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امام خامنه ای (حفظه اهلل):1
یک نکتهی دیگری که من در مورد ارتقاء قوهی قضاییه عرض می کنم ـ البته قبالً هم بارها مورد تأکید قرار گرفته ،لیکن
چون مهم است ،تکرار می کنیم ـ مسئلهی اتقان احکام است .احکام دادگاهها بایستی مطلقاً از سهلانگاری و سهلگیری
به دور باشند .شما به عنوان یک قاضی محترم ،حکمی که صادر می کنید ،باید جوری باشد که اگر این حکم بنا باشد در
معرض دیدِ متخصصین امور فقهی و حقوقی قرار بگیرد ،شما هیچ دغدغهای نداشته باشید؛ مطمئن باشید به این حکمی که
صادر کردهاید .قاضی وقتی از دانش الزم برخوردار است ومراقب کار خود وحکم خود هم هست ،باید جوری باشد که همان
وقتی که این حکم صادر شد ،حاضر باشد آن را در معرض دیدِ همهی کارشناسها و متخصصین قرار بدهد و بتواند از حکمِ
خودش دفاع کند .اتقان حکم باید اینجور باشد .اندک سستی و ضعف در حکم ،به کل بنای دستگاه قضائی ضربه وارد می
کند.

 .1بیانات در دیدار مسئولین قوه قضاییه1931/70/70 ،
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گزارش نشست نقد رأی

تاریخ جلسه

روز

1011/11/03

پنجشنبه

ساعت

ساعت

شروع

پایان

38:33

13:33

محل جلسه

دبیر جلسه

سالن کنفرانس شهید بهشتی

محمدرضا اکبری

دادگستری کل استان کرمان

زاده

«نشت نقد رای قضایی»
با موضوع :در حکم مفسد فی االرض واحکام آن
با توجه به اینکه ماده ی  04الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال  1930با اصالحات
والحاقات بعدی ،به عنوان یک تحول اساسی در بحث کیفری جرایم مواد مخدر در دهه ی نود
تلقی می شود ،برداشت های صحیح وقانونی از آن نیز از اهمیت باالئی برخوردار است .اینکه
عبارت "در حکم مفسد فی االرض" بکار رفته در این ماده ،دارای چه آثار واحکامی می باشد؟
موضوع جلسه

وچگونه باید آن برخورد کرد؟ سوالی بود که به لحاظ شیوه تجلی آن در احکام دادگاه ها
ضرورت بحثی جدی را اقتضاء داشت .به همین منظور سه فقره رای با موضوع "مجرمان در حکم
مفسد فی االرض" در نشست نقد رای روز پنجشنبه  97بهمن ماه  1933در دادگستری کرمان
با حضور معاون محترم قضایی رئیس محترم دادگستری جناب آقای امیر میجانی ،وقضات صادر
کننده آراء آقای یداله سپهری ،آقای سعید جوهر ،آقای سجاد علیدادی سلیمانی ،وآقای اسماعیل
خواجه بهرامی ،ورابط پژوهشگاه قوه قضائیه در استان کرمان ،وتعدادی از قضات ونماینده ی
مرکز وکالء قوه قضائیه وحضور آقای دکتر محمد امینی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید
باهنرکرمان برگزار گردید.
 -1آقای مسعود امیر میجانی ،معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان.
 -2آقای غالمعباس مبشری ،معاون ارزشیابی ونظارت دادگستری کل استان کرمان.
 -9آقای دکتر حسین ذبحی ،رئیس شعبه ی  04دیوان عالی کشور.

اعضاء جلسه

 -0آقای یداله سپهری ،رئیس دادگستری شهرستان سیرجان (قاضی صادر کننده رأی).
 -4آقای سعید جوهر ،مستشار دادگاه انقالب شهرستان سیرجان (قاضی صادر کننده
رأی).
 -3آقای سجاد علیدادی سلیمانی ،رئیس دادگستری شهرستان بافت (قاضی صادر کننده
رأی).
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 -0حجت االسالم اسماعیل خواجه بهرامی ،مستشار دادگاه انقالب شهرستان بافت(قاضی
صادر کننده رأی).
 -8آقای حمید کریمی ،مستشار دادگاه تجدید نظراستان کرمان.
 -3آقای رسول الهیاری ،رئیس شعبه ی دوم دادگاه انقالب شهرستان کرمان.
-17

آقای هادی آقائی پور ،رئیس شعبه ی سوم دادگاه انقالب شهرستان کرمان.

-11

آقای مسلم قزلباش ،رئیس شعبه چهارم دادگاه انقالب شهرستان کرمان.

-12

آقای محمد مهدی شجاعی ،نماینده مرکز وکالی قوه قضائیه.

-19

آقای دکتر محمد امینی زاده ،عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

-10

آقای محمدرضا اکبری زاده ،مستشار محاکم تجدید نظر استان کرمان ورابط

پژوهشگاه قوه قضائیه.
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بخش اول .آراء قضایی مربوط
( )1رای دادگاه انقالب شهرستان سیرجان
تاریخ دادنامه1018/13/21 :
شماره پرونده18311880002233232 :
شماره دادنامه1831170001831386 :
مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان سیرجان
متهم :آقای س  .د فرزند م  .ر
اتهام :نگهداری وحمل مواد مخدر به میزان  8کیلو گرم هروئین

پرونده کالسه  3873389092277272شعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان سیرجان تصمیم نهایی شماره
3873309091871743
متهم:
آقای س  .د فرزند م .ر با وکالت خانم س  .م به نشانی استان کرمان  -شهرستان بافت  -شهر بافت ... -
اتهام :نگهداری و حمل مواد مخدر به میزان  4کیلوگرم هروئین
گردشکار :دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده وتکمیل تحقیقات ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند
متعال وتکیه بر وجدان وشرف بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
«رای دادگاه»
در خصوص اتهام س  .د فرزند م  .ر متولد  1900باسواد فاقد سابقه محکومیت کیفری فعال تحت قرار بازداشت موقت
با وکالت تسخیری خانم س  .م دائر بر نگهداری و حمل پنج کیلومواد مخدر از نوع هروئین که از سوی دادسرای عمومی
وانقالب سیرجان کیفرخواست برای آن صادر گردیده است با توجه به گزارش مرجع انتظامی و اقاریر صریح و مقرون
به واقع متهم در تمامی مراحل تحقیق ودادرسی و مویداً به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش برای دادگاه
محرز و مسلم است و با عنایت به اینکه اتهام متهم با توجه به میزان مواد ،برابر ماده  04الحاقی به قانون مبارزه با
مواد مخدر مصوب  1933/0/12در حکم افساد فی االرض است و تحت شمول بند «ت» ماده الحاقی قرار دارد و برابر
ماده  283قانون مجازات اسالمی  ،1932مصادیق افساد فی االرض مشخص شده و ماده  04الحاقی به قانون مبارزه
با مواد مخدر یکی از مصادیق ماده  283قانون مجازات اسالمی است ،لذا باید شرایط انتهای ماده  283قانون مجازات
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اسالمی و خصوصاً تبصره آن را داشته باشد و در ما نحن فیه ،اقدامات متهم منجر به اخالل شدید یا اشاعه در حد وسیع
نبوده و قصد اخالل گسترده و یا ایراد خسارت عمده احراز نگردید و نیز علم به موثر بودن اقدامات انجام شده  ،ثابت
نشده است؛ چرا که متهم صرفاً حامل مواد بوده اند به استناد بند  3ماده  8قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر
واصالحات بعدی و ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  23/70/33و با توجه به
ردیف یک ذیل جدول شماره  13تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره  4قانون بودجه سال  38کل کشور وی
را به تحمل بیست و پنج سال و یکماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جریمه نقدی در حق
صندوق دولت محکوم می نماید  .ضمنا دادگاه مستندا به ماده  214قانون مجازات اسالمی در خصوص مواد مخدر
مکشوفه چنانچه در امر تحقیقات و مصارف دارویی قابل استفاده باشند حکم بر ضبط و در غیر این صورت حکم به معدوم
شدن آنها و همچنین معدوم نمودن آالت استعمال مواد مخدر صادر و اعالم می نماید .رای صادره حضوری و ظرف
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد

مستشاران دادگاه شعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان سیرجان
عنایت اله راضی

سعید جوهر
نظر اقلیت:

