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بخش اول  -مواد عمومی
فصل اول  -تعاریف
ماده  - 1دای ره شمول قانون

ماده « -1قانون مجازات اسالمی» مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود ،قصااص ،دیاات و
تربیتای ،شارایط و مواناع مس ّ
تعزیرات ،اقدامات تأمینی و ّ
اؤولیت کیفاری و قواعاد حاا کم بار آنهاا
است.
■  -1قانون دائمای شادن قاانون مجاازات اساالمی  :1345/79/79معاونااات آما ا زش و تحقیق ااات ق ااوه
قضائیه مکلف اسات نسابت باه طراحای و اجارای
مصوب :1340/73/74
ماااده واح ااده -ق ااانون مجااازات اس ااالمی مصاااوب دارههااااای آم زشاااای جها اات ما اادیران ،قضا ااات و
 1345/75/71بااا اصااالحات و الحاقااات بعاادی ،از ضابطین باا موضاوع «کااهش جمعیات کیفاری» باه
تار یخ انقضای مادت اجارای آزمایشای آن ،دائمای ا یااژه مااواد مناادرج در کتاااب اول ق اانون مجااازات
اسااالمی از قبیاال معافیاات از کیفاار ،تع یااق صاادار
میشود.
■  1مک ا اارر -م ا اااده  55دس ا اات رالعمل سا ااااماندهی حک و غیاره باا همکااری ساایر بخشهاای مارتب
زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب اقدام نماید.
ماده  - 2تعریف قانونی جرم

ماده  -2هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل کاه در قاانون بارای آن مجاازات تعیاین شاده اسات،
«جرم» محسوب میشود.
■  -5استفاده از واژه «رفتاار» در ایان مااده ،اباداع محااض از منظاار رکاان مااادی ،تفاااوتی ناادارد و وجااه
مقبااولی اساات کااه نیاااز بااه ذ کاار مصااادیق را مرتفااع تمایز آنها را باید در رکان معناوی آنهاا جساتجو کارد.
میسااازد ولاای مت ساافانه قانون گااذار بااه واژه «رفتااار» (آقایینی ااااا ،حس ااااین ،ج ا اارای علی ا ااه اش ا ااخاص
ا کتف اااء نک اارده و از فع اال ی ااا ت اارک فعااال باااهعنوان (جنایات) ،چ ،8ص)31
مصااادیق حصااری آن نااام باارده کااه صااحیح بااه نظاار ■  -3تصااریح ماااده  5بااه واژه «رفتااار» و بعضاای از
نمیرسد ،زیرا از مواردی مانناد داشاتن ،نگهاداری مصادیق آن شامل فعل و ترک فعل که به تبعیات از
و یاا حتای مشااهده کاردن میتاوان ناام بارد کاه رفتااار اصل  154ق.ا ص رت گرفته ،به معناای ایان اسات
مجرمانااه بعضاای از جاارای هسااتند .ذکاار ایاان نکتااه که صرن فعل و انفعاال ذهنای اشاخاص ،هار چناد
ضااراری اساات کااه رفتااار مرتکااب در تمااامی انااواع قبیح ،ضداجتماعی ،خالن شرع و اخالق باشد،
جنای اات اعا ا از عم اادی ،ش اابه عمااادی و خط ااای کااافی باارای تبعیاات کیفااری نیساات و تااا زمااانی کااه

 01قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی
رفتاری واقع نشاود ،نمیتاوان اشاخاص را باه اتهاام
داشااتن عقیااده یااا قص ااد مجرمانااه تعقیاااب نماااود.
(همان)
■  -9رفتار مرتکب در انواع جنایات تفاوتی ندارد
و ب ااا تعی ااین ن ااوع رک اان معن ااوی ،ن ااوع جنایااات نی ااز
مشخص می گاردد .قانون گاذار باه رغا اساتفاده از
واژه «رفتار» در ماده  5ق.م.ا و تغییر واژه «قاتل» باه
«مرتکا ااب» در انا ااواع جنایا ااات ،در منط اااوق ما ااواد
جنایت عمدی ،شبه عمادی و خطاای محاض ،از
نظر رفتار منطوقی ،تغییری نداده و کما کاان باه واژه
«کااری» وفااادار مانااده کااه مقبااول نیساات .بااه همااین
دلیاال باارای جلااوگیری از ابهااام ناشاای از ایاان واژه بااا
وضع مواد قانونی دیگر ابهام شمول آنهاا بار فعال باه
طا ر انحصاااری را مرتفااع و امکااان وقااوع جنایاات از
طر یاق تاارک فعاال را نیااز میسار ساااخته اساات( .منبااع
پیشین ،پاارقی ص)35
■  -2رفتار مرتکب در هر یام از اشاکال آن ،بایاد
ناشا اای از اراده او باشا ااد و لا ااذا رفتاره اااایی ماننااااد
رفلکس ،تشنج یا حرکت بدنی در اثناء بیهوشی،
خ ااواب یاااا رفتاااار در اثن اااء هیپناااوتیزم یاااا ناشااای از
القائات هیپنوتیزمی و یا به طا ر کلای در هار حرکتای
که حاصل تالش و تصامی مرتکاب نباشاد ،اعا از
آنکااه آ گاهانااه یااا بااه عااادت باشااد را نمیتااوان ب اه
عنوان رفتار مرتکب و جزئای از رکان ماادی جنایات
به حساب آارد .حرکت متوالی دست یم فرد پیر
که ناشای از اراده او نیسات هار چناد فعال محساوب
میشود ولی در ردیف رفتارهای غیرارادی است.
ارادی با ااودن رفتا ااار و ضا اارارت آن بااااه ص اااراحت
موضوع ماده خاص در این قاانون قارار نگرفتاه ولای

مصادیق ذیل به ط ر ضمنی مؤ یاد ضارارت ارادی
بودن رفتار مرتکب در جنایت است( .همان)
■  -5ق.م.ا ب ااا ابتنااااء ب اار اص ااول حق ااوقی ،از واژه
«رفتااار» ،فعاال یااا تاارک فعاال ارادی را منظ ا ر داشااته
است( .همان ،پاارقی ص)33
■  -0با توجه به اینکاه در ماواد  5و  542ق.م.ا باه
امکااان وقااوع جاارم و جنایاات بااا تاارک فعاال تصااریح
گردی اااده اس ااات ،اس اااتفاده از واژهها ااای مرتک اااب،
ارتکاااب ،انجااام کاااری و امثااال آنهااا در مااتن مااواد
قا ااااانونی نشاا ااااندهنده عا ا اادم دقا ا اات کا ا ااافی در
قانون گ ااااذاری اس اااات( .منب ا ااع پیش ا ااین ،پ ا اااارقی
ص)32
■  -8مفهااوم مخااالف ایاان ماااده ایاان اساات کااه هاار
رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین نشاده
اساات ،جاارم نیساات( .سااا کی ،محمدرضااا ،داره
ساااه جلااادی حقاااوق ج اازای عم ااومی ،ج :1ج اارم و
پدیده جنایی ،چ ،1ص)51
■  -4با ا ا ا اااین ماا ا ا ا ااواد  557و  5ق.م.ا مصا ا ا ا ا ااوب
 1345/75/71تعاااارض خطرآفرین اای وج ااود دارد .ب اار
احتماال تفاوق و رجحااان مااده  557بااه شادت بایااد
تردی اااد ک ااارد؛ چ اااه اص ااال قا ااانونی با ااودن جا اارائ و
مجازاتها از اصول خدشه ناپاذیر حقاوق اساالمی
و اسااناد بینالمللاای حقااوق جزایاای اساات و اصاال
 150ق.ا توان اااایی قااااانونی افا اازودن حا اادودی با اار
رفتارهای موضوع ماده  5ق.م.ا ندارد .علی هذا ما
قائل به وجود تعارض مز با ر بناابر تجا یز منادرج در
ماده  557و وجود الفاظ «قانون» و «تعیین» در مااده
 5هس ااااتی و ما ااااده  557را خ ا ااالن اص ا اال  35ق.ا
ماایدانی و قائاال بااه ضاارارت جرمانگاااری تمااامی
جارائ -علیالخصااوص حادود -بااهموجب قااانون

کتاب اول -کلیات 01
میباشای و بار قانون گاذار ایاراد داریا کاه از حاادود
ص ااالحیت تقنین اای خ ااود گ ااذر نم ااوده و ع ااالوه بااار
ایرادات اخیر ،تکلیف ماالیطاقی را نیز بر مشمولین
قانون بار نموده چه آ گاهی از حدودی که در قانون
نیامااده و بایااد در جسااتجوی آن در میااان مجموعااه
م
عظیمی از فتاوا و منابع معتبر فقهی که غالبا به زبان
عر باای میباشااند و مطااابق قساامت نخساات اصاال
پااانزده ق.ا زبااان و خ ا رساامی و مشااترک مااردم
ایااران فارساای اساات ،تکلیااف باایش از تااوان مااردم
بااوده ،حقااوق و آزادیهااای فااردی را باااه مخااااطره
میانا ا ا ا اادازد و مقبا ا ا ا ااول و موجا ا ا ا ااه نمیباشا ا ا ااااد
(صاااالحاحمدی ،ساااعید ،تقریراتااای بااارای تفسااایر
قانون اساسی جمه ری اساالمی ایاران ،ذیال اصال
)35
■  -17در این ماده ،هیچ تفاوتی میان فعل یا تارک
فع اال ،ب ااه عم اال نیام ااده اس اات ت ااا یکااای قاعاااده و
دیگااری ،اسااتثناء باشااد( .زراعاات ،عباااس ،داره
حقااوق جاازای عمااومی 1و ،5ج ،1چ ،1صااص-191
)197
■  -11بر طبق یك حکا عقلای و شارعی ،اصال بار
برائاات اساات یعناای هاایچ کااس از نظاار قااانون مجاارم
ش ااناخته نمیش ااود مگ اار اینک ااه ج اارم او در دادگ اااه
صااالحیتدار و بیطرفاای ثاباات شاااود .باااهموجب
اصاال  30ق.ا اصاال ،برائاات اساات و هاایچ کس از
نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگار اینکاه جارم
او در دادگاه ثابت شود.
اصل برائات یاك حکا کلای اسات و آن ناه تنهاا در
حق ااوق جاازا ،بلک ااه در هم ااه اما ا ر ازجملاااه مس ااائل
حقااوقی و مالیاااتی نیااز جاااری اساات ،در هاار جااا کااه
ابهامی در متون قانون باشد باید موضوع به نفع فرد

تعبیر و تفسیر شود و از تفسیر موسع خودداری گردد.
(طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،آزادیهاای عماومی
و حقوق بشر ،چ ،3ص)05
■  -15فعل :ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنابش و
حرکت اااای از طا ااارن فاع ا اال اس ا اات ک ا ااه آن را فع ا اال
می گ یند .جرم فعل نظیر قتال ،سارقت ،افتارا و زناا
همواره با فرض کنش ایجابی متص ر است.
در ارتکاب جرای فعل ،نظر قانون گاذار همیشاه باه
شیوۀ ارتکاب و یاا شاکل باه فعلیات در آاردن جارم
معطون نیست .برای مثال ،در جرایمی مانند قتل
یا ایراد ضرب و جرح ،قانون گذار به نتیجاهای کاه
از این افعاال حاصال میشاود توجاه دارد و باه هایچ
وجه شیوه و وسایله ارتکااب فعال منظا ر او نیسات.
ولی گاه برای شیوه و طریقی که نتیجاه باا آن و از آن
راه به دست میآید اعتبار قائل است ،مانناد باردن
مال غیر به طریقی که در ارتکاب جرم کالهبارداری
پیشبیناای شااده اساات (ماااده  1تشاادید مجااازات
ماارتکبین ارتشاااء ،اخااتالس و کالهباارداری مصااوب
)1350/74/12
بدیهی است ا گر بردن ماال غیار از راههاای دیگاری
جز راههایی کاه در ایان مااده پیشبینای شاده واقاع
شود ،ممکن است فعال ماذک ر باا عنوانهاای دیگار
جزائی انطباق پیدا کند و در مواردی نیاز هرگاز جارم
شاااناخته نشاااود( .اردبیل اای ،محم اادعلی ،حق ااوق
جزای عمومی ،ج ،1چ ،10ص)517
■  -13ترك فعل به معنی امتنااع از ایفاای تکلیفای
اساات کااه موضااوع حک ا قانون گااذار بااوده اساات.
بنااابراین ،در جرایماای ماننااد اسااتنکان از احقاااق
حاااق (مااااده  240ق.م.ا تعز ی اارات) ،ت اارك انف اااق
(ماااده  595ق.م.ا تعزیاارات) ،خااودداری از کمااك

 02قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی
به مصادومان (قاانون مجاازات خاودداری از کماك
ب ااه مص اادومان و رف ااع مخ اااطرات جاااانی مص ااوب
 )1329/73/12عنصر مادی جرم ،امتنااع از عملای
اساات کااه نفااس آن قطااع نظاار از آثاااری کااه ممکاان
اسا اات با ااهوجود آارد ،مقصا ااود قانون گ اااذار ب اااوده
است( .منبع پیشاین) در ایان حالات جارم عباارت
است از خاودداری از انجاام تکاالیف محولاه .ایان
م
جاارم غالبااا از طاارن مسااتخدمین دولتاای ارتکاااب
مییابد ولای نیاز گااهی امکاان دارد کاه توسا افاراد
ع ااادی نی ااز ج اارم مز با ا ر واق ااع ش ااود( .ش ااامبیاتی،
هوشا اانگ ،حقا ااوق جا اازای عما ااومی ،ج ،1چ،15
ص)389
■  -19قانون گااذار میتوانساات در ابتاادای قااانون،
ما ااوادی را با ااه تبیا ااین تعر یا ااف جا اارائ عماااادی و
غیرعمدی اختصاص دهاد .تقناین اینچنینای را در
مواد  12و  19قانون مجازات جمها ری خلاق چاین
دیدهای .
برخی از تعارن ارائه شاده از ساوی حقوقادانان در
خصوص دو اصطالح مزب ر از قرار ذیل است:
 -1جرائ عمدی آندسته از جرائمی میباشاند کاه
مرتکب با اختیار و اراده و همچنین با قصد معین و
معل ااوم و داشااتن ش ااع ر بااه ارتک اااب آنه ااا مب ااادرت
مینمایااد .بنااابراین مرتکااب جاارم بایااد بااا داشااتن
شع ر ه در ارتکاب عمل عامد باشد و ه در اخذ
م
نتیجه .در این جرائ محا ک مکلفناد کاه قابال ایان
عوامل یعنی اراده و قصاد نتیجاه و همچناین وجاود
شع ر را احراز نمایند و تا زمانی که این عوامل ثابت
نش ااوند نمیت ااوان گف اات ک ااه کس اای مرتکاااب ج اارم
عمااادی گردیاااده اسااات .بناااابراین مرتکاااب جااارم
عمدی کسی است که با وقون به غیرقاانونی باودن

عمااال خاااود و بااا اط ااالع از اینکااه عماال وی از نظ اار
قااانون مسااتحق مجااازات اساات ،معهااذا بااه قصااد
حصااول نتیجااه آن را مرتکااب میشااود( .محساانی،
مرتض ااای ،داره حقااااوق جا اازای عما ااومی :پدی ا اده
جنایی ،ج ،5چ ،5ص)517
برخاای دیگاار از دانایااان علا جاازا در ایاان خصااوص
اشااعار داشااتهاند :جاارم را در صا رتی میتااوان عمااد
دانست کاه اراده ارتکااب باا قصاد مجرماناه مقاارن
باشاااد .بناااابراین ،هرگااااه اراده ارتکااااب بااار قصاااد
مجرمانااه پیشاای گرفاات ،جاارم واقعیاات نمییابااد.
همچنین ،ا گر اراده ارتکاب بالفاصله پس از قصاد
مجرمانه واقعیت پیدا نکناد ،بااز ها جارم عمادی
تحقااق نیافتااه .عااالوه باار آن ،اراده ارتکاااب بایااد بااا
قصد مجرمانه مطاابق باشاد .اثباات مطابقات ایان
دو بااا مرجااع قضااایی اساات .در واقااع ،دادگاااه بایااد
یقین حاصل کند کاه فاعال جارم باه نقاض ایان و یاا
آن حک ا قانون گااذار مصاام بااوده اساات کااه فااالن
نتیجه خاص مجرمانه را از فعل خود اخذ کند .گاه
این وظیفه با توسل به فارض قاانونی از دوش مرجاع
قضایی برداشته میشاود( .اردبیلای ،محمادعلی،
حقوق جزای عمومی ،ج ،1چ ،10ص)538
م
سابقا ماده  19قانون جازای  1435لهساتان در مقاام
بیان جرم عمدی در آماده باود و اشاعار داشاته باود:
جرم عمدی نه فق به اعمالی اطاالق میشاود کاه
عامل به انجام آن اراده کرده است بلکه در م ردی
ه که امکان آثاار جرمای و یاا خصیصاه جارم باودن
عمل ارتکابی خود را پیشبینی کند و به آن تن در
دهاااد مرتکاااب ج اارم عم اادی محس ااوب میش ااود.
(علیآبااادی ،عبدالحسااین ،حقااوق جزایاای ،ج،1
چ ،9ص)52

