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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 وحقوقی 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

ساعت

روز

شروع

 0011/10/62پنجشنبه

11:11

ساعت پایان محل جلسه
01:11

دبیر جلسه

سالن کنفرانس شهید بهشتی

محمد باقر

دادگستری کل استان کرمان

اسالمی

«نشست نقد رأی قضایی»
با موضوع :گردش کار وجایگاه آن
با توجه به اینکه ساختار رأی یکی از شالوده های اساسی ذهنی قاضی برأی پی ریزی بنای یک
رأی وتصمیم قضایی می باشد ،رعایت استانداردهای الزم جهت تنظیم مفاد یک رأی ،الزمه اش
توجه به این ساختار می باشد ،ویکی از ارکان واجزاء ساختار رأی درج گردش کار در رأی می
موضوع جلسه

باشد ،به همین منظور در نشست نقد رأی روز پنجشنبه  62فروردین ماه  1077در دادگستری
کل استان کرمان با حضور معاون منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان جناب آقای اسالمی،
ومعاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری جناب آقای امیر میجانی ،ومعاون ارزشیابی ونظارت
جناب آقای مبشری ،ومعاون محترم اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم جناب آقای قویدل ،قاضی
صادر کننده آقای مهدیان ،وتعدادی از قضات ورئیس کانون وکالی دادگستری استان کرمان،
وحضور آقای دکتر محمدرضا صفی نتاج عضو هیات علمی دانشگاه ،ورابط پژوهشگاه قوه
قضائیه در استان کرمان ،برگزار گردید.
 -1آقای محمد باقر اسالمی ،معاون منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان.
 -6آقای مسعود امیر میجانی ،معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان.
 -9آقای غالمعباس مبشری ،معاون ارزشیابی ونظارت دادگستری کل استان کرمان.
 -0آقای سید مهدی قویدل ،معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم.
 -5آقای مصطفی مهدیان مقدم ،دادیار دادسرای عمومی وانقالب شهرستان کرمان (قاضی صادر کننده

اعضاء جلسه

رأی).
 -2حجت االسالم والمسلمین ابراهیمی ،رئیس کل محاکم عمومی وانقالب شهرستان کرمان.
 -0آقای رضا نیک بخت ،رئیس شعبه ی سیزده دادگاه تجدیدنظر استان کرمان.
 -8آقای ابراهیم خلیفه ای ،رئیس شعبه ی سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان.
 -3آقای جمالی ،رئیس شعبه ی یازده دادگاه تجدیدنظر استان کرمان.
 -17آقای اکبر کمالی ،مستشار محاکم تجدیدنظر استان کرمان.
 -11آقای زین الدینی ،مستشار محاکم تجدیدنظر استان کرمان.
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 -16آقای محمد محقق ،مستشار محاکم تجدیدنظر استان کرمان.
 -19آقای حمید کریمی ،مستشار محاکم تجدیدنظر استان کرمان.
 -10آقای اکبر مختاری ،معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی وانقالب شهرستان کرمان.
 -15آقای علی میرزا بیگی ،معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی وانقالب شهرستان کرمان.
 -12آقای رسول عسکری ،دادرس شعبه ی  172دادگاه کیفری دو شهرستان کرمان.
 -10آقای سلیمانی ،دادیار دادسرای عمومی وانقالب شهرستان کرمان.
 -18آقای ایرانمنش ،نماینده کانون وکالی دادگستری استان کرمان.
 -13آقای دکتر محمدرضا صفی نتاج ،عضو هیات علمی دانشگاه.

-67

آقای اکبری زاده ،مستشار محاکم تجدید نظر استان کرمان ورابط پژوهشگاه قوه قضائیه.
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بخش اول .آراء قضایی مربوط
( )0رأی شعبه ی یازدهم دادیاری دادسرأی عمومی وانقالب شهرستان کرمان
تاریخ دادنامه0911/16/61 :

شماره پرونده0090019103099099 :
شماره دادنامه0090019103099919 :
مرجع رسیدگی :شعبه ی یازدهم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان کرمان
شاکی :آقای س  -ا فرزند ع
متهم :آقای ا – ر فرزند حع
اتهام :خیانت در امانت

پرونده کالسه  0090019103099919شعبه يازدهم دادياري دادسراي عمومي و انقالب کرمان تصمیم نهايي
شماره 0090019103099099
شاکي :آقاي س  -ا فرزند ع به نشاني استان کرمان  -شهرستان کرمان  -شهر کرمان ... -
مشتكي عنه :آقاي ا  -ر فرزند ح به نشاني استان کرمان  -شهرستان کرمان  -شهر کرمان ... -
اتهام :خیانت در امانت
بسمه تعالي
درتاريخ  01 / 90 / 0900جلسه شعبه يازدهم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان کرمان در وقت
فوق العاده به تصدي اينجانب امضاء کننده ذيل تشكیل است  ،پرونده کالسه پیوست تحت نظر است  ،با توجه
به جمیع اوراق و محتويات پرونده و با استعانت از خداوند متعال  ،ختم تحقیقات و کفايت آن را اعالم و به شرح
آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد .

((قرارمنع تعقیب))
دادستان محترم دادسرأي عمومي وانقالب شهرستان کرمان
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احتراما در خصوص شكايت آقاي س  -آ علیه آقاي ا  -ر با وکالت خانم ر  -ر دائر بر خیانت در امانت و سوء
استفاده از سفید امضا نسبت به سه يا چهار فقره سفته( به شماره هاي  -999009-999000نامعلوم ) .
• گردشكار:
پرونده پس از ارجاع به اين شعبه  ،در مسیر تحقیقات مقدماتي قرار گرفت و جهت روشن شدن موضوع
شكايت اظهارات شاکي اخذ و بیان داشت((برأي اينكه( از سوي مقام قضايي مربوطه) به زندان نروم مجبور شدم
سفته ها را امضا کنم يعني سفید امضا کردم بدون مبلغ و بدون اسم و بدون تاريخ و قرار بود سفته ها امانت باشد
يعني به من مسترد شود ولي مشتكي عنه نسبت به اجرأي سفته ها اقدام کرده است درحالیكه من هیچ بدهي به
مشتكي عنه نداشتم )) و شاکي در ادامه درخواست تعیین کارشناس مالي جهت بررسي موضوع و احراز عدم
بدهي خود نموده است و مدعي است عین همین موضوع در دادگاه تجديدنظر مطرح که قضات محترم به اين
نتیجه رسیدند که جزء تعیین کارشناس برأي رسیدگي به پرونده نمي باشد که اسناد مذکور به شرح صفحات 01
الي  91ثبت پرونده گرديده است که در ادامه مشتكي عنه احضار و از ايشان تحقیق به عمل آمد که ايشان بیان
داشت ((سفته ها به اسم و فامیل و کدملي و امضاي خود آقاي آ در حضور سه شاهد امضا شد و سفته نیازي به
ذکر مبلغ ندارد چون سفته با ذکر مبلغ بوده است و سفته ها بابت طلبي بود که ايشان از طريق چک علیه من
اقدام حقوقي کرده بود درحالیكه چک هاي(ايشان) هیچ منشاء نداشته و برأي ربا بوده است و هیچ پولي واريز
نشده بود و اگر ايشان واريزي برأي من داشته من قبول دارم و حتي يک سري هم پول به حساب ايشان واريز
کردم تا چک ها مسترد شود و ساير شهود خود را نیز معرفي خواهم کرد)) ،از شاهد تعرفه شده از سوي شاکي
به شرح صغحه  99پرونده به هويت آقاي س  -ب تحقیق به عمل آمد که بیان داشت ((آقاي س  -آ از قاضي
پرونده مربوطه درخواست کرد که وقتي به او بدهند تا رضايت آقاي ر .را اخذ نمايد و در نهايت  099میلون
سفته را امضا کرد)) وکیل مشتكي عنه نیز در ادامه جهت دفاع از موکل خود بیان داشت (( اوال موکل بنده در
پرونده به شماره بايگاني  019000شعبه  9بازپرسي دادسرأي عمومي و انقالب شهرستان کرمان  ،شاکي بوده
است و بنابربر نقل قول آقاي آ اگر سفته ها به فرض امانتي هم بوده باشد  ،چرا در همان بازپرسي اين مطلب
امانت درج نشده بود؟و بر چه مبنايي اين سفته ها امانتي اخذ شده است ؟ثانیا چرا بعداز گذشت يک سال و نیم
از طرح شكايت کیفري و رضايت موکل بنده در بازپرسي سوم بدون ارائه يک اظهارنامه و بدون ارائه هیچگونه
شكايت کیفري  ،بدون ارائه هیچ گونه دادخواست حقوقي مبني بر استرداد الشه سفته اقدام به طرح شكايت
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کیفري نموده اند ؟ثالثا شاکي هیچ دلیل و رسیدي مبني بر امانتي بودن سفته ها ندارد و امضا و اثر انگشت ايشان
بر روي سفته ها موجود است)) در ادامه از شاکي در خصوص چک هاي مورد ادعاي مشتكي عنه تحقیق گرديد
که ايشان بیان داشت ((چک هاي ايشان(آقاي ر) در سال  09به دست من رسید البته به صورت غیر مستیقم
،يعني خودم با ايشان هیچ معامله اي نداشتم و چک هاي ايشان از طريق ظهرنوسي به من منتقل شد تقريبا مجموع
همه چک هاي ايشان  19الي  99میلیون تومان بود و ايشان آمد پیش وکیلي به نام آقاي ا .ا و تمام واقعیت را بیان
کرد که در صورت لزوم ايشان را احضار کنید من بر روي چک ها دادخواست دادم ،ايشان محكوم شد و در
مرحله اجرا آمد ،پول چک ها را داد بدون اينكه يک کلمه از ربا صحبت کند و سال  01آقاي ح  .ج با من
مشكل برخورد و شاکي من شد و آقاي ر از موضوع شكايت ايشان مطلع شد و فهمید ما دادگاه داريم و ساعت
 00ظهر به دادگاه آمد و پروند من را با اعمال نفوذ به شعبه ديگري برد که قاضي پرونده  ...گفت تو نزول خوار
هستي بايد بروي زندان و يا رضايت شاکي را بگیري  ...و آقاي س  .ب از مستخدمین آقاي ر است و شهادت
ايشان را قبول ندارم و سفته ها صرفا به امضا و انگشت من رسیده است))
• استدالل :
با توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده از سوي طرفین و اظهارات اخذ شده از طرفین به صورت
انفرادي و در جلسه مواجهه حضوري نظر به اينكه
 -0با توجه به صدور قرار نهايي از سوي شعبه سوم بازپرسي دادسرأي عمومي و انقالب شهرستان کرمان به
شرح صفحه  91پرونده ،در خصوص شكايت آقاي ر علیه آقاي آر دائر بر رباخواري و تحصیل مال از طريق
نامشروع  ،که حاکي از موثر بودن رضايت مشتكي عنه در صدور قرار نهايي مي باشد لذا به نظر مي رسد صدور
سفته هاي مورد ادعاي شاکي  ،حتي به فرض سفید امضا بودن جهت تحصیل رضايت شاکي در پرونده مذکور
بوده است و اساسا منشاء صدور اين سفته ها اخذ رضايت آقاي ر به عنوان شاکي در پرونده استنادي بوده است و
نه رابطه مالي و اختالف حساب طرفین.
 -0درخواست شاکي جهت ارجاع امر به کارشناس امور مالي از حیث اين مرجع مسموع نمي باشد و مستندا
به ماده  099قانون آيین دادرسي کیفري ضروري نمي باشد؛ زيرا صرف نظر از اينكه ارجاع امر به کارشناس مالي
موجب اطاله بي مورد تحقیقات مي گردد  ،تاثیري در کشف حقیقت ندارد چون همانگونه که بیان شد حسب
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محتويات پرونده و اسناد و مدارک ابرازي از سوي طرفین  ،منشاء صدور سفته هاي سفید امضا مورد ادعاي
شاکي  ،اخذ رضايت مشتكي عنه در پرونده شعبه سوم بازپرسي بوده است و نه پرداخت بدهي و اختالف حساب
مالي طرفین .
 -9صدور سفته سفید امضاء(به صورت عدم درج مبلغ و تاريخ و صرفا با امضا از سوي صادر کننده ) اساسا
به معناي اعطاي وکالت در تحرير محتويات سفته از قبیل مبلغ و تاريخ سفته تا میزان مبلغ سفته تعريف شده از
سوي بانک مربوطه مي باشد لذا تحديد حدود اختیارات وکیل نیازمند تصريح مي باشد تا مشخص شود وکیل تا
چه میزان از حدود و اختیارات اعطايي از سوي موکل(صادرکننده سند سفید امضا) عدول کرده است که اين امر
نیز در پرونده محرز نمي باشد
 -1جرم انگاري بزه سوء استفاده از سند سفید امضا اعم از چک يا سفته موضوع ماده  319قانون مجازات
اسالمي کتاب پنجم بخش تعزيرات  ،جهت حمايت کیفري از صادر کننده سندي است که با اعطاء وکالت در
تحرير ساير مندرجات سند  ،قصد پرداخت تعهد موضوع آن سند يا اجرأي تعهد را دارد نه صادر کننده اي که
قصد پرداخت سند سفید امضا را ندارد ؛لذا با توجه به اظهارات شاکي مبني بر اينكه مجبور شده است جهت اخذ
رضايت شاکي اين سند را به صورت سفید امضا  ،امضا کند که بدين نحو به نظر مي رسد اساسا نامبرده قصد
پرداخت سفته سفید امضا به هر مبلغي را نداشته است لذا بدين کیفیت موضوع تخصصا از شمول ماده مذکور
خارج است.
-9

شاکي بیان داشته است به دلیل اجبار جهت اخذ رضايت شاکي مجبور به دادن سفته ها به صورت سفید

