ّ
نقذی بر رأی وحذت رویه همنوعیت
استفاده هحکوهاو به حبس دائن
تعسیری از آزادی هشروط
تاؼیص ظؼیافت1921/11/92 :

تاؼیص تأییع1922/1/4 :

__________________________________________ حجتالله فتحی

*

چکیذه

هشزوط هحکىهاو به حبس ابد را هجاس و عدهای يیش با استًاد به ظهىر  33لايىو هجاسات اسالهی
هاده  83ق.م.ا .هصىب  29با هماو ادبیات جایگش یى ه
 7311که ه
هاده  33سابكالذکز شاده اسات
تبصاازه ها ه
ااده واحااده  7331را هًسااىو و آسادی هشاازوط هحکىهاااو بااه حاابس ابااد را غیزهجاااس

و ارسیاابی و تحلیال آو

هیدايستًد .در ایى يىشتار ضمى بیاو دیدگاههای حمىلی درایىخصاى
دیدگاهها رأی وحدت ه
رویه شماره  ۴۶۷هیئات عماىهی دیاىاو عاالی کشاىر درهاىرد همًىعیات

استفاده هحکىهاو به حبس دائن اس آسادی هشزوط هىرد يمد و بزرسی لزار هیگیزد و به ایاى يتیجاه
هًتهی شده است که رأی وحدت ه
رویه شماره  ۴۶۷هیئت عمىهی دیىاو عالی کشىر فالد پشاتىايه
استداللی لابل دفاع و بز خالف صًاعت حمىلی است.
واژگاو کلیذی :حبس ابد تعشیزی ،آسادی هشزوط ،رای وحدت رویه

هقذهه
خؽیاو آؾاظی ههؽوط يكبت به هسکىهاو به زبف ابع تؼؿیؽی ظؼ قالهای اضیؽ هسل اضتالف
* ػضى هیئت ػلمی پژوههگاه فؽهًگ وايعیهه اقفهی (.)fathiamoli@yahoo.com

حقىق اسالهی /سال هجذهن  /شماره  / 68بهار 1400

هىضىع جىاس یا عدم جىاس استفاده هحکىهاو حبس ابد اس آسادی هشزوط یکی اس هباحثی است که
چًدیى سال هىرد اختالف دادگاهها بىده است و بزخی بهاستًاد تبصزه ه
هااده واحاده  7331آسادی
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بىظه اقت و اضیؽا هغابك ؼأی وزعت ّ
ؼویه نماؼه  ۴۶4هیئت ػمىهی ظیىاو ػالی کهىؼ خؽیتاو آو
ظؼضًىو هسکىهاو به زبف ابع تؼؿیؽی همًىع نعه اقت .قإال ايلی پژوهم ایتى اقتت کته
چؽا خؽیاو آؾاظی ههؽوط ظؼضًىو هسکىهاو به زبف ابع همًىع نعه اقت؟ آیتا اظلته آو لابتل
پػیؽل اقت یا ضیؽ؟ آیا ایى همًىػیت باقیاقتهای کلی لىه لضتاییه هماهًتگ اقتت؟ آیتا ایتى
همًىػیت با لىاػع و ازکام فمهی ظؼ هىضىع هغابمت ظاؼظ؟
بؽای پاقص به ایى قإاالت الؾم اقت بعوا هاهیت هداؾات زبف ابتع و قتاف اظلته هىافمتاو و
هطالفاو هىؼظ بؽؼقی لؽاؼ گیؽظ.

 .1هاهیت هجازات حبس ابذ
زبف ابع هداؾاتی اقت که بؽ اقاـ آو هسکىم ػلیه بایع تا پایاو ػمؽ ظؼ ؾيعاو هسبىـ بانع
62

و همیع به گػنت ؾهاو ضايی يیكت .ظؼ بؽضی اؾ هىاؼظ ظؼ نؽع و بهتبغ آو ظؼ لايىو ،بتؽای بؽضتی

حقىق اسالهی /حجثالله فححی

اؾ خؽاین زبف ابع همؽؼ گؽظیعه اقت که هاهیت زبف ظؼ ایى هىاؼظ زعی اقت? هايًتع هدتاؾات
کكی که فؽهاو به لالل ظیگؽی ظاظه و هأهىؼ ،آو فؽظ ؼا کهاله اقت یا ظیگؽی ؼا اکؽاه به لالل فؽظ ثالت
هکؽه العام به لالل بکًع که ظؼ ایى هىاؼظ آهؽ و اکؽاهکًًعه به زبف ابع هسکىم هینتىيع? ّ
کًع و َ
هتاظه
 6:8ق.م.ا .بیاو هیظاؼظ> :اکؽاه ظؼ لالل هدىؾ لالل يیكت و هؽتکب ،لًاو هینىظ و اکؽاهکًًعه،
به زبف ابع هسکىم هیگؽظظ= زضؽت اهام ضمیًی ظؼایىبتاؼه هیفؽهایًتع> :لو اکرهىووا وياکلقتو ا
فالق دا ياکلمباشهاکذکارانابالغاا اقالادوناکلمکههاواکناکو وهها وياکلقتو ،اوايحوب اکمروهابوواکبوهکا تويا

يمو ؛ اگؽ نطًی ؼا اکؽاه به لالل بکًع هبانؽ یؼًی َ
هکؽه ظؼيىؼتی که بالغ و ػالل بانتع لًتاو
هینىظ ولی اکؽاهکًًعه لًاو يمینىظ اگؽچه َ
هکؽه ؼا بؽ لالل تهعیع کؽظه بانع? و آهؽ به زبف ابع
هسکتىم هتتینتىظ= (ضمیًتتی ،46:; ،ج ،5م ،67و /847يیتؿ ؼ ::.يدفتتی ،46:7 ،ج ،75و?)7:

آیتالله ضىیی يیؿ هیفؽهایًع> :ل اکرهاغيههابقت اک ه،افقت و،افع ياکلقاتو اکلقو د،اوا وياکمروهاکلحوب ا
کلمؤبوهکاکلوياکنايمو

(ضىیی ،4755 ،ج ،75و ?)46اگؽ کكی ظیگتؽی ؼا بته لالتل نطًتی فؽهتاو

ظهع ،لاتل لًاو هینىظ و آهؽ هسکىم به زبف ابع هیگؽظظ تا هؽگم فؽا ؼقع= کته بتهيظؽ فمهتا
زبف ابع ظؼ ایى هىاؼظ ،زعی اقت (گًدیًه اقالفالائات لضایی ،قإال  1?):467یا هداؾات کكی کته
 .4قإال :هاهیت زبف ابع ظؼ همكک ،آیا زعی اقت یا تؼؿیؽی یا لكن ثال اقت؟
آیتالله الؼظمی خؼفؽ قبسايی:

ظو باؼ زع قؽلت بؽ او خاؼی نعه و بؽای باؼ قىم هؽتکب قؽلت هىخب زع نعه بانع زبف ابتع
اقت? ّ
هاظه ; 5:ق.م.ا .همؽؼ هیظاؼظ ...> :پ .ظؼ هؽتبه قىم ،زبف ابع اقتت  =...زضتؽت اهتام
ضمیًی ظؼ ایى بیاو هیظاؼيع> :ل اتکهر ارنوواکلروهقواوالو ايتخ و اکلحوهار ويا وهاوک وه،اف و اتکوهر ا
رنواکلرهقوابعهاکلحهاقطعتارج واث ال اتکهر ارنوا ب اث ال اتکهر اقتو (ضمیًتی ،46:; ،و<;/7

يیؿ ؼ ::.يدفی ،46:7 ،ج ،74و866ت ?)867اگؽ نطًی چًعیى هؽتبه قؽلت يمىظ ولی زع بؽ او
خاؼی يهع زع وازع کفایت هیکًع ولی اگؽ پف اؾ اخؽای زع بؽای باؼ ظوم هؽتکتب قتؽلت نتع
پای (چپ) او لغغ هینىظ ،اگؽ باؾ (ظؼ هؽتبه قىم) قؽلت يمىظ زتبف (ابتع) هینتىظ و ظؼ هؽتبته
چهاؼم (ظؼ ؾيعاو یا ضاؼج ؾيعاو) اگؽ هؽتکب قتؽلت نتع کهته هینتىظ=? یتا ظؼهتىؼظ همكتک،
زضؽت اهام ضمیًی چًیى فالتىا ظاظهايتع> :لو اکرروکواشوخ اواقت ووا وها...افوالق دا وياکلقاتو ا ا
کلممرک،الکناکلممرکايحب اکبهکا تيايمو

افوياکلحوب ا»...ا(ضمیًی ،46:; ،و /847يیؿ ؼ::.

يدفی ،46:7 ،و .)79آیتالله ضىیی ظؼایىؾهیًه چًیى يظؽ ظاظيع:

ل اکررکواواقت وا وه،اقتو اکلقاتو اوا وب اکلممروکارؤبوهکا تويايمو

ا( ?...ضتى یی،4755 ،
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هسکىم به زبف ابع هینىظ تا بمیؽظ.

