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 7/  مقدمه

 مقدمه
جسمی  و از جمله افرادي که دچار معلولیت ذهنی ،شهروندان ناتوان

هستند، بیش از دیگران در معرض بزه قرار دارند؛ از این رو قانونگذاران 
معموالً افراد عادي جامعه . اند این دسته از افراد را مورد حمایت قرار داده

فرض بر این است که معامالت و به و  دهند صالح خود را تشخیص می
ت آنها با دیگران به درستی و با رضایت آنان صورت طور کلی توافقا

اشخاصی که دچار کمبود توانایی جسمی یا روحی ، اما گرفته است
 هستند، ممکن است با اراده آزاد با دیگران توافق نکنند.

کار به فکر اغفال این  به این ترتیب ممکن است افراد سودجو و طمع
با ایرانی براین اساس قانونگذار  ردن مال آنها بیفتند.دسته از افراد و ب

کنندگان پرداخته است. ماده  تدوین مقرراتی به مبارزه با سوءاستفاده
در این  )بخش تعزیرات( 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  596

هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا «خصوص مقرر کرده است: 
و نوشته یا هوي و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید به ضرر ا

سندي اعم از تجاري یا غیرتجاري از قبیل برات، سفته، چک، حواله، 
وي یا برائت   اي که موجب التزام قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته

شود، به هر نحو تحصیل کند،  سند یا هر شخص دیگر می  گیرنده ذمه
یک  عالوه بر جبران خسارات مالی، به حبس از شش ماه تا دو سال و از

شود و اگر مرتکب،  می میلیون تا ده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم 
داشته باشد، مجازات وي  والیت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص 

 ».عالوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود
حقوقدانان به تبعیت از قانونگذار کیفري این جرم را از عداد جرایم 

دانند و در خصوص ماهیت آن اختالف نظر ل و مالکیت میعلیه اموا
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دارند. از حیث ماهوي، برخی آن را کالهبرداري، برخی خیانت در امانت 
کنند. از مقایسۀ این جرم با اي نیز جرم خاص تلقی می و عده

کالهبرداري، خیانت در امانت و به طور کلی با جرایم علیه اموال این 
وضوع این جرم اصالً مال نیست، بلکه شود که منتیجه حاصل می

 حمایت از خود محجور است.
بازبینی و تصویب  1375قانون تعزیرات که در سال  596متن مادة 

گردید، داراي ابهامات زیادي است که موجب تحلیل و تفسیرهاي 
قانون مجازات اسالمی  596گوناگونی شده است. براي نمونه، صدر مادة 

هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی "که  با بیان این مطلب 1375
موجد این شبهه  "یا هوي و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید...

شده است که موضوع این جرم هم اشخاص رشید و هم غیررشید است. 
دهد که اشخاص  برخی اساتید معتقدند که بررسی دقیق ماده نشان می

د. بخش انتهایی ماده که به رشید از شمول مادة مزبور خروج تخصصی دارن
اي تواند قرینهدارندگان وصایت، والیت یا قیمومیت اشاره نموده است، می

باشد بر اینکه هدف مقنن در این ماده صرفاً حمایت از افراد غیررشید بوده 
آید. است و اال در مورد افراد رشید بحث از والیت و قیمومیت پیش نمی

 س شخصی) را باید یاي نسبت دانست.لذا حرف (ي) در عبارت (ضعف نف
مطلب دیگر این است که قانونگذار در این ماده واژة (غیررشید) را نه 
در معناي خاص آن که معادل واژه سفیه است، بلکه در معناي عام آن 
که در برگیرندة سفیه، مجنون و نابالغ است به کار برده است. زیرا در 

حکم به سفیهان، استفادة از  صورت تمایل قانونگذار به منحصر کردن
کلمۀ سفیه به جاي غیررشید اولی بود. به عالوه اینکه از میان این سه 

باشند. زیرا طبقه، سفیهان کمتر از سایرین نیازمند حمایت قانونگذار می
بجز عدم برخورداري از عقل معاش، از ضعف جسمانی یا روانی دیگري 
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ها ابالغ یا مجنون در این زمینهباشند، در حالیکه اشخاص نبرخوردار نمی
نقص کلی دارند. بنابراین معقول نیست که قانونگذار از گروهی که کمتر 
نیاز به حمایت دارند حمایت کرده ولی دو گروه دیگر را به فراموشی 
سپرده باشد. لذا صغار و مجانین نیز به رغم عدم ذکر آنها در کنار اشخاص 

. این امر تا جایی است 1ن جرم واقع شونددیده ایتوانند بزهغیررشید، می
که مقنن ورود ضرر بالفعل به شخص غیررشید را الزم ندانسته است، بلکه 

 کند.صرف احتمال ورود ضرر، یعنی ضرر بالقوه، کفایت می
جرم سوءاستفاده از ضعف نفس یا  1362و  1304مقنن در سالهاي 

در امانت تلقی  حوائج شخصی افراد غیررشید را صورت خاص از خیانت
، مادة راجع به 1375کرده است. اما مقنن در قانون تعزیرات مصوب 

موضوع مورد بحث را از فصل راجع به خیانت در امانت به فصل راجع به 
(ارتشا، ربا و کالهبرداري) منتقل کرده است. این کار، با توجه به اینکه 

گري و لهدر جرم مورد بحث عنصر سپردن وجود ندارد بلکه نوعی حی
شود، کار درستی بوده است. کاري نسبت به قربانی مشاهده میفریب

بدین ترتیب این جرم را باید از صور خاص کالهبرداري و نه خیانت در 
 امانت به حساب آورد.

به طور کلی، در مورد سیاست جنایی مقنن در خصوص این ماده 
ا نسبت به باید بیان داشت که در واقع، مقنن کلیۀ افراد جامعه ر

نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب نموده 
است و آنان را از سوءاستفاده از این نوشتجات یا اسناد بر حذر داشته 

دادن افراد جامعه در  مشارکت است. در همین راستا باید توجه داشت که 

                                                           
کیفري . براي مطالعه بیشتر در این خصوص رك. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق 1

) جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ سی و هشت، زمستان 2اختصاصی (
 .204، ص1392
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جرم باعث سرعت بیشتر در رسیدگی به جرم خواهد   اعالم یا گزارش
له زمانی که أاین مس  .شد و در عین حال اشتباهات را کاهش خواهد داد

یابد  کند، اهمیت بیشتري می دیدگان ناتوان ارتکاب پیدا می جرم علیه بزه
زیرا این افراد قادر به اعالم و گزارش دادن جرم ارتکابی نیستند. به بیان 

ر بیشتر موارد، اي است که د گونه دیده به دیگر، جرایم علیه ناتوانان بزه
آنها به دلیل   بردن به چگونگی ارتکاب روند کشف این جرایم و یا پی

  شود. بنابراین با مشارکت دادن افرادي که به دیده، متوقف می ناتوانی بزه
توان از وقوع دوباره جرم  نحوي از وقوع جرم علیه ناتوانان، مطلع باشند، می

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري در این راستا، علیه آنها جلوگیري کرد. 
در مواد متعددي از این قانون به این مهم توجه داشته است و تکالیفی را 
در این خصوص براي برخی افراد و نهادها مقرر نموده است. براي نمونه در 

 آنها اساسنامه که نهادي مردم هايسازماندارد که خود مقرر می 66مادة 
 یا جسمی ناتوان و بیمار اشخاص زنان، وجوانان،ن و اطفال از حمایت درباره
 و عمومی بهداشت فرهنگی، میراث طبیعی، منابع زیست، محیط ذهنی،
 در ارتکابی جرایم به نسبت توانندمی است، شهروندي حقوق از حمایت
 اقامه جهت دادرسی مراحل تمام در و کنند جرم اعالم فوق هايزمینه
 .1نمایند اعتراض قضایی مراجع آراء به نسبت و شرکت دلیل

                                                           
در مـواردي کـه    :1392قانون آیین دادرسـی کیفـري    70ماده در این خصوص همچنین رك. . 1

باشـد و ولـی یـا قـیم     دیـده، محجـور مـی    تعقیب کیفري، منوط به شکایت شاکی است و بزه
به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضـرر بـه محجـور    نداشته یا 

شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یـا قـیم خـود    
مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصـی را بـه عنـوان قـیم موقـت      

آوري کند و اقدامات ضـروري را بـراي حفـظ و جمـع    یب میتعیین و یا خود امر کیفري را تعق
دیـده، ولـی و    آورد. این حکم در مواردي که بـزه ادله جرم و جلوگیري از فرار متهم به عمل می

ـانون آیـین    71 ماده. یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاري است ق
ـاکی  شکایت به منوط کیفري تعقیب که مواردي دردادرسی کیفري   دیـده  بـزه  اگـر  اسـت،  ش
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دیدگان ناتوان از دیدگان به طور کلی و بزهبه هر حال توجه به بزه
هاي سیاست جنایی لحاظ جسمی و روحی از سوي دیگر، باید از اولویت

هر کشوري باشد. یکی از مواد قانونی که در این خصوص در قانون 
است  596ادیم، مادة آمده و در باال راجع به آن توضیح د 1375تعزیرات 

که داراي ابهامات زیادي است که بعضاً باعث تفسیرهاي بسیار مختلف و 
گردد. در همین راستا، پژوهشگاه قوة قضاییه مبادرت به متضاد می

اي در مرکز آموزش قضات تهران با رویکرد نقد و تحلیل تشکیل جلسه
 گیرد.رأي قضایی نمود تا این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار 

ترین مباحث و سؤاالتی که در این جلسه مورد بررسی قرار مهم
 گرفت عبارتند از:

 قانون تعزیرات چیست؟ 596منظور از واژة غیر رشید در مادة  -
است » نسبت«، یاي »ضعف نفس شخصی«حرف (ي) در عبارت  -

 ؟»وحدت«یا 
 آیا ورود ضرر شرط تحقق این ماده است؟ -
دادگاه حقوقی براي مرجع کیفري آیا حکم حجر صادره توسط  -

 اور است؟الزام
ضرورت توجه به هدف مقنن و ارادة قانونگذار در تفسیر مواد قانون  -

 مجازات اسالمی.
 پژوهشگاه قوة قضاییه

 پژوهشکدة استخراج و مطالعات رویۀ قضایی

                                                                                                   
 بـه  اقـدام  علیه مولی مصلحت وجود با او قانونی سرپرست یا قهري ولی و باشد مجنون یا طفل

 عللـی  بـه  که دیدگانی بزه مورد در همچنین. کند می تعقیب را موضوع دادستان نکند، شکایت
ـاتوان  سن، کهولت یا ذهنی یا جسمی معلولیت قبیل از  دادسـتان  هسـتند،  دعـوي  اقامـه  از ن

 در تعقیـب  شـدن  موقـوف  صـورت،  ایـن  در. کنـد  می تعقیب آنان موافقت جلب با را موضوع
 .است دادستان موافقت به منوط نیز حکم اجراي یا محجور افراد خصوص





 13/  متن نشست

 متن نشست
: موضوع رأیی که امـروز مـورد بررسـی قـرار خواهـد      نوش آقاي شاه

گرفت، به طور خالصه عبارت است از اینکـه دادگـاه بـدوي، مـتهم را بـه      
غیررشید با سوءاستفاده از ضـعف نفـس   اتهام تحصیل اسناد عادي از فرد 

، به هشت ماه حـبس  1375قانون تعزیرات مصوب  596او به استناد مادة 
تعزیري و پرداخت ده میلیون ریال جـزاي نقـدي محکـوم نمـوده اسـت.      
مالباخته بر حسب نظریۀ پزشکی قانونی دچـار اخـتالل روانـی از نـوع دو     

جـر وي صـادر شـده    حکـم ح  30/2/1389قطبی بوده است و در تـاریخ  
دادگاه تجدیدنظر با توجه به مؤخر بودن تاریخ صـدور حکـم حجـر     است.

