدارش توصیه می            
-محتـوا وبـی  عرفت نیست اگر اعمال جّن وانـس داشـته باشـد،کارهایش بـی    کامیابی و سعادت نرسد، آن را که م     

  .بهاست؛ همان طور که روایات بسیاری گویای آن است
اهل تقوا را مکـانتی     ! بدان.درتحصیل معرفت الهی، کسب تقوا و خشنودی او تالش کن و دراین مهم،نستوه باش             

وایمان خود را با خدا، پیامبران و جانشینان او اسـتوار           پیوند قلبی   . مطمئن در مجلسی پسندیده،نزد خدای تواناست     
  .ساز؛ زیرا هرکه به خدا پیوندد، به دستگیره محکم و ناگسستنی دست یافته است

   .کندخدای عزّ وجل کار هیچ مردوزنی را ضایع نمی! بدان.عمل صالح وشایسته انجام بده
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 مزدی مطلب؛ بلکه کارهای خالصت را نردبان لقا ودیدار          اعمال و رفتار را برای خدا خالص کن و درقبال آن کارها           
فمن کان یرجوا لقـاء ربّـه فلیعمـل عمـالً صـالحاً وال              «:خدای تعالی کن، همان طور که  گوینده واال مقام فرمود          

جوید بایـد عمـل صـالح وشایـسته انجـام دهـد ودرعبودیـت        هرکس لقای حق را می «)5(.»یشرک بعبادۀ ربّه أحداً   
  .»یچ کس و هیچ چیز را شریک قرار ندهدپروردگار، ه

بـه آنچـه از او      .درهمه کارهایت به خدا توکل کن؛ زیرا هرکس امورش را به خدا بسپارد، خداوند او را بـس اسـت                   
  .رسد خشنود و به فرمانهای او سرسپار

ر بالهـا   ب. منزل رضا وتسلیم بس بزرگ است، هرکس بدان مقام برسد به کامیابی عظیمی دست یافته است               !بدان
  .دهدو پیشامدهای ناگوار صبور باش؛ زیرا خداوند مزد صابران را بی کم وکاست می

دوسـتی و والیـت اهـل بیـت         . راه وصول به عرفان الهی ورسیدن به مقام رضا، جز با پیروی پیامبر نـشاید              ! بدان
هـرکس بـه آنـان    .وینـد آویز محکم وریسمان استوار الهی وکـشتی نجـات ا  رسول را به دست آور؛ زیرا آنان دست   

توسل جوید به ساحل نجات رسد وهرکس از آنان جدا شود، از جایی که خود نداند تبـاه وهـالک گـردد؛ زیـرا بـا                     
  .محبت و اطاعت آنان، سالک، راه نجات وپیروزی را پوید، سلوک بدون راهنمایی آنان ناممکن است

  )6(.»رف اهللابنا عرف اهللا وبنا عبداهللا، لوالنا ما ع«:درحدیث آمده است
  )7(.»وما نودی بشیء من الوالیۀ«:پیامبر در حدیثی مشهور فرمود

دار مکن؛ زیرا آلوده شدن به کارهـای حـرام، راه خـدا را              گرد محرمات ومکروهات مرو، بلکه میل به چیزهای شبه        
دار، به پرتگـاه    شک، انجام مکروهات وارتکاب چیزهای شبه     بی.بررویت ببندد، و حجاب بین تو و پروردگارت گردد        

هاسـت، فـرایض را     دارعامل نجـات از حـرام     افتادن درحرام الهی ومایه هالکت ناگهانی است، وترک کارهای شبه         
  .نیکو بپای دار و نفس خود را برانجام مستحبات دینی و نوامیس الهی وکارهای شایسته وادار کن
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درگاه حق، بـاال ببـر؛ آنـسان کـه شایـستگی            ات بکوش وآنها را تا درجۀ پذیرش        وظایف دینی  صحت کارها و   در
او را از   . ات مبارزه کن  های نفسانی با خواسته .عرضه به ساحت قدس او را بیابد و مورد لطف و عنایت او قرار بگیرد              

هرصبح وشـام   . با تمام توانت از غفلت و بطالت بپرهیز       .اخالق ناپسند پاک کن و به صفات خوب وپسندیده بیارای         
جـان،  .ب بکش وکارهای او را نظارت کن؛ مبادا یک چشم برهم زدن از جاده اطاعـت کنـار رود          از نفس خود حسا   

  .مال وتمام نیرویت را درراه رضای خدا به کار بگیر
همـان طـور    . با ثروت و داراییهایت چنان کن که دوست داری پس ازمرگت، با آن کننـد              .خود، وصّی خویش باش   

  .»وصّی نفسک واعمل فی مالک ما تؤثر ان یعمل فیهکن !یا ابن آدم«:که امیرمؤمنان فرمود
یا بنّی ال تخلفّن ورائک شیأً من الدنیا فانّک تخلفه الحـد رجلـین امّـا                «:کندوبه فرزند خود، امام حسن،توصیه می     

رجل عمل فیه بطاعۀ اهللا فسعد بما شقیت به و اما رجل عمل فیه بمعصیۀ اهللا فشقی بما جمعت له فکنت عوناً له                       
چیزی از دنیا به    ! پسرکم«)8(»معصیته و لیس أحد هذین حقیقاً أن تؤثره علی نفسک و تحمل له علی وزرک              علی  

یا مردی که آن را درطاعت خدا به کاربرد، پس به چیزی که             :جا منه؛ پس آن را برای یکی از دوکس خواهی نهاد          
ن کار کند و بدانچه تو بـرای او فـراهم           ای نیکبخت شود، ویا مردی که به نافرمانی خدا در آ          تو بدان بدبخت شده   

ای بدبخت شود، پس درآن نافرمانی او را یار باشی وهیچ یک از این دو درخور او نبود کـه برخـود مقـدمش                        کرده
  .»داری

برای هرکس از دنیـا آن چیـزی        » لیس الحد من دنیاه اال ما أنفقه علی اخراه        «:نیز ازآن حضرت روایت شده است     
  . راه آخرت صرف کندماند که درباقی می
، چنین نقـل کـرده      )ص(از پیامبر ) ع(دراین زمینه امام صادق     .دهی امور مؤمنان و مسلمانان بسیار بکوش      درسامان

  )9(.»من اصبح وال یهتّم بامور المسلمین فلیس بمسلم«:است
  .مسلمان نیست کسی که شب را به صبح برد و درفکر سامان بخشیدن به امور مسلمانان نباشد
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به همه مخلوقات خدای سبحان، همنـوع و غیرهمنوعـت نیکـویی            .لبته روایات بسیاری دراین زمینه رسیده است      ا
آنچـه را بـرای خـود       . با پیران، چونان یک فرزند باش، جوانان را چون یک برادر وکودکان را چونان پـدرباش               .کن

حقّ هر صاحب حقّی    . ردیگران روا مدار  داری ب دوست داری برای دیگران دوست بدار و آنچه را برای خود روا نمی            
توانی لغزشها وعیبهـای آنـان را       تا می . ای مناسب ادا کن، با آنان مدارا کن، بلکه با دشمنت نیز مدارکن            را به گونه  
  .پوشیده دار

و گر، بـازیگر،    ازنفس امارۀ خطاکار غافل، اشتباه    . مبادا به دنیا دل ببندی، چه شیفتگی دنیا مصدر هر خطایی است           
  .روایات شاهد براین مدعاست.ترین دشمنان توستخواه برحذر باش؛ زیرا آن دشمنشهوت گرای زینت

ـ                        أخیر از فریب آرزوهای دراز مربوط به این زندگی مادی بپرهیز وکار آخرت را برای دستیابی بـه آن آرزوهـا، بـه ت
خداونـد  .  او وعـده آتـش را داده اسـت   مینداز؛ دنیایی که خدای سبحان، آن و طالبانش را مذمت کرده وبه طالبان       

انّ الذین الیرجوا لقائنا ورضوا بالحیاۀ الدنیا واطمأنّوا بهـا والـذین هـم عـن آیاتنـا                  «:فرمایدتعالی درقرآن کریم می   
  )10(»غافلون، اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون

  .برخورد کنافکن، با لذتها و هوسهایش هایش به نفس خود را رنجبا سرکوبی خواسته
عمری را که تنها سرمایه توست غنیمـت        . تا ازبردگی نفس امّاره آزاد گردی و ازدامهای شیطان مکّاردر امان مانی           
  .دان و درتجارتی سودمند او را به کارگیر تا گرفتار خسران و زیان نگردی

استن جـان از پـستیها و   فرسا و جهادی دشوار،چون تهذیب اخالق، پیر   هیچ کس بدوی ریاضتهای توان    ! آگاه باش 
آراستن آن به صفات واال و ترک رسمها وعادتها وفارغ ساختن قلب از غیر حقّ و مداومت بریاد خدای واحد قهّـار                      

  .و مراقبت هوشیارانه براین  مهم، به مقام موحّدان، متوکالن، صالحان ومتقین دست نیابد
گردد ودرپرتو این انـوار و شـناخت، از بـستر           ویقین می با این ریاضتها و کوششها نفس مهیّای تابش انوار معرفت           

  .کندطبیعت و مادّه به مقام واالی علیین عروج وپرواز می
نیازی پس تا فرصت است، پیش ازسپری شدن مهلت وفرسایش  توان جسمی، از این مرکب تن درکسب غنا وبی                  

  .گیرجاودان بهره
مبـاد از آنـان باشـی کـه درآخـرت      . این خانه فریب وغـرور   بترس از ماندن جان درچاه طبیعت و سرگرم شدن به           

-پروردگارا مرا به دنیا برگردان تا درفرصت بـاقی )11(».ربّ ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت    «:دردمندانه گویند 
  .مانده، کارهای شایسته کنم
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 چنـین نیـست؛این حرفـی       )12(.»کال انها کلمۀ هو قائلها ومن روائهم برزخ الی یوم یبعثون          «:شنویدچنین پاسخ می  
  .باشدزند وگرنه اهل عمل نمیاست که او می

همه اینها از عنایت پروردگارم است، تا مرا بیازماید که سپاسـگزارم            .این اندک گفتار برای صاحبان قلب بس است       
  .نیاز ازجهانها و جهانیان استشک خدا بیبی. یا ناسپاس

 المؤمنین والمؤمنات علی کلمۀ االخالص وهب لنا من لدنک رحمۀ وقنا            اللهم ثبتنی وجمیع أخوانی واخواتی من     «
  .»عذاب النار

  :هانوشتپی
  .54مشکاءاالنوار،-1
پاک مردانی که هیچ کسب و تجارت آنان را ازیاد خدا غافل نگرداند ونماز بپا داشته وزکات فقیران                  «37نور،آیه  -2

  ».یران ومصطرب است، ترسان وهراسان هستندها درآن روز حدهند و از روزی که دل ودیدهرا می
  .27مائده،آیه-3
  .282بقره،آیه -4
  .110کهف،آیه -5
  .144، ص1اصول کافی، ج-6
  .21، ص2اصول کافی، ج-7
  .416نهج البالغه، حکمت -8
  .163،ص2اصول کافی، ج-9

  .8و7یونس، آیات -10
  .100المؤمنون،آیه -11
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  سرقت آب، برق، گازوتلفن
  یانعلی باقرپور آذر

  )مدرس دانشگاه وقاضی دیوان عدالت اداری(
،درخصوص صدق عنوان سرقت دراستفاده غیرمجـاز از آب         1375قبل از تصویب قانون تعزیرات اسالمی در سال         

وبرق وگازوتلفن، اختالف نظر وجود داشت؛ به نحوی که این اختالف با گذشت بیش از شش سال از آن تاریخ،در                    
این امر، نگارنده را برآن داشت با توجه بـه تاریخچـه موجـود،              .تجدیدنظر وجود دارد  بین محاکم حتی دادگاههای     

  .نسبت به تحلیل حقوقی آن اقدام نماید
  :سرقت برق) الف

هـای توزیـع بـرق شـهری، دادگاههـا بـا            برداری از شبکه  با اختراع نیروی برق واستفاده وسیع از آن ونصب وبهره         
های برق مواجه گردیدند و رویه قضایی کشورهای مختلـف          غیرمجاز از سیم  برداری  مشکل جدیدی در زمینه بهره    

به عنوان مثال، دادگاههای کشور فرانـسه نیـروی بـرق را قابـل     .اندهای مختلفی اتخاذ نموده   در این زمینه، نظریه   
قانونگـذار  . رأی غالب دادگاهها درآلمان نیز مبتنی بر قابل سرقت بودن نیروی بـرق بـوده اسـت             .اندسرقت دانسته 

م، بر ربایش نیروی برق به عنوان یکی از انواع سرقت تصریح            .1916قانون سرقت مصوب    ) 10(انگلستان در ماده  
  .رویه قضایی مصر نیز ربایش نیروی برق را سرقت دانسته است.کرده است

یـا خیـر، تردیـد      شـود   قبالً دادگاههای ایران نیز نسبت به اینکه آیا ربایش نیروی الکتریسیته سرقت محسوب می             
برای اولین بار، شعبه   .داشتند، تا اینکه دیوان عالی کشور دربرخی از آرای خود، ربایش برق را سرقت محسوب کرد               

  شمول سرقت به اعمال «: اعالم نمود20/9/1319مورخ 3008پنجم دیوان عالی کشور طی حکم شماره 
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  .»خیص آن عرف و عادت استمرتکبین، مادام که تعریفی درقانون ازآن نشده است،مرجع تش
-به عالوه، تعریفی که درلغت از سرقت شده است وازطرفی ، برق درعرف وعادت، مال بوده و خرید وفروش مـی                    

  .شود وربودن آن بدون حق واجازه به طور خفا سرقت است
کننـد  خفی مـی وران وفروشندگانی که کاالی خود را متردید دادگاهها دراین زمینه با تصویب قانون مجازات پیشه  

این ماده واحده صـراحتاً بـرق را کـاال          ) 1( چرا که تبصره      مرتفع شد؛  17/6/1322فروشند، طی مورخ    یا گران می  
رسـد جـزء کـاال محـسوب        برق که به مصرف روشنایی وسایرمصارف عمومی می       «:داردمحسوب داشته وبیان می   

  .باید سرقت محسوب شود»ییکاال«بنابراین، ربایش چنین .»مشمول همین قانون است...بوده و
  سرقت آب) ب

های زیادی دایر بر تحقق یا عدم تحقق سرقت آب مطرح بوده است ومنـشأ اخـتالف                 درباره ربایش آب نیز بحث    
نظر به لحاظ وجود تردید در اطالق مال برآب بوده، که دراین باره آن گونه که دربحث سرقت برق نیز اشاره شد،                      

  .،صراحتاً آب را جزء کاال محسوب کرده است1322وب وران مصقانون مجازات پیشه
. سـخن گفتـه اسـت     » سـرقت آب  «،نیز به صراحت از   1357قانون مجازات اسالمی مصوب     ) 684(به عالوه، ماده  

، صـراحتاً  1362قـانون تعزیـرات   ) 133( ومـاده  1304قانون مجازات عمـومی  ) 262(تر نیز قانونگذار در ماده  پیش
هرچند این مواد ناظر به موردی است که سرقت آب منجر به خشک شـدن               . ارداده بود سرقت آب را مورد حکم قر     

دیگری گردد، ولی درهرصورت از این مواد، امکـان سـرقت آب را از نظـر قـانونی           ...حاصل یا تاکستان یا باغ میوه     
  .توان استنباط کردمی

اصـل آب قابـل تملـک    «:مـوده اسـت   اعالم ن 1317 و 1316با این وجود، شعبه پنجم دیوان عالی کشور درسنوات          
و تا وقتی که بـه حیـازت مالـک درنیامـده، قطـع یـا                .شودنیست بلکه به تبعیت مجرا، مال غیرمنقول شناخته می        

 مــورخ 3305امــا شــعبه دوم دیــوان عــالی کــشور دررأی شــماره » .شــودتــصرف درآن ســرقت محــسوب نمــی
قانون مدنی، مال غیرمنقول آن است که ازمحلی بـه          ) 12(طبق ماده   (، سرقت آب را تأیید کرده است      8/10/1319

شود تا از لحاظ عدم شمول مواد و احکـام راجـع بـه دزدی    محل دیگر نتوان نقل کرد واین تعریف شامل آب نمی        
شود، بتوان گفت که عنـوان دزدی برعمـل صـادق نیـست و              نسبت به اموالی که مستقالً غیرمنقول محسوب می       

ای احکام ملحق به مال غیرمنقول گردیـده اسـت،    قانون مزبور از حیث پاره    ) 22(تا  ) 12(اشیایی هم که طبق مواد    
   چنانچه ربوده مانند آسیاب،لوله آب، آیینه، پردۀ نقاشی، مجسمه ونظایراینها که دربنا به کار گرفته باشند،
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هـرکس بـه    «:گویدمیقانون مجازات عمومی را هم که       ) 262(شوند،مشمول مواد راجع به دزدی خواهد بود وماده       
بنابراین، اگر عمل متهم، بردن آب به طـور         . توان مؤید این نظر دانست    می»وسیله سرقت آب، حاصل را بخشکاند     

شـود وبـا ایـن وصـف،        سب عرف وعادت،ربودن مال غیرمحسوب می     مخفیانه واز مجرای متعلق به غیرباشد، برح      
  ».عمل مشمول مواد مربوط به دزدی خواهد بود

شود مـشمول عنـوان سـرقت اسـت و بـه            غم اینکه مجرا غیرمنقول است، آبی که ازاین طریق ربوده می          لذا، به ر  
شود؛ زیرا، آب ذاتاً غیرمنقول نیست و ازنظرحقوق مدنی به تبـع مجـرا و           اعتبار مجرا، آب تبدیل به غیرمنقول نمی      

ت باشد؛ چرا که با خارج کردن از        تواند موضوع جرم سرق   شود، از این رو می    به دلیل عوارض، غیرمنقول فرض می     
  .شودممر ومجرا، قابل نقل وانتقال می

ازمیان فقهای مذاهب اسالمی، ابوحنیفه، رئیس مذهب حنفی واحمد بن حنبل، رئیس مذهب حنبلی، با استناد بـه                  
توجب داند، سرقت آب را به دلیل وجود شبهه شرکت، مس         که مردم را درآب شریک می     ) ص(روایتی از پیامبراسالم  

  .اندحد ندانسته
از همان قانون، نـه تنهـا مهـر     ) 660(،قانونگذار طی ماده    1375باالخره با تصویب قانون تعزیرات اسالمی درسال        

تأیید برنظریه قابل سرقت بودن آب وبرق گذاشت،بلکه استفاده غیرمجـاز از تلفـن و گـازرا نیـز مـشمول عنـوان                       
هرکس بدون پرداخت حق انـشعاب واخـذ انـشعاب آب وبـرق وگـاز         «:ددارسرقت قرار داد، که ماده مزبور مقررمی      

وتلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب وبرق وتلفن وگاز نماید، عالوه برجبران خسارت وارده، به تحمل حـبس                   
  ».تا سه سال محکوم خواهد شد

زآنچه در باب سـرقت مطـرح      با امعان نظربه ماده مرقوم، مطلب جدیدی در باب عنصر معنوی جرم مزبور به غیر ا               
  :رسد؛ لیکن برای تحقق عنصر مادی این جرم، سه خصوصیت ذیل ضرورت دارداست، به نظرنمی

 عدم پرداخت حق انشعاب؛ 
 عدم اخذ انشعاب؛ 
 .استفاده غیرمجاز 

با توجه به عدم استعمال عنوان سـرقت از ناحیـه قانونگـذار، چگونـه اسـتفاده غیرمجـاز از مـوارد مـذکور                        :1نکته  
  محمول برسرقت است؟) 660(درماده
  .قانونگذار، ماده مزبور را درفصل بیست ویکم که ناظر برسرقت وربودن مال غیراست، آورده است:اوالً
استفاده کرده اسـت، ولـی بـا     » استفاده غیرمجاز «، از کلمه    »سرقت«هرچند قانونگذار به جای استعمال  کلمه      :ثانیاً

  در سایرموارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق «:دارد مقررمیاز همان قانون) 661(توجه به ماده 
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زیرا اگر متعلـق اراده قانونگـذار غیـراین بـود، مـاده              گیرد؛نیز داخل در دایره سرقت قرار می      ) 660(ماده ،»...نباشد
  . مسامحه استمحمول بر» استفاده غیرمجاز«بنابراین، تعبیر.کردذکر می) 661(مزبور را متعاقب ماده 

چیست؟ ممکن است استدالل شـود      ) 660(مالک تعیین حداقل مجازات با توجه به عدم تعیین آن درماده            :2نکته  
مشدّد بوده وحـداقل حـبس موضـوع مـاده          ) 661(که، با توجه به اینکه سرقت آب، برق، گازوتلفن نسبت به ماده             

،حداقل مجازات ایـن    )660(مشدّد سرقت موضوع ماده   اخیر سه ماه ویک روز است درنتیجه، به لحاظ رعایت جنبه            
  .ماده را به سه ماه ویک روز حمل نمود

ولی اصل قانونی بودن جرایم ومجازات وتفسیر به نفع متهم درموارد تردید، ما را از پذیرش چنین اسـتداللی منـع              
در صـورت   ...« ه اسـت کـه    نماید، البته مالکی دراصل سی و دوم قانون اساسی از ناحیـه قانونگـذار ارئـه شـد                 می

بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دالیلی بالفاصله کتباً به متهم ابالغ وتفهیم شود و حداکثر ظرف مـدت بیـست           
وچهار ساعت پرونـده مقـدماتی بـه مراجـع صـالحۀ قـضایی ارسـال ومقـدمات محاکمـه دراسـرع وقـت فـراهم              

خواهد، لذا حداقل حبس موضوع ماده یاد شـده یـک روز            ،پس بازداشت بیش از یک روز دلیل قانونی می        »...گردد
  .است
هـای مـوزع    قانون تعزیرات ناظربه استفاده غیرمجاز از انرژیهای مذکور درماده و عهده شـرکت            ) 660(ماده:3نکته  
سؤال قابل طرح اینکه آیا استفاده غیرمجاز از انرژیهای معنونه وعهده اشخاص حقیقی نیز واجد ضـمانت                 .باشدمی
  یی کیفری است؟اجرا

قانون تعزیرات که عقیده برقابل سرقت بودن آب، برق، گازو تلفن به عنوان موضوع              ) 660(با توجه به تحلیل ماده    
توضـیح  . جرم سرقت گردید؛ لذا دلیلی بر خروج آن درمواقعی که مالباخته اشـخاص حقیقـی باشـند وجـود نـدارد                    

  همـان قـانون قابـل تعقیـب ومجـازات          ) 661(،ازجملـه مـاده   )660(مرتکب به استناد مواد دیگری غیرازماده     :اینکه
  .باشدمی
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  )قم(نظریات و پاسخهای تحقیقی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه
  :اشاره

قوانین ومقررات درنظام مقدس جمهوری اسالمی ایران یا به طورمستقیم از فقه اسـالمی گرفتـه شـده اسـت یـا                      
بنابراین، آگـاهی از مـوازین فقهـی در دو          . موازین اسالمی داشته باشد    براساس قانون اساسی، که نباید مخالفتی با      

مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه که به منظور انجام پژوهشهای فقهی           . ناپذیراستزمینه مذکور، ضرورتی اجتناب   
 شـیعه و    تواند حلقه ربطی باشد میان حوزۀ غنی فقهی       نماید، درواقع می  مورد نیاز دستگاه قضایی انجام وظیفه می      

دستگاه قضایی، تا از یک سو نیازها ومشکالت فقهی قوه قضاییه را به محافل علمی حوزه منتقل کند و از دیگـر                      
گیری از ذخایر فقه وحوزه،نیاز ومشکالت فقهی دستگاه قضایی را مرتفع سازد و نسبت بـه سـؤاالت و                   سو با بهره  