کتاب اول -کلیات 03
 -5ج ا اارائ غیرعما اادی :آن قبیا اال جاااارائ را ک ااااه
مرتکااب باادون قصااد مجرمانااه ولاای در اثاار خطااای
کیفاا ااری با ا ااهوجود ما ا اایآارد جا ا اارائ غیرعما اااادی
می گ یند .به بیان دیگر جرائ غیرعمدی آندسته
از جاارائ هسااتند کااه عنصاار معنااوی آنهااا از خطااای
کیف ااری تشااکیل ش ااده باش ااد ن ااه عماااد و ساااوءنیت
(محساانی ،مرتضاای ،داره حقااوق جاازای عمااومی:
پدیده جنایی ،ج ،5چ ،5ص)594
■  -12تعبیر قاعده «منع عقااب بالبیاان» یاا «قابح
عقاب بالبیان» منظ ر از این اصل شرعی آن اسات
کااه تااا زمااانی کااه عقاااب و مجااازاتی از طاارن شااارع
باارای عملاای مقاارر نشااده باشااد ،هاایچ را نمیتااوان
مجازات نمود .مقنن اسالمی همواره به این قاعاده
توجه داشته و بدین معناست کاه کیفار دادن کسای،
بدون بیان قبلی جرم برای او قبیح و زشت اسات و
چون کار زشت را به خدای متعال نمیتوان نسبت
داد ،پ ااس خ اادا ب اادون آنک ااه ب ااا ق ااانون جرمااای را
تصریح کند و به مردم ابالغ نماید ،کسای را کاه کیفار
نخواه ا ااد داد( .ش ا ااامبیاتی ،هوشا ااانگ ،حق ااااوق
جزای عمومی ،ج ،1چ ،15ص)595
■  -15در فق ااه و حق ااوق ،اص اال ب اار اباحاااه اعم ااال
است بدان معناا کاه در حقاوق کیفاری اصال بار ایان
اس اات ک ااه ه اار عمل اای مب اااح اس اات مگااار رفتااااری
بااهموجب نااص قااانون منااع گردیااده و آزادی عماال
اش ااخاص اعاا از حقیقاای ی ااا حق ااوقی در آن مااا رد
معااین ،تحدیااد شااده باشااد؛ بنااابراین ممنوعیاات و
جاارم بااودن ،حالاات اسااتثنای وارد باار اصاال اباحااه
میباشااد .در ام ا ر حقااوقی نیااز وضااع بااه ایاان منااوال
است و در حقوق اماوال ،اشاخاص و غیاره اصال بار
اباحه اعماال اسات و ممنوعیات ،حالات اساتثنای

وارد بر اصل است که حاجت به ناص یاا مخالفات
عرن دارد ،زیرا نمیتوان عرفی که دارای ضمانت
اجراس ا ا ا اااات را در حق ا ا ا ا ااوق نادی ا ا ا ا ااده گرف ا ا ا ا اات
(ص ا اااالحاحمدی ،سا ااااعید ،داره دایرهالمعا ا ااارن
حقااوقی وساایع ،ج ،1ذیاال اصااطالح «اصاال اباحااه
اعمال»)
■  -10حقااوق جاازای اختصاصاای ایااران متکاای باار
«حق اااوق م ااادون» یعن ااای قا ااانون میباشا ااد و ها اایچ
دادگاهی نمیتواند بدون نص صریح قانون جزائی
م
شخصاااای را ما ااثال بااااهموجب «عاا ارن و عا ااادت»
محکااوم بااه مجااازات نمایااد ،ز یاارا عاارن و عااادت
نمیتواند موجد جرم و مجازات باشد (گلادازیان،
ایرج ،حقوق جزای اختصاصی ،چ ،19صاص-17
)4
■  10مک ا ا ااارر -رأی شا ا ا ااماره 1345/75/51-208
هی ت عمومی دیوان عدالت ادار ی:
نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده
 5ق.م.ا از خصااایص مقاانن اساات ،حکا مقاارر در
تبصره  1مص به یکصاد و بیسات و ششامین جلساه
رسااامی (علنااای) فوقالعاااده شاا رای اسااالمی شااهر
تهااران م ا رخ  1343/11/72بااه شااماره شناسااه 5775
مبنی بر تعیین عاوارض باه ماخاذ  5برابار الای بیشاتر
باارای عااادم پرداخااات ع ااوارض پیشبیناای ش ااده،
ناااوعی «مج ااازات» اسااات ک ااه تعی ااین آن از جمل ااه
خصااایص ش ا رای اسااالمی شااهر نیساات ،بنااابراین
تبص ااره ماااذک ر ،خ ااالن ق ااانون و خ ااارج از ح اادود
اختیاارات مرجااع تصا یب تشااخیص مایشااود و بااا
اس ااااتناد ب ااااه بن ااااد  1ما ااااده  15و م ا اااده  88ق ا ااانون
تشااکیالت و آیااین دادرس ای دی اوان عاادالت ادار ی
مصوب سال  1345ابطال میشود.

 04قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی
■  -18رأی ش ااماره  1588هیا ا ت عماااومی دیاااوان
عاادالت اداری بااا موضااوع ابطااال بنااد  9بخشاانامه
محرمانا ا ا ااه شا ا ا ااماره /5589م/ص1347/11/53-
ازارت صنعت ،معدن و تجارت:
الااف -بااا توجااه بااه اینکااه قااائ مقااام دبیاار ش ا رای
نگهبا ااان با ااهموجب ناما ااه شا ااماره -43/175/849
 1343/3/17اعاااالم کااارده اسااات کاااه مقااارره مااا رد
اعتااراض توساا فقهااای شاا رای نگهبااان خااالن
ش اارع ش ااناخته نش ااده اس اات ،بن ااابراین در اج اارای
حک مقارر در تبصاره  5مااده  89و مااده  80قاانون
تشااکیالت و آیااین دادرساای دیااوان عاادالت اداری
مصااوب  ،1345بنااد  9بخشاانامه م ا رد اعتااراض بااا
ادعای مغایرت با شارع مقادس اساالم قابال ابطاال
تشخیص نمیشود.
ب -مطاابق مااده  5ق.م.ا مصاوب  1307و ماااده 5
ق.م.ا مصااوب  ،1345هاار رفتاااری اع ا از فعاال یااا
تاارک فعاال کااه در قااانون باارای آن مجااازات تعیااین
شااده اساات جاارم محسااوب میشااود .بااا توجااه بااه
مراتب ،تعیین جارم از وظاایف قانون گاذار اسات و
نظا ا اار با ا ااه اینکا ا ااه در بنا ا ااد  9بخش ااااانامه شا ااااماره
/5589م/ص 1347/11/53-ازیر صانعت ،معادن
و تجارت مقرر شاده اسات« :هار گوناه تغییار در باازار
ک ا ا ااه در س ا ا ااامانه قیمته ا ا ااای س ا ا ااازمان حمای ا اااات
مصرن کنندگان و تولید کنندگان ()www.124.ir
ثبت نشاده باشاد (بادون همااهنگی باا ساازمانهای
اسااتانی و سااازمان حمایاات) بااه منزلاااه گرانفروشااای
تلقاای شااده» از ایاان حیا کااه جاارم گرانفروشاای در
ماااده  5قااانون تعز یاارات حکااومتی تعیااین و تعریااف
شا ااده اسا اات ،لا اایکن در مقا اارره بن اااد  9بخشاااانامه
معتاارضبااه ،نی ااز از س ااوی از ی اار صاانعت ،معااادن و

تجارت ،به عنوان گارانفروشای جارمانگااری شاده
اساات و جرمانگاااری مطااابق قااوانین صاادرالذکر در
حیط اااه وظ اااایف مق ااانن اسا اات ،بنا ااابراین بنا ااد 9
بخشانامه ما رد اعتااراض باه لحاااظ اینکاه از حاادود
اختیااارات ازیاار صاانعت ،معاادن و تجااارت خااارج
اساات مسااتند بااه بنااد  1ماااده  15و ماااده  88قااانون
تشاااکیالت و آییندادرس اای دیااوان ع اادالت اداری
مصوب  ،1345ابطال میشود.
■  -14از ق.ا:
اصل  -35حک به مجازات و اجرای آن باید تنها
از طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد.
اصال  -30اصاال ،برائات اساات و هایچ کس از نظاار
قانون مجرم شاناخته نمیشاود ،مگار اینکاه جارم او
در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل  -155احکام دادگاهها باید مستدل و مساتند
به مواد قانون و اصولی باشاد کاه براسااس آن حکا
صادر شده است.
اصااال  -150قاضااای موظ ااف اس اات کوش ااش کن ااد
حک هر دعوا را در قوانین مدونه بیاباد و ا گار نیاباد
باا اسااتناد بااه منااابع معتباار اسااالمی یااا فتاااوی معتباار،
حک ا قضاایه را صااادر نمایااد و نمیتوانااد بااه بهانااه
ساااکوت ی ااا نقاااص ی ااا اجم ااال ی ااا تع ااارض ق ااوانین
مدوناه ،از رساایدگی باه دعااوا و صادار حکا امتناااع
ارزد.
اصاال  -154هااایچ فعااال یااا تاارک فعلاای بااه اسااتناد
قانونی ک اااه بع اااد از آن وضا ااع شا ااده اسا اات ،جا اارم
محسوب نمیشود.
■  -57ما ا ا ااااده  309ق.آ.د.ک مص ا ا ا ااوب :1345
دادگااه پاس از اعاالم خاات دادرسای باا اسااتعانت از
خداونااد متعااال ،بااا تکیااه باار شاارن و وجاادان و بااا

کتاب اول -کلیات 00
توجه به محت یات پرونده و ادله موجود ،در هماان
جلسه و در ص رت عدم امکاان در اولاین فرصات و
حاادا کثر ظاارن یكهفتااه بااه انشااای رأی مبااادرت
می کند .رأی دادگاه باید مساتدل ،موجاه و مساتند

به مواد قانون و اصولی باشاد کاه براسااس آن صاادر
شااده اساات .تخلااف از صاادار رأی در مهلاات مقاارر
موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
■  -51ر.ک به :مواد  17-13و ماده .557

فصل دوم -قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
ّ
صالحی ت سرزمینی قوانین کیفری
ماده  - 3اصل

ماده  -3قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی کاه در قلمارو حا کمیات زمینای ،دریاایی و
یشود مگر آنكه باه موجاب قاانون
هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتكب جرم شوند اعمال م 
ترتیب دیگری مقررشده باشد.
■  -55قانون گذار در این ماده آ گاهانه در راستای بند چهارم اصل  125است که جامه فاخر قانون بار
ایقاظ و تشریح از اصطالح «قلمرو» اساتفاده نماوده تن نموده است (صاالحاحمدی ،ساعید ،تقریراتای
تااا اعمااال ماااده بااه خااا ک محاادود نگااردد .سااپس برای تفسیر قانون اساسی جمه ری اسالمی ایاران،
برای رفع هرگونه شائبه و تشتت در تفسیر کاه نتیجاه ذیل اصل )35
آن سااردرگمی اساات ،در مقااام بیااان انحاااء مختلفااه ■  -59تمام مقرراتی که مربوط باه قاوای ساه گانه و
طرز اعمال حا کمیت دولت و سازمانهای عماومی
قلمرو حا کمیت در آمده است.
■  -53با وجود مبتنی بودن قوانین ایران باه شارع ،اساات ،از «قواعااد حقااوق عمااومی» ،و تمااام اصااولی
حسب قسمت نخست اصل چهارم ق.ا کاه اشاعار ک اااه ب ااار رواب ااا تج اااارتی و خا ااانوادگی و تعها اادات
داشااته« :کلی ااه ق ااوانین و مق ااررات ماادنی ،جزائااای ،اشااخاص در براباار ه ا حکوماات می کنااد ،در زمااره
م ا ااالی ،اقتص ا ااادی ،اداری ،فرهنگ اااای ،نظا اااامی« ،قواعاااد حق اااوق خصوصااای» اسااات( .کات ز یاااان،
سیاساای و غیاار اینهااا بایااد براساااس مااوازین اسااالمی ناصر ،مبانی حقوق عمومی ،چ ،3ش ،3ص)15
باشد ».در م رد حدود و تعزیراتی کاه در ایان قاانون ■  -52مرتکااب جاارم موضااوع ایاان ماااده بسااته بااه
م
ذ کاار نشااده اساات ظاااهرا بایااد طبااق اصاال  150ق.ا م رد اع از مباشر ،معاون و شریم جرم میباشد.
جمه ری اسالمی ایران عمل نماوده و فتااوا و مناابع ■  -55ساارزمین از نظاار حقااوق بینالمللاای ،شااامل
معتب اار فقه اای را نی ااز در زم ااره ق ااوانین جزای اای ای ااران سارزمین خااا کی (خشااکی) و در یااای ساارزمینی کنااار
دانسات هار چناد باه اعتقااد ماا ،مااده  ،557خاالن خشاااکی و فض ااای بااااالی آب و بس ااتر و ز ی اار بس ااتر
اص اال س اای و ششا ا ق.ا اس اات ک ااه اش ااعار داشاااته :دریای سرزمینی میشود.
«حک ا ا با ااه مجا ااازات و اجا اارای آن بای اااد تنه اااا از Ian Brownlie, Principles of public
طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد» و این International Law, fourth Edition,
Clarendon Press, Oxford, (1990), p.107.
اصل متضمن مقررات مدون جزائی اساالم موضاوع

 03قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی
جزایاار ،شاابهجزیرهها ،و صااخرهها نیااز جااز ساارزمین
محسا ااوب میشا ااوند .بنا ااابراین آنچااااه در داخاااال
مرزهای بینالمللی کش ری قرار می گیرد و منابع زیر
خ ااا ک و فض ااای ب اااالی آن -ب ااا رعایااات مق ااررات
حق ااوق ه ااوایی و فض ااایی -و همچناااین آبهاااای
داخلاای و در ی ااای س اارزمینی -ب ااا رعایااات مق ااررات
حقوق دریاها -تحات حا کمیات قاانون کیفاری هار
کش ری هستند( .سلیمی ،صادق ،چکیده حقوق
جزای عمومی ،چ ،5ص)55
■  -50قلمرو ایران :وساعتی کاه باه مرزهاای رسامی
ایااران محاادود اساات ،قلماارو در یااایی و فضااای فااراز
کشا ر قلماارو ایااران بااه شاامار ماایرود .قلماارو دریااایی
برحسب عرن بینالمللی شامل بنادر و اسکلهها و
ت سیسا ااات بنا اادری و آبها ااای س ااااحلی اس ااات.
آبهااای ساااحلی قساامتی از در یااای مجاااار خاااك
کش ا ر اساات کااه در میااان ساااحل و خ ا فرض ای بااه
فاص االه مع ااین از س اااحل ق اارار دارد .درب ااارۀ ع اارض
آبهااای ساااحلی اتفاااقنظر وجااود ناادارد ،در ایااام
م
قدی که ُبرد ت پخانه بیشتر از سه مایال نباوده غالباا
آبهااای ساااحل سااه مایاال بااود و در پااراژهای کااه
انسا ااتیتوی حقا ااوق بینالملا اال با ااه س اااال  1458در
اساتکهل تهیاه کارد عاارض آبهاای سااحلی هماان
سه مایل درنظر گرفته شد (باهری ،محمد ،نگرشی
بر حقوق جزای عمومی ،چ ،3ص)105
■ « -58قلماارو یااك کش ا ر» عبااارت خواهااد بااود از
اراضاای و آبهااای ساااحلی متصاال بااه آنکااه تحاات
حا کمی ا ا ا اات ی ا ا ا ااا قیمومی ا ا ا اات ،حمای ا ا اااات ی ا ا ا ااا
تحتالحمایگی آن کشا ر قارار دارد (مااده  5قاانون
اجاازه الحااق دولاات ایاران بااه مقاررات هواپیمااایی
کش ری بینالمللی مصوب )1358/9/37

■  -54قلمرو هوایی کش ر شاامل فضاایی اسات کاه
بر فراز کش ر ،آبهای ساحلی یا منطقه نظارت قرار
داشته و تحت حا کمیت دولت سارزمین جمها ری
اس ااالمی ای ااران میباشاااد .حا کمی اات دولته ااا ب اار
قلمرو هوایی خود طباق قراردادهاای بینالمللای باه
رساااامیت شااااناخته شااااده اسا اات مه تا اارین ایا اان
قراردادهااا ،قاارارداد پاااریس اساات کااه در  15نااوامبر
 1414در پاریس به امضای  50کش ر رسایده اسات.
(ش ااامبیاتی ،هوشااانگ ،حق ااوق ج اازای عم ااومی،
ج ،1چ ،15ص)540
■  -37صالحیت سرزمینی به معنای آن اسات کاه
هر جرمای در قلمارو حکومات یام کشا ر رخ دهاد،
براس اااس قاااوانین آن کشااا ر ب ااه ایاان ج اارم رساایدگی
میشااااود و تابعیا اات مجا اارم با ااا مجنیعلیا ااه ،نیا ااز
مصاالحتی کااه ماا رد تعاارض قاارار می گیاارد ،نقشاای
ن ااادارد( .زراع ااات ،عب ااااس ،داره حقا ااوق جا اازای
عمومی 1و ،5ج ،1چ ،1صص)08-04
■  -31اولااین اصاال صااالحیتی کااه باار دیگاار اصااول
مقدم اسات ،اصال صاالحیت سارزمینی میباشاد؛
یعنی دولتی که در سرزمینش جرم واقع شده است،
صالحیت تعقیب کیفاری جارم ارتکاابی و مرتکاب
آن را دارد .باااه عب ااارت دیگاار ،ج اارائ ارتک ااابی در
داخاال ساارزمین هاار کش ا ر تااابع قااوانین همااان کش ا ر
هسااتند .سااایر اصااول بااه نااوعی مکماال و بااه نااوعی
اسااااتثنایی باااار ایاااان اصا اال محسا ااوب میشا ااوند.
(سلیمی ،صادق ،چکیده حقوق جزای عماومی،
چ ،5صص)52-55
■  -35اص اااال صا اااالحیت س ا اارزمینی ب ا اار مب ا ااانی
متعددی استوار است:

کتاب اول -کلیات 07
 -1با ارتکااب جارم ،حا کمیات دولات محال وقاوع
جاارم بااه چااالش کشاایده میشااود .حا کمیاات یعناای
قا اادرت عا ااالی فرما ااانروایی در داخاااال ساااارزمین و
اسا ااتقالل در خا ااارج با ااا ارتکا اااب ج ااارم توان اااایی
دولتهاااا در اعماااال فرماااانروایی م اااؤثر زیااار س اااؤال
میرود.
 -5چون در هر سرزمینی که جرمی واقاع شاود ،نظا
عمااومی همااان جامعااه مختاال می گااردد لااذا همااان
جامعا ااه حا ااق دارد با اارای جبا ااران ص ااادمه وارده و
تض اامین پیش ااگیری از وق ااوع آن ب ااه تعقیاااب ج اارم
ارتکابی اقدام کند.
 -3از نظر دسترسی به مرتکب ،دالیال و آثاار جارم،
حض ر شا کای یاا مادعی خصوصای و شاهود و ساایر
دالی اال ،دادگ اااه و ق ااانون مح اال ارتک اااب ج اارم در
اول یت است.
 -9فرض این است که طرفین به قاوانین و فرهناگ
مح اال حضا ا ر و ارتک اااب ج اارم آشااانایی بیشاااتری
دارند؛ لاذا از ایان حیا اجارای قاانون محال وقاوع
جرم عادالنهتر است.
 -2از حیا ا تا ا مین اه اادان مجازاته ااا ،ق ااانون
محاال وقااوع جاارم مناساابترین قااانون اسااات زیاارا
برخی از ایان اهادان (از قبیال پیشاگیری از طریاق
ارعاب عمومی ،تسکین آالم جامعاه و )...فقا در
ص ا رتی حاصاال میشااوند کااه قااانون محاال و قااو ع
جرم اجراء شود( .منبع پیشین ،ص)55
■  -33اش ااخاص حق ااوقی ،تابعی اات مملکتااای را
دارند که اقامتگاه آنهاا در آن مملکات اسات (مااده
 241ق.ت)
■  -39میتوان اظهار داشات کاه براسااس مااده 3
ق.م.ا مص ااوب « ،1345تب ااانی» نی ااز طباااق قاااوانین

ایران جرم و در این ما رد در قلمارو حا کمیات ایاران
نیااز ارتکاااب یافتااه اساات .بنااابراین ،بایااد در ایااران
قابل تعقیب و مجازات باشد( .میرمحمدصاادقی،
حساااین ،جاارائ علیاااه امنیاات و آسااایش عمااومی،
چ ،51صص)522-525
■  -32پرسشی که مطارح می گاردد ایان اسات کاه
چ ااااه جرائم اااای واق ااااع ش ا ااده در ای ا ااران محس ا ااوب
میشااوند ا گاار رکاان مااادی جرماای ساااده بااوده و در
ایران واقع شود یاا تماام عناصار متشاکله یام جارم
مرکااب در ایااران محقااق شااوند؛ همچنااین در جاارائ
مقیااد ا گاار عماال و نتیجااه مجرمانااه هاار دو در ایااران
باشد ،تردیدی در خصوص ارتکاب جرم در ایران
پااایش نمیآیاااد .ولااای در صا ا رتی تردی ااد حاص اال
میشود که یم عنصر جرم مرکب در ایران و عنصر
دیگار در خاارج از سارزمین ایااران محقاق شاود؛ مثاال
اینکه شاخص در ایاران متوسال باه وساایل متقلباناه
گردیده و در خارج از کش ر مال دیگری را در اثر این
عملیااات متقلباناااه بب اارد( .کالهباارداری) یااا اینک ااه
کسااای عملااای در ایاااران مرتک ااب ش ااود ک ااه نتیج ااه
مجرمانه در خارج از مرزهای ایران حاصل گردد .یا
برعکس ،عمل در خارج ارتکااب یاباد و نتیجاه در
ایران حاصل شود؛ مثل اینکه کسی در ناوار مارزی و
از داخال مرزهاای ایاران تیرانادازی و شخصای را در
کش ر همسایه بکشد یاا بارعکس ،کسای از خاارج از
مرزهااا تیراناادازی و شخصاای را در ایااران بکشااد .در
ا
ایااان م اااوارد ،معماااوال ارتکااااب جز یااای از جااارم در
ساارزمین یاام کش ا ر کااافی اساات تااا جاارم مشاامول
قانون کش ر مربوط گردد .ماده  9ق.م.ا برای اینکه
هرگوناااه ابهااامی را در ایااان خصااوص از بااین بباارد و
مشااخص سااازد چااه جرائماای واقااع شااده در ایااران

 01قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی
محسوب میشوند ،اشعار میدارد« :هرگااه قسامتی
از جرم یا نتیجاه آن در قلمارو حا کمیات ایاران واقاع
شود در حک جرم واقع شده در جمه ری اساالمی
ایااران اساات( ».ساالیمی ،صااادق ،چکیااده حقااوق
جزای عمومی ،چ ،5ص)58
■  -35م اااده  2ق.م :کلی ااه س ااکنه ای ااران ،اعااا از
اتباع داخله و خارجه ،مطیع قوانین ایاران خواهناد
بود ،مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
■  -30م اااده  9ق ااانون الح اااق دولااات جمهااا ری
اس ااالمی ای ااران ب ااه پروتک اال اختی اااری کنوانسااایون
حقا ااوق کا ااودك در خصا ااوص فا ااروش ،فحشاااااء و
هرزهنگاری کودکان مصوب  1304/3/9برابر با 52
مه  5777مجمع عمومی سازمان ملل متحد:
 -1هر کش ر عضو چنانچه جرای در قلمرو یاا کشاتی
ی ااا هواپیم ااای ثب اات ش ااده در آن کشااا ر روی دهاااد
اق ااداماتی را ک ااه ب اارای اح ااراز ص ااالحیت قض ااایی
خ ا یش در م ا رد جاارای موضااوع بنااد  1ماااده  3کااه
ممکن است ضراری باشد ،به عمل خواهد آارد.
 -5هاار کشا ر عضااو میتوانااد اقااداماتی را کااه ممکاان
اساات باارای احااراز صااالحیت قضااایی خ ا یش در
م رد جرای موضوع بند  1ماده  3ضراری باشد ،در
موارد زیر بهعمل آارد:
الااف -چنانکااه مااته م ا رد ادعااا تبعااه آن کش ا ر یااا
شخصی باشد که در قلمرو آن اقامت دائ دارد؛
ب -چنانچه قربانی تبعه آن کش ر باشد.
 -3همچنااین هاار کش ا ر عضااو چنانچااه مااته م ا رد
ادعا ااا در قلما اارو آن کش ا ا ر حض ا ا ر داش اااته باش اااد و
براساااس اینکااه جاارم توس ا یکاای از اتباااع آن روی
داده است وی را به دیگر کش ر عضو مسترد نکناد،
اقداماتی را که ممکن است بارای احاراز صاالحیت

قضایی خ یش در ما رد جارای فوقالاذکر ضاراری
باشد ،به عمل خواهد آارد.
 -9این پروتکل هیچ گونه صالحیت کیفری اعمال
شده طبق قانون داخلی را نفی نمینماید.
■  -38ماده  31قانون هواپیمایی کش ری مصوب
 :1358/72/71بااه جنحااه و جنایاااتی کااه در داخاال
هواپیمااای خااارجی حاااین پاارواز ارتکاااب شااود در
ص ا رت وجااود یکاای از شاارائ ذیاال محااا ک ایااران
رسیدگی خواهند کرد:
الف -جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران
باشد.
ب -مته یا مجنیعلیه تبعه ایران باشد.
ج -هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
در هر یك از موارد باال رسیدگی در دادگاه محلی کاه
هواپیماا در آن محال فاارود آماد یاا دادگاااه محلای کااه
مته در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد.
■  -34م ااااده  8ق اااانون تعیا ااین حا اادود آبها ااای
ساحلی و منطقه نظارت دولات در دریاهاا مصاوب
 :1313/79/59رسا ا اااایدگی و تعقیا ا ا ااب جنحا ا ا ااه و
جنایاااتی کااه در کشااتیهای جنگاای خااارجی واقااع
میشود از صالحیت مقامات ایرانی خاارج اسات.
حک ااا اع ااادام اش اااخاص کا ااه بهوسا اایله مقام اااات
خااارجی صااادر شااده باشااد نمیتوانااد در آبهااای
ساحلی و منطقه نظارت بحری ایاران باهموقع اجارا
گذاشته شود.
■  -97از قانون منااطق در یاایی جمها ری اساالمی
ای ااران در خلااایج ف ااارس و در ی ااای عم ااان مص ااوب
:1305/71/31
ماده  -1حا کمیت :جمه ری اسالمی ایاران خاارج
از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در
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در اما ر کیفااری در مااوارد مشااابه باارای شااعب دیااوان
عالی کش ر و دادگاهها الزماالتباع است.

■  -927ر.ک به مواد  22و .53

فصل هشتم :نظام آزادی مشروط
ماده  - 58نظام آزادی مشروط

ّ
محکومیت به حبس تعزیاری ،دادگااه صاادرکننده حکام مایتواناد در ماورد
ماده  -01در مورد
محکومااان بااه حاابس ب ایش از ده سااال پااس از تحماال نصااف و در سااایر مااوارد پااس از تحماال
ی سوم مادت مجاازات باه پیشانهاد دادساتان یاا قاضای اجارای احکاام باا رعایات شارایط ز یار،
حکم به آزادی مشروط را صادر کند:
الف -محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد.
ب -حاالت و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ،دیگر مرتكب جرمی نمیشود.
پ -بااه تشااخی دادگاااه محکااوم تااا آنجااا کااه اسااتطاعت دارد ضاارر و زی اان مااورد حکاام ی اا مااورد
موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت -محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضااای مواعااد فااوق و همچن این مراتااب مااذکور در بناادهای (الااف) و (ب) ای ان ماااده پااس از
گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد.
قاضی اجرای احکام موظف است مواعد ّ
مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور
بررسی و در صورت احراز آن ،پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
■  -921داشا اتن حس اان اخ ااالق ،ام ااارهای ب اار آن حبس باه آن دسات یافات اماا هماین مقادار ها کاه
است که ادامه مجازات ،ضرارتی ندارد ز یرا ُحسن محکومعلیااه بااه خااود سااختی داده و تجربااه مثباات
اخ ااالق ،اث ااری اس اات ک ااه از اج اارای مج ااازات باااه ماایآم ا زد بااا ارزش اساات و زمینااهای باارای زناادگی
دس اات آم ااده اس اات .ممک اان اس اات محکومعلیاااه مناسب در آینده مایشاود( .زراعات ،عبااس ،داره
ماادتی از داره آزادی مشااروط را بااا موفقی ات سااپری جدیاااد دو جلااادی حقاااوق ج اازای عماااومی ،ج:5
کاارده و پااس از آن مرتکااب جاارم شااده ی اا دساات رات مجازاتها و اقدامات ت مینی ،چ ،1ص)585
دادگاااه را انجااام ندهااد .در ای ان ص ا رت نماایتااوان ■  -925بکا اااارگیری ما ا ا م ران مخفا ا ای در میا ا اان
ما اادت آزادی مش ا ااروط را تجز یاا اه کاااارده و م اااادت زناادانیان و مراقباات پنه اانی نساابت بااه کااردار آنااان،
موفقیات آمیاز را از مجااازات باقیماناده کساار نماود تااا راهای اساات کاه ماایتوانااد اربااب غااش را سایه روی
کنااد .در حااال حاضاار را ی اه باار آن اساات کااه قاض ای
بقیه آن را به زندان بازگردد.
اخالق نیکو ،صفتی ا کتساابی اسات اماا ا کتسااب اجرای احکام قاول شارن از زنادانی مایگیارد تاا در
آن چندان آسان ه نیست که بتوان در مدت کوتاه آینده رفتار ی شایسته پیشرو گرفته و مرتکب جارم
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نش ااود و ایا ان اق اادام بس ااتگی ب ااه وجااادان و ش اارن
محکومعلیه دارد تا چاه مقادار نادای اخاالق را در
درون وی زنده نگه دارد( .منبع پیشین ،ص)583
■  -923دادگاااه اختی اار کاماال دارد تااا درخواساات
آزادی مشروط را بپذیرد یا آن را رد کناد اماا از ظااهر
قاانون چناین برمایآیاد کااه حاق ناادارد ت ییاد رئایس
زندان و قاضی ناظر زندان یاا رئایس حا زه قضاایی
را رد کند ز یرا تشخیص این موضوع برعهده دادگااه
نیست.
ترکیبی که در ذیل مااده  28پیشبینای شاده اسات
شامل یاك مقاام قضاائی و یاك مقاام ادار ی اسات.
رئیس زندان از آن جهت پیشبینی شده است کاه
نظااارت مسااتمر باار زناادانیان دارد و رئاایس شااا رای
نظارت بر زنادان نیاز مایباشاد بناابراین ت ییاد او باه
واقع نزدیاكتر اسات .قاضای اجارای احکاام نیاز باا
هم ا این توجی ا اه ،پیشبینا اای شاااده اس ااات( .منب اااع
پیشین ،ص)583
■  -929حاابس تعز یااری مااذک ر در ایاان ماااده اع ا
اساات از منصااوص و غیرمنصااوص( .زارع ،ابااراهی ،
تقر یا ا اارات جلسا ا ااه م ا ا ا رخ  1345/75/12سلسا ااااله
مباحاا دروس حق ااوق کیف ااری منطباااق ب اار ق.م.ا
مصوب  1345به کوشش خان فرزانه زر ینچنگ)
■  -922در ماده  28ماراد از عباارت «ساایر ماوارد»
حبس کمتر از  17سال میباشد( .منبع پیشین)
■  -925م ااراد از عب ااارت «ما ادت ماااذک ر» در بناااد
(ال ااف) ،نص ااف و ی اام س ااوم م اایباشاااد( .منباااع
پیشین)
■  -920مراد از عبارت «موارد فوق» مذک ر در بند
(ت) ،نصف و یم سوم میباشد( .منبع پیشین)

■  -928مااراد از لف ا «دادگاااه» مااذک ر در قساامت
اخیر ماده ،دادگاه صادرکننده حکا قطعای اسات
(منبع پیشین)
■  -924قس ااامت ذی ااال ما اااده  28ق.م.ا ،ت یی ا اد
تحقااق شاارط داشااتن حساان اخااالق و اطمینااان از
عااادم تکاارار جاارم را برعهااده سااه مرجااع قاارار داده
اساات« :انقضااای مواعاااد فااوق و همچن این مراتااب
مذک ر در بنادهای (الاف) و (ب) ایان مااده پاس از
گزارش رئیس زندان محال باه ت ییاد قاضای اجارای
احکااام ماایرسااد .قاض ای اجاارای احکااام موظااف
است مواعد مقرر و وضعیت زندان را درباره تحقاق
شاااارای مااااذک ر بررساااای و در صاا ا رت اح ا ااراز آن،
پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدی نمایاد».
را یاااه ب ااار آن اس ااات ک اااه قاض ا ای اجااارای احکاااام،
درخواس ااات را ب اااه ش ااا رای طبقا ااه بنا اادی ارجا اااع
میدهد و او ممکن است در ص رت محرز ندانستن
شرط حسن اخالق یا عدم اطمینان از تکرار جارم،
درخواسااات محک ااومعلیا اه را ب ااه شا ا رای نظ ااارت
ارج اااع ندهاااد ام ااا بهت اار اس اات ب اارای جل ااوگیری از
تض اییع حقااوق محکااومعلی اه ،چنانچااه دادسااتان
نساابت بااه دو شاارط یادشااده نظاار مساااعد داشاات و
سااایر شاارای فااراه بااود ،درخواساات را بااه انضاامام
ماااادارك الزك از طر یااااق رئاا ایس زنا اادان با ااه شا ا ا را
طبقااهبناادی ارجاااع دهااد( .زراعاات ،عباااس ،داره
جدیاااد دو جلااادی حقاااوق ج اازای عماااومی ،ج:5
مجازاتهااا و اقاادامات تا مینی ،چ ،1صااص-583
)585
■  -957ماده  17دسات رالعمل سااماندهی زنادانیان
و کاهش جمعیت کیفری زنادانها (تحات شاماره
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 177/54822/4777ما ا ا رخ  )1348/75/75مصاااااوب
رئیس قوه قضائیه:
باا توجاه بااه شارای آزادی مشااروط منادرج در ماااده
 28ق.م.ا ،رؤس ااای زن اادانها موظفناااد ب ااا بررسااای
اخالق ،حاالت و رفتاار زنادانیان در داران تحمال
حبس ،درخواسات آزادی مشاروط زنادانیان واجاد
شااارای را بااارای اجااارای احکاااام دادس ااارا ارس اااال
نمایند.