) نسـبت بـه   30/2/1389مالباخته توسط دادگاه عمومی خانوادة همدان (
که بـه موجـب    ) و این1388تاریخ انعقاد معامله (یکم و چهاردهم مهرماه 

وغ قانون مدنی، اشخاص صـغیر بعـد از رسـیدن بـه سـن بلـ       1210ماده 
دهـد کـه ایـن معاملـه در زمـانی       شوند، تشخیص می رشید محسوب می

تحریــر شــده اســت کــه نــامبرده رشــید بــوده اســت و لــذا رأي         
 کند.   تجدیدنظرخواسته را نقض می

ما در این پرونده با دو ماده قانونی مواجه هستیم که داراي ابهامات 
 596اده رسد. یکی، م زیادي است و تفسیر آنها کار سختی به نظر می

با تغییراتی که  1375است که در سال  13751قانون تعزیرات مصوب 

                                                           
غیر  هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوي و هوس او یا حوائج شخصی افراد. 1

چک،  یا غیر تجاري از قبیل برات، سفته، نوشته یا سندي اعم از تجاريرشید به ضرر او 
 اي که موجب التزام وي یا برائت ذمه حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته

 شود به هر نحو تحصیل نماید عالوه بر جبران خسارت دیگر می گیرنده سند یا هر شخص
 میلیون تا ده میلیون ریال جزايمالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک 
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دانان قرار  ق در متن ماده اعمال شد ابهامات زیادي را پیش روي حقو
به نحو دیگري بود. مادة  1362داده است. متن این ماده قانونی در سال 

هر کس از ضعف نفس یا «داشت: مقرر می 1362قانون تعزیرات  117
و هوس و یا حوائج شخص غیر رشیدي استفاده کرده بر ضرر او  هوي

برات و سفته طلب و چک و   نوشته یا سندي از قبیل قبض و حواله و
مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و 

به هر نحو و به هر   غیره و هر چیز که موجب التزامی شود از او بگیرد
ضربه محکوم خواهد  74ر را کرده باشد به شالق تا طریق که این کا

گونه  عبارات این ماده تغییراتی کرد و این 1375اما در قانون سال ». شد
هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوي و هوس او یا «شد که 

غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندي اعم از  حوائج شخصی افراد
چک، حواله، قبض و  برات، سفته، یا غیر تجاري از قبیل تجاري

 اي که موجب التزام وي یا برائت ذمه مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته
شود به هر نحو تحصیل نماید عالوه  دیگر می گیرنده سند یا هر شخص

مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون  بر جبران خسارت
و اگر مرتکب والیت یا  شود محکوم می نقدي تا ده میلیون ریال جزاي

مجازات وي عالوه بر  وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد،
منظور از ». حبس خواهد بود جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال

؟ آوردن »نسبت«است یا یاي » وحدت«، یاي »شخصی«(یا) در کلمه 
ناشی از کلمۀ (او) در متن مادة قانونی براي چه بوده است؟ آیا این امر 

اشتباه مقنن بوده است یا اینکه مقنن خواسته دامنۀ شمول این ماده را 
تر بکند و افراد رشید را هم شامل گردد؟ سؤال دیگر این است  گسترده

                                                                                                   
شود و اگر مرتکب والیت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته  محکوم می نقدي
 .حبس خواهد بود مجازات وي عالوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال باشد،



 15/  متن نشست

در این ماده چیست؟ اینها سؤاالتی است که جاي » رشید«که معناي 
 تواند مؤثر باشد. تأمل و بحث دارد و در صدور رأي دادگاه هم می

است  1قانون مدنی 1210اده دومی که چالش برانگیز است، ماده م
توسط کمیسیون قضایی به صورت آزمایشی اصالح شد  61که در سال 
در مجلس به تصویب رسید. مادة جدید امارة رشد  1370و در سال 

کند و سن بلوغ را امارة رشد قرار  سالگی را حذف می 18متعاملین در 
کند که اموال صغیري که بالغ شده  آن بیان می 2دهد. اما در تبصره  می

توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. در این  را در صورتی می
، اما 2اي براي رفع ابهام صادر شده است خصوص یک رأي وحدت رویه

این رأي به جاي رفع ابهام، کار را تا حدودي دشوارتر کرده است. این 
که تصرف صغاري که به سن بلوغ کند  رأي وحدت رویه اعالم می

شان، منوط به احراز رشد است و به نوعی تبصره  رسند در امور مالی می
داند و حال آنکه این رشد  را مخصص صدر ماده در امور مالی می 2

                                                           
د ون یا عدم رشنعنوان جه از رسیدن به سن بلوغ ب هیچکس را نمی توان بعد -1210ماده . 1

)  8/10/1361(اصالحی  .باشد او ثابت شده محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون
تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است .  سن بلوغ در پسر پانزده سال -1تبصره 

صغیري را که بالغ شده است در صورتی می توان  اموال  -2) تبصره  8/10/61( الحاقی 
 ). 8/10/61الحاقی ( ده باشدبه او دادکه رشد او ثابت ش

 1210ماده : 1364.10.3-30رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره . 2
بلوغ را  القاعده رسیدن صغار به سن که علی 1361قانون مدنی اصالحی هشتم دي ماه 

نوع آنان در هر  دانسته ناظر به دخالت دلیل رشد قرار داده و خالف آن را محتاج به اثبات
ماده مرقوم  2باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره امور مربوط به خود می

اثبات رشد  عبارهْ اخري صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و مستلزم اثبات رشد است به
مالک شده  تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقاالت عهدي یا قهري قبل از بلوغ می

است و بر  ه نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوعتصرف و مداخل  مستقالً
براي افراد فاقد  آن این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از

 .ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است
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چگونه قابل اثبات خواهد بود مشخص نیست. آیا این رأي وحدت رویه 
امالتی انجام داد بدین معناست که اگر فرد صغیري بعد از بلوغ، مع

غیرنافذ است، مگر اینکه رشد او احراز گردد؟ با در نظر گرفتن این رأي 
تواند  وحدت رویه، رأي دادگاه تجدیدنظر در این پرونده تا چه اندازه می

 قابل قبول باشد؟ 
: موضوع بحث عالوه بر نقد و بررسی رأي حاضر، دکتر دهقانی

ن حقوق کیفري و حقوق تعاملی است که بایستی در این خصوص بی
 مدنی باشد.

ما اگر هدف حقوق را تنظیم روابط اجتماعی یا اعالم حقوق و 
هاي فردي بدانیم، در  تکالیف و در نهایت پاسداشت حقوق و آزادي

راستاي تضمین این حقوق اولویت با قواعد مدنی است. معموالً 
که قواعد  برند قانونگذاران اعمال قواعد کیفري را در جایی به کار می

حقوق مدنی یا ناکارآمد باشد یا به زعم خود قانونگذار نیازمند مداخله 
. اگر سیر تحول قانونگذاري را در کشورمان بررسی کنیم، 1کیفري باشد

رسید و در آن  بایستی قانون مدنی به تصویب می بینیم که ابتدائاً می می
شد  تنظیم می سازوکارها، روابط، حقوق و تکالیف افراد جامعه مشخص و

و اگر در جایی نیازمند حمایت بیشتري بود یا ابزارهاي مدنی ناکارآمد 
بود، قانونگذار به سمت استفاده از ابزار کیفري برود. اما در کشور ما 

، در 1304اینچنین نشد. بدین صورت که قانون مجازات عمومی در سال 
                                                           

جزا به عنوان شدیدترین نوع  . تعیین قلمرو حقوق کیفري و سطح مجاز مداخله حقوق1
ها و دشواریهاي زیادي مواجه است. مداخله در حقوق و آزادیهاي شهروندان، با پیچیدگی

اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش، فن و ابزار کنترل 
ي، در تالش اجتماعی، با تأکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهاي حقوق کیفر

است تا قلمرو مجاز مداخلۀ کیفري را تعیین نموده، امکان حضور و زیست سایر ابزارها و 
نهادهاي کنترل اجتماعی را نیز مهیا سازد. براي مطالعه بیشتر در این خصوص رك. 

 .1393، انتشارات میزان، چاپ اول، سال دن حقوق جزااصل حداقل بو غالمی، حسین،
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ون مدنی در که قان مجلس پنجم مشروطه اول به تصویب رسید. در حالی
دهد  و سنوات بعد از آن به تصویب رسید که این نشان می 1307سال 

روند قانونگذاري ما از ابتدا، سیر منطقی خودش را طی نکرد. حال این 
که آیا علت اتخاذ این تصمیم، ناکارآمدي قواعد  شود سؤال مطرح می

کیفر  مدنی بوده که باعث شده قانونگذار ابتدائاً به سمت و سوي ابزار
رفته است؟ شاید این بحث مطرح بشود که به هر حال ما قانون مدنی 

اي داشتیم  نداشتیم. اما باید توجه داشت که ما قبل از آن، محاکم شرعیه
توانیم  دار امر دادرسی بودند. لذا نمی که بر مبناي فقه به نوعی عهده

یگانه بوده بگوییم که کالً نظام قضایی وقت یا نظام قانونگذاري با آن ب
است. اما در عمل هم ناکارآمدي این ابزارها به اثبات نرسید. زمان 
تصویب قانون مصادف شد با دوران پهلوي اول که کشور ایران حکومت 

الطوایفی بود و ضرورت داشت که  یکپارچه و منسجمی نداشت، ملوك
ت هاي قدر یک ابزار کارآمد و نیرومندي در قالب قانون براي تحکیم پایه

وجود داشته باشد. به این جهت بود که در کشور ما ابتدا قانون مجازات 
عمومی به تصویب رسید و بعد مقررات دیگر مانند قانون مدنی، قانون 

 . 1ثبت، قانون تجارت به تصویب رسیدند
اما موضوع رأي حاضر، به نوعی بحث تعامل و استقالل حقوق 
کیفري و حقوق مدنی است. وفق رأي، دادگاه بدوي به این سمت رفته 
که چون فرد مالباخته دچار اختالل روانی از نوع دو قطبی است، لذا این 

                                                           
احمدي ندوشن، . براي مطالعه بیشتر در خصوص روند قانونگذاري در ایران براي نمونه رك. 1

و تحوالت بعدي این  1304فرآیند تاریخی تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی بهزاد، 
نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدة ، پایان)1304-1346قانون(

امیدي، جلیل، تاریخ حقوق، نشر احسان، سال ؛ 1389حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال 
؛ امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، انتشارات دائره المعارف شناسی ایران، سال 1383
نقالب اسالمی، دو جلد، سال ؛ زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، مرکز اسناد ا1382
1381. 
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نظر از بحث صدور حکم حجر،  شخص با این شرایط و وضعیتش صرف
. اقدامی که در دادگاه تجدیدنظر نادیده 1ستنیازمند حمایت کیفري ا

 کند.  شود و رأي سمت و سوي دیگري پیدا می گرفته می
هاي استقاللی است که حقوق کیفري  مطلب دیگر در خصوص جلوه

طور کلی حقوق کیفري نسبت به حقوق  نسبت به حقوق مدنی دارد. به
ستقالل کند. استقالل مفهومی ا مدنی در چهار محور تمایز پیدا می

هنجاري، استقالل دادرسی و ضمانت اجرا. آیا اگر حقوق کیفري 
برد ما باید عیناً آنها را با توجه به مفاهیم  مفاهیمی را به کار می

هاي دیگر، خصوصاً حقوق مدنی یا حقوق اداري یا حقوق تجارت  رشته
کشد.  بسنجیم؟ این موضوع در واقع بحث استقالل مفهومی را پیش می

دست  2قام قضاوت و تفسیر قوانین، باید با توجه به منطق غاییما در م

                                                           
دیده براي نمونه رك. سماواتی پیروز، . براي مطالعه بیشتر در مورد حمایت از ناتوانان بزه1

شناختی تا قوانین و مقررات کیفري، مجلۀ هاي جرمدیده؛ از بایستهامیر، ناتوانان بزه
 .1384، پاییز و زمستان 53و  52حقوقی دادگستري، شماره 

تفسیري که حاکی از کشف منظور و مقصود نیت واقعی مقنّن است تفسیر منطقی یا . 2
گویند که معموالً از طریق بررسی صورت مذاکرات مرجع تصویب توصیفی یا غایی می

گردد و در صورت عدم کامیابی در رسیدن به کننده قانون هدف و غرض وي کشف می
توضیحی که حاکی از کشف منظور و  نمود.تفسیر واقعی باید آن را به نفع متهم تفسیر 

رسد. براي نیل به این مقصود قاضی  راه حل منطقی به نظر می  مقصود واقعی مقنن است،
جلسات تنظیمی  هاي توجیهی و امور مقدماتی و صورت باید از طریق مراجعه به گزارش

وط هاي مرب در موقع تدوین لوایح توسط دولت، همچنین مباحثات مجلس و کمیسون
گذار را کشف و بر موارد ابهام و اجمال منطبق سازد. در صورتی که از  هدف واقعی قانون

بررسی و تحقیق الزم در سوابق قانونی و مذاکرات به هنگام وضع و تصویب قانون معنی 
در مقام بیان تفاوت  واقعی قانون به دست نیاید قانون بایستی به نفع متهم تفسیر شود.

