
 

 744شماره  رای وحدت رویه با تکیه برقانون مجازات اسالمی  19ماده  3بررسی تبصره 

 تری استان مرکزیسکانون وکالی دادگ
 

 

1 
 

 هوالوکیل

 744شماره  رای وحدت رویه با تکیه برقانون مجازات اسالمی  19ماده  3بررسی تبصره 

 یشهپر آنجف

 یوکیل پایه یک دادگستر

 های کیفری یک و دو از حوزه قضایی یک استانمیان دادگاه هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرو اختالف مستحدثه

 قانون 471 ماده به مستندا   1394در سال  شده ، متهافت آراء که منجر به صدورصالحیت مرجع صالح پیرامون تشخیص 

  موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی به شور می گذارد.،  کیفری دادرسی آیین

 به شرح ذیل می نماید:  744اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره   19/8/1394در تاریخ نهایت امر، هیات مذکور 

 که داده قرار خاص ایدرجه در را هامجازات از یک هر قانونگذار اسالمی، مجازات قانون 19 ماده مطابق 

 هر در لكن باشد،می نیز کیفر آن ضعف و شدت مبیّن حال عین در معین ایمرتبه در مجازات هر گرفتن قرار

ه به لحاظ عدم امكان سنجش آنها با یكدیگر، ک دارد وجود متجانس غیر کیفرهای نیز درجات این از یک

قانون  19ماده  3گردد؛ به منظور رفع اشكال، تبصره کیفر اشد در بین آنها بعضا  با اشكال مواجه میتشخیص 

ها و عدم امكان تشخیص مجازات دارد: ... در صورت تعدد مجازاتیاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می

و سایر قوانین جزایی، از شدیدتر، مجازات حبس مالك است...؛ عالوه بر این در قانون مجازات اسالمی 

مجازات حبس )در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات( و کیفر « تربدیل مناسب»جزای نقدی به عنوان 

تری از حبس دارد، استفاده شده است و تر و مالیمالقاعده ماهیت خفیفجایگزین مجازات حبس که علی

ه ن استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، بعرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حكایت از صحت چنی

نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی 

تعیین گردیده، کیفر حبس مالك تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صالحیت دادگاه است. این رأی مطابق 
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باع االتها در موارد مشابه الزمای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهقانون آیین دادرسی کیفری بر 471ماده 

  .است

 حال آنكه رای وحدت رویه مذکور واجد ایرادات فاحش شكلی و ماهوی به شرح ذیل است:

 الف( ایراد شکلی:

زات ادرجه مج آنچنانكه اصوال، میان محاکم در باب صالحیت بوده  اختالف بروز ،ی رأیچنین صدور علت اساسی 

و قانون آیین دادرسی کیفری نیز در جرایم تعزیری ، مرجع صالح را بر اساس  تدبیر شده منظور تشخیص مرجع صالحبه

 بندی قانون مجازات اسالمی تعیین نموده است.درجه

شود که در دو مرحله، با حدوث اختالف ، مشاهده می 744ی شماره وحدت رأی وحدت رویه طی صورتجلسه صدور

ر ارسال عالی کشوها برای حل اختالف به دیوانهای کیفری یک و دو از حوزه قضایی یک استان، پروندهادگاهمیان د

قانون آیین  317حال آنكه وفق ماده  ه اصدار رای وحدت رویه نموده است.اقدام ب سپس و دیوان نیز حل اختالف و

ه دادرسی مدنی بوده ، آنچنانكه بدادرسی کیفری، حل اختالف در صالحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین

قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن ، صالحیت دیوان عالی به عنوان مرجع حل اختالف در  27صراحت ماده 

ال ح و دادگاه در دو حوزه قضایی از دو استان باشد،اختالف در صالحیت میان د صالحیت، ناظر به زمانی ست که

مرجع حل اختالف در صالحیت میان دو دادگاه کیفری در یک استان ) مانحن فیه(، دادگاه تجدیدنظر است و  آنكه

 نه دیوان عالی کشور...

حیت جهت حل اختالف در صال 744بر این اساس، دیوان عالی کشور در راستای صدور رای وحدت رویه شماره 

میان دادگاه کیفری یک با دادگاه کیفری دو در یک استان، فاقد صالحیت ذاتی بوده و مرجع حل اختالف میان این 

 دو دادگاه در یک استان، دادگاه تجدیدنظر همان استان بوده است.

