
چهار  ش��نبه 29 دی 1400 | 16 جمادی الثان��ی 1443 | 10
88498440سرويس اجتماعي

| روزنامه جوان |  شماره 6403

ویرایش مالیه
در مناسب ترین زمان ممکن

 سيدمحمدعلي طاوسي 
كت��اب ماليه عموم��ي توس��ط دكتر ولي رس��تمي 
استاد تمام دانشگاه تهران نوشته شده است. تاكنون 
این كتاب براي هش��ت بار تجدید چاپ شده و مرجع 
دانشگاهي رشته حقوق اس��ت. تازه ترین نسخه این 
كتاب داراي تغييراتي اس��ت كه براي دانش��جویان و 
عالقه مندان مباحث حقوق مالي یا  افرادي كه نياز به 

اطالعات حقوقي دارند، بسيار مفيد است. 
مالي��ه عمومي به عل��ت ارتباط تنگاتن��گ با وظایف 
و مس��ئوليت هاي دولت، هم��واره همراه ب��ا تغيير و 
تحول نقش و كارك��رد دولت در حال تحول اس��ت. 
مهم ترین جنبه این تحول در زمين��ه وضع و اصالح 
قوانين و مقررات رخ مي دهد كه در كش��ور ما تجلي 

بيشتري دارد. 
 این وضعيت ایجاب مي كند كه آثار و تأليفات مربوط به 
علم حقوق به موازات تغيير و تحوالت قانوني در مرحله 
تجدیدچاپ، بازنگري و به روز شوند. چنين رویكردي 
در كشور ما به ویژه در سال هاي اخير با هدف تحول در 
نظام اقتصادي و مالي كشور ش��تاب بيشتري داشته  
است. به نحوي كه شاهد تغيير و تحوالت قانوني قابل 
توجهي در خصوص موضوعات ماليه عمومي از زمان 

چاپ اول این كتاب بوده ایم. 
 مهم ترین جلوه این تحوالت قانوني را مي توان تصویب 
و ابالغ قانون اصالح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 
1394/4/31 دانست كه تحت عنوان طرح تحول نظام 
مالياتي مطرح شده است.   این قانون، تغيير و تحوالت 
چش��مگيري در این خصوص به هم��راه دارد و قطعاً 
مسائل و موضوعات ماليه عمومي كشورمان در حوزه 
ماليات ها را تحت تأثير قرار مي دهد و بازنگري علمي 

آنها را ضروري و اجتناب ناپذیر مي كند. 
اساس��ي ترین تحوالت و نوآوري ه��اي قانون مذكور 
را مي توان تقویت ضمانت اجراهاي ماليات س��تاني و 
اقتدارات و اختيارات دستگاه مالياتي، افزایش ضمانت 
اجراهاي كيفري و مدني، ساماندهي و انسجام ضمانت 
اجراهاي اداري، ساماندهي مشوق ها و معافيت هاي 
مالياتي، ایج��اد پایگاه جام��ع اطالع��ات مالياتي و 
س��امانه هاي مختلف مرتبط با آن جهت دستيابي به 

نظام جامع مالياتي دانست. 
اهمي��ت مباحث مربوط ب��ه ماليه عموم��ی به دليل 
آگاهي از عملي��ات و فعاليت های مربوط به چگونگی 
انجام هزینه های دولت هاس��ت.  دانشجویان حقوق 
باید از روش ه��ای جمع آوری درآمده��ا و نحوه اداره 
وجوه و منابع مالی تا حدودي اطالع داش��ته باشند. 
مباحث حقوقي ماليه عمومي در تمامی كش��ورهای 
جهان، چه كشورهای توس��عه یافته و چه كشورهای 
در حال توسعه موضوع داغ روز است. درواقع گسترش 
روزافزون وظایف دولت ها، گسترش نيازهای مردم و 
منابع محدود باعث  تش��كيل علم جدیدی بنام علم 
ماليه عمومی شده است. اعمال تحوالت قانوني جدید 
و توجه به نظریات جدید شوراي نگهبان در خصوص 
اصول مربوط قانون اساسي و توجه به مباحث علمي 
جدید، دگرگوني و بازنگري قابل توجهي در این آخرین 

