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  سخن سردبیر
به نام خداوند شعر و سخن ، نخستین سخن در همه انجمن

کــه بــا خوشــه چینــی امــروز اندوختــه خــود را بــه  کوشــایی ســت  ، راهگشــای دانشــجویان ســاعی و  علــم نیــاز بشــر اســت و تحقیــق و تفحــص بســان نــور
کــه بــه علــم بــه پــا شــده اســت. کــه هویــت او را مــی ســازد و پایــه ریــز بنایــی اســت  آینــده مــی برنــد.  جســت و جــو و پرسشــگری دانشجوســت 

کوچــک ارمغانــی بــه فرهیختــگان فرداســت  کــه در ایــن زمینــه بــر مــی داریــم هــر چنــد  کــردن ایــن راه پــر فــراز و نشــیب اســت و هــر قدمــی  هــدف مــا همــوار 
.دوام حضــور ایــن نشــریه ، بــدون مشــارکت فزاینــده ی شــما و ارســال مقــاالت ارزنــده علمــی امکان پذیــر نیســت.

کــه بــی تردیــد بــدون حضــور  کنــم  صمیمانــه تریــن درودهــا و ســپاس را تقدیــم اعضــای محتــرم هیــأت تحریریــه و همــکاران اجرایــی ســختکوش نشــریه مــی 
کــه ســخاوتمندانه ، آثــار خــود را در اختیــار  کاری در ایــن زمینــه ممکــن نبــود. نویســندگان مقــاالت وزیــن ایــن شــماره نیــز  بــا انگیــزه آن هــا، انجــام هیــچ 

کــرده انــد. گذاشــتند، مــا را مدیــون منــش واالی خــود  مجلــه 
کــه بــا پیشــنهادات و انتقــادات ســازنده خــود مــا را در هــر چــه بهتــر  کارشناســان ارجمنــد دعــوت بــه عمــل مــی آوریــم  در انتهــا از تمامــی صاحــب نظــران و 

کیفیــت رســاله عدلیــه یــاری دهنــد. شــدن 

این سخن پایان ندارد لیک من                                           آمدم زان سر به پایان می روم
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گفتگــوی دبیـــر انجمــــــــــن علمـــــی حقـــــوق 
ک بــا ســرکار خانــم مریــم مــرادی دانشــگاه ارا
دانشــجوی ممتــاز ورودی 96 حقــوق دانشــگاه 
گرایش  اراک | رتبــه 80 کنکــور کارشناســی ارشــد 
حقوق خصوصی | رتبه یک مرحله اول بیست 
و ششمین المپیاد غیر متمرکز علمی دانشجویی

ــدی  ــی جـــ ــه اراده و عزم ــی ک زمان
ــی  ــون آزمایش ــزاران آزم ــد ه نباش
ــدبود. ــش نخواهــــــ ــم ثمربخ ه

یک تیــر 
و دو نشــــــان!

کنید.   ۱   در ابتدا خودتان را معرفی 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مریــم مــرادی هســتم دانــش آموختــه ی مقطــع 
المپیــاد  اول  رتبــه  و  حقــوق  رشــته  کارشناســی 
کنکــور  علمــی دانشــجویی منطقــه 4 و رتبــه ۸0 
حقــوق  گرایــش  در    1400 ارشــد  کارشناســی 

صــی خصو

خــود  در  را  عالقــه  ایــن  زمانــی  چــه   2  
کــه تــا مقطــع ارشــد ادامــه  کردیــد  احســاس 

کردیــد؟ مشــورت  کســی  بــا  آیــا  دهیــد؟ 
بــه  تــری نســبت  بــه نحــو محســوس  تــرم 6  از 
کــه از مطالعــه حقــوق لــذت  گذشــته پــی بــردم  
همچــون  ای  برجســته  میبرم.حقوقدانهــای 
مــن  در  عالقــه  ایــن  و  میدیــدم  را  اســاتیدمان 
کــه مــن هــم بتوانــم فــردی همچــون  ایجــاد میشــد 

باشــم. ایشــان 
بــا چنــدی از دوســتانم درایــن مــورد مشــورت 
کردنــد. کــردم و مــرا بــه ســمت ارشــد هدایــت 

کســب   ۳  در هــر درس چــه درصــد هایــی 
کردیــد؟

کارشناســی ارشــد درصــد هــای هــر  آزمــون  در 
میشــود؛ محاســبه  ۸0درصــد  از  درس 

متون حقوقی 11/31
حقوق مدنی40/61

حقوق تجارت 7۸/37
آیین دادرسی مدنی 56/55

متون فقه 33/63

کردیــد؟    ۴ از چــه زمانــی شــروع بــه مطالعــه 

مــی  روزانــه چنــد ســاعت درس  و متوســط 
خواندیــد؟

ــی  کارشناس ــور  کنک ــان  ــل از زم ــال قب ــک س از ی
کارشناســی ارشــد  ارشــد شــروع بــه مطالعــه بــرای 

کــردم
تقریبا هشت ساعت درس میخواندم.

 ۵   منابــع اصلــی شــما بــرای هــر درس چــه 
کردیــد؟ بــود؟ آیــا درســی را هــم حــذف 

کتــاب شــرح جامــع قانــون مدنــی  حقــوق مدنی:
از دکتــر فرهــاد بیــات

دادرســی  آییــن  کتــاب  مدنی: دادرســی  آییــن 
مدنــی دکتــر عبــداهلل شــمس

کتــاب حقــوق تجــارت دکتــر  حقــوق تجارت:
ــکینی ــا اس ربیع

الروضــه فــی شــرح  کتــاب تحریــر  متــون فقــه: 
ســید  از  لی  اســتدال فقــه  و  امینــی  از   اللمعــه 

دادمــرزی مهــدی 
؛هیچ درسی را حذف نکردم. خیر

کردیــد؟    ۶ در آزمــون هــای آزمایشــی شــرکت 
بــه نظــر شــما ایــن آزمــون هــا تاثیــری هــم 

دارنــد؟
از  گاهــی  آن  جــای  بــه  نکــردم  ؛شــرکت  خیر
کتــاب هــای تســت اســتفاده میکــردم تــا بتوانــم 

ببــرم. زمــان  از  را  کثــری  اســتفاده حدا
کاری را  بــه نظــر بنــده آزمونهــای آزمایشــی همــان 
کــه شــخص خــود میتوانــد با زدن تســت  میکننــد 
کــه اراده  و نمونــه ســوال انجــام دهــد و تــا زمانــی 
و عزمــی جــدی نباشــد هــزاران آزمــون آزمایشــی 

هــم ثمربخــش نخواهدبــود.

ع  شــرو را  بنــدی  جمــع  زمانــی  چــه  از   ۷  
کردیــد؟

ارشــد  کارشناســی  کنکــور  از  قبــل  مــاه  ســه  از 
کــردم. بنــدی  بــه جمــع  شــروع 

ــود  ــر خ ــد نظ ــه م ــر رتب گ  ۸  ا
کردیــد  نمــی  کســب  را 
کردیــد،  انتخــاب رشــته مــی 
آزمــون  یــا ســال دیگــر هــم 

دادیــد؟ مــی 
انتخــاب رشــته میکــردم و ســعی میکــردم تالشــم 
کنــم تــا در دیگــر آزمونهــای بعــدی ایــن  را بیشــتر 

کنــم. کمبــود را جبــران 

  ۹  شــما در المپیــاد غیرمتمرکــز هــم رتبــه اول 
کردیــد؛ بفرماییــد المپیــاد علمــی  کســب  را 
چیســت و شــرکت در آن چــه شــرایطی دارد؟
المپیــاد یــک رقابــت علمــی بیــن دانشــجویان 

تحقیقــات  علــوم،  وزارت  هرســاله  کــه  اســت 
ترغیــب  و  تشــویق  منظــور  بــه  فنــاوری،  و 
ــه مطالعــه،  کشــور ب دانشــجویان دانشــگاههای 
تحقیــق و ایجــاد فرصــت هــای مناســب علمــی 

میکنــد. برگــزار 
دوره  بــاالی  بــه  ســوم  ســال  دانشــجویان   
بــه  می تواننــد  حقــوق  رشــته   کارشناســی 
دانشــجویی  علمــی  المپیــاد  در  دوصــورت 

کننــد: شــرکت 
-متمرکز

کارشناســی  آزمــون  بــا شــرکت در  دانشــجویان 
اســت  متمرکــز  المپیــاد  بــا  همزمــان  کــه  ارشــد 
المپیــاد  مختلــف  هــای  رشــته  در  تواننــد  مــی 
آن  ضوابــط  و  شــرایط  کــه  نماینــد  شــرکت 
کارشناســی ارشــد اســت. پــس  هماننــد آزمــون 
کــه جــزو  از بررســی و اعــالم نتایــج در صورتــی 
کســب حد نصــاب نمــره علمــی  15 نفــر اول )بــا 
بــدون احتســاب معــدل( باشــند بــه مرحلــه دوم 

می یابنــد. راه  المپیــاد 
-غیرمتمرکز

در  بــاال  بــه  ســوم  ســال  ممتــاز  دانشــجویان 
کارشناســی بــا شــرکت در آزمــون المپیــاد  مقطــع 
کــز قطــب هــا مــی تواننــد  ( در مرا )غیــر متمرکــز
 ، روش  ایــن  در  نماینــد.  شــرکت  المپیــاد  در 
کشــور بــه 8 منطقــه دانشــگاهی  دانشــگاه هــای 
تقســیم شــده  و تیــم هــای معرفــی شــده از هــر 
ابتــدا   ) نفــر  5 کثــر  حدا رشــته  )هــر  دانشــگاه 
کــز ایــن قطــب هــا بــه طــور همزمــان بــا  در مرا
یکدیگــر بــه رقابــت پرداختــه ســپس برگزیــدگان 
ــز  ــاد متمرک ــدگان المپی ــار برگزی کن ــه در  ــر منطق ه

در مرحلــه نهایــی شــرکت مــی نماینــد.
کننــده در المپیــاد   دانشــجویان ممتــاز شــرکت 
کارشناســی  غیــر متمرکــز حتمــا بایــد در مقطــع 
فــارغ  یعنــی  باشــند  تحصیــل  بــه  مشــغول 
تحصیلــی  ســال  اول  ســال  نیــم  التحصیــالن 
برگــزاری المپیــاد نیــز نمــی تواننــد در المپیــاد 

نماینــد. شــرکت  متمرکــز  غیــر 

 ۱۰  چطــور از برگــزاری 
مطلــع  آزمــون  ایــن 
چــه  از  و  شــدید 
بــه  ع  شــرو زمانــی 

کردیــد؟ مطالعــه 
کالســها  از  یکــی  در  محتــرم  اســاتید  از  یکــی 
کــرد واز یــک مــاه قبــل از زمــان برگــزاری  اعــالم 

کــردم. المپیــاد شــروع بــه مطالعــه 

 ۱۱  منابع شما برای المپیاد چه بود؟
حقــوق مدنی:شــرح جامــع قانــون مدنــی دکتــر 

ــات فرهــاد بی
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کاهــی  نباشــد  یــزی  ر برنامــه  تــا 
برداشـــــــت. نمیتــوان  هــــم  را 
ــرف اول  ــب ح ــزی مناسـ ی ــه ر برنام
ــد و  ــت در ارش ــرای موفقیـ ــر را ب و آخ
المپیــاد و ســایر آزمونهــا میزنــد.

ــی  ــه ف ــر الروض ــاب تحری کت ــه و اصول: ــون فق مت
لی ســید  شــرح اللمعــه از  امینــی و فقــه اســتدال
از  کاربــردی  فقــه  دادمرزی،اصــول  مهــدی 

محمــدی ابوالحســن 
حقوق اساسی:حقوق اساسی دکتر هاشمی

حقــوق جــزای عمومی:حقــوق جــزای عمومــی از 
دکتر ســاوالنی

حقــوق بیــن الملــل عمومی:حقــوق بیــن الملــل 
عمومــی ازدکتــر ضیایــی بیگدلــی

دادرســی  آییــن  کیفری:شــرح  دادرســی  آییــن 
خالقــی دکتــر  کیفــری 

بـرای  ســـــــواالت  سـطح   ۱2 
مقطـع  دانشــــــــــــــــــــــــجویان 

بـود؟ مناسـب  کارشناسـی 
بله

در  قبولـی  صـورت  در   ۱۳ 
مرحلـه نهایی چـه امتیازات 
بـه  شـغلی  و  تحصـــــــــــیلی 

می شـود؟ اهـدا  برگزیـدگان 
نهایــی  مرحلــه  پانزدهــم  تــا  اول  رتبــه   -1
مــی  کشــور  دانشــجویی  علمــی  المپیادهــای 

تواننــد بــدون شــرکت در آزمــون 
کارشناسی 

ارشد 
متناسب 

و  داوطلــب  تعــداد  بــا 
ظرفیــت هــر رشــته محــل بــا معرفــی مرکــز 
مســتقیما  ســنجش  ســازمان  المپیــاد 

توســط دانشــگاه هــا پذیرفتــه شــوند.
مرحلــه  ســوم  تــا  اول  نفــرات   -2

علمــی  المپیــاد  نهایــی 
تاییــد  بــا  کشــور  دانشــجویی 

آمــوزش  ســنجش  ســازمان 
بــورس  از  تواننــد  مــی  کشــور 
نخبــگان  بنیــاد  تحصیلــی 

نماینــد. اســتفاده 
برتــر  برگزیــدگان  بــه   -3
المپیــاد  نهایــی  مرحلــه 
دانشــجویی  علمــی- 
اخــذ  رتبــه  بــا  متناســب 
مصاحبــه  در  شــده 
دکتــری  مقطــع  پذیــرش 

تعلــق  آموزشــی  امتیــاز 
. د میگیــر

اولویــت  کشــوری،در  مرحلــه  برتــر  4-نفــرات 
میگیرنــد. قــرار  اســتخدامی 

 ۱۴ بــا آنکــه تفاوتــی میــان منابع آزمون ارشــد 
را  موضــوع  ایــن  چطــور  اســت،  المپیــاد  و 

ــد؟ کردی ــت  مدیری
ناامیــدی و سســتی بخــود راه نــدادم و بجــای آن 

کردم. برنامــه ریــزی مناســبی 

 ۱۵ در این ایــام تفریح هم داشتید؟
خیر

  ۱۶  تاثیــر برنامــه ریــزی 
مــی  مهــم  چقــدر  را 

دانیــد؟
ــا برنامــه ریــزی نباشــد  ت
نمیتــوان  هــم  را  کاهــی 
برداشــت.برنامه ریــزی 
اول  حــرف  مناســب 
و آخــر را بــرای موفقیــت در ارشــد و المپیــاد و 
کــه زمــان  کســانی بــوده انــد  ســایر آزمونهــا میزند.
ولــی  میکردنــد  مطالعــه  صــرف  راهــم  زیــادی 
ــدم  ــا ع ــب ی ــزی نامناس ــه ری ــل برنام ــه دلی ب

برنامــه ریــزی از مــدار موفقیــت 
جاماندنــد.

ــان  ــت ت ــل موفقی ــان عوام ــر خودت ــه نظ  ۱۷ ب
چــه بــود؟

برنامــه  کــردم  عــرض  تــر  پیــش  کــه  همانطــور 
ریــزی یکــی ازایــن عوامــل بود.عوامــل دیگــری 
هــم تاثیــر داشــتند ازجملــه عــزم و اراده قــوی و 
ــه آینــده  تــالش هــای بــی وقفه.امیــدوار بــودن ب
ای روشــن و اعتقــاد بــه موقتــی بــودن ســختی هــا 

و تصــور طعــم شــیرین مقصــد.

 ۱۸  و سخن پایانی؟
ــراز و  ــد ف ــدی باش ــد مقص ــی باش ــه هدف ک ــی  وقت
نشــیب هــای جاده،لــذت بخــش خواهــد بــود 
کــه  عطــر خوشــبوی موفقیــت و طعــم شــیرین  چرا
گــر تــو خواهنــد بــود و پرعــزم تــراز  مقصــد یــاری 
قبــل و همچــون تــازه متولــد شــده ای بــا قــدرت 

کــرد... بــه ســمت هــدف حرکــت خواهــی 
مریم مرادی|شهریور 1400
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یکــی از حقوقدانــان در بیان معنای اصطالحی 
گروهــی از اتبــاع  اقلیــت چنیــن نوشــته اســت: 
کــه از لحــاظ ملــی، نــژادی، زبانــی  کشــور  یــک 
گروه هــای مــردم متفــاوت  یــا مذهبــی از دیگــر 
قــدرت  و  کم ترنــد  تعــداد  لحــاظ  از  بــوده، 
بنابرایــن  نیــز در دســت ندارنــد.  را  حکومــت 
اســتعمال  در  اقلیــت  واژه  گفــت  می تــوان 
عرفــی، بیش تــر بــه مفهومــی آمــاری اشــاره دارد، 
درحالی کــه در اســتعمال اصطالحــی، مفهومــی 
کــه  گروه هایــی اشــاره دارد  کیفــی اســت و بــه 
گــروه اصلــی، قــدرت اجتماعــی و  نســبت بــه 
کم تــری دارنــد، هــر چنــد از حیــث  ــا حقوقــی  ی

تعــداد هــم بیش تــر باشــند.
از  دســته  دو  اساســی  قانــون  بــه  نظــر  بــا 
نظــر  بــه  تفکیــک  قابــل  دینــی  اقلیت هــای 
شناخته شــده  دینــی  اقلیت هــای  می رســند؛ 
ایرانیــان  و شــناخته  نشــده. دســته اول شــامل 
کــه وجــود  کلیمــی و مســیحی اســت  زرتشــتی، 
آنــان در اصــل 13 قانــون اساســی مورد شناســایی 
گرفتــه و بــه وضعیــت حقوقــی آنــان اشــاره  قــرار 
ــان  شــده اســت و دســته دوم شــامل ســایر ایرانی
ــًا در  ــان صریح ــود آن ــه وج ک ــت  ــلمان اس غیرمس
قانــون اساســی شناســایی نشــده اســت و لــذا 
وضعیــت حقوقــی آنــان نیــز در هالــه ای از ابهــام 

دارد. قــرار 
بــا ایــن همــه، دو مقــرره در نظــام حقوقــی ایــران 
مقــرره  راهگشاســت، نخســتین  زمینــه  ایــن  در 
کــه ایــن دســته از  عمــوم اصــل 14 ق.ا. اســت 
اســاس  بــر  و  می شــود  شــامل  نیــز  را  ایرانیــان 
تعالیــم اســالمی، تکلیــف دولــت ایــران و ســایر 
تــا  اقلیت هــا  ایــن  بــا  تعامــل  در  را  آن  اتبــاع 
حــدودی روشــن می کنــد. مقــرره دیگــر تبصــره 
اســالمی  مجــازات  قانــون   310 مــاده  یــک 
کــه از ســوی قانون گــذار  مصــوب 1392 اســت 
عــادی وضــع شــده و از غیرمســلمانانی ســخن 
کــه ذمــی، مســتأمن و معاهد نیســتند  گفتــه اســت 
و تابعیــت ایــران را دارنــد و آنــان را در "حکــم 

مســتأمن" قــرار داده اســت.

بررسی فقهی وضعیت غیرمسلمانان ایرانی
می تــوان  امامیــه  فقیهــان  آثــار  بــه  مراجعــه  بــا 
دریافــت ارتبــاط میــان حکومــت اســالمی و غیــر 
مســلمانان حاضــر در داراالســالم از نظــر مشــهور 
و  قــراردادی »ذمــه«، »هدنــه«  مبنــای  بــر ســه 

ــت: ــتوار اس ــان« اس »ام
   1.  ذمه

کــم اســالمی  کــه بیــن حا ذمــه قــراردادی اســت 
آن در  کتــاب منعقــد می شــود و مــورد  و اهــل 
کــه جهــاد ابتدایــی بــه فتــح منجــر  جایــی اســت 
کنان ســرزمین  کــم اســالمی؛ ســا می شــود و حا
انعقــاد  بــا  اســالم  بیــن پذیــرش  را  فتــح شــده 
انعقــاد  آنــان  و  می کنــد  مخیــر  ذمــه  قــرارداد 
انعقــاد  نخســت  می پذیرنــد.  را  ذمــه  قــرارداد 
فتــح  و  حــرب  وقــوع  بــه  منــوط  قــرارداد  ایــن 
کــم اســالمی یــا نائــب او  اســت؛ دوم، فقــط حا
کننــد، ســوم،  می تواننــد ایــن قــرارداد را منعقــد 

ایــن  طــرف  می تواننــد  کتــاب  اهــل  فقــط 
باشــند، چهــارم، شــرط صحــت  قــرارداد 
و  جزیــه  پرداخــت  تعهــد  ذمــه  قــرارداد 
اســت.  اســالمی  احــکام  اجــرای  التــزام 
اقلیت هــای  قطعــًا  اوصــاف،  ایــن  بــا 

اهــل  یــا  ذمــی  نمی تــوان  را  شناخته نشــده 
ذمــه دانســت زیــرا هیــچ یــک از شــرایط اهــل 

آنــان وجــود نــدارد. ذمــه درمــورد 
  2. هدنه

کــم  معاهــده، مهادنــه یــا هدنــه، قــرارداد بیــن حا
تــرک جنــگ  بــرای  و غیرمســلمانان  اســالمی 
ــا در  بــه مــدت محــدود پــس از وقــوع جنــگ ی
کــه  آســتانه وقــوع آن اســت. بــه غیرمســلمانانی 
هدنــه  قــرارداد  اســالمی  کــم  حا بــا  آنــان  قــوم 
می شــود.  اطــالق  معاهــد  کرده انــد،  منعقــد 
نخســت انعقــاد ایــن قــرارداد منــوط بــه وقــوع 
آن اســت؛ دوم، طــرف ایــن  حــرب یــا خطــر 
قــرارداد غیرمســلمانان دارالحــرب هســتند نــه 
ســوم،  داراالســالم؛  در  حاضــر  غیرمســلمانان 
او می تواننــد  نائــب  یــا  کــم اســالمی  فقــط حا

کننــد؛ چهــارم،  ایــن قــرارداد را منعقــد 
ایــن قــرارداد بایــد مــدت داشــته 

نیــز  آن  مــدت  و  باشــد 

ایــن  بــر  اســت.  محــدود   ، مشــهور رای  طبــق 
اســاس، صــدق عنــوان معاهــد – بــه معنــای اتباع 
کــه بــا آن تــرک مخاصمــه شــده اســت –  دولتــی 
بــر ایرانیــان غیرمســلمان، اعــم از شــناخته شــده 

و شــناخته نشــده نیــز منتفــی اســت.
  3. امان

ایرانیــان  بــر  التطبیــق  محتمــل  وضــع  تنهــا 
کنونــی همــان "مســتأمن"  غیرمســلمان در وضــع 
مــورد  امــان در دو  اثــر  از نظــر فقهــی،  اســت. 
قابــل تطبیــق اســت: وجــود امــان و وجــود شــبهه 
امــان. حالــت اول را مــی تــوان امــان واقعــی و 
حالــت دوم را امــان ظاهــری یــا امــان حکمــی 

نامیــد.
1-3. امان واقعی

شــخص  و  حربــی  غیرمســلمان  بیــن  چنانچــه 
ذی صــالح، قــرار امــان 

کژال شریفی
ک کارشناسی حقوق دانشگاه ارا دانشجوی 

Kazhalsharifi415@gmail.com

دینی  اقلیت های  وضعیت 
اساسی  قانـون  در  شناخته نشده 

ایران  از منظر فقه و حقوق
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وجــود داشــته باشــد بــا وضعیــت امــان واقعــی 
ایقــاع  یــا  عقــد  خصــوص  در  هســتیم.  مواجــه 
بــودن امــان ســه دیــدگاه وجــود دارد: دیدگاهــی 
کــه امــان  کــه امــان را عقــد مــی دانــد، دیدگاهــی 
را یــک ایقــاع مشــروط بــه عــدم رد مــی دانــد، 
کــه امــان را هــم بــه صــورت عقد و  دیــدگاه ســومی 
هــم بــه صــورت ایقــاع قابــل انعقــاد می دانــد. بــه 
کــه ایقــاع بــودن امــان اقواســت،  نظــر می رســد 
»تعهــد ســالمت شــرعی  از  امــان عبــارت  زیــرا 
در  متعلقــات وی  یــا  و  مســلمان  غیــر  شــخص 
بــودن  عقــد  بــر  دلیلــی  و  اســت  داراالســالم« 
آن وجــود  قبــول در تحقــق  یعنــی جزئیــت  آن 
مصونیــت  امــان،  اثــر  آن کــه  حاصــل  نــدارد. 
شــرعی متعلــق امــان، اعــم از نفــس مســتأمن و 
متعلقــات وی اســت و وفــای بــه آن، معنایــی 
جــز شناســایی شــرعی حــق بــرای مســتأمن در 
گــر  ا نــدارد. بنابرایــن،  امــان  خصــوص متعلــق 
پذیــرش مصونیــت شــرعی جــان، عــرض و مــال 
غیرمســلمان در داراالســالم ممکــن نباشــد، امــان 
گرفــت پذیــرش  لغــو اســت و لــذا می تــوان نتیجــه 

چنیــن مصونیتــی مانــع شــرعی نــدارد.
2-3. امان حکمی

امــان بــه هــر علــت، ممکــن اســت باطــل بــوده و 
گاه بــه بطــالن نباشــد  ــز آ غیرمســلمان حربــی نی
یــا اساســًا امانــی در بیــن نباشــد و فقــط حربــی، 
کــرده و وارد داراالســالم  بــه هــر علــت توهــم امــان 
کــه از آن بــه  شــده باشــد. در تمــام ایــن مــوارد 
شــبهه امــان تعبیــر می شــود، وضعیــت حربــی بــه 
حکــم شــرع؛ همــان وضعیــت مســتأمن اســت. 
کــه وضعیــت  بــا وجــود ایــن بــه نظــر می رســد 
حکمــی  امــان  از  فراتــر  غیرمســلمان  ایرانیــان 
اســت، زیــرا شناســایی یــا اعطــای تابعیــت از 
ســوی دولــت اســالمی، تضمنــًا یــا التزامــًا، 
لــت  دال واقعــی  امــان  بــر 
می کنــد و حداقــل مفــاد 
آن، مصونیــت شــرعی 
و  جــان  حقوقــی  و 
در  اتبــاع  متعلقــات 
و  قوانیــن  حــدود 
ت  ا ر مقــر
ی  جــار

کشــور اســالمی اســت. علی ای حــال؛ ایرانیــان 
کتابــی، بــا  کتابــی و غیــر  غیرمســلمان، اعــم از 
ــم  ــا در حک ــتأمن ی ــالف آراء، مس ــه اخت ــه ب توج
درجــه  البتــه  می شــوند.  محســوب  مســتأمن 
مســتأمن  دینــی  اقلیت هــای  جــان  مصونیــت 
درجــه  بــا  فقهــی،  نظــر  از  آنــان  متعلقــات  و 
مصونیــت مســلمانان یکســان نیســت لکــن ایــن 
، نافــی اصــل مصونیــت و بهــره منــدی آنــان  امــر

