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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؛

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

مشخصات مجموع     های 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.

8- در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل پایگاه اینترنتی قيد شود.

9- عناوین اصلی مطالب در متن مقاله با شماره های 1و2و3و... شماره گذاری شوند و عناوین فرعی ذیل عناوین اصلی به صورت 

فرعی شماره گذاری شوند. مثال: 1-1-، 1-2- و...

ب( روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله

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

شود؛ مثال)کاتوزیان، 1387، ص 225(

11- 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؛

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

ج( روش ارجاع به منابع در متن مقاله

13- 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؛

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

15- مجله در ویرایش مطالب آزاد است.

16- مقاالتی که بر اساس الگوی فوق تدوین نشده باشند، چاپ نخواهند شد.
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فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

*بی هوشی جانی و بی حسی اعضا هنگام اجرای قصاص نفس و عضو از منظر فقه و 

9 حقوق         

غالمرضا جاللی )مدرس معاونت آموزش قوه قضاییه، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، 

خارج فقه و اصول(

پژوهشگران جوان  باشگاه  پژوهشگر  ارشد حقوق جزا،  کارشناسی  )دانشجوی  محمدرضا جاللی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک(

23 *آیین دادرسی تعدد جرم      

امید رستمی غازانی )دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران(

45 *كالبد گشایی اجساد و نقش آن در كشف جرم قتل    

رضا مسعودی فر )قاضی دادگستری و دانشجوی دکترای تخصصی رشته جرم یابی(

55 *خسارت ناشی از جرم       

نجمه خدامی سعیدی )دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد(
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عنوان                صفحه

فهرست مطالب

*بررسی استداللی ماهیت قرارداد داوری              71 

محمد خاکباز )دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم و کارآموز وکالت کانون 

وکالی دادگستری(

* تحلیل نهاد حقوقی عفو در پرتو فقه و قوانین موضوعه             93

محمد اسماعیل زاده )کارشناس ارشد حقوق جزا جرم شناسی(

احمد پور ابراهیم )مسوول دفتر کل مجتمع شورای حل اختالف حوزه قضایی عباس آباد(

* نمونه ای از آرای برتر دادگاه های كیفری استان            129
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سـرمقالـه

امنيت شهروندان در تمام شؤون  امنيت است. تأمين  از حقوق متقابل مردم و حکومت  یکی 
را  اجتماعی  نظم  دارند  وظيفه  نيز  شهروندان  مقابل،  در  و  بوده  حکومت  اوليه  وظایف  از  زندگی 
اجراهای  عادی کشورها ضمانت  و  اساسی  قوانين  در  را محترم شمارند.  قوانين  و  کرده  مراعات 
مردم  و  کارگزاران حکومت  برای  قانون،  در  مقرر  نقض وظایف  برای  انضباطی  و  مدنی  کيفری، 
در نظر گرفته شده است. امروزه امنيت عمومی به اندازه ای اهميت دارد که آن را یکی از عناصر 
ضروری توسعه می دانند. به عبارت دیگر، صرف رفاه اقتصادی و پيشرفت در تکنولوژی برای تحقق 
توسعه کافی نبوده و توسعه واقعی زمانی صورت می گيرد که امنيت به معنای موسع آن در جامعه 
متجلی شود. زمانی که از امنيت سخن گفته می شود، طيف وسيعی از وجوه زندگی فردی و اجتماعی 
انسان ها را دربرمی گيرد که در یک سوی آن امنيت شخصی و در سوی دیگر آن توجه به الزامات 

زیست محيطی، بهداشت، رفاه و ... قرار دارد.
از جمله مصادیق بسيار مهم امنيت، امنيت قضایی است که تحقق آن مستلزم شرایط و الزاماتی 
می باشد. پيش شرط های امنيت قضایی شامل مجموعه گسترده ای از اقدامات و برنامه هاست که 
با  قوانين  بودن  متناسب  قوانين  است. شفافيت  از سوی »قوای سه گانه«  تدابيری  اتخاذ  مستلزم 
مقتضيات زمان، حسن اجرای قوانين توسط تمام نهادهای حکومت، نظارت بر حسن اجرای قوانين، 
بهره برداری از ضمانت اجراها توسط نهادهای صالحيت دار و سرعت و قاطعيت در پاسخ گویی و 
... همواره موجب »احساس امنيت« در مردم می شوند. امنيت قضایی بدان معناست که مردم در 
مواجهه با دستگاه قضایی احساس اطمينان نمایند. اطمينان از اینکه حقوق مصرح در قانون را به 
سادگی به دست خواهند آورد و در صورت نقض حقوق آنها توسط دیگران می توانند به دستگاه 

قضایی اعتماد نمایند.
امنيت قضایی نيز همانند خود مفهوم امنيت، دارای وجوه و ابعاد گوناگونی است. اما می توان 
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رکن اساسی آن را دادرسی عادالنه دانست. دادرسی عادالنه به عنوان شالوده امنيت قضایی یکی از 
اصول بنيادین حقوق بشر است که در اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق حقوق مدنی و سياسی )که 
به تصویب ایران نيز رسيده است(، مصادیق آن ذکر شده است. این مفهوم که برخی از مصداق های 
آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نيز پيش بينی شده دارای مؤلفه هایی چون اصل برائت، 
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين، حق مصونيت در پناه قانون 
جز در مواردی که در قانون پيش بينی شده، حق رسيدگی به اتهام در مرجع صالح در سریع ترین 
زمان ممکن، حق آگاهی از ادله و اسباب اتهام، استقالل قاضی، حق بهره مندی از وکيل، اصل منع 
بازداشت خودسرانه، تعدد مراحل رسيدگی، علنی بودن محاکمه، اصل منع شهادت عليه خود و ... 

است.
در نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران، در پرتو قانون اساسی و قوانين عادی شاخصه های 
السالم(،  )عليهم  معصومين  ائمه  از  تأسی  به  است.  مشخص  و  موجود  عادالنه  دادرسی  اساسی 
تأکيد  مردم  حقوق  به  توجه  به  همواره  رهبری  معظم  مقام  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بنيانگذار 
داشته اند. بنابراین منابع و متون قانونی و رویه قضایی به اندازه کافی نظم و نسق یافته اند. بدیهی 
است چنانچه احساس امنيت قضایی مردم دچار تزلزل شود، ریشه آن را باید در عملکرد نهادها و 
اشخاص مسؤول، جستجو نمود. الزمه این ریشه یابی شفافيت، پاسخگویی، نظارت پذیری، ارزیابی 

و گزارش دهی است.
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چکیده

 در تعاریف ابراز شده برای قصاص، تنها مسئله ای که در آن هيچ شکی نيست، برابری ميان 
عمل جانی و کيفر در نفس و عضو، همچنين برابری ميان اعضا و محل می باشد. این امر در اصل، 
مورد تأکيد شارع مقدس بوده است.)1( تنها مسئله ای که باقی می ماند در مورد شدت کيفر است؛ آیا 
قصاص را می توان با بی حس نمودن عضو و یا با اعماِل جراحی اجرا نمود؟ اگر درد الزمه قصاص 
است شدت این درد باید تا چه اندازه باشد؟ آیا مقابله به مثل در قصاص، در شدت اجراِی قصاص نيز 
جاری می باشد؟ آیا وارد کردن درد، بسته به شدت عمل جانی دارد یا درد حاصل شده از آن هم به 
طور متعارف کافی است؟ در این مقاله این موضوع در فقه و نيز حقوِق جاری واکاوی شده و حکم 

موضوع از آیات و روایات و سایر منابع فقه و مقررات موضوعه استنتاج خواهد شد.
کلید واژ ه ها: قصاِص عضو، بی حس کردن، بيهوشی، عمل جراحی

بی هوشی جانی و بی حسی اعضا هنگام 
اجرای قصاص نفس و عضو از منظر فقه و حقوق

* غالمرضا جاللی
**محمدرضا جاللی

* مدرس معاونت آموزش قوه قضاییه، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، خارج فقه و اصول.
آزاد  دانشگاه  جوان  پژوهشگران  باشگاه  پژوهشگر  جزا،  حقوق  ارشد  کارشناسی  اول  رتبه  دانشجوی   **

اسالمی واحد اراک.
1. »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُواْ ُکتَِب َعَلیُْكُم الْقَِصاُص فِی الَْقتَْلی الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالَْعبُْد بِالَْعبِْد َواأُلنثَی بِاأُلنثَی...« )قرآن کریم، 
نِّ  نَّ بِالسِّ سوره بقره، آیه 178( »َوَکتَبْنَا َعَلیْهِْم فِیَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َوالَْعیَْن بِالَْعیِْن َواأَلنَف بِاأَلنِف َواأُلُذَن بِاأُلُذِن َوالسِّ

َوالُْجُروَح قَِصاٌص...« )سوره مائده، آیه 45(
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درآمد
برای ورود به بحث الزم است خاطر نشان شود که در فقِه متقدم و فقه معاصر و در حقوق ایران 
پس از پيروزی انقالب اسالمی، مسائلی که ناشی از برداشت های متفاوت در باِب چرایی قصاص 
می باشد، مطرح شده است. خواه قصاِص عضو باشد یا نفس. مسئله شاید از آنجا شروع می شود که 
پيشرفِت علوم از جمله علوِم تجربی، کشِف انواِع بی حس کننده ها، مجهز شدِن علوِم جنایی به انواِع 
متخصصين و ابزاِر پزشکی قانونی از یک سو و از سوی دیگر، احترام به حقوِق متهم)1( و در نهایت 
رفتاِر شایسته با مجرم، حتی در حيِن اِعماِل کيفر و دوری از شکنجه و بد رفتاری با او، اهِل فن را 
بر آن داشت که پاسخ گوی شبهاتی باشند که بر فقه و فقاهت وارد می شود. این مسئله همواره در 
فقه بوده و هست که به هنگاِم قصاِص نفِس قاتل، اوليای دِم مقتول حق ندارند او را زجرکش کرده 
و یا مثله نمایند. )حر عاملی، بی تا، 95( این امر وارد قانون مجازاِت اسالمی مصوب 1370 نيز شده 
است. ماده 263 )2( این قانون که تحت فصل هفتم از باب اول از کتاب قصاص است صرفًا محدود 
به قصاِص نفس می باشد. این محدودیت ادامه داشت تا اینکه بحث بيهوشی و بی حسی و به تبع 
آن استفاده از عمل جراحی مطرح شد و باالخره آن را به قصاِص عضو نيز داخل کردند. مسئله ای 
که دور از دید محققين و صاحب نظران در این باب واقع شده است، تفاوت مسائل ميان قصاِص 
عضو با نفس است. بنابراین نگارندگاِن این مقاله بر آن شدند تا با تفکيک ميان احکاِم قصاِص 
نفس با عضو، موارد بيهوشی و بی حسی را جداگانه در هر باب مطرح نمایند و نتيجه قابل قبولی 

ارائه نمایند.ان شاء اهلل

1- فلسفه قصاص در اسالم
پاسخ به این سؤال که چرا قصاص می کنيم؟ یکی از راه هایی است که می تواند ما را به هدف 
نزدیک نماید. در ميان حقوق دانان مطالب فراوانی مطرح شده است که آن را با عنوان دليل یا فلسفه 
قصاص ذکر کرده اند. قصاص مانند هر عملی دارای یک سری بایدها و نبایدها است. اینکه چرا باید 

قصاص اجرا شود را می توان در موارد زیر جستجو کرد: )شامبياتی، 1375، 2، 316(
 1-1- اجرای فرمان الهی

اسالم،  دید  از  است.  الهی  فرمان  اجرای  این مجازات همانا  اعماِل  فلسفه  بزرگترین  و  اولين 

1. کسی که در مظان اتهام است و جرمِ او ثابت نشده.
2. قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم  باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است .

بی هوشی جانی و بی حسی اعضا هنگام اجرای ...



52
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

11

قصاص سبب حيات و بقای جامعه و دوام حکومت عدل و قسط اسالمی است. شاید بتوان گفت 
که جنبه حق الناسی این مجازات، عاریه ای از جنبه حق اللهی آن است. به این دليل که اگر اسالم 
به آن اهميت نمی داد، چه بسا حق الناسی برایش متصور نبود. آیه ی شریفه »َولَُکْم ِفی الِْقَصاِص 
َحَياٌة َیْا ُأولِْی اأَللَْباِب لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن« )قرآن کریم، بقره: 179( عالوه بر بيان اصل مشروع بودن حکم 

قصاص، فلسفه تشریع آن را برصاحبان عقول کامله روشن می کند. )شهابی، بی تا، 242(
1-2- برپایی عدالت و نظم عمومی 

کسی که بر جسم و یا جان دیگری صدمه وارد و او را مجروح و یا مقتول می کند، عادالنه 
ترین و منصفانه ترین مجازات او، رفتار به مثل است.)بازگير، 1378، 28( چنانکه اگر کسی جنایتی 
بر دیگری وارد نمود و به عنوان مثال عضوی را قطع کرد و در مقابل به عنوان مجازات چند سال 
در حبس ماند، مجازات عادالنه نخواهد بود؛ زیرا نه تنها زندانی بودن او هزینه ای را بر حکومت 
تحميل می کند، بلکه پس از آزادی خشم مجنی عليه شروع می شود. او که عضو خود را از دست 
رفته می بيند، دشمن خود را سالم می یابد. پس یا در مقام انتقام بر می آید و یا به همراه خودخوری 
بازار انتقاد از حکومت و نظام قضایی آن را گرم می کند. مورد اخير خطری است که عدم اعتماد 
مردم به حکومت را در پيش دارد. پس اگر از همان ابتدا عضو جانی قطع می شود هم درِد دل مجنی 

عليه تسکين می یابد و هم دیگران عبرت می گيرند. )فيض، 1373، 115(
1-3- التیام روحی اولیای دم مقتول و مجنی علیه

به واسطه فقدان یکی از اعضای خانواده ضربه مهلکی بر پيکره این جامعه کوچک وارد می شود و 
واکنش در برابر این کنِش جانی بعضًا در قالب انتقام های شخصی خود را نمودار می کند که پایه گذار 
اقدام جنایت آميز دیگری خواهد بود. )بازگير، 1378: 29( اما شارع مقدس با شناسایی و ایجاد چنين 
حقی برای اوليای دم، در واقع دسِت حکومت اسالمی را برای یاری این اشخاص باز گذاشته تا در سایه 
َم اهللُهّ إاِلَّ بِالَحقِّ َوَمن  حکومت عدل، از هرج و مرج ها جلوگيری شود. که: »َواَل تَْقُتُلواْ النَّْفَس الَّتِی َحرَّ

ُقتَِل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعلَْنا لَِولِيِِّه ُسلَْطانًا َفاَل ُیْسِرف فِّی الَْقْتِل إِنَُّه َکاَن َمْنُصوًرا« )قرآن کریم، االسراء: 33(
1-4- ورود عذاب روحی بر جانی

جانی با از دست دادن عضو خود روحيه ای مانند مجنی عليه پيدا می کند و هر بار که متوجه 
فقداِن عضو خود می گردد، عذابی روانی بر او وارد می شود؛ عذابی که با هر بار نياز به آن عضو 
به جهت رفع حاجاِت روزانه از نداشتِن عضو حاصل می شود و همواره همراه جانی بوده و او را از 
ارتکاب جنایاِت دیگر باز می دارد. به همين علت است که نگارندگان این مقاله اعتقاد بر این دارند 
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که پيوند عضو جانی پس از اجرای قصاص جایز نمی باشد که این مورد را در مقاله دیگر به بحث 
گذاشته ایم.

1-5- ورود رنج و درد جسمی بر جانی 

نگارندگان این مقاله همچنين اعتقاد دارند که ورود درد بر اثر اجرای قصاص، خواه عضو یا 
نفس، یکی دیگر از موارد وجودی)فلسفه( این حکم است. لذا فرضيه این مقاله تفاوت ميان قصاص 

نفس و عضو است.

2- آیا قصاص باید با درد همراه شود؟

یکی از سؤاالت قابل طرح این است که آیا عالوه بر شرط مماثلت در عضو و رعایت سایر 
شرایط چون برابری در دین، حریت و... اجرای قصاص باید با درد نيز همراه شود یا همين مقدار که 

قصاص اجرا شود و جانی مانند مجنی عليه گردد، برای صدق عنوان قصاص کفایت می کند؟ 
بدون شک قصاص حق  است که  این  به دست می آید،  تشریع قصاص  ادله  از  اجمااًل  آنچه 
خاصی است که برای مجنی عليه بر جانی قرار داده شده است. همچنين، در نظِر برخی حقوق دانان 
جای اشکال نيست که در قصاص همگونی و برابری)مماثله و مواسات( در کميت و کيفيت ميان 
جنایت و کيفِر آن لحاظ شده است. با توجه به این دو مقدمه، استدالل شده که در مورد قصاص 
مجنی عليه یا ولی او حق دارد هنگام اجرای قصاص، جانی را از انجام عمل بی حسی باز دارد؛ زیرا 

جنایت او به همين گونه و بدون بی حس کردن بوده است. )شاهرودی، 1378: 347( 
 البته بر این استدالل دو اشکال شده است:

نخست اینکه که دليلی نداریم که مثليت و همگونی ميان جنایت و کيفر در تمام خصوصيات 
و اوصاف و اندازه درد شرط شده باشد. بلکه آنچه بر آن دليلی اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو 

مورد قصاص و نيز در دیه آن است.
دوم اینکه عالوه بر اشکال اول و باالتر از آن ما اصاًل دليل داریم که در باب قصاص، مماثله و 
همگونی در مقدار درد و رنج شرط نشده است. پاره ای از روایات در باب قصاص داللت بر آن دارند 
که قصاِص قاتل فقط کشتن او است، نه شکنجه و مثله کردِن او. حتی اگر جانی در هنگام جنایت 

چنين کرده باشد. )حرعاملی، 1388هـ.ق، 95(

بی هوشی جانی و بی حسی اعضا هنگام اجرای ...
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در تأیيد این دیدگاه به روایاتی از معصومين عليهم السالم استناد شده است؛
این روایات که در باِب 62 از ابواب القصاِص فی النفس با عنواِن »باب أن الثابت فی القصاص 
هو القتل بالسيف من دون عذاب و ال تمثيل و ان فعله القاتل« از کتاِب شریف »وسائل الشيعه« 
عالمه حر عاملی آمده است، فقط در بياِن این مطلب است که در قصاِص نفس آنچه واردشده، 
قصاِص با شمشير است و در اجراِی قصاص نفس نباید کاری کرد که جانی )قاتل( بيشتر از درِد 
شمشير چيِز دیگری را تحمل کند. بنابراین در این جا مقابله به مثل در نوِع کشتن نداریم و باید به 

همان درِد ناشی از شمشير اکتفا کرد هرچند قاتل به وضِع بدتری مقتوِل خود را کشته باشد. 
به دليل اهميت بحث نمونه ای از روایات را ذکر می کنيم:

محمدبن یعقوب، عن علی بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابی عمير عن حماد، عن الحلبی و عن 
محمدبن یحيی، عن احمدبن محمد، عن محمدبن اسماعيل عن محمدبن الفضيل، عن ابی الصباح 
الکنانی جميعًا عن ابی عبداهلل عليه السالم »قال: سألناه عن رجل ضرب رجاًل بعصا فلم یقلع عنه 
الضرب حتی مات، أیدفع الی ولی المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولکن ال یترک یعبث به، ولکن یجيز 

عليه بالسيف.« )الکلينی الرازی، 1367، 279( 
و عن علی بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن سيف ابن عميره، عن 
اسحاق بن عمار قال: »قلت ألبی عبداهلل عليه السالم: ان اهلل یقول فی کتابه: »َوَمن ُقتَِل َمْظُلوًما 
َفَقْد َجَعلَْنا لَِولِيِِّه ُسلَْطانًا َفاَل ُیْسِرف فِّی الَْقْتِل« ما هذا االسراف الذی نهی اهلل عنه؟ قال نهی أن یقتل 

غير قاتله، أو یمّثل بالقاتل الحدیث.« )همان، 370( 
محمدبن علی بن الحسين عن موسی بن بکر، عن العبد الصالح عليه السالم فی رجل ضرب 
رجاًل بعصا فلم یرفع العصا عنه حتی مات، قال: »یدفع الی أولياء المقتول ولکن ال یترک یتلّذذ به، 

و لکن یجاز عليه بالسيف.« )حرعاملی، 1388هـ.ق، 95(
عبداهلل بن جعفر فی )قرب االسناد( عن السندی بن محمد، عن أبی البختری، عن جعفر، عن 
أبيه، أن علّی بن ابی طالب لما قتله ابن ملجم قال: »احبسوا هذا األسير و أطعموه و أحسنوا اساره، 
فان عشت غأنا أولی بما صنع بی: ان شئت استقدت وان شئت عفوت و ان شئت صالحت و ان مت 

فذلک اليکم، فان بدا لکم آن تقتلوه فال تمثلوا به.« )همان، 96(
و باألسناد أّن الحسن عليه السالم قّدمه فضرب عنقه بيده. )همان(

محمدبن الحسين الّرضّی فی )نهج البالغه( عن اميرالمومنين عليهالسالم فی وصيته للحسن عليه 
السالم: »یا بنی عبد المطلب ال ألفينکم تخوضون دماء المسلمين خوضًا تقولوه: قتل اميرالمؤمنين، 
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أال ال یقتلن بی اال قاتلی، انظروا اذا أنامت من هذا الضربه فاضربوه ضربه بضربه و ال یمثل بالرجل 
فانی سمعت رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله یقول: ایاکم و المثله ولو بالکلب العقور، ثم أقبل علی 
ابنه الحسن عليه السالم فقال: یا بنی أنت ولی األمر و ولی الدم، فان عفوت فلک و ان قتلت فضربه 

و ال تأثم. أقول: و تقدم ما یدّل علی ذلک.« )صبحی الصالح، 1412، 422(
بوده  نفس  قصاِص  باب  در  همگی  می کنند  بيان  آنچه  روایات  این  شد  بيان  که  همان طور 
است. بنابراین در مقام قصاِص نفس است که از مثله کردن قاتل و شکنجه کردن او که در اثر 
خشم و تعصب و انتقام جویی غالبًا اتفاق می افتد، نهی شده است. از این رو امام عليه السالم جایز 
ندانسته اند که قاتل را با عصا بکشند آنگونه که او مقتول را کشته است. زیرا با این کار، قاتل در 
معرض شکنجه شدن و بازیچه در آمدن قرار می گيرد. به ویژه آن که معلوم نيست که قاتل چگونه 
و چه مقدار با عصا مقتول را زده تا منجر به مرگ شده است.)شاهرودی، 1378، 352( بنابراین تا 
اینجا به کشتن با شمشير اکتفا کرده و تحمل همين مقدار درد را به جهت اینکه روایات صریح 

هستند، الزم می دانيم.
در تفسير منسوب به امام حسن عسگری عليه الّسالم آمده که ایشان فرمودند مقصود از آیه»َیا 
المقتول  بالقتل فی طریق  المساواه و ان یسلک  الِْقَصاُص.« »یعنی  َعلَْيُکُم  ُکتَِب  آَمُنواْ  الَِّذیَن  أَیُهَّها 
المسلک الذی سلکه به من قتله« که مساوات در قصاص است و این که قاتل به همان شيوه ای 

که او را کشته است، کشته شود. )حرعاملی، 1388هـ.ق، 39(
و از آنچه نهی شده اسراف در این راه است که َفَقْد َجَعلَْنا لَِولِيِِّه ُسلَْطانًا َفاَل ُیْسِرف فِّی الَْقْتِل 
)سوره اسراء، آیه 33( که آنچه نهی شده عبارت است از اینکه کسی غير از قاتل را بکشد یا او را 

مثله نماید.)همان، ص 95(
با روایات باال می توان چنين نتيجه گرفت که در قصاِص نفس حداقل   از جمع این روایات 
کشتن با شمشير است. زیرا در اکثر موارد نمی توان به مثِل عمِل قاتل انجام نمود. به این دليل که 
اواًل یا کسی در محل واقعه نبوده تا ببيند قاتل به چه طریقی مقتول را کشته اعم از اینکه مثاًل با 
چاقو یکباره در شکم مقتول فرو کرده یا آرام آرام داخل نموده است، اگر با طناب او را خفه کرده 
آیا یکبار گرفته و نگه داشته تا خفه شده یا طی چند مرحله طناب را رها کرده و مجدداً فشار داده 
است. ثانيًا اگر به طریقه قتل واقف هستيم، نمی توانيم به نحوی اجرا کنيم که دقيقًا ماننِد عمل 
قاتل باشد. مثل همان مورد که نمی دانيم ميزاِن شدت ضرباِت او در هر بار زدن با عصا چقدر بوده 
است. اما آیا این موارد باز مانع از اکتفا به حداقل ها نيز خواهد شد؟ مثاًل اگر می دانيم قاتل مقتول را 

بی هوشی جانی و بی حسی اعضا هنگام اجرای ...
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خفه کرده، آیا نمی توانيم به جای کشتن با شمشير قاتل را حلق آویز کنيم؟ زیرا با این کار هم قاتل 
را خفه کرده ایم و هم او را زجر نداده ایم؛ زیرا می توانستيم با دست هم خفه کنيم که به مراتب درد 
بيشتری از حلق آویزی دارد. یا اگر می دانيم که قاتل مقتول را مسموم کرده است آیا جایز نخواهد 

بود که ما با همان ماده مسموم او را بکشيم؟ 
آنچه به ذهن خطور می کند و از تفسير منسوب به امام عسگری عليه السالم برمی آید، این 
است که می توانيم چنين عمل کنيم و همين مقدار را مقابله به مثل بناميم و دردی که از آن حاصل 

می شود را طبيعی دانسته و چشيدِن آن از سوی قاتل را الزم بدانيم.
اما باید اشاره کرد که هيچ کدام از دو اشکال باال در مورد قصاِص عضو وارد نيست؛ زیرا الاقل 
روایتی مانند روایاتی که در باِب چگونگی قصاِص نفس و عدم مقابله به مثل وارد شده در ادعای 
ادله قصاص می توان به دست آورد که  از  بنابراین  مخالفين، در مورد عضو مشاهده نشده است. 
اصِل »دردناک بودن یا نبودن« در قصاِص عضو از خصوصياتی است که مماثله در آن شرط است.

)شاهرودی، 1378، 349(
دالیلی که در این باب داریم و می توان عالوه بر قصاص عضو آنها را به قصاِص نفس تعميم 

داد، از این قرارند:
در تفسير منسوب به امام حسن عسگری عليه الّسالم آمده که ایشان فرمودند مقصود از آیه»َیا 
أَیُهَّها الَِّذیَن آَمُنواْ ُکتَِب َعلَْيُکُم الِْقَصاُص ِفی الَْقْتلَی الُْحرُهّ بِالُْحرِّ َوالَْعْبُد بِالَْعْبِد َواأُلنَثی بِاأُلنَثی...« »یعنی 
قتله« که مساوات  به من  الذی سلکه  المسلک  المقتول  بالقتل فی طریق  ان یسلک  و  المساواه 
در قصاص است و این که قاتل به همان شيوه ای که او را کشته است، کشته شود. )حرعاملی، 

1388هـ.ق، 19: 39( که به طریق اولی رعایت این مماثلت در عضو راحت تر خواهد بود.
روایت سکونی از امام صادق عليه السالم)حرعاملی، 1388هـ.ق، 138( در مورد »رجل داس 
بطن رجل حتی احدث فی ثيابه« که در زمان اميرالمومنين رخ داده بود، اشاره فرمودند که ایشان 
حکم به عمل مشابه نمودند به این شکل که همان کار با مرتکب انجام شود یا به اندازه ثلث دیه 

به او خسارت بدهد.
َخْيٌر  لَُهَو  َصَبْرُتْم  َولَئِن  بِِه  ُعوِقْبُتم  َما  بِِمْثِل  َفَعاِقُبواْ  َعاَقْبُتْم  إِْن  »َو  می فرماید  متعال  خداوند 

ابِریَن«)قرآن کریم، نحل: 126( که کيفر دادن را به همان شکل که کيفر دیده بيان داشته است. لِّلصَّ
الِِميَن )قرآن کریم،  الظَّ إِنَُّه اَل ُیِحبُهّ   ِ َفَأْجُرُه َعلَی اهللَّ َوأَْصلََح  َعَفا  َفَمْن  ْثُلَها  مِّ َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة  َوَجَزاء 

شوری:40(
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بنابراین در باب قصاص، مماثله در اصل دردناک بودن و احساس درد کردن به مقداری که 
عادتًا مقتضای جنایت است، از حقوق مجنی عليه یا ولی او می باشد. بنابراین او حق دارد که خواستار 

دردناک بودن کيفر باشد و جانی نمی تواند از آن امتناع نماید..)شاهرودی، 1378: 352(

3- میزان شدت درد تا چه اندازه باشد؟

آنچه تا اینجا ذکر شد مبين این معناست که درد رکِن جدایی ناپذیر هرگونه قصاص است. در 
از حقوق  به مقداری که عادتًا مقتضای جنایت است،  اصل، دردناک بودن و احساس درد کردن 
از  اجرا کنيم، هرچند کمتر  با شمشير  را  نفس  اگر قصاِص  او می باشد. حتی  ولی  یا  عليه  مجنی 
ثانيه ای این قتل طول نخواهد کشيد، اما تيزی شمشير درد خود را بر جای می گذارد و شخِص جانی 
تا جان دهد، لحظاتی درِد ناشی از جدا شدن سر و خونریزی حاصل از آن را تحمل می کند. همچنين 
با توجه به روایات به این نتيجه رسيدیم که قصاص با آلِت ُکند و نيز مثله کردن قاتل جایز نيست. 
اما از تفسير منسوب به امام عسگری عليه السالم و از عبارت »المساواه و ان یسلک بالقتل فی 
طریق المقتول المسلک الذی سلکه به من قتله« می توان نتيجه گرفت که الاقل می توان مساوی 
با روشی که قاتل استفاده کرده، بهره برد. یعنی اگر قاتل از طناب استفاده کرده با طناب کشيده 
شود، اگر با شمشير زده، با شمشير زده شود. اگر سم خورانده، سم به او خورانده شود. اگر در آب 
خفه کرده، در آب خفه شود. اگر با چند تيِر اسلحه او را کشته، با تير کشته شود. اگر در آتش افکنده، 
در آتش انداخته شود. ولی با شيوه ای که درد کمتری دارد. زیرا اگر بتوان شدِت عمل قاتل را  اندازه 

گرفت، باید شيوه کم درد را انتخاب کرد تا قصاص شدیدتر از عمِل قاتل نشود.
اما مواردی وجود دارد که واقعًا حتی رعایت حداقل ها هم در عمل به مثِل عمِل او وجود ندارد. 
مثل جایی که مقتول را ترسانده یا سگی را به سوی او افکنده و یا خبر ناگواِر دروغی را به او داده یا 
او را تهدید کرده و در اثِر آن مقتول جان داده بود، ماِل هنگفتی را از او با علم به اینکه در مورد او 
کشنده است ربوده و در اثِر آن مقتول سکته کرده است، جانی مقتول را زجر کش کرده مثل اینکه 
ساعت ها در آفتاب تند و یا در روغن داغ و یا آب جوش گذاشته و یا اصاًل واقعه قتل به نحوی بوده 
که تشخيِص چگونگی آن ممکن نيست. مثِل اینکه در همه جای بدن مقتول اثر کوبيدگی و زخم 

است و مواردی از این دست، باید با قتل با شمشير اکتفا کرد.
اما در مورد قصاِص عضو باید اشاره کرد که تا آنجا که امکان دارد و با استفاده از به کارگيری 

بی هوشی جانی و بی حسی اعضا هنگام اجرای ...
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علِم روز باید سعی در مماثلِت عمل  نمود. زیرا هم مجنی عليه وجود دارد که بگوید با چه چيزی بر 
او جنایت وارد کرده و حتی رعایِت این موارد باعِث تسکيِن بيشتِر او خواهد شد.

اما از منظر مقررات موضوعه، ماده 16 آیين نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، 
اعدام و شالق موضوع ماده 293 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری 
اشاره می دارد که مأمورین اجرای حکم موظفند قبل از اجرای حکم ابزار و عدوات و آالت اجرا را دقيقًا 
مورد معاینه و بررسی قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها برای اجرای حکم اطمينان حاصل کنند. 
وسایل مذکور نباید زاید برآنچه اقتضای اجرای حکم است، موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن 
محکوم عليه گردد. همچنين، کليه عمليات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت، توسط 
افراد خبره انجام شود. ماده 14 این قانون اشعار می دارد اجرای قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است 
به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شليک اسلحه آتشين و یا اتصال الکتریسته و یا به نحو دیگر به 

تشخيص قاضی صادر کننده رأی انجام گيرد. 
و در آخر مطابق تبصره این ماده در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کيفيت اعدام، 

قصاص نفس و قتل ترتيب خاصی مقرر نشده باشد، محکوم عليه به دار کشيده می شود.
4- آیا می توان از بیهوشی یا بی حسی استفاده کرد؟

در مورد بی هوش کردن یا بی حس کردن سه حالت متصور است:
بيهوش کردِن قاتل پيش از قصاِص نفس
بيهوش کردن جانی پيش از قصاِص عضو

بی حسی موضعی عضِو جانی قبل از قصاِص عضو
برخی قائل به این شده اند که در قصاص، باالخص قصاِص عضو، همانکه عضو قطع شود و 
جانی شبيه مجنی عليه شود، کفایت کرده و هدِف ما از قصاص حاصل شده است. اما در پاسخ به 
این دسته از حقوق دانان باید گفت اگر ما واقعه ای را که برای مجنی عليه رخ داده است، مو شکافی 

کنيم شاید چيزهایی فراتر از فقداِن عضو را کشف نمایيم. 
فرض کنيم عضو مجنی عليه در درگيری متعارف مقطوع گشته است. به این شکل که جانی با 
وسيله ای تيز و بُرنده و سنگين، بر عضو او ضربه وارد کرده و آن عضو از بدن جدا شده است. در آن 
موقعيت محل جدا شده عضو شروع به خونریزی می کند. درِد ناشی از ضربه از یک طرف و سوزِش 
حاصله از قطِع عضو در مجنی عليه احساس می شود. سردی یا گرمی هوا مزید بر علت شده است. 

غالمرضا جاللی - محمدرضا جاللی
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پزشک و کادر درمانی به منظور مداوا در صحنه جرم وجود ندارد. ترِس از مرگ در اثر خونریزی 
بر مجنی عليه حاکم شده است. به احتمال قریب به یقين، در چنين حالتی بر اثِر شوک ناشی از 
واقعه او بی هوش خواهد شد. باالخره پس از دقائقی دیگران او را به مرکز درمانی می رسانند و پس 
از خونریزی های فراوان محل قطع شده را جوش می دهند. شاید نياز به تزریق خون و بستری در 

بيمارستان نيز داشته باشد.
در این شرایط موجبات قصاص فراهم می شود. پس از ِکش و قوس های فراوان و طی مراحل 
دادرسی حکم بر قصاِص عضو صادر می شود. روِز قصاص مشخص و به جانی و خانواده او، همچنين 
کادر درمانی اطالع داده می شود. به منظور رعایت شرایط و مساوات در قصاص از ابزار  اندازه گيری 
استفاده می شود. در محل اجرای احکام و با استفاده از ابزار پزشکی و غير ُکند، قصاص اجرا خواهد شد. 

به حکم قانون قصاص در هوای معتدل است. در این صورت فرضيه هایی مطرح می شود:
الف- در فرایند قصاص از هيچ نوع بی حس کننده ای استفاده نمی شود. بنابراین هم قصاص با 
درد همراه است و هم جانی شاهِد قطع عضو خود می باشد. بالفاصله کادر درمانی وارد عمل شده 
و مداوا را آغاز می کنند. با احتمال فراوان در این مرحله از داروهای بی حسی و یا بيهوشی عمومی 
استفاده می کنند تا ناله های قصاص شده مانع کار آنها نشود. عضو جدا شده را دور  انداخته و به 

ترميِم محل کفایت می شود.
ب- در فرایند قصاص از هيچ نوع بی حس کننده ای استفاده نمی شود. بنابراین هم قصاص با درد 
همراه است و هم جانی شاهِد قطع عضو خود می باشد. بالفاصله کادر درمانی وارد عمل شده و مداوا را 
آغاز می کنند. با استفاده از داروهای بی حسی و یا بيهوشی عمومی شروع به مداوا می کنند و با درخواست 

جانی و به فرض وجود مشروعيت قانونی عضو جدا شده در محل اجراِی حکم پيوند زده می شود.
او را بی حس  با فرِض وجود قانون در مشروعيت این عمل، عضو  ج- به درخواست جانی و 
می کنند. جانی هوشيار و بدون درد فقط فرایند قصاص را مشاهده و ال اقل تألم روحی از مشاهده بر 
او حاکم خواهد شد. بالفاصله اعمال درمانی شروع شده و عضو جدا شده را دور انداخته و به ترميِم 

محل کفایت می شود.
را بی حس  او  این عمل، عضو  قانون در مشروعيت  با فرِض وجود  و  به درخواست جانی  د- 
می کنند. جانی هوشيار و بدون درد فقط فرایند قصاص را مشاهده و ال اقل تألم روحی از مشاهده 
بر او حاکم خواهد شد. بالفاصله اعمال درمانی شروع شده و با درخواست جانی و به فرض وجود 

بی هوشی جانی و بی حسی اعضا هنگام اجرای ...
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مشروعيت قانونی عضو جدا شده در محل اجراِی حکم پيوند زده می شود.
بيهوشی  را  جانی  این عمل،  مشروعيت  در  قانون  وجود  فرِض  با  و  جانی  درخواست  به  هـ- 
عمومی می کنند. اگر جانی را بيهوشی عمومی کنيم بدون دیدِن فرایند قصاص آسوده در خواب، 
رنج روحی را نيز تحمل نمی کند. بعد از آن درمان آغاز می شود. عضو جدا شده را دور انداخته و به 

ترميِم محل کفایت می شود.
و- به درخواست جانی و با فرِض وجود قانون در مشروعيت این عمل، جانی را بيهوشی عمومی 
رنج  خواب،  در  آسوده  قصاص  فرایند  دیدِن  بدون  کنيم  عمومی  بيهوشی  را  جانی  اگر  می کنند. 
روحی را نيز تحمل نمی کند. درمان آغاز می شود و مطابق درخواست قبلی جانی و به فرض وجود 

مشروعيت قانونی عضو جدا شده در محل اجراِی حکم پيوند زده می شود. 
قضاوت در این موارد را به خوانندگان محترم می سپاریم ولی به طور قطع می توان گفت که 

مورد ششم بویی از قصاص نخواهد داشت.
اما اینکه بی هوشی و بی حسی چيست قانون مجازات اسالمی با اینکه در مواردی از جمله مواد 

225 و 233 )1( به آنها اشاره کرده است، ولی تعریفی ارائه ننموده است. 
واژه بيهوشی)2( توسط اوليوروندل هلمز تکوین یافت که آن را برای اولين بار در بيست ویکم 
نوامبر 1842 در نامه ای که برای ویليام مورتون نوشته بود، به کار برد. این کلمه دارای ریشه یونانی 
بوده و معنی »فقدان ادراک« یا »عدم حساسيت« می باشد. بنابراین مواد بيهوش کننده داروهایی 
هستند که سبب ایجاد بی دردی، از بين رفتن هوشياری، شل شدن عضالت و فعاليت رفلکسی شده 
و این عمل را با تضعيف سيستم اعصاب مرکزی به طور غير انتخابی و برگشت پذیر انجام می دهند. 

)شبکه اینترنتی دانشنامه رشد(
بيهوشی و بی حسی، نداشتن احساس درد است که معمواًل به وسيله داروهای مختلف ایجاد 

می شود. )شبکه اینترنتی تبيان(

1. ماده 225: هر گاه کسی در حال  خواب یا بی هوشی شخصی را بكشد قصاص  نمی شود فقط به دیه قتل به 
ورثه مقتول محكوم خواهد شد.

ماده 2۳۳: اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:1- عقل2- بلوغ۳- اختیار4- قصد.
بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نایم و بی هوش 

نافذ نیست .
2. Anesthesia
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لفظ بيهوشی برای عموم بدن کاربرد دارد و بی حسی برای موضعی از بدن به کار می رود.
به نظرات فقهای  باید  بنابراین  از مسائل مستحدثه می باشد،  آنجا که مسئله  از  فقه  از منظر 
معاصر مراجعه کرد. در ميان فقهای معاصر و آیات عظام دو نظریه مشهود است. دسته اول که 
اعتقاد دارند بی هوشی و بی حسی اشکالی ندارد. در این دسته آیت اهلل مکارم قرار دارد. اّما دسته 
دوم که دارای طرفداران بسياری است، قائل بر این امر هستند که نمی توان متوسل به بی حسی 
یا بی هوشی شد. مانند آیت اهلل فاضل لنکرانی، موسوی اردبيلی)موسوی اردبيلی، 1377، 444( و 

صافی گلپایگانی. )نرم افزار گنجينه استفتائات قضایی، سؤاالت 6، 7، 8 و 5105( 
اگر به قوانين مراجعه کنيم در خواهيم یافت که این مسئله سابقه ای در قانون مجازات اسالمی 
ندارد. این رویه با قاطعيت ادامه داشت تا در سال 1386 قوه قضایيه مراحل تدوین الیحه ای را 
برای جایگزینی قانون مجازات اسالمی آزمایشی که بارها تمدید شده بود، به پایان رساند. قانون گذار 
در ماده 25-334 این الیحه اشاره کرده که قصاص کردن جانی بدون بی هوش کردن جانی و 
بی حس کردن عضو او حق مجنی عليه است؛ مگراین که جنایت در حال بی هوشی یا بی حسی عضو 
مجنی عليه اتفاق افتاده باشد. اما مطابق تبصره این الیحه مداوا و بی هوش کردن جانی و بی حس 

کردن عضو او بعد از اجرای قصاص جایز است.
به  فوریت  یک  قيد  با  وزیران  هيأت  مورخ1386/08/20  جلسه  در  که  قانونی  الیحه  این 
نامه شماره  پيوست  به  قانونی  تشریفات  تاریخ 1386/09/20 جهت طی  در  بود،  رسيده  تصویب 
 388 شماره  علنی  جلسه  در  و  شد  مجلس  تقدیم  جمهوری  ریاست  سوی  از   38648/152433
اداره کل قوانين مجلس شورای اسالمی اعالم وصول گردیده، در  مورخ 1386/10/02 از سوی 
اداره کل قوانين به شماره ثبت 776 و شماره ترتيب چاِپ 2014  لوایِح دبيرخانه  دفتر طرح ها و 
درج گردید. این الیحه که در مجلس مورخ 1387/04/10 به شماره چاپ 128 و شماره ثبت 127 
و  تغييرات  از  بود، پس  اسالمی چاپ شده  داخلی مجلس شورای  آیين نامه  ماده 141  اجرای  در 
اصالحات فراوان این ماده به دو ماده با شماره های 445 و 446 تبدیل شد. ماده 445 اشاره دارد 
که قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بيهوش کردنش یا بی حس کردن عضو او، حق 
مجنی عليه است، مگر اینکه جنایت در حال بيهوشی یا بی حسی عضو مجنی عليه اتفاق افتاده 
باشد و ماده 446 بيان می کند مداوا و بيهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجراء 

قصاص جایز است.

بی هوشی جانی و بی حسی اعضا هنگام اجرای ...
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نتیجه

بنابراین بر اساس قوانين فعلی و آنچه که عقل حکم می کند باید گفت که نه تنها بی هوش و 
بی حس کردن مرتکب در قصاِص عضو به استناد این مواد پذیرفته نيست، بلکه باالتر از آن بی هوش 

کردن مرتکب در قصاِص نفس امکان ندارد؛ زیرا با فلسفه وجودی قصاص در تعارض است.
بی هوشی  یا  بی حسی  در حالت  فعل جانی  اگر  اینکه  اول  دارد:  قاعده وجود  این  بر  استثناء  دو 
مقتول یا مجنی عليه واقع شده او حق دارد که اینها را برای خود بخواهد. و دوم اینکه اگر مجنی 
عليه یا خانواده مقتول راضی شوند، که قصاص در حالِت بی حسی یا بی هوشی باشد که امکان پذیر 

خواهد بود.
در فرض لزوم وجود درد در هنگام اجرای قصاص می توان گفت که در قصاص عضو دليلی نداریم 
که شرط مماثلت را نفی کرده باشد. پس تا آنجا که می شود به مانند عمل جانی با او رفتار خواهد شد. 
البته با شرایطی که شارع مقدس قرار داده و از عمومات بحث قصاص برمی آید که بتوان برابری را در 
درد ایجاد کرد و اال اگر احتمال دهيم که وارد کردن درد بيشتر خواهد شد، باید به همان درد متعارفی 

که حاصل از قصاص است اکتفا نمود.
در قصاص نفس دليل داریم که آلت قتاله ُکند و مسموم نباشد و از مثله کردن جسد قاتل هرچند 
او اینکار را کرده باشد، منع شده است. در مورد مماثلت و برابری در شيوه قتل هم باید گفت اگر 
بتوانيم به شيوه قاتل عمل کنيم، بهتر به حال اوليای دم همين حالت است که موارد آن را برشمردیم؛ 
مثل سم دادن، سوزاندن، غرق کردن، خفه کردن و یا با شمشير زدن. اما اگر علم به نحوه قتل وجود 
نداشته باشد، یا رعایت برابری در آن امکان نداشت، مثل اینکه معلوم نباشد که با چند ضربه عصا زده 
و یا شدت هر ضربه چقدر بوده به حداقل ها اکتفا کرده و باید به مواد14 و 16 آیين نامه نحوه اجرای 
احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شالق موضوع ماده 293 قانون آیين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کيفری 1378 مصوب 1382مراجعه کرد( عمل کرد و همين مقدار درد را 

برای او کافی بدانيم. چون نمی توان مثِل جانی عمل کرد.
باالخره اینکه آنچه از ادله حدود و تعزیرات به دست می آید، این است که دردناک بودن کيفر 
به مقدار متعارف آن، شرطی الزم بوده )شاهرودی، 1378: 336(-)زررخ، 1389: 90( و این در حالی 
در حق خود سختگيری  متعال  خداوند  و  است  اسالمی  و حق حکومت  خداوند  این  حق  که  است 
زیادی نمی کند و آنچه از سوی شارع مهم تر است، حق الناس می باشد. حال چطور و با چه مجوزی 
ما قصاص را اعم از نفس و عضو که حق شخصی و احدی از بندگان است بدون اجازه او یا وجود 

شرایطی چون ایراد جنایت در حال بيهوشی یا بی حسی، بدوِن درد قصاص نمایيم؟!

غالمرضا جاللی - محمدرضا جاللی
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چکیده

مطرح  در حقوق جزای عمومی  مشدده  کيفيات  عنوان  تحت  که  است  مباحثی  از  تعدد جرم 
می شود. حقوق دانان تعدد جرم را به تعدد مادی و تعدد معنوی تقسيم کرده اند که بررسی تفصيلی 
آنها در حيطه حقوق جزای عمومی است. این نوشتار در صدد است به مقوله تعدد جرم از منظر آیين 
دادرسی کيفری بپردازد و به تبيين قواعد پيش بينی شده در رسيدگی به اتهامات متهم در مواردی 
که تعدد جرم مطرح است، اشاره نماید. قواعد آیين دادرسی اصواًل برای موردی وضع شده است 
که اتهام واحدی نسبت به متهم مطرح است و راجع به موارد تعدد اتهام مقررات تفصيلی ندارد. در 
این نوشتار، نگارنده در صدد است به بيان تفصيلی مقررات حاکم بر آن دسته از قواعد آیين دادرسی 
کيفری، چون صدور حکم تصحيحی نسبت به احکام محکوميت راجع به جرایم متعدد و... که صرفًا 
در موارد تعدد اتهام مطرح می شوند و نيز آن دسته از قواعد آیين دادرسی کيفری که در صورت 
مطرح شدن بحث تعدد جرم، مستلزم رویکرد متفاوت یا خاص در مقایسه با موارد غير تعدد جرم 
هستند، بپردازد. در خصوص مورد اخير می توان به مقوله شکایت شاکی خصوصی، تفهيم اتهام، 
قرار تامين، اعتبار امر مختومه و... اشاره نمود. در بررسی هر موضوع سعی بر آن است که به تشریح 
دیدگاه قانون گذار در موارد مصرح در قانون پرداخته و در موارد سکوت قانون گذار نيز با اجتهادات 

حقوقی به ارائه راه حلی منطبق با موازین قانونی دست پيدا کرد.
کلید واژ ه ها: تعدد جرم، آیين دادرسی، تفهيم اتهام، قرار تامين، اعتبار امر مختومه

آیین دادرسی تعدد جرم

* امید رستمی غازانی

* دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران
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درآمد
اعتباری«  یا  معنوی  »تعدد  و  واقعی«  یا  مادی  »تعدد  نوع  دو  بر  را  جرم  تعدد  حقوق دانان 
می دانند. گاهی فردی با فعلی )رفتاری( واحد قوانين متعدد جزایی را نقض می کند و گاهی با افعال 
)رفتارهای( متعدد، قوانين جزایی متعددی را نقض می کند که از اولی به تعدد معنوی یا اعتباری و 
از نوع اخير به تعدد واقعی یا مادی یاد می کنند. )الهام، 1372، 3( قسمت نخست ماده 47 قانون 
مجازات اسالمی )از این به بعد ق.م.ا.( در خصوص تعدد مادی است. مطابق این ماده، در مورد 
تعدد جرم، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد؛ باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعيين 
شود و اگر مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعيين می گردد و در این صورت تعدد جرم می تواند از 
علل مشدده کيفر باشد. احکام مربوط به تعدد معنوی نيز در ماده 46 و قسمت اخير ماده 47 ق.م.ا. 
آمده است، مطابق ماده 46 »در جرایم قابل تعزیز هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد 
مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است« و مطابق قسمت اخير ماده 47 »... و اگر 
مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون 

محکوم می گردد.«
جدای از تفاوت های ماهوی بين تعدد معنوی و تعدد مادی، از حيث موضوع بحث این مقاله 
نيز که در راستای تبيين آیين دادرسی مربوط به تعدد جرم است، این تفکيک واجد اهميت است. 
به عنوان  را  نتایج است که برخی حقوق دانان آن  به تعدد جرم بحث تعدد  از موارد مربوط  یکی 
مصداقی از تعدد معنوی مطرح کرده اند. )پيمانی، 1374، 17( و البته رویه قضایی نيز در گذشته آن 
را تایيد نموده است.)1( هيات عمومی دیوان عالی کشور نيز در رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 
1360/8/30 مقرر می دارد: »نظر به اینکه نفقه زن و اوالد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند 
معمواًل یک جا و بدون تفکيک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود، ترک انفاق زن و فرزند از 
ناحيه شوهر در چنين حالتی ترک فعل واحد محسوب و آثار و نتایج فعل واحد موجب اعمال مقررات 
مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.« با توجه به این رای، تعدد نتایج از بحث تعدد مادی خارج است 
و هر چند تبعيت از آرای هيات عمومی دیوان عالی کشور الزم الرعایه است، منتهی این الزام صرفا 
ناظر به همان موضوع مطرح شده در هيات عمومی دیوان بوده و نمی توان مفاد استدالل هيات را 

1. در این خصوص ر.ک.: رای اصراری شماره 4165، 1۳۳0/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شماره 
۳972 1۳19/11/۳0 شعبه 5 دیوان عالی کشور، رای شماره 22۳ 1۳2۳/12/21 شعبه 2 دیوان عالی کشور.