قاضی اجراء احکام کیفری مکلف است حدا کثر
ظاارن یااام هفتاااه درخواساات را بررساای و نتیجااه
رسااایدگی اعااا از ارساااال پرون ااده ب ااه دادگ اااه و یا اا
مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دالیال
باشاااد را در س ااامانه مااانعکس نمایااد ت ااا ب ااه اط ااالع
زندانی برسد.
رس ایدگی بااه درخواساات آزادی مشااروط در دادگاااه
خارج از ن بت و با قید ف ر یت به عمل میآید.
■  -951حذن شد.
ماده  - 59مدت آزادی مشروط

ّ
مااده  -03مادت آزادیمشاروط شااامل بقیاه مادت مجااازات مایشاود ،لکاان دادگااه مایتوانااد
ّ
ماادت آن را تغیی ار دهااد و در هاار حااال آزادیمشااروط نماایتوانااد کمتاار از ی سااال و ب ایشتاار از
پنجسال باشد؛ جز در مواردی کاه مادت باقیماناده کامتار از یا ساال باشاد کاه در ایانصاورت
ّ
ّ
مدت آزادیمشروط معادل بقیه مدت حبس است.
■  -955آزادی مشروط بادان معناسات کاه فاردی ا گ اار ف اارد ج اارم دومااای را مرتک ااب گردی ااد ،مش اامول
مقااررات تکاارار جاارم خواهااد شااد( .زارع ،ابااراهی ،
پااس از تحماال مقااداری از مج ااازات خاااود توسااا
دادگاااه باارای ماادت  1-2سااال مشااروط بااه رعایاات تقری ا ااارات جلسا ااااه ما اااا رخ  1345/75/12سلسا ا االه
شرایطی آزاد میشاود .چناین فاردی مایبایساتی در مباحااا دروس حقاااوق کیف ااری منطب ااق ب اار ق.م.ا
مدت اخیراالشعار اوامر [و نواهی] دادگاه را رعایات مصوب  1345به کوشش خان فرزانه زر ینچنگ)
نما ااوده و مرتکا ااب جا اارائ مشخص ااای نگ اااردد؛ در ■  -953با توجه به اینکه عاقله مسؤول پرداخات
ص ا رت رعایاات مقااررات تعییناای از سااوی دادگاااه ،دیه در جنایات در زمره خطای محاض مایباشاد و
تحماال بقیااه ماادت مجااازات چنااین شخصاای [بااه مسااؤولیتی متوجااه خااود مرتکااب نماایباشااد ،لااذا
واسا ا ااطه اسا ا ااتحقاق برخاا ا ا رداری از تساا اااهیالت تحقق شرط مندرج در بناد (پ) مااده  28در ما رد
اینچنین اای] س اااق م اایگ ااردد .در صااا رت عااادم فارد منتفاای اساات؛ بنااابراین اعطااای آزادی مشااروط
رعایاات مقااررات تعییناای دادگاااه از سااوی فاارد [بااه به افراد این چنینی فاقد ایراد باوده و بالاشاکال باه
واسااطه عاادم اسااتحقاق] بقیااه ماادت مجااازات در نظر میرسد( .منبع پیشین)
رابطه با وی به مرحله اجاراء در خواهاد آماد .حاال
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ماده  - 61اختیار دادگاه در الزام به اجرای اوامر م ندرج در قرار تعلیق

ماااده  -31دادگاااه ماایتوانااد بااا ّ
توجااه بااه اوضاااع و احااوال وقااوع جاارم و خصوص ا ّیات روان ای و
ّ
شخص ّیت محکوم ،او را در مدت آزادی مشروط ،به اجرای دستورهای منادر در قارار تعویاق
صدور حکم ،ملزم کند.
ّ
دادگاه ،دستورهای ماذکور و آ ثاار عادم تبعیات از آنهاا و نیاز آثاار ارتكااب جارم جدیاد را در حکام
خود قید و به محکوم تفهیم میکند.
■  -959تفه اای م ااذک ر در م اااده ،خااااص قاااوانین ■  -952ر.ک به مادتین  95و .91
شکلی است و ذکر آن در قانون ماهوی دارای ایاراد
جدی است.
ماده  - 61ضمانت عدم تبعیت از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط

ماده  -31هرگاه محکوم در مدت آزادیمشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبع ّیت
نكند ،برای بار اول ی تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میشود.
در صورت تكرار یا ارتكااب یکای از جارایم عمادی موجاب حاد ،قصااص ،دیاه یاا تعزیار تاا درجاه
ّ
محکومیت نیز به اجراء در میآید ،در
هفت ،عالوه بر مجازات جرم جدید ،مدت باقیمانده
غیر این صورت ،آزادی او قطعی میشود.
■  -955ر.ک ب ااه :م اااده  108ق.آ.د.ک مص ااوب ■  -950ر.ک به مواد .93 ،94 ،23
 1345و ماده  91ق.آ.د.م.
ماده  - 62نظارت الکترونیکی بر محکوم در جرائم تعزیری از درجه  5تا 8

ماده  -32در جرایم تعزیری از درجه  0تا درجاه  ،1دادگااه مایتواناد در صاورت وجاود شارایط
ّ
مقرر در تعویق مراقبتی ،محکوم به حبس را بارضایت وی در محادوده مکاانی مشاخ تحات
نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره -دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دساتورهای ذ کار شاده
در تعویق مراقبتی قرار دهد.
■  -958در تعر ی اف نظااام آزادی تحاات نظااارت الکترونیک اااای تح اااات نظ ا ااارت ق ا اارار ما اایگیا ا ارد».
الکترونیکاای ماایتااوان چنااین گفاات« :نظااامی کاااه (زراعاات ،عباااس ،داره جدیااد دو جلاادی حقااوق
جا ااازای عماااااومی ،ج :5مجازاتهاا ااا و اقاا اادامات
با ااهموجب آن محکومعلیا ااه با ااا حصااااول ش ااارای
خاصای ،ماادت حاابس را در مکااان دیگاار خااارج از ت مینی ،چ ،1ص)545
زنادان ساپری کاارده و حضا ر وی در آن مکااان از راه
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ز ی ارا امتناااع از اتی اان بااه قس ا در واقااع اقاارار ضاامنی
اساات .امااا بای اد باادانی کااه در موضااوعات جنااایی
اقرار ضمنی کفایت نمیکند .اقارار ضامنی در ذهان
ایجاد شبهه میکناد و شاك و شابهه همیشاه باه نفاع
مااته تعبیاار ماایشااود( .باااهری ،محمااد ،نگرشااای
برحقوق جزای عمومی ،چ ،3صص)80-88
■  -1727قسامه تنها برای اثباات اتهاام یاا برائات از
اتهااام جنایاات موجااب قصاااص یااا دیااه (نااه سااایر
جرائ یا جنایتی که حتی موجب دیه ه نمیشود
(ا.ح.ق.ق طی نظریه  ،1303/8/1-0/241ایاراد
ض اارب را خ ااارج از ش اامول قس ااامه دانساااته اسااات.
همین اداره طای نظر یاه مشا رتی شاماره -0/5455
 1308/4/54در زوال عقل یا یکی از حاواس پانج-
گانه ،لاوث و قساامه را جااری ندانساته اسات ،ز یارا
این موارد جرح محسوب نمیشود .از ساوی دیگار،
در پرسااش و پاسااخ مااذک ر در نشااریه م ا وی (شااماره
 )1389/17/5-271نصاب قسامه در ضاربه مغازی،
با توجه باه اینکاه دیاه آن مطاابق مااده  345ق.م.ا
سابق مصوب  1307معاادل دیاه کامال باوده اسات،
براباار بنااد (الااف) ماااده  529ق.م.ا سااابق دانسااته
شده است .یعنی اینکه مجروح باید به همراه پانج
نفار قسا بخا رد) ،بااه کااار مایرود .برخاای( ،عااوض
احم ا ااد ادر ی ا ااس ،دی ا ااه ،ص )153حال اااات اول را
«قساااامه اثباااات» و حالااات دوم را «قس اااامه نف ااای»
نامیدهان ااد( .میرمحمدص ااادقی ،حسا این ،جااارائ
علیه اشخاص ،چ ،11ص)955
■  -1721پرسشاای کااه در رابطااه بااا ایاان ماااده مطاارح
است این است که چرا قانون گذار ،سند را در زماره
ادله اثبات جرم نیااارده اسات چاه ممکان اسات
شخصاای باارای دفاااع از خااود بااه سااند اسااتناد کن اد.

م
مااثال شااخص باارای اثبااات اینکااه در راز حادثااه در
مشهد بوده ،میتواند باه بلای هواپیماایی بوشاهر-
مشهد خود استناد کند چرا که از آنجایی که باه نظار
ما بلی هواپیما در زمره اساناد عاادی موضاوع ق.م
اساات کااه آژانسهااای هواپیمااایی آن را صااادر و بااه
دارناااده مااادارک شناساااایی تح یااال مااایدهناااد و
انطباااق مشخصااات درج شااده مسااافر در بلیاات بااا
ااراق شناسا اااایی دارناااااده آن در زماا ااره تکاا ااالیف
بازرسااای سااااپاه پاساااداران مساااتقر در فرودگاههاااای
کشااا ر اسااات و فااایل اح ااراز ه ی اات و س ااوار ش اادن
اشخاص به هواپیما توسا داربینهاای مداربساته
تااا ماادت مدیاادی مضاابوط نگااه داشااته ماایشااود،
اشخاص به استناد سند مزب ر و فیل مضبوط کاه از
جملااه امااارات مثبتااه دال باار اثبااات ادعااای مز ب ا ر
شناخته میشود ،میتواند به عل قاضی مدد کند.
همچنین باید این نکته را منظا ر داشات کاه دالیال
در حدود ،طریقیت دارند( .صالحاحمدی ،سعید
و سااحر ،ادلااه و اباازار اثبااات دعااوا در نظ ا حقااوقی
کنونی ،ج ،5چ 1صص )15-13
■  -1725ب اااا توجا ااه ب اااه تبصا ااره ما اااده  157ق.م.ا
مصااوب  1345کااه قسااامه را باارای «اثبااات یااا نفاای
قصاص و دیه» معتبر دانسته است ،به نظر میرسد
کاه جراحاااتی کااه دیااه مقاادر نداشااته و موجااب ارش
میشاوند از نظار قاانون ایاران باا قساامه قابال اثباات
نباشااند .البتااه در اسااتفتائاتی کااه از برخاای قائاال بااه
جاااری بااودن آن ماایباشااند (اسااتفتائات قضااایی،
ایژهنام ا ااااه ق ا ااااوانین و مق ا ا ااررات ،مهرم ا ا اااه ،1347
صااص ،92-95بااه نقاال از آیااات جعفاار ساابحانی
(مخاااالف ج اااری شااادن قس ااامه در ارش) و ناص اار
مک اااارم شاااایرازی و عب ااادالکری موساااوی اردبیلا اای
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(موافا ااق جا اااری شا اادن قسا ااامه در ارش) آقایااااان
اخیرال ااذکر تع ااداد قسا ا را ب ااه هم ااان نسااابت قابااال
محاساابه دانسااتهانااد( .میرمحمدصااادقی ،حساین،
جرائ علیه اشخاص ،چ ،11ص)953
■  -1723آنچااه از مقااررات نوشااته ی اا عرفاای کااه در
مقااام اثبااات اماارى از اما ر در مراجااع قضااائی بااه کار
رود خاواه آن اما ر از دعاااوى باشااند خااواه نااه ماننااد
م
شهادت و امارات و قسا و ساند و اقارار چاون غالباا
این ام ر بر اى اثبات دعاوى باه کار مایآیناد آنهاا را
از بااااب تغلی ا اب «ادلا ااه اثباااات دعااااوی» گفتهان اااد
(جعفا ااری لنگا اارودی ،مجما اادجعفر ،ترمینول ااا ژی
حقوقی ،ذیل اصطالح ادله اثباات دعاوی) برخای
دیگر ادله اثبات دعوا را به مجموعه ام ری اطاالق
م
کردهاند که قانونا از آنها برای اثبات حقانیات خاود
در دعااوا یااا بیحااق نشااان دادن طاارن مقاباال ناازد
دادرس استفاده کرد (بندرچی ،محمدرضا ،ش 91
نشریه دادرسی ،ارزش سند رسمی ضرارت احیای
ماده  1374ق.م ،ص ،54آذر و دی )1385
■  -1729ادل ااه اثب ااات در اما ا ر کیف ااری منصاااوص،
محصاا ر و محاادود بااه همااان نااص صااریح ق ااانون
اساات و نماایتااوان آن را توسااعه داد مگاار بااا درج در
قانون (صالحاحمدی ،سعید ،داره دایرهالمعارن
حقوقی «وسیع» ،ذیل ادله اثبات در ام ر کیفری)
■  -1722دالیل اثبات دعاوا در اما ر کیفاری وسایله
کشاف واقااع هسااتند و اثاار آنهاا قاااطع نیساات .تعااداد
شااهود و اقاارار الزم از باارای اثبااات دعااوا نشااانگر ازن
آنه ااا نیس اات بلک ااه بای ااد آن را ح ااد نص اااب الزم از
نقطه نظر شرع یا قانون گذار برای اثبات امر یاا اما ر
یا دفاع در برابر ادعایی دانست( .منبع پیشین)

■  -1725قانون گاااذار در ایاان ماااده از کارشناس اای،
معاین اااه محاااال و تحقیااااق محلا اای با ااهعنوان ابا اازار
(وسااایل) اثبااات جاارم سااخنی بااه میااان نیاااارده،
چرا کاه ادلاه مزبا ر در حکا امااره و ادلاه باه معنااای
ع ااام هساااتند و دلیااال باااه معن ااای خ اااص نیس ااتند.
(صالحاحمدی ،سعید و سحر ،ادلاه و ابازار اثباات
دعوا در نظ حقوقی کنونی ،ج ،5چ 1ص )19
■  -1720ثقیلترین مرحله به کارگیری ادلاه اثباات
در ام ا ر کیفااری ،مرحلااه اثبااات عنصاار رواناای جاارم
اساات .بااه نظاار ماایرسااد کلیاادیترین طر یااق اثبااات
عنصر روانی جارم ،اساتماع اظهاارات ماته اسات،
چرا که بسیاری از حقایق بهدست نمایآیاد مگار باا
اساااتماع گفتارهااای خاااود مااته ( .صااالحاحمدی،
سعید ،دایره المعارن حقوقی وسیع ،ذیل همان)
■  -1728اعتبااار هاار دلیاال از آن جهاات اساات کااه
بتواند در راه وصول به حقاایق خاارجی مفیاد واقاع
شود ،و همین جنبه کاشفیت دلیل ایجاب مایکناد
ک ااااه خا اااالن آن را همیش ا ااه بت ا ااوان اثب ا ااات ک ا اارد.
(کات زیااان ،اعتب ااار اماار قض اااوت شااده در دعاااوای
مدنی ،چ ،0ش  ،17ص)54
■  -1724برخی معتقدند که :ادله اثباات دعاوا [در
ام ا ر حقااوقی] را بااه دشااواری ماایتااوان محص ا ر در
چناااد وسااایله مع ااین ک اارد .ز ی اارا ،پیش اارفت علاااوم و
صاانایع ،هاار راز وساایلهای تااازه باارای دسااتیابی بااه
حقیقت ابداع میکند :در عصر ما ،راههایی علمی
کشف جرای و اطالعات رایاناهای و نفاوذ باه دایاره
اساااارار درون اااای و تحلی اااال و نتیجا ااه گیری از رفت ا ااار
اشخاص ،افق تازهای در ایان زمیناه گشاوده اسات.
ب ااا وجاااود ایااان ،نبایاااد چن ااین پنداش اات ک ااه علا ا
دشاااواریهای اثباااات را از ب ااین م اایب اارد و کش ااف
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حقیقت را آسان میکند ،چرا کاه زنادگی و رابطاهها
را نیز به همان اندازه پیچیدهتر میسازد (کات زیان،
ناصار ،داره دو جلادی اثباات و دلیال اثبااات ،ج،1
چ ،3ش  ،117ص )180برخ اای دیگااار نی ااز ب ااا ایااان
اسااتدالل کااه« :ا گرچااه هاار امااری کااه موجااب اقناااع
وجدان شود دلیل به معنای لغوی شمرده میشود،
اما در حقوق ،ادله اثبات دعوا تنها به دالیلی گفتاه
ماایشااود کااه در قااانون شاامارش شاادهاند ،بنااابراین
امری که بهعنوان دلیال ارائاه مایشاود بایاد مشامول
تعریف یکی از ادله اثبات دعاوا کاه در قاانون آماده
ق اارار گی اارد» (ش اامس ،عب ااداهلل ،داره ساااه جلااادی
پیشرفته آیین دادرسی مدنی ،ج ،3چ ،17ش ،155
ص )42مؤلا ااف محتا اارم در اداما ااه ادل اااه و وس اااایل
اثبات دعوا را عبارت از اقرار ،سند ،گواهی ،قسا و
اماااره کااه در مااواد  1528تااا  1332ق.م آمااده و نیااز
تحقیااق محلاای ،معاینااه محاال و کارشناساای کااه بااه
ترتیااب در م ااواد  598ت ااا  554ق.آ.د.م پیشبینااای
شااده اس ات» برشاامرده و باار ایاان عقیدهانااد کااه« :در
نظام حقوقی ما ادله شمارش شدهاند».
م
نقااد :اوال در نظااام حقااوقی مااا بااا وجااود ماااده 1528
م
ق.م ،دالیل اثبات دعوی کامال شمارش نشدهاند.
بهعنوان مثال ماده  1332ق.م (ماده  1332ق.م:
توسل به قس وقتی ممکن است کاه دعاوای مادنی
نزد حا ک بهموجب اقرار یا شهادت یا علا قاضای
بار مبناای اساناد یاا اماارات ،ثابات نشاده باشااد ،در
این ص رت مدعی میتواند حک به دعاوای خاود
را که م رد انکار مدعیعلیه است ،منوط به قس او
نمایا اد) از علا ا قاض اای و م ااوادی از ق.ت.ا و بناااد
(ب) ماده  98قانون برنامه پنجسااله پانج توساعه
جمه ا ر ی اسااالمی ای اران بااه منظ ا ر توسااعه دولاات