ظؼ ایى هىاؼظ که هاهیت هداؾات زبف ابع زعی اقت آؾاظی ههؽوط خؽیاو يتعاؼظ و بته ّ
يتى

ّ
هاظه ;8ق.م.ا .آؾاظی ههؽوط فمظ ظؼ زبفهای تؼؿیؽی خؽیاو ظاؼظ و هیچ ظلیل و هكتالًعی بتؽای
خؽیاو آؾاظی ههؽوط ظؼ زبفهای ابع با هاهیت زعی ظؼ ظقت يیكت.

اها ظؼهىؼظ زبف ا بع همؽؼ ظؼ لايىو ايفذ لايىو هباؼؾه با هىاظ هطعؼ ایى بس هغؽذ هینىظ
که آیا هداؾات زعی اقت یا تؼؿیؽی؟ بهعىؼ هثال تبًؽه (ايفزی < )46;</8/غیل ّ
هاظه  7لتايىو
هػکىؼ (هًىب  469:/;/6هدمغ تهطیى هًلست يظام) بؽای کكايی کته بتؽای بتاؼ اول هؽتکتب
خؽاین هىضىع بًع ّ 7
هاظه  7لايىو هػکىؼ هینىيع و هىفك به تىؾیغ یا فؽول آيها هن يهعه و هتىاظ،
ً
> ...زبف ابع خؿء زعوظ اقت هثف ؾو هؽتعه هسکىم به زبف ابع هینتىظ همنًتاو کته قتاؼق پتف اؾ اختؽای
بؽضی اؾ زعوظ هسکىم به زبف ابع هینىظ والله الؼالن 48 .يفؽ المظفؽ 4763ه .ق=.
آیتالله الؼظمی يايؽ هکاؼم نیؽاؾی:
> .5زع هسكىب هینىظ.=46;:/44/46 .
آیتالله الؼظمی قیع ػبعالکؽین هىقىی اؼظبیلی:
ً
> .5ظاهؽا زعی اقت ،ولی يازب زك هیتىايع ػفى کًع ،يظیؽ زع لػ =.=]46;;/;/46[ .

حقىق اسالهی /يقذی بر رأی وحذت رویه همًىعیث اسحفاده هحکىهاو به حبس

و )45اگؽ فؽظی ،هدًی ػلیه ؼا يگه ظاؼظ و ظیگؽی او ؼا بکهع ،لاتل کهتاله هتینتىظ و همكتک،
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بیكت کیلى یا کنتؽ بانع ،ظاظگاه با خمغ نؽایظ هػکىؼ آيها ؼا به زبف ابع و ...هسکىم هیيمایع.
ّ
ظؼ غیل ظو وخه تؼؿیؽی و زعی بىظو زبف ابع ظؼ لايىو لاچاق هىاظ هطعؼ ؼا بؽؼقی هیکًین.
وخه تؼؿیؽی بىظو هداؾات زبف ابع ظؼ خؽاین لاچاق هىاظ هطعؼ ایى اقت که هماو عتىؼ کته
ظؼ ّ
هاظه 48ق.م.ا .آهعه اقت ،هداؾات زع ،هداؾاتی اقت که هىخب ،يىع ،هیؿاو و کیفیت اختؽای
آو ظؼ نؽع همعـ ،تؼییى نعه اقت? بًابؽایى ظؼيىؼتی هیتىاو هداؾات زبف ابع ؼا ظؼ ایى خؽاین
زعی ظايكت که تست یکی اؾ ػًتاویى زتعی لتؽاؼ گیتؽظ? ظؼ زالیکته چًتیى اهتؽی ظؼضًتىو
هداؾات زبف ابع بؽای ایى خؽاین يسیر يیكت و يمیتىاو هدتاؾات زتبف ابتع ظؼ ختؽاین هتىاظ
ّ
هطعؼ ؼا تست یکی اؾ ػًاویى هدؽهايه زعی خای ظاظ.
ّ
تىضیر ایًکه وخه زعی بىظو اػعام ظؼ خؽاین لاچاق هطعؼ یا اؾ باب افكتاظ فتی االؼٌ یتا اؾ
ّ
باب هساؼبه اقت? ولی ظؼ هیچ کعامیک اؾ ایى ظو ػًىاو هدؽهايه ،هداؾات زعی زبف ابع وخىظ
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يعاؼظ? ظؼيالیده بایع هداؾات زبف ابع ایى خؽاین ؼا تؼؿیؽی ظايكت که تىقظ زاکن نؽع ههطى
گؽظیعه اقت.

حقىق اسالهی /حجثالله فححی

اؾعؽفی هیتىاو گفت زبف ابع بهػًىاو هداؾات تؼؿیؽی ظؼ لىايیى کیفتؽی ایتؽاو بته ؼقتمیت
نًاضاله نعه اقت و اؾ هًاظیك تؼؿیؽات ظؼخه اول ت هىضتىع ّ
هتاظه <4ق.م.ا .ت زكتاب هینتىظ?
ؾیؽا ظؼ ّ
هاظه <4ق.م.ا .زبف ظؼخه یک بیم اؾ  58قال آهعه که ناهل زبف ابع هن هتینتىظ و اؾ
ایى خهت تمییع يؿظه اقت .ظؼایىضًىو قإالی اؾ اظاؼه زمىلی لىه لضائیه نعه کته بهنتؽذ غیتل
اقت.
سؤال :آیا هداؾات زبف ابع ههمىل بًع اول هداؾاتهای ظؼخه یک زبف بیم اؾ بیكت و پتًح
قال هىضىع ّ
هاظه  12لايىو هداؾات اقفهی هًىب  1929/9/1هینىظ یا ضیؽ؟
يظؽیه نماؼه ۴/29/12۹9ت  1929/1۱/1اظاؼه کل زمىلی لىه لضائیه:

>هداؾات زبف ابع باتىخه به ّ
هاظه  12لايىو هداؾات اقفهی که زبف بیم اؾ  9۹قال هدتاؾات
تؼؿیؽی ظؼخه  1پیمبیًی نعه اقت ،هداؾات تؼؿیؽی ظؼخه یک هسكىب هینىظ =.

اها ایى هبًا یؼًی تؼؿیؽی بىظو زبف ابع ظؼ لايىو لاچاق هىاظ هطعؼ ،بتا یتک چتالم ؼوبتهؼو
ّ
اقت .بؽ اقاـ لاػعه فمهی >کلتعازيوهادوناکلحوها= تؼؿیؽ بایع کمالؽ اؾ زع بانع? بًابؽایى ظؼ هدتاؾات
ّ
زبف با ػًایت به ایًکه ظؼ هىاؼظ هالؼعظی ظؼ فمه زبف ابع بهػًىاو هداؾات زعی هغتؽذ گؽظیتعه
اقت ،زبف تؼؿیؽی بایع کمالؽ اؾ زبف ابع بانع و زبف ابع يمتیتىايتع بتهػًىاو زتبف تؼؿیتؽی

تؼییى گؽظظ.
همکى اقت ظؼ همام ظفاع اؾ لايىيگػاؼ گفاله نىظ که با تسمیك ظؼ کفم فمها ؼونى هینتىظ کته
ً
فمها ػمعتا لاػعه >کلتعازيوهابموادوناکلحوها= ؼا ظؼ هداؾات نفق (ضؽب) هغؽذ يمىظهايع (ؼ ::.نهیع
اول ،4743 ،و /589يدفی ،46:7 ،ج ،74و /5<3عباعبایی[ ،بیتا] ،ج ،5و /795ضمیًی،46:; ،

ج ،5و )7:7و ظؼ غیؽنفق هايًع زبف هىؼظی یافت يهع? ظؼيالیدته تؼیتیى زتبف ابتع بتهػًىاو
زبف تؼؿیؽی ههکلی يعاؼظ و خؿو زبف تؼؿیؽی ظؼخه  4هػکىؼ ظؼ ّ
هاظه <4ق.م.ا .اقت.
ظؼ همابل هیتتىاو گفتت کته فمهتا لاػتعه >کلتعازيوهابموادوناکلحوها= ؼا بتهػًىاو یتک لاػتعه کلتی
پػیؽفالهايع و ظؼهىؼظ زبف يیؿ ایى لاػعه ؼا خاؼی هیظايًع .ظؼایىؾهیًته اقتالفالایی اؾ هؽاختغ ػظتام
هىخىظ اقت که بهنؽذ غیل هیبانع.
سؤال .4 :آیا ظؼ هداؾات تؼؿیؽی هیتىاو تا زع زبف ابع پیم ؼفت و فؽظ ؼا بهػًىاو تؼؿیتؽ بته
زبف ابع هسکىم يمىظ؟  .5هاهیت زبف ابع ظؼ همكک ،آیا زعی اقت یا تؼؿیؽی یا لكتن ثالت
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اقت؟ (گًدیًه اقالفالائات لضایی ،قإال .):467
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ً
 .4هىؼظ تؼؿیؽ کمالؽ اؾ زع اقت و زبف ابع خؿء زعوظ اقت هثف ؾو هؽتعه هسکىم به زبف ابتع

هینىظ همنًاو که قاؼق پف اؾ اخؽای بؽضی اؾ زعوظ هسکىم به زبف ابع هینىظ والله الؼالن.
 48يفؽ المظفؽ 4763ق.

