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ماده  -894تشکیل یا اداره دسته ،جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر برای بر هم زدن امنیت کشور

ماده  -431هر کس با هر مرامی ،دسته ،جمعیت یا شعبه ،جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا
خاار از کشاور تحات هار اساام یاا عناوانی تشاکیل دهاد یاا اداره نمایاد کاه هادف آن بار هاام زدن
امن ّیت کشور باشد و محارب شناخته نشود ،به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
مجازاتها -که «حدود شرعی» نام گرفتعهانعد -نیعز
■ بخش اول ماده  54ق.م.ا مصوب :5595
ً
«تعز یععر» مجععازاتی اسععت کععه مشععمول عنععوان ح عد ،بعضا مباحثی را میتوان پیش کشید که از جعوانبی
قصاص یا دیه نیست و بعه موجع قعانون در معوارد دیگ عععر و دس عععت ک ععع در مرحلع ععه عمع ععل ،حع ععا کی از
ارتکع ععاب محرمع ععات شع ععرعی یع ععا نق ع ع مقع ععررات انعطافپکیرى آنها است.
حکومتی تعیین و اعمال می گردد.
 -5وا گ عععکارى تعی عععین مجازاتهع ععای تعز ی ع عرى بع ععه
■ عناصر انعطافبخش در «تعز یرات» را میتعوان حا کمی عت :اصععوال حکومععت بععدون مجععازات معنععا
نععدارد .بععی گمععان ا گععر نگععاه مععا بععه دیععن از سععطح
چنین برشمرد:
 -5تناسع ع پعععکیرى بعععا جعععرم و شخصعععیت اف عععراد :نگععاهی «فعرد محععور» پیشععی نگیعرد ،از ابتععدا مجععال
مجازاتهععا بای عد در تناس ع بععا جععرم و شخص عیت بررسععی ای عن موضععوع را بععه روى خععود بسععتهای و بععه
مجععرم تعیععین گععردد و بععه وضععوح اوضععاع و احعععوال نقععشآفر ینیهععای حکومععت دینععی اهمیتععی نععداده
پیرامعونی جععرم لحعاظ شععود .بعه تعبیعر دیگعر ،کیفععر ،ای ؛ ولی ا گر به اسالم به مثابه وضعیتی بنگعر ی کعه
ً
باید خصلتی مشخصا معطوف به زمعان و مکعان را بخعععش عمعععدهاى از انتظاره ععا و کارآم ععدىهایش در
بع ععا خع ععود همع ععراه داشع ععته باشع ععد و در خ عععأ ته عععی از سععاحتهای اجتمععاع رخ مععینمای عد -آن گونععه کععه
وضع ع ع عععیتهای دوران شع ع ع ععکل نپع ع ععععکیرد .ایعع ع ع عن خود نیز از ما میخواهد -دیگر نمعیتعوانی اهمیعت
تناس پکیرى نکتهاى اسعت کعه معورد اتفعاق عقعال نقعععش دیعععن را در زمینعععههای گون ععا گون و از جمل ععه
مععیباش ععد و مناقش ععه چ ععالشانگیععزى ب ععر آن وجعععود مجازاتها نادیده بگیر ی  .بر این اساس و با توجه
نععدارد .فقععه بععا ارامععه تعز ی عرات ای عن خصعععلت را در به اینکه مفاهیمی از قبیعل اعمعال اقتعدار ،سیاسعت
مجازاتها پیشبینی کرده است .هعر چنعد فراتعر از جنععایی و غیععره از جملععه اصععلیترین خصععلتهای
تعز یع عرات و در ارتب ععاط ب ععا مجموع ععه مجازاتهعععای معنععابخش حکومععت مععیباشععد ،وا گععکارى تعیععین
شرعی بعر ثابعت مانعدن حکع و یعك نواخعت بعودن مجازاتهععای تعز ی عرى بععه حا کمی عت در ی عك نظععام
آن تو کید معیشعود؛ ولعی اوال :حعوزه ایعن احکعام در فقهی-اسعالمی ،و در چهعارچوب خواسعت جامععه
نسبت با تنوع گسترده و پردامنعه تعز یعرات ،چنعدان اسالمی به سالمت ،امنیت و تعومین حقعوق ،تفسعیر
ً
وسع عیه نیسعععت .ثانیع عا :در ارتبعععاط بعععا ایعععن گعععروه از و تعبیر میگردد .بر پایه اندیشه تعز یرات ،حکومت
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فرصععت مععییابععد کععه در سععه حععوزه نعععوع ،حجععع و
کیفیعع عت اج ع ععراى مجازاته ع ععا دیعع عدگاه برآم ععععده از
مصلحت را اعمال نماید.
