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Abstract 
Today, considering the type of cases filed in 
criminal courts, especially in the field of 
prosecution; what can be seen most often among 
the criminal titles of the cases are crimes such as 
intentional assault, intentional assault with a cold 
weapon, threat and coercion with a cold weapon, 
and so on. Undoubtedly, the judicial 
disagreement in the direction of each of the 
crimes is a natural thing and indicates the 
different interpretations of the judges from the 
texts of the legal materials. what we are trying to 
say here, and what is tangible in the field of 
prosecution in order to deal with criminal cases 
related to the conflict with cold steel, is the 
disagreement over two major and recurring 
issues. First, is the use of glass by individuals to 
harm another a crime of intentional assault with 
a cold weapon? And secondly, if the perpetrator 
confesses to intentionally injuring himself with a 
cold weapon and the plaintiff refuses to provide 
his forensic medical certificate, the judicial 
authority can make an effective confession in 
terms of considering the general aspect of the 
case. Should be summoned to court and 
eventually sent to court by indictment, or he 
should close the case by issuing a restraining 
order for not providing a forensic certificate. 
what it looks like; firstly, intentionally injuring 
people with a glass device is a crime of 
intentionally injuring with a cold weapon, and 
secondly, if a forensic medical certificate is not 
provided and the accused confesses effectively, 
the case can be referred to the public aspect of 
the crime. sent two to the criminal court. 

Keywords: Cold Weapon, Glass, Intentional 
Assault, Forensic Certificate.  

  چکیده

آنچه به نحو ، مطروحه در محاکمهاي  با عنایت به نوع پرونده
جرایمی از ، غالب در بین عناوین مجرمانه قابل مشاهده است

قدرت نمایی با سالح ، قبیل ایراد جرح عمدي با سالح سرد
شک اختالف نظر در راستاي رسیدگی به  بی. شدبا می... سرد و

امري طبیعی بوده و حاکی از برداشت ، هر یک از جرایم
که به دنبال بیان آن  آنچه. متفاوت از متون مواد قانونی است

هاي  هستیم و در حوزه دادسرا در راستاي رسیدگی به پرونده
اختالف نظر در ، جنایی با موضوع فوق نیز ملموس است

استفاده افراد از  که اول آن. بحث عمده است خصوص دو
جهت آسیب رساندن به دیگري در زمره بزه ایراد جرح ، شیشه

در صورتی ، گیرد یا خیر؟ و دوم عمدي با سالح سرد قرار می
به عمل جرح عمدي با سالح سرد خود اقرار ، که فرد مرتکب

نماید و شاکی نیز از ارائه گواهی پزشکی قانونی خود سرباز 
وي به لحاظ  مؤثرتواند در جهت اقرار  مقام قضایی می، زند

رسیدگی به جنبه عمومی جرم پرونده را با قرار جلب به 
دادرسی و در نهایت به موجب صدور کیفرخواست به دادگاه 

بایست به لحاظ عدم ارائه گواهی پزشکی  ارسال کند یا می
اید؟ آنچه قانونی پرونده را با صدور قرار منع تعقیب مختومه نم

اوال ایراد جرح عمدي به افراد با وسیله از نوع ؛ رسد به نظر می
شیشه در زمره بزه ایراد جرح عمدي با سالح سرد بوده و ثانیا 

گواهی پزشکی قانونی شکات و در  در صورت عدم ارائه
توان پرونده را به جهت رسیدگی به  متهم می مؤثرراستاي اقرار 

  .ه دادگاه کیفري دو ارسال نمودجنبه عمومی بزه ارتکابی ب

، ضرب و جرح عمدي، شیشه، سالح سرد: واژگان کلیدي
  . گواهی پزشکی قانونی
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  مقدمه

این دسته از جرایم علیه جسم . باشد از زمره جرایم خشونت آمیز می، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

تنها دارایی واقعی انسان و جزئی از وجود اوست ارتکاب ، یعنی علیه آنچه که برخالف مال، و جان

است که برقراري و حفظ  مسئله مهمی، امنیت جامعه، بدون شک. )19، 1393، میرمحمدصادقی( یابد می

، حسب تجربه قضایی و عملی. آن همواره داراي اهمیت واال و شان و جایگاهی غیرقابل انکار بوده است

، گردد مالحظه می، آنچه که امروزه در دادسرا و به خصوص دادسراهاي ویژه رسیدگی به جرایم جنایی

