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مؤظفین خدمات عامه کسانی هستند 
مردم  عامه  به  وخدمت  کار  مرصوف  که 
میباشند. این اشخاص  از طرف دولت مؤظف 
.از  دهند  انجام  را  عامه  خدمات  تا  میشوند. 
جانب دیگر کار های که ایشان انجام میدهند 
به نفع عامه مردم بوده نه فرد خصوصی ویک 
بناً الزم است تا غرض وضاحت  شخص معین. 
بیشرت تعریف از مؤظف خدمات عامه داشته 

باشیم.
در قاموس اصطالحات حقوقی مؤظف خدمات 

عامه چنین تعریف شده است:
موظف خدمات عامه ، شخصیکه جهت اجرای 
اداری واجرائیوی در مطابقت  از  اعم  وظایف 
با احکام قانون از طرف دولت تؤظیف گردیده 

، میباشد.
عامه  خدمات  مؤظف  تذکرمخترص  از  بعد 
به  رشوع  یا  تجاوز  مجازات  به  میگردیم  بر 
تجاوزعلیه مؤظف خدمات عامه که ماده 354 

کود جزاء در زمینه چنین رصاحت دارد:
با  عامه  خدمات  مؤظف  علیه  که  شخصی 
استعامل قوه، شدت ، تخویف یا تهدید، تجاوز 
کند یا به تجاوز رشوع مناید، به حبس قصیر یا 
جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی 

ویا به هردوجزاء محکوم میگردد.
 قانون جزاء که فعآل ملغی شده عین موضوع 
را به حبس قصیر که از ششامه کمرت نباشد یا 
جزای نقدی که از شش هزار کمرت یا از دوازده 
هزارافغانی بیشرت نباشد قابل مجازات دانسته 
بود. تفاوتهای که دیده میشود اینست که کود 
قانون جزاء  در  قبآًل  که  را  نقدی  جزاء  جزای 
کمرت از شش هزار وبیشرت از دوازده هزار نباشد 
برده  یاال  افغانی  تا شصت هزار  به سی هزار 
حبس  رصف  حبس  جزای  تعیین  قسمت  ودر 
قصیر ]میعاد حبس قصیر از سه ماه تا یکسال 
است [  را تذکرداده میعاد کمرت یا زیاد تر را 
در  که  شود  می  دیده  بنآ  است.  نکرده  قید 
قسمت جزای نقدی، جزای شدید تر را در نظر 
است  داشته  نرمش   حبس  ودرقسمت  گرفته 
زیرا حبس قصیر را تذکر داده بدون اینکه حد 

اقل  یا حد اکرث را قید کرده باشد. 
دهیم:   بیشرت رشح  را  مذکور  ماده  اگر  اضافتآ 
علیه  قوه  استعامل  که  آمده  مذکور  ماده  در 
یا  باشد  شدید  چه  عامه  خدمات  مؤظفین 
می  استفاده  قوه  از  که  کند  تهدید  یا  خفیف 
، یا تجاوز مناید یا هم حد اقل به تجاوز  کند 
رشوع کند به عنوان مرتکب جرم شناخته شده 
مجازات تعیین شده باالیش قابل تطبیق است.

در رابطه به تعقیب دوامدار، توقف در جوار 
عامه  خدمات  مؤظف  وظیفه  محل  یا  منزل 

ماده )355 ( کود جزاء مینگارد:
)1( -  شخصی که مؤظف خدمات عامه را با 
تعقیب دوامدار، توقف در جوار منزل یا محل 
وظیفه او به قصد تهدید ویا منع او از اجرای 
وظیفه به نحوی از انحا مورد تجاوز قرار دهد 
به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا 

شصت هزارافغانی ، محکوم میگردد.
عامه  خدمات  مؤظف  مرتکب،  هرگاه   –)2(
باشد عالوه بر جزای مندرج فقره )1( این ماده 
نیز  وظیفه،  از  انفصال  یا  مسلک  از  طرد  به 

محکوم می گردد.
دیده  گیرد  قرار  تحلیل  مورد  اگر  مذکور  ماده 
میشود که دو حالت که در ماده مذکور آمده 

باید مورد توجه قرار گیرد:
اوآل - اینکه در فقره اول از کسانی تذکر داده 
اینکه  یعنی  نباشد  عامه  خدمات  مؤظف  که 
و  تعقیب  به  باشد ودست  غیر رسمی  شخص 
تهدید مؤظفین خدمات عامه که کارکن رسمی 

است بزند .
ثانیآ -  اینکه در فقره دوم ماده مذکور تذکر 
رفته است که مؤظف خدمات عامه باشد، به 
این معنی که مؤظف خدمات عامه ، مؤظف 
کند  تهدید  و  تعقیب  را  دیگر  عامه  خدمات 
درینصورت مرتکب مذکور عالوه بر جزای پیش 
بینی شده درکود جزاء  که هامنا حبس قصیر 
تا شصت هزارافغانی   نقدی سی هزار  وجزای 
می باشد به طرد از مسلک  وانفصال از وظیفه 

نیز محکوم می گردد.
غرض وضاحت انفصال از وظیفه الزم است تا 

به رشح آن پرداخته شود:
- انفصال از وظیفه در ماده )11( مقرره امور 

ذاتی کارکنان خدمات ملکی چنین آمده 
" )1( – کار کنان خدمات ملکی در موارد ذیل 

طور مؤقت از وظیفه منفصل میشود:
1 – حالت تعلیق .پ

 2 – حالت استعفاء یا ترک وظیفه .

 در اجتــامع انســانی کــه همــه در جســتجوی 
ــان  ــن می ــتند و در ای ــش هس ــت خوی منفع
ــی  ــه انســانیت م ــه ب هســتند انســانهایی ک
میــان  محبــت  ازدیــاد  بــرای  اندیشــند، 
ــب و  ــد، ش ــی کنن ــزی م ــه ری ــانها برنام انس
روز در تــالش انــد کــه از هر طریقــی بتوانند 
بــرای ترویــج انســان دوســتی کار کننــد؛ 
ــرای  ــد ب ــی توان ــه م ــی ک ــی از راه  های یک
نــوع بــر، محبــت بــه ارمغــان آورد، »هبــه« 
ــار و  ــه« اســت کــه بــدون شــک ایث و »هدی
فــداکاری هبــه کننــده را نشــان مــی دهــد؛ 
ــال  ــه م ــا هم ــمتی ی ــه قس ــی ک ــان های انس
ــی  ــدام توقع ــدون ک ــچ ب ــدون هی خــود را ب
بجــز رضــای خالــق بــه افــراد مســتحق هدیه 
ــه  ــت ک ــن کاری اس ــن بزرگرتی ــد ای ــی کنن م
ــرای هــم نوعــش انجــام مــی  یــک انســان ب
ــر  ــد؛ پیام ــی کن ــت م ــج محب ــد و تروی ده
گرامــی اســالم صلــی اللــه علیــه و آلــه و 
ســلم نیــز فرمــود: »هدیــه کنیــد و بخشــش 
ــه  ــد« ب ــاد کنی ــت را زی ــد و محب ــه کنی پیش
همیــن اســاس عقــد هبــه از جملــه عقــودی 
ــه، ودیعــه و قــرض  اســت کــه هامننــد عاری
مــی توانــد نویــد بخــش خــوش بختــی هــا و 
ــه  ــد هب ــد؛ عق ــتی باش ــان آور بردوس ارمغ
بخشــی از عقــودی اســت کــه بزرگرتیــن 
را  مســتضعف  ی  طبقــه  یــک  نیازهایــی 

بــرآورده مــی ســازد و از طــرف دیگــر ضامــن 
ســعادت دنیــا و آخــرِت شــخص هبــه کننــده 

ــت.  ــده هس ــه دهن و هدی
1.       هبه در لغت  و اصطالح

هبــه در لغــت بــه معنــای اعطــای مــال 
بطــور مجانــی و ترعــی اســت.  در اصطــالح 
فقــه عبــارت از متلیــک مــال بالعــوض آمــده 
اســت مــاده 833 مجلــه االحــکام نیــز هبــه 
را متلیــک مــال بالعــوض دانســته اســت  امــا 
ــد  ــوده ان ــه من ــا از هب ــی بعضــی فقه تعریف
مشــول هبــه بعــوض منــی شــود.  مــاده 
1176 قانــون مدنــی هبــه را چنیــن تعریــف 
کــرده اســت: "هبــه عبــارت اســت از متليــک 
مــال بــه شــخص ديگــر بــدون عــوض، گاهــي 
مبقابــل عــوض نيــز صــورت مــي گــرد ".علت 
ــرط  ــه ب ــان، هب ــی از فقیه ــه بعض ــن ک ای
عــوض را در تعریــف نیــاورده انــد، ایــن 
اســت کــه از نظــر اینهــا، هبــه معــوض حکــم 
بیــع را دارد، خیــار و شــفعه در آن ثابــت 
ــورد  ــه در م ــل از اینک ــال قب ــود. ح ــی ش م
هبــه رشح داده شــود الزم از اصطالعــات 

ــردد: ــاد آوری گ ــه ی رضوری در زمین
       اصطالعات:

واهــب: شــخصی کــه مالــی را بــه کســی 
ــد. ــی کن ــه م ــر، هب دیگ

ــه را  ــال موهوب ــه م ــی ک ــه: کس ــوب ل موه

ــد. ــی کن ــول م قب
موهوبــه: مــال کــه مــورد هبــه واقــع شــده 

اســت.
 ارکان هبه

ا( ایجاب و قبول
عقــد هبــه بــا ایجــاب و قبــول منعقــد مــی 
ــکام،  ــه االح ــاده 838 مجل ــق م ــردد، مطاب گ
الفــاظ کــه توســط آن ایجــاب صــورت مــی 
ــت«  ــد از: »اکرمــت« »وهب ــارت ان ــرد عب گی
قانــون   1179 مــاده  ومطابــق  »هدیــت« 
مدنــی" عقــد هبــه بــه تعاطــی نیــز منعقــد 
شــده مــی توانــد". بــه ایــن معنــی کــه عقــد 
هبــه بــدون لفــظ ایجــاب و قبــول، نیــز قابــل 