الکترونیك ،تجارت الکترونیك و عرضاه خادمات
الکترونیا ااااك و اص ا اااالت بخش ا ا ایدن با ا ااه اس ا اااناد
الکترونی اك و کاااهش اسااناد کاغااذی اقااداماتی را از
حی ضرارت انجام م رد پیشبینی قارار داده کاه
م ااایتااااوان از آن ب اااهعنوان پا ااذیرش مجا اادد سا ااند
الکترونیکاای -کااه در حک ا ِ سااند کاغااذی اساات-
(بعااد از پااذیرش آن در ق.ت.ا) در کنااار انااواع سااند
منااادرج در ق.م ی اااد نماااود ه اار چن ااد هنا ا ز در زم ااره
دالیل اثبات دعوی مندرج در مااده  1528نیاماده،
علیهااذا عاادم قیااد ادلااه مااذک ر در ماااده اخیرالااذکر
م اااانع از عاااادم پ اااذیرش قا ااانونی آن نما اایباشا ااد و
مااایبایساااتی آن را از نتاااایج ک اااهلی قانون گ ااذار در
خصااوص اضااافه نمااودن آنهااا تلقاای نمااود هاار چنااد
ادلااه الکترونیکاای در زمااره امااارات قضااایی اساات و
برخاااای حاجاااات بااااه ذ کا اار آن در ما اااده ما ااذک ر را
نمیدانند که درست به نظار مایرساد ،اماا حاجات
به اضافه شدن «عل قاضی» مستند به ماده 1332
م
قانون مذک ر میباشد .ثانیا اساتفاده مؤلاف محتارم
از واژه «تنها» -که در مقام بیان حصر اسات -قابال
انتقاد به نظر میرسد ،چرا کاه در کناار ایان نگارش،
نگرشی نیز وجود دارد که از آن بهعنوان سیسات بااز
یاد مایکنناد کاه باه پ یاایی و تحارک گارایش دارد و
م
سیر تحول زندگی بشر را دنبال میکند .ثالثا مؤلاف
محتاارم اساااتفاده از دالیااال را منحصاار بااه «اثبااات»
نمودهان اااد ک اااه ای ااان س اااخن با اارخالن ما اااده 149
ق.آ.د.م -در مقااام بیااان تعر یااف دلیاال -بااوده کااه
ما ااااده مزب اااا ر در مقا اااام «دف ا اااع» نی ا ااز م ا اایباش ا ااد
(صالحاحمدی ،سعید ،ادله و ابزار اثبات دعاوا در
نظ حقوقی کنونی ،ج ،1چ ،1ش )55
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■  -1757رأی اصا ا ا اارار ی شا ا ا ااماره 1305/5/0-2
(ردیف :)01/87
اعتراض تجدیدنظرخواه موجه به نظر میرسد ز یرا
تجدیا ادنظرخواه ب ااه اته ااام ارتک اااب قتااال عمااادی
تعقیب شده و دادگاه حک بر قصاص نفس ماته
صاادر کارده و برمبناای حصااول علا قتال را عماادی
تش ااخیص داده اس اات در صا ا رتی کاااه محت یاااات
پرونده و قرائن استنادی مذک ر در حکا داللات بار
حصول عل از طر یق متعارن نادارد تاا بتاوان جارم
ارتک ااابی را قت اال عم اادی و مرتک ااب را مساااتوجب
قصاص نفس دانست.
■  -1751رأی اصا ا ا اارار ی شا ا ا ااماره 1305/5/0-5
(ردیف :)01/15
اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان باه ناام اساماعیل
و عل ای و عباادالکر ی موجااه بااه نظاار ماایرسااد ،ز ی ارا
دادگاه ارتکاب قتل راز علای را از ناحیاه اساماعیل
عمدی تشخیص و او را باه قصااص نفاس محکاوم
کاارده و باارای عل ای و عباادالکر ی بااهعنوان ممسااك
مجازات حبس تعیین نموده است .در صا رتی کاه
محت ی اات پرونااده و ماادارك اسااتنادی دادگاااه ماان
حی المجموع بر عمدی باودن قتال داللات نادارد
بنااابراین حکاا تجدیاادنظر خواسااته باااه ا کثر یااات
قر یب به اتفاق آراء کال نقض میشود.

■  -1755نظریا ا ا ا ا ا ا ا ااااه 1345/2/53-0/45/430
ا.ح.ق.ق:
«چنانچه یکی از طرفین کاه ماته باه زناا هساتند باا
توجه به شرای شارعی در قاانون اقارار باه زناا نمایاد
حد بر او جاری میگردد و ا گر دیگاری انکاار نمایاد
و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشاد تبرئاه مایشاود
همچنین است در رابطه نامشاروع ماادون زناا کاه باه
طریق اولی و باه مراتاب دسات قاضای در کیفرهاای
تعزیری باز است؛ اضافه میگردد که در ادله اثبات
در ام ر کیفری مصوب  1345که اقرار در مااده  157از
اه دالیل است بایاد شارای منادرج در ماواد ،101
م
 150 ،158 ،154 ،107کامال رعایت و احراز گردد که
پااس از قطااع و یقااین و احااراز شاارای مقاارر در فصاال
دوم «اقرار» اقرارکننده به جرم زنا را بشود نسبت باه
او حد جاری کرد».
دیااادگاه ماااؤلفین :ط اارح س ااؤال دارای ای ااراد ب ااوده و
طراح سؤال از در نظر داشتن «اصل نسابی باودن اثار
اقا ا ا ااارار» (با ا ا ااارای مطالع ا ا ا ااه بیش ا ا ا ااتر ر.ک ب ا ا ا ااه:
صا ا اااالحاحمدی ،س ا ااااعید ،داره دایرهالمع ا ا ااارن
حقاااوقی وسااایع ،ذیااال اص اال مز با ا ر) غاف اال ب ااوده و
عبااارت «رابطااه نامشااروع طرفین ای اساات ا گاار یک ای
اقاارار کاارد دیگااری نی از محکااوم بااه شااالق تعز ی اری
است» بالوجه است چه اقرار یام فارد علیاه خاود
مثبت مجرمیت دیگری نیست.

ماده  - 161صدور حکم به استناد ادله شرعی در صورت موضوعیت داشتن دعوای کیفری با آن

ّ
ماده  -131در مواردیکه دعوای کیفاری باا ادلاه شارعی از قبیال اقارار و شاهادت کاه موضاوع ّیت
دارد ،اثبات میشود ،قاضی به استناد آنها رأی صاادر مایکناد؛ مگار ایانکاه علام باه خاالف آن
داشته باشد.
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■  -1753گ ا یی قانون گااذار جدیااد ،اقاارار را دلیاال
موضوعی میداند همان گونه که در قسامت کلیاات
اول موضااوعیت برخاای ادلااه را پذیرفتاااه و در ماااده
 151آارده اساات« :هرگاااه ادلااهای کاااه موضاااوعیت
دارد فاقا ااد شا اارای شا اارعی و قا ااانونی الزم باش اااد،
میتواناد باه عناوان امااره قضاایی ما رد اساتناد قارار
گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگار
موجااب علاا قاضاای شااود ».یااا در ماااده  157مقاارر
ماایدارد« :در مااواردی کااه دعااوای کیفااری بااا ادلاااه
شرعی از قبیل اقرار و شهادت کاه موضاوعیت دارد،
اثبااات ماایشااود قاضاای بااه اسااتناد آنهااا رأی صااادر
میکند مگر اینکه عل به خالن آن داشته باشد».
(دادگاه عاالی انتظاامی قضاات ،دادرسای را کاه باه
رغا اقارار ماته بااه جارم خیانات در اماناات ،وی را
تبرئا ااه کا اارده اسا اات متخلا ااف ندانسااااته و چنااااین
اسااتدالل ک اارده اساات ک ااه اح ااراز کفایااات ی ااا عااادم
کفایاات ادلااه باار عهااده قاضاای دادگاااه اساات( .رأی

ش ااااماره  - .1314/1/15-3754زراع ا اات ،عب ا اااس،
آ.د.ک ،ج ،3چ ،1ص)548
■  -1759بااه کارگیری عبااارت «از قبی ال» مااذک ر در
ایاان ماااده ،بیااانگر غیاار حصااری بااودن ادلااه شاارعی
مذک ر در ماده میباشاد( .صاالحاحمدی ،ساعید و
سااحر ،ادلاااه و اباازار اثبااات دعااوا در نظاا حقاااوقی
کنونی ،ج ،5چ 1ص )57
■  -1752حصول عل به خالن واقع باودن «ادلاه
شا ااارعی» ( ،)legal evidenceتوسا ا ا قاض ا اای
ماایبایسااتی مسااتند و مسااتند باشااد ،چرا کااه مااردود
پنداشتن دلیل ،حاجت به دلیل دارد .این نکته را
اصل یکصد و شصت و شش ق.ا نیز ت ئید میکند
کااه احکااام دادگاههااا ماایبایسااتی مسااتدل و مسااتند
باشااد .بنااابراین قاضاای باارای رد دلیاال ماایبایسااتی
مساتند ،مساتدل و موجاه مباادرت باه اخاذ تصامی
بنماید( .منبع پیشین)

ماده  - 162اماره قضایی محسوب شدن ادله موضوعیتدار فاقد شرایط شرعی و قانونی الزم

ماااده  -132هرگاااه ادلااهای کااه موضاااوع ّیت دارد ،فاقاااد شااارایط شااارعی و قااانونی الزم باش ااد،
میتواند بهعنوان «اماره قضایی» مورد استناد قرار گیارد؛ مشاروط بار ایانکاه هماراه باا قارائن و
امارات دیگر ،موجب علم قاضی شود.
ماده  - 163باطل شدن دلیل مثبت جرم بعد از اجرای حکم

ماده  -133ا گر پس از اجرای حکم ،دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد ،مانند آنكه در دادگااه
ّ
مشخ شود که مجرم ،شاخ دیگاری باوده یاا اینکاه جارم رخ ناداده اسات و ماتهم باه علات
اجرای حکم ،دچار آسیب بدنی ،جانی یا خسارت مالی شاده باشاد ،کساانی کاه ایاراد آسایب یاا
خسارت مذکور ،مستند به آنان است ،اعم از ادا کننده سوگند ،شا کی یا شاهد حساب ماورد باه
قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم میشوند.

کتاب دوم -حدود 401
مبتنی بر شکلی از اشکال تبعایض باشاد ،مناوط بار
اینک ااه چنا این درد و رنااجه ااایی ب ااه دسااات ک ااارگزار
دولات یاا هار شااخص دیگاار در سامت رساامی ما م ر
بااوده اساات ی اا بااه ترغی اب ی اا بااا رضااای صاار یح ی اا
ضا اامنی او تحمی ا ال شا ااده باشا ااد .ای ااان واژه درد و
م
رنجهااایی را کااه منحصاارا از اجاارای مجازاتهااای
قااانونی حاصاال ماایشااود و ذات ای ی اا مساابب چن این

مجازاتهااایی اساات در باار نماایگی ارد( .اردبیل ای،
محما ا اادعلی ،مقالا ااااه شا ا ااکنجه (با ا ااه مناسا ا اابت
یکصااداپنجاهمین سااالگرد «فرمااان منااع شااکنجه»
در ربیعالثانی  ،)1555ش  55و  51مجله تحقیقات
حقوقی ،زمستان  1305تا تابستان  ،1300ص172
به بعد)
■  -1395ر.ک به مواد .195-124
ماده  - 219ممنوعیت دادگاه در تغییر حدود شرع ی

ماده  -213دادگاه نمیتواند کیف ّیت ،نوع و میازان حادود شارعی را تغییار یاا مجاازات را تقلیال
دهد یا تبدیل یا ساقط نماید.
ّ
این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو باه کیفیات مقارر در ایان قاانون قابال ساقوط ،تقلیال یاا
تبدیل است.
■  -1393مجرم میتواند قبل از جرم به آثار مثبتاه حاادود شاارعی را بااه دو طر یااق ت بااه و عفااو محاادود
ناشی از ت سیس قانونی و شرعی «ت باه» پنااه ببارد و نموده است.
بعد از ارتکاب جرم و صدار حک محکومیت ،در ■  -1392ر.ک باااه :عباااارت «در حااادود ماااوازین
ص رت پیشبینی قانون ،از عفو استفاده کند.
اسالمی» مندرج در ماده .45
■  -1399قانون گذار باا بکاارگیری عباارت «تنهاا»
در ایاان ماااده ،تقلیاال یااا تباادیل مجااازات راجااع بااه
ماده  - 221عمل به اصل  167در مورد حدودی که در ا ین قانون ذکر نشده

ماده  -221در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است ،طبق اصل  137قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران عمل میشود.
■  -1395فقه ،تار یخ حقاوقی کشا ر ماا اسات و ناه فرانس اااه تب ااادیل ش اااد( .کاشا ااانی ،س ا اید محما ااود،
حقوق موضاوعه همان گوناه کاه حقاوق ُرم و حقاوق قراردادهای ا یژه ،چ ،1صص)31-35
قادیمی فرانساه؛ حقاوق مر باوط باه پایاان ساادههای ■  -1390هرگااااز نماااایتا ااوان فتا اااوای فقهیا ااان در
میا اانی  1983ت ااا انق ااالب فرانس ااه  1084کاااه در ب اار سادههای گذشااته را بااا گذشاتن هاازار سااال از تااار یخ
گیرن ااده س اادههای  15و  10و  18م اایباشاااد حقاااوق آنهااا و حت ای فتاااوای ی اك سااده پ ایش را کااه اماارازه
قدیمااه فرانسااه نامی اده ماایشااود) بااه تااار یخ حقااوق مبنااای قانون گااذار ی ی اا صاادار حک ا در دادگاههااا
ق ااارار داد .تبعی ااات بیچا ااون و چا اارا از بس ا ایار ی از
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فتاوای تاار یخی سادههای گذشاته و آاردن آنهاا در
متنهااای قااانون بااه معن ای نف ای فرهنااگ ،تماادن،
دستااردهای بشر و نادیده گرفتن نیازهای جامعه و
دگرگااونی اقتصااادی ،اجتماااعی ،فرهنگااای و سااات
آشکار به شهروندان است( .کاشانی ،سید محمود،
قراردادهای ا یژه ،چ ،1ص 35و )59
■  -1398در اصل  150ق.ا آماده اسات« :قاضای
موظااف اساات کوشااش کنااد حک ا هاار دعااوی را در
قوانین مدونه بیابد و ا گر نیاباد ،باا اساتناد باه مناابع
معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر حک قضایه را صاادر
نمایااد» یعناای حق ااوق اس ااالمی ب ااه عناااوان ماااتم و
تکمیل کننده نظام قانونی کش ر نیز اعمال میشود.
ع ااالوه ب اار اینه ااا ،در تم ااام اص ااول ق.ا باااه گوناااهای
رعایت مواز ین و ارزشهای اسالمی مبنا قارار گرفتاه
اساات و حا کمیا ات را ب اار تم ااام مظ اااهر خاااود مقیاااد
میکناد( .کات ز یاان ،ناصار ،مباانی حقاوق عماومی،
چ ،3ش  ،183ص )329به اعتقااد ماا اصال مزبا ر
نماایتوانااد مسااتندی باارای جاارمانگاااری و تعیااین
مجازات نانوشته در قانون باشد.
■ « -1394اص ا اال حظ ا اار» (ع ا ااوده ،عب اااادالقادر،
التشا ااریع الجنا ااائی ،االسا ااالمی ،ج ،1ص )115ب اااه
معنااای منااع ،متضاااد اباحااه اساات و بااه ایاان معناای
است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکااب یام فعال
وج ااود نداش ااته باش ااد بای ااد از آن اجتن اااب نماااود؛
بن ااابراین اص اال اباح ااه ها ا ک ااه مقابااال آن اسااات،
عبارت است از اینکه تا دلیلای بار حرمات ارتکااب
یم فعل وجود نداشته باشد ،میتوان آن را انجام
داد( .سا اابزوار ی نا ااژاد ،حجا اات ،حق اااوق ج ااازای
عمومی ،چ ،1ص .155ر.ک به :عوده ،عبادالقادر،
همان)