چاپ كتاب »ماليه عمومي« پدید آورده است. 
بدین لحاظ ش��اید بتوان گفت كه در مناس��ب ترین 
زمان ممكن ن��گارش یافته و از این حي��ث از مزیت 
الزم برخوردار اس��ت. در این راس��تا نویس��نده هم 
سعي كرده اس��ت كه این اثر حاوي آخرین تحوالت و 
نوآوري هاي نظام ماليه عمومي ایران باشد. این كتاب 
بر اساس سرفصل هاي مصوب در سه بخش و 1۵ فصل 

تدوین شده است. 
بخش اول كتاب زیر عنوان »مباني و كليات« و مشتمل 
بر چهار فصل ب��ه مباحث پای��ه اي و مقدماتي ماليه 
عمومي كه بستر الزم براي ورود به مباحث تخصصي 

آن را فراهم مي كند، اختصاص یافته است. 
بخش دوم درباره ماليات ها بوده كه اولين و مهم ترین 
منبع درآمدهاي عمومي یا منابع مالي دولت به شمار 
م��ي رود و از جنبه هاي مختلف اقتص��ادي و حقوقي 
بحث  برانگيز است. بدین لحاظ طي شش فصل از فصل 
پنجم تا دهم، ابعاد مختلف آن را با تكيه بر نظام مالياتي 

ایران مورد بحث و بررسي قرار داده است. 
بخش س��وم با عن��وان »بودج��ه« كه س��ند تطبيق 
درآمدهاي عموم��ي و هزینه هاي عموم��ي و برنامه 
مالي دولت محسوب مي ش��ود، عنوان قانون به خود 
گرفته اس��ت. در پنج فصل باقيمانده از فصل یازدهم 
تا پانزدهم نيز مباحث مهم بودجه ب��ا توجه به نظام 

بودجه ریزي ایران بررسي شده است. 
این كتاب با قيمت 70 هزار تومان در كتابفروش��ي ها 
و فروش��گاه هاي اینترنت��ي یافت مي ش��ود. از دیگر 
كتاب هاي دكتر ولي رستمي، مي توان به گفتارهایي 
در حقوق اداري )كارب��ردي و نظري(، اصول حقوقي 
اقتصادي قيمت گ��ذاري در قرارداده��اي نفت وگاز  

اشاره كرد. 

کتاب حقوقی

اس�ناد تجاري برخالف نام 
س�نگين آن فقط مربوط به 
مبادالت تج�ار و بازرگانان 
نيست. بسياري از مردم در 
روابط روزمره خود از اسناد 
تجاري به خص�وص چك و 
سفته اس�تفاده مي كنند و 
دانستن قوانين مربوط به آن بسيار ضروري است.  

منظور از اسناد تجاري در جامعه ما، اسنادي هستند 
كه براي پرداخ��ت وجه در معامالت از آنها اس��تفاده 
مي ش��ود. به طور مثال اگر معامله كالني در خصوص 
خرید آهن آالت، مصالح س��اختماني، فرش، خودرو، 
طال، كاال به مبلغ كالن یا  هر چيز دیگري باشد، براي 

پرداخت آن از اسناد تجاري استفاده مي شود. 
 جزئيات سفته در قانون

در پرداخت هاي كنوني دیگر مثل قدیم پول به صورت 
نقدي حمل نمي شود و مبادالت با چك، سفته، برات یا  

حتي پول هاي دیجيتالي و... انجام مي شود. 
یكي از اس��ناد تجاري كه در حال حاضر هم بسيار پر 
كاربرد است، سفته یا »فته طلب« است. سفته یا فته 
طلب یعني سندي كه نش��ان دهنده بدهي مدیون در 
برابر طلبكار اس��ت و در آن، مدیون متعهد مي شود تا 
مبلغ مشخصي را در سررسيد تعيين شده به طلبكار 