 می باشد: 2/6/1395مورخ  752موید این مطلب نیز ، رای وحدت رویه  شمارة 
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قانون آیین دادرسی  27ور به امر اختالف دادگاه ها در صالحیت نسبی، طبق تبصرة مادة رسیدگی دیوان عالی کش "

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی منحصر به اختالف بین دادگاه های دو حوزة قضایی از دو استان است و 

حوزة قضایی یک استان با  در سایر موارد از جمله اختالف در صالحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در

قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز الزم الرّعایه  317قانون مذکور که طبق مادة  27توجه به مقررات مادة 

 "است، مرجع صالح برای حل اختالف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است...

 ب ( ایراد ماهوی 

ور جهت رفع اختالف مبنی بر عدم امكان سنجش کیفرها و تشخیص بنظر می رسد هیات عمومی دیوان عالی کشاوال 

ماده  3گانه ، به قسمتی از تبصره های تعزیری در هریک از درجات هشتنامتجانس بودن مجازاتکیفر اشد به جهت 

جازات م»آنچنانكه قسمت یكن هیات مذکور تمام متن تبصره را ذکر ننموده؛ لوقانون مجازات اسالمی استناد نموده  19

 از متن تبصره در هنگام صدور رای محذوف شدست ! « شدیدتر

و در صورت عدمِ امكان تشخیص  مجازات شدیدترها، در صورت تعدد مجازات" متن کامل تبصره بدین شرح است: 

 "مجازات شدیدتر، مجازات حبس مالك است.

گانه آن ها نموده و در ها ، اقدام به درجه بندی هشتحال آنكه دقیقا مقنن با علم به تفاوت در جنس و نوع مجازات

پس دانسته و ستشخیص مجازات شدیدتر ، ابتدا مجازات شدیدتر را  مالك فوق الذکر 3این راستا به صراحت تبصره 

را مناط تشخیص قرار داده است. لذا بعد از تصویب در صورت عدم امكان تعیین مجازات شدیدتر، مجازات حبس 

، بودهشدیدتر  2تبصره فوق، کیفر حبس همواره یک کیفر اشد نیست و جزای نقدی درجه یک، قطعا  از حبس درجه 

بندی را ه، نظام درج –حتی اگر یک روز باشد  –آنچنانكه عدم پذیرش این مطلب و اصرار بر اشد بودن کیفر حبس 

 سازد. پایه و اساس، غیرمفید میمخدوش و از 
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ای نقدی تلقی نموده که البته ل قرار داده و آن را شدیدتر از جزهیأت عمومی، ماهیت حبس را مبنای استدال ثانیا   

 3ه تبصره ک بودهعالی کشور در آن قانونگذاری نیز مؤید این نظر بوده ؛ لكن اشتباه هیأت عمومی دیوان بقعرف و س

ها، جنس متفاوت و نوع شدیدتر بندی مجازاتتفسیر نموده و بدون توجه به فلسفه نظام درجه 19 را مستقل از ماده

که اصوال  تبصره می بایست در راستای ماده درحالی ، )یعنی حبس( را مالك تشخیص مجازات شدیدتر قرار داده

هاست. نآنظر از نوع و جنسی صرفهای تعزیربندی تمام مجازاتدرجه تبیینتفسیر شود ، آنچنانكه ماده در مقام 

لذا دیگر در این نظام حقوقی، منظور از مجازات شدیدتر، شدیدتر از لحاظ درجه است و نه جنس یا نوع آن، آنچنانكه 

بوده و کیفر مقرر برای جرم دیگر مرتكب، حبس  2در مواردی که کیفر مقرر برای یک جرم، جزای نقدی درجه 

 .نقدی، اشد بوده و معیار تعیین درجه جرم و اعمال قواعد و احكام مقرر خواهد بودباشد، بالشک جزای  3درجه 

 هایهالنثالثا با عنایت به منطوق رای مذکور، هیات عمومی زمانی کیفر حبس را مالك تشخیص درجه مجازات و 

، لكن در مورد جرمی که واجد  صالحیت دادگاه قرار داده که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده

در مورد جرایمی وحدت رویه موصوف ، رای لذا مجازات حبس غیر توامان با جزای نقدی بوده، قابلیت اعمال ندارد! 