یر منطقی باید گفت که اگر منظور واقعی مقنن از بیان کلمات با تفسیر مضیق و تفس
ظاهر عبارات به کار رفته تعرض داشت، تفسیر مضیق، ظاهر کلمات را مقدم 

حال آنکه تفسیر منطقی در این هنگام منظور واقعی مقنن را بر ظاهر کلمات  داند،  می
 دارد.  مقدم می
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؛ هدف حقوق کیفري تأمین آسایش و امنیت روانی در 1به تفسیر بزنیم
کننده باشند.  جامعه است. شاید قواعد حقوق مدنی هم به نوعی تأمین

که قانونگذار احساس کند که این ابزار ناکارآمد است یا نیاز  اما در جایی
کند. البته در  انگاري میخله بیشتر و مؤثرتري هست، اقدام به جرمبه مدا

چنین نیست که قانونگذار هرکجا که اقدام به  همه موارد هم این
کند، لزوماً آن  اجراي کیفري را مقرر میانگاري کرده و ضمانت جرم

معیارها مدنظرش هست؛ در خیلی از موارد چنین نیست. حداقل این 
قانونگذاري بعد از انقالب، ما هر جا احساس کردیم است که در تجربه 

و ارگانی از قبل خودش اقدام به   که نیاز و خألاي هست، هر وزارتخانه
-جرم تلقی کردن یکسري از اعمال کرده که اگر واقعاً بررسی کنیم، می

خوانی ندارد.  هم 2انگاري بینیم که بسیاري از اینها اصالً با معیارهاي جرم
 زدایی تهیه و تنظیم گردیده است. راستا بود که الیحۀ جرمدر همین 

                                                           
بیشـتري دارد، همـان علـل و جهـاتی کـه موجـب        در امور جزایی تفسیر قوانین از اهمیـت . 1

شود کـه بـین    هاي حقوق شده، موجب می هاي آن با سایر رشته تفاوت حقوق جزا و هدف
هاي بزرگی وجود داشته باشد. در امـور کیفـري    تفسیر قوانین جزایی با سایر قوانین تفاوت

ي و حتی جـان آنـان در   شرف، آزاد عالوه بر امور مالی افراد، امور دیگري از قبیل حیثیت، 
گیرد. به همین علت تفسـیر قـوانین در امـور کیفـري از اهمیـت       معرض رسیدگی قرار می

اگرچه قاضی کیفري نیز مانند قاضی مدنی مجبور به رسـیدگی  . باشد اي برخوردار می ویژه
ها و جرائم، منـع عقـاب بـال بیـان، و      است اما در قوانین کیفري اصل قانونی بودن مجازات

گـذار   نظر قـانون مورد ي  الحدود بالشبهات مانع از آن است که قاضی بتواند از محدوده  أتدر
. براي مطالعۀ بیشتر در خصوص تفسیر قوانین کیفري براي نمونـه رك. قیاسـی،   فراتر برود

دفتر تبلیغات اسالمی مرکز مطالعات و تحقیقـات   الدین، روش تفسیر قوانین کیفري،جالل
، انتشـارات  تفسیر قانون در حقوق جـزا قم؛ امیدي، جلیل،  قه و حقوقاسالمی پژوهشکده ف

 .1389جنگل، چاپ اول، سال 
رو باید  ترین و دشوارترین موارد قانونگذاري است؛ ازاین انگاري از پیچیده بدون تردید جرم. 2

انگاري معیارهاي ماهوي مانند  منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد. در جرم
قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهاي شکلی محدودیت 

همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخالقی را باید در 
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قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،  3براي نمونه، در ماده 
، بحث وجه یا مال یا سند پرداخت را به عنوان 1اختالس و کالهبرداري

                                                                                                   
انگاري کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف  نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرم

بر   شود. عالوه و ابهت حقوق جزا هم کاسته می انگاري ممکن نیست و حتی از ارزش جرم
اینکه چه رفتاري  .آید وجود می آنکه مشکالت فراوان دیگري از جمله تورم کیفري نیز به

ي اعمال قانونی خارج نمود، را باید ممنوع اعالم کرد و کدام یک را می توان از دایره
اخالق براي آنها پاسخی  االتی است که باید در حوزه هاي فلسفه ي حقوق و فلسفهؤس

 یافت. هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده
 ،یامین پور، وحید براي مطالعۀ بیشتر در این خصوص رك.زند. جرایم و مجزاتها می

معارف اسالمی و  کارشناسی ارشدنامۀ پایان ،معیارهاي جرم انگاري رفتارهاي غیراخالقی
جرم چیست و معیارهاي ؛ عبدالفتاح، عزت، 1385، دانشگاه امام صادق (ع)، سال وقحق

نژاد، مجلۀ حقوقی دادگستري، شمارة ترجمۀ اسمعیل رحیمیجرم انگاري کدام است؟ 
انگاري در حقوق کیفري ؛ پوربافرانی، حسن، بایدها و نبایدهاي جرم1381، زمستان 41

 .1392، پاییز 75، شمارة 20ایران، مجلۀ مجلس و راهبرد، دورة 
ین دولتی اعم از قضایی و اداري یا شوراها یا مامور و مستخدمین از یک هر : 3ماده . 1

شهرداریها یا نهادهاي انقالبی و بطور کلی قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح یا 
ومی شرکتهاي دولتی یا سازمانهاي دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عم

خواه رسمی یا غیر رسمی براي انجام دادن یا انجام ندادن امري که مربوط به سازمانهاي 
مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر 
مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف 

است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا  قبول نماید در حکم مرتشی
نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم 

 مال قیمت صورتیکه . درانجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود
 و سال سه تا ماه شش از موقت انفصال به نباشد لریا هزار بیست از بیش ماخوذ وجه یا

درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا باالتر باشد به انفصال دائم از  مرتکب چنانچه
مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه 
سال حبس و جزاي نقدي معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه 

ب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتک
 یا باالتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

 ریال میلیون یک تا ریال هزار دویست از بیش ماخوذ وجه یا مال قیمت که صورتی در
قیمت مال یا ل معاد نقدي جزاي عالوه به حبس سال پنج تا دو مرتکب مجازات باشد

ضربه شالق خواهد بود و چنانچه  74وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 
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شود، آورده است. آیا در  مابازاء آن عملی که کارمند دولت مرتکب می
به سمت این تفسیر برویم که آن مابازاء که گرفته  بحث وجه یا مال باید

؟ فرض بفرمایید مابازاء که 1شود واقعاً ارزش اقتصادي داشته باشد می

                                                                                                   
مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال 

 ماخوذ وجه یا مال قیمت که صورتی . درموقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد
یون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به عالوه جزاي ز یک میلا بیش

ضربه  74نقدي معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 
شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد 

:  1 . تبصرهسه سال محکوم خواهد شدبجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا 
 دفعتا جرم که اینست از اعم محاکم صالحیت یا و مجازات تعیین حیث از مذکور مبالغ
:  2 باشد. تبصره مزبور نصاب بر بالغ ماخوذه مبلغ جمع و شده واقع دفعات به یا و واحده

نفع دولت ضبط عزیر رشوه دهنده به ت بعنوان ارتشاء از ناشی مال فوق موارد تمامی در
خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازي تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو 

 آن در مقرر مجازات حداقل مورد حسب ارتشاء به شروع مجازات:  3 تبصره خواهد شد .
است در  شده بینی پیش دائم انفصال ارتشاء اصل در که مواردي در( بود خواهد مورد

شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل 
 گاه هر:  4 . تبصرهانجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد

 صدور ، کافی دالیل وجود صورت در ، باشد ریال هزار دویست مبلغ از بیش رشوه میزان
ت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی به مد موقت بازداشت قرار

قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت 
موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وي از پایان مدت بازداشت موقت 

ز خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وي ا
 هر در:  5 . تبصرهمذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت

 از سازد آگاه بزه وقوع از را مامورین جرم کشف از قبل راشی گاه هر ارتشاء رد موا از مورد
و چنانچه راشی  ات عمل میشودمقرر طبق امتیاز مورد در و شد خواهد معاف مالی تعزیر

در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی 
 گردد.که بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می

ازاي داده در مقابل، برخی معتقدند که یکی از شرایط تحقق جرم ارتشاء این است که مابه. 1
گاه کارمند در عوض مقاله اي لذا هر شده به کارمند داراي جنبۀ مالی و اقتصادي باشد.

که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می گردد یا نمره قبولی که به او یا فرزندش 
داده می شود یا رأیی که به نفع او در یک محاکمه خانواده صادر می شود یا این که 
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شود در قالب دالر باشد و بعد مشخص بشود که دالرها  پرداخت می
توانیم بگوییم جرم رشوه اتفاق نیفتاده چون آن  تقلبی است، آیا می

شته است؟ در برخی از آراي دیوانعالی کشور مابازاء، ارزش اقتصادي ندا
تقریر شده که اگر چکی مابازاء ارتکاب عمل باشد و چک برگشت بخورد 
چون وجه حاصل نشده است، جرم ارتشاء تحقق پیدا نکرده است. در 
صورتی که اگر ما با منطق غایی وارد بشویم و نخواهیم دقیقاً به بحث 

رود پیدا کنیم به این نتیجه مفاهیم حقوق مدنی یا حقوق اداري و
انگاري این اقدام، در واقع تالش در  رسیم که قانونگذار هدفش از جرم می

راستاي برقراري مناسبات سالم اداري و در واقع، سالمت نظام اداري 
شود یا ارزش اقتصادي ندارد،  که آن مابازاء وصول نمی بوده است. این

وان مجرمانه ندارد. مثال موضوع دیگري است که تأثیري در تحقق عن
که به عنوان معامله در  1است 75قانون تعزیرات مصوب  590دیگر ماده 

کنیم. در آنجا مابازاء رشوه، مالی است که  مقام رشوه از آن یاد می
فروشد. اگر در  خرد یا گرانتر می مرتکب ارزانتر از مظنّه بازار آن را می

                                                                                                   
ی ثبت نام و یا به خودش شغل خوبی پیشنهاد می گردد یا فرزندش در مدرسه خوب

دیگري یا او ازدواج می کند، یا به صرف خواهش و درخواست کسی کاري را بر خالف 
وظیفه انجام داد یا از انجام آن خودداري ورزد مرتشی محسوب نمی شود. و همچنان که 

اي کارمند جنبه طرف مقابل راشی محسوب نمی شود مگر آن که به طور مستقیم بر
 در ماده قانونی به کار رفته است به معناي وجه کهاز طرف دیگر، واژة  .مالی داشته باشد

براي نمونه رك. میرمحمدصادقی،  .پول نقد است و نه اسکناس هاي جعلی یا تقلبی
حسین، حقوق کیفري اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)، انتشارات 

 .1392، سال 22میزان، چاپ 
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بالعوض یا به مقدار فاحش   -590ماده . 1

به مقدار فاحشی کمتر از  "به قیمت معمولی و واقعا "ارزان تر از قیمت معموي یا ظاهرا
قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداري بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل 

مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین  شود یا براي همان
 .مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود
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یر است یا مشخص شود که ادامه مشخص گردد که این مال متعلق به غ
فرد دیگري ادعاي مالکیت بر آن مال دارد، در اینصورت آیا این جرم 
تحقق پیدا کرده است یا خیر؟ اگر تفسیر ما این باشد که باید دقیقاً وارد 
مناسبات حقوق مدنی شویم و آن انتقال را دقیقاً به مفهوم انتقال 

دن بدانیم، در اینصورت نام ایشان و مالک ش فیزیکی و انتقال رسمی به
توان گفت که جرم ارتشاء تحقق پیدا نکرده است. اما اگر بیاییم با می

انگاري این عمل  که هدف جرم منطق حقوق کیفري تفسیر کنیم و این
در واقع، تأمین سالمت نظام اداري بوده است، در اینصورت باید کلیۀ 

یا برحق جلوه فروض قابل تصوري را که در مقام نقض وظایف اداري 
 دادن فردي که در حقیقت ناحق هست، جرم بدانیم. 

توان بیان نمود، بحث ورشکستگی به مثالی که در حقوق تجارت می
است. آیا در ورشکستگی به تقلب باید از دادگاه حکم ورشکستگی  1تقلب

صادر بشود تا دادسرا وارد عمل گردد یا نیازي به این امر نیست و دادسرا 
با عنوان اتهامیِ ورشکستگی به تقلب ورود پیدا کرده و تواند  می

آید که به محض  ؟ البته اینجا بحث اناطه هم پیش می2رسیدگی کند

                                                           
  به  با توسل  بلکه  ،نیست  ورشکسته  تاجر در واقع  که  است  آن  تقلب  به  منظور از ورشکستگی. 1

  قانون 549  در مادة  تقلب  هتاجر ب  توسل  دهد. مصادیق می  نشان  خود را ورشکسته  تقلب
اگر تاجر دفاتر تجارتی خود  قانون تجارت، 549مطابق ماده  . است  شده  بینی پیش  تجارت

را از روي عمد و سوءنیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به 
اسناد یا به  طریق مواضعه و معامالت صوري آن را از بین ببرد و باالخره اگر به وسیله

وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود 
 را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود. 