خود پرداخت كند. 
در مب��ادالت كنوني اس��تفاده از چك و س��فته براي 
تضمين تسهيالت بانكي، خرید و فروش، تضمين تعهد 
و... در جامعه ما رواج زیادي پيدا كرده است. بر همين 
اساس افرادي كه از سفته و چك استفاده مي كنند باید 
نكات مخصوص درباره این اسناد تجاري پر كاربرد را 
هم بلد باشند تا از مشكالت احتمالي جلوگيري كنند. 
مطابق ماده 307 قانون تجارت، سفته سندي است كه 
به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در زمان 
مشخص یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخصي معين 

یا  به حواله كرد آن شخص پرداخت كند. 
 بر اساس ماده 30۸ قانون تجارت، سفته عالوه بر امضا 
یا مهر باید داراي تاریخ بوده و س��ه ش��رط مهم یعني 
مبلغي كه باید تأدیه شود با تمام حروف، گيرنده وجه و 

تاریخ پرداخت را داشته باشد. 
 مصداق بارز جرم خيانت در امانت

افرادي كه مي خواهند س��فته یا  چ��ك بابت ضمانت 
ُحس��ن انجام كار به كارفرما بدهند باید بدانند كه در 
داخل سفته یا چك خود حتماً قيد شود كه این سفته 
یا چك بابت حس��ن انجام كار یا  ضمانت است و هيچ 
ارزش دیگري ندارد. یك كپي از سفته یا چك مورد نظر 
را هم تهيه كرده و به امضای مدیر ش��ركت )كارفرما( 
برس��انند تا با این كار از سوءاستفاده هاي احتمالي در 

آینده جلوگيري كرده باشند. 
گاهي هم متأسفانه دیده مي ش��ود كه كارفرما سفته 
یا چك اماني كارگر را كه بابت ضمانت یا حسن انجام 
كار داده اس��ت، بعد از پایان قرارداد كار به كارگر پس 
نمي دهد و كارگر را تهدید مي كند كه این چك یا سفته 

را به اجرا مي گذارد. 
در این خصوص اگر كارفرما بدون دليل چك یا سفته 
كارگر را به اجرا بگ��ذارد این عم��ل كارفرما مصداق 
بارز جرم خيانت در امانت است و مطابق با ماده 673 
قانون مجازات اس��المي بخش تعزی��رات قانونگذار با 
كارفرما برخورد مي ش��ود. پس در هنگام دادن چك 
یا س��فته ضمانت حس��ن انجام كار، دقت زیادي باید 

به خرج داد. 
  تعريف قانوني چك

چك یكي دیگر از اس��ناد تج��اري پركاربرد و مهم در 
دنياي امروزه اس��ت كه بهتر اس��ت هر شخصي حتي 
اگر خودش هم دس��ته  چك ندارد، قوانين مربوط به 

چك را بداند. 
مطابق با ماده 310 قانون تج��ارت، قانونگذار ما چك 
را اینگونه تعریف كرده كه چك نوشته اي است كه به 
موجب آن صادر كننده وجوه��ي را كه نزد محال عليه 
) بانك ( دارد كاًل یا بعضاً مس��ترد یا به دیگري واگذار 

مي كند. 
 ماده 311 قانون تجارت ه��م در این باره توضيح داده  
است كه در چك باید محل و تاریخ صدور قيد شود و به 
امضاي صادر كننده برسد و پرداخت وجه نباید وعده 

داشته باشد. 
در ماده 312 قانون تجارت هم قانونگذار مشخص كرده 
كه »چك ممكن است در وجه حامل یا شخص معين یا 
به حواله كرد باشد و همچنين مي تواند به صرف امضا در 

ظهر)پشت نویسي( به دیگري منتقل شود.«
 در این خصوص یك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن 
هم این است كه طبق اصالحات جدیدي كه اخيراً در 
خصوص صدور چك صورت گرفته است، از این به بعد 
براي صدور چك یا  پشت نویس��ي چك نياز است كه 
اطالعات چك و اطالعات هویتي افراد در سامانه صياد 