بای عد اذعععان کععرد کععه در ارتبععاط بععا تعز ی عرات اینععك
مرحله جدیدى رخ نموده است .از ایعن مرحلعه کعه
بععا اسععتقرار نظععام جمهععورى اسععالمی شعععکل گرفتعععه
میتوان با عنوان «بهرهگیعرى نهعادین و قانونمنعد از
ظرفیتهععا و انعطافهععای نهفتععه در تعز یعرات» یعاد
کرد .کوشش در این زمینه ،وظیفه مهمی است که بر
دو مرا کز فقهعی و نهادهعاى قانون گعکار سعنگینی
میکند .این بهرهگیرى را باید به گونهاى سامان داد
کععه بععا فلسععفه پرانعطععاف تعز یعرات از یعك طععرف ،و
درون مای عههای فقععه از طععرف دیگععر و مقتض عیات و
واقعیتهع ع ععای زمانع ع ععه از جان ع ع ع س عععععوم هم ع عععراه و
هماهنگ گردد ،چه آنکعه در نظعام دینعی قعانون در
ع عین راه کععار بععودن بععراى مشععکالت زمععان ،نمععاد و
جلوه فقه و بعه تعبیعرى نماینعده آن در سعاحتهای
اجرایی است .میتعوان فراتعر رفعت و گفعت دمیعدن
روح تعز یع عرات در قال ه ععای ق ععانونی حتعععی نبایعععد
منفك و منزوى از بخشهعای دیگعر نظعام دینعی بعه
انجععام برسععد .قععانون تنهععا هنگععامی از پععس وظععایف
دل نظام دینعی
کلیتر و کالنتر خود بر میآید که در ِ
و نععه بععه عنععوان بخشععی جععداى افتععاده از آن شععکل
گیععرد و در نتیجععه بععا یکععهتازىهععای خعععود فض ععاى
تنفس را از دیگر بخشهای نظام بستاند و فرصت
ایفععاى نقععش و تعامععل را بععه قسععمتهای سیاسععی،
اقتصععادى ،اخالقععی و عرفععانی ندهععد( .انصععارى،
قعدرتاهلل ،تعز یعرات از دیعدگاه فقعه و حقعوق جععزا،
صص )52-54

■ [برخی از مصادیق] جرام ضد کشور و حکومت
ملی و دین اسالم و عفت عمومی عبارتند از:
 -5افشعععاء و انتشععار دسعععتورهای محرمانععه نظ ععامی و
اسرار ارتش و یا نقشه قالع و استحکامات نظامی.
 -5تشععو یق و تحععر یص مععردم بععه ارتکععاب جنحععه یعا
جنایتی بر ضد امنیت داخلی بعا خعارجی کشعور کعه
در ق.م.ا آمده است.
 -5اهانت به رهبر انقالب اسالمی یا مراجعه مسعل
تقلید.
 -8اهانععت بععه دی عن مبعین اسععالم و مقدسععات آن ی عا
سایر مکاه رسمی کشور.
 -2انتشار مقاالت یا مطال توهینآمیز یا افتراء و یا
بر خالف واقه و حقیقت نسبت به مراجه تقلید.