آیتالله الؼظمی يايؽ هکاؼم نیؽاؾی:
 .4زبف یکی اؾ ايىاع تؼؿیؽ اقت.
 .5زع هسكىب هینىظ .همیهه هىفك بانیع.46;:/44/46 .

آیتالله الؼظمی قیع ػبعالکؽین هىقىی اؼظبیلی:

ً
 .4ظاهؽا يمیتىاو بهػًىاو تؼؿیؽ ،زبف ابع يمىظ.
ً
 .5ظاهؽا زعی اقت ،ولی يازب زك هیتىايع ػفى کًع ،يظیؽ زع لػ .46;;/3;/46 .

ظؼ ایى اقالفالاء تًها یکی اؾ فمها زبف ابع ؼا بهػًىاو تؼؿیؽ پػیؽفاله اقت.
ّ
بًابؽایى ایى انکال بؽ لايىو ايفذ لايىو هباؼؾه با هىاظ هطعؼ واؼظ بىظ که زبف ابع ؼا بتهػًىاو
ّ
هداؾات تؼییى يمىظه بىظ? ظؼ زالی که اؾعؽفی هًغبك بؽ هیچ ػًتىاو زتعی يبتىظ و اؾعتؽ ظیگتؽ
تؼییى زبف ابع بهػًىاو هداؾات تؼؿیؽی يسیر يیكت .نایع به همیى ظلیل اقت که لايىيگػاؼ ظؼ
لايىو الساق یک ّ
هاظه به لايىو هباؼؾه با هىاظ هطعؼ العام به زػ هداؾات زبف ابع يمىظه اقت.
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آیتالله الؼظمی خؼفؽ قبسايی:

هاظه وازعه لايىو الساق یک ّ
ظؼ ّ
هاظه به لايىو هباؼؾه با هىاظ هطعؼ هًىب  :آبتاو  46<9آهتعه
هاظه بهنؽذ ؾیؽ بهػًىاو ّ
اقت> :یک ّ
هاظه  78به لايىو هباؼؾه بتا هتىاظ هطتعؼ هًتىب 6/;/469:

هاظه  78لايىو به ّ
وايفزات بؼعی آو الساق و نماؼه ّ
هاظه  79ايفذ هیگؽظظ:

هاظه 78ت هؽتکباو خؽایمی که ظؼ ایى لايىو ظاؼای هداؾات اػعام یا زبف ابع هكالًع ظؼيىؼت
ازؽاؾ یکی اؾ نؽایظ غیل ظؼ زکن هفكعفیاالؼٌ هیبانًع و بته هدتاؾات اػتعام و ضتبظ اهتىال
يانی اؾ هىاظ هطعؼ یا ؼوايگؽظاو هسکىم و ظؼ غیؽایىيىؼت زكب هىؼظ >ههمىلیى به اػتعام= بته
زبف ظؼخه یک تا قی قال و خؿای يمعی ظؼخه یک تا ظو بؽابؽ زعالل آو و >ههتمىلیى بته زتبف
ابع= به زبف و خؿای يمعی ظؼخه ظو و ظؼ هؽ ظو هىؼظ به ضبظ اهىال يانی اؾ خؽاین هىاظ هطتعؼ و
ؼواوگؽظاو هسکىم هینىيع:
الف ت هىاؼظی که هبانؽ خؽم و یا زعالل یکی اؾ نؽکا زیى اؼتکاب خؽم قتفذ کهتیعه یتا بته
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لًع همابله با هأهىؼاو ،قفذ گؽم و یا نکاؼی به همؽاه ظاناله بانًع.
هتًظىؼ اؾ قفذ ظؼ ایى بًتع ،قفذ قؽظ و قفذ و ههتمات هىضتىع لتتايىو هدتاؾات لاچتاق
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اقلسه و ههمات و ظاؼيعگاو قفذ و ههمات غیؽهداؾ هًىب  :/9/46<3هیبانع.

ب ت ظؼيىؼتیکه هؽتکب يمم قؽظقالگی (هىضىع ّ
هتاظه  463لتايىو هدتاؾات اقتفهی هًتىب

 )46<5/5/4یا پهالیباو هالی و یا قؽهایهگػاؼ ؼا ظاناله یا اؾ اعفال و يىخىاياو کمالؽ اؾ هدعه قتال یتا
هدايیى بؽای اؼتکاب خؽم اقالفاظه کؽظه بانع.
پ ت هىاؼظی که هؽتکب به ػلت اؼتکاب خؽاین هىضىع ایى لتايىو ،قتابمه هسکىهیتت لغؼتی
اػعام یا زبف ابع یا زبف بیم اؾ پايؿظه قال ظاناله بانع.
ت ت کلیه خؽاین هىضىع ّ
هاظه  7ایى لايىو ههؽوط بؽ ایًکه بیم اؾ پًداه کیلىگؽم بانتع و هتىاظ
هىضىع ّ
هاظه ; ایى لايىو ههؽوط بؽ ایًکته بتیم اؾ ظو کیلتىگؽم بانتع و ظؼضًتىو قتایؽ ختؽاین
هىضىع ّ
هاظه ; ظؼيىؼتیکه بیم اؾ قه کیلىگؽم بانع .اخؽای ایى بًع يكبت به هؽتکباو ،هالهمتاو و
هدؽهاو لبل اؾ الؾماالخؽاء نعو ایى ّ
هاظه هًىط به ظانالى یکی اؾ نؽایظ بًعهای الف ،ب یا پ يیؿ

هیبانع.
تبًؽه ت ظؼهىؼظ خؽاین هىضىع ایى لايىو که هداؾات زبف بیم اؾ پًح قال ظاؼظ ظؼيتىؼتیکه
زکن به زعالل هداؾات لايىيی ياظؼ نىظ ،خؿ ظؼهىؼظ هًاظیك تبًؽه ّ
هاظه ; ،6هؽتکب اؾ تؼلیتك
اخؽای هداؾات ،آؾاظی ههؽوط و قایؽ يهاظهای اؼفالی بهاقالثًای ػفى همام هؼظن ؼهبؽی هػکىؼ ظؼ

بًع  44ايل  443لايىو اقاقی بهؽههًع يطىاهع نع و ظؼيىؼتیکه زکن به هداؾات بیم اؾ زعالل
هداؾات لايىيی ياظؼ نىظ ظاظگاه هیتىايع بطهی اؾ هدتاؾات زتبف ؼا پتف اؾ گػؼايتعو زتعالل
هداؾات لايىيی به هعت پًح تا ظه قال تؼلیك کًع=.
بؽ اقاـ ّ
هاظه وازعه فىق ظؼ کلیه هىاؼظی که ظؼ لايىو قتابك نتطى هسکتىم بته زتبف ابتع

ّ
هینع ،ظو زالت هالًىؼ اقت .زالت يطكت ایًکه ههمىل ػًىاو زعی افكاظ فی االؼٌ گتؽظظ.
ّ
ظؼ ایى يىؼت هداؾات آو تبعیل به اػعام زعی هینىظ.
ّ
زالت ظوم ایًکه ػًىاو زعی افكاظ فی االؼٌ ناهل وی يهتىظ .ظؼ ایتى يتىؼت هسکتىم بته
زبف تؼؿیؽی ظؼخه یک با زعاکثؽ قی قال و ظؼ هىاؼظی زبف تؼؿیؽی ظؼخه ظو هتینتىظ .بتعیى
تؽتیب انکاالت هؽتبظ به تؼؿیؽی بىظو زبف ابع ظؼ لايىو لاچاق هىاظ هطعؼ هؽتفغ هینىظ? ؾیتؽا
زبف به قی قال ،کمالؽ اؾ زبف ابع و اؾ خهت هبًایی انکالی يعاؼظ.