شود این است که آیا تعقیب جزایی تاجر ورشکسته به تقلب منوط سؤال مهمی که مطرح می. 2
باشد یا خیر؟ رأي اصراري دادگاه حقوقی میبه صدور حکم ورشکستگی شخص وي از 

هیآت عمومی دیوان حاکی از جواز رسیدگی به اتهام  26/2/1349 -205شماره 
باشد، که این امر مورد ورشکستگی به تقلب پیش از صدور حکم توقف از دادگاه حقوقی می

 انتقاد اساتید حقوق تجارت قرار گرفته است. رك. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت
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که دادگاه کیفري یا دادسرا با این عناوین مواجه شد، باید قرار اناطه  این
تواند در حد مقدورات رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم  صادر کند یا می

طور خاص، هر چند رویۀ قضایی  ورشکستگی به تقلب به. در بحث 1نماید
واحدي در این خصوص وجود ندارد؛ اما باید جانب آن نظري را گرفت 
که نیازي به حکم محکمۀ حقوقی نباشد. وقتی در قانون تجارت وارد 

کنیم که اعمال انجام شویم، مالحظه می تعریف ورشکستگی به تقلب می
شود. یعنی فردي  هبرداري نزدیک میشده توسط فرد اساساً به کال

کند تا از مزایایی که قانون تجارت در این  تظاهر به ورشکستگی می
رسد که دادگاه کیفري  کند استفاده کند. لذا به نظر می خصوص مقرر می

باید رسیدگی کند و نیازي به صدور حکم از دادگاه حقوقی نیست. رأي 
کند، رسیدگی دادگاه  قرر میکه م 2صادر شده 49اصراري هم که در سال 

                                                                                                   
؛ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، 1380(ورشکستگی)، انتشارات سمت، چاپ چهارم، پاییز 
مقام فراهانی، محمد حسین، ؛ قائم1384جلد چهارم، انتشارات میزان، چاپ دوم، زمستان 

 .1380حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه)، انتشارات میزان، چاپ اول، زمستان 
ذکر  1375قانون تعزیرات مصوب   670ماده ب در مادة مجازات کیفري ورشکستگی به تقل. 1

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند دارد: شده است که مقرر می
 .به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهندشد

  آئین  قانون 17  مادة:  که  است  شده  اشاره 26/2/1349  مورخ 205  شمارة اصراري  رأيدر . 2
  حقوق شناخته  دادگاه  در صالحیت  مورد ندارد. آنچه  به  اساساً شمول  کیفري  دادرسی

  پرداخت  قدرت  سلب  علت  به  بازرگانی  دیون  در پرداخت  وقفه  موضوع  به  رسیدگی  شده
  ورشکستگی  خاص  جرم  ارکان  به  با رسیدگی  قطعی  مالزمه  باشد که می  در سر رسید دین

  به  رسیدگی  در مقام  باشد و آنچه  جزا نیازمند صدور قرار اناطه  ندارد تا دادگاه  تقلب  به
و یا تظاهر   کمبود موجودي  داشتن  بدون  ورشکستگی  دارد، احراز تظاهر به  ضرورت  تقلب

  تفاده، احراز قصد سوء اس و در هر حال  آن  بیشتر از مقدار واقعی  میزان  وجود کمبود به  به
  رسیدگی  مرجع  در صالحیت  االصول علی  باشد که می  متقلبانه  وسایل  به  توسل  از طریق

  مورد وجود دارند که  نیز در این  مخالفی  آراي  ولی...»  شده  شناخته  جزایی  دعوي  به
 .کنند می  صدور قرار اناطه  بر لزوم  داللت
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حقوقی صرفاً موضوع وقفۀ در پرداخت دیون است و مالزمۀ قطعی با 
 رسیدگی به ارکان خاص جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب ندارد. 

نمونۀ دیگر، بحث حمایت از مال در جرم سرقت است. آیا هدف 
انگاري سرقت، حمایت از مال به طور خاص، یعنی  قانونگذار در جرم

چیزي که داراي ارزش مالی است و قابلیت خرید و فروش را دارد، بوده 
توانیم آن را به شی تفسیر کنیم. هدف قانونگذار  است یا اینکه می

خواهد از مال حمایت کند یا از امنیت خاطر افراد؟ در  چیست؟ آیا می
نظر است. اگر ما بپذیریم که قانونگذار نظر به شی  این قسمت اختالف

هدفش هم حمایت از آرامش خاطر روانی افراد است، در اینصورت  دارد و
کند،  اگر فردي اعیان نجسه را از منزل کسی برد، سرقت تحقق پیدا می

. البته شاید 1همچنین است در مورد مواد مخدر یا تجهیزات ماهواره
اینجا بتوانیم یک تفاوتی قائل بشویم بین آن اشیایی که به نوعی منفعت 

ایشان وجود دارد و آنهایی که مثل اعیان نجسه، به نوعی با عقالیی بر
فرهنگ جامعه تعارض دارد و بسیار دشوار است که قانونگذار بخواهد از 
این موارد حمایت کند. هرچند که اگر از دیدگاه حقوق کیفري بخواهیم به 
این قضیه نگاه کنیم بنده اعتقادم این است که قانونگذار در بحث حقوق 

در مقام تأمین آسایش خاطر افراد است و در واقع در مقام حمایت کیفري 

                                                           
چیزهایی مثل هوا، باید مالیت داشته باشد و لذا . برخی اساتید معتقدند که موضوع سرقت 1

حشرات یا غذاهاي فاسد شده بال مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کاالي با ارزش 
شوند جز در شرایط استثنائی (مثال در مورد هواي موجود در محفظ  دیگري شناخته نمی

د بود. از سوي دیگر اکسیژن غواص) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواه
کاالهائی همچون آالت لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسالمی و قانون ایران ذاتاً 

باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل  فاقد ارزش می
روع استثنائی از آنها اینکه غیر مسلمانی از غیر مسلمان دیگر خمر بر باید یا اینکه استفاده مش

میرمحمدصادقی،  . براي مطالعه بیشتر رك.گردد قابل تصور باشد) سرقت محسوب نمی
 .1392، سال 36حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ 
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از بحث مال نیست. یک موردي که به تجربه اتفاق افتاده را به عنوان مثال 
قیمت یک فرد دیگري را از بین  کنم. کسی اسب گران  خدمتتان عرض می

برده بود، شکایتی در دادسرا مطرح شد که این عمل فرد، تخریب است. 
و در  "شی"که قانونگذار گفته  منع تعقیب صادر شد به اعتبار اینقرار 

کند از حیوان حالل گوشت حمایت  آنجایی هم که از حیوان صحبت می
. این قرار که در دادگاه هم تأیید شده، با تفسیري صورت گرفته 1کند می

است که با منطق و غایت تفسیر مقررات کیفري و حمایت از افراد سازگار 
است و با این تفسیر در واقع ما افراد را از ضمانت اجراها و نبوده 
گیرند، محروم  هایی که مقررات کیفري براي شهروندان در نظر می حمایت

 رسد که این تفسیر، تفسیر قابل قبولی نباشد. کنیم. به نظر می می
 117؛ ماده 13752قانون تعزیرات  596درخصوص تحلیل ماده 

هر کس از ضعف «دین نحو مقرر شده بود: ب 62قانون تعزیرات سال 
نفس یا هوي و هوس و یا حوائج شخص غیر رشیدي استفاده کرده بر 

                                                           
ماده دارند: است که مقرر می 1375مواد قانونی مرتبط با این بحث در قانون تعزیرات مصوب . 1

منقول و متعلق به دیگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا  اشیاءهرکس سایر  - 676
منقول یا غیرمنقول متعلق به  اشیاء "هرکس عمدا - 677ماده . سه سال محکوم خواهد شد

تلف نماید و یا از کاراندازد به حبس از  "یا بعضا "دیگري را تخریب نماید یا به هر نحو کال
حیوان هرکس به عمد و بدون ضرورت  - 679ماده . سه سال محکوم خواهد شدشش ماه تا 

متعلق به دیگري یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعالم شده  حالل گوشت
است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا جزاي 

 .تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد نقدي از یک میلیون و پانصد هزار ریال
هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوي و هوس او یا حوائج شخصی  -596ماده . 2

افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندي اعم از تجاري یا غیرتجاري از قبیل برات ، 
التزام وي سفته ، چک ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته اي که موجب 

یابرائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود بهرنحو تحصیل نماید عالوه بر جبران 
خسارات مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یک میلیون تاده میلیون ریال جزاي 
نقدي محکوم میشود واگر مرتکب والیت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد 

 .جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بودمجازات وي عالوه بر 
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برات و سفته طلب و   ضرر او نوشته یا سندي از قبیل قبض و حواله و
چک و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس 

به هر نحو و   از او بگیرد تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی شود
ضربه محکوم  74به هر طریق که این کار را کرده باشد به شالق تا 

برد  اصالحی را در این متن به کار می 75اما قانونگذار سال ». شدخواهد 
که موجب ایجاد ابهامات و تفسیرهاي متعددي گردید. یکی اینکه، مراد 

یاي نسبت و قسمت یاي وحدت است یا » شخصی«از (یا) در کلمۀ 
اخیر عبارت را چگونه باید تفسیر کنیم؟ همچنین مراد قانونگذار از 
غیررشید چیست؟ آیا منظور قانونگذار، همان مفهوم مدنظر قانون مدنی 
است یا اینکه مقنن کیفري خواسته از هر کسی که شرایط یک انسان 

د را شو متعارف را براي دادن یک سندي که موجب التزام آن فرد می
نداشته باشد حمایت کند و عمل فرد گیرندة سند را در این خصوص 

 انگاري کند؟ جرم
اگر صرفاً مفهوم خاص غیررشید را بگیریم و قسمت صدر ماده را 

رسیم که دادگاه تجدیدنظر رسید.  اي می کنار بگذاریم، به همین نتیجه
ست. براي مثال رسد که هدف قانونگذار فراتر از این بوده ا اما به نظر می

اي، پیرزنی بود که مستأجري داشت که زوج جوانی بودند.  در پرونده
ریزد و آرام آرام رابطه خیلی صمیمی  مستأجر طرح دوستی با پیرزن می

رسند که آقاي مستأجر به اعتبار این رابطۀ  شود. نهایتاً به اینجا می می
پیرزن راهی دادسرا گیرد. دوستی، تمام اموال و مایملک موجر را از او می

کند. اگر شما به عنوان قاضی باشید چگونه تفسیر  شود و شکایت می می
توان به شاکیه گفت که برو حکم حجر بگیر بعد بیا کنید؟ آیا می می

شکایت کن؟ یا اینکه این مورد را با سوء استفاده از ضعف نفس و حوائج 
ر شما خیلی کنید؟ به هر حال تفاوت تفسی یا هوا و هوس منطبق می

هایمان هم باید این نکته را در نظر  مهم است. ما به هر حال در قضاوت
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بگیریم که سطح متعارف را باید در نظر بگیریم، آیا کسی به صرف یک 
رابطه دوستی یا فرض کنید رابطۀ منتهی به علقۀ زوجیت یا نکاح موقت 

ت تأثیر کند یا نَه، آن طرف تح تمام اموال خود را به کسی تسلیم می
 دهد؟  شرایطی که ایجاد کرده این اقدام را انجام می

رود باید التزام واقعی باشد یا  به کار می 596آیا التزامی که در ماده 
کند؟ اگر بخواهیم مفاهیم حقوق مدنی را به کار  التزام ظاهري کفایت می

گر ببریم باید به آن سمت برویم که این التزام باید التزام واقعی باشد. ا
تواند  التزام واقعی باشد، شخص غیررشید به مفهوم خاص آن که نمی

داند. همین که  . اما اینجا قانونگذار التزام ظاهري را کافی می1ملتزم بشود
امکان این هست که در آینده از طریق این نوشته یا سند نسبت به اموال 

 گیرد. این فرد تهدیدي صورت بگیرد مشمول حمایت قانونگذار قرار می
رسیم. به نظر بنده  در ادامه به نکاتی در خصوص نقد این رأي می