■  -1327اینکااه در ص ا رت نبااود قااانون ،دادگاههااا
باید بر پایه روح و مفاد قوانین تصمی گیری کنند از
اصاول تفسایر در همااه نظامهاای حقااوقی اساات .در
حقیقت روح قانون همانند ماتن قاانون اعتباار دارد
و قضات میتوانند از طر یق قیاس ،وحدت مالك و
دیگر اصول تفسیر ،سکوت قانون را برطارن کنناد.
(کاشاااانی ،ساااید محماااود ،قراردادهااای ا یااژه ،چ،1
ص )59ایاان امکااان در ام ا ر کیفااری بااه اعتقاااد مااا
م
صرفا میتواند به نفع مته باشد.
■  -1321اصاال  150و ماااده  3جدی اد ق.آ.د.م از
این جهت قابل انتقااد هساتند کاه «ر وح قاانون» کاه
در دسترس قاضی است حذن کردهاند و قاضی را
باااه مناااابع معتباار اسااالمی یااا فتاااوای معتباار ارجاااع
دادهاند .این در حالی است که ا کثر یات قر یاب باه
اتفاااق قضااات آشاانا بااه زبااان عر ب ای نیسااتند و تااوان
بهره گرفتن مؤثر از کتابهای فقهی را ندارناد و ایان
کمباااودی ب اارای قض ااات ایرانا ای نیس اات .قض ااات
ایرانی باید به زبانهای زنده دنیا چون انگلیسی و
فرانسه و حقوق کش رهای پیشرفته آشنا شاوند تاا در
ص ااادار حک ااا ب اااا به اااره گا اارفتن از را ی ا اه قضا ااایی
کش رهای پیشرفته به گسترش عدالت در نظامهای
قض ااایی ایاااران همااات گمارن ااد .ب ااه ف اارض اینک ااه
قضااات ایران ای توانااایی بهااره گاارفتن از کتابهااای
فقهااای را داشاااته باشاااند کتابه ااا و فت اااوای فقها ای
بخش کوچکی از مسائل قضایی جامعه امراز ی را
پوشااش ماایدهنااد و در بس ایار ی از مسااائل حقااوقی
تهی از هرگونه راهحلی هستند .بنابراین این مواد باا
حاااذن روح قاااانون در واقاااع دسااات قاضا ای را در
صاادار حک ا و فصاال خصااومت بسااتهاند ول ای در
همین حال او را ملزم باه صادار حکا و در صا رت
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اسا ااتنکان ،او را شایسا ااته کیفا اار دانس اااتهاند .ای ااان
ُبنبسااتی در نظااام قضااایی کش ا ر اساات کااه دساات
دادگاههاااا را در اساااتنباط از روح قاااوانین موضاااوعه
میبنادد و از شاکوفایی حقاوق و شاکل گیری را یاه
قضااایی کااه بخااش جداییناپااذیری از منااابع م ا رد
نی ااز دادگاههااا و یک ای از عواماال تاثیرگااذار در اسااتوار
س اااختن نظ ااام دموکراسا ای در کشا ا رهای پیشااارفته
اساات جلااوگیری ماایکنااد .در عماال ه ا در خااال ل
نزدیااك ب ااه س ااه ده ااه از تصا ا یب اصااال  150ق.ا،
ارجاع قاضی به منابع فقهای ،نتاایج ساودمندی باه
بار نیاارده و عامل رکاود و نابساامانی نظاام قضاایی
کش ر نیاز باوده اسات .بناابراین نظاام قضاایی ایاران
بایا اد ب ااا بازگش اات ب ااه م اااده  3ق.آ.د.ک مص ااوب
 1318زمینه شکوفایی را یه قضایی را فراه کند تا
دیااوان ع ااالی کشا ا ر بتوانااد ب اار پایااه اصااال  151ق.ا
وظیفاااه حسااااس خاااود را در «نظاااارت بااار اجااارای
صااحیح قااوانین در محااا ک و ایجاااد وحاادت را ی اه
قضااایی» بااه ماا رد اجااراء گااذارد( .منباااع پیشاااین،
صص)52-55
■  -1325برخ ا اای از م ا ااولفین محتا ااارم معتقدن ااااد:
«جرمانگااار ی و تعیااین مجااازات آنهااا بااا توجااه ب اه
م
م اااده  557ق.م.ا مص ااوب  1345ص اارفا باااهموجب
قااانون نیساات و در م ا رد جاارائ حاادی کااه در ایاان
قااانون ذ کااری از آنهااا بااه میااان نیامااده اساات ،ماننااد
ارتداد ،قاضی مکلف است به منابع معتبر اسالمی
یااا فتاااوی معتباار مراجعااه کنااد .در ایاان گونااه مااوارد
م
عنص اار ق ااانونی جااارم لزوم ااا یااام قاااانون مااادون و
تص یب شده توس قوه مقننه نیست ،بلکاه متاون
فقه اای ی ااا هم ااان فت اااوی معتب اار اس اات( ».س ااا کی،
محمدرضا ااا ،داره س ا ااه جلا اادی حق ااااوق جا ااازای
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بااه اعتقاااد مااا بااا دقاات نظاار در منصوصااات صااریح
ق.ا اینگونااه نظاار ماایرسااد ماااده  557خااالن اصاال
قاااانونی باااودن ج اارائ و مجازاتهاساات و در زم ااره
م ااوادی اسااات کاااه از نقط ااه نظ اار حق ااوق بش ااری و
ضاارارت رعایاات ق.ا جمه ا ری اسااالمی ایااران نیااز
دارای ایااراد ت ماال برانگیااز اساات چرا کااه وفااق اصاال
سی و ششا ق.ا« :حکا باه مجاازات و اجارای آن
باید تنها از طر یق دادگااه صاالح و باهموجب قاانون
باشااد ».پیشاانهاد ماایشااود نظاار بااه مخالفاات ماااده
مزباااا ر بااااا قااااانون اساسا اای و اصا ااول بینالمللاا ای،
محذون گردد چرا که همچنین با سیست دادرسای
اسالمی مبتنی بر قانون نیز مخالفت دارد؛ همچنین
به اعتقاد انحصاری ما ،بخاش پایاانی بناد چهاارم
از اصل  125ق.ا در مقام بیان تکلیف قوه قضاائیه
در «کشااااف جاااارم و تعقیاا اب و مجا ااازات و تعز یاا ار
مجاارمین و اجاارای حاادود و مقااررات ماادون جزائ ای
اس ااالم» م ااا را در ضااارارت م اادون ب ااودن مق ااررات
جزایای اسااالم بااهموجب قاانون موضااوعه مطماائن و
محا اااادود ما اااایکنا ااااد (صا ا ااالحاحمدی ،سا ا ااعید،
یادداشتهایی برای تفسیر ق.ا جمها ری اساالمی
ایران ،ذیل اصل )35
■  -1323ا گاار قاارار بااود رفتارهااایی ماننااد سااحر و
جااادو و باادعت گرایاای در دیاان جاارم تلقاای شااوند،
بهتاار بااود قانون گااذار آنهااا را از الیحااه اولیااه حااذن
نمااایکااارد( .ساااا کی ،محمدرضاااا ،منباااع پیشاااین،
ص)51
■  -1329جااارم تلقااای نماااودن رفتاااار باااه معناااای
ممنوعیت یا الزام انسان به انجام رفتاری است کاه
بارخالن آزادی عماال انساان اساات .چاون خااالن
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اصل آزادی عمل و برائت انساان از انجاام تکلیاف
اسااات .تعقیاااب و محکومیااات افاااراد نیازمناااد باااه
ا
تصریح قانون دارد که دقیقا رفتاری کاه تکلیاف باه
آن شده اسات بیاان گاردد .بناابراین هار رفتااری ولاو
نکوهیااده و زشاات باشااد مااادام کااه از سااوی قااانون
باارای آن مجااازاتی تعیااین نشااده اساات نماایتااوان
مرتک ااب آن را مج ااازات نم ااود .در قاااوانین کیف ااری
ایران اصل قاانونی باودن جارم و مجاازات از اصاول
پذیرفتااه شااده و مساال و حااا ک باار دادگاههااا بااوده و
رجااوع بااه ماااده  557ق.م.ا مصااوب  1345و اصااال
 150ق.ا مانع از استحکام و قوت آن نخواهد شد.
(ساابزوار ی نااژاد ،حجاات ،حقااوق جاازای عمااومی،
چ ،1ص)155
■  -1322قانون گا ا ااذار در سا ا ااال  1345کما ک ا اااان
مراجعاه قاضای را در حقاوق کیفااری باه مناابع معتباار
اسالمی و فتاوای معتبر مجاز و حتی میتاوان گفات
مکلف شده است( .سبزوار ی نژاد ،حجات ،منباع
پیشین ،ص )178اما به اعتقاد ما چنین مراجعاهای
حسب اصول کیفری نمیتواند به ضرر مته باشد.
■  -1325با توجه به قید «حدودی» در ماده ،557
قاضاای تنهااا در مراجعااه بااه اصاال  150ق.ا تنهااا در
م رد حدودی که در قانون ذکر نشده ،مجاز گردیده
اس اات .بن ااابراین قاض اای غی اار از م ااواردی مشااامول
مجااازات حااد ،حااق رجااوع و اسااتناد بااه اصاال 150
ق.ا ندارد .به این ترتیب با توجه به حکا مقارر در
ماده  357ق.م.ا مصوب  1345قضاات در مراجعاه
به اصل  150ق.ا در ام ر کیفری نسبت به گذشته از
محاادودیت بیشااتری برخ ا ردار بااوده و تااا حاادودی
قانون گااذار خااود را پایبنااد بااه اصاال قااانونی بااودن
جااارم و مجاااازات نماااوده اسااات.مااایتاااوان گفااات

قانون گااذار نساابت بااه گذشااته یاام قاادم بااه جلااو
حرکت کرده است .از سوی دیگار باه جهات مباانی
دینی و الزام حا ک اساالمی باه اجارای کلیاه جارای
مشمول مجازات حد رجوع به منابع معتبر اساالمی
یا فتاوای معتبر را تنها در اینگونه مجازاتهاا مجااز
دانسااته و درصااادد برآمااده کااه ضاامن پایبناادی بااه
اصل قانونی بودن جرم و مجازات یا عنصار قاانونی
جرم ،نی نگاهی به اجرای کلیه حدود الهی ولو در
قاانون ذکاار نشااده ،داشااته باشااد .امااا بایااد گفاات کااه
ایاارادات بیااان شااده در م ا رد رجااوع بااه اصاال 150
ق.ا حتاای در ماااوارد رجاااوع در ماا رد مجازاتهااای
مشاامول حاادود همچنااان باااقی اساات( .ساابزوار ی
نژاد ،حجت ،منبع پیشین ،ص)178
■  -1320در ص ااادر م ااااده  17آارده شا ااده کا ااه «در
مقااررات و نظامااات دولت ای» مجااازات و اقاادامات
ت مینی و تربیتی عطف بهماسبق نمیشوند؛ مفهوم
آن این اسات کاه در ما رد احکاام شارعی و مقاررات
جزایی فقهی ،مجازات و اقدامات تا مینی عطاف
م
بهماس ااابق م ااایش اااوند .ایا اان موضاااوع قا اابال در رأی
وح ااادت رای اااه ش اااماره  1352/17/52-92دیا ااوان
عااالی کش ا ر ماانعکس شااده بااود و مطااابق ایاان رأی
عقیده بر این بوده است که احکام اسالمی از صدر
اسااالم تشااریع شااده و تااا کنون مجااری خواهااد بااود و
م
اصوال قانون جدیدی تلقای نمایشاود تاا گفتاه شاود
کااه عطااف بهماساابق ماایشااود یااا خیاار .البتااه باار ایاان
اس ا ااااتدالل خدش ا ااااه وارد کردهان ا ا ااد( .اردبیل ا ا اای،
محمدعلی ،حقوق جزای عمومی ،ج ،1ص،)152
که مفهوم آن این است که احکام اسالمی که تشریع
شدهاند در ام ر جزایی مادام که تداین نشاده و باه
صاااا رت قااااانون در نیاما ااده باشا ااند قابا اال اجا ااراء
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نماایباشااند .ایاان نظر یااه مخااالف اصااال  150ق.ا
اساات کااه ماایگ یااد قضااات دادگاههااا مکلفناااد در
ص رت نبود قانون به منابع معتبر اسالمی یاا فتااوی
معتبر حک قضیه را صادر نمایند و چون در قوانین
قبلاای راجااع بااه حاادود و قصاااص و دیااات حکماای
بیااان نشااده بااود دادگاااه ماایتوانساات بااا اسااتناد بااه
من ااابع معتب اار فقه اای حکا ا قض اایه را ص ااادر نمایاااد
وانگهاای احکااام اسااالمی باارای مساالمانان تکلیااف
ایجاد مایکناد و بارای ایان تکلیاف الزم نیسات کاه
م
حتمااا بااه ص ا رت ماااده قااانونی درآینااد( .سااا کی،
محمدرضا ااا ،داره س ا ااه جلا اادی حق ااااوق جا ااازای
عم ا ا ااومی ،ج :1ج ا ا اارم و پدی ا ا ااده جن ا ااااایی ،چ،1
صص)195-193
■  -1328در ما رد حاادودی کااه در قااوانین جزایاای
ذ کاار نشاادهاند ،اصاال پیشبیناای عماال طبااق اصاال
 150ق.ا جمها ا ر ی اس ااالمی ایا اران ،ب ااا اساااتدالل
برخاسته از اصل قانونی بودن جرائ و مجازاتها،
قابل انتقاد به نظر میرسد و استفاده از منابع معتبار
اسا ااالمی ی ا اا فتا اااوی معتبا اار در خصااااوص ح ااادود
م اایبایساااتی قبااال از وضاااع قاااانون آن هااا توسااا
قانون گ ااذار ب ااه قص ااد جرمانگ ااار ی باشاااد( .منباااع
پیشاین) باهنظر ماا در ماانحن فیاه مایبایساتی باارای
ت ا مین اصاال قااانونی بااودن جاارائ و مجازاتهااا در
ماااده  557ق.م.ا مصااوب  1345/75/71تجدیاادنظر
کلی و فق «قانون» در معنای خااص کلماه ماال ک
عمل قرار گیرد.
■ « -1324فتاوی معتبار» باه فتواهاایی کاه علماای
طا ااراز اول فقها ااای شا اایعه و مراجا ااع تقلی اااد ص اااادر
کردهاند ،اطالق میگردد( .منبع پیشین ،ص)14

■  -1357در رابطااه بااا منااابع معتباار فقهاای و فتاااوی
معتبر دو نکته مه تلقی میشود:
 -1ایاان منبااع بااه عنااوان منبااع اولیااه تلقاای نماایشااود
بلکاااه منباااع ثان یاااه اسااات .یعناای ب ااا وج ااود ق ااانون
نمااایشاااود باااه مناااابع فقه اای مراجعاااه کااارد .طباااق
اصاال 150ق.ا منااابع معتباار فقهاای یااا فتاااوی معتباار،
منبع ثان یه هساتند ،یعنای قاضای دادگااه در درجاه
اول برای رسیدگی به دعوا و حل و فصل آن باید به
قانون مراجعه کند (چه قاانون اساسای و چاه قاانون
عادی) ا گر در آن موضوع قانونی نبود ،بعد بایستی
به منابع فقهی یا فتاوی معتبر مراجعه کند (البته در
چه اارچوب ماااده  557ق.م.ا  )1345البتااه مطااابق
تبصااااره ذی اااال ماااااده  95آی ا ااین ناما ااه دادس ا ااراها و
دادگاهه ا ا ااااای ایا ا ا اااژه روحانی ا ا ا اات (اص ا ا ا ااالحی
 )1389/4/5در ماااوارد اس ااتثنایی و م ااواردی ک ااه در
شاارع و قااانون مجااازات مشااخص تعیااین نگردیااده،
م
حا ک میتواند مستدال براساس نظر خود اقادام باه
صادار حکا نمایاد .ایاان مرجاع باارای رسایدگی بااه
ج ااارائ روح اااانیون و اعما ااال خا ااالن ش ا ا ن آنا ااان
ت ساااایس شااااده اساااات و تصا اادی دادگا اااه را هاا ا
مجتهادین منصاوب از طاارن مقاام رهباری برعهااده
دارند و میتوانند به شارح فاوق باه نظار فقهای خاود
عمل نمایند.
 -5منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر در حقوق جازا
در درجه اول جنبه تفسیری و تحلیلی دارند و برای
رفع ابهام و رفع شبهه و بیان احکام به کار میآیناد.
امااا در مقااام تعیااین جاارم و تعیااین مجااازات مطااابق
ماااده  5ق.م.ا فق ا بایسااتی بااه قااانون توجااه کاارد.
(منبع پیشین ،صص)14-57
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■  -1351در رابطااه بااا ارتباااط ماااده  557ق.م.ا بااا
اصل  150ذکر چند نکته ضراری است:
 -1براس اااس قس اامت نخساات اص اال پاااانزده ق.ا
زباان و خا رساامی و مشاترک مااردم ایاران ،فارسای
است .بنابراین نمیتوان تکلیاف ماالیطااقی مبنای
بر آشنایی با منابع معتبر اساالمی یاا فتااوی معتبار بار
مااردم ایااران کااه مقدمااه واجااب آن آشاانایی بااا زبااان
عر باای بااار نمااود چ ااه اصاال شااانزده محااادود باااه
تاادریس زبااان اخیاار پااس از داره ابتاادایی تااا پای اان
داره متوسااطه در همااه کالسهااا و در همااه رشااتهها
میباشد و به یاری قیاس نمیتوان آن را توسعه داد
و تکلیفاای باار دیگاار تکااالیف مااردم افاازود .بنااابراین
ماااده  557ق.م.ا از جهاات اخیرالتشااریح ،باارخالن
اصول اخیرالذکر از ق.ا است.
 -5احوط واجب بر استنکان از تقلیاد ابتادایی از
مجتهد میت بنا بر احتیاط واجب است (حساینی
خامنااه ،سااید علاای ،اج ب ا االسااتفتائات ،س  55و
 -.91مرتضاای باان محماادامین انصاااری ،التقلیااد،
ج ،1ص ،97-34قا ا  - .1912آخوناااد خراساااانی،
کفای االصول ،ص ،)905علی هذا باه نظار ماا ماراد
از آنچه که ق.ا از آن تحت عنوان فتااوی معتبار یااد
نماااوده ،منصااارن اسااات از فتااااوایی ک اااه فقیه اااان
نگارنده آنها در قید حیات نیستند.
 -9با لحاظ بند پیشین در ما رد وفاات اماام راحال
بایااد گفاات محاادود نمااودن قضااات در بکااارگیری
مطلق فتاوای مقام معظ رهبری یاا رهبار فقیاد کبیار
جمه ا ری اس االمی ایااران باارخالن اطااالق و عاادم
تحدید اصال  150ق.ا مایباشاد (صاالحاحمدی،
سا ااعید ،تقریراتا اای با اارای تفسا اایر قااااانون اساساااای
جمه ری اسالمی ایران ،ذیل اصل  150ق.ا)