نیســت. انســانی  حقــوق  از 

   وضعیت حقوقی ایرانیان غیرمسلمان
صــورت  بــه  ق.ا.   13 اصــل  ادیــان  مصادیــق 

حصــری بیــان شــده اســت. 
بــه  ق.ا.  حــال  ایــن  بــا 
بایــد  ملــی  میثــاق  عنــوان 

کــه  حقــوق و تکالیــف ســایر ایرانیانــی را نیــز 
پیــرو ادیــان مقــرر در اصــل 13 آن قانون نیســتند، 
روشــن می کــرد. از ایــن رو اصــل 14 ق.ا. پــس 
از   » دیگــر گروهــی  و  »صابئیــن  درخواســت  از 
گنجانــده شــد. مجلــس خبــرگان در ایــن قانــون 

   اصل 14 ق.ا. :
غــرض از بررســی اصــل 14 ق.ا. شــناخت مبانــی 
شــناخته  اقلیت هــای  حقــوق  ســازی  اساســی 
نشــده در ق.ا. اســت. در خصوص موضوع این 
اصــل توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری می نمایــد 
ــی  ــابقه تاریخ ــه س ــه ب ــا توج ــل ب ــن اص ــا ای ــه آی ک
آن، بــه ایرانیــان صابئــی اختصــاص دارد؟ در 
عــدم اختصــاص ایــن اصــل بــه ایرانیــان صابئــی 
نبایــد تردیــد روا داشــت، زیــرا از حیــث اصولــی، 
مــورد،  و  اســت  اعتبــار  منــاط  عبــارت  عمــوم 
مقیــد محســوب نمــی شــود. بنابرایــن، اصــل 14 
ــارج از  ــلمان خ ــان غیرمس ــه ایرانی ــامل هم ق.ا ش

ــون مــی شــود. اصــل 13 آن قان
بــر فــرض عــدم اختصــاص اصــل بــه صابئیــن 
ــه اینکــه ایــن اصــل فقــط شــامل  ایــران، در زمین
بیگانــگان  یــا  اســت  غیرمســلمان  ایرانیــان 
غیرمســلمان را نیــز شــامل می شــود در مجلــس 
و  نداشــته  وجــود  واحــدی  نــگاه  خبــرگان، 
همــه  بــه  نســبت  اصــل  شــمول  بــر  عــده ای 
غیرمســلمانان و عــده ای بــر اختصــاص آن بــه 

کرده انــد. کیــد  تا ایرانیــان 
مبنــای  بــر  تعامــل  لــزوم  اصــل  ق.ا.   14 اصــل 
و  اســالمی  عــدل  و  قســط  و  حســنه  اخــالق 
رعایــت حقــوق انســانی در مقابــل ایــن دســته 
شــناخته  رســمیت  بــه  را  دینــی  اقلیت هــای  از 

اســت.
امــا تفــاوت حقــــــــــــــــوقی ایرانیـــــــان 
غیرمســلمان شناخته شــده 
شناخته نشــــــــــده  و 
چیســــــــــــــــــــــت؟

اصــل 13 ق.ا. ضمــن شناســایی وجــود ایرانیــان 
کلیمــی و مســیحی بــه آنــان پنــج حــق  زرتشــتی، 
آزادی  اســت. )اصــل  کــرده  مخصــوص اعطــا 
آزادی  آن، اصــل  بــه  اظهــار دیانــت و احتــرام 
تعلیمــات  آزادی  اصــل  دینــی،  مراســم  انجــام 
بــر  شــخصیه  احــوال  رعایــت  اصــل  دینــی، 
طبــق  همچنیــن  و  متبــوع  دیــن  قواعــد  اســاس 
اصــل 64 ق.ا. اقلیــت هــای دینــی شناخته شــده 
حــق نمایندگــی در مجلــس شــورای اســالمی را 
دارا هســتند.( درحالی کــه وجــود ســایر ایرانیــان 
غیرمســلمان را رســمًا شناســایی نکــرده و حقــوق 
اســت.  نکــرده  مقــرر  آنــان  بــرای  نیــز  خاصــی 

شــده  شــناخته  ادیــان  بــه  متدینــان  بنابرایــن، 
در عمــل مــی تواننــد وابســتگی دینــی خــود را 
اظهــار و در مقــام اســتیفای حقــوق ملــی خــود 
بهــره  آن  از  اجتمــاع،  و  تشــکل  حــق  ماننــد 
برنــد و دولــت نیــز بایــد در اقدامــات خــود بــه 
اقتضائــات ایــن شناســایی تــن دهــد لکــن ســایر 
غیرمســلمانان از ایــن موقعیــت بهــره منــد نیســتند 
ــد بــدون اظهــار دیانــت، حقــوق  گرچــه می توانن

کننــد. ملــی خــود را اســتیفا 
تبصره »1« ماده 310 ق.م.ا. :

کــه ذمــی،  مطابــق ایــن تبصــره: غیرمســلمانانی 
مســتأمن و معاهــد نیســتند و تابعیــت ایــران را 
کشــورهای خارجــی را دارنــد  دارنــد یــا تابعیــت 
کشــور  وارد  مقــررات  و  قوانیــن  رعایــت  بــا  و 
مقنــن  هســتند.  مســتأمن  حکــم  در  شــده اند، 
از مشــروطه،  پــس  بــار  بــرای نخســتین  ایــران، 
ذمــی،  کــه  را  غیرمســلمانی  ایرانیــان  وجــود 
کــرده  مســتأمن و یــا معاهــد نیســتند شناســایی 
آنــان را مطلقــًا در حکــم مســتأمن قــرار داده  و 
اســت. در هــر حــال مفــاد ایــن تبصــره شــامل 
اقلیت هــای دینــی شناخته نشــده در ق.ا. هــم 
کــه بــه موجــب  گفــت  می شــود. قطعــًا نمی تــوان 
بــرای  مذکــور  پنج گانــه  حقــوق  تبصــره،  ایــن 
اقلیت هــای  بــرای  شناخته شــده  اقلیت هــای 
گرفتــه شــده اســت.  شــناخته  نشــده نیــز در نظــر 
کــه ایــن شناســایی  بنابرایــن بــه نظــر می رســد 
هــم  آن  دیانــت  اظهــار  آزادی  از  باالتــر  اثــری 
کــه  بــه صــورت محــدود نــدارد. بــه ایــن معنــا 
می تواننــد  کتابــی  غیــر  غیرمســلمان  ایرانیــان 
انتســاب خــود بــه ادیــان شــناخته نشــده را فقــط 
در حــد انتســاب بــه ســایر ادیــان نــه یــک دیــن 
کننــد و دولــت نیــز مکلــف  یــا فرقــه خــاص ابــراز 
ماننــد  امــوری  در  را  آن  اقتضائــات  اســت 
فراخــوان  و  عمومــی  سرشــماری  ثبت احــوال، 

کنــد.}1{ رعایــت  هــای عمومــی 

اصــل 13 ق.ا. ضمــن شناســایی وجــود ایرانیــان زرتشــتی، کلیمی 
ــت.  ــرده اس ــا ک ــوص اعط ــق مخص ــج ح ــان پن ــه آن ــیحی ب و مس
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   مقدمه
فقــر را مــی بایســت بــه دیــده ی یــک معلــول در 
کــه همــواره دارای چنــد  گرفــت. معلولــی  نظــر 
علــت اســت. علــوم مختلــف از زوایــا و رویکــرد 
نگریســته  پدیــده  ایــن  بــه  خودشــان  خــاص 
و  کمیــت  حا گــر  ا انــد.  رســیده  نتایجــی  بــه  و 
جامعــه علمــی بــه دنبــال فهــم عوامــل جــرم زا و 
متعاقــب آن جلوگیــری از پیدایــش و تکــرار جرم 
اســت، بایــد ابعــاد متعــدد جــرم را زیــر ذره بیــن 
گــذارد تــا ریشــه هــای حقیقــی جــرم را دریابــد. 
همچنیــن لزومــا یــک پدیــده اجتماعــی ماننــد 
جــرم ناشــی از یــک علــت نیســت و نبایــد بــه 
دنبــال رابطــه علیــت تامــه بــود بلکــه هــر یــک از 
عوامــل اجتماعــی در آن موثــر اســت. در جامعــه 
کــه همــواره  شناســی جنایــی یکــی از مباحثــی 
گیــرد بررســی عوامــل بــزه زا  مــورد توجــه قــرار مــی 
اســت. نــگاه تــک بعــدی بــه موضــوع و صــرف 
کــرد  نخواهــد  دوا  را  دردی  بزهــکار  کمــه  محا
ــرا  ــت زی ــد داش ــه خواه ــل ادام ــن تسلس ــه ای بلک
گشــته اســت. حــال  ــزه زا مفعــول واقــع  عوامــل ب
ــرار  ــر ایــن عوامــل مــورد شناســایی و درمــان ق گ ا
نگیــرد، شــاهد رشــد روزافــزون تعــداد بزهــکاران 
کــه در ایــن نوشــتار بــه  خواهیــم بــود. آن چــه 
موثــر  اقتصــادی  عوامــل  بررســی  آنیــم  دنبــال 
ــکاب جــرم   ــر ارت ــر ب ــی الخصــوص عامــل فق عل
کــه تنهــا  اســت و در صــدد ایــن نخواهیــم بــود 
کنیــم  یــک نســخه بــرای پیدایــش جــرم صــادر 
اجتماعــی-  عوامــل  از  یکــی  بــر  تنهــا  بلکــه 
گذاریــم. اشــاره بــه ایــن  اقتصــادی دســت مــی 
کــه در دیــدگاه  نکتــه خالــی از لطــف نیســت 

اقتصــادی، رویکــرد بــه بــزه و بزهــکار از بــاب 
گــر منفعــت از  »هزینــه - فایــده« اســت یعنــی ا
هزینــه فزونــی داشــته باشــد، ارتــکاب جــرم بــه 

ــود.  ــد ب ــه خواه صرف

   تعریف فقر 
کــه فقــر را  ــم  گزیری ــه تعریفــی از فقــر نا ــرای ارائ ب
بــه دو دســته مطلــق و نســبی تقســیم نماییــم: 
فقــر مطلــق بــر پایــه معیشــت اســت و بــه معنــای 
کــه بــرای حفــظ و تــداوم یــک  شــرایطی اســت 
زندگــی ســالم جســمانی الزم اســت. فقــر نســبی 
بــه  نبایــد  و  دارد  فرهنگــی  تعریــف  یــک  نیــز 
کــه  دنبــال یــک اســتاندارد جهانــی بــود چــرا 
ممکــن اســت میــزان توســعه و نیــاز هــای بشــری 
باشــد.  متفــاوت  جهــان  از  ای  نقطــه  هــر  در 
ســطح  افــراد  نســبی  فقــر  محاســبه  در  اصــوال 
ــی  ــه م ــر مقایس ــطحی دیگ ــا س ــود را ب ــی خ زندگ
ــا مــی یابــد. کنــد و بدیــن شــکل فقــر نســبی معن

   تاثیر فقر بر بزهکاری در مکاتب جرم شناسی 
1. مکتــب سوسیالیســم: در ایــن مکتــب ریشــه 
تمــام جرایــم تنهــا در فقــر و بی عدالتــی در توزیع 
ثــروت، دانســته شــده اســت و بــه خصــوص بــه 
ــه  ــه ب ــردازد. البت ــی پ ــرمایه داری م ــام س ــد نظ نق
نظــر مــی رســد ایــن دیــدگاه جــرم انگارانــه اســت 
و نمــی تــوان علــت هــر چیــزی را در فقــر دانســت 
کی نیــز مویــد  و همچنیــن تجربــه ی جوامــع اشــترا

عــدم موفقیــت ایــن نظــر مــی باشــد.
نیــز  مکتــب  ایــن  در  تحققــی:  مکتــب    .2
جنایتــکاران بــه پنــج دســته تقســیم مــی شــوند 
اســت  اتفاقــی  بزهــکار  ی  دســته  در  تنهــا  کــه 
ــر فقــر در ارتــکاب جــرم توجــه شــده  کــه بــه تاثی
کــه اتفاقــا بــه دلیــل عوامــل  اســت و معتقــد اســت 

جــرم  مرتکــب  شــخص  کــه  اســت  اجتماعــی 
ــد  ــه جــای مجــازات نمــودن او بای مــی شــود و ب
در عوامــل موثــر دســت بــرد و آنــان را تصحیــح 

نمــود.
بــرای  النهایــه، در حالــی مکتــب سوسیالیســم 
نقــش عوامــل اقتصــادی در وقــوع جــرم نهایــت 
را قائــل اســت و معتقــد اســت ریشــه  اهمیــت 
اقتصــادی  عوامــل  در  بایــد  را  جرایــم  کلیــه 
دارد  اعتقــاد  تحققــی  مکتــب  کــرد،  جســتجو 
وقــوع جــرم نتیجــه انحصــاری یکــی از عوامــل 
انســانی، اجتماعــی یــا اقلیمــی نیســت. درســت 
خــاص،  بــزه  هــر  ارتــکاب  هنــگام  کــه  اســت 
یکــی از عوامــل بــر عوامــل دیگــر فزونــی و برتــری 
دارد؛ ولــی امتــزاج و ترکیــب هــر ســه عامــل بــرای 

ارتــکاب بــزه ضــروری اســت.

   بررسی همبستگی فقر و جرم 
کنیــم پرسشــی مطــرح  گــذر  کــه  از مکتــب هــا 
کــه آیــا همبســتگی میــان فقــر و جــرم  خواهــد شــد 
وجــود دارد؟ بســته بــه نــوع جــرم تاثیــر فقــر در 
ارتــکاب آن جــرم نیــز متفــاوت خواهــد شــد. بــه 
نظــر نگارنــده جرایمــی ماننــد جرایــم مربــوط بــه 
کــه  مــواد مخــدر و ســرقت از جرایمــی هســتند 
بــه طــور مســتقیم از عوامــل اقتصــادی تاثیــر مــی 
کــه ضریب ارتکاب ســرقت  گونــه ای  پذیرنــد بــه 
مقــرون بــه آزار و یــا ســرقت مســلحانه در جامعــه 
ی فقیــر و دچــار تــورم بســیار بیــش تــر اســت. در 
ســایر جرایــم ممکــن اســت ایــن تاثیر غیرمســتقیم 
بــه عنــوان مثــال فقــر و بیــکاری ســبب  باشــد 
مزاحمــت  قتــل،  مرتکــب  افــراد  شــد  خواهــد 
هــای خیابانــی و اقداماتــی علیــه امنیــت داخلــی 
گــروه هــای ســازمان  شــوند و یــا بــه عضویــت در 
یافتــه تبهــکاری درآینــد. همچنیــن تاثیــر فقــر بــر 
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پیدایــش ســایر پدیــده هــای اجتماعــی قابــل 
مثــال  عنــوان  بــه  بــود  نخواهــد  پوشــی  چشــم 

ــا خودکشــی.  افزایــش طــالق ی
حــس  ایجــاد  ســبب  فقــر  رســد  مــی  نظــر  بــه 
خواهــد  آینــده  وضعیــت  بــه  نســبت  ناامنــی 
ــد ارتــکاب جــرم را  ــن امــر مــی توان کــه همی شــد 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرای بزهــکار تســهیل نمای ب
ــه دارای شــغل مناســبی نمــی باشــد  ک شــخصی 
و درآمــد وی محــدود اســت و بــه عبــارت دیگــر 
داشــته هــای محــدودی دارد، در مقایســه بــا آرزو 
و خواســته هــای خــود و عــدم وجــود دورنمایــی 
روشــن، تنهــا راه ممکــن بــرای رفــع ایــن خــالء را 
کــه او را بــه ثــروت  ارتــکاب جرایمــی مــی دانــد 
برســاند. بــه نظــر مــی رســد ســرقت، جیــب بــری، 
، اخــاذی، آدم ربایــی مــن  فــروش مــواد مخــدر
گزینــه هــای  کــه او در بیــن  جملــه جرایمــی اســت 

خــود دارا مــی باشــد.
بکـــر  گـــری  حقـــوق،  اقتصـــادی  تحلیـــل  در 
بـــه  دســـت  زمانـــی  افـــراد  کـــه  اســـت  معتقـــد 
کـــه هزینـــه ی ورود  ارتـــکاب جـــرم مـــی زننـــد 
کـــم تـــر از منافـــع و  آن فعالیـــت مجرمانـــه  بـــه 
ــه  ــکار بـ ــذا شـــخص بزهــــــــــ ــد فلـ ــد آن باشـ فوایـ
کـــه در بـــازاری حضـــور  مثابـــه ی انســـانی اســـت 
بـــه  خدماتـــی   یـــا  کاال  خریـــد  جهـــت  و  دارد 
تحلیـــل هزینـــه - فایـــده مـــی پـــردازد و ارزش آن 
را مـــی ســـنجد، او نیـــز بـــرای ارتـــکاب جـــرم بـــه 
تحلیـــل خواهـــد پرداخـــت و در نهایـــت ممکـــن 
ــت  ــود. وضعیـ ــب شـ ــی را مرتکـ ــه جرمـ کـ ــت  اسـ
کـــه  گونـــه ای شـــده اســـت  اقتصـــادی موجـــود بـــه 

ـــا وجـــود  ، ارتـــکاب جـــرم ب ـــزد بزهـــکار چـــه بســـا ن
تمـــام هزینـــه هـــا و خطـــرات احتمالـــی، دارای 
ثمـــره افزونـــی باشـــد و حـــال شـــخص مدنظـــر 
ـــده و ثمـــره ارتـــکاب جـــرم را در مقایســـه  ـــر فای گ ا
کنـــد و هزینـــه  کـــه او را تهدیـــد مـــی  بـــا خطـــری 
کـــه ممکـــن اســـت در پـــی داشـــته باشـــد،  هایـــی 
ــاال مرتکـــب  ــال بـ ــه احتمـ ــتر تخمیـــن زنـــد بـ بیشـ

ــا چنـــد از جرایـــم مـــی شـــود. یـــک یـ
کــه بررســی آمــاری و عــددی  ــر اســت  حــال بهت
از میــزان همبســتگی بیــن فقــر و جــرم در ایــران را 
پــی بگیریــم. آمارهــای جــرم در ایــران حکایــت 
در  یعنــی  دارد؛  جــرم  میــزان  بــودن  نوســانی  از 
کاهشــی  دیگــر  دروه  در  و  افزایشــی  ای  دوره 
شــاخص  از  شــده  منتشــر  هــای  آمــار  اســت. 
کــه جــرم  جــرم از ســال 75 تــا 90 نشــان مــی دهــد 
گــون و جرایــم مربــوط بــه  گونــه  ســرقت از انــواع 
از  اســت.  داشــته  افزایشــی  رونــد  مخــدر  مــواد 
ــزان نوســان عامــل اقتصــادی  ــر در می عوامــل موث
دولــت  جنایــی  سیاســت  کنــار  در  کــه  اســت 

نقــش بــه ســزایی در ایــن امــر داشــت.

البته  که  موجود  آمار  این  به  توجه  با  حال 
روزآمد نمی باشد، می توان به بررسی وضعیت 
و  پرداخت  اخیر  دهه  در  کشور  اقتصادی 
آمار ها داشت تا بتوان یک  مقایسه ای با این 
البته پیش  بیابیم.  و جرم  فقر  میان  همبستگی 
که نرخ جرم سرقت و مواد مخدر  بینی می شود 
باشد  افزایشی  نیز  اخیر  سال  ده  دوره  این  در 
از  یکی  عنوان  به  فقر  تاثیر  به  معتقد  که  چرا 
عوامل موثر و مستقیم بر میزان جرایم ارتکــابی  

می باشیم.
ــر  ــز آمــار منتشــــــــــــ کشــور هــای دیگــر نیــــــــــــــ در 
کنــد و بــه نظــر می  شــده، همیــن امــر را تاییــد مــی 
رســد ایــن همبســتگی عــام الشــمول باشــد و در 
کنــد. در یکــی  کشــوری مصــداق پیــدا مــی  هــر 
کــی از  گرفتــه، نتایــج حا از تحقیقــات صــورت 
کــه بیــن توزیــع درآمــد و ســرقت رابطــه  ایــن اســت 
ــا  ــه ب ک ــه ایــن صــورت  ــاداری وجــود دارد، ب معن
تشــدید نابرابــری درآمــدی تعــداد جرایــم از نــوع 
همچنیــن  اســت.  داشــته  افزایــش  نیــز  ســرقت 
آمریــکا  ایالــت  پنجــاه  در  کــه  تحقیقــی  در 

کــه فقــر  گرفــت نتیجــه از ایــن قــرار بــود  صــورت 
و بیــکاری رابطــه مثبتــی بــا ســرقت همــراه بــا آزار 
و اســتفاده از اســلحه دارد. همچنیــن در یــک 
کــه بیــن ســال هــای  تحقیــق طوالنــی و مفصــل 
ــعه  ــال توس ــای در ح ــور ه کش ــا 1990 در  1974 ت
ــد  ــل ش ــه حاص ــن نتیج ــت، ای گرف ــورت  ص
کــه افزایــش نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص 
کاهــش  را  نــرخ جــرم ســرقت  داخلــی، 
داده و نابرابــری درآمــدی ســبب افزایــش 

ــوده اســت.  ســرقت ب
یکــی از نظریــات مطــرح شــده، نظریــه 
اســت.  سیاســی  اقتصــاد  رادیــکال 
عامــل  چهــار  نظریــه  ایــن  طبــق 
وجــود  جــرم  ارتــکاب  بــر  موثــر 
در  عوامــل  ایــن  همــه  کــه  دارد 
مــی  قــرار   یکدیگــر  ارتبــاط 
ایــن  انــد.  وابســته  و  گیرنــد 
، تضــاد  : فقــر عوامــل عبارتنــد از
طبقاتــی، بیــکاری، محرومیــت 
نســبی. عامــل محرومیــت نســبی 
گــون  گونا هــای  تفــاوت  بــه 
طبقــات  بیــن  در  درآمــدی 
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مختلــف جامعــه توجــه دارد. درجــه محرومیــت 
ــز از مقایســه ی بیــن خواســته هــا و داشــته هــا  نی
حاصــل مــی شــود. هــدف از ارائــه ایــن نظریــه 
کــه  اســت  چیــزی  آن  بــا  عوامــل  ایــن  تطبیــق 
ــم  ــد. فیل ــم "شــهر خــدا" را رقــم مــی زن قصــه فیل
گــر جامعــه  شــهر خــدا )city of god( روایــت 
شــکاف  آن  در  کــه  - برزیــل  کشــور  طبقاتــی 
کــه  طبقاتــی حــرف نخســت را مــی زنــد- اســت 
گروهــی  در یکــی از شــهر هــای فقیــر نشــین آن 
و  زیســـــــــــــت   می نماینــد  آن  بزهــکاران در  از 
کــه  گونــه ای  بــه نوعــی ریشــه دوانــده انــد. بــه 
کــه در آن شــهر حاشــیه ای  کــودکان و نوجوانانــی 
حضــور دارنــد، بــرای بــه دســت آوردن پــول و 
حتــی طــی نمــودن بخشــی از تکامــل اجتماعــی 
گــروه  خویــش، مشــتاق بــه عضویــت در یکــی از 
کارگــردان  هــای متعــدد فعــال در شــهر هســتند. 
حــدود  محقــق  یــک  ی  مثابــه  بــه  فیلــم  ایــن 

هشــت ســال بــه تحقیــق پیرامــون ایــن 
موضــوع پرداخــت تــا تصویــری واقــع 
گرایانــه از فقــر و خشــونت بــه نمایــش 
هــا  از ســکانس  بگــذارد. در یکــی 
کــه چهــار نوجــوان از هتلــی ســرقت 
نفــر  چهــار  آن  از  یکــی  کننــد،  مــی 
کــم تــری نســبت بــه دیگــران  کــه ســن 
گریــز ســایرین  دارد پــس از ســرقت و 
از هتــل، در آن جــا باقــی مــی مانــد 
و همــه ی خدمتــکاران و مراجعیــن 
را بــه قتــل مــی رســاند و پــس از هــر 
ــا لــذت  گوی ــد و  ــل، قهقهــه مــی زن قت
از  لــذت  و  تمایــل  ایــن  و  بــرد  مــی 

بــه قتــل رســاندن انســان هــا، ریشــه در جامعــه 
ادامــه  زیــد. در  آن مــی  کــه در  و شــهری دارد 
گــروه هــای  کننــده ســرگروه یکــی از  کــه روایــت 
کــه  بزهــکار آن شــهر اســت متوجــه خواهیــم شــد 
کــه در هتــل بــه  او همــان پســر نوجوانــی اســت 
قتــل اقــدام ورزیــده بــود. ســیر تکامــل او و تبدیــل 
ــش  ــه نمای ــی ب ــا سکانس ــرگروه ب ــه س ــدن وی ب ش
کــه وی بــه صــورت مکــرر بــه قتــل  در مــی آیــد 
دیگــران پرداختــه و بــه همــراه هــر قتــل، بــزرگ تــر 
و اینگونــه بــه قــدرت اصلــی شــهر تبدیــل شــده 
بــه  کــه  – شــهری  اســت. داســتان  شــهر خــدا 
کــم  جــای خــدا، پــول و قــدرت و خشــونت حا
اســت- داســتان فقــر و بــزه اســت. بــزه هایــی از 
کــه در ایــن شــهر بــی قانــون جلــوه پیــدا  هــر نــوع 
ــرو هــای انتظامــی  کــه نــزد نی کننــد. شــهری  مــی 
هــای  فرضیــه  از  یکــی  اســت.  شــده  فرامــوش 
کــه فقــر تاثیــر  مطــرح شــده در مقالــه ایــن بــود 
هــای  جــرم  ارتــکاب  بــر  مشــهودی  و  مســتقیم 
ــه ایــن  ک ــه مــواد مخــدر دارد  ــوط ب ســرقت و مرب
کنــار  فیلــم مهــر تاییــدی بــر آن مــی زنــد. البتــه در 