آیین دادرسی تعدد جرم
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نسبت به سایر موارد الزام آور دانست. از دیدگاه نگارنده، بحث تعدد نتایج زیر مجموعه تعدد مادی 
قرار می گيرد که این دیدگاه در تبصره 1 ماده 133 الیحه مجازات اسالمی اتخاذ گردیده است.)1( در 
تعدد نتایج، فعل واحد نتایج متعددی را به بار می آورد و یا به تعبير دیگر، نتایج متعدد از فعل واحد 
نشات می گيرد. در جرایم مقيد، نتيجه، جزیی از عنصر مادی جرم است که تحقق آن برای تحقق 
جرم ضروری است. در مواردی که چند نتيجه از یک فعل یا ترک فعل )رفتار( ناشی می شود، به 
تعداد نتایج حاصله، جرم محقق می شود. نمونه این حالت را می توان موردی دانست که شخصی با 
انتشار آگهی متقلبانه در روزنامه باعث فریب چند نفر شده و از این راه اموال آنها را ببرد. در ادامه 
ابتدا به مقوله »تحقيقات مقدماتی در تعدد جرم« اشاره می شود و پس از آن به »محاکمه و صدور 

رای در تعدد جرم« پرداخته می شود.)2( 

1- تحقیقات مقدماتی در تعدد جرم
نظام آیين دادرسی کيفری ایران مبتنی بر نظام مختلط است که در آن مرحله تحقيقات مقدماتی 
از تحقيقات نهایی تفکيک می شود. در فرایند رسيدگی به اتهامات متهم در مرحله تحقيقات مقدماتی 
در موارد مربوط به تعدد مادی و تعدد معنوی مسایلی مطرح می شود که در غير موارد تعدد جرم 
یا اصال مطرح نيستند و یا در صورت مطرح بودن واجد اهميت عملی به مثابه موارد تعدد جرم 
نيستند. در این قسمت از نوشتار با تفکيک بحث در خصوص تعدد معنوی و مادی به تفکيک به 
بررسی قواعد آیين دادرسی کيفری در مرحله تحقيقات مقدماتی نسبت به این دو نوع تعدد پرداخته 

می شود.
1-1- تحقیقات مقدماتی در تعدد معنوی

در تعدد معنوی که فعل واحد واجد عناوین متعدده جرم است، در حين انجام تحقيقات مقدماتی 
مسائل خاصی مطرح می شود. اینکه کداميک از عناوین مجرمانه می بایست به متهم تفهيم شود و 

مورخ  جلسه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  پنجم  و  هشتاد  اصل  طبق  اسالمی  مجازات  الیحه   .1
1۳88/5/27 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی تصویب و در جلسه علنی مورخ 1۳88/9/25 با 
اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت شد. در زمان نگارش این سطور شواری نگهبان طی دو نوبت به ترتیب 
در تاریخ های 1۳88/10/19 و 1۳88/10/29 ایرادات آن را مطرح نموده است و تبصره مورد اشاره مورد ایراد شورای 

نگهبان واقع نشده است.
2. هرچند بحث صالحیت مراجع کیفری نیز یكی از موضوعاتی است که در بحث تعدد جرم مطرح می شود اما 
به جهت پرهیز از اطاله کالم و با توجه به تفصیلی بودن مباحث مربوط به آن بررسی آن بصورت مستقل در مقاله 

جداگانه ای به عمل خواهد آمد. 

امید رستمی غازانی
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جریان تحقيقات مقدماتی بر مبنای کداميک از عناوین طی شود، قابل بحث می باشد. آنگونه که 
در مباحث پيشين اشاره شد، در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده، در تعدد معنوی 
مرتکب به مجازات عنوان اشد محکوم خواهد شد، بنابراین بنا به یک قاعده کلی، قواعد الزم االجرا 
برای عنوان اشد در مورد متهم جاری خواهد شد. در ادامه با تفصيل بيشتر نسبت به مسائل عمده 

مطرح در فرایند تحقيقات مقدماتی در خصوص تعدد معنوی جرم اشاره می شود.
1-1-1- شکایت شاکی

بنا به یک قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی کيفری معاصر، تمامی جرایم واجد 
از  نيستند. در برخی  این حيث یکسان  از  این حال همه جرایم  با  تلقی می شوند.)1(  جنبه عمومی 
جرایم مقنن به دنبال آن است که از مصالح و منافع فردی اشخاص حمایت کند و حمایت از منافع 
مستلزم شکایت  کيفری  تعقيب  به  معموال شروع  جرایم  این  در  می شود،  تلقی  ثانوی  امر  جامعه 
شاکی خصوصی است و با گذشت او نيز تعقيب متوقف می شود. قانون گذار در ماده 727 ق.م.ا. و 
نيز در برخی از قوانين دیگر شروع به تعقيب کيفری برای برخی از جرایم را منوط به شکایت شاکی 
خصوصی دانسته است. در این جرایم تا زمانی که شاکی شکایت ننموده دادستان نمی تواند دعوای 

عمومی را عليه متهم مطرح کند.
در تعدد معنوی که در آن فعل واحد واجد عناوین متعدده جرم است، ممکن است که شروع به 
تعقيب یک یا چند مورد از عناوین منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و در مقابل یک یا چند 
مورد از عناوین مستلزم شکایت شاکی خصوصی نباشد. در این راستا سه فرض قابل تصور است. 
نخست آنکه برای شروع تعقيب هيچ یک از عناوین نيازی به شکایت شاکی خصوصی نباشد. در 
حالت دوم شروع به تعقيب همه عناوین مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و در حالت سوم یک 
یا چند مورد از عناوین نيازمند شکایت شاکی خصوصی است و در مقابل یک یا چند مورد از عناوین 

دیگر نيازمند شکایت شاکی خصوصی نيست.
در حالت نخست که در آن تعقيب هيچ یک از عناوین نيازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد 
مشکلی به وجود نمی آید. به عنوان نمونه اگر شخصی با استفاده از سند مجعول کالهبرداری نماید 
با توجه به اینکه رسيدگی به اتهامات »استفاده از سند مجعول« و »کالهبرداری« هيچ کدام منوط 

به شکایت شاکی خصوصی نيست، مشکلی از این حيث مطرح نخواهد شد.

1. ماده 2 ق.آ.ک.: »کلیه جرایم دارای جنبه الهی است...« 
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در حالت دوم نيز که شروع به تعقيب همه عناوین منوط به شکایت شاکی خصوصی است، باز 
مشکلی به وجود نمی آید و به هر حال شروع به تعقيب نسبت به رفتار مجرمانه منوط به شکایت 
شاکی خصوصی خواهد بود. به عنوان نمونه اگر کسی در قالب هجو الفاظ رکيک را نسبت به کسی 
بکار ببرد، عمل او در عين حال که مشمول ماده 608 ق.م.ا. )توهين ساده( می شود، مشمول ماده 
700 ق.م.ا. )هجو( نيز خواهد بود، که با توجه به ماده 727 ق.م.ا. تعقيب هر دو اتهام منوط به 
شکایت شاکی خصوصی است. در این حال شکایت شاکی خصوصی پيش شرط شروع به تعقيب 
کيفری خواهد بود و با شکایت او نسبت به رفتار مجرمانه تعقيب آغاز خواهد شد. اما در این حالت 
مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر شاکی در شکوایيه خود از عنوان اخف برای شکایت 
استفاده کند، با توجه به اینکه به موجب ماده 46 ق.م.ا. در جرایم قابل تعزیر، مجازات جرم اشد 
در خصوص مجرم اعمال خواهد شد، آیا این امر مانعی برای رسيدگی به عنوان اشد )به دليل عدم 
شکایت نسبت به آن( خواهد بود و یا نه؟ در این گونه موارد باید گفت که شاکی شکایت خود را 
نسبت به واقعه مجرمانه اعالم می کند و تعيين عنوان اتهامی متهم و در بحث تعدد، تعيين عنوان 
اشد بر عهده مقام قضایی است و از این روست که مقام قضایی مکلف به تبعيت از عنوان اتهامی 
مطرح شده توسط شاکی خصوصی نيست. نتيجه آنکه شاکی با طرح شکایت، شکایت خود را نسبت 
به یک واقعه مجرمانه اعالم می کند و تعيين وصف یا اوصافی که باید مورد تعقيب قرار گيرد، به 
عهده مقام قضایی است و ماده 69 ق.آ.د.ک. نيز در بيان محتویات شکوایيه به »موضوع شکایت و 

ذکر تاریخ و محل وقوع جرم« اشاره می کند.
نياز به شکایت شاکی  از عناوین  یا چند مورد  اما در حالت سوم که برای شروع تعقيب یک 
خصوصی است و در مقابل تعقيب یک یا چند مورد از عناوین منوط به شکایت شاکی خصوصی 
نيست، مسئله پيچيده تر می شود. حالت اخير خود بر دو قسم قابل تصور است. نخست آنکه عنوان 
یا عناوین اشد نياز به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشد و در حالت دوم عنوان یا عناوین اخف 
این مبنا صورت می گيرد که در تعدد  بر  این تفکيک  نباشد.  نيازمند به شکایت شاکی خصوصی 
معنوی مطابق ماده 46 ق.م.ا، مجازات جرم اشد بر مرتکب بار می شود و اگر بنا به دالیلی مرتکب 
از عنوان اشد تبرئه شود و یا عنوان اشد بنا به دالیلی قابل تعقيب نباشد، امکان تعقيب برای عنوان 
اخف وجود دارد. در موضوع بحث حاضر، در صورتی که تعقيب عنوان اشد نيازمند شکایت شاکی 
دادستان  صورت  این  در  باشد،  خصوصی  شاکی  شکایت  نيازمند  اخف  عنوان  و  نباشد  خصوصی 
می تواند بدون نياز به شکایت شاکی خصوصی اقدام به تعقيب نماید. اما اگر در حين تعقيب بنا به 

امید رستمی غازانی



52
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

28

دالیلی متوجه شود که عنوان اشد محقق نشده است، ادامه تعقيب نسبت به عنوان اخف نيازمند 
شکایت شاکی خصوصی خواهد بود. در این خصوص می توان به عنوان نمونه به موردی اشاره کرد 
که شخصی از طریق تلفن به دیگری توهين نموده و موجب ایجاد مزاحمت برای دیگری شود. در 
این نمونه تعقيب اتهام »مزاحمت تلفنی« نيازمند شکایت شاکی خصوصی نيست ولی تعقيب اتهام 
تلفنی  اتهام مزاحمت  اگر تعقيب  این حالت  نيازمند شکایت شاکی خصوصی است. در  »توهين« 
بنا به دالیلی مقدور نباشد، ادامه تعقيب نسبت به اتهام توهين مستلزم شکایت شاکی خصوصی 

خواهد بود.
به  نياز  اشد  عنوان  ولی  نداشته  به شکایت شاکی خصوصی  نيازی  اخف  عنوان  در جایی که 
شکایت شاکی داشته باشد، بحث پيچيده تر خواهد بود. در حالت اخير اگر شاکی اقدام به شکایت 
نکرده باشد موضوع محل تامل می باشد. چرا که مطابق ماده 46 ق.م.ا، متهم به مجازات جرم اشد 
محکوم می شود، در حالی که تعقيب جرم اشد منوط به شکایت شاکی خصوصی است و شاکی نيز 
شکایت نکرده است. در این زمينه می توان به موردی اشاره نمود که شخص به یک مامور دولت 
به سبب انجام وظيفه جرمی را نسبت بدهد که توهين نيز تلقی شود. در این حالت شخص هم 
مرتکب جرم »توهين به مامورین دولت« شده که نيازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و هم 
جرم »افترا« که نيازمند شکایت شاکی خصوصی است و جرم اخير نسبت به جرم توهين به مامورین 
دولت، اشد می باشد. در این حالت عده ای بر این باور هستند که در صورت عدم شکایت شاکی 
نسبت به جرم اشد، امکان محکوم کردن مرتکب به عنوان مجرمان اخف که غير قابل گذشت 
است، خالی از اشکال نيست. زیرا حکم ماده 46 ق.م.ا. از کيفيات عام تشدید مجازات و قواعده 
آمره حقوق جزا است که عدول از آن غير موجه می باشد و مضافا اینکه تفسير به نفع متهم چنين 
نظری را تقویت می کند. )طاهری نسب، 1381، 229 و 228( در صحت این دیدگاه محل تردید 
جدی وجود دارد. وقتی شخصی تنها جرم اخف را که نيازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد، انجام 
دهد مجازات خواهد شد. در حالی که همين عمل مشمول عنوان اشدی نيز قرار گيرد که عنوان 
اشد نيازی به شکایت شاکی خصوصی داشته و شاکی شکایت نکند، امکان مجازات مرتکب وجود 
ندارد. در اینکه مقررات جزایی و از جمله قواعد تعدد جرم از قواعد آمره است محل تردید نيست، 
ولی بی شک مجازات جرم اشد در صورتی اعمال می شود که قابليت اجرا وجود داشته باشد و در غير 
این صورت مجازات عنوان اخف اعمال می شود. بنابراین در مورد بحث حاضر اگر شاکی خصوصی 
نسبت به عنوان اشد گذشت نماید، بی شک می توان نسبت به عنوان اخف رسيدگی نموده و حکم 
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مقتضی را صادر نمود. اما اگر شاکی نه شکایت کند و نه گذشت نموده باشد، در این حالت دادستان 
می تواند تعقيب کيفری را نسبت به رفتار مجرمانه آغاز نموده و اقدامات مقتضی را انجام دهد، منتها 
تنها تحت عنوان اتهام عنوان اخف و در صورتی که شاکی در حين رسيدگی شکایت نمود، تعقيب 

متهم بر مبنای عنوان اشد ادامه پيدا خواهد کرد.
مجازات  که  است  شده  پيش بينی  مقررات خاص  قانون  حکم  به  معنوی  تعدد  از  مواردی  در 
عناوین متعدد با یکدیگر جمع شده و به تعبير دیگر مقنن مشابه مقررات تعدد مادی حکم کرده 
است. در این حالت، نسبت به عنوان هایی که تعقيب آنها نياز به شکایت شاکی خصوصی دارد با 
فرض شکایت شاکی خصوصی امکان تعقيب وجود دارد و نسبت به سایر عناوین بدون شکایت 
شاکی نيز امکان شروع تعقيب وجود دارد. در این موارد فرقی نمی کند که مجازات عنوان اشد نياز 

به شکایت شاکی خصوصی داشته باشد یا عنوان اخف.
2-1-1- تفهیم اتهام

تفهيم اتهام یکی از حقوق مهم و اساسی متهم است که به موجب اصل 32 قانون اساسی )از 
این به بعد ق.ا.( پيش بينی شده است. به موجب این اصل، در صورت بازداشت شخص، موضوع 
اتهام  تفهيم  شود.  تفهيم  و  ابالغ  متهم  به  کتبی  صورت  به  بالفاصله  دالیل  ذکر  با  باید  اتهام 
پيش شرط یک دادرسی منصفانه محسوب می شود که به موجب آن متهم می تواند از اتهامات وارده 
بر خود مطلع شده و تدابير الزم را برای دفاع از خود فراهم نماید. »تفهيم اتهام عبارت است از اعالم 
رسمی رفتار یا رفتارهای مجرمانه به متهم از سوی بازپرس، مقام قضایی و یا ضابط دادگستری به 
زبان و شيوه ای که با توجه به وضعيت خاص هر متهم، برای او قابل درک و فهم باشد.« )آشوری، 
ج2، 1388، 125( در خصوص اینکه تفهيم اتهام اعالم رسمی جرم ارتکابی به متهم است، اختالفی 
بين حقوق دانان وجود ندارد. اما مسئله اختالفی که بين حقوق دانان مطرح است و در خصوص بحث 
تعدد معنوی جرم نيز اهميت بسياری دارد، این است که در خصوص تفهيم اتهام باید عناوین اتهامی 
به متهم تفهيم شود و یا اینکه اعمال مادی جرم؟ در این ميان عده ای صراحتا اعالم کرده اند که در 
تفهيم اتهام باید اعمال مادی )ترک فعل یا فعل( را برای متهم تصریح کرد نه عناوین یا توصيفات 
نيز تصریح  است.)1( عده ای  مقام قضایی  اختيار  در  و  قانونی و حکمی  امری  را که  حقوقی عمل 
نموده اند که تفهيم اتهام بر مبنای عناوین اتهام، تفهيم اتهامی ناقص است. )آخوندی، 1388، 133( 
در مقابل عده ای بر این دیدگاه هستند که بر اساس قوانين در تفهيم اتهام، متهم باید از نوع جرمی 

1. قرار صادره از شعبه 11 مجتمع ثامن دادسرای عمومی و انقالب مورخه 1۳86/2/8 در: کاتوزیان، 1۳87، ص 278.
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که مرتکب آن شده است، مطلع شود. )نوروزی، 1386، 174( 
از  یک  هر  اتخاذ  است،  جرم  متعدده  عناوین  دارای  واحد  رفتار  آن  در  که  معنوی،  تعدد  در 
دیدگاه های فوق واجد اهميت است. در صورت پذیرش دیدگاه نخست، با توجه به اینکه صرفًا الزم 
است که رفتار مجرمانه و نه عنوان آن به متهم تفهيم شود، مقام قضایی مکلف خواهد بود که رفتار 
مجرمانه را صرف نظر از عناوین متعدده منطبق بر آن را به متهم تفهيم نماید. از این رو هر گاه در 
جریان تعقيب و رسيدگی به اتهام متهم، مقام قضایی احراز کند که عنوان اشد واقع نشده است، 
بدون نياز به تفهيم اتهام جدید رسيدگی را ادامه دهد. اما در صورت پذیرش دیدگاه دوم، می بایست 
که عنوان اتهام به متهم تفهيم شود. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که کدام عنوان 
باید به متهم تفهيم شود؟ با توجه به اینکه مطابق ماده 46 ق.م.ا. در تعدد معنوی، مجازات جرم اشد 
بر مرتکب بار می شود، باید گفت که می بایست عنوان اتهامی اشد بر متهم تفهيم شود. اما ایرادی 
که این دیدگاه دارد این است که در صورتی که مقام قضایی احراز نماید که عنوان اشد محقق نشده 
است، در این صورت ادامه تعقيب نسبت به عنوان اخف بدون اینکه عنوان مزبور به متهم تفهيم 
شود، صورت می گيرد که محل ایراد خواهد بود. در راستای رفع ایراد عده ای مطرح کرده اند که مقام 
قضایی پس از احراز وقوع فعل واحد و تعدد عنوانی جرم، همه عناوین جزایی متعدد را به عنوان 
اتهام بر مرتکب تفهيم نماید و در نهایت هم در رای صادره معين کند که از بين عناوین جزایی 

مذکور، مرتکب فقط به مجازات جرم اشد محکوم می گردد. )طاهری نسب، 1381، 230(
در خصوص اتهام انتسابی به متهم باید بين سه امر قائل به تفکيک شد: نخست، موضوع اتهام 
که عبارتست از رفتار مجرمانه ای که از سوی مرتکب رخ داده و باعث انتساب اتهام به او شده است. 
دوم نوع اتهام که عبارت از توصيف حقوقی است که از سوی مقنن برای آن عمل مشخص شده 
است که عده ای از »نوع اتهام« تعبير به طبيعت اتهام نيز نموده اند. )آشوری، 1383، 351( سوم 
دالیل اتهام که عبارت است از ادله ای که بر توجه اتهام به متهم وجود دارد. در خصوص تفهيم 
اتهام ماده 129 ق.آ.د.ک. به صراحت اعالم می کند که مقام قضایی باید »... موضوع اتهام و دالیل 
آن را به صورت صریح به متهم تفهيم...« کند. در حالی که اگر منظور مقنن نوع و یا به تعبير دیگر 
عنوان قانونی اتهام باشد می بایست مشابه بند م ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. به »نوع اتهام« اشاره می کرد. 
نکته دیگر اینکه احراز عنوان اتهامی امر حکمی است و احراز آن با مقام قضایی است، در حالی که 
ضابطين قضایی نيز در صورت بازداشت متهم، به موجب اصل 32 ق.ا. ملزم به تفهيم اتهام هستند 

که این مویدی بر دیدگاه مورد نظر نگارنده است.
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با توجه به مطالب مطروحه که رفتار مجرمانه می بایست به متهم تفهيم شود، در خصوص تعدد 
معنوی جرم نيز با توجه به اینکه رفتار ارتکابی واحد است، یک تفهيم اتهام کفایت می کند و در 
صورتی که عنوان اشد محرز نشود برای ادامه تعقيب نسبت به عنوان اخف نيازی به تفهيم اتهام 

جدید نخواهد بود.
3-1-1- قرار تامین

قضایی  مقام  وی،  موقع  به  و حضور  متهم  به  دسترسی  برای  متهم،  به  اتهام  تفهيم  از  پس 
می بایست در مورد متهم قرار تامين صادر کند. در مورد تعدد معنوی صرف انطباق عناوین متعدد 
نسبت به رفتار مجرمانه مرتکب، مجوزی برای تعيين قرار تامين شدیدتر محسوب نمی شود، چرا که 
متهم در نهایت به تحمل یک مجازات )مجازات عنوان اشد( محکوم خواهد شد. البته در مواردی 
که به موجب قوانين خاص قانون گذار حکم به جمع مجازات ها داده باشد، در این صورت با توجه 
به شدت بيشتر مجازات پيش بينی شده برای آن، می بایست که تأمين ماخوذه با آن تناسب داشته 

باشد.
تعيين قرار  به مجازات جرم اشد محکوم خواهد شد، در  نهایت  اینکه مرتکب در  به  با توجه 
متناسب باید به شدت مجازات مقرر شده برای عنوان اشد، توجه داشت. هر گاه در حين تعقيب برای 
مقام قضایی محرز شود که عنوان اشد محقق نشده ولی عمل مشمول عنوان اخف می شود در این 
حالت با توجه به اینکه ممکن است تناسبی بين قرار صادره و عنوان اخف نباشد، مقام قضایی مکلف 
به متناسب کردن قرار تامين با عنوان اخف خواهد بود. در واقع وظيفه مقرر برای مقام قضایی در 

تناسب قرار تامين یک وظيفه مستمر بوده و اختصاص به مرحله صدور قرار ندارد. 
اگر در قانون برای یکی از عناوین مجرمانه، قرار تامين خاصی پيش بينی شده باشد، در این صورت 
این سوال مطرح می شود که با توجه عناوین متعدد رفتار مجرمانه، مقام قضایی در مقام صدور قرار 
تامين می بایست، قرار پيش بينی شده در قانون را اعمال کند و یا اینکه بنا به تشخيص خود قرار 
متناسب را صادر کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که از آن جا که در تعدد معنوی، علی االصول 
مرتکب به مجازات عنوان اشد محکوم خواهد شد، در صدور قرار تامين نيز باید به عنوان اشد توجه 
داشت. به عنوان نمونه اگر کسی عملی را انجام دهد که هم مشمول عنوان معامله معارض باشد و 
هم کالهبرداری، در حالی که قبال سابقه یک فقره محکوميت قطعی به کالهبرداری را نيز دارد، در 
این صورت اگر به اتهام او تحت عنوان کالهبرداری رسيدگی شود، مطابق بند ج ماده 35 ق.آ.د.ک 
صدور قرار بازداشت برای او الزامی است و حال آنکه در خصوص معامله معارض مقنن محدودیتی را 
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برای مقام قضایی تعيين ننموده و مقام قضایی در صدور قرار تامين به تشخيص خود، قرار متناسب 
را صادر خواهد نمود.

4-1-1- سقوط دعوای عمومی
بروز برخی از حاالت در طول فرایند تعقيب باعث می شود که ادامه تعقيب موقوف شود که به 
معنای سقوط دعوای عمومی خواهد بود. عمده موارد سقوط دعوای عمومی که منتهی به صدور 
این  باب تعدد معنوی جرم  بيان شده است. در  قرار موقوفی تعقيب می شود در ماده 6 ق.آ.د.ک 
فرض متصور است که امکان تعقيب متهم برای برخی از عناوین وجود نداشته باشد، اما در قبال 
برخی دیگر از عناوین از قابليت تعقيب برخوردار باشد. در این خصوص، می توان به مواردی چون 
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی و شمول 
مرور زمان نسبت به یک یا چند مورد از عناوین و در مقابل عدم شمول آنها نسبت به برخی دیگر 

از عناوین اشاره نمود.
در مباحث مطروحه قبلی بيان شد که در تعدد معنوی، با توجه به اینکه در نهایت مرتکب به 
مجازات عنوان اشد محکوم خواهد شد، قواعد تعقيب نيز تابع عنوان اشد خواهد بود. اما با فرض 
شمول یکی از جهات سقوط دعوای عمومی نسبت به عنوان اشد، به معنای سقوط کلی دعوای 
عمومی نيست و می توان نسبت به تعقيب عنوان اخف ادامه داد. چرا که هدف مقنن از ماده 46 
ق.م.ا. این بوده است که شخصی که یک رفتار مجرمانه را که نقض چندین عنوان جزایی است، 
مرتکب می شود، به یک مجازات محکوم شود. از این رو، اگر به عنوان نمونه شاکی خصوصی نسبت 
به عنوان اشد که قابليت گذشت را دارد، گذشت نمود، امکان ادامه تعقيب نسبت به عنوان اخف 
وجود خواهد داشد. البته قابليت تعقيب به جهت عنوان اخف در صورتی است که موضوع اعتبار امر 
مختومه پيدا نکرده باشد و اگر بعد از تحقق اعتبار امر مختومه نسبت به عنوان اشد یکی از جهات 
سقوط مجازات )که البته موارد آن همان موارد سقوط دعوای عمومی است( نسبت به آن رخ دهد 
به جهت اعتبار امر مختومه دیگر نمی توان به عنوان اخف رسيدگی مجدد نموده و مرتکب را به 

مجازات جرم دارای عنوان اخف محکوم نمود.
از آنجا که »اعتبار امر مختومه« خود یکی از موارد سقوط دعوای عمومی تلقی می شود، بحث 
پيرامون آن در این قسمت الزم است. حقوق دانان برای وجود اعتبار امر مختومه سه شرط را الزم 
دانسته اند که عبارتند از: وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعوا. در دعاوی کيفری 
مقصود از وحدت موضوع، وحدت رفتار مجرمانه مورد رسيدگی و نه وحدت عناوین مجرمانه است. 
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از این رو نمی توان رفتار مجرمانه ای را که تحت عنوان مشخص تحت تعقيب قرار گرفته و حکم 
قطعی در خصوص آن صادر شده است، بار دیگر تحت عنوان دیگری مورد تعقيب قرار داد، صرف 
نظر از آنکه تعقيب نخستين منتهی به محکوميت متهم شده باشد یا تبرئه او. البته در این خصوص 
دیدگاه های مخالف نيز وجود دارد و در سابق نيز در رویه قضایی کشور فرانسه توصيف قضایی جرم 
یا عناوین جرایم معيار تفاوت محسوب می شد و در صورت طرح دعوا تحت عنوان جزایی دیگر ایراد 
امر مختومه قابل طرح نبوده که البته بعدها این رویه کنار نهاده شد و برای تفاوت دو جرم به رکن 

مادی عمل توجه گردید. )خدابخشی، 1387، 141(
کيفری،  مرجع  است که  دیدگاه  این  از  ناشی  امر مختومه  اعتبار  برای  مادی  پذیرش وحدت 
معين کرده  دادخواست خود  برای  عنوانی که مدعی خصوصی  به  پایبند  برخالف مرجع حقوقی، 
نيست و توصيفی که از عمل ارتکابی می کند، انتخاب خود او به عنوان مظهر قوه قضایی است و 
مراجع قضایی برای رسيدگی به جرم لزومًا فعل ارتکابی را تحت تمامی اوصاف ممکنه در قانون 
جزا مورد بررسی قرار می دهند. )کاتوزیان، 1387، 273 - خزانی، 1377، 117( لذا در تعدد معنوی 
نمی توان رفتار مجرمانه را چند بار و هر بار تحت یکی از عناوین مجرمانه مورد بررسی قرار دارد. 
البته در این خصوص عده ای بر این نظر هستند که با توجه به اینکه ممکن است در دادگاه ارکان 
متشکله عنوان جزایی اشد احزار نگردد و متهم از این جرم تبرئه شود، بنابراین تعقيب مرتکب از 
باب عنوان مجرانه اخف فاقد اشکال است. چرا که مرتکب به هر حال مرتکب جرمی شده و نباید 
به دليل یک سری تشریفات شکلی از مجازات فرار نماید. )طاهری نسب، 1381، 231( ایراد این 
دیدگاه در این است که تعقيب کيفری نسبت به رفتار مجرمانه با تمامی اوصاف حقوقی مترتب 
بر آن صورت می گيرد، بنابراین مقام قضایی مکلف بوده است که با فرض عدم احراز عنوان اشد، 

تعقيب را نسبت به عنوان اخف ادامه دهد.
در  که  است  از سبب جهتی  منظور  است.  مختومه وحدت سبب  امر  اعتبار  برای  دیگر  شرط 
راستای آن دعوا مطرح می شود که در این زمينه می توان به صورت کلی سه جهت را شناسایی 
کرد. نخست به جهت حفظ منافع عمومی که همان دعوای کيفری است. دوم به جهت حفظ منافع 
خصوصی که همان دعوای خصوصی است و سوم به جهت منافع صنفی و شغلی که همان دعاوی 

مربوط به تخلفات انتظامی و انظباطی است.
شرط سوم برای تحقق اعتبار امر مختومه وحدت اصحاب دعوا است. این شرط ناشی از نسبی 
بودن اعتبار امر مختومه است که به موجب آن، اعتبار امر مختومه در صورتی قابليت استناد را دارد 
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که طرفين هر دو دعوا یکسان باشند. در دعاوی کيفری که دعوای کيفری دعوای بين دادستان و 
متهم تلقی می شود، شرط نسبی بودن پيوسته محقق و مسلم است )خزانی، 1377، 111( و البته 
عده ای نيز چنين تعبير نموده اند که اعتبار امر مختومه در امور کيفری نسبی نيست و همه ناگزیر از 
احترام به آن هستند. )کاتوزیان، 1387، 272( نتيجه هر دو بيان یکسان است و آن اینکه به سبب 
تفاوت در شاکی و قربانی جرم، نمی توان اعتبار امر مختومه را نادیده گرفت، چرا که شاکی اساسا 
نيز نظر مخالف وجود دارد، چنانچه  این زمينه  البته در  طرف دعوای کيفری محسوب نمی شود. 
 1383/12/27 مورخ   1688 شماره  دادنامه  موجب  به  تهران  جزایی  عمومی  دادگاه   1035 شعبه 
تعدد شاکيان را به عنوان تعدد اصحاب دعوا تلقی کرده است. )خدابخشی، 1387، 147( از دیدگاه 
نگارنده، حتی در جرایمی که شروع به تعقيب آنها مستلزم شکایت شاکی خصوصی است، شاکی 
برای رسيدگی مجدد  تعدد شاکيان مجوزی  این رو  از  و  نمی شود  طرف دعوای کيفری محسوب 

نيست. )1( 

2-1- تحقیقات مقدماتی در تعدد مادی
دادسرا  ذاتی یک  باشد که همگی در صالحيت  اتهام  فقره  دارای چندین  متهم  هنگامی که 
باشد، یکی از دادسراها برای انجام تحقيقات مقدماتی نسبت به تمامی اتهامات متهم بر دادسراهای 
دیگر اولویت خواهد داشت. در مواردی هم که اتهامات در صالحيت ذاتی دادسراهای مختلف باشد، 
تحقيقات مقدماتی مربوط به اتهامات متهم در دادسراهای صالحيت دار به تفکيک انجام می گيرد. 
در ادامه ابتدا به بحث تفهيم اتهام در خصوص تعدد مادی جرم پرداخته می شود و سپس به مقوله 

قرار تامين در صورت تعدد اتهامات وارده بر متهم اشاره می شود.
1-2-1- تفهیم اتهام

آن گونه که در مباحث قبلی اشاره شد تفهيم اتهام به متهم یکی از اصول دادرسی منصفانه 
است، که این امر در الیحه آیين دادرسی کيفری به صراحت بيان شده است. در مواردی که اتهامات 

1. آن گونه که در ابتدای این نوشتار بیان شده بحث »تعدد نتایج« به مقوله تعدد مادی نزدیكتر است تا تعدد معنوی 
منتها اگر دیدگاه گروهی پذیرفته شود که به موجب آن تعدد نتایج از مصادیق تعدد معنوی باشد، در این صورت 
موضوع از حیث تعدد شاکیان قابل بحث خواهد بود. به عنوان نمونه چنانچه شخصی با یك لفظ به چند نفر توهین 
نماید و یكی از توهین شوندگان شكایت نموده و به موضوع رسیدگی و حكم قطعی صادر شود، در این صورت اگر 
توهین شونده دیگری شكایت جدیدی مطرح کند تكلیف شكایت جدید چیست؟ به نظر می رسد در این صورت 

باید در خصوص شكایت شاکی دوم به اعتبار امر مختومه استناد کرد.
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متعددی نسبت به متهم مطرح است، تفهيم اتهام می بایست که نسبت به تمامی اتهامات مطرح 
شده نسبت به متهم باشد، در غير این صورت مقام قضایی نمی تواند نسبت به اتهاماتی که نسبت به 

آن تفهيم اتهام صورت نگرفته، تحقيقاتی را انجام دهد.
در مواردی که رفتاری واحد منتهی به نتایج مجرمانه متعدد می شود، اعم از این که نتایج آن مشابه 
یا غير مشابه باشد، باید تمامی نتایج در مقام تفهيم اتهام به متهم تفهيم شود. در غير این صورت 
تفهيم اتهام کامل نخواهد بود. در مواردی هم که مقام قضایی در حين تحقيقات، اتهامات جدیدی 

را کشف می کند نيز انجام تحقيقات نسبت به آنها مستلزم تفهيم اتهام خواهد بود.
2-2-1- قرار تامین 

در صورتی که اتهامات متعددی نسبت به متهم در جریان باشد، این سوال مطرح می شود که 
نسبت به اتهامات متعدد متهم باید یک قرار تامين صادر شود و یا اینکه نسبت به هر اتهام باید 
تامين خاص صادر شود. قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری در این 
خصوص ساکت بوده و حکم صریحی ندارد و در ماده 134ق.آ.د.ک. در مقام بيان لزوم تناسب تامين 
به بيان لزوم تناسب قرار با اهميت جرم، شدت مجازات، دالیل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم 
و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعيت مزاج، سن و حيثيت متهم اشاره می کند. در این 
خصوص دو دیدگاه عمده شکل گرفته است. به موجب دیدگاه نخست صدور قرارهای تامين متعدد 
در قانون پيش بينی نشده، فلذا صدور قرارهای متعدد فاقد وجاهت قانونی است. مطابق دیدگاه دوم 

امکان صدور قرارهای تامين متعدد تحت شرایطی وجود دارد.
در سوالی از اداره حقوقی قوه قضایيه استعالم شده است که چنانچه در یک پرونده سه اتهام 
متوجه متهم باشد یک اتهام در صالحيت دادگاه انقالب و یک اتهام در صالحيت دادگاه کيفری 
استان و دیگری در صالحيت دادگاه عمومی جزایی آیا در این خصوص باید سه قرار صادر شود؟ 
اداره حقوقی قوه قضایيه در نظریه مشورتی 7/8588 مورخ 1382/12/5 بيان می دارد: »... در قانون 
آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری تعدد صدور قرار تامين کيفری پيش بينی 
نشده است و صدور قرارهای تامين متعدد وجاهت قانونی ندارد و لذا در فرض مطروحه در سوال 
دادسرا باید در مورد اتهامات متهم من حيث المجموع یک قرار تامين صادر نماید.« استدالل این 
نظریه مشورتی به عدم پيش بينی تعدد تامين در قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کيفری در راستای عدم تجویز تعدد تامين محل تامل است. چرا که اساسًا مقنن در مواد 
مربوط به صدور قرار تامين در مقام بيان موارد تعدد اتهام نبوده است و فرض مورد بحث مقنن 
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موردی است که اتهام واحدی عليه متهم مطرح است. عالوه بر این، پذیرش این دیدگاه در عمل 
مشکالت متعددی را به وجود می آورد. از جمله آنکه به اتهامات متعدد لزوما در یک دادسرا رسيدگی 
از حقوق دانان  به حکم ماده 55 ق.آ.د.ک. عده ای  با توجه  و  ایراد  این  راستای رفع  نمی شود. در 
گفته اند که تامين اخذ شده برای مهمترین اتهام، تا پایان رسيدگی به مهمترین اتهام به اعتبار خود 
باقی خواهد بود و متهم چه در صورت محکوميت و چه در صورت برائت، با همان تامين ماخوذ 
باید به دادسرای صالح بعدی جهت رسيدگی به اتهام دوم اعزام شود. در نهایت ابقا نخستين تامين، 
تخفيف یا تبدیل آن از اختيارات بازپرس ثانوی است. )آشوری، ج2، 1388، 80( ایراد عمده  این نظر 
آن است که با فرض تبرئه متهم نسبت به اتهام نخست، دیگر مجوزی برای ادامه قرار تامين وجود 

ندارد و در مواردی هم که متهم محکوم می شود، باز مقنن تکليف تامين را مشخص نموده است.
ایراد دیگر نظر پيش گفته در آن است که حتی در مواردی که به اتهامات متعدد در یک دادسرا 
رسيدگی می شود )مثل دادسرای عمومی و انقالب( ولی جرایم در صالحيت ذاتی دو دادگاه مختلف 
می باشد، صدور قرار تامين واحد می تواند باز منتهی به مشکالت پيش گفته شود. ایراد دیگر هم 
آن خواهد بود که قانون گذار در مواردی صدور قرار تامين خاصی را برای اتهام متهم الزم دانسته 
است، در این صورت نيز با فرض ملزم بودن مقام قضایی به صدور قرار تامين واحد، منتهی به یک 
سری مشکالت می شود. به عنوان نمونه مطابق ماده 18 قانون صدور چک در جرایم مربوط به 
چک مقام قضایی می بایست قرار کفالت یا وثيقه صادر کند. حال اگر متهمی عالوه بر اتهام صدور 
چک پرداخت نشدنی متهم به یک یا چند جرم دیگر باشد که مقام قضایی قرار کفالت یا وثيقه را 

قراری متناسب برای تمامی اتهامات او نداند، تکليف چيست؟
موضوع قرار تامين در موارد تعدد اتهام در نشست های قضایی مختلف مطرح شده است. در 
نشست قضایی دادگستری قم قضات شرکت کننده به اتفاق آراء اعالم نمودند که »... چنانچه در 
قانون برای جرم تامين خاص پيش بينی شده باشد نسبت به جرم مذکور همان تامين اخذ می شود 
و درباره دیگر جرایم، اخذ تامين به شرح مندرج در ماده 129 قانون آیين دادرسی کيفری به عهده 
قاضی مرجوع اليه واگذار شده است.« )قوه قضایيه، معاونت آموزش و تحقيقات، ج4، 1382، 84( 
همين موضع به اتفاق آراء در نشست قضایی دادگستری استان تهران نيز مطرح شد. )قوه قضایيه، 

معاونت آموزش و تحقيقات، ج 5، 1382، 99 و 98(
آنچه که از قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب بر می آید، جواز صدور قرار تامين 
متعدد است. در این راستا می توان به ماده 287 قانون مذکور استناد کرد. به موجب این ماده »هرگاه 
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رای به برائت یا منع تعقيب یا موقوفی تعقيب متهم صادر شود، رای بالفاصله توسط دادگاه اجرا 
می شود و چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.« 
از قسمت اخير این ماده استفاده می شود که ممکن است متهم بنا به دو علت به صورت مجزا و 
مستقل در آن واحد در بازداشت باشد که موید امکان صدور دو قرار بازداشت برای متهم است. 
با پذیرش امکان صدور قرارهای تامين متعدد در موارد تعدد جرم، مشکالت اشاره شده قبلی به 
وجود نخواهد آمد. در خصوص موضوع بحث حاضر، ماده 2-126 الیحه آیين دادرسی کيفری مقرر 
می دارد: »برای اتهامات متعدد، قرار تامين واحد صادر می شود مگر آنکه رسيدگی به جرایم ارتکابی 
در صالحيت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صالحيت هر 
دادگاه قرار متناسب مستقل از سوی مرجع مربوط صادر می شود.« پذیرش راه حل مقرر در الیحه 
در شرایط کنونی نزدیک به صواب است چرا که هم باعث می شود که مشکالت ناشی از صدور قرار 
تامين واحد برای جرایم متعدد پيش نياید و هم اینکه الزم نيست که برای هر یک از اتهامات متهم 
به صورت جداگانه قرار تامين صادر نمود. البته در مقررات کنونی در مواردی هم که اتهامات در 
صالحيت ذاتی یک مرجع است، منتهی به موجب قوانين نسبت به برخی از اتهامات در قانون قرار 
تامين خاصی پيش بينی شده است، در خصوص این اتهامات می بایست قرار تامين مذکور در قانون 

را صادر نموده و نسبت به بقيه اتهامات قرار متناسب دیگری صادر نمود.

2- محاکمه و صدور رای در تعدد جرم
در موارد تعدد جرم می بایست تمامی اتهامات به متهم تفهيم شود، بنابراین اعم از آنکه اتهامات 
متعدد متهم از نوع جرایم مشابه باشد و یا غير مشابه، می بایست مورد تفهيم قرار گيرند و در غير 
این صورت، دادگاه نمی تواند نسبت به اتهاماتی که تفهيم نشده حکم صادر نماید. در تعدد معنوی 
نيز مشابه آنچه که در مرحله تحقيقات مقدماتی گفته شد، رفتار مجرمانه نسبت داده شد به متهم 
تفهيم  می شود. بنابراین بحثی در خصوص اینکه کدام یک از عناوین مجرمانه به متهم تفهيم شود، 
مطرح نمی شود و در نهایت دادگاه است که تشخيص می دهدکدام یک از عناوین اشد بوده و مرتکب 

را به مجازات آن محکوم می کند.
مطابق ماده 183 ق.آ.د.ک »به اتهامات متعدد متهم باید توامًا و یکجا رسيدگی شود، ليکن 
اگر رسيدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهيا برای صدور حکم 
است تصميم می گيرد.« مطابق این ماده، رسيدگی به اتهامات متهم باید توامًا باشد، اما این امر به 
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معنای لزوم رسيدگی به تمامی اتهامات در یک جلسه دادرسی نيست و دادگاه می تواند در جلسات 
مختلف نسبت به هر اتهام رسيدگی نماید و فقط الزم است که رسيدگی به موجب یک پرونده 
باشد. مطابق قسمت اخير ماده 183 ق.آ.د.ک. اگر رسيدگی به تمامی اتهامات موجب تعویق باشد، 
دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهيا برای صدور حکم است تصميم می گيرد، البته چنين امری منوط 
به لحاظ مقررات تعدد جرم است، از این رو اگر شخصی متهم به ارتکاب دو جرم مشابه باشد، با 
توجه به اینکه مطابق ماده 47 ق.م.ا. در این مورد با فرض احراز جرم، یک مجازات تعيين خواهد 
شد، چنانچه دادگاه نظر به محکوم کردن متهم به یکی از اتهامات مشابه داشته باشد و رسيدگی به 
اتهام مشابه دیگر منوط به تحقيقات بيشتر باشد، نمی تواند به استناد ماده 183 حکم به محکوميت 
نسبت به اتهام نخست بدهد و باید منتظر به نتيجه رسيدن تحقيقات مربوط به اتهام دوم باشد. البته 
اگر دادگاه بخواهد در خصوص اتهام نخست متهم را تبرئه کند، منعی وجود نخواهد داشت، چرا که 

در خصوص اتهام دوم دیگر بحث لزوم رعایت قواعد تعدد جرم دیگر موضوعيت نخواهد داشت.
رعایت قواعد مربوط به تعدد جرم از قواعد و مقررات آمره است و می بایست اعمال شوند. لذا اگر 
به اتهامات متعدد یک نفر در مراجع مختلف قضایی رسيدگی شود و یا اینکه در تعدد معنوی به اتهام 
واحد متهم، به جهت تعدد عناوین آن در مراجع قضایی مختلف رسيدگی شود و بدون لحاظ قواعد 
تعدد جرم احکامی صادر شود، می بایست مورد تصحيح قرار گيرند. در این راستا رای وحدت رویه 
شماره 631 مورخ 1378/1/24 مقرر می دارد: »مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسالمی که هرگاه 
بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم عليه دارای محکوميت های کيفری دیگری نيز بوده که در 
موقع انشاء رای مورد توجه واقع نشده است، به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، 
در صورت مختلف بودن مجازات ها، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازات ها 

دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحيحی نماید...«
امور کيفری در سال 1378  انقالب در  آیين دادرسی دادگاه های عمومی و  با تصویب قانون 
مفاد این رای با تغييراتی در ماده 184 آن قانون تصریح شد که در ادامه به بررسی آن پرداخته 

می شود.

2-1- شرایط اعمال ماده 184
شرایط اعمال ماده 184 ق.آ.د.ک. در صدر این ماده است. مطابق این ماده سه شرط برای صدور 
حکم تصحيحی در موارد تعدد جرم وجود دارد. شرط اول قطعيت آراء است. هر چند »حکم« مندرج 
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در صدر ماده 184 مطلق است،)1( با این حال، با توجه به اشاره ادامه ماده به »محکوميت های قطعی 
دیگر« مشخص می شود که منظور از حکم مذکور در ابتدای ماده، حکم قطعی است. اما اگر در حين 
رسيدن به جرمی مشخص شود که متهم دارای محکوميت قطعی دیگر است و شرایط دیگر مقرر 
در ماده 184 نيز وجود دارد، تکليف چيست؟ در این خصوص، می توان به مفهوم موافق ماده 184 
استناد کرد. وقتی که قانون گذار، حصول حداقل دو محکوميت قطعی را موجب تجميع رسيدگی 
می داند، به طریق اولی عملی را که هنوز نسبت به آن رسيدگی نشده است برای صدور حکم واحد 
مناسب می داند. )خدابخشی، 1387، 149( اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که تجميع 
پرونده به چه صورت خواهد بود. در این خصوص سه گزینه قابل طرح است: نخست آنکه به پرونده 
در حال رسيدگی در همان دادگاه رسيدگی شده و پس از قطيت آن با توجه به حکم ماده 184 به 
دادگاه صالح برای صدور حکم تصحيحی فرستاده شود. ایراد وارد بر این نظر آن است که موجب 
اطاله دادرسی و دوباره کاری می شود. دوم آنکه پرونده در جریان را به دادگاه صادر کننده محکوميت 
قبلی فرستاده تا آن دادگاه هم به اتهام اخير رسيدگی نموده و هم حکم صادر شده قبلی خود را 
تصحيح کند. ایراد این نظر هم آن خواهد بود که مطابق ماده 262 ق.آ.د.ک. و تبصره آن پس از 
ارجاع پرونده به شعبه امکان اخذ پرونده از آن شعبه و ارجاع به شعبه دیگر وجود ندارد، مگر آنکه به 
موجب قانون تجویز شده باشد که در مورد بحث حاضر چنين تجویزی صورت نگرفته است. عالوه 
بر ایراد مطرح شده قبلی، ممکن است که رای محکوميت قبلی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد 
و اتهام مورد رسيدگی در دادگاه بدوی در حال رسيدگی باشد، در این صورت نمی توان به پرونده ای 
که در مرحله بدوی آن حکمی صادر نشده، در دادگاه تجدیدنظر رسيدگی کرد. گزینه سوم نيز آن 
خواهد بود که دادگاهی که به اتهام در جریان، رسيدگی می کند در همان حال رسيدگی اقدام به 
نقض حکم قطعی سابق نموده و در نهایت حکم واحدی صادر کند. اما بر این نظر نيز ایراداتی وارد 
است؛ چرا که چه بسا متهم نسبت به اتهام در حال رسيدگی محکوم نشده و نيازی به اعمال ماده 
184 به وجود نياید و دیگر آنکه ممکن است حکم قطعی سابق از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد 
که در این حالت نقض حکم آن توسط مرجع قضایی مادون، توام با ایراد خواهد بود. در مجموع 
باید گفت که پذیرش دیدگاه نخست یعنی انتظار برای صدور حکم قطعی با موازین حقوقی و ظاهر 

قطعی  محكومیت های  دارای  محكوم علیه  گردد  معلوم  حكم،  صدور  از  پس  گاه  »هر  ق.آ.د.ک:   184 ماده   .1
دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است به شرح زیر اقدام 

می گردد...« 
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ماده 184 ق.آ.د.ک. سازگارتر است. در اینجا الزم به ذکر است که منظور از احکام مورد نظر در ماده 
184 ق.آ.د.ک. احکام مبتنی بر محکوميت است و شامل احکام مبنی بر تبرئه متهم نخواهد بود و 
نکته دیگر آنکه بر خالف ظاهر ماده 184 که داللت بر وجود حداقل سه حکم قطعی است، وجود 

دو حکم قطعی کفایت می کند.
این است که محکوميت های قطعی سابق مشمول مقررات  برای اعمال ماه 184  شرط دوم 
ماده  مورد مشمول  باشد،  تکرار جرم  مقررات  اگر محکوميت جدید مشمول  بنابراین،  باشد.  تعدد 
184 نخواهد بود،  از این رو جرم اخير که مرتکب محکوم می شود، می بایست قبل از قطعيت حکم 
نخستين واقع شده باشد. البته این شرط بدین معنی نيست که برای اعمال ماده حتمًا وقوع حداقل 
دو جرم الزم باشد، بلکه اگر در موارد تعدد معنوی جرم، به استناد عناوین متعدد احکام متعددی 

صادر شده باشد، مورد مشمول این ماده خواهد بود.
شرط سوم برای اعمال ماده 184 آن است که احکام قطعی صادره به نحوی باشد که بدون 
رعایت مقررات تعدد جرم صادر شده اند و اعمال مقررات تعدد جرم »در ميزان مجازات قابل اجرا 
موثر است.« بنابراین اگر محکوميت های متهم ناظر به جرایم متعدد غير مشابه باشد، که مطابق 
ماده 47 ق.م.ا. در خصوص هر یک از جرایم ارتکابی توسط مرتکب مجازات خاص آن جرم صادر 
می شود، با توجه به اینکه رسيدگی توأمان تاثيری در ميزان مجازات قابل اجرا نخواهد داشت و با 
وجود حکم ماده 54 ق.آ.د.ک، که به موجب آن به جرایم متعدد مرتکب که در صالحيت ذاتی یک 
دادگاه است، باید در دادگاهی که صالحيت رسيدگی به جرم اهم را دارد رسيدگی شود، نيازی به 

اعمال ماده 184 وجود نخواهد داشت.