دائن جعس یر ی از آزادی هشروط

تأقیف زمىلی >آؾاظی ههؽوط= ب ؽای باؼ اول ظؼ تاؼیص زمتىلی کیفتؽی ایتؽاو ظؼ قتال 466:
نكمی با تًىیب ّ
هاظه وازعه لايىو ؼاخغ به آؾاظی ههؽوط ؾيعايیاو ،بًا گػاناله نعه اقتت .ظؼ آو
ؾهاو ،ظؼ هداؾات ختؽاین خًسته ،تسمتل يًتف هدتاؾات و ظؼ ختؽاین خًتایی ،تسمتل ظو ثلت

هداؾات زبف ،بؽای اقالفاظه اؾ آؾاظی ههؽوط نؽط نعه بىظ (ؼ ::.يىؼبها ،46:< ،و7:7ت.)7:8
پف اؾ پیؽوؾی ايمفب اقفهی ایؽاو و ايغباق لىايیى خؿایی با هىاؾیى فمهی و هًكىش نعو ػًاویى
خًسه و خًایت ،لايىيگػاؼ ظؼ ّ
هاظه  73لايىو ؼاخغ به هداؾات اقفهی  ،4693ضمى لبىل کلیتات

ّ
هاظه وازعه هػکىؼ ،آؾاظی ههؽوط ؼا به زبف تؼؿیؽی ،هًسًؽ کؽظ و هداؾات ؾيعاو و زبف يانی
اؾ اػمال زع نؽػی ،اؾ نمىل آؾاظی ههؽوط ضاؼج نع (ؼ ::.هماو).
ظؼ تبًؽه یک ّ
هاظه وازعه هًىب  ،466:بؽای هسکىهیى زبف ابع ،پف اؾ تسمل ظواؾظه قال
زبف ،آؾاظی ههؽوط ،هداؾ اػفم نعه بىظ ولی ظؼ لايىو هدتاؾات اقتفهی  ،4694ایتى هىضتىع
اناؼه يهعه بىظ .ظؼ ّ
هاظه ; 6ايفزی لايىو هداؾات اقفهی هًتىب  46::هتن ،تسمتل يًتف
هداؾات زبف بؽای اػغای آؾاظی ههؽوط ،کافی ظايكاله نع ولی باؾ هن ،هىضتىع نتمىل یتا ػتعم
نمىل آؾاظی ههؽوط به زبف ابع تؼؿیؽی ،هكکىت هايعه بىظ.
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 .2دیذگاههای حقوقی درخصوص آزادی هشروط هحکوهاو به حببس
دائن تعسیری
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همیى ػعم تًؽیر لايىيگػاؼ قال  46::به هىضىع ،هىخب نعه بىظ کته ظؼضًتىو اهکتاو
اػغای آؾاظی ههؽوط يكبت به هسکىهیت به زتبف ابتع تؼؿیتؽی ،ظؼ هؽاختغ لضتایی کهتىؼ ،ظو
ظیعگاه هالفاوت وخىظ ظاناله بانع.

1ب .2دیذگاه نخست :عذم شمول آزادی هشروط بر حبس ابذ
به هىخب ایى يظؽیه ،آؾاظی ههؽوط فمظ ظؼ زبف تؼؿیتؽی ظاؼای هتعت هؼتیى ،لابتل اػمتال
اقت و هداؾات ؾيعاو ابع ،چىو هعت يعاؼظ بًابؽایى يًف آو هن ،ههطى يیكت تا هدؽم پف اؾ
تسمل آو بالىايع اؾ آؾاظی ههؽوط اقالفاظه کًع .اؾ يمغهيظؽ يازباو ایى ظیعگاه ،تبًؽه ّ 4
هاظه وازعه
هًىب  466:که تسمل ظواؾظه قال زبف ؼا بؽای ؾيعايی هسکىم به زبف ابع ،بؽای نتمىل آؾاظی
ههؽوط کافی هیظايع ،باتىخه به لىايیى بؼعی هًكىش هیبانع .هكالًعات ایى ظیتعگاه بهنتؽذ غیتل
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اقت.
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1ب1ب .2نظریه کمیسیوو هشورتی تخصصی هعاونت آهوزش قوه قضاییه
ظؼ ایى ؼابغه قإال و پاقص غیل لابل اقتالفاظه اقتت> :قتإال :ظؼ بتاب آؾاظی ههتؽوط ،هتعت
باؾظانت لبلی بؽای کكايی که به زبف ابع ،هسکىم نعهايع چه هیؿاو هیبانع؟
اتفاق آؼا ... :چىو ظؼ هداؾات زبف ظائن ،تؼیتیى يًتف آو همکتى يیكتت ،لتػا ظؼ هدتاؾات
زبف ابع ،آؾاظی ههؽوط هالًىؼ يمیبانع ...
يظؽ کمیكیىو ... :ظؼهىؼظ زبف ابع  ...تأقیف آؾاظی ههؽوط لابلیت اخؽا و اػمال يتعاؼظ =...
(هؼاويت آهىؾل لىه لضاییه ،46;5 ،و439ت.)43:
2ب1ب .2نظرات هشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
ظؼ يظؽات هطاللف اظاؼه هؿبىؼ ،بؽ ػعم نمىل آؾاظی ههؽوط به هسکىهیى زبف ابتع تؼؿیتؽی،
اناؼه نعه اقت:
ً
التتف .يظؽیتته ههتتىؼتی نتتماؼه  :/4778هتتىؼش  ...> :46:5/5/58اقاقتتا آؾاظی ههتتؽوط
ظؼضًىو هسکىهیتهای به زبف ابع ،هتىؼظ يظتؽ همتًى يبتىظه و اؾ نتمىل همتؽؼات آو ضتاؼج
اقت= (همى ،46;: ،ج ،7و.)669
ب .يظؽیتته ههتتىؼتی نتتماؼه < :/653هتتىؼش ; ...> :46:;/8/4زتتبف ابتتع ،فالتتع هتتعت و

هاظامالؼمؽ هیبانع و بتؽای نتطى هسکتىم بته زتبف ابتع ،اقتالفاظه اؾ آؾاظی ههتؽوط ،هالًتىؼ
يمیبانع= (هماو ،و.)67:
اؾ ظیعگاه اظاؼه زمىلی لىه لضاییه ،يه تًها ايل زبف ابع ،لابل آؾاظی ههؽوط يبىظ بلکه اگتؽ ظؼ
ً
اثؽ ػفى اػغایی همام ؼهبؽی ،زبف ابع ،به زبف هعتظاؼ ،هثف ظه قال تملیل هییافت ،باؾ هتن بتا
ويف تسمل يًف هعت اؾ آو ،هسکىمػلیه ،هداؾ به اقالفاظه اؾ آؾاظی ههؽوط يبىظ (ؼ ::.هماو،

و;.)67
ّ
ج .يظؽیه ههىؼتی نماؼه  :/<5/53:5هىؼش > :46<5/44/4تبًؽه  4هاظه وازعه لتايىو ؼاختغ
به آؾاظی ههؽوط ؾيعايیاو هًىب  466:/45/59که بیاو ظاناله هسکىهیى به زبف ظائن >ابع= پتف
اؾ گػؼايعو ظواؾظه قال زبف همکى اقت اؾ آؾاظی ههؽوط اقالفاظه يمایًع با تًىیب لىايیى بؼع اؾ
 466:هًكىش و غیؽلابل اقالًاظ اقت به ضًىو ایًکه ّ
هاظه ; 8لايىو هدتاؾات اقتفهی هًتىب
 46<5هن هؽبىط به زبفهای تؼؿیؽی هعت ظاؼ اقت ولی زبف ابع ،هاظام الؼمؽ هیبانع و همیع
به هعت هؼیى يیكت=.
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3ب1ب .2نظر برخی حقوقذاناو

ً
بؽضی اؾ ناؼزیى زمىق خؿا هن هؼالمعيع که ّ
هاظه وازعه هًىب  466:کاهف هًكىش اقتت و

آؾاظی ههؽوط ظؼهىؼظ زبف ابع ،لابل اػمال يمیبانع (ؼ ::.نکؽی ،46;7 ،و.);:

آلای ؾؼاػت هن ظؼ نؽذ لايىو هداؾات اقفهی هًتىب  ،46<5لائتل بته ایتى ظیتعگاه اقتت
(ؼ ::.ؾؼاػت ،46<5 ،و.)474

2ب .2دیذگاه دوم :شمول آزادی هشروط بر حبس ابذ
ایى ظیعگاه ،هؼالمع اقت که تبًؽه ّ 4
هاظه وازعه  ،466:يكص يهعه اقت و هسکىهیى به زبف
ابع هن هیتىايًع اؾ هؿایای آؾاظی ههؽوط اقالفاظه کًًع و با گػنت ظواؾظه قال اؾ تسمل زبف ،آؾاظ
نىيع ،ػمعه هكالًعات ایى يظؽیه ،ايل تفكیؽ هضیك لىايیى خؿایی به يفغ هالهن ،فمعاو ظلیل کتافی
بؽ يكص تبًؽه ّ 4
هاظه وازع هًىب  466:و ّ
ؼویه هالعاول ظؼ ظیتىاوػتالی کهتىؼ اقتت .بؽضتی اؾ
ناؼزیى زمىلی هن هإیع ایى ظیعگاه هكالًع (ؼ ::.اؼظبیلی ،46;5 ،ج ،5و .)584همنًتیى یکتی
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الباله ظؼ يظؽیه فىق ،ظلیل ؼونًی بؽ يكص ّ
هاظه وازعه یاظنعه اؼائه يهعه اقت.
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اؾ زمىلعاياو ،بؽضف يظؽیهال ظؼ کالاب يگاهی به لتايىو هدتاؾات اقتفهی ،هؼالمتع اقتت کته
تبًؽه ّ 4
هاظه وازعه  466:لابل اقتالفاظه اقتت (ؼ ::.يىؼبهتا ،19۴2 ،و; .)7:قیاقتت خًتایی
لايىيگػاؼ ظؼ تًىیب لايىو هداؾات اقفهی هًىب  46<5و پیمبیًی تأقیكتات زمتىلی بتؽای
کاهم خمؼیت ؾيعايیاو ،هايًع همؽؼات هداؾات خایگؿیى زبف ،يیؿ هإیع ظیعگاه ظوم اقتّ .
هتاظه
; 6ايفزی لايىو هباؼؾه با هىاظ هطعؼ هن ،هیؿاو تطفیف ظؼ خؽاین هىاظ هطعؼ ؼا  48قتال گؽفالته
اقت که باتىخه به يعؼ ّ
هاظه هؿبىؼ ،ههؼؽ بؽ ایى اقت کته اؾيظتؽ لايىيگتػاؼ ،زتبف ابتع ،زتبف
هعتظاؼ اقت که هعت آو قی قال هیبانع.