مهمتر آنکه حرکـت بـه سـوی اهـداف عـالی قـوه              . هدابهامات محاکم دادگستری نیز پاسخ فقهی مناسب ارائه د        
باشد؛ دربسیاری موارد امکانپذیر نیست مگر بـا انجـام پژوهـشهای            هاشمی شاهرودی می  ...قضاییه، حضرت آیت ا   

سلسله مطالبی که در پی خواهد آمد، دربردارندۀ سؤاالت فقهی، قضایی درامور کیفری وحقـوقی  .کاربردی وبنیادی 
الزم به توضیح است گرچه برخی از پاسخها به صورت کوتاه در ذیل سـؤاالت آمـده     . باشدمیبه همراه پاسخ آنها     

است، اما هرپاسخ دربردارندۀ یک نتیجه علمی از یک کار تحقیقاتی است که با پژوهـشهای محققـین گروههـای               
بحث درکتابهای  تخصصی تحقیقات جزایی وتحقیقات حقوقی پذیرفته است و دربرخی موارد، به لحاظ نبود سابقه               

توانند با ارسال سـؤاالت و      میلذا همکاران محترم در قوه قضاییه       . فقهی، از محضرفقهای عظام استفتا شده است      
. قضایی، پاسخ آن را درحد توان وبضاعت علمی ما، ازما دریافـت نماینـد             –ابهامات خود دربرخورد با مسائل فقهی       

  .این مرکز را درارائه کارها وآثار مفیدتر یاری نماییدامید آنکه با نظرات وانتقادهای سازنده خود، 
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) 255(آیا مورد از موارد مـاده       :اگر شخصی دراثرتصادف با یک موتورسیکلت فوت شود وقاتل فرار کند، اوالً           :سؤال
شود یا خیر؟وبرفرض مثبت بودن پاسخ، اگر قتل درماههای حرام باشد،تغلیظ           قانون مجازات اسالمی محسوب می    

  شود یا خیر؟المال نیز می پرداخت دیه شامل بیتدرمورد
  :پاسخ بخش اول سؤال

مورد سؤال از مواردی است که به قتل رسیدن شخصی محرز است و نه تنها به قاتل دسترسی نداریم بلکه قاتـل                      
لی کـه   رسد مقتو نیز فرد خاصی که بعد از شناسایی فرار کرده باشد نیست درنتیجه، از نظرمبنای فقهی به نظر می                 

در شارع عام پیدا شود درصورتی که قتل مستند به شخص خاص یا جماعـت خاصـی نباشـد یـا براسـاس گفتـه                         
   )1(.المال باید پرداخت شودمرحوم خویی مستند به قریه خاصی نباشد، دیه آن از بیت

 مرحوم صاحب جواهر در توضیح کالم مرحوم محقق حلی درخصوص پیـدا شـدن جـسد مقتـولی در شـهربزرگ،               
  )2(:فرمایدخیابان یا بیابانی می

المـال گرداخـت گـردد؛      درصورتی که لوث نسبت به اشخاص یا جمع معینی حاصل نشود دیه مقتول بایـد ازبیـت                
 عالوه بـراین، روایـات      )3(. ادعای اجماع کرده است    "غنیه"دراین مسأله من مخالفی نیافتم بلکه ابن زهره درکتاب        

  :گرددبرای نمونه به برخی از روایات اشاره می.داریممستفیضه یا متواتری براین مطلب 
من مات فی زحام النـاس یـوم او   : ان امیرالمؤمنین علیه السالم قال«خبر عبدالملک از امام صادق علیه السالم   -1

  )4(».المالیوم عرفه او علی جسر ال یعلمون من قتله فدیته من بیت
  :ام صادق علیه السالمخبرعبداهللا بن سنان وعبداهللا بن بکیر از ام-2
ان کـان عـرف لـه اولیـاء         : قضی امیرالمؤمنین علیه السالم فی رجل وجد مقتوالً ال یدری مـن قتلـه، قـال               :قال«

  )5(»...یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت مال المسلمین وال یبطل دم امرء مسلم
سؤال چنانچه شخص خاص یا جمـع       شود که درموضوع    ازمجموع کلمات فقهاء و روایات معتبر استفاده می       :نتیجه

  .المال پرداخت گرددمعینی مظنون نباشند وموضوع به حد لوث نرسیده باشد، دیه مقتول باید ازبیت
  خود ) ال یبطل دم امرء مسلم( خون مسلمانان هیچ گاه نباید هدر رودوهمچنین روایاتی که داللت دارند براین که
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  .ور را بپردازدالمال باید دیه مزبدلیل آن است که بیت
  :توان ارائه دادعالوه برآن چه گفته شد، دو دلیل دیگر براین  نظر می

آنچه درصدرماده درخصوص پیدا شدن جسد مقتول درمعابر عمـومی          :قانون مجازات اسالمی  ) 255(اطالق ماده -1
  .گرددذکر گردیده، مطلق است و درنتیجه شامل فرض سؤال می

المال درفرض ماده، گفتـه شـده اسـت کـه چـون             ت پرداخت دیه از سوی بیت     درتوجیه عل : حکمت وضع مادّه  -2
بایـست  دولت، مسئول برقراری حفظ نظم وامنیت درجامعه است ودر صورت ارتکاب جرم، این دولت است که می                

درصدد کشف جرم و تعقیب مجرم برآید؛ پس دراین گونه موارد دولت به وظیفه خو د عمـل نکـرده اسـت وبایـد                        
  .المال جبران نمایدرد بر شهروندان را از بیتخسارت وا

  :پاسخ بخش دوم سؤال
  :درخصوص تغلیظ دیه درفرض سؤال، نکات زیر قابل تأمّل است

های قتل خطـائی یـا خطـای        اینکه آیاتغلیظ دیه فرض   .قتل مفروض سؤال،خطائی یا خطاء شبیه به عمد است        -1
ی از فقها، خواه از قدما یا از متأخرین ومعاصرین، داللـت بـر    شود یا نه، اطالق کالم بسیار     شبیه عمد را شامل می    

ای است که مانند تصریح به این شـمول و عمومیـت            وبسیاری از این اطالقات درسیاق به گونه      )6(.این شمول دارد  
  :به طوری که بعضی از فقهای عظام تصریح به این شمول دارند)7(.است

شود و دلیـل آن را هـم اجمـاع          یۀ خطا درماههای حرام تغلیظ می     د«:اند که  آورده "خالف"مرحوم شیخ طوسی در   
  )8(».فرمایند که طریق احتیاط هم همین استواخبار قرار داده ودر نهایت می

اند که دیـه درخطـای محـض     درخصوص تغلیظ دیه درماههای حرام تصریح کرده"مبسوط"حتی مرحوم شیخ در   
  )9(.شودنیز عالوه برعمد وشبه عمد تغلیظ می

  نیز قائل به عمومیت تغلیظ دیه درانواع قتل هستند و دررد این قول که به علت اقتضای )10(مرحوم صاحب ریاض
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  ،تغلـیظ اختـصاص بـه عمـد دارد،         )هتـک شـدن مـاه حـرام       (ومستند اکثر فتاوا مبنی برانتهـاک     ) اصل برائت (اصل
شـود ودر خطـای محـض       تغلـیظ مـی   دیه درعمد محض و عمد خطائی       :تصریح دارد که  )11(ابن ادریس  :فرمایدمی

کند مگر دردو موضع یکی در مکان ودیگری درزمان، پس مکان مانند حرم وزمان مانند ماههـای                 تخفیف پیدا می  
کند و همچنان مغلظه است وحتی در خطای محض دراین موارد، دیه وثلث دیـه               حرام که نزد ما تخفیف پیدا نمی      

  .واجب است
ظاهر کالم ابن ادریس، ادعای اجماع  برتغلیظ دیه به شکل عام است و نزدیک               :فرمایندصاحب ریاض درادامه می   

فرموده و ازکالم ایشان هم ادعای اجماع به شکل عام فهمیـده            )12("غنیه"به همین است آنچه را که ابن زهره در        
) طـای محـض   عمد، شبه عمد وخ   (ولذا برخی از متأخرین تصریح دارند به عموم تغلیظ دیه درهرسه مورد           ...شودمی

  .وبرای اثبات این مطلب ادعای وجود اجماع  و نص را دارند
الزم به ذکر است تا جایی که مالحظه گردید، تنها کسی که قائل به اختصاص تغلیظ دیه بـه قتـل عمـد اسـت،                         

ظاهر آن اسـت کـه تغلـیظ دیـه بـه قتـل عمـد                «:فرمایند است ایشان می   "کشف اللثام "مرحوم فاضی هندی در   
از سوی دیگر، فقها اسـتدالل      . هم به همین مطلب اشاره دارد      "نهایه"د، همان گونه که عبارت کتاب     اختصاص دار 

اند که تغلیظ دیه به جهت شکستن حرمت ماههای حرام است حال آنکه درقتل خطائی چنین مطلبی متصوّر                  کرده
ده شـخص نباشـد و      وهمچنین درموارد مشکوک اصل آن است که زیادتر از اصل دیه، امر دیگـری برعهـ               .نیست

  )13(».شودنسبت به زائد حکم به برائت می
گذشـت، نـاظر بـه      » قیـل «ظاهراً کالمی که از صاحب ریاض درنقل قول به اختصاص دیه به قتل عمد با تغییـر                

در رد کالم مرحوم فاضل هندی عالوه برادعـای اجمـاع، عـدم خـالف واطـالق                 .همین کالم فاضل هندی است    
ز روایات درخصوص تغلیظ دیه در قتل خطایی، ممکن است گفته شود که تعلیـل بـه            بعض روایات و نص بعضی ا     

  :هتک شدن ماه حرام
شود؛زیرا تصور هتک ماه حرام به واسـطۀ قتـل ولـو خطـایی وحتـی            موجب تخصیص حکم به قتل عمد نمی      :اوالً

هگار نبـوده باشـد     خطای محض، دوراز ذهن نیست، گرچه قاتل دراین نوع از قتل و شکسته شدن حرمت ماه گنا                
  )14(.شوداند،دلیل این  مطلب آنکه کفّاره براو واجب میگونه که مرحوم صاحب جواهر فرمودهوهمان

  .این تعلیل درنص نیامده وممکن است به عنوان حکمت درکالم بعضی از فقها آمده باشد:ثانیاً
رخی دیگر از فقهاء، به مانند تصریح بوده        تصریح به عمومیت درکالم بعضی از فقهاء و وجود اطالق درکالم ب           :ثالثاً

همان گونه کـه تمـسک بـه اصـل، بـا وجـود              .ماندو جایی برای تمسک به مثل این تعلیل درکالم آنها باقی نمی           
  .نصوص ونص خاص درمحل بحث، جایی ندارداطالق 
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قتـل درماههـای حـرام      خالفی میان فقها نیست که دیه       :فرمایندکه می همچنین مرحوم آیت اهللا خویی بعد از این       
باشد، ادعای اجماع غیرواحـدی را بـراین        چه عمدی بوده باشد و چه خطایی، مجموع دیۀ کامل ویک سوم آن می             

و » صـحیحه کلیـب االسـدی     «براین مطلب روایاتی داللت دارند که یکی از آنهـا           :فرمایندمطلب نقل کرده و می    
  )15(.باشدمی»صحیحه زراره«دیگری روایت 
سألت ابا عبداهللا علیه السالم عن الرجل یقتل فی الشهرالحرم مـا دیتـه؟              :یب االسدی آمده است که    درصحیحه کل 

  )16(.دیه وثلث:قال علیه السالم
سألت اباعبداهللا علیه السالم عن رجل قتل رجالً خطاً فی الشهرالحرام، فقـال             :و درصحیحه زراره نیزآمده است که     

  )17(...متتابعین من اشهرالحرمعلیه الدّیۀ و صوم شهرین :علیه السالم
و نظیر این روایت را شیخ صدوق با سند صحیح از زراره نقل فرموده ودرآن آمـده اسـت عـن ابـی عبـداهللا علیـه             

  )18(...علیه دیۀ و ثلث:اسالم قال
علیـه  : قلت البی جعفرعلیه السالم رجل قتل فی الحرم؟ قـال         :همچنین درصحیحۀ دیگری از زرارۀ آمده است که       

  )19(.وثلث وبصوم شهرین متتابعین من الشهر الحرمدیۀ 
چنانچه روشن است، بعض این روایات نص در تغلیظ دیه در قتل خطایی و بعضی دیگر از این جهت اطالق دارند                     

  .که اطالق آن دراین مورد قابل تمسک است واثبات تغلیظ دیه به واسطه آن ممکن است
، با وجود ایـن تـصریح دارنـد         »النتهاکه الحرمۀ «اند که  تغلیظ دیه آورده   الصادق نیز با این که در تعلیل      صاحب فقه 

-که دیه قتل درماههای حرام، چه ازنوع عمد آن وچه از نوع قتل خطایی، دیه کامل به اضافۀ یک سـوم آن مـی                       
  )20(.اندهای مذکور تمسک کردهباشد وعالوه برعدم خالف و اجماع، به روایت

  :قلید عبارتند ازدراین مورد فتاوای مراجع ت
  )21(.بنابر احوط شامل قتل غیرعمدی هم است:آیت اهللا بهجت-1
   )22(.شودتغلیظ اختصاص به قتل عمد نداشته و درسایر انواع قتل هم جاری می: آیت اهللا فاضل لنکرانی-2
  )23(.کندتفاوتی نمی:آیت اهللا مکارم شیرازی-3
  )24(.شکال است واحوط در زائد بردیه معمولی مصالحه استتغلیظ دیه درقتل خطاء، محل ا:آیت اهللا صافی-4
  )25(.شودشامل می:آیت اهللا موسوی اردبیلی-5

  :ا نیز از این جهت عام است و درآن آمده است که.م.ق299مادۀ 
  ویا )  محرم-حجه ذی-قعده ذی-رجب(دیه قتل درصورتی که صدمه و فوت هر دو دریکی از چهارماه حرام«
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به عنوان تشدید مجازات باید     ) 297(ظمه واقع شود، عالوه بریکی از موارد شش گانه مذکور درمادۀ          درحرم مکه مع  
  »...یک سوم هرنوعی که انتخاب کرده است اضافه شود

  . اداره حقوقی قوه قضائیه، تغلیظ دیه ارتباطی با نوع قتل ندارد20/7/71مورخ 6039/7ومطابق نظریه شماره 
شود، چنانچه پرداخت دیه متوجـه       درقتل شبه عمد وحتی  خطای محض هم تغلیظ می          با توجه به این که دیه     -2

المال بوده باشد دیه تغلیظاً پرداخت گردد اعم از اینکه قتل ازنوع عمد، شبه عمـد ویـا خطـای محـض بـوده                        بیت
  :باشد؛زیرا

حرام ما دیته؟ قـال علیـه       سألت ابا عبداللله علیه السالم عن الرجل یقتل فی الشهرال         :صحیحه کلیب االسدی  -الف
  )26(.دیۀ و ثلث:السالم

شود، این روایت عالوه براین جهت نوع قتل اطالق دارد  و در بحث قبل گذشـت،  از جهـت                 چنانچه مالحظه می  
پرداخت کنندۀ آن نیز مطلق است و توسط هرشخص یا شخصیتی که بخواهد این دیه را پرداخت کند، مقـدار آن                     

  .رسد دیه است واین مقدار دیه  کسی است که درماه حرام به قتل میدیۀ کامله به اضافه ثلث
امّا این که گفته شده تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات جانی است که حرمت ماه حـرام را هتـک کـرده اسـت،                         

المال شود، نه درصورتی که برعهده بیت     پس تغلیظ مختص به صورتی است که دیه توسط خود جانی پرداخت می            
  : ظاهراً تمام نیست؛ زیرابیابد،
ای کـه موجـب تخـصیص       دلیل معتبری از ادله نداریم که تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات است، به گونـه               :اوالً

هم اطالق همچنان محکم است تا تخصیص ثابت شود مگـر کـسی ادعـا               اطالق این دلیل شود و برفرض شک        
  .المدعیباشد و العهدۀ علیی از اول میکند که تناسب حکم وموضوع مانع از انعقاد چنین اطالق

شود که هتـک حرمـت مـاه حـرام در تغلـیظ دیـه       البته انصاف آن است که به تناسب حکم وموضوع، استفاده می        
لیکن همان طور که گذشت، هتک حرمت ممکن است به طورغیرعمـد ویـا خطـای محـض صـورت      .دخیل است 

  نجام دهندۀ آن گناهکارنبوده و وجهی هم برای اختصاص لذا اگر چه موجب تغلیظ دیه است لیکن ا و .بگیرد
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عـالوه بـراین، هتـک      . بینی شده است  ماند،بلکه جبران این هتک با پرداخت بیشتری دردیه پیش        تغلیظ به او نمی   
الناس آن نیز باید مورد توجه قرارگیرد، و آن این          اختصاص به حرمت ماه حرام وحق اهللا هم ندارد، بلکه جنبۀ حق           

سلمانی درماه حرام به واسطۀ قتل مورد تعرض قرار گرفته و این چیزی بیشتر از اصل تعرض به آن مسلمان                    که م 
شود و شاید بتوان گفت زیاده دردیه به خاطر تعرض و هتکـی اسـت    است که با پرداخت اضافی در دیه جبران می        

ـ    الناس روا داشته شده نه به جهت حق       که نسبت به حق    اده در دیـه قـرار گرفتـه و متعلـق بـه       اللهی آن؛لذا این زی
بنابراین .مقتول و وارث اوست، وجبران هتک حرمت حق خدای سبحان به واسطه جعل کفاره صورت گرفته است                

مانـد و یـا احتمـال       المال نمی دیدگاه، بسیار روشن است که جایی برای تأمل در پرداخت زاید بر دیه از طرف بیت               
  .ده باشد نه به جهت مجازات جانی، بازوجهی برای اختصاص نیستاین که تغلیظ دیه به این جهت بو

برفرض آن که تغلیظ به جهت مجازات جانی بوده باشد، باز موجب تخصیص حکم تغلیظ نخواهد بـود، زیـرا                    :ثانیاً
ای که وجـوداً و عـدماً حکـم دائـر         دلیلی وجود ندارد که مجازات مجرم علت منحصره در بین بوده باشد، به  گونه              

  .ار آن باشدمد
برفرض آن که تغلیظ دیه به جهت مجازات جانی بوده باشد وعلیت منحصره هم داشـته باشـد، بـاز موجـب                      : ثالثاً

تخصیص حکم نخواهد بود؛ زیرا چنانچه خواهد آمد،روایات خاصه دال بر این مطلب هستند کـه، درمـواردی کـه                    
ط به جهت هدرنرفتن خـون مـسلم نیـست بلکـه گویـا             المال فق پرداخت آن از بیت   . باشدالمال می دیه متوجه بیت  

لذا حتی اگر برای مجازات جـانی هـم بـوده باشـد،             .نفس جنایت متوجه  حکومت شده وجنایت جانی برامام است         
  .المال و حکومت باید این مجازات را تحمل کند و درمقام جبران آن برآیدبیت
-المال وامام قرار داده، مـی     اقله، ضامن جریره ویا بیت    دقت درروایاتی که پرداخت دیه را درمواردی برعهده ع        -ب

 دیـه مغلظـه     لذا درجایی که  .المال، امام ونحو آن است    باشد برعهده بیت  ای که برجانی می   نفس دیه :رساند که اوالً  
  .گرددگیرد و ازناحیه جانی توسط حاکم پرداخت میالمال قرار میاست همان برعهده بیت
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... قرابـۀ   ) ای القاتل بالقتل الخطایی   (فان لم یکن لفالن بن فالن     ...«:نین علی علیه السّالم   فی روایه عن امیرالمؤم   
  )27(»فرّده الیّ مع رسولی فالن بن فالن انشاءاهللا فانا ولیّه والمودّی عنه والیبطل دم امریء مسلم

- که بایـد جـانی پرداخـت مـی         درکالم امام، ظهوردارد که همان مقدار وچیزی را       »انا ولیّه وانا المودّی عنه    «جمله
  .کنم،بلکه نص دراین معناستکرد،من ازناحیه او پرداخت می

عن رجل قتل رجالً متعمداً ثم هرب القاتل فلم یقدّر علیه قال ان             «:عن ابن بصیرقال سألت اباعبداهللا علیه السّالم      
ـ                  ۀ اده االمـام فانـه الیبطـل دم         کان له مال اخذت الدیۀ من ماله واال فمن االقرب فاالقرب وان لم یکن لـه قراب

   )28(»امریء مسلم
شود و درصـورت  ظهوراین روایت نیزدرهمین است که همان دیه درصورت نداشتن مال، از اقربای قاتل گرفته می             

  )»ادّاه«با توجه به ضمیر در.(کندپرداخت می»اداه االمام«نداشتن فامیل،  امام همان را 
 فی الرجل اذا قتل رجالً خطأ فمات قیل ان یخرج الـی اولیـاء المقتـول مـن                   انه قال «عن احد هما علیهما السالم    

  )29(.»المالالدیۀ، انّ الدّیۀ علی ورثته فان لم یکن له عاقلۀ فعلی الوالی من بیت
والیبطل دم امـریء    « که درباال گذشت با این تفاوت که دراین رایت، تعلیل            نحوۀ استدالل به همان نحوی است     

کمـا اینکـه اصـل      .گـذارد رد و لذا جایی برای توهم ومناقشه به واسطه وجود این تعلیل باقی نمی             وجود ندا »مسلم
توهم و مناقشه در روایات باال مردود است؛ زیرا درصورت وقوع جنایت درماههای حـرام، معلـوم اسـت کـه دیـه                        

-المال، این مقدار تقلیل پیدا می     شود وچنانچه درصورت  پرداخت عاقله و یا بیت        تغلیظاً از اموال جانی برداشته می     
الیبطـل دم امـریء     «شد و واگذارکردن این بیان به مثل تعلیل آمده در روایـت قبـل               کند، این فرق باید بیان می     

عالوه براین که نفـس ایـن دو مطلـب بـرای چنـین              .ویا به مثل تناسب حکم وموضوع، قابل قبول نیست        » مسلم
  . بعضی از آن گذشت وبه بعضی دیگر درادامه بحث اشاره خواهد شدداللتی در خصوص بحث ما مردود است، که

المال بـه نکتـه مقابلـه       شود که پرداخت دیه توسط عاقله و یا ضامن جریره ویا بیت           ازبعض روایات استفاده می   -ج
لذا . گیردالمال تعلق می  است وازآن جهت که مثالً ارث کسی که وارث ندارد ویا دیه کسی  که ولی ندارد، به بیت                  

المـال پرداخـت گـردد و بـه     باید ازبیت...کند ویا قدرت پرداخت ندارد ویادیه کسی هم که جنایتی کرده و فرار می      
  .را استطیاد کرد» من له الغنم فعلیه الغرم«توان قاعدهروشنی دراین باب می

  :بعضی از روایات عبارتند از
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ۀ معاقلۀ فیما یجنون من قتل اوجراحۀ انّما یؤخذ ذلـک مـن             لیس بین اهل الذم   «:عن ابی عبداهللا علیه السّالم قال     
اموالهم فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایۀ علی امام المسلمین النم یؤدّون الیه الجزیۀ کما یؤدّی العبد الـضربیۀ                    

  )30(»...الی سیّدۀ
خذ دیتـه وتجعـل فـی       تؤ«:عن ابی عبداهللا علیه السّالم فی رجل مسلم قتل وله اب نصرانی لمن تکون دیته؟قال              

  )31(»بیت مال المسلمین الن جنایته علی بیت مال المسلمین
  شود؟المال داده نمیحال اگراین قتل درماههای حرام اتفاق افتاده باشد،آیا دیۀ آن با تغلیظ به بیت

ی  که جنایت بر     پس چگونه است جای   .المال بدهد باید آن را تغلیظاً پرداخت کند       قطعاً، ولو جانی این دیه را به بیت       
المال باید آن را پرداخت کند فقط ملتزم بـه          شود ومسلمانی درماه حرام کشته شده  که بیت         قرارداده می  المالبیت

