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 صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم

دادگاه  ۲۳شعبه  ۲۵/۷/۱۳۹۶-۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲(تحلیل دادنامه شماره 
 انقالب اسالمی تھران)

 ١سید فاضل نوري 

 چکیده
مین عدالت و امکان دستیابی به آن و احقاق حق در سایه توان تافلسفه وجودی دستگاه قضایی را می

ای از طریق دادرسی صحیح ممکن است اجرای صحیح و به موقع حقوق موضوعه دانست. چنین فلسفه
یم آن صحیح و قورأی  یابد.و دادرسی صحیح در قالب صدور آراء وزین و منطبق با قوانین، بروز و ظهور می

ر این د به مواد قانونی باشد و اصول و قواعد دادرسی در آن رعایت شود. باست که مبتنی بر ادله، مستن
ر با دادگاه انقالب اسالمی تهران با مشخصات مذکو ٢٣اساس در این مقاله، دادنامه صادر شده از شعبه 

بت نظر از جهات مثبت آن، مورد تحلیل قرار گرفته است. نپرداختن به جهات مثنگاه انتقادی و با صرف
قع مر متوَ انامه بدان جهت است که اوًال خارج از رویکرد تحلیلی و انتقادی مقاله است ثانیًا مطابق با داد
باشد. نتیجه تحلیل فوق از وجود شش اشکال ساختاری، شانزده اشکال محتوایی و چند اشکال می

نظارت  شکلی و نگارشی حکایت دارد. بررسی اشکاالت فوق لزوم تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و
 نمایاند.نسبت به مراجع دادرسی را ناگزیر می

ت دله اثبایی، اانواع نقد و تحلیل، الزامات دادرسی، رسیدگی با تعدد قاضی، نظارت قضا :هاکلیدواژه
 جرم، آموزش قضایی.

  

                                                 
  Email: 210noori@gmail.com قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات .١
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 متن دادنامه .1

 ٩٦٠٩٩٧٠٢٦٢٣٠٠٥٢٢ :شماره دادنامه
 ٢٥/٧/١٣٩٦ :تاریخ
رم گکیلو  ۱۴و تولید آن از نوع شیشه به میزان یک کیلو گرم و خرید و فروش مواد مخدر :اتهام

 گرم شیشه به قصد تولید شیشه ۵۱مواد پیش ساز و آبکار حاوی 
 تبعه ایران ١٣٦٣رضا... :متهم

 دادگاه انقالب اسالمی تهران ٢٣شعبه  :مرجع رسیدگی
 بسم الله الرحمن الرحیم 

  ٩٦٠٩٩٧٠٢٦٢٣٠٠٥٢٢ :شمارههدادنام ٢٣/٩٤٠٩٩٨ :کالسهپرونده ٠١/٠٧/١٣٩٦در تاریخ
ون قان ۳۷۴دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم و جری تشریفات قانونی با اجازه حاصل از ماده 

از  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت
 کند. میرأی  رت به صدورخداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان بشرح آتی مباد

 رأی دادگاه 
 ۶۲۳در پرونده پیوست به حکایت محتویات آن آقای رضا... فرزند... به شناسنامه شماره 

تبعه ایران دین اسالم شغل کارگر / بیسواد، مجرد، دارای محکومیت  ۱۳۶۳صادره... متولد 
هم است به خرید و فروش پیشینه کیفری بازداشت بعلت بازداشت موقت مقیم زندان قزلحصار مت

کیلو گرم مواد پیش ساز و آبکار  ۱۴مواد مخدر و تولید آن از نوع شیشه بمیزان یک کیلوگرم و 
گرم شیشه بقصد تولید شیشه حالیه با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای  ۵۱حاوی 

که در مقام  عمومی و انقالب تهران که متضمن دالیلی است بشرح گزارش مأموران انتظامی
کشف جرم دخیل بودند و صورتجلسه کشف و توزین مواد مخدر و اظهارات متهم نزد دادسرا در 

باشد و ایضا اقرار صریح متهم نزد این دادگاه و دفاعیات بالوجه مقام قبول عمل مجرمانه می
سایر متهم که در مقام مبرا کردن خود از عمل مجرمانه ارتکابی مطالبی را معروض داشتند و 

قراین حالیه و مقالیه و امارات قویه موجود در پرونده و جوابیه تشخیص هویت ناجا در مقام احراز 
پرونده و ایضا حصول اقناع وجدانی در ارتکاب بزه  ٤٧ماهیت و هویت مواد مکشوفه صفحه 

کیلو انتسابی به نحو عالمًا و عامدًا مجرمیت متهم در حد تولید و نگهداری شیشه به میزان یک 
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کیلوگرم مواد پیش ساز تولید شیشه  ۱۴گرم و شروع به تولید مواد روانگردان مکشوفه به میزان 
قانون اصالح قانون تشکیل  ۳۲محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده 

 ٨مجلس شورای اسالمی و استناد به ماده  ۱۵/٤/۱۳۷۳دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و  ۹/٥/۱۳۸۹از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ۶د ناظر به بن

مجلس شورای اسالمی متهم را  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی ناظر به بند الف مصوب  ۱۲۲ماده 
از حیث بزه نگهداری مواد وران گردان شیشه بمیزان یک کیلو گرم هرچند متهم نسبت به چنین 

رتکب گردید و موفق به توزیع و یا فروش آن نشده لکن میزان مواد جرمی برای مرتبه اول م
باشد و طبعًا مشمول هیچ کدام از شروط صدریه تبصره ذیلیه مکشوفه بیش از یکصد گرم می

کند و تبصره مذکور قانون اخیرالذکر مورد تشخیص نبوده لذا به تحمل مجازات اعدام محکوم می
عدم شناسایی مایملکی از متهم موضوعًا منتفی و دادگاه  نسبت به مقوله مصادره اموال بجهت

مواجهه با تکلیفی نمیباشد و ایضًا از حیث بزه دیگر دائر بر شروع بجرم تولید شیشه به تحمل ده 
قانون مجازات اسالمی  ۲۱۵کند و مواد مکشوفه به استناد ماده سال حبس تعزیری محکوم می

استفاده نداشته معدوم گردد. و ایام بازداشت قبلی محکوم  که در امر پزشکی موردتوجهًا به این
قانون آیین دادرسی کیفری و  ٥١٥قانون مجازات اسالمی و ماده  ۲۷علیه به استناد ماده 