ــر مســتقیمی  ــر غی ــر مســتقیم شــاهد تاثی ایــن تاثی
ــوان  ــه عن ــتیم. ب ــز هس ــم نی ــایر جرای ــر س ــر ب از فق
گــروه هــای بزهــکار بــرای فــروش و توزیــع  مثــال، 
مــواد مخــدر و ســرقت امــوال، دســت بــه قتــل 
گاه نیــز ایــن قتــل  هــای متعــددی مــی زننــد و 
گــروه هــا نیــز مــی رســد یــا بــه  هــا بــه اعضــای 
کــه دارا مــی باشــند بــه هــر  واســطه ی قدرتــی 
کــه میــل داشــته باشــند بــدون رضایــت  شــخصی 
کــه در ایــن فیلــم شــاهد  وی تجــاوز مــی نماینــد 
وقــوع ایــن بــزه هــا مــی باشــیم. از تاثیــر فقــر بــر 
، مــی تــوان بــه سکانســی  بــزه مربــوط مــواد مخــدر
ــع  ــه توزی ک ــه ای  ــه در خان ک ــرد  ک ــم اشــاره  از فیل
گرفــت،  مــی  صــورت  مخــدر  مــواد  فــروش  و 
دوربیــن ثابــت مــی ایســتد و بــه صــورت ســریع، 
که  گــر مــی شــویم  گــذر ایــام را در آن خانــه نظــاره 
گاه  گــروه هــای متعــددی مســئولیت آن ســکونت 
گیرنــد و در جهــت رقابــت، بــه  را بــر عهــده مــی 
قتــل یکدیگــر اقــدام مــی ورزنــد. 
کــه بــه  در ســکانس پایانــی فیلــم 
اصلــی  مقصــود  رســد  مــی  نظــر 
آن جلــوه پیــدا مــی  کارگــردان در 
نوجــوان  تعــدادی  شــاهد  کنــد، 
کــه  هســتیم  ســال   15 ســن  زیــر 
رئیــس  رســاندن  قتــل  بــه  از  پــس 
کــه  بزهــکار  گــروه هــای  از  یکــی 
در شــهر بســیار قدرتمنــد و توزیــع 
بــود،  مــواد مخــدر  کننــده اصلــی 
اســلحه بــه دســت در شــهر قــدم 
کوچــه هــای شــهر از  مــی زننــد و در 
کــه  گردنــد. آنچــه  دیــده نهــان مــی 
کــه ایــن چرخــه  برداشــت مــی شــود چنیــن اســت 
ی خشــونت و فقــر ادامــه دارد و عــدم وجود رفاه 
کمیــت  حا عــدم  امنیــت،  فقــدان  اجتماعــی، 
کمبــود نیروهــای انتظامــی، عــدم نظارت  قانــون، 
، فرامــوش شــدن شــهر توســط حکومــت و  بــر شــهر
کــه تــا زمانی  گســترده ســبب مــی شــود  وجــود فقــر 
کــه ایــن عوامــل حضــور دارنــد ایــن چرخــه نیــز 
حیــات داشــته باشــد و ریشــه ی مســتحکم تــری 
کــه در ایــن  بدوانــد. محیــط زندگــی و شــهری 
فیلــم نمایــش داده مــی شــود، بــه صــورت بالقوه، 
زمینــی حاصــل خیــز بــرای پیدایــش و رشــد ایــن 
گــر فرآینــد  گــروه هــای بزهــکاری مــی باشــد و ا
کــودکان  جامعــه پذیــری و تکامــل اجتماعــی در 
و نوجوانــان بــه صــورت ناقــص پیــاده ســازی 
شــود، بــه شــکل مــادام العمــر شــاهد ایــن بــزه هــا 
کــه هــر نوجوانــی بــرای نمایــش  مــی باشــیم چــرا 
و  ســرقت  و  قتــل  بــه  دســت  خــود  مردانگــی 
فــروش مــواد مخــدر مــی زنــد زیــرا اســوه و الگــوی 
وی همــان ســرگروه هــای بزهــکاری هســتند. پــول 
و قــدرت و اعتبــار در شــهر معلــول و ماحصــل 

گــروه هــای بزهــکاری  ارتــکاب بــزه و اتصــال بــه 
کســب ثــروت   ، اســت. آن فــرد مدفــون در فقــر
کــردن نمــی بینــد بلکــه در  کار  را در تحصیــل و 

گــروه هــای بزهــکار مــی بینــد.  نزدیکــی بــا 
حــال پــس از بررســی و تحلیــل اجمالــی فیلــم 
شــهر خــدا، بــه نظریــه رادیــکال اقتصــاد سیاســی 
اقتصــاد  رادیــکال  مــدل  کنیــم.  مــی  رجــوع 
و  سیاســی  اصلــی  عوامــل  روی  بــر  سیاســی 
ــه جــرم مــی  کــه منجــر ب اقتصــادی- اجتماعــی 
ــاختار  ــر س ــه ب ــن نظری ــت. ای ــز اس ــد، متمرک گردن
جــزء  و  نمایــد  مــی  کیــد  تا اقتصــادی  هــای 
گــر  کالن محســوب مــی شــود. ا نظریــات ســطح 
پیرامــون ایــن چهــار عامــل تامــل بورزیــم متوجــه 
کــه هــر یــک از عوامــل تــا حــدودی  خواهیــم شــد 
در ایــن روایــت از شــهر برزیــل وجــود دارد. ســایه 
ایــن شــهر چیــره  بــر  و تضــاد طبقاتــی  فقــر  ی 
ــر  ــا ســوار شــدن ب کــه ب ــه ای  گون ــه  شــده اســت ب
ــر زرق  ــه شــهر هــای پ ــوان ب ــوس مــی ت یــک اتوب
کــه  و بــرق برزیــل دسترســی داشــت در حالــی 
در حاشــیه همــان شــهر انــواع بــزه هــا بــه عرصــه 
ظهــور مــی رســد و ایــن فقــر و محرومیــت ســبب 
کــه هــر یــک از ایــن افــراد بــا مقایســه  شــده اســت 
ــر و  ــه فق داشــته هــا و خواســته هــای خــود پــی ب
ناتوانــی اقتصــادی خــود برنــد و بــرای جبــران 
امــر  ایــن  بزننــد.  ارتــکاب جــرم  بــه  آن دســت 
در تحلیــل اقتصــادی حقــوق در بــاال نیــز ذکــر 
کنتــرل  کــه در جهــت  شــد. بــه نظــر مــی رســد 
میــزان جرایــم و پیشــگیری از وقــوع مجــدد آن 
بایــد در سیاســت هــای اقتصــادی تجدیدنظــر 
ریشــه  و  بیــکاری  میــزان  کاهــش  بــر  و  نمــود 
ــه  ک ــرا  ــت. چ گام برداش ــر  ــبی فق ــودن نس ــن نم ک
بــدون مــورد توجــه قــرار دادن عوامــل اقتصــادی 
ــر پیدایــش جــرم،  ــر ب ــار ســایر عوامــل موث کن در 
اجــرای مجــازات صرفــا مبــارزه بــا معلــول اســت 
ریشــه  ک  خــا در  علــل  ایــن  کــه  مادامــی  و 
داشــته باشــند شــاهد ثمــرات آن خواهیــم بــود و 
همچنــان بــه صــورت پیوســته آمــار هــای مربــوط 

بــه میــزان جرایــم، افزایشــی خواهنــد بــود.
.}8{،}7{،}6{،}5{،}4{،}3{،}2{

ــدا ــهر خ ــتان  ش داس
}شــهری کــه بــه جــای 
ــدرت  ــول و ق ــدا، پ خ
حاکــم  خشــونت  و 
ــر  ــتان فق ــت{ داس اس
بــزه  اســت.  بــزه  و 
هایــی از هــر نــوع 
کــه در ایــن شــهر بــی 
قانــون جلــوه پیــدا 
ــی کننــد. شــهری  م
ــای  و ه ــر ــزد نی ــه ن ک
فرامــوش  انتظامــی 
اســـــــت. شــده 
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وجــود  متفاوتــی  تعاریــف  نامــزدی  دوران  از 
کــه دوره  دارد امــا تعریــف عرفــی آن ایــن اســت 
نامــزدی بــا وعــده ازدواج آغــاز مــی شــود و بــا 

عقــد رســمی بــه پایــان  مــی رســد.
از  یــک  هــر  و  اســت  جایــز  عقــدی  نامــزدی 
طرفیــن می تواننــد از آن برگــردد .مــاده 1035ق.م 
وعــده  کــه  مــی دارد  مقــرر  خصــوص  ایــن  در 
ازدواج ایجــاد زوجیــت نمی کنــد و آثــار نــکاح 
را بــه بــار نمــی آورد، زیــرا ازدواج  قــراردادی مهــم 
اســت و آثــار خطیــری دارد و قانونگــذار بــه زن 
و مــرد اجــازه داده قبــل از وقــوع عقــد رســمی 
ــه راحتــی و بــدون تشــریفات از تصمیــم خــود  ب

برگردنــد.
در خصــوص سوءاســتفاده طرفیــن در حــق بــه 
هــم زدن نامــزدی یــا تقصیــر یکــی از طرفیــن و 
مدنــی  مســئولیت  دیگــری  بــه  خســارت  ورود 
قابــل طــرح اســت. بنــد 1 مــاده 4 قانــون حمایــت 
دعــوای   1391 ســال  مصــوب  خانــواده  از 
خســارت ناشــی از بــه هــم زدن نامــزدی را بــه 
گــر نامــزد بــا علــت  رســمیت شــناخته اســت. ا
از  یکــی  مثــال  کنــد  منحــل  را  نامــزدی  موجــه 
ــا محکومیــت  نامــزد هــا دارای فســاد اخالقــی ی
مــوارد  ایــن  در  باشــد،  آن  امثــال  و  کیفــری 
کــه نامــزدی را بــه هــم  کســی  مســئولیتی متوجــه 
زده  نیســت؛ امــا در صــورت بــه هــم زدن نامزدی 
کــه نامــزدی را بــه هم  کســی  بــدون علــت موجــه، 
زده دارای مســئولیت مدنــی خواهــد بــود. اصــل 
بــر عــدم تقصیــر اســت، پــس غیــر موجــه بــودن 
ــد طــرف مدعــی  ــه هــم خــوردن نامــزدی را بای ب

کننــد. ثابــت 

خسارت های قابل دریافت :
      خسارت های مادی

یــا  بعــد از وقــوع نامــزدی هــر یــک از طرفیــن 
اطرافیــان بــه امیــد ازدواج در آینــده مخارجــی 
تقصیــر  بــه  نامزدهــا  از  یکــی  گــر  ا می کنــد. 
نامــزدی را بــه هــم بزنــد؛ مســئولیت جبــران آن 
حــد  در  بایــد  مخــارج  البتــه  دارد.  را  مخــارج 

قبیــل  از  متعــارف  مخــارج  باشــند؛  متعــارف 
غیــره  و  زندگــی  وســایل  تهیــه   ، خانــه  اجــاره 
کــه خــارج از حــد متعــارف  اســت. خــرج هایــی 
در  هســتند  محلــی  رســومات  در  امــا  هســتند 

اســت. مطالبــه  قابــل  مــواردی 

      خسارت های معنوی
کــه آیــا خســارات  1.حــال ســوالی پیــش می آیــد 
کــه بــرای نامــزد  معنــوی ماننــد تاثیــرات روحــی 
از امتنــاع از وصلــت حاصــل شــده یــا هتــک 
مطالبــه  قابــل  هــم  نامــزد  اجتماعــی  حرمــت 

اســت ؟
ــا توجــه بــه مــواد قانــون مســئولیت مدنــی مــی  ب

ــه ایــن ســوال پاســخ مثبــت داد. ــوان ب ت
ایــن  می شــود  مطــرح  کــه  دیگــری  2.ســوال 
ــی  ــه ارزیاب ــوی چگون ــه خســارات معن ک اســت 
می شــود، اصــال آیــا می تــوان خســارات معنــوی 

کــرد؟ را تبدیــل بــه پــول 
کــه  اســت  درســت  گفــت  بایــد  پاســخ  در 
ــران  ــوان جب ــا پــول نمی ت ضررهــای عاطفــی را ب
کــرد امــا بــه ایــن دلیــل نمیتــوان از آن هــا چشــم 
کــرد یــا از جبــران آنــان خــودداری نمــود؛  پوشــی 
و  معنــوی  خســارات  جبــران  از  هــدف  البتــه 

مــادی التیــام خســارت دیــده اســت.

      هدایا
و  طرفیــن  بیــن  هدایایــی  نامــزدی  طــول  در 
اطرافیــان آن هــا رد و بــدل مــی شــود و چنــد 

میشــود: مطــرح  بــاره  ایــن  در  پرســش 
1.آیــا مــی تــوان هدایــا را بعــد از بــه هــم خــوردن 

کــرد ؟ نامــزدی اســترداد 
مــاده 1037ق.م بــه ایــن پرســش پاســخ داده 
در  مــی  توانــد  نامزدهــا  از  یــک  هــر   : اســت 
صــورت بهــم خــوردن وصلــت منظــور هدایائــی 
بــرای  او  ابویــن  یــا  دیگــر  طــرف  بــه  کــه  را 
گــر  کنــد؛ ا وصلــت منظــور داده  اســت، مطالبــه 
قیمــت  مســتحق  نباشــد  موجــود  هدایــا  عیــن 
ــته  ــگاه داش ــا ن ــه عادت ک ــود  ــد ب ــی خواه هدایائ
می شــود؛ مگــر اینکــه آن هدایــا بــدون تقصیــر 

طــرف دیگــر تلــف شــده  باشــد.
2.آیا انواع هدایا قابل استرداد است؟

در مــورد هدایــای مصرف شــدنی 
کــه  هدایایــی  یعنــی 

بــه  می دانیــم 
از  معمــول  طــور 

مــی رود  بیــن 
عطــر  مثــل 
چنــد  مثــاًل  یــا 

صنــدوق پرتقــال 
در صــورت موجــود 

امــا در  پــس بگیــرد،  را  هــا  آن  بــودن می توانــد 
صــورت موجــود نبــودن نمــی توانــد قیمــت آن را 
گــر نامــزد بــدون دلیــل موجــه  کنــد، امــا ا مطالبــه 
نامــزدی را بــه هــم بزنــد و هدیــه مصــرف شــدنی 
در دســت خــود داشــته باشــد در صــورت موجود 
نبــودن عیــن بایــد خســارت بپــردازد و همچنیــن 
کــه معمــواًل پــس از بــه هــم خــوردن  هدایایــی 
نامــزدی نگهــداری می شــوند موظــف بــه پــس 
دادن آن هــا نیــز هســت. هــرگاه بعــد از بــه هــم 
خــوردن نامــزدی ایــن هدیــه موجــود نباشــد، در 
ــزم بــه  ــر نامــزد در تلــف، مل صــورت عــدم تقصی
امــا در غیــر ایــن  پرداخــت خســارت نیســت؛ 
ــران  ــه جب ــزم ب ، مل ــر صــورت و در صــورت تقصی
خســارت اســت و اثبــات تقصیــر بــر عهــده هدیه 
کــه ایــن هدیــه موجــود  دهنــده اســت در صورتــی 

اســت. مطالبــه  زمــان  قیمــت  ک  مــال نبــود 
کــه یکــی از نامزدهــا بــه شــخص  3.آیــا هدایایــی 
داده  او  ابویــن  و  خــود  نامــزد  از  غیــر  دیگــری 

ــا نــه؟ ــز قابــل اســترداد اســت ی اســت نی
بــا توجــه بــه وحــدت مالــک، مــی تــوان هدایــای 
قابــل  نیــز  را  دیگــر  اشــخاص  بــه  اعطایــی 

دانســت. اســترداد 

      عکس ها
بــه  را  نامــزدان عکــس خــود  از  یــک  هــر  گــر  ا
ایــن  بــه  توجــه  بــا  باشــد  داده  دیگــر  طــرف 
کــه عکــس هــم نوعــی هدیــه محســوب  موضــوع 
مــی شــود در صــورت موجــود بــودن عیــن عکــس 

هــا قابــل اســترداد هســتند .
صحبــت آخــر اینکــه آیــا مطالبــه خســارت در 
صــورت فــوت یکــی از نامــزد هــا امــکان پذیــر 

اســت ؟
کســی نامــزدی را بــا ســوءنیت و  گــر  کــه ا اول آن 
بــدون دلیــل موجــه بــه هــم بزنــد و باعــث بــروز 
خســارت بشــود در صــورت فــوت ایــن شــخص 

ــه اســت . خســارت از محــل ترکــه قابــل مطالب
کــه در صــورت فــوت یکــی از نامــزد هــا  و دوم آن 
کــه عیــن آن هــا باقــی  امــکان اســترداد هدایایــی 
انــد وجــود دارد؛ امــا رجــوع بــه قیمــت هدایــای 
تلــف شــده امــکان پذیــر نیســت .)م1038ق.م(

}11{،}10{،}9{

حنانه حاتمی
ک دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه ارا

hanahatami09@yahoo.com

الهام دانایی
ک دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه ارا

eldanaei5051@gmail.com

آثار فسخ نامزدی 
در حقـوق ایران
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در  کــه  اســت  ناهنجاری هایــی  از  اسیدپاشــی 
گــون، بــا شــدت و ضعــف متفــاوت  گونا جوامــع 
دیــده مــی شــود. آمــار رو بــه افزایــش ایــن جــرم 
در ســال هــای اخیــر از یــک طــرف و خســارت 
کــه  ناپذیــری  جبــران  معنــوی  و  مــادی  هــای 
حمله هــای اســیدی بــر بــزه دیــده و اطرافیانــش 
وارد مــی آورد از طــرف دیگرســبب مــی شــود تــا 
ــادی برخــوردار  بررســی ایــن جــرم از اهمیــت زی

باشــد.
  Acidus یونانــی  کلمــه  از  برگرفتــه  اســید  واژه 
گفتــه  اســت. در سیســتم آبــی، بــه ترکیب هایــی 
هیــدروژن  یــون  تشــکیل  توانایــی  کــه  می شــود 
اسیدپاشــی  عمــل  باشــند.  داشــته  را  آب  در 
کلریــک،  هیــدرو  اســید  ریختــن  بــا  معمــوال 
کــه جنبــه  اســید ســولفوریک یــا اســید نیتریــک 
ســوزانندگی بســیار داشــته و تــا عمــق اســتخوان 
کنــد انجــام می شــود. بــا توجــه  پیشــرفت مــی 
بــه صدمــات جبــران ناپذیــر وارده بــر قربانــی 
ماننــد از بیــن رفتــن زیبایــی چهــره )خصوصــا 
کــه غالــب قربانیــان را زنــان تشــکیل مــی دهنــد( 
عــده ای ایــن جــرم را بــه مراتــب ســنگین تر از 

جــرم قتــل عمــد می پندارنــد.

   تعریف جرم اسیدپاشی 
اســید  پاشــیدن   « از عبــارت  اسیدپاشــی  جــرم 
کــه بــه  و هــر نــوع ترکیبــات شــیمیایی خورنــده 
و جــرح،  ، ضــرب  کــردن ظاهــر قصــد خــراب 

کشــتن طــرف مقابــل باشــد.« یــا  شــکنجه 
در  جــرم  ایــن  ارتــکاب  اخیــر  ســال های  در 
ــران در  ــن ای ــران افزایــش داشــته اســت و قوانی ای
کافــی  مــواردی بــرای بازدارندگــی از ایــن جــرم 
نیســت. تولیــد و توزیــع اســید در ایــران آزاد بــوده 
زمینــه  ایــن  در  اســت محدودیت هایــی  و الزم 
اعمــال شــود؛ بــاال بــردن هزینه هــای اجتماعــی 
جــرم اســید پاشــی و مطــرود شــدن عاملیــن آن 
مــی توانــد در زمینــه جلوگیــری از ایــن جــرم منشــا 

ــر باشــد. اث

   دالیل حمله با اسید
ذکــر  گونــی  گونا دالیــل  اســید  بــا  حملــه  بــرای 
شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب قربانیــان 
زن هســتند یکــی از علــل اصلــی رد عشــق اســت 
ــا رابطــه جنســی رد  کــه در آن پیشــنهاد ازدواج ی
کــودکان،  می شــود. همچنیــن اســید پاشــی بــه 
بــه علــت اختــالف خانوادگــی و در مــردان، بــه 
کالهبــرداری  علــت اختــالف ســر پــول، زمیــن و 
بــوده اســت. عواملــی ماننــد فقــر و وضعیــت بــد 

ــر هســتند. اجتماعــی در انجــام ایــن امــر موث

   پیامد های اسید پاشی

الف( پیامد های فیزیکی
اســید  غلظــت  بــه  بســتگی  آســیب،  شــدت 
از  قبــل  پوســت  بــا  آن  تمــاس  زمــان  مــدت  و 
کننــده  خنثــی  عامــل  یــا  آب  بــا  وشــو  شســت 
دارد. معمــوال اســید موجــب ســوختگی درجــه 
3 یــا 4 مــی شــود. اســید بــه ســرعت مــی توانــد 
پوســت، الیــه چربــی زیــر پوســت و در برخــی 
مــوارد عضــالت یــا حتــی اســتخوان هــا را از بیــن 
لطمــه  بینایــی  بیمــاران  از  بســیاری  در  ببــرد. 
جــدی مــی خــورد و حتــی فــرد نابینــا مــی شــود. 
گــوش و بینــی نیــز از اعضــای  عــالوه بــر چشــم، 
کــه دچــار صدمــه جــدی  آســیب پذیــری هســتند 
می شــوند و حتــی بــا جراحــی نیــز قابــل بهبــود 
نیســتند. از عــوارض بلنــد مــدت قربانیــان اســید 
ــدن  ــم، وارد ش ــت زخ ــه عفون ــوان ب ــی ت ــی م پاش

عفونــت بــه خــون و... نــام بــرد.
ــاعی و  ــی اجتمــــــــــ ب( پیامــد هــای روان

اقتصــادی 
وخیم تــر  بســیار  روانــی  عواقــب  گاهــی 
و  باشــد  مــی  جســمی  هــای  پیامــد  از 
عــالوه بــر قربانــی، در خانــواده شــخص 

ــدا  ــذارد. در ابت گ ــی  ــر م ــم تاثی ــه ه و جامع

فــرد بــه فکــر نجــات جــان خــود و زنــده مانــدن 
گذشــت مدتــی متالم از بد شــکلی  اســت؛ امــا بــا 
ــردگی،  ــی، افس ــی خواب ــی، ب ــت، تنهای و معلولی
گــزارش شــده  کابــوس و... مــی شــود همچنیــن 
را در  بــه نفــس خــود  زنــان اعتمــاد  کــه  اســت 
تعامــالت اجتماعــی از دســت می دهنــد. عــالوه 
آســیب هــای  بــه علــت  گفتــه شــده  مــوارد  بــر 
جســمی و روانــی، فــرد نمــی توانــد شــغل مناســبی 
در جامعــه داشــته باشــد. بســاری از زنــان متاهــل 
آینــده  و  می شــوند  تــرک  خــود  شــوهر  توســط 
بــه زوال مــی رود. درمــان  دختــران مجــرد نیــز 
هــای طوالنــی و هزینه هــای ســنگین ناشــی از آن 
از دیگــر مشــکالت اقتصــادی قربانیــان اســت.

    آمار و تاریخچه اسیدپاشی در ایران
تــا پیــش از ســال 1334 جرمــی به نام اسیدپاشــی 
در فرهنــگ قضایــی ایــران، وجــود نداشــت. در 
بــه  قاضــی  ســوی  از  پســر جوانــی  ســال 1334 
گذرانــدن  زنــدان محکــوم مــی شــود؛ او پــس از 
دوران محکومیــت، بــا انگیــزه انتقــام بــه صــورت 
جــرم  اولیــن  اینگونــه  می پاشــد.  اســید  قاضــی 

ــه وقــوع می پیونــدد. اســید پاشــی در ایــران، ب
ده  مــدت  بــه   1393 ســال  تــا   1384 ســال  از 
ســال، حــدود 100 قربانــی اسیدپاشــی، منجــر 

بــه صدمــه جــدی و رســانه ای مــی شــوند. 
بیش تریــن اسیدپاشــی در تهــران و ســپس 

گرفتــه اســت. طبــق  اصفهــان صــورت 
بیمارســتان  رییــس  بــا  مصاحبــه 

مطهــری،  شــهید  ســوختگی 
هفتــاد  تــا  شــصت  ســاالنه، 

اسیدپاشــی  قربانــی  نفــر 
. ند می شــو

هادی هنرمندراد
ک دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه ارا

Hadi.honarmand.rad@gmail.com

بررسی جرم
اسیدپاشی
به انضمام 

مجازات
و پیامدهای 
گوناگون آن
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اســت  افزایــش  بــه  رو  اسیدپاشــی،  آمــار 
مســتند  اســید،  بــا  حمــالت  از  بســیاری  و 
نمی شــوند. خبرگــزاری ایســنا از وقــوع 318 مــورد 
ــر داد. در اسیدپاشــی  کشــور خب اسیدپاشــی در 
هــای ســریالی شــهر اصفهــان در ســال، 1393 در 
گــزارش  کم تــر از 7 مــاه، یــازده مــورد اسیدپاشــی 

شــده اســت. 
    قانون مجازات 

در بیــن حقوقدانــان، دربــاره مجــازات مرتکــب 
اسیدپاشــی اختــالف نظــر وجــود دارد؛ لیکــن 
ــه  ــا توج ــوع ب ــح موض ــه تصری ــتار ب ــه نوش در ادام
مجــازات  قانــون  مقــررات  و  فقهــا  فتــوای  بــه 

پرداخــت.  خواهیــم   1392 مصــوب  اســالمی 

بازدارنده تریــن  اســیدپاش،  1.قصــاص 
قانونــی  و  شــرعی  مجــازات 

پاشــیدن اســید، مــی تواند عمدی یــا غیر عمدی 
باشــد. در مــوارد غیــر عمــدی دیــه یــا ارش ثابــت 
ــود؛ مگــر اینکــه عمــل مرتکــب همــراه  خواهــد ب
کــه عــالوه بــر دیــه یــا  بــا بــی احتیاطــی باشــد 
ارش، مجــازات تعزیــری متناســب را نیــز در پــی 
خواهــد داشــت. در مــوارد اسیدپاشــی عمــدی 
هــر یــک از حــاالت ذیــل حکــم خــاص خــود را 

دارد:
مــرگ  قصــد  بــه  اســید  پاشــیدن  الــف( 
ــز موجــب  ــوده و عمــال نی ــی جــرم ب قربان
مــرگ وی شــده باشــد. )قتــل عمدی(

اســید  پاشــیدن  از  مقصــود  ب( 
مــرگ مجنــی علیــه نبــوده و نوعــا 
ــده  ــرگ نمی ش ــب م ــز موج نی
موجـــــــــب  لیکــن  اســت؛ 

شــبه  )قتــل  اســت.  شــده  علیــه  مجنــی  مــرگ 
عمــد(

ج( پاشــیدن اســید بــه قصــد قتــل نبــوده و منتهــی 
بــه قتــل هــم نشــده اســت.