با این که مسئله مطابق این روایات تعبدی نیست ونص روایـت، مقابلـه را مطـرح            ! پرداخت دیه عادی بوده باشد؟    
  .فرموده است وآن را تعلیل قرار داده است

یرثـه  : قال، قلت له مکاتب اشتری نفسه وخلف ماال قیمته مائۀ الف وال وارث له قال   «عن ابی عبداهللا علیه السّالم    
  )32(».الضامن الجرائر المسلمین:من الظامن لجریرته؟قال:قلت:من یلی جریرته قال

اش هم بر والی ثابـت    لهعلیه برای والی وجریره ومعق    مطابق بعض روایات، هرجا والیت ثابت شود، میراث مولی        -د
  .شودمی

  )33(».من لجأ الی قوم فاقرّوا بوالیته کان لهم میراثه وعلیهم معقله«:عن ابی عبداهللا علیه السّالم قال
  )34(.»اذا ولی الرجل فله میراثه وعلیه معقلته«:عن ابی عبداهللا علیه السّالم قال

ان ضـمن   :  اسلم فتوالی الی رجل مـن المـسلمین قـال          عن رجل (سألت ابا عبداهللا    «:قال) ایوب(وعن ابی عبیده     
  )35(.»عقله وجنایته ورثه و کان مواله

شـود کـه    المال به  آن جهت پرداخت می      وازآنجا که امام ولی کسی است که ولی ندارد، درمواردی که دیه از بیت             
لیظـاً پرداخـت شـود،      ای که درقتل خطای محض گذشت که دیه باید تغ         شخص اقارب و ولی ندارد، به همان ادله       

المـال  البته قابلیت تعمیم این دلیل به تمام مواردی کـه دیـه از بیـت              .المال با تغلیظ خواهد بود    پرداخت آن از بیت   
رسـد ویـا    المال مـی  شود درصورتی  خواهد بود که بپذیریم درکل مواردی که ارث افراد به امام و بیت               پرداخت می 

گیرد به خاطر ولی بودن امام بـراین افـراد اسـت، کمـا ایـن کـه                  مال انجام می  الپرداخت دیه ازناحیه جانی از بیت     
 و همچنین در روایتی با تمـسک  )36(»انا ولیّه والمؤدی عنه«دربعضی از روایات درچنین  مواردی امام فرموده است    

 بـرهمین اسـاس   انـد کـه  به این نکته اشاره شده است وفرموده  » النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم    «به آیه شریفه    
  .باشدضامن جریره مسلمانان میامام 
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ای است که گویا نفس آن جنایت متوجـه         شود،لسان ادله به گونه   المال پرداخت می  مواردی که دیه از بیت      در -هـ
  .المال وامام استبیت

ما یؤخذ ذلـک مـن      عن ابی عبداهللا علیه السّالم لیس فیما بین اهل الذمۀ معاقلۀ فیما یجنون من قتل او جراحۀ انّ                 
  )37(...اموالهم فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایۀ علی امام المسلمین

تؤخذ دیتـه و تجعـل فـی    «:عن ابی عبداهللا علیه السّالم فی رجل مسلم قتل وله اب نصرانی لمن تکون دیته؟قال   
  )38(»بیت مال المسلمین الن جنایته علی بیت مال المسلمین

المـال  ای درپرداخت تغلیظی دیه از بیت     المال وامام برگردانده شده،شبهه   جنایت بر بیت  درنتیجه، ازآن جا که نفس      
  .ماندباقی نمی

  .آیددرخصوص مورد سؤال،استفتائاتی از محضر مراجع عظام از طرف مرکز فقهی صورت گرفته که در ذیل می
  :سؤال

  :فرماییدگردد،ببا توجه به این که دیه درماههای حرام ومکه معظمه تغلیظ می
-شود نیـزتغلیظ مـی    المال پرداخت می  آیا حکم تغلیظ دیه مختص به جایی است یا درمواردی که دیه از بیت             )الف

  گردد؟
  درموارد پرداخت دیه توسط عاقله حکم چیست؟)ب
توان گفت تغلیظ دیه یک نوع تشدید مجازات است وتشدید مجازات باید مختص به فرد جانی باشد، نـه                   آیا می )ج

  المال؟ و بیتعاقله
  :جواب

  )مد ظله العالی(حضرت آیت اهللا بهجت
  .شود واهللا العالمکند ودیه تغلیظ میالحاق مکه به ماههای حرام احوط است وآنچه درسؤال آمده فرقی نمی

  )مدظله العالی(حضرت آیت اهللا فاضل لنکرانی
  .کند که چه کسی دیه را بپردازد نمیشود وفرقیشود که دیه در اشهر حرم تغلیظ میاز ادله استفاده می-الف
  .شودتغلیظ می-ب
  .خیر-ج

  )مد ظله العالی(حضرت آیت اهللا نوری همدانی
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  .گرددفرقی میان آنها نیست ودرهرحال دیه تغلیظ می -الف وب
  .های قبل روشن شداز جواب-ج

  )39()مدظله العالی(حضرت آیت اهللا مکارم شیرازی
  .یستالمال تغلیظ ندرمورد بیت-الف
  .درآن هم تغلیظ نیست-ب
  .های باال روشن شدازجواب-ج

  )مدظله العالی(حضرت آیت اهللا اردبیلی
  .شوددلیل تغلیظ دیه اطالق دارد و شامل موارد مذکور درسؤال می:الف وب وج

  :سؤال
  :شود،بفرماییدبا عنایت به اینکه دیه قتل درماههای حرام ومکه معظمه تغلیظ می

اختصاص به مواردی دارد که جانی مسئول پرداخت دیه است یـا شـامل مـوارد پرداخـت دیـه                    آیا حکم فوق    )الف
  گردد؟توسط عاقله نیز می

   )40(گردد؟المال مسئول پرداخت دیه باشد، آیا حکم فوق جاری میمواردی که بیت)ب
  :جواب

  )مدظله العالی(حضرت آیت اهللا صافی گلپایگانی
به عمد نیز ثابت باشد و درقتل خطأ، بهتر است که طرفین مصالحه نماینـد               بعید نیست حکم مذکور درقتل ش     -الف

  .وحکم به وجوب تغلیظ مشکل است
  .تغلیظ درمورد مذکوره ثابت نیست واهللا العالم-ب

 اداره حقوقی قوۀ قضائیه که      23/7/1376 مورخ   4105/7شود که نظریه شماره    می ازآن چه گذشته به خوبی روشن     
نمایـد ظهـور دارد بـه       قانون مجازات اسالمی که تصریح به تـشدید مجـازات  مـی            ) 299(ه  ماد«:درآن آمده است  

معنـا  ) المـال مـثالً عاقلـه یـا بیـت       (مواردی که پرداخت دیه برعهده جانی باشد زیـرا تـشدید مجـازات غیرجـانی              
ز ناحیـه عاقلـه و      رسد وتشدید مجازات بودن تغلیظ دیه منافاتی با پرداخت دیه مغلظه ا           صحیح به نظر نمی   ».ندارد
  .المال نداردبیت

  وخصوصاً  حصر این » به عنوان تشدید مجازات«جا که تقییدشود با توجه به ادله، ازآنعالوه براین، پیشنهاد می
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ا، حذف  .م.ق) 299(باشد، این قید ازمتن ماده      ا،دلیل متقنی ندارد، بلکه ادله برخالف آن می       .م.ق)299(قید، درماده   
  .است،مطلق گذاشته شود)علیهم السالم(ه همان شکلی که درلسان ائمه هدیگردد تا حکم ب

  
  :نوشتهاپی

  .85؛ سیدمحمد صادق روحانی، تکلمۀ المنهاج الصالحین، ص116ص.2سیدابوالقاسم خویی،مبانی تکلمۀ المنهاج،ج-1
  .به بعد236،ص42شیخ محمد حسن نجفی،جواهرالکالم،ج-2
  .415ی علمی االصول والفروع،صابن زهره الحلبی،غنیه النزوع ال-3
  .5ازابواب دعوی القتل وما یثبت به، ج6،باب110،ص19شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه، دارالکتب االسالمیه، ج-4
از ابواب دعوی القتل وما یثبت به       8 واحادیث باب    6باب4 و 3 و 2،همچنین برای اطالعات بیشتر به احدایث     1،حدیث109همان،ص-5

  .رجوع شود
؛ محقق اردبیلی، مجمع القائده والبرهـان،       454،ص15،مرحوم مجلسی،مالذ االحکام،ج  215،ص10، تهذیب االحکام،ج  شیخ طوسی -6
  .221،ص14ج
ولوقتـل فـی    : (فرماینـد کننـد بالفاصـله  مـی      شهید اوّل و ثانی بعد ازاینکه عنوان دیه درقتل عمد ودیه درقتل خطائی را ذکر می               -7

من ای االجنـاس    ) زیدعلیه ثلث دیۀ  (الشریف المکی ) او فی الحرم  (عدۀ وذوالحجه و المحرم و رجب     لقوهو احد االربعۀ ذوا   )الشهرالحرام
والتغلـیظ  ...علیه النتهاکه حرمتهما اما تغلیظها بالقتل فـی اشـهرالحرم فاجمـاعی وبـه نـصوص  کثیـرۀ              )تغلیظاً(کان لمستحق االصل  

  )184-182،ص10لروضۀ البهیۀ،جا.(النفس فال یثبت فی الطرف وان اوجب الدیۀ لالصلمختص بدیۀ
فرمایند کـه  چنانچه روشن است،اطالق درکالم فقهایی نظیرشهید که بالفاصله بعد از تعیین مقدار دیه درانواع قتل به شل مطلق می                

ائی ظهورش بلکه باالتر، تصریح درانواع قتل دارد، خصوصاً که مقـدار دیـه درقتـل خطـ             ) ولوقتل فی الشهرالحرام زید علیه ثلث دیۀ      (
دهد اگر این تغلیظ اختصاص بـه       درآخر آورده شده است وبه ویژه که تصریح دارند که تغلیظ مختص به دیه نفس است که نشان می                  

اند، بلکه بعـد از     مرحوم صاحب شرایع و شهید ثانی درشرح شرایع نیزبه همین طریق مشی کرده            . کردندداشت، بیان می  قتل عمد می  
و ال ... ولوقتل الشهرالحرام الزمه دیۀ  وثلثاً مـن الـی االجنـاس کـان تغلیظـاً                 (اند که خطای محض آورده  تصریح وبیان مقدار دیه در      
تغلـیظ الدیـۀ بالقتـل فـی اشـهرالحرام موضـع وفـاق وبـه نـصوص                  :(فرمایندوشهید ثانی درشرح آن می    (یعرف التغلیظ فی االطراف   

  )320، ص15االفهام، جمسالک.(ات فقهی استوگویا تغلیظ دیه درمطلق قتل دراشهرالحرام از مسلم)کثیرۀ
) 215: 10 و التهـذیب  6، ح281 ،7الکـافی  (دلیلنا اجماع الفرقـۀ واخبـارهم   ...دیۀ الخطاء تغلظ فی اشهرالحرام وفی الحرم   :6مسئله-8

اجنـاس الـدیات    اذا ثبت انها تغلظ فی هـذه المواضـع فـالتغلیظ هـو ان یلـزم دیـۀ و ثلـث مـن ای                         :7وایضاً طریقۀ االحتیاط،مسئلۀ    
  )223و222،ص5خالف،ج...(کان

  قد ذکرنا الدیۀ تغلظ فی العمد المحض وعمد الخطا و تخفف فی الخطا المحض فهذه مخقفه ابداً اال فی ثالثۀ -9
  .المکان والزمان والرحم:مواضع

المبـسوط،  ( واوالدهـم وفیـه خـالف     اما المکان فالحرم والزمان فاالشهرالحرم بأن یقتل ذا رحم بالنسب کاال بوین واالخوۀ واالخوات             
  )116،ص7ج

واختـصاص  قبـل والظـاهر اختـصاص التغلـیظ بالعمـد لألصـل             (530،ص2سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، چاپ سـنگی، ج       -10
فـی  قد ذکرنا ان الدّیـۀ تغلـظ   :اکثرالفتاوی به من حیث التعلیل باالنتهاک وفیه نظر فانّ مقتضی الخبرین العموم به صرّح الحلی فقال            

االشـهرالحرم  :الحـرم والزمـان  :المکان والزمان فالمکـان :العمد المحض وعمد الخطأ و تخفف فی الخطأ المحض ابداً اال فی موضعین 
فعندنا انها تغلظ بان توجب دیۀ وثلثاً و ظاهره کما تری دعوی االجماع علیه ایضاً و قریب منه ابن زهـرۀ حیـث اطلـق الحکـم ولـم                             

کـل ذلـک بـدلیل اجمـاع        :و یحب علی القاتل فی الحرم او الشهرالحرام دیۀ وثلـث ای ان قـال              :العمد فقال یحلل بما یوجب التقیید ب    
الطائفۀ ومثله فی االطالق عبارۀ الفاضل فی التحریر واالرشاد ولذا صرّح بالعموم للثالثۀ بعض متأخری االصحاب مدعیاً علیه الـنص                    

  .)واالجماع
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  .323،ص3راالسالمی،جابن ادریس حلی،السرائر،موسسۀالنش-11
  .414ابن زهرۀ الحلبی، پیشین،ص-12
الظاهراختصاص ذلک بالعمد کما تشعر به عبارۀ النهایۀ وتعلیل االصحاب باالنتهاک ویدل علیه االصل فیقتصر فی خالفۀ علی                  «-13

  )496،ص2فاضل هندی، کشف اللثام،چاپ سنگی، ج(»الیقین
  .38،ص43شیخ محمدحسن نجفی،پیشین،ج-14
  .200، ص2ابوالقاسم خویی، مبانی تکلمۀ المنهاج،جسید-15
ــشیعه، جشــیخ حرعــاملی، وســائل-16 ــی، کــافی، ج-1،ج149،ص19ال شــیخ صــدوق، مــن الیحــضره  -6،ج281،ص7شــیخ کلین

  .9،ج 79،ص4الفقیۀ،ج
  .4،ج150همان،ص-17
  .5،ج150همان ص-18
  .3شیخ حرعاملی،پیشین،ج-19
  .191،ص26سیدمحمدصادق روحانی،فقه الصادق،ج-20
  .58قضایی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه،کد-گنجینه آرای فقهی-21
  . همان-22
  . همان-23
  . همان-24
  . همان-25
  .شیخ حرعاملی، پیشین،شیخ صدوق،پیشین-26
  .1،ج301شیخ حرعاملی،پیشین، ص-27
  .1،ج303همان،ص-28
  .1،ج304همان،ص-29
  .1،ج300شیخ حرعاملی،پیشین،ص-30
  .6،ج383،ص17همان،ج-31
  .1،ج545 همان،ص-32
  .1،ج304،ص19 همان،ج-33
  .4و2،ج546،ص17 همان،ج-34
  .5 همان،ج-35
  .1،ج303،ص19 همان،ج-36
  .1،ج300 همان،ص-37
  .6،ج383،ص17 همان،ح-38
مندی از دیدگاههای ایشان ارسال شد ومعظـام لـه          پاسخ قسمت دوم سؤال به محضرحضرت آیت اهللا مکارم شیرازی برای بهره           -39

  :اره چنین مرقوم فرمودنددراین ب
  باسمه تعالی

ازآنجا که بخش اول جزوه، هماهنگ با فتوای ماست کـه           .از ارسال جزوه محققانه آن مرکز محترم درمورد تغلیظ دیه متشکر شدیم           «
مقـدار  معتقدیم درمسأله تغلیظ تفاوتی بین انواع قتل نیست هرچند،نسبت به تفاوت درغیر قتل عمد احتیاط مستحب بـه مـصالحه در               

المال با توجه بـه ایـن تغلـیظ بـرخالف اصـل اسـت وقـدر متـیقن آن               دراین قسمت بحثی نیست واما نسبت به بیت       .ایمتفاوت کرده 
-المال جاری نیست، ما تغلیظ ر درمورد بیـت        المال انصراف دارد و فلسفۀ تغلیظ درمورد بیت       المال است واطالقات ادله از بیت     غیربیت

  ».دانیمالمال جاری نمی
  اینترنت-40



 ١٢١

  توجهی به ساختار نگارش زبان فارسیافراط دراستعمال کلمات واصطالحات عربی وبی
توجهی به ساختار نگارش زبان فارسـی، فهـم نوشـته را دشـوار              افراط دراستعمال کلمات و اصطالحات عربی وبی      

ای نیـست کـه عالمـه       متن ترجمـه  تر از   ها، هیچ مکتوبی گویا   ای از این نوشته   برای به دست دادن نمونه    .سازدمی
- مقدمه طنز وی آن است که نامه       )1(.آورده است »صوراسرافیل«علی اکبردهخدا به طنز دریکی از مکاتیب روزنامه       

  .نمایدشود واو ترجمه آن را به فارسی از یکی از افاضل درخواست میای به زبان عربی به دفتر مجله واصل می
چنانچـه بعـضی ازآقایـان مـسبوقند ،مـن از اول یـک کـوره سـوادی                  . من عصری آقا آمد صورت ترجمه داد به      «

افتم،بـردم دم آفتـاب نگـاه       افتم، عینک گذاشتم دیم سر نمی     داشتم،اول یک قدری نگاه کردم، دیدم هیچ سرنمی       
: مشهدی اویارقلی حاضربود، آقـا فرمـود      .افتماش را سرنمی  هرچه کردم دیدم یک کلمه    افتم،  داشتم دیدم سر نمی   

مـن زبـان    ! مشهدی گرفت یک قدری نگاه کرد، گفت ما را دست انداختی          .توانی بخوانی بده مشهدی بخواند    ینم
زبان عبری کدام اسـت؟     !مؤمن:آقا فرمود ! گویی بخوان خوانم تو به من زبان عبری می      فارسی را هم به زحمت می     

یارقلی کمی مات مات به صورت آقـا        او.این اصلش به بزبان عربی بود،کبالیی دخوداد به من فارسی ترجمه کردم           
بنده خـودم   . ایمآقا اختیار دارید راست است که ما عوامیم اما ریشمان را که درآسیاب سفید نکرده              :نگاه کرد وگفت  

فهمی، این زبان فارسـی  خیر تو نمی:آقا فرمود...درجوانی کمی از زبان عبری سررشته داشتم این زبان عبری است       
  .است

مـن  ! مـشهدی :گفـتم . فهمید و آن وقت نزاع دربگیرد      اویارقلی به آقا بگوید شما خودتان نمی       دیدم اآلن است که   
  .فهمدآقا البد عملش از ما زیادتر است،بهتر از ما می.فهمیموشما عوامیم ما چه  می

  :صورت ترجمه ارائه شده این بود
تـان را همچنـانی کـه سـزاوار اسـت         نویسید جریدۀ خود  ای کاتبین صوراسرافیل چه چیزاست مر شما را که نمی         «

مرشما را که بنویسید آن را وچه چیزاست مرشما را با کاغذ لوق وامردادن وتمتع از غیریائسات درصورت تیقن بـه                     
حـالی کـونی کـه    . اندعدم حفظ مرئه مرعدۀ خود را و درصورت دیدن ما آنان را که االن ازحجرۀ دیگر خارج شده             

  .ی آنها راتوانید بنویسید مطالبی عدامی
نویسند جراید خـود را مثـل       پس به تحقیق ثابت شد ما را به دالیل قویمه به درستی که آنچنان اشخاصی که می                

  .شما، آنانند عدوما وعدوهای ما آنانند البته عدو خدا
گوییم مرشما را که اگر هرآینه مداومت کننده باشید شما برتوهین اعمـال مـا یعنـی اشـاعه کفـر و                      پس حاال می  

زنیم شـما   وهرآینه می .کنیم شما را اوالً تهدیدکردنی    بینید بأس ما را هرآینه تهدید می      پس زود است که می    .زندقه
-کنیم شما را درثالث ورابع کشتن کالب وخنازیر و هرآینه آویزان مـی            را در ثانی زدن شدیدی،وهرآینه تکفیر می      

است تـا بدانیـد کـه نیـست مرعامیـان را برعـالمین       های درخت توت آنچنانی که درمدرسۀ مکنیم شما را برشاخه 
  »والسالم.سبیلی

  :نوشتپی
  .53تا50،روزنامه صوراسرافیل، ص16علی اکبر دهخدا، چرندوپرند، کانون معرفت، از شماره-1



 ١٢٢

  *مصطلحات حقوقی و قضایی
  

  اجاره مترادفه
قد اجاره را به چند نفر اجـارۀ        ای که دراز مدت است برای مقابله با نوسان قیمتها، یک ع             در عقدهای اجاره  

طوری که پایان مدت اولین عقد اجاره، متصل به آغـاز مـدت دومـین      آورند به   درمی) مترادف(= درپی    متصل و پی  
  .شد از اجارات مترادفه استفاده می) 1339مصوب (برای مقابله با قانون مالک و مستأجر سابق . اجاره باشد و هکذا

  .198الفتاوری الکاملیه . 6/7ردالمختار . 94الحکام  ، لسان1/30 تعهدات المعارف حقوق ةدائر: منابع
  

  اجاره
اصطالحاً عقدی است بـرای واگـذاری       . در لغت به معنی زنهار دادن، پناه دادن، امان دادن، رهانیدن است           

جـاره  منـافع ا . منافع به عوض، به نظرم مدت، عنصر آن نیست ولی قانون مدنی مدت را عنصر آن شـمرده اسـت   
به هرحال باید منافع عقالیی باشـد       . ممکن است خدمات و یا منافع مادی چون سنگ معدن نمک و فیروزه باشد             

منافع باید مشروع باشد پس اجیـر       . پس اجارۀ میمون و خرس برای تماشا در معابر وسیلۀ دوره گردان باطل است             
الزم نیست کـه اول     .  تألیف کتاب درسی است    اجاره برای کارهای هنری و    . ربایی فاسد است    شدن برای ترور آدم   

مدت اجاره متصل به زمان عقد اجاره باشد و ممکن است تعیین آغاز مدت الزم نیست که اول مدت اجاره متصل                     
به زمان عقد اجاره باشد و ممکن است تعیین آغاز مدت بسته به نظر مؤجر و مستأجر و یا ثالـث باشـد در ظـرف                          

  .معقول



 ١٢٣

اگـر اجبـار او     . ی تعهدش امتناع ورزد مستأجر باید الزام او را به اجراء، از دادگـاه بخواهـد               اگر مؤجر از اجرا   
همین حکـم در مـوردی جـاری اسـت کـه            .) م.  ق 476 -376 -238مواد  (متعذر باشد او حق فسخ اجاره را دارد         

هـدش هـم همـین حکـم را         امتناع مستأجر از اجرای تع    . برداری مستأجر گردد    مؤجر در اثناء مدت اجاره مانع بهره      
قاعـدۀ الضـرر   ) خیار تعذر تـسلیم  (= دلیل خیار فسخ    . عقد اجاره تا زمان صدورحکم دادگاه مستصحب است       . دارد
  .است

درصورت نبودن عرف   . اگر در عقد اجاره محل تسلیم عوضین را نگفته باشند عرف مسلم باید رعایت شود              
اگـر ثـالثی پـیش از تـسلیم عـین      .). م.  ق375 -280مـواد   (مسلم باید در محل انعقاد اجاره عوضین تسلیم شود       

توانـد    عقد اجاره مستصحب است و مستأجر مـی       ) مثالً غصب کند  (مستأجره آن را تلف کند و یا مانع تسلیم گردد           
  .المسمی را فسخ اجاره کند و اجاره بها را پس بگیرد یا از دادگاه خسارت خود را از ثالث بخواهد و اجرت

تواند در دادگاه از او خسارت بگیـرد          بعد از قبض عین مستأجره مزاحم مستأجر گردد مستأجر می         اگر ثالثی   
  .یا صدورحکم حق اجاره را ندارد

دهد که اجاره را فسخ، به مستأجر حق          اتالف عین مستأجره توسط مؤجر قبل از قبض، به مستأجر حق می           
اتالف آن به . د یا فسخ نکند و خسارت وارده را بخواهد     المسمی را پس بگیر     دهد که اجاره را فسخ کند و اجرت         می