2-2- موارد اعمال ماده 184
اعمال ماده 184 ق.آ.د.ک. هم در خصوص تعدد مادی و هم تعدد معنوی صادق است. مورد 
اعمال ماده 184 در خصوص تعدد مادی،  در جرایم مشابه است. با توجه به حکم ماده 47 ق.م.ا. که 
در تعدد در جرایم مشابه فقط حکم به یک مجازات داده می شود و در این موارد تعدد جرم می تواند 
از علل مشدده محسوب شود، صدور دو حکم مجازات برای جرایم مشابه فاقد وجاهت قانونی است. 
آنچه که گفته شد در خصوص »تعدد نتایج« نيز صادق است. بنابراین در مواردی نيز که رفتاری 
واحد منتهی به نتایج متعدد مشابه شده است، اعمال ماده 184 ضرورت دارد. به عنوان نمونه، اگر 
شخصی با توسل به رفتار متقلبانه واحد، دو نفر را بفریبد و در نتيجه از هر دو کالهبرداری نماید، در 
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این مورد نيز اگر هر دو فقره کالهبرداری به صورت مجزا منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد، 
باید با نقض هر دو حکم اقدام به صدور حکم واحد نمود.

در مورد تعدد معنوی نيز هر گاه به عناوین متعدد جرم در دادگاه های متعدد تحت عناوین متعدد 
حکم قطعی صادر شده باشد، به جهت اینکه به موجب حکم ماده 46 ق.م.ا. مرتکب می بایست به 
مجازات جرم اشد محکوم شود، الزم است با نقص احکام قطعی صادره، حکم جدیدی برای رفتار 
مجرمانه مرتکب صادر نمود. در مواردی هم که به موجب قانون، مجموع جرایم ارتکابی در قانون 
عنوان خاصی داشته باشد و مرتکب می بایستی به مجازات این عنوان محکوم شود نيز ماده 184 
قابل اعمال خواهد بود. لذا در صورتی که مرتکب هم نسبت به عناوین جزیی و هم عنوان کلی 

محکوم شده باشد امکان اعمال ماده 184 ق.آ.د.ک. وجود دارد.

2-3- مراجع صالحیتدار برای اعمال ماده 184 ق.آ.د.ک
مقنن در ماده 184 مقام یا مقامات صالحيت داری را که احراز می کنند برخالف مقررات تعدد 
جرم احکام قطعی متعدد صادر شده است، مشخص نکرده است و به نظر می رسد که احزار این امر 
بر عهده دادگاه های صادر کننده حکم است. در مورد اینکه کداميک از دادگاه ها صالحيت صدور 

حکم تصحيحی را خواهد داشت، ماده 184 طی 3 بند دادگاه های صالح را مشخص کرده است.
مطابق بند الف ماده 184 هر گاه احکام صادره از دادگاه های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی 
قطعی شده باشد، پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال تا پس از نقض کليه 
احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. عالوه بر مواردی که احکام به 
لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی در مرحله بدوی قطعی شده اند، این بند شامل مواردی هم که در آن 
احکام قطعی از همان ابتدا قطعی هستند، نيز می باشد. نکته دیگر آنکه اگر یکی از احکام از دادگاه 
با توجه به اطالق این بند دادگاهی  عمومی جزایی و دیگری از دادگاه انقالب صادر شده باشد، 
که آخرین حکم را صادر نموده است، صالح به رسيدگی به صدور حکم تصحيحی خواهد بود، هر 
چند که اصالتًا صالحيت ذاتی نسبت به صدور حکم نسبت به آن جرم را نداشته باشد. به عنوان 
نمونه اگر شخصی با تشکيل یا رهبری شبکه چند نفری به کالهبرداری بپردازد و مطابق قسمت 
االرض  فی  مفسد  و کالهبرداری  اختالس  ارتشاء،  مرتکبين  مجازات  تشدید  قانون   4 ماده  اخير 
شناخته شود، رسيدگی به جرم او در صالحيت دادگاه انقالب خواهد بود. حال اگر مرتکب در دادگاه 
انقالب محکوم شده و حکم آن قطعی گردد و موخر بر آن مرتکب در دادگاه عمومی نيز به جرم 
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کالهبرداری محکوم شود، با توجه به اینکه در تعدد معنوی، مرتکب می بایست به مجازات جرم اشد 
محکوم شود و از سوی دیگر مطابق بند الف ماده 184 دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده است 
 باید حکم تصحيحی را صادر نماید، در این مثال دادگاه عمومی به موجب حکم تصحيحی، حکم 
به افساد مرتکب خواهد داد. نکته دیگر پيرامون بند الف آن است که مطابق این بند آخرین دادگاه 
صادر کننده حکم صالح خواهد بود و نه دادگاه صادر کننده آخرین حکم قطعی. لذا برای تشخيص 

دادگاه صالحيتدار باید به تاریخ صدور احکام توجه نمود و نه تاریخ قطعی شدن آنها.
استان  دادگاه تجدیدنظر  احکام در  از  ماده 184 »در صورتی که حداقل یکی  بند ب  مطابق 
صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کليه احکام با رعایت 
مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر نماید.« در این مورد، فرقی نمی کند که حکمی که 
در مرحله تجدیدنظر صادر شده، تایيد حکم مرحله بدوی باشد و یا اینکه دادگاه تجدیدنظر با نقض 
حکم مرحله بدوی حکم جدیدی صادر نموده باشد و در هر دو حالت مرجع صالح برای صدور حکم 
تصحيحی دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. نکته دیگر آنکه مقصود از »دادگاه تجدیدنظر« در 
بند ب ماده 184، دادگاه تجدیدنظر استان صادر کننده حکم محکوميت قطعی است. در موردی 
هم که بيش از یک مورد از آرای محکوميت قطعی از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، با 
وحدت مالک از بند الف ماده 184 می توان گفت که آخرین دادگاه صادر کننده حکم قطعی تجدید 

نظر صالح خواهد بود.
مطابق بند ج ماده 184 نيز »در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد 
تایيد قرار گرفته باشد، پرونده ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی 
به دادگاه بدوی صادر کننده  را نقض و جهت صدور حکم واحد  تا احکام  ارسال می گردد  کشور 
آخرین حکم ارجاع کند.« البته در تنظيم این ماده اشکالی وجود دارد و آن اینکه در این بند آمده 
است »... پرونده ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال 
می گردد...« که ظهور در جریان داشتن پرونده ها در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر دارد، در حالی که 
فرض ماده 184 در جایی است که احکام قطعی صادر شده است و خود بند ج نيز در ادامه به نقض 
احکام اشاره دارد که نشان می دهد که مقصود مقنن احکام صادره از دادگاه های بدوی و تجدید نظر 
است. در این بند منظور از نقض توسط دیوان عالی کشور نقض توسط شعبه ای است که قبال یکی 

از احکام صادره را تایيد نموده است.
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نتیجه
تقسيم قواعد حقوق کيفری بر دو نوع قواعد ماهوی و قواعد شکلی گامی در راستای بررسی 
تخصصی حقوق کيفری است. این تقسيم بندی که مورد تبعيت قانون گذار کيفری نيز واقع شده 
است، قانون گذار را بر آن داشته که به تدوین مقررات کيفری ماهوی و مقررات کيفری شکلی در 
مجموعه قوانين جدای از هم بنماید. در مقررات ماهوی کيفری قانون گذار به دنبال تعيين جرایم و 
مجازات آنها و مقوله مسؤوليت کيفری است. در مقررات شکلی، قانون گذار به دنبال تبيين صالحيت 
مراجع کيفری و تشریفات ناظر به رسيدگی های کيفری است. آن گونه که ضروری است مقررات 
ماهوی کيفری توام با صراحت و با تفصيل مناسب بيان گردد، این امر در خصوص مقررات شکلی 
کيفری نيز صادق است. اجرای صحيح مقررات ماهوی کيفری در گرو وجود مقررات شکلی متناظر 
با آن است. مقررات شکلی می بایست با توجه به مقررات ماهوی تنظيم شده و زمينه اجرای احسن 

مقررات ماهوی را فراهم کند.
مقوله تعدد جرم که از سوی حقوق دانان تعبير به یکی از جهات کيفيات مشدده شده است و 
مقررات کلی راجع به آن در مواد 46 و 47 قانون مجازات اسالمی در فصلی تحت عنوان »تعدد 
جرم« مطرح شده است. اما در مقابل مقررات دادرسی تعدد جرم جای مشخصی در قانون آیين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری و یا سایر قوانين مربوطه با دادرسی کيفری 
ندارد و مقررات راجع به آن به صورتی پراکنده در ضمن مواد مربوط به قوانين آیين دادرسی آمده 
است. این امر تحليل قواعد دادرسی مربوط به مقوله »تعدد جرم« را توام با صعوبت و دشواری 
آیين دادرسی کيفری دو  به  به عدم تفصيل الزم مقررات مرتبط  با توجه  این صعوبت  می نماید. 
چندان می شود. عدم پيش بينی دقيق چگونگی تفهيم اتهام به متهم، عدم اشاره به چگونگی حصول 
تشّتت  بروز  باعث  نمی باشد،  تعدد جرم هم  مقوله  در  آنها  لزومًا طرح  که  و...  امر مختومه  اعتبار 
دیدگاه ها در برداشت از قوانين شده است. عالوه بر آن عدم اشاره به موارد مهمی چون کيفيت اخذ 

تامين در قوانين فعلی آیين دادرسی باعث مضاعف شدن این تشّتتات شده است.
الیحه قانون مجازات اسالمی که در تاریخ 1388/9/25 به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسيد )البته با ایرادت شورای نگهبان مواجه شد(، از ماده 130 تا 134 با تفصيل بيشتری به مقوله 
تعدد جرم پرداخته است که از جمله نوآوری های آن بيان قاعده کلی در زمينه تعدد جرم در جرایم 
حدی و نيز تعيين تکليف صریح مقوله تعدد نتایج و عطف آن به تعدد مادی است. چنين نوآوری های 
در خور تحسين است و ليکن شایسته است که مشابه چنين نوآوری هایی در الیحه آیين دادرسی 

امید رستمی غازانی



52
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

44

کيفری که هم اکنون در مجلس شورای اسالمی مطرح است صورت گيرد و کاستی های موجود 
در قوانين مربوط به آیين دادرسی فعلی در آن برطرف شود. این نوشتار نيز در صدد بوده است که 

کاستی های موجود در زمينه آیين دادرسی تعدد جرم را بنمایاند.
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چکیده

بی تردید قتل عمدی را می توان خطيرترین جرم در اغلب نظام های قضایی جهان دانست. موارد 
وقوع قتل غيرعمدی نيز از جهت کثرت به ميزانی است که همواره موجب بروز نگرانی در ميان 
دست اندرکاران سياست جنایی می شود. قاضی به عنوان یکی از ارکان مهم سياست جنایی بایستی 
مرتکبان  مورد  در  عدالت  اجرای  و  قتل  پرونده های  از  رمزگشایی  کارآمد جهت  و  علمی  ابزار  از 

برخوردار باشد. رکن رکين در تحقيقات جنایی کالبدگشایی اجساد است.

کلید واژ ه ها: قتل، پزشکی قانونی، کالبدگشایی، علت فوت.

كالبد گشایی اجساد و نقش آن در 
كشف جرم قتل
* رضا مسعودی فر

* قاضی دادگستری و دانشجوی دکترای تخصصی رشته جرم یابی 
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درآمد

یابی و همچنين در  از نظر جرم شناسی و جرم  بررسی و تحقيق و کشف علت مرگ  برای 
مواردی که برای مقامات قضایی یا پليس علت مرگ نامعلوم باشد و احتمال وقوع جنایتی داده 
از جسد  کالبد گشایی)1(  احيانًا  و  معاینه جسد  به  اقدام  قانونی  پزشکی  ارجاع قاضی،  شود، حسب 
اصواًل مرگ های غير طبيعی  نماید.  نظر  اظهار  بتواند  قتل  نحوه حدوث  تا در خصوص  می نماید 
مثل جنایات، خودکشی ها، مسموميت ها، خفه شدگی ها و مرگ های حادث شده در حوادثی مثل 
تصادفات، انفجار ها آتش سوزی ها، ریزش آوار غرق شدن در آب و همچنين مرگ های ناگهانی 
در هتل ها، رستوران ها، داخل وسایل نقليه، کنار کوچه و خيابان ها و به طور کلی مرگ هایی که به 
صورتی شکایتی در پی داشته باشد، باید مورد کالبد گشایی قرار گيرند. نتایج حاصل از این کالبد 
گشایی، بازپرس را در کشف حقيقت و شناسایی قاتل یا قاتلين احتمالی یاری می نماید. در این مقاله 
ضمن بررسی موقعيت قانونی کالبد گشایی و ذکر اقسام آن، استفاده هایی که می توان از آن در جهت 

شناسایی مجرم به عمل آورد، تبيين می گردد.

1- تاریخچه پزشکی قانونی و کالبد گشایی 

علی  قوانين  و  پزشکی  تکوین  با  و  دارد.  قانون  و  پزشکی  به اندازه  قدمتی  قانونی  پزشکی 
الخصوص قوانين کيفری این رشته نيز تکوین یافته است در قانون حمورابی )پادشاه بابل( که حدود 
2200 سال قبل از ميالد تدوین شده به پزشکی و طب قانونی توجه خاصی شده است. در آن زمان 
پزشکان خاصی از طرف دولت مأمور بودند که به موارد تجاوزات جنسی، حاملگی، طالق، مرگ های 
مشکوک، تعيين خسارت ناشی از ضرب و جرح ها و تعيين سن رسيدگی نمایند. )گودرزی- کيانی،  

1380، ص90(
عليرغم اینکه گسترش کاربرد طب قانونی در یونان دیرتر از ایران و سایر جوامع شروع شده، 
ولی با ظهور دانشمندان مثل ارسطو، این رشته پيشرفت شایانی کسب نمود. در یونان تشریح جسد 

بطور کلی ممنوع بود و گناه محسوب می شد.
بر خالف یونانيان در روم، چنانچه ضرورت ایجاب می کرد کالبد گشایی صورت می گرفت. مثل 

1. Outopsy
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وقتی که ژوليوس سزار ترور شد پزشکی بنام آنتيس تيوس)1( جسد وی را تشریح و گزارش نمود که 
از بين 23 جرح وارده به بدن او، صرفًا یک زخم کاری بوده که آن هم بين دنده های اول و دوم وارد 

شده و عضالت را از هم دریده و وارد قفسه سينه شده است. )پيشين، ص10( 
اولين سابقه پزشکی قانونی نوین در ایران به سال 1850 بر می گردد که دکتر پوالک توسط 
امير کبير به ایران دعوت شد تا علت مرگ یک مهندس اتریشی را که در ایران مشغول به کار بود، 
مشخص نماید. با کالبد گشایی علمی علت مرگ مسموميت با گاز زغال )منواکسد کربن( تعيين 
شد. جسد ناصرالدین شاه نيز جهت تعيين علت فوت کالبدگشایی گردید. در سال 1942 پزشکی 
قانونی رسمًا کار خود را در ساختمان دادگستری آغاز کرد. در حال حاضر در کليه استانهای جمهوری 
تحت  قانونی  پزشکی  به  مربوط  امور  انجام  و  ایجاد شده  تشریح جسد  سالن های  ایران  اسالمی 

نظارت سازمان پزشکی قانونی، که زیر نظر قوه قضائيه اداره می شود، صورت می گيرد.
با ظهور اسالم و بيان احکام درباره مسائل گوناگون مربوط به پزشکی قانونی این رشته تحول 
دیگری را تجربه کرد. به طوریکه با تلفيق مباحث مربوط به پزشکی قانونی در فقه اسالمی، با آخرین 

یافته های علمی و آزمایشگاهی می توان به جامعيت این رشته طبی در اسالم پی برد.
اولين اثر علمی مستقل پزشکی قانونی کتابی است با نام هسی یو آن لو که در سال 1250 
ميالدی در چين تأليف شده)2( و پزشکی قانونی مدرن در سال 1575 ميالدی با تأليف کتابی درباره 
به عرصه وجود  پا  زپاده  آمبروا  افتادگی و نقص عضو‹‹ توسط  از کار  اثر جراحات و  ›› مرگ در 
گذاشت. اّولين مجله پزشکی قانونی در سال 1782 در برلين توسط دو تن از پزشکان بنامهای اودن 

و پيل منتشر شد.
در کشور ایران از قدیم االیام بویژه در تمدن های مادها و هخامنشيان که بعدها به اشکانيان و 
ساسانيان به ارث رسيد، قوانين کاماًل مدون پزشکی وجود داشت و پزشکان خاصی وظيفه طب قانونی 
را انجام می دادند. تشریح جسد به احترام در گذشتگان صرفاً در موارد خاصی که مرگ جنبه جنایی 
داشت یا تشخيص علت مرگ برای احقاق حق مشخص مقتول ضرورت داشت، به عمل می آمد. با 

تشکيل عدليه پس از مشروطيت استفاده از پزشکان در کنار محکمه ضرورتی اجتناب ناپذیر بود.

1. Antistius
2. بنگرید به: ضروریات پزشكی قانونی– تالیف دکتر مازیار اشرفیان
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2- اقسام کالبد شکافی
در بيشتر کشورهای جهان کالبد گشایی به منظور تعيين علت مرگ در دو جایگاه بيمارستانی)1( 
و قانونی)2( )قضایی( صورت می گيرد. البته نوع دیگری هم باید به این تقسيم بندی اضافه نمود و 

آن کالبدشکافی آکادميک یا آموزشی است.
همچنين اصطالح کالبد گشایی سفيد نيز مورد استعمال قرار می گيرد که مفهوم دیگری دارد 

و متعاقبًا بيان خواهد شد.

2-1-کالبد گشایی بیمارستانی 

  در این نوع کالبد گشایی، هدف کشف علت مرگ در بيمارانی است که به دنبال مرگ طبيعی 
فوت نموده اند، ولی علت مرگ آنها مشخص نمی باشد، به منظور ثبت آمارهای مرگ و مير با اهداف 

پيشگيرانه بمنظور ارتقاء سطح بهداشتی جامعه صورت می گيرد. )مهدوی، 1387(

2-2- کالبد شکافی آکادمیك

این نوع کالبد شکافی که به کالبد شکافی آموزشی نيز موسوم است در حقيقت دانش تشریح یا 
آناتومی انسانی است که به مطالعه ساختار و فرم بدن انسان و نيز ارگان ها و سيستم های سازنده آن 
می پردازد و به عنوان یک رشته از علوم پزشکی در جمع آوری و توصيف حقایق مربوط به ارگانيزم 
می کوشد و با توجه به اینکه انسان جزئی از مجموعه طبيعت است، لذا علم آناتومی که ساختار 
وجودی انسان را بررسی می نماید، جزئی از علم بيولوژی است. این نوع کالبد شکافی موضوع بحث 

پزشکی قانونی و بالطبع موضوع این مقاله نمی باشد. )خاکی و دیگران، 1385، ص9( 

2-3- کالبد گشایی قضایی 

  اتوپسی لگال یا کالبد گشایی قضایی )قانونی( با هدف کشف جرم در خصوص مرگ های غير 
طبيعی از مرکز پزشکی قانونی به منظور تشخيص علت مرگ، تعيين طبيعی یا غير طبيعی بودن 
فوت و کمک به تشخيص نحوه حدوث مرگ های غير طبيعی )حادثه، قتل، خودکشی و...( صوزت 

1. Outopsy Medical
2. Outopsy Legal
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با  می گيرد. معمواًل چنين کالبد گشایی به دنبال تشکيل پرونده کيفری و صدور دستور قضایی و 
ارجاع مراجع قضایی انجام می شود.

2-4-کالبد گشایی سفید 

آزمایشات سم  انجام  و  زیاد در کالبد گشایی  بسيار  پاره ای موارد عليرغم وجود تالشهای  در 
به  نمی گردد که  دیگر، علت مرگ مشخص  موازین علمی  به  توسل  و  آسيب شناسی  و  شناسی 

این گونه موارد کالبد گشایی سفيد می گویند. )گودرزی، 1373، ص129(
ميزان  از  روز  به  روز  می شود،  حاصل  پزشکی  در  هرروز  که  علمی  پيشرفت  با  است  بدیهی 
کالبدگشایی سفيد کاسته می شود. ولی واقعيت این است که هرچقدر ميزان معلومات بشر افزایش 
یابد، بازهم بسياری از مجهوالت پيش پای بشر وجود دارد. لذا اینکه تصور کنيم، زمانی کالبدگشائی 
سفيد نخواهيم داشت، به نظر می رسد حرف گزافی باشد. مطمئنًا ميزان کالبدگشائی سفيد در حال 
حاضر نسبت به گذشته بسيار کمتر است ولی در آینده نيز این ميزان کمتر خواهد شد، ولی رسيدن 

آن به نقطه صفر به سهولت و در زمان کم امکان پذیر نمی باشد.
با این همه پيشرفت های علمی ميزان کالبدگشائی سفيد در جهان حدود 5% می باشد. )گودرزی- 

کيانی، پيشين، ص35( 

3- موقعیت کالبد گشایی در سیستم قضایی جمهوری اسالمی ایران

رعایت حرمت جسد  به لحاظ  و  ایران)3(  قوانين  و  اسالمی  فقهای  نظریه  به طور کلی مطابق 
مسلمانان، انجام کالبد گشایی ممنوع اعالم شده ولی این اصل اوليه استثنائاتی دارد؛ بدین مفهوم 
که اگر کالبد گشایی برای کشف حقيقت در یک مرگ مشکوک، )حتی مواردی که شکایتی جهت 
تشکيل پرونده کيفری تقدیم نشده باشد( ضرورت داشته باشد، انجام کالبد گشایی با دستور مقام 
قضایی مجاز بوده و توسط پزشکان قانونی انجام خواهد شد. البته پزشک قانونی در انتخاب نوع 

عمليات تشریحی )کالبد گشایی( آزاد خواهد بود.

1. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: ››کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، 
اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد این اصل بر اطالق با عموم همه 

اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است‹‹
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با عنایت به اینکه حتی در پيشرفته ترین مراکز درمانی دنيا، بدون انجام کالبد گشایی تعيين علت 
فوت در بيش از پنجاه درصد از موارد با خطا و اشتباه همراه است. لذا عليرغم وجود محدودیت های 
شرعی در انجام کالبد گشایی، چنانچه اجرای عدالت و احراز حقيقت ایجاب نماید و کشف جرم و 
شناسایی قاتل و احيانًا تبرئه متهم بی گناه متوقف بر آن باشد، انجام این عمل مجاز بوده و قاضی 
دستور انجام آن را صادر خواهد کرد. بدیهی است کشف جرم و شناسایی قاتل نقش بسيار مؤثری 

در ارتقاء ضریب امنيت جامعه خواهد داشت.
عليرغم محدودیت های یاد شده، نتایج حاصل از کالبد شکافی در حقوق کيفری ایران صرفًا 
امارات ممکن  و  قوانين  به همراه سایر  به عنوان یک نظریه کارشناسی مورد پذیرش واقع شده و 

موجب حصول علم قاضی بر ارتکاب قتل توسط شخص مظنون شود.
در حقوق ایران نظریه کارشناسی اگر مطابق اوضاع و احوال پرونده نباشد قابل توجه و اعتناء 

نمی باشد.
همچنين ادله اثبات قتل عمد صرفًا 1- اقرار 2- شهادت دو نفر مرد عادل 3- قسامه )قسم 
خوردن( 4- علم قاضی می باشد.)1( و نظریه تشریح جسد به تنهایی مثبت هيچ امری نبوده و می تواند 

به همراه سایر ادله و قرائن و امارات موجب احراز واقعيت و شناسایی و کشف قاتل شود.)2( 

4- مرگ هایی که کالبد شکافی در آنها ضروری است:

پليس جنایی یا بازپرس بدواً باید اطالعاتی در خصوص اینکه چه موضوعاتی باید برای انجام 
کالبد شکافی به پزشکی قانونی ارجاع شود، داشته باشد تا بتواند بهره الزم از یافته های کالبد شکافی 
در جهت شناسایی قاتل ببرد. لذا در این قسمت مرگ و ميرهایی که مستلزم تعيين علت فوت از 

طریق کالبد شکافی توسط پزشکی قانونی است قيد می شود: 
1- مرگ هایی که به هرصورتی شکایتی را در پی داشته باشد. به عبارت دیگر شاکی خصوصی 

وجود داشته باشد، اعم از اینکه جزء مرگ های احصاء شده در زیر باشد یا خير.
2- مرگ به دنبال قتل

1. ماده 2۳1 قانون مجازات اسالمی
2. ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری
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3- مرگ ناشی از صدمات حاصله با هرنوع سالح گرم یا سرد
4- مرگ درپی هرگونه منازعه )فيزیکی یا لفظی(

5- مرگ به علت عمل خودکشی
6- مرگ به دليل سوء مصرف مواد مخدر 

7- مرگ بر اثر حوادث رانندگی )داخل شهر یا بين جاده ای به هرشکل و با هر فاصله زمانی 
از حادثه(

8- مرگ ناشی از حوادث طبيعی )مثل زلزله، سقوط، سرمازدگی، صاعقه زدگی و...(
9- مرگ ناشی از حوادث کار

10- مرگ در مجامع عمومی و پارک ها )ناگهانی یا غير مترقبه(
11- مرگ در زندان، بازداشتگاه، اردوگاه، پرورشگاه و پادگان 

12- مرگ حين یا متعاقب سقط جنين )مستقل غير مرقبه(
13- مرگ حين یا متعاقب عمليات ورزشی )به ویژه در ورزشهای رزمی( 

شکافی  کالبد  فوت  علت  تعيين  و  نامبردگان  هویت  احراز  )جهت  ناشناس  افراد  مرگ   -14
ضرورت دارد(

15- مرگ اتباع بيگانه، عالوه بر کالبد شکافی، جسد تبعه بيگانه باید موميایی و دربسته های 
خاص و غير قابل نفوذ جهت جلوگيری از فساد قرار داد 

16- مرگ ناشی از خشونت های خانوادگی
خودکشی،  گازگرفتگی،  حادثه  از  ناشی  مسموميت  )مثل  مسموميت ها  از  حاصل  مرگ   -17

استعمال مواد سمی، دارو و...( 
18- مرگ ناشی از سوء مصرف مشروبات الکلی که اگر به قصد خود کشی استعمال نماید، 

خودکشی است و چنانچه به قصد لذت استعمال نماید، حادثه می باشد.
19- مرگ ناشی از انفجارها و عمليات تروریستی

20- مرگ به دليل آتش سوزی ها، ریزش آوار، غرق شدن در آب
21- مرگ به دليل قطع شریان های تنفسی مثل خفه شدگی ها
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5- نتایج و یافته های کالبد گشایی و نحوه به کارگیری آن در کشف جرم 
با انجام کالبد گشایی اّطالعات و نتایج زیر به دست می آید که پليس جنایی و بازپرس را در 

رسيدن به حقيقت و شناسایی قاتل و احيانًا تبرئه متهم بی گناه، یاری خواهد کرد:
1- تعيين هویت 

2- جمع آوری مستندات احتمالی
3- تعيين علت مرگ

مرگ های  حدوث  نحوه  تشخيص  به  وکمک  فوت  بودن  طبيعی  غير  یا  طبيعی  تعيين   -4
غيرطبيعی و تعيين زمان مرگ

5- تخمين آلت بکار رفته در ارتکاب قتل
6- گزارش وجود الکل، مواد مخدر، سّم در بدن مقتول و تعيين ميزان آن و اینکه آیا علت تامه 
مرگ بوده یا خير؟ و یا اینکه در حدوث مرگ چه ميزان تأثير داشته؟ همچنين بررسی نوع سّم و 

مواد استعمال شده توسط متوفی.
7- گزارش امکان ایجاد صدمه کشنده توسط یک نفر یا توسط چندین نفر

8- کشف گلوله، ترکش و یا... در جسد جهت تعيين نوع آن توسط کارشناسان اسلحه شناسی
9- بيان تجاوزات جنسی انجام شده به مقتول در مواردی که ظن وقوع تجاوز جنسی قبل از 

مرگ باشد
10-گزارش شکستگی در استخوان و مفاصل جسد و اینکه تاریخ حدوث آن قدیمی بوده یا 

جدید است و تأثيری در حدوث مرگ داشته یا خير؟
11-کشف منی در مهبل یا مقعد مقتول و تعيين گروه خون آن و انتساب یا عدم انتساب آن از 

طریق آزمایش DNA به افراد مظنون
12-کشف موهای کنده شده یا تکه های پوست قاتل در زیر ناخن انگشتان مقتول 

13- تعيين نژاد، جنسيت، سن و تن پایی

انجام کالبد گشایی و تعيين علت و نحوه حدوث فوت، کمک به سزایی در کشف جرم می نماید 
بيان  ذیل  به شرح  نمونه هایی  که  قاتل می شود  شناسایی  به  منجر  مستقيمًا  مواردی  در  ویژه  به 

می گردد:

كالبد گشایی اجساد و نقش آن در كشف جرم قتل
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در پرونده های با کشف مرمی گلوله در کالبد شکافی و تعيين نوع اسلحه توسط کارشناسان 
اسلحه شناسی و کشف اسلحه مزبور از محل کار مظنون، گره پرونده باز و شناسایی و مجازات 

قاتل مقدور شد.
در پرونده های دیگر که قتل به همراه انجام تجاوز جنسی به یک زن صورت گرفته بود، با توجه 
به کشف منی از مهبل مقتول توسط پزشکی قانونی و در حين کالبد شکافی و متعاقب آن انجام 

آزمایش DNA شخص قاتل شناسایی و دستگير شد.
در پرونده دیگر با توّجه به کشف 3 عدد مرمی گلوله از جسد و انجام آزمایشات اسلحه شناسی 
بر روی آن و مشخص شدن اینکه مرمی ها از دو اسلحه مختلف تير اندازی شده، موضوع شرکت در 
قتل محرز شد و پس از انجام تحقيقات تکميلی دیگر، پليس نسبت به شناسایی و دستگيری دو نفر 

به اتهام مشارکت در قتل اقدام کرد.
از کالبدگشایی علت فوت را انسداد  اینکه پزشکی قانونی پس  با توّجه به  در پرونده دیگری 
مجاری هوایی فوقانی )حلق و حنجره( توسط جسم سخت )دندان مصنوعی( و عوارض ناشی از آن 

تعيين نمود، فرضيه وقوع قتل کاًل منتفی شد.

نتیجه

در حال  و گسترده  پيچيده  بسيار  ارتباطات  لحظه  که هر  فعلی  پيشرفته  و  در جهان صنعتی 
انجام است، اقدامات مجرمانه نيز هم گسترش یافته و هم از پيچيدگی بسيار زیادی برخوردار شده 
که کشف جرم به ویژه در قتل ها بدون در اختيار داشتن علوم و فنون پيشرفته و بروز امکان پذیر 
نمی باشد. یکی از این علوم، پزشکی قانونی و به معنای دقيق کالبد گشایی است. آشنا بودن قضات 
به مواردی که باید کالبد گشایی شود، سؤاالت و ارجاعاتی که پزشکی قانونی قادر به پاسخگویی 
آنهاست و از سوی دیگر اظهار نظر صریح و به دور از اجمال و ابهام و تردید، توسط پزشکی قانونی، 
بيان ساده علت و نحوه حدوث قتلی و در صورت ضرورت تهيه و ضميمه نمودن تصاویر و کروکی 
کالبد گشایی و همچنين ضرورت حضور کارشناسان مرتبط مثل کارشناس اسلحه شناسی و حتی 
قاضی و اخذ پرونده در زمان کالبد گشایی، تأثير به سزایی در روند صحيح انجام تحقيقات و نهایتًا 

شناسایی و دستگيری قاتل خواهد داشت.

رضا مسعودی فر
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چکیده

 جبران خسارت یکی از مباحث بحث بر انگيزحقوق در شرایط کنونی است که خسارت های 
مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول را دربرمی گيرد. قواعد الضرر، تسبيب و اتالف همه ضررهای 
ناشی از جرایم اعم از مالی، جانی و حيثيتی را شامل می شود؛ یعنی هيچ زیانی را بدون جبران باقی 

نمی گذارد و بدین ترتيب امنيت و عدالت اجتماعی با اجرای کامل آن تضمين می شود. 
با توجه به اهميت بعد معنوی انسان و این امر که ضررهای معنوی وارد شده به افراد چه بسا 
از ضررهای مادی اثر گذارترند و همچنين با توجه به مخارج معالجه و هزینه های باالی درمان، 
که در اکثر موارد از طریق پرداخت دیه مقطوع جبران نمی گردد، در این مقاله بر آن شده ایم که 
با تکيه بر فقه اماميه و نظام حقوقی ایران، با تبين مبانی پرداخت خسارت ناشی از جرم اعم از 
خسارت معنوی و خسارت مازاد بر دیه راهکارهایی در راستای چگونگی جبران این گونه خسارت ها 
ارائه دهيم تا قانون گذار با دقت کافی و تدوین قوانين الزم جهت جبران کامل خسارت، به اجرای 

عدالت کمک کند. 
کلید واژ ه ها: خسارت مازاد بر دیه، دیه، جرم، خسارت معنوی

خسارت ناشی از جرم

* نجمه خدامی سعیدی

* دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
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درآمد
در اثر تکامل هرجامعه قانون به وجود می آید. جامعه به کمک قانون، روابط اجتماعی افراد را 

تنظيم می کند. قوانين نيز ثابت نمی باشد و به فراخور پيشرفت جامعه تغيير می کند.
  زندگی صنعتی، تحوالت اجتماعی واختراعات علمی حقوق دانها را بر آن می دارد که برای 
را  مفهوم وسيع تری  زیان  و  از ضرر  اجتماع،  و  در صنعت  ازاین تحوالت  ناشی  زیان های  جبران 
برگزینند. در نظام حقوقی اسالم، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامين شود که تحصيل کماالت 
نفسانی وارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد. دراین راستا باید مشروعيت جبران ضررهای 

معنوی از راه های مالی و غيرمالی اثبات شود.
همان گونه که حقوق باید اموال منقول وغيرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید، 
از  را  افراد  اعتبار و متعلقات غيرمادی  تا حيثيت،  بينی شوند  الزام آوری پيش  ضرورت دارد قواعد 
توهين ها، تهمت ها، دسيسه ها و تعرض ها حفظ کنند و قوانين اجتماعی باید درهرموردی که این 

احساسات به ناحق آسيب ببيند، درصدد جبران آن براید.
مفهوم ضرر که در ابتدا تنها شامل خسارت های مادی بوده، امروزه خسارت های معنوی را نيز 
شامل می شود و برخی مواقع ضرر های معنوی وارد شده به اشخاص، از ضررهای مادی اثرگذارترند 
با وجود تصریح قانون  ایران  باید مورد حمایت قانون قرار گيرد. در جمهوری اسالمی  و این امر 
اساسی و قوانين عادی به جبران خسارت معنوی، هنوز شرعی بودن یا نبودن آن، راه های عملی 
اینکه  جبران ضررهای معنوی از طریق مالی وغير مالی به صراحت بيان نشده است.با توجه به 
بخش زیادی از ضرر وزیان ناشی از جرم، خسارت معنوی است، پرداختن به این موضوع و دست 
یافتن به پاسخ صحيح از اهميت خاصی برخوردار است.در این مقاله بر آن شده ایم که به سؤاالت 

زیرپاسخ دهيم:
آیا جبران ضرر معنوی مشروعيت دارد؟

راه های جبران ضرر معنوی چيست؟
در مورد خسارت مازاد بر دیه آیا می توان قائل به مطالبه شد؟

1- اقسام ضرر:
این  بود. ماده 9  را پذ یرفته  قانون اصول محاکمات جزایی )1330( فقط جبران ضرر مادی 
قانون مقرر می دارد: »شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیانی شده است و در ضمن ادعای 
عمومی مطالبه غرامت و خسارت می نماید، مدعی خصوصی محسوب می شود« در ماده 9 اصالحی 
آیين دادرسی کيفری مصوب 1339 خسارت معنوی و عدم النفع نيز به این شرح مورد حکم قرار 

خسارت ناشی از جرم
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گرفت: ».... ضرر وزیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد:
1- ضرر و زیان مادی که در اثر ارتکاب جرم حاصل شده است

2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است کسر حيثيت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی 
محروم  آن  از  مدعی خصوصی  جرم،  ارتکاب  اثر  بر  و  بوده  الحصول  ممکن  که  منافعی   -3

می شود.« 
قانون آیين دادرسی کيفری دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری )1378( با حذف ضرر 
و زیان معنوی فقط ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول را، در ماده 9، پذیرفته شده و قابل 

جبران دانسته است.)آشوری، 1386، ص 257( 
با توجه به اینکه خسارت وارد به تماميت جسمانی افراد می تواند به صورت معنوی، مادی وحتی 

عدم النفع متجلی شود، درادامه مطالب به بررسی هر کدام به شکل جداگانه می پردازیم.
1-1- خسارت مادی:

درامور کيفری ضرر و زیان مادی یا مالی خسارتی است که دراثر ارتکاب جرم به اموال ودارایی 
مجنی عليه وارد می شود و به صورت کاهش دارایی مثبت )از بين رفتن اعيان واموال یا کاهش 
ارزش آنها( یا افزایش دارایی منفی )اشتغال ذمه مالی( متجلی می گردد. از بين رفتن مال گاهی به 
صورت نابودی کامل اشيا و زمانی به صورت کاهش قيمت آنهاست. )آشوری، 1386، ص259( در 
مورد زیان های مادی وارده به افراد، به صراحت ماده 9 قانون ایين دادرسی کيفری مصوب 1387 

شکی در لزوم جبران آن وجود ندارد.
1-2- خسارت معنوی: 

مؤلف ترمينولوژی حقوق در تعریف خسارت معنوی می نویسد:»ضرری است که به عرض و 
شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود، مثاًل بر اثر افشای راز مریض به حيثيت او لطمه وارد 
می شود. این خسارت بر طبق قانون مسؤوليت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است.« )جعفری 

لنگرودی، 1368، ص416(
به  شده  وارد  زیان  و  نوشته اند: »ضرر  معنوی  خسارت  تعریف  در  نویسندگان  از  دیگر  برخی 
عالیق  و  عواطف  و  احساسات  زیبایی،  حيات،  مذهبی،  معتقدات  آزادی،  آبرو،  و  حيثيت  شهرت، 

خانوادگی« )آشوری، 1386، ص261(
تبصره 1 از ماده 7 الیحه آیين دادرسی کيفری مطروحه در شورای نگهبان زیان معنوی را 
این گونه تعریف کرده است:»زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حيثيت و اعتبار 
شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حيثيت و اعتبار و یا تعيين ميزان هزینه های رفع 

صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناس صورت می گيرد.«

نجمه خدامی سعیدی
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در حقوق موضوعه ایران )همان طور که در ادامه خواهيم گفت(، جبران خسارت معنوی مورد 
و  خسارتی  چنين  مطالبه  نبودن  یا  بودن  شرعی  هنوز  وجود،  این  با  اما  است.  گرفته  قرار  اشاره 
همچنين نحوه جبران آن مورداختالف است. این درحالی است که ضرر و زیان معنوی ناشی از 
جرم، بخش مهمی ازضرروزیان های وارده به اشخاص در اثرجرم را تشکيل می  دهد. ابتدا اشاره ای 

به صدمات معنوی درقرآن مجيد داریم، سپس به مبانی فقهی و قانونی آن می پردازیم:
الف- خداوند در قرآن مجيد در سوره مبارکه حجرات آیه 12 می فرماید: 

َوالَیغَتب  ُسوا  تََجسَّ َواَل  إثٌم  نِّ  الظَّ بَعَض  إنَّ  الظنِّّ  َن  ِمّّ َکثيًرا  اجتنُبوا  َءامُنوا  الذیَن  ایها  »یا 
رَّحيٌم«                                                                        اٌب  تَوَّ  َ اهللَّ إنَّ   َ اهللَّ َوتَُّقوا  َفَکِرهُتُموُه  َميًتا  أَخيِه  لَحَم  یأُکَل  أَن  أََحُدُکم  أَُیحّبُهّ  بَعًضا  بَّعُضُکم 
از کلمه »ال تجسسوا« تحریم کنجکاوی ودنبال کردن  مطابق نظر مفسرین قرآن مجيد منظور 
لغزش ها وخطاهای اهل اسالم است. چنانچه مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البيان بيان داشته که 
ابن عباس گفته:» ال تجسسوا« یعنی درپی جستجوی عيوب ودنبال کردن لغزش های مردم نباشيد. 

)الطبرسی، 1408، ج9، ص 335(
ب- خداوند در سوره نور آیه 19 می فرماید:

ُ َیعلَُم  نيا َواالخَرِة َواهللَّ یَن ُیحّبُهّوَن أَن تَِشيَع الَفحَشُة فی الَّذیَنَءاَمُنوالَُهم َعَذاٌب أَليٌم فی الدُهّ »إنَّ الذَّ
َوأَنُتم اَل تَعلَُموَن«

منظور از اشاعه فحشاء در متن آیه، افشاگری عيوب و اسرار مردم و غيبت کردن از دیگران و 
بيان اسرار و عيوب و لغزش های افراد برای دیگران عين انتشار و اشاعه فحشاء است. 

مجموع آیات برلزوم حفظ حرمت مردم واحترام به آبرو وحيثيت مومن تاکيد ورزیده و انسان ها 
را از کليه افعالی که موجب لطمه به بعد معنوی اشخاص و در نتيجه تحقق خسارت معنوی می گردد 

منع نموده است.
تعاليم اخالقی دین مذموم و موجب سرزنش  ازمنظر  انسان  به  ایراد خسارت معنوی  هرگونه 
است؛ از آنجایی که حرمت انسان مؤمن بيش از حرمت کعبه تلقی شده )ابن ابی الحدید، 1374هـ 

ق، ج18، ص278( تحقير و اهانت به مخلوق در حقيقت تحقيرخالق اوست.
سرمایة بزرگ انسان در زندگی حيثيت و آبرو و شخصيت اوست و هر چيز آن را به خطر بيندازد 
مانند آن است که جان او را به خطر  انداخته باشد، بلکه گاه ترور شخصيت از ترور شخص مهم تر 
محسوب می شود، و اینجا است که گاه گناه آن از قتل نفس نيز سنگين تر است. )مکارم شيرازی، 

1382، ج22، ص 188(
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2- مبانی فقهی خسارت معنوی:

در فقه بحث مستقل و مجزایی برای ضرر )خسارت( و اقسام آن وجود ندارد. ولی پاره ای از فقها 
به هنگام بحث درباره قاعده الضرر در فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد اشارات پراکنده ای به 
موضوع خسارات معنوی کرده اند. بنابراین ما با مبنا قرار دادن سه قاعده الضرر، الحرج و بنای عقال 

به دنبال اثبات جواز مطالبه خسارت معنوی در فقه خواهيم بود.
2-1- قاعده الضرر:

یکی از ادله اصلی بکار رفته از سوی صاحب نظران در مسائل فقهی در جهت اثبات مشروعيت 
اخذ خسارت معنوی، قاعده الضرر است. 

در حدیثی از نبی مکرم اسالم )ص( ایشان فرموده اند، »الضر والضرار فی االسالم« که این 
حدیث در نتيجه رفتار سمرة بن جندب بود که به بهانة سرکشی به درخت نخلی که در حياط خانه 
مردی انصاری کاشته بود، گاه و بی  گاه بی هيچ اجازه ای وارد خانه او می شد و همين رفتاراو باعث 
آزردگی خاطر مرد انصاری می  شد و پيامبر اسالم در پی دادخواهی این مرد انصاری از وی، حدیث 
باال را ایراد فرمودند و در نتيجه این حدیث قاعده ساز، حکم به قطع درخت نمودند. )کلينی، بی تا، 

ج5، ص292- سبحانی، تهذیب االصول، ج 2، 1405 هـ.ق، ص441(
و با  اندکی مداقه در واقعه ای که مبنای ایجاد قاعده الضرر شد، به سادگی می  توان دریافت که 
منظور پيامبر از ضرر وارده در این مورد خاص، خسارات معنوی است که بر صاحب خانه وارد شده 
است. به این صورت که رفت و آمد فرد صاحب درخت به خانه مرد انصاری، برای صاحب خانه 
آزاردهنده بود وعرصه بر صاحب خانه تنگ شد و به سمره گفت تو بدون اطالع و اعالم وارد منزل 
من می شوی، در حالی که ممکن است اعضای خانواده ام در وضعيتی باشند که تو نباید آنها را 
ببينی. مزاحم با ورود به خانه وی )بدون جهت( در واقع امنيت روانی وی را مختل می  نمود و گرنه 
نتيجه کاشت درخت در ملک وی  پيامبر به لحاظ ورود خسارت در  اگر شکایت صاحب خانه نزد 
به دالیلی مثل جذب آب زمين توسط درخت یا امکان سقوط آن و آسيب رساندن به افراد منزل 
می  بود، این کار )طرح شکایت( اساسًا باید در بادی امرکاشت درخت صورت می  گرفت. درحالی که 
دادخواهی صاحب خانه سال ها پس ازکاشت درخت و درهنگام به ثمر نشستن آن بوده است و به 
لحاظ ورود گاه و بی  گاه و بی  موقع و بدون اجازه صاحب درخت به منزل مرد انصاری، که باعث 
آزردگی خاطر و سلب آسایش و امنيت وی می  شده است، بوده و سلب امنيت روانی و آسایش نيز 
یک ضرر معنوی است، چرا که بر روان آدمی تأثير می گذارد و در همين مثال مذکور ورود بدون 
را،  قاعده الضرر  ایجاد  مبنای  تا  است  نداشته  برای صاحب خانه  مادی  و  اجازه، طبعًا خطر جانی 

خسارات مادی بدانيم.
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2-2- قاعده الحرج
حرج در لغت به معنای ضيق، تنگی، تنگنا، گناه وحرام است. گفته اند حرج در اصل به معنی 
اجتماع وانبوهی شیء است، به گونه ای که موجب حصول تصور ضيق و تنگی ميان آن اشيا شود.

)راغب اصفهانی، 1412ه.ق، ص226( 
با توجه به این معانی، در قاعده ال حرج مراد از نفی حرج، نفی ضيق و تنگی است و مقصود از 
آن، نفی هرگونه حرج خارجی است. منظور این است که نباید کسی بر کس دیگر عملی را تحميل 

کند که او را در تنگنا قرار دهد و یا بر امری که موجب ضيق و حرج باشد، صحه گذارد.
با عنایت به این معانی وسيع و کلی برای نفی حرج، هر حرجی ممنوع می گردد و روشن است 
که اگر کسی خساراتی بر دیگری وارد آورد و از عهده خسارات وارده برنياید، او را در معرض ضيق 
و تنگی قرار داده است که این از نظر شارع ممنوع است و خسارات معنوی ناشی از جرم نيز طبعًا 

ميتواند از مصادیق حرج و تنگنا باشد.
2-3- بنای عقال

بدون تردیدعقالبراصل جبران متعارف خسارت وارده برزیان دیده اعم از اینکه خسارت مادی یا 
معنوی باشد اتفاق نظر دارند )نقيبی، 1386، ص 165(

بر مبنای قاعده»کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع« می  توان گفت، چون عقل به جبران 
بنابراین  می  کند  حکم  دیگران،  ارتکابی  جرایم  نتيجه  در  اشخاص  بر  شده  وارد  معنوی  خسارت 
چنين دیدگاهی اصواًل از نظر شرع نيز پذیرفته شده است. به عالوه این که عقال، عدم پرداخت 
نيز در نظر  از خسارات مادی و معنوی( ظلم می  دانند و ظلم  )اعم  را  از جرم  ناشی  خسارت های 
خداوند امری قبيح است. بنابراین نتيجه می  گيریم که حکم به عدم جبران خسارت معنوی، از جانب 

شارع امری قبيح است و شارع مقدس به امور قبيح حکم نمی نماید. 