تظاهر و قدرت نمایی با سالح سرد و ایراد جرح عمدي ، تحت عناوین تهدیدهایی  افزایش میزان پرونده

، با کمی دقت مشخص است که بزه مذکور پیش از آن که آسیبی به اشخاص وارد نماید. باشد با چاقو می

. بایست به نحو جدي با آن برخورد گردد مورد هدف قرار داده است که می امنیت جامعه و شهروندان را

تحت رسیدگی با عناوین معنونه امري طبیعی بوده که این خود هاي  ف نظر موجود در بین پروندهاختال

  .متعدد از ماهیت متون قانونی استهاي  نشان از تفاوت نظرات قضایی و برداشت

آن چیزي که همواره در ارتکاب بزه ایراد جرح عمدي با سالح سرد در راستاي تحقیقات مقدماتی 

آلت جرح به کار رفته از سوي مرتکب است که جداي از متن گواهی پزشکی ، یق بودهمدنظر قضات تحق

تواند در رفع ابهام از این پرونده  می، داند قانونی که اصابت جراحات را ناشی از جسم برنده نامشخص می

تحت رسیدگی در دادسراي هاي  امروزه در بین پرونده. در راستاي تفهیم اتهام متهمین کمک نماید

آنچه که بعضا قابل مشاهده است اختالف نظر فی مابین قضات تحقیق و قضات اظهارنظر در تعیین ، جنایی



  505  يرا نقد پرتو در سرد سالح با يعمد جرح و ضرب رادیا بزه خصوص در موجود نظر اختالف نییتب  

 

نوع آلت جرح به کار رفته از سوي مرتکب بوده که با توجه به استدالل هر یک از این افراد ماهیت نوع 

ه نحو گسترده قابل همچنین اختالف نظر دیگري که در این خصوص ب. اتهام براي متهمین تغییر خواهد

باشد در ارائه و یا عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی شاکی و تعیین و تکلیف نتیجه نهایی پرونده  لمس می

  .مرتکب عمل است مؤثردر صورت وجود اقرار 

به دنبال این مهم ، در ادامه با عنایت به شرح موضوع و نقد و بررسی راي صادره در این خصوص

بوده تر  رویه قضایی و با استنباط از متن مواد قانونی آن نظري که به واقع نزدیکهستیم که حسب عرف و 

  .و رعایت عدالت و انصاف را دربردارد به عنوان نظر نهایی و غالب ارائه نماییم

  خالصه جریان پرونده - 1

و ) نوع شیشهاز ( شکایتی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدي با سالح سرد» ج«آقاي ، در پرونده مورد بررسی

با همکاري » الف«نسبت به آقاي ... شیشه و) از نوع( تخریب عمدي و تظاهر و قدرت نمایی با سالح سرد

. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مورد بررسی قرار گرفته است. مطرح نموده است» ع«آقاي 

پرونده ، به دادرسی و صدور کیفرخواستپس از انجام تحقیقات در نهایت در راستاي رسیدگی به قرار جلب 

دادگاه عمومی جزایی تهران ارسال گردیده و دادگاه پس از تشکیل جلسه نسبت به صدور  113به نزد شعبه 

دادگاه بدوي عالوه بر آن که نسبت به نوع اتهام متهمین با عنایت . راي در خصوص متهمین اقدام نموده است

از طرفی استداللی در خصوص به کار بردن شیشه در درگیري ، نموده استبه متون قانونی راي خود را صادر 

در خصوص اتهام متهمان دائر بر تهدید شکات به وسیله شیشه با توجه به نوع «: بیان داشته بدین نحو که

گردد فلذا  نمی تلقیها  آن صدمات و جراحات وارده به شکات و این که شیشه جزء سالح سرد یا مشابه

1»614«ام متهمان مشمول مواد عنوان اته
2»617«و  

مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 

                                                      
ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضـوي از اعضـا   : هر کس عمداً به دیگري جرح یا 614ماده  -1

علیه گردد در مواردي کـه قصـاص امکـان     یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی

ي مرتکب یا دیگـران گـردد بـه دو تـا     نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخ�ل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجر

: حـبس درجـه شـش)    1399مصـوب  » کـاهش مجـازات حـبس تعزیـري    «پنج سال حبس (به موجب بند الف ماده یک قانون 