  .دست مستأجر قبل از قبض درحکم قبض اوست و باید تمام اجاره بها را بدهد
آنچه که دربارۀ اتالف عن مستأجره قبل از قبض گفته شد در مورد اتالف بعد از قبض و پـیش از شـروع                       

به هرحال فسخ اجاره به علت اتالف در اثنـاء  . ی هم مجزی استبردار برداری و نیز اتالف در اثناء مدت بهره       بهره
  .برداری، از تاریخ اتالف خواهد بود و اثر قهقرایی ندارد ه مدت بهر
  

  تلف مورد اجاره قبل از قبض* 
  :تلف عین مستأجره صور گوناگون دارد



 ١٢٤

برداری و قبـل از        بهره  پس از شروع به    -3برداری،     بعد از قبض و قبل از شروع بهره        -2 قبل از قبض،     -1
آید الگو برای سایر عقود       جا می   ختم مدت اجاره، از آنجا که عقد اجاره بارزترین عقود مستمر است مباحثی که این              

مختص بیع است و شامل عقودت دیگر نیست پس در مسائل سـه گانـۀ               .) م.  ق 387(اما مادۀ   . مستمر هم هست  
داند، نـه     د رعایت شود که تلف را موجب معاف شدن از اجرای تعهد می            باال مواد عام باب تعهدات قانون مدنی بای       

بنابراین این ماده، مستأجر حـق نـدارد اجـاره بهـا را بـه علـت تلـف عـین                     .). م.  ق 29مادۀ  (موجب انحالل عقد    
و علت تلف عین مـستأجره خـارج از حیطـۀ اقتـدار او      ) در تسلیم (زیرا مؤجر تقصیری نکرده     . مستأجره پس بگیرد  

همین نتیجـه   ). 1/964/15المعارف حقوق تعهدات      ةدائر(توان مکلف کرد      وده است و کسی را به تعهد محال نمی        ب
عقد اجاره از حین عقد مملـک عوضـین         : اند با استدالل دیگر، گفته اند       را گروهی از فقهای امامیه هم قبول کرده       

تأجر صورت گرفته است پـس بـه حـساب او           در مالکیت مس  ) به تبع تلف عین مستأجره    (است، و چون تلف منافع      
شاید نویسندۀ قانون مدنی مایل بـه ایـن   ). 30//4/544جواهر . (باید نهاده شود و درنتیجه، حقی بر اجاره بها ندارد    

سکوت اختیار کرده است، بـه خـصوص کـه    .) م.  ق387مادۀ (نظر بوده است که در باب اجاره به خالف باب بیع            
شـود     است که اختصاص به بیع داده شده است و در مانحن فیه اضطراب آرا را دیده می                 آن ماده مستند به حدیثی    

  ).در فقه(
  :به نظر من در عقود تملیکی معوض، دو عامل ذیل اساسی و پایه است که نادیده نباید گرفت

  .گیرد  تملیک در برابر تملک، و این در تاریخ عقد صورت می-الف
. عامل اول مقدمـه اسـت  و عامـل دوم هـدف    . راه قبض و اقباض است تسلیم در برابر تسلیم که هم      -ب

قادر به تسلیم نباشد طرف مقابل هم معاف        ) مثالً عین مستأجره  (پس اگر یک طرف عقد، به علت تلف مورد عقد           
  .تسلیم و اگر قبالً تسلیم کرده حق استرداد دارد

   مستأجره است به استمرار در طول مدت باید دانست که اقباض در اجاره از سوی مؤجر همانا تسلیم عین



 ١٢٥

اجاره، پس اگر عین مستأجره در اثناء مدت اجاره تلف شود و از همان تاریخ تلف، مستأجر معاف از تـسلیم             
اگر بخشی از عین مـستأجره در اثنـاء مـدت تلـف             . اجاره بهاست یعنی عقد از آن تاریخ خود به خود منفسخ است           

صاحب جواهرالکالم در مسئلۀ تلـف عـین مـستأجره          . ، خیار تبعض صفقه دارد    گردد مستأجر نسبت به باقی مدت     
  .قبل از قبض تردید بسیار ابراز کرده است

ور گردد اقباض عین      گردد به طوری که نتواند از عین مستأجره بهره        ) عام یا خاص  (اگر مستأجر دچار عذر     
  .مستأجره به او مقدور  نیست، پس او هم معاف از تسلیم بهاست

ر عقد اجاره کافی است که مؤجر، مالک منافع عین مستأجره باشـد و مالـک بـودن عـین آن، ضـرورت                       د
رسـد کـه      به نظر مـی   ) چنانچه در وقف متحمل است    (اگر موجر دارای حق انتفاع غیر قائم به شخص باشد           . ندارد

 آنکه شـرط مباشـرت انتفـاع        شود مگر   با وفات مؤجر یا مستأجر، اجاره منحل نمی       . اجارۀ آن، خالی از اشکال باشد     
  .شده باشد

المقدور نباید مـزاحم انتفـاع        باشد ولی حتی    عقد اجاره مانع عملیات ادارۀ عین مستأجره از سوی مؤجر نمی          
هزینـۀ  . درصورت مزاحمت دو حق، حق مؤجر مقدم است و مستأجر هم حـق فـسخ اجـاره را دارد                  . مستأجر گردد 

  .ئیف به هرحال رعایت عرف محل ضروری استاداره بر مؤجر است مگر در تعمیرات جز
در صورت تخلف، مؤجر حق دارد از دادگاه منع         . مستأجر نباید مورد اجاره را در غیر مقصد اجاره صرف کند          

  .اگر این کار مقدور نباشد مؤجر حق فسخ دارد. او را بخواهد
أجر بـه علـت اینکـه    مـست ) در فرض عدم اشـتراط (شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره درست است وگرنه     

در عرف عـصر حاضـر      ) 533/30 و   16 -4/530/1جواهر  . (امین است فقط درصورت تعدی و تفریط ضامن است        
عقد اجاره در موارد ذیل،     . العقد است خواه در امکان مسکونی باشد خواه نه          مباشرت انتفاع مستأجر، مفروض ضمن    

  :منحل است



 ١٢٦

جـواهرالکالم  (ه جز خیاراتی که اختصاص به عقـد بیـع دارد       درصورت به کار بردن یکی از خیارات ب        -اول
  ).25 -18 -553/4 و ص 33 -531/25 و ص -4/530/29/35

) 494(در مـورد امکـان کـسب و پیـشه، اجـرای مـادۀ         .). م.  ق 494مـادۀ   ( سپری شدن مدت اجاره      -دوم
ای مادۀ مذکور چنانکه در اروپا      اما در مورد امکان مسکونی، اجر     . مشکالت دارد که باید به ترتیب خاص عمل کرد        

اقتـصاد سـالم اقتـضاء دارد کـه         . هم معمول است موقعی میسر است که سـالمت اقتـصادی تـأمین شـده باشـد                
های ساختمانی در سراسر کشور، فعال باشند، در حدود تقاضای خریداران مسکن، ساختمان و آپارتمان بـه                   شرکت

مشتریان مسکن بتوانند با تکیه به درآمـد ناشـی از نیروهـای کـار               بازار عرضه کنند، و این موقعی میسر است که          
خود وام خرید مسکن از بانکها و مؤسسات استقراضی بگیرند؛ داشتن نیروی کار محتاج به مهارت فنی و آمـوزش             

است؛ تربیت چنان نیروهایی باید دارنـدگان آن نیروهـا را جـذب             ) ها و غیره    اعم از دانشگاه  (در مؤسسات آموزشی    
، عمدۀ نیروها را باید بازار جـذب        )استخدام دولتی (کند    ند؛ دولت فقط بخش مختصری از این نیروها را جذب می          ک

شـود کـه      در چنین محیط زندگی، مشاهده مـی      . بینیم که همۀ مسائل به هم بستگی دارند         با این توضیح می   . کند
کند و مستأجر جدیـد،      کرده و نقل مکان می     مستأجر منزل مسکونی در پایان مدت اجاره قبالً محل جدید را اجاره           

کند بدون اینکه مسکن مورد اجاره حتـی یـک روز             کشی می   درست روز بعد از تخلیۀ مسکن، به آن مسکن اسباب         
  .بدون مستأجر باشد

  . اقالۀ عقد اجاره که بسته به رضای طرفین عقد اجاره است-سوم
  ).انحالل عقد. ک. ر(و تلف قبل از قبض  وجود سایر اسباب انحالل مانند تعذر تسلیم -چهارم
 -284 -14/258المجمـوع  . 145عشریه  اثنی. 463الوثقی   عروه. 548 -543 -540 -528 و   4/527/1 جواهرالکالم   :منابع

شـمارۀ  / 1ارث  . 77الشتات    جامع. 196 -1/164، الحاوری   2/21سیوطی، اعجاز القرآن    . 1/31/52المعارف حقوق تعهدات     ةدائر. 293
وصـیت از راقـم ابـن       . 369 -271 -98 -90عقد ضمان، تألیف راقم این سطور، شمارۀ        . 314 -1/33این عابدین، رسائل    . 41 تا   37

تهـذیب  . 451نهایه طوسی . 1/313اثیر، نهایه  ابن. 57شمارۀ / 1حقوق تعهدات از این نویسنده      . 161 -50 -49 -174 -173سطور  
  .218 -208البحرین  مجمع. 11/179اللغه 
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  اجارۀ احشام* 
ای   اجـاره . شـود   برداری از شیر حیوان مورد اجاره است که عقد منحه نامیده می             این قسم اجاره، برای بهره    

 بهای آن ممکن است فقط تعلیف حیوان و یا مختلط از تعلیف و غیره باشـد، یعنـی                    است صحیح و مشروع؛ اجاره    
  .ممکن است مؤجر، تعهد تعلیف کند. ور گردد  یا بعضاً بهرهمستأجر، علفوۀ حیوان را بدهد و از شیر او کالً

  1/35المعارف حقوق تعهدات  ةدائر: منابع
  

  اجاره از قرار* 
ای یا ماهی یا سالی و مانند اینها معین شده باشـد ولـی                االجاره از قرار شبی یا هفته       ای که مال    یعنی اجاره 

 آن را ذکر کنند مانند اجارۀ دوچرخه از قرار ساعتی فـالن مبلـغ               اول و آخر مدت اجاره را ذکر نکنند و یا فقط اول           
که معمول است، اجارۀ تاکسی از قرار ساعتی فالن مبلغ، اجارۀ اتاق به دانشجویان در تهران معموالً از قرار ماهی                    

تها به این   اراضی خراج را در قدیم، دول     . شود  ها اجاره منحل می     است و با رسیدن فصل تابستان و تعلطیل دانشگاه        
طور عام و در      دلیلی در دست نیست که مدت معلوم، عنصر عقد اجاره به          .). م.  ق 501مادۀ  (دادند    صورت اجاره می  

همۀ اصناف اجاره باشد؛ پس به موجب اصل حاکمیت قراردادها این گونه اجاره صحیح است و در عـرف و سـیره                      
  .هم شاهدی بر آن است

  .174الماوردی االحکام السلطانیه . 99االشباه و النظائر سیوطی، . 4/534/24جواهر : منابع
  

  اجارۀ اشجار* 
) ماننـد بـرگ تـوت و چـای        (اجارۀ اشجار برای استفاده از میوه و یا برگ آنها           . ای از اجارۀ اشیاء است      گونه
  .ای از مسامحات در آن، قابل اغماض است اجاره از عقود مسامحه است و پاره. صحیح است
  .1/35المعارف حقوق تعهدات  ة دائر:منابع

  
  اجازۀ اشخاص* 

مؤجر در این قسم اجاره، شخص حقیقی و حقوقی است که نیروهـای کـارش   .) م.  ق 512سر فصل مادۀ    (
.  ق513مـادۀ   . االجاره را اجرت خوانند     طرف را مستأجر گویند؛ مؤجر را اجیر نامند؛ مال        . کند  را برابر مزد واگذار می    

  .م
  .1/36معارف حقوق تعهدات اال ةدائر :منابع
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  اجازۀ اشیاء* 
مـورد اجـاره   . مورد اجاره مال منقول و یا غیرمنقول است که آن را عین مـستأجره گوینـد          ) اجارۀ اعیان (= 

ممکن است عین مشخص و یا کلی در ذمه باشد که در مورد فروش بلیت هواپیمـا و کـشتی و اتومبیـل مـساری       
گردد اما با پیدایش مباحث مهـم کـار و کـارگری و وضـع      رد این قسم اجاره می  اکثر مباحث اجاره گ   . توان دید   می

  .رونق بیشتری یافته است) اجارۀ انسان(قانون کار، مقررات اجارۀ اشخاص 
. 139 -127 -3/126وافـی  . 286 -261 -14/259المجموع . 100 -26رهن و صلح . 1/37االمعارف تعهدات   ةدائر: منابع

  .157 -152ات اجتماعی و اقتصادی فرهنگ اصطالح. 46رجب، القواعد  ابن. 51 -6/47المختار  رد
  

  اجارۀ اعمال* 
که در برابر اجارۀ اعیان و اجـارۀ        )  اجارۀ کار  - اجارۀ نفس  - اجارۀ انسان  - اجارۀ اشخاص  - اجارۀ خدمات  -(

ای از اجارۀ     هم گونه ) ئراجارۀ ظ (اجارۀ دایه برای شیر دادن کودک       ). اجارۀ اشخاص . رک(حیوان به کار رفته است      
  .اعمال است

  . اجارۀ مطلق-دوم.  اجارۀ خاص-اول: اجارۀ اعمال دو قسم است
بین کارگر و    (Subordination)قرارداد کار، اخص از اجارۀ اعمال است زیرا در قرارداد کار، رابطۀ تبعیت              

نند خیاطی کـه بـرای مـشتری لبـاس          کارفرما هست و حال آنکه این رابطه در اکثر اقسام اجارۀ اعمال نیست، ما             
  .دوزد می

تواند نیروی کارش را به اجاره دهد تا آنجا که با حقوق زوجیـت منافـات                  زن و شوهردار بی اذن شوهر می      
  ).اجرت بر واجب. رک(اجیر به محض ختم کار، مستحق اجرت است . نداشته باشد
 -532 -4/530 جواهر   37 -28الضمائات    مجمع. ئم بغدادی این غا . 57 -54 -1/36حقوق تعهدات    االالمعارف  ةدائر :منابع

  .128 -25 وافی، سوم 4/178الکرامه  مفتاح. 535/14 -345 -536
  

  اجارۀ اعیان* 
قبل از توسعۀ مسائل کار و کارگری و قانون کار، اهم اقساط اجاره بود و اکثـر                 ) جارۀ اشیاء، اجارۀ اموال   (= 

  .در واژۀ اجاره شرح جامع آورده شد که اهم مباحث را دربر دارد. زند یمباحث حقوق مدنی و فقه گرد آن دور م
  .10 -547/3 و 33 -17 -546/5 و 545/35جواهر : منابع
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  اجارۀ اموال* 
و اجـارۀ   ) اجارۀ انسان، اجارۀ خـدمات    (= همان اجارۀ اشیاء یا اجارۀ اعیان است که در برابر اجارۀ اشخاص             

  .ها بنگرید اژهبه آن و. رود حیوان به کار می
  

  اجارۀ انسان* 
دهد و    موضوع این اجاره کار مؤجر است یعنی او نیروی کارش را به اجاره می             ) اجارۀ اعمال، اجارۀ خدمات   (

  .این واژه در اعم از قرارداد کار به مار رفته است. گیرد عوض می
  .280شعائر اشرفی . 41االالمعارف حقوق تعهدات، اول  ة دائر:منابع

  
  ۀ انهاراجار* 

اجـارۀ  . موضوع این قسم اجاره نهر، چشمه، رودخانه، چاه عمق است برای آبیاری و یا صید ماهی و غوص                 
  .دانند بی دلیل قانع کننده حنیفه اجارۀ شیالت را درست نمی. قنات هم صحیح است

  .6/63ردالمختار . 4/550 جواهر :منابع
  

  اجارۀ باطل* 
المثل منافع عین مستأجره را که منصرف شـده بـه مـؤجر بدهـد،                 جرتاگر اجاره باطل باشد مستأجر باید ا      

مؤجر هم باید اجاره بها را رد کند خواه جهل به فساد اجـاره،              .) م.  ق 320مادۀ  . (هرچند که منافع مستوفات مباشد    
  .).م.  ق654 -365مادۀ (در میان باشد خواه نه 

  .6/974/3جواهر . 1/42 حقوق تعهدات معارفالاال ةدائر: منابع
  

  اجاره به ثالث* 
این قسم اجاره را اجارۀ ثانی، اجارۀ فرعی، اجارۀ       . در اجارۀ اشیاء، اجارۀ عین مستأجره به شخص ثالث است         

در عرف مسلم کنونی این قسم اجـاره بـدون تـصریح در سـند اجـاره، غیرنافـذ و                    . مستأجر به مستأجر هم گویند    
  .فضولی است

  
  اجاره برای احداث* 

ه برای احداث اعیان، مانند اجارۀ زمین برای احداث خانه، باغ، گورستان، مدرسه، تأسیسات بازی               یعنی اجار 
  .حاکم بر این قسم اجاره عقل و عرف است. اند این را استحکار هم نامیده. تنیس یا فوتبال
  .4/550/18جواهر . 16مقامع الفضل . 1/42المعارف حقوق تعهدات  ةدائر: منابع

  
  ط مباشرت اجاره به شر* 
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پس اگر  . برداری از مورد اجاره را دارد       ای که در آن تصریح کنند که فقط خود مستأجر حق بهره             یعنی اجاره 
در .) م.  ق 240مـادۀ   (آید و مـؤجر، حـق فـسخ دارد            مستأجر در اثناء مدت اجاره بمیرد حالت تعذر شرط، پیش می          

تأجر را در فـرض مـذکور موجـب انحـالل عقـد اجـاره               فرق بین قید و شرط ننهاده و فوت مس        .) م.  ق 497(مادۀ  
  .در عصر ما عدم اجاره به ثالث، عرف حاکم بر عقد اجاره است. شمرده است

  
  اجاره بندی* 

. صورت مجموعۀ ساختمانی اسـت از طـرف مالکـان و یـا قـانون      تعیین اجاره برای مستغالت متعدد که به    
  .ین واژه استها شرط تحقق ا حالت عموم مجموعی در مورد اجاره

  
  اجاره بها* 

االجاره هم منصرف     مال. شود، و   عوض منافع در اجارۀ اعیان و حیوانات است که اجرت المسمی نامیده می            
  .به کار رفته است) المثل اجرت(= در برابر بهره بها . به آن است

  .نولوژی حقوقترمی. 228فرهنگ اصطالحات اجتماعی و اقتصادی . 588 -3/584 دانشنامۀ حقوقی :منابع
  

  اجارۀ چاه* 
  .توان اجاره داد هرگونه چاه را از عمیق و نیمه عمیق را برای آبیاری و نوشیدن آب می

  .4/549/1 جواهر :منابع
  

  اجارۀ حق انتفاع* 
دلیلی نیست که حتماً مؤجر مالک منافع عین مستأجره باشد کافی است که دارای حق انتفاعی باشـد کـه                    

  .ت، چنانکه عقیدۀ گروهی در مورد اقطاعات و تیولها همین بوده استعرفاً قابل اجاره اس
  .75/18فلسفۀ فرهنگ و هنر . 1/44المعارف حقوق تعهدات  ةدائر. 177 -176حقوق اموال : منابع

  
  اجارۀ حیوان* 

ونقـل بـار و مـسافر، بهـره           حمـل : اهداف آن گوناگون است   . ای است که مورد آن، حیوان باشد        عقد اجاره 
اجاره دادن سگ مسابقه آیـا درسـت اسـت؟    ). ضراب الفحل(= گیری  ن از شیر و پشم و نتاج و مصرف جفت        گرفت

پـاالن، زیـن،   (= مؤجر باید لوازم متعـارف حیـوان       . اجاره دادن میمون و خرس برای تماشا در معابر درست نیست          
. اجاره است و نیاز بـه تـصریح در عقـد نیـست    را بدهد؛ اینها از توابع مورد ) افسار، توبره، دهنه، عنان و مانند اینها  

  .ان برای لقاح مورد نهی است.برخی معقدند که اجارۀ حی
 -1/44حقـوق تعهـدات     . 126 -31وافی، سـوم    . 549 -4/534جواهر  . 108البحرین    مجمع. 3/234 ابن اثیر، نهایه     :منابع

  .ترمینولوژی حقوق. 2/37اغاثه الهفان . 45
  

  ...ادامه دارد
  )تألیف استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی» مبسوط در ترمینولوژی حقوق«کتاب : ته ازبرگرف* (
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
  

  مفسر کبیر، حکیم الهی، عارف ربانی، فقیه صمدانی: از
  اهللا عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی آیت

  
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  )نامه اول (
  

  
  سالم علیکم

ایـد، الزم اسـت همتـی بـرآورده و          ن و رسیدن به منظوری که در پشت ورقه مرقوم داشته          برای موفق شد  
شـوید،    به این نحو که هر روزه که طرف صبح که از خـواب بیـدار مـی                . توبه نموده، به مراقبه و محاسبه بپردازید      

ت در هر کـاری     آن وق . آید، رضای خدا عزاسمه را مراعت خواهم کرد         قصد جدی کنید که هر عملی که پیش می        
طوری که اگر نفع اخروی نداشـته باشـد، انجـام             خواهید انجام دهید، نفع آخرت را منظور خواهید داشت، به           که می 

  .و همین حال تا شب، وقت خواب، ادامه خواهید داد. نخواهید داد، هرچه باشد
و یکـی یکـی از نظـر        ایـد، فکـر کـرده         ای در کارهایی که روز انجـام داده          پنج دقیقه  –وقت خواب، چهار    

و ایـن   . خواهید گذرانید، هر کدام مطابق رضای خدا انجام یافته، شکر بکنید و ه کدام، تخلف شده استغفار بکنیـد                  
باشـد، ولـی کلیـد     حال، سخت و ذائقه نفس تلخ می) آغاز(این روش اگر چه در بادی   . رویه را هر روز ادامه بدهید     

  .نجات و رستگاری است
سوره حدیـد وحـشر و صـف و جمعـه و تغـابن را          : واب، توانستید سور مسبحات یعنی    و هر شب پیش از خ     

بخوانید و اگر توانستید، تنها سوره حشر را بخوانید و پس از بیست روز، از حال اشتغال، حاالت خود را بـرای بنـده     
  .اهللا موفق خواهید بود انشاء. رد نامه بنویسید

  محمدحسین طباطبایی
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  ننقد و بررسی قوانی
  

  »کاهش ارزش پول«
  )قم(قضاییه  مرکز تحقیقات فقهی قوه

  
اهللا هاشـمی     قضاییه، حـضرت آیـت      در راستای تحقق بخشیدن به منویات ریاست محترم معظم قوه         : اشاره

مبنی بر توسعه قضایی و عملی ساختن اصل یکصد و شصت و هفتم قـانون اساسـی، مرکـز                   ) دام عزه (شاهرودی  
 بخشی از قوانین موضوعه را اعم از کیفری و حقوقی مورد مطالعه و ارزیابی قـرار داده                  قضاییه  تحقیقات فقهی قوه  

منتـشر  » پیـام آمـوزش   «صـورت مقـاالت در نـشریه          های به عمل آمده بـه       ها و پژوهش    که اینک حاصل تالش   
به ویـژه   گردد تا عالوه بر ارتقای سطح علمی و حقوقی قضات، زمینۀ پژوهش و تحقیق را برای پژوهشگران،                    می

تواند رونـد اصـالح قـانون را بهبـود      کارآموزان قضایی و دانشجویان حقوق فراهم آورد که آن نیز به نوبۀ خود می         
  .بخشد

  
در دعـاوی   «: های عمومی و انقالب در امور مـدنی         قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 522(ماده  : ماده قانونی 