3- مبانی قانونی خسارت معنوی:
3-1- خسارت معنوی در قانون اساسی:

قانون اساسی در اصول متعددی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن به صراحت اشاره داشته 
است که در ذیل به آن می پردازیم:

بند 6 از اصل دوم قانون اساسی به کرامت و ارزش واالی انسان توأم با مسؤوليت او اشاره دارد 
و اصل 22 این قانون بيان می دارد: »حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون 

است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.«
در اصل یکصد و هفتاد و یکم چنين آمده است: »هرگاه در اثر تقصير یا اشتباه قاضی در موضوع 
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یا در حکم یا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت 
به وسيلة دولت  این صورت خسارت  تقصير، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غير 

جبران می شود، در هر حال از متهم اعاده حيثيت می شود.«

3-2- خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1339:
ماده 9: »شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان 
مطالبه ضرر و زیان می کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسليم نکرده 

شاکی خصوصی ناميده می شود. ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد:
ضرر و زیان های مادی که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حيثيت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می شود.« 
اما در قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 1378 متاسفانه ضرر و زیان های معنوی از ماده 9 آیين 
دادرسی کيفری سابق )1339( حذف گردیده است. به نظر می رسد هدف قانون گذار از بر شماری 
ضررو زیان های قابل مطالبه در این ماده آن است که این دو دسته از ضرر مادی )موضوع ماده 
تقدیم  قبيل  از  دادرسی مدنی  آیين  قانون  تشریفات  رعایت  با  )و  مادی  و  مالی  به طریق  9جدید( 
دادخواست(، قابل مطالبه و جبران می باشد و این موضوع اواًل داللت بر نفی خسارت های معنوی 
توسط قانون گذار نمی نماید، ثانيًا، داللت بر این امر نمی نماید که قانون گذار منکر راه های جبران 
خسارت معنوی ناشی از جرم، از قبيل اعاده حيثيت، نشر حکم برائت در جراید و عذرخواهی و...

باشد.

3-3- خسارت معنوی در قانون مسؤولیت مدنی:
ماده1:»هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتيجه بی احتياطی به جان یا به سالمتی یا مال 
یا آزادی یا حيثيت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد 
گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت 

ناشی از عمل خود می باشد.«
ماده 2 این قانون نيز بر مسؤوليت ناشی از احراز تقصير تاکيد می کند و بيان می دارد در مواردی 
که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور 

به جبران خسارت است و این مورد توسط حکم دادگاه صادر می شود.
مطابق ماده 9 این قانون: »دختری که در اثر اعمال حيله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر 
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دست بودن حاضر برای هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب عالوه بر زیان مادی، زیان 
معنوی مطالبه نماید.«

ماده 10 مقرر داشته: »کسی که به حيثيت واعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود 
می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهميت 
زیان و نوع تقصير ایجاب نماید، دادگاه می تواند در اثر اثبات تقصير عالوه بر صدور حکم به خسارت 

مالی حکم به زیان از طریق دیگر از قبيل الزام به عذر خواهی و درج در جراید و امثال آن نماید.«

3-4- خسارت معنوی در دیگر قوانین:
قانون مطبوعات مصوب 1334 در ماده 30 این قانون چنين آمده است: 

»چنانچه شخص در جراید به کسی تهمت، افترا، فحش، الفاظ رکيک، نسبت توهين آميز در 
زندگی خصوصی، هتک شرف، ناموس یا امثال آن وارد آورد قابل تعقيب است«

در قانون صدور چک مصوب تير ماه 1355 به خسارت معنوی اشاره شده است. ماده13 قانون 
مزبور بيان می دارد:»در صورتی که صادر کننده چک یا ذینفع یا قایم مقام قانونی آنها با تصریح به 
اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کالهبرداری یا خيانت در امانت یا جرایم دیگری 
تحصيل گردیده کتبًا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد..... دارنده چک می تواند عليه 
کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خالف ادعایی که موجب عدم پرداخت 
شده ثابت گردد، دستور دهنده عالوه بر مجازات مقرر در ماده 6 این قانون به پرداخت یک چهارم 
وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نيز خسارت تاخير تادیه )در صورت مطالبه( از قراری 

صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.«

3-5- خسارت معنوی در قانون مجازات اسالمی: 
به عنوان مثال در ماده441 این قانون راجع به ارش البکاره بحث شده است که این را می  توان 
آبروی وی لطمه وارد شده است. مطابق  به حيثيت و  به نوعی خسارت معنوی دانست؛ چرا که 
ماده 441 این قانون، »از بين بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط 
کند، عالوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نيز دارد.« در این قانون موارد دیگری نيز می  توان یافت 
که در آن ها، ورود ضرر معنوی به اشخاص به رسميت شناخته شده است. از جمله ماده 58 قانون 
مجازات اسالمی، مطابق این ماده، »هرگاه در اثر تقصير یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبيق 
یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی، مرتکب در  بر مورد خاص، ضرر مادی  حکم 
صورت تقصير، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غير این صورت خسارت به وسيله 
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دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصير یا اشتباه قاضی، موجب هتک حيثيت 
از کسی گردد باید نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.«

یک مثال دیگر هم درهمين قانون ماده 648 است که ضرر معنوی، مستوجب مجازات برای 
وارد کننده ضرر شناخته شده است. مطابق این ماده »اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان وکليه 
کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می  شوند، هرگاه در غيراز موارد قانونی، اسرار 
مردم را فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک ميليون و پانصد هزارتا شش 

ميليون ریال جزای نقدی محکوم می  شوند.«
هر چند در قانون اساسی و قوانين دیگربه ضرر معنوی و جبران آن تصریح شده است اما هنوز 
دادگاه ها در مورد صدور حکم و نحوه آن، قاطعيت قابل توجهی از خود نشان نداده اند و اواًل در 
تعيين نوع آن، و ثانيًا در محکوميتی که شایسته آن باشد رویه مشخصی اتخاذ نکرده اند. هر چند در 
ماده 9 قانون آیين دادرسی جدید ضرر معنوی به کلی حذف شده است و بر اساس ظاهر این ماده 
دیگر نمی توان ضرر معنوی را به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم مطالبه کرد. اما ضرر معنوی هم 
جزء ضررهایی است که وقوع آن امکان دارد ودرنتيجه متضرر باید راهی برای جبران آن داشته 
باشد. تشخيص ضرر معنوی غالبًا از امور فنی است که باید به نظرکارشناسان موکول شود. )زراعت، 

مهاجری، 1378، ص 58( 

4- راه های جبران خسارت:
عالوه بر جبران مادی یعنی پرداخت مبلغی پول به زیان دیده، قانون گذار راه های دیگری را 
نيز برای جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار داده  که از آن جمله می توان به الزام مرتکب فعل 
زیانبار به ارائه مراتب اعتذار خود و یا درج حکم در مطبوعات اشاره کرد. در برخی از کشورهای 
خارجی موسوم است که زیان دیده، به منظور اثبات این امر که چشم داشت مادی ندارد، صدور حکم 

ضرروزیان فقط به ميزان واحد پول کشور )فرانک، مارک و....(را ازدادگاه تقاضا می کند.
تردیدی نيست که درهمه موارد، قاضی ميزان خسارت را راسًا و در صورت لزوم با استعالم نظر 
کارشناس و در هر حال اوضاع و احوال و شخصيت زیان دیده از یک سو و ميزان مسؤوليت مرتکب 

دروقوع خسارت، از سوی دیگر تعيين خواهدکرد. )آشوری، 1386، ص 264(
پس به طور خالصه روش های متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجود 

بدین شرح است:
1 موقوف نمودن یا از بين بردن منبع ضرر. ذیل ماده 8 قانون مسؤوليت مدنی مقرر می دارد: 
»...شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نيت، مشتریانش کم و یا در 
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معرض از بين رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير 
زیان واره را از وارد کننده مطالبه نماید.«

2ـ عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده، ماده 10 قانون مسؤوليت مدنی مقرر می دارد: »کسی 
که به حيثيت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه را 
وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهميت زیان و نوع تقصير ایجاب 
نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصير، عالوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع 

زیان از طریق دیگر از قبيل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.« 
3ـ عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید.)1(

4ـ اعاده حيثيت از خسارت دیده به هر نحو دیگر.)2(
5ـ پرداخت مال یا ما به ازای مادی به خسارت دیده.)3( 

5- منافع فوت شده:
ابتدا به تعریفی از منافع می پردازیم. منافع عبارت است از آن چيزی که از اعيان استفاده و به 
تدریج حاصل می شود و مستقيمًا قابل لمس نمی باشد، اگر چه ممکن است در مواردی به صورت 
اعيان درآید مانند: نمائات و ثمره و نتایج حيوان.)امامی، 1347، ص 21( همچنين محروم شدن 
شخص از منافعی که عادتًا انتظار آن را دارد منافع )فائته( ناميده می شود. این گونه از منافع به هنگام 
وقوع فعل زیان بار اعم از ارتکاب جرم و یا استيالی نامشروع وجود ندارد و تحقق آن، موکول به 
آینده است. تفویت منفعت به دو صورت قابل تصور است. )همان، ص 407( برای مثال، در موردی 
که شخصی، کارگر شاغلی را غير قانونی توقيف کرده و مانع کار کردن او و دریافت دستمزد شود، 
فوت منفعت محقق و ضرورت جبران آن تحقق می یابد. بدین ترتيب، منفعت محقق آن است که 
هر گاه فعل زیان بار به وقوع نمی پيوست، آن منفعت یقينًا عاید شخص می گردید و به نظر می رسد 
که منظور قانون گذار از»منافع ممکن الحصول« در بند 2 ماده 9 قانون آیين دادرسی دادگاه های 
نشست های  )مجموعه  باشد.  مسلم  و  محقق  منفعت  همين  کيفری،  امور  در  انقالب  و  عمومی 

قضایی، ج 1، ص147، به نقل از:زراعت، حاجی زاده، متولی، 1383، ص 67(
در مقابل منافع محقق، منافع محتمل وجود دارد و آن منافعی است که در صورت عدم وقوع 

جرم احتمااًل و نه قطعًا عاید زیان دیده می شده است. 

1. ماده 10قانون مسؤولیت مدنی
2. ذیل اصل 171 قانون اساسی

۳. ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی

خسارت ناشی از جرم



52
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

65

اگر مال باخته مدعی شودکه اگر کالهبرداری صورت نگرفته بود او با پول های خود به خرید ارز، 
اتومبيل و امثال آن پرداخته و با توجه به نوسانات بازار سرمایه خود را به دو برابر افزایش داده بود، 
صحبت از منافع محتملی است که قابل مطالبه نيست؛ زیرا این امکان وجود داشت که در صورت 
عدم وقوع جرم، مالک به این داد وستدها مبادرت نمی کرد یا اینکه موانع غير قابل رفع، مانع از 

انجام هر گونه معامله ای می شد.)آشوری، 1386، ص 260(

6- خسارت جسمانی )دیه(
نقليه  وسایل  دارندگان  مدنی  مسؤوليت  اجباری  بيمه  اصالح  قانون   1 ماده  تبصره3  براساس 
موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387خسارت بدنی به این شرح تعریف شده است: 
»منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی 
)جزئی یا کلی موقت یا دایم( یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع این 
قانون است. هزینه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع این 

قانون خواهد بود.« 
مصونيت جسمانی شهروندان از هر گونه تعرض، در اصل 22 قانون اساسی تضمين گردیده 
است و طبيعی است در صورت ورود خسارتی به تماميت جسمانی افراد، عامل آن مکلف به جبران 
شود.لطمه های وارد به تماميت جسمانی ممکن است به جرح، نقص عضو، بيماری و از کارافتادگی 
دایم یا موقت و یا مرگ مجنی عليه منجر شود. )مواد4، 5 و6 قانون مسؤوليت مدنی( بدین ترتيب، 
خسارت وارد به زیان دیده می تواند جنبه مادی، معنوی و عدم النفع داشته باشد. بدیهی است که 
کرد. نخواهد  عليه  مجنی  برای  عدم النفع  مطالبه  حق  ایجاد  الزاما  بدنی  ضایعه  و  نقص  هرگونه 

)آشوری، 1386، ص 246(
تا قبل از تعيين دیه به عنوان خسارت جسمانی )قبل از انقالب( بحث چندانی در مورد خسارات 
وارده به جسم انسان وجود نداشت و دادگاه ها به ميزان خسارت هایی که بر اثر جرم به جسم مجنی 
عليه وارد می شد، حکم می دادند. اما بعد از پيروزی انقالب و تصویب قانون مجازات اسالمی )دیات( 
بر اساس موازین شرعی، فقط دیه مقدر شرعی برای خسارت جسمانی پيش بينی شد و اگر مجنی 
عليه متحمل خسارتی بيشتر از دیه شود مورد حکم قرار نمی گيرد. شروط تحقق خسارت مازاد بر 

دیه عبارت است از:
 1- مسلم بودن خسارت.
2- شخصی بودن ضرر.
3- مستقيم بودن ضرر.
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4- مشروعيت داشتن مطالبه ضرر و حق.
5- جبران خسارت نشده باشد.

6-1- فقهای مخالف مطالبه خسارت مازاد بر دیه:
الف- ميرزا جواد تبریزی:»در موارد حکومت ]ارش[ می توان هزینه های درمان را هم گرفت 
اما در مورد دیه مقدره غير آن، چيزی بر جانی نيست.« )مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور 

کيفری، 1381، ص197-193(
ب- آیت اهلل سيد علی خامنه ای: »هزینه های درمان عالوه بر دیه بر جانی نيست و جایی که 

دیه مقدر است، همان دیه بر جانی است.« )همان(
درمان  جهت  از  وارده  خسارت  ضامن  بردیه  زاید  »جانی  گلپایگانی:  اهلل  لطف  اهلل  آیت  ج- 
ومعالجه نيست.بلی درجرح خطایی مادون السمحاق نسبت به مخارج معالجه احتياط آن است که 

جانی و مجنی عليه مصالحه کنند واهلل العالم« )همان(
د- آیت اهلل یوسف صانعی: »دیه وخسارت های مالی که بر مجنی عليه وارد کرده باید بپردازد 
اما بيش از دیات مقدره نسبت به جنایات بدهکار نمی باشد و فرقی بين کم و زیاد و مساوی بودن 

دیه از خسارت های جانی نمی باشد.« )صانعی، مجمع المسائل، ص593(

6-1-1- دالیل مخالفان اخذ خسارت مازاد بر دیه:
را  دیه  خود  نظر  اثبات  برای  معمواًل  دیه  بر  مازاد  زیان  جبران  مخالفان  دیه:  ماهيت  الف- 
مسؤوليت مدنی و ضرر و زیان می دانند و اظهار می دارند که دیه چون امر مالی و ضرر و زیان است، 
با پرداخت هر ضرری فاقد مجوز قانونی و شرعی است. ولی از آنجا که دیه ضمان مالی محض 
نيست، بلکه دارای ماهيت مستقل است. نظر این فقها در مورد عدم جواز جبران زیان مازاد بر دیه 
زمانی می توانست درست باشد که دیه را ضمان مالی )مسؤوليت مدنی( محض بدانيم که با پرداخت 
آن دیگر دليلی برای پرداخت ضرر دیگری وجود ندارد. اما ماهيت مستقل دیه چون با پرداخت زیان 
مازاد بر دیه تعارض ندارد با پذیرش این نظر می توان زیان مازاد بر دیه را نيز قابل مطالبه دانست.                               
ب- سکوت در مقام بيان: شارع مقدس در جنایات غير عمدی تنها دیه را واجب نموده است، 
و اشاره به چيز دیگری نکرده اند، پس می توان گفت که از نظر شارع، جبران خسارات مازد بر دیه 
لزومی  نداشته و جانی مسؤوليتی در قبال این گونه خسارات ندارد؛ زیرا اگر چيز دیگری جز دیه بر 
بزهکار الزم می گردید، شایسته بود که دست کم در برخی از روایات از آن یاد می شد و سخنی به 
ميان می آمد؛ روایات به ویژه روایاتی که درباره مصالحه ميان بزهکار و بزه دیده به جای حق قصاص 
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آمده که در برابر قصاص، چيزی جز دیه را نام نبرده است. 
در پاسخ به این دليل، نهایت چيزی که از سکوت روایات می توان یافت، تنها ضامن نبودن 
درمان افزون بردیه یا ارش است، ولی ضامن بودن آن را در ضمن دیه نمی توان با این سکوت نفی 
کرد؛ زیرا هزینه های درمان، برای بهبودی در آن روزگاران، بسيار کم تر از دیه بوده است. بنابراین، 
شایداین سکوت از آن رو است که دیه، همة آن هزینه ها و بلکه بيشتر از آن را دربر می گرفته است، 

پس مقتضی برای ضامن بودن هزینه های درمان وجود دارد. )هاشمی شاهرودی، ص164(
ج- دليل دوم اینکه محاسبه خسارات ناشی از جنایت برای انسان ها امکان پذیر نبوده و شارع خود 
این گونه خسارات را تقویم نموده و برای جبران آن ها مقدری به نام دیه در نظر گرفته است. بنابراین 
پس از تعيين شارع، کسی نمی تواند مدعی دریافت چيزی بيش از دیه شود.)شفيعی سروستانی، ص 

 )309
می توان جواب داد که شارع تنها نفس و عضو تلف شده را تقویم نموده است، و خسارات دیگری 
که بر مجنی عليه وارد شده و قابل محاسبه است در محدوده تقویم شارع واقع نشده و تابع سایر 

ادله ضمان می باشند. )همان ص310( 
د- حتی در زمان شارع هم دیه جبران کننده تمام خسارات نبوده است، اما با این وجود شارع 
به این موضوع توجهی نکرده و راهی برای جبران این گونه خسارات در نظر نگرفته است، بنابراین 

می توان نتيجه گرفت که جبران خسارات زائد بر دیه مقدر، لزومی  ندارد. 
در پاسخ به این دليل می توان گفت: مطالعه وضعيت اجتماعی و اقتصادی زمان شارع خالف این 
ادعا را به اثبات می رساند و بنابر آنچه در یکی از متون تاریخی آمده در زمان هارون الرشيد یک دیه 
کامل )ده هزار درهم( برابر با مخارج 30 سال یک خانواده معمولی بوده است. )همان، ص319، 311( 

6-2- فقهای طرفدار اخذ خسارات مازاد بر دیه:
الف- آیت اهلل حسين نوری همدانی: »در مواردی که جنایت وآسيب رساندن به بدن شخص 
موجب ثبوت دیه شود در صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتياج داشته باشد 
الزم است که جانی عالوه بر پرداخت دیه که شرعًا مقررگردیده مخارج معالجه را بپردازد....« )نوری 

همدانی، 1375، ص 603(
ب- آیت اهلل سيد محمودهاشمی شاهرودی: »......بنابراین چون هزینه های درمان، زیان مالی وجدا 

از زیان بدنی موجب دیه است هيچ یک را نباید با دیگری درهم آميخت« )هاشمی، 1375، ص63(
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6-2-1- دالیل موافقان اخذ خسارت مازاد بردیه:
الف- روایات:

از جمله روایتی که می توان برای این مطلب، بدان استدالل کرد، روایت معتبر غياث است:»عن 
جعفرعن أبيه عن علی )ع( قال: مادون الِسمحاق أجرالطبيب« )الحرالعاملی، بی تا، ج19، ص294(

از امام صادق )ع( از پدرش از اميرالمؤمنين)ع( که فرمود: در آسيب های کم تر از پوست نازک 
روی استخوان سر، باید دستمزد پزشک را پرداخت.

ظاهر این روایت آن است که هرگاه زخمی کم تر از پوست نازک روی سر باشد، باید دستمزد 
پزشک را پرداخت. پس ضامن بودن هزینة پزشکی در اینجا آمده و این، از آنروست که این هزینه ها 
در گذشته، کم و ناچيز و از کم ترین  اندازة ارش نيز پایين تر بوده اند، ارش هایی مانند آسيب رسيدن 
به پوست سر، که چهار شتر باید پرداخت. بنابراین نام نبردن از هزینه های پزشکی در روایات، برای 

آن است که هزینه های درمان در آن روزگار، از ارش نيز کم تر بوده، چه برسد به دیه.
ب- بناء عقالء یا سيره عقالء

قائلين به این دیدگاه معتقدند که عقال عدم پرداخت خسارت های ناشی از جرم را ظلم می دانند 
و ظلم از طرف خداوند قبيح است و حکم به عدم پرداخت خسارات از طرف خداوند قبيح است...... 
بنابراین می توان با بنای عقال حکم مذکور را اثبات کرد و شارع نمی تواند از بنای عقال ردع کند. 

)مرعشی شوشتری، 1370، ص314(
استدالل به بنای عقال از بی اشکال ترین دالئل است. یکی از فقها در این رابطه می گوید: برای 
اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان از آغاز می توان به سراغ سيره عقال رفت 
از بهترین دالئل و بی اشکال ترین آنها دانست. )هاشمی شاهرودی،  شاید بتوان، این استدالل را 

1378، ص135(
ج- قاعده الضرر

به این بيان که ضامن نبودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان حکمی  است ضرری و زیان 
اثبات  از ميان برده و ضامن بودن بزهکار به این راه  بنابراین قاعده یاد شده آن را  بر بزه دیده. 

می گردد)هاشمی شاهرودی، پيشين، ص135(. 
د- قاعده تسبيب

با این بيان که »... از مجموع روایات وارد شده می توان یک قاعده کلی به دست آورد که اگر 
کسی سبب جنایتی گردد در مقابل آن مسؤول است و عقال بين دیه و سایر خسارات وارده تفاوتی قایل 

نيستند.« )مرعشی شوشتری، همان(

خسارت ناشی از جرم
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رویه قضایی در حال حاضر بر آن است که بر بيشتر از دیه حکم داده نمی شود و بسياری از 
که جرأت  دادگاه ها  رای  و حتی  می کنند  اتخاذ  را  تصميمی  چنين  باطنی،  اعتقاد  رغم  به  قضات 
تصميم بر خالف این قضيه را پيدا کرده اند در مراجع عالی نقض گردیده است. به نظر می رسد 
منحصرکردن تمامی خسارات جسمانی و هزینه های مرتبط به آن به دیه، عادالنه نيست و چنان چه 
که قاضی درصورت ورود ضرربيشترازمقدار دیه، نسبت به مازاد حکم نماید، مغایرتی با شرع اسالم 
ندارد و حتی می توان این نظریه را مطرح کرد که اگر مقدار زیان وارده، کمتر از مقدار دیه مقدر 
شرعی باشد، دادگاه می تواند به کمتر از مقدار مقرر حکم نماید. )زراعت-مهاجری، 1378، ص58(

در ماده 3 از الیحه قانون مجازات اسالمی که در شورای نگهبان مطرح است در مورد خسارت 
مازاد بر دیه آمده است:» هرگاه هزینه های متعارف درمان جنایت وارد شده بيشتر از دیه مقدر یا 
ارش باشد، خسارت مازاد باید بر اساس نظر کارشناسی با حکم دادگاه تعيين شده و توسط جانی فوراً 
پرداخت شود و در این جهت فرقی ميان خطای محض و شبه عمد نيست« با تصویب این قوانين 

اميد است که به اجرای هر چه بهتر عدالت کمک شود.

نتیجه

ایراد خسارت معنوی  انسان شناسی همگی ما را به مذموميت  تعاليم اخالقی دین و مفاهيم 
رهنمون می سازد. امروزه در رویه قضایی کشور ودر قوانين ما لزوم جبران ضرر وزیان مادی جای 
هيچ شک وشبهه ای نيست. در مورد خسارت معنوی در قانون اساسی و در شرع مقدس به لزوم 
جبران خسارت معنوی که بعضًا مهم تر از خسارت مادی است و به روح انسان لطمه وارد می نماید، 
تصریح دارد. مجموع روایات، بنای عقال و قواعد تسبيب و الضرر داللت بر جواز اخذ خسارت مازاد 
بر دیه دارد. در مورد منافع ممکن الحصول هم در شرع و هم در قانون صراحت به لزوم جبران آن 
را دارد. پس مالحضه می شودنه تنها نصوص قانونی بلکه مقرارت شرعی نيز تصریح به لزوم جبران 
خسارت مادی، معنوی و خسارت زاید بر دیه دارند. لذا پيشنهاد می شود که قانون گذار با توجه به 
رویه قضایی کشور و فتاوای برخی از فقهای معاصر به اختالفات موجود در زمينه خسارت مازاد بر 
دیه و نيز خسارت های معنوی و عدم النفع پایان دهند و همچنين با وضع قوانين صریح و روشن در 
زمينه چگونگی محاصبه خسارت معنوی از تضييع حقوق بزه دیده جلوگيری شود و در مورد خسارت 

زاید بر دیه به روشنی آن را مورد پذیرش قرار دهد.

نجمه خدامی سعیدی
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چکیده
داوری، عقدی الزم، تشریفاتی، معين، عهدی است که در آن طرفين یک رابطه حقوقی خصوصی، حل 
اختالفشان خواه قبل بروز اختالف )شرط داوری( یا بعد بروز اختالف )قرارداد مستقل داوری( به یک یا چند 
شخص به نام داور یا یک سازمان یا موسسه داوری )داوری سازمانی( ارجاع می دهند. این قرارداد و توافق طرفين 
»قرارداد داوری« نام دارد. شرایط صحت این قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها )ماده 190 ق.م( است و ميان 
حقوق کشورها در اهليت اشخاص حقوقی دولتی برای ارجاع دعاوی خود به داوری، اختالف وجود دارد که حقوق 

ایران راه حل دوگانه ای را انتخاب نموده است. )اصل 139 ق.ا و ماده 457 آ.د.م(
داوری عقدی الزم است، این حکم، ازماده 472 ق.آ.د.م و اصل کلی لزوم قراردادها )ماده 219 ق.م( و استثناء 

بودن جوازعقد، استنباط می شود.
در خصوص تعارض حکم به لزوم داوری بازوال این عقد در اثر فوت و حجر یکی از طرفين )بند2 ماده 481 
ق.آ.د.م(، بایدگفت که: قاعده بقای عقود الزم پس از فوت وحجرطرفين، استثناء پذیراست، همان طور که نکاح 
بعد فوت یکی ازطرفين، منحل می شود و اجاره و مزارعه هنگامی که شخصيت علت عمده عقد باشد، باطل و 
منفسخ می شوند. )مواد 497 و 529 قانون مدنی( داوری نيز، مشمول همين استثناء است، بنابراین می توان حکم 

کرد که: داوری عقد الزمی است که بافوت و حجرهریک ازطرفين منفسخ می شود.
قرارداد داوری یک عقدتشریفاتی است این خصوصيت قرارداد داوری از ماده 7 قانون آیين داوری مدنی 

مصوب 1376 و اصل 139 ق.ا وماده 457 ق.آ.د.م، استنباط می شود. 
این عقد جزء عقود معين است زیرا نام آن به صراحت درقانون ذکرشده است. داوری قراردادی عهدی است 
زیرا طرفين، مالی را به یکدیگر تمليک نمی کنند و اجرت پرداختی به داور نيز، نوعی »تمليک به نفع ثالث« تلقی 

می شود و سبب تمليکی شدن عقد نمی شود. 
قرارداد داوری اصواًل مجانی است، زیرا طرفين عقد در مقام تمليک مالی به همدیگر نيستند مگر خالف آن 

تصریح شود. 
در خصوص جمعی یا فردی بودن این قرارداد، به طور قاطع نمی توان حکم به جمعی یا فردی بودن آن کرد، 
بلکه با عنایت به »اوضاع و احوال قراردادی« تعيين می گردد؛ مثاًل قراردادی که نماینده کارگران به نيابت از کارگزان 

با کارفرما منعقد نموده است و در آن شرط داوری درج شده است، یک قرارداد داوری جمعی تلقی می شود. 
در خصوص الحاقی یا با مذاکرات آزاد بودن این قرارداد نيز، مانند مورد باال، با عنایت به »اوضاع و احوال 
قراردادی« باید بررسی نمود و نمی توان حکم قاطعی داد. مانند قراردادهای بين موسسات دولتی و مردم که درآن 

شرط داوری درج شده است، یک قرارداد داوری الحاقی تلقی می گردد. 
قرارداد مستقل داوری برحسب »اراده طرفين آن« مطلق یا مشروط است ولی شرط داوری، خود شرط ضمن عقد است. 

 کلید واژ ه ها: داوری، اهليت، مبانی لزوم و جواز، مختصات داوری 

بررسی استداللی ماهیت 
قرارداد داوری
*محمد خاکباز

* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم وکارآموزوکالت کانون وکالی دادگستری
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درآمد
داوری از ضروریات انکارناپذیر حقوق کنونی به خصوص درزمينه روابط تجاری بين المللی است. 

در مباحث مختلف این مقاله به شيوه استداللی به بررسی پيرامون قرارداد داوری ازحيث لزوم 
یاجواز؛ عهدی یا تمليکی بودن، معوض یا مجانی و دیگر مختصات آن پرداخته می شود.

یکی از مباحث مهم و بحث برانگيز داوری، بررسی لزوم وجواز این عقد و تعارض بين ماده 472 
و بند 2 ماده 481 ق.آ.د.م است زیرا ازماده 472 آ.د.م و اصل لزوم قراردادها، لزوم قرارداد داوری 
استنباط می شود و از بند 2 ماده 481 آ.د.م یکی از آثار عقد جایز اذنی استنباط می گردد که در این 
مقاله با توجه به مبانی لزوم وجواز قراردادها در فقه و حقوق موضوعه، به حل تعارض بين این دو 

حکم و نتيجه گيری پرداخته شده است. 

1– کلیات
1-1– تعریف داوری 

داوری تعاریف زیر به عمل آمده است: 
الف- پرفسور فقيد فرانسوی »رنه داوید« داوری را چنين تعریف کرده است: 

» داوری عبارت است از شيوه ای که با استفاده از آن، دو یا چند شخص، حل مسئله ای را که 
درآن ذینفع هستند به یک یا چند شخص دیگر )داور یا داوران( می سپارند که به اختيارشان، به حل 
قضيه ای که ناشی از یک قرارداد خصوصی است و بر اساس این قرارداد تصميم گيری می کنند، 

بدون آنکه برای انجام این وظيفه ازجانب دولت به آنها تفویض اختيار شده باشد.« )1(
یا  به وسيله شخص  دادگاه  بين طرفين درخارج  اختالف  از فصل  ب- »داوری عبارت است 
اشخاصی که طرفين یا ثالث، آنها را دراین جهت انتخاب نموده باشند. داوری در مواد 454 تا 501 

ق.آ.د.م، پيش بينی شده است.« )شمس، 1386، ش352(
ج- »داوری: )دادرسی مدنی( فصل خصومت توسط غيرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی 

رسيدگی دعاوی.« )جعفری لنگرودی، 1388، شماره های 2235، 2257 و 2249( 
 از نظر نگارنده با توجه به قوانين موضوعه راجع به داوری و اصول حقوقی، داوری را می توان 

چنين تعریف نمود: 

qom.ac.ir.www.vu 1. دروس بارگذاری شده درس داوری تجاری بین الملل جلسه 2، دانشگاه قم

بررسی استداللی ماهیت قرارداد داوری
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»داوری اعم از قرارداد مستقل یا شرط داوری، عبارت است از عقدی الزم، تشریفاتی، معين، 
عهدی، که در آن توافق، طرفين یک قرارداد خصوصی یا یک رابطه حقوقی حقوق خصوصی؛ حل 
اختالفشان خواه قبل بروز اختالف )شرط داوری( یا بعد بروز اختالف )قرارداد مستقل داوری(، به 
یک یا چند شخص به نام داور یا یک سازمان یا موسسه داوری )داوری سازمانی(؛ ارجاع می دهند. 

این قرارداد و توافق طرفين »قرارداد داوری« نام دارد.«   
الزم به ذکر است عالوه بر تعاریفی که از داوری به عمل آمده است سابقه تاریخی داوری با 

نهادی به نام »قاضی تحکيم« یاد می شود.
قاضی تحکيم را چنين تعریف نموده اند: 

الف- »کسی که ازافراد مردم به تراضی طرفين دعوی و بدون اذن امام رسيدگی به مرافعه کند.« 
)جعفری لنگرودی، پيشين، ش 4055(

ب- »آن قاضی است، که باوجود قاضی منصوب ازطرف امام )عليه السالم(، طرفين دعوی، 
به داوری و حکميت او، در ميان خود، رضایت می دهند، تا اختالف را فيصله دهد.« )فيض، 1380، 

ش444(
نکته ای در این تعریف الزم به ذکر است این است که بر خالف قضاوت که اعتبار و مشروعيت 
خود از »دولت« می گيرد، قاضی تحکيم، اعتبار خود را از »اراده طرفين و تراضی طرفين« می گيرد، 

بدون آنکه ازطرف ولی فقيه و امام یا دولت اسالمی به او تفویض اختيار شده باشد 

1-2– مزایای داوری.
رجوع به داوری برای حل اختالفات ناشی از قرارداد های خصوصی، دارای برتری های نسبت به 

رجوع به محاکم دادگستری است که در زیر به آنها اشاره می شود: 
1- سرعت در رسيدگی 2- استفاده از نهادهایی جون تکميل و تعدیل و تفسير قرارداد. 

3- اعمال حقوق کشور منتخب طرفين و غير از حقوق داخلی؛ که اصطالحًا« »حقوق تجار« یا 
)lex mercatoria( .فراملی« ناميده می شود«

4- استفاده از انصاف در داوری و اینکه صرفًا بر اساس قواعد خشک و بی روح قانون حکمرانی نشود. 
5- تعيين کسانی به عنوان داور که از تکنيک کار آنها آگاهی دارند و خود تاجر بوده یا هستند. 

6- تعدیل هزینه ها 7- حل دوستانه اختالف 8- حفظ اسرار تجاری. )1(

qom.ac.ir.www.vu 1. دروس بارگذاری شده درس داوری تجاری بین الملل جلسه 2 و۳، دانشگاه قم

محمد خاكباز
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1-3– شرایط اساسی صحت قرارداد داوری: 
قرارداد داوری؛ نيز مانند سایر عقود، باید دارای شرایط اساسی و عمومی صحت پيمان ها باشد 
)ماده 190 ق.م( درمورد وجود این شرایط در قرارداد داوری اختالفی نيست و تنها درمورد شرط 

دوم؛ یعنی »اهليت طرفين« اختالف است.)1(

به موجب حقوق کشورهای مختلف، سه پاسخ درمورد این سوال، مطرح شده است: 
الف- در برخی کشورها مانند: کشورهای آمریکای التين که درآنها نظریه کالوو مورد عمل 
به داوری  با اشخاص دیگر حق مراجعه  برای حل اختالف خود  یا اشخاص دولتی،  است، دولت 
ندارند. بر اساس این استدالل که هر نوع شرکت خارجی که در این کشورها مشغول به فعاليت 
است، خود را به طور ضمنی از حمایت دیپلماتيک کشور پذیرنده رهانده است و بنابراین باید تابع 
قانون آن دولت باشد و حق ندارد با مراجعه به داوری، حقوق منتخب خود و داور منتخب خود را بر 

اختالفش حاکم کند. 
ب- در برخی کشورهای دیگر، موسسات و شرکت های دولتی را واجد این اهليت دانسته اند 

به عنوان نمونه کشورهای عربی و اروپای شرقی قابل ذکر هستند.
ج- در برخی دیگر کشورها؛ راه حل دو گانه ای انتخاب شده است مانند: ایران که به موجب 
اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، پس از 

تصویب هيات دولت و اطالع مجلس شورای اسالمی ممکن است. )2(
به عنوان مثال، اگر شرکت ملی نفت ایران بخواهد در قراردادی که با یک شرکت یا شخص 
دیگر منعقد می کند، شرط داوری برای ارجاع دعاوی احتمالی خود به داوری قيد کند اعتبار چنين 
این  درغير  و  است  مجلس،  اطالع  و  قرارداد  انعقاد  حين  دولت  هيات  تصویب  به  منوط  شرطی، 

صورت، چنين شرطی فاقد اثر حقوقی و کان لم یکن است.  
بنابراین به طور خالصه می توان گفت که:

 با توجه به توضيحات فوق، مطابق حقوق ایران برای انعقاد قرارداد داوری، طرفين باید تمام 
شرایط عمومی صحت معامالت مندرج درماده 190 ق.م را دارا باشند و در مورد اهليت اشخاص 
حقوقی دولتی برای ارجاع دعاوی خود به داوری، الزم به ذکر است که، ارجاع این گونه دعاوی، 

1. اهلیت به معنی عام عبارت است ازصالحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تكلیف است... اهلیت در 
ماده 190 ق.م به همین معنا به کار رفته است. صفایی- قاسم زاده، سید مرتضی، 1۳86، ش 177 

qom.ac.ir.www.vu 2. دروس بارگذاری شده درس داوری تجاری بین الملل جلسه 16، دانشگاه قم
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آن  که  گيرد  صورت  تشریفاتی  تحت  باید  ق.آ.د.م،)2(   457 ماده  و   )1( ق.ا   139 اصل  به  مستنداً 
تشریفات »تصویب هيات وزیران و اطالع مجلس شورای اسالمی« است. 

2– مختصات قرارداد داوری:
2-1– بررسی داوری ازحیث لزوم یا جواز.

در این مبحث به این مسئله پاسخ داده می شود که آیا قرارداد داوری، عقد الزم است یا جایز؟ 
و در هر صورت، مبنای لزوم یا جواز آن چيست؟ 

برای مشخص شدن پاسخ این مبحث، باید ابتدا عقد الزم از جایز تشخيص داده شود و معيارها 
و ضوابط تفکيک آن بررسی گردد. 

عقد الزم عقدی است که هيچ یک ازطرفين معامله حق فسخ آن رانداشته باشد مگر در موارد 
معينه. 

عقد جایز نيز عقدی است که هریک از طرفين هر وقت بخواهد، می تواند آن را فسخ نماید. 
منقسم  اذنی  غير  جایز  و عقود  اذنی  جایز  دو قسم عقود  به  جایز  عقود  و 816 ق.م(  )مواد 185 

می شوند. 
عقد جایز اذنی عقدی است که با فوت و جنون و سفاهت درمواردی که رشد معتبر است؛ منفسخ 
با این امور منفسخ نمی شوند و حکم ماده 954 ق.م بر  می شوند، برخالف عقود جایز غيراذنی که 
مبنای غلبه است چون اکثر عقود جایز، اذنی هستند و وقتی منبع زاینده اذن، یعنی اراده شخص، به 
واسطه فوت و حجر زایل می گردد، عقد مبنای حقوقی خود را از دست می دهد و منفسخ می گردد.

)شهيدی، 1385، ص77( 
البته الزم به ذکر است که حکم ماده 954 ق.م در مورد انفساخ عقود جایز به موت و جنون، 
عموميت ندارد و فقط عقود جایز اذنی که بيشتر عقود جایز را تشکيل می دهند، مشمول این قاعده 

هستند نه عقود جایز غيراذنی. 
)ماده 219 ق.م( و جواز،  قراردادها است  لزوم  بر  به ذکر است که اصل کلی  همچنين الزم 

1. اصل 1۳9 ق.ا: »صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به 
تصویب هیات وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و درموارد مهم 

داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.« 
2. ماده 457 ق.آ.د.م: »ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و 
اطالع مجلس شورای اسالمی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا، خارجی و یا موضوع دعوا موضوعاتی 

باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده؛ تصویب مجلس شورای اسالمی نیز ضروری است.«
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استثنایی بر این اصل است و باید تفسير مضيق شود.
 

2-1-1-تحلیل مبانی لزوم یا جواز داوری:
پرسش اصلی این گفتار این است که با عنایت به مبانی تفکيک عقود الزم از جایز؛ آیا داوری 

عقد جایز است یا الزم ؟  
ماده 472 ق.آ.د.م مقرر می دارد: »بعد از تعيين داور یا داوران؛ طرفين حق عزل آنان را ندارند 

مگر با تراضی.« 
هيچ یک  که  آنست  الزم  »عقد  می دارد:  مقرر  که  است  ق.م   185 ماده  با  منطبق  ماده  این 

ازطرفين معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.« 
موارد معينه نيز، اقاله و خيارات قانونی است. 

از تطبيق ماده 472 ق.آ.د.م با ماده 185 ق.م می توان نتيجه گرفت که، قرارداد داوری اعم از 
قرارداد مستقل داوری یا شرط داوری )ماده 455 ق.آ.د.م( یک توافق و عقد الزم است، زیرا طرفين 
حق برهم زدن آن را ندارند و حق عزل داوری که به  موجب قرارداد تعيين شده است را ندارند، مگر 
با تراضی که این تراضی همان، »اقاله یا تفاسخ یا تقایل« است.)1( یا اینکه مکشوف گردد، داور 
تعيين شده، فاقد صالحيت بوده است )مواد 466 و 469 ق.آ.د.م( که می توان حق عزل یک طرفه 
داور به استناد عدم صالحيت و فقدان شرایط او برای داوری را با »خيارات قانونی« منطبق نمود.                  
از سوی دیگر بند 2 ماده 481 ق.آ.د.م یکی از موارد زوال داوری را »فوت یا حجر یکی از 

طرفين دعوا« می داند. 
ماده 481 ق.آ.د.م مقرر می دارد: »در موارد زیر داوری از بين می رود: 

1- با تراضی کتبی طرفين دعوا. 
2- با فوت یاحجر یکی از طرفين دعوا.« 

 این بند منطبق با ماده 954 ق.م در مورد عقود جایزاذنی است زیرا به  موجب آن ماده: 
»کليه عقود جائزه به موت احدطرفين منفسخ می شود و همچنين به سفه در مواردی که رشد 

معتبر است.« 
همان طور که ذکر گردید برخی ازحقوق دانان در مورد ماده 954 ق.م بر این نظر اند که دروضع 

1. اقاله درلغت عرب، به معنی بازکردن و آزاد کردن است. دراصطالح حقوقی به معنی تفاسخ و برهم زدن عقد 
یا توافق طرفین است. اقاله یكی ازراه های سقوط تعهدات است که درماده 264 ق.م پس از وفای به عهد ذکرشده 

است. )شهیدی، 1۳86، شماره 56(
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بلکه  این ماده برای کليه عقود الزم نيست  نيامده است زیرا حکم  این ماده دقت الزم به عمل 
مختص عقود جایز اذنی است. 

بنابراین با عنایت به اینکه انفساخ عقد در اثر موت و حجر یکی از طرفين، اختصاص به »عقود 
جایز اذنی« دارد، می توان گفت که قرارداد داوری، ماهيتًا یک عقد جایز اذنی است. 

تعارض بين ماده 472 ق.آ.د.م که لزوم عقد داوری را می رساند و بند 2 ماده 481 همان قانون 
که یکی از آثار عقد جایز اذنی را در داوری مقرر داشته است، آشکار است.

آیا داوری براساس اینکه با موت و حجر یکی از طرفين منفسخ می شود، بر اساس ماده 954 
ق.م و اصول حقوقی، یک عقد جایز اذنی است یا بر اساس اصل کلی لزوم قراردادها و استنباط از 

مواد 472 و 466 و 469 ق.آ.د.م، عقد الزم است؟ 
حال برای حل این مسئله باید چه راهکارهای حقوقی استفاده نمود؟ 

برای حل این مسئله و رسيدن به یک نتيجه قاطع باید »مبانی لزوم و جواز قرادادها« را به نحو 
استداللی شناخت و بررسی نمود که چه معيارهایی وجود دارد که بر مبنای آن در قانون یا شرع، 
حکم به لزوم یا جواز عقدی داده شده است و بعد از اینکه آن مبانی شناخته شد، با قرارداد داوری 

تطبيق داده شود و فهميده شود که داوری عقد الزم است یا جایز. 

2-1-2- بررسی اجمالی مبانی لزوم وجواز قراردادها:
در خصوص مبانی لزوم و جواز قراردادها و مبنا وجود دارد. مبنای اول طبيعت عقد است.

در مورد مبنا و ریشه لزوم و جواز قراردادها، تحليل و استدالل بسيار شده است که نقطه مشترک 
تمام آنها به »طبيعت عقد« برمی گردد. یعنی طبيعت یک عقد حکم می کند که هر طرف هر وقت 
خواست بتواند آن را فسخ کند و بالعکس طبيعت عقد دیگر، حکم می کند که غيرقابل فسخ باشد. 

به عنوان مثال، طبيعت تعهد حکم می کند که متعهد به پيمان خود پایبند باشد. زیرا در غير این 
صورت با مبانی اخالقی و انسانی و فقهی دیگر نظير لزوم وفای به تعهدات )قاعده المومنون عند 
الشروطهم( و آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود.)1( منافات پيدا می کند و برعکس طبيعت 

وکالت اقتضای این را دارد که موکل هر وقت خواست وکيل انتخابی را عزل نماید. 

مبنای دوم برای لزوم و جواز قراردادها، معيار ایجاد حق و تکليف است.
آقای دکترکاتوزیان دراین باره چنين استدالل کرده اند:
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» به نظر می رسدکه، هرجا مقصود طرفين ایجاد حق و تکليف نباشد و بخواهند در اجرای کاری 
به دیگران، اذن یا نيابت دهند یا نظارت خود را بر انجام آن کار به گونه ای باقی گذارند و از اراده 

آنان تنها اختيار و اباحه ایجاد شود، عقد جایز است.« )کاتوزیان، 1387، ش23(
و در مورد شروط نيز برهمين مبنا که اگرشرط، تعهدی برای مشروط له ایجاد نکند، شرط برای 

او جایز و قابل فسخ است، بيان نموده اند:
 »هرگاه شرط تنها به سود یکی از دو طرف باشد، او هميشه می تواند از این سود بگذرد )ماده 
234 ق.م( زیرا مقصود ازشرط این نبوده است که برای او درحفظ عقد جایز تعهد ایجاد شود. برای 
مثال، اگر ضمن عقد اجاره )الزم( شرط شود که مستاجر باید اثاث موجر را بطور مجانی نگاه دارد، 
عقد ودیعه تبعی از جانب موجر )مودع( الزم نيست و او می تواند، هرگاه بخواهد، از شرطی که به 

سود او مقرر شده است صرف نظرکند و اموال خود را از مستاجر بگيرد.« )همان، ش19(
تحليل فوق با منطق حقوقی، سازگار است چه آنکه، مبنای الزام و تعهد، وجود یک تکليف است 
و وجود حق، الزامی به پایبندی به عقد و نداشتن حق فسخ ایجاد نمی کند. مانند ودیعه در مثال فوق 

که تکليفی برای مودع ایجاد نمی کند، ولی مستودع را ملزم می نماید.

2-1-3- تطبیق داوری با مبانی لزوم و جواز قراردادها:
با توجه به مطالب مطروحه دو مبنا برای تعيين عقود الزم از جایز بيان شد، حال باید بررسی 

شود که با عنایت به آن مبانی، قرارداد داوری، جایز است یا الزم؟ 
الف- طبیعت قرارداد داوری: 

و  باشد  فسخ  قابل  غير  قرارداد  که  عقود الزم، حکم می کند  بيان شد طبيعت  که  همان طور 
طبيعت عقود جایز نيز حکم می کند که عقد، قابل فسخ باشد. 

حال طبيعت و مقتضای قرارداد داوری حکم به قابل فسخ بودن آن توسط یک اراده می کند 
یا خير؟

 هدف از داوری اعم از شرط داوری یا قرارداد مستقل داوری، این است که طرفين اختالف 
خود را به شخصی به نام داور واگذار نمایند تا در صورت بروز اختالف )شرط داوری( داور حکم کند 
یا بعد از بروز اختالف او بر طبق اصول و ضوابط حقوقی و عرف تجاری و... حکم نمایدو حکم او 

1. ای کسانیكه ایمان آورده اید به عقود وپیمانهای خود وفادارباشید. )آیه 1 سوره مائده(
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برای طرفين الزم االجرا باشد، بنابراین یک طرف نمی تواند بعد از این توافق، به ميل شخصی از 
آن عدول کند خواه پس از صدور حکم باشد یا قبل از صدور حکم و تعيين داور. در غير این صورت 
)یعنی اگریک طرف هروقت بخواهد، بتواند قرارداد داوری را فسخ نماید.(، سبب تزلزل و بی اعتباری 
داوری می شود. طبيعت داوری چنانکه از مواد مربوطه به آن و هدف از تاسيس آن بر می آید الزام 

و التزام و پایبندی به مفاد آن است نه وجود حق فسخ در آن. 

ب- ایجاد حق و تکلیف 

داوری موجد حق برای طرف یا طرفينی است که او رابرای این امر انتخاب نموده اند و موجد 
زیرا  استنباط می شود  از 459 و 472 و 473 ق.آ.د.م  این حق و تکليف  داور است.  برای  تکليف 
به موجب آن مواد وقتی طرفين، توافق بر داوری یک داور می کنند حق عزل وجود ندارد مگر با 
تراضی، یعنی طرف مقابل باید به انتخاب داور مشترک پایبند باشد و برای او تکليف است نه حق 

محض )1( 
از سوی دیگر، وقتی طرف مقابل بعد از ابالغ اظهارنامه طرف دیگر از تعيين داور امتناع کند و 
او آن داور را به دادگاه معرفی نماید، دادگاه همان شخص را به عنوان یکی از داوران تعيين می نماید 
و طرف مقابل حق عزل بی جهت او را ندارد؛ یعنی برای او تکليف بوجود می آید.)2( و به موجب مبانی 

که قباًل ذکر شد، قرارداد نسبت به کسی که قرارداد، تکليفی بر او بار می کند الزم است نه جایز. 
از سوی دیگر قرارداد نسبت به داور نيز الزم است و پس از قبول داوری، نمی تواند از صدور رای 

امتناع کند و یا استعفاء دهد.)3( پس داوری برای داور تکليف ایجاد می کند و الزم است. 
ج- اصل کلی لزوم:

عالوه بر مطالب مذکور، دليل دیگری که برای الزم بودن قرارداد داوری می توان اقامه کرد 
همان اصل لزوم قراردادهاست. 

اصل کلی لزوم است و جواز امری خالف اصل است. حقوق دانان در این باره این گونه تحليل 
نموده اند: 

1. ماده 472 ق.آ.د.م
2. ماده 459 ق.آ.د.م
۳.. ماده 47۳ ق.آ.دم
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1-»از آنجایی که عقد، محصول مشترک اراده دو طرف آن است، منطق اقتضاء می کند که 
یکی از آنها به تنهایی نتواند پيمان بسته شده را از ميان ببرد و قرارداد را منحل سازد. به همين 
جهت، جواز و قابليت فسخ درعقود، امری است نامتعارف و استثنایی که باید داللی آن به دقت 

بررسی شود.« )شهبازی، 1385، ص59(
2- »جایز بودن عقد امری است استثنایی که نياز به تصریح قانون دارد. هرجا که نسبت به لزوم 
و جواز عقد تردید شود، باید آن را الزم شمرد و همين قاعده را )اصل لزوم قراردادها( می نامند.« 

)کاتوزیان، 1380، ص273(
با توجه به ادله فوق که همگی دال بر لزوم قرارداد داوری است و تردیدی در این مورد باقی 
نمی ماند، حال باید دید چرا مقنن دربند 2 ماده 481 ق.آ.د.م، زوال داوری با فوت و حجر یکی از 

اصحاب دعوا را که مخصوص عقود جایز اذنی است، مطرح نموده است. 
آیا ممکن است عقد الزم با فوت و حجر یکی از طرفين، منفسخ شود؟ 

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ماهيت عقود جایز اذنی شناخته شود. زیرا حکم انفساخ عقد 
با موت و حجر، صرفًا مختص عقود جایز اذنی است نه دیگر عقود. 