 .3گسارش رأی وحذت ّ
رویه شماره  ۴۶۷هیئبت عمبوهی دیبواو عبالی
کشور درهورد هحکوهاو به حبس دائن
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خلكه هیئت ػمىهی ظیىاو ػتالی کهتىؼ ظؼهتىؼظ پؽويتعه وزتعت ؼویته ؼظیتف  2۶/92ؼأـ
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قاػت  9۱ :1ؼوؾ قه نًبه هىؼش  2/1/192۶به ؼیاقت زدت االقفم والمكلمیى خًتاب آلتای
زكیى کؽیمی ؼئیف ظیىاو ػالی کهىؼ و با زضىؼ زدت االقفم والمكلمیى خًاب آلای هسمتع
هًعق يمایًعه هسالؽم ظاظقالاو کل کهىؼ و نؽکت آلایاو ؼؤقا ،هكالهاؼاو و اػضتای هؼتاوو کلیته
نؼب ظیىاو ػالی کهىؼ ،ظؼ قالى هیئت ػمىهی تهکیل نع و پف اؾ تتفوت آیتاتی اؾ کتفم اللته
هدیع و لؽائت گؿاؼل پؽويعه و عؽذ و بؽؼقی يظؽیات هطاللف اػضای نتؽکتکًًعه ظؼضًتىو
هىؼظ و اقالماع يظؽ ظاظقالاو هسالؽم کل کهىؼ ،به تؽتیب غیل ،به يعوؼ ؼأی وزتعت ؼویته لضتایی
نماؼه  ۴۶4ت  2/1/192۶هًالهی گؽظیع.

1ب .3گسارش پرونذه
بؽ اقاـ گؿاؼل  ۹/114۹/2۱12ت  12/4/192۹ؼئیف هسالتؽم زتىؾه لضتایی اقتالاو فتاؼـ،
ظؼهىؼظ يسىه اػمتال همتؽؼات آؾاظی ههتؽوط ظؼبتاؼه هسکتىهیى بته زتبف ابتع ،اؾ يازیته نتؼب
ظاظگاههای ايمفب اقفهی کؽهاو و بًعؼػباـ آؼاء هطاللف ياظؼ نعه اقت کته هتالى ظاظياهتههای
ً
هؽیک اؾ آيها غیف هًؼکف هیگؽظظ:
الف .ظاظياهه نماؼه  1119هىؼش  9۶/19/1924نؼبه اول ظاظگاه ايمفب اقفهی کؽهاو:
>ظؼضًىو پیهًهاظ لاضی هسالؽم اخؽای ازکام ظایؽ بؽ آؾاظی ههؽوط ؾيعايی آلای ػبتاـ ...

که به اتهام زمل هىاظ هطعؼ به تسمل زبف ابع هسکىم نعه اقتت ،بتا ػًایتت بته ایًکته اوال ،بتا
هاظه  ۹1لايىو هداؾات اقتفهی ،تبًتؽه ّ 1
تًىیب ّ
هتاظه وازتعه لتايىو ؼاختغ بته آؾاظی ههتؽوط
ً
ؾيعايیاو ّ
هًىب  199۴يكص گؽظیعه اقت .ثايیا گؽچه زبف ابع هداؾات ظؼخه یتک اقتت ،لکتى
يظؽ به ایًکه هیؿاو آو ههطى يیكت و هساقبه يًف آو خهت اػمتال ّ
هتاظه  ۹1لتايىو هدتاؾات
اقفهی اهکاو پػیؽ يیكت ،لػا با پیهًهاظ ياظؼه هطالفت هینىظ .ؼأی ياظؼه لغؼی اقتت .ظفالتؽ
پؽويعه اؾ آهاؼ کكؽ و به اخؽای ازکام اػاظه نىظ.
ب .ظاظياهه نماؼه  1۴2هىؼش  1۴/1/192۹نؼبه قىم ظاظگاه ايمفب اقفهی بًعؼػباـ:
>ظؼضًىو پیهًهاظ اخؽای ازکام ايمفب ظاظقؽای بًعؼػباـ هبًی بؽ آؾاظی ههؽوط يكتبت
به زبف ابع ياظؼه اؾ نؼبه نهن (قتابك) ظاظگتاه ايمتفب بًتعؼػباـ ،بتؽای هسکتىم ػلیته آلتای
قلیماو  ،...يظؽ به ایًکه زكب ياهه نماؼه  241۱11۴۶119۱1۶11ت  9۹/1/1924لاضی هسالتؽم

دائن جعس یر ی از آزادی هشروط

ّ
هًىب قال  199۴که هسکىهیى زبف ظائن ؼا ظؼيىؼت تسمل  19قال زتبف اؾ آؾاظی بهؽههًتع

هیيمایع و بهاقالًاظ هىاظ  ۹2 ،۹1و  ۶1لايىو هداؾات اقفهی ،زکن به آؾاظی ههؽوط ياهبؽظه ؼا به
هعت پًح قال ياظؼ و اػفم هیظاؼظ .ؼأی ياظؼه لغؼی اقت.

که باتىخه به هؽاتب هػکىؼ ظؼ فىق چىو نؼبه اول ظاظگاه ايمفب اقفهی کؽهاو ّ
هاظه  ۹1لايىو
هداؾات اقفهی ّ
هًىب  1929ؼا ظؼهىؼظ آؾاظی ههتؽوط هسکىهیتهتای تؼؿیتؽی زتبف ظائتن،
ياقص ّ
هاظه وازعه لايىو ؼاخغ به آؾاظی ههؽوط ؾيعايیاو ّ
هًىب  199۴اػفم و به ایى ػلتت اػمتال
همؽؼات آو ؼا غیؽهمکى ظايكاله و با تماضای لاضتی اختؽای ازکتام کیفتؽی ظؼبتاؼه آؾاظی ههتؽوط
هسکىهیى به زبف ابع ،به ػلت ػعم اهکاو هساقبه يًف آو هىافمت يکؽظه اقت ،ولی نؼبه قىم
ظاظگاه ايمفب اقفهی بًعؼػباـ ظؼ يظیؽ هىؼظ ،به اػالباؼ ّ
هاظه وازعه لايىو ؼاخغ به آؾاظی ههتؽوط
ؾيعايیاو  199۴ظؼهىؼظ هسکىهیى به زبف ظائن عی ظاظياهه يعؼاالنؼاؼ با اػمتال همتؽؼات آؾاظی
ههؽوط هىافمت کؽظه و با ایى تؽتیب اؾ نؼب هؽلتىم بتا اضتالف اقتالًباط اؾ همتؽؼات لتايىيی آؼاء
هالهافت ياظؼ نعه اقت ،لػا ظؼ اخؽای ّ
ّ
هًتىب  1929بتا
هاظه  4۴1لايىو آیتیى ظاظؼقتی کیفتؽی

ايفزات و السالات بؼعی عؽذ هىضىع ؼا بتؽای يتعوؼ ؼأی وزتعت ّ
ؼویته لضتایی ظؼضىاقتت

حقىق اسالهی /يقذی بر رأی وحذت رویه همًىعیث اسحفاده هحکىهاو به حبس

اخؽای ازکام ايمفب ظاظقؽای بًتعؼػباـ ،هسکتىم ػلیته  19قتال و  ۴هتاه و  11ؼوؾ اؾ زتبف ؼا
ً
قاؽی يمىظ و زكى اضفق وی هىؼظ تأییع هماهات ؾيعاو لؽاؼ گؽفاله و لبف اؾ آؾاظی ههؽوط اقالفاظه
يًمىظه اقت[ .لػا]  ...هغابك تبًؽه یک بًع ّ 9
هاظه وازعه لايىو ؼاخغ بته آؾاظی ههتؽوط ؾيتعايیاو
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هیيمایع.
حسیى هخحاری ـ قضایی دیىاو عالی کشىر