با توجه به قانون خاص مبارزه با مواد مخدر واینکه در حکم افساد فی االرض حاکی از تعیین مجازات می باشد ،ولذا
اعمال ماده  283قانون مجازات اسالمی در قانون مبارزه با مواد مخدر ورعایت ماده  04الحاقی به قانن مذکور از شمول
موضوع خارج است ،نظر به مجازات اعدام برای حامل مواد مخدر دارم.
یداله سپهری – قاضی شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان سیرجان
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( )2رای دیوان عالی کشور
تاریخ دادنامه1011/31/01 :
شماره پرونده1831180026233080 :
شماره دادنامه1131183107233311 :
مرجع رسیدگی :شعبه چهل وهشتم دیوان عالی کشور
متهم :آقای س  .د فرزند م  .ر
اتهام :نگهداری وحمل مواد مخدر به میزان  8کیلو گرم هروئین

فرجام خواه :دادستان محترم عمومی و انقالب سیرجان
فرجام خواسته :دادنامه شماره  ۶۵۰۱مورخ  1938/17/23صادره از شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سیرجان
مرجع رسیدگی :شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان :مهدی احمدی (رئیس) قاسم مزینانی (مستشار) حجتاهلل علی یاری (مستشار )
خالصه جریان پرونده:
حسب محتویات پرونده  ،آقای س  .د فرزند م  .ر فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت تسخیری خانم س م به اتهام
نگهداری و حمل مقدار  ۰کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین به موجب دادنامه شماره  ۶۵۰۱مورخ 1938/17/23
دادگاه با این استدالل که با عنایت به اینکه اتهام متهم با توجه به میزان مواد برابر با ماده  ۵۰الحاقی به قانون مبارزه با
مواد مخدر مصوب  1933/70/12در حکم افساد فی االرض است و تحت شمول بند ت ماده الحاقی قرار دارد و برابر
ماده  ۶۸۱قانون مجازات اسالمی  ۶۹۳۶مصادیق افساد فی االرض مشخص شده و ماده  ۵۰الحاقی به قانون مبارزه با
مواد مخدر یکی از مصادیق ماده  ۶۸۱قانون مجازات اسالمی است لذا باید شرایط انتهای ماده  ۶۸۱قانون مجازات
اسالمی و خصوصاً تبصره آن را داشته باشد و در مانحن فیه اقدامات متهم منجر به اخالل شدید با اشاعه در حد وسیع
نبوده و قصد اخالل گسترده و یا ایراد خسارت عمده احراز نگردیده و نیز علم به موضوع به موثر بودن اقدامات انجام شده
ثابت نشده است چرا که متهم صرفاً حامل مواد بودهاند به استناد بند  ۱ماده  ۸قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر
و اصالحات بعدی و ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ۶۹۳۱و با توجه به ردیف
یک ذیل جدول شماره  ۶۱تعرفه های درآمدهای موضوع جدول  ۰قانون بودجه سال  ۳۸کل کشور وی را به تحمل
بیست و پنج سال و یک ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق
دولت محکوم نموده است .پس از ابالغ رای اصداری خانم س .م به وکالت از متهم آقای س  .د فرزند م  .ر با اسقاط
حق فرجام خواهی از خود درخواست اعمال مقررات ماده  ۵۵۶قانون آیین دادرسی کیفری را جهت تقلیل مجازاتش نموده
است از طرفی دادستان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان از رای صادره فرجامخواهی به عمل آورده و مرقوم داشته
10

است با توجه به صدور رای خالف قانون به رای صادره اعتراض دارم و خطاب به ریاست محترم دادگاه انقالب شهرستان
یادشده مرقوم نموده" ....آقای س  .د فرزند م  .ر به اتهام حمل و نگهداری  ۰کیلوگرم هروئین مشمول بند ت ماده ۵۰
الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و دارای مجازات اعدام می باشد به تجویز بندپ ماده  ۵۹۹قانون آیین دادرسی
کیفری به رای صادره اعتراض دارم ".النهایه دادگاه با عنایت به فرجامخواهی به عمل آمده و در اجرای ماده  ۵۶۸قانون
آیین دادرسی کیفری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت در دفتر جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به این
شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ باال تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای قاسم مزینانی عضو ممیز و
مالحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای هدایت اهلل جوادی دادیار دیوان عالی کشور اجماالً مبنی بر (اعتراض فرجام
خواه به جهت عدم توصیه محکمه محترم صادر کننده رای به مفاد حاوی  ۵۰الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر وارد
می باشد اعتقاد به پذیرش درخواست در نقض دادنامه فرجام خواسته دارم) در خصوص دادنامه شماره  ۶۵۰۱مورخ
 1938/17/23فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد.
"رای شعبه"

با توجه به محتویات پرونده فرجام خواهی دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان سیرجان در خصوص اعتراض به
رای اصداری از سوی دادگاه انقالب اسالمی سیرجان (شعبه اول) وارد تشخیص می شود زیرا برابر مقررات ماده ۵۰
الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مرتکبین جرائم مواد مخدر چنانچه مرتکب فعل  ،نگهداری حمل و خرید و ...بیش
از  ۹کیلو و مرتکبین فعل تولید ساخت ،فروش و  ...مواد صنعتی( هروئین ،متامفتامین و  )...شوند مجازاتشان اعدام و اال
مجازات درجه  ۶مشمول حالشان است .لذا با عنایت به اینکه موضوع از بحثی که دادگاه محترم بدان پرداخت منصرف
است از این رو دادنامه فرجام خواسته مستند به بند  ۵شق ب ماده  ۵۱۳قانون آیین دادرسی کیفری جهت رسیدگی مجدد
در دادگاه هم عرض نقض می شود
شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور
رئیس شعبه :مهدی احمدی

مستشار :قاسم مزینانی
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مستشار :حجت اهلل علی یاری

( )0رای دادگاه انقالب شهرستان بافت
تاریخ دادنامه1011/36/01 :
شماره پرونده18311880002233232 :
شماره دادنامه1131170073133008 :
مرجع رسیدگی :شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان بافت
متهم :آقای س  .د فرزند م  .ر
اتهام :نگهداری وحمل مواد مخدر به میزان  8کیلو گرم هروئین

پرونده کالسه  3873389092277272شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان بافت تصمیم نهایی شماره
3373309007377998
متهم :آقای س  .د فرزند م .ر با وکالت خانم س .م فرزند ب به نشانی استان کرمان  -شهرستان بافت  -شهر بافت -
...
اتهام :نگهداری و حمل مواد مخدر به میزان  4کیلوگرم هروئین
«رای دادگاه»
در خصوص اتهام آقای س.م ،فرزند م.ر ،متولد  ، 1900فاقد سابقه کیفری ،مبنی بر حمل میزان  4کیلوگرم هروئین
موضوع گزارش مورخ  78/70/38مامورین مواد مخدر سیرجان دادگاه با توجه به گزارش مامورین کاشف صورتجلسه
کشف وتوزین مواد  ،مفاد کیفر خواست دادسرا و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیق و رسیدگی مستندا
به مواد ،137،131،101و ماده 211همگی از قانون مجازات اسالمی و بند 3ماده 8و ماده 04الحاقی همگی از قانون
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت قانون بودجه  33هر چند با توجه به میزان مواد به استناد بند ت ماده 04
الحاقی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر در حکم مفسد فی االرض می باشد اما با توجه به ماده  283قانون
مجازات اسالمی و تبصره آن متهم موفق به توزیع مواد نگردیده و عمل وی موجب اخالل شدید در نظم عمومی نبوده
و مصادیق افساد فی االرض در این ماده بیان شده اند لذا حکم به محکومیت متهم به تحمل 24سال و1روز حبس
تعزیری (درجه )1و  00ضربه شالق تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان یک میلیارد وهفتصد میلیون ریال جزای
نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعالم می دارد .النهایه باتوجه به اقرار موثر و فقد سابقه موثر متهم با رعایت بند ت
وث(جهات تخفیف) ماده  98قانون مجازات اسالمی و به استناد ماده  98قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر
مجازات های نامبرده را به نصف تخفیف می نماید .و در خصوص خودرو حامل مواد سمند به شماره انتظامی 343ب93
ایران 40نظر به اینکه متهم بیان داشته متعلق به صاحب مواد می باشد لذا دادگاه در اجرای ماده  97قانون اصالح قانون
مبارزه با مواد مخدر حکم به ضبط خودرو مذکور به نفع دولت صادر و اعالم می دارد ودر راستای ماده  214قانون
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مجازات اسالمی با توجه به نوع مواد و عدم مصرف عقالیی حکم به معدومیت مواد صادر و اعالم می نماید .رای صادره
حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد./.
مستشاران دادگاه انقالب بافت :اسماعیل خواجه بهرامی

سجاد علیدادی سلیمانی
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( )0رای دیگری از دادگاه انقالب شهرستان سیرجان
تاریخ دادنامه1011/30/38 :
شماره پرونده1831180002133208 :
شماره دادنامه1131170001833207 :
مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان سیرجان
متهم :آقای ا  .ک ،فرزند خ
اتهام :نگهداری ودر معرض فروش قرار دادن میزان  105813کیلو گرم هروئین