الف( اسید پاشی منتهی به قتل عمد 
گــر اسیدپاشــی مصــداق قتــل عمــدی باشــد،  ا
نفــس محکــوم می شــود  بــه قصــاص  مرتکــب 
کــه مطابــق  قتــل در صورتــی عمــدی خواهــد بــود 
مرتکــب  اســالمی،  قانــون مجــازات  مــاده 291 
ــل او  ــا فع ــته ی ــه را داش ــی علی ــتن مجن کش قصــد 
کــه بــا توجــه  )پاشــیدن اســید( بــه نحــوی باشــد 
بــه نــوع اســید، وضعیــت جســمانی مجنــی علیــه 
و شــرایط زمانــی و مکانــی وقــوع، جنایــت  نوعــا 
گــر  ا مــواردی  چنیــن  در  شــود.  مــرگ  موجــب 
 301 )مــاده  نفــس  قصــاص  عمومــی  شــرایط 
مــی  دم  اولیــای  باشــد  داشــته  وجــود  ق.م.ا( 
کننــد. مشــروعیت  تواننــد مرتکــب را قصــاص 
قصــاص مرتکــب در ایــن حالــت مــورد اتفــاق 
آن  در  و  اســت  حقوقدانــان  و  فقهــا  تمامــی 

نیســت.  اختالفــی 
ب( اسیدپاشی منجر به قتل شبه عمد 

کــه بــا  بــا تمســک بــه قانــون مجــازات اســالمی، 
توجــه بــه فتــوای برخــی از فقیهــان تدویــن شــده 
کنــون قانــون الزم االجــرا اســت؛  اســت و هــم ا
کــه هــدف مرتکــب از  گفــت در صورتــی  بایــد 
کــردن وی باشــد و فعــل  پاشــیدن اســید مصــدوم 
کشــنده باشــد ولــی بــا  او نیــز غالبــا و عادتــا غیــر 
ایــن وجــود تصادفــا موجــب مــرگ قربانــی شــود 
جنایــات  بــه  نســبت  تواننــد  مــی  دم  اولیــای 
کــه مصــداق جنایــت عمــدی  از نفــس  کم تــر 
کــرده و نســبت  اســت مرتکــب را قصــاص عضــو 

کننــد.  ــز دیــه نفــس مطالبــه  بــه قتــل نی
کــم  ج( اســید پاشــی منتهــی بــه جنایــت عمــدی 

تــر از نفــس 
در  قصــاص،  بــاب  کلــی  قواعــد  اســاس  بــر 
مجنــی  تقاضــای  بــا  شــرایط،  وجــود  صــورت 
مــورد  حســب  اســیدپاش  او  ولــی  یــا  علیــه 
قصــاص خواهــد شــد. شــرایط قصــاص نفــس 
در مــاده 301 ق.م.ا و شــرایط قصــاص عضــو در 
مــاده 393 ق.م.ا بیــان شــده اســت. بــر اســاس 
ایــن مــاده عــالوه بــر شــرایط مذکــور در قصــاص 
نفــس وجــود شــرایط ذیــل نیــز بــرای قصــاص 

اســت:  ضــروری 
مــورد  بــا  قصــاص  مــورد  عضــو  محــل   .1

باشــد. یکــی  جنایــت، 
یکــی  جنایــت  مقــدار  بــا  قصــاص،   .2

باشــد.
3. خــوف تلــف مرتکــب یــا صدمــه بــر 

عضــو دیگــر نباشــد.
4. قصــاص عضــو ســالم، در مقابــل عضــو 

ناســالم نباشــد.
5. قصــاص عضــو اصلــی، در مقابــل قصــاص 

عضــو غیــر اصلــی نباشــد.
کامــل، در مقابــل قصــاص  6. قصــاص عضــو 

عضــو ناقــص نباشــد.  
کــه مقــدار  گانــه بــاال بــر می آیــد  از مــوارد شــش 
قصــاص نبایــد بیــش از مقــدار جنایــت باشــد ) 
مؤیــد ایــن ادعــا مــاده 400 ق.م.ا می باشــد (. در 
کــه رعایــت طــول و عــرض امکان پذیــر  مــواردی 
کم تــر  نبــوده لکــن امــکان اجــرای قصــاص بــه 
ــی  ــوان جان از مقــدار وجــود داشــته باشــد مــی ت
کــرد. ایــن امــر در بحــث قصــاص  را قصــاص 
کــه امــکان تســاوی دقیق،  اســیدپاش و ماننــد آن 
کارگشــا اســت. نکتــه مهمــی  مشــکل مــی باشــد، 
کــرد آن اســت  کــه در اینجــا بایــد بــدان توجــه 
کــه در مقــررات قصــاص و آیــات ناظــر بــه آن از 
اســراف و زیــاده روی در قصــاص اجتنــاب، و 
ــت.  ــه اس گرفت ــرار  ــد ق کی ــورد تا ــل م ــه مث ــدا ب اعت
در مــوارد اسیدپاشــی مجنــی علیــه یــا ولــی او مــی 
توانــد بــرای اطمینــان از اینکــه قصــاص بیــش از 
جنایــت صــورت نگیــرد جانــی را بــه مقــداری 
کــه  کنــد. همچنــان  کم تــر از جنایــت قصــاص 
مــی تــوان بــرای فــرار از محــذور تــرس از تلــف 
مرتکــب یــا تــرس از ســرایت ) در قصــاص اعضــا 
( ترکیبــات شــیمیایی را قــدری ضعیــف تــر تــا 
اطمینــان عــدم صدمــه بــه ســایر اعضــا محــرز 

شــود. 
2.تحقق عنوان محاربه در جرم اسیدپاشی 

دربــاره عناصــر تشــکیل دهنــده جــرم محاربــه 
کــه مهــم  میــان فقیهــان اختالفاتــی وجــود دارد 

تریــن آن هــا بــه شــرح ذیــل اســت: 
کارگیــری صــالح، شــرط الزم بــرای  الــف( آیــا بــه 
تحقــق جــرم محاربــه اســت یــا اعمــال زور در 

ــت؟  ــی اس کاف ــه  ــق محارب تحق
ب( ســالح، منصــرف بــه شمشــیر و ابــزار جنگــی 
اســت یــا دارای مفهومــی عــام و شــامل هــر آلــت 

قتالــه ای مــی شــود؟ 
ج( آیــا بــرای تحقــق جــرم محاربــه، در عمــل الزم 
اســت تــرس و وحشــت ایجــاد شــود؟ یــا صــرف 
داشــتن ایــن قصــد عنــوان مجرمانــه محقــق مــی 

شــود؟ 
مجــازات  قانــون  بــه  عنایــت  بــا  ادامــه  در 
اســالمی، ضمــن بررســی جــرم محاربــه و ارکان 
آن بــه ایــن اختالفــات فقهــی نیــز می پردازیــم. 

الف( عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه 
اینگونــه  را  محاربــه  جــرم  ق.م.ا   279 مــاده 

می کنــد:  تعریــف 
قصــد  بــه  ســالح  کشــیدن  از  عبــارت  محاربــه 
آنهــا  ارعــاب  یــا  مــردم  نامــوس  یــا  مــال  جــان، 
کــه موجــب ناامنــی در محیــط  اســت، بــه نحــوی 
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کســی بــا انگیــزه شــخصی بــه ســوی  گــردد. هــرگاه 
یــک یــا چنــد شــخص خــاص ســالح بکشــد 
و عمــل او جنبــه عمومــی نداشــته باشــد و نیــز 
بــه روی مــردم ســالح بکشــد، ولــی  کــه  کســی 
در اثــر ناتوانــی موجــب ســلب امنیــت نشــود، 

محــارب محســوب نمــی شــود . 
مطابــق مــاده مذکــور تحقــق محاربــه منــوط بــه 
کارگیــری ســالح و  دو شــرط اســت: نخســت بــه 

دوم ایجــاد ناامنــی
کارگیری سالح  1.به 

که مطرح می شود:  سؤال احتمالی 
آیا ترکیبات اسیدی نیز سالح تلقی می  شود؟ 

بــر  تنهــا  اســلحه،  کــه  می شــود  تصــور  غالبــا 
مصادیقــی چــون تفنــگ، شمشــیر و ماننــد آن 
کند؛  کار مــی رونــد صــدق مــی  کــه در جنــگ بــه 
ــر  ــع شــیمیایی اســت در ب ــه نوعــی مای ک و اســید 
ــلحه  ــت و اس ــت اس ــر نادرس ــن نظ ــرد. ای نمی گی
بــر  آهــن  از  بــر مشــتقات ســاخته شــده  عــالوه 

گازهــا نیــز صــدق می کنــد.  مایعــات و 
از  شــیمیایی  و  میکروبــی  گازی،  ســالح های 
در  بنابرایــن  هســتند  هــا  ســالح  مخرب تریــن 
ــون فقهــی مفهــوم عامــی از  ــی و مت کنون ــررات  مق

عنــوان اســلحه مــورد نظــر اســت. 
از طرفــی " قانــون مجــازات قاچــاق اســلحه 

و  ســالح  دارنــدگان  و  مهمــات  و 
ــل را  ــوارد ذی " م ــاز ــر مج ــات غی مهم

دانــد:  مــی  اســلحه  مصــداق 
کننده  گاز های بی حس    .1

کتیــــــــــــــــو  2. مواد رادیو ا
3. مواد میـــــــــــــــــــکروبی 
4. مواد شــــــــــــــــــــیمیایی 
5. مواد محترقه و شوکرها 

از  عامــی  مفهــوم  بنابرایــن 
مــورد نظــر اســت.  اســلحه 

ســلب  و  ناامنــی  2.ایجــاد 
منیــت  ا

بــا عنایــت بــه صــدر مــاده 279 
کــه اقــدام  ق.م.ا عمــل شــخصی 

کــرده و در جامعــه  بــه اسیدپاشــی 
کــرده مصــداق  رعــب و وحشــت ایجــاد 

محاربــه مــی باشــد؛ هــر چنــد هــدف و غــرض 
و  شــخصی  مســائل  صرفــا  اســید  پاشــیدن  از 

ــام جویــی باشــد.  انتق
ب( مجازات اسیدپاش محارب 

براســاس مــاده 282 ق.م.ا :» حــد محــارب یکــی 
از ایــن چهــار مجــازات اســت: اعــدام، صلــب، 
قطــع دســت راســت و پــای چــپ، نفــی بلــد « 
انتخــاب یکــی از مجــازات هــای مذکــور مطابــق 
اســت.  قاضــی  اختیــار  در  ق.م.ا   283 مــاده 
البتــه بنابــر حکــم عقــل و ســیره عقــال تناســب 

گرفتــه شــود.  بیــن جــرم و مجــازات بایــد در نظــر 
2.اسیدپاشی به مثابه افساد فی االرض 

قانــون مجــازات اســالمی مصــوب 1392 مقــررات 
کتــاب حدود  مربــوط بــه افســاد فــی االرض را در 

کرده اســت.  بیــان 
ماده 286 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد: 

گســترده، مرتکــب جنایــت علیــه  هرکــس بــه طــور 
ــه امنیــت  ــم علی ــراد، جرائ تمامیــت جســمانی اف
کاذیــب،  ا نشــر   ، کشــور خارجــی  یــا  داخلــی 
احــراق   ، کشــور اقتصــادی  نظــام  در  اخــالل 
مــواد ســمی و میکروبــی و  و تخریــب، پخــش 
کــز فســاد و فحشــا  کــردن مرا ک یــا دایــر  خطرنــا
کــه  ای  گونــه  بــه  گــردد  آنهــا  در  معاونــت  یــا 
 ، کشــور موجــب اخــالل شــدید در نظــم عمومــی 
تمامیــت  بــه  ورود خســارت عمــده  یــا  ناامنــی 
جســمانی افــراد یــا امــوال عمومــی و خصوصــی، 
یــا ســبب اشــاعه فســاد یــا فحشــا در حــد وســیع 
ــه اعــدام  ــردد مفســد فــی االرض محســوب و ب گ

گــردد. محکــوم مــی 
تبصــره- هــرگاه دادگاه از مجمــوع ادلــه و شــواهد 
گســترده در نظــم عمومــی، ایجــاد  قصــد اخــالل 

ناامنــی، ایــراد خســارت عمــده و یــا اشــاعه فســاد 
یــا فحشــا در حــد وســیع و یــا علــم بــه موثــر بــودن 
اقدامــات انجــام شــده را احــراز نکنــد و جــرم 
دیگــری  قانونــی  مجــازات  مشــمول  ارتکابــی 
نباشــد، بــا توجــه بــه میــزان نتایــج زیانبــار جــرم، 
مرتکــب بــه حبــس تعزیــری درجــه پنــج یــا شــش 

محکــوم مــی شــود. 

کــه مصداقــی  ــور اسیدپاشــی  براســاس مــاده مزب
از جنایــت علیــه تمامیــت جســمانی افــراد اســت 
االرض  فــی  افســاد  در صورتــی مصــداق جــرم 

کــه:  اســت 
گســترده بــوده و  1.  فعــل مرتکــب بــه صــورت 
ــی  ــم عموم ــدید در نظ ــالل ش ــب اخ ــال موج عم

کشــور شــود. 
بــوده و  گســترده  بــه صــورت  2. فعــل مرتکــب 

شــود.  ناامنــی  موجــب 
ایــراد  بــا  و  وســیع  حــد  در  مرتکــب  عمــل   .3
خســارت عمــده بــه تمامیــت جســمانی افــراد 

باشــد. 
کــه بتــوان  بــه نظــر می رســد ممکن تریــن راهــی 
االرض  فــی  افســاد  مصــداق  را  اسیدپاشــی 
در  اسیدپاشــی  فعــل  کــه  اســت  آن  دانســت 
عمــل  در  و  باشــد  گرفتــه  صــورت  وســیع  حــد 
صدمــه  ایــراد  یــا  جامعــه  ناامنــی  موجــب  نیــز 
جســمانی قابــل مالحظــه بــر قربانیــان جــرم شــده 

باشــد. 

   وضعیت پرداخت دیه 
عنــوان  مشــمول  اسیدپاشــی  کــه  مــواردی  در 
ــن  ــوده و همچنی ــا افســاد فــی االرض ب ــه ی محارب
ــاص نفــس یــا  کــه شــرایط قص در مــواردی 
عضــو موجــود نیســت مرتکــب مکلــف 
نیــز  ارش  و  دیــه  پرداخــت  بــه 

بــود.  خواهــد 

   نتیجه 
مرتکــب اسیدپاشــی مطابــق 
بــا مقــررات قانــون مجــازات 
اســالمی مصــوب 1392 در 
صــورت وجــود شــرایط بــه 
عضــو  یــا  نفــس  قصــاص 
بــه  شــد،  خواهــد  محکــوم 
ــر موجــب ناامنــی و  گ عــالوه ا
ارعــاب عمومــی شــود مجــازات 
ثابــت  او  دربــاره  نیــز  محــارب 
کــه عمــل  خواهــد بــود. در صورتــی 
بــه دفعــات تکــرار شــده باشــد مجــازات 
ــز قابــل اعمــال خواهــد  افســاد فــی االرض نی
مجــرم  کــه  مــواردی  در  ایــن  بــر  عــالوه  بــود. 
االرض  فــی  افســاد  یــا  محاربــه  عنــوان  تحــت 
مجــازات مــی شــود نســبت بــه پرداخــت دیــه نیــز 

}14{،}13{،}12{ دارد.  مســئولیت 



ک | فصلنامه علمی تخصصی رساله عدلیه سال سوم  |  شماره ششم | تابستان 1400 | انجمن علمی - دانشجویی حقوق دانشگاه ارا

13

در حقــوق جزا،تأسیســی تحــت عنــوان اعــاده 
کــه بــه موجــب آن بزهــکار  حیثیــت وجــود دارد 
کــه مجــازات در مــورد وی اجــرا شــد  بعــد از آن 
گذشــتن مهلــت هــای  یــا بــا شــمول مــرور زمــان و 
شــهروندی  حقــوق  از  بتوانــد  دوبــاره  قانونــی 
گــردد ؛ زیــرا هــدف رانــدن افــراد از  بهــره منــد 
صحنــه فعالیــت اجتماعــی نیســت بلکــه متنبــه 
کــه در محرومیــت  کــردن است.شــکی نیســت 
کیفــری فقــط  هــای تبعــی ناشــی از محکومیــت 
که از تبعات ســوء مالی  شــخص بزهکار نیســت 
هــای  محرومیــت  برخــی  از  ناشــی  حیثیتــی  و 
آســیب مــی بینــد.از ایــن رو مقنــن  اجتماعــی 
بایــد پایانــی بــرای اعمــال ایــن نــوع محرومیــت 
هــا در نظــر بگیرد.اهمیــت ایــن موضــوع ســبب 
شــد ســال هــا پــس از حــذف مقــررات ناظــر بــر 
ایــن نهــاد، باالخــره در اصالحیــه ســال 1377 
قانــون مجــازات اســالمی، نهــاد مزبــور دوبــاره 
گــردد. اعــاده حیثیــت ترکیــب دو واژه  احیــاء 
)اعــاده( و )حیثیــت( اســت؛ اعــاده بــه معنــی 
اســت.  خــود  جــای  بــه  چیــزی  بازگردانیــدن 
حیثیــت، مصــدر جعلــی و بــه معنــی اعتبــار و 

ــد. ــی باش ــوکت م ش
کیفــری از اعــاده  کنــون در قوانیــن  قانونگــذار تا
حیثیــت تعریفــی ارائــه  ننمــوده و بایــد تعریــف 

حقوقــی  تأســیس  ایــن 
نوشــته  و  نظریــات  در  را 
حقــوق  علمــای  هــای 
در  یافــت.  دکتریــن  و 
علمــای  کــه  تعاریفــی 
تأســیس  ایــن  از  حقــوق 
مــی  انــد  نمــوده  ارائــه 
کــه  دریافــت  تــوان 
حقوق،اعــاده  دکتریــن 
حیثیــت را تأسیســی مــی 

کــه بــه شــخص ایــن امــکان را خواهد داد  داننــد 
کــه بــر اثــر محکومیــت  تــا اهلیــت و موقعیتــی را 
جزایــی از دســت داده، بازیابــد. بنابرایــن ایــن 

کــه فــرد پــس از تحمــل  نهــاد ســبب مــی شــود 
گذشــت  مجــازات یــا شــمول مــرور زمــان بعــد از 
رفتــه  دســت  از  قانونی،حیثیــت  هــای  مهلــت 
کیفــری منجــر بــه  کــه بــا ثبــت در ســجل  خــود را 
محرومیــت او از حقــوق اجتماعــی شــده اســت 
نوعــی  تــوان  مــی  را  حیثیــت  اعــاده  بازیابــد. 
کــه  اغمــاض و رأفــت در مــورد شــخصی دانســت 
مجــازات خویــش را تحمــل و رفتــار نیــک خــود 

اســت. گــذارده  ثبــوت  منصــه  در  را 
: که عبارت اند از اعاده حیثیت انواعی دارد 

اعــاده حیثیــت قضایــی: بــه حکــم دادگاه اســت 
کــه اجــازه مــی  و عبــارت اســت از قاعــده ای 
دهــد شــخص محکــوم بــه مجــازات، بــا حســن 
ــر  ــم ب ــد حک ــی بتوان ــق قضای ــود از طری ــار خ رفت

ــه دســت آورد. رفــع محکومیــت ب
اعــاده حیثیــت قانونــی: بــه حکــم قانــون اســت 
کــه قانــون معیــن  و بــه جهــت انقضــاء مدتــی 
کنــد بــدون حکــم محکمه،حیثیــت مجــرم  مــی 

ــد. ــد ش ــاده خواه اع
 اعــاده حیثیــت عرفــی: در مــورد هتــک حیثیــت 
خســارت  جبــران  صــورت  بــه  افــراد  معنــوی 

کنــد معنــوی بــروز مــی 
تاجــر  اعتبــار  اعــاده  تجــاری:  حیثیــت  اعــاده 

اســت. ورشکســته 

  اعاده حیثیت در قانون ایران
در قانــون هــای مجــازات عمومــی ۱۳۰۴ و 

اصالحــی ۱۳۵2
کــه اولین  قانــون مجــازات عمومــی مصــوب 1304 
ــا اقتبــاس  کــه اعــاده حیثیــت را ب قانونــی اســت 
کــرد  از قانــون فرانســه وارد نظــام حقوقــی ایــران 
 2۸9 دارای  آن  متمــم  همــراه  بــه  قانــون  ایــن  و 
مــاده بــود و در مبحــث ســوم طــی مــواد 5۸،57 
تــا  داشــت  اشــاره  حیثیــت  اعــاده  بــه    59 و 
پیــش از آن اعــاده حیثیــت، در حقــوق ایــران 
تاثیــر  تحــت  آن  از  بود.بعــد  ناشــناخته  کامــل 
مکاتــب  و  جــزا  حقــوق  در  جدیــد  تحــوالت 
تغییراتــی  حقوقــی، 
مجــازات  قانــون  در 
شــد  داده  عمومــی1304 
کــه نتیجــه آن، تصویــب 
قانــون مجــازات عمومــی 
مصــوب 7 خــرداد 1352 
گیــری از  ــا بهــره  کــه ب بــود 
سیســتم دفــاع اجتماعــی 
جدید،تغییــرات بنیــادی 
کــرد.در ایــن قانــون  در برخــی از زمینــه هــا ایجــاد 
فصــل دهــم طــی مــواد 57 و 5۸ بــه ایــن تأســیس 

بــود. پرداختــه شــده  حقوقــی 

اعــاده حیثیــت در مجــازات تأدیبــی و    
ای جنحــه  حبــس 

ع مصــوب 1304؛ اعــاده حیثیــت  مــاده 57 ق.م.
ــه  ــی و ب را 5 ســال بعــد از اتمــام مجــازات تادیب
نبــود محکومیــت جزایــی مجــدد قابــل  شــرط 
از  را ســبب محــو ســابقه  آن  و  اعمــال دانســته 
بــود.  کیفــری محکــوم علیــه قــرار داده  ســجل 
ع؛  57ق.م. مــاده  در   1352 ســال  قانونگــذار 
تأســیس مذکــور را بــه طــور صریــح، قابــل اعمــال 
کــه البتــه جــز این  در جرایــم عمــدی دانســته بــود 
نمــی توانســت باشــد؛ زیــرا در جرایــم غیرعمــد به 
کیفــری بــرای محکــوم علیــه،  دلیــل نبــود ســابقه 
ــز منتفــی اســت.  موضــوع اعــاده حیثیــت وی نی
ضرورتــی بــه تصریــح ایــن امــر در مــاده57 وجــود 
نداشــت. حبــس تأدیبــی در قانــون مجــازات 
همچنیــن  و  مهــم  جرایــم  بــرای   1304 عمومــی 
گرفتــه شــده بــود و مــدت آن نیــز  کوچــک درنظــر 
ــاه  ــک م ــش از ی ــم، بی ــه ای مه ــم جنح در جرائ
کوچــک از یــازده روز تــا یــک مــاه  و در جرائــم 
ع مصوب 1304  بــود. بــا دقــت به مــاده 57 ق.م.
در  حیثیــت  اعــاده  شــرط  شــود  مــی  مشــخص 
:1. انقضــای پنــج  جرائــم مشــمول عبــارت بــود از
ســال از اتمــام مجــازات 2. فقــدان محکومیــت 
جزایــی جدیــد؛ زیــرا بدیهــی اســت محکومیــت 
کیفــری نشــان از اصــرار فــرد بــه ادامــه  جدیــد 
ــا جامعــه را داشــته و بیانگــر عــدم  ناســازگاری ب
اســتحقاق بازگشــت بــه اجتمــاع اســت. در زمــان 
مصــوب  عمومــی  مجــازات  قانــون  کمیــت  حا
ــال 52 مــدت حبــس جنحــه ای از 61 روز  ســـــــــ
کســی جــرم عمــدی از  گــر  تــا ســه ســال بــود و ا
نــوع جنحــه ای مرتکــب مــی شــود پنــج ســال از 
تاریــخ اتمــام مجــازات یــا شــمول مــروز زمــان بــه 
گشــت و آثــار تبعــی  اعــاده حیثیــت نائــل مــی 
مشــروط  گردید.البتــه  مــی  زائــل  محکومیــت 
بــا جنحــه  بــه جنایــت  اینکــه محکومیــت  بــر 
مؤثــر نداشــته باشــد.قانون مجــازات عمومــی بــا 
کــردن قیــد محکومیــت قطعــی در جرائــم  اضافــه 
کننــده  عمدی،جرائــم غیــر عمــدی را محــروم 

ــود. ــته ب ــی ندانس ــوق اجتماع حق

  در جرائم جنایی
ع مصــوب 1304  جرایــم جنایــی موضــوع ق.م.
جرائــم   : از بودنــد  عبــارت   ۸ مــاده  مطابــق 
ابدهــا،  حبــس  اعــدام،  قانونــی  مجــازات  بــا 
ــاقه،  ــال ش ــا اعم ــت ب ــس موق ــاقه، حب ــال ش اعم
حبــس مجــرد، تبعیــد و محرومیــت از حقــوق 
ایــن  در  حیثیــت  اعــاده  شــرط  اجتماعــی. 
ــام  ــخ اتم ــال از تاری ــاء ده س ــته جرایم،انقض دس
جنایــی  محکومیــت  فقــدان  نیــز  و  مجــازات 
مجــازات  قانــون  تصویــب  بــا  بــود.  جدیــد 

ک فر هانیه پا
ک دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه ارا

hpakfr@gmail.com

تحوالت تقنینی 
اعاده حیثیت 

در حقوق کیفری 
ایران

ــوب ۱۳۰۴  ــی مص ــازات عموم ــون مج قان
ــاده  ــه اع ــت ک ــی اس ــن قانون ــه اولی ک
ــه  ــون فرانس ــاس از قان ــا اقتب ــت را ب حیثی
ــن  ــرد و ای ــران ک ــی ای ــام حقوق وارد نظ
ــم آن دارای ۲۸۹  ــراه متم ــه هم ــون ب قان
ــواد  ــی م ــوم ط ــث س ــود و در مبح ــاده ب م
ــاره  ــت اش ــاده حیثی ــه اع ۵۸،۵۷ و 59  ب
ــت،  ــاده حیثی ــش از آن اع ــا پی ــت ت داش
ــود. ــناخته ب ــل ناش ــران کام ــوق ای در حق
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عمومــی ســال 52 مجــازات هــای اصلــی جنایــت 
: اعــدام، حبــس دائــم، حبــس  عبــارت شــدند از
پانــزده  تــا  ســال  ســه  از  یــک  درجــه  جنایــی 
ــا  ســال و حبــس جنایــی درجــه دو از دوســال ت

ده ســال و در ایــن قانــون مجــازات 
ــاقه  ــال ش ــا اعم ــد ب ــس مؤب ــای حب ه
شــاقه  اعمــال  بــا  موقــت  حبــس  و 

گردیــد. حــذف 
جرائــم  در  حیثیــت  اعــاده  شــرایط 

 52 ســال  ع  ق.م.  57 مــاده  مطابــق  جنایــی 
بــودن  عمــدی   : از بــود  عبــارت  زیــر  شــرح  بــه 
کامــل مجــازات و یــا ســقوط آن  جــرم، اجــرای 
ــو عمومــی،  ــا عف ــان ی ــرور زم ــواردی چــون م در م
و  مجــازات  اتمــام  تاریــخ  از  ســال  ده  انقضــاء 
عــدم ارتــکاب جنابــت یــا جنحــه موثــر جدیــد. 
در ایــن مــاده جرایــم عمــدی بــه صراحــت قیــد 
کــه لزومــی بــه چنیــن تصریحــی  گردیــد در حــاای 
نبــود زیــرا اعــاده حیثیــت در جرایــم غیرعمــدی 
ــه اساســًا منتفــی  ــل فقــدان قصــد مجرمان ــه دلی ب
کــه رأســا  اســت. اثــر اعــاده حیثیــت ایــن بــود 
محکومیــت  تبعــی  آثــار  کلیــه  زوال  باعــث 
مجــازات  مــورد  در  ولــی  گردیــد  مــی  جزایــی 
اعــاده  تأمینــی  اقدامــات  و  تکمیلــی  هــای 
ــق  کــه مطاب گرفــت  حیثیــت وقتــی صــورت مــی 
،اجــرای آن  تبصــره 1 از مــاده 57 قانــون مذکور
کــه مشــمول مــرور زمــان  انجــام پذیرفتــه یــا آن 
کی جرائــم  گذشــت شــا شــده باشــد و در مــورد 
کی و توقــف  گذشــت شــا گذشــت از زمــان  قابــل 
اعــاده  بــه  علیــه  محکــوم  مجــازات،  اجــرای 

حیثیــت نائــل مــی آمــد.