2ب .3نظریه دادستاو کل کشور
>هىضىع پؽويعه آو اقت که آیا بؽ اقاـ لىايیى خاؼی ،هسکىهاو به زبف ابع زك بهؽههًتعی
اؾ يهاظ اؼفالی آؾاظی ههؽوط ؼا ظاؼيع یا يه؟ نؼبه اول ظاظگاه ايمفب اقفهی کؽهاو با ایى اقتالعالل
ً
هاظه  ۹1لايىو هداؾات اقفهی ،تبًؽه یک ّ
اوال ،با تًىیب ّ
هاظه وازعه لايىو ؼاختغ بته آؾاظی
که >
ً
ههؽوط ؾيعايیاو ّ
هًىب  199۴يكص گؽظیعه و ثايیا ،هؽ چًع که هداؾات زبف ابع هداؾات ظؼخته
یک هسكىب هینىظ ،ولیکى چىو هساقبه يًف آو بؽای اػمال ّ
هاظه  ۹1لايىو هداؾات اقتفهی
اهکاو پػیؽ يیكت ،لػا هسکىهاو به زبف ابع زك بهؽههًعی اؾ يهاظ آؾاظی ههؽوط ؼا يعاؼظ .نتؼبه
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قىم ظاظگاه ايمفب اقفهی بًعؼػباـ ،آؾاظی ههؽوط هسکىهاو به زبف ابع ؼا به نؽط تسمتل 19
قال بهاقالًاظ تبًؽه یک ّ
ّ
هًتىب  199۴پػیؽفالته
هاظه وازعه لايىو ؼاخغ به آؾاظی ههؽوط ؾيعايیاو

حقىق اسالهی /حجثالله فححی

هداؾات اقفهی يكص نعه بهيظؽ هیؼقع اقالًباط نؼبه اول ظاظگاه ايمفب اقفهی کؽهاو الؽب به

اقت همايگىيه که هفزظه هینىظ اضالف ظو نؼبه ظؼ زمیمت آو اقت که آیا ّ
هاظه وازتعه لتايىو
ؼاخغ به آؾاظی ههؽوط ؾيعايیاو ّ
هًىب  199۴همنًاو به لىت ضىظ بالی اقت یا با تًىیب لايىو
يىاب اقت ؾیؽا ظؼ همه يظامهای لضایی ظيیا ایى بس ظؼضًىو آؾاظی ههتؽوط هغتؽذ اقتت

که آیا يهاظ اؼفالی آؾاظی ههؽوط هطًىو هسکىهاو به زبف هتعت ظاؼ اقتت یتا هسکىهتاو بته
زبف بعوو هعت يیؿ هیتىايًع اؾ ایى يهاظ اؼفالی بهؽههًع نىيع؟ همؽؼات هؽبىط به آؾاظی ههتؽوط
ظؼ لايىو هداؾات ػمىهی  19۱4پیم بیًی يهعه بىظ و ظؼ قال  199۴به هىخب ّ
هاظه وازعه لتايىو
ؼاخغ به آؾاظی ههؽوط ؾيعايیاو بؽای اولیى باؼ واؼظ يظام لايىيگػاؼی ها نع و لايىيگػاؼ ها بؽ اقاـ
ایى ّ
هاظه وازعه به يؽازت پػیؽفت که همه هسکىهاو به زبف ابع اؾ زبفهای هعت ظاؼ و بتعوو
هعت هیتىايًع اؾ يهاظ آؾاظی ههؽوط اقالفاظه کًًع و نؽط اقالفاظه هسکىهاو به زبف ابع آو اقتت
که  19قال اؾ زبف ضىظ ؼا تسمتل کتؽظه بانتًع ظؼ قتال  19۶1و  19۴۱و  1919هىضتىع آؾاظی
ههؽوط اؾ زالت ّ
هاظه وازعهای ظؼآهع و ظؼ ؼظیف هىاظ لايىيی هؽبىط به خؿای ػمىهی لؽاؼ گؽفتت
و ظؼ هؽ قه لايىو ( 19۴۱ ،19۶1و  )1929هىضتىع بهؽههًتعی هسکىهتاو بته زتبف ابتع اؾ آؾاظی
ههؽوط با قکىت هىاخه نع .بؽ همیى اقاـ بؼضتیها تًتىؼ کؽظهايتع کته ّ
هتاظه وازتعه هتػکىؼ

همنًاو به لىت ضىظ بالی اقت بهيظؽ هیؼقع ظؼ يكص نعو ّ
هاظه وازعه هػکىؼ يبایتع تؽظیتع کتؽظ
ً
اوال ظؼ قال  19۶1ولالی که لايىيگػاؼ همه هسالىای ّ
هاظه وازتعه هتػکىؼ ؼا ظؼ لتايىو هدتاؾات
ؾیؽا
اقفهی خای ظاظ و به بهؽههًعی هسکىهاو به زبف ابع هیچ اناؼهای يکؽظه اقت به هؼًتای ػتعول
اؾيظؽیه >بهؽههًعی همه هسکىهاو به زبف اػن اؾ هعت ظاؼ و بعوو هعت اؾ يهاظ آؾاظی ههتؽوط و
پػیؽل يظؽیه همابل هبًی بؽ >بهؽههًعی فمظ هسکىهاو به زبف هعت ظاؼ اؾ يهاظ آؾاظی ههؽوط يه
همه هسکىهاو به زبف هیبانع و پتػیؽل ایتى يظتؽ همتىاؼه ظؼ  19۴۱و يیتؿ  1929هتىؼظ تىخته
لايىيگػاؼ بىظه اقت و لػا ظؼ الیسه اولیه لىه لضائیه (هؽبىط به هداؾات اقفهی  )1929که اؾ عؽیتك
ظولت به هدلف نىؼای اقفهی اؼقال نع به هىخب ّ
هاظه ۹ت 1۹4ایى هىضىع بعیى يىؼت پتیم
بیًی نعه بىظ> :ظاظگاه ياظؼکًًعه زکن ظؼهىؼظ هداؾاتهای تؼؿیؽی و باؾظاؼيعه هیتىايتع ظؼهتىؼظ
هسکىهاو به زبف ابع ههؽوط به اخؽای پايؿظه قال  ...اها ظؼ ضفل بؽؼقی هىضتىع ظؼ کمیكتیىو
لضایی و زمىلی هدلف ،ایى هىضىع زػ نع? بًتابؽایى ّ
هتاظه وازتعه هتػکىؼ هًكتىش اقتت و

اؾقىی ظیگؽ بؽ اقاـ ّ
هاظه  ۹1لايىو هداؾات اقفهی  1929هساقبه يًف هداؾات زتبف ابتع
دائن جعس یر ی از آزادی هشروط

يمیبانع .اظاؼه زمىلی لىه لضائیه يیؿ ظؼ يظؽات ههىؼتی هالؼعظ ظؼ ؾهاو زاکمیت لايىو هدتاؾات
قابك و يیؿ ظؼ ؾهاو زاکمیت لايىو خعیع هداؾات اقفهی ّ
هًىب  1929يكبت به ایتى بؽظانتت

تأکیع کؽظه اقت .باتىخه به هؽاتب فىق يظؽ نؼبه اول ظاظگاه ايمفب اقفهی کؽهاو هبًی بتؽ ایًکته
>هسکىهاو به زبف ابع يمیتىايًع اؾ آؾاظی ههؽوط اقالفاظه کًًع هىؼظ تأییع هیبانع.