■  -1355جرائ حدی در شرع مشخص شادهاند
و آن تعاااداد کاااه در ق.م.ا جرمانگاااار ی شااادهاند،
ش ااامل  15ج اارم مااایباشاااند :زن ااا ،ل ااواط ،تفخی ااذ،
مس اااحقه ،ق ااوادی ،قاااذن ،س ااب نب اای ،مص اارن
مسکر (شرب خمر) ،سرقت حدی ،محارباه ،بغای
و افساد فیاالرض میشوند (در پیش ن یس الیحه
[همااین قااانون] مجااازات اسااالمی و در ماااده 511-3
آن آمده بود که« :جرائمی که در شارع مقادس بارای
آنها مجازات حدی تعیاین شاده اسات عبارتناد از:
 -1زنااا و ملحقااات آن (لااواط ،تفخیااذ و مسااامحه)
 -5قااوادی  -3قااذن  -9سااب النباای  -2ارتااداد و
باادعت گااذاری  -5خ ا ردن مسااکر -0ساارقت -8
م
محاربه و افساد فیاالرض ».اما بعدا بند  2حاذن
شد( .سا کی ،محمدرضا ،داره سه جلدی حقاوق
جاازای عمااومی ،ج :1جاارم و پدیااده جنااایی ،چ،1
ص )181ب اادعت و ِسا احر نی ااز در ش اارع پیشبین اای
شده است.
■  -1353باادون شاام مقااررات اصاال  150ق.ا،
ارزش قضااایی-حقااوقی فااراوان دارد .روش اعااالم
شده در آن ،در دادرسیهای حقوقی پذیرفته شاده
اساات و در درسااتی آن تردیاادی نیساات .هاار انسااان
خردمند آزادهای آن را میپساندد و ما رد ت ئیاد قارار
میدهد ،اما با وجود همه ارزشهاای نهفتاه در آن،
با اندکی دقت ،خیلی زود آشکار میشود کاه روش
یاد شده ،برای دادرسیهای حقوقی-مادنی چااره
سااااز اسااات و در صااادار حکا ا ب ااه دادرس یااااری
میرساند ،اما در دادرسیهای کیفاری نمایتواناد و
نبایااد کاااربرد پیاادا کنااد( .آخوناادی ،محمااود ،داره
آ.د.ک ،ج :0شناسای آ.د.ک ،چ ،1ص)53
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■  -1359در امک ااان ق اارار دادن منااابع ش اارعی کاااه
علیالخصوص در ام ر مدنی در حک قانون (و ناه
فراتر از آن) میباشند ،در رابطه با بکارگیری آنها در
تعی ا ااین ج ا اارائ و مجازاته ا ااا بای ا ااد تردی ااااد کا ااارد
همچنانکه اصل  35ق.ا نیز از اظهار تردید منطقی
مبتناای باار اصاال حا کمیاات قااانون در جرمانگااار ی،
تعیین مجازات و اجرای آنهاا حمایات کارده و آن را
نفی میکند .برخالن آنچه برخای بار آن متصا رند
اطا ااالق اصا اال  150ق.ا بنا ااابر اص ااال  ،35اسااااناد
بینالمللی و منابع اسالمی -علیالخصوص قرآن-
شااامل تعیااین جاارم و مجااازات نماایگااردد .برخاای از
مولفین محترم با ذکر مثالی سعی در ارائه نتیجهای
را داشااتهاند کااه ه ا مثااال و ه ا نتیجااه مقبااول مااا
م
نیست .مولف محترم اشعار داشتهاند« :مثال هرگااه
شکایتی مبنی بر ارتداد نزد قاضای مطارح شاود وی
بای اد بااا مراجعااه بااه منااابع شاارعی ،مجااازات آن را
تعیااین کنااد ز یارا قااانون در ایان زمینااه سااکوت کاارده
اسااات( ».زراعااات ،عبااااس ،داره حقاااوق جااازای
عماااومی 1و ،5ج ،1چ ،1صاااص )22-25براس ااااس
م اااده  5ق.آ.د.م« :ها ایچ دادگ اااهی نمااایتواناااد باااه
دعاااوایی رسا ایدگی کناااد مگااار اینکاااه شاااخص یاااا
اشخاص ذی نفع یا وکیال یاا قاائ مقاام یاا نمایناده
قانونیآن ا ااان رسا ا ایدگی ب ا ااه دع ا ااوا را برابا ااار قا اااانون
درخواس اات نم ااوده باش ااند ».بن ااابراین ط اارح ادع ااا
منوط به احراز ذی نفعای طاراح شاکایت مایباشاد
ک ااه از آنج ااایی ک ااه در ق ااانون ارت ااداد جرمانگ ااار ی
نشده و حسب اصال  35ق.ا حکا باه مجاازات و
اجرای آن باید تنها [و تنها] از طر یقدادگاه صالح و
بااهموجب قااانون باشااد ،بنااابراین بااا تکیااه باار اصاال
 150ق.ا که در مانحن فیاه فاقاد جایگااه مایباشاد

نمیتوان با این استداللها فردی را ما رد تعقیاب و
غیاره قاارار داد .باه یاااری ارسااال گازارش و نامااه فاقااد
ه یت نیز نمیتوان زمینه تحقق چنین امری را معد
نماااود چ اااه حساااب م ااااده  50ق.آ.د.ک مصا ااوب
« :1345گزارشه ا ا اااا و ناما ا ا ااههایی کا ا ا ااه ه ی ا ا ا ات
گزارشدهنااااادگان و ن یسا ا ااندگان آنهاا ااا مشا ا ااخص
نیساات ،نماایتوانااد مبنااای شااروع بااه تعقی اب قاارار
گیرد ،مگار آنکاه داللات بار وقاوع امار مهمای کناد کاه
موجااب اخااالل در نظا و امنیات عمااومی اساات یاا
همااراه بااا قرائن ای باشااد کااه بااه نظاار دادسااتان باارای
شروع باه تعقیاب کفایات مایکناد» .ارتاداد ناه جارم
عماااومی اسااات و ناااه در زم ااره ج اارائ واجااد جنب ااه
خصوصی قارار می گیارد( .صاالحاحمدی ،ساعید،
تقریراتااای بااارای تفسااایر ق ااانون اساس اای جمها ا ری
اسالمی ایران ،ذیل اصل )35
■  -1352ا گاار قاضاای در پیاادا کااردن قااانون موفااق
نشود ،بایاد در مناابع معتبار اساالمی و فتااوا و اصاول
حقوقی به جستجو بپردازد .استنثناء قدری بحا
انگیز است زیرا صحبت از تعارض ه کارده اسات
در حالی که قاضای نمایتواناد باه علات تعاارض یاا
اجما اااال ق ااااوانین ،متوس ا اال ب ا ااه عقای ا ااد علم ا اااء و
حقوقاادانان شااود ،زیاارا در چنااین وضااعیتی بایااد بااا
توجه به روشهایی کاه در اصاول ما رد قباول اسات و
با استفاده از عقاید علماا ،تعاارض و اجماال را رفاع
کنااد .فقااا در صااا رت نبااود قااانون ،ماایتوانااد بااه
فتواهااای معتباار رجااوع کنااد ولاای تشااخیص فتااوای
معتب اار مس ااالهای دشاااوار اس اات ،ز ی اارا معتب اار ب ااودن
عقیدهای ممکن است با توجاه باه مباانی عقیادتی
قضااات ،فاارق بکنااد .ممکاان اساات یاام قاضاای
فتوایی را معتبر بداند و قاضی دیگر فتوای دیگاری

 401قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی
را ،بااه همااین علاات ممکاان اساات آراء قضااات بااا
همدیگر متفاوت شود .این مشکل هر چند راهحال
قطع اای ن اادارد ،ول اای در جر ی ااان مراحااال مختلاااف
م
دادرسی ،نهایتاا ،قابال حال اسات ز یارا باه هار حاال
قانون گذار تشاخیص دادگااه تجدیادنظر را معتبرتار
از دادگاه نخستین و تشخیص دیوان عاالی کشا ر را
معتبرتر از هر دو دانسته است و اختالن استنباط از
م
این قبیل ،عمال ،در مراحل رسایدگی رفاع مایشاود.
(یوسف زاده ،مرتضی ،آیین دادرسی مادنی ،چ،1
صص)135-130
■  -1355ما محدود باه قواعاد شارع هساتی  ،ولای
محدود به فتاوای فقهاء نیستی ( .کات زیان ،ناصر،
مبانی حقوق عمومی ،چ ،3ش  ،555ص)920
■  -1350تعااداد حاادود در فقااه ،اختالف ای اساات
امااا قااانون ،آنهااا را منحصاار در زنااا ،لااواط ،تفخی اذ
مساحقه ،قوادی ،قذن ،سب نبی ،شرب مساکر،
محارب ااه و س اارقت بغا ای و افس اااد فا ای االرض ک اارده
اساات .ارت ااداد ،ادع ااای نب ااوت از جملاااه جرایمااای
اساات کااه عااده ای ،آنهااا را جاازء حاادود ماایداننااد.
(زراعاات ،عباااس ،داره جدیااد دو جلاادی حقااوق
جاا اازای عماا ااومی ،ج :5مجازاتها اااا و اقااااادامات
ت مینی ،چ ،1ص)18
■  -1358هرچن ااد در م اااده  375ق.م.ا ب اارخالن
ماده  555ق.م.ا مصوب  1307کاه از عباارت ابهاام
م
برانگیز «شرعا مستحق کشتن نباشد» استفاده کارده
بااود ،بااه صااراحت بااه ذ کاار مصااادیق در پااانج بناااد
پرداختااه اساات و ایاان احضاااء ،نشااانه توجااه بیشااتر
قانون گاذار باه اصال قاانونی باودن جارم و مجاازات
م اایباش ااد ،ول اای هم ااواره بای ااد توج ااه داشااات کاااه
مصادیق بندهای (الف) و (ب) ،منحصر به موارد

مااذک ر در ماااده  375ق.م.ا نیساات و بااه ط ا ر قطااع،
موارد موضوع ماده  557ق.م.ا را نیاز در بار مایگیارد.
(آقایینیاااااا ،حساااااین ،جاا اارای علیاا ااه اشاا ااخاص
(جنایات) ،چ ،8ص)149
■  -1354قاعااده حکوماات قااانون حااا ک در زمااان
ارتکاااب و عااادم تااا ثیر آن در گذشااته کااه در قااوانین
کیفری بیشتر کش رهای جهان آمده و در بند  5ماده
 11اعالمیه حقوق بشر مصوب  1494مجمع عمومی
سااازمان ملاال متحااد ت یی اد شااده اساات ،در تماادن
کناونی ،باه عنااوان ضاامن آزادی و امنیات انسااان در
براب اار حکومتهاااا ،ارزش اای جه ااانی اس اات و بایا اد
محتاارم داشااته شااود .پااس بای اد پااذیرفت کااه اصاال
 150ق.ا که در موارد سکوت قانون رجوع به مناابع
دیگاار و از جملااه فتاااوای معتباار را در زمااره تکااالیف
قاض ای قاارار داده ،مناسااب و ناااظر حقااوقی اساات و
تعیین جرم و مجازات تابع قواعد خاص و از قلمارو
آن بیارون اساات (در ای ان باااره و تعااارض ماااده 584
ق.آ.د.ک با ق.ا ر.ك باه :کات ز یاان ،ناصار ،مقدماه
عل اااا حق ااااوق ،چ ،5ش  ،148ص ا ااص 514-518و
مبانی حقوق عمومی ،چ ،3ش  ،515ص)935
■  -1307اصااال  150ق.ا :قاضا ای موظ ااف اس اات
کوشش کند حک هر دعوا را در قوانین مدونه بیاباد
و ا گر نیابد با استناد به منابع معتبراسالمی یا فتاوی
معتبااار ،حکااا قضااایه را صااادر نمایااد و نماایتوانااد
بااه بهانااه سااکوت ی اا نقااص ی اا اجمااال ی اا تعااارض
قوانین مدوناه ،از رسایدگی باه دعاوا و صادار حکا
امتناع ارزد.
■  -1301م ا ا ا ااااده  5ق.آ.د.ک مصا ا ا ا ااوب :1345
دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد ،حقاوق
طرفین دعوی را تضمین کند و قواعاد آن نسابت باه
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اشخاصی که در شرای مسااوی باه سابب ارتکااب
جاارای مشااابه تحاات تعقیااب قاارار مااایگیرناااد ،باااه

ص رت یکسان اعمال شود.

بخش دوم -جرائم موجب حد
فصل اول -زنا
ماده  - 221تعریف قانونی زنا

ماده « -221زنا» عبارت است از جماع مرد و زنی کاه علقاه زوجیات باین آنهاا نباوده و از ماوارد
وطی به شبهه نیز نباشد.
ُ
ُ
ُ
ُ
تبصااره  -1جماااع بااا دخااول اناادام تناساالی ماارد بااه اناادازه ختنااه گاه در قباال یاا دباار زن محقااق
میشود.
تبصااره  -2هرگاااه طاارفین ی اا یک ای از آنهااا نابااالغ باشااد ،زنااا محقااق اساات لکاان نابااالغ مجااازات
نمیشاود و حساب ماورد باه اقادامات تاأمینی و تربیتای مق ّارر در کتااب اول ایان قاانون محکاوم
میگردد.
■  -1303در قااانون سااابق در خصااوص «جماااع»
■  -1305منظ ر از «زناا» آن اسات کاه مارد باا علا
م
نبودن رابطه زوجیت آلت خود را به قدر حشفه در عبارت «مرد با زنی که بر او ذاتاا حارام اسات» آماده
آلت زن داخل بنمایاد ،خاواه ایان عمال در قبال زن بود در حالی که در قانون جدید قانون گذار عبارت
باشد یا در دبر او و چنان چه به تصا ر وجاود رابطاه «عقلاااه زوجیااات باااین آنه ااا نب ااوده» را ب ااه کار گرفت ااه
زوجی ات ایاان عماال انجااام گااردد و حااال آنکاااه در است.
ُ
حقیقاات رابطااه نباشااد ،نزدیک ای بااه شاابهه خواهااد ■  -1309این ماده در تعر یاف «جمااع» از قبال یاا
بود (امامی ،سید حسن ،داره حقوق مادنی ،جُ ،9د ُباار اسااتفاده نمااوده در حااالی کااه در قااانون سااابق
عبارت «ولو در ُدبر» استفاده شده بود.
چ ،12ص)315
ماده  - 222جماع با میت

ّ
ماده  -222جماع با میت ،زنا است مگر جماع زو با زوجه متوفاای خاود کاه زناا نیسات؛ لکان
موجب  31تا  74ضربه شالق تعزیری درجه  3میشود.
■  -1302ایا ا اان م ا ا ا رد در قا ا ااانون سا ااااابق ما اااا رد است .در م رد عنوان مجرمانه نیز شاید بتوان گفت
پیشبینای قارار نگرفتاه باود .باه نظار مایرساد عمال ارتکاااب رفتااار مثباات مز ب ا ر بااا میاات ،در حک ا زنااا
مرتکب نباید تحات عناوان زناا جرمانگاار ی شاود .است و آثار مترتبه بر آن بار میشود.
به نظر ما مجازات رفتار جرمانگاار ی شاده ،شادید

 321قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی
 ،__ -544جامع المسائل ،ج ،1انتشارات امیر ،ق 1383. ،
 ،__ ،__ -377ج.__ ،__ ،__ ،5
 -371فتحی بهنسی ،احمد ،مدخل الفقه الجنایی االسالمی ،دارالشروق1487. ،
 -375فدایی ،فر ید ،مقاله «حالت خطرنا ک» ،ش  52نشر یه حقوقی دادگستری ،زمستان 1300.
 -373فیرازآبادی ،قاموس المحی  ،نشردارالمعرفه ،ج ،5بیتا.
 -379فیض ،علیرضا ،مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسالم ،چ ،8سازمان چاپ و انتشار.
 -372قائ مقام فراهانی ،سیدعبدالمجید ،حقوق بینالملل ،چ ،1چاپ بهارستان1358. ،
 -375قاس زاده ،سید مرتضی ،الزامها و مسؤولیت مدنی بدون قرارداد ،چ ،0میزان.
 -370قاضی جهانی ،بهرام و همکاران ،باردار ی و زایمان ا یلیامز ،ج ،5انتشارات گلبان1381. ،
 -378قبلهای خوئی،خلیل ،قواعد فقه :بخش جزایی ،چ ،1سمت.
 ،__ -374مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین ،ش  4مجله دیدگاههای حقوقی ،بهار
1300.
 -317قرشی شافعی ،أبوعبداهلل محمد بن إدر یس ،مسند اإلمام الشافعی ،ج ،3چ ،1ک یت ،شرکه غراس
للنشر و الت ز یع 1952 ،ها.ق.
 -311قر یب ،محمد ،تبیین اللغات لتبیان اآلیات (فرهنگ لغات قرآن) ،ج  ،1چ  ،1انتشارات بنیاد،
1355.
 -315قوشه ،شیما ،ابعاد حقوق مواد روانگردان با ت کید بر ا کستاز یها ،ش  5مجله علوم جنایی
دانشکده حقوق دانشگاه تهران1385. ،
 -313قندی ،محسن ،دیباچهای بر مددکار ی اجتماعی ،ص ،15انتشارات عطایی1390. ،
 -319قیاسی ،جاللالدین ،تسبیب در قوانین کیفری ،چ ،1انتشارات مدین ،1302 ،ق .
 -312کات ز یان ،امیرناصر ،داره دو جلدی اثبات و دلیل اثبات ،ج  ،1چ  ،3میزان1380. ،
 ،__ -315ارث ،چ.__ ،3
 ،__ -310الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) ،ج  ،1چ  ،8انتشارات دانشگاه تهران.
 ،__ -318اعتبار قضیه محکوم بها در ام ر مدنی ،چ  ،0میزان.
 ،__ -314اعمال حقوقی ،چ ،17شرکت سهامی انتشار.
 ،__ -357مقاله :تحقیقی در زمینه عل  ،رازنامه میزان ،ش 1357./3/4 ،145
 ،__ -351حقوق انتقالی ،تعارض قوانین در زمان ،چ  ،3میزان.
 ،__ -355داره دو جلدی حقوق خانواده ،ج ،5چ  ،0شرکت سهامی انتشار.
 ،__ -353قانون مدنی در نظ حقوقی کنونی ،چ.__ ،37
 ،__ ،__ -359قواعد عمومی قراردادها ،ج ،1چ.__ ،0
 ،__ ،__ ،__ -352ج ،9چ.__ ،2
 ،__ -355وقایع حقوقی ،چ  ،15میزان.

