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  سردبیر سخن
 

 عدم عالم دو خا قلمت    رقم ک قلمت از جهان دو ای
 نه قــتحق هــــــخانـــــانــــنه ه رە  نه قـــــــتوف لـــمشع نـم کف در

  
 جوامـع  دیگـر  میـان  در مناسبی جایگاه تواند میاي  جامعه امروزه، دانشو  علم گیر و چشم سریع رشد به باتوجه

 نیـروي  کـه  شود می محسوب یافته توسعهو  قدرتمنداي  جامعهو  باشد هماهنگ علم هقافل رهروان با که باشد داشته
  .باشد داشته گوناگون هاي حوزه در دانش تقویتو  تولید جهتدر بیشتري متخصصو  محقق انسانی
 آمیختگی علم دو اینزیرا  ؛است حقوقو  فقه عرصه ،پژوهشو  مطالعه نیازمند هاي حوزه از یکی شک بی

  .ندو ناظر حاکم جامعه در ها انسان روابط بر مستقیم طور و به دارند یکدیگر با فراوانی
 حضـرت  دانشـگاه  حقـوق و  فقـه  گـروه  همـت  به ،متعال خداوند کمک با »میزان« باعنوان رو پیش نشریه
 جامعه از کوچک عضوي عنوان به پژوهشگر دانشجویانو  گرامی اساتید از جمعی همکاري باو  (س)معصومه

 رویکـرد  بـا  جامعـه  دررا  گونـاگون  موضـوعات کوشـد   می است، گذاشته حیات عرصه به پا حقوقیو  فقهی
  .دهد قرار انمند عالقه خدمت درو  کند بررسی پژوهشی

  :استگفتنی  نکته چند باره اینرد
 حقـوقی و  فقهـی  مباحـث  بـه  انمنـد  عالقـه  اطالعـات و  دانـش  ارتقـاي  حاضر، نشریه انتشار از هدف .1

 آنـان  دسترسـی  تسهیلو  حقوقیو  فقهی موازینو  مطالب با بیشتر آشناییو  ـ عزیز دانشجویان خصوص به ـ
  .باشد می مطالب به

 حضـرت  دانشـگاه  اسـالمی  حقـوق و  فقـه  علمـی  انجمـن  تخصصـی  نشـریه نخسـتین  ، میـزان  نشـریه  .2
 ارجمند اساتید از دلیل همین به ؛باشد همراه یهای کاستیو  نقص با است طبیعی؛ بنابراین باشد می (س)معصومه

  .رسانند یاري مسیر این درادامه را ما خود مفید هاي پیشنهادو  هانظر با شود می تقاضا گرامی دانشجویانو 
اهللا  روح يآقـا روابـط عمـومی ـ جنـاب     کارشناس  ،و اجتماعی فرهنگیمدیریت  هاي مساعدت از درپایان

 دکتـر  دکتـر محمدحسـین وکیلـی مقـدم،     ،صادقی محمد دکتراساتید گرانقدر، حضرات آقایان: و  ـوش   بادامه
 راهکارها بیان با نشریهرسیدن  سرانجام به در که دانشگاه اساتید دیگرو  حسینی سیدعلیرضا دکتر، نکونام وحید

  .کمال تشکر و امتنان را دارم ،بودند ما گر یاريو  همراه خود ارزشمند نظراتو 
  زهرا مؤمنی/ سردبیر
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  مشاهیر
  

  نامه دکتر کاتوزیان زندگی
  

 دنیـا  به تهران در 1310 سال در کاتوزیان ناصر دکتر
 زمـان  در ، ولـی بود تهرانی وا اصلی خانوادگی نام. آمد

 مجبـور شـد،   شناسـنامه  دریافـت  به که زمانی رضاشاه
 خـانوادگی  نـام  ،پارسـی  زبـان  به فراوان عالقه دلیل به

 معنـاي  بـه  شاهنامه از برگرفته( کاتوزیان نام به جدیدي
 ابتـدایی  دوران ایشـان . گزیـد بر خـود  بـراي ) پارسیان

 در را دبیرسـتان  دورانو  اقبـال  دبسـتان  در راتحصیل 
 رشـته  ،ابتـدایی  پـنجم  در وي. گذراند علمیه دبیرستان

 شـاگرد  ایـران  در رشـته  همان درو کرد  دنبال را ادبی
 مـدال  دریافـت  به ایران در بار نخستین برايو شد  اول

سـبب   مدال همین دریافت نایل گردید. علمی 2 درجه
 در علمـی  1 درجه مدال کسب به موفق، حقوق رشته تحصیل با دانشگاه در. گردید تحصیل ادامه برايو ا اشتیاق

  .شد رشته این
 قضـا  رشـته  بهو  شد خارجه امور زارتو به رفتن ازانصراف  باعث، دانشگاه دوم سال در شانای پدر فوت

مشـغول   کـار  بـه  دادگستري در 1345 سال تا 1334 سال از حقوق دوره کارشناسی اتمام از پس. یافت تمایل
 ،یافـت  دسـت نیز  حقوقیو  اداري معاونو  استان دادگاه مستشارو  اراك دادگاه ریاست به حتی آنجاکهتاشد؛ 

 دنیـاي  تـا  شد سبب پهلوي دستگاه با او هاي مخالفتو  تدریس به عشقو  پژوهشو  تحقیق روحیه داشتن اما
  .دده ترجیح دادگستري راضطرابپ دنیاي بر را تفحصو  تحقیق

  علمی هاي سفر. 1
 سـبب  فقه به ایشان افرو عالقه. کرد سفر امریکا و انگلستان، فرانسه هاي کشور بهمرتبه  چند کاتوزیاندکتر 

 فرانسـه  زبـان میـزان   بـه  عربـی  زبان در ایشان شد باعث درنهایت که شد عربی زبان در فراوان مطالعاتانجام 
  .دشو متبحر انگلیس و
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  آثار. 2
گشـت.   لنای حقوق يدکتر اخذ به ،»صیتو« باعنوان دکتري رساله از دفاع با 1339 سال در کاتوزیاندکتر 

 در. شـد ـ موفـق   تهران دانشگاه ـ  ایران در حقوق يدکتر مدرك اخذ به که بود ایرانی دانشجويوي نخستین 
 ادامـه آنجـا  تا ایشـان  مقـاالت و  رسـید  چـاپ  به زمان آن کاليو کانون مجله دروي  مقالهنخستین  1332 سال

  .رسید چاپ به وصیت عنوانو باا کتابنخستین  کهیافت 
 درو  بـود  تهـران  دانشـگاه  سیاسـی  علومو  حقوق دانشکده ممتاز استادو  حقوقی متعدد آثار مؤلف ایشان

 از بـیش و  کتـاب  جلد 57 کاتوزیاناستاد . داشت شرکت ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون نخستین تدوین
 گـامی  ،)جلـد دو ( ییقضـا  عـدالت انـد از:   عبـارت  ایشان کتب برخی که است کرده تألیف علمی مقالهیکصد 

 نظریـه  ،)جلـد بیسـت  ( مـدنی  حقوق ،)جلدسه ( حقوق فلسفه، حقوق علم مقدمه ،)جلددو ( عدالت سوي به
  . ، و...بیانو  اندیشه آزادي ،حقوق کلیات ،حقوق عمومی

  کاتوزیان دکتر هاي توصیه. 3
  :شود می هاي بسیاري در موضوعات گوناگون دارد که درذیل به برخی از آنها اشاره توصیه کاتوزیان دکتر

 مراقب ،هستید عصبانی چیزي از اگر گویم میها  جوان به
 از را تان پدران چندسالهو  چندین گرانبهاي میراث ؛باشید
  .نزنید زمین بر عصبانیت روي

  :دگوی می و داند می توقف مانند را آرزوها به رسیدن ایشان
 بسـیار  کلیسـا  درو  ساخت را پتیا همجسم آنژ میکل وقتی

ــورد ــرار توجــه م ــه خــودش ،گرفــت ق ــرد گری  او از. ک
 مـن  کـار  اینکـه  بـراي  گفت ؟کنی می گریه چرا :پرسیدند

  .بود آمده خوشم کار این ازو  رسیده پایان به
 اجراي ،حقوق علم هدفگوید:  ایشان در جاي دیگر می

. اسـت  عـدالتی  بیو  ظلم از جامعه مصونیتو  عدالت کامل
ـ  مـی  نکتـه  همین در را مشروطیت ماجراي اصل ایشان . دبین

 آن قضـایی  دسـتگاه  در شـدید  فسادو  آنها قضات متضاد آراي ،مشروطیت قیام اصلی علتگوید:  همچنین می
  .بودند خانه عدالتو  عادل حکومت خواهان مردم که درحالی بود، دوران

  علمی اندیشه آزادي درمورد کاتوزیان دکتر نظر. 4
 در ،باشـد  نداشـته  را افکـارش  بیـان  جرئـت  اصالًو  کند بیان را افکارش ،اندیشد می که گونه آن نتواند اگر آدمی

 کـه  زمـانی  مگـر  ،شود مین اصل محقق اینو  ماند خواهد باقی اديو این اول خم در همچنان عدالتو  آزادي بحث
  .گردد می میسر پاافتاده پیش اصل همین اثر برها  اندیشه برخوردو  کند بیان ،اندیشد میرا  هرآنچه هرکس
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  مهربان یار
 آخرین )؛دوم جلد( فقهی استنباط اصول

 نوین رویکردي با اصولی تحقیقات

 اصـولی  هـاي  نـوآوري  از برخـی و دارد  فقهـی  احکـام  استنباط نحوه زمینه در يجدید رویکرد ،کتاب این
و  فقه رشته ویژه بهها  دانشگاه در تدریس برايو  درسنامه صورت به که کتاب این در. کند می بیان را باره دراین
 نیـز و  آن طریقیـت و  قطـع  حجیـت  ،شـده  پرداخته قطعیه امارات درمورد بحث به، است شده نگاشته حقوق
 در عقلـی  دالیـل  همـان  یـا  لبـی  ادلـه  اعتبار میزانبه  نویسنده درادامه. است شده بیان يتجر به مربوط احکام

 هـاي  بخـش  در. استکرده  بررسی اصولی ازمنظر را عقلو  اجماع حجیتو پردازد  می شرعی احکام استنباط
، لغـوي  قـول  حجیـت ، ظواهر حجیت ،عقال سیره، فتوایی شهرت حجیت میزان تبیین بهنویسنده  ،کتاب بعدي

، تخییـر ، احتیـاط ، برائـت  از اعـم  عملیه اصول حجیت
 شـرایط و  آنهـا  عقلـی و  شـرعی  ادله نیزو  استصحاب

 موانـع  و کنـد  مـی  اشـاره  آنهـا  از هریـک  داشتن جریان
 بررسی موضوعیه شبهات در را اجمالی عامبودن  منجز
 رفـع  هـاي  راهو  ادله انواع تعارض از بحث. است هکرد
  .استکتاب  مندرجات دیگر از ،آنها

  
  

  نیا مصطفوي کاظمسید :مؤلف
  (س)معصومه حضرت دانشگاه: ناشر
  فارسی: زبان
  1393: چاپ سال
  نسخه 1000: تیراژ
    328: صفحات تعداد
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 اخالق جایگاه بر نگاهی ؛اساسی حقوقو  اخالق
  ایران اسالمی جمهوري اساسی حقوق در

 بررسـی . اسـت  سیاسـی  تحلیـل ، اساسـی  حقوق قواعد ازها  تحلیل نتری قدیمیو  نتری عمده از یکی
 پایـه  بر قواعدو  اصول تحلیلو  دشمنو  دوست میان تفکیکو  سیاسی ذات در نهفته منازعهو  تعارض
 رویکـرد  تبیـین  درجهـت  تالشـی  رو پـیش  کتاب. رود می شمار به تحلیل نوع این هاي ویژگی از ،قدرت

 ایـن  در. اسـت  ایـران  اسالمی جمهوري نظام اساسی حقوق هاي همؤلف بر تأکید با اساسی حقوق اخالقی
 حیـات  در اخالقـی  رویکـرد  ضرورتو  امکان بیان به، اساسی حقوق اخالقی نظریه از دفاع ضمن کتاب

 هـاي  آزاديو  حقـوق  ،سیاسی هاي ساختار با اخالقی مبانی پیوندچگونگی و است  شده پرداخته سیاسی
  .است گرفته قرار بحث مورد فردي
  
  

 فقیهی فاطمه سیده دکتر: مؤلف

 انتشارات باهمکاريو  مجد: ناشر
  (س)معصومه حضرت دانشگاه

  فارسی: زبان
  1394: چاپ سال
  نسخه 500: تیراژ
  304: صفحات تعداد
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  ترین مقاالت حقوقی تازه
  
  
  

  1کالهبرداري حکم در جرایم
  وحید نکونام

  چکیده
 جـرم  مـرتکبین  مجازات تشدید قانون 1 ماده در حاضر درحال که کالهبرداري جرم کنار در

 تطبیق عدم چون شرایطی دلیل به قانونگذار کههست  مواردي ،است شده بینی پیش کالهبرداري
 یـا  دانسـته  کالهبـرداري  حکم در رااي  مجرمانه افعال، کالهبرداري جرم عناصر با ارتکابی فعل

 وجـود  ابهاماتیو  ها بحث موارد این در. است داده ارجاع کالهبرداري ماده به را عمل مجازات
  .پردازیم می آنها بررسی بهحاضر  مقاله در که دارد

  .حکم، نسخ، اموال علیه جرایم، کالهبرداري :واژگان کلیدي
  

  درآمد
 محسـوب  3»سـفید  یقـه « جـرم  ،یشناسـ  جـرم  ازمنظرو  است اموال هیعل میجرا زمره در 2يالهبردارک جرم

 محسـوب  »باطـل  بـه  مـال  اکل« نوعیو  تعزیري جرایم جزء توان می را کالهبرداري ،اسالم دیدگاه از. شود می
  .است گرفته نام »محتال« هبردارکال و است شده مطرح »احتیال« عنوان تحت کالهبرداري فقهی متون در. کرد

 روم حقـوق  در مثـال  براي بلکه ،شد نمی محسوب مستقلی جرم کالهبرداري قدیم در تاریخی ازمنظر
 سـرقت  مثل اموال علیه جرایم دیگر که داشت »فورتوم« نام به عامی عنوان میجرا سایر کنار در جرم این
 کالهبـرداري  ،قـانون  ایـن  تبـع  به نیز اروپایی کشورهاي دیگر در. شد می شامل نیز را امانت در خیانتو 