 – ٧٣٤٠و  ٢٣/٧/٨٣ – ١٣٣٤/٧های های حقوقی اداره حقوقی قوه قضاییه به شمارهنظر
 – ٧٣٤٠/٧و  ١/١١/٧٦ – ٦٥٦٣/٧و  ١٨/٩/٧٩ – ٨٠٨٥/٧و  ٢٠/٣/٧١ - ٢٠٠/٧و  ٤/٥/٧٣
از میزان مجازات معینه حبس  ١٧/١٢/٧٣ – ٨٤٨١/٧و  ١٣/٧/٨٤ ٤٤١٨/٧و  ٢٤/١١/٧٥

 قانون مجازات اسالمی مجازات اشد اجرا شود ۱۳۴گردد و در اجرای ماده محاسبه و کسر می
ابالغ  قانون آیین دادرسی کیفری حضوری و پس از ۴۲۸و  ۴۲۶اصداری به استناد مادتین رأی 

 ظرف مهلت بیست روز قابل فرجام خواهی در مرجع عالی قضایی خواهد بود. 
 ...-دادگاه انقالب اسالمی تهران  ٢٣دادرس شعبه ... -دادرس دادگاه 
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 مقدمه. 2

 نظام دادرسی کیفری که بر اثر تجارب گران و پرهزینه چند قرن، شکل یافته است، در پی تحقق
فری است؛ چه فلسفه و هدف مرحله عالیه آن یعنی کشف حقیقت و فلسفه و هدف دادرسی کی

اجرای عدالت بر اساس حقیقت مکشوفه باشد، که صعب یا حتی ناممکن است و چه صرفًا فصل 
خصومت باشد. در نظام حقوق کیفری ایران که بر اساس نظام رومی/ ژرمنی بناشده و در 

ی حاکم کیفری، یعنی نظام کیفری اسالمی های اخیر سعی شده است با نوع چهارم نظامهادهه
م های اسالمی هتطبیق داده شود، رعایت قواعد آمره ناشی از حقوق موضوعه و در کنار آن آموزه

اید براستا با قوانین، اهمیت مضاعف دارد. از این رو دادرسان در مراجع قضایی برای صدور رأی، 
ه در حقوق موضوعه را مدنظر داشته و ای از اصول، قواعد و مقررات پیش بینی شدمجموعه

گاه داد  ٢٣رعایت کنند در این مقاله میزان رعایت مجموعه مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه 
نقل شد مورد مطالعه و بررسی  -حتی نگارشی  -انقالب تهران که عینًا و بدون هیچ تغییری 

 شود. ارائه میرأی  است، که در قالب تحلیل
چه رعایت الزامات دادرسی رعایت شده و آن چه ازمذکور بهتر آن است که آنرأی  لدر مقام تحلی

و  نشده باشد، فی الجمله مورد بحث و یا حداقل اشاره قرار گیرد؛ لکن از آنجا که رعایت اصول
قواعد مذکور متَوقع است و شأن صادرکنندگان که قضاوت و اتخاذ تصمیم راجع به انسانها و 

ارد یت موها را به عهده دارند، آن را اقتضا دارد، در این مقاله مطالب مربوط به رعامتعلقات انسان
گیرد. به دیگر عبارت، در این مقاله نکات مثبت دادنامه موصوف، نکات مورد تحلیل قرار نمی

 مورد تحلیل نیست و به علت پیش گفته صرفًا نکات منفی آن در این نوشتار، مورد تحلیل است.
لزوم احترام به شخصیت قضات محترم صادر کننده دادنامه یاد شده امری مسّلم و  بنابر این

ای به شود صرفًا حیثیت علمی دارد و خدشهمحفوظ است و اشکاالتی که در این مقاله آورده می
 مقام و شخصیت قضات معزز موصوف نیست. 

، »بررسی ساختاری«ه بخش موضوع این نوشتار را در سرأی  با توجه به مراتب یاد شده در ادامه
 دهیم.مورد بررسی قرار می» نقد نگارشی«و » تحلیل محتوایی«
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 بررسی ساختاري. 3

 با توجه به اجزاء تشکیلرأی  منظور از بررسی ساختاری، عبارت است از مطالعه و بررسی ظاهر
 حاضر از ششرأی  قرار دارد. ساختاررأی  دهنده آن. این بررسی در نقطه مقابل بررسی محتوایی
 شود.جهت مورد بررسی و مطالعه است که ذیًال تبیین می

 . ذکر اشتباه نام قانون1-3
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری ۳۷۴به ماده رأی  کاردر گردش

باشد، فقط می ١٣٧٨استناد شده است؛ این در حالی است که قانون مذکور که مصوب سال 
اشتباه  کار رأی، نام قانون بهدر آن وجود ندارد. بنابر این در گردش ٣٧٤ده دارد لذا ماده ما ٣٠٨

باشد. این اشتباه احتماال می ١٣٩٢آمده است و منظور قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
ا ر بوده است، ولی البته اشتباه رأی  ناشی از استفاده از فرمهای از پیش تهیه شده برای صدور

کند و مناسب است که متصدیان امور برای خروجی کار خود ارزش و اهمیت بیشتری نمی توجیه
 کنند.قائل باشند خصوصًا وقتی که رأیی با مجازات اعدام صادر می

 . شروع ناروا و نازیبا2-3
این ». در پرونده پیوست به حکایت محتویات آن« :با این جمله شروع شده استرأی  ابتدای

یک فرایند است که حاصل فعالیتهای رأی  که صدوراول این :ای دو ایراد استجمله حداقل دار 
نظر از یک موجود مستقل با صرفرأی  کهباشد نه اینمتعدد منعکس در پرونده و غیر آن می

که بر پرونده محاکماتی باشد. در این حال توصف پروند به پیوست بودن وجهی ندارد. دوم این
اده از جمله مذکور، الزم است ترتیب چیدمان آن معکوس باشد یعنی فرض پسندیده بودن استف
 » حکایت محتویات پرونده پیوست«به  :از این جمله استفاده شود

 . اشتباه در ذکر عنوان قانون و استناد به ماده قانونی منسوخ3 -3
تشکیل قانون اصالح قانون  ۳۲لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده « :در دادنامه آمده است

در بررسی این ماده ». مجلس شورای اسالمی ۱۵/٤/۱۳۷۳دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 
شود که اوًال قانون مذکور (قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و استنادی معلوم می
بند است و در این  ١٥ندارد بلکه به صورت ماده واحده است که دارای  ٣٢انقالب) اصًال ماده 
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 ٣٢رسد منظور دادگاه ماده قانون تشکیل اصالح نشده است. لذا به نظر می ٣٢نون اصًال ماده قا
خود قانون تشکیل مصوب تاریخ مذکور در دادنامه است نه قانون اصالح آن که مصوب 