پرونده کالسه  3473389092177298شعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان سیرجان تصمیم نهایی شماره
3373309091877200
متهم :آقای الف  .ب فرزند خ با وکالت آقای م  .ع  .الف به نشانی کرمان  -سیرجان ... -
اتهام ها:
 .1حمل میزان 14گرم هروئین
 .2نگهداری ودرمعرض فروش قراردادن میزان  437/19کیلو گرم هروئین
گردشکار :دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده وتکمیل تحقیقات ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند
متعال وتکیه بر وجدان وشرف بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای دادگاه»

در خصوص اتهام آقای الف  .ب فرزند خ ( نامبرده به اشتباه و با توجه به سابقه دار بودن خودش را میم  .نون معرفی
نموده است ).دارای سابقه کیفری دائر بر نگهداری و در معرض فروش قرار دادن میزان  19کیلو و  437گرم هروئین که
از سوی دادسرای عمومی وانقالب سیرجان کیفرخواست برای آن صادر گردیده است با توجه به گزارش مرجع انتظامی
و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در تمامی مراحل تحقیق ودادرسی و مویداً به سایر قرائن و امارات موجود در
پرونده بزهکاریش برای دادگاه محرز و مسلم است و با عنایت به اینکه اتهام متهم با توجه به میزان مواد ،برابر ماده
 04الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  1933/0/12در حکم افساد فی االرض است و تحت شمول بند
«ت» ماده الحاقی قرار دارد و برابر ماده  283قانون مجازات اسالمی  ،1932مصادیق افساد فی االرض مشخص شده
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و ماده  04الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از مصادیق ماده  283قانون مجازات اسالمی است ،لذا باید شرایط
انتهای ماده  283قانون مجازات اسالمی و خصوصاً تبصره آن را داشته باشد و در ما نحن فیه ،اقدامات متهم منجر به
اخالل شدید یا اشاعه در حد وسیع نبوده و قصد اخالل گسترده و یا ایراد خسارت عمده احراز نگردید و نیز علم به موثر
بودن اقدامات انجام شده  ،ثابت نشده است؛ چرا که متهم صرفاً حامل مواد بوده اند به استناد مواد 130 ، 130و 138
قانون مجازات اسالمی و بند  3ماده  8قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر واصالحات بعدی و ماده واحده قانون
الحاق ماده  04به قانون همان قانون مصوب  23/70/33و با توجه به ردیف یک ذیل جدول شماره  13تعرفه های
درآمدهای موضوع جدول شماره  4قانون بودجه سال  38کل کشور وی را به تحمل سی سال حبس تعزیری و پرداخت
دو میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید  .ضمنا دادگاه مستندا به ماده  214قانون مجازات
اسالمی در خصوص مواد مخدر مکشوفه چنانچه در امر تحقیقات و مصارف دارویی قابل استفاده باشند حکم بر ضبط و
در غیر این صورت حکم به معدوم شدن آنها اعالم می نماید .رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ
قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد
مستشار دادگاه شعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان سیرجان
عنایت اله راضی

سعید جوهر
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بخش دوم .طرح بحث
.1بیان موضوع:

در نظام حقو قی اسالمی در عصر غیبت حضرت ولی عصر (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) قضاوت از وظایف مجتهدین
می باشد ،وقضاوت از شئون روحانیت است .شهید ثانی (رحمت اهلل علیه) در کتاب القضاء بیان داشته« :أن االجتهاد شرط
فی القاضی فی جمیع األزمان واألحوال 2»...اما در حال حاضر که با گسترش جوامع وروابط بین انسان ها مواجه می
باشیم ،وبا توجه به حجم اختالفات پیش آمده ،دسترسی به این تعداد مجتهد امکان پذیر نبوده ،وبه افراد مأذون از قبل
ولی فقیه ،اجازه قضاوت اعطاء شده ،تا در بین آحاد افراد جامعه به داوری وحکمیت بپردازند.
در سیستم حقوق اسالمی قضات مأذون ،حد اذن شان قوانین ومقررات موضوعه می باشد ،وقضات با درک وفهم صحیح
قوانین ،نسبت به اجرای قوانین به قضاوت می پردازند .دادرس در این سیستم ،برای درک بهتر قوانین ومقررات ،از اصول
وقواعد حقوقی مسلم وپذیرفته شده ،می بایست استفاده کند ،وهمه این چارچوب ها ،برای قضاوت عادالنه ومنصفانه در
بین مردم است ،تا با وجود یک مقرره قانونی ،احکام متفاوتی نسبت به یک موضوع از مراجع دادگستری صادر نشود،
وصدور آراء متهافت ،ومتفاوت نسبت به یک موضوع واحد ،حرکت به سمت بی عدالتی ،وتبعیض می باشد .قطعاً هر دو
رای ،تصمیم درستی ارزیابی نخواهند شد .بنابراین همه تالش ها باید در جهت تبیین صحیح متون قانونی ،ودرک واحد
ویکسانی از قانون باشد ،که تاسیس نهاد رأی وحدت رویه به عنوان یکی از منابع الزام آور حقوقی شاهدی بر این
مدعاست.
مقنن نمی پذیرد که نسبت به موضوع واحد برداشت های متفاوتی وجود داشته باشد ،که نتیجه آن صدور آراء متفاوت با
استناد به یک نص قانونی واحد باشد ،وبرای جلوگیری از این بی عدالتی ،وتبعیض ،وناهنجاری در عرصه قضاوت ،سازوکار
رأی وحدت رویه پیش بینی شده است.
در این رهگذر سیاست های تقنینی که قانونگذار در مقام وضع قوانین ومقررات اختیار می کند ،در درک بهتر قوانین تاثیر
گذار می باشد ،زیرا مخاطب قانون ،مقصود قانونگذار حکیم را متوجه شده ،وبا توجه به آن سیاست تقنینی ،به تجزیه
وتحلیل قانون خواهد پرداخت.
یکی از شیوه های تقنین که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در تصویب وتدوین قوانین مورد استفاده قرار می
دهند شیوه احاله یا ارجاع کیفری می باشد.


در توضیح این روش باید گفت گاهی موضوعی از سابقه ذکر در قوانین برخوردار بوده ،ومتعاقباً موضوعات
مشابهی چه از لحاظ حکم یا موضوع پیش می آید که مقنن نیاز به وضع قاعده وقانون درباره موضوع مشابه
جدید دارد ،یک سابقه ذهنی هم در قوانین سابق سراغ دارد ،در مراحل بعدی بجای تکرار قواعد قبلی بیان شده،

 .2الجبعی العاملی ،زین الدین ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،تهران؛ اسماعیلیان ،چهارم .1908 ،جلد اول ،صفحه .934
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درباره همین موضوع مشابه جدید ،به آن قاعده قبلی ارجاع می دهد ،وبه اصطالح یک تیر ودو نشان می زند،
هم موضوع جدید را وارد عرصه قانون می نماید ،واز طرفی از هنر اختصار بهره می برد ،وبه همان بیان سابق
مخاطب را ارجاع می دهد ،تا بدین وسیله از بیان وتوضیح موضوع جدید بی نیاز باشد.
این سیاست تقنینی در قوانین جزائی ارجاع ( )Referenceکیفری یا احاله نامیده می شود ،وبر چند قسم بوده ،وبه
تناسب واقتضاء موضوع مقنن از آن در قانونگذاری بهره برده ،بر چند نوع می باشد .در ادامه مطالبی به طور خالصه از
مقاله «رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه» نوشته آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی،
وخانم زینب لکی استفاده شده است.