 ایـن  ،405 مـاده  موجـب  بهو  فرانسه م1810 سال جزاي قانون تصویب با اینکه تا نداشت مستقلی عنوان
                                                      

ـ  کنفـرانس بـه   1395است کـه در سـال    نکوناماز وحید » جرایم در حکم کالهبرداري«مقاله حاضر، متن . 1 فقـه، حقـوق و    یمل
  .است(شیراز) ارائه شده  رانیا نینو يها مرکز توسعه آموزش ،یروانشناس

2. Fraud. 

3. White-Collar Crime. 
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  .گرفت خود به مستقلی عنوان جرم
 ایـن  بـه قانون مجازات عمومی  238 ماده درو  فرانسه 405 ماده از تبعیت به 1304 سال در نیز ما کشور در

 کـه  داد توضـیح  14/10/1314 مصـوب ق.م.ع. 238 مـاده  تفسیر قانون طی مقنن همچنین. بود شده اشاره جرم
و  حیلـه  کـه  اسـت  این از اعمق.م.ع. 238 ماده در غیرمذکور مال بردن براي تقلبی وسایل به توسل از مقصود
 نیـز و  محـاکم  یـا  دولتی اداراتدیگر  یا ثبت ادارات در امر جریان ضمن در یا کنند اعمال خارج در را تقلب

 کـردن  تمـام  فـرض  بر که است این از اعم »باشد نکرده تمام لیو ،کرده کار این به شروع اگر« ازجمله مقصود
  .است رسیده نمی مقصود نتیجه به جهاتی به یا آورده می دست به ،داشته مقصود که را مالی

 مجـازات  قـانون  مـواد  از برخـی و  کیفـر  دیـوان  تشکیل قانون اصالح قانون طی 1355 سال در قانونگذار
 اخیـر  قـانون  بر اسـاس . دادق.م.ع. 238 ماده در تغییراتی عمومی مجازات قانون به ماده چهار الحاقو  عمومی

 گانـه  سـه  عوامل ،ثالثًا ؛یافت افزایش ریال هزار صد تا هزار ده به نیز نقدي جزاي ،ثانیًا ؛سال سه به حبس ،اوًال
  .گردید بدل دیگري مال بردن به دیگري مال خوردن عبارت ،رابعًا ؛شد بینی پیش ماده در تشدید

 بـه  116 مـاده  طی 1362 سال در اسالمی شوراي مجلس قضایی کمیسیوناسالمی،  انقالب پیروزي از پس
 شـالق ، حـبس  بر عالوه آن به شروعو  کالهبرداري مجازات ماده این اساس بر. دکر اشاره کالهبرداري بحث

  .گردید خارج تشدید عوامل ازبودن  دولت کارمند همچنینو  شد تعیین نیز
 پیـدایش و  کالهبـرداري  جـرم  روزافـزون  رشد دلیل به مذکور قانون تصویب از پس کوتاهی زمان مدت در

 تشـدید  قـانون  28/6/1364 تـاریخ  درنخسـت   ،اي مضـاربه  هاي شرکت وسیله به بزرگ کالهبرداري فقره چند
 شـوراي  ایـرادات  دلیـل  بـه  لیکن ،رسید تصویب به مجلس در هبرداريکال و اختالس، ارتشا مرتکبین مجازات
  .رسید نظام مصلحت تشخیص مجمع تصویب به اصالحاتی با 15/9/1367 تاریخ در نگهبان

 جزایـی  متفرقـه  قـوانین  در، کالهبرداري خاص مصادیق برخی با مقابله براي قانونگذار، مواد این برافزون 
  .است کرده بینی پیش آن بعدي اصالحاتو  238 ماده در مقرر کالهبرداري عام حکم کنار در خاصی احکام

  :پردازیم می کالهبرداري حکم در جرایم مورددر مطرح ابهاماتو  اشکاالت بررسی بهاکنون 
 مجـازات  قابـل  ایآ هک لحاظ نیازا ؛اند داده ارجاعق.م.ع. 238 ماده به را خود مجازات هک نیقوان در ابهام .1

  .باشند یم مجازات دیتشد قانون 1 ماده وسیله به
 دهکـر  ملحـق  يالهبردارک به مجازات ثیح از را يالهبردارک با مشابه جرایم یفراوان نیقوان در قانونگذار

  :مینک یم اشاره آنها از یبرخ به ،بحث به رودو  از پیش هک است
  .1307 مصوب ؛نندک یم یتبان ،ریغ مال بردن يبرا هک یاشخاص مجازات قانون) الف
  .1308 مصوب ؛نندک یم یمعرف خود مال عوض به را ریغ مال هک یاشخاص مجازات قانون) ب
  .1310 مصوب ؛كامالو  اسناد ثبت قانون) ج
  .1309 مصوب ؛راثتو انحصار قیتصد قانون) د

  .1347 مصوب ؛تجارت قانون از یقسمت اصالح حهیال) هـ
  .1313 مصوب ؛اعسار قانون) و
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  .1315 مصوب ؛التکو قانون) ز
  .1350 مصوب ؛يگر مهیبو  رانیا يزکمر مهیب سیتأس قانون) ح
  .1363 مصوب ؛رانیا یاساس قانون 49 اصل ياجرا نحوه قانون) ط

 شـده  ریـ دا یقانون مجوز اخذ بدون هک یفرهنگو  یقاتیتحقو  یآموزش ياحدهاو و مؤسسات لیتعط قانوني) 
  .1372 مصوب ؛شود می و
 مصـوب  ؛یرسـم  اسـناد  دفـاتر و  مکمحـا  در اسـناد و  اظهارات ترجمه به راجع قانون 3 ماده اصالح قانونك) 

  .1376 مصوب ؛آن به ماده چند الحاقو  1316
  :است داشته برخورد دوگونه اصوالً خاص موارد نیا در قانونگذار

 يبرا هک یاشخاص مجازات قانون 2 ماده مانند ؛است ردهک استفاده الهبردارک مکح در ای الهبردارک لفظ از. اول
  .نندک یم یتبان ،ریغ مال بردن

  .رانیاي زکمر مهیب سیتأس قانون 69 ماده مانند ؛است ردهک اشارهق.م.ع. 238 ماده به) دوم
 بـه  باتوجـه  هک معنا بدین ؛ردک عمل دیبا چگونه میجرا نیا با برخورد در هک است آن لکمشو  ابهام اکنون

  ؟جست کتمسق.م.ع. 238 ماده به توان یم هم باز ایآ ،یقانون عنصر رییتغ
  :است شده مطرح دگاهید سه باره دراین
 ،است دانسته يالهبردارک را یعمل قانونگذار هک را يموارد توان نمی معتقدند انحقوقدان یبرخ) الف

 شیافزا تبع هبو  یقانون عنصر رییتغ فقط قانونگذار نظر رایز؛ نمود مجازات دیتشد قانون 1 ماده به ملحق
 قیمضـ  ریتفسـ  اصل دیگر ازسويو  دارند را يالهبردارک جرم عناصر هک بوده يموارد به نسبت مجازات

 ماده نیا به 1 ماده مجازات شیافزا به باتوجه را يالهبردارک مکح در موارد هک دارد اقتضا يفرکی نیقوان
  1.مینساز ملحق
ـ  »الهبـردار ک« اژهو بـه  قانونگـذار  هکـ  يموارد درو  شدقائل  کیکتف به دیبا ،گرید دگاهید بر اساس) ب  ای

 جـرم  یقانون عنصر فعًال هک 1 ماده بر اساس را نابکمرت توان یم حاضر درحال ،است ردهک اشاره »يالهبردارک«
 باشـد  نشـده  اشاره اژهو نیا به ،بحث مورد یقانون مواد در هک یدرصورت کرد، ولی ومکمح ،است يالهبردارک

 بـر  مشـتمل  هکـ  دیتشد قانون شمول ،باشد گرفته صورت ارجاعق.م.ع. 238 ماده در مقرر مجازات به صرفًاو 
  2.است يجد دیتردو  شبهه محل ورکمذ عمالاَ به، است يدتریشد مجازات

 میـان و  اسـت  یفعل ماده ینیگزیجاو  آن اتیح انیپا معناي بهق.م.ع. 238 ماده نسخ معتقدند نیز یبرخ) ج
 یتفـاوت ، شـود  مـی  محسـوب  الهبـردار ک شـود  گفتـه  ای شود می ومکمح 238 ماده مجازات به شود گفتهاینکه 

ـ لفظ اصـول  هک است يجار ییجا در فقط بوده، هیعمل اصول مانند زین قیمض ریتفس. ستین  نداشـته  وجـود  هی

                                                      
 ش،یآزما ی؛ عل144، انتشارات سمت، چاپ سوم، ص1380تهران،  ت،یاموال و مالک هیعل میجرا زاده، بیك: محمدجعفر حبر. .1

 ،یجـزوه درسـ   ت،یاموال و مالک هیم علیجرا ،ی؛ محسن رهام19نشده، ص يراستاری)، وي(کالهبردار یاختصاص يجزوه جزا
  .29، ص1379ـ80قم،  یمجتمع آموزش عال

؛ محمدصـالح  130چـاپ دوازدهـم، ص   زان،ی، نشر م1384تهران،  ت،یالکاموال و م هیعل میجرا ،یرمحمدصادقیم نیك: حسر.. 2
  .110و ص 80ـ81صص ر،یرکبی، نشر ام1381تهران،  ت،یاموال و مالک هیعل میجرا ،يدیلو
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  1.ندارد استناد تیقابلق.م.ع. 238 ماده گرید هک شود می مشخص نسخ مفهوم در دقت با که درحالی ،باشد
 یعـال  وانیـ د. اسـت  شده صادر ییآرا ،قضائیه قوه یحقوق اداره زینو  شورک یعال وانید ازسوي باره دراین

  :است داشته انیب ییرأ در شورک
 الهبـردار ک را ریغ مال دهندگان انتقال 1308 مصوب ،ریغ مال انتقال به راجع مجازات قانون 1 ماده اینکه به نظر

 سپسو  بود نموده نیمعق.م.ع. 238 ماده ،قانون آن بیتصو خیتار در را يالهبردارک مجازاتو  ردهک محسوب
و  دیتشـد  يالهبـردار ک مجـازات ي، کالهبردارو  اختالس، ارتشا نیبکمرت مجازات دیتشد قانون یک ماده طبق
 قـانون  موجـب  بـه  هک یجرایم لذا؛ است دهیگرد لغو مزبور قانون با ریمغا مقررات هیلک قانون همان 8 ماده برابر

و  اخـتالس ، ارتشـا  نیبکمـرت  مجـازات  دیتشـد  قانون مشمول ،فرکی نییتع ثیازح، شود محسوب يالهبردارک
  2.است 1367 مصوب يکالهبردار

 شـدن  محسـوب  الهبـردار ک به باتوجه است معتقد خود یمشورت نظرات از یکی موجب به زین یحقوق اداره
 بـا  دلیـل  همـین  بـه و  شـود  مـی  بـار  زین ریغ مال انتقال بزه بر يالهبردارک جرم آثار یتمام، ریغ مال نندهک منتقل
 شـمار  بـه  قـانون  آن در يالهبـردار ک بـه  مربـوط  مقـررات  مشـمول  ریغ مال انتقال بزه، دیتشد قانون بیتصو

  3.رود یم
 صـراحتًا  قانونگـذار  هکـ  است يموارد مختص نظرها،و  آرا نیا هک شود می مشخص ریاخ يآرا مالحظه با
 صـرفًا  هکـ  ریغ مال انتقال به راجع قانون همچون موارددیگر  در ولی ،است ردهک یمعرف يالهبردارک را یعمل

ـ ا بـه  تـوان  نمـی  ،اسـت  شـده  دانسـته  اعمال قابل مجازات قانون 238 ماده مجازات و  جسـت  کتمسـ  آرا نی
ـ ا حـل  يبـرا  رسد یم نظر به. ندارد اجرا تیقابل نسخ دلیل به زینق.م.ع. 238 ماده دیگر ازسوي  بهتـر  معضـل  نی

  .سازد روشن را موارد نیا فیلکت صراحتاً قانونگذار است
 چـون  يقواعـد دیگـر   نیـز و  يالهبردارک مکح در جرایمبودن  گذشت رقابلیغ ای گذشت قابل در ابهام .2
  .مجازات قیتعلو  فیتخف

 آن یخصوصـ  یمدع گذشت فقط در ازاي هک است داشته اظهار ییرأ در شورک یعال وانید یعموم تئیه
 4؛دهـد  فیـ تخف قتضـا عنداإل را يالهبردارک جرم نابکمرت مجازات موارد گونه نیا در تواند می دادگاه هک است
ـ ن يالهبردارک مکح در جرایم به ریاخرأي  ایآ هک است توجه قابل تهکن نیا اکنون ـ  يتسـر  زی ـ او  ابـد ی یم  نی
  ؟ندا گذشت رقابلیغ زین جرایم

  :است داشته انیب ییرأ در یحقوق اداره
 را يالهبـردار ک جـرم  فقط شورک یعال وانید یعموم هیئت 1/11/63 مورخ 52 شماره رویه حدتورأي  چون

 مکـ ح، متهم نفع به ریتفس به باتوجه، است نشده يالهبردارک مکح در جرایم متعرضو  دانسته گذشت رقابلیغ

                                                      
ـ تعز ،یك: عباس زراعت، شرح قـانون مجـازات اسـالم   ر.. 1 ـ ؛ ا121، نشـر ققنـوس، چـاپ اول، ص   1382، تهـران،  2 راتی  رجی

  .353ص ازدهم،ی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1384تهران،  ،یاختصاص يحقوق جزا ان،یگلدوز
  .11/9/1373مورخ  594شماره  هیرو وحدترأي  .2
  .10/12/1373مورخ  7248شماره  هینظر .3
  .1/11/1363مورخ  52شماره  هیرو وحدترأي  .4
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  1.ستین يجار يالهبردارک مکح در میجرا به نسبت ورکمذ رویه وحدترأي 
  :است ردهک صادر شرح نیبد يگرید هینظر، دگاهید نیا خالف به یمدت از پس ورکمذ اداره

 شـده  احاله گرید جرم يبرا مقرر مجازات هکبل ،نشده مشخص حًایصر جرم یک یقانون مجازات هک يدرمورد
  :شود می مشاهده عبارت نوع دو، است
  ؛شود می ومکمح جرم فالن يبرا مقرر مجازات به عمل نیا بکمرت هک است شده گفته نیقوان در یگاه )الف
  .شود می محسوب ... ای مختلس ای الهبردارک جرم نیا بکمرت مثالً شده حیتصر یگاه )ب