تشخیص  - ٣٢ماده « :ای حال ماده مذکور از این قرار استباشد. علیمی ١٢/٨/١٣٨١
ر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانونًا صالحیت یا عدم صالحیت ه

که نام قانون در نظر از اینکه با توجه به آن صرف». مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.
دادنامه اشتباه آمده است، از اساس نیازی به ذکر آن نیست زیرا ماده مذکور یک قاعده آمره را 

تمام موادی که بیانگر قواعد آمره است آورده شود رأی  د در مستندات یککند و معنا ندار بیان می
زیرا در این صورت باید سیاهه مفصلی از نام قوانین و شماره مواد در هر دادنامه وجود داشته 

به  ١٣٩٢قانون آیین دادرسی کیفری در سال  ٥٧٠باشد. ثانیًا ماده یادشده به موجب ماده 
در دادنامه صادر در قریب چهار سال بعد به آن استناد شده  صورت صریح نسخ شده است و

 است.

 جا در ذکر ماده استنادي. پیچیدگی نابه3 -4
مواد مخدر  از قانون مبارزه با ۶ناظر به بند  ٨و استناد به ماده « :در دادنامه این عبارت آمده است

ای که به گانهدر قانون مذکور بند جدا». مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹/٥/۱۳۸۹مصوب 
 ٦از عبارت مذکور، بند رأی  شناخته شود وجود ندارد. منظور قضات صادر کننده ٦عنوان بند 

ا ر خود حکم صدر ماده رأی  کردند و دراست لذا صحیح آن بود که به همان بند استناد می ٨ماده 
ش، تعبیر خود ٦آوردند. به هرحال تعبیر ناظر بودن خود ماده به بند باشد می ٨که ماده 

قانون مجازات  ۱۲۲و ماده « :صحیحی نیست. همین اشتباه در مستند بعدی هم رخ داده است
در اینجا هم کافی بود که ». مجلس شورای اسالمی ۱۳۹۲اسالمی ناظر به بند الف مصوب 

 کرد. قانون مذکور استناد می ١٢٢دادگاه به بند الف ماده 

 ید شدید. رسا و سلیس نبودن عبارتها و تعق3 -5
و طبعًا مشمول هیچ کدام از شروط صدریه تبصره ذیلیه تبصره مذکور قانون اخیرالذکر «عبارت 

، به هیچ وجه از سالست و روانی بهره مند نیست به نحوی که اوًال حاوی »مورد تشخیص نبوده
 کلمات نامأنوس است ثانیًا کلمات یادشده به صورت پی در پی استعمال شده است. این وضعیت

نارسایی معنایی را در پی دارد. به نحوی که تا زمان نگارش این مقاله، نگارنده هم متوجه نشد 
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چیست؟ زیرا اوًال آخرین » شروط صدریه تبصره ذیلیه تبصره مذکور قانون اخیرالذکر«منظور از 
 ١٢٢قانونی که تا این قسمت دادنامه ذکر شده است، قانون مجازات اسالمی است. ثانیًا به ماده 

 :این قانون استناد شده است. ثالثًا ماده مذکور یک تبصره دارد که فاقد شروط صدریه است
هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم  :قانون مجازات اسالمی ١٢٢تبصره ماده «

داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام 
رابعًا این تبصره دیگر خود تبصره ندارد تا عبارت » انجام شده در حکم شروع به جرم است.

 معنا داشته باشد.» تبصره ذیلیه تبصره مذکور«

 . قید مشخصات نظرهاي مشورتی به صورت انبوه3 -6
و ایام بازداشت « :در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی این عبارت در دادنامه آمده است

قانون آیین دادرسی  ٥١٥قانون مجازات اسالمی و ماده  ۲۷حکوم علیه به استناد ماده قبلی م
و  ٢٣/٧/٨٣ – ١٣٣٤/٧های های حقوقی اداره حقوقی قوه قضاییه به شمارهکیفری و نظر

و  ١/١١/٧٦ – ٦٥٦٣/٧و  ١٨/٩/٧٩ – ٨٠٨٥/٧و  ٢٠/٣/٧١ - ٢٠٠/٧و  ٤/٥/٧٣ – ٧٣٤٠
از میزان مجازات  ١٧/١٢/٧٣ – ٨٤٨١/٧و  ١٣/٧/٨٤ ٤٤١٨/٧و  ٢٤/١١/٧٥ – ٧٣٤٠/٧

در صورتی که موضوع مورد حکم فاقد صراحت قانونی ». گرددمعینه حبس محاسبه و کسر می
شد، که دلیل موّجه دیگری وجود داشته باباشد و یا در دکترین حقوقی معرکه آراء باشد و یا این

ّجه باشد اما در خصوص موضوع لزوم آوردن تعداد بسیاری نظر مشورتی در دادنامه شاید مو
ًا احتساب ایام بازداشت قبلی در اجرای حکم حبس که قانون بر آن تصریح دارد و قدیمًا و جدید

 هم در حد شماره و تاریخ و بدونمورد اختالف نبوده است، آوردن انبوهی از نظرهای مذکور آن
 ای ندارد.اشاره به محتوای آن، ظاهرا هیچ فایده

 ل محتواییتحلی. 4

منظور از تحلیل محتوایی رأی، مطالعه و بررسی آن از حیث محتوا، مفاد و مضمون آن است که 
توان از آن به نتایج تصمیمات قضایی و ثمره عملی دادرسی هم تعبیر کرد. در ادامه با تحلیل می
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توضیح داده محتوایی دادنامه موضوع این مقاله، شانزده نکته انتقادی راجع به دادنامه موصوف 
 شود.می

 . عدم توجه به آثار سابقه کیفري1-4
که در مقدمه دادنامه تصریح شده است که متهم سابقه محکومیت کیفری دارد؛ لکن راجع به این

خواهد صادر کند دارد، محکومیت کیفری وی چه بوده و چه تأثیری در حکمی که دادگاه می
ه در مواردی سابقه محکومیت، موجب تغییر نوع ای نشده است. این در حالی است کهیچ اشاره

وادی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق م ٤٥مجازات است. مثًال طبق بند پ ماده 
به آن، اگر مرتکب جرمی که مجازات اعدام دارد، سابقه محکومیت به لحاظ ارتکاب جرم مواد 

