
رأیی كه بسیاری را 
با نام دیوان عالی كشور آشنا كرد

 مریم جعفری زاده* 
مهم  ترین وظای��ف دیوان عال��ی ، به عنوان 
عالی   تری��ن مرج��ع قضایی كش��ور، ایجاد 
وحدت رویه قضایی است و به همین دلیل 
س��ه هیئت مهم در این نهاد وج��ود دارد. 
در جلس��ات هیئت عمومی، اعضا و قضات 
تالش می كنند اس��تنباط های متفاوتی از 
قانون را كه از ش��عب مختلف دیوان عالی 
كش��ور یا دادگاه   ها به وجود آمده، بررسی 
و تصمیم قانونی كاش��ف از اراده قانونگذار 

را اتخاذ كنند. 
طرفین پرونده ی��ا وكالی آنها برای رس��یدگی به دیوان 
احضار نمی شوند، مگر در صورتی كه شعبه رسیدگی كننده 
در دیوان عالی، حضور آنان را ب��رای ادای توضیحات الزم 
بداند. در این صورت پس از شنیدن توضیحات این افراد و 
اظهار عقیده نماینده دادستان كل كشور، شعبه دیوان رأی 
خود را صادر می كند.  هیئت عمومی دیوان عالی كشور به 
سه بخش حقوقی، كیفری و وحدت رویه تقسیم می شود 
كه اكثر افراد بخش وحدت رویه را به عنوان هیئت عمومی 
می شناسند.  هیئت عمومی شعب حقوقی متشکل از رئیس 
دیوان و رؤسای شعب حقوقی دیوان اس��ت و موضوعاً به 
احکام اصراری دادگاه های تالی در موارد حقوقی رسیدگی 

می كند. 
هیئت عمومی ش��عب كیف��ری با حضور رئی��س دیوان و 
رؤسای شعب كیفری تشکیل می شود و به احکام اصراری 

دادگاه های تالی كیفری درخصوص مسائل 
جزایی رسیدگی می كند. 

هیئت عموم��ی وحدت رویه دی��وان عالی 
كشور هم به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت 
به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوان 
عالی و احکام متناق��ض دادگاه   ها با حضور 
رئیس دیوان، رؤس��ا و مستش��اران تمامی 
ش��عب حقوقی و كیفری تشکیل می شود. 
رأی صادره از س��وی این هیئ��ت هم برای 
تمامی مراج��ع قضایی كش��ور الزم االتباع 
است.  در  صورتی كه قضات اختالف نظر قضایی در زمینه 
برداشت از قانون داشته باشند؛ یعنی یك موضوع مشخص 
با اس��تناد به یك قانون مش��خص، دو رأی متفاوت داده 
باشند. هیئت عمومی با حضور رؤس��ای شعب و نماینده 
دادستان كل تشکیل می شود. پس از گفت وگوهای متعدد، 
رأی گیری می شود و نتیجه به عنوان وحدت رویه قضایی 
اعالم خواهد شد. این نتیجه همچون قانون خواهد بود، در 
حدی كه رأی قاضی كه طبق نظر اقلیت بوده نقض می شود 
و قضات موظف می شوند به نظر اكثریت عمل كنند. در غیر 
این صورت تخلف انتظامی محسوب می شود و قابل پیگرد 
خواهد بود. نمونه بارز رأی وحدت رویه ای كه در سال های 
اخیر صادر ش��ده، مربوط به افزایش مرخص��ی زایمان از 
شش ماه به 9 ماه است. رأیی كه بسیاری را با نام دیوان عالی 

كشور آشنا كرده است. 
*کارشناس  ارشد حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی

 سپیده مرادی* 
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳9۲ 
مربوط به اعاده دادرس��ی از طریق رئیس قوه قضائیه 
است كه می توان آن را اعاده دادرسی خاص نامید، زیرا 
در رابطه با این ماده ، ریاست قوه قضائیه اعاده دادرسی 
را تجویز می كند، نه دیوان عالی كشور كه تفاوت های 