انعقــاد اســت.
دوم( قبض

یکــی از جملــه ارکان عقــد هبــه، قبــض 
اســت؛ موهــوب لــه بایــد بعــد از عقــد، 
مــال مــورد هبــه را قبــض کنــد، مطابــق 
فقــره یکــم مــاده 1178 قانــون مدنــی" هبــه 
بــدون قبــول و قبــض موهــوب لــه و يــا نايب 
ــاده  ــره دوم م ــردد".  در فق ــل منيگ او تکمي
متذکــره قانــون مدنــی آمــده " هــرگاه هبــه 
از طــرف ولــی یــا وصــی موهــوب لــه صورت 
گرفتــه باشــد، واهــب در قبــول و قبــض هبــه 
نیــز نیابــت مــی منــا یــد" .  در صورتــی کــه 
مــال در تــرصف متهــب قــرار داشــته باشــد، 

ــون مدنــی مقــرر مــی دارد  مــاده 1181 قان
"هــرگاه مــال در حالــی هبــه شــود کــه 
ــد،  ــته باش ــرار داش ــه ق ــوب ل ــرصف موه بت

ــه قبــض شــده تلقــی مــی شــود". هب
ــش از  ــه پی ــه در هب ــاد آوریســت ک ــل ی قاب
قبــض کــردن، اثبــات ملکیــت بــرای موهــوب 
ــه  ــی ک ــه روایات ــود،  چنانچ ــی ش ــه م ــه ن ل
از پیغمــر )ص( روایــت شــده کــه فرمــوده 
اســت  "عقــد هبــه جــز ایــن کــه قبــض 
گــردد، جــواز نــدارد"   کــه مــراد از آن اثبــات 

ــت اســت. ملکی
از رشیعــت،  تبعیــت  بــه  مدنــی  قانــون 
ــه،  ــوب ل ــرای موه ــت ب ــت ملکی ــرای تثبی ب
ــد قبــض گــردد و اگــر عقــار باشــد  مــال بای
بایــد در ورق رســمی تحریــر گــردد، مطابــق 
قانــون مدنــی، قبــض کامــل در مــال منقــول 
و تحریــر در ورق رســمی اگــر عقــار باشــد، 
حتمــی اســت.چنانچه مــاده 1180قانــون 
عیــن  میدارد:"ملکیــت  ترصیــح  مذکــور 
موهوبــه وقتــی ثابــت مــی شــود کــه عیــن 
ــه  ــردد. در صورتیک ــض گ ــآل قب ــور کام مذک
ــد در ورق  ــد، تحریرعق ــار باش ــه عق موهوب
ــی  ــی م ــه حتم ــاد هب ــت انعق ــمی جه رس

ــد". باش

! ن آ یط  ا ــر ش و  ن  کا ر ا  ، ــه هب ــد  عق  
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ی  ی ها ر همکا ن  ما ز سا عضو  ی  ها ر کشو لیه  عد ی  ا ر ز و س  جال ا ششمین  ر  د ر  کشو لیه  عد یر  ز و
نمود تأکید  فراملی  جرایم  با  مبارزه  منظور  به  منطقوی  همکاری های  ایجاد  به  شانگ های 

ــر  ــر انــور وزی جاللت مــآب دکــرت عبدالبصی
عدلیــه ج.ا.ا، بــه دعــوت رسپرســت وزارت 
ایــن  در  قرغیزســتان  جمهــوری  عدلیــه 
ــات  ــوده، روی موضوع ــرتاک من ــالس اش اج
مرتبــط بــه اجــالس از جملــه نیــاز بــه 
همکاری هــای منطقــوی جهــت مبــارزه 
بــا جرایــم فراملــی تأکیــد کــرد. وی گفــت: 
منطقــوی  همکاری هــای  سلســله  بــه 
و مبــارزه در برابــر تروریــزم جهانــی و 
جرایــم فراملــی، انتظــار مــی رود تــا در 
از طــرف  کــه  اصــالح کودکانــی  زمینــه 
ــه حمــالت  ــزم ب حلقــات جنایــت کار تروری
انتحــاری تشــویق و کشــانده می شــوند، 
گیــرد.  همــکاری همــه جانبــه صــورت 
و  اصــالح  کــرد:  اضافــه  عدلیــه  وزیــر 
تربیــت اطفــال متخلــف از قانــون ]اطفــال 
ــم  ــه جرای ــوم ب ــا محک ــم و ی ــون، مته مظن
علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی[ و تقدیــم 
ــه جامعــه  ــوان افــراد ســامل ب ــه عن آن هــا ب
ــاق  ــان و قاچ ــری از قاچــاق انس و جلوگی
ــه رضورت  ــت ک ــواردی اس ــران، از م مهاج
همــکاری کشــورهای منطقــه را می طلبــد.  
آدرس  از  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز  او 
ــا  ــه ب ــه کشــورهایی ک ــس ب ــن کنفران همی
کســب منفعــت از تروریــزم، منطقــه و 
ــاخته  ــه رو س ــی روب ــی ثبات ــه ب ــان را ب جه
ــروزی  ــش اف ــا از آت ــردد ت ــه گ ــد، توصی ان
ــی، دســت  ــد منفعت هــای موهوم ــه امی ب

ــد. بردارن
اجــالس  ایــن  در  کشــور  عدلیــه  وزیــر 

ادامه در صفحه 2

 مجــازات مجرمین تجاوزعلیه
 مؤظفیــن خدمات عامه   

گفــت: منحیــث وزیــر عدلیــه در جهــت 
ــی از  ــزرگ جهان ــرات ب ــا خط ــارزه ب مب
ــری و  ــد ب ــم ض ــزم، جرای ــه تروری جمل
قاچــاق انســان، در محــدودۀ صالحیــت 
فعالیت هــای  خویــش،  مســئولیت  و 
ایجــاد  زمینــه ی  در  را  چشــم گیری 
چهارچــوب حقوقــی و قانونــی بــرای 
مبــارزه بــا ایــن جرایــم، انجــام داده ایــم.

اجــالس وزرای عدلیــه کشــورهای عضوی 
شــانگ های  همکاری هــای  ســازمان 
»چالپان اتــا«  شــهر  در  این بــار 
قرغیزســتان، به منظــور تبــادل تجربیــات 
عضــو،  کشــورهای  عدلیــه  وزرای 
بــرای  جانبــه  چنــد  همکاری هــای 
از  بین املللــی  تهدیدهــای  بــا  مقابلــه 
جملــه تروریــزم و نیــز ایجــاد کمیســیون 
ســازمان  عضــو  کشــورهای  حقوقــی 
برگــزار  شــانگ های،  همکاری هــای 

گردیــد.
اجــالس،  ایــن  در  کــه  اســت  گفتنــی 
مناینــده گان کشــورهای چین، قزاقســتان، 
ازبکســتان،  قرغیزســتان،  روســیه، 
جملــه  از  تاجیکســتان  و  پاکســتان 
اعضــای اصلــی ایــن ســازمان انــد. در این 
اجــالس، جمهــوری اســالمی افغانســتان، 
بــالروس، ایــران و مغولســتان بــه عنــوان 
اعضــای ناظــر ســازمان همکاری هــای 

داشــتند. حضــور  شــانگ های 
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انتخابی  های  عهده  به  شمولیت  حالت   –  3
ملکی  خدمات  های  بست  خارج  انتصابی  یا 
مقامات  موافقه  به  املللی  بین  موسسات  یا 

ذیصالح دولتی مطابق احکام قانون.
4 – حالت انتظار با معاش .

ازحاالت  تا  است  الزم  بیشرت  وضاحت  غرض 
فوق الذکر به طور مخترصیاد آوری گردد:

- حالت تعلیق :
ذاتی  مقرره   )12( ماده  رصاحت  مطابق 
خدمات  کارکنان  ملکی،  خدمات  کارکنان 
ملکی در حالت ذیل به حالت تعلیق قرار می 

گیرند :
1 – در صورتی که باالثر اتهام تحت توقیف 

قرار گیرند.
2 – در صورتی که به مقصد تحقیق یا محاکمه 
خدمات  قراردادای  کارکن  یا  مامور  دست 

ملکی از کار گرفته شود .
درماده )356 ( کود جزاء پیرامون تجاوز منتج 
به رضب یا جرح علیه مؤظفین خدمات عامه

چنین آمده : 
" هرگاه مقاومت یا تجاوز شخص علیه مؤظف 
وی  جرح  یا  رضب  به  منجر   ، عامه  خدمات 
صد  سه  یا  متوسط  حبس  به  مرتکب  گردد، 

هزار افغانی، محکوم می گردد."
شده  ملغی  جزای  قانون  را  موضوع  عین 
هزار  شصت  نقدی  وجزای  متوسط  حبس 
افغانی گرفته بود در حالیکه در کود جزاء در 
تا سه صد  نقدی شصت هزار  قسمت جزای 
هزارافغانی  گرفته ، مقنن  در قسمت جزای 
نقدی مجازات شدید تر را در نظر گرفته ، به 
این معنی که  در قسمت حفظ آبرو واحرتام 
کارهای   ، عامه  خدمات  مؤظفین  اینکه  به 
جزای  مجازات  میدهند  انجام  را  املنفعه  عام 
نقدی را بلند برده تا باشد هرکس نتواند حق 
و ناحق با الی مؤظفین خدمات عامه تاخت 

وتاز مناید.
انجام  از  عجز  یا  دایمی  معلولیت  پیرامون 
، چنین  کار مجنی علیه ماده 357 کود جزاء 

رصاحت دارد :
" ) 1 ( – هرگاه به اثر رضب یا جرح مندرج 
برای مدت  قانون مجنی علیه  این  ماده 356 
انجام کار عاجز ماند،  از  از بیست روز  بیش 
محکوم  دوسال،  تا  متوسط  به حبس  مرتکب 