ز پانزده سال داشته باشد، باید محکوم به مخدری مستلزم اعدام یا حبس ابد و یا حبس بیش ا
اد اعدام شود و اگر نداشته باشد باید به حبس و جزای نقدی درجه یک محکوم شود. این تأثیر زی

محکومیت کیفری امری نیست که سزاوار باشد دادگاه، بی توجه از کنار آن گذشته و مشخص 
 ای دارد.نکند که محکوم علیه چه پیشینه کیفری

 ام در نوع اتهام. ابه2-4
تهام یان انارسایی تعابیر و عدم توانایی نگارنده نسبت به بیان واضح اتهام در این عبارت که برای ب

خرید و فروش مواد مخدر و تولید آن از نوع شیشه به میزان یک « :تنظیم شده است مشهود است
وجه » صد تولید شیشهگرم شیشه به ق ۵۱کیلو گرم مواد پیش ساز و آبکار حاوی  ۱۴کیلوگرم و 

رید ابهام این است که اوًال اتهام شخصی که طی دادنامه مذکور محکوم به اعدام شده است، آیا خ
اخته سیک کیلوگرم شیشه است؟ یا فروش آن؟ و یا تولید آن و یا هر سه؟ ثانیًا نسبت به مواد پیش 

 خته؟ و یا نگهداری کردهکیلوگرم است، متهم چه کاری انجام داده؟ آیا خریده؟ یا فرو١٤که 
یلو ک ١٤گرم در ضمن آن  ٥١گرم شیشه چیست؟ آیا این  ٥١است؟ و یا چیز دیگر؟ ثالثًا منظور از 

یگر گرم شیشه تولید کند؟ و یا امری د ٥١کیلو،  ١٤خواسته با آن که متهم میوجود داشته یا این
شه بوده است که امری بعید گرم شی ٥١کیلو حاوی  ١٤مراد است؟ ظاهر عبارت این است که آن 

قدر هم ایندانند آنکه شیشه ساخته شود چگونه وزن آن را میرسد زیرا قبل از اینبه نظر می
 دقیق!
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م، بنابراین در خصوص نوع، مصادیق و میزان اتهام ابهام وجود دارد؛ این در حالی است که اتها
سی کیفری که وقوع جرم است، بنا است و بر پایه محور دادر رأی  نقطه محوری دادرسی و صدور

شود و از اولین گام تعقیب کیفری، مطرح بوده و تا تبدیل آن به مجرمیت متهمی که تحت می
گونه و بیان گیرد استمرار دارد. ابهام در امر مهمی از اینتعقیب و تحقیق و دادرسی قرار می

 .پی دارد، ناپسند و نارواست ناقص آن، در جرمی که مجازات سنگین اعدام و ده سال حبس را در

 . ذکر نکردن دالیل کیفرخواست3-4
با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای « :در متن دادنامه این عبارت آمده است

که این». عمومی و انقالب تهران که متضمن دالیلی است به شرح گزارش مأموران انتظامی
به آن دالیل، کافی نیست؛ بلکه باید آن دالیل کیفرخواست متضمن دالیلی است، برای استناد 

رد ضی دانقل شود تا قابل ارزیابی بوده و محکوم علیه نیز بتواند در صورتی که نسبت به آنها اعترا
 امکان تجدیدنظرخواهی برایش فراهم باشد بنابر این صرف ادعای وجود دالیل در کیفرخواست،

 کند.را مستدل نمیرأی 

 م صحیح مرحله کشف جرم. ابهام در انجا4-4
که در مقام کشف جرم دخیل « :در دادنامه راجع به مأموران انتظامی این عبارت آمده است

ده عبارت مذکور این ابهام را به همراه دارد که اشخاص دیگری نیز، کشف جرم را به عه». بودند
توانند ران نمیکه کشف جرم صرفًا از وظایف ضابطان دادگستری است و دیگاند درحالیداشته

ق.آ.د.ک آن  ٤٥ماده  ١در شرائط عادی نسبت به آن دخالتی داشته باشند مگر در حدود تبصره 
را تصدی کنند بنابر این تعبیر دخیل بودن مأموران انتظامی موجد شبهه در مرحله کشف جرم 

 است.

 . معلوم نبودن مقام استماع اقرار5-4
اظهارات متهم نزد دادسرا در مقام « :ام این عبارت آمده استدر دادنامه و در زمره ادله اثباتی اته

این تعبیر از حیث اعتبار اظهاراتی از متهم که به جرم خود اقرار ». باشدقبول عمل مجرمانه می
کرده باشد، با ابهام مواجه است زیرا دادسرا متشکل است از دادستان، معاونان وی، دادیاران، 

در مقام شمارش ادله انتساب بزه به رأی  که قضات صادرکنندهبازپرس و پرسنل اداری. حال 
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کردند که اوًال اظهارات متهم نزد کدام یک از مقامات متهم هستند، دقیقا باید مشخص می
دادسرا بوده است ثانیًا دقیقًا مفاد اظهارات و مؤدای اقرار یا مقّربه چه بوده است؟ ثالثًا و مهمتر از 

اند که اظهارات متهم در مقام قبول ت صادرکننده چگونه احراز کردهکه قضادو مورد قبل این
که اگر متهمی از مشاعر سالم برخوردار باشد، اظهارات خود عمل مجرمانه بوده است؟ در حالی

آید که دارد و بی جهت در صدد این بر نمیرا در مقام انکار که منجر به تبرئه خود شود بیان می
هم در دادسرا که علی القاعده نباید فشار ل عمل مجرمانه داشته باشد آناظهاراتی در مقام قبو

که در متن رأی، اتهام محکوم علیه، دو امر ای بر متهم حاکم باشد. رابعًا با توجه به اینغیرمترقبه
داند از در این جا که دادگاه یکی از دالیل را عبارت می -که با ابهام مواجه بود  -ذکر شده است 

کرد که بایست مشخص می، می»ارات متهم نزد دادسرا در مقام قبول عمل مجرمانهاظه«
است یا یکی از آنها و آن کدام است؟ و رأی  اظهارات متهم دال بر قبول هردو اتهام مذکور در

عالوه بر این اگر قرار است به اظهارات متهم به عنوان یک دلیل استناد شود یا باید قسمتی از 
شد. در که حداقل به صفحه مربوطه در پرونده ارجاع داده میشد و یا ایننقل میمتن اظهارات 

وضعیت کنونی که معلوم نیست اظهارات متهم نزد کدام یک از مقامات دادسرا بوده؟ و مفاد آن 
توان به چنین اظهاراتی به چه بوده؟ و کدام یک از اعمال مجرمانه را قبول کرده است؟ نمی

در مقام قبول «تی استناد کرد. خامسًا این ابهام وجود دارد که آیا اظهار کردن عنوان دلیل اثبا
باشد که از ادله اثبات دعوا است یا به عنوان یک ، همان قبول کردن و اقرار می»عمل مجرمانه

 اماره قضایی از آن استفاده شده است.