دادگاه بدوي تالش خوبی کرده است. مطالبی که در رأي نوشته شده 
مطالب مستوفی و روشنی است. ما در حال حاضر با این مشکل مواجه 

که متأسفانه قضات ما به سمت موجزنویسی رفتند، که این امر  هستیم 
ها است. دادگاه بدوي تالش کرده که رأي کثرت زیاد پروندههم ناشی از 

توانست در قالب  صادره توسط خود را توجیه کند، هر چند این امر می
خوانم متوجه  گردش کار باشد. اما من به عنوان کسی که رأي را می

توانسته  شوم که چه اتفاقی در این فرآینده افتاده است و قاضی می می
کنار هم بچیند و نهایتاً به این نتیجه برسد که آیا عمل  حقایق پرونده را

                                                           
علیرغم تعارض ظاهري که بین قسمت اول و سوم ماده وجود دارد، یعنی ملتزم شدن . 1

آور به مثالً ممکن است که نوشته یا سند الزام شخص غیررشید، اما فرض آن وجود دارد.
لی یا قیم چکی را از امضاي ولی یا قیم شخص غیررشید رسیده باشد، مثل اینکه و

گذاشت. در اینصورت هرگاه حساب شخص غیررشید صادر کرده و آن را نزد وي می
نمود، کسی با سوءاستفاده از ضعف نفس شخص غیررشید چک مزبور را از وي اخذ می

 یابد.جرم مذکور در ماده تحقق می
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شود یا خیر؟ در این قانون تعزیرات می 596مرتکب مشمول مادة 
پرونده، متهم با فردي که از یک اختالل دوقطبی برخوردار است و انسان 

ریزد و به بهانه شراکت ورود پیدا  متعارفی نیست طرح شراکت را می
گیرد. قرائنی که در دادگاه کیفري به  ایشان می کرده و اسنادي را از

که کسی حضور پیدا  درستی اشاره شده بسیار قرائن خوبی است؛ این
که ایشان گفته که  کند، شاهدي براي نوشتن این مطلب نیست، این نمی

بینند اساساً  کنند و می من پول را از طالفروش گرفتم و بعد مراجعه می
بین این دو مراوده مالی بوده یا نه، این  چنین اتفاقی نیفتاده است،

هایی را هم  مراوده به چه صورت بوده است؛ نقدي یا چکی؟ چون چک
کند نهایتاً با واقع منطبق نیست. اینها قرائنی است که  که اشاره می

 رساند. دادگاه بدوي را به بحث مجرمیت مرتکب می
رشید است که اما آنچه از منظر این بحث مورد نظر است مفهوم غیر

دادگاه بدوي به درستی، صرفاً به بحث لزوم صدور حکم حجر بسنده 
کرد بهتر بود. اما چون مؤخر  اي می نکرده است. هرچند که اگر اشاره

بوده احتماالً نخواسته به این بحث ورود پیدا کند. اما دادگاه تجدیدنظر 
یعنی اصل  صرفاً بحث را بر روي حکم حجري که مؤخر بوده برده است،

برده  را بر این گذاشته که قبل از حکم حجر ایشان در سالمت به سر می
و از سالمت روان برخوردار بوده است. در صورتی که الزم بود اگر در این 
موضوع ابهامی وجود دارد، تحقیق و بررسی بیشتري کنند که آیا این 

فرد عادي فردي که چنین سند و التزامی را پذیرفته، انسان متعارف و 
رسد در صدور رأي تجدیدنظر تعجیل شده و  است یا خیر؟ به نظر می

تر  من رأي دادگاه بدوي را نسبت به رأي دادگاه تجدیدنظر رأي نزدیک
 بینم. به صواب می

: بنده معتقدم که روابط خصوصی اشخاص یک اخوي دکتر سادات
نیست و در اقتضائات و ضمانت اجراهایی دارد که بیش از آن دیگر نیازي 
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همین حد است. ولی بعضی مواقع منافع جامعه و هجومی که به این منافع 
طلبد که حقوق  شود و در نتیجه ضمانت اجراهایی می برده شده مطرح می

شود. لذا مدنی اصالً نباید به آن بپردازد و در واقع، وارد حوزة دیگري می
آید که  و قلمرو میها  اصالت حقوق کیفري طبیعتاً در اهداف، مبانی، روش

نیازمند بحث مستقلی است. اما به هر حال مسلم است که تفسیر در حقوق 
هاي خاصی صورت گیرد. اما گاهی جزا باید به صورت مضیق و با محدودیت

ناگزیر هستیم که از تفسیر مضیق دست کشیده و به سمت تفسیر غایی یا 
 شویم. واجه میعدالتی ممنطقی برویم. زیرا اگر چنین نکنیم با بی

که دادن این پول واقعیت  در این رأي بسیار پرداخته شده به این
ندارد، این شراکت واقعیت ندارد و ظاهراً شاهدي هم نیست. ولی آنچه 
که مسلم است این است که این سند تحصیل شده و شخص هم ظاهراً 

که فرد  حکم حجرش صادر شده و در هر صورت رأي استناد کرده به این
یررشید است و اختالل روانی دوقطبی دارد. حال سؤال مهم این است غ

که این ماده فقط در مقام حمایت از افراد غیررشید به مفهوم خاص 
است یا شامل افراد رشیدي که در موضع خاصی ضعف نفس از خود 
-نشان داده و از این ضعف نفس سوء استفاده شده است را هم شامل می

 ق یا منطقی) در اینجا بسیار مهم است.گردد؟ نوع تفسیر (مضی
اگر ما مشخصاً بدانیم نکته اصلی این پرونده چیست و روي آن نکته 

گیري خیلی سریعتر شود. وقت پرونده صرف  مانور بدهیم شاید تصمیم
شود که هیچ ربطی ندارد. مثالً در این پرونده، نکتۀ مهمی  چیزهایی می

ته است و به نظرم باید بیشتر که دادگاه بدوي خیلی سریع از آن گذش
شد این بود که آیا این شخصی که سند از او تحصیل شده رسیدگی می

 است، غیررشید بوده است یا خیر؟
دادگاه بدوي ظاهراً خیلی سریع از این قضیه رد شده و صرفاً به 
گواهی پزشکی قانونی استناد نموده است. آیا رأیی که دربارة حجر از 
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؟ 1االتباع است یا خیر ر شده براي دادگاه کیفري الزمدادگاه حقوقی صاد
سؤال مهم دیگر این است که اگر دادگاه حقوقی بر اساس نظر پزشکی 

توانیم بگوییم قانونی حکم حجر را از تاریخ مشخصی صادر کرد، آیا می
که فرد مورد نظر قبل از این تاریخ هم محجور بوده است؟ چون دادگاه 

تقد بوده است که فرد در زمان معامله محجور بدوي در این خصوص مع
بوده است، اما دادگاه تجدیدنظر به سادگی بیان داشته که تاریخی که 
جرم اتفاق افتاده، فرد مالباخته مشمول حکم حجر نبوده است. ظاهراً 

 17حکم حجر دو سال بعد از ارتکاب جرم است؛ یعنی حجر از سن 
 سالگی به بعد آغاز شده است.

اگر از لحاظ مدنی و حقوقی بخواهیم بحث کنیم این قضیه قابل اما 
توانیم بگوییم چنین شخصی بالغ که شده،  تأمل است. یعنی آیا می

رشید هم شده است و دو سال بعد، با این فاصله کم، دوباره غیررشید 
سالگی است و لذا  17شده است و استدالل کنیم که حکم حجر هم از 

ست؟ به نظر بنده این استدالل که بگوییم فرد با قبل از آن را نگفته ا
که دادنامه بر حجر وي صادر  مگر این 2بلوغ به رشد هم رسیده است

                                                           
دعواي مدنی یا دعوایی اي وجود دارد که بر طبق آن هرگاه  در اصول حقوق کیفري قاعده. 1

با لذا ماند.  رسیدگی مدنی تا ختم دعواي کیفري معلق می ،کیفري در ارتباط کامل باشد
توجه به اصل تبعیت آرا حقوقی از آرا کیفري، تا زمانی که به جهتی قانونی از حکم 

تواند در همان موضوع رسیدگی کیفري سلب اعتبار نگردیده است، دادگاه حقوقی نمی
. اما اینکه آیا دادگاه کیفري هم ملزم به تبعیت از احکام صادره از دادگاه کندماهوي 

 حقوقی هست، تردید وجود دارد و قانون هم در این خصوص صراحتی ندارد. 
چنین بر می آید که صغیر به  1210از ظاهر قسمت اول ماده همان طور که اشاره شد، . 2

توان او را محجور تلقی و دیگر نمی محض رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود
ماده  2کرد, مگر اینکه عدم رشد یا جنون او در دادگاه ثابت شده باشد, حال آنکه تبصره 

دادن اموال صغیر را به او حتی پس از رسیدن به سن بلوغ, منع می کند, مگر آنکه رش 
متعارض است. به  با اصل ماده ظاهراً 1210ماده  2او ثابت شده باشد, بنابراین, تبصره 

موجب اصل ماده, صغیر با رسیدن به سن بلوغ اصوالً از حجر خارج می گردد و در اعمال 
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سالگی را  17بشود، محل بحث است. در اینجا که پزشکی قانونی سن 
توانیم استدالل کنیم که چون فرد با تاریخ حجر اعالم نموده است، می
محجور شده است، لذا این فاصله کم فاصلۀ کوتاهی از سن بلوغ خود 

دهندة این است که قبل از آن هم این فرض قانونی که فرد با بلوغ از  نشان
 حجر خارج شده، نقض شده است و در واقع، خالف آن اثبات شده است. 

                                                                                                   
حقوقی خود استقالل پیدا می کند و واجد اهلیت شناخته می شود در حالی که طبق 

براي خروج از حجر کافی نیست و براي تحقق اهلیت و رفع  لوغرسیدن به سن ب 2تبصره 
خروج از حجر یک شرط دارد که  لوغ رشد هم الزم است. در اصل مادهحجر عالوه بر ب

براي خروج از حجر و دادن اموال به تصرف صغیر  2عبارت از بلوغ است؛ لیکن در تبصره 
به نظر برخی از . یکی بلوغ و دیگري رشد: و استقالل مالی وي دو شرط مقرر شده است

عنوان اماره رشد به وسیله قانونگذار  پذیرش سن معین به ،تنها راه حل مشکل اساتید،
 سال) 18(یعنی سن  این اماره 1313که سالها در ایران و الاقل از سال  همچنان، است

به نظر . وجود داشته و هیچگاه مورد بحث و انتقاد نبوده و با اشکالی مواجه نشده است
نطور که فقهاي چه رشد هما ،رسد چنین راه حلی با فقه اسالمی مباینت داشته باشدنمی

یک مفهوم عرفی است معنی شرعی خاصی ندارد. پس قانونگذار می تواند  ،عظام گفته اند
با توجه به عرف و براساس ظن و غلبه, سن معینی مثالً هجده سال را به عنوان اماره 
رشد قبول کند. بر فرض که قول این نظر براساس احکم اولیه اسالمی ممکن نباشد, به 

یا براساس مصلحت نظام امکان پذیر است و به هر حال قانونگذار می تواند عنوان ثانوي 
آنرا مانند صدها بلکه هزاران قاعده اي که در قوانین جمهوري اسالمی منعکس شده و در 
 ،کتب و منابع سنتی فقه سابقه ندارد بپذیرد. اگر اماره رشد بر خالف حقوق اسالمی باشد

موسسات دولتی مبتنی بر ترتیب اثر دادن به سن هجده  عمل کنونی دادگاهها و ادارات و
 در حالی که کسی آن را ادعا نکرده و این رویه عمالً ،سال هم باید برخالف شرع باشد

 ،تایید شده است. پس آیا بهتر نیست که با پذیرش سن هجده سال به عنوان اماره رشد
ي صحیح و غیر قابل تردید ااین خالء قانون رفع ومشکل به گونه ،در متن قانون مدنی

حل شود؟ بدیهی است که اماره مزبور چنانکه در قانون پیشین مقر بوده باید تغییر پذیر 
بدین معنی که بتوان با اثبات رشد قبل از سن مقرر یا اثبات عدم رشد بعد از  .باشد

صفایی، رك. . براي مطالعه بیشتر در این خصوص آنرا دگرگون کرد ،رسیدن به آن سن
و ماده  1361اصالحی قانون مدنی مصوب  1210شرح و نقدي بر ماده سید حسین، 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسیِلۀ مج، الیحه جدید اصالح موادي از قانون مدنی 1210
 .1369، دي ماه 25، شمارة دانشگاه تهران
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که قرارداد بسته مجنون بوده است،  مثالً اگر ادعا بشود فرد زمانی
گر فرد داراي جنون ادواري باشد، اصل این است که مجنون نیست. اما ا

که قرارداد را منعقد  شود که فرد در زمانیدر اینجا این سؤال مطرح می
گویند  کرده است آیا مشمول جنون بوده است یا سالمت؟ برخی می

گویند که چون فرد دچار  اي دیگر میاصل بر سالمت است. اما عده
اي که حالت به گونه جنون ادواري است و این حالت وي ناپایدار است،

عادي فرد را بر هم زده است، لذا اماره بر این است که هر لحظه تردید 
داریم که آیا فرد مجنون بوده است یا خیر؟ در این پرونده هم حکم 

سالگی اعالم شده است و نسبت به قبل از آن اظهارنظر  17حجر از سن 
این تاریخ براي  نکرده است، یعنی ماقبل آن را نفی نکرده و فقط گفته

توان اماره قرار من اثبات شده است. به نظر بنده، این حکم حجر را می
 که قبل از آن هم غیررشید بوده است. داد بر این

اما در رأي حاضر، مطلبی آمده است که ممکن است مشکل ایجاد 
که گفته شده که این آقا که غیررشید بوده، همیشه  کند. یکی این
کرده و مستأجر بوده است. یعنی طرف قرارداد  عقد میقرارداد اجاره من

اجاره بوده و عمل حقوقی منعقد کرده است. نکتۀ دیگر هم این است که 
در رأي اشاره شده است که براي فرد مالباخته، قیم منصوب شده است. 