می گردد.
]  میعاد حبس متوسط بیش از یک سال تا پنج 
در حصه شخصی   گذار  قانون  اما  است  سال 
به فردی دیگری چنان رضبه بزند که مجروح 
بازماند  کار  از  روز  بیست  مدت  وبرای  شود 
نظر  در  را  دوسال  تا  متوسط  حبس  جزای 

گرفته و حد اکرث جزاء را قید کرده است.[  
)2 ( – هرگاه رضب یا جرح به معلولیت دایمی 
منجر گردد یا توام با ترصد وارصار قبلی باشد 
یا با حمل سالح ویا از جانب بیش از دو نفر 
صورت گرفته باشد،  مرتکب به حبس طویل 

محکوم ، می گردد.
] اگرمرتکب ، چنان رضب ویا جرح به شخصی 
دایمی شود  کند که مجنی علیه معلول  وارد 
ویا توسط دونفر این عمل صورت گرفته باشد 
ترصد  با  را  این عمل  مرتکبین  یا  مرتکب  ویا 
باشند  قبلی وارصار قبلی پالن و عملی کرده 
مدت  گردند،  می  محکوم  طویل  حبس  به   ،
حبس طویل بیش از پنج تا شانزده سال است 
حد  گذار  قانون  اینکه  توضیح  قابل  چیز  اما 
اکرث جزاء را قید نکرده وصالحیت را به قاضی 
داده تا با درنظرداشت احوال مشدده ومخففه 
ورعایت عدالت حکم خویش را صادر مناید.[

ماده )358 ( کود جزاء ، در رابطه به  کسانیکه 
 ، مناید  توهین  را  عامه  خدمات  مؤظفین 

مجازات ذیل را پیش بینی منوده است: 
یا فعل  ، قول  " )1 ( – شخصی که به اشاره 
یا وسیله دیگر مؤظف خدمات عامه را حین 
اجرای وظیفه ویا به سبب اجرای آن توهین 
مناید، به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار 

افغانی، محکوم می گردد.
)2 ( – شخصی که قاضی یا قضاء را به ارتباط 
وظیفه توهین مناید، به حبس متوسط محکوم 

می گردد.
خدمات  مؤظف  منودن  مضطرب  مورد  در   -
عامه توسط اطالع دروغ ماده 359 کود جزاء 

چنین رصاحت دارد:
به  را  عامه  خدمات  مؤظف  که  شخصی   "
به  یا  حقیقت  خالف  عرایض  یا  دروغ  اطالع 
از وقوع حوادث ومصایبی که  نحوی دیگری 
به  علم  وجود  با  باشد  نداشته  واقعیت  اصآل 
عدم واقعیت آن به اضطراب اندازد، به حبس 
قصیر یا جزای نقدی از بیست هزار تا شصت 
محکوم   ، وارده  خساره  وجران  افغانی  هزار 

می گردد.
در  که  موضوعات  توانیم   می  گفته  خالصه 
رابطه به حفظ آبرو وعزت مؤظفین خدمات 
عامه،  در قانون جزاء در نظر گرفته شده بود  
در کود جزاء نیز تذکر داده شده،  منتهی با 
بینی شده کود  پیش  تفاوت که جزاهای  این 
جزاء ، خصوصًآ در قسمت جزای نقدی شدید 

تر میباشد. 
منابع وماخذ :

کود جزاء .
قاموس اصطالحات حقوقی .

مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی .

قابل یاد آوریست که آیا قبض موجب لزوم 
هبه است؟

شکی نیست که هبه از عقود جایز است، تا 
مدت که قبض کامل صورت نگیرد،  طرفین 

می توانند از هبه رجوع کنند .
           فقیهان حنفی اتفاق نظر دارند که 
فسخ  نیست،  هبه  عقد  لزوم  موجب  قبض، 
کردن و رجوع از هبه درست است، از قول 
حرضت رسول الله "ص" دلیل آورده اند که 
فرمود)هبه کننده به هبه اش سزاوارتر است 
بناءعقد  باشد(.  نگرفته  تا زمانی که عوضی 
هبه از عقود جایز است اگر چه قبض تکمیل 

شده باشد.
نظر به قانون مدنی، که واهب حق رجوع 
می  استنباط  استثنایی،  موارد  در  جز  دارد 
گردد که هبه از عقود جایز است نه الزم و 
نه در عقود الزم، رجوع درست نیست.  گر 
قانون   1203 الی   1201 مواد  در  چنانچه 
 1201 ماده  میدارد:  رشح  ذیآل  متذکره 
از  له  موهوب  موافقه  تواندبه  می  "واهب 
موافقه  عدم  صورت  مناید،در  رجوع   هبه 
رجوع  اجازه  محکمه  از  له،واهب  موهوب 
براینکه مستند  دارد، مروط  را حاصل می 
به عذر معقول بوده و مانع رجوع موجود 
آتی  حاالت  در   ":1202 ماده  باشد".  نشده 
رجوع از هبه عذر معقول پنداشته می شود:

1- در حالیکه موهوب له وجایب خویش را 
در مقابل واهب طوری اخالل منایدکه عملش 

بی اعتنایی مطلق در برابر وی تلقی شود.
2- در حالیکه واهب از کسب نفقه، طوریکه 
عاجز  کند،  می  ایجاب  او  اجتامعی  حیثیت 
شودیا به پرداخت نفقه اشخاصیکه قانونآ بر 

او الزم می باشد، قادر نباشد.
صاحب  هبه  از  بعد  واهب  حالیکه  در   -3
طفلی شود که الی زمان رجوع حیات داشته 
گامن  هبه  وقت   ، واهب  طفلیکه  یا  باشد 
مرده را علیه او منوده بود، زنده ثابت شود". 
نهایتآ ماده 1203:"هرگاه واهب عمدآبدون 
حق از طرف موهوب له به قتل برسد، ورثه 

او می تواندهبه را باطل سازد"
هبه مجانی و معوض

ديگرى  به  را  ماىل  شخىص  كه  صورىت  در 
كه  كند  رشط  هبه  ضمن  در  وىل  ببخشد 
متهب نيز در عوض، ماىل را به واهب واگذار 
هبۀ  و  بيع  عقد  بني  صورت  اين  در  منايد، 
معوض، شباهت كامىل پيدا مى شود. ممكن 
بني  تفاوىت  صورت  اين  در  شود  گفته  است 
بيع و هبۀ معوض وجود ندارد وىل با دقت 
بيع و هبۀ معوضه روشن  كاىف در حقيقت 
مى گردد كه با همۀ شباهتى كه بني اين دو 
است؛  بيع  از  غر  معوضه  هبۀ  دارد،  وجود 
مورد  دو  هر  معوض  و  عوض  بيع،  در  زيرا 
نظر بوده و موضوع اصىل عقد بيع مى باشند 
و متليك عوض و معوض به هم پيوسته و به 
عنوان موجودى مركب مورد نظر است، لذا 
اگر يىك از اين دو تعّهد به هر دليىل از بني 
برود تعهد  مقابل آن نيز خود به خود زايل 
از طرفني مى تواند  يك  مى گردد و حتى هر 
تسليم ماىل را كه به عهده گرفته است منوط 
هبۀ  در  وىل  سازد.  ديگرى  تعهد  اجراى  به 
معّوضه، تنها، ماىل كه مورد هبه قرار گرفته 
است )عني موهوبه( موضوع اصىل عقد هبه 
است و ماىل كه متهب بر اساس رشط عوض 
فرعى  و  تبعى  جنبۀ  مى پردازد،  واهب  به 
هبه  براى  نخست  درجۀ  در  عقد  و  دارد 
انشاء شده و موضوع آن متليك مجاىن است. 
و  مبيع  بني  كه  رابطه اى  ديگر:  تعبر  به  و 
مثن موجود است، هيچ  گاه بني عني موهوبه 
هبۀ  در  زيرا  نيست؛  موجود  آن  عوض  و 
معوضه در واقع دو هبه جداگانه انجام شده 
است نه مبادلۀ دو مال. به همني دليل است 
كه اگر رشط فاسد بود، عقد هبۀ اصىل باطل 
منى شود؛ اما اگر عقد هبه باطل باشد، رشط 
تبعى  جنبۀ  رشط  چون  مى رود؟  بني  از  نيز 

دارد و عقد جنبۀ اصىل.
گرچه اصل در هبه مجانی و بالعوض بودن 
هست، ولی این به معنای نفی رشط عوض 
هبه،  مقابل  در   تواند  می  واهب  نیست، 
هبه،  از  کدام  هر  ولی  کند  را رشط  عوضی 
ماده  مطابق   دارد،  را   خود  خاص  احکام 
صورت  عوض  مبقابل  هبه  "هرگاه  1211ـ 
مي  ساقط  آن  در  رجوع  حق  باشد،  گرفته 
دربرابر  عوض  اينکه  بر  مروط  گردد، 
باشد.  نشده  داده  قرار  موهوبه  از  قسمتي 
واهب  شود  برده  استحقاق  به  عوض  اگر 

به  براینکه  مروط  تواند،  می  کرده  رجوع 
موهوبه، زیادتی که مانع رجوع شود یا مانع 

دیگری، موجود نگردد" 
توان »لزوم« عقد  قانونی می  این ماده   از 
تنها  چون  کرد،  استنباط  را  معوض  هبه  
ساقط  رجوع  حق  که  است  الزم  عقد  در 
میدارد"  بیان   1193 ماده  چانچه  است. 
مني  مسئول  موهوبه  ازاستحقاق  واهب 
عمدا  را  استحقاق  سبب  اينکه  مگر  باشد، 
پوشانده، يا هبه مبقابل عوض صورت گرفته 
خساره  مقدار  قاضی  اول  حالت  در  باشد. 
را به موهوب له طور عادالنه تعیین  وارده 
از  آنچه  اندازه  به  واهب  دوم  حالت  در  و 
دارد،  مسئولیت  منوده  حاصل  له  موهوب 
مگر اینکهموافقه طور دیگری صورت گرفته 
و  واهب  معوض،  هبه   در  بنابراین  باشد". 
موهوب له در قبال آن چه که عوض رشط 
حقوقی  مسئولیت  و  دارند  تعهد  اند،  کرده 
دارند و از طرفی عقد هبه معوض، عقد الزم 