 . ابهام در مفاد اقرار6-4
اه شبرخوردار است و در بین ادله اثبات دعوا به عنوان  که اقرار از اهمیت خاصبا توجه به این

و  شد تا اقرار بودندلیل شناخته شده است، الزم بود متن اقرار صریح متهم نزد دادگاه نقل می
که  -صریح بودن آن قابل فهم و احیانًا قابل قضاوت باشد و اگر از چنین ماهیتی برخوردار نیست 

 -است  از این قسمت در دادنامه از دفاعیات بالوجه متهم یاد شده ظاهرًا نیست زیرا بالفاصله بعد
 قابل تجدیدنظرخواهی باشد.
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 . استفاده از دلیل نافی انتساب بزه به عنوان دلیل مثبت بزه7-4
جه و ایضا اقرار صریح متهم نزد این دادگاه و دفاعیات بالو« :خوانیمدر قسمتی از دادنامه می

دو  آوردن». کردن خود از عمل مجرمانه ارتکابی مطالبی را معروض داشتندمتهم که در مقام مبرا 
 دیگر تحت عنوان دلیل اثباتی، اشتباه است و توجیهی برای آن به نظرمطلب متضاد در کنار یک

. متهم نزد دادگاه اقرار صریح بر عمل ١ :رسد. دو مطلب مورد اشاره از این قرار استنمی
متهم برای مبرا کردن خود دفاعیات بالوجهی کرده است. این دو  .٢مجرمانه خود کرده است 

مطلب متوالیا ذکر شده یعنی مطلب دوم بالفاصله بعد از مطلب اول آمده است. اشکالی که در 
جمع این دو مطلب وجود دارد این است که اگر متهم دفاعیاتی کرده و قصدش این بوده که خود 

ب عمل رفتار معنا ندارد که بگوییم نزد دادگاه نسبت به ارتکارا مبرا سازد دیگر همزمان با این 
ردار که متهم از توجه کافی به گفتار و رفتار خود برخومجرمانه اقرار صریح داشته است؛ مگر این

قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه وظیفه داشت در  ٣٧٠نباشد که در این صورت به حکم ماده 
قانون  ١٦٤الزم را به عمل آورد. به طور کلی مطابق ماده خصوص احتمال جنون وی تحقیقات 

 و مطابق ماده» اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود«مجازات اسالمی 
جمله  و مطابق قواعد عمومی اقرار که از» باید روشن و بدون ابهام باشد.«همان قانون اقرار  ١٦٦

 اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد«ست قانون مدنی آمده ا ١٢٨٢در ماده 
د و از استفاده نمایقّر را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر متواند آنیمقّرله نم

ز بنابراین ضرورت داشت که دادگاه با این دو جزء مختلف االثر ا» جزء دیگر آن صرف نظر کند.
 کرد.رار و دفاعیات بالوجه) توضیح داده و تبیین میاظهارات متهم را (اق

 . اجمال در دفاعیه بالوجه8-4
و دفاعیات بالوجه متهم که در مقام « :مطلب موجود در دادنامه در این خصوص از این قرار است

که متهم دفاعیاتی این». مبرا کردن خود از عمل مجرمانه ارتکابی مطالبی را معروض داشتند
را مشخص نکرده که چه دفاعیاتی بوده است و بالوجه ال وجه بوده است دادگاه آنداشته اما ب

شد که . باید مشخص می١ :بودن آن چه توضیحی دارد؟ بنابراین از دو جهت با ایراد همراه است
ای که بر توجه و انتساب اتهام به وی گاه دادگاه آن را با ادلهدقیقا دفاعیات متهم چه بوده آن

گرفت که فالن دفاع با توجه به وجود فالن دلیل، وجهی سنجید و نتیجه میته میوجود داش
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طور که اشاره شد، . در جمله قبلی دادنامه از اقرار صریح متهم نام برده شده بود همان٢ندارد 
جمع این دو مطلب باهم سوال برانگیز است که چگونه از طرفی متهم اقرار صریح داشته است و 

 خواسته است خود را از اتهام وارده مبرا سازد؟ات بالوجهی داشته که میهمزمان دفاعی

 . عدم تعین قراین و امارات9-4
. »روندهپو سایر قراین حالیه و مقالیه و امارات قویه موجود در « :در دادنامه این عبارت آمده است

این به دو مضاف باشد. اضافه شدن کلمه قر کلمه قراین جمع قرینه است و حداقل جمع دوتا می
الیه حالیه و مقالیه مستلزم این است که در خصوص انتساب اتهام به متهم پرونده حداقل دو 

ه ت قویقرینه حالیه و نیز دو قرینه مقالیه یعنی جمعا چهار قرینه وجود داشته باشد. عبارت امارا
ماره احداقل باید دو  نیز همین وضعیت را دارد یعنی بر اساس این عبارت عالوه بر آن چهار قرینه

در  قرینه و اماره ۶قوی که معلوم نیست از چه نوعی است، نیز وجود داشته باشد. لذا در مجموع 
خصوص انتساب اتهام به متهم وجود دارد اما مشکل اینجاست که اصال معلوم نیست که قراین و 

ه بی کرد و محکوم علیامارات مذکور که حداقل شش مصداق دارد، چیست؟ تا بتوان آنها را ارزیا
هم امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آن را داشته باشد. عدم ذکر موارد شش گانه مذکور در 
وضعیتی است که قرار است محکوم علیه به مجازات سنگین اعدام و ده سال حبس محکوم شود. 

امارات  شود که به تکلیف قضات در هنگام استناد به قراین واهمیت این امر زمانی بیشتر می
ه ح شده است کقانون مجازات اسالمی تصری ٢١١که در فراز پایانی ماده توجه کنیم. از جمله این

در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بّین مستند علم «
 » خود را به طور صریح در حکم قید کند.