م.الف. به سمت قیمومت منصوب شده بر «در رأي چنین آمده است: 
که بالغ شده غیررشید است و این  حال اگر فرض کنیم شخصی». ج.

باشد، در اینصورت دیگر نباید قیم  عدم رشد او هم متصل به صغر وي می
که قیمومت منصوب شده  منصوب شود، باید والیت ادامه پیدا کند و این

بدین معناست که فرد یکبار از حجر خارج شده و دوباره محجور شده 
 بار قیم منصوب شده است.  است و این
ر حال، وقتی حکم حجر صادر شده و گفته که مثالً از فالن به ه

تاریخ در اردیبهشت این فرد غیررشید است، دلیل بر این نیست که قبل 
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گیرم بر  از آن حتماً رشید بوده است. من این حکم حجر را اماره می
که فرد مذکور قبل از آن هم غیررشید بوده است. چون فاصله خیلی  این

نیم بگوییم به این سرعت رشید شده و دوباره به این توا کم است. نمی
گوید براي  سرعت غیررشید شده است. ولی حکم دادگاه حقوقی که می

این آقا قیم منصوب شده، تلویحاً بیانگر آن است که این فرد یکبار از 
که بگوییم دادگاه  حجر خارج شده و دوباره محجور شده است. مگر این

 شته است.عنایتی به این مطلب ندا
: اختالل دوقطبی که پزشکی قانونی به آن اشاره کرده دکتر دهقانی

کند. بدین صورت که فرد  است به نوعی این فرمایش اخیرتان را تأیید می
مزبور در واقع بعد از بلوغ، همچنان غیررشید بوده و این حالت روانی ادامه 

صادره بدوي هم پیدا کرده و متصل بوده است. به خصوص اینکه در رأي 
کند که ناظر بر همین استدالل است و االّ به اختالل دو قطبی اشاره می

اشاره به این نوع اختالل ضرورتی نداشت. منتها بحث این است که این 
مباحث از نگاه تحلیل حقوقی رأي، بسیار ارزشمند است. ولی به واقع این 

تعیین کیفر  596است که ما داریم براي یک فردي در راستاي ماده 
کنم که موضوع  کنیم و مرجع دیگر، آن را نقض کرده است. فکر می می

رأي و موضوع بحث اعم از این بحث هست که آیا حکم حجر صادر بشود 
توانستیم  داد؟ آیا باز می بود چه اتفاقی رخ می یا خیر؟ اگر حکم حجر نمی

تاریخ  چنین صحبتی را مطرح کنیم؟ چون دادگاه تجدیدنظر صرفاً روي
حکم حجر متمرکز شده است و جهات دیگر آن را بررسی نکرده است که 
آیا واقعاً فرد بعد از بلوغ تا تاریخ صدور حکم حجر از سالمت روان برخوردار 
بوده است یا خیر؟ در واقع، دادگاه تجدیدنظر در اینجا حکم سالمت فرد را 

در رأي بدوي  با آن واقعیتی کهاستصحاب کرده است اما این استصحاب 
خوانی ندارد. لذا بهتر بود که دادگاه تجدیدنظر  شود هم به آن اشاره می
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گرفت نه اینکه  کرد یا نظریه پزشکی قانونی را می تري می بررسی دقیق
 صرفاً بر بحث حجر تأکید نماید و از ابعاد دیگر غافل بماند.

: شاید بخواهیم مفهوم غیررشید را در ماده اخوي دکتر سادات
توسعه بدهیم، ولی ممکن است کسی این حالت مستقر را هم  596

اي از ضعف نفس برخوردار شود، آیا این  نداشته باشد ولی در یک لحظه
گردد یا خیر؟ ولی سؤال مد نظر بنده این است فرد هم مشمول ماده می

که دادگاه کیفري تا چه حدي باید از رأي دادگاه حقوقی در مورد حجر، 
. به عبارت دیگر، دادگاه کیفري تا چه حد باید به این حکم تبعیت نماید

 دادگاه حقوقی ملتزم باشد؟
توانیم استدالل کنیم که چون دادگاه حقوقی در این پرونده ما می

سالگی را تاریخ شروع حجر فرد اعالم نموده است، همین امر  17سن 
است. ما باید اي باشد بر اینکه قبل از آن هم محجور بوده تواند قرینه می

در رأي کیفري بر مفاهیم حقوق مدنی تأکید کنیم. ولی مفاهیم حقوق 
کنم که  مدنی خیلی قابل انعطاف است. مثالً در مورد چک من فکر می

همه بحث این است که آیا چک وسیلۀ تحصیل مال است یا خودش مال 
گویند که وسیله تحصیل مال است و لذا مالی تحصیل  است؟ اشتباه می

گویند  که خود چک مالیت دارد. یعنی وقتی می ده است. در حالینش
خواهند بگویند خودش  شود رهن گذاشت، پس می خود چک را می

مالیت دارد چون ارزش در آن تشخص پیدا کرده است. از تفاسیر حقوق 
شود استفاده کرد، چون بسیاري از مفاهیم حقوق جزا مبتنی  مدنی می

ست. آنها را باید بدانیم ولی دقت کنیم که بر مفاهیم حقوق خصوصی ا
 هاي کیفري هم اصالت دارد و داراي اقتضائات خاص خود است. تحلیل

اما این چیزي که رأي دادگاه تجدیدنظر بر آن مبتنی است، 
قانون مدنی است که ظاهراً یک نظر مشورتی  1210تفسیري از ماده 

این است که  1210اداره حقوقی قوة قضاییه بوده است. متن ماده 
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شود غیررشید فرض کرد. بنابراین، اینجا  شود، نمی شخصی را که بالغ می
گوید که اموال صغیر را  اش می بلوغ را اماره رشد گرفتند و بعد تبصره

که رشدش احراز شده باشد. بین این ماده و  شود به او داد مگر این نمی
تعدد و در نهایت تبصره تعارض وجود دارد و لذا منجر به تفسیرهاي م

 6صدور حکم وحدت رویه گشته است. مستند قرآنی این امر هم آیۀ 
 النّکَاح بلَغُوا إِذَا حتَّىوابتَلُوا الْیتَامى «دارد: سورة نساء است که مقرر می

ا أَن  افًا وبِدار إِسرَلَا تَأْکُلُوها  و أَموالَهم إِلَیهِم فَادفَعوا شْدا ر مّنْهم آنَستُم فَإِنْ
فَإِذَا  وف ا فَلْیأْکُلْ بِالْمعرُ من کَانَ فَقیرً و من کَانَ غَنیا فَلْیستَعفف و وا یکْبرُ

هِملَیوا عفَأَشْهِد مالَهوأَم هِمإِلَی تُمفَعکَفَى  دوه فان انستم ». « 1حسیبا بِاللـَّ
هراً این است که پس اموالشان را وقتی به آنها بدهید که ظا» منهم رشداً

و بیان داشتند  2رشد آنها را احراز کردید. اکثراً روي همین ظاهر رفتند

                                                           
یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ سورة نساء. ترجمۀ آیه بدین شرح است:  6. آیۀ 1

گاه اگر آنها را دانا به درك مصالح زندگی خود یافتید  شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن
اموالشان را به آنها باز دهید، و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل مکنید بدین 

ند). و هر کس (از اولیاء یتیم) اندیشه که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیر
داراست (از تصرف در مال او) خودداري کند، و هر که فقیر است (در مقابل نگهبانی او از 

گاه که مالشان را به آنها رد کردید باید بر  مال یتیم) به قدر متعارف ارتزاق کند، پس آن
 است. رد مال بر آنها گواه گیرید، و گواهی خدا براي محاسبه خلق کافی 

آید که آزمایش یتیمان باید پیش از  بر می " حتی"از تعبیر به . برخی مفسرین معتقدند که 2
ها براي اداره امور  رسیدن به حد بلوغ و به صورت مکرر و مستمر انجام شود، تا وضع آن

مالی خود روشن گردد، منظور از آزمایش پرورش تدریجی آنان است که قبل از بلوغ باید 
هاي عملی براي زندگی مستقل آماده شوند به این صورت مثالً مقداري از مال را در  مهبا برنا

کند و  ّ بر اعمال او نظارت می اختیار او گذارده تابه خرید و فروش و تجارت بپردازد و ولی
تعبیر به  .دهند آید اموالش را در اختیارش قرار می وقتی معلوم شد که از عهده این کار بر می

به معناي  " ایناس"از ماده  " اَنستم"هاست  اشاره به رشد مسلم آنهم  "هم منهم رشدااَنست"
،  تفسیر نمونه:  ر.كبراي مطالعۀ بیشتر در این خصوص براي نمونه  .باشد مشاهده و رؤیت می

تفسیر نور،  ؛ همچنین رك.، تهران ، دارالکتب االسالمیه آیت اللّه مکارم شیرازي و دیگران
 . ، قم ، انتشارات مؤسسه درراه حق281، ص 2، ج  تیمحسن قرائ
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که دادن اموال منوط به احراز رشد است. شیخ طوسی در پاسخ به 
نویسند  می» رفع حجر صغیر نیاز به حکم دادگاه دارد«کسانی که گفتند 

ع ألنه تقتضی ان یکون الناس کلهم محجوراً علیهم ألن هو خالف االجما«
لَعالحجر اذا ب عمالً هم وقتی انسانی بالغ شد، » احداً الیحکم الحاکم بفک

گونه باشد پس همۀ ما  گیرند. اگر اینهیچ کدام حکماً رفع حجر نمی
محجوراً هستیم چون حکم دادگاه در مورد ما صادر نشده است. حاال اگر 

شد برویم حکم دادگاه بگیریم آن وقت این تبعات منفی دارد. یعنی قرار با
رجوع به دادگاه براي احراز رشد کاري متعذر است، هم حرجی بر 

ها است زیرا هر نفر باید به دادگاه برود، خودش هم نباید برود  خانواده
خانواده باید او را ببرند و برایش حکم حجر بگیرند. هم تحمیلی است بر 

اییه یعنی به ازاي هر نفر یک پرونده در دادگاه داشته باشیم. هم قوه قض
مانعی در جریان عادي روابط اقتصادي است. ما همین که بخواهیم با یک 
 نفر روابط اقتصادي داشته باشیم باید بگویم حکم رفع حجر شما کجاست. 