و  گـردد  اجـرا و  نییتع بکمرت درباره ماده فالن در مقرر مجازات هک است نیا مقنن منظور صرفاً ،اول درمورد
 دیـ گو یمـ  قانونگـذار  وقتـی  یعنـ ؛ یشود می مترتب آن مکح در داخل جرم بر يریتنظ آثار یتمام، دوم درمورد

 يالهبـردار ک قیمصاد از را ریغ کمل ثبت ابکارت درواقع ،شود می محسوب الهبردارک ،ریغ کمل ثبت بکمرت
 هکـ  يمـورد  بـا  تـوان  نمی را نیاو  شود مترتب آن بر يالهبردارک آثار تمام دیبا صورت نیدراو  کند می یمعرف

 مجـازات  در كاشـترا  ،ریـ اخ درمـورد  رایـ ز؛ دانسـت  سانیک ،شود می ومکمح يالهبردارک مجازات به دیگو یم
 چـون  فوق مراتب به باتوجه. است مراد مکح موضوعو  قیمصاد در دخول ،باال مشروح درموردو  است منظور

 ،اسـت  ریـ غ مـال اینکـه   بـه  علـم  با را ریغ مال هرکس هک دارد حیتصر ،ریغ مال انتقال مجازات قانون یک ماده
 238 ماده مطابقو  محسوب الهبردارک ،ندک منتقل يگرید به یقانون مجوز بدون منفعتاً ای ناًیع انحاء از ينحو به

  2.شود می ومکمح یعموم مجازات قانون
  :است داشته انیب يگریدرأي  در یحقوق اداره نیهمچن
 ،عمـل  فـالن  بکـ مرت باشـد  شـده  گفتـه  قـانون  در اگر هک صورت نیبد ؛شود توجه قانون يانشا نحوه به دیبا
 مقـررات  یتمـام ، است آمده ریغ مال انتقال به راجع قانون 1 ماده در هک طور همان، شود می محسوب الهبردارک
 بـر  عطـف  آن مجـازات  فقـط  اگـر  ولـی  ،شـود  مـی  آن شـامل بـودن   گذشـت  رقابـل یغ جمله منو  يالهبردارک
 النـاس  حـق  چه چنان؟ نه ای است الناس حق ریاخ جرم هک شود توجه دیبا صورت دراین ،باشد شده يالهبردارک

  3.بود خواهد گذشت رقابلیغ االّو ،گذشت قابل ،باشد
  :است طرح قابل دگاهید سهمذکور،  يآرا به نظر امعان با

 بـه  مربـوط  رویـه  وحـدت رأي  توان نمی و باشد یم گذشت قابل يالهبردارک مکح در میجرا اصوالً) الف
  .دارد را يبرخورد نیچن ياقتضا زین نیقوان متهم نفع به ریتفسو  داد يتسر میجرا نیا به را يالهبردارک

 را عمـل  صـراحتًا  قانونگذار اگر هک معنا بدین؛ شد کیکتف به قائل دیبا يالهبردارک مکح در میجرا در) ب
 گرنـه و ،شـود  می شامل را گذشت رقابلیغ ازجمله جرم آن آثار یتمام ،بود دهکر یمعرف يالهبردارک مکح در

  .دانست گذشت رقابلیغ را جرم توان نمی
 مـورد  جـرم  ،اسـت  دانسـته  يالهبردارک مکح در را جرم قانونگذار هک يموارد دیگر دگاهید بر اساس) ج
 بـه  هکـ بل ،دانسـت  گذشـت  قابل را آن مطلق طور به توان نمی صورت نیرایدرغو  است گذشت رقابلیغ بحث

 رقابلیغ گرنهو ،گذشت قابل ،باشد داشته تیاولو آن یالناس حق جنبه هک یدرصورت ؛دکر توجه دیبا آن تیماه

                                                      
  .28/10/1371مورخ  9912/7شماره  هینظر. 1
  .15/2/1371مورخ  12964/7شماره  هینظر. 2
  .10/7/1370مورخ  1652/7شماره  هینظر. 3
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  .است گذشت
 مجـازات  قـانون  به نظر امعان با رایز؛ ستین حیصح مطلق طور به دگاهید سه نیا از یک چیه رسد یم نظر به
 خـالف بـودن   گذشـت  قابلو  آنهاستبودن  یعموم، جرایم در اصل ،جهان در متداول یحقوق رویه و یاسالم
 اشـاره  گذشـت  قابـل  مـوارد  به .ا.م.ق727 ماده در قانونگذار هک گونه همان ـ دارد مقنن حیتصر به ازینو  اصل

 صـدور  درهرحال ولی، باشد یم گذشت رقابلیغ جرم نیست، یحیتصر نیچن هک يموارد در پس ـ است دهکر
 اصـالح  یـا  رویـه  وحدترأي  با امر این تکلیف است بهترو  است موارد نیابودن  مبهم بر لیدل متفاوت يآرا

  .شود روشن قانون
 یـک  بر اساس ؛است شده مطرح دگاهید سه زین مجازات قیتعلو  فیتخف منع همچون قواعددیگر  مورددر

ـ ق ،گـر ید دگاهید بر اساسو  شود می بار زین آن مکح در جرایم بر يالهبردارک جرم ودیق یتمام ،دگاهید  يودی
 مجـازات  فقطي، الهبردارک مکح در جرایم درو  است يالهبردارک مختص فقط قیتعلو  فیتخف منع همچون

ـ با ،سـوم  دگاهیـ د بـر اسـاس  و  دارد ییاقتضـا  نیچن زین قیمض ریتفس اصلو باشد  می اعمال قابل آن  میـان  دی
 ،اول درمـورد  فقـط و  شـد  قائـل  زیتما آن ریغ مواردو است  دانسته يالهبردارک را عمل قانونگذار هک يموارد
  .است حیصح ریاخ دگاهید رسد یم نظر به. شود می بار زین نظر مورد جرم بر آثار یتمام

  نتیجه
 گذشـته  از قوانین این آنکه دلیل بهو  هستیم رو هروب قوانین تشتت با ،کالهبرداري حکم در جرایم بحث در
 تاآنجاکـه  قانونگـذار  است بهتر آنکه مهم نکته ولی ،دارد وجود تغییرو  اصالح به نیاز تبعًا است، داشته وجود
 آن حکـم  در مـواد و  کالهبرداري جرم تعزیرات بخش از فصلی درو بزند  دست قوانین تجمیع به ،دارد امکان

 شـود  دقـت  بایـد  تخصصـی  کـامًال  مـوارد  در البتـه  .نمایـد اقـدام   اشـکاالت و  ابهامات اصالح بهو  تجمیع را
  .نرساند آسیب خاص مواد ردیگ به کالهبرداري حکم در جرایم جایی هجاب

  
  

  منابع
  .1380 انتشارات سمت، :تهران ؛تیاموال و مالک هیعل میجرا؛ محمدجعفر زاده، بیحب .1
  .1384 زان،ینشر م :تهران ؛تیاموال و مالک هیعل میجرا ؛نیحس ،یرمحمدصادقیم .2
 .1381 ر،یرکبینشر ام :تهران ؛تیاموال و مالک هیعل میجرا؛ محمدصالح ،يدیلو .3

  .1382 نشر ققنوس،: تهران ؛یشرح قانون مجازات اسالم؛ عباس زراعت، .4
  .1384انتشارات دانشگاه تهران،  :تهران ؛یاختصاص يجزاحقوق ؛ رجیا ان،یگلدوز .5
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  1ساخت سفارش قرارداد
  محمد صادقی

ـ  در هکـ  سـاخت  سفارش ـ  متقاضـی  هکـ نیا از اسـت  عبـارت شـود،   مـی  گفتـه » استصـناع « آن بـه ی عرب  ای
 سـازنده  تـا  بدهـد  راء شی ای االک آن ساخت سفارش، گر صنعت ای سازنده به نیمعء شی ای االدهنده ک سفارش

 از پـس  است نکممو  شود پرداخت، سفارش هنگام است نکمم االک متیق. بسازد را آن خود لوازمو  مواد با
 است نکمم نیهمچنگردد.  پرداختدهنده  سفارش به لیتحوو  ساخت اتمام از پسی حت ای سفارش ازی مدت

  .باشدی اقساطصورت  به پرداخت
 طیشـرا و  اوصـاف پایـه   بـر  را نظـر  مـورد ي االکند، ک می هیته ای دارد هي کمواد با سازنده، معمولطور  به

ـ  دهـد  لیتحودهنده  سفارش بهو  باشد داشته ازقبل را شده سفارشي االک است نکمم، ولی سازد یم ي االکـ  ای
  .دهد لیتحوکند و  هیته بازار از را نظر مورد

ي مواد با سازنده تا ردیگ صورت لوازمو  االک لیمکت ای اصالحي برا است نکمم ساخت سفارش نیهمچن
  .دینما لیمکت ای اصالح را نظر موردي االکند، ک می هیته هک

 هماننـد ي معنـو ي و رکف امور درباره هکبل، است صادق لوازمو  االک ساخته دربار تنها نه ساخت سفارش
ـ نو...  تابي، تألیف کا انهیراي افزارها نرمکشی، ساخت  نقشهطراحی،   سـاخت  سـفارش یابـد و   مـی  مفهـوم  زی

ـ دلو  انـد  بـوده  آشـنا  سـاخت  سـفارش  با اماألی میقد از مردم. است شده مطرح زینباره  نیدرا  قـرارداد  رواج لی
 متنـوع گونـاگون و   اجـات یاحت گوي پاسخ، آمادههاي  االک فروشودیخرو  عیب عقد هک بود نیا ساخت سفارش

 سـاخت ، نجـاري ، نقاشـی ، لبـاس  بافت، فشک ساختچون  ییها نهیزم در داد قرار نیا از استفادهو  نبود مردم
  یافت. رونق و... ظروف
دلیل برخـورداري   به آنها آماده هک ییاالهاک دیخر به ازین، الديیمبیستم  قرن اوایلویژه  به معاصر دوران در

ـ . افتی شیافزا، شد یم داده سفارش ارخانجاتک به دیباو  نداشتوجود  خاص هاي تیمک ای صفاتاز   نیچن
 صـنعتی  شـورهاي ک در مشـهور  هـاي  ارخانـه و ک تجـاري  بـزرگ  هـاي  تکشـر میان  دیخري برا ییها سفارش

 درخواسـت  شیافزا جهیدرنتو  تیجمع مداوم شیافزا. شد مطرح اقتصادي نظام در اساسیاي  مسئلهصورت  به
ـ  باعـث و  آوردوجـود   بـه  را هـا نآ دیـ جد وريافنو  اختراعات هک ییداینوپو  صنعتی االهايک ، زنـدگی ی راحت

 شـتر یب را داد قـرار  نیا به مردم ردیکروو  توجه، است شده زندگی التکمش ردنک مو ک قتو  در ییجو صرفه
و  ريیشـگ یپ، خصوصـی و  عمـومی  بهداشـت  شـامل . این امر است فراگرفته را زندگی هاي جنبه همهکرده و 

و  بـزرگ  عیصـنا ، دور راه از ارتباطات، نقلو  حمل، تیتربو  میتعلي، دار خانه، ییغذا عیصناو  هیاغذ، درمان
و  سـرگرمی ، محصـوالت  بنـدي  بسـته ، آفاتو  حشرات با مبارزه، شاورزي، وسایل کمتنوع هاي لباس، وچکک
 هـدف عنـوان   بـه  روش نیاشود.  و... می ردنکمنجمد، ردنکسرد، ردنک گرم، فیتنظ، ییروشنا سائل، ورزشو

                                                      
است که بـه فصـلنامه حقـوق     ی، نوشته دکتر محمد صادق»قرارداد سفارش ساخت یحقوق تیماه«از مقاله  يا متن خالصه نیا. 1

  است. دهیچاپ رس مجله به 8دانشکده حقوق دانشگاه تهران ارائه شده و در شماره 
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 سـفارش  قیازطر ارخانجاتک داتیتول از اريیبسو  دارد انیجر ایدن تمامی در تجارتو  صنعتمیان  مشترك
  شود. می ساخته

توانـد   مـی  هکـ بل، سـت ین محصـور  شخصـی  ازهـاي ین قلمرو در سابق همانند ساخت سفارشاساس  براین
 نقـش ، مثلـی  االهـاي ک از ادیـ ز هاي تیمک دیتول درو  شود گشوده آني برا عییسو قلمرو دری صنعت هاي افق

  کند. فایا اساسی
ـ ن اسالمی هاي بانکویژه  به یکبان نظام در ساخت سفارش از استفاده . اسـت  داشـته  يگیـر  چشـم  رونـق  زی

 انجـام  شـرعی  عقـود  قالب در را خود هاي گذاري هیسرماو  مالی، تأمین ربا از اجتناب براي اسالمی هاي کبان
 قـرار  اسـالمی  توسـعه  بانکو  عربی شورهايک درویژه  به ها کبان استقبال مورد هک عقود نیا از. یکی دهند می

 هـاي  پروژه مالی، تأمین عرصه نیا به رودو با اسالمی هاي کبانباشد.  می ساخت سفارش قرارداد، است گرفته
 ربا بدون خود موردنظر سود بهنیز  درمقابل؛ اند دهیبخش رونق دیتول امر بهو  گرفته عهدهرب را وچکو ک بزرگ
  .یابند می دست
، هـا  مارستانیب، ها هتل، ارخانجاتک سیتأس، ساختمان سازي انبوهمانند  بزرگی هاي پروژه درویژه  به امر نیا

 لـی یرو  ییایـ در، ییهـوا  نقـل و  حمـل ، شـاورزي ، کسازي راه، سدسازي، لوهایس، انبارها، مدارس، ها دانشگاه
 نکممسازد و  فراهم را نیمع پروژه کی براي الزم هیسرما فقط است نکمم بانک. است داشتهبسیاري  اربردک

  .ردیگ برعهده خود را پروژه کی لیمکت ای ساخت، امر نیا بر عالوه است
ـ ا طـرح  به برخی، متأخر فقهايمیان  در، ولی ندارد چندانی سابقه هیامام فقه در ساخت سفارش  بحـث  نی