عدیده ای با اعاده دادرسی معمول دارد. 
از جمله اینکه محدود به احکام نیس��ت و هر حکم یا 
قراری را شامل می شود؛ اعم از اینکه از سوی دادگاه  ها 
یا دادس��راهای عمومی و انقالب یا نظامی و یا حتی از 

سوی شورای حل اختالف صادر شده باشد. 
به بیان س��اده تر در صورتی  كه رئیس قوه قضائی��ه رأی قطعی صادره 
از هر یك از مراجع قضایی را خالف ش��رع بّین تشخیص دهد )مثل 
فساد قاضی كه البته بسیار نادر است( با تجویز اعاده دادرسی، پرونده 
را به دیوان  عالی كشور ارس��ال مي شود تا در شعبی خاص كه توسط 
رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد، رس��یدگی و رأی 

قطعی صادر شود. 
همچنین برخالف اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی كشور، محدود 
به مصادیق مصرح و خاصی نبوده، بلکه تابع یك ضابطه عام است و آن 
اینکه »رأی صادره خالف شرع بین باشد. « همچنین اعاده دادرسی 
از این طریق منحصراً در اختیار محکوم علیه نیست، بلکه شاكی نیز 

می تواند آن را درخواست نماید.
بنابراین اگر رأی برائت فردی صادر ش��ود، ولی ثابت شود كه خالف 
شرع بین بوده است، شاكی می تواند با درخواست از طریق ماده ۴۷۷ 

قانون آیین دادرسی كیفری دوباره پرونده را به جریان بیندازد.

با وجود مزایا و فواید بسیاری كه اعمال ماده ۴۷۷ دارد 
و از بسیاری از تضییع حق ها و ناعدالتی ها جلوگیری 
می نماید، اما به این دلیل كه رس��یدگی به پرونده به 
شعبه خاصی از دیوان عالی كشور ارجاع داده می شود 
و این ش��عبه خاص هم ماهوی و هم شکلی رسیدگی 
می كند. واگذاری تکلیف رسیدگی ماهوی به دیوان، 
نه با وظیفه اصلی و اولیه دیوان كه رس��یدگی شکلی 
می باشد، سازگار اس��ت، نه با حوصله قضات پر سابقه 

آن.
جالب است كه اعمال این ماده در برخی موارد موجب 
می شود، دیوان عالی كشور به پرونده ای رسیدگی كند كه در صالحیت 

شورای حل اختالف می باشد!
مطابق بیانات اخیر ریاست دیوان عالی كشور در دو سال اخیر حدود 
۱۰ هزار پرونده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ رس��یدگی شده است، با 
عنایت به مطالب پیش گفته به نظر می رس��د تعداد ۱۰ هزار پرونده 
حجم كاری و فش��ار باالیی به دیوان عالی كش��ور به عنوان باال ترین 

مرجع رسیدگی قضایی كشور وارد می كند.
شاید ضروری باش��د كه با رویکرد حل مس��ئله به این موضوع 
پرداخته شود كه آیا این تعداد از احکام و قرار هایی كه حداقل در 
رسیدگی و بررسی اولیه از سوی كارشناسان ذیربط خالف شرع 
بین تشخیص داده شده اند در برابر میلیون ها پرونده ای كه همه 
ساله در سیستم قضایی كشور رسیدگی می ش��ود ، رقم باالیی 
است یا نه؟ و اگر باالست چه راهکاری می توان برای كاهش آن 