3

در تعریف این روش آمده« :گاهی قانونگذار پاره ای مقررات را که پیشتر وضع کرده است ،به موارد وموضوعات جدید
سرایت می دهد ،وبه جهت اینکه تکرار آن مقررات مالل آور نباشد ،طی عبارتی کوتاه به مقررات پیشین ارجاع می دهد،
وبدین منظور اعالم می کند که ترتیب مقرر در فالن قانون ،ویا حکم مواد آن قانون در این موارد نیز الزم الرعایه است.
بر این مبنا ،قانون ارجاع کننده ،قانونی است که حکم قانون دیگر – یعنی قانون مرجوع الیه – را در موضوعی معین
پذیرفته ،وبی آ نکه خود احکامی مکرّر ومشابه وضع کند ،اشاره وارجاع به قانون اخیر الذکر را کافی دیده است .از این
معنی می توان با عنوان تصویب اختصاری قانون یاد کرد وآن را از فنون قانونگذاری دانست».
در دسته بندی این روش به سه دسته می توان اشاره کرد -1 ،روش ارجاع جرم انگارانه ،مانند ماده ی  21قانون جرایم
رایانه ای که تعیین مصادیق ومحتوای مجرمانه را به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه احاله داده است 4.ویا در ماده ی
 227قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1932جرایم حدی را که در قوانین ذکر نشده اند ،5به استناد اصل 130
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 6به متون فقهی ارجاع داده است -2 .ارجاع کیفر گذارانه؛ مقنن ضمن جرم انگاری
وتعیین عناصر متشکله جرم در یک ماده ،کیفر وضمانت اجرای آن را به متنی دیگر ارجاع می دهد -9 .ارجاع کیفری
وصف گذارانه است؛ در این شیوه به چهار صورت حکم مساله بیان می شود؛ اول :الف در حکم ب است .دوم :الف به
منزله ی ب است .سوم :الف ب است .چهارم الف ب محسوب می شود.

 .9میر محمد صادقی ،حسین ،لکی ،زینب ،رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری
منصفانه ،فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال  ،1938دوره  ،0شماره .20
 .4ماده ی 12قانون جرایم رایان های مصوب سال  « :2811ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین
مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار
می رود را پاالیش (فیلتر) کنند .در صورتی که عمداً از پاالیش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند ،منحل خواهند شد»...
 .5ماده ی  ۶۶۵قانون مجازات اسالمی مصوب « :0930/10/10در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم ( )۶۱۱قانون اساسی

جمهوری اسالمی ایران عمل می شود ».
 .6اصل  130قانون اساسی جمهری اسالمی ایران « :قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا
فتاوای معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
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ارجاع کیفری وصف گذارانه به دو نوع ارجاع حکمی وارجاع غیر حکمی تقسیم می شوند.
الف) ارجاع کیفری حکمی به ارجاعی گفته می شود که مقنن یک رفتار مجرمانه را در حکم رفتار مجرمانه دیگر که از
پیش تعیین شده قلمداد می کند ،واز عبارت "در حکم" استفاده می کند .که این نوع ارجاع خود بر سه نوع است)1 .
ارجاع کیفری وصف گذارانه ناظر بر بزهکار؛ در این روش بزهکار در حکم مرتکب جرمی دیگر قلمداد می شود ،ومرتکب
به آن وصف خوانده می شود .ماده ی  207قانون کیفر همگانی مصوب سال  1970سابقه این شیوه قانونگذاری بوده
است7.در قوانین پس از انقالب نیز عناوین در حکم محاربه ومفسد فی االرض پرکاربردترین بوده اند )2 .ارجاع کیفری
وصف گذارانه ناظر بر رفتار مجرمانه؛ در این شیوه مقنن با توجه به عنصر مادی یک بزه ،رفتار مرتکب را در حکم جرم
دیگری تلقی می کند؛ مانند ماده ی  2قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند« .ماده دوم -
اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم
به حکمیمستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع
حق طرف دیگر دعوی باشد کالهبردارمحسوب و عالوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کالهبرداری محکوم خواهند
بود .تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کالهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره
محکوم میگردد».
 ) 9ارجاع امر کیفری وصف گذارانه ناظر به عنصر معنوی؛ مقنن عنصر معنوی یک جرم را در حکم عنصر معنوی جرم
دیگری قرار می دهد .اسبقه این امر به ماده ی  101قانون کیفر همگانی که عمل فردی که با آلت قتاله بدون قصد
قتل عمدا جرمی به دیگری وارد اورد ومنتهی به فوت وی شود در حکم قاتل عمدی است.
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ب) نوع دوم ارجاع غیر حکمی :در مورادی بدون آنکه مقنن رفتاری را در حکم رفتار دیگر قرار دهد با بکارگیری عنوان
کالسیک وکمکی برای جرم ،مخاطب را به احکام وضمانت اجرای آن عنوان کمکی احاله می دهد؛ مانند قانون ثبت
اسناد وامالک که در موارد متعددی شخص را کالهبردار محسوب نموده است .به طور مثال در ماده ی  173این قانون
آمده « :هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده وتقاضای ثبت کند کالهبردار
محسوب میشود .اختالفات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست».

 .7ماده ی  207قانون کیفر همگانی « :هر کس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت
صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصدتومان نیز محکوم شود و اگر
سفید مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت .در صورتی که مدعی خصوصی از تعقیب صرف نظر نماید مجازات
مرتکب از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود».
 .8ماده  « :101هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنیعلیه گردد بدون این که مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه
از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر این که آلتی که استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است».
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با بررسی قوانین مقرراتی که از این سیاست برای بیان وصف مجرمانه استفاده شده ،مشاهده می شود برای جرمی همچون
کالهبرداری یا جرایمی که در حکم کالهبرداری بوده ویا کالهبرداری محسوب ویا به مجازات کالهبرداری محکوم می
شوند ،حدود  23مورد در قوانین ومقررات پیش بینی شده است.
در مورد جرم حدی محاربه در قوانین حدود هفتاد مورد از این سیاست تقنینی بهره گرفته شده است .از جمله مواد  5و 6
قانون تشدید مجازات محتکران وگران فروشان مصوب سال  9،0961ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص
غیر مجاز از مرزهای کشور و اصالح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب سال
 10،0961مواد  65 ،60 ،50 ،29 ،20 ، 95 ،90 ، 03 ،02 ،12 01 ،11 01قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب
سال  0930مصادیقی از این دست می باشند.
در مورد جرائم د ر حکم مفسد فی االرض نیز حدود نه مورد در قوانین ومقررات پیش بینی شده است از جمله قانون
مجازت اخاللگران در نظام اقتصادی مصوب سال  ،13 0963قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان،
توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال  ،14 0963قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال
 ،15 0939ماده  2قانون تشدید مجازات اختالس وارتشاء وکالهبرداری مصوب سال  ،16 0961می توان اشاره کرد.
براساس نوع کاربرد سیاست تقنینی مذکور در بیان مقنن باید به پیاده سازی احکام وشرایط موضوع همسان اقدام نمود.
برای توضیح بیشتر باید گفت کالهبرداری جرمی با عنصر قانونی مشخص ،وعنصر مادی مرکب می باشد ،که شامل
توسل به وسائل متقالبانه (مانور متقلبانه) ،واغفال قربانی ،ودر نهایت بردن مال بزه دیده می باشد.