 . نشاندن نتیجه دالیل به جاي دلیل10-4
ی به و ایضا حصول اقناع وجدانی در ارتکاب بزه انتساب« :مه دادنامه این عبارت آمده استدر ادا

 گیریاین در حالی است که اقناع وجدانی برای قاضی به منظور تصمیم». نحو عالمًا و عامداً 
ه راجع به متهم و صدور حکم محکومیت، باید ماحصل مجموعه ادله اثباتی جرم و ارزیابی آن ادل

 که خود به عنوان یک دلیل برای اثبات جرم تلقی شود.نه اینباشد 
چه منظور قضات صادر کننده حکم استناد به علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات اما چنان

جرم باشد در این صورت ایرادات متعددی به خاطر نادیده گرفتن یا عدم انعکاس ضوابط استناد 
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از رأی  ود خواهد داشت زیرا اوًال اگر منظور صادر کنندگانمورد بررسی وجرأی  به علم قاضی در
، که برای ایشان از محتویات پرونده حاصل »علم استنباطی«عبارت باشد از » اقناع وجدانی«

قانون  ٢١١شده است، در این صورت باید توجه کنند که این علم صراحتًا مطابق تبصره ماده 
در هر حال مجرد علم «ت و گفته شده است که مجازات اسالمی بی اعتبار شناخته شده اس
اما اگر » تواند مالک صدور حکم باشد.شود نمیاستنباطی که نوعًا موجب یقین قاضی نمی

همان علم قاضی باشد در این صورت باید ضوابط آن رعایت » اقناع وجدانی«منظور ایشان از 
 ٢١١طور که در صدر ماده و همانکه باید مستندی بّین و آشکار داشته باشد شود از جمله این

مذکور ذکر شده است باید به طور صریح قراین و امارات بّین مستند علم خود را در حکم قید کند. 
هستند، مصادیقی دارند همچون » قراین و امارات که نوعًا علم آور«ثانیًا مطابق تبصره ماده مزبور 

نشانی از آنها رأی  شرایط؛ که در این نظر کارشناس، اظهارات مطلعان و گزارش ضابطان واجد
 شود.دیده نمی

 . اعالم نتیجه دادرسی (اعدام) بدون ارزیابی ادله اثباتی11-4
اولین نتیجه دادرسی به این صورت اعالم شده رأی  پس از طی موارد پیش گفته در این قسمت

قانون اخیرالذکر و طبعًا مشمول هیچ کدام از شروط صدریه تبصره ذیلیه تبصره مذکور « :است
این اعالم نتیجه دادرسی در » کندمورد تشخیص نبوده لذا به تحمل مجازات اعدام محکوم می

حالی است که ارزیابی دادگاه رسیدگی کننده از ادله اثبات جرم مشخص نیست. یعنی 
 گرفت که اتهام انتسابی به متهم بر اساس کدام یک ازبایست این امر مورد بررسی قرار میمی

دیگر ادله اثباتی شامل شهادت، قسامه و سوگند به اثبات رسیده است؛ که بیان چنین دالیل 
را از اساس مخدوش رأی  شود. این موضوع اعتبار حقوقیصادر شده مالحظه نمیرأی  اثباتی در

قانون مجازات اسالمی به صورت انحصاری احصاء  ۱۶۰کند زیرا ادله اثباتی جرم در ماده می
رر ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مق :١٦٠ماده « :شده است

 اولین دلیل که اقرار باشد راجع به آن توضیح داده شد که به رغم» قانونی و علم قاضی است.
اعالم دادگاه وجود آن مخدوش است اما نسبت به آخرین دلیل که علم قاضی باشد، نیز بی 

که به لحاظ عدم رعایت مفاد مستند حکم مذکور یا علم قاضی نیست و یا این اعتبار است. لذا
 مذکور فاقد ارزش اثباتی است.  ۲۱۱ماده 



211 

  

 

صدور حکم اعدام، ناش
 ی

از عدم توجه
 

 سید فاضل نوري

 . اشتباه در اموال حاصل از جرم با مایملک مجرم12-4
و نسبت به مقوله مصادره اموال به جهت عدم شناسایی « :خوانیمدر قسمتی از دادنامه می
خص در اینجا دادگاه مش». عًا منتفی و دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشدمایملکی از متهم موضو

نکرده است که به استناد کدام یک از مواد قانونی وظیفه داشته که مایملک متهم را مورد 
نون شناسایی و مصادره قرار بدهد؟ و بر اساس آن وظیفه چه اقداماتی را انجام داده است؟ که اک

رسد این اشتباه کند؟ به نظر میعدم شناسایی مایملک متهم ذکر مینتیجه آن را تحت عنوان 
باشد که  قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ٤ماده  ٤ناشی از مفاد بند 
؛ در »بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم -۴« :مقرر داشته است

ت ده اسانونی، مصادره اموال ناشی از جرم را مورد حکم قرار داده و الزام کر حالی که این مقرره ق
 که دادگاه حق داشته باشد باشد مایملک مجرم را مصادره کند. نه این

 . محکوم کردن نسبت به اتهام غیر مذکور13-4
ر ر دایو ایضًا از حیث بزه دیگ« :گونه در دادنامه منعکس استدومین نتیجه دادرسی دادگاه این

اگر صدر دادنامه ». کندبر شروع به جرم تولید شیشه به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم می
ن شود مورد مداقه قرار گیرد، تعبیری راجع به شروع جرم به عنوان یک عنواکه اتهامات ذکر می

ه بحکم مجرمانه تعریف شده در قانون وجود ندارد و در اینجا بدون استدالل و استناد به ناگاه 
توان فهمید که منظور محکومیت ده ساله حبس صادر شده است البته از بررسی سطور فوق می

قانون مجازات اسالمی است که در آنجا حبس تعزیری درجه  ١٢٢قضات محترم مفاد بند ماده 
چهار مقرر شده است که حداکثر آن همان ده سال است که مورد حکم قرار گرفته است. اما به 

 ین قسمت دادنامه فاقد سه ویژگی مستدل بودن، مستند بودن و موجه بودن است.هرحال ا

 از نظرکارشناسی گیري. عدم بهره14-4
 قانون مجازات اسالمی ۲۱۵و مواد مکشوفه به استناد ماده « :خوانیمدر قسمتی از دادنامه می

کردن  اینجا حکم به معدومدر ». که در امر پزشکی مورد استفاده نداشته معدوم گرددتوجهًا به این
ه گونه توجیه شده است که در امر پزشکی مورد استفاده ندارد؛ اما معلوم نشدمواد مکشوفه این