قانون تشدید مجازات مرتكبین کالهبرداری اختالس و ارتشا( که واجد  2همچون تحصیل مال از طریق نامشروع) ماده 

رم جحبس و جزای نقدی در ، چرا که مجازات نمی باشدقدی نسبی بوده ، پاسخگو ن مجازات تخییری حبس یا جزای

 و نه توامان...مجزاست مذکور بصورت 

باز هم رای وحدت موصوف راهگشا نمی در صورت توأم بودن کیفر حبس با مجازاتی غیر از جزای نقدی، وانگهی

 ... ت شالق یا مصادره اموالتوامان با مجازاکیفر حبس  باشد. فی المثل در جرایمی متضمن

 به نسبت نص مقابل در اجتهاد تلقی از فارغ و 19 ماده 3 تبصره مفاد با فوق رأی مغایرت جالب توجه آنكه، علی رغم

 جزای از یجزای قوانین در» قبیل از ادله ای با بتوان چنانچه زیرا رای مذکور اساسا فاقد مبنا بوده، می رسد نظر به، آن

 حبس از تری مالیم و خفیف تر ماهیت القاعدهعلی که حبس جایگزین کیفر و حبس مناسب تر بدیل عنوان به نقدی

 صادر یرأی قانونگذار صریح اراده مقابل در، «قانونگذاری سابقه و عرف» به تمسک نیز و «است شده استفاده، دارد
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 هحال آنك دانست؟!  نقدی جزای با حبس کیفر اجتماع صورت مخصوص را آن قلمرو باید چرا صورتآن در، نمود

 تنها هن همواره، شود مقرر تنهایی به خواه و نقدی بوده جزای همراه خواه حبس که شد مدعی باید، ادله همان استناد به

ه است درحالی که این رای صرفا ناظر ب شدیدتر تعزیری مجازات های سایر به نسبت بلكه نقدی جزای به نسبت

 ادله بر که آن از بیش مزبور رأی ، موافقان نگارنده نظر به با جزای نقدی اصدار یافته است.لذامجازات حبس توام 

 .دانسته اند رأیی چنین تصویب در را مصلحت، نمایند  تكیه ابرازی

 19ماده  3ه تبصر ونص منطوق مداقه وتكیه بربا کنارگذاشتن رای وحدت رویه مخدوش مذکور و متعاقبا  بنابراین

دیدتر در باب مالك تشخیص مجازات ش یک نتیجه گیری منسجم و متقن به می توانبه راحتی مجازات اسالمی، قانون 

 دست یافت : 

تر، مجازات حبس تر و درصورت عدم امكان تشخیص مجازات شدیدها، مجازات شدیددرصورت تعدد مجازات "

این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت های هشتگانه مالك است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند

 ".شودمحسوب می

تشخیص مجازات شدیدتر میسور بوده، دیگر مجازات  امكانجرمی واجد چندین مجازات بوده و به دیگر سخن، اگر 

ه مجازات کست لیكن چنانچه امكان تشخیص مجازات شدیدتر میسر نبوده، در این صورت و حبس مالك نمی باشد

 ك تشخیص مجازات شدیدتر قرار می گیرد...حبس مال

ها، مجازات شدیدتر مالك تعیین درجه آن  ، در صورت تعدد مجازاتمذکوروفق تبصره  که مالحظه شد،همانطور

شود، لذا قانون مارالذکر، در تعدد جرم، تنها مجازات اشد اعمال می 134مجازات بوده و با توجه به اینكه مطابق ماده 

 تبیین اشد بودن یک مجازات، اهمیت غیرقابل انكاری دارد. 

بر اساس یک قاعده اصطیادی نانوشته، رویه قضایی کشور برآن بود که  1392پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی 

 یكنلدانست،  دتر از شالق و شالق را شدیدتر از جزای نقدی میاز کیفر سالب حیات، مجازات حبس را شدی پس
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ون را طی قان مقنن در اقدامی مترقیانه و البته با علم و آگاهی از رویه قضایی مذکور،  نظام درجه بندی مجازات ها

 ایجاد نمود. 1392مجازات اسالمی 

ه که در حال حاضر، مالك اشد بودن یک کیفر، ، تردیدی وجود نداشت19بندی در ماده با پیش بینی نظام درجهحالیه 

فارغ از نوع   8در وهله نخست، درجه آن مجازات است. به عبارت دیگر، کیفرهای مذکور در درجه یک و درجه 

 آن، به ترتیب شدیدترین و خفیف ترین مجازات محسوب می شوند.

عالوه بر  744رای وحدت رویه شماره  با عنایت به ایرادات مذکور، چنین مستفاد می شود که اصدارمع الوصف 

فقدصالحیت ذاتی مرجع صادرکننده، مولود یک تفسیر مصلحت اندیشانه از قانون جهت کاهش حجم پرونده ها در 

ری اجتهاد در بیکامال برخالف غرض مقنن و فلسفه درجه بندی مجازات ها یا به تع ، آنچنانكهدیوان عالی کشور بوده 

 ) وکیل پایه یک دادگستری(شهپر نجفی       برابر نص می باشد!

 