« .9ماده  - 3چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم میشود».
« .10ماده  - 1هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید ،مجرم و به یکی ازکیفرهای ذیل محکوم
خواهد شد.
الف  -در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فیاالرض نباشد به حبس از  2تا  17سال محکوم خواهدشد».
 « .11ماده  - 10هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظامجمهوری اسالمی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیلدهد یا
اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب میشود».
 « .12ماده  - 27هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از قلمروحاکمیت جمهوری اسالمی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقالل
کشورجمهوری اسالمی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم میشود».
 «.13ماده  - 2هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده  1چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم بهمؤثر بودن اقدام در
مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیاالرض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم میشود»...
 « .14ماده واحده :هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند .یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید ،چنانچه عضو باندباشد و یا قصد مبارزه با نظام
جمهوری اسالمی ایران را داشته باشد ،به اعدام محکوم میشود .همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول بهکشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم میگردد»...
 « .15ماده  - 9چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازاتاسالمی باشد مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس
ازدو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه واموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده
شدهاست،محکوم میشود .تبصره  -1چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عملارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فیاالرض نباشد ،مرتکب به حداکثر
مجازات مقرر دراین ماده محکوم میشود»...
 « .16ماده  -۵کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند عالوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق
رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد  ،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال
دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می ش وند و در صورتیکه مصداق مفسد فی االرض باشند مجازات آنها  ،مجازات مفسد فی االرض خواهد بود».
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اما در جایی که مقنن رفتاری را در حکم کالهبرداری ،یا به مجازات کالهبرداری محکوم ،ویا کالهبردار محسوب می
نماید ،دیگر پیاده سازی شرایط عنصر مادی بزه کالهبرداری در این فروض جایگاهی نداشته ،ومقنن به لحاظ نوعی
مشابهت ومماثلت از این روش در راستای اصل قانونی بودن جرم ومجازات برای جرم انگاری رفتاری استفاده نموده است.
به طور مثال مقنن در قانون تبانی برای بردن مال غیر مصوب سال  1970شمسی در ماده ی  2آن بیان نموده:
«اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم
به حکمیمستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع
حق طرف دیگر دعوی باشد کالهبردارمحسوب و عالوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کالهبرداری محکوم خواهند
بود ».تابعان حقوق کیفری به دنبال پیاده سازی شرایط واوضاع احوال ونتایح بزه کالهبرداری در مورد رفتار این بزهکار
نمی باشند ،واگر کسی به این فکر باشد خطای او آشکار ومحرز است.
در مورد جرای م در حکم محاربه یا حکم مفسد فی االرض نیز قضیه به همین شکل وصراحت خواهد بود .بزه حدی محاربه
شرایط اوصافی دارد که عنصر مادی را تبیین می کنند ،یا جرم مفسد فی االرض به همین شکل ،یک شاکله خاصی برای
تحقق دارند ،اما در جایی که مقنن مجرمی را در حکم مفسد فی االرض دانسته ،تابعان حقوق کیفری ومخاطبین قانون
مجاز به پیاده سازی وصحت سنجی انطباق عنصر مادی جرم حدی افساد فی االرض در مورد این فرض که مقنن آن را
در حکم مفسد فی االرض قلمداد نموده نمی باشند ،ومقنن پیش فرضانه پیاده سازی را انجام داده ،وبدلیل مشابهت از
این سیاست در جرم انگاری استفاده نموده است.
در قوانین ومقررات مربوط به مواد مخدر مقنن از این سیاست تقنینی بهره برده است .از جمله در ماده ی  3قانون مبارزه
با مواد مخدر بیان داشته « :مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای  1تا  4ماده ی  8برای بار دوم یک برابر و نیم
مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود .مجازات شالق برای بار دوم به بعد،
حداکثر هفتاد و چهار ضربه میباشد .چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد ،مرتکب
"در حکم مفسد فی االرض" است و به مجازات اعدام محکوم میشود».
در ماده ی  04الحاقی به قانون مذکور مصوب سال  1933نیز مقنن بیان داشته « :مرتکبین جرائمی که در این قانون
دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی االرض می باشند و به
مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به
اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به
حبس و جزای نقدی درجه  2و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند».
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مقنن دوبار در این قانون از عبارت "در حکم مفسد فی االرض" استفاده نموده است .سوالی که در این جا مطرح می شود
آیا شرایط ماده ی  283قانون مجازات اسالمی مصوب  1932/72/71وتبصره ی آن 17در مورد مرتکبین مشمول
ماده ی  04الحاقی یا ماده ی  3قانون مذکور به شرح فوق توسط دادرس باید احراز شود ،تا کیفر اعدام مشمول مرتکب
مذکور شود یا خیر؟
آرائی که در ادامه به بحث گذاشته می شوند در راستای رسیدن به پاسخ سوال مذکور وارزیابی اقدامات دادرسان دادگاه
های مذکور مطرح شده اند .چهار رای در این نشست بررسی می شود ،یک رای مربوط به شعبه ی دیوان عالی کشور،
ودو رای مربوط به دادگاه انقالب شهرستان سیرجان ،ویک رای مربوط به دادگاه انقالب شهرستان بافت می باشد .سه
رای از این آراء در یک پرونده مطرح شده اند.

« .17ماده  -112هرکس به طور گسترده ،مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ،جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ،نشر اکاذیب ،اخالل در نظام اقتصادی
کشور ،احراق و تخریب ،پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی
کشور ،ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ،یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فیاالرض محسوب و به اعدام
محکوم می گردد.
تبصره -هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومی ،ایجاد ناامنی ،ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن
اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازا ت قانونی دیگری نباشد ،با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم ،مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می
شود».
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 .2تحلیل و نظر حاضران و قضات صادرکننده رأی:

دبیر جلسه :از برکات ودستآوردهای نظام برگزاری جلسه امروز می باشد ،واینکه یک دستگاه متعلق به حاکمیت
واداره ی جامعه تصمیم خود را در معرض افکار عمومی قرار داده ،وبه نقد گذاشته ،تا صاحبان فکر اندیشه ،وخرد
در آن تأمل نموده ،وزوایای روشن وتاریک آن را بررسی نمایند .این نقد برای رشد وبهتر شدن است ،وهمانطور
که مقام معظم رهبری امام خامنه ای (زید عزه) در بیانیه ی گام دوم در بهمن ماه سال  1930بیان داشتند ،نظام
آماده اصالح خطاهای خود می باشد ،واز اصالح ونقد شدن ابائی ندارد ،چون الزمه ی پیشرفت یک جامعه ارزیابی
نقد شدن رفتارها می باشد .هدف از برگزاری این جلسات نیز ارتقاء رسیدگی ها وتصمیمات مراجع قضایی در
جهت نیل به احکام متقن واجرای بهتر عدالت در جامعه می باشد .دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی که اخیراً
از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابالغ شد نیز مورد اهتمام دادگستری استان کرمان بوده وبرگزاری جلسات نقد
رای در راستای اجرای بهتر این دستورالعمل ارزیابی می شود .در مورد آرائی که امروز به بحث گذاشته شده اند
باید گفت یکی از سیاست های تقنینی روش احاله ،ویا ارجاع کیفری است ،واز سال  1284در قوانین ایران مورد
استفاده قانونگذاران بوده است .هدف از این سیاست هم بجای آنکه مقنن در مورد جرم جدید واوصاف آن نیاز به
توضیح وبیان داشته باشد ،با روش احاله تابعان حقوق کیفری را به آن موضوع ارجاع می دهد ،واین ارجاع انواع
مختلفی دارد که بسته به اقتضاء موضوع مقنن از آن استفاده نموده است .در جرایمی همچون محاربه وافساد فی
االرض وکالهبرداری مقنن از این سیاست زیاد استفاده نموده است .در نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران که
بر اساس احکام شریعت فقه اسالمی قوانین ومقررات وضع می شوند ،وحاکم علی االطالق خداست ،ولی منصوب
از طرف خدا ودر عصر غیبت ولی فقیه اداره جامعه را برعهده داشته ،وفصل خصومت بین شهروندان از وظایف
حاکمیت است ،وقضاوت در اسالم مختص به مجتهد می باشد ،ولی به دلیل کمبود مجتهد از قضات مأذون
استفاده شده است .حد اذن قضات قوانین ومقررات موضوعه هستند که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده اند.
درک صحیح قوانین ومقررات واجرای آن از وظایف قضات وحاکمان بین مردم می باشد .حال با توجه به مسائل
پیش گفته نظرات حاضرین در خصوص موضوع مطروحه استماع می شود.
آقای سپهری (قاضی صادر کننده رای) :اینجانب به عنوان اقلیت و به عنوان مخالف صدور این رای اظهار نظر
کرده ام .عرض بنده این بود با توجه به اینکه ماده ی  283قانون مجازات اسالمی منصرف از قضیه که بحث
مواد مخدر بوده ،و نظر خود را اعالم نمودم .با توجه به اینکه ماده الحاقی سال  1933بوده ،وقانون گذار با توجه
به اینکه اطالع داشته ماده  283وجود دارد با سیاست کیفری در بحث مواد مخدر به عنوان یک شدت عمل
برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر بوده است .دوستان اعتقاد داشتند ماده ی  283اطالق دارد ودر بحث مواد مخدر
هم ساری و جاری است در مجموع دو دیدگاه وجود دارد .در بحث افساد فی االرض عده ای عقیده دارند مواردی
که در ماده ی  283ذکر شده است انحصاری است ،ودر همان ارتباط به کار برده می شود ،ومصادیق آن نیز در
همان ماده آورده شده است .اما برخی اساتید این را تعمیم داده اند و عقیده دارند در همه موارد می تواند وجود
داشته باشد ،قضات محترم صادر کننده اعتقاد بر اطالق ماده  283داشته اند ،اما با توجه به رویکرد خود قانون
22

گذار در بحث مواد مخدر به نظر می آید ماده ی  283خارج از موضوع است ،و دیوان عالی کشور هم تقریباً
همین نظر را داشت که ماده ی  238منصرف از این موضوع هست ،ودر نتیجه رای نقض شد ،وبه دادگاه هم
عرض یعنی شهرستان بافت جهت رسیدگی ارجاع شد .و بنده این اطالق رو در خصوص جرائم مواد جاری نمی
دانستم ،و به عنوان مخالف نظر خود را مطرح کردم .
جناب آقای علیدادی سلیمانی (قاضی صادر کننده رای) :مقدمتاً در مبانی فقهی و قرآنی افساد فی االرض خیلی
کوتاه عرض کنم که در بسیاری از آیات قرآن کریم فساد در کنار فی االرض آورده شده است که در بیست مورد
در کنار هم آورده شده است ،که به جنبه های اجتماعی مسئله توجه شده است ،وبه نظر می آید که در قرآن واژه
فساد معنای بسیار وسیعی دارد فی االرض به معنای گستردگی فساد مرتکب هست که در این خصوص نظر دو
تن از فقها نیز بررسی می شود .آیت اهلل مکارم شیرازی« :مفسد کسی هست که منشا فساد گسترده باشد بدون
توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فساد را به صورت گسترده اداره می کنند».
همچین حضرت امام (ره) فرمودند« :افساد به گونه ای است که مواد مخدر به صورت گسترده پخش شود و موجب
ابتالی بسیاری شود یا به قصد این عمل یا به علم به این اثر ».همچنین در این خصوص بخشنامه ای از سوی
شورای عالی قضایی در  1931/73/13صادر و مقرر داشته محکومیت به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر
در صورتی صحیح ومطابق موازین قانونی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق مفسد فی
االرض به او گردد؛ یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل ،سبب فساد در ناحیه ای از زمین شود .در موضوع پرونده
اطالق تبصره ماده ی  283کامالً با مبانی فقهی و قرآنی که عرض کردم تطبیق دارد ،و صحیح تر بود که ما
موضوع را از مصادیق ماده ی  283ندانیم و مجازات اعدام در واقع منصفانه نباشد.