به داین و تمکن مدیون، مـدیون امتنـاع از پرداخـت نمـوده،      که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطال            
درصورت تغییر فاحش قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایـت                    

گـردد، محاسـبه و مـورد       تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین مـی             
  ».هد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگر مطالحه نمایندحکم قرار خوا

  
  .ابهام: نوع اشکال
  ماده فوق یکی از نوآوریهای قانون آیین دادرسی جدید است و در آیین دادرسی سابق وجود : توضیح
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های اخیر که موجب کاهش ارزش پول و باال رفتن نـرخ تـورم شـد،     تحوالت اقتصادی سال  . نداشته است 
ایـن تـأثیرات در ابـواب       . علم حقوق نیز از تأثیرات آن به دور نمانده اسـت          . وانی را به دنبال داشته است     تبعات فرا 

، یکـی از    1379تصویب ماده ذکر شده در سـال        . قابل مطالعه است  ) تعهدات، ضمانات و جنایات   (مختلف حقوقی   
ن فـوق، مبـانی احتمـالی لـزوم         پیش از طرح اشکاالت و سؤاالت مربوط به قـانو         . آمدهای تحوالت فوق است     پی

 .شود جبران کاهش ارزش پول بیان می
  

  : مبانی احتمالی لزوم جبران کاهش ارزش پول-الف
این دو طریق بـه اختـصار       . مشکل کاهش ارزش پول در باب دیون و تعهدات از دو طریق قابل حل است              

  :گیرد مورد مطالعه قرار می
  : تعذر ادای مثل-1

 هرگاه آنچه که در ذمه است از اموات مثلی باشد، در درجه اول باید مثـل آن را ادا                    دانیم،  طور که می    همان
  .نمود

هرگاه وام گیرنده مثل مالی را که وام گرفته است رد کند، تعهد او ساقط شده است، حتی اگـر قیمـت آن                       
در ایـن   .  را ادا نمـود     در فرض فوق، هرگاه مثل متعذر و نایاب شود، بایـد قیمـت آن              )1(.ترقی یا تنزیل کرده باشد    

زمان تعذر یا زمان مطالبه یـا       (مورد اختالفی وجود ندارد؛ گرچه از لحاظ اینکه قیمت چه زمانی باید محاسبه شود               
آینـد و تـابع     از حیث فقهی، درهم و دینار از اموال مثلی به شـمار مـی       )2(.شود  نظر دیده می    اختالف) زمان پرداخت 

  )3(.احکام فوق است
ای آن را از اموال مثلـی         عده. نظر وجود ندارد     ماهیت پول امروزی بین فقیهان معاصر وحدت       لکن در مورد  

مثلی یا قیمتی بودن از اوصاف کاالست، درحـالی کـه           : اند  بعضی نیز گفته  . دانند  ای آن را از اموال قیمی می        و عده 
  )4(.توان آن را مثلی یا قیمتی به شمار آورد شود، لذا می پول کاال محسوب نمی

 در  )5(.پول از اموالی مثلی است، لکن قدرت خرید از اوصاف دخیل در مثلیـت اسـت               : اند  ای دیگر گفته    عده
توان رقم فعلـی را       طور فاحش کاسته گردد، دیگر نمی       فرض اخیر، هرگاه قدرت خرید پولی از بین برود یا از ان به            

  .مثل رقم به ذمه آمده به حساب آورد
   اثبات شود، در این صورت مدیون باید قیمت مال به ذمه آمده را بپردازد، زیرا درصورتی که دیدگاه اخیر
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توان داین را مجبور نمود که همان مبلـغ عـددی را              در این قبیل موارد نمی    . گردد  مثل نایاب محسوب می   
رقـم فعلـی   بپذیرد؛ به جهت اینکه مدیون باید همان چیزی را ادا کند که به ذمه آمده است و فرض این است که            

بعضی از حقوقدانان از این مـسئله بـه   . به دلیل از دست دادن ارزش و قدرت خرید، همان رقم به ذمه آمده نیست  
  .)6(اند لزوم وحدت بین موضوع تعهد و موضوع تأدیه یاد کرده

  
  : خسارت-2

البتـه  . ستهای جبران کاهش ارزش پول در مورد تعهدات و دیون مالی، مسئله خسارت ا               یکی دیگر از راه   
ماننـد آنچـه کـه در مـاده         . مقصود از خسارت در این مورد، خسارت قراردادی باید ارکان یا شرایط آن جمع شـود               

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طـرف دیگـر              «: گوید  قانون مدنی آمده است که می     ) 226(
هد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبـور منقـضی شـده    تواند ادعای خسارت نماید، مگر اینکه برای ایفای تع        نمی

تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با           باشد؛ و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می           
 قانون آیین دادرسی  ) 520(و یا مانند آنچه که در ماده        » .او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است           

درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید کـه زیـان               «: گوید  جدید آماده است که می    
وارده بالواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بـوده اسـت؛ در غیـر ایـن صـورت،            

  ».دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد
عهد مؤجل باشد، انقضای اجل و عـدم ایفـای تعهـد شـرط مطالبـه خـسارت اسـت، و اگـر                       بنابراین، اگر ت  

عندالمطالبه باشد، اثبات مطالبه مورد تعهد توسط خواهان شرط درخواست خـسارت اسـت، و در هـر دو صـورت،                     
 را  شود که خواهان رابطه سبیت بین نقض تعهد یا تـأخیر در آن              درصورتی خوانده محکوم به پرداخت خسارت می      

  .با ایراد ضرر ثابت نماید
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  :قانون آیین دادرسی) 522( سؤاالت مربوط به ماده -ب
  قانون مدنی چیست؟) 650(و ماده ) 522( رابطه بین ماده -1

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند، اگرچه قیمتاً ترقـی یـا                 «: آمده است ) 650(در ماده   
، قـرض دهنـده     )650(ل را از اموال مثلی به شـمار آوریـم، بـه موجـب مـاده                 بر فرض که پو   » .تنزیل کرده باشد  

  )7(.تواند به استناد کاهش ارزش پول، میلغی زیادتر از اصل مبلغ پول وام داده شده مطالبه نماید نمی
. دهد که کاهش ارزش پول را مطالبـه نمایـد           این حق را به طلبکار می     ) 522(و این درحالی است که ماده       

  )8(شود؟ سازگاری چگونه توجیه میاین نا
  قانون آیین دادرسی چیست؟) 522( مبنای ماده -2

تواند از طریق تعـذر و        طوری که اشاره شد، مطالبه مبلغی زیادتر از اصل آنچه به ذمه آمده است، می                همان
با کدام یک   ) 522(ه  نایابی مثل و انتقال ذمه مدیون از به پرداخت مبلغی زاید بر اصل دین از چه باب است، و ماد                   

  از دو مبنای مذکور سازگار است؟
  شود؟ ، شامل دیون از نوع وجوهات غیر ریالی نیز می)522( آیا ماده -3

در دعـاویی کـه موضـوع آن دیـن و از نـوع وجـه رایـج                  «: با توجه به اینکه در صدر ماده فوق آمده است         
  است یا خیر؟ در فرض نخست علت آن چیست؟، آیا وجوهات غیر ریالی از شمول این قانون خارج »...بوده

   آیا در مورد دیون مؤجل نیز مطالبه داین شرط تحقق مسئولیت است؟-4
رساند که برای مطالبه خسارت الزم است که مدیون ممتنع،            می) 522(در صدر ماده    » با مطالبه داین  «قید  

  ورد دین مؤجل نیز مطالبه الزم است؟آیا در م. متمکن باشد و داین، ادای دین را نیز  مطالبه کرده باشد
  شود؟  آیا تغییر شاخص ارزش پول شامل افزایش مالیت پول نیز می-5

گردد، لکن ممکن است تحـت   گرچه پول غالباً از ارزش آن کاسته می. تغییر اعم از کاهش و افزایش است 
 را در پرداخـت لحـاظ کـرده و آن را    التفـاوت  تواند مابه شرایطی بر مالیت آن افزوده گردد، آیا در فرض مدیون می  

  کسر نماید؟
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را در مـورد قـرض جـاری     ) 522(توان بین مقترض و مدیون تفصیل قائـل شـد و حکـم مـاده                   آیا می  -6
  ندانست؟

مطالبه زیادی از   . معموالً قرض مبتنی بر مسامحه است و قرض دهنده هدفش مساعدت به مقترض است             
  .باشد ش پول خالی از شبه ربا نمیسوی قرض دهنده حتی به دلیل کاهش ارز

نه تأخیر  ( سیاسی یا تصمیمات اقتصادی دولت باشد        - اگر کاهش ارزش پول ناشی از حوادث اجتماعی        -7
  .توان مدیون را مسئول آن دانست ، آیا می)مدیون

پیش از این اشاره شد که رابطه سببت مستقیم بین ضرر و نقـض تعهـد یـا تـأخیر در آن، شـرط مطالبـه                          
در موردی که کاهش ارزش از تصمیمات اقتـصادی دولـت یـا حـوادث و تحـوالت جامعـه ناشـی                      . رت است خسا
  .نیست» بالواسطه«توان آن را به فعل مدیون منتسب یا حداقل این رابطه  شود، نمی می

   مبدأ محاسبه تغییرات چه زمانی است؟-8
 از زمـان سررسـید تـا هنگـام          درصـورت تغییـر فـاحش قیمـت سـاالنه         «: گفته شده است  ) 522(در ماده   

  ».پرداخت
  گردد؟ براساس این عبارت، آیا تغییرات قیمت در محدوده زمانی سررسید و پرداخت محاسبه می

که شرط الزام مدیون به جبـران کـاهش ارزش          » اگر این مطلب صحیح باشد، در این صورت مطالبه داین         
  شود؟ در این مورد د فرض وجود دارد؟ دانسته شد، چه می

  . دین عندالمطالبه باشد؛ در این فرض اصالً سررسیدی وجود ندارد تا مبدأ محاسبه قرار گیرد-لفا
 دین مؤجل باشد؛ در این فرض صرف انقضای اجل و امتناع مدیون، بـرای تحقـق مـسئولیت کـافی                     -ب

ت که بـا توجـه      بنابراین، منطقی اس  . مطالبه داین شرط تحقق مسئولیت است     ) 522با توجه به ماده     (نیست، بلکه   
  .، مبدأ محاسبه، تغییرات زمان مطالبه داین تا پرداخت باشد)522(به مبنای ماده 

، مسأله تعذر باشد، در ایـن صـورت بـه موجـب مـاده            )522(این نکته قابل توجه است که اگر مبنای ماده          
  )9(.قانون مدنی، باید قیمت روز پرداخت مالک عمل باشد) 648(
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  :ها نوشت پی
  قانون مدنی) 650 ( ماده-1
 -العالمـۀ (الحسن بن یوسف الحلی     » المطالبةیوم   القيمة   المثلی وجبت   ولو تعذر المثل فی   «: گوید   عالمه در قواعد می    -2

  .104، ص .ق.  هـ1418، قواعد االحکام، ج ، چاپ اول، مؤسسۀ النشر االسالمی، قم، )الحلی
و جامع المقاصد کما سسمعه عنـه فـی الـدارهم و            ة   فی السرائر التذکر   کما«: در مفتاح الکرامه ذیل عبارت قواعد آمده است       

تجب قیمته وقـت القـرض، و هـذا         : و قیل ...  و المفاتیح، ان الثبات انما هو المثل الی ان یطالبه،          الكفايةمجمع البرهان و المسالک و      
 و القاضی و ابن ادریس فی موضـع مـن   النهاية في  التحریر و نسب الی الشیخةوقت التعذر و هو خیر: ؛ و قیل ...نسب الی ابن ادریس   

  .82ق، ص .  هـ1418، چاپ اول، دارالتراث، بیروت، 11، ج الكرامة، السید محمدجواد الحسینی العاملی، مفتاح »...کتابه
  .، پیشین)العالمه الحبی( الحسین بن یوسف حلی -3
، همـان،   42 -9، صـص    7فقه اهل بیـت، شـماره       : د به های مختلف راجع به ماهیت پول مراجعه شو          برای دیدن دیدگاه   -4

، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، پول در نگاه اقتـصاد و فقـه، چـاپ اول، مؤسـسه فرهنگـی اندیـشه،                       98 -2، صص   2شماره  
  .66 -11، صص 1375

  .200، ص  هـ ق1410 السید محمدباقر الصدر، البنک الالربوی فی اسالم، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، -5
؛ برای دیدن نظر مخـالف مراجعـه        93 -88، صص   1377 مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، چاپ چهارم، نشر حقوقدانان،          -6

  .39، ص 1376شود به ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، چاپ دوم، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، 
سیدحـسن  . ک. ؛ و نیـز ر 434، ص 1377نی، چاپ دوم، نشر دادگـستر     ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنو        -7

  .194، ص 1376، چاپ سیزدهم، کتابفروشی اسالمی، 2امامی، حقوق مدنی، ج 
یحی بـن سـعیدالحلی، الجامعـه للـشرائع، مؤسـسۀ سیدالـشهداء، قـم،               : ک.  قرض اخص از دین است نه مترادف آن؛ ر         -8
؛ الـشیخ یوسـف   595، ص .ق.  هــ 1417 النشر االسالمی، قـم،  مؤسسة، چاپ اول، 1وسیله، ج  ، تحریر ال  )االمام الخمینی (الخمینی  

، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترموینولـوژی حقـوق، چـاپ          106 النشر االسالمی، ص     مؤسسة،  20البحرانی، الحدائق المناظره، ج     
  .316، ص 1372ششم، گنج دانش، تهران، 

  ».و درصورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد... «:  مدنی آمدهقانون) 648( در قسمت پایانی ماده -9
  
  
  



 ١٣٨

  نیم نگاهی به 
  »تأثیر تحقیر در بروز پرخاشگری«

هـای فـراوان و گـاه، طاقـت           همه روزه در صحن محاکم و در جریان رسیدگی قضایی، شاهد پرخاشگری           
ـ     ناپذیر هستیم، آثار مواجه با صحنه       فرسا و تحمل   ر روح و روان و اعـصاب انـسان، ملمـوس و            های پرخاشگری، ب

شـاید  . ای متـداول اسـت      پرخاش متـداعیین بـه یکـدیگر متأسـفانه امـری معمـول و رویـه               . غیرقابل انکار است  
ترین عمل در بروز پرخاشگری متداعیین، نسبت به یکدیگر، رابطۀ آن دو است که هر یک درصـدد جلـب                      طبیعی

  )منازعه بر سر نفع و سود. (باشند منفعت برای خود و دفع ضرر از خویش می
نماید که طـرف آن، قاضـی و دادگـاه و             ها رخ می    اما گاه چهرۀ دیگری از پرخاشگری نیز در عرصه دادگاه         

آیا اینجا هم عامل جلب منفعت و دفع ضرر، به میزان و مقدار صـحنه قبلـی، مـؤثر بـوده اسـت؟ یـا                       . قانون است 
ای از عوامل     ها تأثیر داشته باشد؟ قطعاً، مجموعه        از این پرخاشگری   عوامل دیگری هم ممکن است در بروز برخی       

پـذیری ناشـی از    توانند در شرایط خاص، منتهی به رفتار پرخاشگرانه شوند؛ جهالت پرخاشـگر، تحریـک            متعدد می 
  رانه، توانند موجب بروز رفتار پرخاشگ همه و همه از جمله عواملی هستند که می... استرس دعوا، اقتدارگرایی و
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اما رفتار شناسان گاه عامل دیگری را هم در بروز این رفتـار مـؤثر               . نسبت به قاضی دادگاه و قانون گردند      
کس دوست ندارد در هیچ موقعیتی بین همنوعانش کوچـک            آنان معتقدند هیچ  . »تحقیر شخصیت افراد  «: دانند  می

  »تحقیر شود«شمرده شود، و یا به عبارت دیگر، 
هـای    باشـد کـه بـا شـکل         مـی » مقاومت و دفـاع   «،  »تحقیر شود «العمل افراد در مقابل     ترین عکس   طبیعی

: یـک پیامـد طبیعـی دارد      ... رجـوع و    آموز، ارباب   تحقیر فرزند، همسر، دوست، همکار، دانش     . کند  گوناگون بروز می  
  .»های درگیری لفظی یا فیزیکی دفاع و مقاومت با شکل«

تـر    هرچه افراد از نظر سنی پایین     . شود  یر و آثار تخریبی آن انجام می      این دفاع، برای کاستن از میزان تحق      
باشند؛ احساس تحقیر آنان کمتر است و هر چه سن افرا باالتر برود، این احساس، بیشتر و رفتارهای تدافعی آنـان       

تر   ار بسیار مخرب  تواند آث   قطعاً، تحقیر فرد، در محضر قاضی و دادگاه، می        . یابد  در قابل پرخاشگری نیز افزایش می     
هـای دینـی و اخالقـی،         به راستی آموزه  . تر به دنبال داشته باشد      تر و پرخاشگرانه    العملی به مراتب تدافعی     و عکس 

، چه تحلیلی دارنـد     »تحقیر و پرخاش  «در خصوص رابطه    ... های علمی و    الزامات قانونی، رفتارهای انسانی، نظریه    
  کنند؟ ای برای ما تجویز می و برای درمان این بیماری روح، چه نسخه
  )قضاییه مستشار آموزش قوه(محمد درویش زاده *
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  استفتائات حقوقی و قضایی
  

  )قم(قضاییه  مرکز تحقیقات فقهی قوه
  

  تشخیص هویت و آثار آن
  :سؤال

  نفسه واجب است؟ آیا تشخیص هویت میت پیش از دفن فی. الف
یص هویت متوقف بـر امـوری ماننـد قطـع انگـشت،             الهویه است و تشخ     در مواردی که جنازه مجهول    . ب

  کالبدشکافی و امثال آن است آیا این امور جایز است؟
آیا احتمال ترتب آثاری همچون ارث، عدۀ زن، پرداخت دیون و مانند آن مجوز اقدامات مذکور در بنـد                   . ج

  برای تشخیص هویت میت است؟» ب«
  ...م، کشف جرم، دفع نزاع و فساد وآیا احتمال اموری همچون دفع اتهام از یک مته. د
  )1(مجوز اقدامات فوق برای تشخیص هویت است؟) با توجه به قوت محتمل(

  
  :جواب
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت
  .خیر. الف
  .جایز نیست و احتماالت مذکوره مجوز شرعی نیست. الی د. ب
  

  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
  .واجب نیست. الف
  .جایز نیست. ب
  .یستمحوز ن. ج

دو فی حد ذاته مجوز نیست ولی اگر حفظ نفس مسلمانی متوقف بر آن باشد جایز است و دیه بـر مباشـر                       
  .شود قطع واجب می

  
  اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
  .فی نفسه واجب نیست و اهللا العالم. الف
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 محل اشکال   حجیت شرعی بودن کشف موضوع از طریق قطع انگشت و تشریح ثابت نیست و             . ب، ج و د   
  .است و اهللا العالم

  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت
چون تجهیز و دفن میت باید با اجازه ولی او باشد درصورت امکان باید ولی او شناسـایی شـود مگـر                      . الف

  .اینکه صبر کردن یا یافتن ولی میت ممکن نباشد
  . مهمی متوقف بر آن باشداگر این امر فقط برای تشخیص هویت باشد جایز نیست مگر اینکه امر. ب

خیر احتمال این امور مجوز نیست بلی اگر یقین به حل این بارو با تـشخیص هویـت باشـد بـرای                      . ج و د  
  .تشخیص هویت راهی جز این نباشد مانعی ندارد

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
حتمـال قـوی    طـور یقـین یـا بـه ا          نفسه واجب نیست ولی چنانچـه بـه         تشخیص هویت میت فی   . الف تا د  

آید باید تشخیص هویت شـود        مشکالتی در امر ارث و عده و مانند آن و یا مشکالت خاص اجتماعی به وجود می                
  .و انجام اموری مانند کالبدشکافی و قطع انگشت درصورت ضرورت برای اهداف فوق مانعی ندارد

  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
باشـد، از ایـن جهـت الزم          یست ولکن چون غالباً آثاری مترقب می      نفسه واجب ن    تشخیص هویت فی  . الف

  .است
  .توان انجام داد به خاطر اینکه آثار، به مقدار الزم و ضروری و مرحله به مرحله می. ب

واضح شده که درصورت ضرورت و مرحله به مرحله، به مقدار الزم و بـا اذن حـاکم                  » ب«از جواب   . ج و   
  .شرع جایز است

  و برای تشخیص هویت میت دیه قطع عض
  :سؤال

شـود،    الهویه، قطع انگشتان تجویز می      در مواردی که به دلیل ضرورت، تشخیص هویت میت مجهول         . الف
  آیا دیه نیز ثابت است یا خیر؟

  درصورت ثبوت دیه، مقدار آن چه اندازه و بر عهدۀ کیست؟. ب
د را بریء کرده و آن را بر عـدۀ کـسانی کـه              تواند ذمۀ خو    در صورت ثبوت دیه بر مباشر قطع آیا او می         . ج

  المال بگذارد؟ خواستار تشخیص هویت میت هستند یا بیت
  )2(درصورت ثبوت دیه، نحوۀ مصرف آن چگونه است؟. د

  :جواب
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت
  .بلی. الف
  .شود و بر مباشر است مثل دیه اعضاء حی است لکن نسبت به دیه میت حساب می. ب
  .اندتو نمی. ج
  .شود میراث نیست و صرف در وجوه خیر برای میت می. د

  : صافی گلپایگانیاهللا اهللا لطف آیت
  .بلی در فرض سؤال قطع انگشتان دیه دارد و اهللا العالم. الف
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دیۀ آن به عهدۀ مباشر قطع است و نسبت به مقدار آن بـه کتـب فقهیـه مفـصله مراجعـه شـود و اهللا          . ب
  .العالم

  .اهللا العالمو. تواند نمی. ج
  .واهللا العالم. شود در فرض سؤال صرف در خیرات جهت میت می. د

  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت
  .بلی دیه ثابت است. الف
  .مقدار آن یک دهم دیۀ انگشت انسان زنده است و بر عدۀ کسی است که آن را قطع کرده است. ب
 کسانی که خواهان تشخیص هویت هستند بخواهـد         تواند از اولیای دم و      خیر، او قبل از انجام عمل می      . ج

  .دیه را به او بدهند تا بپردازد
  .باید صرف امور خیر برای میت شود. د

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
  .قطع انگشتان در مواردی که شرعاً جایز است دیه ندارد. الف تا د
  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
  .فرض سؤال دیه واجب نیست ولی احتیاط بهتر استبه نظر اینجانب در . الف
و بـر   ) به مقدار دیۀ جنایت بـر جنـین       (دیۀ جنایت بر میت به اندازۀ یک درهم دیۀ جنایت بر حی است              . ب

  .باشد اگر مجبور نباشد، واال بر عهدۀ مجبورکننده است عهدۀ قطع کننده می
  . پرداخت کنند، اشکال ندارداکر حکومت یا کسانی دیگر، دیه را برعهده بگیرند و . ج
  .رسد، بلکه در امور خیر نسبت به میت مصرف شود به ارث نمی. د

  :اهللا حسین نوری همدانی آیت
  .احتیاط در پرداخت دیه است. الف
  .ده دینار برای هر انگشت باید بدهند و مباشر باید پرداخت کند. ب
  .به نیابت از مباشر دیه را بدهندتوانند  کسانی که خواستار تشخیص هویت میت هستند می. ج
  .دیه مذکور را باید به نیت میت، در راه خدای مصرف کرد. د

  اجرای لعان در نزد قاضی مأذون
  :سؤال

  :مستدعی است دربارۀ مرجع صالح برای برگزاری مراسم لعان بفرمایید
  )3(اجرای مراسم لعان نزد قضات مأذون چه حکمی دارد؟

  :جواب
  : لنکرانیاهللا محمدفاضل آیت

  .چنانچه مأذون در مراسم لعان هم باشد مانعی ندارد و صحیح است
  :آیت اهللا ناصر مکارم سیستانی