در پیش گرفت. 
*کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه تهران 

۱۰ هزار پرونده 
مربوط به اعمال ماده ۴۷۷
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نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
در سال 1۴00 با حضور رئیس دس�تگاه قضا برگزار 
شد و آیت اهلل رئیس�ی هم از دیوان عالی به عنوان 
ش�ورای نگهبان قوه قضائیه یاد ک�رد و وظیفه این 
نهاد عال�ی را نظارت مطل�ق بر هم�ه آرای قضایی 
دانس�ت. س�ال های 98 و 99 پرکار  ترین سال های 
هیئ�ت عمومی دیوان عال�ی کش�ور در تاریخ این 
دیوان محسوب می ش�ود. بیش�ترین آرای هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور طی این دو سال که از آن 
به عنوان دوره تحول یاد می شود، صادر شده است. 
در سال ۱۳۱5 نهادی كه »دیوان عالی تمیز« نامیده   
می ش��د، بنا به پیشنهاد فرهنگس��تان ایران »دیوان 
عالی كش��ور« نام گرفت. نخس��تین بار علیرضا خان 
عضدالملك، وزیر عدلیه )دادگستری( ایران در سال 
۱۳۰۴ ب��ه روش كش��ور عثمانی تش��کیالت وزارت 
عدلیه را به پن��ج مجلس )محکمه( تقس��یم كرد كه 
عبارت بودند از: مجل��س اتهامی، مجل��س ابتدایی، 
مجلس اس��تیناف، مجلس تمیز و مجل��س اجرا. این 
نخستین باری بود كه دادگستری ایران دارای مجلس 

تمیز )دیوان عالی(   می شد. 
    کرونا هم حریف قضات دیوان نشد

نظارت بر حس��ن اجرای قوانی��ن در دادگاه ها، ایجاد 
وحدت رویه قضایی، مرج��ع تجدید نظر احکام صادره 
محاكم نظامی یك و احکام مهم دادگاه های عمومی و 
انقالب و رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور در صورت 
تخلف وی از قانون اساسی بر عهده دیوان عالی كشور 
است.  سال های 9۸ و 99 پركار  ترین سال های هیئت 
عمومی دیوان عالی كشور در تاریخ این دیوان محسوب 
می شود، بیش��ترین آرای هیئت عمومی دیوان عالی 
كشور طی این دو سال كه از آن به عنوان دوره تحول یاد 
می شود، صادر شده است. حتی در یکسال و نیم اخیر، 
گسترش ویروس كرونا هم مانع از حضور فعاالنه قضات 

در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی كشور نشد. 
پركار  ترین سال قضات دیوان عالی كشور در سال ۱۳99 
رقم زده شد. به طوری كه موجودی پرونده های دیوان 
عالی كشور در فروردین سال گذشته بالغ بر ۱۲ هزار و 
۳۰۰ پرونده بود كه با وجود شرایط كرونایی، این رقم 
در اس��فند ماه به ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده رسید.  از سوی 
دیگر در ۸5 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور كه 
در سال 99 برگزار شد، ۸5 رأی اعم از آرای وحدت رویه 

و اصالحی از سوی این هیئت صادر گردید. 
 رسیدگی خارج از نوبت به واحد های تولیدی

در همین راستا رئیس دیوان عالی كشور با بیان اینکه 
نظارت بر احکام دادگاه های سراس��ر كشور بخشی از 
وظایف دیوان عالی كشور محس��وب می شود، عنوان 
كرد: » وظایف نظارتی دیوان عالی كشور صرفاً نباید به 

پرونده های ورودی به این دیوان محصور شود. «
حجت االسالم والمس��لمین مرتضوی مقدم با اشاره به 
افزایش یکباره حج��م ورودی پرونده   ها به دیوان عالی 
كشور در اسفندماه سال گذشته، این افزایش را ناشی از 
اعاده دادرسی از طریق دفاتر خدمات قضایی دانست و 

خواستار اصالح این موضوع شد. 