تـوان بـه    ؛ ازجملـه مـی  اند برآمده، ساخت سفارش قرارداد تیاهم هیتوجي برا حلی راهیافتن  دراند و  پرداخته
 دیاسـات  برخی نیهمچناند.  کرده ارائهباره  نیدرا هاشمی شاهرودي اهللا یتآو  مؤمن اهللا یتآاي اشاره کرد که  مقاله

انـد.   پرداخته ساخت سفارش بحث به، اجارهچون  موضوعاتی مناسبت به، فقه خارج درس در قم هیعلم حوزه
 چشـم  بـه  حقوقـدانان  تـب ک درو  اسـت  نشده مطرح مستقلی مبحثعنوان  به ساخت سفارش رانیا حقوق در

  .اند ردهک اشاره ساخت سفارش به، اجاره ای عیب مبحث لیذ در حقوقدانان برخی گرچه؛ خورد نمی
 ییقراردادهـا  نیچنـ وجـود   به یکبان ستمیس ازینو  یکبان نظام در ساخت سفارش اربرددلیل ک به نیهمچن

 قـرارداد  نیا درباره قیتحق انجام به راًیاخ زيکمر بانک یکبانو  پولی دهکپژوهش، داريکبان امور سهولت براي
 ضمن در استصناع عقد درج آننتیجه  هک است نمودهاقدام  آن درباره حقوقیو  فقهی نظرات آوردن دست بهو 

  اند. کرده بررسی را موضوع نیا، اقتصاد علمازمنظر  زین اقتصاددانانی برخ. است اسالمی بانکداري عقود
شـده   بررسـی و  بحـث  گسـترده و  عیسـ طور و و به دارد طوالنی سابقه ساخت سفارشسنّت،  اهل فقه در
 استصـناع  عنوانبـا  سـاخت  سـفارش  معموًال، سلم ای عیب قرارداد بحث لیذ درسنّت  اهل فقهی تبک در. است

  .است دهش انیبگوناگون  مذاهب در آن آثارو  امکاح، طیشرا، ادله، مطرحهاي  یهنظرو  است دهش مطرح
 اسـتفاده  چگـونگی و  ساخت سفارش بررسیو  بحث به را جلساتی اسالمی نفرانسک سازمان فقهی مجمع

. انـد  دهکـر  ارائـه  را علمـی  مقـاالت  حقوقـدانان و  فقهـا  آن در هاست ک پرداخته حاضر عصر در قرارداد نیا از
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 برخـی انـد و   کرده مطرح خود حقوقی تبک در را مسئله نیاسنّت،  اهل فقه از تبع به زینسنّت  اهل حقوقدانان
  .اند داده اختصاص نداب را خاص رساله ای مقاله، تابک

 سـفارش  ريیارگکـ  بـه  نحـوه  دربـاره بسیاري  هاي تابشده است و ک بحث زین اقتصادي ازنظر قرارداد نیا
  .است افتهی نگارش اسالمی شورهايک در، یکبان ستمیس در ساخت
ـ ب مانند ییها بحث لیذ در ساخت سفارش از استفاده، غربیو  خارجی حقوق در  اريکـ مانیپو  اجـاره ، عی
  .است شده مطرح
  
  

  منابع
سـالمی،  اإل سه النشرمؤسسالمدرسین ۀمع؛ قم: جاةفی مسائل جدید ةمن قمی، محمد؛ کلمات سدیدؤم .1

  .ق1415
الحرام؛ قم: انتشـارات دارالتفسـیر،   بیان الحالل واألحکام فی  علی؛ مهذبموسوي سبزواري، سیدعبداأل .2

  .ق1413
العربـی،   حیاء التـراث إسالم؛ بیروت: انتشارات دار اإل نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکالم فی شرح شرائع .3

1362.  
 .ق ،1433ه الفقه و معارف اهل بیتمؤسس؛ ةجارمحمود؛ کتاب اإلهاشمی شاهرودي، سید .4
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  قضاوت آزمون با آشنایی
 

 
  

  :بر دو گونه است قضاوت
 جـرا اإل الزمو  قضـاوت  متصـدي  نهاد ازسوي حکمی هئارا به درنهایت: نفر چند نزاع در حقیقت کشف. 1

  .انجامد می نهاآ میان اختالف به دادن پایان برايو  حکومت ازسوي
 بـراي  خداونـد  سـوي از کـه  یهای منصب از یکی: مردم میان در کشمکشو  نزاع رفع براي کردن داوري. 2

  .است شده تعیین الشرایط جامع فقیه براي نهاآ ازجانبو  ائمهو  پیامبران
 مرحلـه  شـش  داراي کـه  اسـت  حقـوق و  فقـه و  حقـوق  رشته دانشجویان اهداف از یکی قضاوت آزمون

  :باشد می
 کـارآموزي  دوره. 6 ؛نهـایی  اختبـار . 5 ؛گزینش. 4 ؛علمی مصاحبه. 3 ؛تشریحی آزمون. 2 ؛تستی آزمون. 1

  .)آموزشی مرحله(

  مراحل آزمون قضاوت

  آزمون تستی. 1

 دانشگاهی داوطلبان براي تستی آزمون منابع  
  )2 ضریب( شغلی استعدادـ 
  )3 ضریب( مدنی حقوقـ 
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  )2 ضریب( تجارت حقوقـ 
  )3 ضریب( عمومی جزاي حقوقـ 
  )2 ضریب( اختصاصی جزاي حقوقـ 
  )2 ضریب( مدنی دادرسی آیینـ 
  )2 ضریب( کیفري دادرسی آیینـ 

 حوزوي داوطلبان براي تستی آزمون منابع  
  )1 ضریب( مکاسب بیع شامل فقه ـ
  )1 ضریب( 5 مقصد پایان تا کتاب ابتداي از صولاأل کفایت کتاب 1 جلد شامل فقه اصولـ 
  )1 ضریب( صدر شهید الثانیه الحقه شامل فقه اصول ـ
، صـایا و ،شفعه، کالتو ،اجاره، صلح، ضمان، دین، متاجر، شهادت، قضا: لمعه شرح از کتاب پانزده شامل فقه ـ

  )1 ضریب( دیات، قصاص، حدود، نکاح
  .شویم می بعد مرحله وارد بیاوریم درصد60 مرحله این در اگر

  آزمون تشریحی .2

 تشریحی آزمون منابع  
  )سؤال 1( مدنی دادرسی آیینو  مدنی حقوقـ 
  )سؤال 1( کیفري دادرسی آیینو  اختصاصیو  عمومی جزاي حقوقـ 
  )سؤال 1( تجارت حقوقـ 

 متقاضی، پنجـاه  اگرو  است داوطلبان حقوقی تحلیلو  استداللو  قدرت سنجش فقط هدف مرحله این در
  .شود می بعد مرحله اردو د،بیاور را نمره درصد

  علمی مصاحبه. 3
چهـار   درمـورد  او ازو  شـود  مـی  دعوت مصاحبه به، کند کسب را الزم نمره ،قبلی آزمون در داوطلب اگر
  :شود می هایی ذیل، پرسش درس

  مدنی حقوق ـ
  اختصاصی جزاي حقوقو  عمومی جزاي حقوقـ 
  مدنی دادرسی آیینو  کیفري دادرسی آیینـ 

 شما استرس و کردن صحبت، رفتارکردن نحوه خواهند می نهاآ. هستند نیز روانشناس کنندگان مصاحبه
  .بسنجند را

  .شوید می گزینش مرحله اردو ،کنید کسب امتیاز 60 اگر ؛است 100 مرحله این نمره
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  گزینش. 4
 تشکیل داوطلب برايو  روند می گزینش اداره به، گذارند سر پشت موفقیت با را قبل مراحل که داوطلبانی

  .دهند می پرونده
 دریافـت  توثیـق و  تعـدیل  برگـه  نسـخه دو  ،قضائیه قوه ازسوي شده معرفی مدارك ارائه بر عالوه داوطلب

 بـه  داوطلب ،هفتهدو تا چهار  گذشت از پس. برسد دانشگاه استاد قاضی/ جمعه/ امام امضاي به باید که کند می
و اسـت   نشـده  معرفی دقیقی منبعها  آزمون این در. گردد می دعوت شناسی روان حضوريو  تستی هاي زمونآ

 بـه  نوبـت  ،شناسـی  روان مصاحبه از پس. است فرد روانیو  روحی ضعیتو و شخصیت ارزیابی جهت صرفاً
  .رسد می عقیدتی گزینشسپس و  محلی تحقیقات

  نهایی اختبار. 5
 رئـیس  عنـوان  بـه  نفـر  یکو  کشور عالی دیوان رتبه عالی قضات از نفر دو وسیله به داوطلب مرحله این در

  .رسد می پایان به آزمون مراحل ،آن در قبولی درصورت که گیرد می قرار پرسش مورد، گزینش

  )آموزش مرحله( کارآموزي دوره. 6
 گـرفتن  بـر  عـالوه  دوره ایـن  در .)مـاه  شـش  دکتري دانشجویان( کشد می طول سال یک کارآموزي دوره

 شایستگی دوره این در هرچه. بگذارد سر پشت را امتحان پنجاه حدود باید ،)یک میلیون تومان حدود( حقوق
 هـدف  اکنـون  البتـه . کند کار بهآغاز ، باشد داشتهتمایل  هرجایا  بهتر هاي شهر در تواند میدهد،  نشان بیشتري

  .است گزینی بومی

  قضاوت آزمون شرایط

  عمومی شرایط .1
  ؛ایرانی تابعیت ـ
  ؛اسالم دین به اعتقادـ 
  ؛ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون به عملی التزامـ 
  ؛روانیو  جسمی سالمت داشتنـ 
  ؛خاص گروهو  حزب به ابستگیو  عدمـ 
  ؛اخالقی شهرت سنح داشتنـ 
  ؛پزشکی معافیت یا خدمت پایان کارت داشتنـ 
  ؛گردان روان موادو  دخانیات به اعتیاد عدمـ 
  ؛کیفري محکومیت سابقه نداشتنـ 
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  ؛سال 40 حداکثرو  سال 22 سن حداقل داشتنـ 
  .مولد طهارتـ 

  اختصاصی شرایط .2
  :ذیل است حوزوي یا دانشگاهی مدارك از یکیبودن  داراازجمله شرایط اختصاصی، 

  ؛حقوق کارشناسیـ 
  ؛حقوقو  فقه کارشناسیـ 
  ؛حقوق مبانیو  فقه گرایش با الهیات کارشناسیـ 
  ؛حقوقو  اسالمی معارف پیوسته ارشد کارشناسیـ 
  ؛حقوق مبانیو  فقه گرایش با الهیات ارشد کارشناسیـ 
  .باالتر یا حوزوي 2 سطح ـ

   



 

23 

  

  اطهار ائمه ازدیدگاه فقه علم جایگاه
  

 او بـه  سیاسـى و  اجتمـاعى ، شخصـى گونـاگون   ابعـاد  در را انسان زندگى روش ،فقه علم اینکه به باتوجه
  :ازجمله ؛است شده داده فقه بهبسیاري  اهمیت دینى روایات عرصه در ،آموزد مى

 شـىء  لکـّل  إّن« :است آمده حساب به عبادت باالترینو  دین ستون عنوان به فقه، روایات از بعضى در) الف
 ةالعبـاد  فضـل أ« ،)28768حـدیث   هجري قمـري، 1413 (عالءالدین علی بن حسام،»الفقه الدین هذا هدعامو  هدعام
 خـداى  کـه اسـت   شـده  معرفـى  چیـزى  برترین و )29، صفحه 1هجري قمري، جلد1416 (شیخ صدوق،»الفقه

هجـري  1414السرخسـی،  (»الدین فى الفقه من أفضل بشىء تعالى عِبداهللا ما«: شود می واقع پرستش مورد آن با متعال
  ).10، صفحه 1جلدقمري، 
 اهلـش  از را آن بایـد  کـه اسـت   شـده  ذکـر  مسـلمانى  هـر  فریضـه  عنوان به فقه یادگیرى، روایات در) ب

 آن دربـاره  گـو و گفـت و  بحث ،»عبادت« آن فراگیرى ،»حسنه« وندخدا براى آن تعلیم که اى فریضه، فراگرفت
ـ  نمى را آن که کسى به آن دادن یاد ،»جهاد« آن به کردن عمل ،»تسبیح«  بـه  آن بخشـش و  بـذل و  »صـدقه « ددان

  است: »اهللا لىإ تقرّب« اهلش
 طلبـه و  هحسن للّه تعلّمه فإنّ أهله من اقتبسوهو مظانّه من العلم فاطلبوا مسلم کلّ على ۀفریض العلم طلب
 تعـالى  اهللا إلـى ۀ قرب ألهله بذلهو  هصدق الیعلمه من تعلیمهو  جهاد به العملو تسبیح به ةالمذاکرو ةعباد
ـ  سـبل  منـار و  الحـرام و الحـالل  معالم ألنّه ، 569صـفحه   هجـري قمـري،   1414شـیخ طوسـی،   ( ۀالجن

  ).2  حدیث
 ریـزى  برنامـه  فقـه  یـادگیرى  براى که مسلمانى«: خوانیم مى خدا رسول از صادق امام از روایتى در) ج
، 1(عالمه مجلسی، جلـد  »است سرزنش شایسته راستى به ،دهد نمى اختصاص آن به را هفته از روزى و نکرده

 )44، حدیث 176صفحه 

 بـه  کـه است  شده وارد روایات در) دین در بصیرت صاحب یعنى( »فقیه« درباره توجهى قابل تعبیرات) د
  :شود مى اکتفا آنها از بعضى ذکر

 نسبت شهر دیوار حفاظت همانند ؛کنند مى حفاظت اسالم ازو  اند اسالم محکم دژهاىو  ها قلعه، فقیه مؤمنان. 1
، 38، صـفحه  1ثقه االسالم کلینـی، جلـد   (»لها ۀالمدین سور کحصن اإلسالم حصون الفقهاء المؤمنین إّن« :شهر به

  .)3حدیث 
 إبلـیس  علـى  أشـد  احدو فقیه« :است شدیدترو  تر سخت، عابد هزار از ابلیس براى فقیه یک وجود .2

  .)48، حدیث 177، صفحه 1عالمه مجلسی، جلد (»عابد ألف من
 إلـى  أحـب  المـؤمنین  من یموت أحد من ما« :نیست فقیه مرگ ازتر  محبوب ابلیس براى مرگى هیچ .3
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 ).2، حدیث 38، صفحه 1جلد(ثقه االسالم کلینی، »فقیه موت من إبلیس
(عالمـه  »ةعبـاد  إلـیهم  الجلـوس و ةقـاد  الفقهاء« :اسـت  عبادت آنان نزد نشستنو  اند جامعه رهبران فقیهان .4