  .بر فرضی که از سوی حاکم شرع مأذون باشند واجب لعان مؤثر نیست
  :اهللا مکارم شیرازی آیت

  .اشکالی ندارد
  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت

الشریط، اگر برای ایـن کـار         نزد قاضی و حاکم شرع مأذون از طرف مجتهد جامع         ظاهراً اجرای مراسم لعان     
  .منصوب و مأذون باشد، جایز و نافذ است
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  :اهللا حسین نوری همدانی آیت
احتیاط واجب آن است که مراسم لعان نزد قضات مأذون از جانب حاکم شرع انجام نشود و نزد خود حـاکم                  

  .شرع انجام شود
  نن زوجفسخ نکاح به علت ع

  :سؤال
  :درخصوص عنن زوج بفرمایید

درصورتی که زوج عنن داشته باشد و زوجه حاضر نباشد یک سال با زوج زندگی کند تـا نتیجـه قطعـی                      . 1
  عنن مشخص شود در این صورت تکلیف چیست؟

در فرض فوق، اگر زوج صریحاً اعالم کند زوجۀ دیگری قـبالً داشـته و بـه دلیـل عـنن نتوانـسته او را                         . 2
تصرف کند و زوجه دوم تقاضای فسخ نکاح نماید، آیا باز هم باید یـک سـال بـا زوج زنـدگی کنـد، یـا براسـاس                            

)4(اظهارات او نیازی به تعیین مدت نیست؟
  

  :جواب
  :اهللا علی سیستانی آیت

تواند فسخ کند مگر اینکه که اطبای متخصص شهادت دهنـده کـه زوج مطلقـاً قـادر بـه نزدیکـی                        نمی. 1
  .نیست

  . این مقدار کافی نیست ولی اگر اعتراف به عجز دائم کند کافی است.2
  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت

  .زوجه چنین حقی ندارد که حاضر نشود با زوج زندگی کند. 1
  .در فرض سؤال نیز اشتراط گذشت یک سال جهت جواز فسخ زوجه به قوت خود باقی است واهللا العالم. 2

  :ل لنکرانیاهللا محمدفاض آیت
بلی اگر از جهت دیگـری عـسر و حـرج  زن ثابـت شـود                 . در فرض سؤال به دلیل عنن حق فسخ ندارد        . 1

  .تواند از این جهت تقاضای طالق کند می
داند که بعداً از گذشـت یـک سـال هـم زوج               ظاهراً گذشت یک سال موضوعیت ندارد لذا اگر قاضی می         . 2

طور کلـی اظهـارات زوجـه مـالک نیـست بلکـه بایـد         زۀ فسخ بدهد ولی به  تواند به زوجه اجا     شود می   معالجه نمی 
  .موضوع از طریق دیگر شرعی ثابت شود

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
  .کند اگر واقعاً در عسر و حرج شدید باشد حاکم شرع اجازه طالق او را صادر می. 1
  .درصورتی که احتمال بهبودی وجود دارد فسخ جایز نیست. 2

  :هللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلیا آیت
شود و زن تقاضای فسخ دارد، با مراجعه به حاکم شرع به مرد یـک                   اگر احتمال سالم شدن مرد داده می      . 1

شود و در این مدت اگر شرایط دیگر وجود دارد، باید تکمیل کنـد و بـا تقاضـای شـوهر بـا او       سال مهلت داده می   
ر به زندگی با شوهر نباشد و مرد به زن دیگری در این مـدت دخـول نکنـد                   زندگی کند و اگر تکمیل نکند و حاض       
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ولی احتمال عقالیی امکان دخول به این زن در فرض تکمیل و زندگی داده شود، نفوذ فسخ پس از گذشت ایـن                      
  .محل تأمل است) سال(مدت 

  .زم نیستچنانچه احتمال صحت و رفع عنن در ازدواج و مهلت جدید داده شود، مهلت مجدد ال. 2
  :اهللا حسین نوری همدانی آیت

بعد از مراجعه به حاکم و تعیین مدت یک سال، وظیفه زوجه این است که تا انقضای مدت مذکور، صبر                    . 1
  .نماید و در این مدت حق فسخ عقد نکاح ندارد

  بلی، الزم است یک سال با زوج زندگی کند. 2
  اقرار در جرایم تعریزی

  :ص اثبات جرایم تعریزی بفرماییدمستدعی است درخصو :سؤال
شود، یا دو مرتبه اقرار برای اثبات جرایم مستوجب تعریز            آیا با یک مرتبه اقرار متهم، جرم تعریزی ثابت می         

  )5(است؟
  :جواب
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت

  .عالمگونه است و اهللا ال شود به عنوان جرم، تعریز مرتبط با آن هم همان به هر نحوی که جرم ثابت می
  اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت

  .شود و اهللا العالم ظاهراً با یک مرتبه اقرار ثابت می
  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت

  .کند در اثبات جرایمی که تعریز دارد یا بار اقرار کفایت می
  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت

  .ی است هر چند بهتر دو بار استشود یک با اقرار کاف در مواردی که حکم به تعریز داده می
  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت

برای اثبات جرم در تعزیر، یک مرتبه اقرار با شرایط کافی است، مگر آنکه در مورد خاصی تعدد اقرار، شرط                    
  .اثبات اصل جرم قرار داده شده باشد، نه شرط حد

  :اهللا حسین نوری همدانی آیت
  .شود   دو با اقرار جرم تعریز ثابت میبنابر احتیاط واجب با

  اختالف در میزان مال در جرایم علیه اموال 
مثالً اصل سرقت یا کالهبرداری یا خیانت در        (چنانچه در جرایم علیه اموال، اصل اتهام ثابت شود           :سؤال

ال شـاکی مـدعی     طـور مثـ     ، ولی در میزان مال برده شده بین شاکی و متهم اختالف باشد، بـه              )امانت اثبات گردد  
برداشت یک میلیون تومان به وسیلۀ متهم است و متهم مدهی برداشت پانصد هزار تومان باشد؛ قول کدام یـک                     

  )6(مقدم است و رفع خصومت چگونه خواهد بود؟
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت

  .قول متهم که منکر زیادتی است مقدم است با یمین مگر مدعی اقامه بینه کند
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  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
در فرض سؤال، شخصی که مدعی زیاده است اگر بینه داشته باشد قولش پذیرفته اسـت و اال قـول منکـر           

  .زیاده بر قسم پذیرفته است واهللا العالم
  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت

  .در فرض سؤال، قول متهم با قسم قبول است مگر اینکه شاکی بینه اقامه کند بر مبلغ بیشتر
  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت

  .قول متهم مقدم است مگر اینکه دلیلی بر قول شاکی پیدا شود
  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت

شـود    نسبت به مازاد بر مقدار مورد قبول طرفین، قول متهم که منکر سرقت مازاد است با قسم مقـدم مـی                    
  . مگر آنکه مازاد با دلیل ثابت شود

  ث مادر از دیه قتل فرزند توسط پدر میزان ار
مرتکب قتل فرزند خود شـده اسـت و ورثـه مقتـول     ) احتیاطی در رانندگی بی(پدری بر اثر تصادف    :سؤال

  )7(مطالبه کند؟) پدر طفل(تواند از قاتل  مادر مقتول چه میزان از دیه را می. باشند منحصر به پدر و مادر او می
  :جواب
  :یاهللا سیدعلی سیستان آیت

  .اگر پدر مقصر بوده، تمام دیه را باید به مادر بدهد
  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت

  .گیرد واهللا العالم در فرض سؤال تمام دیه به مادر تعلق می
  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت

  .در فرض سؤال مادر تمام دیه را استحقاق دارد
  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت

شود و قسمت آنرا پدر و یک قسمت          فقط پدر و مادر او باشند از جمله دیه سه قسمت می           هرگاه وارث میت    
برد ولی اگر میت دو براد یا چهار خواهر، یا یگ برادر و دو خواهر داشته باشـد کـه همـۀ آنهـا پـدر و                 آنرا مادر می  

  .رسد بقیه به پدر میبرد و  مادر شش یک را می) یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد(مادری باشند فقط 
  :اهللا سیدعبدالکریم همدانی آیت

  .تواند تمام دیه را از قاتل مطالبه نماید در فرض مسئله، مادر می
  المال و عاقله تغلیظ دیه نسبت به بیت

  :گردد بفرمایید های حرام و مکه معظمه تغلیظ می با توجه به اینکه دیه در ماه :سؤال
شـود نیـز      المـال پرداخـت مـی       ه جانی است یا در مواردی که دیه از بیت         آیا حکم تغلیظ دیه مختص ب     . الف
  گردد؟ تغلیظ می
  در موارد پرداخت دیه توسط عاقله حکم چیست؟. ب
توان گفت تغلیظ دیه یک نوع تشدید مجازات است و تشدید مجازات باید مختص به فـرد جـانی                 آیا می . ج

  )8(باشد نه عاقله و بیت المال؟
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  :جواب
  :محمدتقی بهجتاهللا  آیت

شـود، واهللا     کند و دیـه تغلـیظ مـی         های حرام احوط است و آنچه در سؤال آمده فرق نمی            الحاق مکه به ماه   
  .العالم

  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت
  .کند که چه کسی دیه را بپردازد شود و فرقی نمی شود که دیه در اشهر حرم تغلیظ می از ادله استفاده می

  .شود تغلیظ می. ب
  .خیر. ج

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
  .المال تغلیظ نیست در مورد بیت. الف
  .در آن هم تغلیظ نیست. ب
  .های باال روشن شد از جواب. ج

  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
  .شود دلیل تغلیظ دیه اطالق دارد و شامل موارد مذکور در سؤال می) الف، ب و ج

  :نیاهللا حسین نوری همدا آیت
  .گردد فرقی میان آنها نیست و درهر حال دیه تغلیظ می) الف و ب

  .های قبل روشن شد  از جواب. ج
  احکام ضمن شرط

مستحضر باشید درصورتی که قرارداد اصلی به جهتی باطل باشد، آیـا شـرط ضـمن آن نیـز                   : الف :سؤال
  شود؟ و آیا درصورت فساد شر، عقد اصلی نیز باطل می. باطل خواهد شد

  آیا انضمام شرط در عقد جزو شروط سحت شرط است؟. ب
نحوه انضمام شرط به عقد چگونه است؟ آیا حتماً باید درضمن عقد باشد یا اگر شرط پیش از عقد مورد                    . ج

توافق طرفین باشد و درضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفتگوی مقدماتی سابق انشا شود                     
  الوفا است؟ الزم) بنایی(باشد؟ به عبارتی آیا شرط تبانی  ر متن عقد مینیز همچون ذکر د

توان مانند ترید در صحت و فساد عقد، به اصل صـحت              آیا در مقام تردید در صحت و فساد شرطی می         . د
)9(تمسک چیست؟

  
  :جواب
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت
شـود و در      ت به طریق اولی باطـل مـی       قرارداد اصلی اگر باطل باشد، شرط در ضمن آن که فرع اوس           . الف

فساد شرط مختلف است مثالً در قرض ربوی شرط زیادی مبطل عقد قرض اسـت و در نکـاح و امثـال آن فـرق                        
  .کند می

  .بلی. ب
  .هر شرطی که عقد مبنی بر آن باشد مثل مذکور درضمن عقد است. ج
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  .کند ها فرقی نمیتوان تمسک جست و اصل صحت در شبهات موضوعیه است پس در آن نمی. د
  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
شود مگر یکی از شرایط خود عقد مختل شود مثل اینکه موجـب غـرور                 با فساد شرط عقد باطل نمی     . الف
  .در بیع بشود
  .آری شرط است. ب
  .اگر عقد مبنی بر آن باشد کافی است. ج
  .باید مورد شک را بیان کنید تا جواب داده شود. د

  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
شود مگر اینکه بـا مقتـضای عقـد منافـات داشـته               اگر شرط درضمن عقد فاسد باشد مفسد عقد نمی        . الف

  .باشد، واهللا العالم
آور نیست و الزم بودن آن درصـورتی اسـت کـه در ضـمن عقـد                   بلی نظر به اینکه شرط ابتدایی الزام      . ب

  .الزمی عقد ذکر شود
اوله درخصوص شرط طوری باشد که ابتناء عقد بر آن در وضوح به حـدی باشـد در                  اگر قبل از عقد، مق    . ج

  .الوفاء است، و اهللا العالم این صورت حکم مذکور در عقد را دارد و الزم
در فرض سؤال، اصاله اصحه نه در عقد نه در شرط واقع درضـمن آن در مـورد شـبهه حکمیـه جـاری                        . د

 شبهات موضوعیه است حتی اگر شک داشته باشیم در اینکه مجـری             نیست و مورد اجراء اصل صحت همیشه در       
  .عقد عقد را بنحو صحیح به این معنی در شرط هم جاری است، واهللا العالم

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
  .شود کند جز در موارد خاصی و اگر عقد فاسد باشد شرط کالعدم می فساد شرط به عقد سرایت نمی. الف

العقـد    باید درضمن عقد باشد یا قبالً بر آن توافق شده باشد که آن را شـرط مبنـی علیـه                   شرط یا   . ب و ج  
  .گویند می

درصورتی که ندانیم شرط، واجد شرایط بوده و یا نه مثالً آیا جنبه اجبار و اکراه داشته یـا نـه حمـل بـر                         . د
  .کنیم صحت می

  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
  .شود د، شرط ضمن عقد آن نیز باطل است؛ اما فساد شرط موجب فساد عقد نمیدرصورت فساد عق. الف
  .الوفاست شرط ابتدایی نیز به نظر این جانب، صحیح و الزم. ب
  .اگر مذاکرۀ قبلی شده و عقد مبنیاً علیه انشاء شده، کافی است. ج
دانـیم    م اجراست که نمی   اصاله اصحه در مورد عقد و شرط هیچ کدام جاری نیست، اصاله اصحه در مقا              . د

  .فردی عقد یا شرط را صحیح انجام داده یا خیر، که در بعض موارد و شرایط جاری است
  مدت حبس کفیل

  :سؤال
امتناع کند و یا نتواند او را احـضار کنـد، تـا چـه مـدت                 ) محکوم(له    درصورتی که کفیل، از لحضار مکفول     

  )10(توان کفیل را حبس نمود؟ می
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  :جواب
  :محمدتقی بهجتاهللا  آیت

  .مدت محدد به تحدید شرعی ندارد و مغیی به احضار یا اداء است
  :اهللا سافی گلپایگانی اهللا لطف آیت

الشرایط حبس کفیل را بخواهد تا زمانی که مکفول           تواند از حاکم شرع جامع      له می   در فرض سؤال، مکفول   
لـه بپـردازد و اگـر         ا آنچه بر ذمه اوست به مکفـول       ی. یا آنچه بر ذمه زمانی که مکفول را حاضر کند         . را حاضر کند  

طوری که کفیل بتواند او را حاضر نماید، به کفیل تا مقداری از زمان بـرای                  مکفول غایب و جایش معلوم باشد، به      
طوری که قبالً گفته شد و اگر جای مکفـول مجهـول     شود به   رفتن و برگشتن و مکفول را حاضر ننمود، حبس می         

 دسترسی به او نباشد، کفیل موظف به احظارش نیست لکن باید آنچه بر ذمـه مکفـول بـوده اداء                     باشد و تمکن از   
له احضار او را خواسته و کفیـل بـا قـدرت بـر      مخصوصاً اگر کفیل کوتاهی کرده باشد به اینکه مثالً مکفول  . نماید

ه امید دستیابی به مکفول برحسب      بلی اگر مورد به حیثیتی است ک      . احضار، از احضارش خودداری تا او فرار نموده       
هدایه العبـاد   ) 2ج  (الکفاله    ، القول فی  6ضمناً به مسأله    . عادت وجود ندارد، صحت اصل کفالت محل اشکال است        

  .حقیر مراجعه شود
  :آیت اهللا محمدفاضل لنکرانی

  .له یا ادای دین حبس کرد توان او را تا زمان حضور مکفول می
  :یاهللا ناصر مکارم شیراز آیت

اول اینکـه کفیـل     : توان از آن استثناء کرد      گرچه ظاهر بعضی از روایات حبس ابد است ولی دو مورد را می            
  .له ندارد حاضر بشود دیه یا خسارت را بپردازد، دو آنکه ثابت شود که واقعاً قدرت بر احظار مکفول

  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
شود تا اینکه احضار کند یا مـال          ارد ولی از احضار امتناع کند، حبس می       اگر کفیل بر احضار هر دو قدرت د       

  .را بپردازد
  :اهللا حسین نوری همدانی آیت

  .موارد مختلف است و درصورت امتناع بستگی به نظر حاکم شرع دارد
  شرط ضمن عقد

  :سؤال
 بودن موضوع مـورد  مانند قصد، رضا و اهلیت طرفیت، معین(آیا رعایت شرایط اساسی صحت معامله    . الف

  در انعقاد و اعتبار شرط الزم است؟...) معامله، مشروعیت جهت معامله و
هرگاه شرطی که درضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست،                  . ب

ی به عبارتی، ضمانت اجرای تخلف از شرط، حـق فـسخ بـرا            . کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ دارد          
  :له است، بفرمایید مشروط 

اگر وصف مشروط، علت غایی و موضوع اصلی تراضی باشد، آیا فقدان آن سـبب بطـالن عقـد اسـت یـا                       
  ایجاد حق فسخ؟
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  ماهیت فقهی شرط ضمن عقد چیست؟. ج
  )11(باشد؟ الوفاء می آیا شرط ضمن عقد جایز نیز الزم. د

  :جواب
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت
  .بلی. الف
  . استدومی. ب
  .توسعه در مورد التزامی متعاقدین است. ج
  .بلی مادام که عقد باقی است. د

  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
سوال روشن نیست به هرحال اگر شرایط صحت معامله حاصل نباشد عقـد صـحیح نیـست و شـرط                    . الف

  .ضمن آن نیز نافذ نخواهد بود
  .کند حق فسخ را ایجاب می. ب
شـود و عقـد بـر آن مبتنـی      شود یا قبل از آن گفتـه مـی    انشاء عقد، انشاء میشرطی است که درضمن   . ج

  .گردد می
  .آری. د

  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
  .بلی اعتبار امور مذکوره در شرط نیز الزم است، واهللا العالم. الف
ده اسـت، فقـدان   اگر منظور از علت غایی این است که دعی بر رضایت به بیع، وجود صفت کذایی بـو               . ب

بلی، اگر شرط درضمن عقد با مقتضای عقـد منافـات داشـته باشـد               . صفت موجب حق فسخ است نه بطالن عقد       
  .شود و این ربطی به مورد سؤال ندارد، و اهللا العالم فساد شرط موجب بطالن عقد می

ود ماننـد   شرط ضمن عقد مفهوم واضحی دارد و آن این است که در متن عقد معامله چیزی شـرط شـ                   . ج
اینکه گفته شود من این چیز را به شما فروختم به قیمت مثالً مبلغ یک صد تومان به شـرط آنکـه فـالن کـار را                           

  .برای من انجام دهی، واهللا العالم
  .الوفاء نیست، و اهللا العالم شرط ضمن عقد جایز، الزم. د

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
بایـد آنچـه را     . سمتی از شرایط معامله به اضافه امور دیگـر اسـت          شرط برای خود شرایطی دارد که ق      . الف

  .مورد شک و تردید شماست دقیقاً بنویسید تا جواب داده شود
) نه فقط در نظر شخص    (تخلف شرط موجب خیار فسخ است اگر شرط مقوم معامله درنظر عرف باشد              . ب

  .فقدان آن موجب بطالن معامله است
  . است که یک قرارداد تبعی استماهیت آن همان ماهیت شرط. ج
  .جایزالوفاست. د

  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
ای شـرطی شـود،       الوفاست؛ لکـن اگـر ضـمن معاملـه          گرچه به نظر این جانب، شرط ابتدایی نیز الزم        . الف

  .صحت معامله در انعقاد و اعتبار شرط الزم است
ن مبیع یا ثمن، بر آن عقد واقع نشده، بلکه به عنـوان             چون صفت مذکور و علت غایی تراضی به عنوا        . ب

  .شرط اخذ شده، تخلف از آن موجب خیار است در آنجا که معاملۀ شخصی باشد
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مفهوم اجمالی شرط ضمن عقد روشن است، چنانچه برای تفصیل آن ابهامی هست، به کتب فقهـی از                  . ج
  .این جانب مراجعه نمایید» فقه المضاربه«جمله 

  .الوفاست امی که عقد باقی است و فسخ نشده، الزمتا ماد. د
  :اهللا حسین نوری همدانی آیت

، ص  2های صـحیح، بـه هـزار یـک مـسئله، ج               برای اطالع از شرط   . باشند  در برخی از شرایط همانند می     
  .، مراجعه فرمایید459، سؤال 131

  ند؟شرطهایی که باطل هستند و نیز شرطهایی که هم باطلند و هم مبطل کدام* 
  :جواب

شر عملی که توانایی انجام آن نداشته باشد، مانند این که در ضمن عقد شرط کند که این زراعت گندم                   . 1
  .نمایی کنم به شرط آن که آن را تبدیل به دانه گندم را از شما خریداری می

 شرط آن کـه بـا       فروشم به   شرط عملی که شرعاً جایز نباشد، مانند اینکه بگوید این انگور را به شما می              . 2
  .آن شراب درست کنی

شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد، مثل اینکه درضمن معامله شرط کند که ایـن چیـز را بـه شـما                       . 3
  .فروشم به شرط آنکه از تو به ارث ببرم و حال این که وارث شرعی نباشد می

فروشـم بـه      ب را به شما مـی     این کتا : شرطی که با مقتضای عقد منافات داشته باشد مانند اینکه بگوید          . 4
  .شرط آنکه مالک نشوی

شرطی که مستلزم امر محالی باشد، مانند آنکه چیزی بفروشند و با خریدار شرط کند کـه آن را بـه دو                      . 5
  .نفر در عرض هم بفروشی

آن که پیش از اجرای عقد، طرفین نسبت به موضوعی توافق کنند ولی درضمن اجرای صیغه عقـد بـه                    . 6
  .شود، و عقد مبتنی بر آن منعقد نشودآن اشاره ن
کنم بـه شـرط آنکـه         شرطی که هدف عقالیی نداشته باشد، مثل اینکه شرط کند با این زن ازدواج می              . 7

اهللا حسین نوری     آیت. ( موجب بطالن عقد نیز خواهد شد      5 و   2از این شروط، شرطهای شماره      . سواد نداشته باشد  
  ).459، سؤال 131، ص 2همدانی، هزار و یک مسأله فقهی، ج 

  بلوغ و رشد
  :سؤال

  آیا بین دو صفت بلوغ و رشد، شرعاً مالزمه وجود دارد؟: الف
  تواند اماره رشد قرار گیرد؟ درصورت جدا بودن صفت بلوغ از وصف رشد، آیا سن بلوغ می: ب
جوز اثبـات رشـد    درصورت جدایی رشد از بلوغ و لزوم اثبات رشد پس از بلوغ، آیا تنها در امور مالی مح                 : ج

  الزم است یا در امور غیر مالی باید شخص رشد خود را اثبات کند؟
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درصورتی که رشد را در امور مالی الزم بدانید، آیا برای تصرف محجور در تمامی اموال خود اثبات رشد                   : د
ـ          الزم است یا لزوم آن در خصوص اموالی است که در اختیار دیگران می              ه صـاحبش،   باشد و برای تحویـل مـال ب

  )12(احراز و اثبات رشد الزم است؟
  :جواب
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت

بین دو صفت بلوغ و رشد مالزمۀ غالبیه است که با ثبوت بلوغ امارۀ غالبیه برای ثبوت و رشـد هـم اسـت        
 امـور  مگر خالف رشد ثابت شود که سفاهت در امور مالی و غیرمالی نیاز به اثبات دارد ظـاهراً و اگـر سـفاهت در             