جناب آقای خواجه بهرامی  :بحث کلی در خصوص ماده ی  04الحاقی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر
و ماده  283قانون مجازات اسالمی مصوب  1932مطرح هست برخی از قضات به این قائل هستند که قیود
ماده ی  283در خصوص ماده ی  04الحاقی که حاملین مواد را در حکم مفسد فی االرض دانسته ضروری
نیست .دیوان هم نظرش را در قالب چند جمله بیان کرده ،وهیچ گونه استداللی در رای دیوان مشاهده نمی شود،
و فقط بیان داشته که منصرف است .انصراف یک قاعده است یک قاعده اصولی ،وقتی می گوییم این موضوع
منصرف است از ماده  04الحاقی ،باید ببینیم دلیل انصراف چیست؟ اگر در ماده ی  04الحاقی می گفت مفسد
فی االرض کار تمام بود ،چرا قانون گذار در ماده  04الحاقی نمی گوید مفسد فی االرض می گوید در حکم مفسد
فی االرض؟ پس باید بین حاملین مواد مخدر بیش از  9کیلو که ما بحث اعدام را مطرح می کنیم  .ماده 283
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بیشتر به ذکر مصادیق پرداخته است ،پس در ماده ی  04الحاقی بایستی با ماده ی  283وجه اشتراکی داشته
باشد ،هرکس به طور گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد ،اما در ماده  04الحاقی آن را مفروض می دانیم و می
گوییم نیازی به نتیجه نیست ،و آن را مطلق میدانیم .
وقتی که می گوییم یک چیز در حکم چیز دیگر است قانون گذار نگاهی سختگیرانه داشته ،و خواسته با حدت و
شدت برخورد کند ،و آن جرم را اصال مقید ندانسته ،اما ما نمی توانیم از قیود غافل شویم  .بحث جان انسان ها
در میان است .
همین قانونگذار در قانونی  97گرم را با قیودی مرتکب اعدام می دانست ،و باالی  177گرم را به طور کلی
مستحق اعدام می دانست .همین قانونگذار به این نتیجه رسید که با اعدام نمی توان جامعه را اصالح کرد ،و
قانون گذار یک رفتار منفعالنه ای در ماده ی  04الحاقی داشته است ،یک عقبگرد یک عقب نشینی که از 177
گرم آمد به  9کیلو  .پس ما باید با نگاه قانون گذار همگام باشیم  .اعدام یک امر استثنایی است و باید به قدر
متیقن آن توجه داشته باشیم مالک مواد  ،مواد را از یکی تحویل می گیرد ،به کس دیگری تحویل می دهد ،این
مالک مواد چه افساد گسترده ای انجام داده  .امام (ره) در تحریر الوسیله در باب حدود هیچ فصل و بابی ندارد
امام تنها بحث محاربه را مطرح می کند .از نظر ما حتی ماده ی  283در اصلش مشکل دارد ،و با مبانی فقهی
ما سازگاری ندارد ،در مرحله اول وجدان ما حاکم بر تمام اعمال ما هست.
جناب اکبری زاده  :بحث مواد مخدر هم قصه پر غصه این روزهای جامعه جهانی وکشور ما می باشد ،ودارای
ابعاد سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی وفرهنگی می باشد .ما همسایه ای داریم به نام افغانستان  84الی  34درصد
خشخاش دنیا در افغانستان کشت می شود ،از سال  2771که آمریکا وناتو به افغانستان حمله کردند ،سطح زیر
کشت مواد مخدر افزایش یافت ،به طوری که میزان تولید تریاک در سال  2771حدود  99تن بوده ،ودر حال
حاضر بالغ بر  0777تن ودرآمد  07میلیارد دالری دارد .و به عنوان یک چالش جدی محسوب می شود.
جناب آقای ذبحی (رئیس شعبه  04دیوان عالی کشور) :بحثی که وجود دارد این است که آیا با وجود ماده ی
 04الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال  1933تصویب شد ،واز  1933/78/29الزم االجرا شد ،در
خصوص مواد مخدر ماده ی  283قانون مجازات اسالمی مصوب  1932قابل استناد است یا نیست؟ چند نکته
در این جا قابل بحث هست در کتاب شرح ماده ی  04الحاقی تقریباً  97صفحه ابتدایی بحث در خصوص کاهش
مجارات حبس ابد و اعدام بود ،ما از یک طرف مجارات های ابد و اعدام را مصادیق آن را بیان کنیم و کاهش
دهیم ،ولی با توجه به تبصره ،مجازات ها را قطعی و مصون از نهادهای ارفاقی قرار دهیم .سابق بر آن قانون یعنی
قبل از  1933مجازات سال  1932را داشت همین طور که مالحظه می کنید در ماده ی  98قانون مبارزه با
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مواد مخدر جرائم مواد مخدر را از حیث طبقه بندی تعزیری (بازدارنده ) قرار داده است .نکته قانون گذار این بود
که نمی خواست با وجود تاسیس های که در شرع و قانون داریم جرایمی از نوع مواد مخدر را مشمول مجازات
های حدی قرار دهد ،به خصوص اعدام را که بیان شود این اعدام حدی هست و حق اهلل بشود ،و با توجه به اینکه
ما سابقه قانون گذاری داشتیم با توجه به قسمت اخیر ماده ی  3آنجا هم تکرار جرم وقتی جمع مجموع مواد 97
گرم برسد در حکم افساد فی االرض قرار داده اند ،و نخواستند بگویند که تاسیس جدیدی می آوریم ،و اعدام
موضوع جرائم مواد مخدر به عنوان حد باشد بلکه در حکم افساد فی االرض است ،که دارای آثار و نتایج فراوانی
است .قانون گذار علیرغم اشراف به وجود ماده ی  283قانون مجازات اسالمی مصوب  1932برای جرائم مواد
مخدر مجازات در حکم افساد فی االرض را عنوان کرد آن چیزی که به روشنی از قانون بر می آید ،ورویه قضایی
است مرتکبان قانون مواد مخدر در مواردی که مجازات اعدام یا ابد دارند اگر که یکی از شرط های «الف» تا
«پ» را داشته باشد در حکم مفسد فی االرض است ،وکیفر اعدام دارند و اگر اینطور نباشد حسب مورد به مجازات
درجه یک یا دو محکوم می شود .همکاران نظر داشتند در کنار ماده ی  04الحاقی ما ماده ی  283قانون
مجازات اسالمی را اعمال کنیم .دو سه نکته مد نظر است؛ اول اینکه ماده ی  04الحاقی قانون خاص است ،اگر
مالحظه کنید در اکثر موارد اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر اصالح شد ،و چند مورد استثنا شد .در این قانون
بر اساس بند «ت» این شرط را گذاشته در موارد افعال هشت گانه ماده  8وزن سه کیلو مالک می باشد و صدر
ماده می گوید چنانچه مجازاتی با هر یک از بندهای این ماده مطابقت داشته باشد اعدام است علیرغم اینکه عمده
موارد اعدام را تغییر داده است برخی موارد را هم تشدید کرد .اگر وزن مواد بیش از دو کیلو باشد کیفر آن اعدام
است  .عنایت داشته باشید اوالً ماده ی  283افساد فی االرض حد است ،اما در ماده ی  04الحاقی مواردی در
حکم افساد فی االرض قرار داده شده است ،دوم اینکه چرا ما ماده ی  238را اعمال نمی کنیم ،اگر قانون گذار
بنای ارجاع به این ماده (  )283را داشت ،باید مصداق آن را هم عنوان می کرد .بنابراین با وجود قانون خاص ما
با ماده ی  283قانون مجازات اسالمی کار نداریم ،واستناد هم نمی کنیم .اما ببنید مصداق های ماده ی 283
و آن گستره اگر همکاری بخواهد علیرغم نص صریح در ماده ی  04به مصداق ها مراجعه کند ،ماده ی 283
به طریق اولی باید ما مجازات ماده  283را برای مرتکب اعمال کنیم ،چرا چون در قانون ما برای دو کیلو وسه
کیلو اعدام تعیین شده است .یک کیلوگرم هروئین یعنی هزار تا صد سانت ،یعنی صد هزار نفر آلودگی و این
تردیدی وجود ندارد که این مصداق ،مصداق بارز ماده  283است ،وقطعاً قانون گذار با علم به وجود ماده ی
 283برای جرائم مواد مخدر قانون خاص تعیین کرده است ،و باب مناقشه ای نیست ،وخود ماده ی  283را اگر
ما مالک قرار دهیم باید به تبصره عنایت داشته باشیم.
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جناب امیر میجانی (معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان) :از نظر اینجانب آرا صادره از شعب دادگاه
بافت و سیرجان از حیث توجه به ابعاد و آثار مترتب بر مجازات تعیین شده ،واز حیث عدالت محوری ودر نظر
گرفتن انصاف و عدالت دارای ارزش است ،و همکاران از جهت تفسیر راهی را برگزیدند که به متهم یک نظر
ارفاقی داشته باشند ،که به نوعی گریز از مجازات شدید است ،لذا به نظر هر دو رای صادره ( دادگاه بافت و
سیرجان ) دارای ارزش قابل قبولی است .اما از جهت ایرادات وارد بر آراء از حیث شکلی ،در مورد رای دادگاه
سیرجان اینکه در گردش کار مطالبی که در آن منعکس شده ،به نظر ناکافی است همچنین در تبیین نوع اتهام
ما قضات عادت کردیم به صرف اوصاف مجرمانه ای که تفهیم اتهام می شود ،بسنده می کنیم در حالی که
ضرورت دارد که اعالم کنیم متهم چه اعمال و افعالی را مرتکب شده است ،در بحث تبیین ادله باز به ذکر تیتر
وار ادله پرداخته می شود ،در حالی که شاخصه های اتقان آراء ایجاب می کند به توصیف ادله پرداخته شود ،به
عنوان مثال اقرار متهم در مرحله دادسرا بوده ،یا دادگاه ،یا مرجع انتظامی که این موارد در رأی بافت نیز مشاهده
می شود .اما از حیث استدالل وتفسیر صورت گرفته مبحث و محور اختالف مشخص است ،وقانون گذار با علم
واطالع در ماده  04الحاقی از واژه " در حکم مفسد فی االرض " نام برده ،اما در ماده ی  283فقط بحث افساد
فی االرض را بیان کرده ،باید به این پرداخته می شد که آیا این دو مفهوم یکی هستند ؟ آیا از حیث آثار هم یکی
هست؟
آقای شجاعی (نماینده مرکز وکالء قوه قضاییه) :ماهیت کیفر اعدام از دیر باز مورد بحث حقوقدانان و قضات بوده
است ،که آیا این یک مجازات حدی است یا تعزیری؟ برخی معتقدند که ما نمی توانیم اعدام تعزیری داشته باشیم،
چون که در متون فقهی بحث مواد مخدر نبوده ،اما اثرات سوئی که مواد مخدر خصوصا مواد مخدر صنعتی در
جامعه داشته و اشاعه فسادی که می تواند داشته باشد ،آثار مفسد فی االرض را بر آن مترتب دانسته اند ،که به
نظر می آید ،با توجه به تصویب ماده ی  04اصالحی یک مجازات خاص می تواند باشد ،قانون گذار در ماده ی
 04الحاقی در مقام بیان یک حکم خاص بوده و عنوان شده در صورت وجود یکی از شرایط در حکم مفسد فی
االرض می باشد ،لذا نظر جناب آقای سپهری واستدالل دیوان عالی کشور که عنوان داشته که ماده ی 04
الحاقی منصرف از ماده ی  283قانون مجازات اسالمی می باشد ،موجه تر به نظر می آید .چرا که ماده ی
 283قیودی وجود دارد که ممکن است به بحث مواد مخدر ارتباط پیدا نکند مانند اخالل در نظم عمومی ،وناامنی
واشاعه فساد ،گستردگی ،واگر قانون گذار قیودی را مثل ماده ی  283در بحث مواد مخدر الزم می دانست می
توانست در ذیل ماده ی  04الحاقی آن موارد را بیان نماید .لذا قانون گذار خواسته آثار مجازات اصلی در آن جرم
لحاظ شود ،نه قیود و شرایط خاص آن جرم ،و به نظر می آید تفاوت در حکم بودن آن و اصل آن رعایت آثار