»عقد اذنی قراردادی است که اثراصلی آن، اعطای اذن و اختيار به طرف مقابل می باشد. با 
توجه به این تعریف، اراده اذن دهنده به تنهایی قادر به ایجاد اذن نيست بلکه نوعی ایجاب است و 

تا مورد قبول طرف واقع نشود، اثر نهایی آن )اذن( واقع نمی آید...
این اثر )اعطای اذن و اختيار( در آنات زمان از اراده ناشی می شود... بنابراین اثر اذن با اراده 

سازنده آن وجود دارد. این تحليل دو نتيجه دارد: 
1- انفساخ عقد جایز اذنی با فوت و حجر. 

2- قابل فسخ بودن این عقد.
زیرا اثر این گونه قراردادها )اذن( وابسته به اراده طرفين است پس اگر اذن دهنده فوت کند 
»منبع زاینده اذن« زایل می شود و اگر ماذون فوت کند »تکيه گاه اذن« از ميان می رود و نتيجتًا 

دیگر اذنی باقی نمی ماند.« )شهبازی، 1385، صص67 و 75 و 76(
به بيان ساده تر می توان گفت که عقد اذنی، دارای دو اراده است: اراده اذن دهنده و اراده ماذون 

یا اذن گيرنده. 
چون اساس و اصل عقد اذنی با اذن به وجود آمده است و محصول اذن است و این اذن یکجا و 
دفعتًا واحده اعطا نمی گردد، بلکه درآنات و دفعات متوالی زمان اعطاء می گردد، پس هرگاه این اذن 
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در اثر فوت یا حجر اذن دهنده یا ماذون، مقطوع بماند عقد جایز اذنی منفسخ می شود. 
در قسمت قبلی مشخص شد که قرارداد داوری اعم از قرارداد مستقل داوری یا شرط داوری، 

قراردادی الزم است ولی با ویژگی عقود جایز اذنی یعنی انفساخ با موت و حجر منطبق است. 
اکنون باید دید می توان حکم کرد که: »قرارداد داوری، عقد الزمی است که با موت و حجر 

منفسخ می شود.«؟ 
برای پاسخ به این سوال باید بررسی نمود که آیا این گونه عقود الزم در شرع و قانون وجود 
دارند یا خير؟ و در صورت وجود داوری را می توان با آن دسته از عقود یعنی عقود الزمی که با موت 

و حجر منفسخ می شود؛ منطبق نمود. 
پاسخ به این سوال مثبت است یعنی در شرع و قانون عقود الزمی وجود دارد که به لحاظ وابسته 
بودن به شخصيت طرف، در اثر فوت منفسخ می شود، نمونه بارز آن عقد نکاح است.نمونه دیگر آن 
عقد اجاره ای است که وابسته به شخصيت مستاجر است و عقد مزارعه به هنگامی که شخصيت 

عامل قيد تراضی است. )1(
نقطه مقابل آن نيز وجود دارد؛ یعنی »نمی توان گفت تمام عقود جایز با فوت و حجر طرفين 
منفسخ می شوند. برای مثال وعده نکاح که قراردادی جایز است، بر اثر حجر یکی از نامزدها منفسخ 
انفساخ آن در نتيجه فوت طرفين به لحاظ جواز عقد نيست بلکه دليل آن وابستگی  نمی شود و 
قرارداد به شخصيت طرفين می باشد. همچنين است رهن و کفالت که نسبت به مرتهن و مکفول 
له جایز می باشند ولی هيچ یک از آنها در اثر فوت یا حجر طرفی که عقد نسبت به او جایز است، 

منفسخ نمی شود. )مواد 788 و748 قانون مدنی(« )شهبازی، 1385، ص82(
با دقت در این مواد و با وحدت مالک)2( آنها می توان حکم کرد که: »در تمام عقود که شخصيت 
طرف علت عمده عقد است یا شرط مباشرت صریح یا ضمنی شده است و عقد با شخصيت طرف 
وابستگی و رابطه تالزم تنگاتنگ دارد، خواه عقد الزم یا جایز باشد، با فوت و حجر طرف منفسخ 
می شود. زیرا بنای صریح یا ضمنی بر این اساس استوار بوده است که خود طرف عقد از شرایط عقد 

1. مواد 497 و 529 قانون مدنی
2. وحدت مالک اصطالحی است که در حقوق اسالمی کمتر به کار رفته و بیشترحقوق دانان جدید آن را به 
کاربرده اند. به نظر می رسد می توان آن را معادل اصطالح تخریج مناط و در شمار قیاس مستنبط العله دانست ولی 
اگر علت مصرح باشد در این صورت، وحدت مالک اصطالحی است مرادف اصطالح، اتحاد طریق و از نوع قیاس 

منصوص العله محسوب است. )محمدی، 1۳88، شماره 19۳(
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منتفع شود یا طرف عقد باشد و وقتی این مبنا متزلزل گردد عقد متزلزل می گردد.« 
به عنوان نمونه مواد 497 و 502 ق.م مقرر می دارند: 

ماده 497 ق.م: »عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی شود و ليکن اگر موجر 
فقط برای مدت عمر خود، مالک منافع عين مستاجره بوده است، اجاره به فوت موجر باطل می شود 

و اگرشرط مباشرت مستاجر شده باشد، به فوت مستاجر باطل می گردد.« 
 ماده 529 ق.م: »عقد مزارعه به فوت متعاملين یا احد آنها باطل نمی شود. مگر اینکه مباشرت 

عامل شرط شده باشد. دراین صورت به فوت او منفسخ می شود.« 
حال باید دیدکه آیا قرارداد داوری از جمله عقودی است که شخصيت طرف در آن نقش اساسی 

دارد و شرط مباشرت صریح یا ضمنی طرفين شده است؟ 
به نظر می رسد که داوری نيز عقدی است که شرط ضمنی مباشرت در آن درج شده است و 
با فوت احد طرفين منفسخ می شود. در داوری شخصيت هر یک از طرفين، با داوری رابطه تالزم 
حقوق  رابطه  از  ناشی  که  را  اختالفشان  که  خواسته اند  طرفين  یعنی  دارد.  وابستگی  و  تنگاتنگ 
خصوصی است به شخصی به نام داور، ارجاع دهند و او حل اختالف نماید و ورثه و ولی یا قيم آنان 

التزامی به این طریق حل اختالف ندارند.
چه بسا وارث یا ولی یا قيم یکی از طرفين داوری که فوت نموده یا محجور شده است، شخص 
داور را که مورث یا مولی عليه اش انتخاب کرده است، قبول نداشته باشد یا اساسًا شيوه حل اختالف 
محاکم  به  مراجعه  به شيوه  موجود  تنازع  به حل  معتقد  و  باشد  نداشته  قبول  را  داوری  از طریق 
دادگستری باشد، بنابراین التزام به داوری، خواه این التزام از طریق شرط داوری یا قرارداد مستقل 

داوری باشد، فقط برای خود شخص الزام آور است نه وراث او. 
اساسًا  قرارداد،  این  طرفين  برای  داوری  در  ضمنی  مباشرت  شرط  با  که  بگویيم  است  بهتر 
جایگاهی برای التزام وراث و ولی و قيم شخص در آن باقی نمی ماند و با فوت و حدوث حجر، عقد 

منفسخ می گردد. 
منفسخ  عقد  زایل شد،  یا حجر  فوت  واسطه  به  مباشرت شخص  وقتی  که  است  مسلم  پس 

می گردد. )1(
در نتيجه باید، چنين گفت که: »داوری ازجمله عقود الزمی است که با فوت یا حجر احد طرفين 

1. بند 2 ماده 481 ق.آ.د.م
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منفسخ می شود.« 
اواًل: قرارداد الزم اصواًل با فوت و حجر یکی از طرفين منفسخ نمی شود، برخالف عقود جایز 

اذنی. 
ثانيًا: حکم به لزوم و جواز عقود نيز با توجه به دو معيار، طبيعت عقد و ضابطه ایجاد حق و 

تکليف است.
ثالثًا: نزاع در مورد لزوم و جواز در داوری در اثر تعارض بين ماده 472 و بند 2 ماده 481 ق.آ.د.م، 
به وجود می آید. برای حل این نزاع باید داوری را با عنایت به موازین تفکيک عقود الزم از جایز 
بررسی نمود که با تطبيق بين این دو معيار و همچنين به این دليل که اصل کلی، »لزوم قراردادها« 
است. )ماده 219 ق.م( و جواز حکمی است خالف اصل و باید تفسير مضيق شود، مسلمًا قرارداد 

داوری، عقدی الزم است. 
رابعًا: حکم مندرج در بند 2 ماده 481 ق.آ.د.م که انفساخ عقد الزم داوری را با موت و حجر 
ارائه  آن  برای  عقالیی  حقوقی  توجيه  باید  ناچار  و  است  ناسازگار  الزم  عقود  طبيعت  با  می داند؛ 

نمود. 
برای توجيه آن با بررسی در برخی عقود الزم، این قاعده استنباط می گرددکه: عقود الزمی که 
شرط صریح یا ضمنی مباشرت در آن شده است، با فوت و حجر احد طرفين منفسخ می شود. نظير 

نکاح که با فوت طرف منفسخ می شود. 
قرارداد داوری نيز عقد الزمی است که شرط ضمنی مباشرت طرفين در آن درج شده است و 
با فوت و حجر طرف قرارداد، مبنای التزام زایل می گردد و ورثه و ولی قيم طرف قرارداد داوری، 
تعهدی به پایبندی به قرارداد داوری ندارد. بنابراین زوال داوری با فوت و حجر یکی از طرفين، 

مبنای حقوقی و منطقی دارد.

2-2- بررسی قرارداد داوری ازحیث ساده یا تشریفاتی بودن.
در این مبحث به بررسی این مطلب پرداخته می شود که آیا قرارداد داوری یک قرارداد ساده و 

رضایی است یا تشریفاتی؟ 
برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید قرارداد رضایی را ازتشریفاتی شناخت. تعاریف زیر از این 

عقود به عمل آمده است: 
عقد قصدی )رضایی( عقدی است که باقصد طرفين و بدون نياز به امر دیگری تشکيل می شود 
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بر خالف عقود تشریفاتی که محتاج تشریفات خاصی است مانند انتقال سهام در شرکت با مسؤوليت 
محدود. )شهيدی، 1380، ش52(

در حقوق ایران مستنداً به ماده 191 و 193 قانون مدنی اصل کلی بر رضایی بودن عقود است و 
تشریفاتی بودن، استثنایی بر این اصل کلی است و مطابق قاعده، استثناء محتاج به تصریح است.

حال با توجه به توضيحات فوق، قرارداد داوری یک عقد رضایی است یا تشریفاتی؟ 
مطابق اصل کلی که رضایی بودن عقود است، عقد داوری یک قرارداد ساده و رضایی است 
مگراینکه درمقررات مربوط به داوری برای تنظيم قرارداد داوری تشریفات خاصی را مقرر کرده 

باشد. 
درقانون آیين دادرسی مدنی ایران )مواد 454 به بعد( برای انعقاد قرارداد داوری، تراضی طرفين 
را الزم می داند و هيچ گونه شرط شکلی خاصی را برای آن الزم نمی داند، اما قانون آیين داوری 

مدنی که درسال 1376 تصویب شده است، با آن تفاوت دارد و ماده 7 آن مقرر می دارد: 
تلکس،  نامه،  مبادله  یا  باشد  رسيده  امضای طرفين  به  باید طی سندی  داوری  »موافقت نامه 
تلگرام یا نظایر آنها بر وجود موافقت نامه مزبور داللت نماید، یا یکی از طرفين طی مبادله درخواست 
)داوری( با دفاعيه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عماًل آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در 

قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد به منزله موافقت نامه مستقل داوری خواهد بود.« )1(
با جمع بين قانون آیين دادرسی مدنی و قانون آیين داوری مدنی مصوب سال 1376، که موخر 
از آن است، می توان نتيجه گرفت که برای انعقاد داوری باید موافقت نامه کتبی داوری تنظيم گردد. 
خواه این موافقت نامه در حضور طرفين تنظيم شده باشد یا بوسيله نامه، فکس، ایميل و امثال  آن 
طرف مقابل از ایجاب موجب آگاه شده و قبول صریح یا ضمنی )بوسيله عمل( خود را ضميمه نموده 
باشد. از این رو، نگارنده بر این دیدگاه است که اصل کلی بر رضایی بودن عقود در حقوق ایران 
است. )مواد 191 و 193 ق.م( مگر در موارد استثنایی. قرارداد داوری از جمله آن موارد استثنایی 
است که تشریفاتی بودن آن را می رساند. زیرا ماده 7 قانون آیين داوری مدنی مصوب 1376،که 
موخر از آیين دادرسی مدنی تصویب شده است، ماده 454 ق.آ.د.م را نسخ ضمنی نموده است و 
کتبی بودن این موافقت نامه و امضای طرفين برای انعقاد آن را یا در صورت مکاتبه ای بودن، ایجاب 
از طریق ارسال و پاسخ صریح یا ضمنی برای قبول را، الزم دانسته است. عالوه بر آن، در تایيد 
تشریفاتی بودن داوری، می توان به تشریفات خاص ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، 

qom.ac.ir.www.vu 1. دروس بارگذاری شده درس داوری تجاری بین الملل جلسه 2، دانشگاه قم
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اشاره کرد که طبق اصل139 ق.ا و ماده 457 ق.آ.د.م، باید به تصویب هيات دولت و اطالع مجلس 
برسد. بنابراین »قرارداد داوری یک عقد تشریفاتی است.« 

2-3- بررسی قرارداد داوری از حیث معین یا نامعین بودن:
برای بررسی اینکه، آیا داوری یک عقد معين است یا نامعين، باید ابتدا معنای عقد معين از 

نامعين را باز شناخت. 
انواع معامالت افراد در گذشته تعریف و نام و احکام خاص دارد که به آنها »عقود  از  برخی 
معين« می گویند مانند بيع و در مقابل عقود نامحدودی هستندکه در اثر روابط مالی و اجتماعی 
و نيازهای روز افزون حقوقی به وجود آمده است و دارای شکل و آثار و شرایط خاصی است که 
مطابق اراده مشترک طرفين عقد تعيين می شود و ازاین رو به آن »عقود غيرمعين یا بی نام« گفته 

شده است. )شهيدی، 1380، شماره های 12و47(
ماده 10 قانون مدنی، که مبين اصل آزادی قراردادی است، در خصوص عقود نامعين وضع شده 
است و به آن اعتبار و رسميت بخشيده است، البته به شرطی که مخالف قوانين آمره و نظم عمومی 

و اخالق حسنه نباشد. )کاتوزیان، 1383، حواشی 1و7 و ماده 10(
حال با عنایت به مطالب مطروحه فوق و تعاریفی که از عقود معين و نامعين به عمل آمد، چنين 
استنباط می شود که قرارداد داوری یک عقد معين است که در قانون آیين دادرسی مدنی )مواد 455 
به بعد این قانون( و قانون آیين داوری مدنی مصوب سال 1376، موادی را به خود اختصاص داده 

است و حتی در قانون اساسی اصل 139 به صراحت از داوری سخن به ميان آمده است. 
 با وجود این نصوص متعدد در مورد قرارداد داوری و این توضيح که عقد معين، عقدی است که در 

قانون از نام برده شده است، تردیدی باقی نمی ماند که »قرارداد داوری در زمره عقود معينه است.«
2-4- بررسی قرارداد داوری ازحیث عهدی یاتملیکی بودن:

یا  است  اینکه، عقدی عهدی  از جهت  داوری  قرارداد  بررسی  برای  پيشين  مباحث  به سبک 
تمليکی؛ باید ابتدا عقد عهدی از تمليکی شناخته شود. 

عقد تمليکی آنست که مطابق آن، مالکيت مالی از یک طرف به طرف دیگر انتقال پيدا می کند 
مانند عقد بيع. ولی عقد عهدی عقدی است که مالی از هيچ یک از طرفين به طرف دیگر انتقال پيدا 
نمی کند بلکه هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر، انجام یا ترک عملی )تعهدی( را بر عهده 

می گيرد. )شهيدی، 1388، شماره9(
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الزم به ذکر است این است که ممکن است در عقود تمليکی، تعهد به انجام یا خودداری از 
انجام کاری بر یکی از متعاملين شرط گردد. مانند: تعهد خریدار به تعمير خودروی بایع.  اندراج چنين 
شرط یا شروطی، سبب تغيير ماهيت عقد از تمليکی به عهدی نمی گردد، دراین گونه موارد چون 

تعهد به انجام یا خودداری از انجام کار، جنبه فرعی دارد، عقد همچنان تمليکی است. 
با نظر به مطالب فوق، قرارداد داوری یک عقد عهدی محسوب می شود. زیرا، در این عقد، 
طرفين تعهد می کنند تا حل اختالف احتمالی آینده خود را به شخصی به نام داور واگذار نمایند 
)شرط داوری( یا اینکه پس از بروز اختالف، آن را به داور ارجاع دهند. )قرارداد مستقل داوری( و 
اجرت پرداختی به داور جزء عوضين قرارداد نيست تا سبب تمليکی شدن عقد گردد، بلکه نوعی 

تعهد به نفع ثالث است. 
بنابراین قرارداد داوری یک عقد عهدی است، اگرچه ممکن است که طرفين برای داور اجرتی 

درنظر بگيرند. 

2-5- بررسی داوری ازحیث معوض یا مجانی بودن:
عقد معوض عقدی است که بر حسب طبيعت خود، وسيله معاوضه و معامله است و دو تمليک 
متقابل در برابر هم قرار می گيرند و در مقابل عقود غيرمعوض یا مجانی، عقودی هستند که به هدف 
سودجویی و تمليک متقابل نيستند و شخص به قصد احسان با دیگری قرارداد می بندد و اقدام او 
جنبه عبادی و خيرخواهی دارد. این گروه از قراردادها را »مجانی« می گویند. مانند هبه که شخص، 

مال خود را به طور رایگان به دیگری می دهد. 
در مورد معوض یا مجانی بودن قرارداد داوری، اصل بر مجانی بودن است. زیرا طرفين درمقام 
تمليک مال به یکدیگر نيستند و به قصد حل تنازع احتمالی )شرط داوری( یا پس ازحدوث اختالف 
)قرارداد مستقل داوری(، توافق به مراجعه به داوری یک شخص )داوری موردی( یا یک سازمان 

)داوری سازمانی( می نمایند. 
ممکن است این شبهه در ذهن پيش بياید که شخص داور یا داوران، اصواًل مستحق اجرت 

هستند، حال چگونه است که قرارداد داوری یک عقد مجانی است؟
درپاسخ به این سوال باید گفت که درقرارداد داوری خواه این توافق به صورت شرط ضمن 
عقد یعنی »شرط داوری« باشد یا به صورت »قرارداد مستقل داوری« بعد از بروز اختالف باشد، 
داور در این رابطه قراردادی، ثالث و بيگانه محسوب می شود چون شخص ثالث بر طبق تعریف 
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حقوق دانان »کسی است که به اصالت یا نمایندگی در قرارداد شرکت نداشته اند.« )کاتوزیان، 1387، 
ج3، ش648( بنابراین اگر شرط دادن اجرتی به داور شود، اجرت تعيين شده )اجرت المسمی( جزء 
عوضين عقد محسوب نمی شود. زیرا طرفين این اجرت را به یکدیگر تمليک نمی کنند بلکه به ثالث 

)داور( تمليک می کنند و تابع قواعد، تمليک به نفع ثالث است و محتاج به قبول داور است. 
با توجه به این توضيحات می توان گفت که »قرارداد داوری اصواًل یک عقد مجانی و غيرمعوض 
است و تمليک اجرت به داور، نيز آن  را معوض نمی کند زیرا طرفين به یکدیگر تمليک نمی کنند 

بلکه به ثالث )داور( تمليک می کنند و این تمليک، محتاج به قبول ثالث است.« 

2-6- بررسی داوری ازحیث جمعی یا فردی بودن:
در تعریف قرارداد جمعی گفته شده است: 

ملتزم  و  پایبند  باشد،  اینکه رضایتشان الزم  بدون  را،  اشخاص  از  »عقدی است که دسته ای 
می کند.« و در مقابل آن عقد فردی است که یک فرد با رضایت و اراده آزاد خود منعقد می کند و 
این توافق برای خودش الزام آور است. به عنوان نمونه قرارداد بين نماینده کارگران و کارفرما یک 

عقد جمعی است. 
حال باید دید که آیا قرارداد داوری، یک عقد جمعی است یا فردی؟ 

دراین مورد نمی توان به طور کلی حکم به جمعی یا فردی بودن قرارداد داوری کرد، بلکه باید با 
استفاده از »سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال قراردادی« بررسی شود که آیا قرارداد داوری به 
طور جمعی منعقد شده است یا فردی. به عنوان نمونه، اگر نماینده حجره داران ميدان ميوه و تره بار 
به نيابت از حجره داران ميدان بار، با شهرداری قراردادی منعقد نماید و در آن قرارداد، شرط شود که 
دعاوی احتمالی به داور مرضی الطرفين ارجاع شود )شرط داوری(، این قرارداد داوری یک قرارداد 
جمعی تلقی می شود. زیرا شرط داوری توسط یک نفر به نيابت از یک جمع منعقد شده است. به بيان 

ساده تر، یک »قرارداد جمعی« منعقد شده است که در آن شرط داوری درج شده است. 
در نقطه مقابل می توان چنين مثالی را ذکر نمود: 

اگر دو برادر که شریک تجاری یکدیگر هستند بر سر مسائل مالی با هم اختالف پيدا کنند و 
به جهت روابط نزدیک نسبی، تصميم بگيرند که به جای رجوع به محاکم دادگستری به پدرخویش 
به عنوان داور مرضی الطرفين، برای حل اختالف مراجعه نمایند و او حکم نماید. )قرارداد مستقل 

داوری( چنين قرارداد داوری یک »قرارداد فردی« تلقی می شود. 
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با توضيحات فوق می توان حکم کرد که:
»برای تعيين فردی یا جمعی بودن قرارداد داوری، باید اوضاع و احوال قراردادی را درنظرگرفت 
و سپس حکم به فردی یا جمعی بودن آن نمود و به طور مطلق نمی توان گفت که قرارداد داوری؛ 

جمعی یا فردی است.« 

2-7- بررسی داوری از حیث الحاقی یا با مذاکرات آزاد، بودن:
آزادانه درباره حقوق و تعهدات خود گفتگو  با مذاکرات آزاد، عقدی است که طرفين،  قرارداد 
می نمایند و پس از رسيدن به توافق، ایجاب و قبول می کنند و عقد واقع می شود. )ماده 339 ق.م( 
در نقطه مقابل، عقد الحاقی یا انضمامی، عقدی است که اختيار گفتگو درباره شرایط عقد به 

کلی از یک طرف گرفته می شود و طرف دیگر از پيش تمام شرایط و آثار آن را تعيين می کند.
قرارداد  به عنوان یک  بانکی  خدمات  و  تسهيالت  دریافت  قرارداد  از  می توان  نمونه،  به عنوان 
الحاقی یاد نمودکه شخص وام گيرنده، اختيار گفتگو درباره شرایط دریافت تسهيالت با بانک وام 
دهنده را ندارد یا پذیره نویسی سهام شرکت سهامی )موضوع مواد 9 و 10 و 11 و 12 ل.ا.ق.ت( را 

می توان یک قرارداد الحاقی دانست. 
حال باید بررسی نمود آیا قرارداد داوری، یک عقد الحاقی است یا قراردادی با مذاکرات آزاد است؟ 

پاسخ به این پرسش نيز مانند پاسخ مبحث پيشين است.
بی تردید باید گفت که نمی توان به طور مطلق حکم کرد که قرارداد داوری، الحاقی است یا آزاد. بلکه 
باید با توجه به »اوضاع و احوال قراردادی«، تعيين نمود که قرارداد داوری به شيوه مذاکرات آزاد و 
مختار منعقد شده است یا اینکه شرایط قرارداد، قهراً به فرد تحميل شده است و او در انعقاد شرایط 

قراردادی نقشی نداشته است. 
به عنوان نمونه، در جایی که یک شرکت ساخت و فروش ساختمانی، تعهد به ساخت و تحویل 
آپارتمان به متقاضيان دربرابر گرفتن مبالغی پيش پرداخت در اقساط مختلف می نماید و در قرارداد 
درج شده است که، درصورت بروز اختالف بين متقاضيان و شرکت حل اختالف از طریق »مراجعه 
امضاء می کند درواقع به یک  را  بود. )شرط داوری(. فردی که قرارداد مذکور  به داوری« خواهد 
»قرارداد داوری الحاقی« تن در داده است. زیرا اختيار و امکانی جهت مذاکره برای حذف شرط 

داوری در قرارداد نداشته است و صرفًا می توانسته به قرارداد منضم شود یا نشود. 
اختالف  با شرکت دچار  بود و فردی که  داوری درج نشده  قرارداد، شرط  این  اگر در  برعکس 
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گردید، با تراضی شرکت، یک داور مرضی الطرفين یا یک موسسه حقوقی را به عنوان داور برای حل 
اختالفات خود تعيين نمودند )قراردادمستقل داوری(، قرارداد داوری یک »قرارداد با مذاکرات آزاد« 

است. زیرا طرفين با اراده مختار و آزاد شرایط قراردادی را تعيين نمودند و به داوری تن دردادند. 
پس با توجه به تحليل فوق می توان گفت که نمی توان به طور مطلق گفت که قرارداد داوری 
اعم از قرارداد مستقل داوری یا شرط داوری، یک قرارداد الحاقی یا با مذاکرات آزاد است بلکه با 

توجه به اوضاع و احوال قراردادی و بسته به مورد خاص تعيين می گردد.

2-8- بررسی داوری ازحیث مطلق یا مشروط بودن:
عقد مطلق، قراردای است که شرط ضمن عقد درآن درج نشده است و درنقطه مقابل آن، عقد 
مشروط، عقدی است که ضمن آن، شرط یا شروطی درج شده است. )شهيدی، 1388، شماره 10(

قرارداد مستقل داوری »برحسب اراده طرفين« مطلق یا مشروط است. بدین معنا که اگرطرفين 
اراده کنند و بخواهند که ضمن عقدشان، شرطی درج نمایند »قرارداد مشروط« می گردد و در غير 

این صورت »قرارداد مطلق مستقل داوری« خواهد بود.
اما با وجود اینکه، شرط داوری، ماهيتًا یک نوع پيمان و توافق محسوب می شود ولی در واقع 
عقد  است،  منعقد شده  آن  و عقدی که چنين شرطی ضمن  شرط ضمن عقد محسوب می شود 

مشروط است. 
بنابراین شرط داوری، عقد مطلق یا مشروط نيست، بلکه قراردادی که شرط داوری ضمن آن 

درج شده است، همواره یک »عقد مشروط« است.

2-9- بررسی داوری ازحیث معلق یا منجز، بودن.
قرارداد منجز، عقدی است که تاثير آن بر حسبس انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و در مقابل 

قرارداد معلق، عقدی است که تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. )1(
قراردادهای معلق درحقوق ایران اصواًل صحيح است مگر برخی قراردادها که تعليق درآنها سبب 

بطالن عقد می گردد. مانند ضمان.)2( 
قرارداد داوری نيز از این اصل کلی مستثنی نيست و انعقاد عقد داوری به طور معلق، صحيح 

1. ماده 185 ق.م
2. ماده 699 ق.م
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است، مگر اینکه تعليق در انشای عقد انجام گيرد که در این صورت باطل خواهد بود. 
حال در نحوه تعليق باید بين قرارداد مستقل داوری و شرط داوری، تفکيک قائل شد: 

انعقاد قرارداد داوری یک »عقد  در تمام مواردی که شرط داوری، ضمن عقد ذکر می گردد، 
معلق« است زیرا داوری درصورتی منعقد می شود که اختالف بوجود آید )واقعه نامعلوم در آینده( و 
اثر عقد داوری برحسب انشاء )تعليق در منشاء به ضم ميم(، محقق به امرنامعلوم و احتمالی درآینده 

می شود، که آن امر نامعلوم و احتمالی، همان »حدوث اختالف بين طرفين« است. 
قرارداد مستقل داوری را می توان بر طبق خواست و اراده امضاء کنندگان آن، معلق یا منجز 

منعقد کرد و به طور مطلق نمی توان گفت که، معلق یا منجز است. 
به عنوان نمونه طرف یک رابطه حقوق خصوصی که با طرف مقابلش اختالف پيدا نموده است، 

برای انعقاد قرارداد داوری ذکر کند: 
» با تو قرارداد داوری منعقد کردم اگر تا 10 روز آینده فرزندم به دنيا آید« 

چنين قرارداد داوری معلق به تولد فرزند شرط کننده ظرف 10 روز بعد از انعقاد شرط است و از نظر 
حقوقی نافذ است. زیرا تعليق درانشاء و ایجاد قرارداد نبوده است بلکه تعليق در منشاء صورت گرفته 
است )قرارداد ایجادشده ولی تحقق موجود و ماهيت حقوقی آن، معلق به تولد فرزند شده است.( بنابراین 

قرارداد معلقی که تعليق در منشاء )به ضم ميم( باشد، اصواًل صحيح است. 
قرارداد مستقل داوری را می توان به صورت معلق، منعقد نمود و در صورتی که تعليق در منشاء 
)به ضم ميم( باشد، صحيح است نه در انشاء. در تمام مواردی که شرط داوری، ذکر می گردد، قرارداد 
داوری به صورت معلق منعقد می گردد. زیرا عقد محقق شده ولی تحقق اثر آن بر حسب انشاء، 

موکول به تحقق واقعه احتمالی )اختالف( در آینده می گردد. )تعليق در منشاء(. 
در هر دو صورت مذکور در صورتی که تعليق در منشا )به ضم ميم( باشد، قرارداد نافذ است.  

نتیجه 

قرارداد داوری، یکی از عقود معين و الزم است که در آن طرفين یک رابطه حقوقی خصوصی یا 
یک قرارداد، حل اختالف خود را، قبل بروز اختالف )شرط داوری( یا بعد از آن )قراردادمستقل داوری( 
به شخص یا اشخاص یا سازمان حقوقی )داوری سازمانی( ارجاع می دهند. این قرارداد طرفين »قرارداد 

بررسی استداللی ماهیت قرارداد داوری
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داوری« نام دارد. مختصات عقد داروی عقدی الزم، عهدی، معين، تشریفاتی، اصواًل مجانی، بسته به 
اوضاع و احوال قراردای الحاقی یا بامذاکرات آزاد و همچنين بسته به اوضاع و احوال قراردادی جمعی 
یا فردی است. در متون فقهی به داور »قاضی تحکيم« گفته می شود. تفاوت آن با قاضی این است که 
قاضی از طرف امام یا ولی فقيه، منصوب است ولی داور از جانب طرفين انتخاب می شود. به همين جهت 

است که گفته می شود »منشاء اقتدار داوری، اراده طرفين است.« 
در دنيای روابط تجاری امروز، داوری یکی از ضروریات انکار ناپذیر روابط تجاری است و سبب رونق 
و بقای روابط تجاری با استفاده از داوری می گردد. این شيوه از رسيدگی نسبت به رجوع به محاکم 
دادگستری دارای مزایایی از آن جمله، سرعت در رسيدگی که متناسب با مقتضای معامالت تجاری، 
بقای رابطه تجاری با استفاده از نهادهایی چون تکميل و تفسير و تعدیل قرارداد، تعدیل هزینه ها، اعمال 

حقوقی غير از حقوق داخلی که )حقوق تجار( است.
داوری باید دارای تمام شرایط عمومی صحت معامالت باشد. )ماده 190ق.م( در مورد شرط اهليت 
شرکت های دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری، حقوق کشورهای مختلف راه حل های مختلفی ارائه 
نموده اند که حقوق ایران راه حلی متفاوت از آنها را اتخاذ نموده است. )اصل139ق.ا و ماده 457 آ.د.م( 

لزوم عقد داروی از اصل کلی لزوم قراردادها )ماده 219ق.م( و ماده 472 آ.د.م استنباط می شود، ولی 
به دليل، عدم لزوم پایبندی وراث و ولی و قيم شخص به داوری، باید حکم کرد که »داوری عقد الزمی 
است که با فوت وحجر طرفين منفسخ می گردد.« )بند 2 ماده 481 ق.آ.د.م( تشریفاتی بودن عقد داوری 
از ماده 7 قانون آیين داوری مدنی مصوب 1376 و ماده 457 ق.آ.د.م، استنباط می شود. همچنين قرارداد 
داوری عقدی معين است زیرا در قانون به صراحت از آن یاد شده است. داوری عقدی عهدی است؛ زیرا 
ماهيتاً تعهد متقابل طرفين، برای ارجاع دعوا به داور است و مالی تمليک نمی شود. پرداخت اجرت به داور 
نيز، نوعی »تمليک به نفع ثالث« است. قرارداد مستقل داوری، بر »حسب اراده طرفين« آن، مطلق یا 
مشروط است ولی شرط داوری خود یک »شرط ضمن عقد« است و قراردادی که این شرط ضمن آن 

ذکر شده است، »عقد مشروط« است. 
قرارداد مستقل داوری را می توان به صورت معلق در صورتی که تعليق در منشاء )به ضم ميم(، باشد، 
منعقد نمود و نافذ است. شرط داوری نيز در تمام موارد خود به خود معلق است. زیرا در تمام موارد، اثر 

داوری بر حسب انشاء، موکول به واقعه احتمالی )اختالف( در آینده می گردد. 

محمد خاكباز
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چکیده

انسان موجودی ذاتًا اجتماعی است. تضاد منافع جزء الینفک زندگی اجتماعی می باشد و این 
تضاد باعث ارتکاب تخلف و جرم می شود. بنابراین انسان به حکم خصوصيت ذاتی خویش ناگزیر از 
زندگی در اجتماعی می باشد که به طور طبيعی در آن تضاد منفعت وجود دارد و این گونه موجودیت 
باعث ارتکاب جرم خواهد شد. حال اگر قرار باشد این موجودی که در موقعيت ارتکاب جرم است، به 
حال خود رها شود، ناگزیر این خصوصيت وی باعث تهدید نظم اجتماعی می گردد و اگر قرار باشد 
که نظم اجتماعی تهدید شود، دیگر هيچ یک از اجزاء اجتماع نخواهند توانست در مسير بقاء رشد و 
تعالی قدم بردارند. مجازات در قالب مقررات و قوانين می تواند اهرمی مناسب برای این ناهنجاری ها 
باشد. حال این پرسش که صرف مجازت موجب التيام این ناهنجاری می شود یا خير؟ جایگاه نهاد 

عفو را در نظام حقوقی پررنگتر می نماید.
کلید واژ ه ها: مجازات، عفو، عفو عمومی، عفو خصوصی، عفو قضایی.

تحلیل نهاد حقوقی عفو در پرتو فقه و 
قوانین موضوعه

* محمد اسماعیل زاده 
** احمد پور ابراهیم

* کارشناس ارشد حقوق جزا جرم شناسی
** مسوول دفتر کل مجتمع شورای حل اختالف حوزه قضایی عباس آباد
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درآمد 
مجازات ها دارای اهداف خاصی می باشند که مهم ترین آنها، حفظ نظم اجتماعی است. البته نيل 
به این هدف )حفظ نظم اجتماعی( مستلزم برآورده شدن اهداف خاص دیگری خواهد بود که در 

یک تعبير کلی امروزه به سه نوع اصالحی، سودمندی و اخالقی تقسيم می شوند.
صرف نظر از اینکه کدام یک از این اهداف اهميت بيشتری نسبت به دیگری دارند و کدام یک 
را باید به دیگری اولویت داد، باید به این موضوع مهم توجه کرد که اصواًل اگر در ضمن اجرای 
مجازات، اهداف مهم یعنی تعيين و اجرای مجازات تامين شد چه باید کرد؟ اگر قرار باشد که راهی 
صد فرسنگی را با هزینه و دشواری های فراوان برای دیدن شخص خاصی یا انجام کار معينی در 
مقصد، طی کنيم وليکن در بين راه، شخص مورد نظر را ببينيم و یا آن کار مورد نظر را بتوانيم 
انجام دهيم آیا باز هم باید مسافرت را با تمامی دشواری ها و هزینه هایش طی کنيم یا اینکه چون 
نتيجه حاصل شده است باید به حکم عقل و منطق مسافرت را در همان مقطع رها نمایيم؟ نهاد 
عفو مجرم، حکمی است به دستور عقل و منطق که پس از تحصيل نتيجه در ضمن اجرای مجازات، 
سبب متوقف نمودن مجازات و پرهيز از تحمل دشواریها و پرداخت هزینه های مربوط به تعيين و 
اجرای مجازات می گردد. موضوع این مقاله، بررسی جوانب مختلف این نهاد با ارزش در حد توان 

و بضاعت می باشد. 

1- مفهوم عفو
1-1- مفهوم لغوی

در فرهنگ دهخدا آمده است: عفو، )ع ف و( ساقط کردن عذاب، مغفرت و پوشاندن جرم است 
برای محافظت از عذاب شرمزدگی و رسوایی، و عفو را صفت کسی قرار می دهند که توانایی انجام 
بخشش،  آمرزش،  گناهکار،  عقوبت  ترک  الموارد(  اقرب  )از  باشد.  داشته  را  آن  مقابل  عمل  دادن 
گذشت )ناظم االطباء( ترک کردن عقوبت گناه در حالت قدرت، و این مقابل انتقام است )آنند راج( 
آسان بودن بر نفس ترک مجازات به بدی با طلب مکافات به نيکی یا حصول تمکن از آن قدرت بر 
آن )فرهنگ علم عقلی به نقل از اخالق ناصری ص 79(. عفو آن است که از بدی درگذری و در ازای 
بدی، بدی نکنی و عفو و بخشش کنی به حکم »و الکاظمين الغيظ و العافين عن الناس« )فرهنگ 
بخشایش،  مفهوم  به  معين  فارسی  فرهنگ  در  عفو  الهدایه(  مصباح  از  نقل  به  عرفاء  مصطلحات 

گذشت، آمرزش آمده است. 
راغب می گوید: »عفو به معنی قصد گرفتن چيزی است. گویند »عفاه و اعتفاه« او را قصد کرد 

برای اخذ آنچه نزد اوست. )عفاه النبت و الشجر( علف و درخت قصد زیاد شدن کردند.

تحلیل نهاد حقوقی عفو در پرتو فقه و قوانین موضوعه
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از نقل قول راغب آمده است: پس عنایات کالمی  الميزان ذیل آیه 219 سوره بقره پس  در 
باعث شده که این لفظ به معانی عدیده بياید از قبيل بخشودن گناه، محو اثر و توسط در انفاق...«. 
راغب عفو از ذنب را قصد ازاله گناه گفته است. به نظر او تقریر »عفااهلل عنک« )توبه: 43(، این 
است »قصداهلل ازاله الذنب عنک« به هر حال معنی معمول آن همان گذشت و بخشودن و نادیده 
گرفتن است مثل »عفا اهلل عما سلف و من عاد فينتقم اهلل منه« )مائده:95(، »والکاظمين الغيظ و 
العافين عن الناس «)آل عمران: 134(، از آنجا که واژه عفو پيوسته در قرآن با »عن« متعدی شده 

حتمًا باید آن را گذشت و چشم پوشی معنی کرد. )قرشی، 1378، صص18-19(

2-1- مفهوم دینی
مفهوم دینی اخالقی عفو حوزه بحثی وسيع در علم اخالق است که مجال آن در این مقاله 
از آیات  اما در باب ارزش اخالقی عفو را هر چند به اشاره، به خواننده بشناساند تعدادی  نيست، 
قرآن و روایات ایمه معصومين )سالم اهلل عليهم اجمعين( که در این خصوص وارد شده است، ذکر 
می شود تا معلوم گردد در اخالق اسالمی چه اندازه عفو و بخشش ارزش داشته و مورد توصيه اکيد 

قرار گرفته است.
»و جزاء سيئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی اهلل انه ال یحب الظالمين.«)1(

»و ال یتل اولوالفضل منکم واسعه یوتوا اولی القربی و المساکين و المهاجرین فی سبيل اهلل و 
ليعفوا و ليصفحوا اال تحبون ان یغفراهلل لکم و اهلل غفور رحيم«)2( و )آیه 22: 1( 

3-1- مفهوم حقوقی 
با توجه به اینکه اصواًل نهاد عفو از دیدگاه حقوقی آن در خصوص مجازات و پس از اثبات مجرميت 
شخص متهم موضوعيت می یابد. )البته در بعضی موارد متهمان به ارتکاب جرایم خاصی ممکن است 
مشمول عفو قرار گرفته و تعقيب آنها منتفی شود.( باید  اندکی در خصوص اصل مجازات و اهداف آن 
نقطه نظر حقوق عرفی توضيح داده شود. در یک سخن کلی »اهداف مجازات از نقطه نظر حقوقی به سه 

دسته هدف اخالقی، هدف اصالحی و هدف سودمندی تقسيم می شود. )شامبياتی، 1371، ص265(

1. و انتقام بدی مردم همانند آن بدی است )نه زیادتر( و باز اگر کسی عفو کرده و بین خود و خصم اصالح 
نمود پاداش او بر خداست و خدا ستمكاران را دوست نمی دارد.

2. نباید صاحبان ثروت و نعمت درباره خویشاوندان خود )از آنچه خداوند با سعه به آنها عطا کرده( و همچنین 
به درماندگان مستمند و مهاجران در راه خدا از بخشش خودداری کنند باید مومنان همیشه بلند همت بوده و با خلق 
عفو و صنع پیشه کنند و از بدیها درگذرند آیا دوست نمی دارید که خدا هم در حق شما مغفرت و احسان فرماید 

و خدا بسیار آمرزنده و مهربانست.

محمد اسماعیل زاده- احمد پور ابراهیم
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الف- هدف اخالقی: وقتی کسی مرتکب جرمی می شود یا به شخص خاصی لطمه می زند یا به 
نظم عمومی اجتماع و یا اینکه هر دو آسيب می رساند، در چنين فرضی، برای وی مجازاتی تعيين 
می شود تا از این گذرگاه جامعه از طرف خود و مجنی عليه با تعيين مجازات باعث ارضاء حس انتقام 

در خود و مجنی عليه گردد.
»امانوئل کانت و ژوزف دومستر برای جنبه اخالقی مجازات نهایت اهميت را قائل بوده و تنها 

هدف مجازات را همين هدف اخالقی و اجرای عدالت می دانستند. )آخوندی، 1368، ص267( 
ب- هدف اصالحی: »در زمان اخير با توسعه افکار و عقاید مکتب تحققی و دفاع نوین، اصالح 
و تربيت مجرم از اهداف مهم و خطير مجازات قرار گرفت، به نحوی که پيشنهادات و نظرات و 
برنامه ریزی های بسياری از طرف متخصصين امور جزایی، علمای جامعه شناسی، روانشناسی و 
ارائه شد تا محکومين تحت تاثير اقدامات و تسهيالت موثر اصالح گردیده و  علوم ذیربط دیگر 
)شامبياتی، 1371،  بپردازند«  زندگی شرافتمندانه  به  دیگران  و همچون  اجتماع شده  وارد  مجدداً 

ص268(
ج-هدف سودمندی: مهمترین هدفی که حقوق جزای عرفی از ابتدا دنبال نموده همان هدف 

سودمندی است. )محسنی، 1354، ص26(
سودمندی مجازات به معنای آن است که جامعه با تعيين مجازات برای مجرم دو هدف را که 
منتهی به سود مستقيم جامعه می شود، تعقيب می کند. اول آنکه با تعيين مجازات برای مجرم به 
دیگر افرادی که در مرز ارتکاب جرم قرار دارند، می گوید که در صورت ارتکاب جرم برای تو هم 
اینچنين مجازاتی تعيين می کنم که این امر باعث ترس از مجازات و برخورداری از عوارض آن و 

نهایتًا عدم ارتکاب جرم توسط چنين افرادی می شود )پيشگيری اجتماعی(.
چنانکه فرمول مونتن می گوید:»کسی را که اعدام می کنند اصالح نمی کنند بلکه افراد دیگر را 

با اعدام جنایتکار اصالح می کنند.«
از طرف دیگر تعيين مجازات برای شخص مرتکب به وی می فهماند که: حاال که در مقابل 
ارتکاب جرم برای تو چنين مجازاتی تعيين نمودیم، بدان و آگاه باش که در صورت ارتکاب جرم 
جرم  تکرار  به  توجه  با  اخير  مجازات  که  نمود  خواهيم  تعيين  مجازات  تو  برای  دیگر  بار  مجدد، 
سنگين تر از مجازات اول نيز خواهد بود که همين ایراد توجه جامعه به مجرم به او می فهماند که 

مبادا آنکه مجدداً مرتکب جرم شود. )پيشگيری فردی(.

2- عفو در ایران باستان
با اینکه از چگونگی تحوالت حقوقی کيفری در دوران ایران باستان اسناد و مدارک کافی در 
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دست نيست، اما شواهد تاریخی نشان می دهد که در ایران منشاء عدالت، انتقامجویی بوده است. 
پدر یا ریيس خانواده با اقتدار مطلق متخلف و یا مجرم را تنبيه می نموده است. مجازات محکوم در 
حضور اعضاء خانواده اجرا می شده و انتقام بين قبایل، دسته جمعی بوده است. پس از اتحاد قبایل 
و متشکل شدن شهرها، طبق آداب و رسوم و حقوق آن زمان، اختيار مجازات مجرم به پادشاه و 
یا ریيس حکومت تفویض گردید به طوری که بررسی تاریخ نشان می دهد ماد ها، که مدتی تابع 
آشوری ها بوده اند، آداب و رسوم و طرز تدوین قوانين را از آنان اقتباس کردند و پارسی ها نيز پس از 
فاتح شدن بر مادها تحت تاثير قوانين و رسوم آنان قرار گرفتند. مدارک این دوره، کتيبه هایی است 

که از دوران هخامنشی و ساسانيان باقی مانده است.
پادشاهان دارای قدرت مطلق بودند. اختيارات سالطين در حقوق خصوصی حد و حصری نداشته 

پادشاهان مخير بوده که حقوق مذکور را اصالح یا لغو نمایند.
بعضی از مورخان معتقدند که داریوش بزرگ پادشاه بزرگ هخامنشی، مجموعه ای از قوانين 
با اقتباس از حمورابی تدوین نمود و مقررات جدیدی نيز با پيروی از دستورات دین زرتشت بدان 

افزود. در این دوره، پادشاه نماینده اهورامزدا و ریيس ملت است. 
با آنچه از نکات تاریخی گفته شد معلوم می شود که در دوره باستان حق تعيين سرنوشت انسانها 
برای خداوند گفته شده است و پادشاه که خود را نماینده خداوند در زمين و حکومت می دانسته است 
این حق را به خود منتقل نموده و قائل به آن بود که به نمایندگی از طرف خداوند حق هرگونه دخل 

و تصرف در سرنوشت انسان ها را دارد. 

3- انواع عفو
3-1- عفو قانونی

همان گونه که قباًل گفته شد یکی از انواع سه گانه عفو در معنای حقوقی آن عقو قانونی است 
از  دسته  آن  به  قانونی  عفو  اصواًل  می باشد.  آن  مفهوم حقوقی  در  عفو  عنوان  ترین  که مصطلح 
عفوهایی گفته می شود که یا توسط مرجع قانون گذاری )به عبارتی مرجع قانونی( وضع می شود )عفو 

عمومی( و یا توسط مرجعی که به حکم قانون صالحيت اعطاء عفو را دارد )عفو خصوصی( 
3-1-1- عفو عمومی 

اصواًل برای نهاد عفو عمومی دو رکن اساسی الزم است تا نهاد مزبور کامل شود:
رکن اول: عفو عمومی توسط قوه مقننه و مجلس تصویب می شود.

از  رکن دوم: مقدمه تصویب عفو عمومی توسط قوه مقننه آن است که جرم مورد نظر قبل 
تصویب عفو عمومی بوده و یا حداقل اینکه در تاریخی بگنجد که قوه مقننه تعيين کرده است. 
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باید توجه داشت که فقدان هر یک از دو رکن فوق االشعار موجب عدم تحقق نهاد عفو عمومی 
خواهد شد. 