  )201، صفحه1مجلسی، جلد
  

  منابع
ئمه؛ اصـول سرخسـی؛ بیـروت: انتشـارات دائرالمعرفـه،      األ سهل شمس ابی بن احمد سرخسی، محمدبن .1

  ق.1414
  ق.1416المدرسین، معۀشیخ صدوق؛ الخصال؛ قم: انتشارات جا .2
  ق.1414انتشارات دارالثقافه، مالی؛ قم: شیخ طوسی؛ األ .3
  .ق1413فعال؛ بیروت: انتشارات الرساله، األقوال وحسام؛ کنزالعمال فی سنن األ بن عالءالدین علی .4
  .ران: انتشارات دارالکتب اإلسالمیهنوار؛ ایعالمه مجلسی؛ بحاراأل .5
 کلینی؛ الکافی؛ قم: انتشارات دارالحدیث. .6
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 حقوقو  فقه رشته معرفی
  

  رشته نهیشیپ. 1
 نبـی  زمان در آن هاي پایه که است اسالمیو  نیید هاي دانش از رشته نیتر لیاصو  نیتر مییقد ،فقه دانش

 زنـدگی  در الهـی  احکـام  بـه  مسـلمانان  فـراوان  ازین جهت بهو  است شده نهاده اطهار ائمهو  اسالم مکرم
 دانـش  نیتر اصلی ،رانیا در دانشگاه سیتأس از پیش تا دانش نیا. است داشته اريیبس بالندگیو  رشد ،روزمره

 عنـوان  بـه  را فقـه ، هیـ علم هـاي  حـوزه  طـالب  نیـز  اکنـون  هـم و  اسـت  بـوده  هیعلم هاي حوزه در توجه مورد
 در دانشـگاهی  رشـته  صورت به بار نینخست براي، دانشگاه سیتأسولی ، آموزند می حوزوي درس نیتر محوري

  شد. سیتدر تهران دانشگاه) امروزي اتیاله دانشکده( منقولو  معقول دانشکده در 1313 سال

  رشته موضوع. 2
 امکـ اح اسـتنباط و  استخراج ،اصطالح درو  است نظرى مسائل قیدق فهم ای فهم مطلق معناى به درلغت فقه
 آسـمانی  نیـ دو  خداوند به مانیا از پس انسان. است اجماعو  عقل، سنّت ،قرآن همانند نیید منابع از شرعى
 هـاى  جنبه همه در را خود ردارکو  رفتار داند مى الزم خود بر، شمارد مى خداوند بنده را خود هکازآنجا، اسالم

 عیقـا و همـه  در عتیشر نواهىو  اوامر هک رو ازآن ؛دهد انجام اسالم عتیشرو  آسمانى قانون اساس بر زندگى
 علمـى  بحـث  ازمندین، آسمانى عتیشر برابر در انسان فهیظو نییتع، است نبوده مشخصو روشن  دادهایروو 
ـ ا میتنظـ و  کشـف  دار عهـده  تا آمد دیپد مسلمانان انیم در دانشیبنابراین  ؛است اى گسترده بررسىو  قیدق  نی
 شـرعى  فهیظو نییتع با مستدل ىیآشنا از است عبارت کهبوده  فقه همان دانش نیا. شود نمدو نحو به ظایفو

 طبـق  تا دارد امىو بدان را انسان، نید از تیتبع هک رفتارى نحوه عنىی شرعى فهیظو و هواقع هر برابر در انسان
  .است فقه از برخاسته یشرع حجت ازمندین خود فعل حکم صیتشخ در فرد که چنان ؛ندک عمل آن

  رشته هاي توانمندسازيو  دها کارکر. 3
 یشـرع  حجـت  به محتاج ،ها نظامو  نهادها قیطر از خود تیحاکم عمالا درجهت حکومتو  جامعه اداره

و  مضـاف  يهـا  فقـه  بـر  تأکیـد  باعـث  نکتـه  نیهمـ و  است مهم نیا متکفل يساز نظام حوزه در فقه که است
  .است شده دانشگاه در يا رشته نیب

، دارهاإل فقـه ، قتصـاد اإل فقـه ، ءالقضـا  فقـه ، السیاسـه  فقـه ( مضـاف  يهـا  فقه همچون پیرافقهی مباحثدر فقه، 
 فلسـفه و  دربردارد را العلل فقهو  المقاصد فقه چون مسائلی که فقه فلسفهو  ..).و ۀالفکری ۀالمالکی فقه، النظام فقه
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 وسـیله  بـه  ریپـذ  امکـان  علمـی  هـاي  فعالیـت  ازجمله اساس براین. است فقه اصول دانش به ناظر که فقه فلسفه
 این. کرد اشاره ،است رکاربردپو  روزآمد که مباحث گونه این در پژوهش به توان می رشته نیا آموختگان دانش
  .باشد علم تولیدو  محمد آل فقه دانش به خدمتی تواند می مهم

 از برگرفتـه ایران  جزاییو  مدنی قوانین ازآنجاکه استگفتنی 
 الزم اسـت  نیـز  مقـررات و  قوانین مابقی حتیو  است فقه دانش
 رشـته  ایـن  اهمیـت  ،باشـد  نداشته فقهی موازین با مغایرتی هیچ

  .شود می دوچندان
 

  رشته هدف. 4

 هاي دوره ازطریق حقوقو  الهیات هاي رشته در عالی آموزش سساتؤمو  ها دانشگاه نیاز مورد اساتید تربیت. 1
  ؛دکتريو  ارشد کارشناسی

  ؛دکتريو  ارشد کارشناسی هاي دوره ازطریق تحقیقاتیو  علمی مراکز نیاز مورد پژوهشگرانو  محققان تربیت. 2
  ؛کشور قضایی دستگاه نیاز مورد کارشناسان تربیت. 3
  . ...و دولتی مراکز کارشناسی هاي قسمت در رسانی خدمت منظور به توانا کارشناسان تربیت. 4

  
 بـا  شـغلی  هـاي  فرصت ازنظر رشته این است گفتنی

 در تواننـد  مـی  التحصـیالن  فارغ. است برابر حقوق رشته
، رسـمی  اسـناد  دفتر سردفتري، کالتو ،قضاوت مشاغل
ــاتر ــالق دف ــاورهو  ازدواجو  ط ــوقی مش ــغول حق  مش

  .شوند  کار به
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 علمی هاي نوشته دستو  ها پژوهش
  دانشجویان

 
 
  

  نگاه فقهی و حقوقی به جهیزیه
  منیؤزهرا م

  

  مقدمه
عنوان امري طبیعی و پسندیده در تمامی جوامـع پذیرفتـه شـده اسـت؛ اگرچـه اشـکال و کیفیـات         نکاح به

گـردد؛ رویـدادي کـه     یادماندنی در خاطرات اشخاص ثبت مـی  عنوان رویدادي به خود را دارد. نکاح بهخاص 
شود، تبعاً بحـث تهیـه جهیزیـه     هاست. هنگامی که مسئله نکاح مطرح می ها و گذشت از منیت شدن آغاز یکدل

وسـیله زوجـه یـا     زیه بـه مطابق عرف جامعه، جهی. امروزه گردد عنوان الزمه زندگی مشترك جدید مطرح می به
برد، ولی آیا در قانون و شرع نیـز تهیـه جهیزیـه از     شود و زوجه با خود به منزل زوج می خانواده وي تهیه می

شود یا از تکالیف زوج قلمداد شده اسـت؟ دراینجـا بـه بررسـی جهیزیـه ازمنظـر        تکالیف زوجه محسوب می
  حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت.

  ماهیت جهیزیه
نیامـده و  از جهیزیـه   تعریفـی  ایـران،  در قانون مـدنی در لغت به معناي اسباب و اثاثیه است.  جهیزیه

یـا   آوردن جهیزیه به معنـاي انصـراف از مالکیـت    ماهیت حقوقی آن نیز مشخص و تصریح نشده است.
شـوهر نیـز از منـافع آن     به عالوهحق مالکیت زن باقی می ماند بلکه  شریک ساختن شوهر در آن نیست

از نظر حقـوقی آوردن جهیزیـه    .بهره مند می شود و می تواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند
بنابراین هرگاه زن بخواهـد مـی توانـد     نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی براي شوهر ایجاد نمیکند؛

  مسترد نماید.جهیزیه را
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  مسئول تهیه جهیزیه در حقوق و شرع
گونـه تعریـف    ق.م. نفقـه ایـن  1107قانون مدنی تهیه نفقه زن بر عهده مرد است و در مـاده   1106در ماده 

هـاي   هاي متعارف و متناسب با وضعیت زن ازقبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منـزل و هزینـه   همه نیاز«شود:  می
، از نظـر حقـوقی  ؛ بنـابراین  »مـرض واسطه نقصان یـا   درمانی و بهداشتی و خادم درصورت عادت یا احتیاج به

  .آید شمار می عنوان مصداقی از نفقه و متناسب با وضعیت زن، از تکالیف مرد به تأمین اثاث منزل (جهیزیه) به
طور کلی شوهر دو تکلیف مالی نسبت به زن دارد؛ نخست، مهریه کـه   به، در شریعت اسالماز طرف دیگر 

شود و دیگري نفقه که یـک حـق و دیـن مـالی اسـت و زن       تعیین میمقدار آن در زمان عقد با توافق زوجین 
تواند آن را از همسرش مطالبه کند. نفقه، حکمی تکلیفی است که حتی اگر زن استطاعت مالی داشته باشد،  می

شود؛ بنابراین ازنظر فقهی شکی نیست که تأمین تمامی وسایل زندگی برعهـده شـوهر    از گردن مرد ساقط نمی
  اید وسایل مورد نیاز زندگی را تأمین کند.بوده، وي ب

بنابراین قانوناً و شرعاً زوجه تکلیفی براي بردن جهیزیه و تأمین اثاث مورد نیاز زندگی نـدارد و ایـن مهـم    
تـوان گفـت    می اما در جامعه کنونی زوجه جهیزیه را تهیه و با خود به منزل زوج می برد لذا برعهده مرد است

  .است که عرف از قانون و شرع سبقت گرفته است این موضوع از مواردي

  میزان و مصادیق جهیزیه
همان طور که ذکر شد در قانون مدنی، جهیزیه مصداقی از نفقه محسوب می شود و تهیـه آن متناسـب بـا    

یه درنظـر نگرفتـه و   زوضعیت زن از تکالیف مرد محسوب می شود. درواقع قانون حد مادي خاصی براي جهی
  تناسب با وضعیت زن و متعارف بودن می داند.حدود آن را 

در فقه گفته شده اگر شوهر توانایی خرید و تأمین اثاث مورد نیاز زندگی را نداشته باشد، زن باید به 
نفقـه شـرعاً   «فرمایـد:   مـی  تحریرالوسـیله نیـز در کتـاب    خمینیحداقل امکانات شوهر قناعت کند.امام 

 خمینـی، »(است که مرد براي رفع آنچه زن به آن احتیاج دارد، قیام نمایداي ندارد، بلکه قاعده این  اندازه
  ).335، ص2ج، 1385

  دعاوي مرتبط با جهیزیه
در زمان بروز اختالف میان زوجـین،  

شـود.   مسئله استرداد جهیزیه مطـرح مـی  
استرداد جهیزیه یعنی برگرداندن جهیزیـه  

استرداد جهیزیـه   به مالک اصلی آن. براي
استرداد جهیزیه مطـرح شـود    باید دعواي

شک یکی از دعـاوي رایـج    که امروزه بی
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اسـت.   دادخواسـت  محاکم کشور است. استرداد جهیزیه همانند دیگر دعاوي مطالبه حق، نیازمند تقـدیم 
 ، رسـیدگی بـه دعـواي جهیزیـه در صـالحیت     1391مصوب  قانون حمایت از خانواده 4ماده  5طبق بند 

محـل یـا در دفـاتر     شـوراي حـل اخـتالف    توانـد بـا مراجعـه بـه     زوجه می است؛ گرچه دادگاه خانواده
الکترونیک قضایی در تهران، نسبت به طرح، ثبت و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه به طرفیـت زوج  

  عنوان همسر خود اقدام کند. به
  در دادخواست استرداد جهیزیه چند نکته وجود دارد:

  شود. مدارك موجود ذکر می در ستون دالیل و منضمات دادخواست،
». صدور قرار تـأمین خواسـته پـیش از ابـالغ    «حتماً در ستون خواسته عالوه بر استرداد جهیزیه، ذکر شود: 

شود اموال در منزل زوج توقیـف شـود و زوج، امـین     باعث می قرار تامین خواسته یک اقدام احتیاطی است و
انـد.   از منزل را ندارد؛ زیرا اموال در محل توقیـف شـده   کردن لوازم صورت زوج حق خارج تلقی گردد؛ دراین

شود، هر اتفاقی براي اثاث بیفتد، زوج مسـئول اسـت و طبـق     همچنین ازآنجاکه زوج امین اموال محسوب می
  شود. قانون به جبران خسارت ملزم می

  
سـتناد کـرد،   توان در ستون دالیل و منضـمات دادخواسـت بـراي اسـترداد جهیزیـه بـدان ا       مدارکی که می

  اند از: عبارت
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  .عقدنامه .1
برد، باید لیست کاملی از جهیزیه تهیـه   مانی که زن جهیزیه را به منزل شوهر میز: لیست جهیزیه (سیاهه) .2

  . کند که شامل اقالم (لوازم) و ویژگی آنهاست؛ مثالً ذکر کند یک تخته فرش دستبافت دوازده متري و...
نیـز  چون سیاهه جهیزیـه   ؛امضاي زوج برسد سند است و نکته مهم درمورد آن اینکه سیاهه باید به »سیاهه«

پـس   ؛و قابـل اسـتناد خواهـد شـد     شود تبدیل میبه سند عادي  ،مانند هر سند دیگري درصورت داشتن امضا
انگشت شـوهر در   دهد، ولی اگر اثر امضاي زوج به سیاهه اعتبار می.لیست جهیزیه الزم است امضاي زوج در

کـم دو مـرد کـه ترجیحـاً از      بـراین بهتـر اسـت دسـت     سیاهه درج شود، اعتبار سیاهه بیشتر خواهد شد. افزون
عنوان شاهد ذیل لیست جهیزیه را امضا کنند. اگر سیاهه در دفترخانه اسناد رسمی  خویشاوندان داماد باشند، به

بیشتري خواهد داشت که این امر در جامعه کنونی چنـدان  یابد و قطعاً اعتبار  تنظیم شود، حکم سند رسمی می
  متداول نیست.