است و هبه مجانی عقد جایز.
رشایط متعاقدین
1- رشایط واهب

از  هبه  که  جایی  آن  از  کننده:  هبه  اختیار 
عقود معین است و رشایط عمومی عقود در 
آن قابل تطبیق است، براساس قانون مدنی 
باشند  داشته  کامل  رضایت  طرفین  باید 
چنانچه در ماده 505 ترصیح میدارد:" رشط 
صحت عقد عبارت است رضائیت  عاقدین 

بدون اکراه و اجبار".
قانون،  وهمچنان مطابق ماده 542 همین  
باشند. دارا  را  حقوقی  اهلیت  باید  طرفین 

را  عقد  اهلیت  میدارد:"هرشخص  بیان 
دارد،مگر اینکه اهلیت او توسط قانون سلب 

یا محدود شده باشد”.
را  اختصاصی  رشایط  هبه  در  ترع:  اهلیت 
طوریکه  است؛  کرده  ذکر  مدنی  قانون  نیز 
مطابق ماده 1177 قانون مدنی رشح منوده 
و  داشته  را  ترع  اهلیت  است:"شخصیکه 
 ، حال صحت  در  تواند  می  نباشد،  محجور 
از آنرا برای  یا قسمتی  جمیع مایملک خود 
هرکی که خواسته باشد، هبه مناید". طوریکه 
باشد، یعنی  اهلیت ترع داشته  باید  واهب 
نگاه  از  باشد  کامل  عقل  و  بلوغ  نگاه  از 
باشد.  نداشته  مشکلی  خود،  اموال  اداره  
ترع  اهلیت  با  مطلق  طور  به  اهلیت  فرق 
به طور مطلق، شامل  اهلیت  این است که 
صغیر هم می گردد، در مواردی اگر معامله 
کند.  معامله  تواند  می  باشد  نفع صغیر  به 
طوریکه فقره های )1( و)2( ماده 544  بیان 
می دارد : )1( "ترصف صغیر ممیزکه کامآل 
به منفعت وی باشد، جواز دارد، اگر چه ولی 
در صورتیکه ترصف  باشد.  نداده  اجازه  وی 
مذکورکامآلبرضر وی باشد،باطل پنداشته می 
   )2( باشد.  داده  اجازه  وی  ولی  شودگرجه 
ترصف متضمن نفع و رضربه اجازه ولی در 
ناقص  شخص  اجازه  یا  وی  صالحیت  حدود 
از رسیدن به سن رشد موقوف  اهلیت بعد 

می باشد.”
رشایط قبول کننده هبه

در عقد توافق دو اراده است، هم چنان که 
در عاقد قصد و اراده معتر است در طرف 
دیگر نیز رشط است، از این جهت است که 
مدنی  قانون   1178 ماده   )2( و   ) فقره)1 
قبض  و  قبول  بدون  هبه  دارد")1(  رصاحت 

موهوب له و یا نایباو تکمیل می گردد. 
)2( هرگاه هبه از طرف ولی یا وصی موهوب 
له صورت گرفته باشد، واهب در قبول وقبض 
هبه نیز نیابت می مناید."   . بنابراین در عقد 
هبه باید از طرف متهب، قبول صورت گیرد 
و اگر محجور   یا غایب باشد ولی و قیم او 

باید قبول و قبض کند.
رشایط مال که مورد هبه واقع می گردد

 " دارد  می  مقرر  مدنی  قانون   1183 ماده 
هرگاه موجودیت موهوبه هنگام عقد رشط 
واهب  ملک  در  و  معین  است  الزم  بوده 

باشد" 
بنآء مال موهوبه هنگام عقد

1- موجود باشد.
2- معین باشد.

3- در ملک واهب باشد.
4-   قابلیت عین برای هبه: یکی از رشایط 
عین مورد عقد را، قابلیت برای عقد دانسته 
است یعنی عین مالیت و ارزش عقد را داشته 
باشد که مورد عقد واقع گردد؛ چنانچه فقره 

)2( ماده 502 قانون مدنی ترصیح میدارد" 
اهلیت  از  است  عقدعبارت  صحت  رشط 
حکم  برای  علیه  معقود  قابلیت  عاقدین، 
عقد، مفیدیت و عدم مخالفت آن با نظام و 
آداب عامه" و چنان که گفتیم هبه از عقود 
معین است و احکام عمومی عقد باالی آن 

تطبیق می گردد.
5-    برعالوه عین، دین نیز مورد هبه واقع 

شده می تواند.
قابل  و  بوده   مشاع  که  مال  مشاع:  هبه 
مدنی،  قانون  حکم  به  نظر  باشد  تقسیم 
افاده ی ملکیت منی کند؛ قانون مدنی ماده 
که  دارد  تقریر  چنین  مورد  این  در   1184
باشد،  قسمت  قابل  مشاع  موهوب  »هرگاه 
هبه آن با وجود قبض، افاده ملکیت را منی 
مناید مگر این که واهب آن را تقسیم منوده 
و حصه معین را به موهوب له تسلیم مناید.« 
بنابراین، هبه ی مال مشاع که قابل قسمت 
باشد، نظر به حکم قانون مدنی درست است 
و اما اگر کسی هبه کند و موهوب له را هم 
قبض مناید، اثبات ملکیت منی کند، جز این 

که واهب حصه ی موهوب له را جدا کند.
درست  تقسیم،  قابل  مشاع  ی  هبه  که  این 
نیست و افاده ی ملکیت منی کند جز  این 

که تقسیم شود،  
کسی که خانه ی خودش را برای کسی دیگر، 
می  هبه  است،  زنده  طرفین  از  یکی  که  تا 

کند،  این هبه صحیح است.
ماده 1186 قانون مدنی در این مورد نگاشته 
جواز  عمر  مدت  به  مقيد  "هبه  که:  است 
داشته به ارث برده منيشود اما هبه مقيد به 

زمان معني جواز نه دارد."
این که هبه ی مقید به زمان، نظر به حکم 
علت  به  شاید  ندارد،  جواز  مدنی  قانون 
تعلیق عقد است که احتامل غرر نیز در آن 

راه دارد.
  مسئولیت های طرفین هبه

1.       مسئولیت هایی هبه کننده:
الف( تسلیمی عین: در رابطه به تسلمیامده 
"در  که  است  نگاشته  مدنی    قانون   1192
صورت که موهوب له عین موهوبه را تسلیم 
نه شده باشد، واهب به تسلیمی آن مکلفیت 
داشته و در مورد تسلیمی متام احکام متعلق 

به تسلیم مبیعه رعایت شود."
قانون مدنی هبه کننده را مسئول تسلیمی 
احکام  متام  باید  که  داند  می  موهوبه  عین 
متعلق به تسلیم مبیعه در عقد را مراعات 
کند؛  احکام متعلق به تسلیمی مبیعه نظر 
گردیده  رشح  مدنی  قانون   1078 ماده  به 
ازدور  است  عبارت  مبیعه  تسلیم   " است 
ساخنت موانع بین مشرتی و مبیعه طوری که 
مشرتی بدون حایل و مانع، به قبض آن قادر 

باشد."
حق  تعلق  اخفای  قبال  در  مسئولیت  ب( 
باشد:  در  یا رشط عوض کرده  غیر به هبه 
رصاحت  مدنی    قانون   1193 ماده  مورد 
میدارد:"واهب از استحقاق موهوبه مسئول 
منی باشد، مگر اینکه سبب استحقاق را عمدآ 
پوشانیده، یا هبه مبقابل عوض صورت گرفته 
خساره  مقدار  قاضی  اول  حالت  در  باشد. 
وارده را به موهوب له طور عادالنه تعیین و 
در حالت دوم واهب اندازه آنچه از موهوب 
له  حاصل منودهمسئولیت دارد، مگر اینکه 

موافقه طوریکهدیگری صورت گرفته باشد"
عیب  اخفای  قبال  در  واهب  مسئولیت  ج( 
و  مجانی  هبه  که  است  واضح  عمدی:  
بالعوض، مسئولیت کمرتی را در قبال واهب 
لذا  هست   مجانی  چون  آورد،  می  بوجود 
وجیبه  در قبال عیب مال مورد هبه ندارد؛ 
و2   1 فقره های  مدنی طی  قانون  طوریکه 
ماده 1195 ترصیح می مناید:  " )1( واهب 
از عیب موهوبه مسئول شناخته منی شود. 
مخفی  را  عیب  عمدآ  واهب  هرگاه   )2(
کرده  تضمین  آن  معیوبیت  عدم  یا  ساخته 
باشد، از رضرناشی از عیب مسئول می باشد. 
باشد  عوض  مقابل  در  هبه  صورتیکه  در 
مسئولیت واهب از مقدار عوض هبه تجاوز 
منی کند"  در دو مورد واهب مسئولیت دارد، 
و  کرده  مخفی  عمدا  را  عیب  که  این  یکی 
از عدم عیب آن تضمین کرده باشد، هر  یا 
له می  به موهوب  ناحیه  این  از  که  رضری 
رسد، واهب مسئول است. دیگر این که هبه 
به  که  باشد  گرفته  عوض صورت  مقابل  در 
اندازه ی عوضی که گرفته است، مسئولیت 

دارد.