از جهت مبانی، این موضوع مورد بحث است که اصواًل آیا باید عفو عمومی توسط قوه مقننه 
تصویب شود یا توسط قوه مجریه اعالم گردد. پروفسور گارو در این باره چنين اظهار نظر کرده 
است: »از لحاظ اصول و قواعد تردیدی نيست که باید قوه مقننه واضع این حق باشد، زیرا عفو 
عمومی قوانين جاریه را در مورد بعضی جرایم زمان معين نسخ می کند و هيچ قانونی نسخ و لغو 
نمی شود مگر به موجب قانون دیگر اما این مساله از لحاظ مصالح اجتماعی مورد مطالعه قرار گيرد 
جای تصدیق است که باید قوه مجریه آنرا اعطا کند. زیرا عفو عمومی یک وسيله سياسی برای 
ایجاد آرامش است و اگر مانند اسلحه دفاعی در دست مخالف باشد و در مجالس قوه مقننه مورد 
بحث و مجادله قرار و تبصره ها و الحاقاتی بر آن افزوده شود فائده اساسی خود را از دست می دهد.« 
)صانعی، 1374، ص30( بعضی از حقوق دانان گفته اند: قانون گذار که )خالق جرایم( و مجازات است، 
می تواند صفت مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده است بگيرد و یا جرایمی راکه ارتکاب یافته از 
از  تعقيب و مجازات معاف دارد. بعضی دیگر)جندی عبدالملک( معتقدند که اعطای عفو عمومی 
وظایف قوه مجریه می باشد و مداخله قوه مقننه در این موضوع غير الزم و بعضًا مضر هم می باشد. 
و  می شود  اتخاذ  آرامش  و  صلح  استقرار  برای  که  است  وسيله ای  عمومی  عفو  اوقات  اکثر  زیرا 
مجادالت علنی در جزیيات این موضوع باعث سوءاستفاده اشخاص ماجراجو و مخالف اصالح جامعه 
می باشد. عالوه بر این، تصویب شدن قانون تابع تشریفات مقدماتی است و زمانی که اخذ تصميم 
می کند.  وارد  موضوع خدشه  اصل  به  در مجلس  جریان  این  تاخير  می نماید  پيدا  فوری ضرورت 

بنابراین اقدام قوه مجریه برای عفو عمومی به صرفه و صالح جامعه نزدیک تراست.  
در مقابل این دو نظریه به استناد قوانين جدید جزایی بعضی دیگر از اساتيد مساله همکاری قوه 
مقننه با قوه مجریه و همچنين همکاری قوه مقننه با قوه قضایيه را پيشنهاد نموده اند. )علی آبادی، 

1345، ص29(                      

الف- مقام اعطا کننده عفو عمومی
باید  مخصوصی  قانون  مورد  هر  قيد»در  با   ،1304 مصوب  عمومی  مجازات  قانون   45 ماده 
اجازه آن را بدهد« و نيز در اصالحيه 1352با قيد »عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطا 
می شود.« مقام صالحيت دار برخی اعطای عفو عمومی را قوه مقننه شناخته است. شاید علت این 
الغاء حکم قانون در حالتی خاص و یا در زمان معين است.  امر آن است که نتيجه عفو عمومی 
روشن است که هيچ قانونی جز به وسيله قانونی دیگر قابل نسخ و ابطال نمی باشد. اما شبهه ای که 
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بوجود آمده است این است که آیا با تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی و نيز قانون مجازات 
اسالمی باز هم قانون گذار قوه مقننه را مقام صالح برای اعطای عفو عمومی می شناسد؟ در مورد 
بند یازده از اصل یکصد و دهم قانون اساسی اظهار نظرهای مختلف صورت گرفته است. یکی از 

نویسندگان چنين تحليل نموده است:
و  عفو  که  می شود  مطرح  سوال  این  عفو  و خصوصی  عمومی  مفاهيم  اختالف  به  توجه  »با 
تخفيف مذکور دراصل یکصد و دهم مربوط به کدام یک از مفاهيم می باشد؟ پيش نویس قانون 
اساسی تصریحًا اشاره به اعالم عفو عمومی و تخفيف مجازات محکومان نموده است. حال آنکه در 
مذاکرات خبرگان قانون اساسی دقت چندانی نسبت به قضيه به عمل نيامده اما قضيه با عفو عمومی 

شروع و با تصویب عفو و تخفيف مجازات محکومين پایان یافته است.« )هاشمی، ص51(
همان گونه که اشاره شد، عفو عمومی به دليل آنکه دارای مفهوم کلی و نوعی است همانند 
برقراری مجازات باید به تصویب قوه مقننه برسد. این عفو شامل مجموعه جرایم و مجازات های 

مورد نظر می باشد.
مقام کشور(  )عالی ترین  مجریه  قوه  آن  در  که  است  با عطوفتی  توام  عفو خصوصی گذشت 
تمام یا قسمتی از محکوميت را می بخشد یا تخفيف می دهد یا مجازات را به مجازات سبک تری 
تبدیل می نماید. این عفو و گذشت به دليل آنکه با توجه به اوضاع و احوال خاص و شرایط برخی از 
محکومين به صورت فردی یا گروهی اعمال می گردد، جنبه فردی و غير نوعی داشته و نيازی به 

تصویب قانون گذاری ندارد. هر چند که به نظر می رسد ضوابط آن را قانون گذار باید تعيين نماید.
حکم بند 11 اصل یکصد و دهم را از آن جهت که اشاره به تصویب قوه مقننه ندارد و محدود 
به مجازات محکومين است و جرایم را شامل نمی شود، نمی توان عفو خصوصی دانست. اما از آن 
جهت که عفو و تخفيف از طرف مقام رهبری )عالی ترین مقام قوه مجریه( اعمال می شود، این امر 

را می توان عفو خصوصی تلقی نمود.
پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات ها با ریيس قوه قضایيه است. این مقام به لحاظ اینکه ریاست 
عالی تمام دستگاههای قوه مذکور را بر عهده دارد، ظاهراً با دریافت گزارش موارد ضروری تخفيف 
و یا عفو در انها را جمع آوری و به مناسبت برخی از اعياد مذهبی و یا ملی برای صدور حکم تقدیم 

مقام رهبری می نماید.
مندرجات آیين نامه کميسيون عفو بخشودگی مصوب 59/2/21 که ظاهراً به منزله دستورالعمل 
قوه قضایيه در این خصوص می باشد، مبنای کار و ميزان بخشودگی را بر شرایط و اوضاع و احوال 
محکوم عليه قرار داده است. مراتب مذکور نظر مبنی بر خصوصی بودن عفو و تخفيف مجازات 

محکومين را قوت می بخشد.« )هاشمی، ص110(
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در پاسخ به مطالب مطروحه از جانب نویسنده کتاب فوق الذکر، استدالل دیگری )احتشامی، 
1372، ص32( مطرح شده است که به شرح ذیل مذکور می گردد:

» مولف کتاب مزبور در بند الف استدالل خود آورده اند: »عفو عمومی باید به تصویب قوه مقننه 
این خود اول کالم و محل اختالف است.  برسد...«. حق اعطای عفو عمومی توسط قوه مقننه، 
بسياری از حقوق دانان به انحصار این حق به قوه مقننه قائل نيستند. )کارو، 1346، ص766(و بعضی 
به استناد قوانين جدید جزایی، همکاری قوه قضایيه و قوه مجریه و قوه مقننه را پيشنهاد نموده اند. 

)علی آبادی، 1345، ص408(
نویسنده یاد شده در بند سه مذکور اشاره داشته اند »... از آن جهت که عفو و تخفيف مجازات 
از طرف مقام رهبری )عاليترین مقام قوه مجریه( اعمال می شود این امور را می توان عفو خصوصی 
تلقی نمود. و همچنين در بند چهار با استناد به اینکه عفو و تخفيف مجازات ها با پيشنهاد ریيس قوه 
قضایيه است و در بند پنج اشاره به مندرجات آیين نامه کميسيون عفو و بخشودگی مصوب 59/2/21 
نموده که به منزله دستورالعمل قوه قضایيه در این خصوص می باشد و سرانجام خصوصی بودن عفو 

مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی را نتيجه گرفته اند.«
لذا هرکس نمی تواند بدون  آنکه رهبری رکن اساسی نظام و مافوق قوای حاکم است.  حال 

داشتن حجت شرعی و اذن الهی متصدی این منصب باشد. 
به همين لحاظ مشروعيت نظام حکومتی نه مبنتی بر آراء مردم بلکه بر جعل حکم از سوی 
خداوند نهفته است و آراء مردم تنها حاکم اسالمی را مبسوط اليد می نماید. با عنایت به آیات و 
روایات اسالمی معلوم می شود رهبری شایسته پيامبر و ائمه معصومين)ع( و در زمان غيبت امام 

معصوم )ع( به حکم عام به عهده فقيه جامع الشرایط عادل و دانا می باشد.
حاکم اسالمی همان اختيارات و شئونات را در امور حکومتی دارد که پيامبر )ص( و ائمه)ع( 
داشتند. خداوند در آیه 59 از سوره نساء می فرماید: اطيعوا... و اطيعوا الرسول و اولی االمر منکم 
این  نيز  آیه اطالق داشته و بدون قيد است در روایات  این  اولی االمر در  از  همچنان که اطاعت 
اختيارات عموميت دارد. در اینجا به یک روایت از امام حسين )ع( اشاره می گردد: ان مجاری االمور 

و االحکام علی ایدی العلما باهلل االمناء علی حالله و حرامه.. )1(
بنابراین در نظام جمهوری اسالمی نيز مطابق تصریح اصل 57 ق.اساسی رهبری والیت دارد 
و به نحوی که اقدامات قوای سه گانه کشور زیر نظر مقام رهبری مشروعيت و مقبوليت دارد. در 
نتيجه از سویی با توجه به مبانی تئوری و اصول مذکور از قانون اساسی عفو عمومی و خصوصی 

1. »به درستی که اجرای سیاسات و احكام الهی بر عهده علمای الهی است که امین خداوند بر حالل و حرام هستند.«

تحلیل نهاد حقوقی عفو در پرتو فقه و قوانین موضوعه
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از اختيارات رهبری است. از سوی دیگر، به فرض نبودن مستندات صدرالذکر تفسير توضيحی که 
حاکی از کشف مقصود و نيت واقعی مقنن است، در اینجا راه حلی منطقی به نظر می رسد. بدین 
منظور با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی )جلسه 
چهل و چهارم( مشاهده می شود که دقيقًا بحث خبرگان قانون اساسی در این بند اعم از عفو عمومی 
و خصوصی بوده و این طور نيست که آنان آشنا به تاسيسات حقوقی نبوده اند بر همين اساس باید 
گفت ماده 55 ق. مجازات عمومی اصالحی سال 1352 بر خالف استنباط گرد آورندگان مجموعه 
قوانين و مقررات جزایی سال 1372 که به اهتمام قوه قضایيه و زیر نظر معاون قضایی ریيس قوه 
قضایيه تهيه شده است، عماًل ملغی و منسوخ شده است. به نظر می رسد با عنایت به توضيحات 
مذکور بوده که آقای دکتر رضا نوربها در کتاب زمينه حقوق جزای عمومی صفحه 319 در این 
باره نوشته اند: »طرز نگارش ماده 38 به نحوی است که به نظر می رسد مقصود از عفو همان عفو 
عمومی و تخفيف مجازات همان عفو خصوصی با شرائط خاص تخفيف است. النهایه اینکه می توان 
اظهار داشت منطوق بند 11 اصل یکصد و دهم ق. اساسی و نيز ماده 24 ق.م. اسالمی عفو عمومی 
را شامل متهمين و کسانيکه هنوز محکوميت قطعی نيافته اند نمی داند، بلکه دعوای کيفری تا صدور 
رای قطعی تعقيب خواهد شد. بنابراین دامنه عفو عمومی در نظام حقوق کيفری جمهوری اسالمی 
ایران محدود به محکوميت های قطعی می باشد هر چند در اصل 57 ق. اساسی والیت مطلقه پيش 
بينی شده و مطابق بند 8 اصل یکصد و دهم از جمله اختيارات رهبری حل معضالت نظام که از 
طرق عادی قابل حل نيست، است لذا در صورت اقتضای مصلحت نظام رهبری می تواند متهمين 

را نيز در شرایط استثنایی مورد عفو عمومی قرار دهد.« )فراز، 1362، ص33(
البته باید توجه داشت که بعضی از اساتيد در خصوص اختيار قوه مقننه در تصویب قانون عفو 

عمومی نظراتی دارند که به شرح ذیل به ذکر یکی از آن دیدگاهها پرداخته می شود.
»قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در باب اختيارات و صالحيت مجلس شورای اسالمی 
سخنی از عفو عمومی به ميان نياورده است. با این همه، صالحيت قانون گذار از این حيث محدود 
نيست، زیرا اصل هفتاد و یکم قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی اختيار داده است که در 
عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی وضع کند. تنها شرط آن این است که قوانين مذکور 
با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد )اصل هفتادو دوم(. قوه 
مقننه تاکنون از اختيارات خود در اعالم عفو عمومی به ندرت سود جسته است. )اردبيلی، 1377، 

ص269(
ولی عفو عمومی که مانع اجرای قانون نسبت به متهمان و محکومان است فقط در صالحيت 

قوه ای است که اختيار وضع قانون را دارد.«

محمد اسماعیل زاده- احمد پور ابراهیم
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عفو  و  عمومی  عفو  به خصوصيات  مربوط  جوانب  جميع  لحاظ  با  و  شده  گفته  مراتب  به  بنا 
خصوصی به نظر می رسد مجادله حقوق دان ها و اساتيد در خصوص اینکه باالخره عفو مزبور در اصل 

110 قانون اساسی عمومی تلقی می شود یا خصوصی، هنوز به نتيجه نرسيده است.
در این خصوص باید به این نکته مهم توجه داشت که تقسيم بندی عفو به دو دسته عمومی و 
خصوصی براساس آن سيستم های حقوقی می باشد که در آن رکن تقنينی حکومت کاماًل مستقل 
وظایف خاص  شاه«  یا حتی  وزیر  نخست  ریيس جمهور–  از  »اعم  ریاست حکومت هم  و  بوده 
خویش رادارد. ولی در قانون اساسی ما که در آن یک روش بينابين لحاظ شده است )هر چند که 
بر اساس اصل 57 قانون مزبور قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضایيه از یکدیگر مستقل هستند( 
والیت مطلقه امر با رهبری بوده و قوای سه گانه مزبور زیر نظر والیت مطلقه امر و رهبری به 

انجام وظایف قانونی خویش مشغول می باشند.
بنابراین حتی اگر هم قائل به این نظر باشيم که عفوی که رهبری طبق بند 11 اصل یکصدو 
دهم قانون اساسی اعطاء می نمایند، عفو خصوصی است، مجلس شورای اسالمی بر اساس حکم 
کلی اصول 71 و 72 قانون اساسی حق تصویب قانون عفو عمومی را دارد. باز هم به حکم والیت 
تصویب شورای  از  گذر  در  اساسی، مصوبات مجلس  قانون   57 اصل  در  رهبری مصرحه  مطلقه 
نگهبان به طور غير مستقيم از تصویب رهبری گذشته از اینرو مرجع نهایی تصویب قانون مزبور و 
اعطاء عفو عمومی رهبری می باشد که البته مزیت این نظریه در آن است که بدین وسيله می توان 
از امتيازات خاص عفو عمومی استفاده نمود. بنابراین مالحظه می شود که این نظر بينابين که البته 

کاماًل منطبق با قانون اساسی نيز می باشد بهترین تعبير در این خصوص می باشد.

ب- آثار عفو عمومی در مرحله تعقیب و بعد از محکومیت کیفری
اما  یا دستورالعمل مربوط می آید.  آثار عفو عمومی و حدود و ثغور آن در خود قانون  معمواًل 
اگر در متن قانون یا دستورالعمل مربوط ترتيب خاصی نيامده باشد آثار عفو عمومی به طریق ذیل 

خواهد بود.
در مرحله تعقيب، عفو عمومی موجب متوقف شدن تعقيب می شود. مثاًل در ماده 2 قانون راجع به 
عفو محکومين سياسی و عادی مصوب 1320/7/24 چنين تصریح شده بود:»... و همچنين اشخاصی 
که تحت تعقيب هستند از تعقيب معاف می شوند.« البته قانون گذار ایران گاهی به اقتضای شرایط 
زمانی، در متن قانون مرحله تعقيب را از دایره شمول عفو خارج کرده است.به عنوان مثال قانون عفو 
56/12/14 در ماده یک آورده بود...: »کسانيکه احکام محکوميت آنها تا تاریخ الزم االجرا شدن این 

قانون از دادگاه های دادگستری صادر و قطعی شده و در حال اجرا باشد مورد عفو قرار می گيرند«.

تحلیل نهاد حقوقی عفو در پرتو فقه و قوانین موضوعه
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در اینجا یک پرسش مطرح می شود و آن اینکه: 
در صورتی که تعقيب تا تاریخ صدور قانون عفو عمومی انجام نشده باشد، آیا عفو عمومی علی 

االصول شامل این نوع متهمين نيز می شود؟
در این رابطه به علت عدم توجه به طبيعت عفو عمومی از سوی شعب دیوان عالی کشور در 
شمول یا عدم شمول الیحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 1358/6/2 

آراء متهافت و متضادی صادر شد.
لذا هيات عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای و حدت رویه به شرح زیر نمود: »نظر 
به اینکه در الیحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 1358 از طرف قانون گذار 
به عنوان عفو عمومی اختيار گردیده و علی االصول کليه کسانی که قبل از تاریخ تصویب الیحه 
قانونی مذکور مرتکب بزهی شده اند، به جز در مواردی که صریحًا در قانون مستثنی گردیده مشمول 
عفو عمومی می باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقيب قرار گرفته یا محکوم گردیده 
از عفو عمومی استفاده می کند. منطقًا متهمی که مورد تعقيب واقع نشده است نيز مشمول عفو 
عمومی خواهد بود. بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب الیحه قانون عفو عمومی متهمان و 
محکومان جزایی واقع شده و تعقيب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل نيامده 
باشد در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده 

می شود.« 
با در نظر گرفتن طبيعت عفو عمومی این نوع عفو اقتضا دارد در صورتی که قيد خاصی وجود 
نداشته باشد، شامل چنين متهمی نيز بشود. عالوه بر اینکه در تاریخ صدور این رای هيات عمومی 
دیوان عالی کشور هنوز ماده 55 قانون مجازات عمومی نسخ صریح و یا ضمنی نشده بود لذا این 
قانون  به موجب  که  است، » عفو عمومی  آمده  ماده  این  در  است.  مذکور حاکم  بر الیحه  ماده 
مخصوصی اعطاء می شود تعقيب و دادرسی را موقوف و..« بنابراین اطالق این ماده شامل متهمينی 
که تا تاریخ صدور قانون عفو مورد تعقيب قرار نگرفته اند. نيز می شود. با امعان نظر و عنایت به اینکه 
فرض قانون گذار در این الیحه این بوده که نسبت به جرایم متهمينی که تا تاریخ 1358/2/18 
مرتکب جرم احتمالی شده اند به لحاظ شرایط بعد از پيروزی انقالب اغماض و چشم پوشی گردد، 
صحيح تر این بود که به عنوان مثال مقرر می شد: »کليه کسانی که تا تاریخ 1358/2/18 مرتکب 
جرایمی شده اند اعم از اینکه تحت تعقيب قرار گرفته اند یا قرار نگرفته اند...«. در این مورد، قانون 
عفو غائله آذربایجان مصوب 1327/5/26 بسيار دقيق تنظيم شده است. در صدر این ماده واحد 
زنجان  و  آذربایجان  استان  در  غائله سالهای 1324 و 1325  در  اشخاصی که  آمده است: »کليه 

مرتکب...«

محمد اسماعیل زاده- احمد پور ابراهیم
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عالوه بر تاثير عفو در مرحله تعقيب، عفو عمومی زائل کننده محکوميت کيفری است. چنانچه 
قسمتی از مجازات اجرا شده باشد، از اجرای بقيه آن خودداری به عمل می آید و محکوم عليه فوری 
مرخص می شود. چون عفو عمومی صرف نظر از شخصيت مجرمين اعطا می گردد. طبيعتًا عالوه 
قانونی عفو متهمان و  نيز می شود. در ماده واحده الیحه  بر مجرمين اصلی شامل معاونين جرم 
محکومان جزایی مصوب 58/6/20 شورای انقالب اسالمی آمده است: »کليه کسانی که تا تاریخ 
58/2/18 در مراجع قضایی مورد تعقيب قرار گرفته اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنها صادر 

شده باشد یا نشده باشد، حسب مورد از تعقيب یا مجازات معاف خواهند شد.
زوال آثار کيفری در بحث عفو در قانون مجازات عمومی سال 1304 پيش بينی نشده است. 
ولی به جهت اهميت آن قانون گذار در م 55 ق.م.ع اصالحی 1352 مقرر می دارد: »عفو عمومی.... 
در صورت صدور حکم محکوميت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکوميت را زایل می کند. در 
مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار کيفری باقی خواهد ماند مگر اینکه 
ترتيب دیگر، مقرر شده باشد.« بنابراین عفو عمومی اصواًل باعث زوال کليه آثار محکوميت می شود، 
مگر آنکه قسمتی از مجازات بخشيده شده باشد. در این صورت آثار محکوميت کيفری باقی است. 
بر این اساس با اینکه در الیحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 
اشاره ای به زوال آثار مجازات نشده است. رای وحدت رویه هيات عمومی دیوان عالی کشور شماره 

1458 و ردیف 59/ 24 به تاریخ 1/23/ 1360 مبنی بر زوال آثار محکوميت کيفری است. 
البته گاه قانون گذار جهت رفع هرگونه ابهام در قانون عفو نيز رفع آثار کيفری را تاکيد کرده 
آثار  قانون عفو عمومی مصوب 1327/5/26 مقرر شده است: هيچ گونه  به عنوان مثال، در  است. 
کيفری به عمل آنان مترتب نمی شود... و همچنين در الیحه قانونی رفع آثار تبعی محکوميت های 
مزبور موقوف االجرا خواهد بود. با اینکه قانون مجازات عمومی اصالحی 1352 تصریح به زوال 
آثار مجازات را دارد و رای وحدت رویه اخير الذکر نيز این مطلب را بيان می کند، به نظر بعضی از 
حقوق دانان هرگاه قانون توصيف مجرمانه را از بين نبرده باشد و فقط تمام یا قسمتی از مجازات را 
مورد عفو قرار دهد در این صورت مجازات های تبعی و تکميلی مشمول عفو نخواهد بود، مگر اینکه 

این امر به صراحت در قانون قيد شود.
در خصوص تکرار جرم باید توجه داشت که وقتی در اثر عفو عمومی مجازات ساقط و آثار آن 
بود.  زائل می گردد، در صورت تکرار جرم جدید مرتکب مشمول مقررات تکرار جرم نخواهد  نيز 
در قانون عفو سال 1304 اشاره ای به زوال آثار مجازات نشده است، بلکه تعيين تکليف به قانون 
محول شده است. لذا قانون گذار در قانون عفو غائله آذربایجان مصوب 1327/5/26 تصریح به رفع 
آثار کيفری کرده است. اما با این توصيف، به نظر می رسد که در این خصوص اختالف نظر وجود 
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داشته است. تا جایی که هيات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 24/59 تاریخ 
1360/1/23 برای پایان دادن به آراء متهافت شعب دیوان عالی کشور با استناد به ماده 55 قانون 
مجازات عمومی اصالحی سال 52 چنين نظر می دهد: »... بنابراین محکوميت های کيفری مربوط 
قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 58/2/18 در  از تصویب الیحه  به قبل 
صورتی که بزه های موضوع این محکوميت ها از استثنائات مطروحه در الیحه قانون مذکور نباشد 
فاقد آثار کيفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحيه محکوم عليه قواعد مربوط به تکرار 

جرم جاری نمی شود.«
در خصوص این مطلب که آیا عفو عمومی وصف مجرمانه عمل ارتکابی را از بين می برد یا 
خير؟ بين حقوق دانان اختالف نظر وجود دارد؛ از آن جهت که عفو عمومی موجب محو کليه آثار 
جرم از جمله مجازات های اصلی و تبعی و تکميلی شده و نيز شامل معاونين جرم می گردد، اغلب 
حقوق دانان معتقدند )صانعی، 1374، ص322( عفو عمومی موجب زوال وصف مجرمانه می گردد. 
ليکن بعضی دیگر معتقدند که )شيری، 1372، ص39( تفاوت اصلی عفو عمومی با نسخ قانون در 
همين نکته بسيار مهم است که عفو عنوان مجرمانه را زائل نمی نماید، بلکه اعمالی را که از نظر 
قانون گذار همچنان جرم است چنانچه در قبل ارتکاب یافته باشد، به جهت مصالحی که بيان شد 
مشمول عفو قرار می دهد و در صورتی که عنوان و وصف مجرمانه را زائل نماید در آن صورت به 

آن نسخ قانون گفته می شود.
به نظر می رسد عفو عمومی اگر چه شامل تمامی افراد می شود و ضمن حذف و الغاء مجازات ها 
وارد  مجرمانه  وصف  و  عنوان  ماهيت  به  خللی  مع الوصف  می برد  بين  از  هم  را  محکوميت  آثار 
نمی سازد. زیرا عنوان و وصف مجرمانه کماکان باقی است و کليه کسانی که بعد از تاریخ معين 
مرتکب آن شوند برابر مقررات به مجازات می رسند در عين حال این عمل با نسخ هم قابل مقایسه 
نيست. زیرا نسخ عنصر قانون جرم را از بين می برد. ضمن آنکه اصواًل نسخ متوجه آینده است و پس 
از آن اگر اعمالی که توسط قانون قبلی جرم شمرده می شود، جرم محسوب نمی گردد. حال آنکه 
عفو به آینده توجه ندارد، بلکه صرفًا متوجه گذشته است. لذا عنصر قانونی جرم را از بين نمی برد و 

در واقع در اینجا فقط خاصيت عطف به ماسبق شدن را دارد.
اصواًل واژه عفو ناظر بر اغماض از کيفر شخص مجرم است و با ازاله وصف مجرمانه از عمل 

ارتکابی قابل جمع نمی باشد.

ج- تاثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص
در خصوص تاثير عفو عمومی بر حقوق اشخاص باید گفت که: ابطال حکم محکوميت جزایی 
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مستلزم بطالن دعاوی حقوقی نمی تواند باشد، مگر اینکه در قانون خالف آن تصریح شده باشد. 
پس عفو عمومی هيچ تاثيری بر حقوق اشخاص زیاندیده از جرم ندارد. زیرا وقتی مجازات از بين 
افعال در  آثار فعلی که باعث زیان شده همچنان باقی است. چون ضمان قهری مرتکبين  رفت، 
مقابل اشخاص و حق مکتسب مردم از اعمال مجرمانه برای مطالبه ضرر و زیان حق دولت نيست تا 
از آن صرف نظر کند پس حتی در مواردی که قانون تصریح به این مطلب نکند باز هم عفو عمومی 
موجب سقوط حقوق خصوصی نمی شود.« )گارو، 1346، ص722( در واقع عفوعمومی در مورد حق 

مطالبه خسارت های وارده ناشی از جرم قبلی و جبران آن اثرگذار نيست. 
نکته قابل توجه دیگر این است که عفو عمومی چون مربوط به نظم عمومی است از قوانين 
آمره به شمار می آید. در نتيجه، پس از تصویب قانون عفو عمومی نهاد تعقيب قضایی نمی تواند 
متهمين مشمول عفو را تحت تعقيب قرار دهد و همچنين دادگاه های کيفری مجاز به رسيدگی به 
جرایم مورد عفو نمی باشند. حال اگر محکومی که مشمول عفو عمومی شده است، از پذیرفتن عفو 
سرباز زند و اعالم کند در مورد او اشتباه قضایی رخ داده است و تقاضای رسيدگی و صدور حکم 
برائت برای خود بنماید، آیا چنين تقاضایی را می توان پذیرفت؟ در پاسخ باید گفت: اواًل: چون اجرای 
مجازات و خودداری از آن جزء اعمال حاکميت دولت بوده و امری حقوقی نمی باشد لذا اجرای عفو 

درباره محکوم امری اجباری است.
است.  نشده  واقع  اصواَل جرمی  اینکه  مثل  است  اسقاط محکوميت  عمومی  عفو  نتيجه  ثانيَا: 

بنابراین متهم نمی تواند از پذیرش آن خودداری نماید.
 

با این وجود بعضی از علمای حقوق عقيده دارند: »چون عفو و بخشودگی جهت تخفيف مجازات 
می باشد چنانچه آثار عفو بر تشدید مجازات باشد این موضوع قابل رسيدگی در محاکم قضایی کشور 

می باشد.« )بلوری، 1377، 75(
در پایان با این وجود توجه به این نکته ضروری می نماید که هر چند اصواًل عفو عمومی بدون 
قيد و شرط است ولی قانون گذار گاه با توجه به شرایط متغير جامعه و مالحظه شرایط اجتماعی و 
سياسی برای استفاده از عفو عمومی شرائطی را تعيين می کند. بدین لحاظ عفو عمومی یا مطلق 

است و یا مقيد.
در عفو عمومی مطلق قانون گذار برای استفاده از آن هچ گونه قيد و شرطی تعيين نکرده است. 
لذا به محض تصویب، تعقيب متهم موقوف و در صورت صدور حکم محکوميت، مجازات یا اقدامات 
متهمان  عمومی  عفو  قانون  الیحه  مثل  می برد.  بين  از  را  آثارآنها  و  متوقف  را  تربيتی  و  تامينی 

ومحکومان جزایی مصوب6/20/ 1385.
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اما در عفو عمومی مقيد قانون گذار برای استفاده از آن شرایطی را برای محکومين تعيين می کند 
مانند قانون عفوعمومی 58/2/19 که مشروط بگذشت شاکی خصوصی است. گاه در عفو عمومی 
مقيد تعدادی از جرایم مشخص مورد عفو قرار می گيرد. مثل قانون راجع به عفو محکومين سياسی 
و عادی که در ماده اول آن تعدادی از جرایم احصا شده و مرتکبان آن جرایم مشمول عفو قرار 

گرفته اند. 
همچنين، مقنن در عفو عمومی گاه ممکن است فقط شخص یا اشخاصی معين را مشمول 
عفو قرار دهد. مثل قانون عفو و آزادی استاد خليل طهماسبی و گاهی نيز قانون گذار افراد خاصی را 
از شمول عفو عمومی خارج می نماید. مثل قانون عفو مرتکبين غائله آذربایجان مصوب 27/5/26 
که به لحاظ نقش اصلی وزیران حکومت پيشه وری در برپایی و تثبيت آن جریان، مقنن آنان را از 

شمول عفو خارج کرده است.

3-1-2- عفو خصوصی
برای عفو خصوصی با توجه به ویژگی های آن تعاریف مختلفی شده است.

یا  تمام  قوه مجریه که  از طرف  است  اقداماتی  است »عفو  تعریف کرده  پروفسورگارو چنين 
تبدیل  خفيف تر  مجازات  به  را  مجازات  یا  می دهد  تخفيف  یا  می بخشد  را  محکوميت  از  قسمتی 
می کند.« )گارو، 1346، ص777( دکتر لنگرودی در ترمينولوژی حقوق می گوید »عفو خصوصی 
عبارت است از اجرا نکردن همه یا برخی از کيفر به دستور ریيس دولت و به منظور تعدیل احکام 
یا تشویق محکومين که دوره اجرای مجازات سلوک حسنه داشته اند و مختص  شدید کيفری و 

موردی است که حکم قطعی محکوميت صادر شده باشد.« )لنگرودی، 1370، ص453(
در مقام مقایسه بين عفو خصوصی با عفو عمومی باید گفت: 

عفو  صورتی که  در  می باشد.  اتهام  و  جرم  آثار  مبطل  و  گذشته  به  تسری  قابل  عمومی  عفو 
خصوصی نوعًا ناظر به زمان آینده است.

عفو عمومی حتی قبل از تعقيب جزایی، حين محاکمه و پس از صدور حکم و قطعيت آن قابل 
اجرا است ولی عفو خصوصی تنها وقتی ممکن است که حکم قطعی شده است.

در عفو عمومی وضعيت مرتکب چندان مورد نظر نيست، بلکه غالبًا نوع جرم و ویژگی ها و زمان 
وقوع آن مطمح نظر می باشد. اما عفو خصوصی جنبه فردی داشته و در مورد شخص یا اشخاص 
است. به همين جهت در عفو عمومی شرکاء و معاونين جرم نيز مشمول عفو قرار می گيرند، ولی 

در عفو خصوصی چنين نيست.
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الف- مزایای عفو خصوصی
مبنای عفو خصوصی: حقوق دانان در بيان ضرورت عفو خصوصی جامعه و قانونی بودن آن فوائد 

زیر را برشمرده اند: )گارو، 1346، ص779(
1-عفو خصوصی از عواقب و نتایج احکامی که در اثر اشتباه قضات محاکم عدليه صادر و قطعی 
گردیده، جلوگيری می نماید. هر چند که تمامی آثار مترتب بر حکم را محو نمی کند. اما به هرحال 

عفو خصوصی نوعی چاره اندیشی سریع است.
2- وجود عفو در قوانين به زندانيان اميدواری بخشيده و آنها به خود نوید می دهند که در صورت 

خوش رفتاری و مراعات انضباط زندان و نشان دادن آثار اصالح مورد عفو واقع خواهند شد.
3- عفو چاره مناسبی است برای کاهش شدت مجازات و ایجاد توازن ميان عدالت و رحمت 
این سودمندی مربوط به هنگامی است که تاسيسات حقوقی مانند آزادی مشروط و احکام تعليقی 

وجود داشته باشد.

ب- ویژگی های عفو خصوصی
عفو خصوصی دارای ویژگی است که آن را از عفو عمومی و اعاده حيثيت متمایز می سازد.

آثاری که پدید می آورد تنها به آینده مربوط است زیرا این گونه بخشودگی نه جرم را از بين 
می برد و نه حکم را، بلکه مادامی که در قانون تصریح نشده باشد، حکم همچنان پا برجا باقی مانده 
و مجازات های تبعی و دیگر آثار جزایی از قبيل محروميت از حقوق اجتماعی و مدنی بر آن مترتب 
می گردد و این عفو تنها اجرای مجازات را آن هم به ميزانی که در قانون آمده مورد بخشودگی قرار 
می دهد. این عفو امری شخصی است که به یک نفر یا بيش از آن اعطاء می شود نه اینکه شامل 

نوع خاص و بعضی از جرایم گردد.
عفو خصوصی نيز ماند عفو عمومی جنبه آمریت دارد و هيچ کس نمی تواند آن را از خود سلب 
کندو خواستار اجرا و ادامه مجازات باشد. زیرا مجازات شدن حقی برای فرد محسوب نمی شود که در 
مقام مطالبه آن برآید. حال اگر محکوم مدعی شود که عفو به ضرر او بوده و از قبول آن خودداری 
کند آیا خواست وی قابل رسيدگی است؟ تقاضای مذکور در تاریخ جزای ایران سابقه ندارد وليکن 
در تاریخ فرانسه این موضوع مورد بحث و رسيدگی قرار گرفته است؛ بدین توضيح که به موجب 
دادنامه قطعی یک نفر نظامی به مجازات اعدام محکوم شد. در اثر عفو و بخشودگی ریيس دولت، 
مجازات وی تبدیل به حبس ابد با اعمال شاقه می گردد. محکوم عليه مذکور ضمن نامه ای که به 
دادگاه نوشت اعالم داشت که عفو مجازات وی را تخفيف نداده بلکه مجازات او را تشدید نموده 
است. زیرا برای یک نفر نظامی شرافت بيش از زندگی ارزش دارد و حبس ابد و خلع کسوت نظامی 

تحلیل نهاد حقوقی عفو در پرتو فقه و قوانین موضوعه
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برای او شدیدتر از اعدام است. )در قانون فرانسه از تبعات محکوميت به حبس ابد افراد نظامی خلع 
از درجات نظامی می باشد(. مراتب در هيئت دولت مورد رسيدگی واقع و چنين تصميم گرفته شد 
که عفو از اعمال حاکميت دولت می باشد محکوم نمی تواند از قبول آن خودداری نماید. )احتشامی، 

1372، ص45( 

ج- مقام اعطاء کننده عفو خصوصی 
مجازات  قانون   54 بود0)م  منصوب  حکام  و  سالطين  اختيارات  از  مطلقًا  حق  این  سابق  در 
عمومی 1304 و 562 قانون مجازات عمومی 52( که پادشاه این امر را با پيشنهاد نخست وزیر 

صادر می کرد.
در مقررات پس از انقالب اسالمی چنانکه گفته شد، پس از پيشنهاد ریيس قوه قضایيه، عفو 
مزبور توسط مقام رهبری اعطاء می شود. با این توضيح که در جرایم مستلزم حد زنا )ماده 72 قانون 
مجازات اسالمی(، لواط و تفخيذ )ماده 126 قانون مجازات اسالمی(، شرب مسکر)ماده 182 قانون 
مجازات اسالمی( نيز عفو خصوصی پيش بينی شده است. با این قيد که جرایم مذکور از طریق 
اقرار ثابت شده و مجرم بعد از اقرار توبه نموده باشد، در این صورت قاضی و دادگاه می تواند حد را 
جاری نکرده و از مقام رهبری تقاضای عفو نماید. همچنين همان طوری که قباًل توضيح داده شده 
است با قيد »در حدود موازین اسالمی« جرایمی که جنبه حّق الناسی آن به جنبه حق اللهی غلبه 

داشته باشد از شمول عفو خصوصی در قانون جمهوری اسالمی ایران خارج است. 

د- آثار عفو خصوصی 
بطور کلی عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف می کند، ولی حکم صادره را از بين نمی برد 
و حکم همچنان پابرجا باقی می ماند. محکومينی که مشمول عفو خصوصی می شوند هرگاه مرتکب 
جرم جدیدی شوند، مشمول تکرار جرم خواهند شد. عفو خصوصی تنها موجب زوال یا تخفيف و یا 
تبدیل مجازات اصلی می شود. در نتيجه آثار مترتب بر جرم زائل نمی شود. بدین جهت مجازات های 
عفو  است. چون  باقی  قوت خود  به  اسالمی  مجازات  قانون   19 ماده  در  مذکور  تکميلی  و  تبعی 
خصوصی به مجرم توجه دارد، نه جرم و عمل ارتکابی. لذا جنبه شخصی و فردی دارد و تنها شامل 

افراد مورد نظر مقنن می شود. بنابراین به شرکاء و معاونين جرم تعميم پيدا نمی کند.

هـ- آثار عفو خصوصی بر حقوق اشخاص
از  متضرر  حقوق  در  تاثيری  عفو خصوصی  که  گفت  باید  ثالث  اشخاص  حقوق  در خصوص 
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جرم ندارد، بلکه محکوم باید نسبت به پرداخت ضرر و زیان مورد حکم اقدام کند یا قراری در این 
خصوص گذاشته و یا رضایت مدعی خصوصی را جلب کرده باشد. این شرط در کليه آیين نامه های 

کميسيون عفو و بخشودگی تصریح شده است

3-1-3- عفو قضایی 
عفو قضایی عفوی است که به موجب آن قاضی می تواند درباره بعضی از مجرمين با توجه به 
اوضاع و احوال آنها مجرم را عفو کلی نماید و یا اجرای مجازات را بدون هيچ گونه قيد و شرطی یا 
با قرار دادن قيد و شرطی معلق یا متوقف کند. عفو قضایی عمل مجرمانه را منتفی نمی سازد بلکه 

این قاضی است که بخشودن محکوم را از تحمل مجازات مقرر می دارد.

3-1-3-1- عفو قضایی در فقه 
گاهی مواردی پيش می آید که حاکم شرع می تواند با توجه به اختياراتی که در این زمينه به او 
تفویض شده است، شخص مجرم را عفو نموده و بر او اقامه حد یا تعزیر نکند این امکان استفاده از 

عفو برای متهم یا مجرم در فروض مختلف قابل بحث است:
الف- اقرار شخص متهم و توبه او قبل از اقامه بينه: بر خالف قصاص که در آن اقرار صریح متهم 
بدون استثناء و در صورت عدم عفو اولياء دم موجب قصاص می باشد، در حدود اگر شخص بزهکار 

پيش از اقامه دليل اقرار به ارتکاب جرم بکند، می تواند بخشوده شود و بر او حدی جاری نگردد.
بعضی از فقها صرف اقرار و نبودن بينه در پاره ای از جرایم را کافی برای عفو مجرم و عدم اقامه 
حد دانسته اند. به عنوان مثال اگر فردی شرب خمر کرد و پيش از اقامه حد اقرار به این عمل کرده و 
بينه ای هم در بين نبود امام در اقامه حد یا عفو شخص بزهکار مختار است. )خویی، بی تا، ص32(

حضرت امام خمينی رحمت اهلل عليه نيز در تحریر الوسيله عقيده دارند که: »اگر شرابخوار، بعد 
از اقرار توبه کند بعيد نيست که امام )عليه السالم( در اقامه حد بر او و عفو او، مخير باشد و احوط 

برای او، اقامه حد است« )موسوی، خمينی، 1372، ص219(
در حد زنا صاحب شرایع عقيده دارند که اقرار زانی پيش از شهادت شهود باعث می شود که امام 

در اقامه یا عدم اقامه حد مخير باشد.)محقق حلی، ص185(
حضرت امام رحمت اهلل عليه نيز در مساله 6، از مبحث آنچه که زنا بوسيله آن ثابت می شود 
می فرمایند: »اگر به چيزی که موجب حد است اقرار کند، سپس توبه نماید. امام )عليه السالم( حق 
عفو او یا اقامه حد بر او- رجم باشد یا غير آن– را دارد و ثبوت تخيير برای غير امام اصل از نواب 

او بعيد نيست« )موسوی خمينی، 1372، ص183(
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 صاحب تکمله نيز در این باب عقيده دارد که: »اگر کسی اقرار به چيزی کردکه موجب حد است 
خواه سنگسار باشد یا تازیانه امام می تواند او را ببخشد و اقامه حد بر او نکند«. )خویی، بی تا، ص25(

در خصوص حد لواط و مساحقه حضرت امام عقيده دارد »کسی که لواط نموده- داخل نموده 
یا نه- اگر قبل از قيام بينه، توبه کند حد ساقط می شود و اگر بعد از آن توبه کند ساقط نمی شود و 
اگر ثبوت آن به اقرار او باشد پس توبه نماید، پس امام)عليه السالم( حق دارد او را عفو نماید و )یا( 

اجرای حد کند. و همچنين نائب او ظاهراً این حق را دارد« )موسوی خمينی، 1372، ص201(
» اگر مساحقه تکرار شود در صورتی که حد در خالل آنها واقع شده باشد در مرتبه ی چهارم 
کشته می شود و حد بوسيله توبه قبل از قيام بينه، ساقط می گردد، ولی بعد از آن ساقط نمی شود و 
اگر مساحقه به اقرار ثابت شود سپس توبه نماید امام )عليه السالم( مخير است، کما اینکه در لواط 

چنين است و ظاهرا نائب او هم همچنين تخيير را دارد. «)همان، ص201(
آقای خویی نيز معتقد است» در عمل مساحقه اگر زن قبل از اقامه دليل توبه نماید عقيده بر 
این است که بنا بر قول مشهور حد مساحقه ساقط شده و وی مورد عفو قرار می گيرد« )خویی، 

پيشين، ص63(
در حد سرقت، حضرت امام خمينی )ره( فرموده: 

» اگر دو مرتبه »سارق« اقرار کند پس انکار نماید آیا قطع می شود یا نه؟ احوط دومی است ولی 
ارجح اولی می باشد و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته می شود و قطع می شود و 
اگر قبل نمی شود و اگر توبه نماید یا بعد از قيام بينه، انکار کند، قطع می شود و اگر قبل از قيام بينه و 
قبل از اقرار، توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقرار توبه نماید قطع حتمی است و بعضی 

گفته اند که: امام )عليه السالم( بين عفو و قطع مخير است.« )موسوی خمينی، پيشين، ص233(
در بحث محاربه، آیت اهلل خویی ضمن اینکه داشتن اسلحه را بر شخص محارب حرام  دانسته اند 
معتقدند که اگر شخص محارب پيش از دستگيری توبه کند حد از او ساقط می شود ولی حقوقی که 

مربوط به قصاص یا اتالف مال توسط او باشد از او سقاط نمی گردد. )خویی، پيشين، ص57(
حضرت امام )ره( نيز در حد محاربه معتقدند که: »اگر محارب قبل از توانایی بر او، توبه نماید 
حد ساقط می شود– نه حقوق الناس از قتل و جرح و مال- و اگر بعد از دست یافتن بر او، توبه کند 

حد هم ساقط نمی شود« )موسوی خمينی، پيشين، ص241(
ب- اقرار شخص متهم )مجرم( و توبه او بعد از اقامه بينه: تمام مواردی که امام یا مجتهد جامع 
الشرایط یا ولی فقيه حق عفو محکوم به او تفویض شده است، از مواردی است که بزه کار پيش از 
اقامه دليل به جرم خود اقرار کرده و از عمل زشت خود توبه نماید. زیرا با توجه به جنبه های ارشادی 
که در حقوق اسالم به چشم می خورد، ندامت فرد بزهکار از عمل زشت خویش که با اقرار به گناه 
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الشرایط یا ولی فقيه تحقق می یابد، باعث بخشيدن او می گردد  امام یا مجتهد جامع  و توبه نزد 
که با عنایت به این مطلب که در حقوق اسالم عفو محکوم عليه و در گذشتن از مجازات او بطور 
کلی بيشترین تخفيف است که می توان تصور کرد با لحاظ این موضوع که یکی از اهداف مجازات 
تادیب محکوم عليه است، حال اگر خود محکوم پی به زشتی عمل خود ببرد و در ضمن اقرار به 
ارتکاب آن نسبت به عمل مزبور نيز توبه کند، قاعدتًا دیگر دليلی برای اعمال مجازات وجود ندارد. 
به همين جهات است که یکی از شروطی که به موجب آن امام یا ولی فقيه یا مجتهد جامع الشرایط 
می تواند شخص بزهکار را مورد عفو قرار دهد، اقرار محکوم و سپس توبه او پيش از شهادت شهود 
است. بنابراین اگر عده ای پيدا شدند که شهادت دادند شخص مرتکب فالن جرم شده که مجازات 
آن هم حد است، دیگر اقرار آن شخص مرتکب بزه »مزبور« و توبه ی هيچ کدام تاثيری در تخفيف 
مجازات در حقوق اسالم ندارد و این یک اصل است. چنانکه در تکمله النهاح آمده است که: »توبه 

شارب خمر پيش از قيام بينه باعث سقوط حد از اوست.« )خویی، پيشين، ص50( 
با صراحتی که این جمله دارد، مفهوم مخالف آن این است که اگر شارب خمر پس از قيام بينه 
توبه کند باعث سقوط حد نخواهد شد و به دستور امام یا ولی فقيه یا مجتهد جامع الشرایط حد بر 

او جاری شود. 
ج- تاثير توبه بعد از صدور حکم: بنابر عقيده اکثر فقها، اگر توبه مجرم بعد از دستگيری و اقامه 

دليل صدور حکم باشد بی شک مجازات درباره شخص بزه کار اجرا می شود و این یک اصل است.

3-1-3-2- عفو قضایی در قوانین موضوعه
الف- حدود

قوادی،  مساحقه،  تفخيذ،  لواط،  زنا،  جرایم  برای  که  گانه  نه  مجازات های حدی  در خصوص 
قذف، شرب خمر، محاربه و سرقت در شرع مقدس اسالم و قوانين موضوعه تعيين شده است، در 
پنج مورد آن عفو قضایی در قانون مجازات اسالمی با اذن ولی فقيه ميسر می باشد به ترتيبی که 

در موارد ذیل ذکر می شود:
1- جرم زنا: در خصوص جرم مزبور ماده 81 قانون مجازات اسالمی و ماده 125 همان قانون 
اقامه  از  زانی قبل  یا مرد  آمده است: »هرگاه زن  بينی کرده اند. در ماده 81  را پيش  عفو مجرم 
شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت حد ساقط نمی شود« و ماده 
125 آن قانون مقرر نموده است: »اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و 

پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.« 
3- جرایم لواط و تفخيذ: مادتين 125 و 126 قانون مجازات اسالمی در خصوص جرایم مزبور 
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حکم کرده است. بدین صورت که در ماده 125 آمده است: »کسی که مرتکب لواط یا تفخيذ و نظایر 
آن شده باشد اگر قبل از شهادت توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد 
از او سافط نمی شود.« و ماده 126 همان قانون مقرر می دارد: »اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار 

شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.«
4- جرم مساحقه: در خصوص جرم مساحقه مادتين 132 و 133 قانون مجازات اسالمی تکليف 
توبه بعد از اقرار متهم را پيش بينی کرده اند. ماده 132 قانون مجازات اسالمی بيان می کند: »اگر 

مساحقه کننده قبل از شهادت موجب سقوط حد نيست« 
ماده 133 قانون مجازات اسالمی نيز می گوید: »اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی 

پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.« 
د- جرم شرب خمر: دو ماده 181 و 182 قانون مجازات اسالمی اشعار می دارد: »هرگاه کسی 
اقامه  از  بعد  او ساقط می شود ولی توبه  از  نماید حد  ادامه شهادت توبه  از  که شراب خورده قبل 

شهادت موجب شهادت سقوط حد نيست.« 
ماده 182 قانون مجازات اسالمی نيز بيان می نماید: »هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر 

توبه نماید قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.« 
در خصوص جرایم فوق الذکر و عفوی که در مورد مرتکبين آن جرایم اعمال می گردد چند 

مطلب استخراج و استنباط می شود: 
اواًل اثبات جرم باید بر اساس اقرار باشد: با عنایت به مفاد صریح مواد گفته شده در خصوص 
جرایم مزبور باید دقت کرد که لزومًا دليل اثبات جرایم مطروحه باید اقرار باشد و اقرار شرط اول 
برخورداری از عفو مزبور بوده و چنانچه جرم مورد نظر به طریقی دیگر و غير از وسيله اقرار ثابت 
شده باشد، دیگر نمی توان عفو مورد نظر را در مورد آن اعمال کرد. البته مطلب مزبور با توجه به 
استنباطی است که از نظرات گفته شده فقهای مورد اشاره و نيز از حکم مواد قانون مجازات اسالمی 
استنباط می شود. هر چند که باید دقت داشت که فقهای محترم مزبور گویا در مقام بيان حکم توبه 
بعد از اقرار بوده اند و قانون مجازات اسالمی نيز بر اساس نظر محترم آنها در بيان همين مطلب 
بوده است و منطقًا نيز اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند و با عنایت به قاعده کلی که از روایت معصوم 
)ع( در خصوص تاثير توبه به حکم »التائب من الذنب کمن ال ذنب له« استنباط می شود، شاید 
بتوان در خصوص تاثير توبه بعد از اثبات جرم غير از طرق اقرار و اقامه بينه، بيش از این تحقيق 
کرد که البته به لحاظ اجتهادی بودن بحث و نيز پرهيز از اطاله کالم از پرداختن بيش از این به 

مطلب مزبور خودداری می شود.
ثانيًا مرتکب باید پس از اقرار توبه کند: جهت برخورداری مجرم از عفو مورد نظر، وی باید پس 
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از آن که نزد قاضی به ارتکاب جرم مورد نظر اقرار کرد توبه نيز بنماید. بنابراین توبه مورد نظر نيز 
به حکم قانون الزم است پس از اقرار گفته شده به عمل آید.  