گیرد و امـوالی کـه در سـیاهه ذکـر      قرار میدر رویه عملی در استرداد جهیزیه، سیاهه (لیست اموال) مالك 
دلیل اهمیت سیاهه، رعایت نکـاتی کـه    شود؛ بنابراین به اند و درحال حاضر موجودند، به زوجه مسترد می شده

  یابد. کر شد، اهمیت بسیاري میذ
فقدان سیاهه که سند عادي یا سند رسمی براي اثبات مالکیـت زوجـه نسـبت بـه اثـاث       :شهادت شهود .3

بـه شـهادت    ،جهیزیه خود کند و زن براي اثبات مالکیت بر تر می زندگی است، کار اثبات مالکیت زن را دشوار
بـا قاضـی رسـیدگی     ،در این موضوع تا چه میزان اعتبار دارد البته پذیرش اینکه شهادت .کند شهود مراجعه می

هاي نپذیرفتن قاضی این است که  یکی از علت .تواند این شهادت را بپذیرد یا نپذیرد پرونده است و قاضی می
  ندارند. نسبت به جزئیات اطالعات دقیقی ،شهود جهیزیه

تواند با اسـتناد   ه خود را به دادگاه ارائه دهد، می: اگر زن بتواند فاکتور خرید جهیزیفاکتور خرید جهیزیه .4
به فاکتور، جهیزیه خود را مسترد نماید؛ بنابراین نگهداري فاکتور خرید جهیزیه از اهمیت بسـیاري برخـوردار   

شـود؛ چراکـه    نامه اجناس مهم است، حفظ فاکتور خرید نیز مهم تلقی می گونه که حفظ ضمانت است و همان
شمار آورد و بدان استناد کرد. همچنین اهمیت فاکتور خرید فقط درمورد زوجه مطرح  رك بهتوان آن را مد می

تواند با ارائه فاکتور خرید، مالکیت خود را بر آن کاال اثبـات کنـد و از اسـترداد     نیست؛ یعنی حتی زوج نیز می
  معناست و چگونه ممکن است؟ چه آن وسیله به زوجه خودداري کند؛ این امر به

عنوان کمک جهیزیه خریداري کرده است، جزء لیسـت جهیزیـه    ها لوازمی که زوج به برخی خانواده گاهی
توانـد بـا    اند و زوج ذیل آن را امضا کرده است. ازآنجاکه مالک حقیقی این وسایل، زوج است، وي مـی  آورده

اسـترداد آنهـا بـه زوجـه     ارائه فاکتور خرید اجناس، مالکیت خود را اثبات کند و ایـن اجنـاس را بگیـرد و از    
  خودداري نماید.

عنوان مدرك در دادگاه براي اثبات مالکیت زوج یا زوجه مورد استنادند، وجـود   اگر سه مورد مذکور که به
گیـرد؛ اکنـون    کند و تصمیم می نداشته باشند، دادگاه مطابق قوانین موجود، درمورد این وسایل حکم صادر می
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  شود؟ ه این امر محقق میشود که چگون این پرسش مطرح می
  دارد: مقرر می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  63ماده 

آنچه معموالً و عادتاً مورد استفاده زن باشد، متعلق به زوجین از اموال منقول موجود در محل سکونت 
ن، زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق بـه شـوهر و بقیـه از نظـر مقـررات ایـن قـانو       

  شود، مگر اینکه خالف آن ثابت گردد. مشترك بین آنان محسوب می
رسـد و امـوال مشـترك     درحقیقت لوازم شخصی زوج براي زوج و لوازم شخصی زوجه به زوجه می

اإلجرا نیز به همین موضوع  نامه اجراي اسناد رسمی الزم آیین 72شود. ماده  میان زوج و زوجه تقسیم می
، همـین  1355قانون تـأمین اجتمـاعی مصـوب     50نامه اجرایی ماده  آیین 34ماده  کند. همچنین اشاره می

  دارد. حکم را مقرر می
  

  منابع
  . ،1385سه تنظیم و نشر آثار امام خمینیمؤسساهللا؛ تحریرالوسیله؛ تهران:  روحسیدخمینی،  .1
  .1388انتشارات دفتر عقل،  :قم ؛مهریه و جهیزیه در اسالم و ایران ؛شفق، غالمرضا .2
 .1382معین، محمد؛ فرهنگ معین؛ تهران: انتشارات زرین،  .3

نخسـتین   ،»ولیت ناشی از مالکیت جهیزیه و آثار حقـوقی آن بـر زوجـین   ئمس« ؛پریسا ،دار نعمتی جبه .4
المللـی توسـعه    هاي بین مرکز همایش :تهران ؛المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند کنگره بین

  .1396 داتیس،
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 مردو  زن دیه تساوي

  راجی فاطمه

  مقدمه
 ،مـرد و  زن دیـه  دربـاره  کشـور  عالی دیوان عمومی هیئت ازسوياي  رویه وحدترأي  انتشار است مدتی
 پرداخـت  مـورد در کشور عالی دیوان عمومی هیئت ازاي  رویه وحدترأي  انتشار از پس. است شده خبرساز

 یـاد  مردو  زن دیه برابري عنوان به آن از برخیو  شد مطرح باره دراین مباحثی، مردان با زنان دیه تفاوت معادل
 ابهـام  رفـع ، شـده  تصـویب  بـاره  دراین 1392 سال در که قانونی از صرفًا کشور عالی دیوان که درحالی، کردند
  .است کرده

  ؟چیست مردو  زن دیه برابري موضوع
 طبـق  کـه  اسالمی مجازات قانون 550 ماده در صراحت به باتوجه اینکه شود می مطرح اینجادر که پرسشی

 مجـازات  قـانون ؟ اسـت  قـرار  چـه  از ي برابري دیه زن و مردماجرا ،است مرد قتل دیه نصف ،زن قتل دیه آن
 کلیـه  در« :اسـت  داشـته  مقـرر  551 مـاده  ذیلاي  تبصره در ،رسید تصویب به 1392 سال در که جدید اسالمی
 بـدنی  هـاي  خسـارت  تـأمین  صندوق از مرد دیه سقف تا دیه تفاوت معادل، نیست مرد علیه مجنی که جنایاتی
  .»شود می پرداخت

 ذیل تبصره از متفاوت استنباط باگوناگون  هاي استان تجدیدنظر شعبه چند که است قرار این از ماجرا
، شـعب  ایـن  از برخـی  کـه اي  گونـه  بـه ؛ انـد  کرده ردصا متعارض آراي، اسالمی مجازات قانون 551 ماده

 نفـس  علیه جنایت به منحصر را بدنی هاي خسارت تأمین صندوق ازسوي مردو  زن دیه تفاوت پرداخت
 هیئت؛ بنابراین اند دانسته عضوو  نفس علیه جنایت مطلق شامل را آن پرداخت دیگر برخیو  )نفس قتل(

 برايو  داد جلسه تشکیل کیفري دادرسی ینیآ قانون 471 ماده حکم به باتوجه کشور عالی دیوان عمومی
 دیـوان  رویـه  وحـدت  آراي ردیگ همچون که رأیی؛ کرداقدام  رویه وحدترأي  صدور به، تعارض رفع

 اثر بی، خرؤم رویه وحدترأي  یا قانون موجب به فقطو  است قانون حکم در ها دادگاه براي، کشور عالی
 نفس از اعم، زنان علیه جنایات کلیه در :کرد تأکیدرأي  این در کشور عالی دیوان عمومی هیئت .شود می
 موضـوع  ایـن و  شـود  پرداخـت  مـذکور  صـندوق  محـل  از باید آنان به مربوط دیه التفاوت مابه، اعضا یا

  .ندارد »نفس دیه« به اختصاص
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 مجلـس  1386 سـال  در. آمـد  میـان  به تصادفات در مردو  زن دیه برابري بحث هشتاد، دهه در بار نخستین
 تأسـیس  قـانون  تصـویب  با رانندگی حوادث دیدگان زیانو  دیدگان آسیب از حمایت منظور به اسالمی شوراي
 صـندوق  ایـن  ازطریـق  مـرد  دیـه  بـا  قیاس در زن دیه التفاوت مابه :کرد مقرر بدنی هاي خسارت بیمه صندوق

  .شود پرداخت )...و نامه بیمه، جریمهمانند  هایی محل از(
 دیـدگان  زیان جراحات دیه کرد مکلف را بیمه هاي شرکت، موتوري نقلیه وسایل اجباري بیمه قانون متعاقباً

  .بپردازند مرد کامل دیه سقف تا ،مذهبو  جنسیت از فارغ را تصادفات از ناشی
 ــ   غیرعمـد و  عمـد اعم از   ـ مسلمان زن قتل دیه، 300 ماده پایه بر جاري اسالمی مجازات قانون در
 دیـه  میـزان  دربـودن   پسـر  یا دختر که جنین سقط در حتی دیه بودن نصف. است مسلمان مرد دیه نصف
 دیـه  سوم یک به عضو دیه که هنگامی تا نیز بدن اعضاي درباره. است جاري، کند می ایجاد تفاوت جنین
 مـرد  با مقایسه در زن دیه، بگذرد سوم یک مرز از چنانچه؛ است برابر مردو  زن میان، باشد نرسیده کامل

 تـأمین  را جنایـت  از ناشـی  خسارات حداقل ،زنان رمقد دیه، کارشناسان برخی اعتقاد به. شود می نصف
 منظـور  بـه  اسـالمی  مجـازات  جدیـد  قـانون  در محدود هرچند جبرانی راهکار بینی پیش بنابراین ؛کند می

 در تجدیـدنظر و  قـوانین  تحول به قانونگذار رغبت بیانگرو  تر علمی ،مردانو  زنان دیه تساوي برقراري
  .است زمان مقتضیات اساس بر احکام برخی
 عنـوان  بـه  آن از آنچه کردند اظهار قانون این ابالغو  تصویب از پس بیمه هاي شرکت ،زمان همان در
 شـخص  بیمه جدید قانون اصل با درحقیقت، شود می یاد دینی هاي اقلیتو  مردو  زن دیه حق شدنبرابر
 که گذارانی بیمهاست  کرده مقرر، ثالث شخص بیمه جدید قانون در قانونگذار چراکه؛ است متفاوت ثالث

 بروز درصورت، کنند خریداري سرنشین مازاد بیمه عنوان با دیگري نامه بیمه، ثالث شخص بیمه بر عالوه
 مردان بابرابر  اي دیه حق از، شودمنجر  دینی هاي اقلیت از یکی یا زن فوت یا عضو نقص به که تصادفی

 بـرخالف  دینـی  هـاي  اقلیتو  زن دیه حق که کنند می تصریح آنها. شد خواهند برخوردار افراد این براي
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 مـازاد  بیمـه  حـق  خریـداري  درصـورت  فقط بلکه ،نیست برابر مردان دیه حق با است، یافته رواج آنچه
 هـا  بهانـه  ایـن . اسـت برابر  مردان دیه حق با، گیرد می تعلق دینی اقلیت یک یا زن به که اي دیه، سرنشین

  .زدند باز سر آن اجراي از ارانذگ بیمهو  نشود اجرا درستی به قانون این گاه هیچ بود شدهسبب 
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  فقهی ازنظر مردو  زن دیه مقدار
  رستمی فاطمه

  

  مقدمه
 حق به تعدي از افراد بازداشتن براي انسانو  است بودهرو  روبه آن با همواره بشر که استاي  پدیده »قتل«

 مقـدس  شـریعت . است کرده تجربه را آنها ،گرفته درپیش را متعدديو گوناگون  تدابیر تاکنون دیگري حیات
کـرده   تشـریع  بدان رودو از ها انسان بازداشتنو  ناخوشایند پدیده این با مقابله براياي  ویژه هاي راهکار اسالم
 درنظـر  جـانی  بـراي  را قصـاص  حکـم  اسالم شریعت ،یابد تحقق عمد صورت به قتل اگر کهاي  گونه به ؛است
 آن پرداخـت  بـه  را جانیو کرده است  تشریع را دیه آن براي ،شود واقع غیرعمد صورت به اگرو  است گرفته

  .باشد می نساء سوره 92 آیه در کریم قرآن تصریحبر اساس  تشریع این .کند ملزم می
و  فلسـفه  نـوع  چـه  از ناشی، است متفاوت مردو  زن دیه اینکه«شود که  اکنون این پرسش مطرح می

  ».؟است هدفی
  :گوید باره می دراین ایازي

ـ  ما و« است: فرموده خداوند .شود مین مشاهده مردو  زن بین تفاوتی دیه درمورد قرآن در  یقْتُـَل  أَْن لمـؤْمنٍ  انَک
 ازاي  دسـته  درو  مـا  فقـه  در امـا  ،»أَهله إِلى همسلَّم هدیو  همؤْمنَ هرقَب فََتحرِیُر خَطًَأ مؤْمناً قَتَلَ منْو  خَطًَأ ِإالَّ مؤْمناً

 نـدارد  وجـود  دیـه  ازلحاظ مردو  زن بین فرقیکریم  قرآن ازمنظر پس ؛است آمده وجود به تفاوت این ،روایات
  .)92(نساء: 

 موضـوع  در مـرد و  زن دیه نمیا تفاوتی ،قرآنی حکم همین مبناي بر، قمعلمیه  حوزه مراجع برخی امروزه
بـودن  برابر بـه  برخـی و  کنند می حکم زن دیهبودن  نصف بر فقها اتفاق به قریب اغلبحال  بااین ؛بینند نمی دیه
  .ندا قائل قتل در مردو  زن دیه
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  مردو  زن دیهبرابري  فقهی مبناي
  :است آمده نساء سوره 92 آیه طی دیه حکم کریم قرآن در :ادله اطالق
 یصـدقوا  نأ الإ هلـه أ لـی إ ۀمسلم ۀدیو  منهؤم رقبه فتحریر خطًا قتل منو  خطأ الإ مناًؤم یقتل نأ منؤلم کان ما و
 لـی إ ۀمسـلم  ۀفدی میثاق بینهمو  بینکم قوم من کان نإو  ۀمنؤم رقبه فتحریر منؤم هوو  لکم عدو قوم من کان نإف
  .حکیماً علیماً ااهللا کانو  ااهللا من ۀتوب متتابعین شهرین فصیام یجد لم فمن منهؤم ۀرقب تحریرو  هلهأ
 بیـان  یکسـان  را زنو  مـرد  دیـه و  دارد اطـالق  آیه این گویند می اند، قائل مردو  زن دیه تساوي به که آنها