رأی وحذت رویه شماره  ۴64ـ  ۳/8/1۹۳6هیئث عمىهی دیىاو عالی کشىر

ّ
هًتىب قتال  1929ظؼ فًتل ههتالن ؼاختغ بته آؾاظی
يظؽ به ایًکه اؾ لايىو هداؾات اقفهی

ههؽوط هسکىهاو به زبف ،خىاؾ آؾاظی ههتؽوط هسکىهتاو بته زتبف ظائتن ،اقتالفاظه يمتینتىظ
بًابؽایى با لساػ زکن همؽؼ ظؼ ّ
هاظه  ۴91هماو لايىو يكبت به ایى لبیتل هسکىهتاو >لتايىو آؾاظی
ههؽوط ؾيعايیاو ّ
هًىب قال  199۴لابل اػمال و اخؽا يیكت .بؽایىاقتاـ ؼأی نتؼبه اول ظاظگتاه

ايمفب اقفهی کؽهاو که هالضمى ایى هؼًاقت به اکثؽیت آؼاء يسیر و هًغبك با هتىاؾیى لتايىيی
تهطیى هیگؽظظ .ایى ؼأی عبك ّ
هاظه  4۴1لايىو آییى ظاظؼقتی کیفتؽی بتؽای نتؼب ظیتىاو ػتالی
کهىؼ ،ظاظگاهها و قایؽ هؽاخغ اػن اؾ لضایی و غیؽآو الؾم االتباع اقت.
هیئث عمىهی دیىاو عالی کشىر

حقىق اسالهی /يقذی بر رأی وحذت رویه همًىعیث اسحفاده هحکىهاو به حبس

اهکاو پػیؽ يیكت ظؼيالیده ؾهیًه اختؽای ایتى يهتاظ ظؼضًتىو هسکىهتاو بته زتبف ابتع فتؽاهن

73

 .4نقذ رأی وحذت ّ
رویه
ؼویه آهعه اقت که بعوو تؽظیع ّ
ظؼ ؼأی وزعت ّ
هاظه وازعه  466:هًكىش اقت و بؽای آو اظلته
بیاو کؽظه اقت .لبف اؾ وؼوظ به اظله و يمع آو هؼتؽوٌ هتیظاؼظ يكتص ظؼ ايتغفذ زمتىلی ظاؼای
تؼؽیف ؼونى و ايىاع ههطًی اقت .بایع ظیع آیا تؼؽیف يكص و ايىاع آو ظؼ هىضىع بس لابلیت
يعق ظاؼظ یا ضیؽ؟
يكص ظؼ لغت به هؼًای ؾایل کؽظو ،هسى کؽظو چیؿی ،اؾ بیى بؽظو و باعتل کتؽظو آهتعه اقتت
(ظهطعا ،46:6 ،ج ،47و /5578:هؼیى ،46:9 ،ج ،7و .)7:53ظؼ يؿظ زمىق ظاياو يكص ػباؼت
اقت اؾ اقماط اػالباؼ یک لايىو بىقیله لايىو ظیگؽ ،تىقظ هؽخؼی که به لساػ لايىو ،زك ایى کتاؼ
ؼا ظاؼظ .ظؼ ایى زالت لايىو اقماط نعه ؼا >هًكىش= و لايىو اضیؽ ؼا >ياقص= هتیگى یًتع (خؼفتؽی

لًگؽوظی ،46:; ،و .):46يكص لايىو ؾهايی به وخىظ هیآیع که هیاو لتايىو الزتك و لتايىو قتابك
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تؼاؼضی وخىظ ظاناله بانع که لابل خمغ ػؽفی يبانع و اگؽ به نکل تطًیى یا تمییع لابتل خمتغ

حقىق اسالهی /حجثالله فححی

بانع ،يكص هسكىب يمینىظ .يكص بؽ ضف ايل اقت و همیهته تطًتیى و تمییتع همتعم بتؽ
هتاظه وازتعه  466:و ّ
يكص اقت? بًابؽایى بایع ظیع آیا تؼاؼٌ هكالمؽ و غیؽلابل زل بتیى ّ
هتاظه ;8
ق.م.ا .وخىظ ظاؼظ یا ضیؽ؟ ظؼيىؼت تؼاؼٌ هكالمؽ ایى يكص چته يتىػی اؾ ايتىاع يكتص هسكتىب
هینىظ؟ بهيظؽ هی ؼقع هؽ چًع ظؼيگاه بعوی همکى اقتت ایتى گىيته تًتىؼ نتىظ کته بتیى ّ
هتاظه
;8ق.م.ا .و تبًؽه ّ
هاظه وازعه  466:تؼاؼٌ وخىظ ظاؼظ ولی باايعکی ظلتت هؼلتىم هتینتىظ ایتى
هاظه وازعه  466:و ّ
تؼاؼٌ بعوی اقت و لابل خمغ ػؽفی اقت .ظؼ والغ تؼاؼضی بیى تبًؽه ّ
هاظه
;8ق.م.ا .وخىظ يعاؼظ چؽا که هىضىع آو ظو هالفاوت اقت? هىضىع تبًؽه ّ
هاظه وازعه 466:زبف
ابع اقت و هىضىع ّ
هاظه ; 8ق.م.ا .زبف هىلت اقت .باتىخه به تفتاوت هىضتىع ايتف تؼاؼضتی
وخىظ يعاؼظ تا هىضىع يكص هغؽذ نىظ ؾیؽا ظؼ تؼاؼٌ وزعت هىضىع نؽط اقت.
در تناقض 1هشت وحدت شرط دان

وحدت موضوع و محمول و مکان

وحدت شـرط و اضافه ،جـسء و کـل

قـوه و فـعـل است ،در آخـر زمـان

همنًیى بًابؽ لاػعه >کلجمو ارهموااکرکواناکولوياروناکلتوه = زکتن بته يكتص ّ
هتاظه وازتعه 466:
بؽضف يًاػت اقت هضافا به ایًکه ایى تفكیؽ بؽ ضف ايل تفكیؽ هضیك لىايیى کیفؽی اقتت
 .4تؼاؼٌ و تًالى اؾ ایى خهت تفاوتی يعاؼيع.

کما ایًکه بؽ ضف قیاقتهای کلی ابفغی همام هؼظن ؼهبؽی هبًی بتؽ زتبف ؾظایتی اقتت کته
بهاقالًاظ همیى قیاقت ،نىؼای هسالؽم يگهباو ظؼ بًتع  47ياهته نتماؼه  <4/63/7;396بته تتاؼیص
ّ ?46<4/9/59
هاظه  548الیسه لايىو هداؾات اقفهی 1ؼا بته ظلیتل اؾظیتاظ هتىاؼظ زتبف هطتالف
قیاقتهای کلی يظام ظؼ اهىؼ لضایی ابفغی اؾقىی همام هؼظتن ؼهبتؽی ظايكتاله و هؽلتىم ظانتاله
هاظه هؿبىؼ بایع ايفذ نىظ و کمیكیىو يیؿ ّ
اقت ّ
هاظه هؿبىؼ ؼا زػ کؽظه اقت .هضافا بته ایًکته
ايل ههؽوػیت زبف ابع ظؼ خؽاین تؼؿیؽی هكالًع لابل ظفاػی يعاؼظ و بتؽ ضتف يظتؽ آؼای اکثتؽ
فمهای هؼايؽ اقت .اؾيظؽ قیاقتهای زمىق کیفؽی يیؿ يگهعاؼی ایى ظقاله اؾ هسکىهاو تا پایتاو
ػمؽ ظؼ ؾيعاو فایعه و ثمؽهای بؽای اخالماع يعاؼظ و هؿیًههای يگه ظاؼی پیؽاو و کهًكاالو ظؼ ؾيتعاو
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ّ .4
هاظه  :548هداؾاتهای تؼؿ یؽی و یا باؾظاؼيعه همؽؼ ظؼ کالاب پًدن لايىو هداؾات اقفهی و قایؽ لتىايیى بهنتؽذ
ؾیؽ ايفذ هینىظ:
 .4کلیه زبفهایی که زعاکثؽ هداؾات آيها تا  6هاه زبف اقت به زبف تؼؿ یؽی ظؼخه ;
 .5کلیه زبفهایی که زعاکثؽ هداؾات آيها تا  9هاه زبف اقت به زبف تؼؿ یؽی ظؼخه :
 .6کلیه زبفهایی که زعاکثؽ هداؾات آيها تا  5قال زبف اقت به زبف تؼؿ یؽی ظؼخه 9
 .7کلیه زبفهایی که زعاکثؽ هداؾات آيها تا  8قال زبف اقت به زبف تؼؿ یؽی ظؼخه 8
 .8کلیه زبفهایی که زعاکثؽ هداؾات آيها تا  43قال زبف اقت به زبف تؼؿ یؽی ظؼخه 7
 .9کلیه زبفهایی که زعاکثؽ هداؾات آيها تا  48قال زبف اقت به زبف تؼؿ یؽی ظؼخه 6
 .:کلیه زبفهایی که زعاکثؽ هداؾات آيها تا  58قال زبف اقت به زبف تؼؿ یؽی ظؼخه 5
; .کلیه زبفهایی که زعاکثؽ هداؾات آيها بیم اؾ  58قال زبف اقت به زبف تؼؿ یؽی هىلت ظؼخه 4
< .کلیه نفقهایی که زعاکثؽ آيها  :7ضؽبه اقت به  64تا  :7ضؽبه نفق تؼؿ یؽی ظؼخه 9
 .43کلیه هداؾاتهای يمعی که زعاکثؽ آيها تا ظه هیلیىو ؼیال اقت به خؿای يمعی ظؼخه ;
 .44کلیه هداؾاتهای يمعی که زعاکثؽ آيها تا بیكت هیلیىو ؼیال اقت به خؿای يمعی ظؼخه :
 .45کلیه هداؾاتهای يمعی که زعاکثؽ آيها تا ههالاظ هیلیىو ؼیال اقت به خؿای يمعی ظؼخه 9
 .46کلیه هداؾاتهای يمعی که زعاکثؽ آيها تا یکًع و ههالاظ هیلیىو ؼیال اقت به خؿای يمعی ظؼخه 8
 .47کلیه هداؾاتهای يمعی که زعاکثؽ آيها تا قیًع و نًت هیلیىو ؼیال اقت به خؿای يمعی ظؼخه 7
 .48کلیه هداؾاتهای يمعی که زعاکثؽ آيها تا پايًع و پًداه هیلیىو ؼیال اقت به خؿای يمعی ظؼخه 6
 .49کلیه هداؾاتهای يمعی که زعاکثؽ آيها یک هیلیاؼظ ؼیال و بیم اؾ آو اقت به خؿای يمعی ظؼخه 5
 .4:کلیه هداؾاتهای هسؽوهیت اؾ زمىق اخالماػی که زعاکثؽ هعت آو تا  9هاه اقت بته هسؽوهیتت اؾ زمتىق
اخالماػی ظؼخه :
; .4کلیه هداؾاتهای هسؽوهیت اؾ زمىق اخالماػی که زعاکثؽ هعت آو تا  8قال اقت به هسؽوهیت اؾ زمتىق
اخالماػی ظؼخه 9
< .4کلیه هداؾاتهای هسؽوهیت اؾ زمىق اخالماػی که زعاکثؽ هعت آو بیم اؾ  8قال اقتت بته هسؽوهیتت اؾ
زمىق اخالماػی ظؼخه 8