شود، رشید است؛ ولی اگر مالی پیش شما دارد  فرد وقتی بالغ می
ید به او بدهید. ظاهر آیۀ قرآن هم این است که اگر مالی پیش توان نمی

خواهد؛  شما دارد اگر رشد او را احراز کردید به او بدهید در سایر موارد نمی
تواند تصرف کند، اما اگر  یعنی چه؟ یعنی اگر مال دست خودش هست می

تواند مگر اینکه رشد او احراز گردد. ممکن است  دست شما است نمی
گوید در اینجا فقط مال مطرح شده است، یعنی مالش را ندهید که کسی ب

تصرفات مادي بکند، اما تصرفات حقوقی او ظاهراً هیچ مشکلی ندارد. اینها 
هایی است که فقط بر اساس  هاي بالمراجح است. یعنی تبعیض ترجیح

گیرد که یک  گیرد و اتفاقاً توسط کسانی انجام می ظاهر ماده صورت می
کنند دست به تفسیر مواد قانونی  اطالعات حقوقی که پیدا میمقدار 

ها و  که قبل از آن باید خیلی فهم پیدا کرد و این روش زنند. در حالی می
 ها به کار گرفت.  ها را در اجراي آن فهم این منطق
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نتیجه رأي وحدت رویۀ صادر شده توسط دیوانعالی کشور هم این 
ظاهراً در کلیۀ امور خود رشید است  خواهد بود که هر کس که بالغ شد

-غیر از امور مالی خود که باید احراز رشد کنیم؛ که دو مشکل ایجاد می
اش محل بحث است، در  کند: اول این است که رشید فقط در امور مالی

امور دیگرش محل بحث نبوده که نیاز به تصریح داشته باشد که در سایر 
تبعیضی است که دلیل روشنی ندارد. امور رشید است. ثانیاً این هم یک 

تواند عقد نکاح منعقد کند، اما می  ساله 9زیرا طبق این رأي یک دختر 
 در اموال و حقوق مالی خود داراي محدودیت است. 

هاي حقوقی است که خیلی مظلوم  حقوق اشخاص یکی از جنبه
که همۀ بحث ما در حقوق این است که وقتی  واقع شده است، در حالی

گویند حقوق به معناي تنظیم روابط اجتماعی اشخاص هست، یعنی  می
که شما بتوانید نقش این بازیگران عرصۀ حقوق را به درستی به آنها  این

بگویید. اولین نکته این است که این شخص چه صالحیتی دارد و بعد 
کند. این است که ما مثالً در حقوق  ها را اجرا می چگونه این صالحیت

گونه تعریف  کنیم. شخصیت را این اصله از اشخاص بحث میمدنی بالف
کنیم، شخصیت یعنی قابلیت داراشدن حق و تکلیف؛ و من فکر  می
کنم این نگاه حقوق به شخصیت بسیار زیبا است. یعنی به هر میزانی  می

که براي اشخاص حق شناختید، به همان میزان شخصیت را تکریم 
ق را نادیده گرفتید شخصیت طرف را کردید. به هر میزان هم که این ح

سرکوب کردید. ولی اولین بحث، اصل حق تمتع است که قابلیت مطلق 
االصول  گوییم علی داراشدن حق است. برخالف شخص حقوقی که می

که در اساسنامه آن یا قانون  حق داراشدن هیچ حقی را ندارد مگر این
شویم که  ن بحث میتأسیس او به آن تصریح شده باشد و بعد هم وارد ای

از نمونه مواردي بود که  1210تواند اجرا کند. ماده  چگونه حقش را می
انگاري شده و چقدر ورود  داد چقدر نسبت به این مسئله ساده نشان می
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شخص در صحنۀ حقوق و به تعبیري بازیگري یا بازیگردانی در این 
ا آن وضع و با توجهی قرار گرفته است. این ماده ب عرصه مورد اهمال و بی

همۀ تعارضاتش و با همۀ این تفسیرهاي ناهمگونش، هنوز هم هست. 
نمونه آن همین رأي دادگاه تجدیدنظر هست که برخالف رأي وحدت 

گوید که اگر  رویه، کماکان سن بلوغ را امارة رشد دانسته است و بعد می
رأیی هم در خصوص حجر صادر شده است، از تاریخی که در رأي ذکر 

شود نه قبل از آن و همۀ مشکالت هم از  ، حکم حجر اجرا میشده
 همین جا حاصل شده است.

: ما نباید به حقوق کیفري به عنوان ابزار تأمین سایر دکتر دهقانی
انگاري صورت  هاي حقوق نگاه کنیم. لذا اگر در جایی جرمرشته
در  گیرد، اگر ما بخواهیم مفهوم مورد نظر قانون کیفري را بیاوریم می

هاي حقوق خصوصی تعبیر و تفسیر کنیم، گاهی ما را از هدف  قالب
حقوق کیفري که تأمین امنیت روانی و آسایش خاطر شهروندان هست 

کند. براي نمونه، اگر ما با مستخدمی برخورد کردیم که در جاي دور می
که ایشان کارمزد هست یا  نظر از این کند صرف اداري و دولتی کار می

او تمام وقت یا پاره وقت   کار معین است یا رابطۀ استخدامیقرارداد 
است، اگر وجهی را گرفت و امر خالف واقعی را واقع جلوه داد، باید عمل 
 1او را ارتشاء تلقی کنیم. اما یک وقتی هست که بحث زناي محصنه

                                                           
حد زنا براي زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان   -225ماده . 1

اجراي رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه 
زانیه محصنه است و در چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و 

احصان در  - 226ماده  باشد. صورت موجب صد ضربه شالق براي هر یک می غیر این
ـ احصان مرد عبارت است از آنکه  الف شود: هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می

داراي همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبل با وي در 
غ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبل را با وي داشته حال بلو

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه داراي همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که  باشد.
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شود. اگر فرض کنید مشخص شد که ایشان متأهل است ولی  مطرح می
طعاً ما باید به بطالن برسیم و اگر رسیدیم از بحث نکاحش باطل بوده ق
شود یا در بحث قتل اگر رابطۀ اُبوت و بنوت وجود  احصان خارج می

شود و ما باید این مفهوم را  داشته باشد قطعاً بحث قصاص منتفی می
دقیقاً به همان معناي حقوق مدنی بگیریم. در بحث تفسیر مضیق، بنده 

آبادي دادستان فقید کل کشور را قرائت  یعین عبارت مرحوم دکتر عل
مقصود حقیقی از تفسیر مضیق مواد جزایی این «فرمایند  کنم که میمی

است که برخالف امور حقوقی، در امور مشکوکه و قابل احتجاج نباید 
المقدور محدود و مضیق مواد قانون  متوسل به قیاس شد. از تفسیر حتی

ه هر وقت شک و تردیدي در فهم اي کرد ک جزا نباید چنین استفاده
قانون جزا پیدا بشود حتماً باید طوري آن را تفسیر و تعویل نمود که 
براي متهم مساعد باشد. موضوع رد یا قبول استدالل از راه قیاس در 

المللی حقوق جزا قرار داده شده است و کنگره  دستور جلسه کنگرة بین
زا که جرایم را تعریف مزبور اظهار تمایل نمود که مقررات حقوق ج

کند با عبارات و اصطالحات کلی ادا شود تا انطباق رویۀ قضایی را با  می
 ».ضروریات اجتماعی سهل کند

تفسیر  اصل کیفري و قوانین: آیا با توجه به تفسیر مضیق نوش آقاي شاه
 کیفري را گسترش داد؟ قوانین توان دایرة شمول به نفع متهم چگونه می
توانند  ضات در مقام تفسیر قوانین به چه سبکی میدر حال حاضر ق

قانون تعزیرات قانون را تفسیر کنند؟  596در مواجه با موادي مانند ماده 
به هر حال در قانون جدید الفاظی اضافه شده که تبعاتی دارد. مثالً اگر 
                                                                                                   

بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبل را با 
اموري از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماري  -227ه ماد شوهر داشته باشد.

گردد مانند ایدز و  مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر براي طرف مقابل می
 کند. سفلیس، زوجین را از احصان خارج می
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در قانون جدید بگوییم که ماده، هم شامل شخص رشید و هم غیررشید 
توان مطرح کرد که شخص رشید مورد  هایی می مثالوقت  شود، آن می

گیرد و به جهت هوا و هوسی که این شخص داشته  سوء استفاده قرار می
شود، اما هیچ منطق سلیمی او را مستحق است از او سوء استفاده می

داند. در این تفسیر غائی که مدنظر شما است آیا این حمایت کیفري نمی
حقوق کیفري اعمال کرد؟ آیا این یک نوع شود در  تفسیر غائی را می

توانیم احراز کنیم که بعد  قیاس نیست؟ ما چگونه هدف قانونگذار را می
که آیا در این متن جدید ما  آن را بسط بدهیم؟ و مسئله دیگر این

یا » او«توانیم بر اساس تفسیر روشمند بگوییم که قانونگذار این لفظ  می
 یر داده و متوجه نبوده است؟را به اشتباه تغی» این شخصی«

: به هر حال این مسئله، مسئله قابل درکی است و دکتر دهقانی
هاي مهم حقوق کیفري هم همین است که ما  شاید یکی از دغدغه

چگونه دست به تفسیري بزنیم که در عین پایبندي به آن هدف مقنن، 
به قیاس نرویم یا وسعت موضوعی که مورد نظر قانونگذار هست را 

ا هم ببینیم که به هر حال توسعه ندهیم. ولی ما باید آن طرف قضیه ر
کند که  برد و از آنها استفاده می قانونگذار الفاظی را در قانون به کار می

باید در راستاي هدف حقوق کیفري که تأمین امنیت و آسایش مردم 
قانون  590است، تفسیر گردد. مثالً، اگر انتقال مال در بحث ماده 

-ال در حقوق مدنی تعبیر را دقیقاً به مفهوم انتق 1375تعزیرات مصوب 
کنیم، در اینصورت آیا هدف قانونگذار که حفظ سالمت نظام اداري است 

فرمایید که در واقع تأمین  را تأمین کردیم؟ قطعاً شما هم تصدیق می
کنم که این موضوع داللت بر خروج از منطوق  نشده است. من فکر می

و هدف و منطقی که  ماده ندارد. فقط ما در راستاي درك مراد قانونگذار
 رویم. کنیم و پیش می حقوق کیفري براي آن ایجاد شده تفسیر می
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االصول نباید رود هم ما علی در بحث عباراتی که در قانون به کار می
نسبت لغو به مقنن بدهیم و چنین کاري باید آخرین راه باشد که ما 

تقنین بیاییم عمل لغو را به قانونگذار نسبت بدهیم. چون با حکمت 
مغایر است که ما عباراتی را که قانونگذار به کار برده بگوییم که قانونگذار 

کنم که در تفسیر باید به هدف و  اینجا اشتباه کرده است. من فکر می
 حکمت شارع و مقنن هم توجه گردد. 

قانون تعزیرات خود قانونگذار  596در رابطه با ماده  یکی از حضار:
خسارت مالی را مطرح کرده است. یعنی اگر آمده لفظ ضرر و جبران 

آورد اما باعث ورود  شخص سندي را از یک فرد غیررشیدي به دست 
قانون تعزیرات خارج است.  596ضرر نشود، موضوعاً از دایره شمول ماده 

چون یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که یک ضرري به طرف 
د، یک سندي را از دیگري به رسد که اگر فر وارد بشود. پس به نظر می

دست بیاورد که این سند جنبۀ مالی نداشته باشد و باعث ورود ضرر 
 کند. قانون تعزیرات دیگر مصداق پیدا نمی 596نشود، ماده 

یک بحث دیگر هم در رابطه با حکم حجر بود. آقاي دکتر فرمودند 
ین که گیریم. حال صرفنظر از ا اي می که از این حکم حجر ما یک اماره

ها اعتقاد دارند که اصالً تقسیم احکام به تأسیسی و اعالمی  بعضی
رسد که حکم حجر حکم تأسیسی است. شما  اي ندارد، به نظر می فایده

چگونه از یک حکم تأسیسی که دارد یک وضعیت جدیدي را ایجاد 
که قبل از آن هم این قضیه یعنی  اید؟ براي این کند یک اماره گرفته می

 وجود داشته است؟ حکم حجر
و تبصره آن تعارض وجود  1210: بین ماده اخوي دکتر سادات

دارد با چه وجه ترجیحی مالی که دست من است به او ندهم، اما مالی 
که دست خودش است را بتواند بفروشد، یعنی چه؟ یعنی مال را ندهم 

که  تواند تصرف حقوقی بکند؟ در حالی که تصرف مادي بکند، بعد می
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بحث رشد در مورد تصرف حقوقی است. این است که این تعارض  همۀ
اي گفتند که حتماً باید بعد  وجود دارد. بله این مسأله پیشینه دارد. عده

اي دیگر معتقدند که احراز رشد صحیح از بلوغ احراز رشد بشود و عده
نیست. اگر احراز رشد نباید بشود پس باید بگوییم بلوغ امارة رشد هم 

 شود. آن وقت دوباره همین مسائلی که عرض شد، مطرح می هست که
وقت ورود ضرر به عنوان شرط  مطلب دیگر هم این است که هیچ

به هر نحو «گوید:  تحقق جرم محسوب نشده است تا آنجایی که می
گوید عالوه بر جبران خسارت مالی به حبس  سپس می». تحصیل نماید
مجازاتش است. یعنی مجازاتی که گوید این  شود، یعنی می محکوم می