وی ضمن تأكید بر رس��یدگی قاطعانه به پرونده های 
قضایی از سوی دیوان عالی كشور، از رسیدگی سریع و 
خارج از نوبت پرونده های مربوط به واحد های تولیدی 

در این دیوان خبر داده است. 
 نظارت دادسرای دیوان بر دادسرا ها

نخستین جلس��ه هیئت عمومی دیوان عالی كشور در 
سال ۱۴۰۰ با حضور آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه 

روز هفدهم فروردین ماه برگزار شد. 
آیت اهلل رئیس��ی با بیان اینکه قانونگذار جایگاه نظارت 
را بر همه آرا و به صورت مطلق در قانون اساس��ی برای 
دیوان عالی كشور دیده است، گفت: »ما یك نظارت بر 
قوانین و مقررات داریم كه شورای نگهبان تضمین كننده 
موازین ش��رعی و قانون اساس��ی برای قوانین مصوب 
مجلس است و بر تمام قوانین و مصوبات مجلس نظارت 
می كند. در نظام جمهوری اسالمی كه مبتنی بر دین 

و آموزه های دینی اس��ت، هیج حکم، قانون و تصمیم 
خالف شرعی نباید گرفته شود و اگر اخذ شود از درجه 

اعتبار ساقط خواهد بود. «
وی در ادامه با اش��اره به موارد مطرح شده در سخنان 
قضات دیوان عالی كش��ور گفت: » تجهیز سالن دیوان 
عالی كشور، استفاده از فضای دیجیتال برای دسترسی 
س��ریع به قوانین و اخذ آرا به روش دیجیتال از جمله 
مس��ائل مهم و قابل دسترس اس��ت. تضمین اجرای 
عدالت، اجرای قانون و تضمین اجرای موازین شرعی 
در تصمیمات محاكم و آرا در دیوان عالی كش��ور رقم 
می خورد، البته شکل این نظارت یك روش آن مسئله 
نقض ابهام، فرجام خواهی و اعاده دادرس��ی است، اما 
منحصر به این روش نیست و درباره روش های نظارتی 

باید بحث كنند. «
رئیس قوه قضائیه در این نشست تأكید كرد كه نظارت 

دادسرای دیوان عالی كشور بر دادسرا   ها و نظارت دیوان 
عالی كشور بر محاكم آنچنانی كه فهم ما از قانون اساسی 

است به صورت تام صورت گیرد. 
در حال حاضر روش��ی كه می توان به صورت هوشمند 
این نظارت را تس��هیل كرد، آن اس��ت كه بخش های 
دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی های بهتری 

داشته باشند. 
بخش��ی كه قوه قضائیه می تواند به راحتی انجام دهد، 
تسهیل دسترسی به اسناد، مدارک، قانون و به روز شدن 
و به لحظه ش��دن قاضی در اطالع پی��دا كردن از همه 
زوایای موضوع اس��ت؛ در واقع در قضاوت كنونی باید 
قاضی رأی بدهد و همه این موارد تسهیل كننده است. 
تجهیزات  الکترونیکی و دیجیتال تس��هیل كننده این 
اس��ت كه در اختیار قاضی قرار گیرد، ول��ی در نهایت 

قاضی باید تصمیم بگیرد و قضاوت كند. 

در سند تحول قضایی به استفاده از امکانات روز اشاره 
شده و قوه قضائیه هم به دنبال تحقق آن است. موضوع 
مهم اتقان ) محکم كاری و استواری( آرا هم مورد توجه 
رئیس قوه قضائیه است. این موضوع در دوره تحول بسیار 
مهم تلقی شده و البته در همه ادوار مهم بوده، ولی االن 

زیرساخت های آن خیلی آماده شده است. 
  مو را از ماست می کشند

رئیس قوه قضائیه چندی قب��ل به موضوع جالبی كه از 
پیشنهادهای رئیس دیوان عالی بود، اشاره كرد و گفت:  
» رئیس دیوان عالی كشور در جلس��ه مسئوالن عالی 
قضایی نکته  درستی را گفت كه اگر معلوم شود حکمی 
خالف بین ش��رع بوده و پس از تأیید دی��وان نقض و 
مشخص شد كه قاضی در صدور رأی به قانون و موازین 
شرعی بی توجه بوده، جا دارد یك امتیاز منفی برای او 
و شعبه تلقی شود؛ به خصوص اگر این مسئله مشمول 