  اعاده حیثیت در جرائم سیاسی
کنــون تعریــف  از جــرم سیاســی در قانــون جــزا تا
ــه نشــده اســت. در واقــع عناصــر  مشــخصی ارائ
عناصــر  همــان  سیاســی  جــرم  مــادی  رکــن 
انگیــزه  تنهــا  و  اســت  عمومــی  جــرم  متشــکله 
و  عمومــی  جــرم  ممیــزه  وجــه  جــرم،  ارتــکاب 
سیاســی اســت. حقوقدانــان بــرای تمیــز جــرم 
سیاســی و جــرم عمومــی دو ضابطــه اصلــی بــا 
ــکار  ــزه بزه ــرم و انگی ــار ج ــدف و آث ــه ه ــه ب توج
را  آنهــا  بایــد  منطقــًا  کــه  انــد  کــرده  پیشــنهاد 
کــرد. مطابــق ضابطــه عینــی؛ بــرای تعییــن  تلفیــق 
ــه موضــوع و نتیجــه عمــل  ــودن جــرم ب سیاســی ب
ــزه بزهــکار  ــه انگی ــد بــدون آنکــه ب کن توجــه مــی 
طبــق  ذهنــی؛  ضابطــه  مطابــق  کننــد.  توجــه 
منافــع  بــه  مســتقیمًا  کــه  کســانی  ضابطــه  ایــن 
دولــت و حقــوق ملــت لطمــه وارد آورده ولــی از 
احساســاتی ماننــد خودپســندی و جــاه طلبــی 
گرفتــه انــد بزهــکار سیاســی قلمــداد نشــوند  الهــام 
کــه بــا اغراض سیاســی  کســانی  و بــه عکــس همــه 

بــدون آنکــه تامیــن نفــع شــخصی منظــور آنــان 
باشــد مرتکــب جــرم شــده انــد. شــرایط اعــاده 
کــم و بیــش مشــابه در مــاده  حیثیــت شــرایط 
ع  ع مصــوب 1304 و مــاده 5۸ ق.م. 59 ق.م.
مصــوب 1352 پیــش بینــی شــده 
 5۸ مــاده  در  شــرایط  بود.ایــن 
 : ــود از ــارت ب قانــون اخیرالذکــر عب
اول محکــوم علیــه بایــد مرتکــب 
ــر جــرم  گ کــه ا جــرم سیاســی شــود 
سیاســی وصــف جنحــه ای داشــته باشــد یــک 
ــج  ــد پن ــته باش ــی داش ــف جنای ــر وص گ ــال و ا س
ســال از تاریــخ اتمــام مجــازات بــا مشــمول مــرور 
زمــان، مرتکــب بــه اعــاده حیثیــت نائــل خواهــد 
محکومیــت  نبایــد  علیــه  محکــوم  گردیــد.دوم 

جنحــه ای یــا جنایــی موثــر داشــته باشــد.

  در قانون اسالمی سال ۱۳۷۵،۱۳۷۰،۱۳۶۱
بعــد از پیــروزی انقــالب بــه دلیــل اســتقرار نظــام 
اســالمی قوانیــن مــی بایســت بــا مقــررات شــرعی 
ــوالت  ــن تح ــی از ای ــه یک ک ــد  ــی ش ــگ م هماهن
بــا  بــود.  حیثیــت  اعــاده  تأســیس  بــه  مربــوط 
جمهــوری  اساســی  قانــون  در  اینکــه  وجــود 
ولــی  شــد  اشــاره  حیثیــت  اعــاده  بــه  اســالمی 
نگردیــده  مشــخص  آن  چگونگــی  و  ترتیــب 
مــی  مقــرر  اساســی  قانــون   171 اســت.اصل 
دارد؛ )هــرگاه در اثــر تقصیــر یــا اشــتباه قاضــی 
در موضــوع یــا در حکــم یــا در تطبیــق حکــم 
بــر مــورد خــاص، ضــرر مالــی یــا معنــوی متوجــه 
، مقصــر طبــق  گــردد در صــورت تقصیــر کســی 
موازیــن اســالمی ضامــن اســت و در غیــر ایــن 

وســیله  بــه  خســارت  صــورت 
دولــت جبـــــــــــــــــران  مــی شــود.در 
هــر حــال از متهــم اعــاده حیثیــت 
گــردد.( البتــه ایــن اصــل بــا  مــی 
قانــون   5۸ مــاده  در  تغییراتــی 
مجــازات اســالمی ســال 70 بیــان 
شــده اســت. بنابرایــن در قوانیــن 
انقــالب  از  بعــد  کــه  جزایــی 
قانــون  در  نــه  گردیــد،  تصویــب 
مجــازات اســالمی ســال 1361 و 
نــه در قانــون مجــازات اســالمی 
حیثیــت  اعــاده  بــه   70 ســال 

عدیــه  محکــوم  بازگشــت  ضــرورت  عنــوان  بــه 
طبــق  زیــرا  اســت.  نشــده  اشــاره  جامعــه  بــه 
فــردی  االصــول  علــی  اســالم  مقــررات جزایــی 
کنــد مــی توانــد  کــه مجــازات خــود را تحمــل مــی 
فــورًا بــه جامعــه بازگــردد و مســأله اعــاده حیثیــت 
در قواعــد شــرعی مطــرح نمــی باشــد و جــز در 
اســالم  کیفــری  احــکام  اصــواًل  محــدود  مــوارد 
کــه  فاقــد آثــار تبعــی اســت. ایــن در حالــی بــود 

قانــون تعریــف محکومیــت هــای مؤثــر ســال 66 
بــا توجــه بــه محکومیــت هــای پیــش بینــی شــده 
محرومیــت هایــی را بــه ویــژه در زمینــه مســائل 
کــرد. تحمــل  شــغلی بــرای محکومــان ایجــاد مــی 
بــه  را  فــرد  بازگشــت  موجبــات  تنهــا  نــه  کیفــر 
کــرد بلکــه برخــالف موازیــن  جامعــه فراهــم نمــی 
محرومیــت  موجــب  عرفــی  موجــه  و  معقــول 
دائمــی از بعضــی حقــوق اجتماعــی مــی شــود. 
در طــی ایــن ســال هــا محکومــان بــرای بازگشــت 
مواجــه  ای  عدیــده  مشــکالت  بــا  جامعــه  بــه 
کــه قانــون مجــازات  بودنــد امــا در ســال 1375 
گردیــد،  تصویــب  بازدارنــده  و  تعزیــری  هــای 
قانونگــذار در مــاده 69۸ لفــظ اعــاده حیثیــت را 
کاربــرد هرچنــد نحــوه  کاذیــب بــه  در مــورد نشــر ا
و چگونگــی اعــاده حیثیــت را مشــخص نکــرد.
ــالمی  ــون مجــازات اســــــ ــه قان در اصالحی

ــال ۱۳۷۷ مصــوب ســـــــ
گداشــتن  کنــار  ســال  بیســت  حــدودًا  از  بعــد 
در  ایــران  قانونــی  سیســتم  از  حیثیــت  اعــاده 
ســال 7/23/  1376 الیحــه اصــالح دو مــاده و 
الحــاق یــک مــاده بــه قانــون مجــازات اســالمی 
از طــرف دولــت تســلیم مجلــس شــورای اســالمی 
گردیــد. البتــه قانونگــذار در ایــن مــاده نیــز لفــظ 
کار نبــرده و بــه جــای آن  اعــاده حیثیــت را بــه 
کیفــری، رفــع اثــر  زائــل شــدن اثــر محکومیــت 
کــرده  اجــرای حکــم و رفــع آثــار تبعــی را عنــوان 
اعــاده حیثیــت  از  نتایــج حاصــل  یعنــی  بــود. 
را پذیرفتــه امــا رســما از پذیــرش عنــوان اعــاده 
کــرده بــود و ســرانجام مــاده  حیثیــت خــودداری 
بــه   1377/2/27 علنــی  جلســه  در  مکــرر   62

تصویــب رســید.

مشــمول  هــای  محکومیــت   
حیثیــت اعــاده 

بــه  مکــرر   62 مــاده  بــه  باتوجــه 
از  ای  پــاره  فقــط  رســید  مــی  نظــر 
حقــوق  ســلب  بــه  هــا  محکومیــت 
گردد  اجتماعــی محکــوم علیــه منجــر 

: از بودنــد  عبــارت  کــه 
محکومیــت بــه قطــع عضــو در جرایــم 
ــه دو  ــر ب ــه منحص ک ــد:  ــتوجب ح مس
مــورد بــود اولــی قطــع دســت راســت و 
کــه یکــی از مجــازات هــای چهارگانه  پــای چــپ 
محاربــه و افســاد فــی االرض بــود و دومــی، قطــع 
ــای چــپ در جــرم  انگشــتان دســت راســت و پ
کــه محکــوم را بــه مــدت پنــج ســال پــس  ســرقت 
از اجــرای حکــم از حقــوق اجتماعــی محــروم 
کــرد و پــس از انقضــای ایــن مــوت شــخص  مــی 

بــه اعــاده حیثیــت نائــل مــی آمــد.
محکومیــت بــه شــالق در جرایــم مشــمول حــد: 

جزایــی  قوانیــن  در 
انقــاب  از  بعــد  کــه 
ــه  ــد، ن ــب گردی تصوی
مجــازات  قانــون  در 
ــال ۱۳۶۱ و  ــامی س اس
ــازات  ــون مج ــه در قان ن
 ۷۰ ســال  اســامی 
حیثیــت  اعــاده  بــه 
ورت  بــه عنــوان ضــر
محکــوم  بازگشــت 
جامعــه  بــه  عدیــه 
ــت.  ــده اس ــاره نش اش

ــی در  ــرم سیاسـ از جـ
قانـــون جـــزا تاکنـــون 
یـــف مشـــخصی  تعر
ارائـــه نشـــده اســـت. 
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مجــازات شــالق بــرای جرائــم حــدی عبــارت 
کــه  بــود از :زنــای پیرمــرد زانــی و پیــرزن زانیــه 

احصــان  شــرایط  دارای 
متأهلــی  مــرد  نباشــند، 
دخــول  از  قبــل  کــه 
شــود،  زنــا  مرتکــب 
کــه  مــردی  و  زن  زنــای 
احصــان  شــرایط  داری 

قــوادی  مســاحقه ،حــد  تفخیذ،حــد  نباشــند، 
ترتیــب  ،بــه  و حــد شــرب خمــر  قــدف  ،حــد 
 84،87،88،121،129،138،140 مــواد  موضــوع 
اســت  ایــن  در  تأمــل  قابــل  .نکتــه  174ق.م  و 
شــالق  مجــازات  بینــی  پیــش  وجــود  بــا  کــه 
قانونگــذار  تعزیــری،  جرائــم  از  بعضــی  بــرای 
محرومیــت از حقــوق اجتماعــی را منحصــر بــه 

دانســته. حــدی  شــالق 
محکومیــت بــه حبــس تعزیری بیش از ســه ســال 
بینــی  پیــش  قانــون  متعــددی در  مــورد  کــه دو 
معتقدنــد  ای  عــده  رابطــه  ایــن  بــود.در  شــده 
در  تعییــن  مجــازات  ک،  مــال اینجــا  در  کــه 
حکــم دادگاه اســت نــه مجــازات مقــرر قانونــی، 
بــود  آمــده  مکــرر   62 مــاده  در  کــه  همانطــور 
محکومیــت بــه حبــس بایــد تعزیــری باشــد نــه 
بازدارنــده زیــرا دربــاره مجــازات بازدارنده،مــاده 
مصــوب  کیفــری  دادرســی  آییــن  قانــون   174
تبعــی  آثــار  کــرده)...در هــر حــال  137۸مقــرر 

حکــم بــه قــوت خــود باقــی خواهــد بــود...(
محکومیــت هــای ذکــر شــده بــه تصریــح مــاده 
شــخص  از  را  اجتماعــی  ،حقــوق  مکرر  62
محــروم مــی نمودنــد .قانونگــذار در تبصــره یــک 
کــه بــا توجــه  ایــن مــاده حقــوق را بــر شــمرده بــود 
نظــر  بــه  تبصــره  صــدر  در  قبیــل(  از  قیــد)  بــه 
مــی رســد حقــوق اجتماعــی مقــرر در ایــن مــاده 
حصــری نبــود و مرتکــب از ســایر حقوقــی هــم 
کــه اجتماعــی تلقــی مــی شــود و در ایــن مــاده 
گشــت. تعریــف قانونــی  ذکــر نشــده محــروم مــی 
حقــوق اجتماعــی در ایــن تبصــره چنیــن بــود؛) 
کشــور  اتبــاع  بــرای  قانونگــذار  کــه  ...حقوقــی 
جمهــوری اســالمی ایــران و ســایر افــراد مقیــم در 
کمیــت آن منظــور نمــوده و ســلب آن  قلمــرو حا

بــه موجــب قانــون یــا دادگاه صالــح باشــد.(

ثــار اعــاده حیثیــت در مــاده     شــرایط و آ
۶2 مکــرر

بــا توجــه  اولیــن شــرط تحقــق اعــاده حیثیــت 
ــت  ــم محکومی ــرای حک ؛ اج ــرر ــاده 62 مک ــه م ب
کــه محکومیــت قطعــی  کســی اســت  نســبت بــه 
کــرده اســت. کیفــری در جرائــم عمــدی پیــدا 

بنابرایــن مــروز زمــان اجــرای مجــازات موجــب 
گردیــد.در آزادی مشــروط  اعــاده حیثیــت نمــی 

بــا توجــه بــه صراحــت تبصــره 5 مــاده 62 فــرد 
گذشــت مهلــت هــای  از زمــان آزادی قطعــی و 
اعــاده  بــه  قانونــی 
مــی  نائــل  حیثیــت 
جرائــم  مــورد  آمــد.در 
گــر  ا گذشــت  قابــل 
کنــد  گذشــت  کی  شــا
اجــرای حکــم متوقف 
گردد)تبصره  کیفــری زایل مــی  و اثــر محکومیــت 
کــه باعــث الغــاء محکومیــت  3(، عفــو عمومــی 
کیفــری مــی شــود همــان اثــرات و نتایــج اعــاده 
حیثیــت را داراســت ولــی عفــو خصوصــی باعث 
کیفــری نمــی شــود مگــر  زوال آثــار محکومیــت 
ــه  ک کســی  آنکــه تصریــح شــده باشــد)تبصره 4(
بــه موجــب حکــم قطعــی بــه اعــدام محکــوم 
ــات  ــی از جه ــه جهات ــدام ب ــازات اع ــود و مح ش
متوقــف شــود و در ایــن صــورت محکــوم علیــه 
نیــز از تاریــخ توقــف اجــرای حکــم اعــدام بعــد 
از هفــت ســال بــه اعــاده حیثیــت نائــل می شــود.
دومیــن شــرط تحقــق اعــاده حیثیــت انقضــای 
ــه ســپری شــدن  ــوط ب ــی اســت و من مواعــد قانون
یــا  اجــرای حکــم  از  پــس  زمــان معیــن  مــدت 
کــه در ایــن مــدت زمــان  توقــف حکــم مــی باشــد 
بــا توجــه بــه محکومیت،یــک دو، پنــج و هفــت 
ســال اســت. مهــم تریــن اثــر اعــاده حیثیــت محــو 
کیفــری از ســجل قضایــی  ســابقه محکومیــت 
کــه ایــن نتیجــه از ظاهــر مــاده 62  ــود  شــخص ب
مکــرر قابــل اســتنباط بــوده و اثــر دیگــه اعــاده 

ــود. حقــوق اجتماعــی محــروم شــده ب

   در قانون مجازات اسالمی ۹2
مــواد 25 و 26 قانــون مجــازات اســالمی مصــوب 
ســال 92 بــه مجــازات تبعــی و حقــوق اجتماعــی 
اشــاره دارد. مطابــق مــاده 25 و تبصــره 2 مــاده 
ــی  ــی م ــوق اجتماع ــت از حق ــرای محرومی 26: ب
ــا مشــمول  ــد حکــم قصــاص صــادره، اجــرا ی بای
گــردد و حکــم غیــر قطعــی محــروم  مــرور زمــان 
کننــده از حقــوق اجتماعــی نیســت. محکومیــت 
از  عمدی،محرومیــت  غیــر  جرایــم  در  قطعــی 
ــا توجــه بــه  ــر نــدارد. ب حقــوق اجتماعــی را در ب
مــاده 95 قانــون مجــازات اســالمی حکــم قطعــی 
صــادره نســبت بــه اطفــال و نوجوانــان فاقــد آثــار 
کیفــری اســت. محکومیــت هــای ســالب حقــوق 
: اجتماعــی بــا توجــه بــه مــاده 25 عبــارت انــد از
ســالب  مجــازات  بــه  یافتــن  محکومیــت   .1
ابــد از تاریــخ توقــف اجــرای  حیــات: حبــس 
حکــم اصلــی؛ بنابرایــن هــرگاه احــکام  مزبــور بــه 
گذشــت  هــر دلیلــی اجــرا نشــوند شــخص بعــد از 
کــه  هفــت ســال مــی توانــد حقــوق اجتماعــی را 
از آن محــروم شــده دوبــاره بدســت آورد مگــر در 

مــورد بندهــای الــف، ب، پ، مــاده 26. منظــور 
مقنــن از توقــف اجــرای حکم،اعــم از متوقــف 
مانــدن آغــاز یــا ادامــه اجــرای حکــم، هــر دو مــی 

باشــد.
: قصــاص عضــو  2. محکومیــت بــه قطــع عضــو
کــه دیــه جنایــت وارد شــده بیــش  در صورتــی 
از نصــف دیــه منجــی علیــه باشــد و نفــی بلــد 
ــه  ــه را س ــوم علی ــار محک ــه چه ــا درج ــس ت و حب

کنــد. ســال از حقــوق اجتماعــی محــروم مــی 
ماننــد  حــدی  شــالق  بــه  محکومیــت   .3
22۸،229 و 234، 243 ، 250 ق.م.ا و قصــاص 
کــه دیــه جنایــت وارده نصــف  عضــو در صورتــی 
کــم تــر از آن باشــد و نیــز  دیــه مجنــی علیــه یــا 
کــه حبــس بیــش از دو تــا  حبــس درجــه پنــج 
پنــج ســال اســت شــخص را دو ســال از حقــوق 

کنــد. اجتماعــی محــروم مــی 
بــا مشــاهده مــواد 25 و 26 از قانــون مجــازات 
اســالمی مصــوب 92 و مقایســه آن بــا مــاده 62 
مجــازات  قانــون   1377 ســال  الحاقــی  مکــرر 

بــه  چشــم مــی خــورد: زیــر  اســالمی،تغییرات 
آن  بــر  قانــون مجــازات مصــوب 92 عــالوه    .1
اســتفاده  حیثیــت(  اصطالح)اعــاده  از  کــه 
کــرده ، نتایــج آن را نیــز بــه صراحــت پذیرفتــه. 
درکنــار اجــرای حکــم شــمول مــرور زمــان را پــس 
محرومیــت  قاطــع   ، مقــرر مواعــد  گذشــت  از 

اســت. دانســته  اجتماعــی 
 :77 ســال  مصــوب  مکــرر   62 مــاده  در   .2
محکومیــت هــای مشــمول محرومیــت از حقــوق 
: قطــع عضــو در جرایــم  اجتماعــی عبــارت بــود از
حــدی، شــالق حــدی و حبــس تعزیــری بیــش 
امــا در قانــون مجــازات ســال 92  از ســه ســال 
کننــده  محــروم  هــای  محکومیــت  قانونگــذار 

افزایــش داده اســت. را  حقــوق اجتماعــی 
3.  بــه اســتناد مــاده 62 مکــرر فقــط محکومیــت 
از  کننــده  محــروم  مــاده  ایــن  در  مذکــور 
قانــون  در  امــا  اســت  بــوده  اجتماعــی  حقــوق 
مــاده  تبصــره  بــه  توجــه  بــا   92 ســال  مجــازات 
40،محکومیــت هــاق مؤثــر همــان محکومیــت 
کننــده از حقــوق اجتماعــی مــی  هــای محــروم 

باشــد.
؛مواعــد یــک دو، پنــج و هفــت  4. مــاده 62 مکرر
گــذار محکــوم علیــه از محرومیــت  ســال را دوران 
کــه فــرد میتوانــد  کــرده  تــا اعــاده حیثیــت تعییــن 
کــه از آن محروم شــده  از همــه حقــوق اجتماعــی 
ــال  ــازات س ــون مج ــا در قان ــردد، ام گ ــد  ــره من به
92 مهلــت هــای هفــت، ســه و دو ســال بــرای این 
گرفتــه شــده و  بعــد  از پایــان ایــن  منظــور در نظــر 
مهلــت هــا همــه حقــوق اجتماعــی بــه شــخص 
گــردد و از برخــی حقــوق اجتماعــی  اعــاده نمــی 

بــه طــور دائــم محــروم مــی شــود.

ــن  ــی در ای ــوق اجتماع ــی حق ــف قانون ی تعر
کــه  ...حقوقــی  بــود؛)  چنیــن  تبصــره 
قانونگــذار بــرای اتبــاع کشــور جمهــوری 
و  اســامی ایــران و ســایر افــراد مقیــم در قلمر
ــه  ــلب آن ب ــوده و س ــور نم ــت آن منظ حاکمی
ــد.( ــح باش ــا دادگاه صال ــون ی ــب قان موج
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5. تبصــره 1 مــاده 25 قانــون مجــازات ســال 92 
هــای  نــوآوری  از  کــه  داشــته  مقــرر  را  مــوردی 
اســاس  بــر  رود.  مــی  شــمار  بــه  جدیــد  قانــون 
منــدرج  مــوارد  از  غیــر  در  شــده؛  یــاد  تبصــره 
محکــوم  محکومیــت   ،25 مــاده  بندهــای  در 
وی،  کیفــری  ســجل  در  درج  وجــود  بــا  علیــه 
مگــر  ربــط،  ذی  مراجــع  از  صــادره  گاهــی  در 
بــه درخواســت مراجــع قضایــی منعکــس نمــی 
الزم  تبصــره  ایــن  تصویــب  بــه  باتوجــه  شــود. 
کــز  اســت مراجــع اســتخدام و بــه خصــوص مرا
گواهــی سوءپیشــینه هماهنــگ بــا ایــن  صــدور 

کننــد. مــاده عمــل  و  تبصــره 
کــه در قانــون جدیــد بــه ماننــد قانــون  نکتــه ای 
ــدم  ــل دارد و آن ع ــای تأم ــال 77 ج ــی س الحاق
مجرمیــن  بــرای  حیثیــت  اعــاده  بینــی  پیــش 
سیاســی است،شــاید بــه دلیــل فقــدان تعریــف و 

مصادیــق قانونــی از جــرم سیاســی باشــد.

ثــار اعــاده حیثیــت در قانــون     شــرایط و آ
مجــازات ســال ۹2

شرایط تحقق اعاده حیثیت 
مــرور  شــمول  یــا  مجــازات  اول،اجــرای  شــرط 
کامــل محکومیــت  زمــان اســت و منظــور اجــرای 
و  زمانــی  شرط،شــرط  دومیــن  باشــد.  مــی 
کــه قانونگــذار آن  انقضــای مهلــت هایــی اســت 
گــذار محکــوم علیــه بــرای  را بــه عنــوان دوران 
هــای  محرومیــت  رفــع  و  جامعــه  بــه  بازگشــتن 

اســت. داده  قــرار  اجتماعــی 

ثار اعاده حیثیت  آ
1.  زوال آثــار تبعــی محکومیــت: اصــواًل بــا اعــاده 
کــه  حیثیــت مــی بایســت حقــوق اجتماعــی را 
کیفــری در  فــرد بــه دنبــال محکومیــت قطعــی 
گردیــده ، دوبــاره  جرائــم عمــدی از آنهــا محــروم 
بــه وی اعــاده نمــود. تبصــره 2 مــاده 26 بعضــی 
کــه  از حقــوق اجتماعــی را قابــل اعــاده ندانســته 
ایــن امــر بــا فلســفه و هــدف اعــاده حیثیــت و 

ــدارد. عدالــت قضایــی ســازگاری ن
کیفــری از ســجل  2. محــو ســابقه محکومیــت 
ســجل  در  حیثیــت  اعــاده  ثبــت  قضایــی؛ 
ســابقه محکومیــت  محــو  معنــای  بــه  قضایــی 

اســت. کیفــری 
3. بــه عنــوان یــک اثــر فرعی،مــی تــوان بــه عــدم 
، نســبت بــه  کــم بــر تکــرار شــمول مقــررات حا
کــه بــه لحــاظ  فعــل مجرمانــه جدیــد مرتکــب 
جــرم ارتکابــی قبلــی، بــه اعــاده حیثیــت نائــل 

کــرد.}15{،}16{ آمــده اشــاره 

کــه جایــگاه مهمــی  وحــدت رویــه قضایــی 
در نظــام حقوقــی مــا دارد امــروز بــا چالــش 
کــه بــرای الزم  هــای فراوانــی روبــرو اســت 
هــا  چالــش  ایــن  رفــع  آنهــا  بــودن  االتبــاع 

اســت. ضــروری 
چالش هــای  بــا  رویــه  وحــدت  آراء  نهــاد 
کــه  اســت  مواجــه  متعــددی  ســاختاری 
مراتــب  سلســله  در  آرا  ایــن  جایــگاه 
ــده  ــف ش ــی تعری ــات قانون ــا و ترتیب هنجاره
شــان  صــدور  مختلــف  مولفه هــای  بــرای 

شــود. مــی  ناشــی 
یکــی از ایــرادات نهــاد صــدور آراء وحــدت 
رویــه، مغایــرت آن بــا قانــون اساســی اســت.