26

جرم اصلی است نه شرایط و دلیل اینکه قانون گذار از لفظ " در حکم" استفاده نموده است خواسته آن تشابه
اینکه این مجازات ها از لحاظ شدت با هم داشته اند قانون گذار را بر آن داشته که از این واژه استفاده نماید .
آقای کریمی (مستشار محاکم تجدیدنظر استان کرمان) :بحث افساد فی االرض کامالً ریشه در فقه دارد و با
نگاهی به ماده ی  04الحاقی مشخص نیست که این جرم بحث افساد فی االرض هست یا تعزیری؟ اگر در حکم
افساد فی االرض است بایستی کلیه آثار مربوط به آن را در حکم لحاظ کرد .رایی که همکاران محترم صادر کرده
اند با عدالت سازگار تر هست و به عدالت نزدیک هست اگر چه به تعبیر برخی همکاران با قانون انطباق نداشته
باشد .بحثی دیگری که عنوان شد گفتند که صد گرم هروئین این تعداد افراد را آلوده می کند اگر ما مالک را این
بگذاریم چرا آمدیم  9کیلو را مالک قرار دادیم وچرا  977گرم مالک نباشد؟ من شخصاً این استدالل را نمی
پذیرم  .رای که بافت صادر کرده کاش با یک تفسیر دیگه ای انجام شده بود در رای بافت بحث حمل مواد هست
و باید با بحث فروش و ترانزیت خیلی باید تفاوت گذاشت ،ما یک آیه قران داریم که " وال یسرف فی القتل " در
قتل اسراف نکنید ،ما باید قدر متیقن ها را در نظر بگیریم ،جرم حمل یک جرم مانع است و هنوز به مرحله افساد
نرسیده متهم توسط مامورین دستگیر شده  ،افساد فی االرض باید فیزیکی واقع شود  .که اگر هم موفق به توزیع
نشدند چطور ما اینجا مصداق افساد فی االرض می گیریم ؟ رای همکاران به خاطر اینکه عدالت درونی آنها اجازه
نمی داده این گونه رای صادر کردند یک قیدی در تبصره ماده  8هست که در خصوص حاملین استفاده می
کردیم با این عبارت " یا عدم احراز قصد توزیع و فروش " به نظر بنده برخی مقررات قانونی با عدالت سازگاری
ندارد.
آقای امینی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان) :ابتدا بایستی کانون توجه قانون گذار را پیدا کرد ،و
بعد در مورد آن موضوع بحث کرد .تفسیری که ما انجام می دهیم باید با رعایت خواسته قانون گذار باشد ،و ما
نمی توانیم بر خالف خواسته قانون گذار عمل کنیم .باید اجتهاد را در مقابل نص کنار بگذاریم .مساله ای که در
مورد بحث امروز است در بحث محاربه هست یا در موضوع کالهبرداری نیز وجود دارد .آیا آثار و تبعاتی که در
کالهبرداری بار می شود در حکم کالهبرداری هم هست؟ مثال تخفیف در کالهبرداری اعمال می شود آیا در
حکم کالهبرداری هم اعمال می شود ؟ ما می گوییم ماده ی  04الحاقی از نوع حدود و افساد فی االرض هست
آیا توبه ای که در افساد فی االرض پذیرفته می شود اینجا هم پذیرفته می شود یا خیر؟ نظر بنده این است که
وقتی از لفظ "در حکم" استفاده می شود آثار و تبعات را باید برایش در نظر بگیریم یعنی حکم آن بر این نیز بار
می شود .بنده با نظر آقای سپهری هم عقیده ام.
قزلباش (رئیس شعبه ی چهار دادگاه انقالب کرمان) :در خصوص رای صادره از دادگاه انقالب شهرستان بافت
ایرادات ماهوی توسط عزیزان بیان شد .در خصوص ایرادات شکلی چند نکته را بیان می کنم .در دادنامه نام
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خداوند متعال گفته نشده است ،فقدان گردش کار و عدم مشخصات کامل متهم و وکیل و همچنین از حیث جمله
بندی نکته ای که در ماده ی  04است ،عدم وجود مجازات شالق است که در رای مجازات شالق آورده شده
است ،در حالیکه در این ماده تنها حبس و جزای نقدی وجود دارد .و در خصوص اعمال ماده ی  214قانون
مجازات اسالمی حکم بر معدوم شدن داده شده که این واژه بیشتر نسبت به جانداران کاربرد دارد ،و بهتر بود از
واژه امحاء استفاده شود .و با توجه به اینکه ماده  04الحاقی در حکم مفسد فی االرض آورده نیاز به وجود
شرایطش ماده ی  283قانون مذکور نیست ،و باید حکم و آثار اجرا شود .
آقای علیدادی ( اظهارات در دفاع از رای صادره )  :نکته ای که عنوان شد عزیزان اظهار داشتند که در حکم فساد
فی االرض ،با در افساد فی االرض فرق می کند ،و قانون گذار تعمداً این کار را کرده و درست هم است اما از آن
طرف هم باید بگوییم که در حکم افساد فی االرض با اینکه به مجازات افساد فی االرض محکوم می شود ،باز
فرق می کند ،قطعاً موضوعی فراتر از صرف مجازات بوده ،یک وجوه اشتراک برجسته ای داشته ،باید به آن برسیم.
آقای خواجه بهرامی( اظهارات در دفاع از رای صادره )  :نگاه قانون گذار بیشتر در بحث فروش و توزیع هم در
تبصره ماده ی  0و هم در تبصره ماده ی  8و جا داشت ما اینجا به تبصره بیشتر توجه می کردیم ،و زمانی می
خواهیم بگوییم یک موضوع در موضوع حکم دیگری است باید یک وجه اشتراکی را پیدا کنیم ما نعل به نعل
ماده ی  283نمی رویم جنایت علیه تمامیت جسمانی و تمام .آیا هر جرمی سه عنصر دارد یا ندارد؟ چه سوء
نیتی حامل مواد دارد ؟ سوء نیت عام چیست؟ سوء نیت خاص چیست؟ اینها باید مد نظر قرار گیرد ،و قانون گذاری
که بگوید حامل مواد ،ما به وضع معیشت تو هیچ توجهی نمی کنیم و اگر مواد حمل کنی ما فقط اعدامت می
کنیم اجرای حدود اسالمی دائر مدار مصالحی است ،و باید بستر آن مهیا باشد اگر ما بستر معیشت را فراهم