امضا شده است که با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفین  ،وضعیت شاکي در پرونده شعبه سوم بازپرسي
دادسرأي عمومي و انقالب شهرستان کرمان که به نظر مي رسد شاکي ،جهت جلوگیري از اعزام به زندان و
بازداشت به لحاظ عدم تامین وثیقه يا کفالت و اعطاء مهلت جهت صلح وسازش از سوي مقام قضايي ،اقدام به
صدور سفته نموده است که بدين کیفیت صدور سفته ها به صورت سفید امضا  ،حداکثر ممكن است در
حالت اضطرار بوده باشد نه اجبار و اکراه؛ لذا موضوع شكايت شاکي تخصصا از شمول ماده  331قانون مجازات
اسالمي کتاب پنجم بخش تعزيرات(اخذ سند با اجبار  ،اکراه  ،تهديد يا قهر) نیز خارج است.
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 -3با توجه به اماره مديونیت موضوع ماده  039قانون مدني  ،صرف صدور سند تجاري اعم از سفته يا چک
از ناحیه شاکي  ،داللت بر مديون بودن ايشان دارد و ادعاي شاکي مبني بر اينكه مشتكي عنه بايد ثابت کند چه
طلبي از بنده دارد و اين سفته ها فاقد منشاء مي باشد (علیرغم اينكه به نظر مي رسد منشاء صدور سفته ها اخذ
رضايت مشتكي عنه بوده است)و تحمیل بار اثبات دعوي به مشتكي عنه  ،مردود است زيرا در مانحن فیه شاکي
،مدعي محسوب مي گردد و ظاهر نیز بر خالف ادعاي ايشان است و طبق قاعده (البینه المدعي و الیمین علي
المنكر) ايشان بايد ادعاي خود را در اين خصوص ثابت کند نه مشتكي عنه و مشتكي عنه عالوه بر اينكه در پناه
اماره دائن بودن موضوع ماده  039قانون مدني است  ،در پناه اصل برائت موضوع ماده  1قانون آيین دادرسي
کیفري نیز مي باشد و تا زماني که دلیلي علیه او حاصل نشود از مزاياي اصل برائت از جمله عدم تحمیل بار
اثبات دعوي کیفري برخوردار است .
 -1به فرض پذيرش ادعاي شاکي مبني بر امانتي بودن سفته ها ،با عنايت به اينكه نامبرده پس از صدور سفته
ها هیچ گونه اظهارنامه ،اقدام بانكي يا شكايت کیفري علیه مشتكي عنه نكرده است تا امانتي بودن سفته ها را
اثبات نمايد و جلوي سوء استفاده احتمالي از سفید امضاي توسط مشتكي عنه را بگیرد لذا امانتي بودن سفته ها
نیز محرز و مسلم نمي باشد
 -1ادعاي شاکي مبني بر طرح پرونده مشابه در دادگاه تجديدنظر جهت ارجاع امر به کارشناسي و تسري آن
به اين پرونده مسموع نمي باشد زيرا اوال ) پرونده مورد استناد شاکي در مرحله تجديدنظر در خصوص دعواي
حقوقي بوده است که با توجه به اصل استقالل مراجع کیفري و مراجع حقوقي هیچ الزامي برأي مرجع کیفري
ندارد ثانیا) با عنايت به ماده  01قانون آيین دادرسي کیفري و ماده  001قانون آيین دادرسي دادگاه هاي عمومي
وانقالب در امور مدني مصوب  0910و اصل الزام رأي مرجع کیفري برأي مرجع حقوقي  ،نه تنها مرجع قضايي
کیفري الزامي به تبعیت از نظر مرجع قضايي حقوقي ندارد بلكه برعكس مرجع قضايي حقوقي بايستي در مواردي
از نظر مرجع قضايي کیفري تبعیت نمايد(به استثناء ماده  00قانون آيین دادرسي کیفري در خصوص اموال غیر
منقول) و اصل حقوقي حاکمیت آراء محاکم کیفري بر محاکم حقوقي نیز مويد اين مطلب است و تنها در
موارد اناطه از اين اصل عدول گرديده است که شامل پرونده جاري نمي باشد
• اظهارنظر نهايي:
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لذا در نهايت با توجه استدالل هاي هشت گانه مذکور به لحاظ فقدان دلیل کافي بر وقوع کلیه بزه هاي
انتسابي و حاکمیت اصل کلي برائت مستندا به ماده  039قانون آيین دادرسي کیفري ،قرار منع تعقیب نامبرده
صادر و اعالم مي گردد  .قرار صادرشده

پس از اعالم موافقت دادستان محترم عمومي و

انقالب شهرستان کرمان ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض از ناحیه شاکي در دادگاه کیفري
دو شهرستان کرمان است.
دفتر -0:مقرر است پرونده برگشماري ،در اجراي ماده  031 ، 00قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم
برسد -0در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابالغ ،پس از مضي مدّت قانوني و قطعیّت قرار از آمار کسر
و بايگاني شود -9در صورت اعتراض به قرار از ناحیه شاکي جهت رسیدگي به مرجع صالح ارسال گردد.
مصطفي مهديان مقدم
داديار شعبه يازدهم دادسرأي عمومي و انقالب شهرستان کرمان

( )6رأی شعبه ی  176دادگاه کیفری دو شهرستان کرمان

تاریخ دادنامه1933/70/79 :
شماره پرونده3373389012177705 :
شماره دادنامه3373309011077901 :
مرجع رسیدگی :شعبه ی  176دادگاه کیفری دو شهرستان کرمان
تجدیدنظر خواه :آقای س – آ فرزند ع
تجدیدنظر خوانده  :آقای ا  -ر فرزند ح
تجدیدنظر خواسته :اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا
پرونده کالسه  3373389012177705شعبه  176دادگاه کیفری دو شهر کرمان تصمیم نهایی شماره
3373309011077901
شاکی :آقای س  -آ فرزند ع به نشانی استان کرمان  -شهرستان کرمان  -شهر کرمان –
متهم :آقای ا  -ر فرزند ح به نشانی استان کرمان  -شهرستان کرمان  -شهر کرمان –
اتهام :خیانت در امانت
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گردش کار :پرونده کالسه  3377695تحت نظر است با مداقه در اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را
اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

« رأی دادگاه »
در خصوص اعتراض آقای س  -آ فرزند ع نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادیار محترم شعبه یازدهم
دادسرأی عمومی و انقالب کرمان موضوع اتهامی آقای ا  -ر با وکالت خانم ر  -ر دائر به خیانت در امانت و سوء
استفاده از سفید امضاء نسبت به سه یا چهار فقره سفته (به شماره های  -579369 - 579366نامعلوم ) ،
دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده  ،و نظر به اینکه قرار صادره وفق مقررات و موازین قانونی صادر
شده و معترض نیز در ادله مثبته ای که بتواند موجبات نقض قرار را فراهم نماید به این دادگاه ارائه ننموده است
 ،لذا مستندا به ماده  609از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  36ضمن رد اعتراض حکم به تایید قرار معترض
عنه را صادر و اعالم می نماید .رأی صادره قطعی است. /

رئیس شعبه  6دادگاه کیفری دو کرمان – علی محیط
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بخش دوم .طرح بحث
.0بیان موضوع:

رأی محصول کار قضایی در یک روند دادرسی عادالنه محسوب می شود .همه تالش های صورت گرفته ،واقدامات به
عمل آمده از تعقیب وتحقیق ،وتشکیل جلسه رسیدگی ،وتحقیقات گوناگون ،ورعایت تشریفات شکلی یک طرف ،ومفاد
ومحتوای رأی صادر شده در طرف دیگر قرار می گیرند .هر میزان هم که روند دادرسی وتحقیقات عالی ،خوب وبا
اسلوب باشد ،اما تجلی آنها در رأی اگر مناسب وگویا ووافی به مقصود نباشد ،همه آن تالش ها را تحت الشعاع قرار می
دهد.
رأی اظهار نظر نهایی وقضایی پیرامون یک موضوع مورد اختالف وتنازع است ،که قاطع دعوا بوده ،وفصل خصومت
تلقی می شود ،وبه لحاظ تفوّق وبرتری ،وجایگاه حاکمیتی مراجع قضایی ،هیچ سخنی بعد از قطعیت تصمیم ،وطی
شدن تمام مراحل دادرسی وجود ندارد .اما سخنی که بعد از این رأی قطعی باقی می ماند ،گویا ورسا بودن رأی مرجع
قضایی است ،که به خوبی تبیین کننده اجزاء عدالت در پیکره کلمات وجمالت واستدالل ها باشد.
یکی از ارکان مهم یک رأی "گردش کار" آن می باشد .اینکه در نصوص قانونی متنی به گردش کار اختصاص داده
شده یا خیر؟ واینکه از چه زمانی موضوع گردش کار وارد آراء قضایی شد؛ یک بحث جداگانه وتحقیقی مفصل است .اما
از همه مهتر چیستی این گردش کار واهمیت آن می باشد.
شاید در ابتدا که رویه ی قضایی به عنوان یک منبع ارشادی به این نتیجه رسید گه گردش کار را جزء ارکان رأی
بشناساند ،مقنن هنوز به اهمیت آن پی نبرده بود ،در متون قانونی زمانی که مقنن اجزاء رأی را بر می شمرد ،ضرورت
این امر را احساس نکرده بود .به طور مثال در ماده ی  632قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور
مدنی مصوب سال  21903مقنن زمانی اجزاء یک رأی را بر می شمرد ،نامی از گردش کار به میان نیاورده بود .تا
اینکه مقنن در ماده ی  908قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  1936با اصالحات والحاقات بعدی ،3برأی
 .2ماده  - 632رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و بهامضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:
 - 1تاريخ صدور رأي.
 - 6مشخصات اصحاب دعوا يا وکیل يا نمايندگان قانوني آنان با قید اقامتگاه.
 - 9موضوع دعوا و درخواست طرفین.
 - 0جهات ،داليل ،مستندات ،اصول و مواد قانوني که رأي براساس آنها صادر شده است.
 - 5مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.
 .3ماده  -۸۷۳رأي دادگاه بايد حداکثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء ،پاک نويس يا تايپ شود .اين رأي که «دادنامه» خوانده ميشود با نام خداوند متعال شروع و
موارد زير در آن درج ميشود و به امضاي دادرس يا دادرسان ميرسد و به مهر شعبه ممهور ميشود:
الف -شماره پرونده ،شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي
ب  -مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادرکننده رأي و سمت ايشان
پ  -مشخصات طرفین دعوي و وکالي آنان
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اولین بار مراجع قضایی را با این موضوع در متون قانونی مواجه نمود ،وامر را به سمت جدی شدن استفاده از این پیکره
ی الزمِ مغفول مانده سوق داد.
اما شعب دیوان عالی کشور به لحاظ اینکه جریان پرونده ،وسیر پرونده را می بایست برای رسیدگی در دیوان تمییز تهیه
می نمودند ،همین گزارش را در قسمت ابتدای رأی درج می نمودند ،واین شیوه تاکنون نیز استمرار دارد ،ودر قریب به
اتفاق آراء شعب مختلف دیوان عالی کشور گردش کار پای ثابت آنها می باشد.
اما اینکه این چرا "گردش کار" اهمیت دارد ،همین بس که دادرس برای فهماندن راه طی شده تا رسیدن به این
تصمیم قضایی نهایی ،را برای مخاطب بازگو کند ،واز البالی این گفتگو ها که نتیجه وحاصل تنازع وتضارب می باشد،
حکم قضیه را استخراج نماید ،چاره ای جز اشاره به تاریخچه پرونده از آغاز تا فرجام ندارد .عدم ذکر این تاریخچه او را
ناچار می نماید در متن رأی بدان اشارتی داشته باشد ،که گاهی به اساس واسلوب رأی خدشه وارد می آورد .از طرفی
خواننده دادنامه ای که پرونده را در اختیار ندارد ،وبخواهد در مورد تصمیم مرجع قضایی داوری واظهار نظری داشته
باشد ،وآن را ارزیابی نماید ،ضرورت دارد این گردش کار را مورد مطالعه ومالحظه قرار دهد .با وجود گردش کار تفاهم
بیشتری بین نویسنده ،وخواننده برقرار می شود.
محتوی گردش کار چه باید باشد؟ مقنن در قانون زمانی از ضرورت وجود گردش کار در دادنامه سخن به میان آورده ،از
توضیح پیرامون آن احتراز نموده ،ویکی از ایرادات وارده به مقنن همین موضوع است ،که شاید تاخیر صد ساله در درج
این امر در زمینه اجزاء یک رأی ،او را از این امر غافل نموده است .اما در دکترین حقوقی گردش کار را «ذکر دعوی،
جریان رسیدگی به آن ،احضار واقداماتی که دادگاه در برابر این درخواست ها انجام داده ،وچکیده ادله ومستندات
طرفین» را تعریف نموده اند.
در دوره تحول ودر دستور العمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب  0900/09/00در ماده دو این دستورالعمل که
شاخص های رأی متقن بیان شده آمده« :ماده۲ـ رأی متقن ضمن تنظیم گردش کار مستقل ،دارای ساختاری به شرح
زیر میباشد:
الف ـ مقدمه :شامل مواردی از قبیل مشخصات اصحاب دعوی ،وکال یا نمایندگان قانونی آنان ،موضوع درخواست ،بیان
فرأیند دادرسی ،توصیف دقیق رفتار ارتکابی ،نحوه شروع به تعقیب ،عنوان اتهامی ،زمان و محل وقوع آن ،خواسته
خواهان یا شاکی و تغییرات احتمالی آن ،بیان ایرادات ،دفاعیات و دالیل طرفین؛
ب ـ بدنه اصلی رأی :شامل مواردی مانند ارزیابی ادله ،دفاعیات و مستندات طرفین ،تطبیق دقیق رفتار ارتکابی با
اعمال یا وقایع حقوقی با عناوین قانونی بهطور مستدل ،رد یا پذیرش مستدل دالیل ،ذکر مستندات ،اعم از مواد قانونی،
قواعد فقهی ،منابع معتبر اسالمی ،فتاوی معتبر یا اصول حقوقی و انشای حکم یا قرار؛

ت – گردش کار و متن کامل رأي
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پ ـ قسمت پایانی :شامل اعالم حضوری یا غیابی بودن رأی ،قطعیت یا قابل اعتراض بودن آن ،مهلت و مرجع
رسیدگی کننده به اعتراض ،مرجع رسیدگی ،نام ،نام خانوادگی ،سمت و امضا قاضی یا قضات صادرکننده رأی و تاریخ
صدور رأی است».
محل قرار گیری گردش کار در کدام بخش دادنامه می باشد در متن یا قبل از متن اصلی؟ چنانچه قائل به ترتیب قرار
گیری اجزاء مندرج در ماده ی  911قانون مذکور باشیم ،قبل از متن رأی می باشد ،وسابقاً هم قضاتی که گردش کار
را مجزا نمی نوشته اند ،آن را داخل متن رأی پیاده سازی می نمودند ،که این امر از زیبایی کار می کاهد.
در این دستورالعمل به درج گردش کار به طور مستقل ومجزای از اجزاء رای اشاره نموده است ،که مشخص می نماید
گردش کار خود امری مستقل از رای می باشد.
حال با توجه به ذکر مختصری از آنچه می شد پیرامون گردش کار بیان کرد ،به بررسی رأی موضوع این نشست،
واظهار نظر های پیرامون آن خواهیم پرداخت.
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 .6تحلیل و نظر حاضران و قضات صادرکننده رأی:

آقای مهدیان مقدم (قا ضی صادر کننده رأی) :عرض سالم و ادب خدمت همه بزرگواران .در خ صوص
رأی ماهیتاً اظهار نظر نمیکنم ،و سعی شده که رأی آینه ی تمام نمای یک پرونده با شد .ولی یک
سری موارد است که قبل از اینکه بزرگواران بخواهند ایراد بگیرند من خودم بیان می کنم ،زمانی من
این رأی را صادر کردم دو سال بیشتر سابقه قضایی نداشتم ،وهمه بزرگواران که در جلسه هستند هم
سابقه آنها از من بی شتر ا ست ،وهم علم شان ،این ج سارت بنده را ببخ شید .لذا سعی شده که این
موارد ابتکاری در رأی آورده شود ،وصرفاً هم به همان موارد اشاره کنم .یکی در خصوص سبک نگارش
قرار بود ،که قطعاً شاید بزرگواران چنین سبکی را تا حاال ندیده باشند ،یا کمتر دیده باشند ،این سبک
هدفمند بوده ،به خاطر اینکه من خودم سعی کردم که یک تصمیم قضایی اعم از قرار یا حکم همانند
یک مقاله باید یک چهارچوب داشته باشد .همانطور که مقاله چکیده دارد ،مقدمه دارد  ،یک استدالل
دارد و یک نتیجه ،یک تصمیم قضایی نیز باید همین گونه باشد ،خب ممکن است ایراد بگیرند که چرا
گردش کار قبل از تصمیم است؟ یا قبل از دادنامه اصلی آورده نشده؟ که این هم هدفمند بوده ،وگفتم
که مثل یک مقاله که مقدمه آنرا م شخ صات ا صحاب دعوا و مو ضوع شکایت وگردش کار را تلقی
کردیم ،ولی ممکن ا ست این ایراد با شد ولی هدفمند بوده ،یکی هم ممکن ا ست ایرادی گرفته شود
اینکه چرا عبارات پ شت سر هم نگارش ن شده ،وهمانند همه ی دادنامه ها پ شت سر هم نیامده ،واین
ایراد گرفته ب شود که این دادنامه در معرض جعل قرار بگیرد ،که این ایراد به نظر من م سموع نی ست،
چرا که همه دادنامه های ما تایپ می شوند ،در سامانه ثنا درج می شوند ،و دادنامه د ستی دیگر
نداریم ،لذا امکان جعل خیلی کم وجود دارد .یک سری مواردی بود که خودم می خواستم این سبک
را حتی تغییراتی بدهم که بیشتر از این جسارت نکردم ،وسعی کردم از سبک سنتی باز استفاده کنم،
خودم نظر شخصی ام این ا ست که خود قرار خطاب به داد ستان با شد ،مثل یک تصمیم دادگاه ابتدا
باید در خصوص دادخوا ست و شکایت ر سیدگی شود ،و الزاماً نیازی نی ست خطاب به داد ستان با شد،
اگرچه م ستلزم تایید داد ستان ا ست ،و در پایان هر قراری یک سری مطالبی را خطاب به دفتر می
نوی سیم ،این هم زیبنده قرار نیست ،ولی چون به لحاظ حجم کار داد سرا در پایان هر قراری یکسری
عباراتی را کلیشهای نگارش میکنیم این هم معموالً در پایان هر قرار نوشته می شود ،وهمچنین سعی
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شده ا ستداللها تا جایی که امکان دارد خال صه شوند ،ودر خیلی از موارد ما حتی ورود نکردیم که
موارد را در پایان بیان می کنم.
آقای حسین رمضانی زاده (رئیس دادگستری شهرستان بردسیر) :از نقاط قوت رأی داشتن گردش کار
به نحوی که ایشان اشاره کردند ،که خالصه اظهارات شاکی و مشتکی عنه اشاره شده است .موضوع
دیگری که من در رأی دیدم هنوز به م شتکی عنه اتهامی وارد نبوده ،ای شان در هیچ کجای این قرار
واژه متهم را به کار نبردند ،وبه کلمه م شتکی عنه ا شاره کردند ،که قابل توجه ا ست .در جایی دیگر
مالحظه می شود در خصوص درخواست ارجاع امر به کارشناس ،ای شان در قرار هم ا شاره کردند ،وبا
ا ستدالل رد کردند ،وحتی ا ستناد کردند که برأی این امر نیاز به کار شنا سی نی ست .مو ضوع دیگر
ا ستدالل هایی که به صورت جداگانه در بندهای مختلف آورده شده ،حتی م ستند به ا صول و مبانی
قانونی ،بحث اماره مدیونیت ،وا صل برائت را ا شاره کردند ،واینکه آن فعل ارتکاب با کدام مواد قانونی
انطباق دارد ،بحث مواد  ۳۷۶و  ۳۳۶ت شریح کردند ،و به آن پرداخته شد .هر چند در خ صوص نحوه
نگارش ا شاره کردند آقای مهدیان ،اما به نظر من گردش کار بای ستی قبل از قرار با شد؛ یعنی گردش
کار کاملی تنظیم شود ،وبعداً قبل از اینکه قرار بخواهد صادر شود آنجا ختم تحقیقات اعالم می شود،
بهتر این بود که با ا ستعانت از خداوند متعال هم که مر سوم ه ست آن هم ذکر شود ،مو ضوع دیگر
اینکه ا ستدالل هایی که بای ستی در متن قرار ذکر شود ،اما اینجا می بینیم گردش کار تنظیم شده،
بالفا صله ا ستدالل ها ذکر شده ،ودر ق سمت بعد نتیجه ت صمیم داد سرا را می بینیم .مو ضوع دیگری
اینکه همکار محترم در چند مورد اشاره به اصل برائت کردند ،آنجا به اصل  ۶۷قانون اساسی اشارهای
ن شده ،و صرفاً به ماده ی  ۴قانون آیین دادر سی کیفری ا شاره شده ،مو ضوع دیگر در بحث شکلی
انتهای قرار دستوراتی را خطاب به دفتر قید کردند ،که اگر بعد از اتمام قرار این موضوع انجام می شد
وجزء قرار نبود ،از نظر نگار شی مناسب تر بود .موضوع دیگر با توجه به اینکه موضوع شکایت خیانت
در امانت بوده ،ماده  ۳۷۴به طور خاص به بحث خیانت در امانت پرداخته است .همکار ما به مواد ۳۷۶
و  ۳۳۶در بحث سوء ا ستفاده از سفید ام ضاء ا شاره کردند .اما به ماده ی  ۳۷۴نپرداخته اند ،این جا
بهتر بود به ماده ی  ۳۷۴هم اشاره می شد ،وعلت عدم انطباق را هم اشاره می کردند .موضوع آخر به
اینکه در انتهای قرار به علت عدم کفایت دلیل ت صمیم نهایی اتخاذ شده ا ست ،در صورتی که در
ا ستدالل هایی که ذکر شده همکار محترم ا شاره کردند که ا صالً مو ضوع از شمول مقررات جزایی
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خروج موضوعی دارد ،که حاال به نظرم ایشان به عدم وجود بزه پرداخته اند ،واعالم شده که با این مواد
قانونی انطباق ندارد که اقدام درستی بوده است.

آقای ابراهیم خلیفه ای (رئیس شعبه ی سوم دادگاه تجدیدنظر) :ابتدا ت شکر می کنم از جناب آقای
مهدیان .در وضعیت فعلی تنظیم گردش کار کمتر در پرونده های ما دیده می شود ،و این یک حُسن
می باشد که یک گردش کار مفصلی را تنظیم کردند ،واستدالل هایی هم که آورده شده جای تقدیر
دارد ،هر چند بعضی از استدالل ها کمتر ارتباط داشته با موضوع اما خب نقد آراء بی شتر در رابطه با
انتقاد وبه چالش ک شیدن رأی ا ست .اول اینکه گردش کار را یک مرور کردم ا ستدالل ها را هم نگاه
کردم جایی ندیدم در این قرار به متهم تفهیم اتهام به نحو صریح و شفاف شده با شد ،حتی دالیل
شاکی عنوان شده باشد ،ودقیقاً این موضوعات تفکیک نشده ،که حاال اتهام این متهم یا مشتکی عنه
خیانت در امانت ا ست؟ یا سوء ا ستفاده از سفید ام ضاء؟ و در مقدمه رأی ذکر شده اتهام خیانت در
امانت ،حاال در گردش کار جایی خیانت در امانت ،وبع ضی جاها عمدتاً سوء ا ستفاده از سفید ام ضا
مطرح شده است ،واین به نظر می آید بهتر بود ابتدا اتهام متهم مشخص می شد .آیا یک اتهام ا ست؟
یا دو اتهام ا ست؟ یا یکی از آنها .اولین کاری که در تحقیقات صورت میگیرد خب طبیعتاً بایستی به
نحوی صریح شفاف ورو شن تفهیم اتهام ب شود ،وهمچنین دالیل شاکی بیان شود ،ودالیل این اتهام
چی ست ،که از طرف شاکی ارائه شده ،این نقص تا حدودی مشاهده می شود ،وبعد هم که در گردش
کار ا ستدالل ها بع ضی از عبارات ناقص و ابتر گذا شته شده ا ست ،ویک ایراد کلی هم این ا ست که
استتتدالل ها منظم وبه ترتیب نیستتتند ،که ابتدا به دالیل شتتاکی پرداخته شتتود ،یا خود دادگاه هم
استتتداللی دارد در ادامه به ترتیب بیان کند .قالب قرار یا رأی را به صتتورت باید تهیه کرد .اگر ما
مراجعه کنیم به ماده  ۶08قانون آیین دادر سی کیفری وماده  ۶۹۳قانون آیین دادر سی مدنی ،وآنجا
به نحو م ستدل و م ستند خ صو صیاتی که یک رأی باید دا شته با شد ذکر شده از جمله اینکه گردش
کار جدای از رأی استتت ،واین از قدیم هم بوده ،وآقای مهدیان عنوان میکنند که میخواهند یک
نوآوری در رأی داشته باشند ولی در هر صورت بایستی به قانون هم توجه شود که آیا این پذیرفته می
شتتود قانونا یا نه؟ وبه نظرم ابتدا گردش کار را مطرح کنیم ،وبعد به رأی بپردازیم .مطلب بعدی در
خ صوص سفته ا ست ،مو ضوع اتهام بوده ،وبحث سفید ام ضاء ،حاال این دیگر به آن پرداخته ن شده،
وهیچ مبلغی ،هیچ تاریخی ندارد ،آیا این واقعاً سفته است ،یا یک سند عادی ا ست؟ و این هم به نظر
20