بــه نظــر می رســد صــدور آراء وحــدت رویــه 
بــه لحــاظ تعــرض بــه حــوزه قانونگــذاری 
مغایــر بــا قانــون اساســی اســت. بــا ایــن حال 
در مقــام رد ایــن دیــدگاه اســتدالل هایــی 
قابــل ارائــه اســت. از جملــه انــکار ماهیــت 
قانونگــذاری آراء وحــدت رویــه. بنابرایــن 
ــه  ــی آراء وحــدت روی ــه ماهیــت تقنین ــر ب گ ا

قائــل نباشــیم، ایــن ایــراد منتفــی اســت.
ماهیــت  کــه  میرســد  نظــر  بــه  اینطــور  امــا 
تقنینــی آراء وحــدت رویــه غیــر قابــل انــکار 
اســت همچنیــن مــی تــوان چنیــن اســتدالل 
کــه هــر چنــد آراء وحــدت رویــه دارای  کــرد 
از  امــر  ایــن  امــا  اســت  تقنینــی  ماهیــت 
شــده  تعریــف  وظایــف  انجــام  الزامــات 
بــرای قــوه قضاییــه در قانون اساســی اســت.
بــا فــرض اینکــه اصــل 161 قانــون اساســی 
آراء  صــدور  صالحیــت  اعطــای  متضمــن 
کشــور اســت بــا  وحــدت رویــه دیــوان عالــی 

توجــه بــه ماهیــت و آثــار مترتــب بــر ایــن آرا از 
حیــث مداخلــه در امــر قانون گــذاری و الــزام 
آور بــودن آنهــا بــرای قضــات، برخــورداری 
چنیــن  صــدور  اختیــار  از  قضایــی  مراجــع 
آرایــی مســتلزم تصریــح مقنــن اساســی اســت 
خــارج  عــادی  قانونگــذاران  عهــده  از  و 

ــت. اس
ســاختاری  چالش هــای  از  دیگــر  یکــی 
اجــرا شــدن  الزم  زمــان  رویــه  آراء وحــدت 
گزینه هــای  خصــوص  ایــن  در  آنهاســت. 
نظــر  اعــالم  تاریــخ  از  جملــه  از  مختلفــی 
هیئــت از زمــان تنظیــم و امضــا،  از تاریــخ 
انتشــار روزنامــه رســمی و یــا همچــون قوانیــن 
الزم االجــرا شــدن آراء وحــدت رویــه مســتلزم 
گذشــت 15 روز از تاریــخ انتشــار در روزنامــه 
کــه در  بــه ذکــر اســت  رســمی اســت؛ الزم 
مــاده ۸9 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی 
خصــوص  در  اداری  عدالــت  دیــوان 
زمــان الزم االجــرا شــدن آراء وحــدت رویــه 
حکمــی نیامــده اســت امــا مــاده 109 قانــون 
، بــرای اســتنکاف مســئوالن ذیربــط  مذکــور
از اجــرای رای هیئــت عمومــی دیــوان، پــس 
از انتشــار آنهــا در روزنامــه رســمی مجــازات 

کــرده اســت. تعییــن 
آراء وحــدت  از دیگــر چالــش هــای نهــاد 
آراء وحــدت  ایــن  اثرگــذاری  رویــه حــدود 
گفتــه یکــی از  گذشــته اســت. بــه  رویــه بــر 
وحــدت  رای  االصــول  علــی  حقوقدانــان  
رویــه ناســخ و ناقــض آرا معــارض نمی باشــد 
و اثــرات رای ماهــوی را درخصــوص مــورد 
منتفــی نمــی ســازد بنابرایــن نســبت بــه امــور 
مختومــه اثــری نخواهــد داشــت امــا تعمیــم 
ایــن نظریــه در مــواردی محــل تردیــد و تأمــل 

اســت.
اســت  توضیــح  الزم بــه  خصــوص  ایــن  در 
 471 مــاده  اخیــر  قســمت  به موجــب  کــه 
اســتثنایی بــر قاعــده بــی اثــری آراء وحــدت 
کــه  آرا قطعــی شــده اعمــال شــد  بــر  رویــه 
ــه مســاعد  ــه تســری آراء وحــدت روی ناظــر ب
بــه حــال محکــوم علیــه بــه آراء قطعــی شــده 

}22{،}21{. اســت 

یسنا زارعی
ک دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه ارا

Zareiyasnaw@gmail.com

چالش های 
ساختاری نهاد 

ویه وحدت ر
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کشــور ایــران از  نهــاد داوری در رویــه و قانــون 
ــل  ــگاه مهمــی برخــوردار اســت و ایــن بدلی جای
ــی  ــت. یک ــران اس ــی داوری در ای ــابقه تاریخ س
آن  مزایــای  وجــود  داوری،  دوام  دالیــل  از 
گــر  ا باشــد.  مــی  اختالفــات  وفصــل  حــل  در 
بخواهیــم بصــورت اجمالــی بــه ایــن مزایــا اشــاره 
ــه  ــت ، هزین ــی در وق ــه جوی ــه صرف ــد ب ــم بای کنی
کــم احقــاق حــق  ودسترســی و... اشــاره نمــود.

  تعریف داور
اســت.  رســیدگی  معنــی  بــه  لغــت  در  داوری 
ــی  ــات یک ــم ادبی ــف در عل ــن تعری ــر ای ــالوه ب ع
از اســما خداونــد متعــال هــم مــی باشــد. امــا 
داوری  بــرای  کــه  اســت  کســی  اصطــالح  در 
حکمیــت  یــا  داوری  و  اســت  شــده  انتخــاب 
عبــارت اســت از فصــل خصومــت توســط یــک 
یــا چنــد نفــر بــه طریــق فصــل خصومــت قضــات 

هــای دادگاه هــای رســمی.

کوتاه از داوری در ایران    تاریخچه ای 
داوری در ایــران بــا ظهــور اســالم بوجــود نیامــده 
بلکــه توســط شــارع مقــدس امضــا شــده اســت 
و جــزء قوانیــن امضایــی محســوب مــی شــود نــه 
تاسیســی؛ البتــه اینجــا منظــور اصــل داوری مــی 
باشــد در تاریــخ ایــران هــم قبــل از اســالم باتوجــه 
بــه شــواهد تاریخــی در ســه سلســله هخامنشــی، 
اشــکانی و ساســانی وجــود داشــته اســت و بعــد 
کریــم  از ظهــور اســالم شــارع مقــدس در قــرآن 
صراحتــا در آیــه 35 ســوره مبارکــه نســاء بــه اصــل 
ِإْن ِخْفُتــْم ِشــَقاَق  داوری اشــاره نمــوده اســت : َو
ــْن  ّمِ َوَحَکمــًا  ْهِلــِه 

َ
أ ــْن  ّمِ َفاْبَعُثــوْا َحَکمــًا  َبْیِنِهَمــا 

 اهلَل 
َ

ــِق اهلُل َبْیَنُهَمــآ ِإّن یــَدآ ِإْصَلحــًا ُیَوّفِ ْهِلَهــآ ِإْن ُیِر
َ
أ

َکاَن َعِلیمــًا َخِبیــرًا )آیــه 35 ســوره نســاء( 
آن  میــان  جدایــی   ) و )ناســازگاری  از  گــر  ا و 
داوری  پــس  داشــتید،  بیــم   ) شــوهر و  )زن  دو 
خانــواده ی  از  داوری  و  شــوهر  خانــواده ی  از 

زن برگزینیــد )تــا بــه اختــالف آن دو رســیدگی 
گــر ایــن دو بنــای اصــالح داشــته باشــند  کننــد( ا
آن دو را بــه توافــق می رســاند،  خداونــد میــان 
گاه  زیــرا خداونــد، )از نّیــات همــه( باخبــر و آ

اســت.
در  داوری  بــه  مبارکــه صریحــا  آیــه  ایــن  گرچــه 
داوری  بحــث  بــه  و  نــدارد  اشــاره  امــور  تمــام 
بــه  عنایــت  بــا  لکــن  دارد  اشــاره  خانــواده  در 
می تــوان  نیســت«  مخصــص  »مــورد  اینکــه 
انتخــاب  داور  مشــکالت،  همــه  حــل  بــرای 
کــه از مســتفاد  کــرد در تبییــن بهتــر ایــن موضــوع 
ایــن آیــه ارجــاع بــه داوری بــه تمــام امــور را مــی 
کــه  کــرد. در ســوال اعتراضــی  تــوان برداشــت 
از امــام باقــر علیه الســالم در خصــوص مبنــای 
بــرای حضــرت  پذیــرش حکمّیــت در صّفیــن 
ایــن  پاســخ  در  امــام  و  بــود  علیه الســالم  علــی 
و  نورالثقلیــن  )تفســیر  فرمودنــد.  تــالوت  را  آیــه 
احتجــاج طبرســی، ج 2، ص 58(؛ البتــه امــروزه 
آئیــن دادرســی  بــه صراحــت مــاده 496 قانــون 
ورشکســتگی  بــه  مربــوط  دعــاوی  در  مدنــی 
،اصــل و فســخ نــکاح ، نســب و طــالق قابــل 

نیســت. داوری  بــه  ارجــاع 

حقوقــی  علمــی  صالحیــت    
داور 

بــه  شــده  ذکــر  مــوارد  بــر  عــالوه   
تاریــخ  در  داوری  ســابقه  عنــوان 
حقــوق  در  کریــم  قــرآن  و  ایــران 
موضوعــه هــم قانونگــذار در مــاده 
آئیــن دادرســی مدنــی  454 قانــون 
صریحــا بــه بحــث داوری ارجــاع 
کــه  کلیــه اشــخاصی  داده اســت: 

بــا  تواننــد  مــی  دارنــد  را  دعــوا  اقامــه  اهلیــت 
را  اختــالف خــود  و  منازعــه  تراضــی یکدیگــر 
خــواه در دادگاه هــا طــرح شــده یــا نشــده باشــد 
در صــورت طــرح در هــر مرحلــه ای از رســیدگی 
ارجــاع  نفــر  چنــد  یــا  یــک  داوری  بــا  باشــد، 

بدهــد.
کــه داوری  بــا توجــه بــه ایــن مــاده پــی مــی بریــم 
در حقــوق موضوعــه در ایــران بــا تراضــی طرفیــن 
توافــق  طرفیــن  کــه  حــال  گیــرد  مــی  صــورت 
بکننــد آیــا مــی تواننــد هــر شــخصی را بــه عنــوان 
گــر بصــورت منطقــی و عاقالنــه  داور برگزیننــد؟ ا
کنیــم قطعــا جــواب خیــر  بــه ایــن بحــث نــگاه 
کنــد  کــه داور صــادر مــی  کــه حکمــی  اســت چــرا 
کســی را  در حکــم قاضــی اســت و نمــی تــوان هــر 
بــه عنــوان داور برگزیــد. در قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی هــم در مــاده 466و470 در همیــن جهــت 
تعییــن  داور  وضــع  جهــت  هایــی  ممنوعیــت 
اهلیــت  فاقــد  کــه  اشــخاصی  اســت:  نمــوده 

موجــب  بــه  کــه  اشــخاصی   ، هســتند  قانونــی 
حکــم قطعــی دادگاه یــا در اثــر دیگــر از داوری 
کــه قاضــی  محــروم شــده انــد و یــا اشــخاصی 
قضایــی  کــم  محا در  شــاغل  اداری  کارمنــد  و 
هســتند ممنــوع از داوری هســتند؛الزم بــه ذکــر 
طرفیــن  توافــق  مبنــی  داوری  بنــای  کــه  اســت 
ایــن  بخواهنــد  هــم  طرفیــن  گــر  ا حــال  اســت 
ممنوعیــت را نادیــده بگیرنــد بــه جهــت اینکــه 
حکــم داور بــا نظــم عمومــی در ارتبــاط اســت 
ــه یکــی از ایــن مــوارد را داشــته  ک حکــم داوری 
باشــد باطــل اســت. البتــه قانونگــذار ممنوعیــت 
هایــی عــالوه بــر مــوارد فــوق الذکــر بــرای زمانــی 
کــرده  کــه دادگاه در جایــگاه تعییــن داور ذکــر 
جهــت  بــه  هــا  ممنوعیــت  ایــن  البتــه  اســت. 
گــر طرفیــن  رعایــت حقــوق طرفیــن مــی باشــد و ا
تراضــی داشــته باشــند مــی تــوان خــالف آن داور 
کــرد. امــا وجــه خیلــی مهمــی در قانــون  تعییــن 
نیامــده و امــروزه باعــث بوجــود آمــدن مشــکالت 
گردیــده اســت و آن عــدم تصریــح  عدیــده ای 
قانونگــذار بــر صالحیــت علمــی حقوقــی داور 
کــه چــه  مــی باشــد حــال ســوالی پیــش مــی آیــد 
صالحیــت  از  ســطح 
علمــی مدنظــر اســت ؟ 
ســطح  و  منظــور  قطعــا 
فــارغ  یــک  مدنظــر 
ــل رشــته حقــوق  التحصی
نیســت بلکــه صالحیتــی 
حداقــل  کــه  اســت 
را  قانــون  بدیهیــات 
نشــود  باعــث  تــا  بدانــد 
خــالف  احــکام  کــه 
یــا  کنــد  صــادر  قانــون 
گــر در یــک مســئله دو داور وجــود داشــته  حتــی ا
باشــد و ایــن دو داور در یکســری مبانــی وجــه 
ک داشــته باشــند. نــه اینکــه یکــی دارای  اشــترا
صالحیــت علمــی و داور دیگــر فاقــد صالحیــت 
علمــی یــا هــر دو بــدون صالحیــت علمــی باشــند 
در  کــه  بگیریــد  نظــر  در  را  فــرض  ایــن  شــما 
موضوعــی دو داور انتخــاب مــی شــود و یکــی از 
داور هــا صالحیــت علمــی دارد و یکــی دیگــر 
ــه  ــه ب ــن دو چگون ــدارد و ای ــی ن ــت علم صالحی
نظــر  مبنــای  کــه  چــرا  رســید؟  خواهنــد  توافــق 
تجــارب  دیگــری  مبنــای  و  علمــی  داور  یــک 
گــر تجاربــی داشــته باشــد. حــال در ایــن فــرض  ا
کــه هــر دو فاقــد صالحیــت علمــی باشــند، بــر 
کــرد؟ مــا در  چــه مبنایــی حکــم صــادر خواهنــد 
ــوق  ــردم از حق ــه م ک ــم  کنی ــی  ــی م ــوری زندگ کش
ــه  ــع نیســتند. ایــن معطــوف ب بدیهــی خــود مطل
ــل  ــی ســواد نیســت بلکــه در قشــر تحصی قشــر ب
کــرده هــم ایــن موضــوع را مــی تــوان دیــد. ایــن 
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ــی  ــازگاری و( جدای ــر از )ناس و اگ
شــوهر(  و  )زن  دو  آن  میــان 
از  داوری  پــس  داشــتید،  بیــم 
از  داوری  و  شــوهر  خانــواده ی 
)تــا  ینیــد  برگز زن  خانــواده ی 
رســیدگی  دو  آن  اختــاف  بــه 
کننــد( اگــر ایــن دو بنــای اصــاح 
ــان  ــد می ــند خداون ــته باش داش
آن دو را بــه توافــق می رســاند، 
نّیــات  )از  خداونــد،  یــرا  ز
اســت. آگاه  و  باخبــر  همــه( 
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عمدتــا  ولــی  دارد  متعــددی  دالیــل  موضــوع 
کــه جامعه  ناشــی از نظــام آموزشــی غلــط اســت، 
کــرده. مویــد ایــن  را از حقــوق بدیهــی بــی اطــالع 
نظــر میتــوان بــه مراجعــات بــه وکالی دادگســتری 
کــه  کــرد  و پرونــده هــای در دادگســتری اشــاره 
و  اســت  حقوقــی  بدیهیــات  از  ناشــی  اغلــب 
حــال در اثــر ایــن بــی اطالعــی امــکان دارد داور 
خــالف قانــون یــا خــالف انصــاف و وجــدان 
کنــد. البتــه الزم بــودن صالحیــت علمــی  حکــم 
ــه  ــه ب ک ــی هــم دارد  ــرای داور مخالفان حقوقــی ب
ــته اول  ــوند: دس ــی ش ــیم م ــده تقس ــته عم دو دس
کــه ایــن صالحیــت علمــی  از مخالفــان برآننــد 
ســطح  در  کــه  چــرا  نــدارد  اجرایــی  قابلیــت 
کــه نمیتــوان ایــن صالحیــت  گســترده از جامعــه 
نظریــه  رد  مقــام  در  ؛  آورد  بوجــود  را  عمومــی 
ایــن دســته در بحــث داوری وجــود صالحیــت 
تمــام  علمــی  صالحیــت  منظــور  قطعــا  علمــی 
کشــور نیســت بلکــه مــا بایــد جامعــه مخاطبانــی 
مشــخص داشــته باشــیم تــا بتــوان ایــن مــورد را 
کــرد و بــا یــک بررســی ســاده در بحــث  حــل 
کــه داوران عمدتا  داوری بــه ایــن خواهیــم رســید 
کــه مــردم بــه  یکســری خصائــص مشــترکی دارنــد 
کننــد و شــناختن ایــن دســته  آنهــا مراجعــه مــی 
کار ســختی نیســت و بــه راحتــی میتــوان آن هــا 
کــرد و بــرای تبییــن وآمــوزش مســائل  را شناســایی 
در  موثــر  گامــی  کــه  آنهــا  بــه  حقــوق  ابتدایــی 
جهــت فنــی تــر شــدن داوری اســت. بنظــر مــی 
کــه هــر فــرد  رســد ایــن دســته از مخالفــان برآننــد 
کــه ایــن نظــر خــالف  جامعــه بتوانــد داور باشــد، 
کــه مــا حــل  عقــل و منطــق اســت مگــر مــی شــود 
کــه مســئله بســیار مهمــی اســت  وفصــل اختــالف 
و در یــک حکــم داور قائدتــا بــه نفع یک طرف 
و بــه ضــرر دیگــری اســت را بــه هــر شــخصی 
کــه بــا  کســی را  کــه  کنیم.مگــر مــی شــود  گــذار  وا
کــم  بدیهیــات حقــوق آشــنا نیســت بــه عنــوان حا

بــر یــک رابطــه حقوقــی بگذاریــم؟
 دســته دوم از مخالفــان قائــل بــر این نظر هســتند 
گــر بخواهیــم صالحیــت علمــی را بــه عنــوان  کــه ا
شــرط داور قــرار بدهیــم یکــی از مزیــت هــای 
مهــم آن یعنــی دسترســی عمومــی از بیــن مــی رود؛ 
ــه بررســی  ک ــرد  ک ــان  ــد بی ــا در رد ایــن نظــر بای ام
دسترســی عمومــی در یــک نــگاه ســطحی بــه 
در  ولــی  رســید  خواهــد  مخالفــان  نتیجــه  ایــن 

کــه  نگاهــی تخصصــی و حقوقــی تــر بایــد دیــد 
اصــال منظــور  از دسترســی عمومــی در بحــث 
کــه بــه عنــوان یــک مزیــت شــناخته شــده  داوری 
از دسترســی عمومــی  منظــور  اســت چیســت؟ 

گــر  کــه ا ایــن اســت 
بخواهــد  کســی 
کــه  منازعــه  در 
بــه  آمــده  پیــش 
مراجعــه  داور 
بــه  بتوانــد  کنــد 
خــارج  و  راحتــی 
تشــریفات  از 
یــک  دادرســی، 
دارای  کــه  را  فــرد 
شــهرت  حســن 
قابــل  و  اســت 
و  دسترســی 
باشــد  ارتبــاط 
داور  عنــوان  بــه 

گــر ایــن افــراد  ا در منازعــه قــرار بدهــد. حــال 
بــه صــورت  را  باشــند  مــی  بــه عنــوان داور  کــه 
ــی شناســایی و صالحیــت  هســته هــای نخبگان
ــات رشــد  علمــی حقوقــی آنهــا را در حــد بدیهی
بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای فــارغ  یــا  بدهیــم 
داوری  کــز  مرا یــا  حقــوق  رشــته  التحصیــالن 
ــریع از  ــی س ــت دسترس ــا مزی ــم قطع کنی ــتفاده  اس
کمــک  ــن نخواهــد رفــت. صالحیــت علمــی  بی
کــرد.  شــایانی بــه فنــی تــر شــدن داوری خواهــد 
قانونگــذار بــر مبنــای نظــر دوم بــه عــدم تصریــح 
درســت  درصورتــی  وایــن  پرداختــه  قانــون  در 
کشــور مــا مــردم از بدیهیــات  کــه در  خواهــد بــود 
بــه  الزم  فــرض  ایــن  بــا  بودنــد  مطلــع  قانــون 
تصریــح صالحیــت علمــی در قانــون نبــوده ولــی 
کشــور مــا مــردم از بدیهیــات قانونــی  امــروز در 
کــه نــه  کــه بــه ایــن مهــم  بــی مطلــع انــد امــا حــاال 
کشــور  تنهــا در داوری بلکــه بــرای رشــد فرهنــگ 
کشــور پرداختــه نشــده  نقــش بســزائی دارد در 
فعلــی  شــرایط  درک  بــا  قانونگــذار  بــود  الزم 
در اقدامــی تصریــح بــه امــر صالحیــت علمــی 
کنــد. البتــه بــرای تعییــن داور میتــوان از  حقوقــی 
کــه مســکوت مانــده اســت  ظرفیــت هــای فعلــی 
کــرد یکــی از ایــن ظرفیــت هــا وجود  هــم اســتفاده 
کــه  فــارغ التحصیــالن زیــاد رشــته حقــوق اســت 

مــی تــوان بــا تدابیــری و اولویــت بنــدی هایــی 
بــرای مــردم مراجعــه بــه ایــن فــارغ التحصیــالن را 
کــه صالحیــت علمــی ندارنــد  نســبت بــه افــرادی 
رســد  مــی  بنظــر  گرچــه  ا دانســت  تــر  ارجــح 
ــه  ــت ب ــد صالحی ــراد فاق ــت اف ممنوعی
مراتــب بهتــر خواهــد بــود. یکــی دیگــر 
کــه چنــد وقتــی  از ظرفیــت هــای مهــم 
کــه ایــن ظرفیــت توســط مرکــز  مــی شــود 
کارشناســان و وکال قــوه قضائیــه  امــور 
کــز  گیــری شــده اســت ایجــاد مرا بــکار 
ــر  ــی ت ــه فن ــز ب ک داوری اســت؛ ایــن مرا
توجهــی  قابــل  کمــک  شــدن داوری 
کــرد و توســعه هــر بیشــتر ایــن  خواهنــد 
بــرای امــر داوری بســیار مهــم  کــز  مرا
از  تــوان  مــی   . اســت  موثــر  گامــی  و 
ــی  ــای نخبگان ــته ه ــاد هس ــق ایج طری
کــه عمومــا بــرای  متشــکل از افــرادی 
کــه ایــن امــر  داوری تعییــن مــی شــوند 
ــه در هــر  از طریــق ظرفیــت قــوه قضائی
اســتان بــه راحتــی قابــل اجــرا مــی باشــد، در هــر 
اســتان بــه تربیــت ایــن هســته هــای نخبگانــی 
بپــردازد؛ یــا الــزام بــه حضــور یــک مطلــع حقوقــی 
دادن  و  نظــارت  جهــت  داوری  جلســات  در 
مشــورت بــه داور بــدون جانبــداری و رعایــت 

انصــاف و وجــدان.
بســیار  موضــوع  حقوقــی  علمــی  صالحیــت 
ــر رشــد اطالعــات حقوقــی  گ ــه ا ک مهمــی اســت 
مــردم بــه هــر طریقــی صــورت بگیــرد در فنــی 
کــرد  کمــک خواهــد  تــر شــدن احــکام داوری 
گامــی موثرتــر در ایــن راســتا بــر نداشــته  گــر  ولــی ا
شــود شــاهد صــدور احکامــی از ســوی داوران 
کــه بعضــا خــالف قانــون هســت  خواهیــم شــد 
و باعــث بیشــتر شــدن پروســه رســیدگی خواهــد 
نباشــند  قانــون  مخالــف  هــم  گــر  ا ولــی  شــد 
امــکان دارد بــه دور از انصــاف و وجــدان مــی 
باشــند.به هــر جهــت نهــاد داوری نقــش بســزائی 
در حــل منازعــات دارد لــذا قانونگــذار و متولیان 
بایــد جهــت رشــد علمــی احــکام داوران  امــر 
اهتمــام بیشــتری در جهــت آمــوزش یــا اعمــال 
محدودیــت هــا بورزنــد تــا شــاهد احــکام فنــی 
گیــر مراجــع  داوری بــه دور از تشــریفات وقــت 

}19{،}18{،}17{ باشــیم.   قضائــی 

صاحیــت علمــی حقوقــی موضــوع 
بســیار مهمــی اســت کــه اگــر 
رشــد اطاعــات حقوقــی مــردم 
ــرد  ــورت بگی ــی ص یق ــر طر ــه ه ب
ــکام داوری  ــدن اح ــر ش ــی ت در فن
کمــک خواهــد کــرد ولــی اگــر 
ــر  ــتا ب ــن راس ــر در ای ــی موثرت گام
صــدور  شــاهد  شــود  نداشــته 
ــم  ــوی داوران خواهی ــی از س احکام
قانــون  خــاف  بعضــا  کــه  شــد 
شــدن  بیشــتر  باعــث  و  هســت 
وســه رســیدگی خواهــد شــد  پر
ولــی اگــر هــم مخالــف قانــون 
از  دور  بــه  دارد  امــکان  نباشــند 
انصــاف و وجــدان مــی باشــند.
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  تعریف تابعیت 
و  حقوقدانــان  تابعیــت  خصــوص  در 
تعریــف  الملــل  بیــن  حقــوق  اندیشــمندان 
واحــدی ارائــه نکردنــد ،  امــا در مــورد تابعیــت 
گفــت  خصلــت سیاســی و داخلــی  مــی تــوان 
بــودن ، تابعیــت اســت ؛ زیــرا تابعیــت حالــت 
کــه  از ایــن حقیقــت  یــا صفتــی اســت ناشــی 
شــخصی بــه یــک ملــت یــا دولــت تعلــق دارد 

. یــا خیــر
در  تعریــف  تریــن  ســاده  در  منظــور  بــه همیــن 
) تابعیــت  خصــوص تابعیــت عبــارت اســت از
معنــوی  و  حقوقــی  سیاســی،  رابطــه  یــک 
ــن مرتبــط  ــه دولتــی معی کــه شــخصی را ب اســت 

میســازد.(
از  زیــرا  اســت،  سیاســی  رابطــه  یــک  تابعیــت 
کمیــت دولــت ناشــی میشــود ؛ تابعیــت  حــق حا
یــک رابطــه حقوقــی اســت زیــرا دارای اثــرات 
ــن المللــی و نظــام داخلــی  حقوقــی در نظــام بی
مــی باشــد ؛ تابعیــت یــک رابطــه معنــوی اســت 
کشــور را از نظــر هــدف هــا و عــادات  زیــرا اتبــاع 
کــه دارنــد ، بــه یــک دولــت  و رســوم مشــترکی 
پیونــد مــی دهــد و ارتباطــی بــه مــکان و زمــان 

مشــخص نــدارد.      