  .شود، واهللا العالم مالی ثابت شد از تصرف در تمام اموالش محجوز می
  :اهللا میرزا جواد تبریزی آیت
  .بلوغ با رشد مالزمه ندارد: الف
  .شود رشد به امتحان معلوم می: ب
  .رشد در تصرف مالی معتبر است: ج
یا در اختیار دیگران و تصرف او       رشد در جواز تصرف کلیه اموال سفیه معتبر است چه رد اختیارش باشد              : د

  .باید با اذن پدر یا جد پدری باشد و اگر هیچ کدام نباشد باید با اذن حاکم شرع باشد، واهللا العالم
  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
  .خیر: الف
  .خیر: ب
  .در تصرفات مالیه باید رشید باشد: ج
  .فرقی بین اموال نیست: د

  :دبیلیاهللا سیدعبدالکریم موسوی ار آیت
  .مالزمه نیست: الف
  .بلوغ اماره رشد نیست: ب
  .درصورتی که رشد شرط باشد در تمام اموال جاری است و فرقی ندارد: ج

 فرزنـد حاصـل از      - ازدواج با علت به وجود آمدن فرزند نـاقص         –تحقیق برای انتخاب بهترین ژن انسانی       
  نطفۀ تجمید شده
  :سؤال

های فکـری و ذهنـی و         از نظر جسمی و ویژگی    (ن بهترین ژن انسانی      آیا انجام تحقیق برای پیدا کرد      -1
بـرای داشـتن   (و انحصار نسل آینده بشری در ایـن ژن  ) ها همچنین قابلیت آن را عدم ابتالء به بیماری از بیماری 

  جایز است؟...) ای با انسانهایی ممتاز از نظر جسمی و فکری و جامعه
یا مجنون یا کـور     (ود با زدواج دو نفر فرزندی ناقص الخلقه          درصورتی که با آزمایش طبی مشخص ش       -2

چه تصمیم به نداشتن اوالد بگیرنـد  (آید، ازدواج آن دو با هم از نظر شرعی چه حکمی دارد؟             به دنیا می  ...) و کر یا  
  .)و چه مصمم به داشتن اوالد باشند

  برد؟ ده به دنیا آمد از پدر ارث میای که از او تمجید ش اگر فرزندی بعد از مرگ شوهر با نطفه:  الف-3
  شود؟ آیا بعد از مرگ شوهر علقه زوجیت قطع می: ب
  آیا بین انعقاد نطفه در ایام عده وفات یا بعد از آن فرقی هست؟: ج
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  چه حکمی دارد؟) زمان پیری زن(تمجید تخمک زن و استفاده از آن در چندین سال بعد .  الف-4
  )13(ای زنان عقیم چه حکمی دارد؟بعد از و استفاده از آن بر: ب

  :جواب
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت

  . اگر مستلزم کار خالف شرعی نباشد اشکال ندارد-1
  . ازدواج آنها شرعاً اشکالی ندارد-2
  .برد خیر ارث نمی:  الف-3
  .تا مقداری که در غسل و امثال آن باشد از جهت لمس و نظر باقی است: ب
  .خیر: ج
  .یز نیستمطلقاً جا.  ب-4

  :اهللا سیدعلی سیستانی آیت
  . فی حد ذاته اشکال ندارد ولی ممکن است در آینده پیامدهای نامطلوبی از آن کشف شود-1
  . اشکال ندارد-2
الخصوص و پس از انقضاء عده ولی فرزنـد آن            برد و تلقیح آن بنابر احتیاط واجب و علی          ارث نمی :  الف -3

  .آید پدر به حساب می
  .ودش قطع می: ب
  .جواب روشن شد: ج
  .اشکال ندارد.  الف و ب-4

  :اهللا صافی گلپایگانی اهللا لطف آیت
  .اشکال است و اهللا العالم  هر نوع تحقیقی که مستلزم انجام فعل حرام نباشد بی-1
 در فرض سؤال، ازدواج آن دو با هم شرعاً اشـکال نـدارد مخـصوصاً کـه در ایـن گونـه مـوارد هرگـز               -2

و فرقی بین صورتین نیست مضافاً بر اینکه جلوگیری از بارداری به            . آید  صددرصد به دست نمی   تشخیص قطعی و    
  .طریق مشروع هم ممکن است و اهللا العالم

در فرض مذکور، ارث بردن فرزند مشکل است و احوطه و اولی مصالحه با ورثۀ موجودین هنگام                 :  الف -3
  .فوت پدر است، واهللا العالم

گر منظور این است که به یکدیگر محرمند یا نه، بلی میتواند بدن او را لمس کند یـا                   در فرض سؤال، ا   : ب
  .به او نگاه کند و همچنین نسبت به زوج بعد از موت زوجه، واهللا العالم

  .بلی، اگر مستلزم فعل حرام باشد جائز نیست، واهللا العالم. مفروض سؤال فی نفسه اشکال ندارد:  الف-4
  .را دارد، واهللا العالمحکم سؤال قبلی : ب

  :اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی آیت
  .شود  تحقیق در این باره اشکال ندارد، ولی در اجرا نباید مرتکب حرامی می-1
دار نشوند؛ ولی اگـر        چنانچه چنین خطری در پیش باشد، بهتر است آنان با یکدیگر ازواج نکنند یا بچه               -2

شد، متولد شد، پـدر و مـادر حـرام شـرعی              بینی می   گونه که پیش    دند و بچه همان   با ازدواج کردند و جلوگیری نکر     
  .اند مرتکب نشده
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  .برد برد و اگر بعد از مرگ باشد ارث نمی اگر انعقاد نطفه قبل از مرگ باشد، ارث می:  الف و ج-3
  .شود، ولی بعضی از آثار و احکام باقی است علقۀ زوجیت قطع می: ب
جمید و استفاده از آن با اجازه صاحبش اشکال ندارد، ولی باید در اجرا مرتکب حرامی                اصل ت :  الف و ب   -4

نشوند؛ و اگر برای زن دیگری استفاده شود، فرزند دو مادر خواهد داشت، یکی صاحب تخمک و دیگری صـاحب                    
  .کند رحمی که نطفه در آن پرورش پیدا می

  :اهللا حسین نوری همدانی آیت
  . نباشد جایز است اگر همراه با حرام-1
  . در این مورد از مقررات حکومت اسالمی الزم است پیروی نمایید-2
  
  :نوشتها پی

  .188 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - گنجینۀ آرای فقهی-1
  .193 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - گنجینۀ آرای فقهی-2
  .184کز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال  قضایی، مر- گنجینۀ آرای فقهی-3
  .196 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - گنجینۀ آرای فقهی-4
  .181 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - گنجینۀ آرای فقهی-5
  .183 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - گنجینۀ آرای فقهی-6
  .199 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - فقهی گنجینۀ آرای-7
  .5886 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - گنجینۀ آرای فقهی-8
  .172 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - گنجینۀ آرای فقهی-9

  .170 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - گنجینۀ آرای فقهی-10
  .5887 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - گنجینۀ آرای فقهی-11
  .5891 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - گنجینۀ آرای فقهی-12
  .5857 قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال - گنجینۀ آرای فقهی-13
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  اخالق قضایی
  

  .قضاییه اهللا مکارم ناصر شیرازی در دیدار با کارآموزان قضایی اداره کل روحانیون قوه متن بیانات حضرت آیت: اشاره
  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
از دیدار شما عزیزان که در بخش کلیدی بسیار مهمی در جامعـه اسـالمی و حکومـت اسـالمی مـشغول                      

قـای یـزدی دادنـد خوشـبخت و         االسالم جناب آ    فعالیت هستند و از توضیحاتی که برادر عزیزمان حضرت حجت         
دانـم کـه      دانم نکاتی را خدمت شما عرض کنم و بسیاری از اینهـا را مـی                در این فرصت کوتاه الزم می     . متشکرم

  .کنم برای شما روشن است، ولی به عنوان تأکید عرض می
 بـه   دانید منصب قضا از واجبات کفاییه است، و این واجب کفایی وقتـی مـن                اولی مطلب این است که می     

با توجه به شرایط فعلی که من به الکفایه به تعداد الزم نیست، ولی           . کند  الکفایه نداشته باشد وجوب عینی پیدا می      
بنابراین، برای کسانی که آمادگی دارند به عنوان یک واجب عینـی محـسوب              . واقعاً جای خالی برای قاضی داریم     

  .گوییم طلبه شدن هستند هم می. دینی خواندن ما نظیر این را دربارۀ کسانی که اهل دروس . شود می
در شرایط فعلی نیاز به روحانی بیش از این مقدار فعلی است کـه داریـم، بـرای داخـل و خـارج و لـذا آن                           

گوییم اگر پدر و مادرتان هـم راضـی           به همین جهت می   . شود  کسانی که استعداد دارند برای آنها واجب عینی می        
. کنـد   ها صحبت کنید، اما عدم رضایت آنها برای انجام وجب عینی مشکلی ایجاد نمـی              نیستند، با زبان خوش با آن     

  ترسید  گوییم شماها که می می! ترسیم کنند که ما قاضی شویم یا نشویم، می بسیارند کسانی که با ما مشورت می
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د، بایـد برویـد     کنید، برای اینکه بـاتقوا هـستی        باید بروید و قاضی شوید، برای اینکه احساس مسئولیت می         
شـوم، تـشکیالت قـضایی مملکـت بـه کجـا              ترسم و قاضی نمی     اگر هرکسی بخواهد بگوید که می     . قاضی شوید 
  .این یک نکته است که توجه دارید! خواهد رسید؟

هـای بیـشتر      نکتۀ دیگر این است که در شرایط فعلی، به خاطر گسترش فساد، روز بـه روز حجـم پرونـده                   
ها که نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا کرده اسـت؛ طبعـاً ایـن                 نتشر شد راجع به طالق    اخیراً آماری م  . شود  می

شود و بـه دنبـال آن         ای برای آنان تشکیل شود و به محاکم رجوع کنند انجام نمی             ها هم بدون آنکه پرونده      طالق
ساد را بـه عنـوان      هایی در کار است که گسترش فـ         آید و منابع آن هم معلوم است، دست         مفاسدی دیگر پیش می   

ها و  کنیم جوانان و خانواده گویند که ما تالش می     خودشان هم می  . یک هجمه سیاسی در میان مردم داشته باشند       
ها را در هم بشکنیم، تا اینکه کسی در مقابل            مردم ایران و کشورهای اسالمی را به فساد بکشیم تا اینکه مقاومت           

کند که واقعاً تشکیالت قضایی ما هماهنگ با این نیاز پـیش بـرود، هـم                 این ایجاب می  . ما مقاومتی نداشته باشد   
ها به روز نرسد، بـه قریـب          شود و اینها سبب شود که انشاءاهللا پرونده         تعداد قضات بیشتر و هم دلسوزی زیادتر می       

ری نکته دیگر این است کـه دسـتگاه قـضایی جمهـو           . ای است که برای شما روشن است        از روز برسد و این نکته     
مـا بایـد ثابـت کنـیم کـه          . ها به این دستگاه قضایی اسالمی کارآیی ندارد         بین است و تمام چشم      اسالمی زیر ذره  

شـود مگـر بـا تـالش بیـشتر شـما           باید هم ثابت کنیم کارآیی دارد و این نمی        . واقعاً هم کارآیی دارد   . کارآیی دارد 
تـأثیر    هـا را رسـیدگی کنیـد و انـشاءاهللا تحـت             شتر پرونده تر و با حوصلۀ بی      تر عمل کنید، هوشیارانه     دقیق. عزیزان

اگر دستگاه قضایی مـا بتوانـد ایـن چنـین عمـل کنـد، کـارآیی                 . کس و هیچ چیز جز رضای خدا واقع نشوید          هیچ
رسـد کـه یـک روز     کند و تبلیغات بدخواهان دوباره آن قطع خواهد شد واال به جایی می            خودش را کامالً ثابت می    

های قضایی غـرب و اصـول آنهـا را            شود و باید دست دراز کنیم به سوی دستگاه           شده، اینکه نمی   گویند ساقط   می
  با این مسائل نباید حالت انفعالی به خود بگیریم، باید کامالً متکی به خدا و . بپذیریم و عمل کنیم و چنین و چنان
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ر اینکه حتماً شما عزیزان شـرایطی      نکتۀ دیگ . این هم یک نکته   . با اعتماد به نفس کار کنیم و پیش برویم        
. ایـد   گانه را بـا دقـت دیـده         برای قضای در عهدنامه مالک اشتر فرموده، این شرایط دوازده         ) ع(را که حضرت علی     

سزاوار است که این عبارت کوتاه را قـضات محتـرم هـر روز صـبح کـه                  . یک عبارت کوتاه سه چهار خطی است      
نند زحمتی هم ندارد، تکرارش هم عیب ندارد؛ مگـر مـا حمـد و سـوره را                  خواهند بیرون بیایند یک مروری بک       می

کنیم؟ آیا اشکال دارد، جز اینکه به ما الهام بیشتر و آمادگی فزونتر و فزونتـر   روز ده بار در نمازمان تکرار نمی     شبانه
  : فرمایند می) ع(علی . دهد کی

افرادی که شجاع باشند، افرادی که باتقوا باشند،        بهترین افراد مردم را برای دستگاه قضایی انتخاب کنید،          (
زده کم ندهند و افرادی که وقتی نتیجه قاطع بـد از مطالعـه کـافی                  افرادی که با حوصله باشند، افرادی که شتاب       

نه کارشان عجوالنه باشد و نه اینکـه بعـد از   . رسیدند وسواس و تردید به خودشان در صادر کردن حکم راه ندهند 
نبایـد سـخنان خـصوم و طـرفین دعـوا اگـر             . دهنـد   تیجه تمجع و تردید وسوسه به خودشان راه مـی         رسیدن به ن  

کند و خشونت دارد، مراجعین همـه جـوری           یکی از آنها تندی می    . برخوردهای نامناسبی دارند بر شما تأثیر بگذارد      
بیـان  ) ع( تعبیرات دیگری که مـوال  و...) هستند، مبادا با خشونت او، تندی او و برخورد بد او، حق او را باطل کنید        

نشینند باید دو دستگاه را دائماً تقویت کنند، یکی اینکـه             آیند و بر منصب قضا می       اصوالً افرادی که می   . اند  فرموده
هـا    بعـضی . اگر اینها تقویت شود بسیار خوب اسـت       . های تقوا را    های علمی خودشان تقویت کنند دیگری پایه        پایه

همیشه بایـد مـشغول     . در اسالم فرغتی وجود ندارد    . التحصیل شدیم، دیگر کار تمام شد       ا فارغ کنند که م    خیال می 
. یک باب و یک حدیثی است در کافی که شاید خیلی از عزیزان دیده باشند و یا شاید نادیده باشـند      . مطالعه باشید 

. شـود؟ امـا جـواب عجیبـی داد         سؤال شد که آیا علم شما هم اضـافه مـی          ) ع(در آن باب دارد که از امام معصوم         
و «: فرمایـد  آوریم مـی  شود و اگر چنین نبود، کم می ای بر ما نازل می      شود، علوم تازه    هر شب جمعه که می    : فرمود
  شد کم  شود و اگر افزوده نمی گذرد بر علم من افزوده می ای که می هر هفته: فرماید اما معصوم می» نفذنا
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 مطالعه باشیم، سی سال است که مشغول است، بـاز هـم بایـد مـشغول                 ما باید همیشه مشغول   . آوریم  می
شود که ما که با این استفتائات سرو کـار   مطالعه باشد به خصوص که مسائل مستحدثه عجیبی این روزها پیدا می         

 چـون   کنـیم؛   های شما کمک می     روز چهل یا پنجاه تا از استفتائات را باید جواب بدهیم، به پرونده            . دانیم  داریم می 
گیرد،   شود و مدتی هم باید پیش شما باشد و وقت شما را می              خیلی از اینها اگر پیش ما نیاید، پیش ما فرستاده می          

پذیرند و کـار   دهیم، چون که جواب حاکم شرع هم هست پس طرفین می   ما چهل تا پنجاه تا از اینها را جواب می         
شـود کـه بـاالخره مـا          ای که مستحدثه است پیدا می       یدهمقصود این است که اینها یک مثال تازه پیچ        . تمام است 

هم جاودانی است و هـم      . شناسد، ابدی است و جاودانی است و جهانی         معتقد هستیم که اسالم زمان و مکان نمی       
وقـت    از نظر علمی هیچ   . بنابراین، باید جواب تمام این سؤاالت را پیدا کنیم        . و برای هر سؤالی جوابی دارد     . جهانی
ای است و اگر      ای است و مطالعه تازه      هر روز مطلب تازه   . طالعه قطع شود، تا آخر عمر باید ادامه داشته باشد         نباید م 

کند، باید مطالعـات      داند افت می    همانقدر هم که می   . شود افت کند    انسان اصالً مطالعه نکند عدم مطالعه باعث می       
ومین اضافه علم داشتند، روشن است که ما هـم بایـد در             دائماً ادامه داشته باشد، این از نظر علمی، جایی که معص          

یـک انـسان محـدودۀ کـاری او         . و از نظر تقوا، منصب قضا، نیازش به تقوا خیلی زیاد است           . این سر حرکت کنیم   
روند در یک مناصبی      گیرد ولی کسانی هستند که می       طوری است که منحصر تقوایی جلوی خالف کاری او را می          

کـنم مثـال    گمـان مـی  . ام من گاهی یک مثالی برای این مسئله زده       . همی از تقوا را نیاز دارند     که در آنجا کمیت م    
شما نگاه کنید اگر یک دوچرخه معمولی در یک سرازیری          . گویم تقوا یک نیروی بازدارنده است       گویایی است، می  

چـک کنـار ایـن دو تـا چـرخ      قرار بگیرد برای اینکه آن را کنترل کنند یک ترمزی دارد، دو تا قطعه السـتیک کو            
کند، چون دستگاه یک دستگاه کـوچکی اسـت؛           کشند باالچرخ را کنترل می      چسبد و با دست هم که آن را می          می

الی خطـرات     هـایی کـه از البـه        اما یک تریلی هجده چرخ، اگر در این سراشیبی حرکت کند، در این پـیچ و خـم                 
  کند؟ نه یک دستگاه قوی  ؟ آیا صد برابر آن حل میکند گذرد، آیا آن ترمز دوچرخه مشکلش را حل می می
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. ها بگذارند و به مقصد برساند       خواهد که بتواند آن را به سالمت از این خطرات و پیچ و خم               ای می   بازدارنده
تر باشد نیروی بازدارنـده بایـد         هر چقدر مسئولیت سنگین   . خواهد  هرکسی به اندازۀ مسئولیتش نیروی بازدارنده می      

الوثقی، جلد اول، بحث عـدالت مرجـع        ةیعنی در مستمک العرو   (آید مرحوم آقای حکیم،       من یادم می  .  باشد تر  قوی
مرجع تقلید چون کارش کار سنگین و حساسی است یک درجۀ عالی از تقوا را احتیـاج دارد واال                   : (گویند  می) تقلید

کننـد کـه عـدالت دو معنـی سـه          ها فکر می    عدالت یک معنی بیشتر نیست که بعضی      . ممکن است منحرف بشود   
عدالت یک معنی دارد . عدالت امام جماعت، عدالت ولی امر، عدالت مرجع تقلید    . معنی و چهار معنی و بیشتر است      

ها سطح این عدالت متفاوت است و باید در این حد باشد که برای انسان بازدارنـده باشـد و                      ولی به حسب موقعیت   
آیات قرآن، کلمات حـضرت علـی       . اید زیاد مطالعه کنند و هم کتب اخالقی       لذا قضات محترم هم کتب علمی را ب       

من . اینها را مطالعه کنند   . البالغه، حتی دعاهایی که اول تا آخرش درس تقواست و درس اخالق است              در نهج ) ع(
عاهـا را بـرای     این د ) ع(اما سجاد   . آموزند  بینم که در بعضی از این ادعاها چقدر تقوا می           کنم و می    نگاهی نگاه می  

  ...یک صفحه بیشتر نیست؛ روز شنبه، یکشنبه، دوشنبه و. این دعاها را حتماً بخوانید. روزهای هفته دارند
و اجعل غدی و ما     «: فرمایند  ایشان می . بخش و تقوا آفرین است که حساب دارند         به قدری پرمعنی و الهام    

فردای ! چقدر عالی . » احفظنی فی یقظنی و نومی     بعده افضل من ساعتی و یومی و اعزنی فی عشیرتی و قومی و            
هـا    آبروی من را حفظ کن، من را از حفظ کن، مـن را از لغـزش               . مرا، بهتر از امروز من قرار بده تا رو به جلو بروم           

قاضی باید این مسائل را داشته باشد واال روزهـا  . حفظ کن، خودم را به تو سپردم و خودم را در اختیار تو قرار دادم   
گاهی تهدید، گاهی تطمیع، گاهی از طرق دیگـر اسـت، گـاهی             . شوند که اینها  را وسوسه کنند        اطینی پیدا می  شی

شناسـید و بـا او سـر و کـار             یکی از قضات معروف که همه مـی       . دهد  صورت حق به جانب نشان می       خودش را به  
یـک جـوانی بـه      : گفـت . اسـت دارید، یک داستان را برای من نقل کرد، من فهمیدم که چقدر کار قاضی مشکل                

  عنوان اینکه موادمخدر را 
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حمل کرده بود، او را آوردند، که به حد اعدام رسیده بود، گذشت و در آخرین جلسه هم عمری این جـوان                      
هم که صاحب آن موتورسیکلت بود که جوان با آن مواد حمل کرده بود، آن هم آمده بود و نشسته بود، آدم حـق                        

ام، گفتـیم     کنی؟ گفت این کار را من انجـام داده          به جوان گفتیم چه دفاعی می     . انداخت  ح می به جانبی بود و تسبی    
ایـن موتوسـیکلت مـا او       . من یک وقتی کردم به آن عمو دیدم نه، ساده نیست          . شوی، گفت اعدام کنید     اعدام می 

او را  . بیایـد و تحویـل دهـد      این بیچاره آن را برداشته و سـوار شـده، جـایی بـرود و                . بوده و مواد هم مال او بوده      
بعداً هم مـأیوس شـده از اینکـه    . اند اند و او را دستگیر کرده اند هر چقدر که این مال من نیست توجه نکرده        گرفته

گفت من شروع کردم با     . خواهد سرم بیاید    حرف او را بپذیرند و اعتراف کرده که این مال من است، هر بالیی می              
زیر و رو کردم تا اینکه اعتراف کرد و گفت مال من بـوده و مـن ایـن جـوان را                      به قدری   . آن عمو صحبت کردن   

من خیلی بـا او     . ام را به این جوان بدهید برای اینکه از من راضی شود             خیلی اذیت کردم، اگر من اعداد شدم خانه       
دا اعـدام   خـوب ایـن شـخص فـر       . باالخره در این شخص نفوذ کردم     ... صحبت کردم، از خدا و پیغمبر و قیامت و        

اما آن قاضی که با آن هوشیاری، با دقت، با حوصله، با استفاده از مبانی مذهبی توانست                 . شود به حسب ظاهراً     می
گناهی را نجات دهد و گناهکار واقعی را پیدا کنـد، از اینکـه او را توبـه دهـد و او درحـال بیـرون                      یک شخص بی  

. کنم  به هرحال من به سهم خود برای همۀ شما دعا می          . ونه بود گ  جبران بربیاید، خیلی کار مهمی است و باید این        
های محکم، با اتکای به پرودگار، برای آبرومند ساختن دستگاه قضایی اسالم گام برداریـد و                  انشاءاهللا بتواند با قدم   

رویـد   ن مـی دارید و به سوی کارتـا  آیید و هر قدمی که برمی      از در خانه که بیرون می     . بدانید کار شما عبادت است    
به عقیده من در شـرایط فعلـی عـرض          . دهید حداقل واجب کفایتی است      کار واجبی دارید انجام می    . عبادت است 

ما . المعادتان انشاءاهللا حساب کنید     توانید آن را جز ذخایر یوم       بنابراین عبادتی است که می    . کردم واجب عینی است   
  .متتان را به نحو احس انجام دهیدانشاءاهللا بتوانید خد. کنیم برای توفیقان دعا می