میآید بایستی یک اشاره ای به آن می شد ،با این اوصافی که بیان شده نه مبلغ دارد نه تاریخ و قاعدتاً
سفته محسوب نمی شود ،و یک سند عادی است .مطلب دیگری عنوان کردند رأی مرجع کیفری الزم
االتباع ا ست برأی مرجع حقوقی ولی مراجع کیفری لزوم به تبعیت از احکام حقوقی را ندارند به این
نحو نیستتت .مضتتامین یا مطالب بلند را می توان در جمله های کوتاه تر عرضتته کرد که خیلی هم
طوالنی نشود چه در گردش کار چه در استدالل ها و آن قالب هایی که در این راه به کار رفته طوالنی
به نظر میآید.
آقای ایرانمنش (نماینده کانون وکالی دادگستری) :بنده فقط به یک مطلب اشاره می کنم .همین طور
که مستحضرید ما یک اصل برائت داریم ،و یک فرض برائت .اشتراک لفظی وجود دارد .در دادنامه در
بند ش شم من دیدم ا ستناد کردند به ماده ی  ۴قانون آیین دادر سی کیفری وا صل برائت ،واین ا صل
برائت ،اصل برائت فقهی ا ست .که در اینجا وجود ندارد ،و اینجا بایستی ذکر می شد فرض برائت؛ چون
فرض برائت یعنی فرض بیگناهی .در ماده ی  ۴قانون آیین دادرسی کیفری اصل ،یک کاما دارد ،بعد
میگوید برائت ،منظور اینکه فرض برائت است ،و اصل برائت نیست؛ که منظور اصل بی گناهی ا ست.
مطلب بعد ما اگر بگوییم ا صل برائت ،حتماً بای ستی دالیلی در را ستای این ا صل قرار بگیرد ،تا بتواند
آن را نقض کند ،اما اگر ما فرض بگیریم اینجا می توانیم از اماره و قرائن هم استتتفاده کنیم ،یعنی
وقتی دادگاه این موضوع را فرض برائت بگیرد ،در واقع از قرائن هم میتواند استفاده کند ،وآن را نفی
کند ،وبهتر بود که در دادنامه به فرض برائت ا شاره می شد ،هر چند این ا شتراک لفظی وجود دارد،
وخیلی جاها همان اصل برائت در دادنامه ها ذکر می شود ،اما از لحاظ حقوقی بهتر ا ست فرض برائت
ذکر شود.
آقای علی میرزابیگی ( سرپر ست محاکم کیفری دو شهر ستان کرمان) :نکتهای که به نظرم میر سد
بحث گردش کار ا ست که به نظر می رسد بایستی قبل از ختم تحقیقات باشد ،در واقع ما در گردش
کار داریم روند آن چیزهایی که در پرونده اتفاق افتاده استتت را به نحوی باز و قابل فهم و بیان می
کنیم ،بنابرأین به نظر میر سد که اعالم ختم تحقیقات ،بعد پرداختن به گردش کار اینجا یک ایراد
ا ست .به محض اینکه گردش کار در اینجا شروع شده همکار محترم یک زمینه ذهنی بای ستی ایجاد
میکردند برأی مطالعه کننده رأی یا مخاطبان شان که بالفا صله قید شده که اظهارات شاکی اخذ و
بیان دا شت ...برای اینکه از سوی مقام قضایی به زندان نروم ...اینجا به نظر میر سد یک مقدار از
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نظر نگارش وشروع بحث دچار عجله بودیم ،و یا در ادامه قید شده است تعیین کارشناس مالی ...اینجا
به نظر میر سد مدّ نظر همکار ما کار شناس ح سابداری وح سابر سی بوده ،چون به هر جهت بحث
اختالف حساب بوده ،و قاعدتاً باید به کارشناس حسابداری وحسابرسی ارجاع شود ،ودر خود گردشکار
که مفصل به آن پرداخته شده است .در واقع اتصال مبانی را به هم احراز نکردم ،یعنی به طور خاص
وقتی رأی دارد خوانده می شود در یک بار خواندن انسان متوجه شود که رأی چه بوده است .همچنین
اشاره شده به وجود پرونده هایی در شعبه ی  ۶بازپرسی و دادگاه تجدید نظر ،که از رأی ما استنباط
می کنیم ممکن ا ست این پرونده ها مطالبه ن شده با شد ،وگزار شی تهیه ن شده با شد ،که به نظر یک
ضرورت بوده ،ودر نهایت بین آن اظهار نظر نهایی وگردش کار از حیث متن خیلی در واقع آن تعادل
و تناسب رعایت نشده است ،ودر خود متن اظهارنظر نهایی اشاره به اسم کامل سمت دادستان محترم
عمومی و انقالب کرمان از نظر نگارش یک ایرادی ممکن است داشته باشد.
آقای حمید کریمی (مستشار محاکم تجدیدنظر) :تشکر از همکاران گرامی .رأی خوبی صادر شده ،رأی
موجهی است ،ابتدای رأی آنجا که نوشته استعانت از خداوند متعال اگر با توجه به ماده ی  ۶۷۴قانون
آیین دادر سی کیفری می نوی سیم تکیه بر شرف و وجدان را نو شته ن شده ،واز قلم افتاده ا ست .در
بندهای  ۴و  ۵استدالل آخرش تکراری می باشد ،در عبارت تکراری مثل هم قید شده است ،در بند ۶
که ا ستدالل کردند نیاز نی ست پرونده حقوقی برر سی شود ،به نظر من داد سرا مرجع تحقیق ا ست
وباید جهت کشف حقیقت تحقیقات انجام دهد ،اینکه پرونده حقوقی چه وضعیتی دارد ،به نظرم بهتر
بود برر سی می شد ،وتحقیقات می شد .در ا ستدالل هایی که صورت گرفته ،گفته شده او وکالت
داشته ،این نظر دکتر بهرامی است ،اما آقای میرمحمدصادقی خالف این را نظر داده ،و بر مبنای اصل
تجریدی و تنجیزی اسناد تجاری ،قانونگذار به نحوی آمده تا حمایت کند از این اسناد تجاری ،وچون
حمایت کند ما هم باید حمایت کننده با شیم ،ووقتی سفته ای در د ست ک سی با شد یا چکی در ید
ک سی با شد ا صل بر این ا ست که این طرف مدیون و بدهکار ا ست ،ودین آن هم در ست ا ست  ،مگر
اینکه خالف آن ثابت شود .بحث دیگر در رأی نام م شتکی عنه به در ستی قید شده ،اتفاقاً نظرم این
ا ست که نباید کلمه متهم قید می شد ،چون این پرونده یک فرأیند طوالنی دا شته ا ست .آیا ما ا صالً
تفهیم اتهام کردیم که بگوییم ح سب شکایت شاکی شما متهم ه ستید به اتهام فالن و ما ح سب
شکایت شاکی ای شان را در جایگاه متهم ن شانده ایم ،وباید تفهیم اتهامی حتماً صورت گرفته با شد،
وبهتر بود اگر موضوع از شمول موضوع ماده ی  ۳۷۴است ،باید اشاره می شد چرا که از شمول خارج
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است .آیا ارکان این جرم وعملی که مرتکب انجام داده کجای آن خروج موضوعی دارد؟ در جایی دیگر
هم همکار محترم در بند اول نو شتند به نظر می ر سد ...کلمه به نظر میر سد ما در احکام نداریم .و
بعد نو شتن ا سا ساً این جوری ست ،کلمه به نظر میر سد برأی ا ساتید دان شگاه ا ست یا میخواهند
تدریس کنند میگویند به نظر میآید ...ما قاضی هستیم با آرأی متقن سر و کار داریم ،یا صددرصد یا
 ۹۹۹و این کلمه به نظر می ر سد وجاهت ندارد .در بحث کار شنا سی ا شاره ن شده که دقیقاً بابت چه
بوده ،ودقیقاً باید استدالل می کرد ،این که وفق ماده  ۵۵۵قابلیت استماع ندارد ،وباعث اطاله دادرسی
میشود کلی هست و باید مشخص شود کارشناسی بابت چه چیزی بوده است؟
آقای ر ضا نیکبخت (رئیس شعبه ی سیزدهم دادگاه تجدیدنظر) :آقای مهدیان یک مطلبی را بیان
کردند و گفتن من مثل مقاله این را نوشتم .رأی دادگاه چه رأی چه قرار ،باید اسلوب خاص خودش را
دا شته با شد .اینجا دان شگاه نی ست ،که مقاله بنوی سیم ،وبرای نو شتن یک قرار به نظر از آن حالت
خودش خارج شده ،وبه هر حال رأی دادگاه باید متقن و خیلی منسجم باشد که متاسفانه به صورت
مقاله نوشته شده ،واین در شأن یک مقام قضایی نیست .مطلب دیگری که دوستان بحث مشتکی عنه
ایشان را مطرح کردند .ما در قانون متهم را داریم ،ما ماده  128قانون آیین دادرسی کیفری داریم که
میگوید ما نباید بدون دلیل اح ضار وجلب انجام بدهیم ،بنابراین ما وقتی ک سی را اح ضار می کنیم
دلیل و قرائنی وجود دارد وما باید عنوان متهم را قید کنیم نه عنوان دیگری .مطلب دیگر در بحث
گرد شکار ا ست ،ماده ی  ۶۷۶قانون آیین دادر سی کیفری مواردی که دادگاه باید در متن رأی بیاورد
وبالتبع دادسرا هم شامل میشود ،یکی از موارد ،گردش کار است .اینکه گردش کار را باید قبل از رأی
بیاوریم در ست نی ست؛ چرا که ماده ی  ۶۷۶بیان کرده ،و ا شکالی هم ندارد اولِ رأی با شد ،یا قبل از
آن .ونکته دیگر اینکه با توجه به اینکه مو ضوع پرونده کیفری ا ست ،ای شان وارد م سائل قانون مدنی
وقانون تجارت شده اند ،در صورتی که آنچه پیش روی ماست ،وما باید به آن استناد کنیم قانون آیین
دادر سی کیفری ا ست ،وقانون مجازات ا سالمی ا ست ،و ضرورتی ندارد ما وارد مواردی که بحث قانون
مدنی می باشد بشویم .ماده ی  ۶۳۵قانون مدنی برأی چه استناد شده است؟ و اصال ضرورتی ندارد،
شکایت ایشان ربا خواری و تحصیل مال از طریق نامشروع است ،چطور ایشان وارد بحث سفید امضا
بودن و م سائل دیگر شده؟ ما در رأی عالوه بر م ستندات قانونی که باید ذکر کنیم ،باید طوری با شد
که شخص وقتی می خواند متوجه شود که شکایت ایشان رباخواری و تحصیل مال ازطریق نامشروع
23