  اصول و مبانی تابعیت
 ،  1930 الهــه  قــرارداد  مقدمــه  بــه  عنایــت  بــا 
تابعیــت شــامل ســه اصــل اساســی مــی شــود :
کــه داشــتن  اصــل لــزوم تابعیــت : بــه ایــن معنــی 

یــک تابعیــت بــرای هــر فــردی الزم اســت.
کــه  معنــی  ایــن  بــه   : تابعیــت  وحــدت  اصــل 

متعــدد. نــه  باشــد  واحــد  بایــد  تابعیــت 
اصــل تغییــر پذیــری تابعیــت : بــا اینکــه اعالمیــه 
حقــوق بشــر بــه هرکــس حــق مــی دهــد تابعیــت 
یــک دولــت را داشــته باشــد ولــی بــا ایــن حــال 
ــکان  ــت و ام ــگی نیس ــر همیش ــک ام ــت ی تابعی

تغییــر آن وجــود دارد.
  بی تابعیتی 

بــه رغــم اصــل لــزوم تابعیــت بــه نــدرت مــوارد 
کــه افــرادی دارای هیــچ تابعیتــی  یافــت میشــود 

نیســتند.

  موارد و علل بی تابعیتی
از جملــه مــوارد بــی تابعیتــی مــی تــوان بــه مــوارد 

ذیــل اشــاره نمــود :
1.  مجازات

2.  پناهندگی و مهاجرت
3.  اختالف قوانین

تابعیــت  تحصیــل  عــدم  و  تابعیــت  تــرک   .4
یــد جد

  پناهندگی و مهاجرت
اســت  ممکــن  مهاجــرت  و  پناهندگــی  اثــر  در 
کــه تابعیــت مبــدا خــود را از دســت  شــخصی 
نیــز  جدیــد  دولــت  تابعیــت  بــه   ، اســت  داده 
تابعیــت  بــدون  نیامــده باشــد و در نتیجــه  در 

بمانــد. 
کشــورها مثــل آلمــان ســلب تابعیــت  در برخــی 
بــه عنــوان پناهندگــی پیشــبینی شــده اســت ، بــه 
کشــور بــه دول  گــر اتبــاع ایــن  کــه ا ایــن ترتیــب 
خارجــی پناهنــده شــوند ، تابعیــت آلمانــی آنهــا 

ســلب مــی شــود. 
اثــر  در  تابعیــت  ســلب  گذشــته  زمــان  در 
کــه دســته جمعــی انجــام  پناهندگــی ، زمانــی 
مــی شــد ، تــا حــدود قابــل دفــاع بــود. زیــرا بــا 
توجــه بــه اینکــه تبعــه بــه میــل خــود وطنــش را 
کــرده و دیگــر قصــد و عالقــه بــه بازگشــت  تــرک 
کشــور خــود نداشــت ، ســلب تابعیــت راه  بــه 
حــل عاقــالن هــای بــه نظــر میرســید.  بــه عــالوه 

کــه از آن حاصــل مــی شــد بــا  بــی تابعیتــی ای 
سیســتم  اعمــال  بــا   ، نســل  دو  یکــی  گذشــت 
امــا در حــال حاضــر  گردیــد  مــی  رفــع  ک  خــا
حتــی بــا ســلب تابعیــت بــه علــت پناهندگــی 

اســت. مــردود  دســته جمعــی 

المللــی  بیــن  ســازمانهای  اقدامــات    
تابعیتــی بــی  مشــکل  رفــع  جهــت 

بــی تابعیتــی نــه تنهــا در روابــط خصوصــی افــراد 
در ســطح بیــن المللــی ، بــه خصــوص در احــوال 
شــخصیه ، اشــکاالت فراوانــی تولیــد میکنــد ، 
بلکــه حتــی موجــب بــروز مشــکالت مختلــف 
گــردد. بــه  اقتصــادی و اجتماعــی و حقوقــی مــی 
همیــن دلیــل حــل مشــکل بــی تابعیتــی ، از یــک 
طرفــی از لحــاظ خــود فــرد بــدون تابعیــت و از 
ــش  ــح و آرام ــظ صل ــت حف ــر از جه ــرف دیگ ط
اهمیــت  حائــز   ، مقــررات  اجــرای  و  جهانــی 

اســت. 

  قرارداد ژنو ۱۹۵۱ 
بــه  راجــع  مهمــی  قــرارداد   1951 ژوئیــه   2۸ در 
کــه در  وضعیــت پناهنــدگان در ژنــو امضــا شــد 
کــه تابعیــت ندارنــد و خــارج  مــورد اشــخاصی 
از محــل اقامــت قبلــی خــود مــی باشــند و نمــی 
گردنــد  خواهنــد یــا نمــی تواننــد بــه آن محــل بــاز 
قــرارداد  ایــن  موجــب  بــه   . شــود  مــی  اجــرا   ،
کــه  اشــخاص بــدون تابعیــت اشــخاصی هســتند 
هیــچ یــک از دولــت هــا طبــق قوانیــن خــود آنهــا 
ــا ایــن افــراد ماننــد  را تبعــه خــود نمــی داننــد و ب

میشــود.}20{ رفتــار  آوارگان 

سحر حسینی ایرانی

saharhoseini476@gmail.com

بررسی حقوقی 
مفهوم تابعیت
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تریــن  ک  دردنــا از  یکــی  جنســی  تجــاوز 
که ممکن اســت فردی  آســیب هایــی اســت 
ایــن جــرم  کنــد.  در زندگــی خــود تجربــه 
تنهــا یــک حملــه ی فیزیکــی نیســت بلکــه 
گــری اش مــی توانــد تمــام  قــدرت تخریــب 
تحــت  را  قربانــی  روانــی  و  مــادی  زندگــی 
تأثیــر قــرار دهــد و از جملــه جرایــم پیچیــده 
کــه اثبــات آن بــه اقدامــات فوری  ای اســت 
قربانــی پــس از وقــوع جــرم بســیار وابســته 
ــن  ــی از ای ــوک ناش ــال ش ــن ح ــا ای ــت. ب اس
قربانیــان  از  بســیاری  اســت  ممکــن  جــرم 
را بــه ســکوت و بــی عملــی و حتــی انــکار 
بکشــاند و یــا شــخص از تــرس خانــواده و 
کــردن واقعــه  حفــظ آبــرو ســعی در پنهــان 
بــه  علــت  کــه  جــا  آن  از  بنابرایــن  کننــد. 
نتیجــه نرســیدن بســیاری از شــکایت هــای 
مطــرح شــده از بیــن رفتــن آثــار جــرم اســت 
وقــوع  اثباتــی  دلیــل  تریــن  مهــم  تقریبــا  و 
گــزارش پزشــکی قانونــی مبنــی بــر  تجــاوز 
کبــودی اســت و نتیجــه  ورود جراحــات یــا 
ی دادگاه بــه نظریــه پزشــکی قانونــی بســیار 
بســتگی دارد 72 ســاعت طالیــی پــس از 
وقــوع جــرم بســیار مهــم اســت و قربانــی بایــد 
اقدامــات اساســی را در ایــن مــدت بــه عمل 
کــه پــس از آن ممکــن اســت آثــار  آورد چــرا 

کــم شــود. ــا  ــرود ی جــرم از بیــن ب
در فاصلــه ی وقــوع تجــاوز تــا مراجعــه بــه 
پزشــکی قانونــی الزم اســت شــخص قربانــی 
کــردن یــا  از انجــام اقداماتــی ماننــد حمــام 
لبــاس  و  کــرده  خــودداری  زدن  ک  مســوا
ــن  ــر ت ــوع تجــاوز ب ــان وق ــه در زم ک هایــی را 
 ، بســته  در  پالســتیک  در  اســت  داشــته 
جهــت ارائــه بــه پزشــکی قانونــی نگهــداری 
ــاس قربانــی  ــار تجــاوز روی لب ــر آث گ ــد . ا کن
گذشــت چندیــن  بــه جــای مانــده باشــد بــا 
ــا آزمایــش دی ان ای  ســال هــم مــی تــوان ب
شناســایی  را  متجــاوز  شــخص   )DNA(

ــود . نم

قانونــی  پزشــکی  در  اســت  ذکــر  بــه  الزم   
کــه  ــرد  گمــان مــی ب کــه قربانــی  در صورتــی 
متجــاوز بــه او داروی خــواب آور یــا مــواد 
مخــدر یــا الــکل داده مــی توانــد درخواســت 
نمایــد تــا پزشــک از طریــق آزمایــش خونــی 
نیــز  را  موضــوع  ایــن  گیــرد  مــی  وی  از  کــه 
مدنظــر قــرار دهــد و درگــزارش خــود قیــد 
از  حتمــا  بایــد  قربانــی  همچنیــن  نمایــد. 
کــه خطــر بیمــاری  پزشــکی قانونــی بخواهــد 
هــای مقاربتــی و حاملگــی ناخواســته را در 

نظــر بگیــرد .
شــکایت  طــرح  بعــدی  فــوری  اقــدام 

اســت! 
دادســرا  جنســی  تجــاوز  هــای  پرونــده  در 
پــردازد  نمــی  تحقیــق  و  تعقیــب  امــر  بــه 
پرونــده  از مطــرح شــدن شــکایت  پــس  و 
گــردد. بــه  مســتقیم بــه دادگاه ارجــاع مــی 
ســبب عــدم وجــود شــاهد و احتمــاال انــکار 
متهــم، در چنیــن پرونــده هایــی مهــم تریــن 
راه احــراز وقــوع جــرم علــم قاضــی اســت 
گــزارش اولیــه  کــه بــا توجــه بــه مــواردی مثــل 
پلیــس، نظریــه پزشــکی قانونــی، اظهــارات 
و  عکــس  و  رســیدگی  جلســه  در  متهــم 
تهدیــد  جملــه  از  الکترونیــک  مــدارک 
قربانــی از جانــب متهــم از طریــق پیامــک 
گونــه  گــردد. بنابرایــن هــر  و... حاصــل مــی 
الکترونیــک  مــدارک  صــوت،   ، تصویــر
ایمیــل،   ، پیامــک   ، تمــاس  جملــه  از 

گرام ، تلگــرام ، توییتــر  اینســتا
، فیســبوک از جملــه دالیــل 
محســوب  ادعــا  اثبــات 
بایــد  قربانــی  می شــوند. 
کلیــه مســتندات و پیام هــای 
را  متجاوزیــن  یــا  متجــاوز 
صــورت  در  خصــوص  بــه 
تهدیــد و اخــاذی بــا دقــت 
جمــع آوری  حساســیت  و 
کپــی  نســخه  چنــد  در  و 
کنــد تــا بــه دادگاه  نگهــداری 

ارائــه نمایــد .
در بحــث جبــران خســارت 
ــی  گفــت در صورت ــد  هــم بای
کــره باشــد مرتکــب  کــه زن با

ــر مجــازات زنــای بــه عنــف، بایــد  عــالوه ب
و  اســت  بــرده  بیــن  از  کــه  بکارتــی  ارش 
کــره  گــر زن با مهرالمثــل زن را بپــردازد ولــی ا
نباشــد عــالوه بــر اینکــه بــه مجــازات اصلــی 
محکــوم مــی شــود بایــد تنهــا مهرالمثــل را 

کنــد.  پرداخــت 
قانــون   224 مــاده  اســتناد  بــه  نتیجــه  در 

مجــازات اســالمی حــد زنــا در مــوارد زیــر 
: اســت  اعــدام 

 - زنا با محارم نسبی.
ــی  ــدام زان ــب اع ــه موج ک ــدر  ــا زن پ ــا ب - زن

اســت.
- زنــای مــرد غیــر مســلمان بــا زن مســلمان 

ــت. ــی اس ــدام زان ــب اع ــه موج ک
کــه  کــراه از ســوی زانــی  -زنــای بــه عنــف یــا ا

موجــب اعــدام زانی اســت. 
تبصــره 1: مجــازات زانیــه در بندهــای ب و 
پ  حســب مــورد تابــع ســایر احــکام مربــوط 

بــه زنــا اســت .
کــه راضی به  کســی بــا زنــی  تبصــره 2 : هــرگاه 
زنــای بــا او نباشــد در حــال بیهوشــی خواب 
کنــد، رفتــار او در حکــم زنــای  یــا مســتی زنــا 
بــه عنــف اســت . در زنــا از طریــق اغفــال 
یــا از طریــق  و فریــب دادن دختــر نابالــغ 
گرچــه  ربایــش، تهدیــد و یــا ترســاندن زن ا
موجــب تســلیم شــدن او شــود نیــز حکــم 

فــوق جــاری اســت.
گرفتــه  صــورت  تجــاوز  کــه  صورتــی  در   
باشــد  کــراه  ا و  عنــف  بــه  زنــای  مــوارد  از 
بــود.  خواهــد  اعــدام  شــخص  مجــازات 

}26 {،}25 {،}24 {،}23 {

محیا شریفی
ک دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه ارا

Mahyashwr26@gmail.com

اقدامات
وری بعد از  ضر

تجاوز 

تــا  تجــاوز  وقــوع  ی  فاصلــه  در 
قانونــی  پزشــکی  بــه  مراجعــه 
از  قربانــی  شــخص  اســت  الزم 
ــام  ــد حم ــی مانن ــام اقدامات انج
ــودداری  ــواک زدن خ ــا مس ــردن ی ک
در  کــه  را  هایــی  لبــاس  و  کــرده 
تــن  بــر  تجــاوز  وقــوع  زمــان 
در  پاســتیک  در  اســت  داشــته 
ــکی  ــه پزش ــه ب ــت ارائ ــته ، جه بس
ــار  ــر آث ــد . اگ ــداری کن ــی نگه قانون
بــه  قربانــی  لبــاس  وی  ر تجــاوز 
ــت  ــا گذش ــد ب ــده باش ــای مان ج
ــا  ــوان ب ــی ت ــم م ــال ه ــن س چندی
آزمایــش دی ان ای )DNA( شــخص 
. نمــود  شناســایی  را  متجــاوز 
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مؤثــر  عوامــل  »بررســی  پوریــا،  عزیــزی،  صالــح،  زواره،   .3
اجتماعــی و خانوادگــی در بزهــکاری اطفــال و راهکارهــای 
پلیــس  انتظامــی  دانــش  نامــه  فصــل  آن«،  از  پیشــگیری 
نهــم، شــماره 3، 1395، صــص 48-33 پایتخــت، ســال 
عوامــل  »بررســی   ، فیــروز راد،  جــواد،   ، کبرپــور ا علــی   .4
گرایــش بــه ارتــکاب جــرم در  اجتماعــی مرتبــط بــا میــزان 
«، مطالعــات جامعــه شناســی، ســال  ــز ــه تبری گان مناطــق ده 

35  -21 صــص   ،1394  ،26 شــمار  هفتــم، 
جــرم  منظــر  از  فقــر  بــه  »نگاهــی   ، ناصــر نیــا،  5.قربــان 
شناســی«، نامــه مفیــد، شــماره 17، 1378، صــص 155- 18 
نــی،  نشــر  تهــران،  شناســی،  جامعــه  آنتونــی،   ، گیدنــز  .6

ص446    ،1389
 ، میرمحمدتبــار محســن،  بهمنــی،  دخــت  نوغانــی   .7
بــر جــرم)  مؤثــر  اقتصــادی  »بررســی عوامــل  احمــد،  ســید 

فراتحلیلــی از تحقیقــات انجــام شــده در ایــران(«، پژوهــش 
هــای راهبــردی امنیــت و نظــم اجتماعــی، ســال چهــارم، 

102  -  85 صــص   ،1394  ،3 شــماره 
8. Becker, G.S.,“Crime and Punishment: An 
Economic Approach”, Journal of Political  Econ-
omy, 1968
کرمشــاهی، محمــد صالــح، ماهیــت و آثــار نامــزدی در   .9
حقــوق ایــران ، اســتاد راهنمــا :دکتــر محمدرضــا امیرمحمدی 

استادمشــاور :دکتــر علــی شهســواری،  تیــر مــاه 1395
10. بیــات، فرهاد،شــرح جامــع قانــون مدنــی ، انتشــارات 

ارشــد
11. صفایی،سید حسین، حقوق خانواده ،نشر میزان

مجــازات  تطبیقــی  بررســی  محمدجــواد،  فاطمــی،   .12
کشــورهای جنــوب آســیا و راه هــای  اسیدپاشــی در ایــران و 

آن از  پیشــگیری  بــرای  پیشــنهادی 
13. بــای ،حســین علــی، مجــازات اسیدپاشــی، مجلــه فقــه 

اهــل بیــت
کراچیــان، فاطمــه، اجــرای  14. توکلــی نظــری، ســعید، ثانــی 

مجــازات اسیدپاشــی در جــرم اسیدپاشــی
کاظمــی، حســن ،  تحــوالت تقنینی  ،عبــاس،  15. ســلمان پور
کیفــری ایــران، پژوهشــنامه حقــوق  اعــاده حیثیــت در حقــوق 

کیفری، شــماره اول
 ، تهــران  عمومــی  جــزای  حقــوق   .1388 اردبیلــی،م.   .16

کتــاب( ( میــزان،  انتشــارات   ،1 ج   ،  21 چــاپ 
داوری  حقــوق  حمیدرضــا،   ، پرتــو عبــاس،  کریمــی،   .17

کتاب( (،1399، دادگســتر داخلی،انتشــارات  
دعــاوی  و  داوری  حقــوق  عبــداهلل،  خدابخشــی،   .18
مربــوط بــه آن در رویــه قضایی،انتشــارات شــرکت ســهامی 

کتاب( (،1392، انتشــار
رأی  بــر  داوری،  کــز  مرا مهدی،نظــارت  حــدادی،   .19
و  ،بهــار  چهــارم  ،ســال  مدنــی  حقــوق  دانــش  داوری، 

1 شــماره   1394 تابســتان 
 ، خصوصــی  الملــل  بیــن  حقــوق   ، بهشــید  نیــا،  ارفــع   .20

اول جلــد  کتــاب(،  (
وحــدت  آرا  نهــاد  هــای  رضا،چالــش  رفیعی،محمــد   .21

114 دادگستری،شــماره  حقوقــی  رویه،مجلــه 
آئینــه  حســین  و  امیــن  راد،محمــد  ابریشــمی   .22
اداری  عدالــت  دیــوان  صالحیــت  نگینی)1398(،نقــد 
حقــوق  دانــش  فصلنامــه  رویــه،  وحــدت  رای  صــدور  در 

25 عمومی،شــماره 
23. قانون مجازات اسالمی ،چاپ157، 139۸سال

تجــاوز  دربــاره  ،حقایقــی  کیتلســون  . جــی  مــارک    .24
. جنســی

25. سعید مدنی ،تعرض های خاموش ، روزنامه شرق.
 ، کشــور ــومی دیــوان عالــی  کرات و آراء هیئـــت عمـ ــذا 26. مـ

انتشــارات روزنامــه رســمی
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اســتاد  حقوقــدان،  اســکینی،  ربیعــا  دکتــر 
کتــب دانشــگاهی رشــته  دانشــگاه و نویســنده 
حقــوق تجــارت در  ســال 1325 در خرم آبــاد 
وارد    1344 ســال  در  آمــد.  دنیــا  بــه  لرســتان 
در  و  شــد  تهــران  دانشــگاه  حقــوق  دانشــکده 
گرفــت. ســپس بــه  ســال 134۸ لیســانس حقــوق 
فرانســه رفت و در دانشــگاه  نانتر پاریس، دوره 
ــان  ــه پای ــه اول ب ــا رتب ــوق را ب ــانس حق ــوق لیس ف
رســاند. ســرانجام بــا ارائــه پایــان نامــه »تعییــن 
و پرداخــت ثمــن در بیــع تجــاری بیــن المللــی« 
ــی  ــوق خصوص ــرای حق ــت دکت ــه دریاف ــق ب موف
 ، کشــور شــد.دکتر اســکینی پــس از بازگشــت بــه 
انــرژی  ســازمان  علمــی  هیئــت  عضویــت  بــه 
اتمــی درآمــد . ایشــان مدتــی نیــز در دانشــگاه 
دانشــکده   ، شــیراز دانشــگاه  مــدرس،  تربیــت 
تهــران  آزاد  دانشــگاه  سیاســی  علــوم  حقــوق 
موسســه  و  طباطبایــی  عالمــه  دانشــگاه   ، مرکــز
حقــوق  دروس  تدریــس  بــه  اداری،  علــوم 
تجــارت )تمــام دوره هــا(، حقــوق تجــارت بیــن 
الملــل، حقــوق تجــارت تطبیقــی و داوری بیــن 

الملــل، مشــغول بــود.

  سوابق تحصیلی و علمي:
الشــعرای  ملــک  دبیرســتان  در  ادبــی  دیپلــم 

1344 ســال  در  بهــار 
ســال  در  تهــران  دانشــگاه  حقــوق  لیســانس 

134۸
کارشناســی ارشــد در رشــته حقــوق تجــارت از 
دانشــگاه نانتــر پاریــس در ســال 19۸1 میــالدی
نانتــر  دانشــگاه  از  خصــوص  حقــوق  دکتــری 
ــه اول  کســب رتب پاریــس در ســال 19۸4 )م.( و 

دوره

  سوابق شغلی ایشان :
دانشــیار و عضــو هیئــت علمــی ســازمان انــرژی 

اتمــی ایــران
دانشــگاه  در  ســال   30 مــدت  بــه  تدریــس 
عالمــه  تهــران،  بهشــتی،  شــهید  جملــه  از  هــا 
طباطبایــی، مفیــد، دانشــگاه شــهید مطهــری، 

صــادق امــام  دانشــگاه  و  مــدرس  تربیــت 

دکتر ربیعا اسکینی

رئیس دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران
ــی  ــن الملل ــره شــرکت هــای بی ــأت مدی عضــو هی

ایــران و فرانســه
کانــون  عضــو  و  دادگســتری  یــک  پایــه  وکیــل 

مرکــز دادگســتری  وکالی 

ثار علمی ایشان : گزیده ای از آ   
تجــاري  شــرکتهاي   ، تجــارت  حقــوق  کتــاب 
)جلــد اول(، چــاپ پنجــم، انتشــارات ســازمان 
کتــب علــوم انســاني دانشــگاه  مطالعــه و تدویــن 

هــا )ســمت(، تهــران 13۸0.
تجــاري  شــرکتهاي  تجــارت،  حقــوق  کتــاب 
انتشــارات  چهــارم،  چــاپ   ، دوم(  )جلــد 

13۸1 تهــران،  ســمت، 
کتــاب حقــوق تجــارت، )بــرات، ســفته، قبــض، 
، اســناد در وجــه حامــل و چــك( چــاپ  انبــار

پنجــم،  انتشــارات ســمت، 137۸.
کتــاب حقــوق تجــارت، ورشکســتگي و تصفیــه 
انتشــارات  پنجــم،  چــاپ   ، ورشکســته  امــور 

.13۸1 تهــران،  ســمت، 

منابــع،  کلیــات،  ( تجــارت  حقــوق  کتــاب 
انتشــارات ســمت،  معامــالت تجارتــي و….(،  

13۸0 دوم،  چــاپ 
کتــاب حقــوق تجــارت تطبیقــي، چــاپ اول، 
مجــد،  فرهنگــي  و  علمــي  مجمــع  انتشــارات 

1373 تهــران، 
آبــادی  مقالــه  اســکینی، ربیعــا و  فرامــرز باقــر 
گیرنــده  فرانشــیز  اساســی  »تعهــدات   ،)1390(
«، فصلنامــه  در قراردادهــای بیــن المللــی فرانشــیز
علمــی- پژوهشــی حقــوق دانشــکده حقــوق و 
علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران، دوره چهــل و 

یکــم، شــماره 3، ص 20-1.
مقالــه اســکینی، ربیعــا )1390(، »داوری پذیــری 
مجموعــه  در  ایــران«،  حقــوق  در  دعــاوی 
همایــش صدمیــن ســال تاســیس نهــاد داوری در 
حقــوق ایــران، تهــران، انتشــارات مرکــز داوری 
اتــاق ایــران و موسســه مطالعــات و پژوهــش هــای 

ــران. ــی ته حقوق

حقوقـدان برجســته ایــرانـی
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اخبار حقوقی
  اصالحیــه نظامنامــه مــاده ۱۹ قانــون 

تجــارت

  1400//6/3 مــورخ   100/3۸24۸/9000 مصوبــه 
ــه ــوه قضایی ــس ق رئی

در اجــرای مــاده 19 قانــون تجــارت نظامنامــه 
بــه   1380/11/19 مصــوب  تجــارت   19 مــاده 

می شــود: اصــالح  زیــر  شــرح 
ماده واحده-

بــه  زیــر  طبقــات  در  داخــل  حقیقــی  افــراد 
بنــد  موضــوع  مشــاغل  صاحبــان  اســتثنای 
الــف مــاده 95 قانــون مالیــات هــای مســتقیم 
کســبه  مصادیــق  از   1380/11/27 اصالحــی 
تجارتــی  دفتــر  داشــتن  از  و  محســوب  جــزء 

بــود: خواهنــد  معــاف 
کســبه، پیشــه وران، تولیدکننــدگان و نظایــر  -1 
کــه فــروش ســالیانه آن از 4 میلیــارد ریــال  آنهــا 

تجــاوز نمی کنــد.
2-ارائــه دهنــدگان خدمــات در هــر زمینــه ای 
آنهــا متجــاوز از دو  کــه عایــدی غیــر خالــص 

میلیــارد ریــال نباشــد.