2.       مسئولیت های موهوب له
الف( در صورتیکه  مال مورد هبه در مقابل 
انجام و ایفای عملی، هبه شده... موهوب له 
مسئولیت  شده  توافق  عمل  انجام  قبال  در 
دارد، نظر به حکم ماده 1197 قانون مدنی 
ایفای  به  له  "موهوب  است:  شده  بیان 
رشط  موهوبه  عوض  در  واهب  که  آنچه 
گذاشتهمکلف می باشد، اعم از اینکه ایفای 
آن برای واهب یا شخص دیگری تعین شده 

باشد. " 
در  عوض:  پرداخت  قبال  در  مسئولیت  ب( 
در  را  خودش  مال  واهب  اگر  معوض،  هبه 
کرد،  هبه  له،  موهوب  برای  عوضی  مقابل 
بعدا مشخص گردید که قیمت مال موهوبه 
از عوضی که اخذ شده، کمرت است، وجیبه 
موهوب له، نظر به ماده 1198 قانون مدنی 
موهوبه  مال  قیمت  مقدار  هامن  به  تنها 

است، زیاده از آن مکلفیت ندارد.
پرداخت  قبال  در  له  موهوب  مکلفیت  ج( 
باشد:  دین  پرداخت  اگر عوض  دیون حارض 
برای  را  مالی  که  بگوید  واهب  طوریکه 
موهوب له هبه می کند به رشط این که دین 
چنانچه  بپردازد؛  را   ، است  واهب  باالی  که 
ترصیح  مدنی  قانون   1199 1ماده  فقره 
میدارد: " هرگاه واهب پرداخت دیون خود 
را بعوض هبه رشط گذارد، موهوب له تنها 
به تادیه هامن مقدار دیونی مکلف شناخته 
بوده،  موجود  هبه  وقت  در  که  شود  می 
مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته 

باشد. " ،  
مصارف  قبال  در  له  موهوب  وجبیه  د( 
و  عقد  مصارف  پرداخت  موهوبه:   
و  عقد  زمان  در  که  مرصف  محصوالت،  
انتقال عین موهوبه صورت می گیرد، همه 
این که هر  له است؛ مگر  در ذمه موهوب 
باشند.چنانچه  دو طور دیگری موفقه کرده 
قانون مدنی در ماده 1200 موضوع را بیان 
مصارف  شمول  به  هبه  مصارف  دارد:"  می 
عقد و محصوالت، بر ذمه موهوب له است، 
مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته 

باشد."
موارد انحالل هبه

ا( مرگ واهب قبل از تسلیم عین: کسی مال 
خودش را به شخصی دیگر هبه کرده، ولی 
له، مال را تسلیم نه شده و  هنوز موهوب 
قبضی هم صورت نه گرفته و،مال مورد هبه، 
مافی الذمه هم نبوده هبه باطل دانسته می 
خویش   1189 در  مدنی  قانون  شود.طوری 
واهب  مرگ  به  هبه  است:"  داشته  ترصیح 
با طل  از تسلیم عین برای موهوب له  قبل 

دانسته می شود."
ه

2( مرگ موهوب له قبل از قبض:  طوریکه 
طرف  از  هنوز  و  شده  انجام  هبه  عقد 
موهوب له، قبض صورت نه گرفته است، به 
مجرد عقد اثبات ملکیت  منی کند ، در این 
صورت هبه باطل گردیده و وارثین موهوب 
له حق ادعای هبه را ندارند. طوریکه قانون 
مدنی در ماده 1190 رشح می دهد:" هبه 
موهوبه  قبض  از  قبل  له  موهوب  مرگ  به 
ان  در  له  موهوب  ورثه  دانسته شده  باطل 

حق ندارد."
3( هبه در مرض موت: اگر کسی در مرض 
به  را  خود  منقول  غیر  و  منقول  مال  مرگ، 
ماده  در  قانون مدنی  کند  دیگر هبه  کسی 
مناید´هبه  می  حکم  چنین  زمینه  1191در 
وصیت  حکم  موت،  مرض  حال  در  شخص 
آید  برمی  متذکره  ماده  فحوای  از  دارد."  را 
موضوع  از حکم عقد هبه خارج شده تحت 

حکم وصیت را داشته می باشد.
هبه  عقد  آمدیم  گفته  طوریکه  نتیجه  در 
زندگی  در  وکلیدی  مهم  مباحث  از  یکی 
طوریکه  بوده  جامعه  افراد  اجتامعی 
را  خویش  اموال   جامعه  در  مستمند  افراد 
بخواست خودشان به هبه میدهد در اینجا 
قانونی  رشایط   و  مسئولیت  سلسله  یک 
ورشعی به واهب و موهوبه له و موهوب به 
مطرح می گردد . که در صورت عدم رعایت 

آن هبه صحیح دانسته منی شود

منابع و موخذ:
 حدیث پیفمر )ص(

قانون مدنی 
 مقاله علمی علی ظفر یوسفی

. . . و ن  کا ر ا ، هبــه عقــد   . . . ــه  وزعلی تجا ــن  زات مجرمی ــا مج   
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عروسی  محفل  شامل  دوم   فصل 
درهوتل ها، سالون ورستورانت ها می 
اشاره می  آنها  از  بعضی  به  که   باشد 

منایم:
در  عروسی  مراسم  قانون  پنجم  مادۀ 
زمینه چنین مشعر است: "اولیا واقارب 
عروس وداماد واجد رشایط می توانند 
این  احکام  مطابق  را  عروسی  محفل 
رستوانت  یا  سالون  درهوتل،  قانون 

برگزارمنایند.
طویانه :

ماده ششم این قانون در مورد طویانه 
ذیآل رصاحت  دارد:" هیج یک از اولیاء 
مناسبت  به  توانند  واقارب عروس منی 
متعه  ویا  یا عروسی دخرتپول  ازدواج  
ولور،  طویانه)شیربها،  بنام  را  دیگری 
قلین، گله، پیشکش وجهیزیه ویا امثال 
منوده  تحمیل  اجبار  صورت  به  آن( 
اومطالبه  واقارب  اولیاء  یا  داماد  واز 
منایند وآن را پیش رشط  انعقاد محفل 

عروسی وعقد نکاح قراردهند."
لباس عروسی:

ماده هشتم قانون متذکره دراین مورد 
عروسی  "لباس  میدارد:  بیان  چنین 
موافقت  به  اسالمی  رشیعت  مطابق 
عروس  برای  داماد  جانب  واز  طرفین 

تهیه می شود."
جهیزیۀ دوطرفه:

عروسی  مراسم  قانون  نهم  ماده 
دارد:"داماد،  رصاحت  چنین  درزمینه 
برضا  توانند  می  او  واقارب  اولیاء 
فامیل  تقاضای  بدون  خویش  ورغبت  
عروس مبلغی را به منظور تهیۀ جهیزیۀ 
اولیاء  همچنان  بپردازد.  عروس  بطرف 
رضایت   به  توانند  می  عروس  واقارب 
عروس  به  را  مناسب  جهیزیۀ  خویش 

هدیه منایند.
می  ممنوع  دیگران  به  جهیزیۀ  منایش 

باشد."
تعداد مدعوین:  درفقره اول ماده دهم 

قانون مذکور چنین رصاحت دارد:
توانند  می  وداماد  عروس  اولیای   )1(
حد  اشرتاک  با  را  عروسی  محفل 
ها،  درهوتل  طرفین  نفراز  اکرث)500( 
سالون ها ورستورانت ها برگزار منایند.

درهوتل  عروسی  محافل  )2(برگزاری 
بصورت  ها  ورستورانت  ها  سالون  ها، 

مختلط بین زنها ومرد ها جواز ندارد.
های  مکلفیت  شامل  آن  سوم  فصل 
سرتمحکمه، وزرات حج اوقاف، وزارت 
وفرهنگ  اطالعات  وزارت  زنان،  امور 
شاروالی  ملی،  تلویزیون  رادیو  واداره 
ها واتحادیه پیشه وران ومکلفیت ادارۀ 
هوتل ها سالون ها ورستورانت ها می 
باشد که به بعضی آن اشاره می منایم:

1-سرته محکمه مکلف است، درچوکات 
خویش  اسناد  وثبت  وثایق  ریاست 
وثیقۀ نکاح خط را ترتیب مناید وبرای 
رشایط  واجد  دین  وعاملان  مالامامان 
نکاح  عقد  اجازۀ  وتکایا  درمساجد 

وتحریر نکاح خط عرفی را صادرمناید.
واجد  که  دین  وعاملان  مالامامان   -2
آنان  درمحرض  که  را  آنچه  اند،  رشایط 
محفل  مهردر  واندازۀ  عقد  درخصوص 
نکاح خط  انجام می گردد، درج  نکاح 
عرفی منوده ویک یک نقل نکاح خط 
ومحکمه  عقد  طرفین  به  را  عرفی 

مربوط تسلیم منایند.
متفرقه  احکام  چهارم  ودرفصل 
میباشد  جمعی  دسته  وتدویرمحافل 
تخلف مسؤل هوتل، سالون  که شامل 
طرزالعمل  وضع  ها،  ورستورانت 

ومرجع تحصیل جریمه نقدی میگردد.
ازمعرفی این قانون چنین استنباط می 
وکمرشکن  حد  بی  مصارف  که  گردد 
ناکح  یعنی  دوطرف  رضایت  بدون 
ومنکوحه که مخالف  رشیعت وقانون 
مورد  قانون  مطابق  مرتکبین  بوده 
جریمه   به  قرارگرفته  قانونی  پیگرد 

نقدی محکوم می شوند. 

. . . ن  نــو قا فــی  معر

 دولــت در قضایایــی جنایــی بــرای متهم 
بــی بضاعــت وکیــل مدافــع تعییــن مــی 

. ید منا
مراســالت  و  مکاملــات  محرمیــت 
ومخابــرات بیــن متهــم و وکیــل آن از 
ــد. ــی باش ــون م ــرض مص ــوع تع ــر ن ه

وکالی  هــای  صالحیــت  و  وظایــف 
مدافــع توســط قانــون تنظیــم میگــردد."