به این تصمیم رأی  است که بر اساس چه استعالم و کدام نظر کارشناسی قضات صادر کننده
 رسیده اند؟
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 . بی اعتباري دادنامه در فرض عدم حضور دادستان15-4
 قانون آیین دادرسی کیفری حضور دادستان یا نماینده او در جلسات ٤٠١و  ۳۰۰های ادهبنابر م

قالب قانون مذکور، دادگاه ان ۲۹۷که مطابق ماده دادگاه کیفری یک الزامی است و با توجه به این
قانون  ۳۰۲برای رسیدگی به جرایم موجب موجب مجازات مندرج در بندهای الف تا ت ماده 

همان قانون که مقررات  ۲۹۷کند و با عنایت به تبصره ماده عدد قاضی رسیدگی مییادشده با ت
کند، دادرسی دادگاه کیفری یک را برای دادگاه انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می

شود که در پرونده حاضر که موضوع آن رسیدگی به جاری دانسته است، این نتیجه حاصل می
 باشد، حضور دادستان یا نماینده وی در جلسهمی ۳۰۲رج در بند الف ماده جرمی با مجازات مند

صادر شده موضوع این مقاله، هیچ رأی  رسیدگی دادگاه الزامی است. این در حالی است که در
که نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور داشته است، وجود ندارد. اگر این نشانی از این

لسه دادگاه بدون حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده برداشت صحیح باشد، یعنی ج
اداره  ۱۵/١١/۱۳۹۳مورخ  ٢٨٤٤/٧باشد، مطابق مستنبط از مواد قانونی مذکور و نظر شماره 

 کل حقوقی قوه قضاییه از موجبات نقض دادنامه است و در واقع دادنامه از اعتبار ساقط است.

 دم حضور وکیل. تشکیک در اعتبار دادنامه در فرض ع16-4
قانون آیین دادرسی کیفری که تعیین وکیل تعیینی یا تسخیری را برای رسیدگی  ٣٨٤بنابر ماده 

که مطابق داند و با توجه به اینقانون یادشده الزامی می ۳۰۲به جرایم بندهای الف تا ت ماده 
ندرج در قانون مذکور، دادگاه انقالب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات م ۲۹۷ماده 

 ۲۹۷کند و با عنایت به تبصره ماده با تعدد قاضی رسیدگی می ٣٠٢بندهای الف تا ت ماده 
همان قانون که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را برای دادگاه انقالب در مواردی که با تعدد 

شود که در پرونده حاضر که داند، این نتیجه حاصل میکند، جاری میقاضی رسیدگی می
باشد، حضور وکیل می ۳۰۲وع آن رسیدگی به جرمی با مجازات مندرج در بند الف ماده موض

 ١٩٠ماده  ٢الزامی بوده است. حتی در تحقیقات مقدماتی که محرمانه هست نیز طبق تبصره 
موضوع این مقاله، نشانی از حضور رأی  قانون مارالذکر حضور وکیل الزامی بوده است. اما در

دگی نیست که اگر چنین بوده باشد، با تنقیح مناط از موارد الزامی حضور وکیل در جلسه رسی
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دادستان که در بند قبل ذکر شد، از موجبات نقض دادنامه خواهد بود و در واقع دادنامه یاد شده 
 اعتبار ندارد.

 نقد نگارشی .5

د ادبی و از حیث رعایت قواعرأی  عبارت است از مطالعه انتقادیرأی  منظور از نقد نگارشی
ار نگارشی. در ادامه هفت نکته از این جنس راجع به دادنامه موضوع این مقاله، مورد اشاره قر 

است که از حیث معنایی صحیح است ولی از حیث رأی  گیرد. این نکات شامل عباراتی درمی
 :رعایت قواعد ادبی مبتال به اشکال است، به شرح ذیل

این رأی  معلوم است که منظور قضات صادرکننده». یفریدارای محکومیت پیشینه ک« :. عبارت١
ط بوده است که بگویند متهم پرونده، سابقه محکومیت کیفری دارد که این مطلب را با عبارت غل

 اند.مطرح کرده» محکومیت پیشینه کیفری«و بی معنی 
تی شبیه عبارتی درست ولی ناقص است شاید عبار » بازداشت به علت بازداشت موقت«. عبارت ٢
 ، صحیح تر باشد. »در حال حاضر تحت قرار بازداشت موقت، بازداشت است«
ر نماید چرا که دنا مأنوس می» حالیه با توجه به کیفرخواست صادره«. کلمه حالیه در عبارت ٣

فارسی معیار و در عرف فعلی جامعه و همچنین در ادبیات رایج بین قضات، چندان استعمال 
 شود.نمی
به (آمده باید به صورت جدا رأی  ی مثل بعلت، بشرح، بمیزان، بجهت و بجرم، که در متن. کلمات٤

شد. کلمه روان گردان در یک مورد به علت، به شرح، به میزان، به جهت و به جرم) تایپ می
 این موارد نباید مورد غفلت واقعرأی  صورت وران گردان تایپ شده است که با توجه به اهمیت

 شد.می
که دادگاه در ستفاده از فعل جمع معروض داشتند، برای متهم واحد اشتباه است مگر این. ا٥

ر د» معروض داشتن«که استفاده از فعل مقام تکریم و احترام وی باشد، که نیست. مضافا به این
 صورتی که از طرف مراجعان به دادگاه و اصحاب پرونده باشد، امری نیکو و پسندیده است زیرا

ای احترام به مقام دادگاه است اما آوردن چنین تعبیری توسط خود متصدیان دادگاه، نوعی اد
 مشعر به نوعی تکبر و خود بزرگ بینی است که پسندیده نیست.
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 وو جوابیه تشخیص هویت ناجا در مقام احراز ماهیت «. ذکر دو کلمه ماهیت و هویت در عبارت ٦
ان کلمات مترادف تلقی شود، لکن از دقت کافی تواند به عنو، هرچند می»هویت مواد مکشوفه

ریه بهره مند نیست زیرا کلمه ماهیت که از ماء استفهامیه به عالوه ضمیر هی به اضافه تاء مصد
 باشد.باشد ولی کلمه هویت به معنای هستی میتشکیل شده است، به معنای چیستی می

کدام از شروط صدریه تبصره ذیلیه و طبعًا مشمول هیچ «. استفاده از کلمه طبعًا در جمله ٧
، صحیح نیست زیرا در موضوع مذکور »تبصره مذکور قانون اخیرالذکر مورد تشخیص نبوده