تکرار شود. «
رئیس��ی بر همین اساس از مس��ئوالن و قضات باتجربه 
دیوان عالی كشور خواست كه با بررسی پرونده   ها و فرآیند 
قضایی طی شده و احکام صادره، آسیب شناسی كنند و 

راهکارهای كاهش نقض احکام محاكم را ارائه دهند. 
رئیس قوه قضائیه كاهش نقض آراء برای دستگاه قضایی 
را مهم دانس��ت و تأكید كرد: » باید همه اقدامات را در 
راس��تای نیل به این هدف در مراج��ع باالتر قضایی از 
جمله دیوان عالی كش��ور معطوف كنیم. ممکن است 
برای رس��یدن به این مقصود، قض��ات عالیرتبه دیوان 
عالی كش��ور دیدگاه   ها و راهکار  هایی همچون ارتقای 
آموزش قضات دادگاه های بدوی را ضروری بدانند كه 

امری كاماًل درست است. «
به گفته رئیس دس��تگاه قضا گاهی می توان با بررسی 
دقیق یك پرونده و حکم یا تصمیم نادرستی كه اتخاذ 
شده، روابط ناسالم شکل گرفته در پشت آن پرونده را 
كشف كرد.  دیوان عالی كشور نقش اساسی در تضمین 
س��المت نظام قضایی دارد و مرتبطان با دستگاه قضا 
متوجه می ش��وند كه قضات مجرب و صال��ح این نهاد 
نفوذناپذیر، مو را از ماست می كشند و اگر در یك پرونده 

زد و بندی شده باشد، موضوع را كشف می كنند. 

تضمين سالمت قضا با ديوان عالي
رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور

 به عنوان شورای نگهبان قوه قضائیه نام برده است

 دکتر آرش طهرانی*
قوه قضائیه مدت هاس��ت كه با تراك��م پرونده های 
قضایی روبه رو است و از طرفی برخی شکایت  ها هم 
واقعاً بیهوده است كه این قوه با اطالع رسانی باید این 

مشکل را برطرف كند. 
از پاییز سال 9۸ در دیوان عالی كشور سعی بر این 
ش��د كه پرونده های خاص به صورت وی��ژه مورد 
بررس��ی قرار گیرد تا روند رس��یدگی به پرونده   ها 
سرعت بگیرد. همان زمان حجت االسالم مرتضوی 
مقدم، رئیس دیوان عالی تاكید كرد كه اگر پرونده ای با رأی شرعی مغایرت داشت، 

سریع مورد بازنگری قرار گیرد.  یکی از احکام جالبی كه در دو سال اخیر از دیوان عالی 
صادر شده، تحویل خودروی قاچاقچی به خانواده وی بوده است. در واقع اگر خودرویی كه 
قاچاق با آن اتفاق افتاده، متعلق به شخص ثالثی باشد و مالك قاچاقچی نباشد؛ خودرو با 
نظر قاضی به شخص ثالث بازمی گردد، اما پرونده ای هم بوده كه تشخیص داده شده كه 
خودرویی كه قاچاق با آن صورت گرفته، اگر مصادره شود؛ خانواده پس از اعدام قاچاقچی 
در فقر به سر خواهند برد. در نتیجه طبق اجازه مقام معظم رهبری به دیوان عالی كشور 

خودرو به خانواده برگردانده شده است. 
رئیس دیوان عالی كش��ور حتی درخصوص پروژه های نیمه تم��ام كه به دلیل قصور 
خواسته یا ناخواسته مدیران ناتمام مانده هم حساسیت به خرج داده و تأكید داشته 
كه برخی مدیران با دلسوزی بی مورد دست به تغییر نقشه پروژه   ها می زنند و درست 

است كه دادگاه رأی می دهد با سوءنیت كاری نکرده و اختالفی صورت نگرفته است، 
اما معطل ماندن پروژه   ها با افزای��ش زیربنا و نبود اعتبار نوعی تخلف اس��ت كه باید 