ثبت و تأیيد شود. 
بر همين اساس ما عماًل دیگر نمي توانيم چك در وجه 
حامل صادر كنيم؛ چراكه چك هاي در وجه حامل هم 
خطر س��ودجویي را افزایش داده بود و با قانون جدید 
چك، ثبت اطالعات در س��امانه صياد در وجه حامل 

معنایي ندارد. 
مطابق با ماده یك قانون صدور چك، قانونگذار ما انواع 

چك را اینگونه بيان و تعریف مي كند: 
 1- چك عادي: چكي است كه اشخاص بنا به موجودي 
 حس��اب جاري خود صادر كرده و دارنده آن تضميني 

جز اعتبار صادر كننده آن ندارد. 
 2- چك تأیيد ش��ده: چكي است كه اش��خاص بنا به 
موجودي  حس��اب جاري خود صادر كرده و توس��ط 
محال علي��ه یعن��ي بانك،  پرداخ��ت وج��ه آن تأیيد 

مي شود. 
 3- چك تضمين ش��ده: چكي است كه از سوي بانك 
به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن هم  از 

سوي بانك تضمين مي شود. 
4- چك مس��افرتي: چكي اس��ت كه از س��وي بانك 
صادر و وجه آن در هر یك از شعب آن بانك یا توسط 

نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت مي شود. 
پرس��ش قابل توجه در خصوص چك براي اكثر مردم 
این است كه چه زماني چك حقوقي محسوب مي شود 
و چه زماني چك كيفري محسوب مي شود؟ برخي از 
افراد بر این باور هستند كه چك حقوقي ارزشي ندارد و 
چك كيفري ارزشمندتر است اما این مسئله فقط یك 

تصور اشتباه است. 
تفاوت چ��ك كيف��ري و حقوقي در این اس��ت كه در 
چك هاي حقوق��ي، صادركننده چ��ك قابل تعقيب و 
مجازات كيفري نيس��ت اما مي توان براي آن توقيف 
اموال و دارایي صادركنن��ده را تقاضا كرد. البته كه در 
حال حاضر افراد مي توانند براي وصول چك از طریق 

اداره ثبت هم اقدام كنند. 
اكنون پرس��ش مهم این اس��ت كه چ��ه زماني چك 
حقوقي محسوب مي ش��ود؟ مطابق با ماده 13 قانون 
صدور چك، قانونگذار ما توضيح داده كه در موارد زیر 

صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست: 
الف( در صورتي كه ثابت ش��ود چك سفيد امضا داده 

شده باشد. 
ب( هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق 

شرطي شده باشد. 
 ج( چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت 

تضمين انجام معامله یا  تعهدي است. 
د( هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول 
وجه آن منوط به تحقق ش��رطي بوده ی��ا چك بابت 

تضمين انجام معامله یا تعهدي است. 
ه ( در صورتي كه ثابت ش��ود چك ب��دون تاریخ صادر 
شده یا  تاریخ واقعي صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج 

در متن چك باشد. 
البته كه قانونگ��ذار در ماده 9 قانون ص��دور چك به 
صراحت بيان كرده است:»در صورتي كه صادركننده 
چك قبل از تاریخ ش��كایت كيفري، وجه چك را نقداً 
به دارنده آن پرداخته یا به موافقت ش��اكي خصوصي 
ترتيبي ب��راي پرداخت آن داده باش��د ی��ا موجبات 
پرداخ��ت آن را در بان��ك فراهم نمای��د، قابل تعقيب 

كيفري نيست.«
در این زمينه بانك مكلف اس��ت تا مي��زان وجه چك 
حساب صادركننده را مسدود كند و به محض مراجعه 

دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد. 
 نكته مهم دیگر در خصوص چك این است كه مطابق 
ماده 7 قانون صدور چك، كشيدن چك بالمحل جرم 
اس��ت و مجازات دارد. مفهوم س��اده چك بالمحل در 
عرف یعن��ي اینكه چك ب��ه هر علت��ي قابليت وصول 
نداشته باشد. اعم از اینكه فاقد موجودي بوده یا چك 
به خاطر نداش��تن مطابقت امضا یا به خاطر مخدوش 