  
 اهللا و برکاته والسالم علیکم و رحمت
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  نشستی با پیشکسوتان قضایی
  

  :اشاره
دکتر محمدعلی ضمیری، از قضات دستگاه قضایی که درحال حاضر به عنوان مستشار اداره کل حقوقی و                 

 احیای دادسرا و آموزش ضمن خـدمت        نماید، درخصوص اطاله دادرسی،     قضاییه انجام وظیفه می     تدوین قوانین قوه  
ای از آن بـه نظـر خواننـدگان عزیـز       قضات، در یک نشست کوتاه پیشنهاداتی ارایه نمودنـد کـه در زیـر خالصـه               

  .رسد می
  

عالی، اگر ممکن اسـت مختـصری          جهت آشنایی مخاطبین با شخصیت حضرت      -سؤال
  .درخصوص زندگی و سیر تحصیلی خود صحبت کنید

 شمسی در شهرستان سمنان متولد شدم، تحصیالت ابتدایی و متوسـطه را در ایـن                 هجری 1329در سال   
شهر به پایان رساندم و پس از اخذ دیپلم متوسط به تهران آمده و وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شـدم و در                       

خـدمت  ورود بـه    . از ایـن دانـشگاه بـا رتبـه ممتـاز شـدم            ) لیـسانس ( موفق به اخذ درجه کارشناسـی        1351سال  
  ای ایجاد  دادگستری و مشغله فراوان ناشی از کار قضایی موجب گردید که چندین سال در ادامه تحصیلم وقفه
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شود؛ ولی چندین سال بعد، تـصمیم بـه ادامـه تحـصیل گـرفتم و مجـدداً تحـصیالت خـود را در مقطـع                    
الملـل در دانـشکده       وره حقوق بین  شروع و با قبولی در آزمون مربوطه، در اولین د         ) فوق لیسانس (کارشناسی ارشد   

حقوق دانشگاه شهید بهشتی ثبت نام کردم و موفق شدم این دوره را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخـذ                       
الملل از این دانشگاه شوم و سـپس بـا قبـول شـدن در کنکـور اعـزام                     درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین      

فرانسه رفتم و تحصیالت خود را در مقطع دکتـرای حقـوق در پـاریس ادامـه     دانشجو به خارج از کشور، به کشور      
  .الملل از دانشگاه پاریس شدم داده و موفق به اخذ درجه دکترای حقوق بین

  
هایی را بـه ترتیـب طـی      در چه تاریخی وارد دستگاه قضایی شدید و چه سمت         -سؤال

  اید؟ کرده
 نفـر اول در دوره      5امر قضا مـشغول شـدم و چـون جـزو             پس از اتمام دوره کارآموزی، به        1353در سال   

های بخش تهران کار قضایی را شروع کردم و پس            البدل دادگاه   کارآموزی قضایی شدم، لذا به عنوان دادرس علی       
هـای شهرسـتان تهـران شـدم و پـس از آن، شـعبات مختلـف                   از چند سال خدمت در این سمت، دادرس دادگـاه         

های حقوقی تهران را تصدی نمودم و سپس بنا به تقاضای شخصی، به               ومی دادگاه های صلح و محاکم عم      دادگاه
اداره حقوقی دادگستری منتقل شدن و از آن سال تاکنون در سمت مستشاری اداره کل حقوقی و تـدوین قـوانین                     

  .قضاییه مشغول به کار هستیم قوه
  

ه سوابق و تجربیـات      اگر قرار باشد امروز وارد دستگاه قضایی شوید، با توجه ب           -سؤال
  کنید و چه انتظاری از دستگاه قضایی دارید؟ ریزی می خود، چگونه برنامه

من شخصاً کار خود را با عشق و عالقه آغاز کردم و سعی کردم که این عالقمندی را در خود تقویت کنم                      
  دی همراه است ها و مشکالت زیا و این را یکی از شروط اساسی برای ورود به کار قضایی که با محرومیت
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  .ای در من وجود خواهد شد داشت یا خیر دانم برای شروع مجدد باز هم چنین عالقه دانم؛ ولی نمی می
  

 رسالت اصلی نشریه پیام آموزش، شناسایی و رفع نیازهای آموزشی اسـت، در              -سؤال
  این راستا چه پیشنهادی دارید؟

. های تئـوری    ل و مشکالت عملی بپردازد تا بحث      به نظر من یک نشریه آموزشی باید بیشتر به طرح مسائ          
  .دهند که این وظیفه اخیر را سایر مجالت حقوقی درحال حاضر انجام می

عالی کشور و آرای وحدت رویه هیأت عمـومی   خصوص آرای شعب دیوان    تجزیه و تحلیل آرای محاکم، به     
یر و خبیـر و آگـاه بـه مـسائل حقـوقی و      و نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین، از طرف حقوقدانان بص   

  .تواند برای جامعه قضایی کشور بسیار مفید باشد قضایی، می
  

رسـد کـه جوابگـوی           در بعضی موارد اجرای صرف قوانین و مقررات به نظر می           -سؤال
عالی چیست؟ و چـه       نیازهای قضایی نیست؛ مثالً آزادی فوری محرم تحت قرار، رویه حضرت          

  کنید؟ اد میراه حلی را پیشنه
در یک سیستم حقوقی که براساس حقوق نوشته طرح ریزی شده است، قاضی فقط در چـارچوب قـوانین                   

نیازهایی قضایی را باید مقامات عالی قضایی تشخیص دهند و اقـدامی در جهـت رفـع ایـن                   . تواند حرکت کند    می
اند،   انین از واقعیات اجتماعی دورافتاده    خصوص در موردی که قو      نیازها با تهیه و تصویب قوانین جامع و تکامل، به         

  .صورت دهند
  

شود چه نظـری داریـد و          درباره موضوعی که تحت عنوان افت علمی مطرح می         -سؤال
  کنید؟ حلی پیشنهاد می چه راه

سؤال وضوح چندانی ندارد و اگر موضوع افت علمی و آرای محاکم موردنظر باشد، مقداری از این مـشکل                   
شـود   های حقوق و مقداری از این مشکل مربوط مـی        ها و دانشکده    ت آموزش در سطح دانشگاه    گردد به کیفی    برمی

دهند، ما را از توجه       موضوع آمار و جایزه گذاشتن برای کسانی که آمار بیشتر می          . به تعجیل محاکم در صدور رأی     
  .به کیفیت آراء غافل نموده و به حقوق مردم لطمه زده است
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جایزه را به   . دهد که مسابقه گذاشتن برای آمار دستگاه قضایی، صحیح نیست           میتجربه قضایی من نشان     
به آرایی باید جایزه داد که در آنها حقـوق مـردم            . گیرد  قضاتی باید داد که آراء آنها کمتر در معرض نقض قرار می           

به تمـامی اظهـارات و      به آرایی باید جایزه داد که با صبر و حوصله و متانت صادر شده و                . بهتر تضمین شده است   
گردند؛ این یعنی     مدافعات طرفین توجه شده است؛ نه به آرائی که با یک فرم چاپی و از پیش آماده شده صادر می                   

بنابراین در چنین حالتی طبیعی است که آراء استحکام کافی را از حیث اسـتدالل و                . کیفیت را فدای کمیت کردن    
القاعـده نبایـد      های کارآموزی حین خدمت، علـی       ند واال با توجه به دوره     توجه به دالیل ابرازی طرفین نداشته باش      

  .افت علمی وجود داشته باشد
  

  تواند انجام دهد؟  یک نشریه آموزشی در این راستا چه خدمتی می-سؤال
تواند همین موضوع را به بحث بگذارد تاز نقطه نظـرات مخـالفین و مـوافقین همگـی                    نشریه آموزشی می  

  .مطلع شوند
  

  شود؟  پرونده ها و اطاله دادرسی چگونه حل می  مشکل تراکم- به نظر شما-سؤال
ها و مراجع قضایی که موظفند با آیین دادرسی خاص به حل و فصل دعـاوی حقـوقی و                     مراجعه به دادگاه  

براین در بنـا . شـود  ها را موجب مـی      جزایی مردم بپردازند، طبعاً با کندی همراه بود و خواهی نخواهی تراکم پرونده            
اغلب کشورها سعی شده است که برای جلوگیری از این امر امکاناتی فراهم نمایند که مـردم بتواننـد بـه مراجـع                       

این مراجع یا از قبل بـه همـین منظـور تأسـیس شـده و                . غیرقضایی و خارج از محاکم دادگستری مراجعه نمایند       
ی داوری یا شوراهای حل اختالف و یا اینکه، خـود           قانون جایگاه قانونی آنها را مشخص نموده است، مثل شوراها         

گردند که در آیـین دادرسـی    اصحاب دعوا قبل یا بعد از حدوث اختالف با توافق متوسل به سیستم و یا روشی می     
  های فوق استفاده  های قضایی ایران، کمتر از روش در سیستم. مدنی از آن تحت عنوان داوری نام برده شده است
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لی که در کشورهای دیگر در اثر مراجعه مردم به این مراجع و یـا تمـسک بـه ایـن روش،             شده است درحا  
بنابراین، در تشکیالت قضایی ایـران نیـز بایـد سـعی شـود بـا ایجـاد و                   . های زیادی به دست آمده است       پیشرفت

تـشکیل  . شـود تأسیس این گونه مراجع و یا تشویق به استفاده از روش داوری، از بار محاکم دادگـستری کاسـته                    
شوراهای حل اختالف، چنانچه صالحیت این مراجع تا حدی باشد که اعضای منتخب آن نیاز چنـدانی نداشـته و                    

  .هم چنین اعضای آن از افراد بصیر و مطلع و کاردان و دلسوز باشند، می تواند در این زمینه بسیار مفید باشد
  

های عمـومی و انقـالب،        دادگاه با عنایت به تجربه طوالنی در سیستم دادسرا و           -سؤال
  کنید؟ احیای دادسرا را چگونه ارزیابی می

های محـاکم     احیای دادسرا چنانچه همانند تعطیل آن با عجله صورت نگیرد، بدون شک در کاهش پرونده              
ای صـورت     صـورت مرحلـه     کار احیای دادسرا باید به تدریج و با رفع نواقص احتمالی آن به            . بسیار مفید خواهد بود   

انـد   دعوت از قضاتی که سابقه خدمت در دادسرای عمومی تحت عناوین دادستان، بازپرس و دادیار را داشته            . گیرد
و منصوب نمودن آنها در تشکیالت فعلی دادسرا و استفاده از تجارب آنان با توجه به اینکه انجام کـار قـضایی در                       

  .بدون شک مؤثر استطلبد، در کارآمدی آن  دادسرا تبحر و تجربه خاص خود را می
  

   اگر پیشنهاد خاصی دارید، بیان فرمایید؟-سؤال
  .پیشنهاد ندارم

  
 به عنوان آخرین سؤال، اگر قرار باشد که حاصل تالش و تجربه سالیان دراز در                -سؤال

  امر قضا را در یک جمله بیان کنید تا راهگشای همکاران باشد، آن کدام جمله است؟
  .تار خود بدانند و صداقت در عمل و درستی در کار داشته باشندخداوند را ناظر اعمال و رف

  والسالم



 ١٦٥

  های علوی؛ از قضاوت
  

  اجرای عدالت علیه خود
نیز ) ع(اقامه دعوا کرد و درحالی که علی        ) ع(مردی نزد خلیفۀ دوم، علیه علی       : کند  الحدید نقل می    این ابی 

برخیـز و دوشـادوش     ! یا باالحـسن  : حضرت کرد و گفت   در مجلس حضور داشت، در این هنگام، خلیفۀ دوم رو به            
  .مدعی بنشین

برخاست و درکنار مدعی نشست و طرفین دعوا دلیل و برهان خویش را گفتنـد تـا کـار                   ) ع(حضرت علی   
در این موقع، خلیفـۀ دوم آثـار        . به جای اول بازگشت   ) ع(مدعی پی کار خود رفت و علی        . محاکمه به پایان رسید   

آیا این پیشامد را ناگوار داشتی و از وضع جلسه ناراحـت            : دید برای کشف علت گفت    ) ع( علی   خشم را در سیمای   
  شدی؟

  .آری: امام فرمود
  چرا؟: خلیفۀ دوم گفت

موجب ناراحتی من آن بود که تو مرا در حضور مدعی بـا کینـه اباالحـسن صـدا کـردی،                     : فرمود) ع(علی  
  .شدی خواندی و امتیازی میان من و او قائل نمی می) ع(درصورتی که حق آن بود که مرا به نام علی 

خلیفۀ دوم چون این سخن بشنید، از جا برخاست و امیرالمؤمنین را در آغوش کـشید و صـورتش را بوسـه     
پدرم به فدای شما که خدا ما را در پرتو وجودتان هدایت فرمود و از ظلمت و تاریکی بـه روز و                      : باران کرد و گفت   

  .روشنایی آورد
  

  .65، ص 17الحدید، ج  ، به نقل از شرح ابن ابی178لی امامت، ص تج
  



 ١٦٦

  !خود را بیازماییم
  

  )1(سؤال 
با ارائه  ) ب(بدین شرح که آقای     . نماید  با عنوان کالهبرداری اقدام به طرح شکایت می       ) ب(علیه آقای   ) الف(آقای  

ه خواسته خود که در سـند جعلـی مقیـد           سندی جعلی اقدام به طرح دعوای حقوقی نموده و اینجانب را به ناحق ب             
و چون رأی دادگاه فارغ از تعیین صحت اصالت سند بوده، لذا بدواً به محکومیت وی را                 . بوده محکوم نموده است   

به بهانه اینکه پرونده حقوقی منجر به صدور رأی شده، موضوع را از موارد مختومه بودم امـر                  ) ب(آقای  . نمایم  می
حال شما بـه عنـوان قاضـی رسـیدگی          . رود   از ارائه اصل سند جهت کارشناسی طفره می        رسیدگی اعالم داشته و   

  کننده به این پرونده، چگونه تصمیم گرفته و رأی خواهید داد؟
  

  )2(سؤال 
که به شغل سمساری مشغول بوده برای فروش به امانت          ) ب(یک دستگاه تلویزیون را به مغازه آقای        ) الف(آقای  
) ب(دهـد و آقـای        مـی ) الـف (پیشنهاد خرید تلویزیون را به آقـای        ) الف(تی یکی از دوستان     پس از مد  . سپارد  می

  کند  ، کارگر مغازه از تحویل آن خودداری می)ب(کند، و در نبود آقای  مراجعه و استرداد تلویزیون را درخواست می



 ١٦٧

پس از  ) ب(آقا  . کند   از مغازه خارج می    در ساعتی که کارگر مغازه از نگهبانی غافل بوده، تلویزیون را          ) الف(و آقای   
. نمایـد  کند و مطالبه کمیسیون خود را می   تحت عنوان سرقت شکایت می    ) الف(اطالع از حدوث واقعه، علیه آقای       

شـما بـه عنـوان قاضـی دادگـاه          . نمایـد   دادگاه پس از استماع مطالب طرفین، اقدام به صدور قرار منع پیگرد مـی             
  .نماییدمستندات محکمه را انشاء 

  
  )3(سؤال 

در یک دعوای کیفری، متهم پرونده امحای آثار جرم، با استخدام یک نفر وکیل، به اتفاق، اتهامات وارده به خـود                     
شاکی پس از خـتم     . نماید  هایی را به شاکی پرونده در اظهارات محکمه و لوایح وارد می             اقدام نموده و حتی نسبت    

در این خصوص، شـما     . نماید   آنها با عنوان افترا و توهین طرح دعوا می         رسیدگی و اصدار رأی قطعی، علیه هر دو       
به عنوان قاضی رسیدگی کننده به این پرونده جهت رسیدگی به شکایت اخیر شاکی، برابر با کـدام یـک از مفـاد                       

  قانونی نسبت به مجازات آن دو اقدام خواهید نمود؟
  

  )4(سؤال 
و مدت  . نمایند  از انجام معالجات به دلیل عدم تسویه حساب ترخیص نمی         ها، بیماری را پس       در یکی از بیمارستان   
بیمارستان مجـدداً از تـرخیص بیمـار        . نمایند  شود تا بستگان بیمار اقدام به تسویه حساب می          یک هفته سپری می   

مجـزا  ای  بایـست هزینـه   کند که از بابت یک هفته نگهداری بیمار در بیمارسـتان مـی   کند و ادعا می  خودداری می 
بیمار پس از مدتی به نزد شما به عنوان قاضی دادگاه           . گردد  پرداخت شود؛ که ناچاراً وجه مورد مطالبه پرداخت می        

شـما نیـز پـس از    . کنـد  کند و از مدیر بیمارستان تحت عنوان اخاذی و بازداشت غیرمجاز شکایت مـی          مراجعه می 
  فرمایید؟  خود را صادر میاستماع اظهارات فوق و پی بردن به صحت آنها، چگونه رأی



 ١٦٨

  پاسخ به سؤاالت خودآزمایی شماره قبل؟
  

  )1(سؤال 
  ...خواهد از زندان او می. برد به اتهام صدور چک بالمحل در زندان به سر می) الف(آقای 
  :پاسخ

 زده و در    ها دارای تمبر قانونی و از جمله اوراق بهادر بـوده و مالیـت دارد و متعهـد نیـز آن را انگـشت                         سفته: اوالً
  .باشد می) ب(داده است و متعلق به دارنده آن، یعنی آقای ) ب(مقابل هفت میلیون تومان به آقای 

قـانون  ) 665(و همسرش مرتکب ربودن اوراق بهادر متعلق به دیگری شده و عملشان بـا مـاده                 ) الف(آقای  : ثانیاً
  .مجازات اسالمی منطبق است

  
  )2(سؤال 
  ...شکایتی مبنی بر عدم ثبت واقعه رجوع 1381در سال ) الف(خانم 
  :پاسخ

بخـش  (شـده و بـا تـصویب قـانون مجـازات اسـالمی         ، عدم ثبت واقعه رجوع جرم محسوب نمـی        1371در سال   
، ترک فعل ثبت واقعه رجوع جرم شناخته شده است و از طرفی، بزه عدم ثبت واقعـه رجـوع                    1375سال  ) تعزیرات

تواند دادخواسـت الـزام       مان وقوع واقعه است، نه استمرار زوجیت، و زوجه می         نیز جرم مستمر نیست؛ زیرا منظور ز      
  .همسرش به ثبت واقعه رجوع به دادگاه خانواده تسلیم نماید

  



 ١٦٩

  )3(سؤال 
  ...االرض تحت تعقیب به اتهام محاربه فی) الف(آقای 
  : پاسخ

قانون ) 105(ی است و طبق نص صریح ماده        الله  االرض از جمله جرایم حق      نظر به اینکه محاربه و افساد فی      : اوالً
تواند به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نمایـد و رأی را جـاری نمایـد و                       مجازات اسالمی، حاکم شرع می    

قـانون مجـازات اسـالمی،    ) 199(و اینکه گفته شده قانونگذار در ماده     . رأی صادره از این جهت فاقد اشکال است       
) 105(احصا نموده و علم قاضی از جمله دالیل اثبات ذکر نشده، با توجه به اینکـه مـاده                   راههای ثبوت محاربه را     

، علم قاضی را از عداد دالیل اثبات محاربه خارج نکرده           )199(حکم کلی را بیان کرده است، عدم ذکر آن در ماده            
الناس با استناد بـه همـین         ر حق و جرم محاربه نیز مانند سایر جرایم، با علم قاضی قابل اثبات است؛ زیرا قاضی د               

اهللا   الناس با علم قاضی قابل اثبات است به طریق اولی، حق            تواند به علم خود عمل ماید و چون جرم حق           ماده می 
  .باشد نیز با علم قاضی قابل اثبات می

ز دسـتگیری   اگر متهم قبـل ا    «: ، در بخش حدود آمده بود     1361قانون مجازات اسالمی سال     ) 211(در ماده   : ثانیاً
امـا در   » شـود   شود، اما چنانچه پس از دستگیر شدن توبه کند حد ساقط نمـی              توبه نموده باشد حد از او ساقط می       

مـدت تبعیـد در     «: گفته شده ) 194(، این موضوع مسکوت مانده، تنها در ماده         1370قانون مجازات اسالمی سال     
 نماید و درصورتی که توبه ننماید همچنان در تبعیـد           هرحال کمتر از یک سال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه          

  .شود که توبه محارب قبل از دستگیری مؤثر در تعیین مجازات است درنتیجه، استنباط می» باقی خواهد ماند
  

  )4(سؤال 
  ...طی یک فقره چک بانک ملی شعبه ابوظبی به میزان) الف(آقای 
  :پاسخ

علیـه،   عمومی داراب است؛ زیرا درست است که محل استقرار بانک محال          دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه      : اوالً
قانون مجازات اسالمی، هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم            ) 7(امارات متحده عربی است، اما طبق ماده        

ه چـک  فیه، صادر کننـد     در مانحن . گیرد  شده و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران تحت تعقیب قرار می             
دادگاه داراب صالح بـه رسـیدگی      . بالمحل در حوزه قضایی داراب سکونت دارد و در همان جا دستگیر شده است               

  »های عمومی و انقالب در امور کیفری  قانون آیین دادرسی دادگاه57ماده «. است
 چـک   قانون صدور چک، یک چهار وجه چـک اسـت و چـون وجـه              ) 7(جزای نقدی طبق نص صریح ماده       : ثانیاً

  .شود باشد، یک چهارم جزای نقدی نیز براساس درهم تعیین می درهم می



 ١٧٠

  فراخوان مقاله
  

  !همکاران محترم قضایی در سراسر کشور
نیز همکاران بسیاری از سراسر کشور بـه وسـیله نامـه و             » پیام آموزش «پس از انتشار دومین پیش شماره نشریه        

اندکاران نشریه پیام آمـوزش،        قرار داده و ضمن تقدیر و تشویق دست        نمابر ما را مورد عنایت و الطاف فراوان خود        
اند، که الزم اسـت در       هایی را برای ما ارسال داشته       نواقص و کاستیها را یادآور شده و در این میان، مطالب و مقاله            

الـب علمـی و     همین جا از کلیه این عزیزان تشکر و قدردانی نمایید، و نیز متذکر شویم کسانی کـه مقالـه یـا مط                     
دارند، مقاالت آنان پس از بررسی و اظهارنظر در هیأت تحریریه بـه چـاپ خواهـد                   کاربردی این نشریه ارسال می    

شـود تـا      رسید سپس جهت احتساب به عنوان آموزش غیرحضوری به اداره کل آموزش ضمن خدمت ارسال مـی                
براین، از آنجا که این نـشریه بـه شـما خـانواده             بنا. مند گردد   مؤلف مقاله از امتیازات آموزش غیرحضوری نیز بهره       

قضایی کشور تعلق دارد و ما نیز تنها خدمتگزاران کوچکی هستیم که در این راه رضایت حق تعـالی و خرسـندی                      
شـود،    به حضورتان عرضه می   » پیام آموزش «شما را خواهانیم، اکنون که به حول و قوه الهی اولین شماره نشریه              

هـای حقـوقی و قـضایی         یه کسانی که توانایی و تجربه کافی در زمینه تحقیقـات و پـژوهش             مدیریت نشریه از کل   
دارند، به منظور ارائه مقاالت و مطالب مفید و ارزنده که در جهت رشـد و شـکوفایی علمـی و تحقیقـاتی نـشریه                         

 -االت خـود را   تواننـد مقـ     لذا کسانی که برای همکاری آمـادگی الزم دارنـد، مـی           . طلبد  ثمربخش باشد، یاری می   
تهران، خیابان اوین، دشت بهشت، معاونـت آمـوزش         :  به آدرس  -صورت تایپ شده    االمکان با خط خوانا یا به       حتی
 .قبالً از همکاری و همیاری شما عزیزان سپاسگزاریم. ارسال دارند» پیام آموزش«قضاییه، دفتر نشریه  قوه
  

   
 


