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کاهشپروندههایقضایی
بااجرایطرحکارآگاهخصوصی

...

دانشنامهحقوقی
تفهیم اتهام؛ حق مس ّلم هر متهم

پس از آنکه متهم احضار شد و دعوت مرجع
قضاییرااجابتکردیااینکهازحضوراستنکاف
ورزید و به همین دلیل ،جلب و نزد مقام قضایی
حاضر شــد ،باید به وی تفهیم اتهام شــود .به
گزارشخبرگزاریمیزان،اینحقمسلممتهم
استکهبداندمرتکبکدامعملمجرمانهشده
است.تفهیماتهام،عبارتاستازاعالمرسمی
عملیااعمالمجرمانهبهمتهم،ازسویقاضی
تحقیق،بهزبانوشیوهایکهباتوجهبهوضعیت
هر متهم ،برای او قابل درک باشد .تفهیم اتهام
یکی از اصــول مسلم آیین دادرس ــی کیفری
است و عالوه بر بیان صریح آن در ماده ۱۲۹
قانون آیین دادرســی کیفری سابق ،مصوب
سال  ۱۳۷۸و مواد  ۱۹۳تا  ۱۹۵قانون آیین
دادرسی کیفری جدید ،مصوب سال ،۱۳۹۲
در قانون اساسی هم به صراحت پیشبینی و
برآن تأکید شده است .اصل ۳۲قانون اساسی
مقرر میکند«:هیچ کس را نمیتوان دستگیر
کــرد ،مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین
میکند .در صورت بازداشت ،موضوع اتهام
باید با ذکر دالیل ،بالفاصله کتب ًا به متهم ابالغ
و تفهیم شــود ».بعد از تفهیم اتهام اســت که
شخص مظنون یا مشتکیعنه ،تبدیل به متهم
میشود .مقام قضایی امر تحقیق مقدماتی،
باید به جمعآوری دالیل له و علیه متهم بپردازد
و زمینه اجــرای عدالت بین اصحاب دعــوا را
فراهم کند؛ بنابراین ،فرد احضارشده که از
طرف شاکی ،ادعایی علیه او ارائه شده است،
با توجه به اصل برائت ،باید فرصت کافی برای
ارائه دفاعیات خود داشته باشد .تفهیم اتهام
از آن رو ضروری است که از یکسو ،امکان رد
اتهام یا اتهامات منتسب را برای متهم فراهم
میکند و از سوی دیگر ،به قاضی تحقیق اجازه
میدهد که به اقــدامــات ضــروری و از جمله،
صدور قرارهای تأمینی متوسل شود .در تفهیم
اتهام،سؤاالتبایدصریح،کوتاه،مفید،روشنو
مرتبطباموضوعباشدوسؤاالتتلقینی(یعنی
کسی را وادار به گفتن کالمی کردن) ،اغفال،
اکــراه و اجبار متهم ،ممنوع اســت .چنانچه
متهم از دادن پاسخ امتناع کند ،امتناع او در
صورتمجلسقیدمیشود.

شرایط اقتصادی ،تصمیمات کارفرما ،وضعیت خانوادگی و
دهها عامل دیگر ،باعث میشود که پدیده بیکاری ،بخشی
الینفک از روابط کار باشد .تردیدی نیست که بیکاری یک
معضل اجتماعی هم است و تبعات منفی بسیاری در پی
دارد .از این رو ،قانونگــذاران سراسر دنیا ،طی یک قرن
اخیر ،همواره موضوع بیکاری را مد نظر قرار داده و برای
رفع سوءاثرهای آن ،چارههای گوناگونی اندیشیدهاند که
یکی از آن ها ،برقراری مستمری برای بیکاران است .این
مستمری معمو ً
ال در قالب قــراردادهــای بیمهای تعریف
میشود؛ کارفرما ضمن واریز حق بیمه تعیین شده به حساب
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سازمانهای بیمهگر – در ایران سازمان تأمین اجتماعی –
برای برخورداری کارگر از مزایای بازنشستگی ،حمایتهای
درمانی و  ، ...وجهی را هم بابت بیمه بیکاری واریز میکند
که در واقع ،ضامن پرداخت مستمری ایام بیکاری است.
به این ترتیب ،کارگر بیکار شده میتواند در ایام بیکاری،
از یک مستمری که میزان آن ،منطبق با حقوق درج شده در
فهرست بیمه است ،برخوردار شود .نباید فراموش کنیم
که پرداخت مستمری بیمه بیکاری ،مادا مالعمر نیست!
قانونگذار ،بیکاری افراد را موضوعی موقتی در نظر گرفته
است که به کار مجدد یا استفاده از مزایای بازنشستگی یا

دریافت مستمری از کار افتادگی منتهی میشود .معمو ً
ال
کسانی که به هر علتی بیکار شدهاند ،برای دریافت مستمری
بیمه بیکاری با حالتها و سناریوهای مختلفی روب ـهرو
میشوند که در ادامه به شش مورد از عمومیترین آن ها
اشاره میکنیم .قبل از طرح مبحث ،یادآوری دو نکته ضروری
است؛ او ً
ال مبلغ مستمری بیکاری از پرداخت هر گونه مالیات
معاف است و ثانی ًا ،در هر یک از موارد زیر ،باید در مهلت
مقرر حداکثر سه ماهه ،برای تشکیل پرونده در اداره کار
اقدام کنید؛ در غیر این صورت ،نمیتوانید امید چندانی به
برقراری مستمری بیکاری داشته باشید.
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تازهکارهاییکهبیکارمیشوند:
ممکن اســت شما تـــازه در جایی
مشغول به کار شدهاید ،اما به دالیل
مختلف،کمترازیکسالپسازشروعبهکار،شغل
خود را از دست بدهید .اگر در این مدت برای شما
لیست بیمه رد شده و سابقه بیمه شما ،شش ماه
و بیشتر باشد ،میتوانید برای دریافت مستمری
بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه کنید تا شما را به
شعبتأمیناجتماعیمعرفیکنند.امابهیادداشته
باشید که بیکاری شما باید غیرارادی باشد؛ یعنی
خودتانکارتانرارهانکردهباشید.
بــــیــــکــــاری کـــــه چــــیــــزی بــه
بازنشستگیاشنماندهاست:
درمواردی،شخصبیکارشدهفاصله
چندانیباسنبازنشستگیندارد.قانونگذاربرای
چنینبیکارانی،تسهیالتویژهدرنظرگرفتهاست.
مطابق تبصره بند «الــف» مــاده هفت قانون بیمه
بیکاری« ،افراد مسن مشمول این قانون که دارای
55سالسنوبیشترمیباشندمادامیکهمشغولبه
کارنشدهاند،میتوانندتارسیدنبهسنبازنشستگی
تحتپوششبیمهبیکاریباقیبمانند».
حکایتمستمریفردیکهاستعفا
میکند:
مطابق قــانــون ،اگــر شما خودتان
استعفا ک ــرده و شغلتان را رهــا ک ــرده باشید،
نمیتوانید از مستمری بیمه بیکاری استفاده
کنید.مادهدوقانونبیمهبیکاریتصریحمیکندکه
«بیکارازنظراینقانون،بیمهشدهایاستکهبدون
میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد» و کسی که
از شغلش استعفا کرده است ،با اراده و میل خود،

 6سناریو برای گرفتن
مستمری بیکاری
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جواد نوائیان رودسری

بیکاریاشرارقممیزند.
بیمه بیکاری بــرای قــراردادهــای
موقتکار:
هرچندمبلغمربوطبهبیمهبیکاری،
در حق بیمه کــارگــران موقت نیز گنجانده و از
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کارفرمایآنهاهماخذمیشود،اماهمهکارگران
موقت نمیتوانند مشمول دریــافــت مستمری
بیکاری شوند .در قراردادهای موقت ،مستمری
بیکاری هنگامی بــرقــرار میشود که یا فــرد در
میانه اجرای قرارداد و پیش از اتمام آن ،به صورت

وکیل تسخیریِ ،کی ،کجا و چگونه؟
گزارش حقوقی از آنجا که ممکن است فردی به
عنوان متهم در دادگاهی حاضر
شود ،اما به هر دلیل ،نتواند از
خــودش درســت دفــاع کند و به نوعی ،حقوقش
پایمالشود،قانونراهکاریرابرایرفعاینمشکل
در نظر گرفته و آن حق گرفتن وکیل اســت .به
گزارش خبرگزاری میزان ،طبق اصل سی و پنجم
ق
ندعو اح 
قانوناساسی«،درهم هدادگاههاطرفی 

غیرارادی بیکار شود یا ،شغل او ماهیت خود را
حفظ کند ،اما به دلیل تعویض کارفرما ،به ویژه در
پیمانکاریها ،ناچار شود پس از پایان قرارداد ،کار
خودرارهاکند.همهاینموارد،تابعآییننامههای
رسمیمربوطبهروابطکاراست.
درآمدکارجدید،کمترازکارقبلی
است:
کارگری را در نظر بگیرید که پس از
مدتی بیکاری و دریافت مستمری مربوط به آن،
شغلی پیدا میکند و مشغول به کار میشود؛ اما
درآمد شغل جدید ،از میزان حقوقی که در لیست
بیمه وی درج شــده ،کمتر اســت .در این حالت،
طبقماده 9آییننامهاجراییقانونبیمهبیکاری،
«مابه التفاوت حقوق و مزایای دریافتی تا میزان
مقرریبیمهبیکاریمتعلقه،توسطسازمانتامین
اجتماعیبه[وی]پرداختخواهدشد».
وضعیت مستمری بیکاری در
بیم ههایاختیاری:
بیمه اخــتــیــاری بــه حالتی اطــاق
میشود که در آن ،فردی رأس ًا اقدام به پرداخت حق
بیمه میکند .در این حالت ،تداوم یا قطع پرداخت
حق بیمه ،با خود بیمه شده است .بنابراین ،بیکاری
غیرارادی در چنین مواردی ،مصداق پیدا نمیکند
و بلکه ،اصــو ًال نمیتوان تعریف بیکاری ذکر شده
در قانون بیمه بیکاری را به افرادی که خود را بیمه
اختیاریکردهاند،تعمیمداد.برایآنکهبفهمیدبیمه
شما اجباری است یا اختیاری ،کافی است به صفحه
نخستدفترچهتأمیندرمانتان،نگاهیبیندازید؛اگر
بیمهشمااجباریباشد،استفادهازمستمریبیکاری،
بادرنظرگرفتنشرایطقانونی،ممکنخواهدبود.

ی
ب نمایند و اگر توانای 
ل انتخا 
ی خود وکی 
دارند برا 
انتخاب وکیل را نداشته باشند ،باید برای آنها
لفراه مگردد».قانونگذاردر
نوکی 
تتعیی 
امکانا 
تبصرهیکماده ۱۸۶قانونآییندادرسیکیفری،
جرایمی را که برای رسیدگی به آن ها ،باید متهم با
وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود ،برشمرده
است«:درجرایمیکهمجازاتآنبهحسبقانون،
قصاصنفس،اعداموحبسابدمیباشد،چنانچه

متهم شخصا وکیل معرفی ننماید ،تعیین وکیل
تسخیری برای او الزامی است ،مگر در خصوص
جرایممنافیعفتکهمتهمازحضوریامعرفیوکیل
امتناع ورزد ».هرچند از متن ماده  ۱۸۶میتوان
استنباط کرد که برای هر موضوع کیفری ،امکان
تعیین وکیل تسخیری وجود دارد ،اما در عمل ،در
غیر موارد مصرح در قانون  ،رویـهای عملی برای
تعیینوکیلتسخیریدردادگاههاوجودندارد.
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مشاورهحقوقی
پرســش های خــود را در تمــام
زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک
به شماره  2000999ارسال کنید.
لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامــک حتما

کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :در ماده  597قانون مدنی آمده
است :تقسیم ملک از وقف جایز است،
ولــی تقسیم مــال موقوفه بین موقوف
علیهم جایز نیست .منظور از این ماده
قانونی چیست؟
پـــاســـخ :مـــــاده  55قـــانـــون مــدنــی بــیــان
میکند«:وقفعبارتاستازاینکهعینمال،
حبس و منافع آن تسبیل شود ».حبس کردن
عین مال ،یعنی محافظت از عین مال در برابر
نقلوانتقالوهمچنین،جلوگیریازتصرفاتی
که موجب از بین رفتن عین مال شود .به بیان
دیگر ،واقف تا پیش از وقف ملک ،مالک عین
موقوفه است و میتواند آن را به دیگری انتقال
دهــد یا در آن هر تصرف دیگری بکند .پس
از عقد وقف ،عین مال وقف شده(اصطالح ًا
موقوفه) از ملکیت واقف خارج و رابطه او با مال
قطع مـیشــود .مــاده  61قانون مدنی بیان
میکند«:وقف ،بعد از وقوع آن به نحو صحت و
حصول قبض ،الزم است و واقف نمی تواند از
آنرجوعکندیادرآنتغییریبدهدیاازموقوف
علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در
موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا
اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن
متولیقراردهدیاخودبهعنوانتولیتدخالت
کند ».اگر دو یا چند نفر در مالی مشاع ًا شریک
باشندویکیازآنانسهمخودراوقفکند«،وقف
مشاع»ایجادمیشود.دراینصورت،بخشیاز
مال،وقفوبخشدیگر،ملک(ملکغیروقفیا
وقفیت
ملک آزاد) خواهد بود .به عبارت دیگرّ ،
ملکیتدرتمامآنمالوجودخواهدداشت.
و ّ