 طبیعت نقشی ندارد.
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 :گیرينتیجه

قانون آیین دادرسی  ٤قانون اساسی و ماده  ٣٧اصل برائت اشخاص از هر اتهام، که در اصل 
فراگیر و همیشگی است. در کنار این اصل قاعده درأ  کیفری مورد تصریح است، اصلی بنیادین،

 قانون مجازات اسالمی نیز از فراگیری و شمول بسیار برخوردار است. حتی ۱۲۰مصّرح در ماده 
ی در فرضی که نظام حقوقی ما از اصل مذکور و قاعده یاد شده بهره مند نبود نیز، باز هم برا

ادله  قانون اخیر الذکر، ۱۶۰ ل اثباتی بود. در مادهانتساب ارتکاب بزه به اشخاص، نیاز به دلی
اثبات جرم به صورت حصری مشخص شده است که عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه، 
سوگند و علم قاضی. در دادنامه مورد بررسی سه دلیل از دالیل مذکور یعنی شهادت، قسامه و 

م نیست. راجع به دلیل پنجم یعنی عل سوگند اصًال مورد ادعای قضات محترم صادرکننده دادنامه
ا ر » حصول اقناع وجدانی در ارتکاب بزه انتبسابی«که تعبیر قاضی تصریحی وجود ندارد اال این

انیًا ثیادشده نیست  ۱۶۰اند که این تعبیر اوًال تصریح به حصول علم مذکور در ماده استفاده کرده
ن و تبصره آن از همان قانو ۲۱۱که در ماده  بر فرض تصریح بودن، شرایط علم قاضی را به نحوی

هم با نآمانده اثباتی اقرار خواهد بود که باشد. بنابراین تنها دلیل باقیذکر آمده است، دارا نمی
وجه که متهم برای مبرا کردن خود دفاعیات بالتوجه به تصریح آورده شده در دادنامه مبنی بر این

 ۱۶۴ز آن است که در واقع اقرار به نحوی که در ماده شود و نشان اداشته است، مخدوش می
باشد. در نتیجه آن شرط آن ذکر شده است، نمی ۱۶۷قانون مذکور تعریف شده است و در ماده 

دلیل اثباتی برای انتساب بزههای موضوع دادنامه به متهم وجود نداشته و اصل و قاعده ذکر 
 ام متهم صحیح نیست.شده در سطور فوق حاکم است و صدور حکم به اعد
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 :پیشنهاد

دو امر نظارت و آموزش در قوه قضائیه بسیار مهم و اثر بخش است که در برخی مواقع دچار 
هایی از قبیل دادنامه موضوع به منظور جلوگیری از صدور دادنامه ١شود.کندی و مسامحه می

هست و به منظور ارتقای  این مقاله که علی الظاهر مسبوق به برخی تخلفات در مقام دادرسی هم
شود که دو امر یاد شده تقویت شود. سطح علمی قضات محترم متصدی امور مهمه، پیشنهاد می

قانون اساسی که وظیفه  ١٦١در این خصوص الزامات قانونی هم وجود دارد از جمله اصل 
نامه آیین عالی کشور مقرر کرده است ونظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را برای دیوان

نامه پیشنهاد این آیین ١٣تصویب شده است و در بند د ماده  ٢٠/٧/١٣٩٩آن هم به تاریخ 
آن، هماهنگی و تعامل با معاونت منابع انسانی و  ١٤های آموزشی و در بند خ ماده برگزاری دوره

من های آموزشی مورد نیاز هم پیش بینی شده است. ضامور فرهنگی به منظور برگزاری کالس
که در خصوص وظیفه آموزشی و نظارتی برای معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ساختار این

شود با استفاده از چنین توان و تشکیالتی و شرح وظایف مفصلی وجود دارد که پیشنهاد می
 تر دو امر نظارت و آموزش اقدام کنند.تر و جدیپتانسیلی نسبت به انجام قوی

                                                 
موزش و تحقیقات قوه . تجربه عملی نگارندگان در طول قریب به دو دهه از خدمت قضایی در بخشهای معاونت آ١

دهد که هرگاه این دو بخش به صورت هماهنگ و مکمل قضائیه و دادسرای انتظامی قضات به خوبی نشان می
 دیگر فعال بوده اند، سطح علمی قضات و وضع کیفی آراء قضایی مناسبتر بوده است.یک
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صدور حکم اعدام، ناش
 ی

از عدم توجه
 

 سید فاضل نوري

 :و مآخذ منابع

 .١٧/٨/١٣٧٦نون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب قا .١
 .١٣٩٢قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  .٢
 .١٣٧٩قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  .٣
 .١٣٩٢قانون مجازات اسالمی مصوب  .٤
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. .٥
 .٢٠/٧/١٣٩٩عالی کشور مصوب نامه وظایف و اختیارات دیواننآیی .٦
 . ١٣٩١، زمستان ١فصلنامه نقد رأی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، سال اول، شماره  .٧
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Issuance of Death Sentence, Arising Out of Lack of Attention to 
Evidence Proving the Occurrence of Crime     

(An Analysis of Judgment No. 9609970262300522, 1396/07/25 Made by 
Branch No. 23 of the Tehran Islamic Revolutionary Court)  

Seyyed Fazel Noori 1 
Abstract: 
The philosophy of the judiciary can be considered as providing justice, 
possibility of achieving it and the realization of rights in the light of correct and 
timely implementation of ratified law. 
This philosophy can be reached by proper proceedings and realized in the form 
of strong decisions in conformity with the law.  
A correct and proper judgment is one that it is based on evidence, supported by 
law and in compliance with procedural principles and rules. 
Accordingly, in this article, the judgment made by Branch 23 of the Tehran 
Islamic Revolutionary Court with the aforementioned characteristics has been 
analyzed with a critical eye and regardless of positive aspects. 
Not addressing the positive aspects of the report is because, firstly, it is outside 
the analytical and critical approach of the article, and secondly, it is in line with 
what is expected. 
The result of the above analysis indicates the existence of six structural 
problems, sixteen substantial problems, and several procedural and writing 
problems. 
Examination of the above problems requires the necessity of strengthening the 
system of in-service training and supervision of judicial authorities.  

KeyWords: Different types of criticism and analysis, requirements for 
proceedings, dealing with the case by a panel of judges, judicial monitoring, 
the evidence of proving the crime, judicial training. 
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