 شود.   علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی

نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشـخاص   دیگر تظاهر یا قدرت : هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه617ماده  - 2

یا اخاذي یا تهدید قرار دهد یا با کسی گ�ویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد بـه حـبس از شـش مـاه تـا دو      

 ) ضربه ش�ق محکوم خواهد شد.  74سال و تا (
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لکن در جهت جلوگیري از تجري متهمان و دیگران و ، گردد نمی به شرح منعکس در کیفرخواست 1375

و  با عنایت به شیوع درگیري در منطقه از لحاظ رعایت جنبه عمومی با تغییر مواد پیشنهادي دادسرا

  ». گردند می کیفرخواست هر یک از متهمان به تحمل شش ماه حبس تعزیري محکوم

دادگاه عمومی جزایی تهران صادر گردیده و پس از اعتراض و  1130النهایه راي مزبور از سوي شعبه 

واه نظر به این که تجدیدنظرخ«: دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدالل که 5ارسال پرونده به شعبه 

در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را 

فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدالل و استنباط و انطباق با 

3ي مستنداً به تبصره دومالنهایه نظر به فقد سابقه سوء کیفر، باشد نمی قانون ایراد و اشکالی وارد
 22ماده  

هر دو فقره حبس وي مجموعاً  1381عمومی و انقالب مصوب هاي  قانون اصالحی قانون تشکیل دادگاه

، یابد و با اعمال تخفیف ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده می به تحمل سه ماه و یک روز تقلیل

4مستنداً به بند الف
دادنامه معترض عنه را تائید و  1378درسی کیفري مصوب از قانون آئین دا 257از ماده  

نسبت به تقلیل صرفاً نموده و  تأییدکلیت راي صادره را » . باشد می رأي صادره قطعی. گرداند می استوار

  .بخشی از راي مزبور نیز اقدام نموده است

  5متن آراء بدوي و تجدیدنظر - 2

  متن راي بدوي - 1- 2

به وسیله شیشه و » ج«دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدي آقاي » الف«فرزند » م«در خصوص اتهام آقاي 

و » الف»به همراه آقاي » ع«تخریب عمدي خودروي شاکی و شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدي آقاي 

دائر بر شرکت در » الف«تهدید شاکی با شیشه و تخریب اموال دولتی شیشه باجه تلفن عمومی و اتهام آقاي 

با توجه به گزارش ، به همراه متهم ردیف اول و تهدید شاکی با شیشه» ع«و جرح عمدي آقاي ایراد ضرب 

                                                      
بداند ضمن تأیید حکـم   علیه را مستحق تخفیف مجازات : هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم2تبصره  -3

 علیه تقاضاي تجدیدنظر نکرده باشد.   تواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکوم بدوي مستد�ً می

اگـر رأي   -نمایـد: الـف   : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم مـی 257ماده  -4

 نماید.  کننده رأي اعاده می ون و د�یل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادرمطابق قان

هاي نگارشی و سجاوندي و راي عینا از بانک آراء قوه قضاییه به نشانی زیر نقـل  گزارش با به کارگیري برخی نشانه -5

  https: //ara. jri. ac. ir/Judge/Text/1003گردد: می
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مرجع انتظامی و شکایت شکات خصوصی و نظریات پزشکی قانونی و تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرا و 

ي هر تهران و استماع دفاعیات متهم ردیف اول در جلسات دادگاه بزهکار 14کیفرخواست دادسراي ناحیه 

قانون مجازات اسالمی به تحمل شش ماه  677گردد و متهم ردیف اول به استناد ماده  می دو متهم احراز

قانون  480و  302و  297و  294به استناد مواد . گردد می حبس تعزیري از جهت تخریب خودرو محکوم

خ وقوع جرم ظرف یک سال از تاری» ع«مجازات اسالمی به پرداخت سه صدم کل دیه در حق آقاي 

، 367، 302، 297، 294گردد و هر دو متهم در مجموع با سهم مساوي به استناد مواد  می محکوم 18/02/1390

قانون مجازات اسالمی به پرداخت یک فقره دو صدم و یک فقره یک و نیم  365با رعایت ماده  484و 481

گردند و در  می محکوم» ج«حق آقاي  هزارم و یک فقره نیم درصد کل دیه به عنوان دیه و ارش صدمات در