ا ست ،چطور ای شان وارد بحث سفید ام ضا بودن و م سائل دیگر شده اند ،به جای اینکه وارد بحث
مواردی که شاکی مطرح کردهاند به شوند اینها همه از نقاط ضعف این رأی است.
آقای م سعود امیرمیجانی (معاون ق ضایی رئیس کل دادگ ستری ا ستان) :وجه تمایز قرار صادره این
ا ست که تالش شده با ذکر استدالل عمل مورد شکایت با اوصافی که در فرض جرم بودن عمل مورد
شکایت م صداق پیدا می کرد تطبیق داده شود ،نهایتاً اظهارنظر شود که جرمی واقع ن شده ا ست .اما
ن سبت به نحوه تنظیم قرار وبحث گردش کار صرف نظر اینکه جای این گردش کار کجا ست؟ بحث
دیگری ا ست .گردش کار بی شتر حول محور مو ضوعاتی که منجر به فرایند ر سیدگی شده ا ست ،ذکر
ت شریفات قانونی صورت گرفته ،ومواردی که ناظر به محل و زمان اوقات شکایت وبه فر ضی که جرم
بود وقوع جرم احتمالی باید صورت گیرد ،وگردش کار م شخص و معلوم با شد ،که جزء موارد قانونی
است ،و ضرورت دارد به زمان و محل شکایت اشاره شود ،اما در نحوه استدالل هایی که صورت گرفته
به نظر میآید زیبنده تر این بود که به نحو بهتری تنظیم می شد ،به عنوان مثال در بند  ۶یا در بند
 ۶ا ستداللی که آمده گفته شده در خ صوص ارجاع امر به کار شناس م سموع نمی با شد ،بهتر بود که
اینطور گفته می شد که قابل ترتیب اثر نی ست ،یا موثر نی ست ،اما در ماهیت رأی عنوان شده که
ارجاع امر به کارشناسی موثر نیست یا ضروری نیست .محور تحقیقات این بوده که آیا جرم واقع شده
یا ن شده؟ آیا ارکان وعنا صر ت شکیل دهنده جرم در جرائم مورد ا شاره اتفاق افتاده ا ست؟ ا ستدالل ها
بعضاً حقوقی است ،در حالیکه استدالل های حقوقی بعضاً محل بحث ا ست .بهتر بود که آقای مهدیان
برداشت شان از این استدالل ها را به ارکان ثالثه جرم ربط میدادند .اما دیگر استدالل عنصر سپرده
شدن مو ضوعیت ندارد و معموالً در ر سیدگی محور ا ستدالل ها باید به مو ضوع پرونده برگردد .یک
نکته دیگر اینکه نهایتا م شخص ن شده سفته های مورد نظر چند تا ست؟ چون به هر حال این رأی
واجد اعتبار امر ق ضاوت شده ا ست ،حاال سه یا چهار تا که هم دادگاه ا شاره کرده هم آقای مهدیان
شماره دو تای آنها را نوشته و نشان میدهد تحقیقاتی در این خصوص صورت نگرفته ،واین سفته ها
چه شماره هایی بوده ،و این به نظر ایراد می آید.
آقای اکبری زاده (رابط پژوه شگاه وم ستشار تجدیدنظر) :کلید واژه ای که در این جلسه زیاد ا ستفاده
شد ،ومورد توجه همکاران محترم بود کلمه "گردش کار" بود .ما شش جلسه نقد رأی برگزار کردیم،
این اولین جلسه ای است که رأی ما دارای گردش کار است ،یعنی باید با آقای مهدیان احسنت گفت.
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رویه ایشان هم همین ا ست که تصمیمات ایشان با گردش کار ا ست .حاال چرا اینقدر گردش کار مهم
ا ست؟ برای اینکه ک سی که رأی را می بیند پرونده جلویش نی ست ،ما میخواهیم با رأی به او اطالع
رسانی کنیم ،سیر کار پرونده چه بوده ،تا به این تصمیم رسیده است .رویه قضایی بر نوشتن گردش
کار نیست ،اما سند تحول قضایی و دستورالعمل اتقان آراء قضایی ما را به این سمت رهنمون میکند
که در آراء گردش کار استفاده شود .دلیل انتخاب رأی امروز هم همین بوده که نکته مثبت آن گردش
کار استتت .در متون قانونی تنها در ماده ی  ۵۹قانون تشتتکیالت آیین دادرستتی دیوان عدالت اداری
گردش کار تعریف شده ا ست« .گردش کار مت ضمن خال صهای از شکایت و دفاع طرف شکایت،
تحقیقات انجام شتتده و اشتتاره به نظر مشتتاور ».ما دیگر در قوانین و مقررات تعریفی از گردش کار
نداریم .مقنن در ماده ی  ۶۷۶قانون آیین دادرستتی کیفری گردش کار را آورده ،ولی تعریف ننموده،
ودر ماده دو دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی گردش کار آمده ا ست .بنابراین گردش کار بسیار تا
ب سیار اهمیت دارد .با توجه به اینکه د ستگاه قضایی به دنبال تحول ا ست ،یکی از تحوالت همین قید
گردش کار در آراء می باشد ،رأی فاقد گردش کار یعنی رأی که ناقص است ،و ایراد دارد.
آقای م صطفی مهدیان(قا ضی صادر کننده رأی) :ا صل تناظر ایجاب می کند که متنا سب با ایرادات و
وقتِ پا سخ داده شود ،اینکه گردش کار جایش کجا ست ،حقیقتاً من در قانون الزامی ندیدم ،که جای
آن کجاست .لذا اینکه برخی همکاران عنوان می کنند خالف قانون است من جایی ندیدم خالف قانون
باشد .مواد قانونی آیین دادرسی کیفری ضرورت گردش کار را بیان کرده است ،اینکه بعضی همکاران
گفتند که فرد مشتکی عنه بایستی به عنوان متهم ذکر می شد ،دالیل شاکی ذکر می شد ،عرض کنم