اولیــن  در  اســت  مکلــف  ســارنوال 
برخوردبــا مظنــون هویــت ویــرا تثبیــت 
وارتکابعمــل جرمــی را کــه بــه او نســبت 
داده شــده ابــالغ و بعــد از آگاهــی وی 
در رابطــه بــه حــق داشــنت وکیــل مدافــع 
ــود  ــا ش ــه جوی ــارات وی را در زمین اظه
اظهــارات  کــه  اســت  جــا  ایــن  در   .
مظنــون درج ورقــه محــرض شــده عکــس 
و مشــخصات او درج فــورم خــاص مــی 

ــردد. گ
ســارنوال در جریــان تحقیــق اولین کاری 
کــه مــی کنــد  تثبیــت هویــت و  شــهرت 
مظنــون یــا متهــم مــی باشــد بعــد  جــرم 
ارتکابــی را بــه متهــم منســوب می ســازد 
ــرم  ــم ج ــه مته ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــا ب ی
ــد و شــهرت  ــی کن ــم م ــی را تفیه ارتکاب
وی را در ورق مخصــوص تحقیــق درج 
مــی منایــد . بــرای ان کــه متهــم بتوانــد 
در برابــر پرســش هــای مســتنطق پاســخ 
دهــد . بنــا الزم اســت تــا اتهــام خویــش 
ــع را  ــل مداف ــنت وکی ــق داش ــد ح را بدان
بــرای مظنــون و متهــم توضیــح دهــد در 
ــد در  ــی توان ــه م ــت ک ــه اس ــن مرحل ای
صــورت ارایــه پاســخ اظهــارات وی را در 

محــرض ثبــت منایــد.
ــی  ــوق اساس ــی از حق ــام یک ــم اته تفهی
مظنــون و متهــم در صفحــه تحقیــق 
شــمرده شــده اســت از ایــن رو ایجــاب 
مــی کنــد تــا مســتنطق وظیفــه خــود را 
در ایــن مــورد درک منــوده و اجــراات 
خــود را مبنــی بــر قانــون اســتوار ســازد .

ــوق  ــه حق ــه از جمل ــم ک ــوع تفهی موض
از  و  بــوده  متهــم  دفاعــی  اساســی 
ــی  ــه محســوب م ــه عادالن ارکان محاکم
بــر  شــود. فلهــذا از اهمیــت خــاص 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی باش ــوردار م خ
ــی ،  ــن امللل ــناد بی ــوع در اس ــن موض ای
قوانیــن تطبیقی،قوانیــن داخلــی اعــم از 
قانــون اساســی و ســایر قوانیــن جزایــی 

ــت. ــده اس ــجیل گردی ــورها تس کش
ــت و  ــای مجرمی ــه معن ــام ب ــم اته تفهی
ــه  ــوده بلک ــت وی نب ــن رسنوش ــا تعیی ی
آگاه  رابطــه  ایــن  در  اصلــی  هــدف 
ــه  ــت ک ــر اس ــن ام ــم از ای ــاخنت مته س
امــده ارایــه جــواب در برابر اتهــام وارده 
ــا اطــالع از موضــوع  ــد ب ــا بتوان شــود ت
بــرای دفــاع از خــود در برابــر اتهــام 
وارده ترتیــب الزم را اتخــاذ کنــد و ایــن 
امــر بــه خاطــر اســت کــه بطــور غافــل 
ــه  ــه کشــانیده نشــده ک ــه در قضی گیران
مبــادا بــی خــری وی از موضــوع ســبب 

ــردد. ــی وی گ ــق دفاع ــالف ح ات
طوریکــه قبــال گفتــه شــد بــا ان کــه 
تفهیــم اتهــام بــه متهــم از طــرف مراجــع 
و نهــاد هــای ذیصــالح تحقیــق الزامــا بــه 
معنــا و مفهــوم مجــرم دانســنت وی منــی 
باشــد امــا یــک پیــش در امــد یــا زمینــه 
ای اســت کــه امــکان انجــام تحقیــق را از 
طــرف مســتنطق مســاعد مــی ســازد از 

یــن رو نبایــد بــه آن کــم بهــا داد.
نکتــه دیگــر قابــل تذکــر در مــورد ایــن 
ــا وارد ســاخنت اتهــام بــه  ــت کــه ب اس
متهــم در واقــع وی از حــال بــد گامنــی 
ــت خــارج ســاخته مــی شــود  و مظنونی
ــرد .  ــی گی ــرار م ــام ق ــه اته و در مرحل
ــی  ــه متقاض ــن مرحل ــنت در ای ــرار گرف ق
و نیازمنــد موجودیــت دالیــل و شــواهد 
مبنــی بــر ارتــکاب جــرم از طــرف متهــم 
مــی باشــد کــه بایــد مســتنطق قبــل از 
ایــراد اتهــام بــه وی ایــن دالیــل را جمــع 

ــد. ــرده باش آوری ک
از انجایکــه دانســنت از جملــه حقــوق 
بــری متــام شــهروندان جامعــه مــی 

ــه  ــه ب ــات در رابط ــب معلوم ــد کس باش
آنچــه کــه مربــوط خــود وی ، ازادی ، 
ــی وی اســت  ــی قضای رسنوشــت و زندگ
ــی  ــته م ــدی دانس ــم و ج ــر مه ــک ام ی

ــود. ش
زمانــی کــه شــخص از طــرف مراجــع 
عدلــی و قضایــی تحــت جلــب قــرار 
گرفتــه  و یــا اینکــه بــرای انجــام تحقیــق 
حکــم  بــه  موقــت  بطــور  وی  آزادی 
ــا  ــردد حــق دارد ت ــی گ ــون ســلب م قان
بدانــد کــه علــت و موجــب احضــار 
و احیانــا ســلب ازادی وی چــه بــوده 
ــت و  ــنت عل ــدون دانس ــت.هر گاه ب اس
ــرح  ــه ط ــاری ب ــار و گرفت ــب احض موج
ســواالتی از طــرف مســتنطق مواجــه 
ــد و  ــد ش ــکاو خواه ــرت کنج ــردد بیش گ
در صــدد ان مــی گــردد تــا بهــر ترتیبــی 
کــه شــده ذهــن خــودرا روشــن منــوده و 
ــن  ــد در ای ــه آگاهــی حاصــل کن از قضی
مرحلــه اگــر رصف بــرای وی از موضــوع 
بــه شــکل مجمــل آگاهــی داده شــود باز 
هــم کافــی نیســت موصــوف در صدد آن 
ــا از موضــوع و متــام جنبــه  مــی شــود ت
ــا  ــن ج ــد ای ــل منای ــم حاص ــای ان عل ه
ــه شــکل  ــام ب ــم اته ــه تفهی ــه ب اســت ک
ــد و  ــی افت ــاس رضورت م ــل احس مفص
بایــد مســتنطق بــرای وی از موضــوع 
همــه جانبــه آگاهــی دهــد تــا بتوانــد بــا 
کــامل آرامــش خاطــر و دور از تشوشــات 
ــه  ــهای مطروح روحــی در برابــر پرسش

ــد. ــواب بگوی ج
هــدف از تفهیــم اتهــام ایــن اســت کــه 
و  منســوبه  جــرم  موضــوع  از  متهــم 
ــکان  ــد ام ــا ح ــای و ت ــه ه ــی جنب متام
آگاهــی  زمینــه  در  موجــود  دالیــل 
حاصــل منایــد تــا بتوانــد آگاهانــه از 
ــوع  ــدون درک موض ــد ب ــاع کن ــود دف خ
در برابــر جــرم ناشــناخته و در برابــر 
تــوان  مبهــم منــی  دالیــل مجهــول و 
ــه  ــاخت. ب ــخ س ــه  پاس ــزم ب ــم رامل مته
ــه مــی  ــن مناســبت اســت کــه گفت همی
شــود قبــل از تفهیــم اتهــام نبایــد از 
متهــم پرسشــی  صــورت گیــرد و اگــر 
چنیــن پرسشــی بــه عمــل آیــد متهــم در 
ــت. ــوول نیس ــخ ده و مس ــر ان پاس براب

ــای ابــالغ  ــه معن ــم در لغــت ب واژه تفهی
و اعــالم اســت امــا ایــن ابــالغ یــا اعــالم 
ــژه در  ــه وی ــی و ب ــات جزای در موضوع
اعــالم اتهــام بــه متهــم نســبت بــه ســایر 
ــی و  ــای مدن ــه قضای ــات منجمل موضاع
تجارتــی و ســایر حــاالت متفــاوت اســت 
. زیــرا در ســایر موضوعــات هــدف اعالم 
ــمی و  ــق رس ــوع از طری ــالغ موض ــا اب ی
ــع  ــخص در واق ــه ش ــمی ب ــر رس ــا غی ی
رســانیدن پیغــام مرجــع ذیصــالح اســت 
بــه مجــرد رســانیدن ایــن پیغــام وظیفــه 
مســوول خامتــه مــی یابد . رضور نیســت 
تــا حتــام موصــوف اطمینــان حاصــل کند 
کــه آیــا موضــوع شــامل پیــام کامــال بــه 
وی رســیده و از ان بــا خــر شــده و 
ــوده  ــورد درک من ــود را در م ــف خ تکلی
اســت یــا خیــر؟ در حالــی کــه  در ایــن 
ــا موظــف  جــا مرجــع ذیربــط کــه هامن
مکلفیــت  اســت  تحقیــق  و  کشــف 
ــب  ــدن موضــوع از جان ــا از فهمی دارد ت

ــد. ــل منای ــان حاص ــب اطمین مخاط
حقــوق دانــان بــه ایــن عقیــده انــد کــه 
تفهیــم اتهــام عبــارت اســت از اعــالم 
ــه  ــه ب ــار مجرمان ــا رفت ــار ی ــمی رفت رس
متهــم از ســوی بــاز پــرس کننــده مراجــع 
ــیوه ای  ــان و ش ــه زب ــی ب ــی وقضای عدل
ــه وضعیــت خــاص هــر  ــا توجــه ب کــه ب
متهــم بــرای او قابــل درک و فهــم باشــد.