خصوص اتهام متهمان دائر بر تهدید شکات به وسیله شیشه با توجه به نوع صدمات و جراحات وارده به 

گردد فلذا عنوان اتهام متهمان مشمول مواد  نمی تلقیها  آن شکات و این که شیشه جزء سالح سرد یا مشابه

لکن در جهت جلوگیري از ، گردد نمی منعکس در کیفرخواستقانون مجازات اسالمی به شرح  617و  614

تجري متهمان و دیگران و با عنایت به شیوع درگیري در منطقه از لحاظ رعایت جنبه عمومی به استناد تبصره 

قانون مجازات اسالمی با تغییر مواد پیشنهادي دادسرا و کیفرخواست هر یک از متهمان به تحمل  269ماده  2

گردند و در خصوص اتهام متهم ردیف اول مبنی بر تخریب اموال دولتی  می تعزیري محکومشش ماه حبس 

از  نظر صرفموضوع تخریب شیشه باجه تلفن ، و با توجه به اوراق پرونده و دفاعیات او در جلسات دادگاه

اصل  گردد و به جهت عدم احراز سوءنیت به استناد نمی جرم عمدي تلقی... گذشت مرکز مخابرات شهید

6سی و هفتم
رأي صادره نسبت به آقاي . گردد می از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران از این اتهام تبرئه 

غیابی است و در خصوص غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این » ج«حضوري و نسبت به آقاي » ن«

در خصوص . است باشد و نسبت به حضوري ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر وفق مقررات می دادگاه

این دادگاه که  06/03/1391مورخ  910- 0173نسبت به دادنامه شماره » ك«فرزند » الف«واخواهی آقاي 

واخواه به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدي به پرداخت دیه به نسبت ، حسب مفاد دادنامه مذکور

نقض دادنامه فوق االشعار را ایجاب سهم خودش محکوم گردیده نظر به این که واخواه دلیلی که موجبات 

رأي . گردد می و استوار تأییدلذا ضمن رد واخواهی دادنامه معترض عنه عیناً ، نماید ارائه و ابراز نکرده است

  .دادگاه حضوري و قطعی است

                                                      
 شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.   کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی اصل، برائت است و هیچ - 6
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  متن راي تجدیدنظر - 2- 2

 06/03/1391خ مور 910- 0173نسبت به بخشی از دادنامه شماره » م«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي 

دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به شش ماه حبس به اتهام  1130صادره از شعبه 

و پرداخت دیه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدي نسبت به » ج«تخریب خودروي تجدیدنظرخوانده آقاي 

به اتهام مشارکت در » ع«آقاي  تجدیدنظرخوانده فوق الذکر و نیز پرداخت دیه نسبت به تجدیدنظرخوانده

ایراد ضرب و جرح عمدي و همچنین تحمل شش ماه حبس تعزیري بابت جنبه عمومی جرم محکوم و از 

اتهام تخریب عمدي اموال عمومی تبرئه گردیده است نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از 

یدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجد

ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدالل و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی 

قانون اصالحی قانون تشکیل  22ماده  2النهایه نظر به فقد سابقه سوء کیفري مستنداً به تبصره ، باشد نمی وارد

یابد و با  می نقالب هر دو فقره حبس وي مجموعاً به تحمل سه ماه و یک روز تقلیلعمومی و اهاي  دادگاه

از قانون آئین  257مستنداً به بند الف از ماده ، اعمال تخفیف ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده

  .باشد می رأي صادره قطعی. گرداند می دادرسی کیفري دادنامه معترض عنه را تائید و استوار

  و بررسی نقد - 3

  1375قانون مجازات اسالمی تعزیرات مصوب سال  614شرح ماده  - 1- 3

. قانونگذار در این ماده به واقع به مجازات فاعلین بزه جرح عمدي با سالح سرد و امثال آن پرداخته است

در راستاي این ماده آنچه قابل مشاهده است تقسیم بندي مقنن در خصوص مجازات مرتکبین این عمل 

مجازات جارحین با سالح سرد را در صورتی که عمل  بدین معنی که قانونگذار در متن ماده. اشدب می

 ایشان نتایج زیان باري از قبیل نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوي از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی

این در حالی است که . یا فقدان یا نقص یکی از حواس داشته باشد به مراتب شدیدتر در نظر گرفته است