که اساساً دلیلی وجود نداشت ،و اتهامی متوجه فرد نبود ،وبنده به عنوان مقام قضایی اصالً فرد را به
عنوان متهم اح ضار نکردم ،وعنوان متهم را برأی آن بار نکردیم ،ودر قرار هم ا سا ساً کلمه متهم ذکر
ن شده است .اینکه چرا در خصوص دالیل شاکی اظهارنظر ن شده است ،شاکی دلیلی نداشته ،وای شان
فقط به کار شنا سی متو سل شده ا ست ،وما این عنوان را اعالم کردیم که به چه علت رد کردیم واین
که خال صه ای از پرونده داد سرا ذکر ن شده ا ست این را من قبول ندارم ،و ما در داد سرا ه ستیم ،وبا
تسریع در رسیدگی مواجه هستیم ،و مطلب دیگر اینکه نیاز نبود پرونده حقوقی مطالعه شود ،ومن به
عنوان مرجع کیفری آن پرونده را موثر در ک شف حقیقت ندان ستم .این که نظر آقای دکتر بهرامی و
میر محمد صادقی هم ذکر شد این هم محل تأمل است که اساساً سوء استفاده از سفید امضا تحت
عنوان وکالت در تحریر مندرجات قرار میگیرد یا خیر؟ بیان این مو ضوع از وقت جل سه خارج بوده،
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وقابل پا سخ ا ست .اینکه در خ صوص خیانت در امانت تو ضیح داده ن شده در یکی از ا ستداللها ذکر
شده که هیچ دلیلی یافت نشده و ارجاع امر به کارشناسی هم توضیح داده شده است که برأی چه ما
فارغ از ارجاع امر به کارشتتناستتی هستتتیم ،واینکه یک بحث اختالف مالی قلمداد نکردیم .اینکه در
خ صوص ارکان ثالثه جرم در هر یک از سه جرم خیانت در امانت ،سوءا ستفاده از سفید ام ضا و اخذ
نوشته به صورت اجبار و اکراه اظهارنظر نشده این کامال درست است ،و اگر بنا برأین بود بایستی باالی
 ۶۲صفحه توضیح داده می شد .عدم ثبت شماره سفته های شاکی ابتدای پرونده ذکر شد ،از شاکی
سوال شد اظهار عجز کرد .ذکر دو شماره دیگر بیان کرد سه یا چهار فقره سفته موضوع شکایت که دو
مورد از آنها را ما توان ستیم خودمان پیدا کنیم ،حتی شاکی نتوان ست ،اظهار عجز کرد ،وگفت اطالعی
ندارم ،واین که در خصوص عدم تناسب استدالل ها با یکدیگر ،این نظر شخصی من ا ست که ما صرفاً
به ترتیب دفاعیات اشتتخاص پرداختیم ،باز هم تشتتکر می کنم از عزیزان که ایرادات موجهی را بیان
کردند.
آقای محمد باقر استتالمی (معاون منابع انستتانی دادگستتتری استتتان کرمان) :قراری که جناب آقای
مهدیان صادر کردند دارای نقاط قوت ب سیاری بود .مخ صو صاً همانطور که جناب اکبری زاده ا شاره
کردند بحث گردش کار و خود رأی و ماهیت رأی و قرار در راستای سند تحول صادر شده است .البته
این قرار قبل از ابالغ سند تحول صادر شده است ،یعنی یکی از نکات برجسته این قرار این ا ست .در
حال حاضر دستورالعمل اتقان آرا ابالغ شده و آرایی که از امسال در بوته نقد قرار می گیرد بر اساس
این دستورالعمل بررسی خواهند شد .استدالل های آقای مهدیان بسیار خوب ،استنادات بسیار خوب
بودند ،که از نقاط قوت رأی مح سوب می شوند .قطعاً شلوغی کار و تراکم پرونده در داد سرا مانع می
شود که قضات به همه جوانب بپردازند .در پایان از همه عزیزان تشکر می کنم.
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بخش سوم :جمع بندی ونتیجه گیری
الزمه ارائه یک رأی متقن ومستحکم داشتن گردش کار در رأی می باشد ،ووجود گردش کار هم انتظام فکری
به رأی می بخشد واز طرفی ،هم خواننده را به کم وکیف جریان پرنده واقف نموده ،وآیینه ای تمام نما از
محتویات پرونده می باشد ،وحرکت دادگستری به سمت تحول اقتضاء دارد که آراء واجد بخش گردش کار
باشند ،هر چند کثرت کار وتراکم پرونده کمتر مجال وفراغ وسعی برای قاضی جهت پرداخت به گردش کار در
تدوین تصمیم مختومه کننده خود پیش می آورد ،لیکن فقدان گردش کار یک نقص محسوب می شود ،که
هیچ دلیلی جای خالی آن را پر نمی نماید.
همین که اهمیت وجود گردش کار در یک رأی مشخص شد ،باید دید که این گردش کار در کجای رأی باید
قرار گیرد ،وحاوی چه اطالعاتی باشد .نام گردش کار چهار چوب آن را مشخص می کند ،که سیر روند جریان
امور را باید در خود جای دهد ،ومحلی برای درج استدالل واستبناط ونتیجه گیری نیست .از طرفی محل قرار
گیری آن براساس بند «ت» ماده ی  908قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  1906با اصالحات
والحاقات بعدی ،قبل از متن کامل رأی می باشد.
در رأیی که مورد بررسی قرار گرفت بهتر بود قاضی محترم براساس ماده ی  908قانن آیین دادرسی کیفری
ودستور العمل ارزیابی اتقان آراء قضایی گردش کار را قبل از ختم تحقیقات قرار نهایی خود قرار می داد.

والسالم علی من التبع الهدی

27