نظــر بــه اهمیــت موضــوع حــق تفهیــم 
اتهــام در قانــون اساســی نیــر تذکــر 
دوم  درپراگــراف  اســت  شــده  داده 
مــاده 31 ایــن قانــون امــده اســت : 
متهــم حــق دارد بــه مجــرد گرفتــاری از 
اتهــام منســوب اطــالع یابــد و در داخــل 
میعــادی کــه قانــون تعییــن مــی کنــد در 

ــردد. ــارض گ ــه ح محکم

کــه  گفــت  تــوان  مــی  حقیقــت  در 
ــس  ــامل پول ــه ش ــار ی ک ــن گرفت موظفی
ــن مکلفیــت را دارد  ــی مــی باشــد ای عدل
ــوع  ــم موض ــاری مته ــرد گرفت ــه مج ــا ب ت
یــا علــت و موجــب گرفتــاری را بــرای وی 

توضیــح دهــد.
ــم  ــاده هفت ــی در م ــون اجــراات جزای قان
حقــوق مظنــون ، متهــم و مســوول حــق 
تعقیــب  مختلــف  مراحــل  در  العبــد 
عدلــی در بیســت بنــد ترصیــح منــوده 
اســت کــه مــا در ایــن جــا بــه چنــد مــورد 

ــم: ــی منایی ــاره م آن اش
مظنــون ، متهــم ، مجــرم و مســوول حــق 
ــی دارای  ــب عدل ــل تعقی ــد در مراح العب

حقــوق ذیــل مــی باشــند:
1-دانســنت جــرم نســبت داده شــده و 
کســب توضیحــات در مــورد اتهــام وارده 

ــه. ــراات قضی و اج
2- مصونیــت از گرفتــاری یــا توقیــف خود 
ــت جــران خســاره  ــه و حــق در یاف رسان

وارده مطابــق احــکام ایــن قانــون.
 ، تحقیــر   ، توهیــن  از  مصونیــت   -3
تعذیــب جســمی، روانــی و هــر گونــه بــر 

خــورد غیــر انســانی .
4- دادن اطــالع بــه فامیــل یــا اقــارب وی 
ــار  ــاری از طــرف مرجــع گرفت ــن گرفت حی

کننــده .
5- اظهــار مطالــب و ارایــه دالیــل بــه 

صــورت آزادانــه.
شــهود،  و  مــدارک   ، اســناد  ارایــه   -6
وی  علیــه  کــه  شــهودی  از  اســتجواب 
ــتامع  ــور و اس ــد و حض ــهادت داده ان ش
ــه نفــع وی شــهادت مــی  ــه ب شــهودی ک

دهنــد.
7- اســتفاده از حــق ســکوت و امتنــاع از 

هــر گونــه اظهــارات.
داشــنت  یــا  مدافــع  وکیــل  تعییــن   -8
مســاعد حقوقــی مطابــق احــکام قانــون.

9 – اظهــار نظــر پیرامــون اشــیاء و مدارک 
ضبط شــده.

10- داشنت ترجامن.
و ســایر مــوارد ماننــد اعــرتاض ، تعقیــب 
ــی ،  ــه علن ــر، محاکم ــدون تاخی ــی ب عدل
ــق  ــه ح ــان محاکم ــور در جری ــق حض ح
رد قاضــی، ســارنوال ، وکیــل مدافــع و 
اهــل خــره کــه  در مــاده هفتــم قانــون 
ــده اســت  ــح گردی ــی ترصی اجــراات جزای
ــی  ــم م ــون ومته ــوق مظن ــه حق از جمل
باشــد کــه بایــد در هنــگام تفهیــم اتهــام 

ــه شــود. ــم  گفت ــون ومته ــه مظن ب
ــول  ــی از اص ــام یک ــم اته ــوع تفهی موض
ــوده و  ــه ب ــه عادالن ــده محاکم ــول ش قب
شــخصی کــه بــه خاطــر اجــرای تحقیــق و 
اســتنطاق مبنــی بــر ارتــکاب جــرم جلــب 
واحضــار مــی گــردد از موضــوع آگاهــی 
ــز مکلفیــت  ــق نی ــن تحقی ــد و موظفی یاب
ــون  ــرای مظن ــام وارده را ب ــه اته ــد ک دارن
و متهــم بیــان مناینــد تــا در روشــنی ایــن 
توضیــح متهــم بتوانــد از حــق خــود دفــاع 

منایــد. 
بیــن  اتهــام د ر قوانیــن  حــق تفهیــم 

املللــی:
بیــن  اســناد  در  اتهــام  تفهیــم  حــق 
املللــی بــه رصاحــت بیــان شــده اســت و 
کشــورهای کــه بــه ایــن میثــاق هــا الحاق 
ــکام  ــن اح ــا ای ــد ت ــف ان ــد مک ــده ان ش
را در قوانیــن مربــوط خــود تســجیل و 

ــد. ــل مناین عم
ــاق  ــاده 14 میث ــد 3 م ــف بن در بخــش ال
بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی 
ذکــر شــده اســت : در تصمیــم گیــری 
راجــع بــه هــر اتهــام جزایــی هــر فــردی 
حــق دارد کــه از حــد اقــل تضمیــن هــای 

ــر خــور دار باشــد: ــر ب زی
الــف- فــورا بــه تفصیــل و بــه زبانــی کــه 
مــی فهمــد از ماهیــت و علــت اتهــام 

ــع شــود. ــه خــود مطل مطروحــه علی
در بنــد 2 مــاده 9 میثــاق بیــن املللــی 
حقــوق مدنــی و سیاســی ذکــر اســت 
کــه :" هــر کــس دســتگیر مــی شــود بایــد 
ــات آن  ــدن از جه ــتگیر ش ــع دس در موق

مطلــع شــود و در ارسع وقــت اخطاریــه 
ــه او  ــه اتهامــی کــه ب ــه هــر گون ــر ب دای
نســبت داده مــی شــود در یافــت دارد."

ــد 2 مــاده 5 کنوانســیون اروپایــی  در بن
حقــوق بــر ذکــر اســت :" هــر کــس در 
ــرار  ــرم ق ــکاب ج ــه ارت ــا م ب ــان اته مظ
ــان  ــن زم ــاه تری ــرد حــق دارد در کوت گی
ممکــن بــه زبانــی کــه بــا آن آشــنا اســت 
بــه تفصیــل از ماهیــت اتهامــی کــه بــر 

وی آمــده آگاه شــود."
همچنــان در بنــد 4 مــاده 7 کنوانســیون 
امریکایــی حقــوق بــر بیــان گریــده که 
:" هــر فــردی کــه توقیــف شــود بایــد از 
دالیــل توقیــف اش مطلــع شــود و بایــد 
فــورا از اتهــام یــا اتهاماتــی کــه علیــه او 

مطــرح اســت مطلــع گــردد."
ــر  ــوق ب ــی حق ــیون افریقای در کنوانس
کــه  فــردی  هــر   ": کــه  اســت  ذکــر 
ــه  ــان دســتگیری ب دســتگیر شــود در زم
ــل  ــد از دالی ــد بای ــی فهم ــه م ــی ک زبان
ــود." ــع ش ــش مطل ــتگیری و اتهامات دس

ــی  ــی م ــن امللل ــناد بی ــه اس ــه ب ــا توج ب
تــوان گفــت کــه تفهیــم اتهــام بــه متهــم 
در هــر مرحلــه از تحقیــق از جملــه 
مــی  محســوب  وی  بنیــادی  حقــوق 
شــود کــه بــه مجــرد گرفتــاری بــرای وی 
فهامنــده شــود کــه دلیــل گرفتــاری شــام 
ایــن اســت تــا طــرف بتوانــد بــا دالیــل از 

ــد. ــاع منای خــود دف
بــا مطالعــه متــون فــوق بــه ایــن نتیجــه 
مــی رســیم کــه تفهیــم اتهــام بــه  متهــم 
بایــد فوریــت داشــته باشــد و ایــن امــر 
بــاز گــو کننــده ایــن مطلــب اســت کــه 
تفهیــم اتهــام بــه متهــم از تحقیــق کــرده 
هــم مقــدم تــر اســت زیــرا قبــل از انکــه 
تحقیــق از متهــم صــورت بگیــرد ایجــاب 
مــی کنــد کــه دلیــل گرفتــاری متهــم 
ــد در  ــا وی بتوان ــم گــردد ت ــه وی تفهی ب

ــد. روشــنایی ان از خــود دفــاع کن
قابــل یــاد آوریســت کــه در تفهیــم اتهام 
ــور  ــه ط ــوع را ب ــد موض ــم بای ــه مته ب
ــد  ــان منای ــه متهــم بی ــح و واضــح ب رصی
تفهیــم اتهــام نبایــد بــه الفــاظ کنایــه و 
یــا بطــور کلــی و مبهــم گفتــه شــود زیــرا 
ــه نســبتی  الزم اســت کــه متهــم از قضی
دقیــق  و  کافــی  معلومــات  خویــش 

ــد. ــته باش داش
 تفهیــم اتهــام بــه متهــم بایــد قابــل 
فهــم باشــد یعنــی متهــم بــه هــر زبانــی 
کــه بلدیــت دارد بایــد بــه هــامن زبــان 
ــردد و موضــوع  ــام گ ــم اته ــه وی تفهی ب
برایــش قابــل فهــم باشــد در غیــر آن 
ــش  ــوبه خوی ــام منس ــد از اته ــی توان من

ــد . ــاع کن دف
ــم  ــه مته ــام ب ــم اته ــر ان تفهی ــالوه ب ع
ــرا پاســخ  ــی باشــد زی ــد بصــورت کتب بای
کــه از متهــم گرفتــه مــی شــود بایــد بــه 
شــکل تحریــری باشــد کــه در ان امضــاء 
ــز باشــد. در  ــم نی و  نشــان شــصت مته
صورتیکــه متهــم از ارایــه جــواب امتنــاع 
ــی  ــخ ده ــدم پاس ــا ع ــت ت ورزد الزم اس
ــت  ــب شــده ثب ــه ترتی وی در محــرض ک

گــردد.
در اخیــر بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه 
تفهیــم اتهــام بــه متهــم یکــی از حقــوق 
اولیــه و بنیــادی متهــم  در قوانیــن ملــی 
و بیــن املللــی مــی باشــد کــه بــه مجــرد 
ــام  ــم اته ــد تفهی ــم بای ــه مته ــاری ب گرفت
ــا دانســنت دالیــل  گــردد تــا وی بتوانــد ب
و موجــب گرفتــاری خویــش در برابــر 
ســواالت مســتنطق جــواب ارایــه منــوده 

و از خــود دفــاع منایــد.
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داکــرت زکیــه عادلــی، معیــن امــور اجتامعــی وزارت عدلیــه ج.ا.ا بــا خانــم جاســتین. ام. روکیبــا، رییــس تیــم JSSP )برنامــه حامیــت از ســکتور عدلــی( در دفــرت کارش 

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ دی
در این دیدار ضمن صحبت در باره چگونگی همکاری های JSSP با بخش های مختلف وزارت عدلیه، هر دو طرف بر همکاری های بیشرت تعهد سپردند.