از باب جلوگیري از اخالل در ، صرف مجازات این افراد در این بخش از قانون با عنایت به مفاد متن ماده

این است که ، مستفاد از ماده فوق. و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران بوده است نظم

، قطع( ود قصد و تعمد داشته باشد و حصول نتیجهبایست در ارتکاب عمل خ میصرفاً فرد ضارب یا جارح 

، لذا اگر کسی فقط به قصد زدن، شرط تحقق جرم نیست، به خصوص قصد) شکستن و نقص عضو
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اگرچه نتیجه ، ضرباتی به کسی وارد آورد ولی منتهی به نقصان عضو شود مورد از مصادیق این ماده است

  ).348، 8713، گلدوزیان( بوده استحاصله زاید بر قصد او 

7نکته مهم در خصوص این ماده به واقع مطلب قید شده در تبصره
حال منشاء اختالف در . باشد آن می 

بدین منظور که آیا از این مطلب . گردد خصوص نوع آلت جرح به کار رفته از سوي مرتکب در اینجا نمایان می

ابه با چاقو مدنظر بوده و یا آن که موارد دیگري که موارد مش، صرفاً »چاقو و یا امثال آن«که قانونگذار بیان نموده 

  .کند را نیز دربرخواهد گرفترسانی  تواند همچون چاقو آسیب جراحات وارد از طریق آن نیز می

اصالحی ، 1375تعزیرات مصوب سال ( قانون مجازات اسالمی 614به طور کلی حسب ماده 

باشد  ان اجراي قصاص براي آن متصور نمیدر خصوص جنایت عمدي مادون نفس که امک)؛ 23/2/1399

منجر به نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوي از اعضاء یا منتهی به ، جنایت - اول: سه حالت موجود است

چه وسیله ارتکاب جرم ( علیه گردد یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی مرض دائمی

اصالحی قانون کاهش مجازات ( گردد ب به حبس درجه شش محکوم میمرتک): چاقو باشد و چه نباشد

: منجر به جراحات فوق نشود لکن وسیله ارتکاب جرم چاقو و امثال آن باشد، جنایت - دوم). حبس تعزیري

منجر به هیچ یک از امور فوق نگردد و ، جنایت - سوم. گردد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می

  ).443، 1400، غفوري( گردد نمیمرتکب تعزیر : م نیز چاقو و یا امثال آن نباشدوسیله ارتکاب جر

  شرح اختالف در موضوع - 2- 3

بایست در ابتدا بدین نکته اشاره داشت که برداشت افراد از  در خصوص شرح اختالف در موضوع می

توانه علمی و عملی متون قانونی همواره متفاوت بوده و نظرات قضایی هر یک از قضات نیز داراي پش

در . قضایی فعال موجود در جامعه استهاي  و رویهها  معتبري است و نشان از متفاوت بودن برداشت

خصوص این موضوع باید گفت که قانونگذار همواره به دنبال رفع موانع موجود در اجتماع و حفظ و 

ري نشان از مبرا بودن ایشان از سهو و باشد و محل ایشان در قالب قوه قانونگذا برقراري امنیت در جامعه می

به واقع قوه قانونگذاري همواره در جهت بیان مطالب . خطا در بیان و نگارش مواد مدنظر خود خواهد بود

نحو ممکن بوده است و شکی نیست که مطالب از سوي این قوه ترین  و کاملترین  مدنظر خود به ساده

  .گردد متعدد بیان میهاي  پس از کارشناسی

                                                      
تبصره: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشـود و آلـت جـرح اسـلحه یـا چـاقو و امثـال آن باشـد          -7

 مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. 
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قانون  614بوده که در تبصره ماده » ... و امثال آن... «منشاء اختالف نظر موجود در خصوص جمله 

معتقد بر این باور ، از قضات در رویه عملیاي  عده. نگارش گردیده است) تعزیرات( مجازات اسالمی

میله آهنی ، نظیر شیشه هستند که این جمله در واقع حاکی و عطف به ابزار مشابه به چاقو دارد و سایر موارد

دیگر بر این عقیده هستند که با عنایت به آن که قانونگذار این اي  در مقابل عده. را دربرنخواهد گرفت... و

جمله را به نحو اطالق بیان نموده است و از طرفی قوه قانونگذاري در مقام تخاطب و بیان مطالب 