ثالثًا قاضی از ولی امر برای عفو شخص مرتکب درخواست کند: آنچنان که از صراحت مواد 
گفته شده بر می آید، پس از اینکه مجرم در نزد قاضی از انجام جرایم مصرحه پيش گفته توبه کرد، 
قاضی دادگاه با رعایت تمامی جوانب امر و در نظر گرفتن تمامی مسائل مربوطه، این اختيار را دارد 
که از ولی امر برای شخص مرتکب، تقاضای عفو نموده و یا اینکه این عمل را ننموده و مجرم را 
محکوم به تحمل مجازات کند بنابراین مشاهده می شود که قاضی در این خصوص هيچ اجباری به 
درخواست عفو برای شخص مرتکب ندارد و تقاضای عفو در راستای »فردی سازی« مجازات بسته 

به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و شخص مجرم در اختيار قاضی رسيدگی کننده می باشد.
رابعًا ولی امر با عفو شخص مرتکب باید موافقت کند: پس از طی تمامی مراحل گفته شده، 
این مقام ولی امر است که بر اساس والیتی که دارد، می تواند با عفو شخص مرتکب جرم حدی 
)پنج مورد گفته شده( موافقت یا مخالفت کند. در صورت موافقت، مراتب به دادگاه مزبور اعالم 
شده و شخص مرتکب، عفو می گردد و در صورت عدم موافقت، مجازات قانونی در مورد بزهکار 

اعمال می شود.
نکته قابل ذکر دیگر آنکه، از نه جرم حدی مذکور در قانون مجازات اسالمی که ترتيب عفو 
پنج جرم از آن ذکر شد، برای جرم قوادی راهکاری در جهت چگونگی عفو آن ذکر نشده است که 
به نظر می رسد در این خصوص قانون نقص داشته باشد. زیرا اگر ما هدف عفو را نيل به مقصود 
بازسازی شخصيت مجرم بدانيم و اگر اختيار اعطاء عفو دیگر جرایم حدی را برای شخصيت مجرم 
بدانيم و نيز اگر اختيار اعطاء عفو دیگر جرایم حدی را برای مقام ولی امر از باب والیت ایشان 
بدانيم، دو مقدمه مزبور )مطلوب بودن اعطاء عفو جهت بازسازی شخصيت مجرم و قول به اختيار 
اعطاء عفو برای مقام ولی امر از باب والیت ایشان( اقتضای آن را دارد که جرم قوادی نيز بتواند 
با رعایت ضوابط و شرایط گفته شده مشمول عفو قرار گيرد و باید توجه به این مطلب داشت که 
اگر موردی بنا به هر دليلی در قانون ذکر نشده راه تحقيق و جستجوی علمی آن مسدود نمی باشد. 
دیگر نکته قابل ذکر اینکه در خصوص جرم قذف با عنایت به اینکه جنبه حق الناسی جرم مزبور 

غبله دارد. بنابراین چگونگی عفو آن مطرح نشده است.
در خصوص جرم سرقت نيز باید گفت که عفو صاحب مال قبل از شکایت باعث سقوط مجازات 

حد و تبدیل آن به تعزیر می شود. )1(

1. مواد 200 و 20۳ قانون مجازات اسالمی

تحلیل نهاد حقوقی عفو در پرتو فقه و قوانین موضوعه



52
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

115
ب- تعزیرات

از دیدگاه فقهی تعزیر کيفری است که نوع و  اندازه معينی ندارد و تعيين نوع و ميزان آن به 
عهده حاکم شرع است. بنابراین جرایم مستلزم تعزیر نيز حد و حصر نداشته بلکه کليه جرایم و 
اعمال ممنوعه ای که برای آنها حد، قصاص یا دیه تعيين نشده است مشمول تعزیرات هستند و 
مجازات تعزیری دارند که به حاکم شرع واگذار گردیده است و او طبق اوضاع و احوال موجود با در 
نظر گرفتن مصالح جامعه و رعایت مصلحت بزه کار به منظور دفع مفسده اجتماعی و مانع و زاجر 
بودن کيفر، نوع و مقدار آن را در هر مورد تعيين می کند یا اگر با توجه به اوضاع و احوال تعقيب 
یا محکوميت مجرم را مصلحت نداند از تعقيب یا محکوميت او صرف نظر می کند. »بنابراین در 
جرایم تعزیری ولی امر مسلمين حق گذشت از جرم و عفو از مجازات را هر زمان که تشخيص 
دهد دارد اعم از اینکه تعقيب متهم شروع شده یا نشده باشد و یا اینکه حکم صادر گردیده و مجرم 
البته این عفو نباید ضرری به حقوق عمومی و حقوق مجنی عليه وارد  در ایام محکوميت باشد. 

نماید.«)عوده، 1373، ص110(
در کتاب پنجم از قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375 که به جرایم تعزیری اختصاص 
یافته است، موارد خاصی از عفو قضایی به نحوی که قاضی در اعطاء عفو مبسوط اليد باشد به چشم 
نمی خورد. البته در دو مورد دادگاه به حکم قانون تخفيفاتی را در نظر می گيرد که در واقع از موارد 

عفو قضایی محسوب می شود که این دو عبارتند از: 
نخست،  ماده 507 و 521 قانون مجازات اسالمی صرف نظر از دو مورد مزبور در مادتين فوق 
الذکر، در حقوق جزای عمومی و در کتاب اول از قانون مجازات اسالمی و در مبحث مواد عمومی 
برای دادگاه در سه مورد اختيار جهت مساعدت نمودن به حال متهم در نظر گرفته شده است که 
ما از سه مورد نهادهای مزبور تعبير به عفو قضایی جزیی می نمایيم که موارد سه گانه فوق الذکر 

عبارتند از: 
1- نهاد تخفيف مجازات، 2- نهاد تعليق اجرای مجازات، 3- نهاد آزادی مشروط

نکته قابل توجه آن که در قانون آیين دادرسی کيفری سال 52، قضيه موقعيت داشتنن تعقيب 
متهم، تحت عنوان »تعليق تعقيب« مطرح شد که با استناد به ماده 40 قانون مزبور و ماده 22 قانون 
اصالح پاره ای از قوانين دادگستری، دادستان تحت شرایطی می توانست متهم را از تعقيب معاف 
داردکه با توجه به قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب این موضوع مهم منتفی شد که جای 

دارد در وضع دوباره نهاد مزبور همت گمارده شود.
ج- قصاص و دیات

اصواًل عفو قضایی در جرایم مستلزم قصاص و دیات هيچ گونه راهی ندارد و دليل آن نيز آن 
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است که این نوع جرایم و حقی که به موجب آن ایجاد می شود متعلق حق اشخاص است و اگر 
مجنی عليه یا اولياء آن )حسب مورد( جانی را عفو نمایند مشاراليه از تحمل قصاص یا پرداخت 
دیه معاف شده و در غير این صورت یا درخواست مجنی عليه یا اولياء او جانی به تحمل قصاص یا 

پرداخت دیه محکوم می شود.

4- عفو قضایی نسبی)جزیی(
قطع نظر از مفهوم واژه عفو که داللت بر صرف نظر کردن از کل مجازات دارد، مواردی در 
قانون پيش بينی شده است که به نوعی در تغيير مجازات برای مجرم تخفيف داده شده، یا مجازات 
محکوم عليه برای مدت خاصی اجرا نمی شود و یا اینکه از اجرای قسمتی از مجازات حبس مقرره 
برای محکوم عليه با رعایت شرایطی صرفنظر می شود. ما به مجموع این سه حالت که به نوعی به 

حال محکوم عليه مساعدت می شود، عفو قضایی جزیی می گویيم.
4-1- تخفیف مجازات

در ماده 22 قانون مجازات اسالمی جهات مخففه ذکر شده است این جهات شامل موارد زیر 
هستند:

الف- گذشت شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی
باید توجه داشت که بند الف ماده 22 که به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره می کند، 

این گذشت، متفاوت از گذشت از جرم خصوصی صرف می باشد.
به موجب بند 3 از ماده 4 قانون آیين دادرسی کيفری دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 
سال 78 جرم خصوصی صرف به جرمی گفته می شود که با شکایت شاکی خصوصی تعقيب شروع 
می شود و با گذشت وی تعقيب متوقف می گردد. در چنين جرایمی چنانچه گذشت شاکی در مرحله 
تعقيب باشد دادگاه به استناد بند دوم از ماده 6 قانون آیين دادرسی مزبور قرار موقوفی تعقيب برای 
مشتکی عنه صادر می کند و چنانچه این گذشت پس از صدور حکم محکوميت برای متهم، به عمل 
آید، به استناد ماده 6 و بند 2 آن ناظر به ماده 8 از قانون آیين دادرسی کيفری مزبور قرار موقوفی 

اجرای حکم صادر می شود.
قانون  م 22  بند 1  در  که  ارائه شده مشخص می شود گذشتی  توضيحات  به  عنایت  با  حال 
مجازات اسالمی باعث تخفيف به حال متهم می تواند بشود، منصرف از گذشت شاکی خصوصی 
در جرم قابل گذشت می باشد. زیرا در این صورت اصواًل قضيه سالبه به انتفاء موضوع می شود. پس 
گذشت مزبور ناظر به زمانی است که جرم فقط جنبه خصوصی نداشته باشد. بنابراین جرم مزبور 
باید در یکی از دو قالب بند 1و 2 ماده 4 از قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
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امور کيفری بگنجد. بدین صورت که یا باید جزء جرایمی باشد که تعقيب آن بعهده ریيس حوزه 
قضایی است و هر چند که با شاکی خصوصی موضوع تعقيب می شود ولی با گذشت وی تعقيب 
موقوف نخواهد شد. قانون گذار در چنين وضعی در واقع این اختيار را به قاضی می دهد که چون 
مجرم اسباب تشفی خاطر مجنی عليه را فراهم کرده است، صرف نظر از نوع کار وی که باعث بر 
هم زدن نظم اجتماعی شده است، دادگاه حق اعطاء تخفيف را به وی دارد. البته این اعطاء تخفيف 

برای دادگاه الزامی نيست.
مطابق ماده 277 قانون آیين دادرسی کيفری، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غير 
قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم محکوميت نيز می توان موجب تخفيف مجازات محکوم بها 

شود. در مبحث مربوط به »عفو شخصی« در این باره بحث خواهد شد.

ب- اظهارات و راهنمایی های متهم
به موجب این بند، دادگاه اختيار دارد برای متهمی که »صرف نظر از ارتکاب جرم توسط او« 
خود به دادگاه در کشف جرم، شناسایی دیگر عوامل ارتکاب جرم و.... کمکی کرده است، تخفيف 
مجازات دهد. در واقع دادگاه با توسل به این شگرد یعنی امکان مساعدت به حال متهم در تعيين 
مجازات به وی می گوید که »تو به من جهت کشف جرم کمک کن تا من هم به تو کمک کنم« 

و به این وسيله دادگاه نسبت به انجام وظایف خویش توفيق خواهد یافت.

ج- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است:
هيچ عقل سليم و وجدان بيداری نمی پذیرد که مجازات دو فردی که یکی در موقعيت تهاجمی 
و دیگری در موقعيت عکس العمل و انفعالی مرتکب یک جرم خاص شده اند، برابر با هم باشد و یا 
اینکه نمی پذیرد که فردی که برای کمک به انسان مستاصل و بيچاره ای، مجبور به ارتکاب جرمی 
مثل سرقت شده است، با فردی که برای سودجویی و بهره مندی بيشتر از مادیات به اموال محترم 
دیگران دستبرد زده است، در تعيين مجازات در یک کفه ترازو قرار بگيرند. هر چند که باید این 
قاعده حقوقی را در نظر داشت که »انگيزه و داعی باعث انتفاء وصف مجرمانه عمل نمی شود«، 
ليکن انگيزه شرافتمندانه باعث تخفيف در مجازات می گردد. بنابراین در چنين فرضی که خود قاضی 

نماینده وجدان بيدار اجتماع است باید حق اعمال تخفيف برای متهم شرافتمند را داشته باشد.

د- اعالم متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد:
همان طور که در بند مذکور آمده است در صورتی که این اقدام متهم در واقع موثر به حال 
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پيشرفت سریع عدليه در کشف جرم و مجازات مرتکبان آن باشد، بدین لحاظ دست دادگاه و قاضی 
جهت اعطاء تخفيف گشوده می باشد. چرا که در این صورت، اعالم یا اقرار متهم قرینه ای تلقی 

می شود بر ندامت او از ارتکاب بزه و تخفيف در مجازات مجرم نادم و تادیب کاماًل موجه اوست.

هـ- وضع خاص متهم و یا سابقه او:
صرف نظر از اینکه عبارت »وضع خاص متهم«  اندکی مبهم به نظر می رسد، می توان چنين 
برداشت نمود که منظور از وضع خاص متهم در واقع امر، موقعيت فرد در جامعه و شرایط خاص 
گویا  و  روشن  کاماًل  نيز  متهم  سابقه  عبارت  و  می باشد  او  اجتماعی  وضعيت  و  شغل  او،  زندگی 
می باشد. همه ما می دانيم که اگر شخصی سوابق ارزشمندی در جامعه و پيشبرد اهداف متعالی آن 
داشته است، هرچند از اینکه این سابقه نمی تواند باعث توجيه عمل احتمالی اشتباه وی باشد و ليکن 
باید به این سابقه توجه شده و به یکباره همه آن خدمات نادیده انگاشته نشود.)البته بدون آنکه این 

وضع خاص موجب اعمال تبعيض در محکوميت های افراد مختلف جامعه بشود(

و- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از آن: 
به  رانندگی منتهی  امر  برای مثال، در فرضی که دو فرد مرتکب جرم مشابه بی احتياطی در 
صدمات بدنی غير عمدی شده اند، با این تفاوت که اولی پس از ارتکاب جرم و وقوع تصادف سریعًا 
با اولين وسيله ممکن مجنی عليه را به بيمارستان رسانده و نسبت به مداوای او اقدام کرده است و 
دومی نه تنها این کار را نکرده است بلکه کاماًل با بی تفاوتی با موضوع برخورد کرده است و مجنی 
عليه را نيز در امر سنگين مداوا رها کرده است، عادالنه به نظر نمی رسد که دو متهم فوق به یک 

 اندازه مجازات شوند و باید دست قاضی جهت اعطاء تخفيف باز باشد.
در خصوص تخفيف اعطایی از جانب دادگاه باید توجه داشت که تخفيف مزبور اعم است از 
اینکه دادگاه مجازات مقرر در قانون را به مجازات کمتری از همان نوع تخفيف دهد و یا اینکه 

مجازات اصلی را به مجازات نوع دیگر که مساعدتر به حال متهم می باشد، تبدیل نماید.
در اعمال تخفيف مجازات در قانون باید نکات مهم ذیل رانيز در نظر داشت: 

با تخفيف در جرایم تعزیری یا بازدارنده است و در سایر جرایم یعنی جرایم حدود و قصاص 
و دیات جاری نمی شود. چنانچه به حکم قانون تخفيف در جرم خاصی ممنوع باشد، دیگر قاضی 
نمی تواند برای آن جرم بحث تخفيف را مطرح بنماید؛ مثل مورد مذکور در تبصره 1 م 1 قانون 
مجازات مرتکبين ارتشاء، اختالس و کالهبرداری. دادگاه به حکم تبصره 1 ماده 22 مکلف است 
جهات تخفيف را دقيقًا در حکم قيد کند. طبق تبصره 2 م 22 در مورد تعدد جرم نيز دادگاه می تواند 
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برای مرتکب تخفيف قائل شود. دادگاه برای یک جرم نمی تواند دوبار از قاعده تخفيف مجازات 
استفاده کند.

دادگاه در جهت اعمال تخفيف کاماًل آزاد است.
با عنایت به مراتب گفته شده پر واضح است که اختياراتی که قانون در ماده 22 قانون مجازات 
اسالمی برای دادگاه قائل شده است، حق عفو قضایی را برای دادگاه به رسميت می شناسد البته 
نه عفو از کل مجازات بلکه نسبت به قسمت و جزیی از مجازات که ما به این عمل دادگاه» عفو 

قضایی جزیی« می گویيم.

4-2- تعلیق اجرای مجازات:
به کيفرهای  از معوق و معلق ساختن مجازات کسی که  تعليق اجرای مجازات عبارت است 
تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است، تا چنانچه در مدت معينی پس از آن مرتکب جرم دیگری 
نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعيت کرد، محکوميت او کان لم یکن تلقی گردد. 

)اردبيلی، 1377، ص240(
بعداً  که هرگاه  اخطار می شود  او  به  باشد  نداشته  ارتکاب جرم  سابقه  »هرگاه مجرم محکوم 
مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی هم تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده در مرحله اجرا 
در نمی آید و گرنه حکم هر دو مجازات در حق او اجرا می شود. این را تعليق مجازات گویند که در 

حقيقت تعليق اجرای مجازات است.« )جعفری لنگرودی، 1370، ص166(
»سابقه تعليق مجازات در حقوق فرانسه، 26 مارس 1891 در اواخر قرن 19 بوده و هدف از 
تصویب آن، ایجاد سيستمی مشابه »محکوميت مشروط« توصيه شده بوسيله دانشمندان مکتب 

تحققی و اولين جنبش مکتب دفاع اجتماعی بوده است.« ) گلدوزیان، 1378، ص397(
در قوانين موضوعه ایران، تعليق اجرای مجازات، اولين بار در قانون مجازات عمومی مصوب 
1304 طی مواد 47 تا 50 از نوع تعليق ساده پيش بينی گردید. در سال 1307 اصالحيه ای قانونی 
موارد شمول تعليق را محدود کرد و در سال 1346 قانون »تعليق اجرای مجازات« در 18 ماده به 

تصویب رسيد.
تصویب نامه امور زندانی ها در جلسه 273 مورخ 1361/2/7 شورای عالی قضایی سابق به جای 
آیين نامه در دست تهيه قانون مزبور تصویب گردید و در قانون راجع به مجازات اسالمی سال61 
نيز ماده 40 به امر مزبور پرداخت و سرانجام قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1370 طی مواد 

25 تا 37 موضوع مزبور را دقيقًا ذکر نمود.
»در حقوق ایران، تعليق اجرای مجازات که در مرحله تعيين مجازات و ضمن صدور حکم اعالم 
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می گردد به دو صورت است:
الف- تعليق ساده: در این نوع تعليق، مجازات محکوم عليه در مدت معين بدون اخذ تعهد و در 

واقع به شرط عدم ارتکاب جرم جدید تعليق می شود.
ب- تعليق مراقبتی: در این حالت، محکوم عليه ملزم به انجام تعهداتی در دوران تعليق می گردد 
که در جهت منافع وی و اصالح و پيشگيری و سقوط او در ارتکاب جرم است.« )گلدوزیان، پيشين، 

ص398(
نکته قابل تامل در خصوص تعليق اجرای مجازات آن است که بعضی از اساتيد را اعتقاد بر این 
است که علی القاعده تعليق مجازات شامل اقدامات تامينی و تربيتی نمی شود. زیرا، این اقدامات به 
منظور مقابله با حالت خطرناک بزهکار اتخاذ می گردد و تعليق آن خالف منطق قانون گذار خواهد بود. 
به  ولی چون این قبيل اقدامات در قانون مجازات اسالمی نوعی تعزیر قلمداد گردیده است، ظاهراً 
موجب ماده 25 این قانون، که تعليق را »در کليه محکوميت های تعزیری و بازدارنده« اجازه داده است، 

منعی بر تعليق آنها دیده نمی شود و این از اشکال های قانون است.« )اردبيلی، پيشين، ص242(
معتقدان به عدم جواز تعليق در مورد اقدامات تأمينی و تربيتی معتقدند که »تعليق مجازات فقط 
نسبت به مجازات ها قابليت اجرایی دارد و شامل اقدامات تامينی نمی گردد. زیرا مجازات نسبت به 
رفتار مجرمانه گذشته اعمال می شود ولی اقدامات تامينی نظر به حمایت اجتماع در آینده دارد.« 

)گلدوزیان، پيشين، ص399( 
این نظریه منطقی تر به نظر می رسد زیرا صرف نظر از آنکه اقدامات تامينی و تربيتی نظر به 
آینده داشته و جهت کنترل اعمال مجرمانه ای تعيين می شود که می خواهد رخ دهد بلکه همچنين 
این مساله خالف منطق است که ما بدواً امری را پيش بينی کرده سپس برای کنترل آن تدبيری  

اندیشيده آنگاه تدبير مزبور را معلق نمایيم؟!!
4-3- آزادی مشروط 

از آنجا که از طرفی هدف اصلی مجازات مجرم، اصالح و بازسازی شخصيت او است و از طرف 
دیگر دادگاه قاعدتًا در زمان صدور حکم به محکوميت حبس برای متهم نمی داند که این مجازات 
به حال محکوم عليه چقدر موثر بوده و توان بازسازی شخصيت وی را دارد یا خير؟ بدین لحاظ، در 
واقع زمانی می توان در خصوص تاثيرگذاری یا عدم آن در شخصيت مجرم قضاوت واقعی کرد که 
وی مقداری از مجازات حبس را تحمل کرده باشد. واقعًا گاهی اوقات شرایطی پيش می آید که قبل 
از اتمام دوره حبس مجرم، هدف قانون گذار که همان اصالح و بازسازی شخصيت وی است، تامين 
می شود و مجرم دیگر به فکر تکرار جرم سابق خود نخواهد افتاد. در چنين وصفی علی القاعده ادامه 
دادن به مجازات محکوم عليه نه تنها دیگر اثرات مثبت در پی نخواهد داشت، بلکه ممکن است 
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عوارض منفی هم در بر داشته باشد. به همين جهت منطقی است که از ادامه دادن به مجازات چنين 
مجرمی خودداری شده و به او امکان بازگشت به جامعه را اعطاء نمود. در چنين وصفی اگر مجرم 
در زمان باقی مانده مجازات حبس خویش یا در زمانی که دادگاه تعيين می کند، تکاليف تعيين شده 
دادگاه را انجام دهد و نيز مرتکب جرم جدیدی نشود، بخشيده می شود. اما اگر مرتکب جرم جدیدی 
نشد، بقيه مجازات جرم سابق و نيز مجازات الحق را با هم تحمل خواهد کرد و اگر به تکاليف تعيين 

شده عمل نکند در این صورت نيز باید بقيه مجازات تعيين شده را تحمل کند.
»آزادی مشروط زندانيان تقریبًا تاسيس حقوقی جدیدی است که پيدایش آن مربوط به قرن 
نوزدهم می باشد. این سيستم ابتدا در قوانين انگلستان تحت عنوان روش تدریجی ایرلندی مورد 

استفاده قرار گرفت و سپس در تاریخ به بعد در بسياری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت.
قانون گذار در ایران به علت مفيد و موثر بودن این سيستم کيفری، نهاد آزادی مشروط را از 
تصویب  به  را  زندانيان«  مشروط  آزادی  »قانون   1337 سال  در  و  اقتباس  فرانسه  جزایی  قوانين 
»با   1370 سال  اسالمی  مجازات  قانون  آن  متعاقب  و  اسالمی  مجازات  به  راجع  قانون  رسانيد. 
اصالحيه 1377/2/27« ضمن پذیرش تاسيس »آزادی مشروط« و توجه به ضرورت و فواید عملی 
آن برخی از مقررات قانون »آزادی مشروط زندانيان« را تغيير و یا اصالح نموده است. )شامبياتی، 

پيشين، ص303(

5- عفو شخصی

آن گونه که می دانيم در بيشتر جرایم ارتکابی، صرف نظر از آن که به نحوی، هر چند هم اندک 
باشد، نظم جامعه بر هم می خورد، شخص خاصی نيز از وقوع این جرم متضرر می شود و در واقع 

جنایت عليه او اجرا شده و مجنی عليه تلقی می گردد.
قانون گذار به لحاظ رعایت مصالح خاصی که در تدوین و اجرای کلی قانون در نظر دارد، عمومًا 
عفو شخص زیان دیده از جرم را موثر در تعيين یا اجرای مجازات می داند. البته باید توجه به این 
مطلب داشت که تاثير گذشت مزبور با توجه به نوع جرم ارتکابی متفاوت می باشد. این تفاوت در 
نوع جرم ارتکابی در زیر مجموعه تقسيم بندی کلی از جرایم چه در شرع مقدس اسالم و چه در 

قوانين موضوعه قرار می گيرد.
چنانکه می دانيم در شرع مقدس اسالم و نيز در قوانين موضوعه و در یک تقسيم بندی کلی 

جرایم را به دو نوع حق الهی و حق الناسی تفکيک می نمایند.
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5-1- جرایم حق الهی
در خصوص این مطلب یعنی اعالم گذشت زیان دیده از جرم در جرایم عمومی که در واقع غير 

قابل گذشت تلقی می شوند، باید قائل به تفکيک مورد در دو زمان قبل و بعد از حکم قطعی شد.
الف- اعالم گذشت زیان دیده از جرم در جرایم عمومی قبل از صدور حکم:

موقوف شدن  موجب  از صدور حکم  قبل  جرایم عمومی  در  رضایت شاکی خصوصی  اصواًل 
تعقيب متهم نمی شود و تعقيب همچنان ادامه خواهد یافت تا به صدور حکم منتهی شود. و ليکن در 
زمان صدور حکم این اعالم رضایت شاکی خصوصی در قالب بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسالمی 
گنجانده شده، می تواند از اسباب تخفيف یا تبدیل مجازات به حال متهم باشد. البته چنانچه این 
اعالم رضایت بعد از صدور حکم بدوی و قبل از صدور حکم قطعی به عمل آید، باز مرجع تجدید 

نظر امکان استفاده از حکم بند 1ماده 22 قانون مجازات اسالمی را خواهد داشت.
ب- اعالم گذشت شاکی خصوصی در جرایم عمومی بعد از صدور حکم قطعی: 

ماده 277 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری می گوید: »هرگاه 
شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غير قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف 
نظر نماید محکوم عليه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، 
اقتضاء در  را در صورت  درخواست محکوم عليه و در وقت فوق العاده رسيدگی نموده و مجازات 
حدود قانون تخفيف خواهد داد. این رای قطعی است.« در خصوص مفاد فوق الذکر توجه به چند 

نکته ضروری است:
1- جرایم باید غير قابل گذشت باشد. 

آیين  باید به ماده 232 قانون  تعبير حکم قطعی  باشد. خصوص  باید قطعی شده  2- دادنامه 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری توجه کرد.

 این ماده می گوید: »آرای دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری قطعی است مگر در 
موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می باشند:

الف- جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم است.
ب- جرایمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد. 

ج- ضبط اموال بيش از یک ميليون ریال و مصادره اموال.    
   د- جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بيش از خمس دیه کامل است.  

   ه- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بيش از سه ماه حبس یا شالق یا جزای نقدی بيش 
از پانصد هزار ریال می باشد.        

  و- محکوميت های انفصال از خدمت.«
که  فوق  موارد  در  مگر  است  آراء  قطعيت  بر  اصل  که  می شود  معلوم  ماده  مفاد  به  توجه  با 

قانون گذار آنها را تعيين و احصاء نموده است.       
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فرض دوم در خصوص مجازات قطعی مربوط به زمانی است که حکم صادره جزء موارد استثنایی 
در ماده 232 است وليکن در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر 
نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد. فرض سوم از احکام 
قطعی مربوط به حکمی است که مورد تایيد مرجع تجدیدی نظر قرار گرفته باشد. و باالخره اینکه 
اگر حکم بدوی قابل تجدید نظر، در مرجع مزبور رسيدگی شده و نقض گردیده باشد و حکم جدید 

از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، این حکم نيز قطعی محسوب می گردد.
حال که مفهوم حکم قطعی روشن شد می توان گفت که در جرایم عمومی و غير قابل گذشت، 
چنانچه گذشت شاکی خصوصی قبل از صدور حکم بدوی به عمل آید، از اسباب تخفيف مجازات 
مصرحه در ماده 22 قانون مجازات اسالمی خواهد بود و اگر بعد از صدور حکم بدوی و قبل از 
قطعيت آن به عمل آید باز هم ماده 22 مزبور در مرجع تجدید نظر در ضمن رسيدگی تجدید نظر 
خواهی می تواند لحاظ شود و اگر بعد از قطعيت دادنامه به عمل آید که گفته شد از اسباب اعمال 

ماده 277 قانون آیين دادرسی کيفری در مرجع قطعيت دادنامه می تواند باشد.
از سوی دادگاه صادر کننده حکم قطعی صورت می گيرد. در خصوص  اعمال ماده 277   -3
تعيين دادگاه صادر کننده حکم قطعی بهترین مالک و معيار تشخيص از طریق خود حکم قطعی 
است که در بند قبل به توضيح آن پرداختيم. بنابراین بایدگفت که دادگاه صادرکننده ان حکم مرجع 

صالح می باشد.
4- با توجه به صراحت ماده 277 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کيفری، درخواست محکوم عليه برای تخفيف مجازات وی در جرایم غير قابل گذشت الزم است 

که این درخواست نيز به استناد گذشت شاکی خصوصی به عمل می آید.
5- رسيدگی دادگاه در وقت فوق العاده صورت می گيرد. قانون گذار، چنين اشعار می دارد حاال 
که محکوم عليه توانسته است با سعی و تالش اسباب رضایت و تشفی خاطر شاکی خصوصی را 
فراهم سازد، پس دادگاه، خارج از نوبت به درخواست مزبور رسيدگی کند تا در اسرع وقت به ازای 

کسب رضایت زیاندیده از جرم تخفيف قانونی در کيفر محکوم اعالم نشود.  
6- تخفيف اقتضاء داشته باشد؛ با رعایت تمام مقدمات گفته شده نهایتًا این خود دادگاه است 
که اگر صالح بداند و شرایط ایجاب نماید در مجازات تعيين شده تخفيف می دهد. بنابراین هيچ گونه 

اجباری برای دادگاه در اعمال تخفيف مزبور موجود نيست و دادگاه کاماًل مختار است.
7- تخفيف باید در حدود قانون باشد. هرچند دادگاه مختار در اعطاء تخفيف است وليکن همين 
تخفيف اعطایی باید در حدود قانون باشد و دادگاه نمی تواند در مواردی که مثاًل قانون منع از تخفيف 
از ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبين  کرده است، تخفيف دهد. به عنوان مثال در تبصره 1 
مجمع   67/9/15 و  اسالمی  شورای  مجلس   64/6/28 مصوب  کالهبرداری  و  اختالس  ارتشاء، 
تشخيص مصلحت نظام آمده است: »در کليه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و 
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کيفيات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات حبس مقرره را فقط تا 
حداقل مجازات مقرر در این ماده )حبس یک سال( و انفصال ابد از خدمات دولتی تقليل دهد....«.

با توجه به مراتب فوق معلوم می شود که دادگاه در اعمال ماده 277 قانون آیين دادرسی کيفری 
به لحاظ رعایت قيد »در حدود قانون« دیگر نمی تواند مجازات حبس مقرر برای محکوم عليه را به 
کمتر از یکسال تخفيف دهد، یا تبدیل به جزای نقدی کند که مؤید این نظر، نظریه های مشورتی 
/)7248/7(  ،)25/6/71(/)7185/7(  ،)14/5/71(/)2763/7( شماره های)3585/7(/)27/7/69(، 

)10/12/73( اداره حقوقی وزارت دادگستری و نيز رویه اجرایی در دادگاه ها می باشد.
8- دادنامه تخفيف یافته قطعی است. به صراحت ذیل م 277 ق.آ.د.ک دادنامه تخفيفی صادره، 
است. چرا که وقتی شاکی  معلوم  نيز  این قطعيت  دليل  اعتراض می باشد که  قابل  و غير  قطعی 
او  به تخفيف در مجازات  نيست که  اعالم می کند دیگر متصور  از محکوم عليه  را  رضایت خود 

اعتراضی داشته باشد. 

5-2- جرایم حق الناسی 
پيش از این گفته شد که در جرایم حق الناسی انگيزه اصلی وضع کيفر برای آن است که جانب 
فردی جرم و اثر زیان بخشی و ناهنجاری آن بيشتر بر روی شخص یا اشخاص بخصوصی موثر 
است. با توجه به فلسفه فوق در تعيين کيفر برای جرم مورد نظر که از تعدی وی به حق شاکی 
خصوصی مجازات می شود، قاعدتًا شخص مجنی عليه حق خواهد داشت که در صورت صالحدید، 
مجرم فوق را عفو کند. البته تاثير عفو شخص زیان دیده در جرایم مستلزم حد الهی قباًل توضيح 
از  قاذف  رهایی  باعث  کننده،  از قذف  در جرم قذف، گذشت مقذوف  بيان گردید که  و  داده شد 
مجازات می شود و در سرقت حدی نيز گذشت مال باخته از سارق، در بعضی موارد باعث رهایی 
سارق از اجرای حد می گردد. در مبحث قصاص نيز عفو صاحب حق باعث رهایی جانی از قصاص 
می شود. البته باید توجه داشت که صاحب حق و جانی می توانند بر انجام شرط صحيح خاصی برای 
رهایی جانی از قصاص توافق کنند که این شرط ما بين خود آنها الزم الرعایه خواهد بود؛ مثل اینکه 
راضی به پرداخت مبلغی خاص برای رهایی جانی از قصاص گردد. در خصوص مبحث دیات نيز 
عفو صاحب حق، باعث خالصی جانی از پرداخت دیه می گردد. همچنين، عفو شخص زیان دیده 
در جرایم تعزیری نيز مطرح است. چرا که جرایم تعزیری نيز می تواند هم واجد وصف حق الناسی 
و خصوصی باشد و هم عمومی، که تاثير عفو شخصی در وصف عمومی جرم قباًل به تفصيل بحث 
گردید. اما در خصوص جنبه خصوصی جرم باید گفت که هر چند در واقع امر تمامی جرایم دارای 
جنبه الهی می باشند و اصواًل به لحاظ اینکه مورد نهی حکومت اسالمی قرار می گيرند و شخصی 
که مرتکب گناه شده بازخواست الهی نيز خواهد داشت، اما با این وجود قانون گذار به لحاظ اینکه 
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لطمه اصلی به شخص یا اشخاص معين حقيقی یا حقوقی وارد می شود، برای این نوع جرایم حيثيت 
خصوصی قایل است که این تعبير در بند ب تبصره 2 ماده 3 از قانون آیين دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور کيفری مصوب سال 78 آمده است.
باشد  جنبه  دو  دارای  که  »جرمی  می گوید:  کيفری  دادرسی  آیين  قانون   2 ماده  از   2 تبصره 

می تواند موجب دو ادعا شود: 
الف- ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی 

ب- ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی 
یا حقوقی

قانون مذکور تعقيب متهم و مجرم را از جهت جنبه خصوصی طبق ماده 3 خویش به عهده 
شاکی خصوصی قرارداده است.

ماده 3 قانون آیين دادرسی کيفری مصوب سال 78 می گوید:» تعقيب متهم و مجرم... و از 
جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می گردد.« در قانون فوق الذکر در تعيين 
مصادیق جرایمی که دارای جنبه خصوصی هستند و برای تعقيب نياز به تقاضای شاکی خصوصی 
دارند، بيانی نيامده است که به این لحاظ و جهت بر طرف کردن ابهام از مصادیق جرایم خصوصی، 
ماده 727 قانون مجازات اسالمی می گوید: »جرایم مندرج در مواد 558 )تخریب اموال تاریخی، 
فرهنگی و آثار ملی( 559 )سرقت و خرید و فروش آثار فرهنگی، تاریخی( 560 )ورود لطمه و خرابی 
به آثار فرهنگی، تاریخی( 561 )قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی( 562 )حفاری غيرمجاز برای بدست 
آوردن اموال تاریخی– فرهنگی( 563 )تجاوز به اراضی و اماکن تاریخی فرهنگی( 564 )تعمير و... 
غيرمجاز اماکن تاریخی– فرهنگی( 565 )انتقال غيرمجاز اموال غيرمنقول تاریخی- فرهنگی( 566 
)تغيير نحوه استفاده اماکن مذهبی و تاریخی– فرهنگی( قسمت اخير ماده 596 )اخذ سند از شخص 
غير رشيد(608 )توهين و فحاشی ساده( 622 )اسقاط جنين عمدی با ضرب و اذیت و آزار(632 
)امتناع از تسليم طفل به ذیحق(633 )رها کردن طفل یا فرد ناتوان( 642 )ترک انفاق( 648 )افشاء 
اسرار حرفه ای( 688 )اخذ سند به عنف( 669 )تهدید و اخاذی( 676 )آتش زدن عمدی مال منقول( 
اموال( 679 )اتالف و کشتن حيوانات( 682 )سوزاندن و اتالف اسناد غير  677 )تخریب عمدی 
دولتی به ضرر غير( 684 )چراندن محصوالت و....( 685 )از بين بردن اصله خرما( 690 )تصرف 
عدوانی و غيره( 692 )تصرف ملک غير با قهر و غلبه( 694 )ورود به منزل دیگری به نحو عنف( 
697 )افتراء( 698 )اشاعه اکاذیب( 699 )افتراء عملی( و 700 )هجو( جز با شکایت شاکی خصوصی 
تعقيب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب 

تخفيف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقيب مجرم صرفنظر نماید.«
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 با دقت در مفاد ماده 727 قانون مجازات اسالمی متوجه این نکته مهم می شویم که گذشت 
زیان دیده از جرم در جرایم خصوصی مزبور )صرفنظر از انتقاداتی که به احصاء جرایم خصوصی 
گفته شده در ماده 727 وارد است( تعقيب متهم را موقوف نمی کند و یا در صورت صدور حکم، 
مجازات وی را موقوف االجرا نمی گرداند بلکه حداکثر آن است که برای دادگاه حق اعطای عفو 
قضایی به صورت کلی )صرفنظر کردن از تعقيب مجرم( یا به صورت جزیی )اعطاء تخفيف برای 
مجرم( را ایجاد می کند. البته دليل این حکم ماده 727 قانون مجازات اسالمی نيز آن بوده است 
که قانون گذار قانون تعزیرات سال 75 به جنبه الهی جرایم خصوصی مزبور پس از شکایت اوليه 
شاکی بيش از جنبه خصوصی آن نظر داشته است. ليکن بعد از قانون مزبور، قانون آیين دادرسی 
جنبه  برای  آن  در  که  تصویب گشت  در سال 78  کيفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 
خصوصی جرایم با وصف مزبور اهميت بيشتری قائل شدند به طوری که ماده 6 قانون اخير الذکر 
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را موجب موقوف شدن تعقيب امر جزایی و نيز موقوفی اجرای 

مجازات در صورت صدور حکم می داند.
اجرای  و  امر جزایی  تعقيب  دادرسی کيفری مصوب سال 78 می گوید:»  آیين  قانون  ماده 6 

مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:...        
ج- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

ماده 8 قانون مزبور نيز در تکميل ماده 6 گفته شده چنين می گوید:» در مواردی که تعقيب 
امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی 
پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا 
اینکه در قانون ترتيب دیگری مقرر  شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود. مگر 

شده باشد«.
با دقت در مادتين 6 و 8 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری، 
متوجه این نکته می شویم که قانون گذار قانون مزبور به جنبه خصوصی و اعتبار نظر شاکی یا مدعی 
خصوصی در جرایم حق الناسی بيشتر توجه داشته است. از این رو با عنایت به الحق بودن قانون 
آیين دادرسی کيفری مصوب سال 78 نسبت به قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب سال 
75 می توان گفت که حکم قسمت اخير ماده 727 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( که در آن 
حق اعطاء عفو قضایی برای دادگاه ها در خصوص جرایم مزبور در همان ماده پيش بينی شده بود 
منسوخ گشته و چنانچه جرایم خصوصی مزبور که از مصادیق جرایم حق الناسی تلقی می شوند 
مورد عفو شخص زیان دیده از جرم قرار گيرند. اگر پرونده در حال رسيدگی و مجرم تحت تعقيب 
باشد، بالفاصله تعقيب وی موقوف شده و چنانچه حکم محکوميت صادر شده باشد، در این صورت 

حکم صادره نيز موقوف االجرا خواهد گردید. 

تحلیل نهاد حقوقی عفو در پرتو فقه و قوانین موضوعه



52
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

127

نتیجه 

آنچه که از مباحث مطرح شده در این مقاله به دست می آید این است که در سياست جنایی 
این  با  دارد.  برجسته ای  جایگاه  قضایی،  محکوميت  از  بعد  و  قبل  مجرمان،  عفو  اسالم،  و  ایران 
توضيح که در این سياست جنایی انواع مختلف عفو وجود دارد و طرق مختلف و متعدد بر مورد عفو 
قرار گرفتن بزهکاران باز می شود. قوه قانون گذاری و نيز باالترین مقام اداره کننده کشور حق و 
اختيار عفو مجرمين را دارند و در دو قالب عفو عمومی و خصوصی بخش قابل توجهی از مجرمين 
قبل از تعقيب یا پس از محکوميت کيفری و در حال تحمل مجازات از این نهاد سازنده برخوردار 

می شوند. 
در این مقاله به امکان برخورداری مجرمان از عفو در مرحله تعقيب دادرسی و یا در مرحله صدور 
حکم محکوميت )نسبت به اجرای کيفر( یا در مرحله جریان مجازات، توسط مرجع قضایی پرداخته 

شد و اشکال مختلف عفو قضایی کلی و نيز مصادیق عفو قضایی جزیی بيان گردید. 
زدایی،  کيفر  به  اسالم  جنایی  سياست  گرایش  جهت  در  که،  کردیم  مالحظه  ترتيب  این  به 
حداکثر امکان اجتناب از کيفر مجرم وجود دارد و تاکتيک های مختلف عفو مجرم و رهایی او از 

کيفر یا از ادامه تحمل مجازات پيش بينی شده یا مورد تایيد و تصویب قرار گرفته است.
و جمهوری  اسالم  در سياست جنایی  جایگاه عفو  است که  این  زمينه  این  در  نکته مهم  اما 
اسالمی ایران و گستردگی قلمرو آن نباید این توهم را ایجاد کند که در این زمينه سياست جنایی 
»مجازات« امری بی اعتبار و فاقد جنبه قطعی و بازدارندگی و حتی ارعابی می باشد. بی تردید در 
این سياست جنایی مصلحت حفظ نظم و امنيت عمومی و مصونيت حریم شرعی جامعه اسالمی از 
اولویتی بيش از اولویت کيفر زدایی از مجرم برخوردار است و در جایی که عفو مجرم موجب وهن 
نظم و نظام و باعث تجری مجرم و دیگران به ارتکاب جرم باشد، هرگز مجاز نيست و حتی در 
جرایم قابل گذشت نيز شارع مقدس و قانون گذار مواردی را پيش بينی نموده است که به نام جامعه 

مجرم مجازات می شود.
تجربه نگارنده عملی حکایت از آن دارد که متاسفانه رویه فعلی اجرای نهاد عفو، که با دیدگاه 
کلی کاستن از تعداد و تراکم زندانيان در حال اجراست، نه تنها امکان دستيابی به اهداف متعالی یک 
سياست جنایی پسندیده را فراهم نمی کند، بلکه باعث لوث شدن مجازات گردیده و ابتدایی ترین 
اهداف جعل و اجرای مجازات را غير قابل دسترس می نماید. در این خصوص جای دارد مسؤولين 

محترم با بينشی وسيع تر در اجرای نهاد »عفو« اقدام کنند.
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نمونه ای از آرای برتر دادگاه های كیفری استان*

تاریخ :88/3/23         کالسه پرونده......            شماره دادنامه:34
مرجع رسيدگی شعبه 74 دادگاه کيفری استان تهران به ریاست حسن تردست
هيأت مستشاران دادگاه 1- مرادی 2- قاسمی 3- راثی نصيری 4-نوری کيا

مدعی العموم: دادستان عمومی و انقالب تهران )آقای شادابی نماینده دادستان(
شکات: اولياء دم مرحوم داود  بنام 1- امير 2- علی 3- سنادخت 
متهمين: 1- مهدی.خ  2- مهدی.ک  3- اصغر. ط 4- محمد. د

اتهام: مشارکت در قتل عمد – و ردیف چهارم آمریت در قتل عمدی 
گردشکار: مورخه 86/3/28 خانمی بنام ندا به کالنتری .... مراجعه و اظهار می دارد شوهرش بنام داود از 
مورخه 86/3/24 به تلفن های وی پاسخ نمی دهد. حسب اظهارات همسایگان وی در حاليکه دو جوان وی را 
همراهی می کردند سوار یک دستگاه اتومبيل سواری پژو405 شده است. از خانم... همسایه مفقود، تحقيق وی 
اظهار می دارد که در مورخه 86/3/24 حدود ظهر از طبقه باال سروصدا شنيده و بعد از طبقه پایين وقتی بيرون 
را نگاه می کند می بيند که دو نفر داود را داخل خودرو می کردند و دو روز بعد هم برق طبقه باال روشن شده بود 

وی اضافه می کند که نامبرده را بزور سوار نمی کردند. صفحه 1. 
همسر مفقود شده از منزل ایشان ازدید وضعيت خانه را بهم ریخته گزارش می نمایند در ادامه تحقيقات از 
خانواده و دوستان وی از ناحيه فرزندش امير اعالم می شود که گویا همسر پدرش که ساکن لندن است طی 
یک مالقات مبلغ ده ميليون تومان به اشخاصی که وی را به گروگان گرفته اند داده است ادامه تحقيقات مفيد 

نتيجه نمی شود.
در مورخه 86/6/29 سه ماه بعد از اعالم مفقودی، امير فرزند نامبرده به آگاهی اطالع می دهد دو نفر که 
دارای چکی هستند مدعی شده اند که آنرا داود  )مفقود شده( به ایشان داده است. مأمورین محمد.ع و حميدرضا. 
ض که چک مذکور را ارائه داده اند دستگيری می نمایند. در تحقيقات محمد. ع مدعی می شود که از مهدی. 
ع طلبکار بوده و دو چک پنج ميليون و هفت ميليونی را دم در خانه ای واقع در شاقدوش از ماشاءاهلل در یافت 
کرده است وی اضافه می کند شخص همراه وی راننده آژانس است. چک ها برویت امير می رسد اظهار می دارد 

که امضاء آن شبيه امضاء پدرم است ولی 100% امضاء پدرم نيست.