که غالبا ظؼ ایى ظوؼاو ظاؼای ايىاع هطاللف بیماؼی هكالًع و يیاؾ به هؽالبتهای پؿنکی و غیؽه ظاؼيتع
بكیاؼ قًگیى اقت و هؿیًه ؾیاظی بؽ خاهؼه تسمیل هیکًع.
همکى اقت گفاله نىظ ههمالؽیى ظلیل يكص ّ
هاظه وازعه  466:ههؽوذ هػاکؽات هدلف اقتت
به ایى بیاو که ظؼ الیسه اؼقالی لىه لضاییه به هدلف نىؼای اقفهی ایى هىضىع پتیم بیًتی نتعه
بىظ 1و هدلف ػمعا آو ؼا زػ کؽظ که کانف اؾ يكص اقت ؾیؽا هؼالمع بىظيع هسکىهاو به زتبف
ابع اقالسماق آؾاظی ههؽوط ؼا يعاؼيع? بهيظؽ هی ؼقع ایى ظلیل تام يیكت چىو تا آيدتا کته بًتعه ظؼ
خؽیاو تًىیب لايىو هداؾات اقفهی بىظم به ظلیل زػ ? قیاقتت زتبف ؾظایتی هدلتف بتىظه
اقت و يظؽ کمیكیىو زمىلی هدلف زػ ايل زبف ابع تؼؿیؽی اؾ قبع کیفؽها بىظ و به همتیى
ظلیل يیؿ ظؼ ّ
هاظه <4ق.م.ا .زبف ابع ظؼ ظؼخه بًعی هداؾاتهای تؼؿیؽی غکؽ يهعه اقتت? يته بته
ظلیل آو که هسکىهاو به زبف ابع اقالسماق آؾاظی ههؽوط ؼا يعاؼيع .ؼونتى اقتت هؼیتاؼی بتؽای
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ػعم اقالسماق همه هسکىهاو به زبف ابع تؼؿیؽی اؾ بؽضىؼظاؼ نعو اؾ آؾاظی ههؽوط وخىظ يتعاؼظ
که هدلف به ایى ظلیل هطالف خؽیاو آؾاظی ههؽوط ظؼ زبف ابع تؼؿیؽی بانع.
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ػفوه بؽ هغالب فىق اؼاظه لايىيگػاؼ ظؼ اقماط اػالباؼ یک لايىو که هماو يكص کتؽظو اقتت ظو
يىؼت کلی ظاؼظ :الف) يكص يؽیر? ب) يكص ضمًی

1ب .4نسخ صریح
ػباؼت اقت اؾ ایًکه لايىيگػاؼ ضمى لايىيی خعیع ،بهعىؼ يؽیر و آنکاؼ هًكىش نعو لايىو
لعین ؼا اػفم کًع .هثف ّ
هاظه ; :5لايىو هداؾات اقتفهی هًتىب  46<5همتؽؼ هتیظاؼظ> :کلیته
لىايیى و همؽؼات هغایؽ با ایى لايىو اؾ خمله لتايىو هدتاؾات اقتفهی هًتىب ; ،46:3/8/هتىاظ
958ت< 95و هىاظ :59ت; :5کالتاب پتًدن لتايىو هدتاؾات اقتفهی >تؼؿ یتؽات و هداؾاتهتای
باؾظاؼيتتعه= هًتتىب  ،46:8/6/5لتتايىو التتعاهات تتتأهیًی هًتتىب 466</5/45و لتتايىو تؼؽی تف
هسکىهیتهای هإثؽ ظؼ لىايیى خؿایی هًىب  4699/:/59و ايتفزات و السالتات بؼتعی آيهتا
يكص هیگؽظظ=.
يكص يؽیر ضىظ به ظو نکل هسمك هینىظ:
ّ .4
هاظه ۹ت 1۹4ایى هىضىع بعیى يىؼت پیم بیًی نعه بىظ> :ظاظگاه ياظؼکًًعه زکن ظؼهىؼظ هداؾاتهای تؼؿیتؽی
و باؾظاؼيعه هیتىايع ظؼهىؼظ هسکىهاو به زبف ابع ههؽوط به اخؽای پايؿظه قال .=...

يكص نطًی (هىؼظی) :ظؼ ایى نکل ،لايىو با لىايیى هىخىظ با غکؽ ههطًات و ػًىاو يكتص
هیگؽظظ? هايًع آو که گفاله نىظ لايىو العاهات تاهیًی هًىب  466</5/45هًكىش اقت (خؼفتؽی

لًگؽوظی ،46:; ،و.).:46
يكص يىػتی :ظؼ ایى نکل اؾ يكص يؽیر ،ههطًات لايىو يكص نعه بیتاو يمتینتىظ و فمتظ
ضمى یک ػباؼت کلی لىايیى هغایؽ يكص هینىيع? هايًع آيکه گفاله نىظ :هؽ لتايىو هغتایؽ بتا ایتى
لايىو هًكىش اقت (هماو).

2ب .4نسخ ضمنی
هؽگاه ظو لايىو ظؼ یک هىؼظ واؼظ نىيع و خمغ بیى آيها به هیچ وخته همکتى يبانتع کته ظؼ ایتى
يىؼت لايىو هىضؽ بهعىؼ ضمًی ياقص لايىو همعم اقت (هماو).
یمیًا ظؼ هىضىع هىؼظ بس يكص يؽیر نطًی وخىظ يعاؼظ و ایضا يكص يؽیر يىػی و يكص
هاظه وازتعه  466:و ّ
ضمًی يیؿ هالًىؼ يیكت چىو همايگىيه که گػنت هغایؽتی بیى تبًؽه ّ
هتاظه
دائن جعس یر ی از آزادی هشروط

نتیجه

هاظه وازعه  466:با ّ
تؼاؼضی بیى تبًؽه ّ
هاظه ; 8ق.م.ا .وختىظ يتعاؼظ چتؽا کته هىضتىع آو ظو
هاظه وازعه 466:زبف ابع اقت و هىضتىع ّ
هالفاوت اقت? هىضىع تبًؽه ّ
هتاظه ; 8ق.م.ا .زتبف

هاظه ;8ق.م.ا .يمیتىايع ياقص تبًؽه وازعه ّ
هىلت اقت ظؼيالیده ّ
هاظه  466:بانتع و بًتابؽ لاػتعه
>کلجم ارهمااکرکاناکوليارناکلتوه = زکن بته يكتص ّ
هتاظه وازتعه  466:بتؽضف يتًاػت اقتت
هضافا به ایًکه ایى تفكیؽ بؽ ضف ايل تفكیؽ هضیك لىايیى کیفؽی اقتت کمتا ایًکته بتؽ ضتف
قیاقتهای کلی ابفغی همام هؼظن ؼهبؽی هبًی بؽ زتبف ؾظایتی اقتت هضتافا بته ایًکته ايتل
ههؽوػیت زبف ابع ظؼ خؽاین تؼؿیؽی هكالًع لابل ظفاػی يعاؼظ و بؽ ضف يظؽ آؼای اکثتؽ فمهتای
هؼايؽ اقت .با ػًایت به هىاؼظ فىق الؾم اقت ظؼ ايفذ لايىو هداؾات اقفهی یتا بتهعىؼ کلتی
زبف ابع تؼؿیؽی زػ نىظ یا اهکاو خؽیاو آؾاظی ههؽوط ظؼضًىو هسکىهاو بته زتبف ابتع
تؼؿیؽی هىؼظ پػیؽل و تًؽیر لايىيگػاؼ لؽاؼ گیؽظ.
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; 8ق.م.ا .وخىظ يعاؼظ تا يكص تبًؽه ّ
هاظه وازعه 466:همکى بانع.
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