پیگیری شود. 
سفر های استانی انجام شده از سوی این دیوان در س��ال گذشته قابل توجه بوده است. 
هیئتی از این دیوان هر دو ماه یك بار به اس��تان های مختلف كش��ور رفته و بازبینی و 
نظارت بر  تعداد زیادی از پرونده   ها را انجام داده است. نظارت بر ۱۰۲ حوزه و ۶۱۸ شعبه 
قضایی و همچنین بازبینی بیش از ۶ هزار فقره پرونده رسیدگی شده، از جمله اقدامات 
انجام شده توسط هیئت های اعزامی دیوان عالی كشور در شش استان طی سال گذشته 

بوده است. 
*کارشناس حقوق از دانشگاه شهید بهشتی

بازگرداندن خودروي قاچاقچي به خانواده وي

علیرضا سزاوار

پرونده
جایگاه دیوان عالي

فراز و نشيب ديه
براساس قانون مجازات اسالمی مبلغ دیه كامل یك 
انس��ان برابر با نرخ روز ۱۰۰ شتر سالم )یا ۲۰۰ گاو، 
هزار گوسفند، ۲۰۰ دست لباس از حله های یمن و 

هزار دینار مسکوک یا ۱۰ هزار درهم( است.
قانونگذار در كشور همچون دیگر جوامع در قانون جزا 
مفادی را برای جبران خس��ارت بدنی وارده به افراد، 
جلب رضایت زیان دیده، اعاده وضع پیش��ین، تنبیه 
متجاوز و دلجویی از مضروب وضع كرده اس��ت. در 
واقع قانونی وجود دارد كه موضوع جبران خسارات را 

در قالب دیه پیش بینی كرده است.
بر اساس ماده ۱۷قانون مجازات اسالمی، دیه اعم از 
مقدر و غیرمقدر، مالی اس��ت كه در »شرع مقدس« 
برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع 
یا جنایت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص 

ندارد، به موجب قانون مقرر می شود.
همچنین در ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسالمی، دیه 
مقدر، مال معینی اس��ت كه در »ش��رع مقدس« به 
س��بب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، 
یا جنایت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص 

ندارد، مقرر شده است.
دیه كامل یك انسان و اعضای بدن در ایران هر ساله 
توسط قوه قضائیه تعیین می ش��ود كه به شکل زیر 
طبقه بندی می شود: »دیه قتل، دیه منافع اعضا، دیه 

جراحت و دیه اعضای بدن.«
همچنین »ارش« هم دیه ای  است كه بنا به تشخیص 
قاضی دادگاه به مواردی تعلق می گیرد كه مصداق آن 

در قانون و شرع اسالم پیش بینی نشده باشد.
دی��ه س��ال ۱۴۰۰ در اواخ��ر اس��فند ماه از س��وی 
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعالم 
شد. بر این اساس، دیه سال ۱۴۰۰ در ماه های عادی 
۴۸۰ میلیون تومان و در ماه های حرام ۶۴۰ میلیون 
تومان اعالم شده كه نسبت به سال ۱۳99 افزایشی 

۴5درصدی داشته است.
بر اساس قانون مجازات اسالمی مبلغ دیه كامل یك 
انس��ان برابر با نرخ روز ۱۰۰ شتر سالم )یا ۲۰۰ گاو، 
هزار گوسفند، ۲۰۰ دست لباس از حله های یمن و 

هزار دینار مسکوک یا ۱۰ هزار درهم( است.
امروزه مبلغ دیه بر اس��اس معیار های جامعه تعیین 
می شود. همچنین با دستور مقام معظم رهبری، به 
 دلیل دسترسی نداش��تن به دینار، درهم و حله های 
یمنی، این اقالم از موارد پرداخت دیه حذف ش��ده 
است و پرداخت دیه تنها با گوسفند، گاو و شتر قابل 

انجام است.
بر همین مبنا وزارت دادگستری ایران برای تعیین و 
تثبیت نرخ دیه، قیمت سوقیه احشام )گاو، گوسفند 
و ش��تر( را تعیین و مراتب را به صورت بخشنامه به 