غالمحسین محسنی اژه ای
1400/6/7 پایگاه اختبار

شــرکت  ممنوعیــت  مصوبــه  ابطــال    
هــای  دوره  روزانــه  شــدگان  پذیرفتــه 
روزانــه تحصیــالت تکمیلــی از شــرکت 

آزمــون در  مجــدد 

مصوبــه  خصــوص  در  عمومــی  هیــات  رای 
ممنوعیــت شــرکت پذیرفتــه شــدگان روزانــه دوره 
از شــرکت  روزانــه تحصیــالت تکمیلــی  هــای 

آزمــون مجــدد در 
کالســه پرونــده: 9902264     شــماره دادنامــه: 
دادنامــه:  تاریــخ    140009970905۸11302

1400 /5 /5

رای هیات عمومی
اواًل:

و  ســنجش  شــورای  اختیــارات  و  وظایــف 
تحصیــالت  دوره هــای  در  دانشــجو  پذیــرش 
قانــون   3 مــاده  در  بنــد   7 براســاس  تکمیلــی 
دوره هــای  در  دانشــجو  پذیــرش  و  ســنجش 
کــز  تحصیــالت تکمیلــی در دانشــگاهها و مرا
 1394 ســال  مصــوب  کشــور  عالــی  آمــوزش 
بندهــای  از  یــک  هیــچ  از  و  شــده  احصــاء 
فــوق محرومیــت از شــرکت در آزمــون بــه مــدت 

یــک ســال بــرای پذیرفته شــدگان دوره روزانــه 
کــرده و یــا  کــه در دانشــگاه قبولــی ثبــت نــام 
نکــرده باشــند، اســتنباط نمی شــود و از طرفــی، 
نحــوه  بــر  نظــارت  و  برنامه ریــزی، هماهنگــی 
بــرای  دانشــجو  پذیــرش  و  علمــی  ســنجش 
کشــور  ــی  ــز آمــوزش عال ک ــه دانشــگاهها و مرا کّلی
کارشناســی  کارشناســی،  کاردانــی،  در مقاطــع 
دکتــری  و  ای  حرفــه  دکتــری  پیوســته،  ارشــد 
کــه بــه موجــب صــدر مــاده 2 قانــون  پیوســته 
فوق الذکــر بــه عنــوان هــدف تشــکیل شــورای 
شــده،  تعییــن  دانشــجو  پذیــرش  و  ســنجش 
بــرای شــرکت در  بــر ایجــاد تضییــق  مجــوزی 

آزمــون بــرای ســال بعــد از قبولــی نیســت.
ثانیًا:

آزمــون  در  شــرکت  بــرای  محدودیــت  ایجــاد 
ســال بعــد از قبولــی موجــب اعمــال محدودیــت 
حقــوق  از  یکــی  عنــوان  بــه  آمــوزش  بــر  حــق 
بنیادیــن شــهروندان اســت و بــا بنــد ســوم اصــل 
ســوم و اصــل ســی ام قانــون اساســی جمهــوری 

اســالمی ایــران مغایــر اســت.
بنــا بــه مراتــب فــوق، حکــم مقــرر در قســمت 
ــه چهارمیــن جلســه مــورخ  ــد )2( مصوب »ب« بن
پذیــرش  و  ســنجش  شــورای   1395/10/18
تکمیلــی  تحصیــالت  دوره هــای  در  دانشــجو 
آن مقــرر شــده پذیرفتــه شــدگان  کــه براســاس 
کــرده  روزانــه چــه در دانشــگاه قبولــی ثبــت نــام 
و چــه ثبــت نــام نکــرده باشــند، ســال بعــد از 
ســال قبولــی اجــازه شــرکت در آزمــون را ندارنــد 
و یــک ســال محــروم از آزمــون هســتند، خــالف 
و  اســت  اختیــار  حــدود  از  خــارج  و  قانــون 
مســتند بــه بــه بنــد 1 مــاده 12 و مــاده ۸۸ قانــون 
آییــن دادرســی دیــوان عدالــت  و  تشــکیالت 
می شــود. ابطــال   1392 ســال  مصــوب  اداری 

مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
9 شهریور 1400 اختبار

قضایــی  امنیــت  دادگســتری:  وزیــر    
کارآمدســازی قــوه قضائیــه  شــرط مهــم 

اســت

گفــت: امنیــت قضایــی بــرای  وزیــر دادگســتری 
مظلــوم امیــد، بــرای مجــرم نگرانــی از مجــازات 
بــه  آســایش  و  آرامــش  عــادی  مــردم  بــرای  و 

همــراه دارد.

در  رحیمـی  حسـین  امیـن  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
گفت: ما مسـئوالن  برنامه تلویزیونی تیتر امشـب 

بایـد مراقـب اقـدام، عمـل و تصمیم گیری هـای 
مـردم  زندگـی  بـر  مسـتقیم  چـون  باشـیم،  خـود 

می گـذارد. تاثیـر 
آمـده  اساسـی  قانـون  اصـل 160  در  افـزود:  وی 
وزیـر دادگسـتری مسـئول تمـام روابـط بیـن قـوه 
کـه  قضائیـه بـا دو قـوه دیگـر اسـت؛ در حالـی 
عیـن  در  امـا  یکدیگرنـد،  از  مسـتقل  قـوا  ایـن 
نمی تواننـد  هـم  جزیـره ای  صـورت  بـه  حـال 

کننـد. عمـل 
وزارت  دیگـر  وظیفـه  داد:  ادامـه  رحیمـی 
و  قـوه  سـه  بیـن  ارتبـاط  برقـراری  دادگسـتری 
تنهـا  بنابرایـن  مجلـس شـورای اسـالمی اسـت؛ 
کـه در قانـون اساسـی هـم  وزارتخانـه ای اسـت 
وزیـر  سـپس  وی  اسـت.  شـده  نامبـرده  آن  از 
قـوه  قوانیـن  تصویـب  مسـئول  را  دادگسـتری 
مـورد  بودجـه  دریافـت  و  مجلـس  در  قضائیـه 
کـرد:  کیـد  تا و  معرفـی  دولـت  از  قـوه  ایـن  نیـاز 
مهمتریـن نیـاز قـوه قضائیـه بـه مجلـس تصویب 
قوانیـن اسـت و وزیـر دادگسـتری بایـد طرح هـا 
را در مجلـس  قـوه قضائیـه  بـه  مرتبـط  لوایـح  و 

کنـد. پیگیـری 
گفتـه وزیـر دادگسـتری، دریافـت بودجـه و  بـه 
امکانـات مـورد نیـاز قـوه قضائیـه از دولت نیز از 

دیگـر وظایـف وزارت دادگسـتری اسـت.
کارآمدتـر  قـوه قضائیـه بـا ارتقـاء امنیـت قضایـی 

خواهد شـد
الزم  شـرط  را  قضایـی  امنیـت  ادامـه  در  وی 
تصریـح  و  اعـالم  قضائیـه  قـوه  شـدن  کارآمدتـر 
کـرد: امنیـت قضایـی بـرای مظلـوم  امیـد، بـرای 
مجـرم تـرس و نگرانـی از مجـازات و برای مردم 

آسـایش بـه همـراه دارد. آرامـش و  عـادی 
ارتقـاء  بـرای  دادگسـتری  وزیـر  افـزود:  رحیمـی 
امنیـت قضایـی، بایـد بودجـه و امکانـات مورد 
کنـد. بـا الکترونیکی  نیـاز قـوه قضائیـه را فراهـم 
کـردن فرایندهـا، امـکان وقـوع فسـاد بـه حداقـل 

می رسـد
از  دیگـری  بخـش  در  دادگسـتری  وزیـر 
کنوانسـیون  کرد: ایران در  صحبت هایش اعالم 
مبـارزه بـا فسـاد سـازمان ملـل متحـد عضویـت 
دادگسـتری  وزارت  آن  ملـی  مرجـع  کـه  دارد 
کنوانسـیون، موظفیـم در  اسـت؛ بـر اسـاس ایـن 
باشـیم. نداشـته  فسـاد  دولتـی  هـای  دسـتگاه 

موظـف  دادگسـتری  وزارت  داد:  ادامـه  وی 
امـور  نهادهـای  و  دولتـی  دسـتگاه های  اسـت 
تـا  کنـد  هدایـت  سـمتی  بـه  را  دولـت  اجرایـی 
فسـاد در آنهـا حـذف شـود یا به حداقل برسـد.

کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  پایـان  در  رحیمـی 
ادارات،  در  فرایندهـا  کـردن  الکترونیکـی  بـا 

برسـد. حداقـل  بـه  فسـاد  وقـوع  امـکان 
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بــه  پرونده هــا  ورودی  کاهــش    
گیــرد کــم در اولویــت پژوهشــی قــرار  محا

معــاون حقوقــی و امــور مجلــس قوه قضاییــه، 
ظرفیت هــای  از  بهره منــدی  ضــرورت  بــر 
پژوهشــگاه قــوه قضاییــه بــه منظــور حــل مســائل 
کــرد و  کیــد  و مشــکالت دســتگاه قضایــی تأ
کــم  بــه محا کاهــش ورودی پرونده هــا  گفــت: 

گیــرد. در اولویــت پژوهشــی قــرار 

گــزارش ایلنــا، حجت االســالم نــوراهلل قدرتــی  بــه 
از پژوهشــگاه قوه قضاییــه  در حاشــیه بازدیــد 
در نشســت بــا رئیــس و معاونــان ایــن پژوهشــگاه 
امــور  تمــام  در  فقــه  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــر 
ع(  گفــت: اهــل بیــت ) ــرد و  ک ــد  کی قضایــی تأ
فرهنگــی،  مســائل  تمــام  در  مــا  نجــات  راه 
و  هســتند  اقتصــادی  و  سیاســی  اجتماعــی، 
کــه براســاس فقــه و اســالم پیــش رود  جامعــه ای 

موفــق خواهــد بــود.
ــا  معــاون حقوقــی و امــور مجلــس قوه قضاییــه ب
کیــد بــر اینکــه بایــد تمــام مســائل براســاس فقه  تا
و اســالم باشــد، افــزود: بایــد فقــه را بــه زبــان روز 
کــرد تــا راهگشــای تمــام مشــکالت حتــی  بیــان 
موضوعاتــی ماننــد محیــط زیســت باشــد و در 

گام برداریــم. راســتای فقــه آل محمــد)ص( 
بــر  کیــد  تأ بــا  ســخنان  ادامــه  در  قدرتــی   
گفــت: در  اجتنــاب از انفعــال در تمــام امــور 
و  کنیــم  دوری  انفعــال  از  بایــد  مســائل  تمــام 
مطالبه گــر باشــیم. بــه عنــوان مثــال چــرا نبایــد 
علیــه اروپــا در راســتای رعایــت نشــدن حقــوق 
کیفرخواســت بدهیــم؟ بــه نظــر می رســد  بشــر 
کــه می توانــد موضــوع  اینهــا موضوعاتــی اســت 

گیــرد. کار پژوهشــگاه قــوه قضاییــه قــرار 
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس قــوه قضاییــه 
حــل  در  پژوهشــگاه  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــر 
کــرد  کیــد  تأ قضایــی  دســتگاه  مشــکالت 
اولویت هــای  دادن  ســوق  کنــار  در  گفــت:  و 
قــوه  مشــکالت  و  مســائل  حــل  بــه  پژوهشــی 
قضاییــه، پژوهشــگاه بایــد پرداختــن بــه مســائل 
بــه پرونــده  کــه نهایتــًا  حقوقــی مبتالبــه مــردم 
بــرای دســتگاه قضایــی تبدیــل می شــود را نیــز 

دهــد. قــرار  کار  دســتور  در 
می رســد  نظــر  بــه  کــرد:  تصریــح  قدرتــی   
در  امــروز  کــه  پرونده هایــی  درصــد   30
رســیدگی  مطــرح  کــم  محا و  دادگســتری ها 
کــه  هســتند  موضوعاتــی  و  مســائل  می شــوند، 
اصــال نیــاز بــه رســیدگی در دادگاه را ندارنــد. 
بررســی  و  پژوهشــی  کار  بــا  می تــوان  بنابرایــن 

کــرد. شناســایی  را  گلوگاه هــا  دقیــق، 
علم الهــدی  حجــت اهلل  ســید  ادامــه   در 

و  علمــی  بــازوی  را  قوه قضاییــه  پژوهشــگاه 
تصمیم ســاز  مرجــع  جایــگاه  در  و  پژوهشــی 
گفــت: حقیقتــا در  و  دســتگاه قضــا دانســت 
گیــر  طــی ســال های اخیــر شــاهد تحولــی چشــم 
کــه ایــن امــر  در تمــام ابعــاد و اقدامــات بودیــم 
نشــان از اقــدام و حرکــت جهــادی و جوانانــه 

اســت. پژوهشــگاه  ایــن  در  همــکاران 
قوه قضاییــه  پژوهشــگاه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
رفــع مشــکالت  بــرای  باالیــی  بســیار  ظرفیــت 
خوشــبختانه  افــزود:  دارد،  قضــا  دســتگاه 
و  علمــی  مراجــع  در  قوه قضاییــه  پژوهشــگاه 
برخــوردار  معتبــری  جایــگاه  از  دانشــگاهی 
کــه بــه عنــوان قطــب  بــوده و نــگاه مــا ایــن اســت 
قضایــی  و  حقوقــی  موضوعــات  در  علمــی 

شــویم. مطــرح 
بیــان  بــا  قوه قضاییــه  پژوهشــگاه  رییــس 
افــراد  پژوهشــگاه  نیروهــای  مجموعــه  اینکــه 
قضــا  دســتگاه  بــرای  منــد  دغدغــه  و  کارآمــد 
در  مهــم  اقدامــات  از  یکــی  افــزود:  هســتند، 
کــز علمــی  ــا مرا پژوهشــگاه ارتبــاط تنگاتنــگ ب
و دســتگاه های مرتبــط بــا دســتگاه قضــا اســت 
کنــون 61 تفاهــم نامــه بــا  کــه تا بــه ایــن شــکل 
و  تهــران  دانشــگاه  جملــه  از  دانشــگاه هایی 
پژوهشــگاه های  و  بهشــتی  شــهید  دانشــگاه 
وابســته بــه دســتگاه های اجرایــی منعقــد شــده 

اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه حمایــت از رســاله ها 
الزم  بســترهای  اظهارکــرد:  پایان نامه هــا،  و 
ماننــد حمایــت از پایان نامه هــا، جــذب ســرباز 
نخبــگان، پســادکتری و اعطــای فرصت هــای 
ــه اســاتید دانشــگاه در پژوهشــگاه  ــی ب مطالعات

قوه قضاییــه فعــال شــده اســت.
تربیــت  بــه  نیــز  ادامــه  در  الهــدی  علــم   
قوه قضاییــه  امــور  در  متخصــص  پژوهشــگران 
کرده ایــم در جــذب  گفــت: ســعی  کــرد و  اشــاره 
بــه  پژوهشــگران  و  علمــی  هیــات  اعضــای 
کــه ایــن افــراد بــه عنــوان  کنیــم  گونــه ای عمــل 
ســرمایه های انســانی، همیشــه در اختیــار قــوه 
مشــکالت  و  چالش هــا  حــل  بــرای  قضاییــه 

باشــند.
پژوهشــگاه  مجمــوع  در  کــرد:  کیــد  تا وی 
کنــار فعال ســازی  کــرده در  قوه قضاییــه ســعی 
تیــم  یــک  ایجــاد  و  داخلــی  ظرفیت هــای 
فعال ســازی  روی  بــر  پژوهشــی،  تخصصــی 
فقــط  تــا  شــود  متمرکــز  بیرونــی  ظرفیت هــای 
محــدود  پژوهشــگاه  در  مســتقر  نیروهــای  بــه 
نباشــد و بتوانــد از تجربیــات و دانــش قضــات، 
کارکنــان قضایــی و اســاتید دانشــگاه بهره منــد 

شــود.
در ابتــدای این جلســه و پــس از بازدید میدانی 
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس قوه قضاییــه از 

اخبار حقوقی
بخش هــای مختلــف پژوهشــگاه قوه قضاییــه، 
قوه قضاییــه  پژوهشــگاه  مدیــران  و  معاونــان 
گــزارش عملکــرد از اقدامــات و دســتاوردهای 

کردنــد حــوزه مدیریــت خــود ارائــه 

10 شهریور 1400 خبرگزاری ایلنا.

گردآورنده :  حمید ربیعی فراهانی
ک دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه ارا

hfarahani526@gmail.com

{
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کارگروه آموزشی

شرح وظایف:
ارائه مطالب آموزشی - حقوقی	 
 ارائــه تســت هــای طبقــه بنــدی شــده 	 

همــراه بــا پاســخ هــای تحلیلــی آزمــون 
کارشناســی ارشــد ســال هــای  وکالــت و 
مدنــی  حقــوق  هــای  حــوزه  در  اخیــر 
، تجــارت ، جــزا ، اصــول فقــه ، آییــن 
دادرســی  آییــن  و  مدنــی  دادرســی 

کیفــری
ارائــه 	   ، قانونــی  مــواد  تحلیــل  ارائــه   

حقوقــی  متــون  مفاهیــم  و  لغــات 

کارگروه پژوهشی

شرح وظایف:
برگزاری جلسات  مباحثات حقوقی	 
کاربردی	  ارائه مقاله های حقوقی - 
ارائــه آرای وحــدت رویــه و نظریــه هــای 	 

مشــورتی بــه روز و مهــم
 ارائه نقد حقوقی فیلم و...	 

کارگروه علمی -  فرهنگی 

شرح وظایف:
برگــزاری  بالــغ بــر  55  نشســت   و دوره 	 

علمــی – تخصصــی
تخصصــی  	  علمــی  فصلنامــه  انتشــار  

عدلیــه رســاله 
کتاب و  فیلم حقوقی	  معرفی 
ارائه اخبار حقوقی	 

وه های سومین دوره انجمن علمی }} فعالیت کارگر
دانشجویی حقوق دانشگاه اراک
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ح برگزاری دوره ها و نشست های علمی  شر
تخصصی سومین دوره انجمن علمی دانشجویی 

حقوق دانشگاه اراک )میان دوره(
۱- مراسم برخط معارفه نودانشجویان 

ک  حقوق دانشگاه ارا
مورخ: 25/ 1399/11

2- دوره آموزشی برخط تحلیل حقوقی 
عقد وقف در قانون مدنی

مورخ: 14و 21 / 1399/12 

۳- اولین نشست برخط حقوقی بررسی 
رای هیأت تخصصی دیوان عدالت 

اداری نسبت به تقاضای برکناری معاون 
علمی رئیس جمهور

مورخ: 1399/12/11

کرسی ترویجی با موضوع  ۴- چهلمین 
شرط عدم ازدواج مجدد)با همکاری  

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه 
میبد(

مورخ: 1399/12/19

۵- هشتمین نشست از سلسله نشست 
های دوشنبه های حقوقی با 

موضوع:)بایسته های آزمون های 
حقوقی(

مورخ: 1399/12/25

۶- فصلنامه علمی تخصصی 
رساله عدلیه

شماره چهارم/ سال دوم/ زمستان 
 1399

۷- دوره آموزشی 
مهارت های تدوین 

و انتشار مقاله در 
مجالت علمی)با 

همکاری انجمن علمی 
گروه حقوق  دانشجویی 

دانشگاه میبد (
مورخ : 1400/1/21

۸- نهمین نشست از سلسله نشست 
های دوشنبه های حقوقی با 

موضوع:)بررسی فقهی حقوقی بیت 
کوین(

مورخ: 1400/1/30

۹- چهارشنبه های مباحثه ای ،اولین 
جلسه از سلسله جلسات » مباحثه حقوقی 

»با موضوع: معامله فضولی
مورخ: 1400/2/1

کارگاه آشنایی با حقوق بورس  -۱۰
مورخ: ۸ و 9/ 1400/2 

۱۱- نهمین نشست از سلسله نشست های 
حقوقی با موضوع:تحلیل رأی وحدت 
رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان 

کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه  عالی 
التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی

مورخ: 1400/2/1۸

کارآفرینی موفق با  ع  ۱2- صفر تا صد شرو
مهندس پنیریان
مورخ: 1400/2/19

        ۱۳- دومین جلسه از سلسله جلسات  

» مباحثه حقوقی »با موضوع: مسئولیت 
مدنی ناشی از انتقال بیماری های همه 

گیر )کرونا(
مورخ: 1400/2/22

کره  کارگاه آموزشی اصول و فنون مذا  -۱۴
قراردادی

مورخ: 6 ، 7 ،13 و 1400/3/14

۱۵- دهمین نشست از سلسله نشست های 
کاربردی آنالین آشنایی با  کارگاه  حقوقی 

قوانین و مقررات جدید چک
مورخ: 29/ 1400/2

۱۶- سومین جلسه از سلسله جلسات 
»مباحثه حقوقی«با موضوع: مسئولیت 

مدنی وکال
مورخ: 11/ 3/ 1400

۱۷- بررسی احکام ارث در قانون مدنی 
و فقه اسالمی)انجمن علمی دانشجویی 
کرمان،میبد  حقوق دانشگاه شهید باهنر 

کرد و ..( ،شهید مطهری،اردکان،شهر 
مورخ:  1400/3/12

۱۸- تحول دیجیتال در حکمرانی 
قضایی)با همکاری انجمن علمی 

حقوق اساسی ایران)شعبه 
اصفهان(

مورخ: 1400/3/17

۱۹- حریم خصوصی از منظر 
حقوق شهروندی)با همکاری 

انجمن علمی حقوق اساسی 
ایران)شعبه اصفهان(

مورخ: 1400/4/2

کنوانسیون حقوق  2۰- تجزیه و تحلیل 
کودک)با همکاری انجمن علمی حقوق 

اساسی ایران)شعبه اصفهان(
مورخ:1400/3/19

2۱- یازدهمین نشست از سلسله نشست 
کیفری  های حقوقی با موضوع حمایت 
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از حقوق نسل های آینده در قلمرو 
کیفری صالحیت دیوان بین الملل 

مورخ: 1400/3/20

22- مشارکت مسئولیت مدار در تعیین 
سرنوشت اجتماعی)با همکاری انجمن 

علمی حقوق اساسی ایران)شعبه 
اصفهان(

مورخ: 1400/3/23

کاربرد فناوری اطالعات در حقوق)با   -2۳
همکاری انجمن علمی حقوق اساسی 

ایران)شعبه اصفهان(
مورخ: 1400/3/24

2۴- چهارمین جلسه از سلسله جلسات 
»مباحثه حقوقی« با عنوان: بررسی مزایا 

و معایب تنظیم قولنامه ها و قراردادها در 
بنگاه  های متصدی

مورخ: 1400/3/26

2۵- نظریه های مربوط به رابطه دولت و 
اموال عمومی)با همکاری انجمن علمی 

حقوق اساسی ایران شعبه اصفهان(
مورخ: 1400/3/26

2۶- فصلنامه علمی تخصصی رساله 
عدلیه 

شماره پنجم/سال سوم/ بهار 1400
2۷- ورک شاپ موفقیت بانوان در عرصه 
کو و انجمن های علمی حقوق  وکالت)آپال

کشور( و فقه حقوق 
مورخ: 31 ، 30 ، 29، 1400/4/2۸

کانون  2۸- قرارداد نویسی)با همکاری 
قرارداد نویسان ایران(

مورخ: 1400/4/29،2۸،27،26

2۹- پنجمین جلسه از سلسله جلسات 
مباحثه حقوقی  با عنوان: بررسی دفاع 

ع در نظام حقوقی ایران مشرو
مورخ: 1400/5/13

۳۰- دوره جامع آیین نگارش حقوقی)با 
همکاری انجمن های دانشجویی حقوق 

الزهرا )س( و فقه و حقوق اسالمی 
دانشگاه شهید مطهری )ره((

مورخ: 20 /1400/5 الی  11 /1400/6
سرفصل اول الیحه نویسی  

مورخ: 1400/5/20
سرفصل دوم قرارداد نویسی  

مورخ: 1400/6/5
سرفصل سوم شکوائیه نویسی  

مورخ: ۸  الی 10 /1400/6
سرفصل چهارم دادخواست نویسی  

مورخ : 1400/6/11

۳۱- ویژه برنامه تابستانه ۱۴۰۰ )با همکاری 
گروه دبیران انجمن های علمی حقوقی با 

همراهی جمعی از انجمن های علمی(
مورخ: 1۸ مرداد الی 10 شهریور 1400

۳2- آسیب شناسی فرآیند رسیدگی در 
کارکنان  هیات های رسیدگی به تخلفات 

دولت
مورخ : 1400/5/1۸

۳۳- شرایط صدور انواع تصمیمات 
قضایی

مورخ: 1400/5/21

۳۴- اخالق حرفه ای در مشاغل حقوقی
مورخ : 1400/5/23،29،30

۳۵- بررسی تشکیل قرارداد در حقوق 
خصوصی مدرن

مورخ:1400/5/24 ، 1400/6/6

۳۶- آسیب شناسی فرآیند رسیدگی 
کارگری و  در هیات های حل اختالف 

کارفرمایی
مورخ: 1400/5/25

۳۷- پزشکی و روان پزشکی قانونی و 
بررسی تخصصی صحنه جرم

مورخ: 1400/5/30

۳۸- مالیت ارزهای دیجیتال و نقش آن 
در مبادله

مورخ: 1400/5/31

۳۹- آسیب شناسی فرآیند رسیدگی در 
کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری

مورخ: 1400/6/1

کارکنان دولت  ۴۰- بررسی جرائم مالی 
کالهبرداری( )رشا، ارتشا، اختالس، 

مورخ: 7 ،6، 1 /  1400/6 

کاربردی شکوائیه نویسی ۴۱- نکات 
مورخ: 1400/6/2

۴2- چگونه رتبه برتر شویم؟)آزمون ارشد(
مورخ: 1400/6/2
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۴۳- چگونه رتبه برتر شویم؟)آزمون وکالت(
مورخ : 1400/6/3

کاربردی دادخواست نویسی ۴۴- نکات 
مورخ: 1400/6/3

کاربردی الیحه نویسی ۴۵- نکات 
مورخ: 1400/6/4

۴۶- تحلیل رابطه استناد در جنایات 
مورخ: 1400/6/5

۴۷- بررسی ساختار قوه  قضاییه
مورخ: 1400/6/7

۴۸- بررسی قوانین ثبتی و حقوق 
سردفتری

مورخ: 1400/6/۸

۴۹- بررسی دعاوی رایج حقوقی
مورخ: 10 ،1400/6/۸

۵۰- هنر فن بیان در مشاغل حقوقی
مورخ : 1400/6/9

۵۱- مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی 
کوید ۱۹ ناشی از تجویز داروهای ویژه 

مورخ : 1400/6/9

۵2- شرایط مسئولیت کیفری اشخاص 
حقوقی

مورخ : 1400/6/10

۵۳- آیین اختتامیه دوره جامع حقوقی 
تابستانه انجمن های حقوقی کشور

مورخ :  1400/6/11

۵۴- موفقیت در آزمون وکالت با روش 
صحیح مطالعه متون فقه

مورخ: 1400/6/15

کار ۵۵-تشخیص ماهیت و انواع روابط 
کارفرمایی ، پیمانکاری، مشارکت ،  کارگری و   ( 
داللی و اجیری ( با همکاری انجمن علمی 

حقوق یزد و جمعی از انجمن های علمی 
سراسر کشور.

مورخ: 1400/6/31
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پوستر سرفصل اول الیحه نویسی 
دوره  جامع آیین نگارش حقوقی)با همکاری 
انجمن های دانشجویی حقوق الزهرا )س( و 
فقه و حقوق اسالمی دانشگاه شهید مطهری

مورخ: 1400/5/20

پوستر دهمین نشست از سلسله نشست های حقوقی
کاربردی آنالین آشنایی با قوانین و مقررات جدید چک کارگاه 

مورخ: 29/ 1400/2

پوستر نهمین نشست از سلسله نشست های حقوقی
با موضوع:تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸05 هیأت عمومی دیوان عالی 
کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی
مورخ: 1400/2/1۸
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راه های ارتباطی

تلگرام
https://t.me/Arak_law_club
گرام اینستا
http://instagram.com/arak_lawclub
ایتا
@Arak_law_club
گ وبال
http://araklawclub.blog.ir/
جیمیل
Araklawclub99@gmail.com


