دردﺳﺮﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ازدواج ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ
ﻃﺮح :ﺗﺒﯿﺎن

ازدواج داﺋﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺮم اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺮ ازدواج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺛﺒﺖ ازدواج را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ازدواج ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﺪ زن ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد.
در اداﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ رای ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪن ازدواج و ﻣﺠﺎزات آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.در ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﻣﺮد ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺎح ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻔﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دو ﺟﺮم و ﻧﺤﻮه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دادﮔﺎه در
اداﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﺮم ﺗﺮک اﻧﻔﺎق
اﺳﺘﺪﻻل دادﮔﺎه در ﺻﺪور رای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ :در ﺧﺼﻮص اﺗﻬﺎم آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪ داﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ازدواج ﺣﺴﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮش
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺒﺎ دادﮔﺎه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯿﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﺳﻮی دادﺳﺮا و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدره و اﻗﺮار ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺘﻬﻢ در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه
و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮاﯾﻦ و اﻣﺎرات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی را ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  645ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  22ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص وی ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  500ﻫﺰار رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺪل از ﺳﻪ ﻣﺎه و ﯾﮏ روز
ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺧﺼﻮص اﺗﻬﺎم دﯾﮕﺮ وی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮک ﻧﻔﻘﻪ ﻫﻤﺴﺮ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺷﺎﮐﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه و ﻧﻔﻘﻪ در ﺻﻮرت
ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺑﺰه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده  177ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .رای ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺣﻀﻮری و ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ  20روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن
اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ رای
اﺗﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد در رای داﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ازدواج )داﺋﻢ( و ﺗﺮک اﻧﻔﺎق اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص اﺗﻬﺎم داﺋﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ازدواج ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎده  645ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رای ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  645ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی از
ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ وﺿﻊ ﺧﺎص ﻣﺘﻬﻢ و ﺳﺎﺑﻘﻪ وی و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده  22ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات و
ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  500ﻫﺰار رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺪل از ﺳﻪ ﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﺣﺒﺲ
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ« وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﺘﻬﻢ »ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ واﺟﺪ ﮐﺪام وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
در ﺧﺼﻮص اﺗﻬﺎم داﺋﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ازدواج ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎده  645ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رای ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  645ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ وﺿﻊ ﺧﺎص ﻣﺘﻬﻢ و ﺳﺎﺑﻘﻪ وی و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده 22
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  500ﻫﺰار
رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺪل از ﺳﻪ ﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد
در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮاد  37و  38ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﻛﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ1. .
ﻫﻤﻜﺎری ﻣۆﺛﺮ ﻣﺘﻬﻢ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ادﻟﻪ ﯾﺎ ﻛﺸﻒ اﻣﻮال و اﺷﯿﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞﺷﺪه از ﺟﺮم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای 2.
ارﺗﻜﺎب آن
اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺧﺎص ﻣۆﺛﺮ در ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ،از ﻗﺒﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺤﺮﯾﻚآﻣﯿﺰ ﺑﺰهدﯾﺪه ﯾﺎ وﺟﻮد اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ در ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم 3.
ازدواج 4.
اﻋﻼم ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ اﻗﺮار ﻣۆﺛﺮ وی در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ 5.
ﻧﺪاﻣﺖ ،ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﯾﺎ وﺿﻊ ﺧﺎص ﻣﺘﻬﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﻛﻬﻮﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری 6.
ﻛﻮﺷﺶ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻔﯿﻒ آﺛﺎر ﺟﺮم ﯾﺎ اﻗﺪام وی در ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از آن 7.
ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻮدن زﯾﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺰهدﯾﺪه ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺟﺮم 8.
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺮﯾﻚ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون در وﻗﻮع ﺟﺮم 9.
در ﺧﺼﻮص اﺗﻬﺎم دوم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮک اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ زوﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﭘﯿﮕﺮد ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻨﺎدات ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻼاﺷﮑﺎل اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻨﺪات رای دادﮔﺎه اﻗﺮار اﺳﺖ .اﻗﺮار در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
دﻻﯾﻞ و اﻣﺎرات ﺗﻌﺎرض ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ در دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ در دادﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
رﻋﺎﯾﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎت و وﮐﻼ وﺟﻮد دارد ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻏﺮاق در اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻃﻼع و اﺷﺮاف ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺎی اﻧﺘﻘﺎد دارد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮری ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آوردن واژه ﺷﺎﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻧﺚ اﮔﺮﭼﻪ واژهای ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی واژه ﺷﺎﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
«ﺗﻌﻘﯿﺪ »اﻧﺘﻘﺎد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﻮاﯾﺢ و دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ وارد اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﻘﯿﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺬ ﻣﻌﻨﺎی آن را دﺷﻮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد از آوردن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﻂ دراز و ﺗﺎوﯾﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻠﻪ ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻮ در ﺗﻮ ﯾﺎ دوری از ﻣﺒﺘﺪا و ﺧﺒﺮ و دوری
ﺳﺎزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺳﺎزهﻫﺎ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻦ دادﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ دﭼﺎر ﺗﻌﻘﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺿﻌﻒﻫﺎی
ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده  177ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ
ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ وی ﺟﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﺑﺮاﺋﺖ و ﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ رای ﺑﺮاﺋﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده  177ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ
ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ وی ﺟﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﺑﺮاﺋﺖ و ﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ
زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ رای ﺑﺮاﺋﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،اﻣﺎ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن دادﺳﺮا ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دادﺳﺮا دارد و دادﮔﺎه ﭼﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ .در رای ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ دادﮔﺎه ﺑﺎ وﺟﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم
اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺑﺰه ﺗﺮک اﻧﻔﺎق ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺠﺎزات
ﺷﯿﺮﯾﻨﯿﻬﺎی رﻧﮓﺑﺎﺧﺘﻪ ازدواج
در رای دادﮔﺎه ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺠﺎزات در ﻣﺎده  37ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ
ﮐﻤﺘﺮ از  6ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1/84/3294ﻣﻮرخ  1384/3/19ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎده  22ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  1370و ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺼﻮب  9دی ﻣﺎه  1382ﺑﻪ ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داده اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺮم و ﻣﺠﺮم و دﻓﻌﺎت ارﺗﮑﺎب ،در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی را ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦرو
اﻗﺘﻀﺎ دارد دادﮔﺎهﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺣﺒﺲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﺒﺲﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از  6ﻣﺎه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در زﻧﺪانﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﺒﺲﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ )ﺑﻪ

ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺠﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ وی ﻧﺸﻮد( و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤﺒﻮس
ﺷﺪن ﺑﯽﺛﻤﺮ اﻓﺮاد ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﻧﺪاﻧﯽ در زﻧﺪانﻫﺎ و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ  1383/7- 17/11/8608اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه
وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﻘﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺰای
ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺟﺒﺎری ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دادﮔﺎه اﺳﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺪﻫﺎی اول و دوم و ﺳﻮم ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم راﺟﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎده  22ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻔﯿﻒ آﻣﺪه ،ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺮک اﻧﻔﺎق و ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺎح ﻫﺮ دو ﺟﺰو ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ آن اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/TE4BvR:

