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راهنمای تدوین مقاله
الف( شرایط ارسال مقاله

1- عدم درج مقاله در دیگر نشریات یا عدم ارسال مقاله برای دیگر نشریات؛

2- موضوع مقاله در زمينه فقه و حقوق باشد، مقاله هایی که تلفيقی از دو زمينه  فوق باشند و مقاله هایی 
کاربردی، در اولویت چاپ قرار دارند؛

3- مقاله از چهار بخش: چکيده، مقدمه، متن اصلی و نتيجه تشکيل شود و دارای حداقل 4 و حداکثر6 
واژه  کليدی باشد.

4- حجم مقاله حداقل5 و حداکثر20 صفحه)هرصفحه250-400 کلمه( باشد، 

5- مقاله در صفحات A4 یک رو به همراه لوح فشرده ارسال شود؛

6- در ترجمه  متون، آدرس متن ترجمه شده شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مشخصات کامل کتاب 

یا مقاله به همراه مشخصات مجموعه ای که مقاله در آن درج شده یا آدرس پایگاه الکترونيکی مربوط درج 

شود )مجله در چاپ مقاله از نوع ترجمه دارای محدودیت می باشد(؛

7- نام و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان، درجه علمی، رشته تخصصی و شماره تلفن و نشانی پست 
الکترونيک در انتهای مقاله درج شود.

ب( روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله

8- در ارجاع به کتاب، نام خانوادگی و نام نویسنده، نام کتاب، شماره جلد، محل نشر، نام ناشر، نوبت 
چاپ و سال انتشار قيد شود؛

9- در ارجاع به مقاله، عالوه بر موارد مندرج در بند 8، عنوان روزنامه یا مجله ای که مقاله در آن درج 

شده است نيز ذکر شود و عنوان مقاله بين دو گيومه قرار گيرد؛

10- فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی مؤلف تنظيم شود.

ج( روش ارجاع به منابع در متن مقاله

11- ارجاع در متن بالفاصله پس از مطلب صورت گيرد و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره 

جلد و شماره صفحه یا صفحات مورد استناد، داخل پرانتز قيد شود؛

12- توضيحاتی که به طور غيرمستقيم به موضوع ارتباط دارند و همچنين معادل التين اصطالحات، 
با ذکر شماره در زیرنویس آورده شود.
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فهرست مطالب

عنوان                صفحه

9 * ساختار شکلی و انسجام درونی رأی مدنی     

       همایون رضایی نژاد، دادرس علی البدل دادگاه عمومی اسالمشهر

25 * نظارت دیوان عالي کشور تحوالت، بایدها و نبایدها    

       رضا فرج اللهي، دکتراي حقوق کيفري و جرم شناسي، ریيس شعبه 32 دیوان عالي کشور

43 * زمينه هاي آسيب پذیري آراي قضایي     

       فيض اله قائدي، معاون آموزش و تحقيقات دادگستري استان چهارمحال و بختياري

       سهام صداقتي، دادیار دادسراي عمومي و انقالب شهرستان شهرکرد

69 * موانع اتقان و استحکام آرای قضایی     

      محمدرضاعدالتخواه، ریيس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم دادگاه کيفری استان مرکزی
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عنوان                صفحه

91 * عنصر معنوي در جرایم       

       اميرحسين خاصي پور، دانشجوي کارشناس ارشد حقوق خصوصي، کارآموز وکالت

* در آمدي بر اعتبار امر مختوم کيفري در ایران             101

       شهرام محمدزاده، دادیار دادسراي انتظامي قضات

* ماهيت حقوقي و چالش هاي علم قاضي در ادله اثبات جرم            111

       صمد حضرتي شاهين دژ، دادستان عمومي و انقالب مهاباد و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد

* نمونه اي از آراي برتر دادگاه هاي کيفري استان            128

فهرست مطالب
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سرمقاله

جوهره  استقالل،  است.  قضایي  استقالل  عادالنه،  دادرسي  در  مهم  مولفه هاي  از  یکي 

منصب قضا و مایه اعتبار آن است. بدون استقالل، شغل قضا، همانند سایر مشاغل اداري تابع 

تصميمات متخذه از سوي مقامات مافوق شده و امنيت قضایي شهروندان و حرمت جان و مال 

و عرض آنان دستخوش آمال و اوامر مقامات مي گردد. 

مطابق موازین بين المللي حقوق بشر، هر کس حق دارد، دعوایش به وسيله یک دادگاه 

مستقل رسيدگي شود.

در مفهوم کلي استقالل قضایي داراي دو بعد فردي و سازماني است. بدین معنا که استقالل 

فردي ناظر به مستقل بودن شخص قاضي است در این حوزه، قاضي باید به لحاظ عيني و 

ذهني مستقل باشد؛ استقالل ذهني ناظر به ذهنيت قاضي است و بر اساس آن، رنگ، نژاد، 

جنس، مذهب، گرایش سياسی، طبقه اجتماعي، ثروت و طرز تفکر اطراف دعوا و ... نباید در 

تصميم گيري قاضي موثر افتد. او صرفًا بایستي بر اساس معيارهاي مبتني بر حق و قانون و 

یعني  باشد.  مستقل  باید  نيز  عيني  لحاظ  به  قاضي  آن،  بر  عالوه  کند.  تصميم گيري  عدالت 

عملکرد و رفتار وي در رسيدگي به موضوع و اقدامات عملي و موضع گيري وي، نباید کمترین 

شائبه جانبداري، از طرفين را به ذهن متبادر نماید. خواه هر دو طرف دعوي اشخاص عادي 

اجرایي و  و  اداري  مقامات  بنابراین فشار  باشد.  از طرفين دعواي حکومت  باشند، خواه یکي 

قضایي مافوق، نباید مانع تصميم گيري قانوني و عادالنه او شود.

یکي از دو رکن اساسي استقالل قضایي، استقالل سازماني قوه قضایيه است. سازمان قوه 

باشد که در مقابل قواي دیگر و صاحب  قضایيه در صورتي مي تواند پاسدار قانون و عدالت 
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منصبان ذي نفوذ، مستقل باشد. قوه قضایيه وابسته به نهادهاي اداري، مالي، اجرایي و سياسي 

نهادینه  و  اعتماد عمومي  در حفظ  را  نقش  سازمان، کمترین  عنوان یک  به  درون حکومت، 

کردن نظم و امنيت خواهد داشت. بي تردید، در چنين وضعي، قضات به تنهایي و بدون اتکاء 

باعث فرسایش ذهني  تدریج  به  این وضعيت  اجراي عدالت شوند.  باید عهده دار  به سازمان، 

مطلوب  حالت،  این  مي برد.  تباهي  به  آنان  در  را  خدمت  به  شوق  و  شده  قضات   دروني  و 

قانون شکنان و ظالمان خواهد بود، زیرا بدون سازمان مستقل، قضات به عنوان عناصر منفرد، 

بسيار آسيب پذیر خواهند بود.

با توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و تعاليم اسالم در مورد منزلت 

قاضي و لزوم حفظ استقالل وي، به نظر مي رسد ضروري ترین اقدام در جهت تقویت منزلت 

قضات و دستگاه قضایي، تالش بي وقفه در جهت تضمين استقالل قضایي است. بي تردید، 

این امر موجب تثبيت حاکميت قانون به عنوان یکي از معيارهاي حکم راني مطلوب و تضمين 

امنيت و حقوق شهروندان خواهد شد.

سرمقاله
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چکیده 
رای مدنی به عنوان سند نهایی که نتيجه دادخواهی و مدافعات صورت گرفته از یک سو و 
درک قضایی دادرس از موضوع مطروحه و تفاسير و توصيفات وی از موضوعات و احکام مرتبط از 
دیگر سو و باالخره نتيجه نهایی دادرسی مدنی را در خود دارد، مهم ترین سند هر پرونده قضایی 
است. نگارنده بر این عقيده است که رأی نهایی دادگاه با اوصاف فوق الذکر، تحت حکومت اصول و 
قواعد دادرسی، تابع شرایطی چه از حيث ساختاری و چه از حيث محتوای آن است و در این رهگذر 
شکل رأی، تابع عموماتی است که منطق ریاضی گونه دادرسی مدنی، آن را الزام نموده است. 
بدین ترتيب که هماهنگی بين مقدمه و نتيجه گيری در یک نوشتار علمی، در رابطه دادخواست و 
محتویات آن و رأی قضایی برقرار است. وانگهی هر رأی مدنی برای تکامل، از مقدمه ای مختصر 
و گویا، اسباب موجه قناعت آور و منطوق روشن و معينی برخوردار است که ترتيب ذکر اجزاء آن، 
ضرورتی انکار ناپذیر است. از جنبه محتوایی نيز این سند در نحوه پرداخت اجزاء و ترکيبات، تابع 
یک سير روایی منطقی است. یعنی ترتيب شکلی با مفهومی صحيح پياده می شود. رأی در عين 
مختصر بودن از جامعيت برخوردار است به گونه ای که خواننده اهل فن، با مطالعه رأی از مراجعه 
آموخته  های دادرس  دارد که  را در خود  آموزشی  تاثر  و  تاثير  این رأی  پرونده بی نياز است و  به 
اگر بخوبی درک و اعمال شوند، خود آموز های نو در موضوع پرونده می آفریند و به حکم الزامات 
محکم  مستندات  و  حقوقی  آور  اقناع  و  دقيق  عبارات  به  مستدل  توجيهات  از  رأی  این  قانونی، 
مستظهر به قواعد منطبق با موضوع دادخواهی، برخوردار است. نگارنده رأی مدنی کامل را این 

چنين می داند و این نوشتار علمی کاربردی، معرفی یک رأی کامل مدنی است. 

واژگان کلیدی: رأی مدنی، گردشکار، اسباب رای، منطوق رای، سير روایی منطقی

ساختار شکلی و انسجام 
درونی رأی مدنی
همایون رضایی نژاد*

* دادرس علی البدل دادگاه عمومی اسالمشهر
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مقدمه 

رفاه  و  اجتماعی  نظم  استوار  ارکان  از  یکی  متمدن،  جامعه  هر  در  قضائيه(  )قوه  دادگستری 
عمومی در سایه اصول و قواعد است. جدای از آن چه تبليغات رسانه ای همراه یا فارغ از جهت 
گيری  های سياسی در مورد نظام قضایی هر کشور در ذهن مردم پدید می آورند، از دیدگاه علم 
حقوق و دست اندرکاران دادگستری )در معنای عام خود(، آراء قضایی سند هویت دادگستری و 
نمایه عملکرد قضات می باشند و فارغ از آن چه فرجام یک مناقشه و تشخيص حکم قانونی قضيه 
را در خود دارند، نشان گر درجه دانش قضایی و ادبی دادرس، اتکاء رأی بر اصول و قواعد دادرسی و 
قواعد موجد حق، مفيد بودن قواعد مذکور در عمل قضایی و تحقق اهداف قضایی و قابليت تفهيم 
و اقناع )دست کم مخاطبين خاص( تصميم قضایی است. روشن است که رأی قضایی که بسيار 
بيشتر از محتویات پرونده قضایی و حتی شيوه عملی رسيدگی و اداره ی دادرسی توسط دادرس 
نمود دارد، در جامعه به طور کلی و نزد حقوق دانان به طور خاص    ، مورد نقد و قضاوت قرار می گيرد. 
مقررات موضوعه جمهوری اسالمی ایران چون بسياری کشورها، در برخی قواعد، تکاليفی را جهت 
تامين رأی منسجم مقرر نموده است. گذشته از آن، در طی بيش از یکصدسال از شروع به کار 
تشکيالت نوین دادگستری، تجربيات عملی و ممارست با قواعد مذکور نيز بر آموزه  های نگارش 
رأی و ساختار آن تاثير نهاده است. در این نوشته برآنيم که با تکيه بر منابع قانونی رویه  های صحيح 

قانونی و اصول علمی اعم از قضایی و ادبی، ساختار رأی مدنی و انسجام آن را تشریح نمایيم. 
ساختار بيرونی رأی مدنی که ترکيب بيرونی و لوازم شکلی را بيان می کند، چون طرح یک 
ساختمان از اهميت باالیی برخوردار است و این طرح استحکام علمی رأی را پی ریزی و نحوه و 
ترتيب چيدن کلمات و عبارات را معلوم می نماید. به طور طبيعی با رعایت قواعد حقوقی و ادبی و در 
پی ریزی این طرح است که می توان ساختار مطلوب یک رأی را تصور نمود. صرف نظر از ساختار 
بيرونی یک رأی، انسجام دورنی آن نيز اهميت دارد؛ به این مفهوم که پس از طرح شکلی قانونی و 
صحيح برای رأی، در تنظيم و نگارش آن، صرف نظر از ذکر اجزای دقيق به ترتيب صحيح قانونی، 
بایستي در نگارش سير منطقی و روایی انشاء، جامعيت رأی و لحاظ نمودن جنبه  های آموزشی نيز 
مورد توجه قرار گيرد. در این نوشتار  ، از دو منظر ساختار بيرونی )انسجام شکلی( و انسجام درونی 

رأی، به بررسی و بيان شرایط یک رأی جامع پرداخته مي شود. 

ساختار شکلی و انسجام درونی رأی مدنی
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در تعاریف ارائه شده از سوی مولفين برای رأی قضایی، به تبع موضوع مطالعه از دیدگاه  های 
مورد  آن،  از  غير  یا  اداری  از تصميمات  اعم  و سایر تصميمات  رأی قضایی  بين  تمایز  متفاوت، 
بررسی واقع شده است. به گونه ای که از دیدگاه کلی آیين دادرسی مدنی و در صدر مبحث رأی، 
با کليات بسيار رأی قضایی از تصميم حسبی و اداری، گزارش اصالحی و دستورات قضایی متمایز 
شده است. )متين دفتري، 1381، ص 254 – جعفري لنگرودي، 1351، ص86- کاتوزیان، 1377، 
در  دادگاه  تصميم  عنوان  به  قضایی  رأی  نگارنده،  منظر  از  شمس، 1384، ص409(   – ش 65 
دعوای طرح شده که لزوما ترافع به معنای خاص )آن چه که دعوا به معنای خاص ناميده می شود( 
نمی باشد، مورد توجه است؛ یعنی صرفنظر از این که تصميم دادگاه حکم باشد یا قرار، در امر حسبی 
اتخاذ شده باشد یا امور ترافعی، رأی را مورد توجه قرار می دهيم. با در نظر گرفتن همه تعریف  هایی 
که تحت عنوان رأی، تصميم و عمل یا حتی حکم به معنای خاص برای این امر ارائه شده است، از 
نظر نگارنده، رأی عبارت از تصميم قاطع دادگاه به عنوان نتيجه و نظر دادگاه در مورد مسأله طرح 
شده و امر ارجاعی است ، اعم از این که این امر ترافع یا مخاصمه باشد یا صرفا یک درخواست 
البته در این مورد اخير صرفا حکم مربوط به امر حسبی مدنظر است. به  موسوم به حسبی، که 
عبارت دیگر، آن چه در توصيف یک رأی قضایی مورد نظر است، اتخاذ تصميم به صورت حکم یا 
قرار نهایی در امور ترافعی است. در حالی که در نوشتار پيش روی، احکامی که در امور حسبی و 
در معنای دقيق تر دادنامه هایی که جهت حفظ حقوق افراد ذینفع موضوع مطروحه به ایشان ابالغ 
مواردی چون  به صراحت  بررسی،  مورد  موضوع  بودن  جامع  در جهت  است.  نظر  مورد  می شود 
اعمال  موقت،  تامين خواسته، دستور  دادرسی،  توقيف  توقف رسيدگی، عدم صالحيت،  قرار های 
اعدادی، گزارش  قرار های  دادگاه،  نهایی  احکامی که شرح آن رفت( دستور های  از  )غير  حسبی 
اصالحی و به طور کلی هر آن چه از تصميماتی که شرایطی چون لزوم تنظيم دادنامه، ابالغ به 
طرفين، اعمال حقوق مربوط به شکایت از طرفين، اعتبار امر قضاوت شده و فراغت دادرس را در 
خود ندارد، از موضوع نوشتار خارج است. چه، همان گونه که گفتيم، رأی قضایی در این نوشتار از 
حيث لزوم رعایت تشریفات حاکم بر شکل نگارش و ملزومات قانونی و علمی ماهيت آن قضایی 

مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. 

1- ساختار شکلی رأی مدنی
آن،  دهنده  تشکيل  اجزاي  و  قضایی  رأی  یک  علمی  و  قانونی  مقرر  شرایط  بخش  این  در 
و  دادنامه  )مسوده(  نویس  پيش  مفاهيم  می نمایيم،  بيان  را  نمودیم  ارائه  که  تعریفی  با  متناسب 

همایون رضایی نژاد
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گردش کار و ارتباط آن با هم را در بند نخست و اجزا و ترکيبات رأی به معنای خاص که عبارت 
از مقدمه، اسباب و منطوق )مفاد اصلی رای( را در بند دوم مورد بررسی قرار می دهيم. 

1-1- پیش نویس رأی به معنای خاص و پاکنویس یا دادنامه

الف( رای به معنای خاص

رای دادگاه در امتداد صورت مجلس تنظيمی توسط دادرس یا دادرسان تنظيم می شود و بر 
طبق قانون، پس از اعالم ختم دادرسی و در مدت معقول )قانونا تا یک هفته پس از اعالم ختم 
دادرسی()1( صادر می شود. در قانون آیين دادرسی مدنی حاکم، این نوشته لزومًا در حضور اصحاب 
دعوا تنظيم نمی گردد و لذا با اعالم ختم مذاکرات، به نظر قيد جمله طرفين حق حضور خود را 
در جلسه صدور رأی اسقاط نمودند، )که در مواردی در رویه دادرسی کنونی مالحظه می گردد(، 

ضرورتی ندارد. زیرا در مقررات جدید این امر پيش بينی نشده است.)2( 
دادرس  یا خود  و  منشی  به خط  آن  تقریر  نظر،  مورد  معنای  در  رأی  از مشخصات ظاهری 
صادر کننده رأی است. عالوه بر این، هر چند در مقررات فعلی تصریحی به زبان رأی نشده است، 
اما مطابق اصل 14 قانون اساسی رأی لزومًا باید به زبان فارسی نوشته می شود. هر رأی اصواًل 

متضمن اجزاء ذیل می باشد: 
1- تاریخ رأی که حد اکثر یک هفته پس از اعالم ختم دادرسی است؛

2- مشخصات اصحاب دعوا )وکال یا نمایندگان ایشان(؛ 
3- موضوع دعوا و مبنای ادعای خواهان؛

4- جهات و اسباب موجهه رای )اعم از موضوعی و حکمی؛ 
5- مفاد )منطوق( رأی که نتيجه قطعی و نظر اصلی دادگاه در این قسمت بيان می شود؛

6- امضاء دادرس یا دادرسان با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت؛
7- تعيين وضعيت حضوری یا غيابی بودن و نيز قابليت اعتراض رأی. 

در شرایط فوق رأی دادگاه نه به عنوان آن چه بيرون از دادگاه منتشر می شود و در واقع موضوع 
ابالغ به اشخاص ذینفع قرار می گيرد، بلکه به عنوان بخشی از پرونده قضایی که در سوابق باقی 
می ماند، لزوما باید از حد اقل شرایط الزم برخوردار باشد؛ شرایطي که به حکم صریح قانون یا 

ساختار شکلی و انسجام درونی رأی مدنی

1. ماده 305 ق. آ. د. م
2. ماده 152 قانون آيين دادرسي مدني سابق
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داللت ضمنی قواعد حقوقی یا عقلی بر این تصميم بار می شود. در بخش دوم این نوشتار و در 
ارتباط با انسجام درونی رأی مبنا و فلسفه قانونی و علمی هرکدام از این شرایط، مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. در مقام به این نکته بسنده می نمایيم که رعایت شرایط مزبور الزامی است و رأی 
بدون تمام شرایط مزبور، اگرچه از نظر قانونی الزاماتي رأی را به همراه دارد، ولی از نظر انتظامی 

دادرس را در معرض عواقب و مسؤوليت ناشی از این مسامحه قرار خواهد داد. 
ب( دادنامه )پاک نویس( و مفهوم آن

 دادنامه به عنوان سندی که رأی دادگاه در آن ذکر شده است، عالوه بر محتویات رأی اجزای 
دیگری نيز دارد. دادنامه برگ چاپی ویژ ه ای است که توسط وزارت دادگستری منتشر شده و رأی 
دادگاه در آن مذکور افتاده است. در صدر این برگ ویژه، معمواًل نام جالله اهلل و آیه “وال تتبعو 
الهوی آن تعدلوا” ذکر شده است. دادنامه سندی است که نشان دهنده تصميم دادگاه، ویژگی های 
طرفين و دعوای طرح شده، مدافعات و استدالل های طرفين و سرانجام تصميم دادگاه است. این 
سند عالوه بر این که به اصحاب دعوا ابالغ می گردد، در جامعه انتشار یافته و به ویژه در جامعه 
بر  در  را  رأی  پيش نویس  یا  خاص  معنای  به  رأی  دادنامه  می گيرد.  قرار  قضاوت  مورد  حقوقی 
می گيرد، اما کامل تر از رأی بوده و مواردی افزون بر آن را در بر می گيرد؛ به این ترتيب که عالوه 
بر مشخصات طرفين و وکالی ایشان، نشانی ایشان، کالسه پرونده، شماره دادنامه و از همه مهم تر 
گردش کار در آن ذکر می شود. گردش کار که امروز در دادنامه ها قيد می شود، در پار ه ای نوشته ها، 
به عنوان مقدمه ی رأی نيز تعبير شده است. )متين دفتري، 1381، ص256( در واقع، شرح گزارش 
گونه ای از دعوای طرح شده از ابتدا با ذکر دقيق طرفين و خواسته دعوا، استدالل ها و مناقشات 
طرفين و دقائق دعوا اعم از امور موضوعی و حکمی مورد استناد طرفين و حتی طواری و ایرادات 
طرفين و پاسخ هایی که دادگاه در قالب تصميم غير قاطع اتخاذ نموده است، می باشد. گردش کار 
خالصه ای از جریان دادرسی است که خواننده آشنا به مسائل حقوقی را از خواندن پرونده بی نياز و 
به تعبير یکی از مولفين متقدم، به منزله پرده ماقبل یک نمایشنامه و رأی به معنای خاص، پرده 
آخر نمایش دعواست )همان(. از نظر نگارنده، گردش کار که بخش مهمی از دادنامه است، برابر با 
مقدمه رأی که ذکر آن رفت، نمی باشد. و علی رغم تشابه و پار ه ای همگونی ها، گردش کار بسيار 
مفصل تر و در واقع گزارشی از روند پرونده است و با ذکر آن، از تفصيل مقدمه نيز کاسته می شود. 

همایون رضایی نژاد
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آن چنان که که در رویه قضایی کنونی، صرفا در آراء شعب دیوان کشور این رویه صحيح دیده 
می شود.)1( البته نمونه  هایی وجود دارد که در آن مقدمه و گردش کار با هم ذکر می شود و پس 
از آن، قسمت اسباب رأی ذیل عنوان رأی، دادگاه آغاز می شود.)2( این شيوه در مقابل شيو ه هایی 
که گردش کار را مفصل تر و مقدمه را صرفا به ذکر مشخصات اصحاب دعوا، خواسته و مبنای 
امتياز کمتری برخوردار است. در رویه عملی کنونی، متاسفانه قسمت  از  آن مختصر می گرداند، 
تحریر  تکراری  معمواًل مطالب  کار،  کار می باشد. گردش  فاقد بخش گردش  منتشره  آراء  عمده 
نویس )ماشين نویس( می باشد و با شيوه ذکر مقدمه، آن هم در معدودی آراء به صورت پراکنده 
دعوا و مبنای آن و شرح استدالل  های طرفين آورده می شود)3( که ضمن بی نظمی مفرط در شکل 
رأی تنظيمی، در واقع، اهميت دادنامه ی صادره را کاهش مي یابد. این شکل نامطلوب بسياری 
از زحمات قضات شریف را پنهان می دارد. از نظر نگارنده هرچند به روال مالوف در رویه کنونی 
گردش کار بخشی از دادنامه و از اجزاء آن می باشد، ليکن بهترین روش تنظيم گردش کار، نه 
تنظيم آن توسط کارمند دادگاه ونه ماشين نویس است. بلکه لزومًا دادرس یا دادرسان صادر کننده 
رأی باید با استفاده از قواعد وآموزه  های حاکم بر تخليص، دعوی ومناقشات طرفين را قبل از تقریر 
رأی اصلی، ذکر نمایند. به گونه ای که این امور به مقدمه ی رأی )قسمت نخست رای( تسری داده 
نشود. این روش مطلوب ضمن نمایاندن کلياتی از دعوای طرح شده و دفاعيات مطروحه وحتی 
اقدامات قانونی دادگاه در مقابل آن چه نياز به واکنش قانونی دادگاه داشته است، رعایت اختصار 
در متن اصلی رأی و عدم اختالط مقدمه با اسباب توجيهی رأی را در پی خواهد داشت. آن چنان 
که گفتيم می توان بين رأی که در امتداد صورت مجلس تحت عنوان پيش نویس تنظيم می شود 
و دادنامه چاپ شده که ابالغ و منتشر می شود، صرفًا از حيث چاپی بودن شکل خاص دادنامه و 
همچنين ذکر نشانی و مشخصات کامل تری از اسباب دعوا و وکالی ایشان وبه طور کلی شکل از 

1. به جرأت مي توان گفت که يکی از داليل عمده اين امر، کميت پرونده  هايی است که به خصوص در زمينه 
دادرسی مدنی، در ديوان کشور مورد بررسی قرار می گيرد و در مقابل، به علت کثرت پرونده ها در دادگاه های تالی، 

اين مهم را به فراموشی سپرده است.
2. برای ديدن نمونه اين آراءر.ک کاتوزيان ، دکتر ناصر: مجموعه عدالت قضايی گزيده آراء، چاپ نخست  تهران  

نشر دادگستر، 1378
3. نگارنده منکر زحمات فراوان همکاران شريف قضايی نمی باشد و کثرت غيرمعمول پرونده های ارجاعی، 

عدم برخوردای قضات از امکانات مادی، معنوی و آموزشی کافی، باعث اين غفلت هاست.

ساختار شکلی و انسجام درونی رأی مدنی
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پيش تنظيم شده، متفاوت است. بنابراین در قسمت بعدی به ذکر مختصری درباره اجزاء و ترکيبات 
رأی قضایی می پردازیم. 

2-1- ترکیبات رأی قضایی
الف( مقدمه )گردش کار(

آن چنان که ذکر شد، از حيث ترکيب شکلی، الزاما گردش کار جزء ارکان دادنامه است و پيش 
نویس اصلی رأی لزوما متضمن گردش کار نيست و صرفا مقدمه ی رأی را در خود دارد )رویه غالب 
در نمونه  های به ظاهر کامل همين گونه است(. آنچنانکه ذکر شد، گردش کار در رویه درست باید 
توسط مقام قضایی تهيه شده و به همراه پيش نویس اصلی رأی جهت تنظيم به شکل دادنامه 
ارسال شود و به این ترتيب  ، گردش کار به شيو ه ای که گفتيم تنظيم می شود و لذا در مقدمه رأی 
ذکر نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا، وکالی آنها، موضوع دعوا، )خواسته( و مبنای آن و مختصری 
از جهات دعوا کفایت می نماید. طبيعی است منظور ما از رعایت اختصار در مقدمه، فرع بر تهيه 

گردش کار نسبتًا مفصل می باشد. 
ب( اسباب موجهه رأی

در این قسمت، دادگاه با تشریح رابطه ی حقوقی مبنای ادعا و وضعيت ثبوتی آن، ادله اثبات 
طرفين و تحليل و بررسی قواعد حاکم بر موضوعات مطروحه توسط طرفين، مبانی نظر قاطع خود 
را بيان و توجيه می نماید. با این توضيح که در این بخش، دادگاه مبنای ادعای خواهان را با توجه 
به اصول و قواعد حاکم می پذیرد یا رد می نماید و با توجه به ادله ارایه شده، وضعيت مورد ادعای 
طرفين را ثابت یا مردود اعالم می نماید و با انطباق این امور با جهات حکمی حاکم بر قضيه، زمينه 

را برای اعالم نظر نهایی فراهم می کند. 
ج( منطوق رأی 

این قسمت که از آن به نظر دادگاه، مفاد حکم، نتيجه ویا نظر اصلی دادگاه نيز تعبير می شود، 
در واقع قضاوت به معنای اخص است و در اینجاست که قاضی پذیرش یا عدم پذیرش دعوا را بر 

مبنای توضيحات قانونی اعالم می دارد.                                                      
از نظر شکل صحيح، تنظيم این قسمت  باید پس از قواعد مستند رأی و حسب مورد با عباراتي 
چون حکم به الزام خوانده به... حکم به بطالن دعوای خواهان، قرار رد دعوای خواهان قرار عدم 

استماع ادعای خواهان بيان می شود. 

همایون رضایی نژاد
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د( ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی قابلیت اعتراض احتمالی
در برخی نوشته ها این قسمت از ملزومات رأی ذکر نشده است. هرچند این امر در تشخيص 
ماهوی حق مبنای ترافع تاثيری ندارد و حتی در حق اعتراض احتمالی نيز بی اثر است.)1( ليکن 
از حيث وظایف قانونی در ارتباط با نحوه تنظيم رأی و ضمانت اجرای انتظامی، پرداختن به آن 
ضروری است. لذا یکی دیگر از اجزا رأی، بيان این نکته است که رأی صادره حضوری یا غيابی 
و حسب مورد قابل اعتراض و آن هم در چه مرجعی است. از نظر ادبی بهتر است مهلت اعتراض 

احتمالی ومرجع آن بيان شده و از ارجاع کلی به مقررات خودداری شود. 

2- انسجام درونی رأی مدنی
در این بخش، نحوه تنظيم و تقریر اجزا رأی توسط دادرس، رعایت سير منطقی نوشتار رأی، 
اعمال الزامات قانونی )از جمله استناد واستدالل در رای(، رعایت جامعيت، جنبه  های آموزشی رأی 
و نحوه پرداخت ترکيبات آن تبيين مي گردد. در بررسي انسجام دروني رأي مدني، مولفه هاي زیر 

تبيين مي شود. 
1( نحوه پرداخت اجزا و ترکيبات رای )سير منطقی وروایی رای(

2( جامع بودن رأی و معين بودن موضوع رای
 3( لحاظ جنبه  های آموزشی
4( استناد و استدالل در رای

1-2- نحوه پرداخت اجزا وترکیبات رای )سیر منطقی وروایی رای(
یا  دادرس  امضای  با  و  آغاز  گردش کار  با  کامل  رأی  گفتيم،  نخست  گفتار  در  آن چنان که   
دادرسان ذیل آن پایان می پذیرد. این سند قضایی بسيار مهم و تاثير گذار که از حيث رابطه ی بين 
اصحاب دعوا، نتيجه تالش  های ایشان در حمله یادفاع و به طور کلی مناقشات بين ایشان را تعيين 
می نماید، می تواند شرایط و اوضاع و احوال زندگی ایشان را تحت تاثير دهد. از دیدگاه حقوقی و 
قضایی، به تعبيری سفره ی دل دادرس است )کاتوزیان، 1377، مقدمه( که نهانيات وی در برخورد 
با موضوع مطروحه، درک انسانی و علمی وی از واقعه، تعبير وی از عدالت و دیدگاهش نسبت به 
موضوع و احکام منطبق با آن را بيان می نماید. این مختصر تنها قطر های از دریای یک تصميم 

قضایی است و اهميت نحوه تنظيم این تصميم را به خوبی می نمایاند. 

ساختار شکلی و انسجام درونی رأی مدنی
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در نوشتن رأی قضایی، دادرس درک علمی و حتی شخصی خود از موضوعات مطروحه را در 
بخش گردش کار بيان می نماید. به این توضيح که در معرفی دقيق و گام به گام اصحاب دعوا، 
موضوع خواسته، طواری واقعه در جریان دادرسی و واکنش  های قانونی دادگاه ضمن رعایت اختصار 
و قواعد ایجاز گویی، ارکان مساله را بيان نماید. به عبارت دیگر، دادرس در تنظيم گردشکار دقيقا 
را  قراردادی(  )یا  قانونی  تعهدات  نقض  حقوقی  رابطه ی  کدام  اساس  بر  خواهان  می نماید  بيان 
منتسب به خوانده می داند و در این راستا ادله ی اثباتی ادعای وی چيست؟ خوانده چه دفاعياتی 
ارایه داده است؟ ایرادات احتمالی و دفاعيات ماهوی ایشان کدام است؟ دادگاه چه اقداماتی در در 
راستای اداره دادرسی پاسخ گویی به ایرادها و حتی قرار های اعدادی و عدول احتمالی از آنها انجام 

داده است؟ 
در نحوه پردازش مطالب، باید در عين استفاده بيشتر از واژه  های رایج و در عين حال علمی 
از ترکيبات نا مانوس عربی ویا حتی غربی پرهيز شود. به عنوان مثال، عباراتی چون مانحن فيه 
سانکسيون و.. را به کار نبرد. جنبه روایت گونه گردش کار حفظ شود ودر عين حال، ارتباط منطقی 
را  طرفين  مناظرات  و  مطروحه  دعوای  از  خواننده خالصه ای  که  باشد  گونه ای  به  بين جمالت 

دریابد. 
بعد از ذکر بخش گردش کار قسمت اصلی رأی آغاز می شود. معموال ابتدای این قسمت با واژه 
»درخصوص« یا »در مورد« آغاز می شود و ضمن بيان مشخصات طرفين، خواسته و در واقع ادعای 
خواهان عليه خوانده، مبنای ادعای خواهان یا همان رابطه ی حقوقی ایی که خواهان حقوق خود 
را ناشی از آن می داند، ذکر می شود و همچنين خالصه ای از ادله طرفين ارائه می شود. در قسمت 
بعدی و پس از معرفی دعوا و وضعيت آن در رای، دادرس باید به یکی از مهم ترین بخش های رأی 
که در واقع ارزش علمی و قانونی رأی در آن نهفته است، بپردازد. هر دادرس باید معنی اسباب 
موجهه رأی را بداند تا بتواند آن را در نوشتار خود به خوبی بيان نماید. به بيان دیگر، این قسمت 
از رأی متضمن برداشت ها و توصيفات دادرس از رابطه حقوقی و جهات مبنای ادعا و همچنين 
پذیرش یا رد و ميزان ارزش ماهوی است که دادرس برای ادله طرفين قائل است و اینجاست 
که لباس منطق بر اراده دادرس، در مورد مناقشه پوشانده می شود و جدای از شکل این پوشش، 
ترتيب اجزای آن یعنی کلمات و جمالت باید به گونه ای باشد که اوال موقعيت رابطه حقوقی در 
قواعد حاکم بيان و به طور سليس و روان نقش ادله در اثبات وقایع مورد مناقشه ذکر شود و موضع 
دادگاه در تحميل توصيف و تفسير خود بر موضوعات و قواعد مربوطه به روشنی ارائه شود، به 
گونه ای که توجيهات ماهوی و حکمی گویا بوده، ذهن را برای نتيجه ای که اینک قابل پيش بينی 

همایون رضایی نژاد
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است، آماده سازد و در قياسی منطقی بتوان ميان این مقدمات و نتيجه حکم ارتباط برقرار کرد. از 
حيث عباراتی که در این قسمت از رأی و در صدر هر مقدمه باید به کار برد، نوعی تشتت در آرای 
کنونی دیده می شود و از عباراتی چون »با عنایت به اینکه«، »از آنجایی که«، »با توجه به« و در 
برخی موارد »نظر به اینکه« استفاده می شود. همان گونه که یکی از مولفان بزرگ حقوق در مقدمه 
مجموعه آرای دوران خدمت قضایی خود نگاشته است، )کاتوزیان، همان( واژه »نظر به اینکه« در 
این قسمت مناسب ترین عبارت است، البته به شرطی که به موقع به کار رود. این عبارت لزومًا پس 
از ذکر مشخصات دعوا و مبنای ادعای خواهان و در صدر اسباب موجهه ی رأی می آید، به گونه ای 
که این اسباب در قالب مقدمات دقيق که گام به گام به نتيجه مورد نظر منتهی می شود، بيان 
می  گردد و عبارت یاد شده در صدر هر مقدمه ذکر می شود. عدم رعایت این نظم در نوشتار و تکرار 
بی جهت عبارت، موجب برهم خوردن نظم منطقی و نازیبایی لفظی نوشتار می گردد. در قسمت 
بعدی و پس از ذکر اسباب توجيه رأی، دادرس با وارد دانستن یا ندانستن ادعا، قواعد حقوقی حاکم 
را اعالم می نماید و نتيجه قطعی را ذکر می کند. در اینجا باید متذکر شویم که قرار نهایی اصواًل 
برای  فاقد شرایط الزم  قانونی  از جهات  به یکی  در مواردی صادر می شود که دعوای مطروحه 
استماع است. به عبارت دیگر، دادگاه در مواردی به لحاظ عدم رعایت شرایطی که عمدتًا در ماده 
84 قانون آیين دادرسی مدنی ذکر شده است، دعوایی را نمی پذیرد و این امر بدون ورود در ماهيت 
مناقشه و به اصطالح تشخيص حق صورت می گيرد. واژه هاي مورد استفاده در این حالت، عمدتًا 
در موارد منصوص عين عبارت قانونی “قرار رد دعوا” است و در پار ه ای موارد که به استناد کلياتی 
چون عدم طرح دعوا بر مبنا و مقدمات صحيح قانونی، شرایطی که امکان دفاع همه متضررین 
از ادعای خواهان فراهم نباشد و یا برخورد شکل دعوای طرح شده با مقررات آمره، دعوایی در 
دادگاه قابليت استماع ندارد به استناد ماده 2 قانون آیين دادرسی مدنی از عبارت “قرار عدم استماع 
دعوا” استفاده می شود. در نتيجه، هر یک از عبارات فوق دارای اثر یکسانی است. اما آن چه گفتيم، 
از حيث انطباق دقيق نتيجه رأی دادگاه با قواعد حاکم و ارشاد مخاطب به قاعده دقيقی متناسب 
است. بهتر است عباراتی چون »حکم به بطالن« دعوا نيز در مواردی که خواهان موفق به اثبات 
دعوای خود نمی شود، به کار رود، هرچند تعيين مرز دقيق ميان محکوم شدن به بی حقی و بطالن 
دعوا ميسر نيست و در پار ه ای دعاوی چون دعاوی عليه اداره ثبت احوال و سایر حقوق فردی 
)مناقشه بين افراد، مورد نظر نيست( و وضعيت های حقوقی برقرار شده در مقابل آن چه خواهان آن 
را واقعيت می داند، عبارت »بطالن دعوا« )در فرض تصميم دادگاه( بر »محکوميت به بی حقی« 
ترجيح دارد. در مقابل، در مواردی چون عدم ثبوت حق در مقررات موضوعه برای خواهان یا در 

ساختار شکلی و انسجام درونی رأی مدنی
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یک رابطه حقوقی خاص، عبارت محکوميت به بی حقی زیبنده تر است. در ضمن، علی رغم پار ه ای 
مخالفت ها در مورد عبارت »حکم به رد« و اینکه به نوعی تناقض لفظی در »حکم« و »رد« در 
ارتباط با دعوا، در استعمال این واژه وجود دارد، به نظر می رسد که نخست حکم یا قرار به صرف 
عبارت نبوده، بلکه با عنایت به اسباب توجيهی رأی و بر مبنای استدالل های دادگاه مشخص است 
که دعوا شایستگی استماع ندارد یا دعوای خواهان در ماهيت رد شده است. دوم آن که در عبارت 
حکم به رد، منظور، رد ادعای خواهان و نپذیرفتن این ادعا در ماهيت آن است. چه، رد در اینجا 
به رد«  از واژه »حکم  بنابراین، استفاده  با قرار دارد.  ارتباط  از موارد منصوص و در  معنایی غير 
فاقد ایراد قانونی است. رعایت ترتيبات مذکور در ترکيب و اجزای رأی منوط به شناسایی علمی 

قسمت های مختلف رأی و دقت و حوصله درخور تنظيم این سند بسيار مهم می باشد. 

2-2- جامع بودن و معین بودن موضوع رای

الف( جامعیت رای

در خصوص رأی قضایی و ویژگی های آن مطالبی را ذکر نمودیم. یکی از مولفه  های انسجام 
درونی رأی قضایی جامعيت آن است. به گونه ای که رأی قضایی به عنوان سندی قابل اتکا از 
سوی دادگاه های عالی، بازرسی  های احتمالی و حتی از دیدگاه صاحب نظران قضایی باشد. به این 
معنا که کمتر نيازی به مراجعه به پرونده وجود داشته باشد. امری که متاسفانه در رویه قضایی 
کنونی صرفا در پار ه ای رسيدگی های دیوان عالی کشور یا مراجع بازرسی یا نظارتی وجود دارد. 
حال آن که سند مزبور از دادگاه دور افتاد ه ای در اقصی نقاط کشور و چه از جانب یکی از شعب 
ارکان  اعتبار خاص خود بوده و می باید دربردارنده  ارزش و  دیوان عالی کشور صادر شود، دارای 
ادعا و مناقشات مربوطه، سپس در یک سير روایی منطقی، برداشت دادرس و  اصلی و اساسی 
استدالل های وی، قواعد حاکم بر قضيه و در پایان حکم نهایی باشد. رعایت اختصار و پيشگيری از 
آراستن رأی به حشو و زیادت و مقدمات غيرضروری، بی شک مثبت و قابل دفاع است. اما ضابطه 
این اختصار ذکر ارکان ضروری دعوا و مسائل ناشی از طرح آن تا نتيجه نهایی دادرسی است. در 
نتيجه می توان گفت جامع بودن رأی با دو ضابطه تعيين می شود: نخست آن که خالصه ای از دعوا، 
باشد، دوم  را دربرداشته  نهایی دادرسی  نتيجه  مناقشات اصلی، استدالل های طرفين و دادگاه و 
آن که موضوعات مطروحه، قواعد حاکم بر آن و توصيف و تفاسير قضایی دادرس و اقناع کنندگی 

رأی )قناعت نوعی مخاطبان( در رأی نهفته باشد. 

همایون رضایی نژاد
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ب( معین بودن موضوع رای
مطابق حکم صریح ماده 4 قانون آیين دادرسي مدني، رأی قضایی باید دارای موضوع معين 
باشد و حکم کلی که در واقع بيان قواعد کلی حاکم بر قضيه است، مورد منع قانونی قرار گرفته 
است. اگرچه قواعد دادرسی به طور کلی تابع منطق ریاضی نيست، ولی تحت نفوذ آن می باشد. 
دادرسی مدنی دارای سازوکار دقيقی است. شناسایی دعوای مطروحه توسط دادرس و قواعد حاکم 
بر آن، منجر به اعالم رأی دقيق و معين در مورد آن مي شود. بدین صورت که از ابتدای تقدیم 
دادخواست شناسایی خواسته خواهان بسيار اهميت دارد و در این مقطع نيز بر مبنای اطالعات 
پيشين و با تعيين مورد دقيق حکم، اظهارنظر می شود. چه، پس از پایان دادرسی و قطعيت رأی 
مرحله اجرا نيز وجود دارد که قطعًا رأی کلی، قابليت اجرایی ندارد. در توضيح قاعده مزبور راجع به 
عدم صدور حکم عام و کلی، می توان گفت که اساسًا نظر این مقرره بر قسمت اصلی یعنی مفاد 
اصلی یا همان منطوق رأی است. یعني، پس از مقدمه و اسباب توجيهی، دادرس بایستي تکليف 
ادعای خواهان و پذیرش یا عدم پذیرش آن را با ذکر دقيق وضعيت ثبوت یا عدم ثبوت مبناي حق 
خواهان را در رأی خود بيان نماید و منظور از عام و کلی نبودن رأی نيز این است که دادگاه نباید 
با توصيف کلی رابطه حقوقی مبنای دعوا صرفا و بدون تعيين مصداق مطروحه، تکليف تعهدات و 
متعهد و متعهدله را در آن رابطه حقوقی تعيين نماید. برای نمونه، در دعوای خلع ید با ذکر قواعد 
الزامات  با مایملک خود و همچنين مقررات راجع به غصب بدون تعيين  ارتباط  حامی مالک در 
قانونی خوانده دعوا و تکليف وی اعالم رأی نماید. در حالی که همان گونه که خواسته خواهان باید 

منجز و دقيق باشد، نتيجه رسيدگی به این خواسته نيز به همين صورت باشد

3-2- جنبه آموزشی رأی 
در ارتباط با نقش دستگاه قضایی در توليد علم در حوزه حقوق، توجه به این نکته ضروری 
است که یک بعد این امر تربيت دادرسان مجهز به دانش نظری حقوق، داری بينش حقوقی، توان 
قضایی وهنر دادرسی از سوی مراکز علمی و بعد دیگر نيز تاثير حقوق زنده و عدالت عينی که در 
آرای قضایی متجلی است، بر نظریه  های مطرح شده در دانشکده  های حقوق و در واقع جلب توجه 
اهالی دانشگاه به آرای قضایی است؛ امری که در برخی نظام  های آموزشی چون ایاالت متحده 
رواج بيشتری دارد. به گونه ای که آموزش اصول و مبانی حقوق از طریق آرای قضایی صورت 
درس  در کالس  های  قضایی  آرای  طرح  و  محاکم  در  دانشجویان  کارآموزی  پذیرش  می پذیرد. 
دانشگاه، گامي مثبت در جهت ایجاد تعامل بين دادگستري و دانشگاه است. در هر رأی قضایی، 
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مبانی حقوقی و اصول مسلم حاکم بر قضيه باید در رأی قضایی نمودار باشد. به گونه ای که انطباق 
نظریه ها و قواعد حقوقی با واقعيات مطرح در پرونده و توجيهات معقول علمی، صورت گرفته باشد. 
توجه صرف به نظریه  های ناپخته و انتزاعی بدون برقراری ارتباط منطقی آن با عينيات نوعی افراط 
و بی توجهی به نظریه  های دقيق حقوقی واکتفا به وقایع مادی و عينی موجود در رسيدگی، تفریط 
نابخشودنی در رسيدگی و صدور رأی قضایی است. چون سایر شوون زندگی، توجه به رعایت تعادل 
در موارد فوق و اعمال آنها در رأی قضایی نقش این مهمي را در توليد علم و تکليف دادرس دانش 
آموخته حقوق، در ادای دین خود به جامعه علمی را تامين نماید. درنگارش رأی قضایی صرف نظر 
از ویژگی هایی که ذکر شد، باید به نحوی روشن، مبانی حقوقی رابطه مورد ادعا را در خود داشته 
باشد. پذیرش و ارزیابی ادله و نقش دادرس در این مهم باید در رای )دست کم در گردش کار( 
لحاظ شود. اگرچه در نظام حقوقی ما دادرس موجد قاعده حقوقی نيست، اما می تواند با بهره گيری 
از اختيار قانونی تفسير قواعد )اصل 74 قانون اساسی(گام  هایی نو در پيش برد دانش حقوق بردارد 
و هر رأی از نظر دادرس جدای از تکاليف حرفه ای واخالقی تامين و اجرای عدالت مشق وحتی 
پاسخ امتحان مدرسه فنی حقوق باشد و به عبارتی منبع آن از دانش حقوق و آموزه  های عدالت 
محور باشد و خود نيز منبعی برای آموزش و تجزیه و تحليل اصول و قواعد مربوط به موضوع رأی 
قرار گيرد و این گونه است که خدمات قضایی عالوه بر جنبه  های مربوط به تامين نظم و عدالت 
اجتماعی، مي تواند احترام به حقوق همنوعان و مدد رسانی به عرصه دانش حقوق وقضا را نيز در 

بر داشته باشد. 

4-2- استدالل و استناد رأی 
اصول 166و167 قانون اساسی ماده 3 قانون آیين دادرسی مدنی و ماده 23 قانون امور حسبی 
به ضرورت مستدل ومستند بودن تصميمات قضایی اشاره صریح دارند. در تحليل اجزا و ترکيبات 
موضوعی  از جهات  عبارت  اجمااًل  که  نمودیم  ذکر  را  رأی  توجيهی  اسباب  نام  به  بخشی  رأی، 
ابتدا  است.  در موضوع مطروحه  دادرس  داوری  و  کننده ی تصميم  توجيه  و حکمی می باشد که 
قواعد  می شود، سپس  آورده  می نماید،  ذکر  منطقی  مقدمات  قالب  در  دادرس  که  استدالل  هایی 
شکلی و ماهوی حاکم بر قضيه ذکر می گردد. این بحث که ذیل عنوان قاعده لزوم توجيه رأی، 
مورد بررسی قرار می گيرد، دارای مبانی شناخته شد ه ای است. به عبارت دیگر، لزوم استدالل و 
استناد در رأی قضایی بر مبنای دالیلی چون توجيه و اقناع اطراف دعوا و مخاطبين در پذیرش 
رأی صادره، باال بردن ارزش علمی رای، احترام به حقوق اساسی اصحاب دعوا در لزوم آگاهی از 

همایون رضایی نژاد
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قوانين موضوعه واصول حاکم بر قضيه، ایجاد زمينه اعمال حقوق دفاعی در اعتراض احتمالی به 
رأی و... به عنوان قاعده وضع شده است وتخلف از آن مستلزم نقض رأی خواهد بود. )شمس، 
1384، ش421- متين دفتري، 1381، ش254(. در توضيح مطلب باید بيافزایيم که توجيه دقيق 
رابطه حقوقی نقض عهد های مننتسب به خوانده و نحوه ثبوت انها در سایه اصول وقواعد حاکم 
ودر نتيجه انطباق آن با قواعد حاکم بر قضيه که همان مستند نمودن رأی است، از ضروریات هر 
تصميم قضایی است. الزم به ذکر است که که قواعدی که در صدر مطلب در مورد لزوم مستدل 

ومستند بودن رأی بيان شد، بيانگر دو جنبه استنادی در رأی است: 
نخست آن که، در رأی قضایی لزومًا باید به یکی از قواعد قانونی در رد یا پذیرش دعوا استناد 
شود. چنان که اگر دعوایی شایستگی استماع ندارد و از حيث شکلي باید رد شود، در رأی قواعدی 
که پذیرش دعوا با آن معارض است به عنوان مستندات رأی ذکر شود و این از جمله قواعد امری 

حاکم بر تنطيم ونگارش رأی است. 
دوم آن که، در دعوای مدنی که شرایط شکلی استماع را دارد، بر فرض ثبوت حق مورد ادعای 
خواهان اکتفا به عدم تصریح آن حق در قواعد )موضوعه(موجد حق صحيح به نظر نمی رسد و 
مطابق اصل 167قانون اساسی و ماده 3 قانون آیين دادرسی مدنی، با بررسی اصول حقوقی، منابع 
معتبر اسالمی و فتاوای معتبر حکم قضيه را مبني بر ذیحق یا بی حق بودن خواهان استخراج و این 
قواعد در صدد این هستند که دادرس، قاعده ماهوی حاکم بر رابطه مبنای ادعای خواهان وحقوق 
احتمالی ناشی از آن را از منابعی که ذکر آن رفت، بيابد و مشمول قواعد شکلی قضيه نمی شود. لذا 
مستند بودن رأی چنان که گفتيم از دو جنبه فوق قابل توجه است و در پایان بحث یاد آور می شویم 
که استدالل و استناد اساس رأی قضایی است و با شناسایی مبنای این مفاهيم، آسان تر می توان 

جایگاه آن را در رأی قضایی یافت. 

نتیجه

اگرچه در قواعد موضوعه به صراحت شرایط قانونی رأی بيان نشده است و اصول دادرسی نيز 

ساختار شکلی و انسجام درونی رأی مدنی
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در این رابطه حوزه مستقلی را به بحث رأی مدنی و ساختار و انسجام آن اختصاص نداده است، 
اما از مجموع اصول و قواعد حاکم بر دادرسی مدنی، آموزه  های علمی و تجارب قضایی گذشتگان 

نحوه تنظيم شکل رأی با پرداخت محتویات آن برداشت می شود. 
ساختار شکلی و انسجام درونی رأی را به این شرح می توان خالصه کرد: 

از نظر ساختار شکلی هر رأی مدنی لزومًا با یک گردش کار که قواعد ایجاز در آن رعایت شده 
باشد و خالصه دعوا، مدافعات و واکنش  های قانونی دادگاه را در خود داشته باشد، آغاز می شود. در 
گام بعدی و با شروع متن اصلی رأی، مقدمات مختصر که حاوی مشخصات طرفين، موضوع دعوا 
و مبنای ادعای خواهان است، ضروری می نماید. در قسمت بعدی رأی، اسباب توجيهی که عبارت 
است از جهات موضوعی و حکمی است که دادرس رأی خود و نتيجه گيری اصلی را بر آن استوار 

کرده است، بيان می شود. 
بخش دیگر رأی که نظر نهایی دادرس در موضوع دادخواهی است، ذیل عنوان منطوق رأی 
شناخته می شود و در نهایت کيفيت رأی از حيث حضوری و غيابی بودن احتمال اعتراض و مرجع 

آن اعالم می شود. 
از جنبه رعایت انسجام دورنی، هررای مدنی می باید از حيث نحوه ی پرداخت ترکيبات و اجزاء، 
از یک سير روایی منطقی برخوردار باشد. بدین سان که از نگاه علمی و ادبی ارتباط بين اجزاء 
قابل درک باشد. رأی کامل در عين رعایت ایجاز، جامع است و معرفی دعوای مطروحه، مناقشات 
طرفين واکنش  های قانونی دادگاه و در نهایت تصميم دادگاه را در خود دارد. رأی قضایی ثمره 
آموزش است. لذا اثر آموزش در رأي باید محسوس باشد. از سوی دیگر، از حيث قواعد تفسير، نحوه 
اعمال قواعد شکلی و ماهوی و حتی راه گشایی پيچيدگی  های هر مناقشه قضایی، رأی کامل مولد 
به شمار مي رود و باالخره رأی قضایی از جنبه مستدل بودن همان گونه که الزامات قانونی صریح 
تری در این خصوص وجود دارد، باید به چرایی و چگونگی برداشت ها و تفاسير دادرس پاسخ دهد 
و البته پشتوانه قانونی این استدالل ها نيز رأی را مستند جلوه می دهد. فقط با جمع این شرایط است 
که حاصل تالش ها و همکاری طرفين و دادرس در یک دادرسی مدنی، فرجامی مطلوب می یابد. 
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چکیده 

رأي دادگاه به عنوان حاصل دادرسي کيفري یا مدني باید، آیينه ی تمام نماي رعایت قوانين 
شکلي و ماهوي باشد. تخلف از قوانين آیين دادرسي در جریان رسيدگي و عدم استناد و انطباق 
رأي بر مقررات ماهوي، موجب نقض رأي در مرجع تجدیدنظر خواهد شد. دیوان عالي کشور به 
عنوان عالي ترین مرجع قضایي کشور، داراي کارکردهاي متعددي است. جوهره ی  اصلي وظایف 
است.  رأي  در جریان رسيدگي و صدور  در محاکم  قوانين  اجراي  بر  نظارت  عالي کشور  دیوان 
کارکرد اصلي دیوان، رسيدگي شکلي است؛ بدین مفهوم که بدون اظهارنظر در ماهيت، از حيث 
انطباق رأي با قوانين و مقررات، حسب مورد آن را نقض یا ابرام مي کند. یکي از مؤلفه هاي مهم 
در تقویت نقش نظارتي دیوان عالي کشور، فرجام خواهی است. ولي گسترش اختيارات این نهاد در 

این حوزه قطعًا ضامن حسن اجراي قوانين در کشور خواهد بود.

واژگان کلیدی: دیوان عالي کشور، تجدیدنظرخواهي، فرجام خواهي، رسيدگي شکلي، رسيدگي 

دو مرحله اي

نظارت دیوان عالي كشور 
تحوالت، بایدها و نبایدها
رضا فرج اللهي*

* دکتراي حقوق کيفري و جرم شناسي، ریيس شعبه 32 دیوان عالي کشور
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مقدمه
ابتدا باید یادآور شد که بعضي از نهادهاي حقوقي در سازمان قضایي جمهوري اسالمي، به طور 

کامل برگرفته از منابع حقوق خارجي، به ویژه فرانسه است. 
در این ميان دو نهاد فرجام خواهي و اعاده دادرسي که هر دو از طرق فوق العاده تجدیدنظر 
اعاده  پذیرش  و  فرجام خواهي  در  متصدي  که  کشور  عالي  دیوان  هستند.  زدني  مثال  احکامند 
دادرسي از آراء قطعي دادگاه هاي کيفري است، عينًا از سيستم حقوقي فرانسه اقتباس شده است. از 
این رو براي بررسي نقش این نهاد در سازمان قضایي ایران نگاهي گذرا به تحوالت این دو نهاد 
در دو سيستم حقوقي فرانسه و ایران مي اندازیم و در حدود حوصله یک مقاله به مطالعه تطبيقي 

آنها مي پردازیم. 
 دیوان عالي کشور به عنوان مرجع عالي قضایي، در رأس هرم تشکيالت قضایي کشور قرار 
گرفته است. براي رسيدگي به دعاوي حقوقي و کيفري نوعًا دو مرحله رسيدگي بدوي و پژوهش 
پيش بيني شده است.)1( دیوان عالي کشور مرجع رسيدگي ماهوي نيست بلکه نقش آن پاسداري 
از حقوق و قواعد حقوقي و نظارت بر رعایت این قواعد از سوي دادگاه هاي تالي است. )روژه پرو، 
1384، ص219( در واقع دیوان عالي کشور به منزله چشمي بينا و آگاه، بر آراء دادگاه ها نظارت 
مي کند تا به قواعد حقوقي و قوانين ماهوي و شکلي تعرضي نشود و با اعمال این نظارت در قالب 

فرجام خواهي و نقض رأي فرجام خواسته متضمن نقض قانون، نقش خود را ایفاء نماید. 
اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران دیوان عالي کشور را مرجع نظارت بر اجراي 
صحيح قوانين در محاکم و ایجاد رویه قضایي و انجام مسؤوليت هایي که طبق قانون به آن محول 
مي شود، پيش بيني کرده که ریيس قوه قضایيه بر اساس ضوابطي که تعيين مي کند، آن را تشکيل 

مي دهد. 

1. ماده 132 آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کيفري مصوب 1378جرايمي را که مجازات 
قانوني آنها : اعدام يا رجم، جرايم مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف، ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و 
مصادره اموال، جرايمي که مستلزم پرداخت بيش از خمس ديه کامل است، جرايمي که حداکثر مجازات قانوني آن 
بيش از سه ماه حبس يا شالق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد، محکوميت هاي به انفصال از خدمت، 
را قابل تجديدنظر دانسته است که طبق تبصره ذيل ماده مرقوم، آراء قابل درخواست تجديدنظر، اعم از محکوميت، 
برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب مي باشند. ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
مدني احکام مربوط به دعاوي مالي که خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال بيشتر باشد، کليه احکام صادره در 
دعاوي غير مالي، حکم راجع به متفرعات دعوي در صورتي که که حکم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد 
را قابل تجديدنظر ماده 332 قرارهاي ابطال يا رد دادخواست ) که از دادگاه صادر شود (، قرار رد يا عدم استماع 

دعوي، قرار سقوط دعوي و قرار عدم عدم اهليت طرفين را در خور تجديدنظر ذکر کرده است. 

نظارت دیوان عالي كشور تحوالت، بایدها و نبایدها



49
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

27

بنابراین، با توجه به اصل مرقوم، وظایف و نقش دیوان عالي کشور را در سه بخش نظارت 
بر اجراي صحيح قوانين در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایي، انجام مسؤوليت هایي که قانون 
به آن محول مي کند، مورد واکاوي قرار مي دهيم، براي روشن شدن موضوع بحث، ذکر شمه اي 
از تحوالت دیوان عالي کشور در روند تحوالت قضایي نهادهاي قضایي ایران و فرانسه به لحاظ 

اقتباس این نهاد از قانون فرانسه، ضرورت دارد. 

1. تحوالت دیوان عالي کشور 
سابقه تشکيل دیوان عالي کشور در فرانسه به زمانهاي دور بر مي گردد که در نظام قدیم نهادي 
بنام »انجمن طرفهاي دعوي« به وجود آمده بود که در زمان انقالب کبير فرانسه لغو شد. فکر 
با این کيفيت در 27 نوامبر 1790 بنام »دادگاه عالي« شکل گرفت. فلسفه ایجاد  ایجاد نهادي 
آن، وحدت بخشي بين تفسيرهایي بود که دادگاه ها از قواعد و مقررات حقوقي به عمل مي آوردند. 
موضوع مورد توجه بود، ایجاد وحدت رویه و هدف این بود که با توجه به تعدد عرف و آداب و 
رسوم که موجبات نابرابري شهروندان را در برابر قانون فراهم مي کرد، به اختالف تفسيرها پایان 
دهد. بعد از مدتي این مطلب روشن شد که عالوه بر تأمين وحدت متون قانوني، وحدت تفسير در 
قوانين را هم باید وجهه همت قرار داد. این مرجع که عهده دار چنين وظایفي شده، امروز »دیوان 
عالي کشور« نام دارد. ابتدا دیوان عالي کشور متشکل از سه شعبه بود؛ یک شعبه کيفري، یک 
به عهده  را  شعبه مدني و شعبه سوم که وظيفه کنترل درخواست هاي غير جدي و کم اهميت 
داشت. این ساختار حدود یک سده و نيم بدون هيچ گونه تغييري باقي ماند. به مرور ایام در سال 
1938 با افزایش حجم درخواست هاي فرجام خواهي و طوالني شدن مدت انتظار براي رسيدگي 
به پرونده ها، که حدود دو سال به درازا مي کشيد، شعبه جدید دیوان عالي کشور بنام »شعبه تأمين 
اجتماعي« براي رسيدگي به تقاضاهاي فرجام خواهي در زمينه قوانين تأمين اجتماعي )هيأت حل 
اختالف کارگر و کارفرما و اجاره و مانند آن( تأسيس گردید. یک دهه بعد، در سال 1947 شعبه 
مربوط بررسي درخواست ها به شعبه دعاوي بازرگاني اختصاص یافت و شمار شعب دیوان عالي 
کشور به چهار شعبه افزایش یافت. با افزایش درخواست هاي فرجام خواهي در سال 1952، شعبه 
مدني به دو شعبه ارتقاء پيدا کرد و باالخره در سال 1967، تعداد شعب مدني به سه شعبه رسيد و 

در حال حاضر دیوان عالي کشور فرانسه از شش شعبه تشکيل شده است. 
هر شعبه داراي تعدادي عضو مميز است که از قضات جوان تشکيل مي شود و صرفًا به مطالعه 
و بررسي پرونده و تهيه گزارش مميزي مي پردازند و براي صدور رأي، شعبه از 7 مستشار تشکيل 
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مي شد که در اصالحيه 13 آوریل 1997 به پنج نفر کاهش یافت. وظيفه دیوان عالي کشور در 
فرانسه، صيانت از قانون ماهوي و شکلي در آراء دادگاه ها و نقض و ابرام آراء است. 

اینک به بررسي تحوالت دیوان عالي کشور ایران مي پردازیم: 
اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسي 1285 مشروطيت، براي تمام کشور یک دیوان خانه 
تميز براي امور عرفيه پيش بيني کرده بود که در پایتخت تشکيل مي شد و تصریح کرده بود که 
در هيچ محاکمه ابتدا رسيدگي نمي کند مگر در محاکمات راجع به وزراء، قانون تسریع محاکمات 
در مواد 47 و 48 به جاي ماده 38 اصول تشکيالت عدليه، طرز تشکيل دیوان را به وزیر عدليه 
محول کرده بود که هر شعبه مرکب یک نفر ریيس و سه نفر مستشار بود که به نوبت، یکي از 
آنان با تعيين ریيس، مميزي پرونده ها را عهده دار مي شد و ریاست شعبه اول با ریيس دیوان عالي 

کشور بود. 
از تمام رؤسا و مستشاران دیوان، براي محاکمه وزراء و  هيأت عمومي دیوان کشور مرکب 

رسيدگي به آراء اصراري تشکيل  شد. 
ماده 463 آیين دادرسي کيفري سال 1290 به کيفيت و جهت تشکيل هيأت عمومي اصراري 

براي رسيدگي به اختالف بين شعب دیوان و دادگاه ها، پرداخته، مقرر کرده است: 
»هرگاه دادستان یا محکوم عليه به علل و جهات سابق مجدداً تقاضاي فرجام نمایند موضوع 
در هيأت عمومي شعب کيفري دیوان عالي کشور رسيدگي مي شود، در صورتي که هيأت مذکور 
رأي دادگاه را از همان جهت نقض نموده دادگاه مأمور رسيدگي طبق نظر هيأت عمومي شعب 

دیوان عالي کشور اقدام خواهد کرد.« 
ماده 522 آیين دادرسي مدني سابق نيز دعاوي را که خواسته آن تا یک هزار ریال و از پنج 
هزار ریال کمتر باشد، وقتي قابل فرجام دانسته که یکي از دادیاران عالي کشور به انتخاب دادستان 
کل، دادخواست فرجامي را قابل توجه بداند. دعاوي از پنج هزار ریال به باال و سایر دعاوي بدون 

قيد خاص قابل فرجام در دیوان عالي کشور بود. 
طبق ماده 524، قرارهاي عدم صالحيت نسبي و ذاتي، قرار ابطال دادخواست در صورتي که 
ابتدائًا در دادگاه صادر شده باشد، قرار سقوط دعوي، قرار عدم اهليت یکي از اصحاب دعوي، قرار 
رد دعوي یا عدم استماع آن، قرار رد درخواست ابطال حکم داور، قرار اتيان سوگند در صورتي که 
دادرس به واسطه تردید در بقاء حق، سوگند را الزم بداند، در صورتي که در مرحله پژوهش صادر 

شده باشند، مستقاًل قابل فرجام هستند. در صورتي که اصل دعوي قابل فرجام باشد. 
ماده 521 احکام دادگاه هاي استان، احکام دادگاه شهرستان که در مرحله پژوهش صادر شده 
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باشد، احکام قابل پژوهش دادگاه شهرستان را که به واسطه انقضاء مهلت پژوهش قطعي شده 
باشند، قابل فرجام دانسته است. 

ماده 559 به بعد در مبحث ششم موارد نقض را احصاء کرده و باالخره در مبحث هشتم نحوه 
اقدام دیوان را پس از نقض بيان کرده است؛ طبق این ماده، پرونده پس از نقض رأي در دیوان، 
که یا به دادگاه صالح یا به همان دادگاه یا به شعبه دیگر یا دادگاه هم عرض ارسال مي شود. در 
صورت اصرار دادگاه مرجوع اليه و صدور حکم بر اساس علل و اسباب که حکم منقوض مبتني بر 
آن بوده، پرونده در جلسه عمومي شعب حقوقي مطرح و در صورت صدور حکم به همان جهات و 

علل، رأي دیوان براي دادگاه الزم االتباع است. 
در امور کيفري ماده 431 قانون آیين دادرسي کيفري احکام دادگاه هاي جنحه را که مدت 
پژوهش آنها منقضي شده، احکام دادگاه هاي جنحه را که پس از رسيدگي پژوهش صادر شده و 
احکام دادگاه استان و دادگاه جنایي را قابل فرجام در دیوان عالي دانسته است. تبصره یک ماده 
مرقوم، احکام محکوميت به جزاي نقدي که از بيست هزار ریال تجاوز نکند و حبس تأدیبي به دو 

ماه یا کمتر از قابل فرجام ندانسته است. 
یکي از ابتکارات قانون مرقوم، تأسيس شعبه تشخيص مرکب از یک ریيس و به تعداد الزم 
هيأت هاي  دو نفره براي رسيدگي به درخواستهاي فرجامي و اعاده دادرسي است که مرکب از یک 

مستشار یک عضو معاون و یک دادیار دیوان عالي بود. 
ماده 442 قانون مرقوم، وظایف هيأت هاي تشخيص را در 10 بند بيان کرده که نقش صافي 
یا  نباشد  پذیر  فرجام  خواسته  فرجام  قرار  یا  حکم  چنان چه  تشخيص  هيأت  است.  عهده دار  را 
فرجام خواهي در موعد قانوني به عمل نيامده باشد یا جهات درخواست فرجامي ذکر نشده یا در 
صورت ذکر، موضوع با موارد مذکور مطابقت نداشته باشد، قرار رد درخواست فرجامي صادر مي کرد. 
در مورد درخواست اعاده دادرسي نيز در صورتي که عنوان تقاضا با یکي از عناوین مذکور در قانون 
مطابقت نداشته باشد، قرار رد درخواست صادر مي کرد در صورتي که درخواست فرجام خواهي را 
قابل طرح در دیوان عالي تشخيص مي داد، با صدور قرار قبولي درخواست پرونده را جهت ارجاع 

نزد ریيس کل دیوان عالي ارسال مي کرد. 
رفع اختالف و فرجام خواهي از قرارهاي عدم صالحيت نيز به عهده هيأت هاي تشخيص بود. 
رسيدگي دیوان عالي کشور طبق ماده 456 قانون مرقوم شکلي و بدون داخل شدن در ماهيت 
دعوي بود و در صورت نقض رأي دادگاه، پرونده حسب مورد به همان دادگاه یا دادگاهي که در 
عرض دادگاه صادر کننده حکم بود، ارجاع مي شد در مورد قرارهاي عدم صالحيت به مرجع صالح 
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ارجاع مي گردید. ماده 458 قانون مذکور موارد نقض بال ارجاع را مشخص کرده بود. 
کيفيت امر بعد از نقض، طبق مواد 462 و 463 معين شده بود که تقاضاي فرجام از حکم 
ثانوي در صورتي که به همان علل و جهات انجام مي شد، در هيأت هاي عمومي اصراري شعب 
کيفري رسيدگي مي شد و رأي هيأت بر نقض رأي دادگاه، براي دادگاه مأمور رسيدگي الزم االتباع 

مي بود. 
طرق  از  گذشته  دراز  ساليان  طول  در  کشور  عالي  دیوان  نظارتي  وظيفه  مي شود  مالحظه 
فرجام خواهي و کنترل قضایي آراء محاکم حقوقي و کيفري انجام مي شده و عالوه بر موارد مذکور 
که به طول اجمال مورد اشاره قرار گرفت، ماده 434 قانون آیين دادرسي کيفري مقرر مي داشت: 
هرگاه دادستان کل رأسًا یا توسط وزیر دادگستري حکم یا قراري را که از دادگاه هاي جزایي صادر 
شده و هيچ یک از طرفين در مدت مقرر نسبت به آن فرجام خواهي نکرده اند، مخالف قانون بداند، 
براي حفظ قانون مي تواند از آن فرجام بخواهد. رأي دیوان عالي نسبت به طرفين دعوي مؤثر نبوده 

و فرجام خواهي دادستان نيز مقيد به مدت نبود. 
براي  را  دادستان کل  فرجام خواهي  نيز حق  امور حقوقي  در  مدني  دادرسي  آیين  ماده 579 
محافظت از قانون نسبت به احکام یا قرارهایي که خالف قانون صادر شده و طرفين تقاضاي فرجام 
نکرده اند، قایل شده است. این حق به لحاظ صيانت از قانون به دادستان کل اعطاء شده و مقيد به 
زمان نيست و دیوان عالي کشور در صورت احراز خالف قانون بودن رأي یا قرار، آن را نقض بال 

ارجاع مي کند و همانند امور کيفري در سرنوشت اصحاب دعوي بال تأثير است. 
قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري، عالوه بر تحوالتي که در سازمان قضایي دادگستري 
بخصوص در حوزه دادگاه بخش ایجاد کرد، در مورد دیوان عالي کشور نيز دست به ابتکار جدیدي 
بين دیوان عالي کشور و  پرونده ها  تعاطي  از  را سرعت بخشيد و  زد که روند رسيدگي فرجامي 

محاکم جلوگيري کرد. 
ماده 11 قانون مقرر داشت: 

» در مواردي که رأي فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض مي شود، دادگاهي 
که رسيدگي بعد از نقض به آن محول مي شود مکلف به تبعيت از رأي دیوان عالي کشور است و 

حق اصرار ندارد.« 
ماده 14 این قانون، در دعاوي مدني به دیوان عالي این اختيار را داده که هر گاه رأي فرجام 
خواسته بر خالف حق و قانون صادر شده باشد، رأي را نقض و در صورت آماده بودن پرونده براي 
رسيدگي، رأساً اتخاذ تصميم نماید و در غير این صورت پرونده را با ذکر دستورات تکميلي، به دادگاه 
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هم عرض ارجاع کند که دادگاه مرجوع اليه باز هم مکلف به تبعيت از رأي دیوان خواهد بود. 
نکته اي که یادآوري آن الزم است، فرجام خواهي دادستان کل در ماده 19 این قانون است؛ 
که در صورتي که دادستان کل رأیي را خالف قانون تشخيص دهد، ظرف مدت یک ماه تقاضاي 
نقض آن را از دیوان عالي کشور مي کند و دیوان در صورتي که رأي را خالف قانون ببيند آن را 
حسب مورد نقض بال ارجاع یا به محکمه دیگري که در عرض محکمه صادر کننده حکم است، 

ارجاع مي دهد. محکمه مرجوع اليه مکلف به تبعيت از نظر دیوان عالي کشور است. 
پس از بررسي شکلي و تشکيالتي دیوان عالي کشور، حال به محتواي کار و وظيفه دیوان 

عالي کشور مي پردازیم. 
یک قاعده کلي این است که هر فرد محکومي حق دارد بار دیگر موضوع اتهام و پرونده اش 
در مرجع دیگري مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد. از این عبارت، حق تجدیدنظرخواهي به خوبي 
و  عادي  تجدیدنظرخواهي  شکل  دو  شامل  تجدیدنظرخواهي  حق  مي دانيم  مي شود.  استنباط 

تجدیدنظرخواهي فوق  العاده است. 
یکي از اصول مهم دادرسي عادالنه این است که به دعوي هر کسي در دو مرحله رسيدگي 
یا کيفري رسيدگي و حکم صادر  از حقوقي  اعم  دادگاه بدوي که در مورد دعوایي  یعني،  شود؛ 
کرد، فرد متضرر از رأي یا ناراضي از آن، حق دارد دعوي را در مرجع باالتري تحت شرایطي که 
قانون تعيين مي کند، دوباره مطرح سازد. مبناي این حق احتراز از نقض قانون یا اشتباه در حکم 
یا موضوع است. زیرا تصميمات قضایي ممکن است ناشي از اشتباه یا ناروا باشد. دادرسان مانند 
سایر افراد انساني با وجود تربيت علمي و عملي در معرض جهل و اشتباه هستند، )متين دفتري، 
ص496( قضاوت صحيح کار دل سالم است، دلي که از هوي و هوس و حب و بغض خالي باشد و 
جز به عدالت و احقاق حق نيندیشد،)1( ضعف نفس و اغراض منشأ لغزش و بي عدالتي است. تجدید 
رسيدگي گاهي به وسيله همان دادگاه صورت مي گيرد و دادگاه ترتيب رسيدگي و رأي قبلي را کنار 
مي گذارد و رأي جدیدي صادر مي کند، که آن را » طریق شکایت عدولي« گویند. مانند اعتراض 
به رأي غيابي و زماني رسيدگي ثانوي به وسيله دادگاه باالتري انجام مي شود که آن را»طریق 

تصحيحي یا اصالحي« نامند. )همان( 
به هر حال طرق عادي عبارتند از: پژوهش و واخواهي و طرق فوق العاده عبارتند از: اعتراض 

1. آيت اهلل عبداله جوادي آملي، سخنراني در جمع پاسداران و کارآموزان قضائي در سال 1383 به نقل از روزنامه 
کيهان، پنجشنبه 89/3/7.
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ثالث، فرجام و اعاده دادرسي. تمام دعاوي و جرایم طبق یک قاعده کلي قابل پژوهش هستند، 
مگر این که خالف آن پيش بيني شده باشد.)1( این قاعده به صورت عام در سيستم قضایي بسياري 

)Jacques Leroy,2009,525 - 140از کشورها از جمله فرانسه حکم فرماست. )شمس، ص
فرجام نه طریقه عدولي است و نه اصالحي. زیرا فرجام در همان مرجعي که صادر کننده رأي 
است، مطرح نمي شود تا در صورت اقتضاء از رأي قبلي خود عدول نماید و اصالحي هم نيست که 
همانند دادگاه تجدیدنظر حسب اقتضاء و رأي تجدیدنظرخواسته را نقض و رأي دیگري صادر کند. 
)عدم صالحيت و ارجاع به مرجع صالح، و صدور رأي جدید( بلکه در یک کلمه، فرجام عبارت است 
از بررسي انطباق یا عدم انطباق رأي فرجام خواسته با قانون و موازین شرعي. )شمس، همان، 

ص186( 
اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسي مقرر مي دارد: دیوان عالي کشور به منظور نظارت 
بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایي و انجام مسؤوليت هایي که طبق 
تشکيل  تعيين مي کند،  قضایيه  قوه  ریيس  که  اساس ضوابطي  بر  آن محول مي شود،  به  قانون 

مي گردد. 
این اصل سه وظيفه مهم به دیوان عالي کشور سپرده است: 

1( نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم. 
2( ایجاد وحدت رویه. 

3( انجام مسؤوليت هایي که قانون به آن محول مي کند. 
باید دید اجراء قانون در دادگاه ها یعني چه و منظور خبرگان از این اصطالح چيست؟ در قانون 
اساسي، بعضي از این موارد صراحتًا قيد شده است؛ مانند اصل علني بودن محاکمات )اصل 165(، 
مستدل بودن و مستند بودن آراء محاکم به قوانين و اصول مدون )اصل 166(، رسيدگي به جرایم 
سياسي و مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه، اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها )اصل 169( و 
کوشش قاضي براي یافتن حکم هر دعوا در قانون مدون و در صورت نيافتن قانون مدون، تالش 
براي یافتن حکم در منابع معتبر اسالمي یا فتاوي معتبر و عدم امتناع وي از رسيدگي به بهانه 
سکوت و نقص و اجمال یا تعارض قوانين. به عالوه، دادگاه ها در جریان دادرسي موظف به رعایت 
یک سلسله قوانين آیين دادرسي )مدني ـ کيفري حسب مورد( هستند و همان گونه که در اصل 

1. در آيين دادرسي اسالمي اصل بر قطعيت آراء صادره است. رأيي که مجتهد جامع الشرايط صادر مي کند جز 
در صورتيکه خالف ضرورت فقه باشد يا عدم شايستگي قاضي براي قضاوت از نظر عدالت و اجتهاد ثابت شود 

نه به وسيله او و نه ديگري پژوهش پذير نيست. )موسوي خميني، بي تا، ج 2. ص 406(
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انشاء کنند  باید مستند به قوانين و به طور مستدل  آراء خود را  166 قانون اساسي تصریح شده، 
که تخلف از این دو قاعده، یعني عدم انطباق صحيح موضوع دعوي یا جرم بر قوانين موضوعه و 
عدم رعایت اصول آیين دادرسي که مؤثر در احقاق حق است، موجب بطالن رأي و نقض آن در 
مراجع تجدیدنظر و فرجام خواهد شد. این نظارت است که موجب شده است عالوه بر رسيدگي دو 

مرحله اي به هر دعوي، براي محکوم عليه حق فرجام خواهي هم شناخته شده است. 
توجه  با  سال 1358  اصالحات  در  بي تا، ص406(  خميني،  )موسوي  فقهي  مباني  اساس  بر 
به این که اصل بر قطعيت آراء بود، در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیين دادرسي کيفري و در 
تحوالت بعدي در قانون تعيين موارد تجدیدنظر مصوب 1368، فقط درسه مورد رأي دادگاه قابل 

اعتراض و تجدیدنظر بود که عبارت بودند از: 
1( قاضي صادر کننده رأي پي به اشتباه رأي خود ببرد، 

2( قاضي دیگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد، که اگر به قاضي صادر کننده رأي تذکر دهد، 
متنبه شود، 

نداشته  را  رأي  انشاء  و  کننده رأي صالحيت رسيدگي  ثابت شود قاضي صادر  3( جایي که 
است)1( و حوزه مداخله دیوان عالي کشور، در محدوده آرایي که تجدیدنظر آنها در صالحيت دیوان 
عالي کشور بود، منحصر به همين سه مورد بود و مقنن و شوراي نگهبان بر اصل قطعيت آراء 

اصرار داشتند. 
در سال 1372 تغيير نگرشي فاحش یا چرخشي بزرگ در این قلمرو اتفاق مي افتد و قانون 
تجدیدنظر آراء دادگاه ها در 1372/5/17 به تصویب رسيد. در ماده 2 آن قانون، مرجع بررسي نقض 
یا تأیيد احکام دادگاه هاي کيفري دو، دادگاه کيفري یک، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه هاي حقوقي 
دو، دادگاه هاي حقوقي یک، مرجع تجدیدنظر آراء محاکم نظامي دو دادگاه هاي نظامي یک همان 
محل و در صورت نبودن دادگاه یک در آن محل، نزدیک ترین دادگاه هم عرض مي داند و مرجع 
نقض و ابرام آراء دادگاه هاي کيفري یک، حقوقي یک، نظامي یک، مدني خاص و انقالب، دیوان 

عالي کشور دانسته شده است. 
در ماده 8 این قانون، موارد خاص تجدیدنظر مقرر ماده 8 قانون تعيين موارد تجدیدنظر احکام، 
آراء دادگاه هاي حقوقي و  بر آن  اشاره قرار گرفت، عينًا تکرار شد و عالوه  بند مورد  که در سه 

1. شوراي نگهبان در تاريخ 1362/4/5 در پاسخ شوراي عالي قضائي، تجديدنظر در حکم حاکم شرع را جز در 
مورد عدم صالحيت قاضي، از سوي احد متداعيين و مواردي که حکم مخالف ضرورت فقه يا غفلت قاضي از 

دليل باشد، جايز ندانسته است.

رضا فرج اللهي



49
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

34

کيفري به شرح ماده 9 قابل تجدیدنظر شناخته شده است. در ماده 7 قانون تشکيل دادگاه هاي 
کيفري یک و دو، دادگاه کيفري یک مرجع رسيدگي به جرایمي که مجازات آنها موارد زیر است، 

تعيين شده است. 
الف: اعدام، رجم، صلب و نفي بلد به عنوان حد

ب: جرمي که مجازات آن قطع یا نقص عضو باشد 
ج: جرمي که مجازات آن حسب قانون ده سال حبس یا بيشتر و... جرمي که مجازات آن حسب 

قانون بيش از دویست هزار ریال جزاي نقدي باشد. 
در امور حقوقي نيز آراء راجع به اصل نکاح و طالق و حبس و وقف و حجر قابل رسيدگي و 
تجدیدنظر در دیوان عالي کشور شناخته شده و بعضي از قرارها در صورتي که اصل دعوي قابل 
تجدیدنظر در دیوان عالي کشور باشد، قابل تجدیدنظر در دیوان عالي کشور شناخته شده است، 
این روند در اصالحات و تحوالت بعدي در قانون هاي آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 

در امور کيفري و مدني تکرار شده است. 
در ماده 233 قانون آیين دادرسي کيفري 1378، صالحيت دیوان عالي کشور در مورد تجدیدنظر 
در آراء دادگاه هاي عمومي و انقالب را به جرایمي که مجازات قانوني آنها اعدام، رجم، قطع عضو، 

قصاص نفس یا اطراف و ده سال حبس و مصادره اموال، منحصر دانسته است. 
ابتداي تغيير نگرش مقنن نسبت به قابليت تجدیدنظر احکام دادگاه ها،  از  مالحظه مي شود، 
دیوان عالي کشور صرفًا مرجع تجدیدنظر آراء شناخته شده و اصطالح فرجام خواهي و نظارت دیوان 

عالي کشور بر آراء قطعي محاکم بدوي و تجدیدنظر مغفول مانده است. 
در قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب 1379، باب پنجم 
به فرجام خواهي اختصاص یافته است. در ماده 366 رسيدگي فرجامي را  »تشخيص انطباق یا عدم 
انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازین شرعي و مقررات قانوني« تعریف شده است. در 
ماده 367 آراء دادگاه هاي بدوي که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قابليت فرجام خواهي دارد 

به تفکيک در دو بند زیر اعالم گردیده است. 
الف( احکام: احکامي که خواسته آنها بيش از بيست ميليون ریال است، احکام راجع به اصل 

نکاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر، وقف، حبس و ثلث و توليت. 
ب( قرارها: قرار ابطال یا در دادخواست که در دادگاه صادر شده باشد، قرار سقوط دعوي یا عدم 

اهليت یکي از طرفين دعوي. 
در ماده 368 آراء دادگاه هاي تجدیدنظر استان در موارد مذکور در ماده، با قيد این که در مورد 
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قرارها در صورتي که اصل دعوي قابل فرجام باشد، قابل فرجام شناخته شده و در ماده 369 احکام 
مستند به اقرار قاطع دعوي در دادگاه، احکام مستند به نظر یک یا چند نفر کارشناس که طرفين 
کتبًا رأي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند، احکام مستند به سوگند که قاطع دعوي باشد، احکامي 
که طرفين حق فرجام خواهي خود را ساقط کرده باشند، احکام راجع به متفرعات دعوي در صورتي 
که حکم راجع به اصل دعوي قابل فرجام نباشد و احکامي که به موجب قوانين خاص قابل فرجام 

نباشد از شمول بندهاي الف در دو ماده قبل مستثني شده اند. 
با این کيفيت اولين بار به صورت محدود براي اصحاب دعوي در امور مدني حق فرجام خواهي 
به رسميت شناخته شده و دیوان عالي کشور در قلمرو ماده 367 نظارت بر احکام و قرارهاي مورد 

بحث را عهده دار شده است. 
با احياء دادسراها و اصالح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب در 1381/2/28 قلمرو 
نظارت دیوان عالي کشور با تصویب و اصالح ماده 20 و 21 محدود به آراء دادگاه کيفري استان 
آنها  این دادگاه طبق تبصره یک ماده 20 منحصر به جرایمي است که مجازات  شد. صالحيت 
قصاص نفس یا عضو یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد یا جرایم مطبوعاتي است و در ماده 
4 رسيدگي به اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمایندگان مجلس، 
وزراء، معاونان و مشاوران، رؤساي قوا، سفرا، دادستان و ریيس دیوان محاسبات، دارندگان پایه هاي 
قضایي، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ به باال 
و مدیران کل اطالعات استان ها را در صالحيت دادگاه کيفري استان شناخته است. بدین ترتيب 
اکنون دیوان عالي کشور صرفًا بر آراء دادگاه کيفري استان و آرایي که دادگاه انقالب در مورد 
محاربه صادر مي کند، طبق رأي وحدت رویه شماره 714 مورخ   هيأت عمومي دیوان عالي کشور، 
نظارت قضایي دارد و مرجع تجدیدنظر شناخته شده و جرایم و دعاوي بسياري که دادگاه هاي 
استان در امور کيفري و مدني صادر مي نمایند یا در دادگاه هاي عمومي جزایي و حقوقي و نظامي 
2 و خانواده و انقالب به علت عدم تجدیدنظرخواهي قطعي مي شود، از قلمرو نظارت دیوان عالي 
کشور خارج است و باید به انتظار تصویب قانون آیين دادرسي کيفري جدید نشست که تا چه حد 

بتواند این نقيصه را جبران کند. 
قضایي  کميسيون  در  که  کيفري  دادرسي  آیين  الیحه   431 ماده  طبق  که  شد  یادآور  باید 
مجلس شوراي اسالمي به تصویب رسيده، آرایي را که مجازات قانوني آنها سلب حيات )قصاص، 
که  جسماني  تماميت  عليه  عمدي  جنایت   )1(،3 درجه  تعزیر  ابد،  حبس  عضو،  قطع  قتل(،  رجم، 

1. طبق ماده 19 قانون مجازات اسالمي مصوب مجلس شوراي اسالمي که خود به تأييد شوراي نگهبان نرسيده 
و بعد از ايراد اشکاالت عديده از ناحيه شوراي نگهبان، کميسيون قضائي در حال بر طرف کردن ايرادات است، 

جرايم کيفري به هشت درجه تقسيم شده اند.
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مجازات آن نصف دیه کامل یا بيش از ان باشد، آراء موضوع بند هـ ماده 304 )جرایم سياسي و 
مطبوعاتي( قابل فرجام در دیوان عالي کشور، است. بدین ترتيب مقنن در این زمينه دو گام جدید 
برداشته است، یکي اصطالح فرجام خواهي را احياء کرده است، بر خالف گذشته که بر اصطالح 
تجدیدنظرخواهي اصرار مي ورزید، در حالي که رسيدگي در دیوان در همه ادوار حتي بعد از پيروزي 
انقالب شکوهمند اسالمي رسيدگي شکلي و اصطالحًا فرجام خواهي بوده است. دیگر این که قلمرو 
موارد تجدیدنظرخواهي را نسبت به قانون اصالحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب 
مصوب 1386 توسعه داده است وليکن آراء قابل فرجام منحصر به آراء صادره از دادگاه کيفري 

یک است.)1(  
بنابراین بعضي از آراء صادره از همين دادگاه از جمله تعزیر درجه 4 )5 تا 10 سال حبس( و 
درجه 5 )بيش از دو تا پنج سال( قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است و این نوع جرایم 
و جرایمي که در صالحيت دادگاه کيفري 2 مي باشد، قابل فرجام نمي باشند و عماًل نظارت دیوان 
بر بخش قابل توجهي از آراء کيفري که از اهميت و شدت نسبي برخوردارند نادیده گرفته شده 

است. بدین ترتيب این قانون هم انتظارات مورد نظر اصل 161 را برآورده نساخته است. 

2- وظایف دیوان عالي کشور
آنچنان که ذکر شده در اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسي و در شقوق مختلف، وظایف 

دیوان عالي کشور احصاء شده است. 
از این رو ادامه بحث را در سه بخش پيگيري مي کنيم: 

1-2- نظارت بر اجراي صحیح قوانین در محاکم: 
قانون  و  بکار مي بندند  را  و ماهوي  قوانين شکلي  پرونده  به موضوع  براي رسيدگي  محاکم 
انقالب و اصالحات بعدي  آیين دادرسي کيفري و مدني و قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و 
آن، مقررات مربوط به نحوه رسيدگي دادگاه اعم از احضار و جلب کاًل کيفيت محاکمه را بيان 

کرده اند. 
دادگاه باید بر اساس قواعد و ضوابط دادرسي و قوانين مصوب مقدمات رسيدگي را فراهم 
رسيدگي  جلسه  دفاع  تدارک  و  وکيل  تعيين  احيانًا  و  طرفين  به  دادرسي  وقت  اعالم  با  کرده 

1. طبق ماده 297 اليحه، دادگاه هاي کيفري به دادگاه کيفري يك، دادگاه کيفري 2، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال 
و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم مي شود که به موجب ماده 299 و مواد بعدي قلمرو صالحيت هر يك از انها 

معين شده است.
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تشکيل دهد و بعد از انجام محاکمه، در خاتمه رسيدگي مبادرت به صدور رأي مقتضي بنماید. 
و  اجمال  و  ابهام  در صورت  )یا  مدون  قانون  به  رأي  بودن  مستند  و  قانون  با  موضوع  انطباق 
بر  نظارت  مي دهد.  تشکيل  را  دادگاه  کار  اساس  مشهور،  فتواي  یا  قوانين(  تعارض  و  سکوت 
قابليت تجدیدنظر دارد،  قوانين شکلي و ماهوي در محاکم بدوي، در مواردي که رأي  اجراي 
 240 ماده  موجب  به  طرفين  تجدیدنظرخواهي  جهات  زیرا  است؛  تجدیدنظر  مرجع  عهده  به 
قانون آیين دادرسي کيفري و نيز ماده 348 قانون آیين دادرسي مدني عالوه بر جنبه ماهوي 
یا دروغ  قانوني شهادت در شهود  یا فقدان شرایط  استنادي دادگاه  اعتبار مدارک  )ادعاي عدم 
صادر  قاضي  عدم صالحيت  یا  ابرازي  دالئل  به  قاضي  توجه  عدم  ادعاي  آنها(  شهادت  بودن 
کننده رأي به جهت مخالف بودن رأي با قانون )در امور مدني یا شرع( را نيز در بر دارد که به 
معني اخص کلمه نظارت قانوني مرجع تجدیدنظر را مي رساند. گرچه سایر جهات نيز به گونه اي 
تجدیدنظرخواهي  ليکن  مي شود(  مربوط  کيفري  دادرسي  آیين  )مقررات  رعایت  عدم  موارد  به 
انتقالي حق  اثر  اصل  طبق  تجدیدنظر  مرجع  و  است  ماهوي  رسيدگي  ثانوي  مرحلة  عنوان  به 
تجدیدنظرخواهي، داراي اختيارات دادگاه صادر کننده حکم بدوي است و در حدود موضوع مورد 
رأي  نداند  وارد  را  تجدیدنظر  جهات  صورتي  در  و  مي کند  رسيدگي  امر  ماهيت  به  تجدیدنظر 
مي تواند  تجدیدنظرخواسته،  رأي  نقض  این صورت ضمن  غير  در  و  تأیيد  را  تجدیدنظرخواسته 

رأي جدیدي صادر نماید. 
همان گونه که در بررسي سير تحول دیوان عالي کشور و نگاه تطبيقي به آن، دیدیم، وظيفه 
دیوان عالي کشور پاسداري از قانون در محاکم و بررسي موارد نقض قواعد قانوني است. زیرا 
ممکن است در دو مرحله رسيدگي بدوي و تجدیدنظر، دادگاه ها قانون ماهوي یا شکلي را )در 
یا از حدود  باید مؤثر در حکم باشد( نقض کرده باشند  مورد اخير نقض مقررات آیين دادرسي 

قوانين و مقررات تجاوز نموده باشند. 
دیوان عالي کشور که مرجع سومي محسوب نمي شود، صرفًا به عنوان ناظري بينا و بصير 
باید به موارد نقص قانون بپردازد. چنانکه به موردي که خالف قانون یا شرع است برخورد کند، 

با نقض رأي و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض، نظارت خود را به منصه ظهور مي رساند. 
تصميم  اتخاذ  قضيه  ماهيت  در  وجه  هيچ  به  و  است  شکلي  کشور  عالي  دیوان  رسيدگي 
نمي نماید. به عبارت دیگر، وظيفه دیوان عالي کشور در این بخش منحصر به نقض و ابرام رأي 
از سيستم  تاریخ حقوق ما و در کشورهایي که  فرجام خواسته است. به همين منظور در طول 

رضا فرج اللهي



49
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

38

تأسيس  این مرجع،  نظارتي  نقش  براي تحقق  پيروي مي کنند،  )حقوق مدون(  ژرمني  ـ  رومي 
فرجام خواهي در امور کيفري و مدني )حقوقي( ایجاد شده است.)1(   

نقش دیوان در این زمينه، بررسي تخلف از قواعد قانوني و پاسداري از اجراي قانون در محاکم 
به صورت  کيفري  و  حقوقي  آراء  از  فرجام خواهي  خاطر  همين  به  است.  ابرام  و  نقض  طرق  از 
گسترده در قانون آیين دادرس کشورهایي که دیوان عالي کشور را به عنوان مرجع نقض و ابرام 
مي شناسند، پيش بيني شده است که در صفحات گذشته نمونه هاي آنها را در قوانين سابق در کشور 
فرانسه )به عنوان نمونه( در گذشته و حال یادآور شدیم. زیرا الزمه نظارت بر اجراي قوانين در 
محاکم، دسترسي دیوان عالي کشور به آراء محاکم و بررسي مطابقت آنها با قوانين است. از این 
رو، باید سازوکاري اندیشيد که این امکان براي دیوان عالي کشور فراهم شود تا هم دیوان مذکور 
به وظيفه قانوني خود که پاسداري از قانون است، عمل کند و هم حقوق اصحاب دعوي از لحاظ 
انطباق موضوع دعوایشان با قانون تأمين شود. این مهم جز از طریق فرجام خواهي ميسر نيست. 
شيوه کشورهایي که دیوان عالي کشور در رأس هرم تشکيالت قضایي آنها قرار دارد توسل به 

فرجام خواهي براي تحقق اعمال نظارت دیوان است. 
2-2- ایجاد وحدت رویه قضایي: 

از آن جا که قضات در استنباط از قوانين آزادند، با توجه به اختالف سليقه و طبایع انساني و 
نحوه تلقي و برداشت از قوانين، صدور آراء متهافت و اختالف در استنباط از قانون امري عادي و 
طبيعي است. ادامه این اختالف نظر و صدور آراء مختلف در موارد مشابه هم موجب مخدوش شدن 
اعتبار قوه قضایيه مي شود و هم مردم را در تشخيص حقوق و تکاليف قانوني خود با مشکل مواجه 
مي سازد. لذا قانون اساسي و به تبع آن قوانين عادي )آیين دادرسي کيفري و مدني( رأي وحدت 

رویه را که بوسيله هيأت عمومي دیوان عالي کشور صادر مي شود، پيش بيني کرده است. 
ماده 270 قانون آیين دادرسي کيفري مصوب 1378 مقرر مي دارد: 

» هر گاه در شعب دیوان عالي کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از 
حقوقي یا کيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين آراء مختلفي صادر شود ریيس دیوان عالي 
کشور یا دادستان کل به هر طریقي که آگاه شوند، مکلفند نظر هيأت عمومي دیوان عالي کشور را 
به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنين هر یک از قضات شعب دیوان عالي کشور 

1. براي نمونه مراجعه کنيد به:                                                                                          
Bernard Bouloc ,  procedure pénale,2008,P.925 

   و آيين دادرسي کيفري مصر، لبنان، سوريه و... 
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یا دادگاه ها مي توانند با ذکر دالیل از طریق دیوان کشور یا دادستان کل کشور نظر هيأت عمومي 
را در خصوص موضوع کسب کنند.« 

بنابراین هيأت عمومي دیوان عالي کشور با درخواست دادستان کل کشور و ریيس دیوان عالي 
کشور که به هر طریقي آگاه شده باشند، تشکيل جلسه مي دهد تا اختالف استنباط مراجع قضایي 
از قانون را مورد بررسي قرار دهد. هيأت عمومي در این مورد با حضور ریيس دیوان عالي کشور 
یا معاون و با حضور دادستان کل یا معاون او، حداقل سه چهارم رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون 
کليه شعب تشکيل مي شود. رأي اکثریت اعضاء که خالف شرع نباشد مالک عمل خواهد بود و 
براي شعب دیوان عالي کشور و محاکم الزم االتباع است و حکم قانون را دارد. اثر این رأي نسبت 
به آینده است و در سرنوشت اصحاب دعوي بي تأثير است، رأي وحدت رویه غير قابل تجدیدنظر 

است و فقط به موجب قانون بي اثر مي شود. )1(
سئوالي که اینجا مطرح مي شود این است که مقام تشخيص مطابقت یا عدم مطابقت رأي 
وحدت رویه با شرع کدام است ؟ بعضي معتقدند که چون رأي وحدت رویه در حکم قانون است، 
مقام تشخيص انطباق آن با شرع شوراي نگهبان قانون اساسي است. این نظر مورد انتقاد عده اي 
لحاظ  از  اسالمي  اساسي مصوبات مجلس شوراي  قانون  اصل 94  زیرا طبق  است؛  گرفته  قرار 
تطبيق با شرع و قانون اساسي باید به تأیيد شوراي نگهبان برسد و رأي وحدت رویه مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي نيست و از شمول اصل مذکور خارج است. به نظر مي رسد قيد مطابقت رأي وحدت 
رویه با شرع صرفًا ایجاد تکليف براي هيأت است که آراء خود را مخالف با شرع مبين صادر نکند 

و مراقبت نماید که رأي با موازین شرع مطابقت کند. 
3-2 مسؤولیت هاي دیگر دیوان عالي کشور: 

ریيس جمهور در صورت  اتهام  به  دیوان عالي کشور رسيدگي  از مسؤوليت هاي  یکي دیگر 
تخلف از وظایف قانوني است. با توجه به بند 10 اصل 110 و اصل 141 قانون اساسي، رسيدگي 
به اتهام ریيس جمهور در مورد جرایم عمومي، در صالحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري است 
ليکن چنان چه ریيس جمهور از وظایف قانوني خود تخلف ورزد، از دو طریق با حکم رهبري از 
مقام خود عزل مي شود: یا با رأي عدم کفایت مجلس شوراي اسالمي یا حکم دیوان عالي کشور 

در مورد تخلف وي از وظایف قانوني. 
موضوع ارتکاب جرایم عمومي از ناحيه ریيس جمهور و معاونان و وزراء و مسأله عدم کفایت 

رضا فرج اللهي
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ریيس جمهور به موضوع بحث ما ارتباط ندارد و آن چه که شایسته دقت است تخلف از وظایف 
قانوني است. ریيس جمهور حسب اصول 123 تا 157 وظایفي را عهده دار است و قوانين متفرقه 
نيز وظایفي براي او تعيين کرده است مانند: امضاء قوانين مصوب مجلس پس از طي فرآیند قانوني 
تصویب آنها، امضاء عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي )اصل 125( انجام 
امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور، وظایفي که طبق اصول بعدي قانون اساسي 
در رابطه با اداره هيأت وزرا و تعيين آنها و نظارت بر کارهاي آنان به عهده اوست. وظایفي که در 
مقابل مجلس و مصوبات آن عهده دار است که احصاء یکایک آنها حتي رئوس وظایف از حوصله 
این مقاله خارج است. بي شک هرگونه تخلف از وظایف موجب تعقيب ریيس جمهور و محاکمه 
وي در دیوان عالي کشور نخواهد بود و بکار بردن صيغه جمع مؤید تکرار تخلفات از سویي و تأثير 
سوء آن بر اداره کشور است. با توجه به جایگاه ریيس جمهور در قانون اساسي و نقشي که در اداره 

امور اجرایي کشور دارد، لزوم تصویب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات وي ضروري است. 

نتیجه 
وظيفه عمده دیوان عالي کشور فرجام خواهي و تشخيص مطابقت آراء دادگاه ها با قانون است. 
براي تحقق وظيفه نظارتي دیوان عالي بر اجراء قوانين در دادگاه ها باید ترتيبي اتخاذ کرد که آراء 
باشند و در شعب  با شيوه اي معقول و سنجيده قابل فرجام خواهي  دادگاه هاي حقوقي و کيفري 
دیوان عالي کشور سازوکاري فراهم نمود که موجب تراکم پرونده ها و طوالني شدن روند رسيدگي 
نشود و در این زمينه مي توان از تجربيات کشورهایي که سيستم کيفري و حقوقي مشابه دارند، 

استفاده کرد. 
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آقا نجفي قوچاني، مولف كتاب »سياحت شرق« مي گويد: از نجف براي 

زيارت امام حسين )ع( به سمت كربال حركت كردم. نزديك كربال كه رسيدم 

ديدم تشنگي بر من غالب شده است. دوان دوان آمدم تا خود را به آب برسانم. 

يك مرتبه چشمم به گنبد و بارگاه امام حسين)ع( افتاد و چنان شور و نشاطي 

وجودم را فرا گرفت كه تشنگي فراموشم شد. آمدم و با گريه و سوز و گداز 

امام حسين )ع( نشستم. ديدم ساعت صحن شروع كرد به زدن، در  در صحن 

عالم مكاشفه گفتم بفهمم چه مي گويد، شنيدم ده مرتبه با صداي ظريف و لطيفي 

با خود  ياري كند؟  مرا  آيا كسي هست  ينصروني«  ناصر  مي گويد: »هل من 

ديدم ساعت  ناگهان  مي دهد؟  اين درخواست جواب  به  ببينم چه كسي  گفتم: 

حرم حضرت عباس )ع( شروع كرد به زدن گوش دادم، ديدم ده مرتبه گفت: 

»لبيك، لبيك«

»از كتاب طوباي كربال«
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چکیده 
و  فرود رسيدگي  و  اوج  پر  فرایند  نتيجه  رأي،  دادرسي، »رأي قضایي« است.  نهایي  محصول 
بخش فاخر آن است. رأي دادگاه یا دادسرا نتيجه دانش قضایي مقام صادر کننده است. غنا، استواري 
و »باورپذیري رأي« معمواًل حکایت از سالمت و اتقان فرایند رسيدگي دارد. در هر نظام حقوقي 
براي قالب رأي و مدلول و منطوق آن، شرایط و ضوابطي مقرر شده است. رعایت این شرایط، موجب 
یک پارچگي و یک نواختي شکلي آراء، در نظام حقوقي کشور است. پویایي علمي و توليد دانش که در 
صدور آراي قضایي رخ مي دهد، در ماهيت کار قضایي و صدور رأي نهفته است، زیرا صدور هر رأي 

مستلزم تحقيق، بررسي و انطباق فرع بر اصل است. )معاونت آموزش قوه قضایيه، 1387، ص10( 
از نوع و نظام سازماني  ایران، ناشي  برخي از زمينه هاي آسيب پذیري آراي قضایي در حقوق 
تشکيالت قضایي است، ضعف ها و آسيب هاي ناشي از ساختار تشکيالت قضایي ایران مانعي است 
در صدور آراي متقن و مستحکم. تعدد قوانين و مراجع قانون گذاري و سردرگمي قضات در مراجعه 
به قانون الزم االجرا، تجدیدنظرهاي متوالي و فقدان روش مندي نهاد تجدیدنظر، اعمال مصلحت 
بيني هاي فراقانوني، آرمان گرایي در سياست جنایي، نفوذ سياست در قضاوت، فایده گرایي سازماني 
دستگاه قضایي، آسيب پذیري علمي قضات جملگي به همراه عوامل و زمينه هاي دیگري همچون 
کمبود کادر قضایي و عدم دقت در صدور آراء، غير تخصصي بودن محاکم، عدم رعایت اصول ادبي و 
نگارش در صدور رأي، بي اعتنایي به قانون و تفسيرهاي خارج از اسلوب، ابراز احساسات و عواطف در 
رأي کيفري، و مراجع متعدد نقض آراء، غير موجه و مستند بودن رأي قضایي و... زمينه هایي هستند 
که موجب آسيب پذیري آراي قضایي مي گردند. که برخي از این علل گریز ناپذیرند و برخي دیگر 

چاره پذیرند.
واژگان کلیدی: رأي، قضا، رویه قضایي، رأي قضایي، قانون، قاضي

زمینه هاي آسیب پذیري 
آراي قضایي
فیض اله قائدي*
سهام صداقتي* 

* معاون آموزش و تحقيقات دادگستري استان چهارمحال و بختياري
* دادیار دادسراي عمومي و انقالب شهرستان شهرکرد
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مقدمه
آراء قضایي متقن و مستحکم، در زمره منابع ارزشمند دانش حقوق عملي به شمار مي روند، 
آموزش هاي حقوق عملي را از محتواي غني و پر باري برخوردار مي کند و فرایند انتقال و کسب 
تجربه را تسهيل مي نماید. استفاده و بهره گيري از ظرفيت آراء قضایي متفن و مستحکم مي تواند 
سطح کيفي آراء قضایي را ارتقا دهد و شتاب توليد دانش بومي را بيشتر کند. آسيبهاي ناشي از 
غنا و  به عکس  زیر سوال مي برد.  را  متقن، عملکرد دستگاه قضایي  غير  و  آراء قضایي ضعيف 
استواري و باور پذیري رأي که حکایت از اتقان فرایند رسيدگي دارد، عملکرد متقن دستگاه قضایي 
را نمود بيشتر مي بخشد. در تحليل جامعه شناختي عملکرد دستگاه قضایي، مي توان گفت اتقان و 
استحکام آراي قضایي در یک سيستم قضایي از جهاتي است که اعتماد مردم به دستگاه قضایي 
را موجب مي شود. رفع زمينه هاي آسيب پذیري آراي قضایي، عالوه بر افزایش اعتماد عموم به 
دستگاه عدالت که بهترین ضامن حفظ حقوق آزادي هاي عمومي است،  دستگاه قضایي را از پویایي 
در  از قضات  بعضي  آراء  ارزش علمي  بودن  پایين  برخوردار مي کند.  کارآمدي رضایت بخشي  و 
زمينه هاي مختلف که در صدور آنها الفباي قواعد حقوقي مورد توجه قاضي قرار نگرفته است، بر 
اساس گزارش منتشره از سوي دیوان عالي کشور منجر به نقض نيمي از آراء وارد شده به دیوانعالي 
کشور گردیده است که مؤید آسيب پذیري آراي قضایي صادره از سوي قضات محاکم است. بر 
این اساس، در این مقاله سعي شده به این سوال مهم پاسخ داده شود که زمينه هاي آسيب پذیري 

آراي قضایي کدام است و چه نتایجي در بر دارد؟

زمینه های آسیب پذیری آرای قضایی
1. کمبود کادر قضایي و عدم دقت در صدور آرا

یکي از علت هاي اساسي آسيب پذیري آراي قضایي را مي توان در کمبود کادر قضایي دانست. 
علي رغم افزایش صد درصدي تعداد قاضي در طول 10 سال گذشته، به لحاظ فاصله ميان وضع 
مطلوب و وضعيت جاري، هنوز مشکالت شدیدي در این بخش وجود دارد. حجم باالي پرونده هاي 
ارسالي به هر شعبه در موضوعات مختلف و بسيار متنوع به غير از اطاله در رسيدگي ها، افزایش 
عدالت  به  خدشه  و  نارضایتي  قاضي،  روح  و  جان  فرسایش  رجوع،  ارباب  حقوق  تضييع  امکان 
پذیري مردم، عماًل دقت رسيدگي را تحت الشعاع قرار مي دهد و بي دقتي در تحقيقات را نيز در پي 
خواهد داشت. این عدم دقت و سرعت پایين یعني آسيب پذیري آراي قضایي و بي اعتمادي به 
سيستم قضایي. )مأوي، 1389، شماره 914( فقدان تخصص الزم و تشخيص سریع و حجم باالي 
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پرونده هاي ارسالي، نه تنها اطاله دادرسي را در پي دارد بلکه مانعي در راه اتقان و استحکام آراي 
قضایي است. هيج عذري براي عدم دقت در صدور آراء پذیرفته نيست. دستگاه قضایي مجري 
قانون است. بنابراین عدم دقت در صدور آراء توسط مجریان این دستگاه به مراتب نکوهيده تر از 
سایر افراد جامعه و دستگاه هاي دیگر مي باشد. عدم دقت در صدور آراء باید به عنوان نقطه ضعف 
نابخشودني در نظر گرفته شود و در سریع ترین زمان و روش ممکن این نقطه ضعف برطرف شود. 
زیرا عدم توجه به این موضوع عملکرد دستگاه قضایي را زیر سوال برده و باعث بي اعتمادي به 

دستگاه قضایي مي گردد. )فرخي، 1384، ص191( 
عالي  مسؤوالن  دقيق  شناخت  و  توجه  و  قضایي  واگذاري سمت هاي  در  گزیني  نخبه  لزوم 
قضایي به این امر، مي تواند آرامش خاطر همکاران قضایي و رضایت عمومي را از سویي و اتقان و 
استحکام آراي قضایي را از سوي دیگر، فراهم آورد که گامي مهم به سوي تقرب به عدالت پایدار 

به شمار خواهد رفت. 
 

2. غیر تخصصي بودن محاکم
در زمينه تخصصي بودن محاکم باید سه موضوع را از همدیگر تفکيک نمود. تخصص قاضي، 
تخصص دادگاه و دادگاه اختصاصي. منظور از دادگاه اختصاصي آن است که به موجب قانون برخي 
از دادگاه ها، فقط صالحيت رسيدگي به جرایمي خاص یا جرایم افراد خاص را دارند و صالحيت 
آنها منحصر به موارد منصوص و مصرح در قانون است؛ مانند دادگاه انقالب اسالمي. منظور از 
تخصص دادگاه همان دادگاه هاي تخصصي است که در واقع »شعبي از دادگاه هاي عمومي است 
که برحسب تقسيم کار به نوع معيني از جرایم رسيدگي مي کنند. مثاًل به یک شعبه ي خاص فقط 
پرونده هاي سرقت و به شعبه ي دیگر پرونده هاي جعل و به شعبه ي سوم پرونده هاي قتل عمدي 
ارجاع مي شود.« )آخوندي، 1384، ص219( و مقصود از تخصص قاضي آن است که از آنجا که 
دادرسي در دنياي امروز امري فني و نيازمند دانش و معلومات حقوقي خاص است، براي این امر 
خطير باید از سپردن زمام دادرسي به افراد غير متخصص و ناآگاه به طور جدي پرهيز نمود. به 
عالوه از ميان متخصصان حقوق و تحصيل کردگان این رشته، در دادرسي هاي کيفري و حقوقي 
باید از تخصص هاي خاص آن استفاده نمود. بنابراین، سپردن دادرسي کيفري به افرادي که داراي 
امري  حقوق،  مدرک  داشتن  به صرف  اتکا ي  با  هستند  عمومي  یا  حقوق خصوصي  تحصيالت 
پسندیده و معقول به نظر نمي رسد. هرچند داشتن اطالعات در تمام زمينه هاي حقوقي براي یک 
قاضي بسيار مفيد است، ولي در کشور ما با توجه به پراکندگي و گستردگي قوانين تسلط بر کليه 
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قوانين در یک زمان بسيار مشکل است. عالوه بر آن، عالقه افراد به تخصص هاي مختلف و به 
تبع رسيدگي به پرونده هاي مربوط، به یک ميزان نيست. همچنين نحوه صدور رأي در پرونده هاي 
حقوقي و کيفري متفاوت است. امروزه تخصصي کردن دادگاه ها از اساسي ترین روش هاي بهينه 
سازي نتيجه و فرایند دادرسي است. زیرا این امر – به ویژه در دادرسي کيفري – عالوه بر فوایدي 
نظير استفاده از تجربيات تخصصي قضات آن شعبه، دستيابي به روشهاي مؤثر مبارزه با مجرمين 
نوین کشف جرایم خاص، در  راه هاي  آمار استخراجي و کشف  ارزشمندي  حرفه اي، سهولت و 
موشکافي دقيق جزیيات امر جزایي و کندوکاو در قوانين جاري کيفري براي مبارزه ي مؤثر کيفري 
نيز ارزش فراوان دارد. در چنين بستر مناسبي است که قاضي با مهارت و دقت در انطباق عمل 

متهم یا موضوع پرونده، بر قوانين مربوطه )اعم از جزایي و حقوقي( گام مؤثر بر مي دارد. 
 فراز و فرود هاي موضوعي هر پرونده، آگاهي یک قاضي را به تمامي مقررات اصلي و فرعي 
و آراي رویه اي و تفاسير مختلف حاکم بر هر موضوع، امري دشوار مي سازد. از همين رو، چنين 
قضاتي بدون دقت و جدیت کافي، صرفًا به منظور رفع تکليف از خود، موضوع را با ماده اي از قانون 
محک مي زنند که در مسائل کيفري منجر به انتخاب کيفري نامناسب و غير سودمند مي گردد. 
مع الوصف، فقدان تخصص الزم نه تنها اطاله دادرسي را در پي دارد، بلکه مانعي در راه اتقان 
و استحکام آراي قضایي است. بنابراین، تخصصي شدن محاکم اثر بسياري در سرعت و کيفيت 
رسيدگي و صدور رأي متقن دارد که این امر با تقسيم شعب به حقوقي و کيفري تا حدودي برآورده 

شده است، اما با تخصصي شدن بيشتر، کيفيت آراء بهتر مي شود. 

3. سردرگمي قضات در مراجعه به قانون الزم االجرا 
در نظام هاي سلطنتي و استبدادي، تنها منبع و مرجع وضع قانون و تفسير آن، شخص حاکم 
نظام هاي  در  مي نماید.  مشخص  را  جامعه  و  فرد  تکاليف  و  حقوق  خویش  اراده ي  با  که  است 
دموکراتيک، هيأت حاکمه که نماینده ي اراده ي عموم است، به وضع قانون مبادرت مي  ورزد. در 
ابعاد حاکميت،  از  با پذیرش اصل تفکيک، استقالل و نظارت قوا، یکي  بيشتر چنين نظام هایي، 
قوه ي قانون گذاري است که لزومًا باید وکالي منتخب مردم باشند تا با شناخت صحيح و واقعي 
وضع  راستا  این  در  را  کارآمد  و  متناسب  قوانيني  بتوانند  مردم،  خواسته هاي  و  انتظارات  نيازها، 

نمایند. 
و  دیني  ساختار  دليل  به  که  دموکراتيک  است  نظامي  کشورمان،  بر  حاکم  سياسي  نظام 
گرایش هاي شرعي که با پيروزي انقالب اسالمي در قانون اساسي متبلور گردید، در کنار تکيه بر 
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آراي عمومي، گزینش هاي مردم را محدود به رعایت چارچوب احکام و قواعد شرع اسالم و مذهب 
اماميه نموده است. از همين رو وکالي ملت نيز قبل از ورود به فرایند انتخابات، از حيث التزام به 
شریعت اسالم مورد تأیيد قرار مي گيرند. عالوه بر نهادهاي مستقيمًا مردمي، برخي مقامات نيز به 

طور غيرمستقيم از طرف منتخبان مردم، انتخاب مي شوند. 
شوراي  مجلس  طریق  از  مقننه  قوه ي  »اعمال  کشورمان،  اساسي  قانون   58 اصل  مطابق 
اسالمي است که از نمایندگان منتخب مردم تشکيل مي شود و... « و برابر اصل 59 نيز »در مسائل 
بسيار مهم« با وجود شرایطي، »همه پرسي و مراجعه ي مستقيم به آراي مردم«، راه دیگر اعمال 
قوه ي مقننه است. »مجلس شوراي اسالمي در عموم مسائل... مي تواند قانون وضع کند«)1( و نباید 
قوانين موضوعه ي آن، » با اصول و احکام مذهب رسمي کشور یا قانون اساسي مغایرت داشته 
باشد. تشخيص این امر... بر عهده ي شوراي نگهبان است«)2( اصول 91 تا 99 این قانون در ذیل 
»فصل ششم – قوه ي مقننه« مربوط به این نهاد است. »شرح و تفسير قوانين عادي در صالحيت 
مجلس شوراي اسالمي«)3( و »تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است.«)4( عالوه بر 
این دو مرجع، در ذیل »فصل هشتم – رهبر یا شوراي رهبري « طبق اصل 112 قانون اساسي، 
»مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي تشخيص مصلحت« در موارد اختالف شوراي نگهبان با 
مجلس شوراي اسالمي بر سر مخالفت مصوبه ي مجلس با شرع و عدم امکان تأمين نظر شوراي 

نگهبان، صالحيت دخالت در امر قانون گذاري را )فقط به همين ميزان( دارد. 
با وجود آن که مطابق قانون اساسي، صالحيت تقنين صرفًا ویژه ي مجلس شوراي اسالمي 
است و تنها »مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأیيد مقام رهبري قابل اجراست«،)5( در سه 
دهه ي گذشته و به ویژه ي دهه نخست عمر نظام اسالمي،  مراجع مختلفي مبادرت به وضع قوانين 
تصویب  قانون گذاري، موجب  مراجع مختلف  بي تردید »وجود  و  اجرا مي گردند  هنوز  که  نمودند 
را در اجراي وظيفه ي  ناکامي قانون و حقوق  این  مقررات مختلف و گاهي متعارض مي گردد و 
خویش – که ایجاد نظم و انضباط است – به دنبال دارد و به عالوه، باعث سردرگمي قضات، وکال 
و دیگر افرادي که با قانون سروکار دارند، مي شود. این نتایج نامطلوب در حقوق کيفري که با جان 

1. اصل 71 قانون اساسي.  
2. اصل 72 قانون اساسي. 
3. اصل 73 قانون اساسي. 
4. اصل 98 قانون اساسي.

5. اصل 176 قانون اساسي.   
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و مال و ناموس مردم ارتباط دارد، مفسده آميزتر است. )کالنتري، 1381، ص16(
و  است  عادالنه  و  کارا  شفاف،  قانون  وضع  مسير  در  جدي  آفتي  قانون گذاري،  مراجع  تعدد 
بودن  »واحد  گردد.  االجرا  الزم  قانون  به  مراجعه  در  قضات  و  مجریان  گمراهي  سبب  بسا  چه 
این معضل  قوانين جلوگيري مي کند.  تورم  از  از عواملي است که  قانون گذاري، خود یکي  منبع 
در کشوري مثل ایران که منابع متعدد قانون گذاري دارد، به شکل صدچندان خود را مي نمایاند. 
از تورم قوانين، اصالح در برخي ساختارهاي حکومتي ضروري است.«  بنابراین براي جلوگيري 

)نبي لو، ص151( 
 به هر روي، در یک نظام قانون گرا، تنوع غير منظم مراجع قانون گذاري و وجود چنين قوانين 
پس از رفع بحران هاي ملي و تثبيت کامل نظام، پذیرفتني نيست. وجود قوانين کيفري مصوب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام که به کندي براي اصالح آنان اقدام مي کند، در کنار قوانين کيفري 
موضوعه ي مجلس، دادرسان را در تفسير صحيح قوانين دچار مشکل مي سازد. به عالوه با اظهار 
نظر شوراي نگهبان مبني بر این که مصوبات مجمع تنها از طریق مصوبات جدید آن مرجع یا 
اعالن صریح لغو، قابل تغيير هستند نه با قوانين مجلس و... ،)1( تشخيص قوانين ناسخ و منسوخ، 
عام و خاص، مجمل و مبين و مطلق و جهت را براي تشخيص قانون حاکم، براي دادرسان بسيار 

دشوار نموده است. 
دشواري این کار زماني مضاعف است که در صدد تشخيص و تفسير قانون حاکم بر قضيه، 
از متن قانوني برآیيم که تنها یک یا چند ماده یا قسمت هایي از چند ماده از آن، در مجمع مورد 
تصویب و تغيير قرار گرفته باشد. دادرسان و مراجع قضایي در چنين وضع مشوشي، به دشواري 
قادر به تشخيص قانون صحيح حاکم بر قضيه خواهند بود. از همين رو با تفسيرهایي ناروا و گاهي 
سليقه اي آرایي را صادر مي نمایند که از حيث تشخيص قانون حاکم آسيب پذیرند و از اتقان و 
استحکام الزم برخوردار نيستند. جهت خالصي از این وضع پيشنهاد مي گردد، قانون گذاري مختص 
قوه مقننه شده و این اختيار از مراجع دیگر سلب گردد و از تصویب قانون موقتي در کميسيون هاي 

قضایي نيز خودداري شود. 

4. آرمان گرایي در سیاست جنایي 
آرمان گرایي یا ایده آليسم گونه اي از تفکر است که بر اساس شناخت نقاط ضعف یا مشکالت 

نظريه ي تفسيري، شماره 4575- 1372/3/3، شوراي محترم نگهبان. 
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اجتماعي موضوعي خاص، راهکارهاي تجربه نشده اي را بدون توجه به امکانات، ابزارها و موانع 
موجود )واقعيت ها(، پيشنهاد مي نماید و بر مطلق بودن و جزميت سودمندي آن راهکارها به گونه اي 
افراطي تأکيد مي ورزد. در مقابل این طرز تفکر، واقعيت گرایي یا رئاليسم وجود دارد که با شناخت 
علمي )با استفاده از یافته هاي آماري و سنجش هاي تجربي( نقاط ضعف و قوت موضوع و محاسبه ي 
توانایي ها، ابزارها و امکانات موجود، راهکارهایي را پيشنهاد مي نماید که با مالحظه ي هزینه هاي 

الزم در مقابل نتایج تقریبي قابل دستيابي، با صرفه مادي و معنوي باشد. 
در بحران هاي داخلي یک کشور و به ویژه در شرایطي که عاملي خارجي )فراملي( در ایجاد 
یا تشدید بحران نقش دارد، به دليل انسجام عاطفي شدید دروني ملي، مدیریت هاي آرمان گرا 
)انقالبي( قادرند از بسيج نيروها در راستاي رفع موانع و کمبودها استفاده نماید. به عالوه نتایج 
به دست آمده حتي در صورت نداشتن صرفه مادي مورد سرزنش هاي عقالني قرار نمي گيرند و 
به گونه اي احساساتي، ارزش گذاري معنوي مي گردند. بنابراین، در شرایط انقالبي و بحراني، هم 
راه هاي رسيدن به آرمان مورد نظر آسانتر است و هم معيوب بودن و مقرون به صرفه نبودن نتایج 

به دست آمده، قابل سرزنش نيست. 
 با فروکش کردن التهابات عاطفي ناشي از شرایط بحراني و با فرسایش تدریجي انگيزه هاي 
و  بسته  هيجان  چشم  مي گردد.  گرایي  جمع  جایگزین  فردي  گرایش هاي  تدریج  به  اتحادي، 
دیده هاي واقع بين گشوده مي گردد. عملکرد هاي پيشين با معيارهاي جدید، مورد ارزیابي و نقادي 
قرار مي گيرد و هزینه هاي هر موضوعي با منافع دنيوي ارزیابي مي گردد. بدین معنا که مدیریت 
عقالیي )در دولت رفاه( صرف هزینه را تنها در صورتي مي پذیرد که در زندگي این جهاني جامعه 

)خواه مادي یا دیني( تأثير سودمند داشته باشد. 
مدیریت حقوقي و به طور کلي، مدیریت دستگاه قضایي باید مبتني بر برنامه هایي باشد که 
براي عموم توجيه عقالیي داشته باشد و نمي توان با برنامه هایي مطلق نگر و جزم گرایانه وعده ي 
بودن،  تبعيض آميز  چند صباحي  از  پس  عمل،  در  و  داد  را  برابري  و  امنيت  و  عدل  آرمان شهر 
دوره ي  در  عملکردي  چنين  گردد.  همگان  برنامه ها شهره ي  آن  بودن  زیانبار  و  بودن  ناعادالنه 
بحران هاي ناشي از انقالب و غلبه ي مدیریت و قانون گذاري احساساتي و مبتني بر آزمودن و خطا 
چندان شماتت آميز نيست. یکي از حقوق دانان مجرب قبل و بعد از انقالب اسالمي با یادآوري 
تهيه ي طرحي توسط برخي نمایندگان براي تغيير برخي اسامي )مانند پرویز، ژیال و... ( در اوایل 
حکومت اسالمي اظهار مي دارد: »مي توان گفت بسياري از قانون گذاري ها، بيش از آن که حکيمانه 
باشد، حالت احساسي داشت. نمي خواهم بگویم آنها نيت بدي داشتند ولي قانون گذاري احساسي 

فيض اله قائدي، سهام صداقتي
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در ابتداي انقالب بر عقالنيت غلبه پيدا کرده بود. این نکته اي است که به هر حال به عنوان تجربه 
قابل ذکر است.« )شفيعي سروستاني، 85، ص461(

نمونه هاي فراواني از آرمان گرایي را در تهيه و تصویب قوانين ماهوي و شکلي در دهه هاي 
گذشته  مي توان یافت که متوليان امور بدون عنایت به مقتضيات زمان و این که در چه عصري و 
چگونه جامعه اي قانون وضع و اجرا مي کنند، در صدد تغيير مناسبات و ایجاد آرمان شهري بوده اند 
که به زعم آنها سراسر منطبق با احکام فقه سنتي بوده و هيچ رفتار خالف شرع و هيچ قانون مغایر 
شرعي در آن مشاهده نگردد. در همين راستا بدون توجه به چگونگي و هزینه ها و نيز پيامدهاي 
انگاري شد و استفاده ي  از رفتارها جرم  منفي اجراي برخي قوانين کيفري، طيف بسيار وسيعي 
گسترده اي از واکنش هاي کيفري سرکوب گر )مجازات ها و...( رواج یافت. به عالوه قوانين کيفري 

به صورت مکرر در معرض تغيير قرار گرفتند. 
یکي از نمونه هاي بارز چنين آرمان گرایي تصویب قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب 

در سال 1373 است. 
گرچه زمزمه هاي مغایرت نهاد دادسرا و مقامات آن با شرع، از همان سال هاي نخست حکومت 
نوین شنيده مي شد، اما ارائه ي راهکار تجربه نشده ي جدید، که یادآور دادرسي سنتي صدر اسالم 
و بعد از آن بود، به جاي روشي تجربه شده، یعني قانوني که بيش از هشت دهه به نحو مطلوب 
پاسخگوي نظام عدالت کيفري بود، بدون تردید ناشي از آرمان گرایي تهيه کنندگان و تصویب 
کنندگان این قانون بود. آن گونه که بر خالف رسم قانون گذاري، به صراحت در ماده ي نخست، 
هدف و منظور آن قانون را »رسيدگي و حل و فصل کليه ي دعاوي )در دادگاه واحد( و مراجعه ي 
مستقيم به قاضي و ایجاد مرجع قضایي واحد« اعالم نموده است. با وجود به بن بست رسيدن 
بسياري از قوانين کيفري آرمان گرا و رجعت به مقررات سابق )در موارد زیادي( هنوز هم شاهد 
آن هستيم که متوليان دستگاه هاي قضایي به راه حل هاي جدید به عنوان آرماني مطلق مي نگرند 
و اهدافي افراطي و نتایج دور از انتظار را از این راه حل ها که تبدیل به قوانين شده اند، انتظار 

دارند. 
به طور نمونه، تشکيل شوراهاي حل اختالف در کشور و همچنين سياست هاي حبس زدایي، 
که اغلب از مجاري توصيه هاي بخش نامه اي صورت مي گيرد، اقدامي آرمان گرایانه است که به 
نظر مي رسد در خصوص اجراي سياست زندان زدایي، )از بين بردن مخرج کسر زندانيان و افتخار 

1. بخشنامه شماره ي 1/83/6214 – 1383/4/20 )به نقل از گودرزي بروجردي، 1384، صص149-150(

زمينه هاي آسيب پذیري آراي قضایـي



49
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

51

به داشتن زنداني کمتر( در کشوري که تمامي قوانين کيفري آن سرشار از وجود چنين مجازاتي – 
آن هم به ميزان شدید – است، انتظاري غيرمنطبق با واقعيت )1( و حاکي از غفلت جدي از قاعده 
و قانون بوده و باعث قانون گریزي و بخشنامه گرایي قضات و فرایند انتقال جرم و مجرم« از 
زندان به سطح جامعه مي شود. همچنين کاهش 50% پرونده هاي وارده در ظرف یک سال، استقرار 
شوراي حل اختالف در کليه ي کالنتري هاي کشور و حداقل در هر مسجد یک واحد، آرماني است 
که در عالم واقع هيچ گاه تحقق پذیر نيست. در حالي که این شوراها، هم از حيث صالحيت و 
نحوه ي عملکرد و هم از حيث شيوه ي گزینش و شرایط اعضا و روش اداره ي آنها، از اصول و  
روش هاي عدالت ترميمي – که مبناي نظري و حتي شرعي تشکيل آنهاست – فاصله ي فراواني 
دارند. به عالوه نتيجه ي عملکرد سراسري آنان نيز تاکنون مورد تجزیه و تحليل آماري و علمي 

دقيق قرار نگرفته و مقررات حاکم بر آنها دچار ابهامات فراواني است. 
به هر روي، آرمان گرایي در سياست جنایي و غفلت از واقعيت ها، امکانات و هزینه ها، در 
کنار تأکيد جدي براي حرکت در راستاي تحقق آرمان مورد نظر از سوي قضات و مراجع قضایي، 
به  براي رسيدن  ان  قانون و تفسير غير حقوقي  اجراي  به  پایبندي  از  ثمره اي جز پرهيز قضات 
مقصود در پي ندارد. برخي از این توصيه هاي راهبردي، گاهي مصرانه اختيارات قاضي را در اجراي 

قانون و صدور آراي متقن محدود مي نمایند. )1( 
در چنين وضعي شاهد بروز و تزلزل در آراي قضایي صادره از سوي قضات خواهيم بود. 

5. تجدیدنظرهاي متوالي
یکي از موارد انسداد و وقفه در دادرسي، مسأله تجدیدنظرهاي متوالي است. به گونه اي که 
مي توان ادعا کرد در کشور ما حکم قطعي وجود ندارد. امروزه به استناد قوانين مدون مي توان سالها 
از اجراي حکم جلوگيري نمود. در حاليکه تأخير در اجراي حکم کيفري خاصيت آن را از بين مي برد 
و برعکس »هرچه کيفر سریع و بالفاصله در تعاقب جرم اجرا شود عادالنه تر و مفيد خواهد بود.... 
سرعت در اجراي کيفر بسيار مفيد است. )بکاریا، 1380، ص94( در سيستم فعلي قضایي، گذشته 

از اعاده دادرسي، در چندین مرحله دیگر مي توان از حکم قاضي تجدیدنظر خواست. 
را  افراطي  انقالب اسالمي، دو دوره، کاماًل  از  بعد  ایران  در خصوص تجدیدنظر، سيستم قضایي 
تجربه کرده است. دوره اول که، تجدیدنظر را خالف شرع دانسته و تجدیدنظر از حکم حاکم را به معناي 

1. به طور نمونه بخشنامه شماره ي 13394 /1/81 – 81/7/15 در راستاي حبس زدايي به صراحت تأکيد دارد 
که: » قضات محاکم از تبديل شالق يا جزاي نقدي معتادان به مواد مخدر به حبس خود داري نمايند. « 
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رد بر حاکم و رد بر او رد بر امام و نتيجه رد بر خداوند و در حکم شرک بر خداوند تلقي مي کردند. 
در این دوره جز در موارد کاماًل استثنایي هيچ گونه تجدیدنظري را نمي پذیرفتند. در دوره دوم، 
که عکس دوره اول است، مي توان گفت که هيچ حکم قطعي در سيستم قضایي ایران نداریم. 
دوره اول که دوره محدودیت در تجدیدنظر بود، از شهریور 1361 با تصویب قانون آزمایشي اصالح 
آیين  قانون  در  تجدیدنظر  مراحل  قانون،  آن  آغاز گشت.  کيفري  دادرسي  آیين  قانون  از  موادي 
دادرسي کيفري وقت را حذف کرده و مقرر داشت حکم دادگاه تنها در سه مورد قابل تجدیدنظر 

است:
1- جایي که قاضي اشتباه کند. 

2- جایي که قاضي دیگري به اشتباه وي پي ببرد. 
3- جایي که قاضي فاقد صالحيت باشد. 

مسأله تجدیدنظر در قوانين مدون، حالت مشخص نداشت به طوري که از سال 1361 )تصویب 
و  فراز  تجدیدنظر  خصوص  در  ما  قانون گذاري  سيستم  کيفري(،  دادرسي  آیين  اصالحي  قانون 

نشيبهاي زیادي داشت. 
با  مواجه  در عمل  را  قوه قضایيه  زیرا  نپایيد.  دیري  پذیرش تجدیدنظر  در  قانون گذار  تفریط 
مشکالت عظيم کرد. فقهاي شوراي نگهبان و نيز نمایندگان مجلس، به دليل عدم کار اجرایي، 
مشکالت عيني عدم وجود حق تجدیدنظر خواهي را نمي توانستند لمس نمایند، به طوري که یکي 
از نمایندگان مجلس که بعد ها بر یکي از مناصب قوه قضایيه تکيه زد، خود مي گوید» تا وقتي در 
کميسيون حقوقي مجلس بودم و قوانين را بررسي و تصویب مي کردیم، این مشکالت اجرایي فعلي 
را نداشتم، ولي حال که به قوه قضایيه آمدیم، مشاهده مي کنيم که قوانين در مرحله اجرا با چراهاي 
عقلي بسيار مواجه مي شوند که یکي از آنها مسأله تجدیدنظر است.« )یاوري،   ، ص29( قانون گذار 
از تفریط سابق درس نگرفت و این باره راه افراط را پيمود به طوري که امروز هيچ حکمي قطعي 
نيست. به نظر مي رسد، غير از مورد تجدیدنظر خاص که براي طرفين دعوي در مهلت معقول حق 
تجدیدنظرخواهي قائل شد، بقيه موارد نيازمند بازنگري است. به ویژه تجدیدنظر از سوي ریيس 
قوه قضایيه که مقيد به زمان هم نبوده که تالي فاسد این امر هرگز قابل انکار نيست. )واحدي،    
ص29( به عنوان مثال مي توان موردي را ذکر کرد که زني از طریق مرجع صالح، از شوهرش 
طالق بگيرد. شوهرش پس از سال ها خواستار فرجام خواهي شود و حکم به بطالن رأي اولي صادر 

گردد و این در حالي باشد که خانم شوهر کرده و از شوهر جدید فرزند نيز دارد. 
براي خروج از این بحران الزم است که:
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ریيس  یا  دادرس  پست  اعطاي  در  و  داشته  مبذول  کافي  دقت  قضات  استخدام  در   -1   
محکمه وسواس به خرج داده شود. چون یکي از مواردي که مراحل مختلف تجدیدنظر را یکي 
پس از دیگري در سيستم ما اضافه نمود، صدور آراء غير قانوني و غير معقول از سوي قضات بود. 
بنابراین اگر قضات دادگاه بدوي از شایستگي الزم برخوردار باشند، کمتر نياز به تجدیدنظر احساس 

مي گردد. 
2- براي اصحاب دعوي فقط یک مرحله تجدیدنظر وجود داشته و دادگاه تجدیدنظر به صورت 
شورایي )5نفره( اداره گردد. زیرا امکان تجدیدنظرهاي متوالي به همان ميزان که مي تواند از حقوق 
احتمالي و از دست رفته شاکي و متهم دفاع نماید، امکان لوث شدن موضوع دعوي، اعمال نفوذ و 
به ویژه »سياسي شدن« موضوع پرونده را افزایش داده و در نتيجه گذشته از آن که اعتماد عمومي 
و وجدان جمعي را از قاطعيت و کارایي دستگاه قضایي منصرف مي سازد، موجب تورم پرونده ها در 

مراجع قضایي شده که مستلزم احتياط و صرف دقت بيشتري براي رسيدگي به آنهاست. 
آیين نامه اجرایي قانون اصالح ماده )18( اصالحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب، 
مصوب 85/10/24 بلحاظ ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و 
جلوگيري از تزلزل آنها در تاریخ 88/7/29 به تصویب ریيس قوه قضایيه رسيد که گامي مؤثر به 

منظور جلوگيري از رسيدگي هاي پي در پي و رفع اطاله دادرسي و اتقان آرا مي باشد. 

6. نفوذ سیاست در قضاوت 
در همه کشورها، قوه قضایيه را مستقل معرفي مي کنند. قانون اساسي ما نيز به صراحت این 
قوه را قوه اي مستقل دانسته است. بارزترین نمود عيني استقالل قضایي عدم دخالت سياست در 
آن است. نفوذ سياست در قضاوت به معني مداخله و اعمال نفوذ مقامات مملکتي و ارکان قدرت 

در امور قضایي است. 
تأثير پذیري قضاوت از سياست گاه به این صورت است که مقام و منصب مأمورین قضایي 
در اثر رقابتهاي سياسي تغيير مي یابد، یا این که مأمورین به دليل مسائل سياسي خارج از چارچوب 
قانوني رتبه قضایي دریافت مي نمایند. نفوذ سياست در قضاوت گاه به صورت مداخله اعمال نفوذ 
مقامات سياسي و مأمورین اجرایي در امور قضایي تجلي مي نماید که مي توان به نمونه هایي از آن 

اشاره کرد: 
در دوره فترت طوالني بين مجلس چهاردهم و پانزدهم، قبل از انقالب اسالمي، عده صاحبان 
رتبه هاي 10 و 11 که قبل از آن محصور به رؤساي دیوان کشور و دادگاه عالي انتظامي بود، به 
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قدري افزایش یافت که حتي اعضاي علي البدل دادگاه هاي بخش به این رتبه هاي عالي و استفاده 
از حقوق آن دست یافتند. )متين  دفتري، ص211( 

تغيير و تحول و انتقال مأمورین قضایي، به ویژه قضات ایستاده )دادستانها، بازپرسها، دادیاران( 
امر به استناد ماده 53 قانون اصول  این  نبوده است.  از سياست  موضوعي دیگر بود که بي تأثير 
تشکيالت عدليه که صاحب منصبان دادسرا را در زمره قضات نشسته ندانسته صورت گرفت و در 
نتيجه، خارج از شمول اصل 82 متهم قانون اساسي – دائر بر منع تغيير و تبدیل مأمورین قضایي – 
تلقي گردید. در نتيجه، وزراي دادگستري حق داشتند به تغيير و انتظار خدمت این دسته از مأمورین 

قضایي دست بزنند. )1(
پرونده قتل محمدمسعود روزنامه نگار معروف که مطالبي عليه خاندان سلطنتي منتشر مي کرد 
و به همين دليل قتل او را به دربار نسبت مي دادند، نمونه دیگري است که مجلس را به دخالت 
مستقيم وا مي داشت و طرحي با قيد دو فوریت از طرف نمایندگان به مجلس تقدیم شد که به 
موجب آن مقرر شد که براي رسيدگي به جریان قتل محمدمسعود و استحضار مجلس از چگونگي 
رسيدگي دادسرا به این پرونده سه نفر از مجلس )دکتر مصدق، گنابادي و گودرزي( به اتفاق چهار 
نفر از رؤساي شعب دیوان کشور... و دادستان دیوان کشور به محتویات پرونده مذکور رسيدگي 

کنند و نظر خود را به مجلس گزارش دهند. )صفایي،   ، ص115(
توقيف تعدادي از نشریات در سنوات 77 و 79 به لحاظ موضعگيري مقامات ارشد قضایي در 
خطبه هاي نماز جمعه گویاي دخالت سياست در قضاوت بر مبناي جو زمانه است که جدا از نقض 
استقالل قضایي قاضي پرونده، آسيب پذیري آراي قضایي را به جهت دخالت سياست در قضاوت 

دو چندان مي نماید. 

7. فایده گرایي سازماني دستگاه عدالت کیفري
مقصود از فایده گرایي سازماني دستگاه عدالت کيفري آن نيست که متوليان این دستگاه در 
اجراي قوانين کيفري به طور پنهان یا آشکار منافع شخصي و فردي خود را دنبال نمایند و به تبع 
آن از اجراي قوانين عادالنه پرهيز نمایند، بلکه مراد آن است که این دستگاه نيز همچون دیگر 
سازمان هاي کشوري و لشکري، داراي امکانات و منابع مالي محدودي است و در اجراي قوانين )و 
از جمله قوانين کيفري(، منافع سازماني را مراعات مي نماید، بدین معنا که قوانين را به ميزاني و به 

1. ر.ک. روزنامه رسمي، شماره 1299، مورخه شنبه 15 مرداد 1328، )مذاکرات مجلس 15 جلسه 161، سه 
شنبه 20 ارديبهت 1328، اظهارات دکتر معظمي(. 
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گونه اي به اجرا مي گذارد که عالوه بر حفظ مشروعيت مردمي سازمان، در صرف اعتبارات، صرفه 
جویي نماید و براي کارکنان خود بيشترین رفاه و امنيت قابل دستيابي را فراهم مي نماید. 

دستگاه عدالت کيفري نيز چون دیگر سازمان ها، از بودجه ي عمومي تغذیه مي نماید و ميزان 
اعتبارات مصوب براي آن، بستگي به توانایي و مهارت مقامات ارشد آن در توجيه بودجه ي الزم )و 
نيز ميزان چانه زني( دارد. بدیهي است عالوه بر هدف جلب رضایت عموم، جلب رضایت کارکنان 
آن و تجهيز بيشتر امکانات مادي آن براي مقامات ارشد، داراي اهميت خاصي است و این امر با 
صرفه جویي در هزینه هاي مستقيم اجراي قوانين و نيز تحصيل درآمد )هزینه دادرسي( از قبل 

مراجعه کنندگان )در عرف مالي، مشتریان( قابل تحقق است. 
گاهي با تمرکز بر رفع مشکالت سازماني و نابساماني هاي اداري و بدون عنایت کافي به حقوق 
مراجعين، لوایحي تنظيم و تبدیل به قانون گردید که نه تنها حالل مشکالت سازماني نگردید، بلکه 

گرفتاري هاي مضاعفي را براي کارکنان و مراجعين ایجاد نمود. 
پرهيز از مسؤوليت پذیري در مقابل سایر نهادها و عموم مردم و نيز تأکيد بر کاهش مراجعين 
و ورودي هاي دستگاه قضایي از یک سو و تأکيد بر رضایت محوري مراجعين )یا فرهنگ مشتري 
مداري( سياستي است که نظام عدالت کيفري در کشورمان در پيش گرفته است و اغلب قوانين 
به گونه اي تفسير و اجرا  مي گردند که بيش از پيش بار دستگاه قضایي را کاهش دهد. به عالوه 
به جاي تأکيد بر نتایج عملکردها، محور تأکيد بر حجم کارهاي انجام شده و در دست رسيدگي 
با تشکيل شوراهاي حل  نيز  اجرایي و قضازدایي  متمرکز گردیده است. سياست هاي کيفرزدایي 
اختالف، در صددند تا نهادهاي مدني و مردم را با پدیده ي مجرمانه درگير سازند و از این طریق از 
ميزان مسؤوليت هاي کيفري و مواجهه ي مستقيم آشکار و گسترده با بزهکاري و بزهکاران پرهيز 
گردد. چنين رویکردي – که در برخي کشورهاي دیگر نيز اجرا مي گردد – ضمن تأکيد بر اولویت 
منافع سازماني، مي کوشد تا منافع کنش گران خارجي را موازي با منافع سازمان و در اجتناب هر 
چه بيشتر از ورود به فرایند دادرسي، براي آنان تعریف و توجيه نماید تا در چنين بستري ضمن 
مشروعيت نظام عدالت کيفري، متهم به کم کاري نگردد. حاکميت چنين رویکردي را مي توان در 
توصيه هاي راهبردي ریيس سابق دستگاه قضایي در مورد ختم خيلي از دعاوي قبل از ارجاع به 
مراجع قضایي از طریق ایجاد واحد صلح و سازش در دادگستري ها و تأکيد بر ارجاع دو مرحله اي 
پرونده ها به این واحد،)1( تأکيد بر تبدیل حبس به جزاي نقدي و تعزیرات دیگر )در صورت امکان( 
در مورد زنان، نوجوانان، اطفال و فاقدین سابقه ي حبس به منظور »جلوگيري از تراکم بيش از حد 

1. بخشنامه ي شماره 1/81/13205 – 81/7/8 )به نقل از گودرزي بروجردي، 1384، ص151(
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زنداني در زندانها، دانست. 
براي دستگاه قضایي صورت مي گيرد،  مالحظه ي منافع سازماني حتي در پژوهش هایي که 
به منظور توجيه بودجه ي طرح پژوهشي، گریزناپذیر است و از همين رو طبق این پژوهش ها »از 
جمله مهم ترین مزیت هاي ایجاد شوراهاي حل اختالف و مراجع شبه قضایي براي دستگاه قضایي، 
مي توان به کاهش بار سنگين برخي دعاوي از دادگاه ها، کاهش جمعيت کيفري زندا ن ها، افزایش 
سرعت و دقت در رسيدگي ها و سرانجام افزایش ضریب اعتماد عمومي نسبت به قوه قضایيه اشاره 

کرد. « )گودرزي بروجردي، 1384، ص185(
حاصل سخن آن است که اولویت منافع سازماني در دستگاه قضایي سبب مي شود که قوانين 
کيفري نيز در همين راستا تفسير و اجرا گردند که نتيجه ي چنين رویکردي امروزه در ایران، تالش 
در جهت پرهيز از اثبات جرم یا به هر طریق، پرهيز از محکوميت متهمين، تالش براي تعيين 
مجازات هاي کوتاه و کم هزینه و تالش براي خروج محکومين به مجازات هاي سالب یا محدود 
کننده ي آزادي از چنين وضعي است. بدیهي است در این صورت مجازات هاي قانوني قابليت چنين 
انعطافي را ندارند و قضات براي رسيدن به مقصود، به گونه اي اقدام به صدور رأي مي کنند که 

همسو با منافع سازماني دستگاه قضایي باشد. 

8. آسیب پذیري علمي قضات
عصر دادرسي اتهامي سپري گردید و دوران نظام هاي سلطنتي خودکامه در بيشتر کره ي خاکي 
به زوال فرو رفت. امروزه دیگر دادرسي امر ساده اي نيست که هر شخص معمولي و متعارفي از 
نيازمند  و  امروزي، حرفه اي تخصصي  رنگارنگ  و  پيچيده  دنياي  در  قضاوت  برآید.  آن  عهده ي 
آموختن دانش هاي مختلف و فراگيري فنون گوناگون شغلي است. از یک طرف قاضي باید فردي 
آگاه، عادل و متخصص باشد و از سوي دیگر، الزم است که به دقت مردم شناس، جامعه شناس 

و واقع بين باشد. 
با وجود قوانين مختلف و گاهي با حجم انبوه و سرسام آوري که در هر کشوري وضع مي گردد، 
آگاهي از متن و نحوه ي تفسير و اجراي آنها نيازمند تخصص هر قاضي در علم حقوق است و 
حتي امروزه فراتر از آن، رشته هاي بسيار تخصصي از علم حقوق منشعب گردیده است که قضاوت 
را نيز به تخصص هاي مختلف تقسيم نموده است. قاضي شعبه ي بازرگاني، از بسياري از مسائل 
کيفري غافل است و قاضي شعبه ي حقوقي نيز از دادرسي هاي جنایي اطالع اندکي دارد. به هر 
روي امروزه در کشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت، تخصص قضات را ارج مي نهند و براي 
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کارآیي بيشتر، در دادرسي ها از آن بهره مي گيرند. 
 با وجود تخصيص دادگاه ها به حقوقي و جزایي، قبل از پيروزي انقالب و حتي چندین سال 
پس از آن، اصل لزوم وجود تخصص براي رسيدگي هاي قضایي پذیرفته شده بود. )هرچند که در 
عمل اعتناي شایسته اي به آن نمي شد(. پس از پيروزي انقالب، با فقهي شدن قوانين و شرعي 
شدن معيارهاي گزینش قضات، در کنار بي ثباتي سازماني دستگاه قضایي و پيدایش زمزمه هاي 
تشکيل دادگاه هاي عام، تخصص قضات نيز به تبع عمومي شدن دادگاه ها، مورد بي مهري قرار 
گرفت. پس از تصویب قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي به طور رسمي در سال 1373، تخصصي 

بودن قضاوت به دست فراموشي سپرده شد. 
با چشم پوشي از امر تخصص قاضي، حتي برخي از قضات پيشين و کنوني، نه تنها آگاهي هاي 
علمي نظري حقوقي کافي ندارند، بلکه نسبت به متن قوانين مشهور موجود نيز به قدر کافي اطالع 
ندارند و با وجود ملزم بودن به موجه و مستند کردن رأي خود، در این خصوص اقدامي نمي نمایند 
و گاهي آرایي عاميانه و به دور از ادبيات حقوقي و شأن قضایي صادر نموده اند. یکي از مسؤولين 
بلند پایه ي دستگاه قضایي با اشاره به این مشکل در دوران بعد از انقالب اظهار مي دارد که » در آن 
زمان این مشکل وجود داشت که قضات، خوب انتخاب نشده بودند. اگرچه آنها افراد متدیني بودند، 
اما تازه کار بودند و بر کار قضا تسلط نداشتند. دروس حوزه هم کاربردي نبود برخالف دانشگاه که 
وقتي دانشجو سه سال حقوق مي خواند، راحت مي توانست کار کند... طلبه اي که پانزده سال در 

حوزه درس خوانده... چون مسائل و مواد یادش نيست، به مشکل بر مي خورد.« )1(
یکي دیگر از این مسؤولين، با اشاره به مشکالت ناشي از سپردن تعزیر به دست قضات بيان 
داشته است که »بر اساس استناد به این قانون در سطح کشور اختالف ایجاد شد، چون سليقه ها 
و  بود  داده  یا چهارصد ضربه شالق حکم  به سيصد  موردي کسي  در  بود.  متفاوت  دیدگاه ها  و 
یا  ]است[  نخورده  حاال شالق  تا  یا  ]است[  داده  چنين حکمي  که  )که( کسي  مي گفتند  عده اي 
نمي داند شالق زدن یعني چه. فردي این طور حکم مي کرد و فردي هم یک ضربه شالق را کافي 
مي دانست. بعدها در تعزیر تنوع ایجاد شد؛ مثاًل مي گفتند ]که محکوم[ تعهد بدهد ]که[ شش ماه 
در نماز جماعت مسجد حاضر شود یا ]در موردي دیگر[ در زندان فردي را محکوم کرده بودند 
به حفظ قرآن یا ]شخص دیگري محکوم شده بود به[ خواندن کتاب فروع ابدیت نوشته ي آقاي 

جعفر سبحاني. 

1. گفت و گو با آيت اله مرتضي مقتدايي؛ص 302
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این اختالف ها در کيفيت اجرا و این که چه کسي حکم را اجرا کند، نيز وجود داشت گاهي خود 
قاضي حکم شالق را اجرا مي کرد و استداللش هم این بود که شخص اميرالمومنين هم خودشان 
شالق به دست مي گرفتند و تعزیر مي کردند. در مجموع هم با قانون نویسي آشنا نبودند و هم با 
روش هاي اجرا و از این جهت قوانين ما خيلي وقت ها قابل اجرا نبود و اگر هم اجرا مي شد، قضات 

اختالف داشتند.« 
در این جا به دو نمونه ي دیگر از آراي دادگاه ها به صورت خاص اشاره مي نمایيم: 

مورد نخست رأیي است که براي شرکت کنندگان در جلسه ي »فصل عشایري« به منظور 
رفع اختالف کيفري را جرم و مستوجب کيفر دانسته است.)1( برابر این رأي » با توجه به محتویات 
پرونده و اعتراف و اقرار صریح متهمين ردیف هاي اول و دوم و سوم و چهارم مبني بر شرکت در 
جلسه ي فصل و اخذ فصل عشایري و اظهارات غير موجه متهمين ردیف هاي پنجم تا هفتم و با 
توجه به این که در جهت صحت و سقم ادعاهاي متهمين مذکور توسط قاضي تحقيق، تحقيقاتي 
از افراد مختلف از جمله آقایان.... و از ادارات ذي ربط انجام ]شده است[ که همگي داللت بر رد 
اظهارات آقایان متهمين دارد. لذا، صحت انتساب اتهام مذکور دال بر شرکت در جلسه ي فصل 
عشایري و اخذ فصل محرز و مسلم است و مقرر مي گردد که کليه ي وجه فصل... مسترد ]گردد[ 
و به استناد ماده ي 16 قانون مجازات اسالمي و مسأله ي 4 تحریرالوسيله ي حضرت امام )ره( و 
با رعایت ماده ي 25 قانون مذکور، متهمين ردیف هاي دوم و هفتم به شش ماه حبس تعليقي به 
مدت دو سال و متهمين ردیف هاي 1و3 تا 5 به سه ماه حبس تعليقي به مدت دو سال محکوم 

مي نماید« )صبوري، 1381، صص410-411(
رأي دیگر مربوط به تخفيف مجازات با استفاده از اشعار شعرا است. در این رأي آمده است که 
»... بانو امينه که... به دو سال حبس و پنجاه ضربه شالق محکوم شده بود، اکنون در حال تحمل 

کيفر است و در این اثنا موفق به فراهم آوردن رضایت احد از شکات شده ]است[. 
بر همين اساس درخواستي به ]شعبه ي[ اجراي احکام تقدیم ]نموده است که مطابق آن[ به 
علت فراهم آوردن گذشت یکي از شکات و این که به بيماري صعب العالج سرطان حنجره مبتال 
از مشاراليها  به شفاعت  نيز کسان و بستگانش  بيمارستان بستري ]است[ و هر روز  و مدتها در 
به مقامات قضایي مراجعه ]مي نمایند[تا تخفيفي در کيفر تعييني اعمال گردد. با توجه به مراتب 
از قوانين  پاره اي  از شکات براي اعمال ماده ي 25 قانون اصالح  با وجود آن که گذشت احد  و 

1. اين رأي مربوط به مورخ 1377/9/7 است و امروزه دستگاه قضايي تأکيد فراواني بر لزوم استفاده از فصل 
عشايري براي رفع اختالفات حقوقي و کيفري عشايري در خارج از فرايند دادرسي دارد. 
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دادگستري کافي نيست ولي نظر به این که اجراي لحاظ سوابق موجود در پرونده ي امر – دامنگير 
بوده ]است[ که انشاءاله رضایت ذات باري تعالي شامل حال این بيمار شود تا از این عذاب رهایي 
یابد و فرزندانش در این واپسين دم حيات که مسلمًا اختيارش در ید قدرت ایزد منان است تا الاقل 
نزدیکان و به خصوص فرزندانش که از لحاظ عاطفه ي مادري – فرزندي در نگراني شدیدي به 

سر مي بردند و با استفاده از رباعي شاعر معروف باباطاهر عریان که  مي فرماید: 
تو که نابرده اي ره در خرابات تو که ناخوانده اي علم سماوات   

به جانان کي رسي هيهات هيهات تو که سود و زیان خود نداني    

و باز هم به مصداق 
چون که خواهم در حضوردوست بسپارم تو را   یک دو روزي صبر کن اي جان بر لب آمده 

و هزاران مصادیق دیگر از اشعار و کلمات قصار ارباب ادب و اخالق و باالخره به مصداق: 
از آن گناه که نفعي رسد به غير چه باک ]اگر شراب خوري جرعه اي فشان بر خاک[ 

بانو امينه را مستحق تخفيف بيشتري دانسته و به استناد ماده ي 25 مارالذکر و مضامين ادبي از 
مصادیق فوق االشعار حکم به معافيت باقي مانده ي کيفر مشاراليه صادر ]مي گردد[ تا ان شاءاله 

خداوند متعال نيز از ایشان راضي شوند«. )همان، صص406-407( 
قوه  ریيس سابق  آغاز مسؤوليت  با  آخر دهه(  در سال هاي  ویژه  )به  در دهه ي گذشته  البته 
کيفي  و  کمي  بهبود  براي  مفيدي  و  جدي  تالش هاي  قضایي،  توسعه ي  مهم  شعار  با  قضایيه 
آموزش هاي حقوقي و غيرحقوقي محصلين دانشکده علوم قضایي و خدمات اداري و نيز سامان 

دهي بهتر دوره هاي کارآموزي قضاوت صورت گرفته است. 
به گفته ریيس قوه قضایيه »یکي از وظایف معاونت آموزش ]قوه ي قضایيه[، این است که به 
تدریج برود به سمت ارزیابي و درجه بندي فضل و دانش و تجربه ي قضات کل کشور. این رتبه 
بندي به تدریج در کميسيون نقل و انتقال و در ترفيع هایي که انجام مي گيرد، مالک قرار داده شود. 
انتظار داریم که آموزش دائمي باشد و به صورت مقطعي و منحصر به دوره ي کارآموزي نباشد. سطح 
علمي قاضي در تمام مراحل ارتقاي او از رتبه ي قاضي تحقيق تا ریيس شعبه ي دیوان به طور مداوم 

سنجيده شود و بر اساس آن ارتقا صورت گيرد.« )هاشمي شاهروردي، 1386، ص388( 
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بر این اساس مي توان قضاوتي علمي را از سوي قضات کشورمان در آینده انتظار داشت.)1( 
گرچه مطابق قوانين کنوني شرایط علمي گزینش قاضي، داشتن مدرک کارشناسي حقوق یا 
الهيات یا داشتن تحصيالت حوزوي سطح یک است، اما تالش مضاعفي جهت گزینش افراد داناتر 
و داراي مدارج علمي باالتر در مراحل گزینش اختبار، صورت گرفته است که مي تواند آسيب هاي 

ناشي از ضعف دانش حقوقي و غيرحقوقي را در دستگاه قضایي کاهش دهد. 

9. بی توجهی به نیازهاي قاضي 
انسان موجودي است که سراسر نيازمند است. در آموزه هاي اسالمي تنها خداوند متعال غني و 
بي نياز است و غير از او همه مخلوق و نيازمندند.)2( از همين رو منظور از بي نيازي قاضي، آن نيست 
که در یک نظام حقوقي قضات را تا سر حد اشباع نفس، از قدرت و ثروت و شهرت بهره مند سازند 

زیرا این امر نه مقدور و نه مطلوب است.
از منظر انسان شناسي و آموزه هاي دیني، نوع انسان موجودي سيري ناپذیر و بي نهایت طلب 
است. از همين رو ادیان الهي و علم اخالق، بيشترین همت خود را صرف مهار کردن این زیاده 
روي ها نمودند تا با محدود کردن خواسته هاي دنيوي، امکان زندگي سالم اجتماعي را براي بشر 
فراهم نمایند. قاضي باید احساس حقارت ننماید. البته رشد فضایل اخالقي در وجود وي به عوامل 
زیادي بستگي دارد که مهم ترین آنان، تربيت و آموزش مهارت هاي اخالقي در دوره هاي آموزشي 

و تربيتي ویژه است. 
»در گزینش قاضي عالوه بر جهات و صفات علمي، باید مکارم ویژه ي اخالقي مورد توجه قرار 
گيرد... فرد باید از ابتدا براي این امر خطير تربيت شود. تغيير رتبه هاي اداري به قضایي و سپردن 
مشاغل قضایي به افرادي که از ابتداي انتخاب شغل در این حرفه نبوده اند، نتایج مطلوبي ندارد.« 
)آخوندي، 1384، ص302( بنابراین رفع نياز مادي قاضي بدون تربيت اخالقي وي ثمري ندارد. 
به هر روي، دارا بودن مسکن و خودرو شایسته ي شأن و حقوق مکفي براي رفع نيازهاي اوليه و 
حتي تفریح، ازدواج و پس انداز نمودن، فراهم نمودن بستر مناسب جهت ادامه ي تحصيل تا مقاطع 
عالي براي قاضي، مي تواند عزت و کرامت نفس و به تبع آن اعتماد به نفس و قضاوت صحيح را 

1. البته برنامه ارزيابي و ارتقاي علمي قضات کشور هم اکنون در حد يك برنامه و تصميم است و مي توان در 
ميزان عملي شدن آن و نيز چگونگي و واقعيت امر دست به نقد و بررسي زد. 

2. در قرآن کريم در مواضع فراواني به بي نيازي خداوند و نيازمندي انسان اشاره شده است به طور نمونه: بقره 
/263 و 267 و نمل: 40
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در پي داشته باشد. 
به هر روي، نيازمندي قاضي گاهي ناخواسته احساسات دروني وي را متأثر نموده و در نتيجه ي 
دادرسي اثر مستقيم مي گذارد و گاهي نيز این نيازمندي و فشار رواني ناشي از آن سبب سقوط 
قاضي به مهلکه ي رذائل اخالقي چون اخذ رشوه، قبول امتياز و رابطه ي نامشروع مي گردد)1( که در 

نتيجه ي دادرسي اثر مي گذارد و زمينه آسيب پذیري آراي صادره را فراهم مي نماید. 

10. اعمال مصلحت بیني هاي فراقانوني
اگرچه در فقه سنتي شيعي، عنصري به عنوان »مصلحت« جهت تشخيص و استنباط احکام 
»اضطرار«،  حرج«،  و  عسر  »نفي  همانند  عام  قواعدي  به  استناد  اما  بود،  نشده  تجویز  شرعي 
»ضرورت« و »احکام ثانویه« زمينه هاي مناسبي را براي پذیرش تحول احکام به تناسب مقتضيات 
»قياس«،  چون  قواعدي  نيز  عامه  فقه  در  مي نمود.  فراهم  فردي،  و  اجتماعي  زندگي  در  زمان 
»استحسان«، »مصالح مرسله«و... وجود داشته است که همواره تکثر آراي فقهي را به رسميت 

مي شناخت. 
 فقهاي اماميه، از بيم آن که مبادا تجویز مصلحت و قياس، منجر به ورود تفسيرهاي خودسرانه 
از متون دیني به حوزه ي شرع گردد و احکام مبتني بر مقاصد شخصي و هواهاي نفساني به عنوان 
ابتناي  با آن مخالفت مي ورزیدند. به عالوه اعتقاد به  »مصلحت«، شرع را ملوث نماید، همواره 
ذاتي احکام الهي بر مصالح و مفاسد خفيه ي دنيوي و اخروي، سبب پرهيز عقل فقهي از کنکاش 
بدون  نبود،  برقرار  )شيعي(  اسالمي  که حکومتي  مادام  فرایند،  این  مي گردید.  احکام  در حکمت 
اجتماعي  و  صنعتي  مناسبات  ایران،  اسالمي  انقالب  پيروزي  از  پس  یافت.  ادامه  فکري  چالش 
مدرن، به شدت احکام سنتي فقهي را به چالش طلبيدند و وقوع بحران هاي سياسي، اقتصادي و 
اجتماعي پس از انقالب ميدان کارزار اندیشه هاي دیني مختلف شد. از همين رو به درستي، عنصر 
»مصلحت« در فقه حکومتي در ایران مطرح گردید و نهادي به عنوان مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، جهت تشخيص آن تشکيل شد. مجمع تشخيص مصلحت، براي تشخيص »مصلحت نظام 
جمهوري اسالمي ایران« تشکيل گردید و از همين رو شائبه ي مصلحت هاي جناحي و شخصي 
برطرف شد، اما نفس پذیرش شرعي »مصلحت« و فقدان نظارت جدي در مقاطع بحراني پس 
اعمال  براي  را  خویشتن  خود،  کار  حيطه ي  در  مقامي  هر  که  گردید  سبب  عمل  در  انقالب،  از 

1. ر. ک به »مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام« شماره: 1108/م تاريخ 1379/12/15
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»مصلحت« بنا بر تشخيص خود صالح بداند. از همين رو زمينه هاي بي اعتنایي شدید نسبت به 
قوانين سابق به بهانه ي مصلحت فراهم گردید و استناد به آراي فقهي متفاوت و حتي متباین، 
سبب گردید که حتي پس از گذشت سه دهه، برخي متوليان امور بنا بر تشخيص خود، در نادیده 

گرفتن قوانين موجود تردیدي به خود راه ندهند. 
نمي گيرد،  آشکار صورت  و  عریان  به صورت  مبناي مصلحت،  بر  قانون  نقض  است  بدیهي 
بلکه این عمل از طریق تفسيرها و رویه هایي صورت مي گيرد که اگر چه در قالب هيچ تفسير 
حقوقي نمي گنجند، اما براي اقناع ذهن بسياري از مقامات قضایي عمل گرا، کافي به نظر مي رسند. 
تفسيرهایي خارج از اسلوب که تنها معيار توجيه آنها، وجود مصلحتي فراتر از قانون یا مصلحتي در 

وراي موضوع )پرونده اي( خاص است. 
بودن  واهي  یا  واقعي  یا  مصلحت  آن  رعایت  بودن  ظالمانه  یا  عادالنه  سر  بر  البته، سخن 
خواهيم  بيان  مثال هایي  در  که  گونه  آن  تفسيرها-  این  از  برخي  زیرا  نيست،  مذکور  مصلحت 
نمود – عادالنه و مبتني بر مصلحتي واقعي هستند، اما روي کالم بر آن است که در یک نظام 
با »هدف«  را  نمي توان » وسيله «  قوانين موضوعه،  به  احترام  بر  مبتني  قاعده مند و  حقوقي 
توجيه نمود. قانون موضوعه با هزینه هاي هنگفت و زحمت هاي فراوان براي وضعش، مبتني بر 
مصالحي عام است و »رعایت قانون« نيز مصلحتي بسيار بزرگ است که به سهولت نمي توان 
هر مصلحتي را معارض با آن و در نتيجه برتر تلقي نمود. از همين رو، گرچه قوانين موضوعه 
خالي از نقض نيستند، اما در یک نظام قانون گرا، آن گونه که انتظار مي رود عموم مردم )حتي 
مجرمين( به قانون احترام بگذارند و آن را نقص ننمایند، نمي توان پذیرفت که مجریان عدالت 
بيشتر  اهميتي  قوانين  از سایر  را که  قانون کيفري  ویژه  به  قانون  و  راستاي عدالت  در  هرچند 
دارد، را نادیده بگيرند. زیرا راه اصالح قانون نامناسب و غيرعادالنه مسدود نيست و قوه ي مقننه 
مرجع بایسته و شایسته براي این امر است. نمونه اي از خطاي قانون گذار در تعيين کيفر قانوني 

و گریز از اجراي آن را در ذیل بيان مي کنيم. 
ماده ي 238 قانون مجازات عمومي 1304 براي جرم مهم کالهبرداري، »حبس تأدیبي از 
شش ماه تا دو سال و یا تأدیه ي غرامت از پنجاه الي پانصد تومان یا هر دو مجازات « را پيش 
بيني نموده بود. پس از گذشت 51 سال از آن زمان و پس از رشد فراوان کالهبرداري در جامعه، 
مقنن به فراست دریافت که مجازات مالي موجود براي بازدارندگي از این جرم کافي نبوده است. 
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جزاي  مجازات  کيفر،  بازدارنده ترین  و  مؤثرترین  کالهبرداري،  جمله  از  و  مالي  جرایم  در  زیرا 
نقدي است.)1( از همين رو در سال 1355 ضمن اصالح ماده ي یاد شده، کيفر کالهبردار به حبس 
جنحه اي از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از ده هزار تا یکصد هزار ریال افزایش داد. 
پس از پيروزي انقالب اسالمي، ماده ي 116ق.م.ا )تعزیرات( مصوب 1362 با حذف مجازات جزاي 
نقدي و جایگزیني شالق براي جرم کالهبرداري، کيفر آن را »حبس )مطلق( از شش ماه تا سه سال 
و تا 74 ضربه شالق« تعيين نمود. خطاي مقنن در حذف کيفر جزاي نقدي براي این جرم،)2(  سبب 
شيوع گسترده ي این جرم – به ویژه در قالب شرکت هاي مضاربه اي و مانند آن– گردید و در برابر 
کيفري ناچيز، سود سرشاري را نصيب مجرمان مي نمود. به عالوه جایگزیني کيفر شالق سبب گردید 
تا کشورهاي خارجي از استرداد کالهبرداراني که با تحصيل ميليون ها ریال از کشور گریخته بودند، به 

بهانه ي مخالف حقوق بشر بودن وجود مجازات بدني )شالق( براي این جرم.)3( خودداري ورزند. 
با عنایت به مشکالت یاد شده بود که مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1367 با تصویب 
»قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشا و اختالس و کالهبرداري « در ماده ي نخست آن مجازات 
مرتکب را عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، »حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال 
مأخوذه« تعيين نمود. اقدام مجمع در لغو شالق و تعيين جزاي نقدي نسبي،)4( براي رفع مشکل قابل 
تحسين است، اما افزودن کيفر حبس به بيش از دو برابر کيفر حبس پيشين، شاید اقدامي شتاب زده و 
هيجاني بود. به عالوه ممنوعيت تعليق کيفر و نيز محدودیت تخفيف کيفر تا حداقل مجازات قانوني، 
در تبصره ي ماده ي یاد شده،)5( آن را تبدیل به خطاي بسيار فاحشي نمود، اشتباهي که قضات کيفري 

1. به عقيده ي برخي کيفر شناسان »در مورد جرم هايي که انگيزه ي ارتکاب آنها مال اندوزي و به دست آوردن 
سود يا ثروت است )همانند سرقت، کالهبرداري، خيانت در امانت و... (، جريمه ي نقدي بهترين واکنش براي پيش 
گيري از ارتکاب جرم ها تلقي مي شود.« زيرا مجازات، مرتکب را از همان چيزي محروم مي نمايد که براي تحصيل 

آن مرتکب جرم گرديد. )آشوري، محمد؛ 1382، ص. 216(
2. حذف جزاي نقدي از کالهبرداري و بسياري جرايم ديگر مبتني بر قول آن دسته از فقهايي است که مجازات 

مالي را به عنوان تعزير خالف شرع مي دانند. 
3. مجازات هاي بدني، و از جمله شالق، برخالف اعالميه  جهاني حقوق بشر است که اغلب کشورها خود را 

پايبند به رعايت آنها مي دانند. 
4. از آنجا که جزاي نقدي ثابت قابليت انعطاف براي تناسب با شدت جرم و نيز قابليت تغيير با کاهش ارزش 

پول )نرخ تورم( را نداشت، اقدام ابتکاري مجمع در تعيين جزاي نقدي نسبي قابل تحسين است. 
5. بر اساس تبصره ي ياد شده، »در کليه موارد مذکور در اين ماده، در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه، 
دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده 

)حبس( و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد، ولي نمي تواند به تعليق اجراي کيفر حکم دهد«. 
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را بر سر دو راهي نقض قانون یا تعيين مجازات ناعادالنه در برخي پرونده ها مي گذارد و در قوانين 
جزایي پيشين وجود نداشته است. 

آن  دارد که موضوع  پرونده اي سروکار  با  وقتي که  قانون،  این  با  مواجهه  در  قاضي کيفري 
کالهبرداري یک دستگاه ضبط صوت ارزان قيمت )یا سایر اموال کم بها( است، چگونه مي تواند 
راضي باشد مرتکب را به یک سال حبس محکوم نماید؟ چه تناسبي ميان این مجازات و جرم 
و  حقوقي  جامعه ي  فراوان  تأکيد  و  زدایي  حبس  غالب  گفتمان  به  توجه  با  دارد؟  وجود  ارتکابي 

مسؤولين نظام بر پرهيز از مجازات زندان، چگونه چنين جزایي عادالنه به نظر برسد؟
در واکنش به چنين موقعيتي، برخي قضات برخالف ميل قلبي خود )و به اميد این که محکوم، 
پس از تحمل شش ماه حبس از آزادي مشروط استفاده نماید یا از عفو رهبري برخوردار شود(، 
حکم به تعيين یک سال حبس براي متهم مي نمایند و برخي دیگر با بي اعتنایي آشکار به قانون 
مذکور، آن را نقض مي نمایند، آن گاه بدون اعتراف به لزوم پرهيز از مفسده ي چنين حبسي یا لزوم 
رعایت مصلحت تناسب جرم و مجازات، درصدد توجيه رأي خود مبني بر جواز عدول از تبصره ي 
یاد شده بر مي آیند و به مصلحت مهم »قانون گرایي« بي اعتنایي مي نمایند که این امر از موجبات 

آسيب پذیري آراي قضایي است.)1(  
از نمونه هاي دیگر این تفسيرهاي نادرست براي حفظ مصلحت هاي فراقانوني، به یکي از آراي 
وحدت رویه ي هيأت عمومي دیوان عالي کشور مي توان اشاره کرد.)2( که به موجب آن »گرچه 
طبق ماده ي 1085 قانون مدني مادام مهریه ي زوجه تسليم نشده ]است[، در صورت حال بودن 
مهر، زن مي تواند از ایفاي وظایفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه 
نخواهد بود، ليکن مقررات این ماده صرفًا به رابطه ي حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه ي 
نفقه ي زن مربوط است و از نقطه نظر جزایي با لحاظ مدلول ماده ي 642 قانون مجازات اسالمي... 
که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه ي نفقه ي زن به تمکين زن منوط 
شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده ي 

1085 قانون مدني حکم به مجازات شوهر نخواهد شد...«
ماده ي 1085 قانون مدني حقي به عنوان »حق حبس« براي زوجه به رسميت شناخته است 

1. نمونه اي از چنين آرايي را با داليل توجيهي آن مي توان در يکي از مجالت حقوقي در مقاله اي با 
عنوان »يك رأي خالف معمول از حميد محمدي رييس وقت شعبه ي 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران 

– تأثير گذشت شاکي خصوصي در مجازات کالهبرداري« مشاهده نمود. )محمدي، 83، ص23-24(
2. رأي وحدت رويه ي شماره 633 – 78/2/14 هيأت عمومي ديوان عالي کشور. 
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که به تصریح همين ماده، اعمال آن مسقط»حق نفقه« نيست و زوجه مي تواند هر دو را همزمان 
مطالبه و استيفا نماید. به عبارت دیگر، الزمه ي استيفاي یکي سقوط دیگري نيست و در زمان 
استيفاي حق حبس، نفقه ي زوجه نيز »واجب« است. ماده ي 642 ق.م.ا نيز گرچه جنبه ي جزایي 
ترک انفاق را منوط به تمکين زوجه نموده است، اما عدم تمکيني که به علت عمل ارادي شوهر 
شماره ي  مشورتي  نظریه ي  دو  نمي گردد.  جزایي  جنبه ي  مسقط  و  است  تمکين  در حکم  باشد، 
7/309-67/1/30 و 7/10176-71/10/23 اداره ي حقوقي قوه ي قضایيه در دو مورد مشابه نيز 

همين نظر را داشته اند، اما نظر دیوان عالي مخالف است. 
به خوبي مي توان دریافت که در وراي ظاهر رأي دیوان، مقصود هيأت عمومي پرهيز از کيفر 
تعيين مهریه هاي سنگين  به  بوده است که مطابق عرف سراسر کشور، مبادرت  دادن شوهراني 
نموده اند و بدون استمتاع از نکاح منعقده، ملزم به پرداخت مهریه و همچنين نفقه ي زوجه مي گردند 
که همين تکاليف، خود مجازاتي سنگين است و تعقيب کيفري آنان، کيفري مضاعف خواهد بود. 
به هر روي، اعمال چنين مصلحت هاي خفيه ي فراقانوني، که اغلب اموري موضوعي هستند  
آراي  گرفتن  فاصله  سبب  اما  هستند،  و شخصي  حقوقي  غير  تفسيرهاي  بر  متکي  نيز  اغلب  و 
را دو  آراي قضایي  پذیري  زمينه هایي است که آسيب  از جمله  و  از مقررات مي گردد  دادگاه ها 

چندان مي نماید. 

نتیجه 
فقدان  آراء،  در صدور  دقت  عدم  قضات،  علمي  پذیري  آسيب  قضا،  امر  در  سياست  دخالت 
روشمندي نهاد تجدیدنظر و... موجب کسر اعتبار آراء قضات شده است. به گونه اي که پایين بودن 
ارزش علمي آراء صادره در زمينه هاي مختلف که در صدور آنها الفباي قواعد حقوقي مورد توجه 
قرار نگرفته است، منجر به نقض نيمي از آراء وارد شده به دیوان عالي کشور گردیده است. این در 
حالي است که مطابق بند 2 اصل 156 قانون اساسي یکي از وظایف قوه قضایيه »احياي حقوق 
عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع« است. آراء قضات باید چنان باشد که افکار عمومي 
اگر آن را نمي پسندد، حداقل در مقابلش نباشد. نمي توان با تمسک به استقالل قضایي و یا حتي 
اجراي حکم شرعي، از قضاوت عامه مردم نسبت به تشکيالت قضایي غافل بود. در تحليل جامعه 
شناختي دستگاه قضایي، مي توان گفت اتقان و استحکام آراي قضایي در یک سيستم قضایي از 
جهاتي است که اعتماد مردم به دستگاه قضایي را باال مي برد که حصول به این مقصود با رفع 
زمينه هاي آسيب پذیري آراي قضایي ميسور مي باشد. زیرا هر چه زمينه هاي آسيب پذیري آراي 
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قضایي افزایش یابد از اتقان و استحکام آرا کاسته مي شود که مآاًل ميزان اعتماد مردم به دستگاه 
آراي قضایي  پذیري  آسيب  زمينه هاي  از  نتایج حاصله  به  توجه  با  که  را خواهد کاست.  قضایي 

مي توان برخي پيشنهادها را مطرح نمود: 
قوه قضایيه باید نسبت به موضوعاتي که در برابر آن مطرح مي شود، به طور بي طرفانه بر اساس 
واقعيات و طبق قانون، بدون هيچ گونه محدودیت، اعمال نفوذ، اغوا، فشار، تهدید یا دخالت مستقيم 

یا غيرمستقيم از سوي هر منبع یا به هر دليل، اخذ تصميم کند. 
و  آن  گزینش  نحوه ي  اصالح  کنار  در  قضات  بازرسي  و  کنترل  استقالل،  تعدد،  نيازي،  بي 

افزایش اندوخته ها ي علمي آنان، باید بيشتر مورد توجه مقامات ارشد قرار گيرد. 
هيچ گونه تداخل نابجا یا غير موجه با روند قضایي نباید وجود داشته باشد و تصميمات قضایي 
توسط دادگاه ها نيز نباید مشمول تجدیدنظر )غيرقضایي( باشند. این اصل به تجدیدنظر قضایي یا 
تخفيف یا تبدیل مجازات به وسيله ي مراجع صالحيت دار، نسبت به آراي صادره توسط قوه قضایيه 

لطمه اي وارد نخواهد ساخت. 
وجود تضمينات دادرسي عادالنه، استقالل و بي نيازي و تعدد قضات و تخصصي بودن دادرسي 
سرعت در دادرسي توأم با دقت آسيب پذیري دادرسي را کاهش مي دهد که باید بيشتر مورد توجه 

قرار گيرد. 
کادر قضایي در یک سيستم قضایي توسعه یافته متشکل از افرادي فاضل است و قضات هر 
چه از سطح باالتري از نظر فضل و علم و فقاهت و دانش حقوق و فن قضاوت برخوردار باشند، 
این مهم توجه ي ویژه  به  یافته تر خواهد بود که مي بایست  دستگاه قضایي پيشرفته تر و توسعه 

مبذول گردد. 
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آقاسيد محمد تقي گلستاني نقل مي كند: در اوايل جواني، چند نفر هم سال، 

هم دل و يك جهت بوديم. دوره اي داشتيم، هر شب در منزل يكي از دوستان 

حضرت  به  يعني  بود؛  حسيني  پدرش  آنان  از  يكي  بوديم.  هم  با  و  مي رفتيم 

سيدالشهدا )ع( سخت عالقه مند بود تا جايي كه شبي كه نوبت ميهماني پسرش 

بود مي گفت: من راضي نيستم به منزل من بياييد، مرگ اين كه روضه خواني 

هم بيايد و ذكر از سيدالشهدا )ع( خوانده شود، از اين رو هر شب كه نوبت آن 

رفيق بود، مجلس ما به روضه و تعزير تمام مي شد.

از چندي، آن پيرمرد محترم مرحوم شد و مرگش همه ما را سخت  پس 

ناراحت كرد تا اينكه شبي او را در عالم رويا ديدم و مي دانستم كه مرده است 

و هر كس انگشت شست مرده را بگيرد هرچه از او بپرسد جواب مي گويد، از 

اين رو انگشت شست او را گرفتم و گفتم: تو را رها نمي كنم تا حاالت خود را 

برايم نقل كني. ترس و لرز شديدي به او دست داد و گفت: نپرس كه گفتني 

نيست. وقتي از گفتن حاالتس مأيوس شدم گفتم: پس چيزي را كه در اين عالم 

فهميدي برايم بگو تا من هم بدانم. گفت: ما با اين كه امام حسين)ع( را در دنيا 

او را مشاهده  اينجا كه آمدم مقام و سلطنت و عزت  ياد مي كرديم نشناختيم، 

كردم، كه آن را هم نمي توانم به تو بفهمانم جز اين كه خودت بيايي و ببيني.

»از كتاب طوباي كربال«
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چکیده 
قضایيه-  قوه  محترم  ریاست  مسؤوليت  جدید  دوره  در  راهبردی  مهم  موضوعات  از  یکی 
همان گونه که در بخشی از فرمان مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ایشان آمده است- توجه 
به اتقان و استحکام آراء قضایی است. عمده موانع اتقان و استحکام آراء قضایي عبارتند از: عوامل 
درونی و عوامل بيرونی دستگاه قضایي که می توان مهم ترین عوامل درونی عدم اتقان آراء قضایي 
را عدم نخبه گزینی برای امر خطير قضاوت، نبود قضات متبحر و با تجربه، حجم باالی پرونده  های 
ارجاعی به قضات، عدم توجه به مشکالت پيرامون قاضی، عدم تسلط برخی از قضات به مبانی 
آمارگرایی   و  قضایی  دستگاه  در  تفریطی  یا  افراطی  کارشناسی  غير  اقدامات  قضاوت،  بر  حاکم 
برشمرد. مهم ترین عوامل بيرونی دستگاه قضایی در عدم اتقان و استحکام آراء قضایی، عبارتند 
از: قوانين مجمل و ناقص، تجهيزات نامتناسب با وظایف و مسؤوليت های قوه قضایيه و دخالت 
عوامل غير حقوقی در امر قضاوت که با جذب افراد متدین و عالم، برنامه ریزی دقيق، ایجاد انگيزه 
و حفظ استقالل قضات و نظارت کافی، مي توان در جهت اتقان و استحکام آراء قضایی قدم های 

مؤثری برداشت. 

واژگان کلیدی: قوه قضایيه، اتقان آراء، موانع دروني، موانع بيروني

موانع اتقان و استحکام
آراء قضایی
محمدرضاعدالتخواه*

* ریيس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم دادگاه کيفری استان مرکزی
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مقدمه
مقام معظم رهبری بارها بر اتقان آراء قضایی تأکيد نموده اند، تا جایی که در قسمتی از حکم 
انتصاب ریيس معظم قوه قضایيه حضرت آیت اهلل آملی الریجانی دراین رابطه فرموده اند: »... با 
گذشت سه دهه از آغاز تشکيالت نوین دادگستری و کسب تجربيات گرانبها و آزمون و خطا های 
اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای  ناپذیر، اکنون چشم داشت سالمت ارکان و  اجتناب 

عدالت، از دادگستری جمهوری اسالمی، انتظاری به حق است.«
تزلزل در آراء قضایی و عدم استحکام آنها عالوه بر ایجاد حس بدبينی در متداعيين، به طور 
غيرمستقيم در ایجاد بی نظمی و ناامنی در جامعه اثر گذار است. یکی از عوامل مؤثری که موجب 
پرونده ها در  پرونده ها در بخش  های مختلف قوه قضایيه و رسوب چندین ساله  افزایش ورودی 
محاکم و تطویل دادرسی غير معمول می شود، فقدان استحکام کافی در انشاء آراء از حيث استدالل 
و استناد و نامشخص بودن مدلول بعضی از آراء است. تجربه نشان می دهد عوامل متعددی در عدم 
اتقان و استحکام آراء قضایی نقش آفرینی مؤثری دارند، که در یک دسته بندی کلی، به موانع و 
عوامل درونی و بيرونی دستگاه قضایی تقسيم مي شوند. در این این مقاله به این سؤاالت پاسخ 

داده مي شود. 
الف- مهم ترین عامل از عوامل عدم اتقان آراء قضایي چيست؟ 

ب- آیا سير حرکت دستگاه قضایی به سوی صدور آراء متقن بوده یا خير؟
ج- آیا با موانع موجود، دستگاه قضایی می تواند به اصدار آراء متقن اميدوار باشد؟ 

1- موانع درونی دستگاه قضایی در اتقان و استحکام آراء
1-1- عدم وجود تبحر و تجربه 

متصدیان امر قضاء، عالوه بر معلومات حقوقی که طی سال ها مطالعات دانشگاهی و حوزوی 
به دست آمده است، باید این هنر را داشته باشند که در مواجهه با پرونده ها از معلومات و اندوخته 
حقوقی خود در جهت احقاق حق و فصل خصومت و انشاي حکم، استفاده نمایند. این مهم محقق 
نمی گردد مگر با بهره گيری از تجربه ي دیگران. کارآموزی قضایی نقش مؤثری در ایجاد تجربه و 
تبحر قضایی دارد. به مدد تجربه است که تفاوت دعوی خلع ید و تخليه و کاربرد آن در مورد خاص 
خود فهميده می شود. کسی که تجربه کافی ندارد، آراء سست و بی پایه ای صادر می کند که با اولين 
ایراد فرو می ریزد. عمدتًا تشخيص دعاوی مالی و غيرمالی، احکام اعالمی و انشائی، محصول تجربه 
است تا زایيده ي دانش حقوقی و مطالعات تئوریک. بنابراین، قضاوت بدون آموختن فن آن، نه تنها 

موانع اتقان و استحکام آراء قضایی
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گره گشایی نمی کند بلکه کالفی سر در گم ایجاد می نماید که به سختی می توان خالصی از آن 
حاصل نمود. 

2-1- عدم وجود قضات متخصص و عالم در برخی مناصب
   از مشکالتی که هر سازمانی را تهدید می کند، ورود افراد غير متخصص و ناآشنا با وظایف 
آن سازمان است. دستگاه قضایی به عنوان یک سازمان تخصصی، می بایست در بخش قضایی و 
اداری از وجود افراد نخبه برخوردار گردد، چنان چه نخبه گزینی به مفهوم واقعی آن، معيار پذیرش 
افراد در قسمت  های مختلف دستگاه قضایی به ویژه بخش قضایی به معنای اخص آن نباشد، نه 
وترميم  پوشش  برای  دستگاه  توان  از  بخشی  بلکه  نمی شود،  برطرف  مشکالت  از  مشکلی  تنها 

مشکالت به وجود آمده از سوی عناصر غير خالق و ناکارآمد صرف خواهد شد. 
از  که صرف نظر  می کنند  صادر  احکامی  متبحر،  غير  قضات  شده  مشاهده  موارد  پار ه ای  در 
تصویر  و  نمی کند  برآورده  را  متداعيين  انتظار  نيز  آن  بر  حاکم  مبانی  نظر  از  امالیی،  غلط  های 
دانش  و  اطالعات  امروزه سطح  مي سازد.  متبادر  مراجعين  ذهن  به  قضایی  دستگاه  از  نامطلوبي 
عمومي مردم ارتقاء یافته و قاضی باید به عنوان عالم ترین فرد در محلی که خدمت می کند، این 
مقبوليت را داشته باشد تا بتواند با آراء محکم و قوی، پاسخگوی حل اختالف مردم باشد ولذا نباید 
متوليان امور جذب قضات، بی ضابطه اشخاص را به دستگاه قضایی وارد نمایند و زمينه ساز اصدار 

آراء سست و نامتقن شوند. 

3-1- عدم وجود زمینه  های ارتقاء علمی قضات
دانش درحوزه ي علوم انسانی، به جهت تنوع نياز های بشری، روبه تکامل و توليد علوم جدید 
می باشد. اگر قاضی به تناسب این پيشرفت نتواند رشد علمی پيدا کند، قطعًا معلومات وی پاسخگوی 
نياز های جامعه نخواهد بود. برای قضات باید ضمن خدمت، زمينه  های ارتقاء علمی فراهم شود. آن 
هم نه به عنوان یک دوره صوری و اخذ مدرک، بلکه باید نياز سنجی واقعی صورت گرفته و آن چه 
برای قاضی در حوزه تخصصی فعاليتش نياز باشد به او به طور مستمر و مدون آموزش داده شود، 

مانند تجارت الکترونيک، فن آوری  های نوین، I.T و... 

4-1- عدم وجود انگیزه کار و پژوهش در برخی از قضات
و  پژوهش  با  رابطه  در  او  برای  فرصتی  تنها  نه  قاضی،  هر  به  محوله  کار های  باالی  حجم 

محمدرضا عدالتخواه
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مطالعه باقی نمی گذارد، بلکه در مواردي باعث کور شدن انگيزه آن دسته از قضاتی نيز خواهد شد 
که ذاتًا روحيه ي پژوهش و نوع آوری دارند. بسياری از تجربيات ارزنده قضایی نزد قضات وجود 
دارد، ليکن هيچ گونه برنامه ای برای استخراج این معادن عظيم وسرشار علمی مشاهده نمي شود و 
اگر نبود ذوق و سليقه شخصی بعضی از قضات در تدوین این گنج عظيم، با پایان بهار عمر اِین 
درختان تناور، دست بی رحم خزان اثری از این نعمت بی بدیل برجای نمی گذاشت. چنان چه ترتيبی 
اتخاذ شود تا به طور موضوعی قضات محترم بتوانند مقاله بنویسند، عالوه بر شکوفایی خود تبحر 
و تجربه گران سنگ آنان برای نسل  های آتی نيز باقی می ماند و عدليه پشتوانه ای محکم برای 

اصدار آراء قوی خواهد داشت. 

5-1- حجم باالی پرونده  های ارجاعی به قاضی
مهم ترین رکن قضاوت، قاضی است. او کسی است که با بررسی موضوع مورد اختالف و فهم 
صحيح از دعوی مطروحه می تواند با صدور احکام متقن احقاق حق یا فصل خصومت نماید. شرط 
اصلی برای یک قضاوت عادالنه، فرصت کافی برای مطالعه اسناد، مدارک ولوایح طرِفين دعوی 
است که در قالب یک پرونده نزد قاضی قرار می گيرد. اگر قاضی به علت حجم باالی پرونده ها 
برای  مطالعه ي سطحی  نباشد،  مدارک طرفين  و  اسناد  بررسی  و  موضوع  دقيق  مطالعه  به  قادر 
قاضی یک علم اجمالی حاصل می نماید که نتيجه قضاوت بر مبناي آن، عدم اتقان در صدور حکم 
خواهد بود، زیرا قاضی با مداقه در پرونده و در سایه ی ژرف نگری است که طی ساعت ها مطالعه 
راجع به موضوع می تواند به علم تفصيلی دست یافته وبا کشف حقيقت، حکمی متقن و غيرمتزلزل 

صادر نماید. 

6-1- وجود عوامل ذهنی گریبان گیر قاضی
هر کاری که کيفيت در آن مطمح نظر باشد، متصدی انجام آن کار باید تمرکز کافی نسبت به 
موضوع داشته و ممهز در آن شود و اگر اشتغال ذهنی دیگری پيدا کند، در کاری که عهده دار آن 
می باشد مرتکب اشتباه و خطا خواهد شد. درچنين حالتی از کيفيت و در بعضی موارد از کميت آن 
نيز کاسته خواهد شد. در رابطه با قضاوت روایات متعددی وجود دارد که قاضی در حالت گرسنگی، 
عصبانيت، خواب، خوشحالی و… قضاوت نکند. زیرا قاضی که یک انسان معمولی است، به راحتی 
تحت تأثير عوامل خارجی قرار می گيرد و رأی او نيز ممکن است متأثر از آنها شود. قاضی که با 
دغدغه ي مسکن، بيماری زن و فرزند، گرفتاري خاص خانوادگی و گرفتن وام برای رفع حوائج و 

موانع اتقان و استحکام آراء قضایی
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نيازمندی هایش، انضباط فکری خود را از دست می دهد، در کار سنگين و پرمخاطره ي قضاوت که 
آرامش قاضی نقش اصلی را در کيفيت رسيدگی ایفاء می نماید، موفق نمی گردد. حضرت رسول 
اعظم اسالم »صلی اهلل عليه وآله  سلم« مي فرمایند: »َمن ابتلی بالقضاء فال یقِضينَّ َو ُهَو َغضَبان «)1(
)شيخ صدوق، بي تا، ص11( بنابراین عواملی که ذهن قاضی را به خود مشغول می سازد و مانع 

صدور احکام با کيفيت و متقن می گردد، باید ازپيرامون قاضی برداشته شود. 

7-1- دیدگاه ابزاری به قاضی بدون توجه به مشکالت پیرامون او
اگر هدف سازمان فقط بهره برداری از منابع انسانی خود بدون توجه به احساسات، نيازها و 
مشکالت این سرمایه عظيم باشد، در دراز مدت نيروی انسانی، انگيزه و پویای خود را از دست 
داده و دچار روزمرگی می شود. در رابطه با قضاوت نيز که از مشاغل سخت و زیان بار است، اگر 
آن گونه که شرع مقدس راجع به قاضی سفارش نموده است عمل نشود، قاضی به خودباوری 
نمی رسد و صرفًا ساعات موظفی خود را تکميل نموده و سعی او رهایی از زیر بار مسؤوليت پرونده 
است نه اهتمامش بر احقاق و فصل خصومت با صدور آراء کيفی. چنان چه به محيط کار قاضی، 
استانداردسازی ابزاری که در اختيار دارد توجه شود و مشاور ه ای دلسوزانه توسط مسؤولين برای 
حل مشکالت او به عمل آید، مورد حمایت جدی قرار گيرد و به معنای واقعی استقالل در امر قضاء 
و امنيت شغلی برای او فراهم گردد، قطعًا چنين قاضی درصدور آراء متقن و مستحکم با انگيزه و 
دلگرم خواهدشد. »... ثم تفقد من امورهم مایتفقد الوالدان من ولدهما.... « )2( )نهج البالغه، 1386، 

ص332(   

8-1- عدم نظارت دقیق بر کیفیت عملکرد قضات دادگاه های تجدیدنظر 
دادگاه های  عملکرد  است،  مؤثر  بسيار  آراء  استحکام  و  اتقان  ایجاد  در  که  عواملی  از  یکی 
تجدیدنظر استان می باشد. اصواًل قضات محاکم تجدیدنظر باید از باتجربه ترین و فرهيخته ترین 
قضات استان باشند تا در عمل آموزش الزم را ضمن صدور احکام به دادگاه های نخستين ارائه 
نمایند. چنان چه قضات دادگاه های تجدیدنظر آراء غيرمستحکم و غيرمستدل بدوی را بدون توجه 
به ضعف موجود در آنها ابرام نمایند، در دراز مدت قضات دادگاه های نخستين تالشی برای رفع 
نقاط ضعف در رسيدگی ها نخواهد داشت و شمار آراء واجد اشکاالت جدی و اساسی زیاد خواهد 

1. هر کس به داوري ميان مردم مبتال شد، در حالت ناراحتي فکر و غصب حکمي صادر نکند.  
2. ».... پس در کارهای آنان چنان بينديش که پدر و مادر درباره فرزند خويش...«

محمدرضا عدالتخواه
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شد. از این رو، می باید سازوکاری ایجاد شود تا کيفيت سنجی نسبت به آراء دادگاه های تجدیدنظر 
به عمل آید و قضاتی که توان خدمت در محاکم تجدیدنظر را ندارند، در بخش  های دیگر، انجام 
وظيفه نمایند در غير این صورت یکی از عوامل اصلی عدم اتقان و استحکام آراء محاکم بدوی 
صدور آراء بی کيفيت از دادگاه های تجدیدنظر خواهد بود. »... ثم انظر فی امور عمالک..... ثم تفقد 

اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم...... «)1(  

9-1- عدم برخورد مناسب با قضاتی که آراء غیر متقن صادر می کنند: 
بسياری از قضات شریف و فاضل دستگاه قضایی، به جهت احساس مسؤوليت و ملکه ی تقوا و 
عدالتی که دارند خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود می دانند و حتی اگر نظارتی توسط دستگاه های 
نظارتی بر آنان نباشد، بدون کوچکترین انحرافی در امر قضاء مجاهدت می نمایند. ليکن ممکن 
است تعداد معدودی از قضات به هر دليل قادر به صدور آراء مستدل و محکم نباشد. اگر مراجع 
مسؤول نتوانند نظارت دقيقی داشته باشند، یا با اغماض با این قبيل قضات مماشات نمایند، آثار 
مخربی را به دنبال خواهد داشت که کمترین اثر آن افزایش این نوع قضات خواهد بود. اگر قاضی 
بداند راجع به آراء غير مستدل و غير مستندی که صادر می کند، نه به طور اتفاقی بلکه به طور 
منظم و دقيق نظارت وجود دارد و از تذکر تا انفصال، محکوميت انتظامی به دنبال خواهد داشت، 

مداقه و مطالعه ي کافی را در صدور آراء با کيفيت انجام خواهد داد. 

10-1- عدم تشویق قضاتی که آراء با کیفیت و متقن صادر می کنند: 
همان گونه که سياست تنبيه در جای خود در پيشبرد اهداف راهبردی یک سازمان مؤثر است، 
اقدامات تشویقی مناسب و به جا نيز در بهره وری و کارآمدی منابع انسانی نقش اساسی دارد. در 
صورتي که قضاتی آراء مستحکم، صادر می کنند، به طور مستمر مورد تشویق قرار گيرند، عالوه 
بر اثر فردی، در سایر قضات برای دقت در صدور آراء قوی ایجاد انگيزه خواهد نمود. چنان چه 
عکس العملی توسط مسؤولين امر در برخورد با آراء با کيفيت وآراء بی کيفيت احساس نشود، نه تنها 
رشد کيفی چشمگير نخواهد بود، بلکه بيم افول استحکام آراء متقن نيز وجود دارد. »... والیکونن 
واء فان فی ذلک تزهيداً ألهل االحسان فی احسانها و تدریبًا  ِ المحسن والمسمیء عندک بمنزلة ِسَ

ألهل االساءة علی االساءة... «)2(   

1. »... سپس در کار عامالن بينديش پس بر کارهای آنان مراقبت دار و جاسوسی راستگو و وفا پيشه برايشان بگمار.«
2. »... و مبادا نکوکار و بدکردار در ديده ات برابر آيد، که آن رغبت نکوکار را در نيکی کم کند و بدکردار را به بدی 

وادار نمايد.«
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11-1- عدم جذب نخبگان در بدو خدمت: 
برای این که فردی به کسوت قضاء نائل شود، هزینه  های باالیی بر جامعه تحميل می گردد. 
چنان چه در پذیرش اشخاص به عنوان قاضی دقت کافی به عمل نياید و نخبگان با تقوا متصدی 
امر قضاء نشوند، کماکان هزینه  های باال توأم با آثار مخرب حضور افراد ناالیق، دستگاه قضایی 
را به چالش می کشد و به راحتی نمی توان از ادامه خدمت چنين قضاتی ممانعت به عمل آورد. 
در مدتی که منصب قضاء توسط این قبيل افراد اشغال می شود، آراء سست و زیان باری صادر 
می کنندکه دستگاه قضایی به جهت عدم توجه کافی در پذیرش این گونه قضات و مردم به طور 
ناخواسته باید خسارت های آن را تحمل کنند. »... ثّم أختر للحکم بين الناس افضل رعيتک فی 

نفسک... «)1( 

12-1- عدم ارائه آموزش  های کاربردی و دانش افزا: 
علوم انسانی که حقوق نيز یکی از گرایش  های آن می باشد، به جهت نظری بودن آن بسيار 
متأثر از زمان و مکان و نياز های اجتماعی است، در نتيجه تغيير و تحول در آن سریعتر از سایر علوم 
می باشد. متصدیان امر قضاء باید دانش و معلومات خود را به روز نمایند. چنان چه قاضی به مطالبی 
که حين ورود به دستگاه قضایی داشته اکتفاء کند، به فرض این که به وادی فراموشی سپرده نشود، 
افزا در زمان  پاسخگوی موضوعات و مسائل مستحدثه نيست. اگر آموزش  های کاربردی دانش 
تحصيل و حين خدمت برای قضات تدوین نشود، هنگام صدور آراء راجع به موضوعات جدید، آنان 

به جهت عدم آگاهی الزم نمی توانند آراء متقن و مستحکم صادر نمایند. 

13-1- عدم استقصاء وتعمیق بخشی به تحقیقات راجع به دعاوی قبل از صدور حکم: 
قاضی در مواجه با یک امر ترافعی، شخصی است نسبت به موضوع جاهل که در بين متداعيين 
که نسبت به موضوع عالم اند، قرار دارد. عالوه بر آن منکران حق، با ایجاد محيطی غبارآلود سعی 
از خداوند متعال  با استعانت  باید  نتواند حق را بشناسد. در این فضاسازی، قاضی  می کند قاضی 
نهایت کوشش و تحقيق و بررسی دقيق را به عمل آورد تا به کنه موضوع برسد. با عمق بخشيدن 
به تحقيقات است که می توان نور حق را برای زائل نمودن غبار و تاریکی باطل، به چشم دل دید 
و با حصول علم به حقيقت رسيد. در بستر تحقيقات ناقص و عدم تالش در رسيدن به نهایت یک 
امر و عدم ژرف نگری نمی توان آراء متقن صادر نمود. »... والیکتفی بأدنی فهم دون أقصاه... «)2(  

1. »..... و برای داوری ميان مردم از رعيت خود آن را گزين که نزد تو برترين است آن که کارها بر او دشوار نگردد.«
2. »....تا رسيدن به حق، به  فهم اندک بسنده نکند.«
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14-1- عدم اطالع رسانی به موقع ازتصویب قوانین نسبت به قضات: 

مهم ترین ابزار کار قاضی قانون است. قاضی باید اطالعات دقيق و به روز نسبت به قوانين، 
مقررات و تغييرات آنها داشته باشد. اگر حکمی در عين استحکام و استدالل صادر شود، ليکن خالی 
از پشتوانه قانونی باشد یا با استناد به قوانين منسوخ صادر شده باشد، این حکم غير متقن است. و 
یکی از موانع صدور آراء بی کيفيت و سست، در اختيار نداشتن قوانين است. به نظر می رسد اگر برای 

هر قاضی یک صندوق الکترونيکی ایجاد شود تا قوانين، مقررات، مقاالت و تذکرات به آن قاضی 
از سوی مقامات مسؤول در آن قرار داده شود، در توسعه کيفي دستگاه قضایی مؤثر خواهد بود. 

15-1- عدم توجه به خواسته مدعی و فهم نادرست موضوع توسط قاضی: 

پس از این که مدعی توانست خواسته خویش را منطبق با قوانين و مقررات طرح نماید، اولين 
انتظار از قاضی توجه به خواسته مدعی است. در دعاوی مدنی قاضی محدود به خواسته خواهان 
است و نمی تواند مازاد بر آن یا غير از آن دادرسی نماید و ااّل حکم صادره در مرجع تجدیدنظر 
قابل گسستن است. در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا جزایی چنان چه قاضی فهم صحيحی 
از قضيه پيدا نکند، ممکن است تالش زیادی انجام دهد یا پشتوانه قانونی و منطقی برای حکم 
صادره ایجاد کند، اما به مصداق قاعده »ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع« این حکم موجب احقاق 
حق یا فصل خصومت نگردیده زیرا خارج از مدار اختالف طرفين اصدار یافته و چنين حکمی تاب 
مقاومت ندارد و به جهت غير متقن بودن قابل نقص است، زیرا مقررات آمره ماده 2 و بند 1 ماده 
426 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی)1( رعایت نشده است. حضرت 
علی »عليه السالم« به شریح قاضی فرمودند: » لسانک عبدک مالم تتکلم فاذا تکلمت فانت عبده 

فانظر ما تقضی؟ و فيم تقضی و کيف تقضی. «)2(  

1. الف: ماده 2 ق.آ.د.م: هيچ دادگاهی نمی تواند به دعوايي رسيدگی کند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذينفع يا 
وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانونی آنان رسيدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ب: بند 1 ماده 426 ق.آ.د.م: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نباشد.
2. »مادامی که سخنی نگفته ای و درباره مسأله ای اظهارنظر نکرده ای و قضاوت ننموده ای زبانت بنده تو و در 
هنگامی که سخن گفتی تو بنده زبانت می شوی. سپس نيك بنگر که چه حکمی صادر می کنی و در چه رابطه ای 

حکم می دهی و چگونه قضاوت می نمائی.«
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16-1- عدم تسلط قاضی به ادله اثبات دعوی: 

بعد ازتبيين صحيح دعوی توسط مدعی و فهم دقيق موضوع توسط قاضی آن چه به طور اخص 
در امر قضاوت مورد توجه است، ارزیابی دالئل اثباتی مدعی مي باشد. قاضی باید بداند که اثبات 
موضوع به عهده کيست و آیا ارائه هر نوع دليلی به طور آزادانه امکان پذیر است یا خير؟ دالیل 
اثباتی در امور کيفری که اصواًل باید برای قاضی اقناع وجدانی حاصل نماید، با دالئل اثباتی در امور 
مدنی چه تفاوت هایي دارد. قاضی باِید عالوه بر رسيدگی دقيق، به مقررات شرعی و قانونی مربوط 
به اتيان قسم، قسامه، قسم استظهاری، جرح و تعدیل گواه و نحوه احراز عدالت وی ویژگيهاي 
اقرار صحيح و نافذ، مبانی متعارف حاکم بر حصول علم تسلط کافی داشته باشد. در غير این صورت 

صدور رأیی که توأم با ضعف در ادله اثباتی باشد، مصداق بارز رأی غير متقن است. 

17-1- استفاده از فرم  های یکسان در اصدار آراء: 

حجم باالی پرونده  های ارجاعی در روز به قضات، یکی از عواملی است که بعضی از قضات 
را به سوی استفاده از فرم های از پيش تهيه شده برای صدور رأی ترغيب می نماید. اگر استفاده 
از این روش دارای محاسنی از قبيل: سرعت در صدور رأی، جلوگيری از نوشتن کلمات و عبارات 
یکسان و تکراری در آراء باشد، اما عيب بسيار بزرگ آن محدود نمودن قضات در استدالل است. 
زیرا مهم ترین بخش رأی نحوه استدالل و تبيين مبانی اثباتی موضوع می باشد. هر دعوی شرایط 
مختص خود را در این خصوص دارد و استفاده از فرم  های یکسان برای صدور رأی، قدرت استدالل 

را پایين می آورد و حکمی که از استدالل کافی برخوردار نباشد، غير متقن خواهد بود. 

18-1- نگارش بعضی از آراء و تصمیمات توسط اشخاصی غیر از قضات: 

اگر انجام بعضی از امور توسط غير قاضی انجام شود و کنترل کافی نسبت به آنها از سوی 
قاضی صورت نگيرد، به طور مستقيم یا غير مستقيم مبانی اصدار یک رأی غير متقن فراهم می آید. 
چنان چه قاضی خود گواهی گواه را استماع ننماید و انجام این مهم را به کارمندان دفتری واگذار 
نماید، اقدام وي غير قانونی است و نکات مهمی که در جهت احقاق حق و اثبات ادعای مدعی مؤثر 
است، به علت عدم آگاهی و فقدان تسلط کافی عوامل دفتری نوشته نمي شود و مؤدای گواهی گواه 
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نقش اثباتی خود را ایفاء نمي نماید. یا چنان چه صدور حکم رشد و یا صدورگواهی انحصار وراثت به 
عوامل دفتری واگذار گردد)1( با توجه به نکات حساسی که در صدور این موارد وجود دارد، خسارات 

قابل توجهی ایجاد خواهد نمود.)2(   

19-1- عدم وجود مرجع مشورتی برای قضات در اغلب حوزه  های قضایی: 
قضات جوان وقتی در منصب قضاء کار خود را آغاز می کنند در سال هاي اوليه ي خدمت با 
سواالت متعددي مواجه مي شوند، اما پاسخگویی به آنها مستلزم تجربه و تبحر است که ناگزیر به 
قضات پيش کسوت متوسل می شوند تا خالء تجربی خود را به این نحو ترميم نمایند. حال اگر این 
قضات عالم و با سابقه در حوزه  های قضایی وجود نداشته باشند، قاضی نمی تواند از منبع مشورتی 
مطمئن و سریع برخوردارشود و ممکن است بر اثر کم تجربگی تصميمی اتخاذ نماید که دارای 
اتقان الزم نباشد. بنابراین مسؤولين امر باید تسهيالت و تمهيدات الزم را برای حضور قضات با 
تجربه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در نظر بگيرند تا این منبع غنی حقوق، در جهت 

کارآمد نمودن قضات جوان در کليه حوزه  های قضایی وجود داشته باشند. 

1. به عنوان نمونه مثالی را بيان می کنم که چگونه عدم توجه در صدور گواهی انحصار وراثت زمينه ساز آراء 
غير متقن خواهد شد. 

 در پرونده مطروحه دردادگاه کيفری استان شخصی همسرش را به قتل رسانده بود و وراث مقتوله به استناد 
گواهی انحصار وراثتی که توسط رئيس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان....امضاء شده بود، چهار خواهر 
و دو برادر بودند و از همين 6 نفر به عنوان اولياء دم مقتوله، اخذ شکايت شده بود. در بدو امراين اشکال اساسی 
به گواهی انحصار وراثت مشاهده می شد که چرا نام شوهر مقتوله به عنوان ورثه در زمره وراث نيامده است. زيرا 
هر چند قتل عمد مانع توارث است ليکن به استناد مواد 940 و880 قانون مدنی، موجبات توارث را از باب سبب 
نسبت به متهم به قتل از بين نمی برد. مضافًا اينکه چه بسا متهم در دادگاه صالحه از اتهام قتل عمد تبرئه شود و 
مانع توارث نيز از بين برود. صرفنظر از اين اشکال در حين تحقيقات از اولياء دم در دادگاه، متوجه شدم دو تن 
از خواهران و يك برادر مقتوله ابوينی و دوتن از خواهران و يك برادر مقتوله ابی هستند و در جمع بين بستگان 
ابوينی و ابی، وابستگان پدری به استناد مواد 887، 918، 926 قانون مدنی، حاجب حرمانی از ارث بردن دارند 
ودر پرونده مذکور اساسًا جزء وراث مقتوله محسوب نمی شوند. در نتيجه اگر همان بی دقتی که در صدور گواهی 
انحصار وراثت و تحقيقات مقدماتی در دادسرا شده بود، در دادگاه کيفری استان که اصوالً با وجود گواهی انحصار 
وراثت فارغ از بررسی موضوع توارث است، ادامه می يافت وحکمی در رابطه با متهم به خواست اين تعداد اولياء 
دم )شش نفر( صادر می شد، يا موضوع گذشت يا مصالحه بعضی از اولياءدم با قاتل مطرح می شد، چنين حکمی 

قطعًا غير متقن و قابل نقض بود زيرا سه نفر از شکات فی الواقع اولياء دم مقتوله نبودند.
2. گواهی انحصار وراثت که به عنوان يك موضوع کم اهميت در موارد زيادي توسط دفاتر تنظيم و به امضاء 
قاضی می رسد و گاهي نيز توسط شوراهای حل اختالف صادر می گردد، به قدری از اهميت برخوردار است که 
کمتر از صدور يك حکم ماهيتی قضايي نيست، زيرا صادر کننده اين گواهي بايد مسلط به قانون مدنی در بخش 
ارث باشد. موضوعاتی از قبيل حاجب حرمانی و نقصانی، موانع ارث، فرزند خواندگی وجود جنين وعول وتعصيب 
در توارث، وراثت اقليت های دينی و پيروان مذاهب اسالمی غير شيعه به عنوان حاکميت مقررات خاص آنان در 

احوال شخصيه، صدور گواهی حصر وراثت را مهم و دارای پيچيدگی می کند.
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20-1- افراط و تفریط در واگذاری امورقضایی: 
در هرکاری زیاده روی ها و کاستی ها موجب عدم پایداری و عدم تداوم آن کار خواهد شد. اصواًل 
افراط و تفریط نشأت گرفته از عدم مطالعه و بررسی کافی و دقيق پيرامون یک موضوع است. 
هنگامی که تصميمی نا به هنگام و بدون مشاوره با افراد صاحب نظر گرفته شود، در واقع تصميمی 
توأم با تفریط می باشد که برای جبران سریع عوارض ناشی از این کوتاهی، اقدامی عجوالنه و 
غير کارشناسی به نام افراط جایگزین آن خواهد شد. متأسفانه دستگاه قضایی نيز از این افراط و 
تفریط ها بی بهره نبوده است. به عنوان نمونه زمانی در اوایل تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب، 
علي رغم مخالفت  های بسياری از قضات برجسته و حقوق دان با این نوع ساختار در سيستم قضایی، 
این سخنان شنيده می شد که به بسياری از قضات دادسرا نياز نيست و با تردید به عنوان قاضی 
به آنها نگریسته می شد و در سطح ضابطين پایين آورده شدند، با تأسيس عنوانی به نام قاضی 
تحقيق بسياری از قضات دادسرا و قضات جدیداالستخدام قاضی تحقيق شدند و عماًل از گردونه 
دادگاه  یا دادرس  این که ریيس  نداشتند، مگر  اختياری  زیرا هيچ گونه  کار قضایی خارج گردیدند 
امری را به آنان تفویض می نمود وحتی تا سطح یک کارمند دفتری تنزل پيدا نمودند. این دوره 
بيشترین ضربه به شکل گيری شخصيت قاضی وارد شد که ضعف قضات تحقيق در ابعاد مختلف 

با دادیاران در دوره قبل از آن بسيار مشهود بود. 
ده سال بعد دادسراها احياء شدند و این نقيصه بزرگ جبران گردید. ليکن آفتی دیگر گریبان گير 
بدون صالحيت تحت عنوان  بعضًا  و  آموزش الزم  بدون گذراندن  افراد  دستگاه قضایی شد که 
اعضاء شورای حل اختالف خود را قاضی پنداشته متصدی امور قضایی شدند. عليرغم تالش بعضی 
از افراد در این نهاد برای ایجاد صلح وسازش که فلسفه اصلی شکل گيری شوراها بود، متأسفانه 
این نهاد از فلسفه وجودي خود فاصله گرفته و احکام نامتقن و سستی در نقاط مختلف کشور صادر 
مي شود تا جایی که بدون هيچ گونه استدالل قانونی و منطقی احکامی خالف مفاد اسناد رسمی 
ومقررات موجد حق یا خارج از حدود صالحيت خود صادر می گردد. شورا  های حل اختالف به این 
اميد تشکيل شدند که حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی را کاهش دهند، اما نه تنها در جهت 
کاهش حجم ورودی موفق نبوند، بلکه دادگستري هاِ با وجود شورا های حل اختالف شاهد افزایش 
ورودی دعاوی بودند وپرونده  های زیادی نيز در شورا های حل اختالف ثبت و به هر نحو رسيدگی 
شد. این نوع افراط و تفریط در دستگاه قضایی از عوامل اصلی عدم اتقان و استحکام در آراء و 

تصميمات قضایی است. 

محمدرضا عدالتخواه



49
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

80

21-1- اشتغال قضات با تجربه به امور غیر قضایی )ستادی(: 

در ورای سال ها خدمت قضایی و اصطالحًا خاک پرونده خوردن است که قضات فاضل برجسته 
و عالم تربيت می شوند. اما متأسفانه به علت عدم برنامه  ریزی صحيح در بخش تربيت مدیران 
ستادی در دستگاه قضایی این خالء را با استفاده از قضات با تجربه محاکم و دیوان عالی کشور 
جبران می کنند. اولين آسيب علمی را خود فرد منتخب می بيند و متعاقب آن سيستم قضایی از 
تجربه قضایی چنين افرادی محروم مي شود و به طور مستقيم نمی تواند شاهد صدور احکام متقن 
و با کيفيت توسط این قبيل قضات باشد. اولين وظيفه هر قاضی رسيدگی به پرونده  است. روساي 
دادگستري ها با دادستان ها باید بيشتر از سایرین در امر نظارت و رسيدگی در پرونده ها به عنوان 
آنها  از  با حضور در جلسات عدید های که بسياری  ليکن  آفرینی کنند،  یک منبع و مرشد نقش 
ارتباطی با وظایف ذاتی قاضی ندارد، این سرمایه  های عظيم دستگاه قضایی تلف می شود و اصدار 
احکام به دست افراد کم تجربه می افتد و نتيجه آن این دغدغه است که چرا آراء روز به روز اتقان 

و کيفيت کمتری دارند؟

22-1- عدم وجود اتاق فکر در دادگستری ها: 

برای هدایت اشخاص در جهت حرکت صحيح در مسير اهداف یک سازمان، باید سيستمی 
مانند یک مغز متفکر در کنار سازمان در نظر گرفته شود تا بهترین روش ها برای تحقق برنامه  های 
راهبردی سازمان، آگاهی از نواقص موجود در عملکردها، شيوه  های علمی بهره وری و رفع نواقص 
را بتواند شناسایی و در اختيار منابع انسانی درون یک سازمان قرار دهد. در دستگاه قضایی باید 
از وجود قضات عالم، فاضل و خالق و عالقمندی که بازنشسته می شوند با تشکيل اتاق فکر در 
دادگستری استان ها به نحوی استفاده کنند به قضات جوان و کم تجربه مشاوره داده و آنها را در 

تصميم گيري یاري رسانند. 
پرداخت حق  با  بازنشستگی  از  این سرمایه  های عظيم علمی پس  از  بتواند  قضایيه  قوه  اگر 
الزحمه  های چشم گير استفاده کند و چنين اتاق هایی در دادگستري ها ایجاد نماید، استحکام و اتقان 
آراء روز به روز افزایش خواهد یافت و قاضی بازنشسته با اندوخته  های فراوان حاصل از سال ها 

خدمت قضایی به وکالت سوق داده نمی شوند تا فقط اثرگذاری محدودی داشته باشد. 
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23-1- عدم صدور آراء به طور جازم و جزئی: 
ماده 4 قانون آیين دادرسی مدنی)1( یک اصل کلی را تبيين نموده و آن این که، آراء صادره 
محاکم نباید عام و کلی باشد؛ زیرا قاضی راجع به یک قضيه جزئی که نزد او مطرح شده است، 
رسيدگی می کند در نتيجه حکم او نيز باید منجزاً راجع به آن امر جزئی اصدار یافته و تعيين تکليف 

نماید، نمی تواند احکام ارشادی یا توصيفی یا اِِخباری صادر کند. 
قاضی انشاء رأی می نماید، یعنی حقی را شناسایی و ذی حق را معرفی می کند و یا مانع غلبه 
مدعی باطل بر صاحب حق می شود. در هر حال اگر رأی کلی باشد که به افراد عدیده صدق نماید 
و معلوم نشود ذی حق و ذینفع این حکم کيست و آن را معلق به اّما و اگر ودیگر قيود نماید، به 
آن حکم قضایی قاطع دعوی گفته نمی شود و چنين احکامی به جهت عدم اتقان در مبانی و آثار، 

قابل نقض در مرجع تجدیدنظر است. 

24-1- عدم تسلط برخی از قضات به قوانین و متون فقهی: 
پيچيدگی  و  جوامع  پيشرفت  از  ناشی  که  مدنی  دعاوی  وکثرت  مجرمانه  عناوین  زیاد  تعداد 
از  امروزه  تا حدی که  آنها شده  تغييرات  در  قوانين و سرعت  تنوع  رفتار اشخاص است، موجب 
فن آوری  های نوین جهت آگاهی از وجود قوانين و مقررات استفاده می شود. اگر قاضی نتواند قوانين 
مورد نياز را بدست آورد وتسلط کافی در رابطه با فهم صحيح از عبارات قانونی و تطبيق موضوع 
با قانون نداشته باشد، رأیی که صادر می کند خالی از پشتوانه قانونی است. زیرا به صراحت ماده 
3 قانون آیين دادرسی مدنی)2( قضات موظفند موافق قوانين به دعاوی رسيدگی کنند و در مقام 

سکوت یا تعارض قوانين از منابع معتبر اسالمی یا اصول حقوقی بهره گيرند. 
  بنابراین قاضی باید مسلط به قوانين و به عنوان مکمل آگاهی از متون فقهی داشته باشد. اگر 
قاضی نتواند در مواقع لزوم از متون فقهی استفاده کند و صرفًا به اطالعات قانونی اکتفاء نماید، 
مانند کسی است که از روزنه ای به یک فضای گسترده نگاه می کند. طبيعتًا نمی تواند ابعاد مختلف 

1. ماده 4ق.آ.د.م: دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد به صورت عام 
و کلی حکم صادر کنند.

2. ماده 3 ق.آ.د.م: قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوی رسيدگی کرده، حکم مقتضی را صادرو يا 
فصل خصومت نمايند. در صورتي که قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصاًل قانونی در 
قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمی يا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغاير با 
موازين شرعی نباشد، حکم قضيه را صادر نمايند و نمی توانند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين 
از رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و االّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم 

خواهند شد.
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آن فضا را ببيند و نهایت آگاهی که به دست می آورد، محدود است و با علم اجمالی مبانی رأی، 
خالی از استحکام کافی خواهد بود. 

25-1- عدم توجه قاضی به صالحیت: 
در برخورد با یک موضوع حقوقی مورد اختالف که نزد قاضی مطرح می شود، اولين اقدام وی 
باید توجه به صالحيت در ابعاد مختلف باشد. آیا شخصًا صالحيت رسيدگی دارد و دعوی مطروحه 
در حدود اختيارات تفویضی از سوی قوه قضایيه به وی می باشد یا خير؟ آیا جهات رد دادرس مانع 
رسيدگی وی نيست؟ آیا موضوع در حوزه قضایي محل خدمت وی تحت عنوان صالحيت محلی 
می باشد یا خير؟ چنان چه قاضی به این موارد ساده توجه نکند، هر چند دادرسی خوبی انجام شده 
و  اتقان  آسانی  به  رأیي  متداعيين، چنين  از سوی  ایراد  با طرح  نماید،  متقن صادر  رأیی  و  باشد 
استحکام خود را از دست داده و با ایجاد اطاله دادرسی، مجدداً مرجع صالحيت دار باید به موضوع 

رسيدگی و انشاء رأی نماید. 

26-1- عدم توجه قاضی به دالئل ابرازی طرفین: 
ممکن است قاضی نسبت به مقررات حاکم برادله اثبات دعوی تسلط کافی داشته، ليکن توجه 
کافی به دالئل ابرازی از سوی طرفين پرونده نداشته باشد و در ارزیابی ادله نيز دقت کافی را به 
عمل نياورد. به عبارت دیگر، آن چه را طرفين به عنوان دليل ارائه نمودند به آن استناد نماید، بدون 
این که مشخص شود چه ميزان قابل اعتماد و اتکاء است و شبهات را می زداید و برای قاضی اقناع 
وجدانی می آورد. اگر قاضی از تسلط خود بر مبانی حقوقی ادله اثبات دعوی در عمل استفاده نکند، 

هر چند عالم باشد، ليکن حکم صادره توسط وی از اتقان کافی برخوردار نيست. 

27-1- سهو قلم: 
عالوه بر دقت در رسيدگی و ارزیابی درست ادله اثبات دعوی و در نتيجه صدور یک حکم 
مستند و مستدل، قاضی باید نسبت به بازخوانی رأی دست نویس به دقت اهتمام ورزد تا سهو 
قلمی صورت نگرفته باشد. گاهی در استناد به مواد قانونی و گاهی در تحریر مشخصات طرفين 
دعوی و گاهی در مدلول رأی ممکن است، اشتباهی واقع شده باشد، که در صورت عدم اصالح آن 
از اتقان رأی کاسته می شود و چنان چه در دادنامه تایپ شده نيز از این نوع بی دقتی ها وجود داشته 
باشد، دادگاه باید با صدور رأی تصحيحی، اشتباه را برطرف سازد. بنابراین، دقت قاضی و صبر 
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وحوصله در نگارش رأی یکی از مبانی حاکم بر دادرسی صحيح است که درجه اتقان و استحکام 
آراء را افزایش می دهد. 

28-1- بی دقتی در هنگام انشاء رأی: 
پس از ختم دادرسی در مهلت مقرر قانونی، قاضی می بایست به دقت، تمرکز الزم را به موضوع 
مطروحه داشته باشد و پس از کافی دانستن دالئل اثباتی ادعای مدعی و احراز مجرميت یا تقصير 
مدعی عليه، مبادرت به انشاء رأی نماید. اگر در هنگام نوشتن رأی تعجيل صورت پذیرد و قاضی 
از آرامش و سکينه الزم برخوردار نباشد، ممکن است به بخش هایي از دعوي توجه نکند و راجع 
به آن اظهارنظر ننماید. یا در تطبيق عمل با قانون مرتکب خطاء شود یا فروعات مربوط به دالئل 
اثبات ادعا را به طور کامل در رأي تبيين و تشریح ننماید، چنين رأیي هر چند توأم با دادرسي قوي 

باشد، خالي از اتقان واستحکام خواهد بود. 

29-1- عدم توجه به مقررات آمره آیین دادرسي: 
   قاضي مکلف است چه در امور مدني و چه در امور کيفري مطابق با قانون آیين دادرسي، به 
موضوعات رسيدگي کند. بسياري از حقوق دانان معتقدند قوانين مربوط به آیين دادرسي از قوانين آمره 
است و قاضي مجاز به تخطي از آن نيست. حتي الفاظي از قبيل »مي تواند« در این قوانين، به معناي 

اختيار قاضي در انجام یا عدم انجام آن مقرره نيست، بلکه به مفهوم الزام  آور بودن آن است. 
  اگر قاضي مقررات آیين دادرسي را رعایت ننماید، قابل اغماض نبوده و در مرحله تجدیدنظر 
مرجع تجدیدنظر نقض چنين آرایي را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، توجه به مقررات قانون آیين 

دادرسي توسط قاضي بسيار مهم است.)1( 

30-1- آمار گرایي: 
   حجم باالي پرونده  هاي وارده به دادگستري و افزایش چشم گير آن نسبت به سال  هاي 
قبل و توليد روز افزون پرونده توسط سایر عوامل خارج از قوه قضایيه، کمبود نيروي انساني اعم 
از قاضي و کارمند، نبود امکانات سخت افزاري متناسب با نياز دادگاه ها و دادسراها در سال  هاي 

1. چه بسا دادرسی به طور و متقن صورت گرفته باشد، اما به عنوان مثال اگر قاضی به مقررات حاکم بر جلسه 
اول دادرسی در دعاوی مدنی توجه ننمايد، هر چند رأيی قوی و قابل قبول صادر شده باشد به جهت نقض مقررات 

آيين دادرسی اين رأی بدون توجه به ماهيت دعوی و نحوه رسيدگی به راحتی قابل نقض است.
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گذشته سيستم قضایي را با چالش جدي به نام اطاله دادرسي و رسوب پرونده  هاي حجيم مانده از 
قبل مواجه کرده بود، که به ناچار براي از بين بردن این معضل، آمار باالي پرونده  هاي مختومه 

توسط قضات از هر حيث مورد توجه واقع مي شد. 
به مرور آمارگرایي جاي خود را به کيفيت گرایي داد و سياست گذاري ها به نحوي شد که آن 
چه براي دادگاه ها مورد توجه قرارگرفت، تعدد پرونده  هاي مختومه در پایان هر ماه بود. این آفت 
در مقطعي از تاریخ دستگاه قضایي، در عدم اتقان آراء در مراحل بدوي و تجدیدنظر نقش اصلي 
را ایفا مي کرد. در وضعيت کنوني نيز، نه به شدت سال  هاي گذشته آمار گرایي موجب عدم توجه 

به کيفيت آراء شده است.)1(   

2- موانع بیروني دستگاه قضایي در اصدار آراء متقن و مستحکم
1-2- قوانین: 

مهم ترین ابزار در امر قضاوت وجود قانون است. اگر قوانين قبل از تصویب، مسير کارشناسي 
دقيقي را طي نماید، حين اجراء قاضي با اشکال مواجه نمي شود. وقتي قانون داراي ابهام بوده و از 
شفافيت و صراحت برخوردار نباشد موجب برداشت  هاي گوناگون خواهد شد و در موضوعي واحد 
آراء متناقض صادر مي گردد. عدم تنقيح قوانين قاضي را دچار این مشکل مي کند که قانون مورد 
استناد نسخ شده است یا خير و قانون ناسخ آن چيست؟ تصویب و الغاء سریع قوانين نيز موجب 
آشفتگي در رسيدگي مي شود. به عنوان مثال چرا باید در امر تشخيص رشد به نحوي قانون گذاري 
شود که براي رفع مشکل بسياري از ادارات و مراجع قانوني به قانون نسخ شده رشد متعاملين)2(   
مصوب1313 متمسک شوند و همان سن 18 سال را اماره رشد بدانند که با اصالح ماده 1210 
قانون مدني)3( نسخ شده است و هم اکنون سن مشخصي نيز به عنوان معيار رشد، مالک عمل 

1. هنگامی که استاندارد رسيدگی هر قاضی در ماه، کمتر از نود پرونده است، اما او مجبور باشد ماهيانه 150 
فقره پرونده يا بيشتر مختومه کند مسلمًا سخن گفتن از اتقان آراء و استحکام آن به مزاحی تلخ شبيه تر است تا يك 

توقع منطقی و معقول!.
2. ماده واحده – از تاريخ اجرای اين قانون در مورد کليه معامالت و عقود و ايقاعات به استثناء نکاح و طالق، 
محاکم عدليه و ادارت دولتی و دفاتر اسناد رسمی، بايد کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسيده اند اعم از 
ذکور اناث، غير رشيد بشناسند مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله يا عقد و يا ايقاع به طرفيت مدعی 

العموم در محاکم ثابت شده باشد.
 اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسيده اند در محاکم عدليه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشيد 

محسوب می شوند، مگر اينکه عدم رشد آنها به طرفيت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد.
مناط تشخيص سن اشخاص اوراق هويت آن هاست مگر آن که خالف آن ثابت شود.

3. ماده 1210ق.م: هيچ کس را نمی توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، 
مگر آن که عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
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نيست؟  یا در ماده 185 قانون آیين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کيفري)1( 
تعداد وکالي مدافع را مشخص ننموده و اختالف رویه در محاکم کيفري وجود دارد که طرفين 
پرونده چند نفر وکيل مي توانند معرفي کنند. بعضي قائلند تعداد وکالء در اختيار طرفين پرونده 
نفر وکيل مي توانند معرفي کنند که نظریه  از متداعيين فقط دو  است و بعضي معتقدند هریک 
شماره7/3622 مورخ1388/6/15 اداره حقوقي قوه قضایيه،)2( نظر اخير را تأیيد مي نماید. )معاونت 

آموزش و تحقيقات قوه قضایيه، 1388، ص104(
یکي از موارد دیگري که محاکم به طور مکرر با آن مواجه اند و هر دادگاه تفسيري از آن دارد، 
غرامات مذکور در ماده 391 قانون مدني)3( است. به عنوان مثال در بيع زمين در صورت مستحق 
از دادگاه ها معتقدند  للغير درآمدن، مي بایست قيمت روز محاسبه و پرداخت شود یا خير؟ برخي 
باید قيمت روز، پرداخت شود و غرامات شامل مابه التفاوت قيمت روز خرید تا زمان پرداخت ثمن 
مي باشد، ولي برخي از محاکم به این موضوع اعتقادي ندارند و غرامات را شامل مابه التفاوت ثمن 
پرداختي نسبت به قيمت روز زمين نمي دانند و همين موضوع به علت ابهام در ماده مزبور و عدم 

شفافيت الزم موجب اصدار احکام متفاوت و در نتيجه عدم استحکام آراء شده است. 

2-2- عدم وجود اعتبارات کافي براي انجام مأموریت  هاي قوه قضاییه: 
عالوه بر برنامه ریزي خوب و نيروي انساني کارآمد در هر سازمان، وجود تجهيزات مناسب با 
مأموریت  هاي محوله به آن نقش بسيار مهمي در ایفاء وظایف دارد. انجام مطلوب وظایف سنگيني 
به نحو  امکانات و تجهيزات،  بودن  ناکافي  به جهت  با آن مواجه است، همواره  که قوه قضایيه 
قابل قبول انجام نشده است. برخي دادسراها و دادگاه ها در مکان  هاي نامناسبي قرار دارند که نه 
تنها در شأن قاضي و قوه قضایيه نيست، بلکه محيطي تنش زاست که قاضي نمي تواند به خوبي 
و با آرامش کافي اتخاذ تصميم نماید و از کيفيت کار او کاسته مي شود. ارائه خدمات با تجهيزات 
نامناسب و به شيوه  هاي سنتي پاسخگوي نياز هاي به روز قوه قضایيه نيست و قطعًا با اختصاص 
1. ماده 185ق.آ.د.ک: در کليه امور جزايی طرفين دعوا می توانند وکيل يا وکالی مدافع خود را انتخاب نمايند، 
وقت دادرسی به متهم ، شاکی،مدعی خصوصی ووکالی مدافع آنان ابالغ خواهد شد. در صورت تعدد وکيل حضور 

يکی از وکالی هر يك از طرفين برای تشکيل دادگاه و رسيدگی کافی است.
متهم  مقدماتی  تحقيقات  مرحله  در  ق.آ.د.ک   128 ماده  طبق   «:، شماره7/3622مورخ1388/6/15،  نظريه   .2
می تواندفقط يك وکيل همراه داشته باشد بدون اينکه وکيل مذکور بتواند در امر تحقيق مداخله کند لکن در مرحله 
دادرسی طبق ماده 185 همان قانون هريك از طرفين می توانند بيش از يك وکيل داشته باشد و به بيان ديگر بعد از 

مرحله تحقيقات مقدماتی تعداد وکاليي که هر يك از طرفين می توانند داشته باشند فقط دونفر است.«
3. ماده391ق.م: در صورت مستحق للغير برآمدن کل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در 

صورت جهل مشتری که به وجود فساد ، بايع بايد از عهده غرامات  وارده بر مشتری نيز برآيد.
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بودجه نامتناسب ساالنه این قوه به طور غير مستقيم و ناخواسته در جهت عدم اتقان و استحکام 
آراء گام برداشته مي شود. 

3-2- تهدیدات، فشارها، تطمیع و توصیه پذیري: 
نفوذ  موضوع،  این  اصلي  منشأ  و  دهند  تغيير  خود  نفع  به  را  دادرسي  روند  درصددند  بعضي 
دارد،  که  وظيفه اي  و  نموده  یاد  که  سوگندي  اساس  بر  قاضي  است.  ثروت  و  قدرت  صاحبان 
مي بایست در احقاق حق و مبارزه با ظالمين، کوشا و خستگي ناپذیر باشد. اما با انواع تهدیدات و 
فشارها یا با تطميع و توصيه  هاي ناروا، گروهي در صدد گرفتن رأي از قاضي به نفع خود مي باشند. 
خوشبختانه بدنه اصلي دستگاه قضایي به خوبي در مقابل این انحرافات مقاومت نموده است. ليکن 
اگر در پار ه اي موارد اندک، این انحرافات مؤثر واقع شود رأیي که صادر خواهد شد، اساسًا و در واقع 
امر به آن رأي قضایي گفته نمي شود تا بتوان در رابطه با اتقان آن بحث نمود و چنين آرایي اگر 

ظاهري هم متقن داشته باشند، از نظر شرعي بي پایه و سست مي باشند. 

4-2- اختالف در فتاوي و منابع فقهي: 
اساسي  قانون   167 اصل  و  کيفري)1(  و  مدني  دادرسي  آیين  قانون   214  ،3 مواد  استناد  به 
جمهوري اسالمي ایران،)2( اگر قاضي نتواند به استناد قوانين مدونه به جهت سکوت، نقص، اجمال 
یا تعارض قوانين حکم صادر کند، مکلف است به استناد منابع معتبر اسالمي یا فتاوي معتبر، حکم 
قضيه را صادر نماید. بنابراین در رجوع به منابع معتبر اسالمي یا فتاوي که ميان فقهاء نظرات 
مختلفي وجود دارد، که موجب صدور آراء مختلف مي شود. به عنوان مثال برخي از فقها براي صدور 
حکم اعدام در لواط ایقابي شرایط احصان را براي فاعل الزم مي دانند و اال قائل به صدور حکم 
شالق هستند و بعضي از شعب دیوان عالي کشور نيز بر همين اساس حکم صادره را نقص کرده اند. 

1. الف: ماده3 ق.آ.د.م: قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوی رسيدگی کرده، حکم مقتضی را صادرو يا 
فصل خصومت نمايند. در صورتي که قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصاًل قانونی در قضيه 
مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمی يا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغاير با موازين شرعی 
نباشد، حکم قضيه را صادر نمايند و نمی توانند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگی به 

دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و االّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
ب: ماده 214ق.آ.د.ک: رأی دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس 
آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد 
با استناد به منابع فقهی معتبر يا فتاوی معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نمی توانند به بهانه سکوت يا 

نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگی به شکايات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
2. اصل 167 قانون اساسی: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد 
با استناد به منابع معتبر اسالمی يا فتاوی معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمی تواند به بهانه سکوت يا نقص يا 

اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
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بنابراین اختالف در فتاوي مي تواند یکي از علل تشتت در آراء باشد. بهتر است قانون گذار در این 
قبيل موارد اختالفي مشخصًا تعيين نماید که فتواي ولي فقيه مالک عمل باشد. 

5-2- عدم وجود کارشناسان ماهر و با تجربه: 
   در بسياري از دعاوي به جهت پيچيدگي موضوعات آنها قاضي ناگزیر است براي شناخت 
به وي  اگر کارشناس در موضوعي که  نماید. حال  اخذ  را  واقع نظر کارشناس  حقيقت و کشف 
ارجاع شده است، تبحر و تجربه کافي را نداشته باشد، یا به طور مستدل راجع به کليه ابعاد موضوع 
ارجاعي اظهار نظر کارشناسي ننماید، کمکي به قاضي در کشف واقع و حصول علم نمي نماید. 
اگر نظرات کارشناسي توأم با ابهام باشد به ميزان عدم شفافيت آن، سطح استحکام و اتقان آراء 

را پایين مي آورد. 

6-2- وکالیي که از وظیفه قانوني خود فاصله گرفته اند: 
هيچ گونه تردیدي وجود ندارد که به جهت تخصصي بودن موضوعات حقوقي افراد عادي قادر 
به طرح دعوي صحيح در مراجع قضایي نيستند. بنابراین، حضور وکيل مي تواند در جهت تبيين 
صحيح موضوع و ارائه دالیل اثباتي قاضي را در رابطه با کشف حقيقت و حصول علم کمک کند. 
اما برخي از وکالء از وظيفه قانوني خود فاصله گرفته اند و نه تنها به احقاق حق کمک نمي کنند، 
بلکه در روند دادرسي از خالء هاي قانوني یا موارد مبهم، براي ایجاد مانع در کشف حقيقت یا اجراي 

عدالت استفاده مي کنند.)1(  

7-2- عدم تجهیز قسمت  هاي مرتبط با امر قضاء: 
گاهي در رسيدگي به یک موضوع حقوقي قسمت  هاي مختلف باید وظایف خود را با کيفيت 
خوب انجام دهند تا آثار آن در آراء صادره توسط محاکم متجلي شود. پزشکي قانوني، ثبت اسناد 
به  نباشند، پاسخي که  پيشرفته  به فن آوري  اگر مجهز  و...  پليس علمي کشف جرم  و امالک، 

1. در طول تاريخ نسبت به حضور وکيل در دعاوی نگرش های مختلفی وجود داشته تا جايی که بعضی از فقها  
الهنديه،جلد 4 ،صفحه2( دارند)الفتاوی  نظر شديد  تعيين وکيل دعاوی، اختالف  معتقدند:»حنفيه در  اين گونه  عامه 

او  که  دليلی  کنند.  اجتناب  دعاوی،  وکيل  از  که  می دهد  دستور  اکيداً  ردالمختار)جلد5، صفحه 359(  کتاب  مؤلف 
آورده است قانع کننده نيست. او می گويد وکيل دعاوی فقط به اثبات دعوی موکل خويش می انديشد، از هر راه که 
باشد. او در حيله ها و تزويرها مهارت دارد، می تواند سخن را وارونه جلوه دهد و باطل را به صورت حق درآورد.« 
بنابراين بعضی از وکالء نه تنها به صدور آراء متقن کمك نمی کنند بلکه با اقداماتی خاص مانع اصدار آراء محکم و 

متقن می باشند.
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سواالت مراجع قضایي خواهند داد از دقت قابل قبولي برخوردار نيست. هر قدر ضریب اشتباه و 
خطا در پاسخ  هاي واصله از سوي این مراجع باالتر باشد، قطعًا حکمي که توسط دادگاه ها بر اساس 
این مباني صادر مي گردد، ازاتقان و استحکام کمتري برخوردار است. با خدمات سنتي که توسط 
قسمت  هاي مرتبط با قوه قضایيه ارائه مي گردد، در صورت به روز نشدن، نمي توان انتظار داشت 

آراء صادره توسط دادگاه ها از اتقان کافي برخوردار باشد. 

8-2- اظهارنظر هاي غیر کارشناسي و پیش داوري ها قبل از رسیدگي قضایي: 
قضاوت به معني استماع ادعا و دفاعيات، بررسي ادله و ارزیابي موضوع ودر نهایت صدور حکم 
عادالنه یکي از مشکل ترین کارهاست. در این رابطه نبي مکرم اسالم حضرت محمد »صلي اهلل 
الحساب  فيلقي من شّدة  القيامة  به یوم  ليجاء  العدل  القاضي  آله و سلم« فرموده اند: »إّن  عليه و 
مایتمّني أن الیکون قضي بين اثني  في تمرة«)1( )نهج الفصاحه، 1386، ص339( یا فرمودند: »من 
ُجعل قاضيًا فقد ُذبح بغير سکين«)2( اهميت و حساسيت قضات به گونه اي است که باید از هرگونه 
دخالت افراد صاحب نفوذ و قدرتمند در آن و پيش داوري، اجتناب به عمل آید؛ زیرا ممکن است، 
بعضي از این پيش داوري ها به خصوص اگر از سوي مسؤولين صاحب منصب یا مطبوعات صورت 
پذیرد، در اصدار حکم مؤثر واقع شود و قاضي را از مسير عدالت خارج نماید و براي گریز از انتقاد 
افراد ذي نفوذ جامعه آرایي صادر گردد که به جاي تحقق عدالت، خواست دیگران محقق شود که 
اگر همان افراد شخصًا خود به عنوان قاضي باشد، شاید چنين حکمي صادر نکند. زیرا به تجربه 
ثابت شده است حتي اگر قاضي بدون اطالع از محتویات پرونده سخن گوید نظر او متفاوت خواهد 
بود با زماني که پرونده را مطالعه مي کند. بنابراین اگر هر کس به خود این حق را بدهد که در 
رابطه با موضوعات قضایي به جاي قاضي نشسته و مبادرت به صدور حکم نماید، به طور مستقيم 
یا غير مستقيم بر روند دادرسي اثر نامطلوب گذاشته و رأي صادره چون از مبادي متعارف خود اثر 

نگرفته است، غير متقن خواهدبود. 

9-2- ورود موضوعات سیاسي در قضاوت: 
   قضاوت و سياست ماهيتًا متفاوت از یکدیگرند. در قضاوت قاضي صرفًا به موضوع مورد 
اختالف توجه مي کند و دالیل طرفين را بررسي کرده حق را به کسي مي دهد که دليل کافي بر 
اثبات ادعاي خود دارد. صرف نظر از این که این فرد کيست و چه موقعيتي نسبت به طرف مقابل 
دارد یا مقامات تمایل دارند در این پرونده چه حکمي صادر شود. قاضي باید در محکمه فقط خداوند 
1. »قاضی عادل را روز قيامت به حساب می کشند  و از سختی حساب چيزها می بيند که می گويد: ای کاش ميان 

دو کس درباره يك خرما قضاوت نمی کردم.«
2. »....هرکه به قضاوت منصوب شود چنان است که بدون کارد سرش را بريده اند.«

موانع اتقان و استحکام آراء قضایی
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متعال را ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند و به دور از هرگونه هوي و هوس یا ترس از دست دادن 
پست و مقام، یا گرایشات سياسي، انشاء رأي نماید. 

  اگر این گونه باشد دست رحمت خداوند متعال باالي سر قاضي گشوده است تا زماني که 
مرتکب ظلم و جور نشود. ليکن اگر از مسير حق خارج شد، خداوند متعال او را به خود رها کرده و 
دست رحمتش را از باالي سر او بر مي دارد. اميرالمؤمنين علي»عليه السالم فرموده اند: »یداهلل فوق 
رأس الحاکم ترفرف بالرحمـة فاذا حاف في الحکم َوَکلَُه اهلل عّزوجّل الي نفسه. «)1( و نبي مکرم 
اسالم»صلي اهلل عليه و آله و سلم« فرموده اند: »ما من قاض من قضاة المسلمين ااّل و معه ملکان 
یسّددانه الي الحّق مالم یرد غيره فان اراد غيره وجار متعّمداً تبّرأ منه الملکان وکاله الي نفسه. «)2( 
)شيخ صدوق، بي تا، ش3228( اگر قاضي امور سياسي را در امر قضاوت دخالت دهد به راحتي از 

مسير عدالت خارج و دچار خسران مي گردد. 
مصداق بارز آن حکم ظالمانه شریح، این قاضي ملعون عليه امام حسين»عليه السالم« بود که 
فقط مسائل سياسي و مطامع دنيوي موجب صدور چنين حکمي شد و آن شقي این گونه حکم کرد: 
»انَّ حسين بن علي بن ابيطالب لقد شّق عصا المسلمين، و خالف اميرالمؤمنين و خرج عن الّدین 
ثبت و حّقق عندي قضيت و حکمت بدفعه و قتله حفظًا لشریعت سيدالمرسلين «)3( )عالمه حلي، 
بي تا، ص104( از دیر باز مقرر شده است قضات ممنوع هستند از این که وارد دسته جات سياسي و 
حزبي شوند براي این که به دور از هرگونه شائبه اي قضاوت به حق نماید. یکي از موضوعاتي که 

آراء را از اتقان و استحکام خارج مي کند دخالت سياست در قضاوت است. 

نتیجه 
موانع متعددي در عدم صدور آراء متقن و مستحکم وجود دارد. اما از مهم ترین عوامِل عدم 
اتقان آراء قضایي مي توان از تعداد کم قضات نخبه و متبحر و کارآمد در کل سيستم قضایي کشور 
و اختالف فاحش سطح علمي و تجربيات قضات با یکدیگر نام برد. درکنار این موضوع عوامل 
دیگري از قبيل حجم باالي پرونده  هاي ارجاعي به قضات، آمارگرایي، تأثير بعضي از عوامل دروني 
و بيروني در آراء قضات، عدم توجه به مشکالت پيرامون قضاوت، وجود قوانين مجمل و ناقص، 

نقش مؤثري در تقليل کيفيت آراء دارند. 

1. »....هِريك از قضات مسلمان دو فرشته موکل دارد که وی را مادام که جزء حق نخواهد بر آن استوار کند و 
اگر غير حق اراده کند و به عمد منحرف شود فرشتگان از وی بری شوند و کار وي را به خودش واگذارند.« 

2. »دست خداوند به رحمت باالی سر قاضی گسترده شده است و هنگامی که حکم به ستم نمود خداوند متعال 
او را به خودش واگذار می کند.«   

با  و  برهم ريخته  را شق و شکسته و  اسالم و مسلمين  ارکان  ابيطالب  بن  بن علی  »به درستي که حسين   .3
اميرالمؤمنين )يزيد( مخالفت کرده و از دين خارج شده برمن ثابت و محقق است قضاوت می کنم و حکم می دهم 

به محاربه و جنگ با او و نيز بر قتلش برای حفظ شريعت رسول اهلل«

محمدرضا عدالتخواه
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  از سال 1373 با تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب و حذف دادسرا از سيستم قضایي کشور، 
شتاب زدگي در رسيدگي ها آغاز و اکتفا به تحقيقات محدود و بدون کيفيت ضابطين در پرونده   هاي 
کيفري موجب سير نزولي آراء صادره از حيث کيفي شد. نقشي که دادسرا در پرورش قضات جوان 
تازه کار ایجاد مي نمود، منصبي جدید تحت عنوان قاضي تحقيق نتوانست خالء آن را جبران نماید 
و به ناچار بعد از مدتي قضات تحقيق با تجربهاي اندک به عنوان دادرس  بایستي به انواع دعاوي 
مدني و کيفري سنگين مانند: خلع ید یا قتل عمد و... رسيدگي نمایند که به شدت از اتقان آراء 
کاسته شد. با احياء مجدد دادسرا کيفيت رسيدگي بهترشده است. ليکن تا رسيدن به وضع مطلوب 
راه زیادي در پيش روست. علي رغم وجود موانع متعدد در عدم صدور آراء متقن و مستحکم، اراده 
جدي قوه قضایيه در جهت ارتقاء کيفيت آراء قضایي است و دست یابي به این چشم داشت به حق 
مقام معظم رهبري از دستگاه قضایي، با برنامه ریزي دقيق و مستمر، ایجاد انگيزه و نظارت کافي 

و تالش براي برطرف نمودن موانع، در سال همت مضاعف وکارمضاعف قابل تحقق است. 
پيشنهاد مي گردد اواًل: جذب قضات به معناي واقعي کلمه از ميان نخبگان صورت پذیرد. ثانيًا: 
حال که امکان آن نيست تا افراد بعد از سال ها اخذ تجربه ازطریق وکالت و غيره به عنوان قاضي به 
کسوت قضاء نائل شوند، به نحوي برنامه ریزي شود تا قضات عالم، با انگيزه خدمت و متعهد پس 
از سال ها کسب تجربه، بعد از بازنشستگي جذب وکالت نشوند وقوه قضایيه با حفظ سرمایه  هاي 
خود به شيوه  هاي مختلف از قبيل: تشکيل اتاق هاي فکر در کنار دادگستري ها از دانش و تجربيات 
گران سنگ آنان استفاده نماید، تا قضات جوان مواقعي که در تصميم گيري با مشکل مواجه مي شوند 

به عنوان ملجأ ومشاوري امين از اندوخته  هاي پيش کسوتان خود بهره مند شوند.   

فهرست منابع
1. الفين، عالمه حلی، ترجمه جعفر وجدانی، چاپ اول، تهران، نشر سعدي و محمودي، بي تا. 

2. شيخ صدوق )ابن بابويه(، من اليحضره الفقيه، ج3، ص11، قم، ناشر جامعه مدرسين، حوزه 
علميه قم، بي تا

اول،  سال  هشتم،  شماره  مقررات،  و  قوانين  ويژه  ماهنامه  قضائيه،  قوه  آموزش  معاونت   .3
بهمن،1388. 

4. نهج البالغه ، ترجمه دکتر سيد جعفر شهيدی، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 
.1386
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چکیده 
وجود هم زمان عناصر قانوني، مادي و معنوي براي جرم تلقي شدن فعل یا ترک فعل صورت 
گرفته توسط اشخاص ضرورت دارد. آن چه که در این نوشتار مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، 
عنصر معنوي جرم است که به دليل ارتباط مستقيم آن با شرایط روحي و رواني مرتکب جرم، از 

پيچيدگي  هاي زیادي برخوردار است. 
اهميت عنصر معنوي به عنوان یکي از عناصر متشکله جرم بدان جهت است که این عنصر، 
مرز تعيين کننده جرایم عمدي از جرایم غير عمدي و شبه عمدي مي باشد. به بيان دیگر، با بررسي 
کيفيت عنصر معنوي در مرتکب مي توان تشخيص داد که جرم صورت گرفته از جانب وي عمدي 

بوده و یا غير عمدي است. 
حقوق دانان درمورد این عنصر مهم در جرایم، مباحث متعدد مطرح کرده اند. در این نوشتار سعي 
شده است که با تاکيد بر نظرات صاحب نظران، با نقش اصلي عنصر معنوي در جرم، تحليل شود. 

واژگان کلیدی: عنصر معنوي، سوء نيت، قصد مجرمانه، عمد، غير عمد

عنصر معنوي در جرایم

امیرحسین خاصي پور*

*دانشجوي کارشناس ارشد حقوق خصوصي، کارآموز وکالت
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مقدمه
با گسترش جوامع بشري و پيشرفت تعامالت انسانها وضع قوانين مدون به عنوان چارچوب 
تعيين کننده رفتار و اعمال انسانها، ضروري و غير قابل اجتناب جلوه نمود، تا جایي که دولت ها و 
ملت ها براي تنظيم روابط بين افراد جامعه، اقدام به تدوین مقرراتي در جهت برقراري نظم و امنيت 

اجتماعي و تضمين حقوق و آزادي هاي افراد در جامعه، نمودند. 
بنابراین، هر فرد در جامعه داراي حقوق و تکاليفي شد. قانون گستره این حقوق و تکاليف و 

محدوده آزادي فرد را در مقابل دیگران معين مي نماید. 
در ميان قوانين و مقررات موجود در جوامع بشري قوانين و مقررات جزایي ایفا کننده نقشي 
بزرگ و اساسي در ميان افراد است. در واقع، قوانين جزایي با تعریف جرایم و چگونگي وقوع آنها، 
ضمانت اجراي کيفري تخطي از نظم جامعه و نقض حقوق دیگران تعيين مي کنند. به عنوان مثال، 

در قانون مجازات اسالمي )ماده 2( در تعریف جرم این گونه آمده است: 
محسوب  جرم  باشد،  شده  تعيين  مجازات  آن  براي  قانون  در  که  فعلي  ترک  یا  فعل  »هر 

مي شود«
از این رو، با این تعریف، فرد مي داند که چه وقت رفتار او جرم تلقي شده و قابل مجازات است. 
وجود مقررات جزایي بيان گر این است که اصل بر آزادي افراد در جامعه و جرم نبودن رفتار افراد 
است، مگر آن که در قانون براي آن مجازاتي تعيين شده باشد )اصل برائت( بنابراین، وضع مقررات 

جزایي، به نوعي تضمين کننده آزادي افراد در جامعه است. 
شناخت جرم به عنوان موضوع اصلي مقررات و قوانين جزایي اهميت ویژ ه اي دارد. براي وقوع 
هر جرمي ارکان و عناصري الزم است که در صورت فقدان هر یک از این عناصر، فعل یا ترک 

فعل صورت گرفته جرم نبوده و طبيعتًا قابل مجازات نمي باشد. 
عناصر مذکور عبارتند از: 

3- عنصر معنوي 2- عنصر مادي   1- عنصر قانوني  
عنصر قانوني جرم بيان کننده اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها است، یعني براي جرم 
تلقي شدن فعل یا ترک فعلي احتياج به نص صریح قانون است. ماده 2 قانون مجازات اسالمي، 
بيانگر اصل مذکور مي باشد. عنصر مادي که در هریک از جرایم متفاوت است بيان کننده این امر 
مي باشد که مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلي کند که ملموس محسوس و عيني بوده و در 
قانون عنوان مجرمانه داشته باشد )نور بها 1388، 162( و باالخره عنصر معنوي عبارتست از این که 
بزهکار باید از نظر رواني یا بر ارتکاب جرم قصد مجرمانه و عمد داشته باشد )جرایم عمدي(، یا 
در اجراي عمل به نحوي از انحا و بي آن که قصد منجزي بر ارتکاب بزه داشته باشد، خطایي انجام 

دهد که بتوان وي را مستحق مسؤوليت جزایي شناخت )جرایم غير عمدي( )همان، 175(
در این نوشتار عنصر معنوي یا رواني در جرایم تعریف مي شود و سپس به بررسي آن در جرایم 

عنصر معنوي در جرایم
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عمدي و غيرعمدي مي پردازیم. 

1- تعریف عنصر معنوي
براي ارتکاب هر جرم، تنها وجود یک فعل یا ترک فعل مادي و محسوس کافي نيست، بلکه 
وجود عنصر معنوي نيز الزم است. )شامبياتي، 1380، 228( آن چه که به طور معمول از عنصر 
معنوي مستفاد مي شود همان قصد و نيت مجرمانه است. با وجود آن که قصد و نيت مجرمانه تنها 
در جرایم عمدي به عنوان عنصر معنوي تلقي مي گردد، در همه جرایم اعم از عمدي و غيرعمدي 
وجود عنصر معنوي الزم است. در جرایم غيرعمدي اصواًل قصد و نيتي وجود ندارد تا بتوان آن را 
عنصر معنوي جرم تلقي کرد. بنابراین باید به دنبال جایگزیني براي قصد و نيت مجرمانه بود. تا 
بتوان عنصر معنوي در جرایم غيرعمدي را تشخيص داد. به نظر علماي حقوق کيفري، در جرایم 
غيرعمدي خطاي جزایي جانشين قصد و نيت مجرمانه مي گردد و عنصر معنوي جرم را تشکيل 
مي دهد؛ خطاي جزایي عبارتست از: بي احتياطي، بي مباالتي، عدم، مهارت و عدم رعایت نظامات 

دولتي که در ماده 616 قانون مجازات اسالمي به آن اشاره شده است. 
در نتيجه عنصر معنوي در یک تعریف مختصر عبارتست از وضعيت خاص رواني مرتکب براي 
ارتکاب جرم که اعم است از قصد منجز براي ارتکاب جرم )در جرایم عمدي( و خطاي جزایي )در 

جرایم غيرعمدي(. 
بنابراین همان طور که مالحظه شد عنصر معنوي در جرایم عمدي و غيرعمدي متفاوت است 
و باید جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. به دليل اهميت این عنصر در جرایم عمدي ابتدا به بررسي 
عنصر معنوي در این دسته از جرایم و سپس عنصر معنوي را در جرایم غير عمد مورد بررسي قرار 

مي گيرد. 

1-1- عنصر معنوي در جرایم عمدي
در جرایم عمدي آن چه که عنصر معنوي را تشکيل مي دهد این است که مرتکب داراي قصد 
منجز و قطعي براي ارتکاب جرم باشد. یعني مرتکب باید هم عمد در فعل و هم قصد نتيجه را 
داشته باشد )عامداً في فعله، عامداً في قصده( و با فقدان هریک از این دو، جرم ارتکابي عمدي 

محسوب نخواهد شد )ميرمحمد صادقي، 1388، 948(
در ترمينولوژي حقوق، معاني مختلفي براي عمد، سوء نيت و قصد آمده است که بيان برخي 

از آنها مفيد است: 
عمد؛ حالت فعل ارادي فاعل است که قصد نتيجه فعل خود را هم داشته باشد، خواه در جرم 

خواه در عقود و ایقاعات  )جعفري لنگرودي، 1388، 511(
عمد جنایي: قصد مجرمانه در جرم هاي عمدي و شبه عمدي است. 
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عمد جزایي: قصد فعل یا ترک فعل معين و قصد نتيجه آن فعل یا ترک است به نحوي که 
آن نتيجه را قانون جرم بداند و بين آن فعل یا آن ترک و نتيجه حاصل تناسب ذاتي وجود داشته 

باشد )همان 511(
سوء نيت، عمد مجرم در ارتکاب جرم است؛ یعني مرتکب متوجه باشد که کار خالف صورت 

مي دهد )همان 413(
قصد؛ به مفهوم یعني اظهار رضاي جازم به فعل معين یا ترک معين اعم از امور مدني و کيفري 

و انتظامي است )همان 565(
با دقت در مفاهيم فوق درمي یابيم که آن چه در جرایم عمدي نقش اصلي در تحقق عنصر 
معنوي را ایفا مي کند، قصد مجرمانه است. قصد در معناي اصطالحي خود به مفهوم اراده متمایل 
به یک هدف مشخص آمده است و در اصطالح حقوق کيفري به معناي خواستن قطعي و منجز به 

انجام عمل یا ترک عملي که قانون آن را نهي کرده است )نوربها، 1388، 175(. 
در قانون مجازات اسالمي نمونه  هایي از قصد مجرمانه بيان شده است که از آن جمله مي توان 
به ماده 699 و 519 اشاره کرد که با به کار بردن واژه  هایي مانند عالمًا، عامداً و قصد تقلب، به 

عنصر معنوي این جرایم که همان قصد مجرمانه است، اشاره دارد. 
در یک تقسيم بندي مشهور، جرایم به جرایم مطلق و مقيد تقسيم مي گردند؛ در جرایم مطلق، 
کافي است که مرتکب قصد در ارتکاب عمل خالف قانون داشته باشد اعم از این که در حصول 
نتيجه قاصد باشد یا نباشد؛ مانند ارتشاء. اما در جرام مقيد هم قصد در عمل خالف قانون الزم 
است و هم قصد در نتيجه؛ مانند قتل عمد. در قتل عمدي اگر قصد در حصول نتيجه یعني سلب 

حيات نباشد و عمل هم نوعًا کشنده نباشد عمل قتل عمد محسوب نمي گردد. )1( 
بندب  در  است  موجود  منجزاً  مجرمانه  اسالمي، قصد  مجازات  قانون  ماده 206  الف  بند  در 
است که  برخوردار  از چنان شدت و حدتي  اما عمل مرتکب  ندارد،  هرچند قصد مجرمانه وجود 
نوعًا موجب قتل مي شود. بنابر این در اینجا با وجود شدت عمل مرتکب، قصد مجرمانه نيز فرض 
مي گردد. در بند ج نيز شرایط خاص مجني عليه مورد نظر قانون گذار است. از این رو در برخي 

1. ماده 206 قانون مجازات اسالمی مقرر مي دارد:
قتل در موارد زير قتل عمدی است:

الف( مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معين يا فرد يا افرادی غير معين از يك جمع را دارد 
خواه آن کار نوعًا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

انجام دهد که نوعًا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته  کاری را  ب( مواردی که قاتل عمداً 
باشد.

ج( مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام می دهد نوعًا کشنده نيست ولی نسبت به طرف بر 
اثر بيماری پيری يا ناتوانی يا کودکی و امثال آنها نوعًا کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
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موارد در جرایم مقيد هرچند وجود قصد جازم براي حصول نتيجه الزم است، اما در صورت بروز 
رفتار خاص مجرمانه بدون خواست نتيجه، سوء نيت احراز مي شود و قانون گذار قصد نتيجه توسط 

مرتکب را مفروض تلقي مي کند. 
اراده( در عمل  )داراي  قانون مجازات اسالمي، شخص عامد  بندهاي ب و ج ماده 206  در 
مي باشد، ولي عامد در نتيجه )کشتن( نيست، اما قانون گذار این موارد را از موارد قتل عمد دانسته 

است. 
باید توجه داشت که اصواًل صرف قصد ارتکاب جرم قابل مجازات نيست و باید قصد مجرمانه 
شکل عملي به خود بگيرد تا بتوان عنواني مجرمانه بر آن نهاد. اما یک استثناء در این مورد وجود 
دارد و آن درجایي است که قصد و تصميم به صورت دسته جمعي باشد که تحت عنوان اجتماع و 

تباني براي ارتکاب جرم قابل مجازات است.)1(  
در یک تقسيم بندي سوء نيت به دو بخش عام و خاص تقسيم مي گردد؛ سوء نيت عام عبارت 
است از قصد در انجام فعل یا ترک فعل خالف قانون و سوء نيت خاص قصد در حصول نتيجه از 
فعل یا ترک فعل مذکور. به عنوان مثال در قتل عمدي، عمد عام، به معني خواستن انجام فعل 
مجرمانه نامشروع به صورت ایراد صدمه نسبت به شخص زنده با ميل و اراده و اختيار شخص 
مرتکب به روي جسم و جان دیگري است و عمد خاص به مفهوم از خواستن حصول نتيجه فعل 

مجرمانه )کشتن مجني عليه( مي باشد.
در برخي جرایم، صرف وجود سوءنيت عام براي ارتکاب جرم کافي است که به این دسته از 

جرایم، جرایم مادي صرف گفته مي شود. 
یکي دیگر از مسائل مهم در حوزه مباحث مربوط به عنصر معنوي، تمایز قصد مجرمانه از 
انگيزه است؛ آنچنان که ذکر شد، قصد عبارت است از اظهار رضاي جازم به فعل معين یا ترک 
معين و سوء نيت به معني عمد مجرم در ارتکاب جرم؛ یعني مرتکب متوجه باشد که عمل وي 
خالف قانون است. اما انگيزه عبارتست از کشش و جاذبه دروني یک فرد براي انجام عمل یا ترک 
عمل است. توضيح این که در ارتکاب جرایم، مجرمين مي توانند انگيزه  هاي مختلفي براي ارتکاب 
جرم داشته باشند براي مثال انگيزه قتل براي فردي دستيابي به ثروت و براي دیگري انتقام جویي 
است. انگيزه اصواًل تأثيري در جرم تلقي شدن عمل ندارد، اما در شرایط استثنایي مي تواند عاملي 

1. ماده 610 قانون مجازات اسالمي: هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند که جرايمي بر ضد امنيت 
داخلي يا خارج از کشور مرتکب شوند يا وسايل ارتکاب آن را فراهم نمايند در صورتي که عنوان محارب بر آنان 

صادق نباشد به دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
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براي تخفيف مجازات باشد. در بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسالمي به آن در مقام بيان جهات 
مخففه مجازات مي شوید: 

»اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آن ها مرتکب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار 
تحریک آميز مجني عليه یا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم«

همچنان که عمد و سوء نيت در جرایم عمدي متصور است، انگيزه مجرمانه نيز در این قبيل 
ادامه  انگيزه را تصور نمود. در  نتيجه، در جرایم غيرعمدي نمي توان  جرایم متصور مي گردد. در 

بحث، عنصر معنوي در جرایم غيرعمدي بررسي مي گردد. 

2- عنصر معنوي در جرایم غیر عمدي
فاقد قصد و نيت مجرمانه است. یعني بدون  آن چه مسلم است در جرایم غيرعمدي مجرم 
این که قصد جازم خود را بر ارتکاب بزه قرار دهد، مرتکب جرم مي شود و آن چه عنصر معنوي را در 
این گونه جرایم به وجود مي آورد، »خطاي جزایي« است؛ خطاي جزایي عبارت است از بي احتياطي، 
بي مباالتي، غفلت، سهل انگاري و عدم رعایت نظامات دولتي.)1( بنابراین مالحظه مي گردد که در 
جرایم غيرعمدي خطاي جزایي جانشين قصد مجرمانه مي گردد و عنصر معنوي جرایم غير عمد 

را تشکيل مي دهد. 
بحث را با مثالي ادامه مي دهيم: 

در قانون مجازات اسالمي ماده 295 در مبحث دیات آمده است: 
در موارد زیر دیه پرداخت مي شود: 

الف( قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع مي شود و آن درصورتي است که 
جاني نه قصد جنایت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند 

آن که تيري را به قصد شکار رها کند و به شخص برخورد نماید. 
ب( قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن درصورتي است 
که جاني قصد فعلي را که نوعًا سبب جنایت نمي شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجني 
عليه نداشته باشد؛ مانند آن که کسي را به قصد تأدیب به نحوي که نوعًا سبب جنایت نمي شود، 
بزند و اتفاقًا موجب جنایت گردد یا طبيبي مباشرتًا بيماري را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقًا 

1. ماده 616 قانون مجازات اسالمي: در صورتي که قتل غيرعمد به واسطه بي احتياطي يا بي مباالتي يا اقدام به 
امري که مرتکب در آن نداشته يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز 

به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم خواهد شد مگر اينکه خطاي محض باشد.
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سبب جنایت به او شود. 
ج( در مواردي که قصاص جایز نيست

ندارد  بند »الف« ماده مذکور، قصد و نيت مجرمانه اي وجود  همان طور که مالحظه شد در 
و جرم به صورت خطاي محض صورت گرفته است و در بند »ب« نيز هرچند قصد فعلي وجود 
دارد، اما آن فعل نوعًا سبب جنایت نمي گردد و قصد مجرمانه  نيز وجود ندارد. همچنين، نمونه  هایي 
از جرایم غيرعمدي در ماده 616 و 714 قانون مجازات اسالمي آمده است که در این موارد نيز 
عنصر رواني جرم بي احتياطي، بي مباالتي و عدم مهارت مي باشد. بنابراین، ممکن است جرایمي 
اتفاق بيفتد که سوء نيت و قصد قبلي مجرمانه در آنها وجود نداشته باشد. این دسته از این جرایم 

از شمول جرایم عمد خارج مي شود و عنصر معنوي آنها، جرایم، خطاي جزایي است. 
باید دقت داشت که تشخيص وجود قصد و نيت مجرمانه یا عدم وجود چنين قصدي در جرایم، 
تا آنجایي اهميت دارد که ممکن است مسؤول جرم را به کلي تغيير دهد. به عنوان مثال، مطابق 
بند الف ماده 295 قانون مجازات اسالمي چنان چه جاني نه قصد جنایت نسبت به مجني عليه را 
داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، جرم به صورت خطاي محض واقع شده و مطابق 

مقررات قانوني »عاقله« مسؤول جرم شناخته مي شود. 

3- بررسي فقهي عنصر معنوي در جرایم 
عنصر معنوي در جرایم در فقه نيز جایگاه ویژ هاي دارد و درباره ي این موضوع مثالها و موارد 
متعددي را مي توان بيان کرد. براي مثال، ماده ي 206 قانون مجازات اسالمي که شرح آن پيش تر 

گذشت، نمونه اي از مقررات فقهي و اسالمي درباره ي عنصر معنوي مي باشد. 
در حقوق اسالم، وجود نص قانوني یا دليل حکم در جرم شناختن عمل الزم است که این مورد 
را مي توان با عنصر قانوني در حقوق جزا مقایسه کرد. همچنين، لزوم ارتکاب جنایت را در حقوق 
اسالم مي توان با عنصر مادي جرم قياس کرد و سرانجام این که وجود شرایط تکليف یعني بلوغ، 

عقل و اختيار با عنصر معنوي جرم قابل انطباق است. )افراسيابي، 1384، 168(
نمي گيرد؛  قرار  مؤاخذه  مورد  شدن  وسوسه  و  جرم  ارتکاب  قصد  اسالم،  جزاي  حقوق  در 
همان طور که در حدیث رفع هم آمده است، مؤاخذه بابت اندیشيدن به وسوسه بين خلق وحسد از 

امت برداشته شده است: 
»... والطيره و لحسد و التفکر في الوسوسه في الخلق«

همچنين، آیات و احادیث متعدد دیگري نيز وجود دارد که طبق آنها، کسي را به صرف اندیشه 
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نمي توان مجازات کرد. 
»صاحب جواهر نيز در تعریف قتل شبه عمد آورده است: شبيه العمدان یکون عامداً في فعله و 

هو الضرب للتأدیب و المزاح اونحوهما ممالم یدد به القتل«
»شبه عمد این است که قاتل عمد در فعل دارد ولي آن زدن براي تأدیب یا شوخي یا مانند 

اینهاست که به آن قتل اتفاق نمي افتد.«
امام خميني نيز در تعریف قتل شبه عمد در جلد دوم تحریر الوسيله این گونه آورده اند: 

»قتل شبه عمد آن است که کسي قصد انجام فعل را دارد، اما قصد کشتن و قتل دیگري را 
ندارد و غالبًا یک چنين فعلي منجر به قتل نمي شود. مثل این که کسي دیگري را به قصد تأدیب 

باشالق و تازیانه و یا وسایل نظير آن بزند و به طور اتفاقي مجني عليه به قتل برسد. 
همچنين شهيد اول درباب دیات بيان مي دارند: 

»و الضابط ان العمد هو ان یتعمد الفعل و القصد و الخطا المحض ان الیتعمد فعل و القصداً و 
الشبيه بالعمد ان یتعمد الفعل و یخطي في القصد الي القتل«

»مالک و ضابطه قتل عمد آن است که شخص در فعل و قصد هر دو تعمد دارد و خطاي 
محض آن است که شخص نه در فعل خود تعمد دارد و نه در قصد خود و خطاي شبه عمد آن 
است که در فعل خود تعمد دارد اما در قصد کشتن خطا مي کند )یعني قصد قتل ندارد( )مسجد 

سرایي، 1385، 294(
بنابراین در موارد مذکور نيز مالک و ضابطه تشخيص قتل عمد، خطاي محض و شبيه عمد 

تنها به عنصر معنوي این جرایم باز مي گردد. 
تغيير  را  جرم  مسؤول  گاهي  معنوي  عنصر  وجود  چگونگي  گشت  بيان  قباًل  که  همان طور 

مي دهد: 
»والنائم یضمن في مال العاقله...«

»هرگاه شخصي درحال خواب جنایتي وارد آورد خطاي محض بوده و از مال عاقله ضامن است 
)همان، 295( که این مورد در ماده 323 قانون مجازات اسالمي هم آمده است. 

نتیجه
براي این که یک جرم به وقوع بپيوند، وجود سه عنصر عنصر قانوني، عنصر مادي و عنصر 

معنوي ضرورت دارد. 
عنصر معنوي یکي از مهم ترین مسائل مورد بحث در حقوق جزا مي باشد که نقش اصلي را در 

عنصر معنوي در جرایم
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تشخيص جرایم عمدي از غيرعمد ایفا مي نماید. 
در جرایم عمدي عنصر معنوي عبارت است از قصد و نيت مجرمانه به این معني که مرتکب 
در صورتي که عمد در فعل و نتيجه ي آن را داشته باشد جرم ارتکابي عمدي خواهد بود. قصد 

عبارتست از اظهار رضاي جازم به فعل معين یا ترک معين. 
از آنجا که در جرایم غيرعمدي سوءنيت و قصد مجرمانه اي وجود ندارد، باید به دنبال عامل 
دیگري بود تا بتوان عنصر معنوي را در این دسته از جرایم تشخيص داد که عامل فوق عبارت از 

»خطاي جزایي« است که در موارد مختلفي از قانون مجازات اسالمي به آن اشاره شده است. 
دولتي  نظامات  رعایت  عدم  و  مهارت  عدم  بي مباالتي،  بي احتياطي،  معني  به  جزایي  خطاي 
است. تشخيص درست عنصر معنوي تا آنجایي اهميت دارد که ممکن است مسؤول جرم را تغيير 
دهد مانند مسؤوليت عاقله در جرایم خطایي محض. سوء نيت و قصد مجرمانه با انگيزه متفاوت 
است. انگيزه، دليل کشش و تمایل یک فرد براي ارتکاب جرم مي باشد. براي مثال انگيزه یک فرد 

براي ارتکاب جرم کسب ثروت و دیگري انتقام است. 
در حقوق کيفري اسالم نيز عنصر معنوي از مباحث مهمي است که در مواد زیادي از قانون 
قانون  ماده 206  مانند  است،  داده شده  نشان  معنوي  به عنصر  اسالم  رویکرد  اسالمي  مجازات 

مجازات اسالمي. 
غير  در  شود،  احراز  معنوي  عنصر  وجود  موضوع  دقيقًا  باید  جرم  وقوع  احراز  براي  بنابراین 
این صورت هرچند عنصر مادي کاماًل تحقق یافته باشد، نمي توان گفت که جرم به وقوع پيوسته 

است. 

فهرست منابع 
1. افراسيابي، محمد اسماعيل، حقوق جزاي اسالمي، تهران، انتشارات فردوسي، 1384

گنج  انتشارات  تهران،  حقوق،  ترمينولوژي  در  وسيط  جعفر،  محمد  لنگرودي،  جعفري   .2
دانش، 1388

3. شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي اسالمي، تهران، انتشارات محمد، 1380
4. نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش، 1388

5. مسجد سرايي، حميد، ترجمه و توضيح لمعه دمشقيه، تهران، انتشارات خط سوم، 1385
6. ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، 1388 

اميرحسين خاصي پور
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عنصر معنوي در جرایم

مأخذ: افالکيان خاک نشين، هيأت تحريريه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ اول، 1386، صفحه88

	
شیخ	جعفر	مجتهدي

																																				محل	والدت:	تبريز 	 والدت:	1343هـ.ق	
																			محل	دفن:	مشهد 	 	 			وفات:	1416هـ.ق	

		
در نوجواني پدرش را از دست داد و تحت تربيت مادر علويه خود قرار گرفت. هفده 
با سري پرشور درصدد آموختن علوم غريبه متداول زمان خود  نداشت كه  بيشتر  سال 
برآمد. هدفش دست يابي به علم كيميا بود. روزي ندايي شنيد كه : »جعفر! كيميا محبت 
دارايي  نهاد.  عتبات  به  رو  واقعه  اين  از  است.« پس  بيت عصمت و طهارت )ع(  اهل 
بسياري را كه از پدر به ارث برده بود، همه را به نيازمندان بخشيد. هشت سال در مسجد 
سهله به اعتكاف نشست و هفت سال ديگر نيز مقيم كربال بود. پس از آمدن به ايران نيز 
همواره از شهري به شهر ديگر در سفر بود و با عارف عظيم آيت اهلل كشميري انس و 
الفت داشت. آيت اهلل كشميري مي فرمود: »اگر كسي از من پرسيد در ايران چه كردي؟ 
با مباهات مي گويم جعفر آقاي مجتهدي را ديدم.« در عظمت مقام ايشان همين بس كه 

خود فرمود: »خداوند مرا آورد تا عرفان را در اين عصر و زمان يك گام جلوتر ببرم«
از صفاي  بود. كرامات و حكايات بسياري  اهل بيت )ع( آيتي عجيب  به  در توسل 

ضمير و ديده باطن بين ايشان نقل است. 
تا  امام رضا وساطت كرد  نزد  بيماري العالجي داشت، شيخ جعفر مجتهدي  شخصي 
بيماري به خودش منتقل شود. آن شخص شفا يافت و شيخ جعفر تا مدت ها به آن بيماري 
گرفتار بود تا خوب شد. ولي بار آخر حضرت به او فرمود: »اين بار اگر مبتال شدي تا 
آخر عمر گرفتاري!« او پذيرفت و تا آخر عمر شريفش بر صندلي چرخ دار مي نشست.
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چکیده 
No bis in idems و  المثل  هاي رومي  از ضرب  اصل»اعتبار قضيه قضاوت شده« که 
المللي و  بين  اقتباس شده است، در مقررات   Res judicata pro veritate habiture
داخلي کشورها، از جایگاه ویژ هاي برخوردار مي باشد. در ماده 7ـ14 ميثاق بين المللي حقوق مدني 

و سياسي که دولت ایران در سال 1347 آن را پذیرفته، آمده است: 
»هيچ کس را نمي توان براي جرمي که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعي صادره طبق 
قانون آیين دادرسي کيفري هر کشوري محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقيب و مجازات 

قرار داد. «
گرچه قانون گذار در ماده 8 قانون آیين دادرسي کيفري سابق از امر مختوم کيفري به عنوان 
یکي از جهات سقوط دعوي عمومي ذکري به ميان نياورده بود، ولي در بند2 ماده 180 قانون 
مذکور و نيز ماده 198 قانون آیين دادرسي مدني به آن اشاره داشت. در حال حاضر با تصویب 
بند5 ماده6 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کيفري صریحًا به این امر به 
عنوان یکي از جهات سقوط دعوي عمومي اشاره شده است. با این حال، مقنن در خصوص شرایط 
حصول آن ساکت مي باشد و در عمل قضات، با مراجعه به نظریه  هاي ابرازي توسط حقوق دانان 
در صدد احراز تحقق این مهم در پرونده  هاي کيفري بر مي آیند. در این مقاله به بررسي این اصل 

مهم در فرایند کيفري و شرایط حصول آن مي پردازیم. 

واژگان کلیدی: اعتبار امر مختوم، وحدت سبب، وحدت طرفين، وحدت موضوع

در آمدي بر
اعتبار امر مختوم كیفري در ایران

 شهرام محمدزاده*

* دادیار دادسراي انتظامي قضات
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مقدمه
بي شک در هر نظامي رسيدگي دوباره به امر مختوم، موجب بدگماني در افکار عمومي نسبت 
به ارزش و اعتبار تصميمات دادگاه ها و نيز تزلزل اقتدار قوه قضائيه در اجراي عدالت مي شود. منافع 
عمومي در هر جامعه اي ایجاب مي کند حق طرح دعوي کيفري فقط یک بار اعمال شود و اغراض 
طرفين دعوي نباید به این نفع عمومي آسيب وارد کند. گرچه امروزه با وارد شدن نهادهایي چون 
مجازات هاي غير معين از اقتدار امر مختومه کيفري کاسته شده است، ولي این اصل کماکان از 

جایگاه مهمي در رسيدگي  هاي کيفري برخوردار مي باشد. 
حقوق دانان در گذشته نه چندان دور، اعتبار امر مختومه کيفري را با نصوص قانون مدني توجيه 
مي کردند. براي مثال، حقوق دانان فرانسوي معتقد بودند که بایستي با وحدت مالک از ماده 1351 
قانون مدني به مسأله »وحدت موضوع« به عنوان یکي از شرایط اعتبار امر مختومه رسيدگي و 
و  پذیرش  قابل  امروزه چنين عقيد ه اي  اما  )استفاني-بولوک، 1377، ص1224(  نظر کرد.  اظهار 
دفاع نمي باشد؛ زیرا حدود اختيارات قاضي کيفري و نحوه رسيدگي او به دالیل در دعاوي کيفري 
بر  کيفري، عالوه  قاضي  از طرفي  دارد.  وجود  مدني  دعاوي  در  که  است  چيزي  آن  از  متفاوت 
تعقيب مرتکب جرم، به دنبال تأمين تضمين کافي براي برخورداري متهم از یک دادرسي عادالنه 
و بي طرفانه همراه با حفظ حقوق دفاعي او است. این است که ایراد امر مختومه در تمام مراحل 
رسيدگي کيفري قابل طرح مي باشد و این امر مختص طرفين دعوي نبوده و قاضي کيفري رأسًا 
قادر به اعمال آن مي باشد و حتي رضایت متهم براي عدم توجه قاضي به این ایراد مؤثر در مقام 

نيست. 

1- شرایط تحقق اعتبار امر مختوم کیفري
براي تحقق قضيه محکوم بها باید شرایطي بين دو دعوي اولي و ثانوي وجود داشته و از سوي 

قاضي احراز شود. این شرایط عبارتند از: وحدت اصحاب دعوي، وحدت موضوع و وحدت سبب

1-1- وحدت اصحاب دعوي
در بند 6 ماده 84 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني آمده است: 
» دعوي طرح شده سابقًا بين همان اشخاص یا اشخاصي که اصحاب دعوي قائم مقام آن هستند 
رسيدگي شده، نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد.« در دعاوي مدني، تشخيص خواهان 
و خوانده و قائم مقام قانوني آنان کار دشواري نيست، اما در دعاوي کيفري براي احراز وحدت 

در آمدي بر اعتبار امر مختوم كيفري در ایران
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اصحاب دعوي نياز به دقت بيشتري است. 
مي شود.  یاد  کيفري  عوي  اصحاب  عنوان  به  متهم  و  دادستان  شاکي خصوصي،  از  معمواًل 
همان طور که مي دانيم، در تعقيب امر جزایي »عامل طرح دعوي« به سبب وجود جنبه عمومي )چه 
در جرایم قابل گذشت و چه غير قابل گذشت(، تأثيري بر حصول امر مختوم کيفري ندارد. بنابراین 
اگر دعوي اولي توسط شاکي خصوصي و دعوي ثانوي از سوي دادستان اقامه شده باشد، استناد 
به امر مختوم در صورت وجود سایر شرایط مجاز و الزامي است. از این رو، هنگامي که موضوع 
دعوي جزایي، جرم معيني، براي مثال سرقت تعزیري است، فرقي نمي کند که امر کيفري توسط 
دادستان به جریان افتاده باشد یا شاکي خصوصي درخواست تعقيب کيفري کرده باشد. در حالي که 
در مورد متهم این وحدت هميشه در دو دعوي وجود ندارد و شرط وحدت اصحاب دعوي زماني 
در مورد متهم محقق مي شود که شخص معيني در هر دو دعوي و تحت عنوان واحد تحت تعقيب 
قرار گيرد. بدیهي است که برائت متهم از عمل مجرمانه مانع تعقيب شخص دیگر براي ارتکاب 

همان عمل نيست. 
پرسشي که در اینجا مطرح مي شود آن است که اگر متهم در دعوي اول به اتهام معيني، فرضًا 
مباشرت در کالهبرداري تحت تعقيب قرار گيرد و جریان دادرسي منجر به برائت وي از بزه انتسابي 
گردد، آیا مي توان در رسيدگي دوم به همان جرم، او را به عنوان معاونت در کالهبرداري تعقيب 

کرد؟یا به استناد تحقق قضيه محکوم بها تعقيب وي جایز نمي باشد؟
در این خصوص بين حقوق دانان کيفري اتفاق نظر وجود ندارد. عد ه اي معتقدند در مورد متهم، 
هنگامي وحدت اصحاب دعوي محقق مي شود که همان متهم به عنوان شریک یا معاون جرم مجدداً 
تحت پيگرد قرار گيرد. )آشوري، 1380، ص211( بنابراین پاسخ به این پرسش منفي است و نمي توان 
او را دوباره تعقيب کرد و برخي دیگر بر این باورند که تعقيب او به عنوان معاون جرم، مشروط بر 
آن که تصميمات مرجع قضایي تناقض نداشته باشد، منعي ندارد. )خزایي، 1377، ص112( در عمل نيز 
عدالت و منطق قضایي اجازه نمي دهد تا معاون جرم با استناد به قضيه قضاوت شده، در مورد ارتکاب 

عمل اصلي، به سود خود بهره مند شود. 

2-1- وحدت موضوع
در باره مفهوم »موضوع«و« سبب« بين شارحان آیين دادرسي کيفري اختالف نظر به چشم 
امور  در  و  مي شود  خواسته  قضایي  مرجع  از  که  است  چيزي  موضوع  معتقدند  عد ه اي  مي خورد. 
امر کيفري  براي متهم است و وحدت موضوع در  اجراي یک مجازات  امر هميشه  این  کيفري 

 شهرام محمدزاده
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به عکس دعاوي مدني، همواره بين دو دعوي موجود مي باشد؛ زیرا موضوع دعوي جزایي اصواًل 
اعمال مجازات بر متهم است. البته این دسته اعتقاد دارند که ميان یک تعقيب به اتهام خيانت 
در امانت و یک تعقيب براي کالهبرداري وحدت موضوع وجود ندارد.! )خزاني، 1377، ص110؛ 

استفاني- بولوک، 1377، ص1224(
در مقابل عد ه اي مي گویند مقصود از وحدت موضوع همان واقعه مجرمانه است. زیرا نمي توان 
شخص واحد را دو بار به اتهام یک واقعه مجرمانه تحت تعقيب قرار داد. )آشوري، 1380، ص211( 

به نظر مي رسد که نظر گروه دوم با موازین حقوقي و منطق سازگارتر باشد. 
حال با این برداشت از وحدت موضوع و تلقي آن به واقعه مجرمانه، باید توجه داشت در تحقق 
اعتبار امر مختوم کيفري، ارکان مادي و قانوني جرم که حکم اولي بر اساس آن صادر شده است، 
باید با دعوي جدید یا دومي یکسان باشد. بدیهي است اگر متهم مرتکب تکرار جرم شود، عمل او 

مشمول قاعده تکرار جرم شده و استناد به ایراد امر مختوم توجيهي نخواهد شد. 
با این حال، گاه براي احراز وحدت موضوع یا واقعه مجرمانه تأمل و تحليل بيشتري باید انجام 
گيرد. براي مثال وقتي که موضوع محکوميت اولي از حيث حقوق جزاي ماهوي داراي اوصاف 
متعدد بوده و اعمال مادي در جرم ارتکابي، از یکدیگر متمایز و مختلف باشند یا هنگامي که به 
ظاهر وحدت موضوع در عمل ارتکابي وجود دارد، ليکن با کمي دقت مالحظه مي شودکه عنصر 
موضوع  تشخيص وحدت  مواردي  چنين  در  نيست.  واحد  ثانوي  تعقيب  و  اولي  دعوي  در  مادي 
دشوار مي شود، لذا براي روشن شدن مطلب هر یک از این حاالت را به طور جداگانه مورد بحث 

قرار مي دهيم. 

الف( تغییر وصف مجرمانه 
فرض کنيم شخصي به اتهام قتل غيرعمدي دیگري به سبب بي احتياطي در امر رانندگي تحت 
تعقيب قرار مي گيرد و به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم مي شود و این محکوميت قطعيت پيدا 
مي کند. سپس دالیلي بدست مي آید که معلوم مي شود وي عمداً به وسيله اتومبيل مجني عليه را به 

قتل رسانده است. آیا محکوم عليه مجدداً به اتهام جرم مهم تر تحت تعقيب قرار مي گيرد؟
ماده 368 قانون آیين دادرسي کيفري فرانسه در پاسخ به این پرسش مي گوید: »فردي که قانونًا 
تبرئه شده به علت همان واقعه، حتي اگر وصف دیگري هم داشته باشد قابل تعقيب نمي باشد.« با 
این همه دیوان کشور فرانسه، تعقيب متهم به اتهام قتل عمدي را علي رغم محکوميت قبلي او به 

قتل غير عمدي مغایرموازین قانوني نمي داند. )آشوري، 1380، صص210-211(
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در ایران قبل از نسخ مواد قانون مربوط به اصول محاکمات جنایي در سال 1337 به استناد 
ماده 406 آن قانون که مقرر مي داشت: 

»هرگاه کسي برائت خود را از تقصير در محکمه حاصل کرد دیگر هيچ کس در خصوص این 
تقصير حق تعرض به او را ندارد. «، برخي معتقد بودند حکم برائت صادره از دادگاه جنایي اعتبار 
امر مختومه دارد، اما اگر عنوان جرم نسبت به متهم صریح و روشن نباشد مانند قتلي که به نظر 
بازپرس عمدي بوده و به همين جهت کيفرخواست به دادگاه جنایي فرستاده مي شود. در صورتي 
که به نظر دادگاه جنایي، قتل ارتکابي غير عمدي یعني جنحه باشد و به همين علت برائت متهم 
را از ارتکاب به قتل عمدي صادر کند و با این فرض که دادگاه جنایي متهم را از لحاظ قتل غير 
که  مي کردند  استنباط  چنين   406 ماده  ذیل  عبارت  از  باشد،  نکرده  مجازات  به  محکوم  عمدي 
نمي توان متهم را در مورد قتل عمد، قابل تعقيب دانست، ولي در دادگاه جنحه از حيث ارتکاب 
قتل غير عمد قابل تعقيب است. البته در این خصوص عقيده مخالف هم وجود داشت. استدالل 
مخالفين آن بود که با قبول صالحيت دادگاه جنایي در رسيدگي به امور جنحه دادگاه مکلف بود 
متهم را به عنوان قاتل غير عمدي محاکمه و محکوم به مجازات کند. پس حکم دادگاه جنایي را 

باید داراي اعتبار امر مختوم تلقي کرد. )1(
بعد از نسخ ماده 406 قانون اصول محاکمات در سال 1337 دیگر قانون گذار در صدد وضع 
ماد ه اي که جانشين این ماده شود، بر نيامد. به عقيده نگارنده با توجه به رأي وحدت رویه شماره 
709 مورخ 1387/11/11 هيأت عمومي دیوان عالي کشور که مي گوید: ».... همچنين چنان چه 
قانون  اصالحي   14 ماده  به  الحاقي  تبصره  در  مندرج  مجازات هاي  از  یکي  ترتب  باعتبار  بزهي 
تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب 1381/7/28 در دادگاه کيفري استان مطرح گردد و 
دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتکابي عنوان مجرمانه دیگري دارد که رسيدگي به 
آن در صالحيت دادگاه عمومي جزایي است این امر موجب نفي صالحيت دادگاه نخواهد بود و باید 
به این بزه رسيدگي و حکم مقتضي صادر نماید.... «، چنين استنباط مي شود که در فرض صدور 
حکم برائت از قتل عمدي و عدم اظهار نظر درخصوص قتل غير عمدي، گرچه رأي قطعي دادگاه 
کيفري استان درباره قتل عمدي واجد خصيصه امر مختوم کيفري است، ولي تعقيب مجدد متهم 

براي ارتکاب بزه قتل غيرعمدي برخالف موازین نبوده و جایز مي باشد. 

، آيين دادرسی کيفری ، چاپ سوم  1. براي آگاهي بيشتر ر.ک: دکتر محمد علی  هدايتی 
انتشارات دانشگاه تهران 1342
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همچنين به نظر نگارنده در جرایمي که نتایج و آثار عمل مرتکب از ارکان تحقق جرم است، 
حکم قطعي فقط در حدود نتایجي که ضمن رسيدگي دادگاه مشخص و قابل پيش بيني بوده، 
امعان نظر  نتيجه اي که مورد رسيدگي و  به  آثار عمل  اعتبار قضيه محکوم بها را دارد و تجاوز 
دادگاه قرار نگرفته، نمي تواند اعتبار امر مختومه داشته باشد و هرگاه نتيجه و اثر عمل مجرمانه از 
حدودي که مورد لحوق حکم قرار گرفته تجاوز کند و منتهي به نتيجه اي شود که هنگام صدور 
حکم قابل پيش بيني نبوده، متهم به لحاظ نتيجه اي که بعداً حاصل یا ظاهر شده قابل تعقيب 

مجدد خواهد بود. 
مالک مندرج در ماده 278 قانون مجازات اسالمي مؤید این عقيده است که مقرر مي دارد: 

»قصاص عضو را مي شود فوراً اجرا نمود و الزم نيست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس 
اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتي که جنایت عمدي باشد 

جاني به قصاص نفس محکوم مي شود.....«

ب( تعدد معنوي یا اعتباري: 

هرگاه فعل واحد موجب نقض دویا چند ماده از قوانين کيفري شود، در حقوق جزاي عمومي 
از آن به تعدد معنوي یا اعتباري یاد مي شود. مطابق ماده 46 قانون مجازات اسالمي در جرایم 
قابل تعزیر، چنان چه با این وضعيت روبرو شویم باید مجازات جرمي را به متهم تحميل کنيم که 
اشد است. حال در این وضعيت و در ارتباط با بحث قضيه امر قضاوت شده ممکن است با حاالت 

ذیل مواجه شویم: 
1- فعل واحد واجد دو عنوان جرم یکي تعزیري و دیگري مستلزم قصاص یا دیه یا حدود 
باشد. براي مثال کسي که مردم را به فساد یا فحشا تشویق مي کند و یا موجبات آن را فراهم 
ذیل  تبصره  و  اسالمي  مجازات  قانون  )ماده 639  باشد،  نيز  قوادي  با  منطبق  اعمالش  مي آورد، 
آن( نظر قانون گذار در این حالت جمع بين مجازات تعزیري و مجازات حدي است. حال اگر فعل 
ارتکابي بدواً تحت وصف معيني مورد تعقيب قرارگيرد و متهم به مجازات محکوم و این حکم 
قطعي شود آیا امکان تعقيب مجدد متهم تحت وصف دیگر آن فعل واحد وجود دارد؟ گرچه رویه 
قضایي و قانون گذار در این مورد سکوت اختيار کرده، ولي در عمل غالب قضات معتقدند چنان چه 
اعمال ارتکابي در فعل واحد داراي وصف واحد نباشد امکان تعقيب مجدد متهم براي هر یک از 
این اوصاف وجود دارد. اما در این حالت باید توجه داشت، فردي که قانونًا تبرئه شده است به علت 
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همان واقعه قابل تعقيب نمي باشد، حتي اگر وصف دیگري به عملش متصف نمائيم. 
2- در مواردي که قانون گذار به جاي آن که دویا چند جرم را جداگانه مشمول مجازات قرار 
دهد یک جرم را کيفيت مشدد جرم دیگر قلمداد مي کند. براي مثال شکستن قفل درب منزل براي 
سرقت، دو جرِم تخریب و سرقت تلقي نمي شود، بلکه یک جرم و آن هم سرقت موضوع ماده 656 
قانون مجازات اسالمي به شمار مي آید. این است که ماده 47 قانون مجازات اسالمي مي گوید: 
».... اگر مجموع جرایم ارتکابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر 
در قانون محکوم مي شود.« پس چنان چه متهم از اتهام سرقت با هتک حرز تبرئه شد، بدیهي است 
که نمي توان وي را مجدداً تحت عنوان تخریب یا ورود غيرمجاز به منزل دیگري تحت تعقيب 

قرار داد. 
3- در جرایم مرتبط مثل کالهبرداري با جعل سند و استفاده از آن چنان چه متهم یک مرتبه 
به اتهام کالهبرداري تعقيب و به حکم قطعي محکوم یا تبرئه شده باشد آیا مي توان باردیگر به 
اتهام جعل یا استفاده از سند مجعول وي را تعقيب کرد؟عد ه اي به طور مطلق عقيده به جواز تعقيب 
مجدد متهم دارند و چنين استدالل مي کنند که دو فعل مجرمانه کالهبرداري و جعل هرچند با 
از لحاظ عنصر قانوني و مادي کاماًل متمایز مي باشند. )خزاني،  ارتباط دارند ولي  یکدیگر کاماًل 

1377، ص116(
به عقيده نگارنده هنگامي که جرم جعل و کالهبرداري توسط فرد واحدي ارتکاب مي یابد، 
از باب تعددي ماد موضوع ماده 47 قانون مجازات اسالمي قابل تعقيب است و همان طور  وي 
که استدالل شد، تعقيب ثانوي وي براي ارتکاب جرمي که مورد لحوق حکم اولي قرار نگرفته 
منعي ندارد. اما دو جرم استفاده از سند مجعول و کالهبرداري، چنان چه توسط فرد واحدي انجام 
شده باشد، وي از باب تعدد معنوي قابل تعقيب خواهد بود و در صورت محکوميت، مجازات اشد 

)کالهبرداري( بر وي تحميل مي شود. 
شعبه دوم دیوان عالي کشور در رأي شماره 139ت 1317/1/27 آورده است: 

»اگر به وسيله جعل سند یک کالهبرداري واقع شود تحقق این نتيجه منافي جنبه جزائي جعل 
نيست بلکه مورد از موارد تعدد جرم است.« )ميرمحمدصادقي، 1387، ص329(

3-1- وحدت سبب
هنگامي که از وحدت سبب به عنوان یکي از شروط تحقق امر قضاوت شده در دعاوي کيفري 
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سخن مي گوئيم، مقصود آن است که در دعاوي جزایي سبب طرح دعوي عمومي همان حفظ 
کيفري  پرونده  هاي  همه  در  امر  این  و  مي باشد  مجازات  اعمال  طریق  از  جامعه  عمومي  حقوق 
یکسان است. از این رو است که مي بينيم محکوميت اداري، انتظامي یا انضباطي متهم به سبب 
تخلفات شغلي مانع از طرح دعوي کيفري او به سبب ارتکاب جرم که ناشي از نقض حقوق عمومي 

است، نمي باشد. 

2- اثراعتبار امر مختوم کیفري در مرحله تحقیقات مقدماتي

تصميمات نهایي دادسرا ممکن است حکمي یا موضوعي باشد. قرار منع پيگرد به سبب جرم 
نبودن عمل، امري حکمي است و تعقيب دوباره متهم حتي در صورت کشف دالیل جدید امکان 
ندارد. برعکس وقتي که قرار نهایي دادسرا در قالب منع پيگرد متهم به سبب عدم کفایت دليل 
صادر مي شود. این تصميم موضوعي بوده و اعتبار موقتي دارد؛ زیرا قطعيت این قرار به آن است 

که دالیل جدید براي تعقيب دوباره متهم بدست نياید. 
به همين دليل در بند ن ماده 3 قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب آمده 
است: ».... هرگاه به علت عدم کفایت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد دیگر 
نمي توان به همين اتهام اورا تعقيب کرد. مگر بعد از کشف دالیل جدید که در این صورت فقط 

براي یک مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود...... «. 

3- اثر اعتبار امر مختوم کیفري در مرحله دادرسي: 

آراي دادگاه ها هنگامي اعتبار امر مختوم را پيدا خواهند کرد که غير قابل اعتراض و تجدید 
نظر باشند و تا زماني که راه هاي شکایت از احکام مانند واخواهي، تجدید نظر و فرجام باز باشد 
قضيه محکوم بها اساسًا قابليت طرح ندارد. در صورت قطعي شدن حکم هر نوع تعقيب کيفري در 
مورد همان قضيه ممنوع مي شود و در صورت قطعيت حکم برائت بر عکس آن چه که در مرحله 
اشاره شد، حتي در صورت کشف دالیل جدید، رسيدگي دوباره مجاز  به آن  تحقيقات مقدماتي 
نمي باشد و اعاده دادرسي به عنوان یکي از طرق فوق العاده رسيدگي صرفًا به منظور رفع اشتباهات 
قضایي ودر جهت حفظ حقوق محکوم عليه در صورت بي گناهي اوست که استثنایي بر اعتبار امر 

قضاوت شده به شمار مي آید. 
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نتیجه
در نظام کيفري حاکم بر دستگاه قضائي و وجود مقرراتي چون ماده 18 اصالحي قانون تشکيل 
دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب 1385، این امر احتمال دارد که آراي قضایي صادره بارها 
مورد تجدید نظر قرار گيرد، ولي این امر با پذیرش و اعتبار قضيه محکوم بها منافاتي ندارد. با این 
حال با توجه به تغيير نظام کيفري و حذف تقسيم بندي جرایم بر مبناي شدت و ضعف آنان به 
خالف، جنحه و جنایت و با جایگزین شدن مجازات هاي حدي، تعزیري و.... از یک سو و همچنين 
روي کار آمدن دوباره نهاد دادسرا و رسيدگي به دعاوي کيفري در دادگاه هاي عمومي و انقالب 
وکيفري استان به نظر مي آید که قانون گذار باید بر اساس این تحوالت و با توجه به ضوابط حقوق 
جزاي اسالمي به جنبه  هاي تئوري و عملي امر مختوم کيفري بپردازد و اقدام به تصویب مقررات 

مربوط کند. 
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در آمدي بر اعتبار امر مختوم كيفري در ایران

خاطرات بحلول

بهلول مي گويد: در افغانستان شب اولي كه بنده را در زندان انفرادي جا دادند 
زندان پر از حشراتي بود كه در افغانستان به »خسك« و در ايران »سرخك« و 
»ساس« شهرت داشت. آن حشره كوچك، سرخ رنگ و به كنه مرغ شباهت 
دارد، خيلي بد بو است و هر جاي بدن را كه بگزد آبله مي زند و تا يك ساعت 
مي سوزد و مي خارد. در مدت سه روز بر اثر وجود اين حشرات نتوانستم بخوابم. 
شب سوم وقت سحر با خدا مناجات كردم و از آن بال نجات خواستم و در حال 
گريه گفتم: خدايا من حاضرم در راه دين هر زحمتي را قبول كنم، در صورتي 
كه از آن زحمت به دين فايده برسد. اگر گزيدن اين حشره ها هم براي پيشرفت 
دين اثري داشت هيچ نجات نمي خواستم و صبر مي كردم، ولي چون تحمل اين 
زحمت هيچ نفعي به دين ندارد به آبروي حضرت محمد)ص( اين بال را از سر 

بنده ات رفع نما.

كه  وقتي  كشيد  طول  خوابم  و  برد  خواب  مرا  گريه  و  مناجات  حين  در 
بيدار شدم آفتاب برآمده بود و نماز صبحم را قضا شده ديدم، هيچ جاي بدنم 
خارش نداشت و آبله نزده بود و جانوري مرا نگزيده بود. خوب كه چشمم از 
خواب باز شد، ديدم كه سرتاسر حجره را مورچه هاي بسيار گرفته اند به طوري 
كه ديوارهاي سفيد، سياه ديده مي شود. چنان كه گويا شال سياهي، روي ديوار 
كشيده شده، مورچه ها آن حشره هاي سرخ را تعقيب مي كردند و مي كشتند و 
تخمه هاي سفيدشان را كه در بين حصيرها و شكاف هاي در و ديوار رفته بود،  
از بين مي بردند. ظهر همان روز نه از حشره ها اثري بود و نه از مورچه ها و بعد 

از آن تا آخر تابستان آن سال در زندان از آن حشره ها ديده نشد.

»از كتاب عجوبه عصر بهلول قرن چهاردهم«



49
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

111

چکیده 
دین مبين اسالم به عنوان کامل ترین و برگزیده ترین دین، جوانب مختلف انسان را مورد توجه 
از جلوه  هاي  نکرده است. یکي  را فراموش  او  اجتماعي  و  احکام فردي  از  داده و هيچ کدام  قرار 
درخشنده معارف اجتماعي اسالم، احکام حقوقي و رسيدگي به قضاوت در امر کيفري است و یکي 
از موضوعات بسيار مهم در امر قضاوت نيز موضوع ادله اثبات جرم است. هدف قانون گذار از تصویب 
قانون و پيش بيني مجازات ها و برخورد با مجرمين در واقع حمایت از ارزش هاي مورد قبول جامعه 
و حفظ نظم و امنيت در آن است. اما از طرف دیگر اصل برائت و رعایت حقوق متهمين ایجاب 
مي کند تا ما براي مجازات آن ها و محقق کردن دفاع اجتماعي، به اثبات جرم آن ها بپردازیم. در فقه 
و حقوق موضوعه براي اثبات، ادله محدود و مشخصي که عبارتند از اقرار، بَينه، قسامه )درباب لوث 
براي اثبات قتل و جرح( و علم قاضي بيان شده است، ليکن با پيشرفت و گسترش علوم تجربي 
و زمينه  هاي مختلف، روش هاي علمي و تجربي جدیدي همانند پزشکي قانوني، تشخيص هویت 
ژنتيکي، خط شناسي و زبان شناسي حقوقي، براي اثبات جرم پدید آمده اند که جملگي در کشف 
حقيقت و حصول اقناع وجدان قاضي و اتخاذ تصميم عادالنه وي موثراند. از آنجا که بسياري از ادله 
در اعصار پيشين وجود نداشته و یا شناخته شده نبوده اند سببي براي اشتغال ذهن حقوق دانان براي 
بحث از تجویز تمسک به این گونه دالیل و نيز ماهيت و جایگاه حقوقي آن ها در بين سایر ادله 
نبوده است. اما در عصر حاضر پيدایش شيوه  هاي جدید کشف حقيقت، بازخواني ادله شرعي اثبات 
جرم بویژه علم قاضي که حاصل بررسي دالیل جدید است. به منظور بررسي امکان تعميم ادله ي 
موصوف و بهره گيري از ادله ي جدید ضرورت پيدا کرده است. لذا در این مقاله این ادله جدید که 

حاصل آن تمسک به علم قاضي و حصول قناعت وجداني است مورد بررسي قرار مي گيرد. 

واژگان کلیدی: اثبات - علم قاضي – جرم – کشف حقيقت – ادله ي علمي – فقه و حقوق

ماهیت حقوقي و چالش هاي علم 
قاضي در ادله ی اثبات جرم

صمد حضرتي شاهین دژ*

* دادستان عمومي و انقالب مهاباد و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد
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مقدمه

برخي از فقها و حقوق دانان به استناد به آیات و احادیث و آثار سلف و نيز قاعد ه اي درءالحدود 
بالشبهات، طرق اثبات جرم را محدود به موارد منصوص در شرع دانسته اند و توسعه ادله ي اثبات 
را ناروا شمرده اند. در مقابل گروهي دیگر از صاحب نظران معتقدند که در منابع شرعي، دليلي بر 
حصر ادله ي اثبات وجود ندارد؛ چون شرع اسالم، نظام نمایات و مقاصد و تأمين مصالح مشروع 
است. اصل جواز توسل بر مبادي جهت نيل به مقاصد است و مستثنيات این اصل باید مستند 
به دالیل متقن شرعي و قانوني باشد. در خصوص امر قضا مقصود مهم، رسيدن قاضي به اقناع 
وجداني است. راه  هاي رسيدن به اقناع و استقرار وجدان را به حکم خود وجدان نمي توان محدود 
به طرق خاصي نمود. با گسترش علوم تجربي، پس از تجدید حيات علمي در اروپا، علم حقوق 
نيز از تأثير این پيشرفت بي بهره نماند و در مسير روش علمي قرار گرفت و فلسفه حقوق نيز به 
موازات آن حرکت کرد. امروزه به جاي تقویت جنبه  هاي نظري، بيشتر بر جنبه  هاي علمي تکيه 
مي شود و به نظر اندیشمندان علم حقوق به جاي طرفداري از یک نظریه خاص، از دستاورد هاي 
همه مکاتب با توجه به علم آمار و نتيجه گيري آن بهره گيري شود. ارزیابي کمي و کيفي داده هاي 
این علوم و بهره مندي از توان کارشناسان مربوط موجب حصول اطمينان به روش هاي تحقيق 
مي شود. زیرا نزدیک ترین راه براي درک حقيقت، روبروشدن با واقعيت  هایي از زندگي است که 
موجب یافتن راه حل  هاي عيني مي شود. پژوهش  هاي روانشناسي نشان داده است که بعضي از 
اقرارها و شهادت ها – به سهو یا عمد – دروغ و بي اساس بوده و از آنجا که با تقواترین افراد نيز 
ممکن است – حتي از روي حسن نيت – به دروغ شهادت دهند، بنابراین حکمي هم که بر مبناي 
آن صادر شده بر خالف حق و عدالت خواهد بود. در قرن حاضر، اکتشافاتي در علوم پدید آمده 
که موجب شده برخي، دوره ي دیگري را در دالیل حقوقي و کيفري پيش بيني کنند که در آن 
» دالیل علمي« جایگزین »دالیل قانوني« و یا »دالیل معنوي« شود و افراد متخصصي چون 
طبيب، روانشناس جرم شناسي و حتي زبان شناسي حقوقي که به تازگي قدم در عرصه علم حقوق 
نهاده است، به عنوان کارشناس مؤثر، دستيار قاضي مي شوند. باید از دالیل علمي بدست آمده در 
عصر حاضر به طور شایسته استفاده ي علمي صورت پذیرد. بدیهي است در حوزه حقوق که رعایت 
عدالت و انصاف در مورد افراد که موضوعيت و اولویت اول را داراست، بایستي این گونه دالیل با 

ماهيت حقوقي و چالش هاي علم قاضي در ادله اثبات جرم
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وجهه کاربردي مورد توجه قرار گيرند. با توجه به این که در قرآن کریم فلسفه ارسال رسل برقراري 
عدالت است، استفاده از دالیل علمي از جمله تکيه بر علم قاضي که حاصل این دالیل مي باشد، 
پاسخگوي  عنوان  به  دین  بودن  روز  به  بيانگر  بلکه  ندارد،  اسالم  قوانين شرعي  با  منافاتي  تنها 
مناسب نياز هاي بشري در تمامي اعصار بوده و جلوه شایسته اي از مترقي بودن شرع مقدس اسالم 
به شمار مي رود. بنابراین الزم مي نماید ضمن بيان موارد کاربرد این ادله که حاصل آن استناد به 
علم قاضي است، در کشف و اثبات جرایم، با دیدگاه حقوقي به آن ها توجه شده و ارزش اثباتي و 

جایگاه آن ها در بين سایر ادله در حقوق کيفري ایران بررسي شود. 

1- سیستم حاکم بر ادله در فقه و حقوق ایران 

مي کند،  پيروي  سيستم  کدام  از  اسالم،  قضایي  نظام  در  دعوي  اثبات  ادله ي  این که  درباره 
کمتر کسي به بحث پرداخته است. دکتر گلدوزیان در این باره گفته اند که ادله اثبات دعوي در 
نظام قضایي اسالم، در غير از جرایم تعزیري، تابع ادله قانوني و در جرایم تعزیري، تابع سيستم 
اقناع وجدان قضایي است. )گلدوزیان، 1384، ص82( این دسته از حقوق دانان معتقدند از آنجا که 
سياست جنایي اسالم در جرایم حق اللهي، مبتني بر بزه پوشي و عدم اثبات است، شارع مقدس، 
ادله اثبات این گونه جرایم را منحصر و محدود و نيز بسيار سخت و مشکل نموده است )مثل چهار 
بار اقرار یا شهادت چهار شاهد عادل براي اثبات جرایمي مثل زنا، لواط و مساحقه(؛ زیرا رابطه  ي 
موجود در جرایم حق اللهي، رابطه بين خداوند و انسان بوده و صاحب حق در این گونه جرایم خداوند 
است و خداوند نيز در این گونه امور راه توبه و انابه را براي افراد باز گذاشته است. لذا معتقدند که 
در این گونه جرایم سيستم دالیل قانوني حاکم بوده و استفاده از دالیل جدید جهت کشف و اثبات 

این گونه جرایم ممنوع است. 
قطع نظر از صحت و سقم دیدگاه حقوق دانان مذکور، نکته در خور توجه این است که در نظام 
قضایي اسالم و همين طور قوانين موضوعه ي ایران، بين جرایم تعزیري و غير تعزیري )حدود، 
قصاص و دیات( از نظر ادله اثبات، تفاوتي وجود ندارد. بنابراین تمایز قائل شدن بين اثبات این نوع 
جرایم و تفکيک آن ها به این صورت صحيح به نظر نمي رسد.)1( لذا براي فهم این که ادله ي اثبات 
نامه  پايان   ، ايران  کيفری  در حقوق  علمی  ادله  ، جايگاه  آتابايی   ، ر.ک: محمد صادق  بيشتر  آگاهي  براي   .1

کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ، ص 31.  

صمد حضرتي شاهين دژ
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دعوي در فقه و قوانين موضوعه، تابع کداميک از دو سيستم است، باید به ویژگي  هاي ماهوي و 
اختصاصي آن ها توجه کرد. ادله اثبات دعوي در نظام قضایي اسالم و قوانين موضوعه ي ایران 
داراي خصوصياتي است که در بدو امر شائبه ي پيروي از سيستم ادله قانوني را به ذهن متبادر 
مي کند. در فقه و قانون موضوعه، بعضي ادله به دعاوي خاصي اختصاص دارد؛ مثاًل قسامه فقط 
براي اثبات قتل و جرح، آن هم در صورت فراهم شدن شرایط ویژ ه اي )لوث( کاربرد دارد. در جرایم 
اثبات این گونه  ادله  مستوجب حد، قصاص و دیات، قانون گذار ضمن برشمردن و احصاء نمودن 
جرایم، دقيق ترین و جزئي ترین شرایط را براي اثبات آن ها مقرر کرده است. این امور، از خصوصيات 
و قواعد عام تر و اساسي تري بر حاکم سيستم ادله ي اثبات دعاوي در نظام قضایي اسالم و حقوق 
موضوعه ي ایران است که نشان مي دهد ادله ي اثبات دعوي در فقه و قانون موضوعه ما، علي 
رغم سنخيت بيشتري که با سيستم دالیل معنوي دارد، داراي ویژگي  هاي خاص و منحصر به خود 
مي باشد که مي توان آن را سيستم ادلـه ي اسالمي ناميد. این ویژگي ها به شرح زیر مورد بررسي 

قرار مي گيرد. 

1-1- طریقت ادله ی اثبات دعوي 

ادله ي اثبات دعوي در فقه و قانون ایران طریقيت دارد؛ یعني قاضي صرفًا به دنبال فراهم 
فاقد  نفسه  في  و  واقع  سوي  به  است  راهي  و  طریق  دليل  بلکه  نمي باشد،  ادله  صوري  آوردن 
موضوعيت است و آن چه اهميت دارد، پيدایش قطع و یقين است، اعم از این که شارع، در لفظ به 
آن تصریح کرده باشد یا خير. بر عکس در برخي از سيستم  هاي دیگر که مالک عمل در آن ها، 
حقيقت قضایي است و قاضي با فراهم آمدن صوري ادله ي اثبات جرم، مجرم بودن متهم را فرض 

مي کند و با توجه به ثبوت این حقيقت قضایي، اقدام به اصدار حکم مي نماید. 
بنابراین، هدف از دادرسي اسالمي، کشف حقيقت و واقعيت و حکم نمودن بر اساس آن به 
منظور اجراي عدالت مي باشد و شارع مقدس براي این که امور زندگي اجتماعي بشر تعطيل نشود، 
بينه، سوگند( تحت شرایطي براي  )اقرار،  را  در صورت عدم حصول علم و یقين، طرق دیگري 
اثبات دعوي تعيين کرده است که همگي جنبه ي طریقيت داشته و در صورتي معتبرند که مخالف 

علم قاضي نباشد. 

ماهيت حقوقي و چالش هاي علم قاضي در ادله اثبات جرم
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2-1- صالحیت قاضي در تعیین ارزش اثباتي ادله

در حقوق کيفري اسالمي، گرچه اموري به عنوان ادله ي اثبات دعوي ذکر و شرایطي هم از 
طریق شارع براي آن ها تعيين شده است، ولي با وجود آن، قاضي مجبور نيست با فراهم آمدن 
صوري این ادله، حتمًا به مقتضي آن حکم دهد. او مي تواند به شهادت، اقرار، سوگند و غيره که به 
نحوي به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتيب اثر ندهد و به استناد امارات و غيره دعوي 
دادگاه  آیين دادرسي  قانون  قانون گذار در ماده ي 194  به همين جهت است که  را فيصله دهد. 
عمومي و انقالب در امور کيفري مصوب 1378 بيان مي کند که، »هر گاه متهم اقرار به ارتکاب 
جرم مي نماید و اقرار او صریح و موجب هيچ گونه شک و شبهه اي نباشد و قراین و امارات نيز مؤید 
این معني باشد، دادگاه مبادرت به صدور رأي مي نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود 
تردید در اقرار یا تعارض با ادله ي دیگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده 
و به ادله ي دیگر رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود « و نيز ماده ي 155 از همين قانون 

شرایطي را براي شهود در نظر گرفته است. 
در حقوق اسالم، تحصيل دليل از طرف قاضي ممنوع نيست و او مي تواند از قراین موجود در 
هر دعوایي استفاده کند و علمي که از این طریق بدست مي آید حجت است و باید بر طبق آن 

حکم دهد و احقاق حق نماید. )جعفري لنگرودي، 1372، ص446(

3-1- حصري نبودن ادله در حقوق کیفري ایران 

حصري بودن ادله اثبات دعوي در حقوق اسالم یا باز بودن دست قاضي در استناد به اسباب 
بودن  بر محصور  عقيده  اظهار  قدما  است.  بوده  اسالم  علماي  موجب علم همواره موضوع بحث 
ادله ي اثبات دعوي به بينه و یمين کرده اند. این دسته به احادیث مختلفي از جمله حدیث نبوي 
استناد مي کنند که فرموده: »انما اقضي بينکم بالبينات و االیمان...« و دسته اي دیگر از این فقيهان 
به مرسله یونس و خبر اسماعيل بن ابي اویس استناد کرده  اند؛ ظاهر این احادیث حاکي از محصور 

شدن ادله اثبات دعوي به شهادت، قسم و اقرار مي باشد. )جعفري لنگرودي، 1363، ص348(
گروه دیگر عقيده دارند که در شرع مقدس اسالم نصي بر حصر ادله اثبات دعوي وجود ندارد، 
بلکه فقط برخي از ادله مانند بينه به معني اخص، اقرار و یمين را عنوان کرده است و آنگاه با 
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ارائه ي کلياتي مثل آیه ي شریفه ي »و ال تقف ما ليس لک به علم«)1( و نيز آیات دیگري از این 
دست که مضمون همه ي آنها بيانگر حکم نمودن بر اساس حق و حقيقت و رعایت عدل و قسط 
مي باشد،)2( به طور عام، هر امري را به وسيله آن نسبت به امري قطع و یقين حاصل شود، معتبر 

دانسته و دست قضات را باز نهاده اند. 
در تأیيد این نظر استدالل شده که در قرآن کریم و احادیث نبوي به تبع قرآن، بينه در معني 
لغوي خود به کار رفته است و بينه در لغت هر چيزي است که بتواند مجهولي را اثبات کند. بينه 

در این معني مترادف با دليل است. 
برخي از فقها، بينه را به معني عام و مطلق دليل به کار برده اند سيد مرتضي علم الهدي در 
از  را  و شهادت  اقرار  وقتي  زیرا  است؛  بينه  قاضي قوي ترین  قاضي مي گوید: »علم  مبحث علم 
مصادیق بينه مي دانيم، علم یقيني )علم قاضي( از جهت کاشفيت از واقع قوي تر از آن هاست. )علم 
الهدي، 1315هـ. ق، 492( این سخن از سيد مرتضي نشان مي دهد که بينه را به معني مطلق 

دليل و اعم از عدلين مي داند. 
در همين مورد حضرت آیت اهلل خویي مي فرماید: »براي بينه حقيقت شرعيه و یا متشرعي ثابت 
نشده است بلکه در قرآن و روایت به همان معناي لغوي که به معناي دليل روشن و واضح آمده 
است. معناي روایت معروف از رسول خدا که مي فرماید، »انما اقضي بينکم بالبينات و االیمان« 
قضاوت  سوگند  و  )دليل(  بينه  به  تنها  مردم  شما  بين  که  است  آن  بي تا، ص232(  )حرعاملي، 
مي کنم و هدف از این گفتار آن است که پيغمبر )ص( و ائمه هدي )ع( به استثناي حضرت قائم، 
در مخاصمات و مرافعات به علم وجداني خود قضاوت نمي کنند، بلکه به دليل، حجت و سوگند 
استناد مي کنند و باالخره این معنا که در ذهن فقها متداول شده است، بينه را به معناي شهادت دو 
نفر عادل دانسته اند و اصل و مبنائي ندارد، بلکه در روایت ما به همان معناي لغوي استعمال شده 

است.« )خویي، 1408، هـ. ق، ص 317(
ابن حزم از فقهاي اهل سنت نيز چنين دیدگاهي داشته و معتقد است که بينه اعم از علم 

قاضي و شهادت مي باشد. 

1. االسراء ، آيه36
2. نساء ،آيات 58 و 135، مائده ، آيه 43، صاد، آيه 26
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از  براین مفهوم آن اعم  بنا  بيان و روشن مي کند.  بينه به معني هر چيزي است که حق را 
مفهومي است که برخي فقها از این کلمه دارند. قاضي براي بدست آوردن مجهول قضایي، گاهي 
به علم خود استناد کرده و گاه نمي کند. اگر به علم خود استناد کند، براي هر دليل و مدرکي که 
موجب علم شود، مي تواند اعتبار قائل شود و اگر به هر دليل علم خود را مدرک قضاوت قرار ندهد، 
ادله اثبات قانوني او را موظف مي کند که بر طبق آن به مجهول قضایي رسيده و به استناد آن ادله 
قضاوت نماید، مشروط به آن که قاضي علم به خالف آن نداشته باشد. بنا براین در تعریف بينه و 
دليل مي توان چنين گفت: بينه و دليل عبارت است از راهنماي اندیشه قاضي براي کشف امر مورد 
نزاع، یا به گونه اي که براي قاضي علم آور باشد و یا آن که قانون آن را دليل دانسته باشد. )محمودي 

دشتي، 1364، ص426( 
از بررسي اقوال علما هم مي توان دریافت که دليل قاطعي مبني بر این که لفظ بينه در قرآن 
و سنت به معني خاص یعني »شاهد« بوده باشد وجود ندارد و در مواردي نيز که در برخي روایات 
منقول از پيامبر )ص(و ائمه )ع( به معني خاص به کار رفته، مي تواند به لحاظ غلبه استعمال باشد. 
زیرا در آن زمان، حتي اگر لفظ بينه در معني عام خود حقيقت بوده، مصداقي غير از شاهد نداشته و 
یا متصور نبوده است. لذا مي توان ادعا کرد که بينه در لسان اخبار به همان معني مطلق دليل است 
و این به معناي طریقيت داشتن ادله و تجویز شرع جهت استفاده از نتایج و یافته  هاي علوم جدید 

در راستاي کشف و اثبات جرایم و حقایق مي باشد. 

2- علم قاضي و جایگاه آن در حقوق کیفري ایران 

یکي دیگر از راه  هاي اثبات جرم , علم قاضي است. البته جواز استناد قاضي به علم خود از 
دیر زمان ميان فقها و حقوق دانان مورد بحث بوده است. چنان چه ثابت شود که قاضي مي تواند 
اثبات جرم خصوصيتي  به استناد علم خود حکم صادر کند، بيان گر این است که ادله ي شرعي 
ندارد و محصور و محدود نبوده، بلکه جنبه طریقيت دارند. فقها در این مسأله اتفاق نظر دارند که 
نباشد،  امام معصوم  اما اگر  امام معصوم باشد، جایز است به علمش استناد کند.  چنان چه قاضي 
اجمااًل مي توان گفت که بين فقها در این مسأله اختالف نظر و تفاوت آراء وجود دارد؛ اهم این 
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نظریات شامل موارد زیر است: 
  1 – مشهور بين فقهاي اماميه این است که حاکم مي تواند در همه ي دعاوي و جرایم , اعم 
از حق اهلل؛ چون شرب خمر و زنا و حق الناس، نظير قصاص و قذف به استناد علم خود قضاوت 

کند. )علم الهدي، 1315، ص 486، موسوي خميني، 1403، ص 408( 
 2 – ابن جنيد اسکافي بر این عقيده بوده که قاضي در حق اهلل و در حق الناس نمي تواند به 

علم خود قضاوت کند. )شهيد ثاني، 1413هـ. ق، ص 384(
 3 – قول به تفصيل )بين حق اهلل و حق الناس( که به ابن جنيد نسبت داده شده است، به 
این معني که قاضي فقط در حق اهلل مي تواند به استناد خود داوري کند، نه در حق الناس. )شهيد 

ثاني، 1413هـ. ق، ص 384( 
 4 – نظر بعضي دیگر نيز تفصيل است، ولي عکس نظير پيشين: » قاضي مي تواند به استناد 

علم خود در حق الناس داوري کند، نه در حق اهلل«. )ابن حمزه طوسي، 1408هـ. ق، ص4( 
 5 – شيخ طوسي در بعضي آثارش بين حدود و غير حدود فرق گذاشته است و در حدود، 

قضاوت به استناد علم قاضي را جایز نمي داند. )شيخ طوسي، 1317 هـ. ق، ص 12( 
   ماده ي 105 قانون مجازات اسالمي مقرر داشته است: »حاکم شرع در حق اهلل و حق الناس 
به علم خود عمل کند و حد الهي را جاري نماید و الزم است مستند علم را ذکر کند.« این ماده 
گرچه در باب زنا و ذیل عنوان کيفيت اجراي حد آمد است، ولي با توجه به اطالق عموم » حق 
اهلل و حق الناس « و با لحاظ مباني فقهي اي که ذکر کردیم و نيز صراحت ماده، معلوم مي شود که 

قاضي کيفري براي اثبات تمام امور کيفري مي تواند به علم خود استناد کند. 
ماده ي 120 قانون مرقوم نيز مقرر مي دارد: »حاکم شرع مي تواند طبق علم خود که از طرق 
متعارف حاصل شود، حکم کند.« این ماده هم گرچه در ذیل »راه  هاي ثبوت لواط در دادگاه « آمده 
است، اما به لحاظ الغاي خصوصيت در بزه مذکور و با توجه به لحن عام مقنن، در سایر دعاوي 
هم قابليت استناد دارد. البته ضابطه ي مهمي براي اعتبار علم قاضي است و آن لزوم متعارف بودن 

مقدمات و مستندات حصول علم است. 
از  انقالب، علم قاضي به عنوان یکي  از  بعد  باید بگویيم که در قوانين موضوعه ي  بنابراین 
در  را  قاضي  اغلب کشورها، علم شخصي  امروزه  ليکن  است.  پذیرفته شده  اثبات جرایم  ادله ي 
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تعریف سایر ادله یا در رأس همه ي آن ها پذیرا نيستند و در اثبات عقيده ي خود به قاعد هاي که به 
موجب آن » نمي توان هم قاضي و هم طرف دعوي بود « استناد مي کنند. به نظر اینان، وظيفه 
قاضي اظهار نظر بي طرفانه نسبت به دالیلي است که اصحاب دعوي براي اثبات ادعاي خود باید 
ارائه دهند و این دالیل باید به گونه اي ترافعي مورد بحث در دادگاه واقع شود. به عالوه دادگاه هاي 
یا مسموعات شخصي  از مشهودات  ناشي  مواردي که  در  را  قاضي  نمي توانند مستند علم  عالي 
اوست، کنترل کنند. اما مشهور فقهاي اماميه معتقدند که چنان چه قاضي به علم خود عمل نکند، 
صفت عدالت از او سلب مي شود و الزمه صدور حکم بر مبناي حق و عدل، قرار گرفتن علم قاضي 

در رأس ادله است. )آشوري، 1384، ص266( 

1-2- بررسي مفهوم علم 

1363، ص46(  )فراهيدي،  است.  ندانستن  معناي  به  و  جهل  مقابل  لغت  اهل  نظر  از  علم 
به ویژه در مسأله ي علم قاضي،  در اصطالح حقوقي و قضایي درباره ي مفهوم و مصداق علم، 

برداشت  هاي مختلفي وجود دارد که جهت روشن شدن آن به بررسي این مسأله مي پردازیم. 

1-1-2- مقصود از علم در قضا و قضاوت 

 منظور از علم در قضا و داوري، منحصر به علم منطقي که هيچ گونه احتمال خالف در آن 
نباشد نيست. بلکه علم عادي در حد اطمينان را نيز شامل مي شود. 

آقاي دکتر جعفري لنگرودي در این زمينه مي گوید: »به نظرم روح مشترک ادله اثبات دعوي 
و پایه همگي آنها علم عادي است، علم عادي یا قطع متعارف که نام اطمينان هم به خود گرفته 
است، علمي است که متعارف مردم در برخورد با قضایا و حوادث پيدا مي کنند. آدم ابله و ضعيف، زود 
قطع به مسائل مورد توجه خود پيدا مي کنند. آدم تحصيل کرده در سطح باال به علت این که غالبًا با 
کشف مجهوالت، دست و پنجه گرم مي کند به هر گونه شک و شبهه ي عجيب و غریب توجه دارد 
و به همين جهت دیر جزم براي او حاصل مي شود. پس معيار، نه این است و نه آن. بلکه متعارف 
مردم که اکثر را تشکيل مي دهند معيار هستند. علم آنان را علم عادي ناميده اند. عالمت علم عادي 

سکون نفس است که از آن با لغت اطمينان یاد مي شود. « )جعفري لنگرودي، 1363، ص46(
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ميرزا ابوالحسن شعراني، در تعریف »علم عادي « چنين مي گوید: » علماي علم اصول فقه، 
بعضي از علوم را علوم عادي مي نامند و آن عبارت است از: علمي که احتمال خالف آن، عادي 
باشد؛ مثل پرواز کردن انسان در آسمان، اگر چه عقاًل محال نمي باشد. در مقابل علم عادي، علم 
فلسفي و منطقي قرار دارد. که احتمال خالف در آن محال عقلي است؛ زیرا عادتًا احتمال خالف 

در آن نيست«. )شعراني، 1374 هـ. ق، ص 12( 
شيخ طوسي در کتاب عده االصول در تعریف علم عادي مي نویسد: »علم آن است که آرامش 
وجدان باورها به آدمي ببخشد که از این سکون نفس با واژه ي اطمينان هم یاد کرده اند«. )طوسي، 

1317هـ. ق، ص4( 

2-1-2- کشف واقع و یقین فلسفي یا فصل دعاوي و علم عادي 

    بعضي حقوق دانان معتقدند که » وقتي به یقين فلسفي دسترسي نباشد... دیگر از کشف 
مجهوالت و حقایق صحبت کردن بيهوده است، بلکه مصلحت مقتضي این است که به علم عادي 
این  اگر  با واقع گفت و گو نکنيم.  این گونه علم و یقين  از مطابقت  نفوذ آن تن در دهيم و  و 
مصلحت اندیشي را نادیده بگيریم، اساسًا نباید عدالت خانه باز کرد و بار عام داد که مردم دعاوي 
خود را در آن طرح کنند؛ چون در عدالت خانه، علم عادي حکومت مي کند و بس. براي این که 
یقين فلسفي به قدر کافي در دسترس انسان نيست، اگر از علم عادي چشم بپوشد، روزانه یک 

پرونده هم فيصله پيدا نمي کند.« )جعفري لنگرودي، 1370، ص35( 
عالوه بر این در عالم حقوق و قضاوت، کشف واقع به آن معني که در حل مجهوالت طبيعي 
مورد نظر است توجه نمي باشد؛ زیرا مجهوالت در زندگي قضایي بي حد و شمار است و منتظر حل 
مجهول ماندن چرخ زندگي را مختل مي کند و ناگزیر در علم حقوق و فن قضا باید راه  هاي دیگري 

براي حل مجهوالت جست و جو کرد. 
بنابراین، طرق اثبات جرایم و دعاوي را به ادله اي خاص منحصر کردن، بي پایه و غلط است؛ 
زیرا موازین شرعي )بينه، اقرار، قسم( صرفًا اماراتي هستند که ما آن ها را منطبق با واقع فرض 
مي کنيم و در صورتي که مخالف با علم قاضي باشد از درجه اعتبار ساقط مي باشند و این که در 
حقوق موضوعه ي ما، عمل به علم قاضي در تمام دعاوي معتبر بوده و منظور از علم نيز همان 
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علم عادي است و نه علم یقيني و فلسفي. در واقع در حقوق کيفري اسالم گرچه اموري به عنوان 
ادله ي اثبات دعوي ذکر و شرایطي هم از طریق شارع براي آن ها تعيين شده است، ولي، قاضي 
مجبور نيست با فراهم آمدن صوري این ادله، حتمًا به مقتضي آن حکم کند. او مي تواند به شهادت، 
اقرار، قسم و غيره که به نحوي به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است ترتيب اثر ندهد و به 

استناد ادله ي علمي جدید و امارات که موجب علم او شده اند، دعوي را فيصله دهد. 

2-2- ضوابط و شرایط اعتبار علم قاضي 

باید بگویيم که براي معتبر شناختن علم قاضي ضوابط و شرایطي وجود دارد که عدم رعایت 
هر یک از آن ها مي تواند موجب سلب اعتبار و نتيجتًا نقض حکمي که بر مبناي علم فاقد ضابطه 

صادر گردیده از سوي مرجع قانوني صالحيتدار باشد. ضوابط و شرایط مزبور عبارتند از: 
الف – لزوم طرح مستندات علم قاضي در جلسه دادرسي

ب – لزوم ذکر مستندات علم در رأي
ج – لزوم متعارف بودن راه  هاي حصول علم براي قاضي. 

1-2-2- لزوم قید مستندات علم در جلسه دادرسي 

رعایت حق دفاع و پاسخگویي براي متهم در امور کيفري از اصول اوليه و پذیرفته شده در 
تمامي نظام  هاي حقوقي است و در فقه اسالم که مأخذ و منبع اصلي قانون ایران است، نيز جایگاه 
ویژ ه اي دارد. بر همين مبنا بي گمان باید بگویيم که هر گاه قاضي از قراین و امارات یا اسناد و یا 
گواهي  هاي پزشکي و قانوني و سایر ادله موجود در پرونده بر مجرميت متهم علم پيدا کند، ناگزیر 
باید مستندات مزبور را در جلسه ي دادرسي براي متهم بيان و تفهيم کند تا امکان دفاع براي او که 
از علم قاضي متضرر خواهد شد، فراهم گردد. چون ممکن است نقد و بررسي مستندات مزبور توسط 
متهم و یا وکيل او، اساس علم قاضي را متزلزل کرده و قاضي را به نتيجه دیگري رهنمون سازد. 

2-2-2- لزوم قید مستندات علم در رأي صادره 

این ضابطه براي اعتبار علم قاضي، عالوه بر آن که در متن ماده ي 105 قانون مجازات اسالمي 
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باید  نيز که اشعار مي دارد: » احکام دادگاه ها  از دقت در اصل 166 قانون اساسي  تصریح شده، 
مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است «، قابل 
استفاده است. بدیهي است که اگر علم قاضي به عنوان راه اثبات دعوي مورد استناد باشد، ناگزیر 
قاضي باید در متن رأي خویش تصریح کند که از چه راه  هایي براي او علم حاصل شده است. 
ثمره ي این تکليف در امکان نظارت بر حسن اجراي قانون و احراز صحت مبنایي رأي از ناحيه 
دادگاه عالي نهفته است و ضابطه ي دیگر یعني لزوم متعارف و معقول بودن طرق حصول علم، 
در صورتي قابل تحقق و ارزیابي است که مستندات حصول علم در متن دادنامه ذکر شده باشد. 
چه، اگر جز این باشد در مرحله ي تجدیدنظر یا سایر طرق اعمال نظارت، باید شخص قاضي صادر 
کننده ي حکم به استناد علم را دعوت و از او سؤال کرد که مقدمات و مأخذ حصول علم نزد او چه 

بوده است ؟ امري که غير عملي و خالف اصول مي باشد. 
»آزادي دادرس در احراز واقع، در هيچ صورتي او را بي نياز از توجيه اعتقاد خود و بيان مباني 
آن نمي کند. الزام دادگاه به استدالل و تکيه بر قوانين یکي از تضمين  هاي مهم بي طرفي قاضي و 

امکان بازرسي اندیشه ي او در دادگاه هاي باالتر است«. )کاتوزیان، 1383، ص53( 

3-2-2- لزوم متعارف بودن راه  هاي حصول علم براي قاضي 

این ضابطه به عنوان یک قاعده ي کلي از اهميت ویژ هاي برخوردار است، به طوري که در 
ماده ي 120 قانون مجازات اسالمي به آن تصریح شده است. 

از توجه به آیه ي شریفه ي »و ال تقف ما ليس لک به علم«)1( استفاده مي شود که پيروي از قطع 
و یقين صرف نظر از ابزار نيل به آن، بي اشکال است. از هر رهگذر که قطع به دست آید، حجت 
است. البته باید این طریق که موجب پيدایش یقين است، طرق عادي است قطع حاصله از راه از 

جفر و رمل و خواب و نظایر آن، حجت نيست. )جعفري لنگرودي، 1363، ص278(
بنا بر این نتایج بدست آمده از آزمایش DNA و نيز سایر قراین و اماراتي که به حکم علم 
و دانش بشري نتایج آن ها حتمي و مسلم است، یقينًا مي توانند در زمره طرق متعارف و معقول 

حصول علم براي قاضي شمرده شوند. 

1. سوره اسراء ، آيه 36 
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3-2- طرق حصول علم قاضي 

راه  هاي حصول علم قاضي و منشأ آن، گاهي از طریق بررسي پرونده و استماع شهادت شهود و 
نظریات طرفين دعوي بر اساس بينه و اقرار و مانند این ها حاصل مي شود و گاهي راه  هاي حصول 
علم قاضي در خارج محکمه پيدا مي شود و بعضي مواقع، علم، از غير طرقي که ذکر شد به دست 

مي آید مثل استفاده از اکتشافات و علم جدید. )السنهوري، 1980 م، صص89-90( 
حال این سؤال مطرح مي شود که آیا تمامي راه  هایي که قاضي به کمک آن ها علم حاصل 

مي کند، حجيت دارند یا خير ؟ 
در قسم اول بحثي نيست و علمي که از طریق بينه و اقرار به دست مي آید، حجت است و از 
محل نزاع خارج مي باشد. به عبارت دیگر، خود بينه و اقرار مستند حکم قاضي قرار مي گيرند. اما 
مسائل جدید نظير طرق آزمایشگاهي، فيلم  هاي ویدیویي، نوار ضبط صوت، اسلحه شناسي، خط 

شناسي، عکس  هاي جنایي و غيره را قاضي مي تواند مستند علم خود قرار دهد؟ 
قاضي  اسالمي،  قانون مجازات  و 120  مواد 105  بيان شد، مطابق  نيز  قباًل  همان طور که 
مي تواند در حق اهلل و حق الناس مطابق علم خود که از طرق متعارف حاصل شده است، حکم دهد. 
باید بگویيم آن چه در این گونه موارد مالک قضاوت است، علم قاضي است که از طریق آزمایشگاه، 

فيلم، نوار و غيره به دست آمده است نه این که مالک، خود فيلم، نوار و غيره باشد. 
بنابراین، از طرفي در حجيت مطلق علم قاضي، تردیدي نيست و از طرف دیگر، منبع حصول 
علم قاضي از طریق متعارف و عقالیي که حاصل شده باشد، مي تواند مبناي حکم و حل و فصل 

دعوي قرار گيرد. 
برخي از فقها به صراحت، روش هاي یقين آور علمي کشف جرم را جزء منابع حصول علم قاضي 

مي دانند. )شيرازي، بي تا، ص 219(
محمد جواد مغنيه راه هاي حصول علم قاضي را که در خالل بررسي پرونده به وجود مي آید، 

به شرح زیر بر شمرده است: 
دیدن  خور  در  و  مادي  رویداد هاي  از  موضوع  چنان چه  قاضي؛  وسيله  به  محل  معاینه   –  1

باشد. 
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2 – قرینه ها و اماره  هاي موضوعي )قضایي( که قاضي در حين رسيدگي به پرونده و گفتگوي 
طرفين و مانند آن، با هوش و دریافت و استنباط خود به دست مي آورد. 

 3 – اموري که همه ي مردم، درستي و نادرستي آنرا به خوبي درمي یابند؛ مثل ادعاي شنيدن 
کر و دیدن کور. 

4 – پزشکي قانوني که شاخه اي از کارشناسي است. 
5 – مباني همگاني و متداول شرعي. مانند این که کمترین مدت حمل، شش ماه و بيشترین 

آن دوازده ماه است )در بيرون از مدت، نسب منتفي مي شود(. )مغنيه، 1404، هـ. ق، ص129(
تمام  از  و قاضي مي تواند  نيست،  امور خاصي  در  منابع حصول علم قاضي منحصر  بنابراین 
علم  آوردن  بدست  براي  مي شود،  یقين  حصول  موجب  که  جرم  کشف  علمي  جدید  روش هاي 
استفاده کند و آن را مبناي قضاوت خود قرار دهد. با این مبنا، اگر قاضي از طریق دیدن فيلمي که 
جاني را در حال ارتکاب جرم نشان دهد و یا آزمایش خوني که از او به جاي مانده است و... علم 

پيدا کند که متهم، مجرم است، مي تواند بر اساس آن قضاوت کند. 
این روش، در یکي از بخشنامه  هاي شوراي عالي قضایي نيز مورد توصيه قرار گرفته است: 

»... لزومًا متذکر مي شود که هر چند در برخي از جرایم، طریق اثبات دعوي در قانون ذکر 
شده، لکن چون امر از باب طریقيت و حصول علم براي قاضي است و قاضي براي حصول قطع و 
یقين، از هيچ نوع تحقيقي که علم را تحصيل کند، منع نگردیده است، مقتضي است در رسيدگي ها، 
استفاده از طریق علمي کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند و از وسایلي که دانش بشري در این 

زمينه فراهم نموده است، استفاده نماید.« )1( 
بنابراین وقتي علم قاضي به طور قطعي و از راه  هاي یقيني حاصل شود، حکم و قضاوت بر 
طبق آن ضروري خواهد بود و ممکن است که این علم از طرق غير معهود شرعي مانند طرق 

علمي و آزمایشگاهي حاصل شود. 

1. بخشنامه شماره 1/56313 ، مورخه 1372/2/6 شورای عالی قضايی
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نتیجه 

ادله ي اثبات جرم در حقوق کيفري ایران طریقيت داشته و محدود به موارد مطرح در منابع 

شرعي و قانوني نيست. 

از آنجا که هدف از دادرسي اسالمي، کشف حقيقت و حکم نمودن بر اساس آن جهت ایجاد 

عدل و قسط و برقراري امنيت و نظم اجتماعي است لذا استفاده از ادله ي علمي جهت کشف و 

اثبات جرایم نه تنها مجاز بلکه الزم و ضروري است. 

در حقوق کيفري ایران، ادله ي علمي جدید علي رغم ارزش و اهميتي که در کشف و اثبات 

جرایم دارند، صرفًا و به تنهایي نمي توانند مستند حکم قاضي قرار گيرد، بلکه از لحاظ ماهيت حقوقي، 

قراین و اماراتي محسوب مي شود که عمدتًا توسط کارشناس و در قالب نظریه ي کارشناسي مطرح 

و ارائه گردیده و صرفًا مي توانند طرق متعارفي جهت حصول علم قاضي محسوب شوند. 

علم در مفهوم فلسفي خود حالت قطع و جزم و یقين را گویند که موجب قناعت وجدان و 

سکون نفس در ذوالعلم شود. از آنجا که چنين حالتي در قضایاي مطروحه در پرونده ها براي قاضي 

به ندرت قابل تحقق و حصول است، قانون گذار ظن غالب را نيز در حکم علم قرار داده و احتمال 

مخالف را نادیده گرفته و اوضاع و احوالي را تحت عنوان »اماره ي قانوني« و اماره ي قضایي« که 

وجدان دادرس را قانع سازد و باعث علم و اطمينان او گردد، معتبر دانسته است. 

در فقه اسالم در باره حجيت یا عدم جّميت علم قاضي و قلمرو آن، آراي مختلفي ابراز گردیده 

و آن چه به عنوان نظر مشهور مطرح است و بر آن ادعاي اجماع شده، حجيت و اعتبار مطلق علم 

قاضي در تمامي حقوق اعم از حق اهلل و حق الناس است و چنان چه علم او ناشي از مستندات 

متعارف و عادي باشد و با اتکاي به قراین و امارات )ادله ي علمي( حاصل شود، )به نحوي که براي 

نوع اشخاصي که در جریان دادرسي قرار گيرند و به آن مستندات آگاه شوند و نيز چنان علمي نزد 

قاضي ایجاد شده حاصل نماید( حّجت بوده و کاماًل معتبر است. 

از آنجا که نص صریح اصل 166 قانون اساسي احکام دادگاه ها باید مستدل باشند، بي گمان هر 

گاه طریق اثبات دعوي نزد قاضي علم او بوده باشد، بایستي با استدالل کافي اسباب و مستندات 
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حصول علم خویش را در متن رأي ذکر کند، تا امکان نظارت درباره متعارف بودن یا نبودن آن 

اسباب براي مقامات و مراجع نظارتي فراهم گردد و همچنين طبق همين اصل، الزم است قاضي 

ماده یا مواد قانوني مربوط به اعتبار علم را در متن حکم خود قيد نماید، زیرا حکم بر اساس آن 

صادر مي شود. 

ثمره ي بحث از استناد به علم قاضي در امور کيفري در مواردي نمایان مي گردد: در برخي 

اقرار مرتکب بوده باشد،  اثبات آن در دادگاه فقط  جرم ها )مانند زنا و شراب خواري( اگر طریق 

چنان چه اقرار کننده بعداً توبه کند، قاضي مي تواند عفو او را به استناد توبه ي پس از اقرار، از ولي 

امر درخواست نماید. ولي اگر طریق اثبات بزه  هاي مورد سخن، علم قاضي باشد، توبه ي بعدي 

مجرم نمي تواند مستند تقاضاي عفو وي قرار گيرد. 

قلمرو استفاده و به کارگيري ادله علمي محدود به جرایم تعزیري و بازدارنده نبوده و جهت 

اثبات همه ي جرایم از جمله حدود، قصاص و دیات نيز مي توان از ادله علمي بهره گرفته و سرانجام 

با تکيه بر حکم مذکور در ماده ي 105 قانون مجازات اسالمي، مستنداً به علم قاضي حکم نمود. 

ماهيت حقوقي و چالش هاي علم قاضي در ادله اثبات جرم
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نمونه اي از آراي برتر دادگاه هاي كيفري استان)1(
کالسه پرونده: 860033 گ             دادنامه شماره: 8809978326000059

مرجع رسیدگي: دادگاه کيفري استان کرمانشاه
تاریخ صدور حکم: 88/3/3 تاریخ ارجاع پرونده به دادگاه 86/11/16  

شکر  بهمن  )دادرس(،  صادقي  نعمت  )ریيس(،  زاده  توسلي  پرویز  آقایان  دادگاه:  هیأت 
بيگي، سلمان باهنر، علي پور آذر )مستشاران(.

شکات: اولياء دم مرحوم جالل 1- ایرج 2- احسان 3- افسانه 4- پروین 5- خانم پروین 
با وکالت آقاي سيد سعيد مهدوي

متهم: آقاي خسرو فعاًل مقيم زندان مرکزي کرمانشاه با وکالت آقایان 1- قباد کاظمي 
2- نعمت اله فالحت پيشه 

اتهام: قتل عمد.
نفر  دو  آن که  بر  مبني  تنظيم  پرونده صورتجلسه اي   2 برگ شماره  به شرح  گردشکار: 
بنامان حشمت اله و اقبال به کالنتري 25 دولت آباد مراجعت و اعالم داشته اند فردي به نام 
جالل که از بستگان آنها بوده توسط فردي بنام خسرو با چاقو مجروح و فوت نموده است. 
در صورت جلسه به دستگيري خسرو نيز اشاره شده به عالوه در تحقيقات به عمل آمده از 
خانواده متوفي جملگي اعالم نموده اند که ایرج، سعيد و خانم ها اختر و پروین جهت بردن 
عروسشان به درب منزل خسرو رفته که به لحاظ ممانعت آنان درگيري شروع شده و مقتول 
توسط خسرو از ناحيه سربه وسيله چاقو مجروح و فوت نموده است )صورت جلسه به امضاء 
پرسنل کالنتري و متهم رسيده است(. در تن پيمائي که از متهم خسرو به عمل آمده، اعالم 
گردیده که: آثار خراشيدگي در کنار چشم چپ گونه، دندان، روي صورت... آرنج چپ... زانوي 
راست که به تازگي اتفاق افتاد مشهود بود )برگ 3 پرونده که به امضاء پرسنل کالنتري و 
از متهم )خسرو( تحقيق بعمل آمده که منکر  متهم خسرو رسيده است( در برگ 4 پرونده 
ارتکاب قتل شده است و در برگ 5 پرونده نيز بيان داشته: به اتفاق خواهر زاده ام به طبقه 
آقاي  بنده  درگير شد،  اینجانب  با  رفتم، سعيد  کوچه  داخل  به  نيست  دیدم کسي  رفتم  باال 
جالل را ندیدم... از خواهر زاده هایم شنيدم که سعيد با چاقو به خواهر زاده ام پيام حمله بردند 
و به صورت جالل حق نظري اصابت نموده است. در مورد وجود خراش در صورت نامبرده 

علت آن را درگيري خود با سعيد بيان نموده است )برگ 7 پرونده( ایرج گفته است:
1. در نمونه آراء ذکر شده، جهت حفظ هويت اشخاص، مشخصات کامل و محل اقامت افراد نام برده 

شده حذف گرديده است. )پيام آموزش(
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 خسرو چاقویي در دست داشت به سوي ما حمله کرد و فقط قصد زدن برادرم جالل را 
داشت و با نهایت قدرت چاقو را در جانبه سمت چپش فرو کرد. )برگ 9 پرونده( سعيد گفته 
است: جالل در حال پياده شدن از ماشين بود اصاًل خبر از هيچي نداشت. خسرو با کارد به 
داخل سرخواهر زاده زد... من پياده شدم دیدم خواهر زاده ام جالل زمين افتاد و یک قبضه 
کارد داخل سرش است. )برگ 9پرونده( در برگ 10 پرونده صورت جلسه اي  تنظيم که مفاد 
آن داللت بر این دارد که مأمورین انتظامي با مراجعت به محل قتل از اهالي محل تحقيقاتي 
انجام داده اند که اهالي محل بيان داشته اند بين خانم شکوفه و شوهرش سعيد درگيري رخ 
داده که یکي از طرف دعوي )از جانب سعيد که دو تن از خواهرانش و تعدادي دیگر با یک 

دستگاه سمند قصد داشتند شکوفه را با زور برگردانند(. در حين درگيري زخمي شده است.
پيام در برگ 11 پرونده گفته است: من با دو چشم خودم شاهد بودم که پس از افتادن 
جالل، خسرو به سمت حياط دوید و سعيد پشت سرش بود. در برگ 31 پرونده گفته است: 
سعيد کارد دسته چوبي در دست داشت به طرف من حمله ورد شد. جالل پشت سر من بود 

من جا خالي دادم که سعيد با کارد به سر جالل زد.
با  و  کرد  بود حمله  ماشين  داخل  که  پسرم  به سمت  ناگهان خسرو  است:  گفته  پروین 
کارد دسته چوبي توي سر پسرم زد. کارد داخل سر پسرم ماند. جلو چشم خودم پسرم را به 
قتل رساندند )برگ 32 پرونده( اتهام شرکت در منازعه منتهي به قتل به خسرو و پيام تفهيم 
و درباره آنان قرار بازداشت موقت صادر شده است. برگ گزارش اتوپسي مربوط به مقتول 
در برگ 39 پرونده پيوست است که داللت بر یک مورد جرح بخيه شده به طول حدود دو 
و نيم سانتي متر در شقيقه چپ و تورم شدید در آن دارد که تعيين علت تامه مرگ به بعد 

موکول شده است. 
در برگ هاي 41 و 42 پرونده از پيام تحقيق به عمل آمده بيان داشته: خسرو همراه با 
چاقو جلو رفت، یقه جالل را گرفت و با چاقو به سر او زد و به حياط رفت... چاقو دسته چوبي 
بود. خسرو به خواهرم که این همه حادثه به خاطر او بود فحاشي کرد. در اوراق 43 و 44 
پرونده از خسرو تحقيق به عمل آمده گفته است: در حالي که سعيد به من حمله کرد و جالل 

نيز به همين صورت، چاقویي در دست داشتم که دیدم جالل زخمي شد. 
چپ(.  )سمت  زدم  جالل  صورت  به  ضربه اي  کردند.  حمله  من  به  شدم  روبرو  آنان  با 
به شرح  نموده است.  تکرار  را مجدداً  اظهارات موصوف  پرونده  اوراق 47 و 48  نامبرده در 
برگ 56 پرونده گواهي پزشکي شماره 7479 مورخ 85/4/27 پيوست است که جراحت هایي 
در زانوي راست، بازوي چپ، ساعد چپ، گونه چپ، پيشاني راست، چشم چپ، لب تحتاني 

سمت چپ... مربوط به متهم خسرو تأیيد شده است.
اختر در برگ 59 پرونده گفته است: خسرو با چاقو به جالل حمله کرد و با چاقو توي 

نمونه اي از آراي برتر دادگاه هاي كيفري استان
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سرش زد. ایرج در برگ 60 پرونده گفته است: داخل ماشين نشسته بودم که خسرو به برادرم 
معرفي  خود  انتخابي  وکيل  عنوان  به  را  نعليني  طاهر  سيد  آقاي  قتل  به  متهم  کرد.  حمله 
نموده است. اولياء دم مقتول آقاي سيد سعيد مهدوي را به عنوان وکيل انتخابي خود معرفي 

کرده اند.
سعداله از مطلعين که در اوراق 113 و 114 از وي تحقيق بعمل آمده اشعار داشته: در 
روز حادثه ساعت 11 صبح از سرکارم به طرف منزل در حرکت بودم... دیدم سمند نقره اي 
رفتند خانمي دیگر که گفتند  نفر خانم  دو  و  ایستاده  رنگ درب منزل همسایه ام علي رضا 
اسم او شکوفه است از منزل بيرون آوردند... خانواده او ممانعت نمودند... ناگهان متوجه شدم 
یک نفر از آن سه نفر مرد نقش زمين شد ولي ندیدم که چه کسي به او بزند... من خسرو 

را ندیدم. 
نظریه مندرج در برگ 199 که طي شماره 6287/ت/8 مورخ  به شرح  قانوني  پزشکي 
1385/6/11 اعالم شده علت تامه مرگ را شکستگي فرو رفته جمجمه و عوارض ناشي از 

آن ثانوي به اصابت جسم نافذ تعيين نموده است. 
قرار مجرميت شماره 246  به  مبادرت  متهمان  از  دفاع  آخرین  اخذ  با  بازپرس سرانجام 
مورخ 86/10/1 نموده و متعاقب آن کيفرخواست شماره 5331 مورخ 86/10/16 صادر شده 
که در مورد متهم خسرو به اتهام مباشرت در قتل عمدي مرحوم جالل براي وي درخواست 
کيفر شده است. به شرح سه برگ 245 پرونده دادنامه شماره 606 مورخ 85/6/25 پيوست 
شده که در پرونده کالسه 369/85 درباره اتهام متهم بهمن، سعيد و خسرو به اتهام ورود 
دادگاه  به  پرونده  است.  کيفر شده  تعيين  بدني عمدي  ایراد صدمه  در  مشارکت  و  به عنف 

کيفري استان ارجاع شده.
در وقت رسيدگي مورخ 1387/12/24 تحت نظر قرار گرفته اولياء دم مقتول و متهم و 
وکيل و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور یافته اند. متهم منکر ارتکاب قتل شده است. 
پرونده به دادگاه کيفري استان ارجاع شده در وقت رسيدگي مورخ 1387/2/24 تحت نظر 
قرار گرفته اولياء دم مقتول و متهم و وکيل و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور یافته 
اند. متهم منکر ارتکاب قتل شده است. مجدداً وقت به منظور استماع اظهارات حاضرین در 
بيمارستان فارابي استعالم بعمل  از  باليني متهم  صحنه جرم تجدید شده و در مورد سوابق 
آقاي  خانم شکوفه،  گرفته،  قرار  نظر  پرونده تحت   87/5/13 رسيدگي  وقت  در  است.  آمده 
پيام، آقاي ایرج، خانم اختر، خانم منور، خانم فریبا در دادگاه حاضر شده اند و اظهارات آنان 
دادستان  نماینده  و  اولياء دم مقتول و متهم و وکيل وي  این جلسه  استماع شده است. در 
متهم  وکيل  درخواست  راستاي  در  است.  پيوست  و  اخذ  نيز  آنان  اظهارات  و  حاضر شده اند 
جهت احراز سالمت رواني وي موضوع به پزشکي قانوني ارجاع شده است. پزشکي قانوني 
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طي شماره 13432/م/8 مورخ 1387/6/18 اعالم نموده است: نامبرده در حال حاضر دچار 
بيماري جنون مي باشد. بيماري نامبرده حداقل از سال 1383 شروع گردیده در ضمن نامبرده 
مسئول اعمال و رفتار خودش نمي باشد و نياز است که به صورت مادام العمر در یک مرکز 
نگهداري درماني نگهداري شود. نظریه موصوف به اولياء دم مقتول ابالغ شده که به نظریه 
پزشکي طي شماره  کميسيون  ارجاع شده  پزشکي  کميسيون  به  موضوع  اند.  معترض شده 
اعمال  بوده که مسئول  نامبرده داراي جنون  13432/م/8 مورخ 1387/7/22 اعالم نموده: 
و رفتار خود نبوده و از حسن و قبح اعمال و عواقب رفتار خویش آگاه نيست. زمان شروع 
موصوف  نظریه  به  مجدداً  مقتول  دم  اولياء  و  گردد  مي  بر   1383 سال  به  حداقل  بيماري 
اعتراض نموده اند. موضوع به سازمان پزشکي قانوني ارجاع شده. معاونت امور تشخيص و 
باليني سازمان پزشکي قانوني طي شماره  آزمایشگاهي و سرپرست معاونت امور پزشکي و 
1264/87/م. ک/1/3 مورخ 1387/12/18 اعالم نموده در خصوص آقاي خسرو به شماره 
ملي 085993-334 در حال حاضر جنون ندارد و مسئول رفتار خود است. دالیلي مبني بر 
جنون در زمان وقوع بزه )85/4/25( نيز بدست نيامد. نامبرده وکيل خود را عزل نموده سپس 
قباد  آقایان  )البته  به عنوان وکيل خود معرفي نموده است  را  اله فالحت پيشه  آقاي نعمت 
را  اله فالحت پيشه را معرفي  نموده که آقاي قباد کاظمي استعفاي خود  کاظمي و نعمت 
اولياء دم مقتول حضور  اعالم نموده است(. پرونده در وقت رسيدگي 87/2/29 قرار گرفته 
متهم  پرداخته،  دفاع  به  نيز  دم  اولياء  وکيل  متهم شده اند  نفس  و خواستار قصاص  یافته اند 
وکيل وي نيز حضور یافته اند. متهم منکر ارتکاب قتل است وکيل وي نيز به دفاع پرداخته 
اخذ  دفاع  آخرین  متهم  از  دادگاه  نموده. هيأت  دفاع  کيفرخواست  از  نيز  دادستان  نماینده  و 
به صدور  مبادرت  متعال  از خداوند  استعانت  با  و  اعالم  را  دادرسي  نهایت ختم  در  و  نموده 

رأي مي نماید:

رأي دادگاه 
با حمد خداي منان کيفرخواست شماره 5331 مورخ 1386/10/16 دادسراي عمومي و 
انقالب کرمانشاه دائر است بر استدعاي تعيين کيفر براي آقاي خسرو، شيعه، ایراني، بازداشت 
با قرار بازداشت موقت از تاریخ 1385/4/27 تاکنون با وکالت انتخابي آقاي نعمت اله فالحت 
پيشه، دائر بر مباشرت در ارتکاب قتل عمدي مرحوم جالل با آلت برنده و رفتار غالبًا کشنده، 
به شکایت  توجهًا  و  است  آمده  تفصيل  به  رأي  مقدمه  در گردشکار  که  آن چه  به  عنایت  با 
اولياء دم مقتول به اسامي خانم پروین مادر و علي پدر مقتول که متعاقبًا پدر مقتول در تاریخ 
به موجب گواهي  ایرج و مستانه  پروین،  افسانه،  احسان،  و وراث وي  نموده  87/3/7 فوت 
حصر وراثت مورخ 1387/3/25 )ص 34 پرونده( احصاء و معرفي شده اند، خانم مستانه نيز 
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خانم   1387/2/3 مورخ  وراثت  حصر  گواهي  طبق  و  نموده  فوت   87/6/8 تاریخ  در  متعاقبًا 
پروین به وراثت از وي تعرفه گردیده است. همه وراث از شرایط عقل و بلوغ و جزميت در 
طرح دعوي برخوردارند و از بدو تشکيل پرونده تا مرحله ختم تحقيقات همواره متهم را قاتل 
نداشته  ادعائي  دیگري  اشخاص  یا  به شخص  نسبت  و  کرده اند  معرفي  خود  مورث  عمدي 
اند: 1- متهم در بدو تحقيقات بالفاصله پس از ارتکاب جرم در حضور مرجع انتظامي ابتدائًا 
منکر ارتکاب جناب شده لکن در تحقيقات بعدي صراحتًا به ارتکاب جنایت و زدن ضربه با 
چاقو به ناحيه سر مقتول اقرار نموده )صفحات 43 و 44 و 47 و 48( در مرجع انتظامي و 
سپس نزد بازپرس نيز اقرار کرده و کيفيت حدوث آن را با ذکر جزئيات تشریح نموده است. 
2- پزشکي قانوني در نظریه مورخ 85/4/27 آثار جراحات و صدمات موجود را در بدن متهم 
تشریح کرده است و این خود حکایت دخالت فعاالنه متهم در درگيري دارد. 3- حاضرین در 
صحنه درگيري ایرج، سعيد، پروین، اختر و حتي پيام با اظهارات یکسان و یکنواختي که از 
حيث چگونگي کيفيت قتل با یکدیگر تنافي و تعارض ندارد، متفقًا اظهار داشته اند که چاقو در 
دست متهم بوده و با آن یک ضربه به  ناحيه سر مقتول زد که آلت جرح در جمجمه فرو رفته 
و به همان کيفيت ضارب صحنه قتل را رها کرده است. تغيير بعدي اظهارات پيام به واسطه 
قرابت نسبي با متهم و به انگيزه رها ساختن وي از تعقيب و کيفر است و در خور اعتناء نمي 
باشد و اساس اظهارات قبلي او را مخدوش نمي نماید. این اظهارات ممکن است واجد ارزش 
به عنوان بينه شرعيه با توجه به اوصاف و شرایطي که براي بينه مقرر شده است نباشد، اما 
تحقيقات  نتيجه   -4 قرائن( محسوب مي شود.  )به ضميمه سایر  علم  کننده  افاده  قرائن  از 
محلي نيز که توسط ضابطين به عمل آمده است و گزارش هاي موصوف موثق به نظر مي 
رسد حاکي از وجود شياع متواتر محلي به ارتکاب جنایت توسط متهم است )صفحات 115 
تا 117 پرونده(. 5- اظهارات آقاي سعداله 35 ساله که در صفحه 114 پرونده مضبوط است 
و وکيل متهم در مقام مدافعه به آن تمسک جسته، براي نفي دخالت متهم در ارتکاب قتل 
قابل اعتناء و اتکاء نيست. نامبرده اظهار داشته که ناگهان متوجه شدم که یک نفر مرد در 
اثناء درگيري نقش بر زمين شد و خسرو را نيز در محل ندیدم و براي اولين بار بود او را دیدم 
این اظهارات با توجه به اینکه نامبرده جهت تحقيقات بيشتر و انجام بررسي هاي دقيق تر 
مورد شناسایي قرار نگرفته و دستيابي به وي توسط دادگاه مقدور نشده. صرف این اظهارات 
نيز برات عدم مداخله متهم در ارتکاب جنایت نمي باشد. چون این اظهارات با اظهارات سایر 
ناظرین عيني واقعه مطابقت ندارد. ثانيًا نامبرده اظهار داشته که من خسرو را در محل ندیدم، 
ندیدن وي مالزمه منطقي با واقعيت نبودن ندارد )عدم الوجدان ال یدل علي عدم الوجود(. 
چه اینکه ممکن است بوده باشد ولي وي ندیده باشد. به عالوه اظهارات او با اظهارات متهم 
مبني بر حضور در صحنه قتل در تعارض است. ثالثًا مفاد اظهارات وي داللت بر این دارد که 
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اصاًل متهم را نمي شناسد. )ص 113 پرونده( بدیهي است وقتي کسي دیگري را نمي شناسد، 
یا  تصدیق  جرم  مزدحم  و  هيجاني  در صحنه  را  او  عدم حضور  یا  تواند حضور  مي  چگونه 
تکذیب نماید. 6- اظهارات ناظرین در صحنه قتل و اظهارات متهم با گزارش معاینه جسد 
)ص 39( و تعيين علت تامه مرگ مبني بر شکستگي فرو رفته جمجمه و عوارض ناشي از 
آن در اثر اصابت جسم نافذ منطبق است. 7- ادعاي اوليه متهم و نيز اظهارات پيام مبني 
بر اینکه چاقو در دست سعيد بود و حمله کرد و قصد داشت به پيام بزند که ضربه او در اثر 
جاخالي دادن پيام یا خطاي در اصابت به مقتول خورده است، خالي از وجه است، با سایر ادله 
و مستندات پرونده همساني و همخواني ندارد. هيچ کس دیگر نگفته که سعيد چترزرد چاقو 
در دست داشته و از آن استفاده کرده است. و همين اظهارات به موجب اظهارات بعدي متهم 
به قتل  پيام تکذیب شده است و اظهارات جدیدي جایگزي آن گردیده است. 8- متهم  و 
انگيزه کافي به واسطه خصومت ناشي از درگيري قبلي داشته است و به همين سبب مترصد 
انتقام بوده، مقتول و همراهان وي به تصور متهم و خانواده وي در صدد بازگرداندن اجباري 
خانم شکوفه )همسر سعيد دائي مقتول و از همراهان وي( بوده اند. 9- در منزل محل اقامت 
متهم و شکوفه مردي غير از متهم که از نظر جسماني قابليت برخورد فيزیکي و جلوگيري 
از اقدام مقتول و همراهان آنها را داشته باشد، حضور نداشته )پيام نوجواني 16 ساله بوده که 
توانایي فيزیکي مقابله با آنها را نداشته است.( سایرین نيز مونث بوده اند. 10- دادنامه هاي 
صادره از شعبه 110 دادگاه جزایي کرمانشاه به شماره 606-1385/6/25 شعبه 110 دادگاه 
جزایي کرمانشاه و دادنامه 649-1386/6/10 شعبه سوم محاکم تجدیدنظر کرمانشاه موید 
ارتکاب جنایت است. )صفحات  براي  انگيزه متهم  عدوات و خصومت قبلي و توجيه کننده 
نيز  و  استان  کيفري  دادگاه  دادرسي  جلسات  در  متهم  اظهارات  پرونده(.11-   246 و   245
اظهارات پيام در این خصوص که با تکذیب اظهارات اوليه خود در تأیيد ارتکاب جنایت، آن 
را متأثر از فشار رواني و جسمي وارده توسط اقرار از طریق شکنجه مقرون به دليل و معاضد 
به  رسيدگي  نامبرده جهت  شده  ارائه  پزشکي  نظریات  و  نمي باشد  متهم  از سوي  برهان  با 
به کميسيون روان پزشکي مستقر در سازمان  ارتکاب جرم  ادعاي مطروحه جنون در حين 
پزشکي قانوني کشور منعکس شده که در جلسه مورخ 1387/12/17 کميسيون موصوف که 
با شرکت پنج نفر متخصص روان پزشکي و دو نفر متخصص پزشکي قانوني تشکيل شده 
اولياء  اظهارات  استماع  از  و پس  گردیده  پزشکي مالحظه  مدارک  و  تمامي سوابق  و  است 
و  تشخيص  امور  معاونت   87/12/18 مورخ  1364/87/م.ک/1/3  شماره  تحریریه  طي  دم 
آزمایشگاهي و سرپرست معاونت امور پزشکي و باليني سازمان پزشکي قانوني کشور اعالم 

نموده که متهم در زمان ارتکاب جنایت )85/4/25( بدست نيامده است. 
و  فني  توجيهات  لحاظ  با  تخصص  و صاحب  مجرب  افراد  از  هيأتي  توسط  نظریه  این 

نمونه اي از آراي برتر دادگاه هاي كيفري استان



49
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

134

علمي ابراز شده و با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه تنافي و تغایر ندارد.
لحاظ  با  عبارات  تغيير  و  گذشته  وقایع  ذکر  و  دادرسي  جریان  در  متهم  مدافعات  نحوه 
تدبير به نفع خود براي گریز از عقوبت حاکي از فراست، هوشياري و تشخيص حسن و قبح 
از  اعمال و تسلط آگاهان بر رفتار خویش است. این امر نه تنها از ماحصل مدافعات متهم 
محاکمات دادگاه کيفري استان و در طول دادرسي مستنبط است. از نحوه مدافعات وي از 
زمان کشف و استنباط است. از دیگر سوي مرجعي که سالمت رواني متهم را تصدیق نموده 
و  تقدم  و  است  موضوع  در خصوص  نظر  تخصصي صاحب  و  فني  مرجع  عالي ترین  است، 
برتري علمي و فضل تجربي آنها بر سایر کارشناساني که در پزشکي قانوني استان کرمانشاه 
برخالف این عقيده اظهار نظر کرده اند مبرهن و روشن است. متهم فردي فرهنگي با سابقه 
طوالني است و در امر تدریس و مشاوره تحصيلي در مدارس فعاليت داشته، کسي که قادر 
به کنترل رفتار خود نيست و نسبت به عواقب آن آگاهي ندارد و الزم است که مادام العمر 
در یک مرکز ویژه بيماران رواني مزمن نگهداري شود، قادر به ایفاء وظایف ظریف تدریس، 

مشاوره و تربيت دانش آموزان چگونه خواهد بود؟
رفتارهاي  و  آزاري  دیگر  از  سابقه اي  پرونده  سوابق  و  خودش  اظهار  حسب  بر  متهم 
پرخاشگرانه و نابهنجار نسبت به اعضاي خانواده و همکاران اداري، همسایگان نداشته است 
که موجد عدم کنترل وي بر رفتارش در زمان ارتکاب جنایت باشد. ممکن است متهم داراي 
مسئوليت  واقعيت  معيار  که  جنون  از  درجاتي  تحقق  در  اما  باشد،  رواني  بيماري  از  درجاتي 

کيفري است نيست.
به اساس نظریه موصوف  اسبابي که  نيز در دفاعيات خود جهات، علل و   وکيل متهم 
خلل و خدشه اي وارد نماید و حجتي که سبب شود هيأت دادگاه این نظریه را قابل قبول 
نداند ارائه ننموده است بنا به مراتب موصوف هر چند متهم عندالحاکم في المحکمه اقراري 

نه تصریحًا و نه تلویحًا به ارتکاب جنایت نداشته است.
شاهدي که واجد شرایط بينه شرعيه باشد بر ارتکاب جنایت و انتساب آن به متهم اداء 
گواهي نکرده اند، اما از مجموعه قرائن و امارات قضایي تفصيلي و پيشگفته مجموعًا براي 
هيأت دادگاه علم و قطع به تحقق بزه و انتساب آن به  متهم به نحو متعارف و یقيني حاصل 

است.
دادگاه اولياء دم مقتول را در طرح شکایت و ادعاي جازم خود محق تشخيص و متهم را 
مجرم و در خود کيفر شرعي و قانوني مي داند. با احراز محقون الدم بودن مقتول و فقدان 
  ،205 مواد  به  مستنداً  کيفر  از  معافيت  معاذیر  یا  مسئوليت  رافع  علل  کيفري،  اباحه  اسباب 
بند ب 206-219-227 و 228 و بند 4 ماده 231-257 و 265 از قانون مجازات اسالمي و 
با الهام از آیات 178 و 179 از سوره مبارکه بقره )یا ایها الذین آمنوا کتب عليکم القصاص 
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في القتلي... و لکم في القصاص حيوه یا اولي االلباب لعلکم تتقون( از آنجا که قصد پيشين 
فعل  و  نيست  ثابت  مقتول  از  حيات  ارادي  سلب   به  مقدمه  تمهيد  یا  تصميم  سبق  متهم، 
متهم به اعتبار نوع آلت جارحه و موضع اصابت در نوع افراد انساني غالبًا منتهي به مرگ مي 
شود )فعل مما یقتل به غالبًا( متهم خسرو را به عوض قتل عمدي مرحوم جالل به یک بار 
از طریق سپردن به چوبه دار در محوطه زندان مرکزي  ازهاق کامل روح  تا  قصاص نفس 
تشریفات  و جري  از حصول قطعيت  توانند پس  اولياء دم مي  نماید.  کرمانشاه محکوم مي 
قانوني و نيز استيذان از ولي امر مسلمين )ادام اهلل ظله العالي علي رووس المسلمين( رأسًا 
یا با اختيار نمودن وکيل نسبت به اجراي حکم مطابق آیين نامه نحوه اجراي احکام قصاص 
)اعدام( اقدام نمایند. رأي صادره حضوري، ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل فرجام خواهي 

در دیوان عالي کشور است.

پرویز توسلي زاده         نعمت صادقي  
دادرس دادگاه کیفري استان کرمانشاه رئیس دادگاه کیفري استان کرمانشاه 

علي پور آذر بهمن شکر بیگي      
           مستشاران دادگاه کیفري استان کرمانشاه

نمونه اي از آراي برتر دادگاه هاي كيفري استان



49
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

136

نمونه اي از آراي برتر دادگاه هاي كيفري استان
 

شماره:8809973814500298 کالسه پرونده: 880998314500026     
مرجع رسیدگي: دادگاه کيفري استان چهارمحال و بختياري

اعضاء هیأت حاکمه دادگاه: ریيس 
دادرس علي البدل: فرامرز نظافت 

مستشاران: 1- غالمعلي نصيري 2- کامران مير حاجي 3- فيض اله قائدي
شاکي:1- آقاي محمد علي  2- خانم توران هر دو با وکالت معاضدتي سيراله مرادي 

متهمان: 1- آقاي امير 2- آقاي محمدرضا با وکالت محمدرضا پاکدل 
اتهام: مشارکت در قتل عمدي مرحوم مهدي )اعاده دادرسي ماده 18(

خالصه جریان پرونده:
مدعي   ...  14 به کالنتري  مراجعه  با  محمدعلي  نام  به  1384/1/27 شخصي  تاریخ  در 
شده فردي ناشناس چهار روز قبل )مورخ 1384/1/23( ساعت 16/30 با یک دستگاه موتور 
از آن  سيکلت هوندا به درب منزل وي مراجعه و پسرش مهدي  را به همراه خود برده و 
زمان تاکنون فرزندش مراجعت نکرده است. نامبرده مشخصات افرادي را به عنوان مظنون 

به مداخله در موضوع ناپدید شدن مفقودي ارائه داده است.
تاریخ  تا  شده  تعرفه  متعدد  اشخاص  از  بازجویي  و  انتظامي  یگان  گسترده  تحقيقات 
 1384/5/6 مورخ  در  است.  نگردیده  مفقود  فرد  پيدایش  و  توفيق  به  منتهي   1384/5/4
اشعار   ... بخش  دادگاه  محترم  رئيس  به  نامهاي خطاب  تقدیم  با  منصور  با هویت  شخصي 
به  نامبرده  خود،  مغازه  جلوي  مزاحمين  از  یکي  با  مشاجره  از  پس  قبل  روز  سه  که  داشته 
او گفته است که یک نفر را در امالک وي کشته و در چاه منزل انداخته است و در مقابل 
اصرار گزارش دهنده مبني بر معرفي خود به قانون، مدعي شده که ارتکاب قتل با همدستي 
و شراکت پسرش محمدرضا بوده و خاطر نشان کرده اگر تو کاري به موضوع نداشته باشي 
خانوادگي  )نام  س  »م  تقدیمي  نامه  در  مقتول  مشخصات  افتد.  نمي  اتفاقي  کسي  براي 
متهم(« اعالم شده که بالفاصله پرونده به دادرس دادگاه ارجاع و دستور جلب متهمين در 
نزد  محمدرضا  متهم  اند.  گرفته  قرار  بازجویي  تحت  و  دستگير  سریعًا  که  صادر  روز  همان 
جانشين بازپرس با اشاره به حضور خود به همراه ميالد )امير( در منزل نيمه ساز پدري در 
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وارد  ناگهاني  به طور  تعقيب و  را  آنها  با قصد سوء  حدود چهارماه قبل معترف شده مهدي 
ساختمان گردیده و دست وي را گرفته و او ناچار با چاقو چند ضربه به کتف راست و دست 
مهدي زده و ميالد هم با چاقو جراحات دیگري بر وي وارد نموده و سپس با یک تکه بيم 
)تير( آهن چهار ضربه به سر مجروح زده و در نهایت با کمک یکدیگر نامبرده را با سر به 
داخل چاه انداخته اند. مدعي شده که شاهد ایراد جراحات متعدد با چاقو و ایراد صدمه با آهن 
نمره 14 توسط محمدرضا به نواحي کمر و سر مهدي  در ساختمان نيمه کاره بوده که منجر 
به فوت وي شده و پس از آن صرفًا با محمدرضا در انداختن متوفي به داخل چاه مساعدت 

و همکاري داشته است.
سریعًا دو متهم با یکدیگر مواجهه شده که در این مقطع امير  با گفتن این مطلب که 
داخل  در  هم  با  محمدرضا  و  من   « است:  داشته  اظهار  دارد  را  موضوع  حقيقت  بيان  قصد 
ساختمان رفتيم و درب ساختمان هم باز بود... یک دفعه مهدي وارد ساختمان شد و در را 
هم بست و مهدي هم فکر مي کرد که چون که او با او دوست هستم کاري ندارم و آمد 
انداختم و  از پشت دست  و  آوردم  را گير  تو  را گرفت... و گفت که خوب  دست محمدرضا 
گردن مهدي را گرفتم که ناگهان مهدي برگشت و گفت ميالد تو چرا ؟ و مرا ول کن !... 
او  به  من  چاقو  با  ولي ضربه اي  افتاد.  دستم  از  چاقو  من  به طرف  برگشت  مهدي  که  بعد 
نخورد. بعد مهدي با من دست در دست هم بودیم که محمدرضا از پشت با چاقوي خودش 
به کمر مهدي مي زد و از گردن به پایين مي زد و حتي یک چاقو هم به گردن مهدي خورد 
که صداي تق کرد و بي حس شد و روي زمين افتاد و مي لرزید و من چاقوي محمدرضا را 
گرفتم و دو سه ضربه به پهلوي چپ مهدي زدم. )محمدرضا در مقام مواجهه مدعي گردیده 
که ایراد جراحات توسط امير با چاقو در ناحيه پهلوي مهدي در همان زمان دست به یقه و 
گالویز بودن اتفاق افتاده است ( وقتي افتاده بود یک تير آهن حدوداً نيم متري آنجا بود که 
برداشتم و دو ضربه به سر مهدي زدم ولي جاي دقيق آن را نمي دانم چون که پيراهنش 
روي سرش آمده بود و تيرآهن را به محمدرضا هم دادم و محمدرضا دو ضربه به سر او زد 
)محمدرضا  در مواجهه گفته صرفًا یک ضربه با تيراهن زده است ( بعد هم با کمک هم که 
دقيقًا یادم نيست کجایش را من گرفته بودم او را با سر به درون چاه انداختم. دمپایي هاي 
افتاده بود  انداختيم و چاقوي مرا هم که آنجا  مهدي و گوني هاي خوني را هم داخل چاه 
محمدرضا پيدا کرد و من داد و من هم داده ام به یک نفر اهل روستایش اما دیگر نمي دانيم 
که چه کسي چاه را پر کرده است «. اظهارات امير  )به جز مواردي که بين الهاللين قيد 
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شد( توسط متهم دیگر )محمدرضا ( تأیيد گردیده است. متهمين به شرح صورتجلسه است 
علي حده تنظيمي در همان روز انگيزه ایراد ضربات ثانوي با تير آهن را ترس از بلند شدن 

مهدي و انتقام توسط وي بيان کرده اند. 
سپس هر دو متهم با دستخط خود جزئيات آشنایي با یکدیگر و ارتکاب قتل را به شرح 
اوراق 39 تا 49 پرونده مرقوم نموده اند. در البه الي مطالب نوشته شده به موضوع آشنایي 
با یکدیگر در مجلس شرابخواري، ارتکاب عمل شنيع لواط توسط مقتول و امير  با محمدرضا  
همراه با اکراه و عدم رضایت مفعول، کدورت اوليه فيمابين دو متهم از بابت رفتار ارتکابي و 
تالش امير  در راستاي رفع اختالف و تحصيل رضایت فرد ملوط و توافق بر کشتن مهدي  
و کشاندن مقتول به منزل نيمه کاره منصور  با توسل به خدعه و به بهانه لواط با پسري به 

نام سعيد اشاره شده است.
با پسري به نام سعيد اشاره شده  با توسل به خدعه و به بهانه لواط  مضافًا محمدرضا  
است. مضافًا محمدرضا  در تحریرات خود درج نموده که به همراه امير  بر روي جسد واقع 
اند.  نموده  ليتري آب در چاه خالي  بيست  در چاه منزل سيمان و ماسه ریخته و  دو گالن 
امير  نيز مشارکت خود در ریختن سيمان در چاه را قلمي کرده است. جسد مقتول در ساعت 
17/10 همان روز با تعرفه محل توسط متهمين از چاه بيرون آورده شده در حالي که دچار 
و  استخوان  مقداري  مقتول،  هاي  لباس  جسد،  همراه  به  است.  گردیده  پوسيدگي  و  فساد 
از چاه  نيز  متر  بيست سانتي  متر و عرض  55 سانتي  به طول  تيرآهن  گاو، گوني،  جمجمه 

خارج شده است.
روز بعد )1384/5/9( متهمين در نزد جانشين بازپرس با تأکيد بر تباني خود براي قتل 
مهدي  به سبب انجام عمل لواط با متهمين در نزد جانشين بازپرس با تأکيد بر تباني خود 
براي قتل مهدي  به سبب انجام عمل لواط با محمدرضا  مجددا به بيان نحوه ارتکاب قتل 
پرداخته اند. )اوراق 21 و 22(و همين مطالب را در مورخي 1384/5/10 نيز تکرار نموده اند. 
مضافًا امير  گفته است که وقتي مقتول را بر سر داخل چاه انداختيم صداي خفيفي کرد و 
اضافه  و  است  نشده  متوجه  که صدایي  داشته  اظهار  محمدرضا   که  حالي  در  )واي(  گفت 
کرده وقتي مي خواستيم او را داخل چاه بياندازیم لرزیدن دست و پا و بدنش قطع شده بود 
چون مقداري او را روي زمين کشيدیم. هر دو متفقًا به ریختن سيمان دو روز بعد از ارتکاب 
جنایت به درون چاه اعتراف و مدعي شده اند. محمدرضا سه چهار روز بعد مقداري شن و 
ماسه و خاک به همراه مقداري استخوان گاو و گوسفند داخل چاه خالي کرده است. برگ 
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گزارش اتوپسي واصله از پزشکي قانوني مرکز استان حکایت از وجود شکستگي مدور به قطر 
2/5 تا 3 سانتي متر طرف چپ سر همراه دو کبودي استخواني و شکستگي استخواني پشت 
سر داشته و خاطر نشان شده که به سبب نبود بافت نرم قفسه سينه و شکم امکان بررسي 

خونریزي و پارگي احشام ناشي از اصابت جسم برنده مقدور نبوده است.
در نظریه ارسالي احتمال وقوع فوت به سبب جراحات وارده به قفسه سينه و کمر منتفي 
خلفي  قسمت  باالي  و  چپ  سمت  در  متعدد  هاي  بریدگي  وجود  همچنين  نشده  دانسته 
پيراهن )بيست عدد(و بلوز مردانه )سي عدد( با طول یک تا یازده سانتي متر متعلق به مقتول 
گواهي و هيچ گونه بریدگي در قدام لباس ها گزارش نگردیده است. در جلسه مواجهه مورخ 
84/8/17 متهم امير مدعي حضور پدر محمدرضا ) به نام منصور( در محل جنایت و مشارکت 
را  به مقتول شده و نقش خود  تيرآهن  و  با چاقو  ایراد صدمه  در  فرزند  به همراه  موثر وي 
صرفًا اغفال و فریب مقتول و کشانيدن وي به محل ساختمان و گرفتن سر او در زمان ایراد 
مراحل  در  قتل  در  منصور  نقش  به  اشاره  و علت عدم  دانسته  دیگر  نفر  دو  توسط  صدمات 
تحقيقات با تکذیب هر گونه ایفاي نقش از ناحيه پدر، به استفاده از دو قبضه چاقو در هنگام 

ایراد جراحات اعتراف کرده است. 
همچنين در اعترافات جدید به نقش برادر محمدرضا در پر کردن چاه و اخفاء جسد و ادله 
جرم اشاره که منجر به تعقيب و شخص تعرفه شده گردیده که مشاراليهما مجدانه و مصرانه 
هر گونه مداخله در موضوع را به کلي انکار نموده اند. امير در اظهارات مورخ 84/8/24 با 
تکذیب مطالب مطروحه در هفته قبلي، انگيزه طرح آن را با ملهم از تعاليم محيط زندان و 

توصيه زندانيان در افزایش شرکاء جرم دانسته است.
وي همين مطلب را در مورخ 1384/10/6 نزد جانشين بازپرس تکرار و باز هم شنيدن 
اما چهارماه بعد )مورخ  انداختن وي در چاه تأکيد کرده است.  ناله مقتول در هنگام  صداي 
1385/2/3( و در زمان بازسازي صحنه قتل با عدول از اعترافات سابق، ضربات چاقو و تير 
آهن را منتسب به منصور  و پسرش دانسته و همين مدافعات را در زمان آخرین دفاع اقامه 

کرده است.
جانشين بازپرس در مورخ 1385/4/31 در خصوص اتهام دو متهم دایر بر مشارکت در 
ارتکاب قتل عمدي، قرار مجرميت صادر که معاون دادستان عمومي و انقالب شهرستان با 
استدالل به مشخص نبودن علت تامه فوت و وجود شبهه دارئه و محصوره در انتساب قتل 
به هر یک از متهمين یا هر دو نفر ایشان اتهام مشارکت را منتفي دانسته و عقيده خود را 
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تعيين  استقراع جهت  انجام  لزوم  قانون مجازات اسالمي و  با ماده 315  انطباق موضوع  به 
مسئول پرداخت دیه اعالم که نهایتًا دادگاه جزایي شهرستان با تأیيد نظر جانشين بازپرس 
حل اختالف نموده و پرونده با تنظيم کيفرخواست مقتضي به دادگاه کيفري استان ارسال که 
پس از ارجاع به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر )کيفري( استان در نوبت دادرسي قرار گرفته 

است. 
انکار  پافشاري و ضمن  اخير خود  اظهارات  بر  نيز  کليه جلسات رسيدگي  در  امير  متهم 
اعضاي  براي  را  چاه  در  سقوط  زمان  در  مقتول  توسط  آن  کشيدن  موضوع  انتسابي  اتهام 
محمدرضا   متهم  به  نوبت  رسيدگي  جلسه  چهار  برگزاري  از  پس  است.  نموده  بازگو  دادگاه 
رسيده و در جلسه مورخ 86/12/4 اتهام خود را تکذیب و ایراد جراحت و صدمه با چاقو و 
تيرآهن و انداختن مقتول به چاه را منحصراً مستند به فعل امير  شمرده و نقش خود را صرفًا 
ادعا نموده است. اکثریت اعضاي  نگه داشتن سر مقتول در زمان ورود صدمات توصيف و 
قصاص  به  متهمين  محکوميت  بر  رأي   86/12/6-1074 شماره  دادنامه  موجب  به  دادگاه 
نفس )منوط به پرداخت تقاضاي دیه( صادر و اقليت اول نظر به تکميل تحقيقات در اطراف 
اعتقاد احتمالي به مهدورالدم بودن مقتول داشت و اقليت دوم معتقد به استقراع بوده است. 
رأي محکمه بدوي پس از تجدیدنظر خواهي وکالي متهمين حسب دادنامه شماره 335-

87/4/15 شعبه محترم یازدهم دیوان عالي کشور تأیيد و ابرام شده که در مرحله استيذان 
جهت اجراي حکم قصاص، مشاوران محترم قوه قضائيه دادنامه بدوي را بنا به ایراداتي چون 
مواد استنادي مندرج در رأي، عدم تحقيق در خصوص اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و 
مجهول بودن ضربه یا ضربات مرگ آور،»خالف بين شرع«و فاقد شرایط الزم جهت تنفيذ 
نهایي دانسته و پرونده پس از موافقت رئيس محترم قوه قضائيه در اجراي ماده 18 اصالحي 
به محکمه هم عرض  مجدد  رسيدگي  انقالب جهت  و  عمومي  دادگاه هاي  تشکيل  قانون 
ارسال شده است. اینک دادگاه پس از فراغت از مشاوره با استعانت از ذات اقدس حضرت 
حق )جل و عال( و تکيه بر شرف و وجدان ضمن اعالم ختم دادرسي به شرح آتي اقدام به 

صدور رأي مي نماید.
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رأي دادگاه )عقیده اکثریت(
آقاي شهرام  وکالت  با  ميالد  به  معروف  امير  آقاي   -1 متهمين  درخواست  در خصوص 
حيدري پبدني 2- آقاي محمدرضا با وکالت آقاي محمدرضا پاکدل مبني بر اعاده دادرسي 
از  صادره   86/12/6-  86-1074 شماره  دادنامه  به  منتهي   86-781 شمارگان  پرونده  در 
شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر )کيفري(استان که به موجب رأي شماره 335-87/4/15 شعبه 
اجراي  براي  استيذان  در مرحله  لکن  ابرام گردیده  و  تأیيد  دیوان عالي کشور  یازده  محترم 
قصاص نفس، »خالف بّين شرع«قلمداد و با استفده از اختيارات مقرر در ماده واحده قانون 
اصالح ماده 18 اصالحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب توسط ریاست محترم 
قوه قضائيه و پذیرش درخواست متهمين رسيدگي مجدد بدین شعبه ارجاع و محول گردیده 
به سبب  اواًل هر چند  آن،  در  اقامه شده  ادله  و  پرونده  در محتویات  مداقه  با  دادگاه  است. 
بدن مقتول،امکان  نرم  از وقوع جنایت و متالشي شدن نسوج  بعد  ماه  کشف جسد چندین 
تعيين علت تامه فوت توسط پزشکي قانوني وجود نداشته، لکن نتایج حاصله از کالبد شکافي 
و تشریح بقایاي آن، معاینه پيراهن و بلوز مدفون و مکشوفه از داخل چاه و اعترافات مقرون 
به واقع متهمين در مراحل اوليه تحقيق، حکایت از ایراد جراحات متعدد در ناحيه پهلو و کمر 
با  ایراد جراحات  مقتول و همچنين ناحيه سر و جمجمه وي دارد. همچنين مقتول متعاقب 
چاقو و ایراد صدمه با تير آهنين توسط دو متهم به داخل چاه انداخته شده است. لذا چهار 
عامل را به عنوان »علت فوت« در ما نحن فيه مي توان تصور نمود: 1- جراحات وارده به 
ناحيه پهلو و کمر مقتول با چاقو 2- صدمات وارده به ناحيه سر مقتول با تيرآهن 3- مجموع 
صدمات وارد شده به نواحي سر، پهلو و کمر مقتول 4- انداخته شدن به داخل چاه با عمق 3 
تا 3/5 متري و ریختن مصالح ساختماني بر روي نامبرده یا استنکاف از کمک رساني و نجات 
وي از چاه که با امعان نظر در اعترافات صریح، مکرر، دقيق و مقرون به واقع و منطبق با 
یافته هاي محرز و مسلم پرونده ارائه شده توسط متهمين در مراحل اوليه تحقيقات مقدماتي 
مشاهده مي شود هر دو ایشان در همه مراحل و مقاطع )چه در ایراد به باالتنه مقتول و چه 
انداختن مقتول در چاه( مشارکت موثر داشته اند و عمليات  به سر و چه در  ایراد صدمه  در 
مجرمانه در کليه مراحل و شقوق ارتکاب یافته و در محدوده زماني اندک وقوع بزه منتسب 
و مستند به فعل هر دو نفر بوده و این موضوع در شرایطي حاصل آمده که ایشان با مواضعه 
و تباني براي ارتکاب قتل و سبق تصيمم و تمهيد مقدمات براي نيل مقصود و حصول نتيجه 

برنامه ریزي و اقدام نموده اند.
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از طرف دیگر با التفات به کثرت جراحات وارده از ناحيه ضاربين در بدن مقتول و مدت 
زمان بسيار قليل درگيري، احتمال فوت مقتول ناشي از ضربه یا جراحت واحد عقاًل و منطقًا 
القاعده در این موارد مجموع صدمات پي در پي و متوالي وارده  بسيار ضعيف بوده و علي 
به ناحيه مورد آسيب به عنوان »علت فوت« تلقي مي شود. در عين حال احدي از متهمين 
)امير ( بارها به موضوع شنيدن صداي ناله مقتول در هنگام انداختن وي به چاه اشاره کرده 
که در این فرض )زنده بودن مقتول قبل از افتادن به چاه( نيز استناد بزه انتسابي به فعل دو 

متهم محرز و مسلم خواهد بود.
مبحث  در  اسالمي  مجازات  قانون   215 و   42 مواد  در  مندرج  »استناد«  کلمه  از  ثانيًا: 
در  که  همان طور  بلکه  شود  نمي  افاده  فني  و  پزشکي  یا  تخصصي  استناد  لزومًا  مشارکت، 
نظریات فقهي بسيار از فقهاي عظام اشاره شده، در این موارد استناد را »عرف«تعيين مي 

نماید.
به عبارت دیگر استناد عرفي یا قضاوت و داوري عرف در انتساب قتل به دو نفر و به 
القضاء  کتاب  تبریزي،  مدني  یوسف  ا...  کند.)آیت  کفایت مي  ایشان  ارتکابي  رفتار   واسطه 
صفحه 219( همچنين اشاره مقنن در قانون مدني به قضاوت عرف )ماده 332 قانون مدني( 
به عنوان معيار تشخيص سبب اقوي از مباشر و ایضًا فرض امکان انتساب قتل به اشخاص 
)تحریر  )ره(  خميني  امام  توسط  عمد  قتل  مصادیق  تعریف  مقام  در  عرف  داوري  براساس 
الوسيله، جلد 2، صفحه 560، مسأله یک ( خود نشان از ارجاع فراوان به قضاوت عرف در 
کالم فقها و قوانين موضوعه و صحت استدالل پيشگفت دارد. تالي فاسد و فاجعه آميز عدم 
قبول و پذیرش حجيت و اعتبار »استناد عرفي«، خود به نوعي اباحه و چراغ سبز به قاتلين 
تعيين صدمه  فني  امکان  بردن  بين  از  راستاي  در  مقتول  جسد  نمودن  معدوم  به  اقدام  در 
کشنده و مهلک و انتساب آن به فعل هر یک از جانيان و در نتيجه ورود انواع شبهات دارئه 
و مصون ماندن جنایتکار از مجازات قانوني و مااًل موجب بهره مندي از موهبت شرکت در 
استقراع جهت آزمایش شانس و اقبال در پرداخت احتمالي مقادیري دیه و خونبهاي مقتول 

خواهد شد.
ثانيًا: موضوعاتي که از ناحيه احدي از وکالي متهمين در خصوص اعتقاد احتمالي موکل 
بوده  اثباتي  ادله  اتکاء به هر گونه  فاقد  به مهدورالدم بودن مقتول طرح شده، غير مدلل و 
رفتاري  سوابق  و  متهمين  اجتماعي  و  فردي  به شخصيت  التفات  با  فيه  نحن  ما  در  است. 
اعتراف شده توسط ایشان در خصوص مصرف مشروبات الکلي، مواد مخدر و گرایش به سایر 
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مظاهر فسق و فجور در مطلع و عنفوان جواني و همچنين انگيزه مطرح شده در ارتکاب قتل 
)جلوگيري از بيان و افشاي موضوع لواط توسط مقتول بر دیگران ( و بخشيدن متهم امير  
توسط متهم دیگر علي رغم تجاوز جنسي به خود به اعتبار سابقه رفاقت )متهم امير  در برگ 
43 پرونده با قلم خود نوشته است:محمدرضا گفت )از لواط دادن( به تو دلم نمي سوزد تو 
هر چه باشي رفيق هستي. من از مهدي زورم مي آید که به هر کس مي گوید و آبروي من 
را مي ریزد(. تصور باور به مهدورالدم بودن مقتول نزد متهمين و بذل مساعي در عمل به 
اعتقادات خود امري بسيار بعيد جلوه مي نمایاند و بالعکس به نوعي مفهم قصد »انتقام« و 

»تالفي جویي شخصي« در ارتکاب بزه مي باشد.
نزد  متهم  دو  ناحيه  از  قتل عمد  در  بزه مشارکت  ارتکاب  بر  علم  موجبات حصول  لهذا 
اکثریت اعضاي هيأت حاکمه دادگاه بنا بر ادله موجود در پرونده فراهم آمده رفتار ارتکابي 
مشاراليهما مصداق بارز بند الف ماده 206، بند چهارم ماده 231، 215 و 257 قانون مجازات 
اسالمي قلمداد ضمن تأیيد محکوميت قصاص نفس متهمين )منوط به رد فاصل دیه( صادره 
دادرسي  اعاده  متقاضيان  درخواست  رد  به  استان  )کيفري(  تجدیدنظر  دادگاه  سوم  شعبه  از 
اظهار نظر و اصدار رأي مي گردد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظر خواهي در دیوان محترم عالي کشور مي باشد.

علیرضا وطن خواه اصفهاني
رئیس دادگاه کیفري استان چهارمحال و بختیاري

کامران میر حاجي، غالمعلي نصیري  
مستشاران دادگاه کیفري استان
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پیام آموزش فرم درخواست اشتراک نشریه 

نام:......................................... نام خانوادگی:...........................................................
سمت قضایی مطابق ابالغ:......................................................................................
تلفن ثابت:....................................... تلفن همراه:....................................................
نشانی دقيق:.............................................................................................................
..................................................................................................................................
نشانی پست الکترونيک )در صورت داشتن(:...........................................................

    
                 امضا

همکار محترم قضایی؛
سرمایه  رفتن  هدر  از  جلوگیری  و  نشریه  توزیع  امر  سامان دهی  منظور  به 
با  خود،  نشانی  و  نام  به  نشریه  این  ارسال  به  تمایل  صورت  در  سازمانی، 
تکمیل فرم زیر، آن را به آدرس اعالمی ارسال نمایید. الزم به ذکر است که 
از شماره آینده، این نشریه صرفاً برای همکاران محترمی ارسال خواهد شد که 

فرم اشتراک را تکمیل و ارسال کرده باشند.

آدرس پستی: تهران، خيابان حافظ و سميه، روبروي دانشگاه اميرکبير، ساختمان معاونت 
آموزش و تحقيقات قوه قضایيه، طبقه ششم