فهرست منابع 323
 ،__ -350مبانی حقوق عمومی ،چ ،3انتشارات دانشگاه تهران.
 ،__358داره عقود معین ،ج  ،5چ  ،5شرکت سهامی انتشار.
 ،__ ،__ -354ج ،3چ.__ ،2
 ،__ ،__ -337ج ،9چ.__ ،5
 ،__ -331مقدمه عل حقوق ،چ.__ ،37
 ،__ -335و ایزانلو ،محسن ،مسؤولیت مدنی ،ج ،3چ ،1انتشارات دانشگاه تهران.
 -333کاسانی ،اب بکر بن مسعود بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع ،ج ،0مطبعه الجمالیه1458. ،
 -339کاشانی ،سید محمود ،قراردادهای ا یژه ،چ ،1میزان.
 -332کدی ر ،محسن ،امام سجاد (ع) و حقوق مردم ،چ ،1انتشارات ک یر1380. ،
 -335کر یمی ،عباس ،ادله اثبات دعوا ،چ ،3نشر میزان.
 -330کالنتر یان ،مرتضی ،مجموعه نظر یههای مش رتی ا.ح.د در زمینه مسایل کیفری ،چ  ،1جاودانه،
.1384
 -338کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،ج  ،0چ  ،9دارالکتب االسالمیه ،تهران،
1352.
 ،__ ،__ ،__ -334ج.__ ،__ ،2
 ،__ -397فروع من الکافی ،ج.__ ،0
 -391کیهان ،را یه قضایی ،آرشیو حقوقی1398. ،
 -395گلداز یان ،ایرج ،بایستههای حقوق جزای عمومی ،چ  ،51میزان1347. ،
 ،__ -393حقوق جزای اختصاصی :جرائ علیه تمامیت جسمانی ،شخصیت معنوی ،اموال و
مالکیت ،امنیت و آسایش عمومی ،چ  ،19انتشارات دانشگاه تهران.
 -399گلداز یان ،ایرج ،حقوق جزای عمومی ایران ،ج  ،1انتشارات دانشگاه تهران.
 ،__ -392حقوق کیفری تطبیقی ،انتشارات ماجد1309. ،
 ،__ -395مقاله کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه ،فصلنامه حق ،ش 1352. ،2
 ،__ -390محشای قانون مجارات اسالمی ،ا یرایش سوم ،چ  ،0انتشارات مجد ،سال .1385
 -398گرجی ،ابوالقاس ؛ صفری ،محسن؛ دیات ،چ  ،1میزان.
 ،__ -394با همکار ی دکتر سید حسین صفایی ،دکتر سید عزتاهلل عراقی ،دکتر اسداهلل امامی ،دکتر
سید مرتضی قاس زاده ،دکتر محمود صادقی ،عباس برزوئی ،احمد حمیدزاده و بتول آهنی ،بررسی
تطبیقی حقوق خانواده ،چ ،5انتشارات دانشگاه تهران.
 ،__ -327داره دوجلدی مقاالت حقوقی ،ج ،5چ.__ ،1
 -321ش  32نشر یه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،مقاله رابطه حقوق و فقه ،پاییز
1302
 -325گودرز ی ،فرامرز ،پزشکی قانونی ،ج ،1انتشارات انیشتن1358. ،
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 ،__ -323و مهرزاد کیانی ،اصول طب قانونی و مسمومیتها ،تهران ،انتشارات رازنام رسمی1387. ،
 -329گولد و کولب ،فرهنگ علوم اجتماعی ،چ( ،5ترجمه محمدجواد زاهدی) ،نشر ماز یار1389. ،
 -322لینف ردر یس ،مختصر روان پزشکی( ،ترجمه گروهی از مترجمان) ،چ ،1مرکز نشر دانشگاهی.
 -325متین ،احمد ،مجموعه را یه قضایی1337. ،
 -320متین دفتری ،احمد ،داره جدید دو جلدی آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،ج ،5چ ،3نشر
مجد.
 -328مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج( ،11ترجمه علی دوانی) ،دارالکتب االسالمیه1359. ،
 ،__ -324بحاراالنوار ،ج ،51چ ،1مؤسسه الوفا ،داراحیاء التراث العربی.
 ،__ -357حدود و قصاص و دیات (تحقیق و بررسی از علی فاضل) نشر آثار اسالمی1355. ،
 -351مجموعه را یه قضایی ،آرشیو حقوقی کیهان ،سال 1395
 -355مجموعه قوانین سال 1323.
 __ -353سال 1325.
 __ -359سال 1392.
 -352محسنی ،مرتضی ،داره حقوق جزای عمومی ،ج :1کلیات حقوق ،چ ،3انتشارات کتابخانه
گنج دانش.
 ،__ ،__ -355ج :5پدیده جنایی ،چ.__ ،5
 ،__ ،__ -350ج :3مسؤولیت کیفری ،چ.__ ،1
 -358محسنی ،منوچهر ،مقدمات جامعهشناسی ،چ ،1انتشارات امیرکبیر.
 -354محقق اردبیلی ،مجمع الفائده والبرهان فی شرح االرشادالذهان ،چاپ سنگی ،کتابخانه مدرسه
عالی شهید مطهری.
 -307محقق ثانی( ،شیخ ن رالدین ،علی بن الحسین بن عبدالعالی کرکی عاملی) ،جامع المقاصد فی
شرح القواعد ،ج ،1موسسه آلالبیت (ع) الحیاء التراث ،ق  1978 ،ها.ق.
 -301محقق حلی ،شرایع االسالم فی مسایل الحالل و الحرام (ترجمه ابوالقاس بن احمد یزدی) ،ج،3
چ ،1انتشارات دانشگاه تهران.
 ،__ -305شرایع االسالم ،ج ،9طبع استقالل تهران.
 ،__ ،__ ،__ -303نجف ،مطبعه اآلداب 1454 ،م.
 ،__ -309المختصرالنافع ،نشر الهام ،1300 ،تهران.
 -302محقق داماد ،سید مصطفی ،بررسی فقهی حقوق خانواده ،چ  ،15مرکز نشر علوم اسالمی.
 ،__ -305فقه پزشکی ،چ  ،1انتشارات حقوقی.
 ،__ -300قواعد فقه بخش مدنی ،چ 1380. ،__ ،2
 ،__ -308قواعد فقه بخش قضایی ،چ .__ ،2
 -304محقق خراسانی ،کفایهاالصول ،ج ،5چاپ کتابفروشی اسالمیه.
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 -387محمدی گیالنی ،محمد ،حقوق کیفری در اسالم ،انتشارات المهدی1355. ،
 -381محمودی ،عباس علی ،حقوق جزای اسالمی ،انتشارات نهضت زنان مسلمان ،ج1324. ،5
 -385محمودی جانکی ،فیراز ،سخنرانی تحت عنوان نظام کیفردهی در قانون جدید در دومین
نشست از سلسله نشستهای نقد و بررسی قانون مجارات اسالمی جدید ،سه شنبه  1347/71/54در
دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
 -383مدنی ،جاللالدین ،آیین دادرسی کیفری یم و دو ،انتشارات پایدار1308. ،
 ،__ -389آیین دادرسی مدنی ،ج ،5چ.__ ،5
 ،__ -382داره حقوق مدنی ،ج ،1چ.__ ،1
 ،__ ،__ -385ج ،2چ.__ ،5
 ،__ ،__ -380ج ،0چ.__ ،1
 ،__ ،__ -388ج ،4چ.__ ،1
 -384مدنی کاشانی ،رضا ،القصاص للفقهاء والخواص ،موسسه النشراالسالمی.
 -347مدنی تبر یزی ،یوسف ،کتاب القضاء.
 -341مرعشی شوشتری ،محمدحسین ،شرح قانون حدود و قصاص ،ج ،1ازارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.
 ،__ -345دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسالم ،ج ،1چ ،1نشر میزان1303. ،
 ،__ -343تقر یرات درس داره دکتری حقوق جزا در مدرسه عالی شهید مطهری ،ت به و نقش آن در
سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسالمی.
 ،__ -349مقاله قاعده اقرار العقالء ،مجله مطالعات حقوقی و قضایی ،ش  ،9زمستان 1359.
 -342مرکز تحقیقات فقهی ،گنجینه آرای فقهی-قضایی تحت برنامه .1304 ،Dos
 -345مزروعی ،رسول ،مقاله تغلی دیه در موارد پرداخت آن از بیتالمال ،نشر یه پیام آم زش ،ش ،4
مرداد و شهر ی ر 1383.
 -340مسعود ،جبران ،الرائد معج لغوی عصری ،ج ،5چ ،0دارالعل للمالیین 1445 ،م.
 -348مطهری ،مرتضی ،بیست گفتار ،ج ،1چ ،0انتشارات صدرا1307. ،
 -344مظفر ،محمدرضا ،اصول فقه ،چ ،1دارالعل .
 ،__ -977المنطق ،دارالتعارن للمطبوعات ،س  1975ها.ق.
 -971معاونت آم زشی قوه قضائیه ،داره کامل سلسله پژوهشهای فقهی-حقوقی ،ج :8اعتبار سند و
تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه ،انتشارات جنگل.
 ،__ -975ا یژهنامه قوانین و مقررات ،ضمیمه نشر یه پیام آم زش ،ش  ،19سال دوم ،مرداد  ،1384بخش
استفتائات قضایی.
 ،__ ،__ ،__ -973ش  ،55سال سوم ،مرداد .__ ،1347
 ،__ -979مجموعه نشستهای قضایی (مسایل قانون مجارات اسالمی) ج ،1انتشارات جاودانه.
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 -972معاونت پژوهش ،تدا ین و تنقیح قوانین و مقررات ر یاست جمه ر ی ،مجموعه قانون مجارات
اسالمی مصوب  ،1307چ ،9نشر ر یاست جمه ر ی.
ا
 -975معین ،محمد ،داره دو جلدی فرهنگ فارسی معین ،ج ،5چ ،1389 ،3انتشارات ا ِدنا.
 -970مغنیه ،محمدجواد ،الفقه علی المذاهب الخمسه ،دارالتیا الجدید ،بیروت.
 -978مقداد ،فاضل ،کنز العرفان فی فقه القرآن ،ج ،5چاپ محمدباقر بهبودی ،چاپ افست ،تهران،
 1382-1389ها.ق.
 -974مقدس اردبیلی ،مجمع الفائده و البرهان ،ج ،4انتشارات جامعه مدرسین ح زه علمیه ق .
 -917مکارم شیراز ی ،ناصر ،استفتائات جدید ،ج ،5مدرسه االمام علی بن ابی طالب (ع)
 ،__ -911انوارالفقاهه (کتاب الحدود و التعز یرات) ،ج.__ ،1
 ،__ -915تفسیر نمونه ،ج ،5چ ،5دارالکتب االسالمیه ،ق 1358 ،
 ،__ ،__ -913ج ،51چ.__ ،__ ،5
 -919منص ر ،محمود و رادمینا ،لغتنامه روانشناسی ،انتشارات ژرن.
 -912منص رآبادی ،عباس ،حقوق کیفری عمومی  ،1چ ،1349 ،1میزان.
 -915موسوی خمینی ،سیدروحاهلل ،داره دو جلدی تحر یرالوسیله ،ج ،5الطبعه الثانیه مطبعه اآلداب،
النجف األشرن 1347 ،ها.ق.
 ،__ -910تحر یرالوسیله ،ج ،5چ ،1مؤسسه تنظی و نشر آثار ،ق 1304. ،
 ،__ -918توضیح المسائل محشی (به کوشش سیدمحمدحسن بنی هاشمی) ،ج ،1ق  1959 ،ها.ق.
 ،__ -914صحیفه ن ر ،ج ،12سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی ،تهران1307. ،
 ،__ ،__ -957ج.__ ،__ ،57
 -951مهاجرانی ،عطاءاهلل ،نقد توطئه آیات شیطانی ،انتشارات افالطون1304. ،
 -955مهرپ ر ،حسین ،مجموعه نظر یات ش رای نگهبان ،انتشارات کیهان1301. ،
 -953میرمحمدصادقی ،حسین ،حقوق جزای بینالملل ،چ ،5میزان1385. ،
 ،__ -959حقوق کیفری اختصاصی ( :)1جرای علیه اشخاص ،چ.__ ،17
 ،__ ،__ -952چ.__ ،1345 ،11
 ،__ -955حقوق کیفری اختصاصی ( :)5جرای علیه اموال و مالکیت ،چ.__ ،3
 ،__ ،__ ،__ -950چ.__ ،1345 ،32
 ،__ -958حقوق کیفری اختصاصی ( :)3جرای علیه امنیت و آسایش عمومی ،چ.__ ،2
 ،__ ،__ -954چ1345. ،__ ،51
 ،__ -937مرار ی بر حقوق جزای انگلستان ،نشر حقوقدان.1305 ،
 -931میرسیدی ،سید منص ر ،مسؤولیت کیفری ،ج ،1چ.__ ،3
 -935نبراوی ،محمدسامی ،شرح االحکام العامه لقانون العق بات اللیبی ،چ3.
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 -933نبیپ ر ،محمد ،مقاله «شرائ مسؤولیت کیفری در الیحه قانون مجارات اسالمی ،نشر یه تعالی
حقوق ،ش ،0سال دوم ،مهر و آبان 1384.
 -939نجفی ابرند آبادی علی حسین؛ حات بیگی ،حمید؛ دانشنامه جرم شناسی ،چ  ،1مرکز چاپ و
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،انتشارات کتابخانه انتشارات کتابخانه گنج دانش.1300 ،
 -932نجفی اصفهانی ،محمدحسن ،داره کامل جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،داراحیاء التراث
العربی ،بیروت1355. ،
 ،__ -935داره جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،چ  ،5تهران ،دارالکتب االسالمیه1353. ،
 -930نجفی توانا ،علی و ایوب میلکی ،حقوق جزای عمومی ،ج  ،1چ  ،1جنگل1343. ،
 -938نشر یه پیام آم زش ،ش  ،19ضمیمه :ا یژهنامه قوانین و مقررات ،مرداد 1384.
 -934نماز ی ،حسین ،نظامهای اقتصادی ،چ  ،1شرکت سهامی انتشار1389. ،
 -997ن بهار ،رحی  ،اصل قضایی بودن مجازاتها (تحلیل فقهی حق بر محا کمه عادالنه) ،چ ،1تهران،
انتشارات شهردانش ،سال 1384.
 -991ن ربها ،رضا ،زمینه حقوق جزای عمومی ،چ ،13انتشارات کتابخانه انتشارات کتابخانه گنج
دانش.
 ،__ -995نگاهی به قانون مجارات اسالمی ،چ  ،5میزان.
 -993ن ر ی همدانی ،حسن 1771 ،مس له فقهی ،ج ،5چ ،2بهار  ،1388چاپخانه دفتر تبلیغات اسالمی
ح زه علمیه ق .
 -999ن راز ی فیراز ،رحمتاهلل ،حقوق جزای عمومی ،چ ،1میزان.
 -992واالس ،ربکا و دیگران ،حقوق بینالملل (ترجمه دکتر سید قاس زمانی) ،چ ،1انتشارات
شهردانش.
 -995وال ئی ،عیسی ،فرهنگ تشر یحی اصطالحات اصول ،چ ،5نشر نی.
 -990هارت ،اچ.ال.ای و هون ره ،تونی ،سببیت در حقوق کیفری (ترجمه حسین آقایینیا و دیگران)،
چ ،1میزان.
 -998هاشمی ،سید حسین ،گواهی زنان ،کتاب نقد ،ش  ،15پاییز 1381.
 -994هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی جمه ر ی اسالمی ،ج  :5حا کمیت و نهادهای سیاسی ،چ
 ،15نشر میزان.
 ،__ ،__ ،__ -927چ  ،1انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.1305 ،
 ،__-921اصول و مبانی کلی نظام جمه ر ی اسالمی ایران ،چ  ،15نشر میزان.
 -925هاشمی شاهرودی ،سید محمود ،بایستههای فقه جزا ،چ .__ ،1
 __ -923و دیگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السالم ،ج  ،3چ  ،1مؤسسه
دایرهالمعارن فقه اسالمی1385. ،
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