بودن آن و... قابل وصول نباشد. 
قانونگذار در م��اده 7 قانون ص��دور چك در خصوص 
مجازات افرادي كه چ��ك بالمحل ص��ادر مي كنند، 

تأكيد كرده است:
الف( چنانچ��ه مبلغ من��درج در متن چ��ك كمتر از 
10ميليون ریال باش��د به حبس تا حداكثر شش ماه 

محكوم خواهد شد. 
 ب(چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 10 ميليون 
ریال تا ۵0ميليون ریال باشد از شش ماه تا یك سال به 

حبس محكوم خواهد شد. 
 ج( چنانچه مبلغ من��درج در متن چك از ۵0 ميليون 
ریال بيشتر باش��د به حبس از یك س��ال تا دو سال و 
ممنوعيت از داشتن دسته  چك به مدت دوسال محكوم 
خواهد ش��د. در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به 

صدور چك هاي بالمحل كرده باشد هم مجموع مبالغ 
مندرج در متون چك ها مالك عمل خواهد بود. 

در تبصره این ماده هم قانونگذار تأكيد كرده است كه 
این مجازات ش��امل مواردي كه ثابت شود چك هاي 
بالمحل بابت معامالت نامش��روع یا  بهره ربوي صادر 

شده است، نخواهد بود. 
 تغييرات چك در قانون جديد

یكي از تغييرات اساسي كه در سال 1400 در چك ها 
ایجاد شده است، شكل ظاهري چك هاست. چك هاي 
جدید كه این روزها از آنه��ا به عنوان چك صيادي در 
جامعه نام برده مي ش��ود، یك تغيير اساسي نسبت به 
چك هاي قدیم داشته اس��ت كه مربوط به رنگ چك 
اس��ت.   طوري كه رنگ چك در قدیم سبز و صورتي 
بوده اما چك هاي جدید زمين��ه اي بنفش دارد. دیگر 
ویژگي مه��م چك هاي جدی��د یا هم��ان چك هاي 
صيادي داشتن كد 16 رقمي یكتا و عبارت)كارسازي 
این چك منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در 
سامانه صياد اس��ت( كه روي چك هاي جدید نوشته 

شده است. 
 این عبارت به زبان ساده یعني كه اگر چكي در سامانه 
صياد ثبت نشده باشد، آن چك بي اعتبار تلقي مي شود، 
پس آگاه باش��يد و بداني��د كه تحت هيچ ش��رایطي 
چك هاي جدید را بدون ثبت و اس��تعالم در س��امانه 
صياد دریافت نكني��د كه اگر دریافت كنيد بي ش��ك 

متحمل ضرر مي شوید. 
 پيگيري هاي قانوني براي چك برگشتي

اگر چك فرد برگشت بخورد، سامانه صياد دیگر اجازه 
صدور و ثبت چك جدید را به آن فرد نمي دهد. هدف 
هم این اس��ت كه به ای��ن ترتيب از ص��دور چك هاي 
بي اعتبار در جامعه جلوگيري ش��ود كه این كار بسيار 

درست و منطقي است. 
در قدی��م فردي ك��ه دریافت كننده چك ب��وده فقط 
مي توانست از حساب متصل به چك برداشت كند، اما 
در تغييرات جدید قانون چك تمام حساب هاي بانكي 
افراد به دس��ته  چك شان متصل اس��ت و اگر حساب 
اصلي متصل به چك خالي باشد، بانك ها اجازه دارند 
سریعاً از تمام حساب هاي صاحب چك در همان بانك 

برداشت كنند. 
به طور مثال اگر فردي به ش��ما یك چ��ك به مبلغ 
37ميليون تومان داده باشد و در موقع برداشت چك 
در حساب جاري فرد فقط 7 ميليون تومان باشد، شما 
مي توانيد همان 7 ميليون تومان را برداش��ت كنيد و 
بقيه پول را از حساب هاي انفرادي همان فرد در همان 
بانك به شما بدهند.  اگر هم در حساب هاي دیگر آن 
فرد به اندازه طلب شما پولي نباشد، شما مي توانيد از 
بانك گواهي »عدم پرداخت« بگيرید و با مراجعه به 
دفاتر خدمات الكترونيك قضایي اقدامات قانوني الزم 

را انجام بدهيد. 