ذا نظر ایشان حاکی از آن است که ابزاري که ل؛ بایست کمترین سهو و خطا را مدنظر قرار دهد می

8به عنوان نمونه مقنن در تبصره. تواند دربرداشته باشد جراحاتی مشابه با این موارد دارد را نیز می
 651ماده  

در  منظور خود را، پس از بیان لفظ سالح، 1375مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی

رسد  به نظر می. گونه نیز خودداري نموده است و از برداشت متفاوت و اطالقخصوص نوع آن بیان داشته 

چرا که ، باشد تر می این ماده نزدیک انگاري جرمتر بوده و به هدف  عقیده گروه دوم به واقع نیز نزدیک

و صیانت و  در این ماده جلوگیري از ایجاد اخالل در نظم انگاري جرمهمانگونه که بیان شد هدف از 

نیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران بوده و فرقی ندارد که این فرد با چاقو این عمل را انجام دهد ام

و یا در حین درگیري پس از شکستن و تخریب شیشه به دیگري جرحی وارد نماید در هر صورت عمل 

نت و امنیت و صیا این فرد جراحت و آسیب زیان باري را دربرخواهد داشت و موجبات اخالل در نظم

  .جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران را فراهم آورده است

به استفاده صرفاً بله درست است که تحقق بزه قدرت نمایی با سالح سرد با عنایت به لفظ قدرت نمایی 

لذا نباید این دو ماده با یکدیگر تداخل یابند و برداشت ، اشاره دارد... شمشیر و، قمه، مرتکب از چاقو

عالوه بر هدف مقنن ، قانون مزبور 614چرا که به عقیده ما حسب ماده ؛ انی در این خصوص شودیکس

میزان و شدت آسیب وارده به مجنی علیه را در نظر گرفت و آلت جرح به کار رفته را با ، بایست نوع می

  .نوع و میزان جراحات و خطرناك بودن آن سنجید

به این ماده که در رویه قضایی بعضا به نحو گسترده در خصوص وجود اختالف نظري دیگر نسبت 

                                                      
انـواع   - 2انـواع اسـلحه گـرم از قبیـل تفنـگ و نارنجـک.        - 1باشد:  ره: منظور از س�ح مذکور در این بند موارد ذیل میتبص -8

انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بـر کاردهـاي سـنگري متـداول      - 3اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس. 

انـواع اسـلحه شـکاري     - 4هاي قابل نصـب بـر روي تفنـگ.     ها و سرنیزه ه آندر نیروهاي مسلح جمهوري اس�می ایران یا مشاب

 هاي ویژه شکار حیوانات آبزي.   هاي مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ هاي ساچمه زنی، تفنگ شامل تفنگ
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شیوه رسیدگی به پرونده ایراد جرح عمدي با چاقویی است که متهم به بزه خود اقرار دارد و ، موجود است

در این مورد . لیکن شاکی از ارائه گواهی پزشکی قانونی نیز خودداري نموده و اعالم گذشت کرده است

بر این باور هستند که با توجه به عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی اي  عده؛ است نیز دو نظر در عمل موجود

بایست پرونده با صدور قرار نهایی منع تعقیب مختومه  می، شاکی و اعالم رضایت بدون قید و شرط شاکی

با  بایست پرونده در راستاي رسیدگی به جنبه عمومی جرم و معتقد هستند میاي  در مقابل نیز عده. گردد

وي به موجب قرار جلب به دادرسی و در نهایت صدور کیفرخواست به دادگاه  مؤثرعنایت به اقرار 

چرا که . باشد میتر  رسد در این مبحث نیز نظر گروه دوم به واقع نزدیک به نظر می. کیفري دو ارسال گردد

گذشت کرده و  از حقوق خصوصی که به واقع اخذ دیه و خسارت وي بوده است اعالمصرفاً شاکی 

جنبه عمومی جرم نیز به لحاظ قبح عمل مرتکب و جلوگیري از بیم تجري سایر افراد و وي حسب مورد از 

قبح عمل خود را پذیرفته است و ، وظایف دادستان و حوزه دادسرا بوده و متهم نیز با اقرار به ارتکاب جرم

دسته که  از طرفی در پاسخ به آن. اهد کرداز سابق خوتر  وي را گستاخصرفاً صدور قرار منع تعقیب نیز 