قانون مراسم عروسی طبق حکم مواد 
فیصلۀ  براساس  و  اساسی  قانون  و94    54
مختلط  1394/2/5هیئت  )156(مؤرخ  شامره 
فصل   )4( داخل  به  ملی  شورای  مجلسین 
و)25(ماده فیصله گردیده واین قانون توشیح 

شده محسوب می گردد.
قانون مراسم عروسی  ماده دوم  به  توجه  با 
این قانون مبین اهداف ذیل می باشد که   ،

مخترصاً به آن اشاره می منایم:
مغایراحکام  وعنعنات  رسوم  بردن  ازبین   -1

دین مقدس اسالم.
اصیل فرهنگی واحرتام  ارزش های  2- حفظ 

به سنت های پسندیده.
3- جلوگیری از مصارف گزاف وفراهم آوری 

تسهیالت در برگزاری محافل.
از  جلوگیری  و  اسالمی  های  ارزش  4- حفظ 

انحرافات اخالقی.
5-  فراهم آوری زمینۀ تشکیل خانواده سامل 

برای همه.
از  وجلوگیری  خانوادۀ  شیرازۀ  حفظ   -6

خشونت های فامیلی.
7- تأمین روابط حسنه وپایدار میان زوج و 

زوجه وخانواده های آنها.
متذکره  قانون  سوم  درماده  همچنان 
اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می مناید:

به  که  است  مجالسی  از  عبارت  محافل:   -1
خوری،  شیرینی  نامزدی،  گیری،  منظورلفظ 
تخت  عروسی،  حنا،  شب  خوری،  خویش 
جمعی، پایوازی، شب شش، نام گذاری، ختنه 
سوری، وکاکُل گیری، عیدی ونوروزی، رمضانی 

وسالگره بر گزار می گردد.
گیری:  ولفظ  خوری  شیرینی  یا  نامزدی   -2
به منظوروعده  که  است   از محفلی  عبارت 
اعضای  از  دونفر  بین  ازدواج  پیوند 
فرصت  دوخانواده)پرسودخرت(واعطای 

شناسایی طرفین برگزار می گردد.
3- طویانه : وجوهی است که ولی یا اقارب 
عروس بخاطر قبول این پیوند وپاداش پرورش 
عروس یا تهیه جهیزیه ازداماد یا اقاربش بنام 
وپیشکش(  گله  قلین،  ولور،  )شیربها،  های 

مطالبه می مناید.
از  قبل  که  است  محفلی  خوری:  خویش   -4
شب حنا ومراسم عروسی بین اقارب نزدیک 

عروس وداماد برگزار می گردد.
5- شب حنا: محفلی است که به منظورخینه 
برگزارمی  وداماد  عروس  دست  بر  گذاشنت 

گردد. 
منظورعقد  به  که  است   6-عروسی: محفلی 
برگزار  شوهر  خانه  به  عروس  وانتقال  نکاح 

می گردد.
که  است  متقوم  مال  یا  پول  مقدار  مهر:   -7
حین عقد نکاح از طرف ناکح برای منکوحه 
نافذه  وقوانین  اسالمی  رشیعت  مطابق 

کشورپرداخته شده یا برذمه وی می گردد.
8-  مهر املثل: مهری که درحین عقد ازدواج 
از زفاف ازروی  برای زنان معلوم نشده پس 
اوتعیین  برای  اقارب  زنان  مهر  متوسط  حد 

شود.
9-جهیز : عبارت ازلباس، فرش، ظرف، خانه یا 
سایر سامان آالت منزل است که برای عروس 

تهیه می شود.
منظور  به  که  است  محفلی  10-پایوازی: 
از  دوطرف  های  فامیل  بیشرت  شناسایی 

یکدیگربرگزارمی گردد.
11-شب شش: محفلی است که به مناسبت 
تولد طفل یا نام گذاری باالی طفل واعطای 
تحفه به نوزاد از طرف فامیل وی برگزار می 

گردد.
12-ختنه سوری: محفلی است که به مناسبت 

ختنه پرساز طرف فامیل وی برگزارمی گردد.
مناسبت  به  که  است  محفلی  سالگره:   -13
می  برگزار  شخص  تولد  یا  عروسی  سالگره 

گردد.
از  عبارت  اسالمی:  رشیعت  مغایر  14-لباس 
که  است  وتنگ  نازک  برهنه،  نیمه  ها  لباس 

اعضای بدن زن را برجسته سازد.

رد ا د ر  ا ــر ق ــت  ل و د ــت  ی حام رد  ــو م و ــد  ه مید ــکیل  تش ا  ر ــه  مع جا ــی  س سا ا ــن  رک ه  د ا ــو ن ماده 54 قانون اساسیخا

ادامه در صفحه 3

د کر گو  گفت و و  ر  ا یــد د  ،  J S SP تیــم  ئیــس  ر بــا  لیــه  عد ت  ر ا ز و عــی  جتما ا ر  مــو ا معیــن 
گزارشگر: بشیر احمد عزیزی

 منظــور از تفهیــم اتهــام ایــن اســت کــه متهــم 
از موضــوع جــرم و یــا جرایــم انتســابی بــه 
خــود و کلیــه دالیــل و مســتندات آن آگاه شــود.

ــم ،آگاهــی شــخص از اتهــام  ــن تفهی فلســفه ای
و ادلــه موجــود علیــه وی جهــت تــدارک دفــاع 
مــی باشــد.زیرا کــه منــی تــوان از انســانی انتظار 
ــل  ــر جــرم ناشــناخته و دالی ــا در براب داشــت ت
ــی مقدمــه از  ــوم پاســخگو باشــد و ب ــر معل غی

خــود دفــاع منایــد..
مطابــق بنــد 3مــاده 14 میثــاق بیــن املللــی 
نظــام هــای  ،در  و سیاســی  مدنــی  حقــوق 
ــل آن  ــوع و عل ــر ن ــا ذک ــرد ب ــام ف حقوقی:”اته
بایــد در ارسع وقــت و بــه تفصیــل و بــه زبانــی 
ــه آگاهــی او  ــردد مطــرح و ب ــه او متوجــه گ ک

ــد.،، برس
همچنیــن مطابــق بند2مــاده 9 میثــاق بیــن 
مصــوب  وسیاســی  مدنــی  حقــوق  املللــی 
16دســامر 1966،مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 
ــی  ــتگیر م ــس دس ــرده : “هرک ــرر ک ــد ،مق متح
شــود بایــد در موقــع دســتگیر شــدن از جهــات 
آن مطلــع شــود و در ارسع وقــت اخطاریــه ای 
ــبت  ــه او نس ــه ب ــی ک ــه اتهام ــه هرگون ــر ب دائ
ــق در  ــن ح ــت دارد”.ای ــود دریاف ــی ش داده م
مــاده هفتــم قانــون اجــراات جزایــی  نیــز پیــش 

ــی شــده اســت. بین
ایــن  در  کشــور  اساســی  قانــون  همچنــان 
ــر  ــت دارد: "ه ــال رصاح ــاده 31 ذی ــورد در م م
شــخص مــی توانــد بــرای دفــع اتهــام بــه مجــرد 
ــل  ــات حــق خــود وکی ــرای اثب ــا ب ــاری و ی گرفت

ــد. ــن کن ــع تعیی مداف
ــام  ــاری از اته ــه مجــرد گرفت متهــم حــق دارد ب
منســوب اطــالع یابــد و در داخــل میعــادی کــه 
ــارض  ــه ح ــد در محکم ــی کن ــن م ــون تعیی قان

گــردد.

تفهیم اتهام به متهم 
تتبع و نگارش: دردانه فضایلی
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تتبع و نگارش: شفیق الله نبی زاده

به تاریخ 6و7/سنبله/1397
ســاحوی  حقوقــی  مبلغیــن 
ریاســت عمومــی مســاعدت هــای 
حقوقــی وزارت عدلیــه بروزهــای 
غــرض  وچهارشــنبه  شــنبه  ســه 
حقوقــی  موضوعــات  آمــوزش 
ــوان   ــی نس ــای عال ــه ه ــازم لیس ع

برنامــه آگاهــی عامــه حقوقی در لیســه های نســوان رابعه بلخی و ســوریا
گزارشگر : بشیر احمد عزیزی

ســی  عرو ســم  مرا ن  ــو ن قا معرفــی 

ــد. ــی" گردیدن ــه بلخ ــوریا ورابع "س
درایــن برنامــه هــا شــاگردان صنــوف 
دوازدهــم هردولیســه اشــراک منــوده 
آمــوزش  کــه  موضوعــات  بودنــد، 
ازجرایــم  بــود  عبــارت  شــد.  داده 
ومجــازات ازدیــدگاه کودجــزا، حقوق 
خشــونت  منــع  ومتهــم،  مظنــون 

علیــه زنــان، قانــون اساســی ووجایــب 
اتبــاع وچندیــن مــوارد حقوقــی دیگــر، 
هــدف ازاجــرای همچوبرنامــه آگاهــی 
دانــش  بــردن ســطح  بلنــد  دهــی، 
حقوقــی شــاگردان وهمچنــان آشــنایی 
آنهــا بــه یــک رسی قوانیــن نافــذه 

کشورمیباشــد.