نکردیم و اعدام کردیم قطعاً مسئول هستیم ،و این را شک نداشته باشید که در آینده اعدام باید برداشته شود.
سوال من از آقای دکتر ذبحی این هست که شما دارید ماده ی  04الحاقی را به موضوعی ارجاع می دهید که
هیچ مبنای فقهی ندارد در فقه ما اصالً مفسد فی االرض نداریم ،و فقط به مصادیق بسنده شده است و ما باید
رای را بر اساس وجدان صادر کنیم .اگر فردی  4کیلو هروئین را برای منطقه خاصی برد مثال برای معتادین
منطقه خاصی در تهران آیا این افساد فی االرض هست ؟ آیا نگاه دین اسالم این هست که اعدام شود؟
آقای سپهری  :عرض ما این است که وقتی صراحت قانون گذار و مر قانون این است و اگر ما با این دید نگاه
کنیم که اگر حامل  07کیلو هم حمل می کرد ما نباید اعدام صادر کنیم و نقشی در افساد ندارد ،چه مشکالتی
به بار می آورد ،پس حامل به چه منظوری دارد این مواد را حمل می کند
آقای اکبری زاده  :ما در قوانین درباره محارب  07مورد داریم در مورد کالهبرداری  23مورد داریم در بحث
افساد فی االرض چندین مورد داریم ،از جمله قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور این یک مسئله
که مقنن با توجه به وجوه اشتراک از سیاست تقنینی ارجاع استفاده کرده است ،و اال این نباید موضوعیت داشته
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باشد ،چون مشابهت بوده از این سیاست استفاده کرده ،و مسائل متعددی است که در نظام حقوقی ما وجود دارد
وما قضات ماذون هستیم ودستگاه تقنین جداست ،دستگاه قضا جداست .حد اذن ما قوانین و مقررات است ما شاید
دیدگاه ها و تحلیل های متفاوتی و نقدی نسبت به قوانین داشته باشیم ،اما باید قانون را پیدا کنیم ،ولو قبول
نداشته باشیم ،وصدور احکام خالف قانون بنا به فرمایش قرآن کریم حکم به غیر ما انزل اهلل است ،و در جمع
بندی که می توان ارائه کرد اکثریت جمع حاضر اعتقادشان بر این هست که در جایی که مقنن از عبارت "در
حکم مفسد فی االرض" استفاده کرده است ،مثل ماده ی  04الحاقی در واقع ارجاع کیفری وصف گذارانه ناظر
به بزهکار است ،توجه به شرایط آن بزه وشرایط موضوع منتفی است ،در این بحث مقنن اوالً گفته این فرد مصداق
مفسد فی االرض است ،وکیفر آن هم اعدام است ،ما هستیم و قانون ،ودر پرونده هر برداشتی غیر از این شود
تاب دفاع در مقابل نصوص قانون ندارد .
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بخش سوم :جمع بندی نتیجه گیری
استفاده مقنن از سیاست تقنینی ارجاع کیفری (یا احاله کیفری) در جرم انگاری بعضی رفتارهای مجرمانه که به
دلیل وجود جهات تشابهی که بین رفتار جدید وبزه سابق الوضع وجود داشته ،ضرورت دارد که تابعان حقوق کیفری
وجامعه حقوقی در درک روش مقنن ،واحکام وشرایط وضوابط حاکم بر این شیوه از قانون نویسی ،مطالعه الزم
وکافی را داشته ،ومقصود ومنظور مقنن را درک نمایند.
درک صحیح این روش وآگاهی از احکام مترتب بر این نوع قانونگذاری باعث می شود تا مخاطب به شکل
صحیحی با قانون مواجه شده ،واز انحراف از معیار صحیح حقوقی وقانونی مصون بماند ،وتبعات وآثار این عدم
مواجهه ی صحیح اصولی وعدم فهم منظور واضعان قانون ،در استفاده از این روش ،اندیشه دادرسان ونویسندگان
حقوقی را به سمت خطا واشتباه سوق می دهد.
در ماده ی  04الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ویا ماده ی  3قانون مذکور که مقنن از عبارت "در حکم
مفسد فی االرض" استفاده نموده ،مرتکب را تحت شرایطی مصداق مفسد فی االرض اعالم نموده ،ودر واقع از
سیاست تقنینی ارجاع یا احاله کیفری استفاده نموده ،واز نوع ارجاع کیفری وصف گذارانه ناظر بر بزهکار می باشد.
در این شیوه مقنن مرتکب رفتارهای خاص موضوع مواد فوق الذکر را مصداق مرتکبان بزه حدی مفسد فی االرض
تلقی نموده است ،وانجام رفتار را نازل منزله مرتکب جرم حدی مذکور دانسته است.
بنابراین دادرسی نمی تواند به بررسی وجود شرایط مندرج در ماده ی  283وتبصره ی آن از قانون مجازات
اسالمی مصوب  1932/72/71بپردازد؛ وارزیابی نماید آیا رفتارهای وی مصداقی از بزه حدی افساد فی االرض
می باشند یا خیر؟ وآنگاه در صورت مثبت بودن پاسخ به تعیین کیفر براساس بزه موصوف بپردازد.
حتی در این فرض مقنن نوع کیفر را نیز خودش بیان نموده است ،واختیار تعیین کیفر از موارد چهارگانه کیفر
مفسد فی االرض را از قا ضی یا قضات رسیدگی کننده سلب نموده است .با این اوصاف آراء صادره از محاکم
دادگاه انقالب شهرستان های سیرجان وبافت منطبق بر قانون نبوده ،که به دلیل همین عدم انطباق وخروج از
مسیر حقیقی از اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،وبه خطا رفتن تصمیم ایشان ،شعبه ی  08دیوان عالی کشور
آن را نقض نموده است.
البته نویسندگان حقوقی نیز از این خطا مصون نبوده ،ودر مقاله "معیارهای ناظر بر شناسائی مفسد فی االرض با
تاکید بر جرایم مواد مخدر" به همین شکل با قانون برخورد داشته ،که خالف درک صحیح سیاست تقنینی مذکور
واحکام وشرایط حاکم بر استفاده از این روش وآثار مترتب بر آن ارزیابی می شود.

والسالم علی من التبع الهدی
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