* به منظور حفظ هویت اشخاص، اسامی افراد به صورت مختصر ذکر شده و اسامی مكان ها در دادنامه حذف شده است.
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از ماشاءاهلل در صفحه 60 تحقيق وی اقرار می نماید که دو فقره چک را از محمد .د گرفتم درب منزل وی 
و دادم به محمد.ع به حساب آقای مهدی.ع به مدت 6 روز پيش گرفتم که چکها را خرد کنم و وجه آن را به 
آقای محمد.د بدهم وی گفت که چک مربوط به یک بازاری است و همه ایران او را می شناسند وی اضافه 
می کند حتی بنا بود سند یک ملک را که متعلق به آقای داود بود واقع در ... بياورد من آنرا بفروشم نياورد ولی 
فتوکپی آن را به من داد وی ادامه می دهد آقای محمد.د بنا بود اصل سند را بياورد بنا به همراه دو نفر بنام 
مهدی.ک و مهدی.خ بعد مرا بردند منزل مهدی.ک چلوکباب دادند ولی سند را به من نشان ندادند و قرار شد 
امروز جمعه سند را بياورند، آن دو نفر خود را مأمورین اطالعات معرفی کردند یک نفر به نام اصغر که پسر خاله 
محمد.د  است واسطه کار سند بود. وی در توصيف آن دو نفر اظهار می دارد که مهدی.ک قيافه صد درصد 
بسيجی دارد. اسلحه روی کمر آن بود من دیدم یک پژو 405 دارد. مهدی.ک هم موتور سيکلت پرشی دارد 
و قيافه صد در صد بسيجی دارد. وی شماره های تلفن همراه آن دو نفر را به مأمورین ارائه می دهد. )صفحه 
60..( نامبرده اضافه می نماید که داود را نمی شناسد و آنها را می خواستند که من ملک را چون در منطقه ... اکثر 
پالک ها را می شناسم بفروشم. من 30 سال است که کار ملک انجام می دهم. همچنين وی مدعی می شود که 
چک ها را نزد وی آقای محمد.د امضاء کرد و به وی داده است و گفته است از ناحيه صاحب چک وکالت دارد 

و این ها قصد داشتند ماشين 206 متعلق به  را به من بفروشند )صفحه 66(.
محمد.د فرزند رجب 68 ساله دستگير از وی در خصوص چک های مکشوفه تحقيق مدعی می شود که 
چکها را شخصی به نام مهدی.ک گرفته است و متن آن را ماشاءاهلل نوشت و من آنها را امضاء کردم. بقيه 
چکها نزد مهدی.ک بود. موقع دادن فتوکپی سند من حضور داشتم وی اظهار می دارد که چهل سال است با 
داود حساب و کتاب دارد چون قبل از انقالب وی فرش فروش بوده و من نماینده مجلس، چون ایشان برای 
من خيلی زحمت کشيده بود موقع خرید فرش من از ایشان ضمانت می کردم ایشان آذر ماه سال 57 )چند 
ماه قبل از انقالب( به لندن رفت و بدهی ها برای من ماند با ایشان فقط مشکل مالی داشتم قرار بود در لندن 
برای اینجانب سرمایه گذاری کند. بعد از دادن چکها دسته چک در منزل اینجانب مانده بود فتوکپی و کليه 
مدارک که منزل اینجانب بود قبال دست مهدی.ک بود وی رئيس هيات در ... است و در ... مشغول است. 
اصغر پسر خاله اینجانب می باشد. مهدی خ از دوستان مهدی.ک است و خودش می گوید محافظ )...( است. 
دو برگ سفيد امضاء جلب و احضاریه دادسرا مال من است و توسط دوستان دستم رسيد. وافور و تریاک برای 
استفاده خودم است گاز اشک آور هم برای دفاع از خودم از ناجا که مجوز دارم. 2ماه پيش از طریق خواهر از 
فقدان وی مطلع شدم. آخرین خبرم از داود مورخه 86/1/28 است در دادگاه که شکایت کرده بود و توسط 
وکيلش پس گرفت. یکبار به جرم سياسی سال 60 به زندان اوین رفتم )برگ 67 پرونده(. متهم محمد.د نزد 
باز پرس نيز اظهارات گذشته را تکرار به وی اتهام مشارکت در جعل چکهای مکشوفه نگهداری مواد مخدر 
تفهيم با قرار تامين بازداشت می شود. متعاقب اظهارات محمد.د متهم مهدی .خ دستگير از منزل وی کارت 

نمونه ای از آرای برتر دادگاه های كیفری استان



52
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

131

نمونه ای از آرای برتر دادگاه های كیفری استان

سوخت اتومبيل پژو 206 مقتول کشف می شود. همچنين اوراقی در ارتباط با ارگانهای مختلف. از مهدی .خ 
24 ساله شغل نظامی ... در برگ 88 پرونده به بعد تحقيق وی اظهار می دارد )خالصه(.. با مهدی.ک به منزل 
محمد.د رفته و وی شروع به تعریف کردن قضيه شریک خود داود می نماید. که هزار خالف نامشروع داشته و 
مسئول کليه بدهی های خود را وی می دانسته لذا تحت تاثير اظهارات محمد.د. به اتفاق مهدی.ک و اصغر به 
درب منزل مهدی می روند و او را به طرف ... که از طرف اصغر طراحی شده بود می برند و وی ادامه می دهد 
ساعت 9 شب ایشان را به محلی که هماهنگ کرده بودند بردند و با اسلحه من ایشان را مورد ضرب قرار داده 
و بعد از کار ایشان را خاک کردیم و بعد از محل رفتيم فردا اصغر زنگ زد که جنازه معلوم است بعد رفتيم او 
را انتقال دادیم و داخل چاه انداختيم و فرذای آنروز هم منزل  رفته، به اتفاق اصغر و مهدی محمد.د تا مدارک 
محمد.د را بياوریم تا در دادگاه پيروز شود. متهم اقرار می کند که بنده 5/00/000 تومان و مهدی 5/000/000 
تومان از زن  گرفتيم این کل ماجرا بود. من با اصغر و مهدی.ک با خودروی داماد بنده به درب منزل  رفتيم 
اصغر هم با  درگير شد من با داود  صحبت کردم که سوار ماشين شو. وقتی داود  را بردیم محمد.د هم آمد تا 
شب قضيه طول کشيد بعد اصغر با یادآوری اتهاماتی که باعث شد ما به این کار دست بزنيم. و اینکه اگر بيرون 
برود کار ما ساخته است بعد به محل مورد نظر که اصغر مشخص کرده بود بردیم از ماشين پياده شد و اصغر 
سالح را از من گرفت و به سمت وی شليک کرد من و مهدی هم به ایشان شليک کردیم. متهم اقرار و تکرار 
می کند که ابتداء اصغر تير اول را به کتف مقتول زد و بعد تير دوم را به نيابت از محمد.د زد تير سوم را من زدم 
و چهارم را مهدی.ک زد. متهم در خصوص اخاذی از همسرمقتول اظهار می دارید. که مبلغ ده ميليون تومان 
را با هماهنگی و تلفن مهدی.ک به همسر ایشان دریافت کردیم برای بردن اتومبيل 206 مقتول هم متهم 
اقرار می کند وی به منزل مقتول پس از قتل وی رفته قصد بردن اتومبيل وی را داشته است که با ممانعت 

همسایگان مواجه شده است )برگ 88(
مهدی.ک دستگير از وی تحقيق اقرار می نماید )خالصه(... من با ملک آپارتمان خود اختالف داشتم به 
منزل محمد.د با مهدی .خ که دوران کودکی با وی رفاقت صميمی داشتم رفتم. پس از 2یا 3 دیدار با محمد.د 
مسائلی را در مورد داود  )مقتول( گفت که خيلی آدم ... است با شستشو دادن مغز بنده تصميم به ترساندن 
داود  در خارج از منزل گرفته شد لذا صبح حادثه بنده و مهدی .خ و اصغر  به درب منزل وی رفتيم و به یکی 
از مناطق ... برده و آقای محمد.د خود را به محل رساند و من و مهدی .خ را تحریک کرد به اخذ مبلغ یک 
ميليارد تومان نمود که با سرباز زدن من و مهدی .خ گذشت بعد از دو ساعت گفت این آدم خطرناکی است اگر 
آزاد نمائيد فردا ناموس شما زیردست این مرد ... می افتد از آنجا که همه چيزرا تمام شده می دیدم به تحریک 
محمد.د، داود  را از پای درآوردیم . متهم در بيان جزئيات ربودن مقتول اعتراف می نماید که ساعت 10/30 صبح 
با پژو به اتفاق مهدی .خ و اصغر  به درب منزل  داود رفتيم ایشان به پایين درب آمد می خواستيم بزور ایشان 
را سوار ماشين کنيم که داود گفت درب آپارتمان باز است بارفتن باال و بستن درب به راه افتادیم در راه  گفت 
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شما من را کجا می برید که با درگير شدن درب ماشين و ضرب و شتم وی مرافعه ختم گردیده و دیگر ایشان 
هيچ گونه عکس العملی نشان نداد تا ... ملک شوهر خواهر اصغر  مکرراً محمد.د با تلفن با ما در تماس بود وبعد 
از نيم ساعت رسيدن ما محمد.د با ملحق شده پس از کشته شدن وی ابتداء در همان مکان مقتول را داخل 
گودالی توسط اصغر  و مهدی.خ مدفون گردیده فردای آنروز اصغر گفت پای مقتول بيرون مانده باید جابجا 
کنيم بعد جا بجا کردن نزدیک همان محلی کشتيم. اسلحه مال مهدی .خ بود که همان یک قبضه بود سه تير 
شليک گردید. تير اول اصغر  مستقيم به قلب مقتول اصابت کرد و تير دوم توسط مهدی .خ یه کتف و تير سوم 
توسط اینجانب به کمرش شليک شد و در پایان قتل اصغر اظهار داشت یک تير به نيابت از ناحيه محمد.د به 
مقتول زدم به دليل بی موقع آمدن شوهر خواهر اصغر  به کارخانه موزائيک سازی برای سرگرم نمودن شوهر 
خواهر خود حاج محمد.د برای سرگرم نمودن شوهر خواهر خود محمد.د روی حساب فاميلی به منزل ایشان 
رفت و در زمان ماجرا در محل حضور نداشت پس از قتل به محل آمده بود من بخاطر هيات داشتن محل را 
ترک کردم و آخر شب ایشان مهدی.خ و اصغر  را دیدم و بعد از ساعت 3 بامداد 12 ساعت بعد از قتل با اصرار 
محمد.د باتفاق مقتول رفته محمد.د و مهدی .خ و اصغر  بنده پائين بودم داخل ماشين پراید نوه محمد.د خوابيدم 
تا حدود ساعت 7 صبح که مقداری اسناد و مدارک و دوربين مدار بسته که خودشان درست کرده بودند مبلغی 
حدود 2 ميليون پول نقد و مقداری دالر و دینار و غيره بود و یک کيف حاوی مدارک که شامل اسناد  بود آورده 
شد مبلغ ده ميليون تومان هم به اصرار محمد.د با تماس تلفنی با خانم داود من و مهدی و خوش طی قرار با 
راننده آژانس در ميدان فردوسی گرفته شد. به مهدی با موتور سيکلت بودیم. دو یا سه هفته بعد هم مهدی .خ 
برای بردن ماشين پژو 206  رفته بود بعد با اصرار محمد.د که می گفت من کسی را دارم که به منزل بنده آمدند 
بعد فتوکپی مدارک را به ماشاء ا... داد. بنا بود ماشاءاله امالک را به نام خودش کرده بفروشد چون پدرم بچه 
محل محمد.د بود و اصغر  هميشه و اکثراً همراه ایشان بود و بنده بخاطر آپارتمان خودم که به ایشان مراجعه 

کردم با اصغر  آشنا شدم. اصغر و داود را می شناخت چند با منزلش رفته بود.)صفحه 105(
از اصغر 39 ساله در مورخه 86/7/1 تحقيق اقرار صریح به ارتکاب قتل باتفاق سایرین می کند )صفحه106...( 
وی می گوید )خالصه(... سال 81 رفت و آمد من به خانه پسرخاله )محمد.د( شروع شد در ارتباط با گرفتاری های 
وی ومن، حدود چهار ماه پيش زنگ زد و گفت دو نفر پيدا شده اند از بچه های که می توانند کار داود  را که 
مدتی است با من اختالف دارد حل کند بعد از دو سه جلسه که در خانه محمد.د قرار گذاشتيم، قرار شد داود  
را برای مدتی نگهداریم ولی متأسفانه کار پيچيد آنجور که وفق مراد بود نشد چون نه پولی در خانه بود و نه  
قبول کرد پول بدهد بعد بچه ها گفتند ببریم یک جایی نگهداری کنيم. این مرد در دنيا کاری جز عتيقه فروشی 
و به دنبال ناموس و زنهای شوهردار، نکرده، محمد.د می تواند ثابت کند. وقتی شب شد نتواستيم کاری انجام 
دهيم محمد.د گفت اگر آزاد کنيد تک تک مان ناموسمان از بين ميرود. چون آدمی عوضی است پی گير قضيه 
می شود. وضع مالی خوبی دارد و همه ما گير می کنيم و تصيم بر این شد که او را بکشيم. بودیم پشت ریل 
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قطار، چهار گلوله زده شد اسلحه را مهدی .خ آورده بود اولی را خودم، دومی را مهدی .خ و سومی را مهدی.ک 
و چون محمد.د نبود یک تير به وکالت زده شد. هميشه می گفت تير خالص را خودم می زنم ولی فردای آنروز 
پسر خواهر من به منزل آمد گفت اینکاری که انجام دادی جایش را عوض کن وگرنه می روم ميگویم. من به 
بچه ها گفتم آمدند و جسد را از گودال کوچکی که بود در آوردیم و به چاهی در آن نزدیکی انداختيم. بعد من و 
محمد.د و مهدی .خ و مهدی.ک با پراید نوه محمد.د باتفاق خانه  رفتيم و مدارک و اسناد که داخل کيف بود و 
مقداری پول و ارز بعنوان مأمور بدرب منزل  رفتيم، مهدی .خ و مهدی.ک خودشان را مأمور معرفی می کردند 
و او آمد. بخاطر عتيقه جات سه روز زندان قصر بودم. با توجه به اعتراف سه متهم نامبرده مجددا از عامل 
اصلی محمد.د تحقيق وی به قسمتی از حقيقت قتل و نقش خود اقرار می کند وی مدعی است )خالصه(... 
بعلت اختالف حسابی که با  داشتم حدود سی سال یک شب مهدی.ک و خوشی و  باتفاق خانواده اشان به 
خانه ام دعوت نمودم بعد از صرف شام اصغر  و خانواده اش رفتند، من با مهدی.ک و مهدی.خ خوش صحبت 
طلبم را از آقای  کردم و آنها گفتند  یک مفسد فی االرض می باشد آدرسش را به ما بگو و من گفتم اصغر 
آدرسش را می داند. آنها آدرس او را از اصغر گرفتند و بعد از آن هر اتفاقی افتاده بوسيله آن سه نفر می باشد 
حتی خوش گفت ما اینکار را انجام دهيم چه مبلغی به ما می رسد من گفتم بدهی مرا بگيرید پيشنهاد کردند 
در پاسداران نفری یک واحد به ایشان بخرم و قرارمان این چنين شد اگر پول مرا وصول کردند من هم به 
قرارمان پایبند باشم. در تاریخ 86/1/27 باتفاق داود دادگاه داشتيم ابراز همدردی ميکرد ميگفت بدهی شما را 
یک جا می پردازم و در مورد پرونده هایم رضایت می دهم. بعد با یک جعبه شيرینی فردا باتفاق همسرم به منزل 
ایشان رفتيم گفت نه تنها دادخواستم را پس گرفتم جهيزیه ساناز را هم من می دهم یک ماه بعد خواهرایشان 
زنگ زد و گفت از داود خبری نيست بعد ميگفت ميدانی برادرم با همسرش خيلی اختالف دارد کليه اسناد و 
مدارک ایشان را در لندن بنام خودش کرده است و به محض اطالع از مفقود شدن داود یکروز در ایران بوده 

و روز بعد رفته است )صفحه 101(
در مورخه 86/7/1 با راهنمایی اصغر  جسد مقتول داود  کشف می شود در گزارش آگاهی چنين منعکس 
شده است صفحه 111 )خالصه(... با راهنمایی متهم اصغر  به جاده مراجعه جسد در داخل چاهی به عمق ده 
متر و دهانه با شعاع 70 سانتی متر موجود بود انتهای چاه مملو از زباله بود و بوی تعفن از آن بيرون می آمد 
متهم مدعی است داود  را پس از به قتل رساندن درآن انداخته و روی آن زباله پوشانيده اند. در بازپرسی مجددا 
از مهدی .خ صاحب اسلحه کلت در خصوص اتهام شرکت در قتل تحقيق وی به صراحه اقرار به طراحی نقشه 
ربودن مقتول و اجبار وی به دادن سفيد امضاء به مبلغ یک ميليارد و امتناع آن مرحوم از دادن امضاء و کشتن 
وی توسط وی و مهدی.ک و اصغر  با شليک چهار گلوله به مقتول می نماید وی در این جلسه بازپرسی اظهار 
داشته است که...از نظر مذهبی ما را محمد.د خام کرد. رفتيم منزل داود  با احترام ایشان را به جایی که طرح و 
نقشه از اصغر و محمد.د بود بردیم نيم ساعت بعد محمد.د آمد گفت امضاء بگيرید )امضاء سند( ما رفتيم امضاء 
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بگيریم تا یک ميليارد هم پيشنهاد کرد )که بپردازد( اما بخاطر اگر پول بود قبول می کردیم ولی دیدیم امضاء 
نمی کند بردیم بيرون آزادش کنيم!!! )چگونه متصور است در حالی که مقتول ربایش شده چهره ربایندگان خود را 
دیده و موضوع گرفتن امضاء سند برای محمد.د را فهميده با این حال ربایندگان قصد آزاد کردنش را داشته اند!!! 
؟؟( متهم ادامه می دهد چشم بند داشت و دستش بسته بود اصغر پياده اش کرد گفت برید پائين دور بزنيد بعد در 
حال دور زدن ما صدای دو تير را شنيدیم رسيدیم دیدیم اصغر، زده اش  ، گفتم چرا زدی گفت محمد.د گفته اگر 
نزنيدش زناتون باید جلوی این بی ناموس بيفتند التماس کنند بعد زناتون هم ... و با اجبار اصغر و مهدی تيروزد 
به کمرش من هم صورتمو کردم بطرف دیگر و زدم به سمت کمرش چهارمين تير را من زدم که اصغر گفت 
من از طرف محمد.د یک دونه تير زدم به مغز که تموم کند برای اینکه بچه مسلمونم به اصغر گفتم خاکش 
کنيم !! فردا اصغرو دهقان آمدند گفتند که پاهایش بيرونه باید جایش را عوض کنيم گفتند شما هم پاتون گيره 

باید بياید ما هم رفتيم فاصله 200 متراون ورتر )صفحه 116-118(
از متهم مهدی.ک توسط بازپرس تحقيق وی ضمن پذیرفتن و اقرار صریح به شليک گلوله به ناحيه کتف 
یا کمر مقتول بگونه معارض با دیگران جزئيات را تعریف که گویا فقط یک شليک به مقتول نموده است وی 
اقرار صریح دارد که مقتول را سه نفری مهدی .خ دوست صميمی و اصغر  از خانه وی ربوده و حتی بين راه 
مقتول مرحوم را مورد ضرب وشتم قرار داده اند و پس از گرفتن امضاء سه نفری به طرف وی شليک کرده اند 
وی مدعی است )خالصه(... با مهدی .خ به دعوت محمد.د به منزل وی می روند و او شروع به بدگویی از  داود 
می کند و می گوید اگر شما بتوانيد این فرد را به محل بکشانيد که من بتوانم قولنامه ملک مربوط به ناظر را 
بگيریم با این کار مشکل بنده و خانم بنده را حل نموده اید با پسر خاله وی اصغر  جلو منزل داود رفتيم در را 
به ضرب و شتم در عقب ماشين همراه شد که مورد تا حدودی حل گردید صفحه 123 متهم ادامه می دهد که 
پس از رساندن مقتول به محل برای شرکت در هيات خود محل را ترک سپس با تهدید بقيه به محل برگشته 
است و مقتول را برای امضاء گرفتن به بيرون برده و مهدی .خ و اصغر داخل اتومبيل از وی امضاء می گيرند 
بعد وی با مهدی .خ برای دور زدن محل را ترک اصغر دو تير به مقتول شليک و از ایشان هم می خواهد آنها 

هم شليک کنند که وی به کمر مقتول شليک می کند.!!
از محمد.د تحقيق در نزد بازپرس منکر هرگونه نقش در قتل مقتول و ربایش وی می شود از اصغر پسر 
خاله نامبرده توسط بازپرس تحقيق وی با خط خود با افشاء مبهم بگونه ای که نشان می دهد از بيان حقيقت 
قتل طفره می رود اظهار داشته است.. این مرد به دنبال ناموس مردم بود زنهای شوهردار. که محمد.د می تواند 
ثابت کند. شب نتوانستيم کاری انجام دهيم )اخذ سند سفيد امضاء( بعد شروع کرد به ما و ناموس ما و مقامات 
مملکتی که دیگر صبر بچه ها تمام شد چهار گلوله زده شد اسلحه را مهدی .خ آورده بود اولی را خودم به شکم 
زدم مهدی او را گرفته بود وگرنه به مهدی اصابت ميکرد دومی را مهدی زد به مغزش و سومی را مهدی .ک 

چهارمی را به وکالت محمد.د چون همش می گفت من تير خالص را خودم می زنم مارا فریب داد.
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پس از شناسایی محل اختفاء جسد مقتول داود  در چاهی به عمق ده متر با حضور احد فرزندان وی بنام 
امير وسيله مقنی های محلی محل جسد خارج، مشاهده می شود که نسوج نرم بدن ازبين رفته و اجزاء استخوان 
بصورت اسکلت باقی مانده است در محل یک کت پارچه ای کشف از داخل جيب آن دو عدد عينک بيرون 
آورده شده است ونيز دندانهای مصنوعی متعلق به جسد فرزند مقتول اظهار می دارد که متعلق به پدر وی 

می باشد. )صفحه128(
از محمد.د مجددا در خصوص نقش وی در ربایش و قتل دوست و شریکش داود  تحقيق وی با تکرار 
اظهارات قبلی خود مبنی بر اختالف مالی با وی اعتراف می نماید. که برای طلب خود یک شب مهدی .خ و 
مهدی.ک و اصغر  پسر خاله خود را به خانه اش برای شام دعوت و وی در خصوص خصوصيات اخالقی و 
اینکه حق وی را ضایع کرده است برای آنها تعریف می کند و آنها قبول می کنند که اقدام کنند متهم در صفحه 
194 مضبوط در پرونده اظهار می دارد.. با آنها صحبت کردم آنها گفتند ما پول شما را وصول می کنيم ولی شما 
باید در)منطقه پاسداران برای ما یک منزل بخری( من به آنها آدرس منزل آقای داود  را نشان دادم یک شب 
به من تلفن زدند ما داود را گرفته ایم و االن در اختيار ما است می گوید 1/000/000 تومان می دهيم چه کنيم 
گفتم ازایشان امضاء بگيرید. مبایعه نامه داشته باشد چند ساعتی نگذشته بود گفتند که به ما و مقدسات توهين 
کرده ما هم او را کشتيم من فقط گفته بودم پولهای مرا وصول کنند نگفته بودم به چه طریقی. سندها بعد 
از فوت در دست مهدی .خ بود بنا شد به ماشاءاهلل بدهند و ایشان گفت من بنام هرکس که بخواهيد می کنم 
مشخص است که می خواستند جعلی انجام دهند چون داود که فوت شده بود در ادامه متهم که قباًل اقرار صریح 
به امضاء کردن چکها نموده بود مدعی می شود که متن چکها را ماشاا... نوشته و قبال امضاء شده بود در ادامه 
تحقيقات از سایر متهمين با توجه به طول مدت بازداشت هر کدام سعی می نمایند که جزئيات شليک به مقتول 
را به گردن همدیگر بيندازند البته مهدی .خ و مهدی.ک که دوست صميمی و قدیمی هستند مدعی هستند 

که باالجبار به مقتول شليک کرده اند.
در پی اعتراف مهدی.خ مبنی بر بردن اموال مقتول یک دستگاه )مانيتور وکيس آن( توسط برادر وی 
تحویل مأمورین می شود حسب گزارش مرکز تشخيص هویت آگاهی تهران بزرگ خطوط استکتابی چکهای 
مسروقه مجعول مقتول از متهمين کشف شده است متعلق به ماشاا... بوده و امضاء ذیل آن توسط متهم محمد.د 

انجام شده است )صفحه220(
با توجه به اعتراف متهمين در سرقت اموال منزل مقتول، یک دستگاه دوربين عکاسی و دو قطعه ظرف 
مستعمل یک بشقاب نقش دارد و یک تخته قاليچه کوچک مستعمل توسط بردادر متهم مهدی.ک تحویل 
مامورین می گردد. در مورخه 86/7/17 مجدداً از مهدی .خ مالک اسلحه کلت قتاله تحقيق وی مطالب قابل 
تامل و جدیدی در جزئيات قتل و نقش خود در آن بيان می کند. در صفحه 240 پرونده وی در مورد چگونگی 
شليک و قتل داود  چنين توضيح می دهد. ..... سوار ماشين شد و من جلو نشستم و اصغر عقب و مهدی.ک هم 
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راننده بود. به منطقه مورد نظر رسيدیم. تقریباً 50 متر باالتر و بعد از امضاء شدن مبایعه نامه و دو فقره چک من 
و اصغر پياده اش کردیم. مهدی.ک ماشين را دور زد. اصغر که سالح را مسلح کرده بود به سمت قلب ایشان 
شليک کرد و  روی زمين افتاد به پهلو راست و من تير دوم را به سمت سر مقتول که تمام کرده بود شليک 
کردم و تير سوم را مهدی به وسط کتف مقتول زد و اصغر به نيابت از محمد.د به سمت کتف ایشان زد. من تير 
دوم را زدم و مهدی.ک تير سوم و دوباره اصغر )( تير چهارم را متعاقبا از اصغر تحقيق و اظهارات مهدی را تائيد 
و اظهار می دارد گلوله اول را من زدم و مهدی گرفته بود و گلوله دوم را به مغزش مهدی زد و گلوله سوم را 
مهدی.ک و چهارم را باز خودم به پاهای او زدم. )این ادعا جدید است که به پای مقتول زده است.( متهم اصغر  
ادامه می دهد که به شکم او زدم و چون مهدی او را گرفته بود نمی توانستم به قسمت باال بزنم یا تير چهارم 

را به قسمت پایين زدم چون شب بود و چهار و پنج متری فاصله داشت. )صفحه 245(
متأسفانه حسب برگ 244 پرونده طی صورتمجلس تنظيمی، اسلحه الت قتل برخالف مقررات قبل از 
مختومه شدن پرونده تحویل نماینده سازمان نظامی متبوعه متهم مهدی.خ می گردد. متذکر می گردد آلت 
قتاله بلحاظ رعایت اصول فنی تجسس باید تا تکميل تحقيقات و مختومه شدن پرونده ضميمه پرونده گردید. 
در نهایت تحویل سازمان مربوطه گردد زیرا در مسير مراحل مختلف پرونده ممکن است که مورد نياز به بررسی 

داشته باشد. 
در ادامه تحقيقات مهدی .خ مدعی می شود دو فقره چکی که قبل از ارتکاب قتل مرحوم داود  از وی 
امضاء گرفته شده بود توسط محمد.د با شناسنامه شخص فوت شده ای به نام ابراهيم منش از بانک دریافت 

شده است و شناسنامه را نيز مهدی.ک در اختيار گذاشته بود. )صفحه 200(
متقاباًل محمد.د مدعی می شود که وجوه نقدی حدود دو ميليون تومان که از منزل مقتول سرقت شده 
است توسط سه نفر دیگر از متهمين استفاده شده است. گزارش معاینه جسد و شرح کالبدگشایی در صفحه 
263 پرونده مضبوط گردیده است هرچند نسوج نرم اعضاء بدن به علت مضی بيش از سه ماه از بين رفته 
است وليکن در بررسی اسکلت استخوانی جسد مقتول مراتب ذیل اعالم شده است )خالصه( ... جمجمه کاماًل 
از بدن جدا شده است. شکستگی جمجمه با لبه مدور که قطعات آن جدا شده است در ناحيه گيجگاه سمت 
راست مشهود است. معاینه گردن به علت تخریب وسيع مقدور نبود. در تنه تخریب وسيع نسوج نرم بعلت 
فساد مشهور بود وليکن یک شکستگی در دنده 4 سمت چپ و یک شکستگی در دنده 6 سمت چپ و یک 
شکستگی دنده 10 سمت راست در محل اتصال دنده به ستون فقرات در سمت راست در خلف تنه ملموس 
است. قفسه سينه باز و در بررسی سوراخ روی جناغ از داخل مشهود بود که انتهای آن به دنده 4 سمت چپ 
متصل بود و شکستگی دنده 4 ملموس و مشهود بود. )نظير سوراخ عبوری گلوله( در سمت چپ متصل بود و 
شکستگی دنده 4 ملموس و مشهود بود. )نظير سوراخ عبوری گلوله( در سمت چپ دنده 6 یک سوراخ از داخل 
مشهود بود که توأم با شکستگی دنده 6 )نظير سوراخ عبوری( در سمت راست روی دنده 10 در محل اتصال 
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به ستون فقرات یک سوراخ توأم با شکستگی دنده مشهود )نظير سوراخ عبوری گلوله( در سمت راست قفسه 
سينه سوراخی مدور نظير سوراخ عبوری گلوله مشاهده شد. علت فوت اصابت گلوله به بدن تعيين گردیده 
است. گزارش مذکور با اقاریر مشترک متهمين در شليک چهار گلوله به بدن مقتول به نواحی سينه و کمر و 

کتف و سر مطابقت دارد. 
حسب گزارش تشخيص هویت اصغر  دارای سابقه اتهامی خرید سالح و معاونت در سرقت مسلحانه و 
تحصيل مال مسروقه در سال 82 در تهران می باشد. ماشاء اهلل شخصی که بنا بود اسناد مالکيت مقتول را با 
جعل در اختيار ایشان گذاشته تا امالک وی را بفروش برساند دارای 1 فقره سابقه اتهامی کالهبرداری، جعل 
و استفاده از سند مجعول و خيانت در امانت می باشد حسب گزارش ميراث فرهنگی بشقاب های عتيقه سرقت 
شده از منزل مقتول دارای ارزش تاریخی می باشد که یکی از بشقاب ها حدود 25 الی 30 ميليون تومان ارزش 

داشته است. )صفحه 289(
متهم محمد.د در تحقيقاتی که از وی در مورخه 86/8/19 می نمایند اعتراف می نماید که تمام مشخصات 
شخصی مقتول را به متهمين شریک داده است و زمانی که ... بودند متعاقب تلفن ایشان به ... رفته است ليکن 
متهم مدعی است که داود را در آنجا ندیده است ازطرفی اقرار می نماید که در جابجایی جسد و انداختن به 
چاه با سایر متهمين همکاری نموده است و نيز به اتفاق پس از قتل به منزل مقتول رفته اند. وی مدعی است 
که من گفتم که او را ببرند و پولم را بگيرند از یک هفته قبل نقشه را طراحی و به آنها گفته بودم و خودم هم 
پس از بردن داود تحت عنوان مأمور اطالعات با تماس تلفنی آنها که داود را به ... بردند به نزد آنها رفتم. 

)صفحه 325( 
در صفحه 334 گزارش تکميلی رئيس تاالر تشریح مضبوط گردیده است مفاد آن حکایت دارد که هر کدام 
از گلوله ها که به جمجمه یا تنه اصابت نموده است می تواند به تنهایی باعث فوت شود وليکن بعلت گذشت 
زمان و تخریب نسوج نرم و پوست و احشاء اظهارنظر قطعی و علمی در خصوص تقدم و تأخر اصابت گلوله 

ها مقدو نمی باشد. 
در تحقيقات مورخه 86/8/27 از مهدی .خ وی به صراحت اقرار می کند که وقتی داود  درب را باز کرد 
بعنوان این که ما مامور هستيم من و اصغر  با داود باال رفتيم. بعد از چند دقيقه مهدی هم آمد وقتی لباسهایش 
را داود پوشيد او را با خود بردیم. کليدهای منزل هم دست محمد.د بود. بعد با مهدی.ک بعد از قتل رفتيم 
ماشين 206 را بياوریم که همسایگان مقتول مخالفت کردند. در مواجهه حضوری بين متهمين صفحه 363 هر 
سه متهم مدعی می شوند که طراح اصلی محمد.د بود و از حدود یک ماه پيش از قتل این موضوع مطرح شده 
و پس از یک ساعت از ربایش محمد.د در محل حاضر و در اطاق مجاور محل نگهداری مقتول قرار می گردد 
و متهم محمد.د اعتراف می کند که فقط خواسته بطور قانونی طلب وی را از مقتول بگيرند. یک ساعت بعد 
از ربایش وی نيز در محل حاضر شده است چون متهمين به وی زنگ می زنند که مقتول پول و چک سفيد 
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داده است. سپس کمی قبل از قتل محل را ترک می کند وليکن فردای روز قتل با همراهی سایرین جسد را از 
محل دفن اوليه خارج و به چاه عميق می اندارند و بعد هم به منزل مقتول رفته و پول و اشياء و اموال و اسناد 

مقتوب را برمی دارند. )صفحه 365( 
پس از صدور قرار عدم صالحيت بازپرس محترم دادسرای تهران به اعتبار دادگاه بخش ... جانشين محترم 
بازپرس بخش مجدداً از هر چهار متهم تحقيق نموده ضمن اقرار مجدد به کليات موضوع قتل و انگيزه آن 
وليکن مهدی .خ یک باره پس از اقاری متعدد در جلسات مختلف مدعی می شود که در قتل شرکت نداشته 
است و اسلحه وی را از داشبورت برداشته اند. سایرین به گونه ای با کمرنگ کردن نقش خود ماجرا را شرح می 
دهند و محمد.د نيز از خيانت های مورد ادعا خود عليه مقتول بيان می کند و در نهایت مورخه 87/3/6 جانشين 
بازپرس دادگاه بخش ... مبادرت به صدور قرار مجرميت هر چهار متهم به اتهامات شرکت در قتل عمدی 
ربایش، سرقت، جعل چک و اخاذی از خانم مقتول و اتهام محمد.د را آمریت در قتل و غيره می نمایند. با موافقت 
دادسرای امور جنایی تهران کيفرخواست اتهام مشارکت در قتل عمدی و آمریت به قتل متهمان موصوفه صادر 
پروند تفکيک )با تذکر دادگاه( به محاکم کيفری استان تهران ارسال به این شعبه و ارجاع می گردد با رعایت 
تشریفات آیين دادرسی کيفری جلسه و تشکيل شکایت و وکيل ایشان طرح شکایت وتقاضای قصاص متهمين 
ردیف اول و دوم وسوم با پذیرش پرداخت زیادی دیه مرد مسلمان و مجازات متهم ردیف چهارم را نمودند و 
متهمين باتفاق وکال خودرا از اتهامات منتسب دفاع نموده و هرکدام تالش نمودند که نقش خود را در وقوع 
قتل غير موثر نشان دهند لذا با ختم جلسه پس از مشاوره با اعضاء دادگاه باتفاق آراء متهمين را در بزه های 
منتسبه کناهکار شناخته به قصاص نفس و مجازات متهم ردیف چهارم به حبس ابد اظهار نظر کردند لذا ختم 

رسيدگی اعالم با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:  

رأی دادگاه

در خصوص شکایت آقایان امير و علی و خانم سنادخت با و کالت آقای ...عليه آقایان 1- مهدی .خ 
2- مهدی.ک با وکالت آقای ... 3- اصغر  با وکالت ... دایر مشارکت در قتل عمدی مرحوم داود بوسيله اسلحه 

کلت و عليه آقای محمد.د با وکالت آقای ... دایر بر آمریت در قتل عمدی مرحوم یاد شده .
با عنایت به مفاد کيفر خواست صادر شده و شکایت اولياء دم و وکيل ایشان و تحقيقات به عمل آمده و 
گزارشات پزشکی قانونی معاینه جسد مقتول و بيان علت مرگ ناشی از شليک گلوله به بدن وی و نيز اقاریر 
صریح و مقرون به واقع متهمين ردیف اول و دوم و سوم  تحقيات متعدد و مختلف به کليات ماجرا طراحی 
قبلی در ربایش مقتول واخذ سند به نفع از وی و سرقت اموال وجهی و نقدی وی و قتل رساندن آن مرحوم 
بوسيله اسلحه کلت متعلق به متهم ردیف اول با شليک هر یک به بدن مقتول و اظهارات متناقض و معارض و 
خالف واقع ایشان در ذکر جزئيات باالخص در مرحله دادرسی که هر کدام در مقام دفاع منکر شليک گردیده اند 
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و اقرار و اعتراف هر چهار متهم به اینکه پس از قتل آن مرحوم به منزل وی مراجعه اموال وی را برده اند و از 
چکهای وی استفاده کرده اند بلکه توسط متهم ردیف اول ودوم مهدی .خ و مهدی.ک اقدام به اخاذی مبلغ ده 
ميليون تومان نموده اند تردیدی در اصل ارتکاب ربودن مقتول و اخذ سند به نفع و قتل عمدی با سبق تصميم 
وجود ندارند وکالء ایشان در مدافعات خود جز تکرار تدوین شده ادعاهای متهمين بيان نداشته اند بنابراین تنها 
مطلبی که مورد مناقشه است اینکه از نظر شليک گلوله کدام تقدم و تاخر دارند و کداميک به قسمت حياتی 
بدن مقتول سر و قلب مقتول شليک کرده اند. عليرغم اینکه این مطلب مورد تکيه متهمين و وکالء ایشان قرار 
گرفته وليکن در این پرونده متهمين با سبق طراحی قتل مقتول وربودن وی و بردن به خارج از شهر در محل 
خلوت و شليک گلوله به بدن مقتول که هر کدام به تنهایی موجب مرگ وی می شد. عماًل در ارتکاب قتل 
به نحو مشارکت اقدام نموده اند و تقدم و تاخر ایشان در فاصله زمانی حسب اظهارات ایشان با دست بدست 
کردن اسلحه آلت قتاله موثر در رفع مسئوليت قتل عمدی و قتل منتسب به هر سه متهم موصوف می باشد 
دالئل زیر موجب حصول علم عادی به تحقق شرکت در قتل عمدی برای نامبردگان شده است 1- با توجه 
به اظهارات آمر اصلی محمد.د وی به علت اختالف مالی چند ميلياردی با مقتول و حسب ادعای خود وی 
خيانت های که به وی کرده است در پی بدست آوردن مطالبات خود بوده لذا هر سه متهم را به منزل خود با 

خانواده ات دعوت می کند.
2- در جلسه مهمانی با تحریک و تطميع نامبرده به اینکه وی حاضر می شود پس از بدست آوردن امالک 
و اموال مقتول به هر کدام از متهمين در منطقه اعيان نشين تهران )پاسداران( یک منزل مسکونی خریداری 
کند نشان می دهد که یک پروژه جنائی چند ميلياردی است که می توان از محل اموال و امالک مقتول، برای 
هر یک از متهمين خانه چند صد ميليونی خریداری کرد بنابراین وعده متهم محمد.د فریبنده و فریب انگيز 
مداخله سایرین را به شدت افزایش می دهد هر چند سوابق مقتول حسب اظهارات دوست قدیمی و صميمی 

وی چاشنی خود فریبی متهمين  می گردد.
3- حسب تحقيقات که ارکان آن در گردشکار منعکس شده است مقتول دارای خانواده ای بوده است که 
در خارج از کشور زندگی می کردند واحد از فرزندان پسرش در ایران زندگی می کرد دارای اختالف مالی بوده 
است به گونه ای که حسب اظهارات وی از یک سال پش از قتل با پدر خود ارتباط نداشته است بنابراین قتل 
وی و از بين بردن جسد وی سپس دست درازی به اموال و امالک وی امر سهلی به نظر متهمين می رسد این 

اطالعات در اختيار آقای محمد.د بوده است 
4- بر خالف ادعای متهمين که در بعضی از مراحل تحقيقات بيان داشته اند، قصد ایشان گرفتن مطالبات 
متهم ردیف چهارم محمد.د بطور عادی و یا مذاکره و حتی تهدید نبوده است زیرا متصور نيست که متهمين سه 
نفر بطور علنی در روز روشن به مقتول مراجعه و وی را از منزل به خارج از شهر ببرند و از روی به نفع برای اسناد 
و چکهای بانکی امضاء بگيرند و سپس وی را رها کنند تا بعداً با شکایت وی شناسائی شوند بنابراین از ابتداء 
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عملکرد ایشان نشان می دهد انگيزه قتل در طراحی ربایش در خارج از شهر در ایشان وجود داشته است.
5- حسب اظهارات و اقایر صریح هر سه متهم مرتکب قتل، مقتول براحتی باتفاق ایشان از منزل خارج 
می شود و حتی وقتی می بيند او را بجای بردن به زندان اوین )حسب اظهارات متهم اصغر( اعتراض می کند 
بالفاصله آرام می شود احد از همسایگان مقتول نيز در ابتداء تحقيقات اظهار می دارد که مقتول بدون زور سوار 
اتومبيل 405 )با آردی که شبيه 405 است( شده است بنابراین همانطور که در بعضی از جلسات باز جوئی اوليه 
متهمين اقرار کرده اند با وجود متهم مهدی .خ که اسلحه کلت داشته و دارای کارت شناسائی از واحد حفاظت 
... بوده است )البته در تفتيش منزل وی کارت شناسائی های دیگری و ازجمله برگ مأموریت سرتاسرکشور 
کشف گردیده است در گردشکار منعکس است( متهمين خود را مأمور اطالعات معرفی نموده اند و چون مقتول 
دارای سابقه بوده لذا براحتی از متهمين تمکين و سوار اتومبيل ایشان می شود به رغم اینکه او ررا به بازداشتگاه 

منتقل خواهند کرد.
6- متهمين ساعاتی را با مقتول کلنجار می روند که بتوانند از روی اسناد مورد نياز متهم محمد.د را اخذ کنند 
مقتول به ایشان پيشنهاد یک ميليارد پول نقد می کند )حسب اظهارات حسن.خ( که ناگریز تلفنی از محمد.د 
کسب تکليف می کنند و وی باالجبار در محل قتلگاه حاضر می شود چون نتيجه ی گرفته نمی شود و حال بنابر 
اظهارات هر سه متهم به ایشان هشدار می دهد که مقتول چنانچه زنده بماند عواقب خطرناکی خواهد داشت 
لذا وی را از محل متعلق به بستگان نزدیک اضر  پسر خاله محمد.د خارج در فاصله حدود200 یا500 متری با 

شليک چهار گلوله به قتل می رساند.
7- متهمين ردیف اول و دوم در بعضی از جلسات مدعی می شوند که در اثر تهدید اصغر  به مقتول شليک 
کرده اند0 )سپس در اصل منکر قتل می گردند( وليکن ادعا تهدید به هيچ وحه معقول منطقی نيست زیرا چگونه 
قابل قبول است که اصغر  اسلحه مهدی .خ را که یک نظامی ویژه ورزیده ... و واحد رهائی گروگان است 
بگيرد و با آن مرتکب قتل شود و بعد در حاليکه دوست خود مهدی.ک به همراه وی را با تهدید در قتل نفس 

شریک کند.
8- اگر متهمين ردیف اول ودوم با تهدید مرتکب قتل شده اند یا به جنازه مقتول شليک کرده اند و یا در 
قتل به هيچ وجه شرکت نداشته اند چگونه است که فردای شب قتل جنازه مقتول را از چاله ای که دفن شده 

بود به چاه عميق منتقل می کنند البته با حضور متهم ردیف چهارم 
9- چند ساعت پس از قتل هر چهار متهم به منزل مقتول رفته و اموال و اشياء مقتول را سرقت می برند 
و اسناد و امالک مقتول را می گذارند در اختيار ماشاءاهلل )که فردی در جعل و کالهبرداری حرفه ای و دارای 9 
فقره سابقه کيفری در این خصوص است( قرار می هد تا به طریق متقلبانه فروخته در اختيار محمد.د و سایرین 

قرار دهد.
10- متهمين ردیف اول و دوم و وکيل ایشان در حالی منکر نقش اساسی خود در ارتکاب ربایش و قتل و 
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سرقت و اخذ سند مجعول هستند که پس از قتل مرحوم داود اقدام به اخاذی مبلغ ده ميليون تومان از همسر 
مشاراليه بعنوان اینکه شوهرش در گروگان ایشان است، می نمایند. آیا ایشان کسانی هستند که با تهدید، 

مرتکب قتل عمد شده اند!! ؟؟
11- اصغر  و محمد.د مدعی شخصيت ارزشی نيستند وليکن متهم ردیف اول و دوم مهدی .خ و مهدی.ک 
که با بازی با کلمات خود را انسان متدین با خانواده ارزشی و صاحب عنوان مقدس ... و نيز هيات دارای 
معرفی می نمایند چگونه راضی می شوند پس از قتل مقتول از همسر وی نيز اخاذی می کنند !!؟؟ چگونه حتی 
از کامپيوتر و دوربين عکاسی مقتول نمی گذرند )حسب گزارش منعکس در گردشکار ایشان توسط مأمورین 

کشف شده و تو سط برادرانشان تحویل گردیده است.(
12- و اما در مورد متهم ردیف چهارم محمد.د، تحقيقات به عمل آمده و نحوه اظهارات یکسان هر سه 
متهم فوق الذکر در خصوص انگيزه اقدامات نفوذ و نيز اقداماتی که متهم قبل از قتل و بعد از قتل خود نشان 
داده است بروشنی حکایت می کند که عامل اصلی در به وجود آمدن توطئه اخذ سند و امضاء از مقتول به عنف 
و قتل وی ناشی از تحرکات و کينه وی  نسبت به مقتول بوده است خود متهم اقرار دارد که متهمين را به 
منزل دعوت می کند و شرح زندگی وی را بيان می دارد حتی برای همراه کردن ایشان جزئيات زندگی مقتول 
به اینکه در ایام جوانی معلم و سرایدار مدرسه بوده است حال به مال و ثروت رسيده و دارای فساد اخالق است 
و در حق وی ظلم کرده است به ایشان بازگو می کند متهم اقرار صریح دارد که آدرس منزل مقتول را وی به 
اصغر  پسر خاله خود و سایرین داده است وی نيز پس از پيشنهاد مقتول به دادن مبلغ یک ميليارد تومان و 
آزادی وی در محل حاضر می شود و چون وی همکاری نمی نماید پس از چند ساعت از محل خارج سپس فردا 
آن شب دوباره با همراهی سایرین جسد را جابجا می کند و سپس از آن به منزل مقتوله برگشته اموال و اسناد 
مالکيت وی را برداشته فتوکپی آنرا در اختيار خوش سودا قرار می دهد برای اخاذی از همسر مقتول شماره تلفن 
وی را در اختيار ایشان قرار می دهد بنابراین چگونه متصور است شخص دنيا دیده ای که قبل از انقالب نماینده 
مجلس شاهنشاهی بود فقط از سایرین درخواست گرفتن مطالبات وی از مقتول نموده است، وعده خریدن 
واحد مسکونی در منطقه پاسدارن تهران برای هر یک از متهمين بروشنی بار سنگين قرار داد طرفين را نشان 
می دهد اصوال تمام عمليات متهمين از ربایش و بردن وی به خارج از شهر و قتل وی فقط برای رسيدن متهم 
محمد.د به مطالعه خود بوده است و سایرین فقط اسير طمع صاحب خانه )در پاسداران شدن و گرفتن حق و 

حقوق متهم ردیف چهارم در این جنایت شرکت کرده اند.
و اما آنکه تقدم و تاخر شليک یا اینکه کداميک به کدام ناحيه بدن مقتول شليک کردند بار مسئوليت قانونی 

هر یک از سه متهم ردیف اول دوم و سوم در ارتکاب قتل عمدی کم نمی کند.
زیرا هر چهار متهم با سبق تصميم اخذ سند و اموال به عنف و قتل و مقتول با همدیگر پيمان می شود به 
همين دليل عليرغم اینکه متهم ردیف چهارم در حين ارتکاب قتل در محل نبوده است وليکن متهم اصغر  به 
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نيابت از ناحيه وی آخرین شليک خالصی را به بدن مقتول می کند همين مطلب شليک نيابتی و اینکه اسلحه 
دست بدست در محل شليک می شود خود به روشنی و آشکارا نشان می دهد که هر چهار متهم در قتل گروگان 
خود از قبل تصميم گرفته بودند و این تصميم هر چند ناجوانمردانه و جنایتکارانه بوده است وليکن معقول و 
منطقی است زیرا همانگونه که خود متهمين نيز در جلسات متعدد بازجویی اظهار داشته اند محمد.د با توصيفی 
که از قبل از شخصيت مقتول می کند همه متهمين می دانند وی کسی نيست که براحتی از وی بزور اموال و 
اسنادش را بگيرند و او پس از رهایی هيچ اقدامی ننمایند شخصيت هر چهار متهم نيز نشان می دهد ایشان نيز 
چنان ساده لوح نيستند که فکر کنند با مواجه روبرو و صورت به صورت با  داود و ربودن وی و گرفتن اسناد 

می توانند او را رها کنند تا بعدا در خطر شناسائی هویت و تحت تعقيب قانونی قرار گيرند.
بنابر مراتب فوق روشن شد که هر چهار متهم از قبل قصد قتل عمدی را نموده اند بنابراین با توجه به 
اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی در گزارش تکميلی که در گردشکار منعکس شده است هر کدام از شليک 
ما نوعاً کشنده و تمام کننده است و تردید در آن نيست هر چند وکيل متهمين ردیف اول و دوم آقای یاورزاده 
تشکيک کرده اند که موکلين وی بعد از مرگ به مقتول شليک و شليک آنها نسبت به شليک اصغر  که به سر 
شليک کرده است متفاوت و ایشان را از قتل عمدی بری می کند در حاليکه اوال مهدی .خ خود در دو جلسه 
بازجویی متفاوت و مختلف اقرار می نماید که به سر مقتول بعد از شليک اوليه اصغر که به قلب وی شليک کرده 
است شليک می کند )در گردشکارمنعکس و مستندات ( در ثانی، جائی و محملی فنی و عقلی بجای نمی ماند 
که شليک با اسلحه  ای مانند بروانينگ 9 ميلی متر )کاليبر گلوله( به هر نقطه بدن انسان نوعا کشنده است زیرا 
این آلت قتل ، اسلحه سازمانی... و اتوماتيک و با قدرت بسيار باال شليک و تخریب است با توجه به مفاد کالبد 
گشایی پزشکی قانونی شليک ها به سر و قفسه سينه و کمر و ناحيه اطراف کتف بوده که با اقرار متهمين در 
جلسات متعدد تحقيقات اوليه مطابقت دارد بنابراین هر شليک با این اسلحه از فاصله نزدیک به نواحی اشاره 
شد به تنهایی کافی برای مرگ مقتول بوده و بين شليک ها نيز فاصله ی نبوده زیرا اسلحه متعلق به مهدی .خ 
است و دست بدست شليک شده است در نتيجه وقوع قتل در این پرونده منتسب به هر سه متهم ردیف اول و 
دوم وسوم از باب مشارکت است زیرا در فصل سوم قانون مجازات اسالمی مقنن در بيان تحقق شرکت قتل 
در ماده 214 مقرر دارد هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود در یک زمان 
و چه زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند بنابراین 
در ما نحن فيه تقدم و تاخر شليک موثر در رفع مسئوليت متهمين نامبرده نيست بالخص نيز شليک با دست 
بدست شدن اسلحه بالفاصله واقع شده است و هر سه متهم نيز قصد قتل نموده اند و نيت وارد کردن جراحت 
داشته اند البته اشتباهی که وکيل متهمين در برداشت از ماده 216 قانون یاد شده نموده اند و این ماده را در 
مقابله ماده214 ناخواسته برده اند که در ماده 216 مرتکب قصد وارد کردن جراحت را داشته است و نفر دوم با 
تعبير دیگر از ناحيه مقنن قصد قتل می نماید. ماده 215 قانون مورد استناد نيز مقرر داشته است: شرکت در قتل 
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زمانی تحقق پيدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ مستند به عمل همه آنها 
باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد یا نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت. 
در نهایت روشن شد که هر یک از متهمين به هر نقطه بدن اعم از سر و کمر و کتف و قلب غيره مشترک کرده 
باشند چون قتل مستند و منتسب به هر سه متهم عامل شليک است. مشارکت در قتل عمدی محقق شده 
است بنابراین با توجه به تقاضای اوليای دم هر سه متهم ردیف اول و دوم و سوم، مهدی .خ و مهدی.ک دولت 
آبای و اصغر  را درشرکت در قتل عمدی مرحوم داود گناهکار شناخته و طبق ماده 205 قانون مجازات اسالمی 
و بند الف ذیل ماده 206 قانون یاد شده و لحاظ مواد 214 و 215 و ماده 211 همان قانون و رعایت مواد 219، 
227، 228 و 230 قانون یاد شده در قانون مجازات در اقاریر متهمين در مراحل اوليه تحقيقات به ربایش و اخذ 
سند بعنف و شليک به بدن مقتول با اسلحه کلت کمری که بعنوان یک قرینه با سایر دالئل موجب حصول 
علم عادی می شود و ماده 261 قانون یاد شده در بيان معرفی اولياء دم که قصاص و عفو در اختيار آنهاست 
متهمين موصوف را به قصاص نفس با چوبه دار توسط اولياء دم محکوم می نماید. اولياء دم )شکات( مکلف 
هستند هستند طبق ماده 212 قانون مجازات و نيز ماده 213 همان قانون قبل از اجرای قصاص معادل دو ثلث 
دیه کامله مرد مسلمان در حق هر یک از محکومين نامبرده پرداخت کنند البته طبق تبصره 1 ذیل ماده 212 
اولياء دم می توانند برخی از شرکاء در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقيه شرکاء 
نسبت به سهم دیه اخذ نماید و نيز متهم ردیف چهارم بنابر دالئل مستند و مستدلل که مرقوم شد یعنی محمد.د 
از باب آمریت در قتل عمدی طبق ماده 211 قانون مجازات اسالمی به حبس ابد محکوم می نماید. این رأی 

ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم دیوانعالی کشو می باشد. 

رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران
تردست

مستشاران دادگاه
قاسمی مرادی   رائی نصیر   نوری کیا  
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            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، روبروی دانشگاه اميرکبير، ساختمان معاونت 
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