توان بیان نمود که شاید صدور قرار تعلیق  عقیده به مختومه شدن پرونده با قرار منع تعقیب دارند نیز می

تواند به مراتب مفیدتر از بستن پرونده بدون  تعقیب متهم و اخذ درخواست در صورت تمایل از وي می

  .ن افراد نیز جلوگیري خواهد نمودنتیجه باشد و از تجري و جریح شد

  نتیجه

همانگونه که در ابتداي این پژوهش بدان اشاره کردیم به واقع در این اثر به دنبال پاسخ به دو سوال 

عمده بودیم که منشاء اختالف نظر قضایی در بین قضات محاکم و علی الخصوص حوزه دادسرا شده 

ن موضوعه برقراري نظم و امنیت به نحو گسترده در بدون شک هدف قانونگذار از تدوین قوانی. است

مطلوبی در این خصوص گذارده و مبناي نظر  تأثیرتواند  باشد و این دو سوال مهم نیز می جامعه می

  .قانونگذار را نمایان سازد

آن که آیا ؛ اول«: دو مبحث عمده که موجبات نگارش این پژوهش را فراهم آورد عبارت است از

د از شیشه به جهت آسیب رساندن به دیگري در زمره بزه ایراد ضرب و جرح عمدي با سالح استفاده افرا

به عمل جرح عمدي با سالح سرد ، گیرد یا خیر؟ و دوم آن که در صورتی که فرد مرتکب سرد قرار می

اند در تو خود اقرار نماید و از طرفی شاکی نیز از ارائه گواهی پزشکی قانونی سرباز زند مقام قضایی می

وي به لحاظ رسیدگی به جنبه عمومی جرم پرونده را با قرار جلب به دادرسی و در نهایت  مؤثرجهت اقرار 
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بایست به لحاظ عدم ارائه گواهی  به موجب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کند یا آن که می

  »پزشکی قانونی پرونده را با صدور قرار منع تعقیب مختومه نماید؟

معتقد را بررسی نمودیم و در پایان در هاي  نظرات هر یک از گروه، پاسخ بدین سواالت در راستاي

با عنایت به آن که قانونگذار این جمله را به نحو اطالق ؛ خصوص پاسخ سوال اول بدین نتیجه رسیدیم که

سهو و خطا بایست کمترین  بیان نموده است و از طرفی قوه قانونگذاري در مقام تخاطب و بیان مطالب می

لذا نظر ایشان حاکی از آن است که ابزاري که جراحاتی مشابه با این موارد دارد را نیز ؛ را مدنظر قرار دهد

مصوب سال ) تعزیرات( قانون مجازات اسالمی 651به عنوان نمونه مقنن در ماده . تواند دربرداشته باشد می

ع آن بیان داشته و از برداشت متفاوت و منظور خود را در خصوص نو، پس از بیان لفظ سالح، 1375

در این ماده  انگاري جرمچرا که همانگونه که بیان شد هدف از ، گونه نیز خودداري نموده است اطالق

و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران بوده و فرقی  جلوگیري از ایجاد اخالل در نظم

انجام دهد و یا در حین درگیري پس از شکستن و تخریب شیشه به ندارد که این فرد با چاقو این عمل را 

در هر صورت عمل این فرد جراحت و آسیب زیان باري را دربرخواهد داشت . دیگري جرحی وارد نماید

  .و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران را فراهم آورده است و موجبات اخالل در نظم

بوده تر  ثانی نیز در مجموع آنچه که به واقع و هدف قانونگذار نزدیک در خصوص پاسخ به مبحث

 مؤثربایست پرونده در راستاي رسیدگی به جنبه عمومی جرم و با عنایت به اقرار  می؛ حاکی از آن است که

؛ وي به موجب قرار جلب به دادرسی و در نهایت صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري دو ارسال گردد

از حقوق خصوصی که به واقع اخذ دیه و خسارت وي بوده است اعالم گذشت صرفاً کی چرا که شا

کرده و جنبه عمومی جرم نیز به لحاظ قبح عمل مرتکب و جلوگیري از بیم تجري سایر افراد و وي حسب 

 مورد از وظایف دادستان و حوزه دادسرا بوده و متهم نیز با اقرار به موضوع ارتکاب و قبح عمل خود را

  .از سابق خواهد کردتر  وي را گستاخصرفاً پذیرفته است و صدور قرار منع تعقیب نیز 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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