باید تحمل کند، اگر در نتیجه این کار خسارتی هم وارد شده خسارت را 
میلیون هم او را بدهکار  135هم باید جبران کند. یک سندي گرفته، 

کرده اما فعالً هیچ وجهی از او نگرفته است. پس خسارتی وارد نیست. 
ف نفس اتفاق افتاده، حبس تحصیل سند به این معنا با استفاده از ضع

هم دارد؛ اما مجازات خسارتی ندارد چون خسارت نزده است. در مادة 
 . 1در تعریف جرم و ارکان جرم شرط تحقق ضرر نیامده است 596

در مورد بحث اماره هم باید عرض کنم که رأي صادره صرفاً اماره 
یر؟ است. حاال قبل از آن مشمول آن اصل و امارة قضایی هست یا خ

هاي حقوقی از  دادگاه در این مورد وارد نشده است. من همیشه در بحث
کنم؛ اگر کسی نقض عهد کرده است، متعدله،  ها استفاده می این نمونه

هم باید خسارت را ثابت کند، هم نقض عهد را و هم رابطه سببیت بین 
نقض عهد و ورود خسارت را، همۀ اینها هم خالف اصل است. یعنی اگر 

هد به ترك فعل است باید اثبات کنید که انجام داده، اگر که ضرر را تع
                                                           

. نتیجه الزم براي تحقق این جرم این است که نوشته یا سند مأخوذ موجب التزام شخص 1
لبته ورود ضرر بالفعل به شخص غیررشید الزم نیست، بلکه صرف غیررشید شود. ا

 کند.احتمال ورود ضرر، یعنی ضرر بالقوه، هم کفایت می



 رشیدسوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص غیر/  44

شما باید اثبات بکنید رابطه سببیت را هم شما باید اثبات کنید. اما 
گاهی این رابطۀ سببیت، بنابر غلبه، در مواردي مفروض است. مثالً 

گویند معماري ساختمانی را ساخته، بعد از پنج روز ساختمان  می
. شما باید اثبات کنید که معمار در ساختن این ساختمان ریزد می

ها ناشی از کوتاهی او بوده است. ولی در این  کوتاهی کرده و این خسارت
مفروض است و نیازي به اثبات آن نیست چون  1مورد، رابطه سببیت

آنقدر این اتفاق نزدیک است که غالباً این خسارت را منسوب به کوتاهی 
که خالف آن ثابت بشود. یعنی معلوم شود  ند، مگر اینک فرد معمار می

که او کوتاهی نکرده و یک اتفاق دیگري رخ داده که ساختمان خراب 
شده است. در این پرونده نیز بنده از این غلبه و از این قرابت زمانی 

خواهم استفاده  (یعنی زمان بالغ شده فرد و زمان صدور حکم حجر) می
بگوییم در این فاصله زمانی کوتاه، فرد مزبور یکباره  توانیم کنم که آیا می

                                                           
از طـرف   تقصـیر  ارتکـاب  و دیـده  زیـان  بـه  ضـرر  ورود مدنی،اثبات مسئولیت  براي توجیه. 1

زیـان بـار اثبـات     فعـل  و ضـرر  عامل دو بین  خوانده،کافی نیست ،بلکه باید رابطه سببیت
کسـی اقامـه دعـوي نمایـدو      طرفیت به بتواند زیان  شود. به عبارت بهتر براي آنکه قربانی

عالوه بر اثبات وقوع تقصیر یافعلی از طرف خـود   خواستار جبران خسارت بر خویش گردد؛
پاسخگوي افعـال آنهاسـت و ورود ضـرر ،بایـد      او که اشیایی یا اشخاص جانب از یا  خوانده
ازقانون مسـئولیت  1دو را اثبات نماید. مقنن در ماده  این میان معلولی و علت  د رابطهوجو

ودر » مسـئول جبـران خسـارات ناشـی از عمـل خـودمی باشـد       «...مدنی؛ اشعار می دارد؛
در مـوردي کـه عمـل وارده کننـده زیـان موجـب       «از همین قانون اشعار مـی دارد؛ 2ماده

وت امـر او را بـه   خسارت مادي یا معنوي زیان دیده شده باشد،دادگاه پس از رسیدگی و ثب
به این ترتیب اگـر وجـود رابطـه سـببیت احـراز      »جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.

در حقوق کیفري نیـز رابطـۀ سـببیت از     .نشود ،خوانده مسئول جبران خسارت نمی باشد
اهمیت زیادي برخوردار است. براي مطالعـه بیشـتر در خصـوص رابطـۀ علیـت در حقـوق       

رابطه ي علیت در حقوق کیفري ایـران  نسب، سید یزداهللا، طاهري .کیفري براي نمونه رك
حسنی، محمد نجیب، رابطـۀ سـببیت    ؛1389، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال و انگلستان

در حقوق کیفري، ترجمۀ علی عباس نیاي زارع، انتشارات دانشگاه علـوم اسـالمی رضـوي،    
 .1386چاپ اول، سال 
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رشید شده و دوباره غیررشید و محجور گردیده است؟ از طرف دیگر، 
اي بر این گرفت که فرد بعد از توان قرینهنصب قیم براي این فرد را می

بلوغ یکبار رشید شده و دوباره محجور شده است مگر اینکه بگوییم که 
 لب عنایتی نداشته است.دادگاه به این مط
که احراز حجر در صالحیت دادگاه  : با توجه به ایننوش آقاي شاه

تواند حجر آن شخص را احراز کند؟  خانواده است، آیا دادگاه کیفري می
تواند وارد بشود و بگوید من تشخیص دادم که  آیا آن دادگاه کیفري می

که باید قرار  ینقبل از این حکم حجر، این شخص رشید نبوده است یا ا
 اناطه صادر بکند؟

صادر کند. چون استحضار  1: قطعاً باید قرار اناطهدکتر دهقانی
، از قواعد آمره 1دارید قواعد صالحیت آن هم در بحث صالحیت ذاتی

                                                           
معناي اصالحی از معناي . منوط کردن آمده است و وابسته کردناناطه در لغت به معناي . 1

اناطه به معناي توقف رسیدگی و اظهارنظر یک  ،باشد. در اصطالح لغوي چندان دور نمی
هرگاه تعقیب به بیان دیگر، دادگاه بر ثبوت امر دیگر در دادگاه دیگري تعریف شده است. 

حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و  دعوي کیفري یا رسیدگی دادگاه جزایی موکول به
اظهارنظر قطعی نسبت به آنها خارج از صالحیت نهاد تعقیب و یا دادگاه کیفري است، 
مراجع اخیرالذکر باید رسیدگی را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موکول به 

و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی . در اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند
هرگاه ضمن "است که:  را اینگونه باز نموده ، اناطه13در ماده  1378مصوب  امور کیفري

رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امري که رسیدگی به آن در صالحیت 
دادگاه دیگري است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر 

می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابالغ می شود. ذي نفع مکلف است آیین دادرسی 
ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیري و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده 
ارائه و یا دادخواست الزم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی 

در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  ."ی خواهد گرفتخود ادامه داده و تصمیم مقتض
هرگاه احراز  -21ماده هایش منعکس شده است. و تبصره 21نیز قرار اناطه در مادة  1392

مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صالحیت مرجع کیفري 
و با صدور قرار اناطه، تا هنگام نفع نیست، و در صالحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذي
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است و قابل تخطی نیست. دادگاه جزایی در مقام رسیدگی اگر با چنین 
ود یا چنین ادعایی موضوعی هم روبرو شد و نیازمند صدور حکم حجر ب

 مطرح شد، قطعاً باید قرار اناطه صادر کند. 
 «پایان جلسه»

                                                                                                   
صورت موقت بایگانی میصدور رأي قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به

ماه از تاریخ ابالغ قرار اناطه بدون عذر موجه به نفع ظرف یکصورت، هرگاه ذيشود. در این
دهد رسیدگی ادامه میدادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفري به 

توسط بازپرس صادر  در مواردي که قرار اناطه  -1تبصره کند. و تصمیم مقتضی اتخاذ می
که دادستان با این قرار موافق شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیمی

اموال منقول از  -2تبصره آید. ) این قانون به عمل می271نباشد حل اختالف طبق ماده (
-صورت موقت بایگانی میمدتی که پرونده به -3تبصره  شمول این ماده مستثنی هستند.

 شود.شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی
موجب قانون براي مراجع جزایی جهت ه صالحیت کیفري عبارت از اختیاري است که ب. 1

مقررات مربوط به صالحیت کیفري از قواعد و ت. رسیدگی به امور کیفري تفویض شده اس
. قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع کیفري تاثیر در آن ندارد

 کیفري مراجع صالحیت تعیین براي ضابطه ترین ساده و نخستین جرم ، نوعصالحیت ذاتی
-می چهار دسته شامل و نوع و اهمیت جرم است مالك تعیین کننده این صالحیت. است

ب:صالحیت بالعکس.  و قضایی غیر مراجع به نسبت صالحیت مراجع قضایی الف:گردد: 
ج:صالحیت مراجع بدوي نسبت به . مراجع حقوقی نسبت به مراجع کیفري و بالعکس

د:صالحیت مراجع عمومی نسبت به مراجع اختصاصی و . مراجع تجدید نظر و بالعکس
این خصوص براي نمونه رك. گلدوست جویباري، رجب، . براي مطالعه بیشتر در بالعکس

؛ خالقی، علی، آیین دادرسی 1393آیین دادرسی کیفري، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال 
 .1392کیفري، انتشارات شهردانش، چاپ بیست و پنجم، سال 
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 منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه
خیانت در امانت در حقوق پورنجفی، لیال، بررسی تطبیقی جرم  .1

ارشـد حقـوق   نامـۀ کارشناسـی  ایران، انگلستان و مصـر، پایـان  
 .1383شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال کیفري و جرم

توحیدي نافع، جالل، بزه خیانت در امانـت در قـانون مجـازات     .2
ارشــد حقــوق نامــۀ کارشناســی، پایــان1375اســالمی مصــوب 

 .1375ید بهشتی، سال شناسی، دانشگاه شهکیفري و جرم
دیدة زاده، محمدجعفر و حسینجانی، بهمن، موضوع و بزهحبیب .3

جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، مجلۀ دانشکدة علـوم  
 .1386، پاییز 19انسانی دانشگاه سمنان، شمارة 

زاده، محمدجعفر، تحلیل جرایم کالهبـرداري و خیانـت   حبیب .4
ارات دادگسـتر، چـاپ   در امانت در حقوق کیفري ایـران، انتشـ  

 .1391اول، سال 
(جرایم علیه امـوال و   2زراعت، عباس، حقوق جزاي اختصاصی .5

 .1392مالکیت)، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال 
هاي گوناگون سالمندآزاري، مجلـۀ  زندي، فاطمه، درآمدي به جنبه .6

 .1384، پاییز و زمستان 53و  52حقوقی دادگستري، شمارة 
-هـاي جـرم  دیـده؛ از بایسـته  امیر، ناتوانان بـزه پیروز، سماواتی .7

شناختی تا قوانین و مقررات کیفري، مجلۀ حقوقی دادگستري، 
 .1384، پاییز و زمستان 53و  52شمارة 

شکري، رضا و سیروس، قادر، قانون مجازات اسالمی در نظم  .8
حقوقی کنونی (دکترین و رویۀ کیفري ایران)، نشر مهاجر، 

 .1386سال 
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یم، رهنمودهاي حقوق کیفري ماهوي در قبال عباچی، مر .9
، 53و  52دیده، مجلۀ حقوقی دادگستري، شمارة کودکان بزه

 .1384پاییز و زمستان 
نیا، حسن، جرم سوءاستفاده از ضعف نفس افراد فرهودي .10

، بهار و 6و 5غیررشید، مجلۀ کانون وکالي دادگستري، شمارة 
 .1386تابستان 

)، 3و2و1وق جزاي اختصاصی (هاي حقکوشا، جعفر، بایسته .11
 .1390انتشارات مجد، چاپ اول، سال 

هاي حقوق جزاي اختصاصی، انتشارات گلدوزیان، ایرج، بایسته .12
 .1392میزان، چاپ سوم، سال 

گلدوزیان، ایرج، محشاي قانون مجازات اسالمی، انتشارات  .13
 .1391مجد، چاپ هفدهم، سال 

مالکیت، میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و  .14
 .1392، سال 36انتشارات میزان، چاپ 

ولیدي، محمدصالح، حقوق جزاي اختصاصی، انتشارات امیرکبیر،  .15
 .1371چاپ اول، سال 

 