 به این نكته توجه كنيد ك��ه در گواهي عدم پرداخت 
باید كد رهگيري چك برگش��تي، مش��خصات كامل 
صادر كننده چك و مشخصات كامل دارنده چك حتماً 

ذكر شده باشد. 
نكته مهمي كه باید به آن توجه كرد این است كه شما 
باید مهر یا امضاي صاحب حساب را كه در بانك ثبت 
شده هم داشته باش��يد تا قاضي دادگاه صحت آن را با 

آنچه در چك نوشته شده است، تأیيد كند. 
 طبق قانون جدید چك تا 24 ساعت اگر مابقي كسري 
چك تأمين نشود، حس��اب هاي صادر كننده چك در 
تمام بانك ها و مؤسس��ات مالي به اندازه مبلغ كسري 
چك مس��دود مي ش��ود. ضمن اینك��ه از زمان صدور 
اجرایه، فردي كه چك كشيده 10روز وقت دارد تأمين 
موجودي كند وگرنه مش��مول قانون محكوميت هاي 
مال��ي مي ش��ود و مي ت��وان حك��م توقيف ام��وال یا  
ممنوع الخروجي فرد را هم گرفت.  قانون جدید چك 
تصریح كرده كه اگر چك فردي برگش��ت بخورد این 

محدودیت هاي زیر براي آن فرد ایجاد مي شود: 
 1- جلوگيري از افتتاح هر گونه حساب و صدور كارت 

بانكي جدید 
 2- مسدود كردن وجوه تمامی حساب ها و كارت هاي 
بانكي و هر مبلغ متعلق ب��ه صادر كننده كه تحت هر 
عنوان نزد بانك یا مؤسس��ات مالي و اعتباري دارد به 
ميزان كس��ري مبلغ چك به ترتيب اعالمي از سمت 

بانك مركزي
 3- بازنكردن اعتبار اسنادي، ارزي یا ریالي 

 4- پرداخت نكردن هر گونه تسهيالت بانكي یا صدور 
ضمانتنامه هاي ارزي یا ریالي 

 ۵- ممنوعيت ارائه دسته چك جدید در سامانه صياد. 
به طور كل��ي نكات مهم و تغيي��رات اصلي چك طبق 
اصالحات انجام شده تاكنون 10 مورد است كه به طور 

مختصر عبارتند از:
 1- نظارت و اعتبارس��نجي كامل مش��تري توس��ط 

سامانه صياد
 2- كاهش چك برگشتي و افزایش اعتبار چك.

 3- اختصاص كد یكتا به هر برگ از چك هاي صياد
 4- ممنوعيت صدور چك در وجه حامل

 ۵- امكان استعالم ذینفع چك از طریق پيامك
 6- اعتبار سه ساله براي دس��ته چك ها از زمان چاپ 
7- رفع سوء اثر از چك برگشتي با گذشت سه سال از 

تاریخ برگشت
 ۸- ایجاد زیرس��اختي براي چك هاي موردي و چك 

الكترونيكي
 9- اتصال سامانه هاي بانك مركزي و قوه قضائيه 

10- صدور س��ریع اجرایه براي چك ه��اي بي محل 
كه از جمل��ه مهم ترین تغييرات قانون چك در س��ال 

جاري است. 
*محقق و پژوهشگر علم حقوق

پایان دوران چك برگشتي
درصورت برگشت خوردن يك برگه چك، سامانه صياد اجازه ثبت چك جديد را نمی دهد

اميرحسين صفدري* 
  گزارش

اگر كارفرما ب�دون دليل 
چك يا س�فته كارگ�ر  را 
به اجرا بگذارد، اين عمل 
ج�رم خيان�ت در امانت 
اس�ت. اط�الع از قوانين 
جدي�د اس�ناد تج�اری 
برای  همه ضروری اس�ت