  .دارد داللت مردو  زن دیهبرابري  بر ظاهرًاو  است آمده مطلق طور به که است لفظی دراینجا دیهو کند  می
 دیـه  رسـول  حضـرت  کـه  است آمده، شده نقل یسنّو  شیعه طریق از کهگوناگونی  روایات در همچنین

 آن پیـامبر و  داشـته  وجود اسالم از پیش عربستان مردم عرف در که است داده قرار شتر صدیک را انسان قتل
  :فرمود که است شده نقل باقر امام از روایتی در. است پسندیده را

 پـنج  جاهلیـت  در عبـدالمطلب  !علـی  یا: فرمود که است آمده علی حضرت به پیامبر صایايو بین در
 را انسـان  قتـل  دیـه  کـه  بـود  ایـن  آنها از یکی ؛کرد تثبیت اسالم در را آنها خداوند که بود کرده رایج را سنّت

 ).145، صفحه 19العاملی، جلد  شیخ(شد پذیرفته اسالم در نیز همینو  داد قرار شتر صدیک

 اهل کتب از بسیاري در. است داده قرار شتر صدیک را قتل دیه پیامبر کهاست  شده نقل نیز سنّت اهل از
 بـه  را او کـه  هنگـامی  ؛اسـت  حـزم  عمروبن به پیامبر نامه ،اکرم پیامبر از کالم این صدور اصلی منبع ،سنّت
 احکـام  ،حـزم  عمـروبن  مأموریـت  نامه در. نماید ابالغ مردم به را مقرراتو  احکام اوخواست ازو  فرستاد یمن

  .است شتر صدیک ،نفس دیه که است آمدهها  نقل برخی طبق ازجمله ،شده ذکر چندي

  زن دیهبودن  نصف فقهی مبناي

  کریم قرآن آیات .1
و  باشـد  مـی  قائـل  مردو  زن دیهبودن  متفاوت به که است معاصر علماي از یکی تهرانی صادقی محمد دکتر

 منـوا آ الـذین  یهـا أ یـا «: فرماید می متعال خداوند که داند می بقره سوره 178 آیه از بخشی را حکم این مستندات
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 را نکاتی کریم قرآن ترجمه ضمن در ایشان ».... نثیباأل نثیاألو بالعبد العبدو بالحّر الحرّ القتلی فی القصاص علیکم کتب
 مـذکر  بـا  را او نـابرابري  ]مؤنـث  بـه  مؤنث[ این«: است شرح دینباي  نکته آنها ازجملهآورد که  می پاورقی در

 را مـرد  هـم  ]بـالحرّ  الحـرّ  کـه [چنان ؛است مذکر از کمتر مؤنث خونبهاي که است قطعی دلیلو  کند می اثبات
  .»است دانسته مرد برابر

 صـاحب  ؛اسـت  شـده  وارد روایتـی  شـیعه  ازطریق مرد به نسبت زن قتل دیهبودن  نصف مورددر همچنین
 دیـه  کـه اسـت   آمده ،کرده نقل صادق امام از مسکان بن عبدااهللا که حدیثی ضمن در« :گوید می الشیعه سائلو

  )151( شیخ العاملی، صفحه»باشد می مرد دیه نصف زن
 نصـف  را زن دیـه  کـه اند  کرده استناد علی حضرت و اصحاب برخی از منقول روایاتی به نیز سنّت اهل

داریم  روایت علی حضرت از یا »است مرد دیه نصف زن دیه«: است شده نقل معاذ از مثالًداند؛  می مرد دیه
 )310(زحیلی، صفحه »اعضا در همو  نفس در هم ؛است مرد دیه نصف زن دیه«: که

 ایـن  بـه  فقیهان که نقلی دالیلو  روایات از غیر به ،مرد به نسبت زن دیهبودن  نصف مسئله اصل به باتوجه
  .شود می اشاره آنها درادامه به که است شده ارائه حکم این براي نیز عرفیو  عقلی توجیه ،اند کرده اقامه امر

  اقتصادي وضعیت در زن نقشبودن  تر پایین .2
 است شده توجیه گونه بدین مرد به نسبت زن دیهبودن  نصف، اسالمی نظران صاحب از يدیگر عده منظراز

و  بیشـتر  نقـش  مـرد  ازآنجاکـه و  اوسـت  خـانواده  یـا  علیـه  مجنی به هوارد خسارت جبران براي دیه اصوًال که
 وارد خـانواده  مـالی  ضـع و به بیشتري لطمه او دیدن صدمه یا رفتن نمیاازو  دارد اقتصادي زندگی در مؤثرتري

 ؛اسـت  مـرد  بـا  خانواده معیشت تأمین مسئولیتو  خانواده اداره اسالم حقوق نظام در که خصوص به ،آورد می
 زن ارزشبـودن   تر پایین معناي به زن به نسبت مرد دیهبودن  دوبرابر ،دیدگاه این از. باشد بیشتر باید او دیهپس 

 .است زن از بیشتر اقتصادي لحاظ به او دیدن صدمه یا مرد دادن ازدست تبعات که است لحاظ ازاین بلکه ،نیست

  نتیجه
 کـرده  مقـرر  را آن کـرده،  تشریع غیرعمدي قتل درمورد را مقتول خانواده به دیه پرداخت اصل کریم قرآن

  .است دهکر مردو  زنمیان  تفاوت بهاي  اشاره نه ،کرده تعیین را آن میزان نهولی  ،است
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  حقوق کارگاه
  

  
 

عو  زمان ع  جنون ق ع  جرم ن م ن   قضا  تصم

ش جنون اب از پ  و جرم ارت
اب   افاقه زمان در جرم ارت

متما  در   جرا
ب ت رفــع ســ فــری مســئول ســت؛  ک  هرچنــدن

ــان .ا.م.ق٣٨ مــاّدە ٥ بنــد لحــاظ ــا ــف ام  تخف
  .دارد وجود

اب ح  جنون متما  در  جرم ارت   جرا

ناد  ــه ــاب حــ  جنــون .ا.م.ق١٤٩ مــاّدە اســ  ارت
ـــط تحقـــق ـــا جـــرم  ،مـــذکور  مـــاّدە در  مقـــرر ا
ت رافـــــع فــــــری مســــــئول  هــــــداریگنو  اشــــــد   ک

 مقـــــــررات مطـــــــابق مناســـــــب محـــــــل در مجنـــــــون
  .گرفت خواهد صورت .ا.م.ق١٥٠ ماّدە

اب جرم س از ارت  جنون 

م قط و ش از صدور ح   تا پ

م  در جرا
حق   النا غ

ــە  ـــا ـ تـــا زمـــان  .ق.آ.د.ک١٣مـــاّدە  ٢لحـــاظ ت
ب و دادر متوقف    .شود افاقه تعق

م  در جرا
  النا حق

ــــــــر ادلــــــــه  ــــــــها ــــــــات جــــــــرم  اشــــــــد کــــــــه  اث نحــــــــوی 
ســـــت از خـــــود رفـــــع  ننـــــ درحالـــــت افاقـــــه  توا

ّ  درایــــــن ،اتهــــــام کنــــــد  ــــــه و ّ  صــــــورت  ــــــا ــــــا قــــــ م 
ــالغ  روز پــنج شــود کــه ظــرف  رســت وی ا

ـد ـل اقـدام نما ه معر وک ت  درصـورت  .س
ان  ف ،عــــدم معـــــر  ع جـــــرم و مـــــ نظـــــر از نــــ
ـــــــل  ،مجـــــــازات آن وفـــــــق مقـــــــررات بـــــــرای وی وک

ی تعیــــــــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــود و دادر  ســـــــــــــــــــــــــــــخ
د  ادامه   .ا

 
  

فری ون فرایند دادر ک  بروز جنون در مراحل گونا
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 حقوقی هاي دانید می آیا
  
  

ــور ــوقی ام ــاییو  حق ــه قض  ازجمل
 هــر کــه اســت موضــوعاتی تــرین مهــم

 کـم  دسـت  آن بـه  نسـبت  بایـد  شهروند
 ایران در ، ولیباشد مطلع کلی صورت به

 درسی برنامه در سفانهأمت اینکه بر وه عال
 این آموزش از اثري ابتدایی هاي آموزش

 غلطـی  باورهـاي ، شـود  مـی ن دیده امور
 که دارد وجود مردم عامه میان باره دراین

 بعـد  هـاي  نسـل  به سینه به سینه نوعی به
 افراد همه دیگر سوياز. است شده منتقل
 را کیـل و از اسـتفاده  بـراي  مـالی  تمکن
 انتظـار  تـوان  نمـی  اینکـه  ضـمن  .ندارند
 در تحصـیل  بـه  شـهروندان  همـه  داشت
 ازطریـق حـوزه   ایـن  در عـات  اطالنقل و گسترش ، راه تنها رسد می نظر به تفاسیر این با. بپردازند حقوق رشته
 آنچـه ، ولـی  دارد را نقش بیشترین ،رسانه ترین ربینندهپ عنوان به سیماوصدا میان دراین. باشد جمعی هاي رسانه

و  بـدآموزي  باعـث  عمومـًا  کـه  است موضوعات این صحیح انتقال درملی  رسانه موفقیت عدم، است مشهود
 هـاي  آموزشو  باورها این از بخشی بهدرذیل  نمونه براي ؛است شده مردم عامه میان غلط باورهاي گیري شکل

  .شود می اشاره ناصحیح
  

 کنند محروم ارث از را خود فرزند توانند می مادرو  پدر!  
 معتبـر  میراث سوم یک درمورد فقط نیز متوفی نامه صیتو .کند محروم ارث از را ارثو تواند مین کس هیچ

  .شود می محروم ارث از ،برساند قتل به را خود مورث که ارثیوفقط . است
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 قتل مرتکب ،شوید کسی مرگ باعث تصادف اثر برو  باشید نداشته رانندگی گواهینامه اگر 
  !اید شده عمد

 تصـادف  باعـث  گواهینامـه  بدون اگر. است جداگانه تخلفی ،گواهینامه بدون رانندگی ؛نیست گونه این ابدًا
 بـه  منجـر  تصـادف . شـوید  مـی  محکـوم  حبس دوسال حداکثر به ،دیه پرداخت برافزون  ،شوید فوت به منجر
 ــ  قاضـی  تشـخیص  به بسته ـ دوسال تا ماه شش بین ،دیه بر عالوه نیز باشید داشته گواهینامه اگر حتی ،مرگ

  .داشت خواهددنبال  حبس به

 است دوبرابر حرام هاي ماه دیه!  
 حرام هاي ماه .هاست ماه ردیگ از بیشتر سوم یک فقط دیه ،حرام هاي ماه در ؛ندارد صحت شایعه این
 مـاه  ،مـردم  امـه ع غلـط  باور برخالف نیز صفر ماه. رجبو  محرم، الحجه ذي، القعده ذي: از ندا عبارت

  .نیست حرام
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  شهروندي حقوق
  
  

 شـود  بار مجرم بر اصلی مجازات کنار در بیشتري مجازات است الزم گاهی ، ولیدارد مجازاتی جرمی هر
 مجـرم  اصـالح  رونـد «و  »بـرود  میـان از بعـدي  جـرایم  بروز مینهز«، »نیفتد جرم تکرار فکر به« اساس: براین تا

 بـه  حکـم  صـدور  ضـمن و  قـانون  حـدود  در توانـد  مـی  قاضی شرایط این در. »گیرد خود به بیشتري سرعت
  .کند محکوم نیز تبعی مجازاتو  تکمیلی مجازات به را مجرم، اصلی مجازات

 بـه  مجازات، بندي تقسیم یک اساس بر. دارد تفاوتیم هاي بندي تقسیم، گوناگون ضوابط اساس بر مجازات
  شود. می تقسیم تبعیو  تکمیلی، اصلی نوع سه

  اصلی مجازات .1
 در. است شده مشخص جرم هر براي قانون در مشخصو  خاص طور به که است مجازاتی اصلی مجازات

  ».تعزیر«و » دیه«، »حدود«، »قصاص« :شود می تقسیم دسته چهار به اصلی مجازات، قانون
 براي اصلی مجازات تعیین با قانونگذار رو ازاین ؛باشد قانون اساس بر باید ،کند می صادر دادگاه که حکمی

نیز  جامعه افراد شود می باعث، شود می حکم تعیین در قاضی سردرگمی مانع اینکه بر عالوه قانون در جرم هر
  .کند می عمل بازدارنده یک ماننداي ه اندازهتا شدن مجازات از ناشی ترسو  چیست جرم هر مجازات بدانند

 تعبیـري  بـه  یـا  تکمیلـی  هاي مجازات
 اصـلی  مجازات کردن کامل براي ،تتمیمی
 اصـل  بنابر .شود می تعیین قاضی ازسوي
 دســت، مجــازاتو  جــرمبــودن  قــانونی

 گسترده هاي مجازات صدور براي قاضی
 حـدود  در ، ولینیست سیعو و باز بسیار
 را خاصـی  هـاي  مجـازات  تواند می قانون

ــار در ــراي اصــلی مجــازات کن  مجــرم ب
ــرد درنظــر  ضــعو از اصــلی هــدف .بگی
و  بیشـتر  اثربخشی، تکمیلی هاي مجازات

  .است مجرمان رفتار اصالح به کمک
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 یـا  قصـاص ، حـد  بـه  کهرا  فردي تواند می دادگاه، 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 23 ماده بر اساس

 بـا  متناسـب ، قـانون  ایـن  در مقرر شرایط رعایت با ،استشده  محکوم شش تا یک درجه از تعزیري مجازات
 یهـای  مجـازات . کنـد  محکوم تکمیلی هاي مجازات از مجازات چند یا یک بهوي  خصوصیاتو  ارتکابی جرم

 نهـا آ از مـورد  چنـد  یـا  یک به را مجرم، اصلی مجازات به حکم ضمن در تواند می حکم صادرکننده قاضی که
  :است شرح دینب، کند محکوم

  ؛نمعی محل در اجباري اقامت )الف
  ؛نمعی هاي محل یا محل در اقامت از منع )ب
  ؛نمعی کار یا حرفه، شغل به اشتغال از منع )پ
  ؛عمومیو  دولتی خدمات از انفصال )ت
  ؛موتوري نقلیه وسایل با رانندگی از منع )ث
  ؛تجاري اسناد صدور یا چک دسته داشتن از منع )ج
  ؛سالح حمل از منع )چ
  ؛کشور از ایرانی اتباع خروج از منع )ح
  ؛کشور از بیگانگان اخراج )خ
  ؛عمومی خدمات به الزام )د
  ؛اجتماعی یا سیاسی جات دستهو  ها گروه، احزاب در عضویت از منع )ذ
  ؛جرم ارتکاب در دخیل همؤسس یا رسانه یا جرم ارتکاب وسایل توقیف )ر
  ؛نمعی کار یا شغل، حرفه یادگیري به الزام )ژ

  .قطعی محکومیت حکم انتشار )س
 دادگـاه  قاضـی  دراختیـار  امـر  ایـن  بلکـه  ،نیست الزامی دادگاه براي تکمیلی مجازات مورددر حکم صدور

 صـادر  نیـز  تکمیلی مجازات به حکم، اصلی مجازات درکنار، بداند مصلحت که یدرصورت تواند میو  باشد می
 بـه  را مجـرم هـا   پرونـده  تمـامی  در تواند نمی قاضی. است دوسال حداکثر ،قانون طبق تکمیلی مجازاتو  کند

 بـه  را مجـرم ، اصـلی  مجـازات  بـه  حکـم  کنار در دارد اختیار زمانی صرفًا بلکه ،کند محکوم تکمیلی مجازات
  :باشد ذیل موارد از یکی مجرم اصلی مجازات که کند محکوم نیز تکمیلی مجازات

  .شود محکوم حدي هاي مجازات به مجرم که یدرصورت )الف
 دلیلـی  هر به نفس قصاص حکمو  شود محکوم نفس قصاصو  عضو قصاص به مجرم که یدرصورت )ب

  .نشود اجرا
  .شود محکوم ماه شش از بیشتر حبس مجازات به مجرم که یدرصورت )پ
  .شود محکوم تومان دومیلیون از بیشتر نقدي جزاي پرداخت به مجرم که یدرصورت )ت
  .شود محکوم ضربه 31 از بیش تعزیري شالق به مجرم که یدرصورت )ث

 سـرپیچی  دادگـاه  دسـتور  اجراي از اگرو  کند اجرا را دادگاه دستور دقیقاً باید تکمیلی مجازات به محکوم
 طـی  محکوم چنانچه، مجازات قانون 24 ماده اساس بر. شود می محکوم قانون در مقرر اجراي ضمانت به ،کند
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 اجـراي  قاضـی  پیشـنهاد  بـه  حکم کننده صادر دادگاه کند،ن رعایت را حکم مفاد، تکمیلی مجازات اجراي مدت
 درصورتو  دهد می افزایش سوم یک تا را حکم در مندرج تکمیلی مجازات مدت مرتبه نخست، براي ،احکام
 از پـس  همچنـین . کند می تبدیل هشت یا هفت درجه نقدي جزاي یا حبس به را محکومیت مدت بقیه، تکرار

 بـه  اطمینـان  درصورت ،حکم اجراي قاضی پیشنهاد با تواند می دادگاه، تکمیلی مجازات مدت از نیمی گذشتن
  .کند اقداموي  تکمیلی مجازات زمان مدت کاهش یا لغو به نسبت، مجرم اصالحو  جرم تکرار عدم

  تبعی مجازات .2
 اتوماتیـک  صـورت  بـه  ، ولـی شـود  مـی ن قید دادگاه حکم در که است یهای مجازات از یکی تبعی مجازات

 تبعـی  مجـازات  یعنی ؛شود می عمالا محکوم شخص درمورد که است اجتماعی حقوق از محرومیت سري یک
 ازوار  گونـه اتوماتیـک   بـه ، دوشـ محکـوم   خاصـی  مجازات به فردي اگر ، ولیشود مین نوشته دادگاه حکم در

  .شود شرکت مدیره هیئت عضو یا کاندید تواند مین مثال ؛ برايشود می محروم اجتماعی حقوق سري یک

  
 نـوع  اساس بر محرومیت این زمان مدتو  است اجتماعی حقوق از محرومیت، تبعی مجازات اصلی محور

 کهاست  شده تعیین سال هفت مدت به اجتماعی حقوق از محرومیت مدت بیشترین. بود خواهد متفاوت جرم
 سـالم  جـان  مجـازات  ازانـد   توانسته دلیلی هر به که شود مربوط می حیات سالب هاي مجازات به نامحکوم به
 از پـس ، عمـدي  جـرایم  در کیفـري  قطعـی  محکومیـت  ،اسالمی مجازات قانون 25 ماده اساس بر. ببرند در به

 عنـوان  بـه  اجتمـاعی  حقـوق  از را محکـوم  ماده این در مقرر زمان مدت در، زمان مرور شمول یا حکم اجراي
  :کند می محروم تبعی مجازات

  اصلی حکم اجراي توقف تاریخ از ابد حبسو  حیات سالب هاي مجازات به محکومیت در سال هفت )الف
 دیـه  نصف از بیش شدهوارد جنایت دیه که یدرصورت عضو قصاص، عضو قطع به محکومیت در سال سه )ب

چهار درجه تا حبسو  بلد نفی، باشد علیه مجنی  
 مجنـی  دیه نصف شده وارد جنایت دیه که یدرصورت عضو قصاص، حدي شالق به محکومیت در دوسال )پ
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  .پنج درجه حبسو  باشد آن از کمتر یا علیه
و  شـهروندي  حقـوق  از سیعیو دایره شود می بار محکومان بر جدید قانون در که اجتماعی هاي محرومیت

 مـاده  ایـن  اسـاس  بر. است شده اشاره اسالمی مجازات قانون26 ماده در تصریح به که شود می شامل را فردي
  آنها محروم می شود عبارتند از :از که شخص  اجتماعی حقوق

و  اسـالمی  شـوراي  مجلـس ، رهبـري  خبرگـان  مجلـس ، جمهـوري  ریاسـت  انتخابات در شدن داوطلب )الف
  روستا شهرو اسالمی شوراهاي

  جمهور رئیس معاونت تصديو دولت هیئت یا نظام مصلحت تشخیص مجمع، نگهبان شوراي در عضویت )ب
  اداري عدالت دیوان ریاستو  کشور عالی دیوان ریاست، کشور کل دادستانی، قضائیه قوه ریاست تصدي )پ
 )ث مـردم رأي  بـا  یا قانون موجب بهها  جمعیتو  احزاب، شوراها، ها انجمن در عضویت یا شدن انتخاب )ت

  اختالف حل شوراهايو  امناءو  منصفه هاي هیئت در عضویت
  گروهی هاي رسانه سردبیر یا مسئول مدیر عنوان به اشتغال )ج
 ابسـته و هـاي  شرکتو  ها سازمانو  گانه سه قواي از اعم حکومتی هاي دستگاه کلیه در اشتغال یاو  استخدام )چ

، رهبـري  نظـارت  تحـت  هـاي  نهـاد  سـایر و  مسـلح  هـاي  نیرو، ایران اسالمی جمهوري صداوسیماي، آنها به
 شـمول  بـراي  نـام  ذکـر  یـا  تصریح مستلزم هاي دستگاهو  عمومی خدمات به مامور اتمؤسسو  ها شهرداري

  آنها بر قانون
  دفتریاريو  طالقو  ازدواجو  رسمی اسناد ثبت دفاتر تصديو  دادگستري کیلو عنوان به اشتغال )ح
  عام موقوفات متصدي یا ناظر، متولی، امین، قیم سمت به شدن انتخاب )خ
  رسمی مراجع در کارشناسی یا داوري سمت به شدن انتخاب )د
  افتخاري عناوینو  دولتی هاي نشان از استفاده )ذ
 یـا  تجـارتی  نـام  ثبـت  یـا  خصوصـی و  تعاونی، دولتی هاي شرکت مدیره هیئت در عضویت یا اداره تاسیس )ر

  .علمیو  فرهنگی، پژوهشی، آموزشی همؤسس
 تعقیـب  شدن موقوفو  شاکی گذشت درصورتو  اند جرم تابع ،گذشت قابل جرایم در تبعی هاي مجازات

  .شود می برداشته نیز تبعی مجازات، اصلی مجازات یا
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 از دیداريو  نوشتاري گزارش
  انجمن هاي فعالیت

  
 هـاي  فعالیـت  1397 سـال  مهرمـاه  از قـم  احدو (ص)معصومه حضرت دانشگاه حقوقو  فقه علمی انجمن

و  دانشـگاه  ایـن  دانشـجویان  علمـی  پیشـرفت  باهـدف  اقـداماتی  ،کرده آغاز فراوان انگیزهو  قدرت با را خود
. درذیل به برخـی از ایـن   است داده انجام حقوق علمو  فقه علم تخصصی مباحث با دانشجویان بیشتر آشنایی

  شود. اقدامات اشاره می

  تخصصیو  علمی هاي کارگاه برگزاري .1
 سخنرانی باو  زنان حوزه در اجتماعی هاي آسیب از پیشگیري موضوع با آموزشیو  علمی کارگاهنخستین 

 دانشـکده  هاي همایش سالن در ـ قضائیه قوه جرم قوعو از پیشگیري معاون ـ یزدي المسلمینو االسالم حجت
 آن در کــهشـد   برگـزار  30/7/1397 مـورخ  دوشـنبه  روز در (س)معصـومه  حضـرت  دانشـگاه  انسـانی  علـوم 
  .گردید منتقل دانشجویان به سودمندي اطالعاتو  شد ارائه ییقضا هاي پرونده
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و  حـوزه  اسـتاد  ــ  نیـا  هـدایت  اهللا فرج دکتر از دعوت با خود کارگاه دومین در حقوقو  فقه علمی انجمن
 آفتـاب  تلویزیونی برنامه خانواده حقوق کارشناس نیزو  ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیدانشگاه

 کارگـاه  ایـن . داد قـرار  تحلیـل و  تجزیهو  بررسی مورد را ازدواج سند در عقد ضمن شروط موضوع ـ شرقی
 نظیر بی و گرم استقبال باو  گردید برگزار 15الی  12:30 ساعت از 28/8/1397 مورخ دوشنبه روز در آموزشی

  .شد همراه دانشجویان
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انجمـن  همکـاري  بـا  حقـوق و  فقـه  علمی انجمن)، FATF( پولشویی مباحث با دانشجویان آشنایی براي
 حقـوق  ازمنظـر  پولشـویی  حقوقی ابعاد بررسی موضوع با را حقوقی هاي تازه تخصصی کارگاه ،حقوق علمی
 صـفري  فریبـرز  دکتـر حضـرات آقایـان    برجسته استاد دو حضور بانیز و  آن آثارحقوقیو  المللی بینو  داخلی

 حقـوق  گـروه  مـدیر و  دانشیار ـ حیدري علیمراد دکترو  ـ (س)معصومه حضرت دانشگاه علمی هیئت عضو ـ
 همـایش  سـالن  در 15الـی   13 سـاعت  19/1/1398 مـورخ  دوشـنبه  روز در ـ (س)معصومه حضرت دانشگاه
  .شد صادر حضور گواهی کنندگان شرکت براي کارگاه درپایان که کرد برگزار دانشکده
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  باشکوه هاي همایش برگزاري .2

 فقـه  انجمن، موفق ازدواج در ثرؤم عوامل بررسی براي دانشجویان ازسوي شده ارائه هايپیشنهاد به باتوجه
و  حقـوقی  راهبردهـاي و  موفـق  ازدواج« موضـوع  بـا  باشکوه همایشی ،سالمت همیاران همکاري با حقوقو 

 وکیـل  ــ  فقیهـی  فاطمه سیده دکتر خانمسرکار  :برجسته استاد دو از دعوت با »موفق ازدواج براي شناختی روان
عضـو   ـ فتحی الهام دکتر خانمو سرکار  ـ )(سمعصومه حضرت دانشگاه علمی تئهی عضو، دادگستري 1 پایه

دانشـکده علـوم    هـاي  همـایش  سـالن  در ـ (س)معصومه حضرت دانشگاه مشاوره مرکز رئیسهیئت علمی و 
  شد. برگزار 12:30الی  15 ساعت از 21/8/1397 مورخ دوشنبه روز انسانی
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  مجازي دادگاه برگزاري .3

 درصـدد  حقوقو  فقه علمی انجمن، دانشجویان به حقوقی مباحث عملی آموزشو  بیشتر آشنایی منظور هب
 مراجـع  وسـیله  بـه  کامـل  طـور  بـه  قضـایی  پرونده یکو  کند سازي شبیه را دادگاه محیط، دانشگاه درتا  برآمد

 در قـم  استان حقوقدانان بسیج همکاري با حقوقو  فقه انجمن منظور همین به .شود تحلیلو  بررسی صالح ذي
 دادگاه ،(س)معصومه حضرت دانشگاه انسانی علوم دانشکده همایش سالن در 27/8/1398 مورخ دوشنبه روز

و  عمـومی  دادسـراي  محتـرم  بـازپرس  حضـور  بـا  را فیشـینگ  کالهبرداري پرونده بررسی موضوع با مجازي
 سوياز باشکوهی استقبال با که کردند برگزار متبحر يوکال از تن دوو  تحریـري  ابوالفضل آقاي جناب ،انقالب

  .بود همراه اساتیدو  دانشجویان
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  )مجله( نشریه انتشارو  تدوین. 4
 ایـن . اسـت  میـزان  تخصصـی ـ   علمـی  نشریه نخست شماره انتشارو  تدوین ،انجمن هاي فعالیت دیگر از
 اعضـاي  همکاري بانیز و  منیؤم زهرا خانم سردبیري باو  صادقی محمد دکتر آقاي جناب مدیرمسئولی با مجله

 جنبـه  از را سـودمند و  علمـی  ،مفیـد  موضـوعات  که شد تدوین دانشگاه محترم اساتیدو  حقوقو  فقه انجمن
  .است سرزمین این سراسر دانشجویان علمی پیشرفت آن هدفو  کند می بررسی حقوقیو  فقهی

و  علمـی  هـاي  کارگـاه کوشـد   مـی  خـود مسـتمر   هـاي  تـالش  بـا  حقـوق و  فقه انجمن گفت باید درپایان
 قـرار  انمنـد  عالقـه  دراختیـار و کند  منتشر را میزان نشریه بعدي هاي شماره کرده، برگزار بیشتري هاي همایش

  .دهد انجام دانشجویان مندي بهره درجهت دیگري مفید هاي فعالیت و نیز دهد
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