دادگستری های سراسر كشور ابالغ می كند.
بنا به نوشته سایت عدالت نامه، مقامات قضایی علت 
تقویم ساالنه دیه انسان بر اساس قیمت شتر را كه هر 
سال به وسیله قوه قضائیه ابالغ می شود، این می دانند 
كه شتر در بین همه حیوانات یاد شده قیمت كمتری 
دارد و كس��انی ك��ه در موقعیت پرداخ��ت دیه قرار 
گرفته اند، در سده های گذشته عموماً شتر یا قیمت 

شتر را برای پرداخت انتخاب كرده اند.
افزای��ش هزینه ه��ای بیمه گ��ذاران خ��رد و كالن، 
هزینه های ترابری، تعرفه های فروش بیمه نامه های 
اتومبیل و تحمی��ل افزایش قیمت بر ش��هروندان، 
غیر قاب��ل پیش بینی ب��ودن روند افزای��ش منطقی 
نرخ پایه دیات در دراز مدت و احتمال ورشکستگی 
شركت های بیمه از تبعات محاسبه نرخ دیه براساس 

قیمت شتر در كشور است.
به عنوان مثال بر مبنای آنچ��ه قوه قضائیه به عنوان 
نرخ دیه امس��ال اعالم كرده، نرخ دی��ه در ماه های 
حرام ب��ه ۶۴۰ میلیون تومان می رس��د ك��ه به تبع 
آن، ش��هروندان هم باید حق بیمه بیشتری را برای 
بیمه نامه های شخص ثالث خود پرداخت كنند. بدین 
ترتیب حداقل ح��ق بیمه برای برخ��ی خودروهای 
پرمصرف ممکن است به 5 میلیون تومان برسد كه 
با در نظر گرفتن مشکالت معیشتی اكثریت جامعه 
و كاهش قدرت خرید شهروندان، احتماالً خرید این 
بیمه نامه  ها در س��ال جاری با كاهش چش��م گیری 

مواجه خواهد شد.
از س��وی دیگر تحقیق قضایی در باب جرائمی نظیر 
قتل و ضرب و جرح نیازمند بررس��ی های پزشکی و 
زمان بر بوده و ممکن اس��ت بیش از یك سال طول 
بکشد. از این رو محاسبه نرخ دیه می تواند مشکالت 

حقوقی را در این زمینه دو چندان كند.
بر اس��اس مواد 5۶۰ و 5۶۲ قانون مجازات اسالمی، 
در صورتی كه آسیب و صدماتی منجر به نقص عضو 
و زوال منافع ش��ود، میزان دیه زن نص��ف دیه مرد 

محاسبه می شود.
همچنین در ماده 55۰ همین قانون هم به صراحت 

آمده: »دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.«
چون در شریعت اسالم مس��ئولیت   هایی نظیر نفقه، 
مهریه و دیه عاقله كه بر عهده مردان قرار داده شده، 
بنابراین دو برابر ش��دن دیه مردان نس��بت به زنان 
از این روست. برخی فقهای ش��یعه با استناد به آیه 
9۲ از س��وره نس��اء اعالم كرده اند كه دیه زن و مرد 

برابر است.

يادداشت
گاهی می توان با بررسی دقیق 
یک پرونده و حک�م یا تصمیم 
نادرس�تی ک�ه اتخ�اذ ش�ده، 
رواب�ط ناس�الم ش�کل گرفته 
در پش�ت آن پرونده را کش�ف 
کرد.  دیوان عالی کش�ور نقش 
اساس�ی در تضمی�ن س�امت 
نظام قضایی دارد و مرتبطان با 
دس�تگاه قضا متوجه می شوند 
ک�ه قض�ات مج�رب و صال�ح 
این نه�اد نفوذناپذیر، م�و را از 
ماست می کش�ند و اگر در یک 
پرونده زد و بندی ش�ده باشد، 
موض�وع را کش�ف می کنن�د
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