گاهي مواردي رخ مي دهد ك�ه پرداخت ديه از عهده ش�خص 
خارج می ش�ود و بر عهده بيت المال مي افتد. موارد زير تمامي 
ش�رايطي اس�ت كه در صورت رخداد، ديه را بايد از بيت المال 

پرداخت كرد: 
  هرگاه در اثر خطاي قاضي،  ش��خص بي گناه��ي محكوم به مرگ  و 

متحمل خسارت بدني شود، دیه قتل یا جراحت از بيت المال است. 
  در مواردي كه لوث عليه شخصي محقق شده باشد، ولي اوليای دم 
حاضر به قسامه نش��وند، در صورتي كه متهم و اقرباي او قسامه را اجرا 
كنند، قصاص از متهم ساقط ش��ده و بيت المال، دیه مقتول را خواهد 
پرداخت. لوث در عل��م حقوق به معناي گمان قاض��ي به صدق ادعاي 

مدعي از روي قرائن و شواهد است. 

  در مواردي كه هيچ یك از مدعي)شاكي( و مدعي عليه)متهم( بينه 
ندارند. یعني دليل و حجت ندارند و مدعي هم حاضر به قسم یاد كردن 
نيست و قسم را متوجه مدعي عليه كرده و با قسم خوردن مدعي عليه، 
دعوي پایان مي پذی��رد و در این صورت دیه مقت��ول باید از بيت المال 

پرداخت شود. 
  هرگاه شخص یا اشخاصي در اثر ازدحام كشته شوند یا  جسد مقتولي 
در خيابان و اماكن عمومي پيدا شود و نتوان این قتل را به كسي منتسب 

كرد، دیه از بيت المال پرداخت مي شود. 
  دیه افرادي كه در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا كشته شده اند. 

  دیه مقتولي كه بر اثر سقوط غيرارادي ش��خصي دیگر كشته شده 
است. 

  در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع اس��ت. اگ��ر عابر عبور كند و 
راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت باشد و وسيله نقليه او 
نقص فني نداشته باشد راننده مسئوليتي در مورد دیه نخواهد داشت. 
 در خصوص اینكه جسد شخصي در خيابان پيدا شود و براي قاضي 
دليلي بر وقوع قتل او از سوي شخصي یا اشخاصي نباشد دادگاه باید دیه 

او را از بيت المال بدهد. 
  درصورتي كه شخصي به خاطر صدمه غيرعمد فوت شود، اگر شخص 
مصدوم مجهول الهویه باش��د و اولياي دم شناسایي نشود، دادستان به 
نمایندگي از اولياي دم تقاضاي تعقيب مي كند. دادس��را هم رسيدگي 
كرده، دادگاه هم حكم صادر مي كند و پرونده براي اجرا ارسال مي شود. 
وقتي محكوم عليه دیه را پرداخت كرد، دیه به حساب بيت المال )كه یك 

حساب سپرده مخصوص است( واریز مي شود تا زمان شناسایي اوليای دم 
در این حساب مي ماند و بعد از شناسایي اوليای دم و ارائه گواهي انحصار 

وراثت دیه به آنها پرداخت  شود. 
 درصورتي كه حادثه اي مانند تصادف به شكل پيچيده اي اتفاق بيفتد. 
یعني منجر به فوت غيرعمدي ش��ده، ش��خص متوفي و اولياي دم نيز 
شناسایي مي شود ولي شخص متهم شناسایي نمي شود. در اینجا دادیار 
دادس��را به موضوع رس��يدگي مي كند. درصورتي كه مشخص شد كه 
مقصر حادثه قابل شناسایي نيست، دادیار از دادگاه درخواست مي كند 

كه طبق ماده 2۵۵ ق. م. ا دیه از بيت المال پرداخت شود. 
  درصورتي كه تصادفي اتفاق بيفتد كه نه اولياي دم متوفي شناسایي 

شود و نه مقصر حادثه، دیه از بيت المال پرداخت می شود. 

بارديهبردوشبيتالمال
  نکته