 -3انتشععار عکسهععا و تص ععاو یر و مطالعع خ ععالف
عفععت عمععومی و همچن عین انتشععار مععکا کرات سععری
دادگاههای دادگستری یا تحقیقات مراجه قضایی
ً
که قانونا افشاء آنها مجاز نیست؛
 -2انتشعععار معععکا کرات غیرعلنع عی مجل ععس شعععورای
اسالمی( .طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،آزادیهای
عمومی و حقوق بشر ،چ  ،5صص )554-559
■ «حععزب ،جمعی عت ،انجمععن ،سععازمان سیاس عی و
امثال آنهعا» تشعکیالتی اسعت کعه دارای معرامنامعه و
اساسنامه بوده و توسط یك گروه اشعخاص حقیقعی
معتقععد بععه آرمععانهععا و مش عی سیاس عی معععین توسععیس
شععده و اهععداف ،برنامععهها و رفتععار آن بععه صععورتی بععه
اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظعام جمهعور ی
اس عععالمی ای عععران مرب عععوط باشع ععد( .قع ععانون فعالی ع عت
احع عععزاب ،جمعیتهع عععا و انجمنه ع ععای سیاس ع ععی و
صععنفی و انجمنهععای اسععالمی ی عا اقلیتهععای دین عی
شناخته شده مصوب )5535/53/52
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■ «آزادی مج ععامه و انجمنه ععا» عبعععارت اسعععت از
اینکععه افععراد بتواننععد آزادانععه دور ه ع گععرد آمععده و بععا
تشکیل جمعیتی ،مساعی خود را بعه طعور گروهعی و
مستمر برای نیل به یك هدف معنوی و یا غیر آن به
ً
ک ععار بیاندازن ععد .ایع عن قبیع عل اجتماع ععات را معم ععوال
«انجمن یا کانون یعا باشعگاه یعا جمعیعت یعا حعزب»
مع ع ععینامنع ع ععد( .طباطبع ع ععایی مع ع ععؤتمنی ،منع ععععوچهر،
آزادیه ععای عم ععومی و حق ععوق بش ععر ،چ  ،5صعععص
)95-95
■ بععا توجععه بععه بکععارگیری قانون گععکار از لفععظ «هععر
کععس» مععککور در صععدر مععاده ،تفععاوتی در تابعیععت،
جنسیت ،سمت ،دین و مکه مرتکع نمعیکنعد
اما باید دانست مراد از آن «افراد حقیقی» است.
■ م ععاده ب ععه «گععروه» اش ععاره ک ععرده و علعععیرغ ععععدم
تصریح به لزوم متشعکل بعودن آن (کعه در معاده 543
ق.م.ا سابق مصوب  5525در معورد قیعام مسعلحانه
مععورد تصععریح قععرار گرفتععه بععود) بععه نظععر مععیرسععد کععه
مقععنن در مععاده  542قیععام مسععلحانه را برخاسعععته از
یک فعالیت متشکل و نظاممند میداند ،ز یعرا ا گعر
چنین نبود ،دلیلی برای اشاره کردن به گروه و ععدم
اشعاره بعه فععرد در معاده معورد بحععث وجعود نداشععت.
لیکن ،اینکه برای شمول ماده حعداقل تععداد گعروه
بایععد چنععد نفععر باشععد روشععن نیسععت .در مععاده 542
ق.م.ا مصعوب  5525کععه از یخععتن طععرح برانععدازی
توسط «هر فرد یا گروه» نام میبعرد ،مسعلما منظعور از
گروه ،با توجه به اینکه بعد از کلمه «فرد» آمده بود،
هر تعداد افراد بیش از یک نفر بود .لیکن ،در ماده
 849ق.م.ا (تعز یععرات) مصععوب  5522از تشععکیل
یا اداره «دسته ،جمعیت یا شعبه جمعیتی بعیش از
دو نفر در داخل یعا خعار از کشعور» بعرای بعره زدن

امنیععت کشعععور سععخن رفتععه اسععت .مععاده  59ق ععانون
مجازات جرام نیروهعای مسعلح مصعوب  5545نیعز
مجععازات نظامیععانی را تعیععین کععرده اسععت کععه بععرای
بره زدن امنیعت کشعور جمعیتعی بعا بعیش از دو نفعر
تشکیل دهند یا اداره نمایند( .منظور از «نظعامی»،
بعععه موجععع ق ععانون معععککور ،پرسععنل ارت ععش ،س ععپاه،
وزارت دفععاع ،اعضععای بس عیج مستضعععفین سععپاه،
پرسععنل وظیفععه در ح عین خععدمت ،پرسععنل مشععمول
نی عععروی انتظ عععامی و محصع ععالن آمع ععوز نظع ععامی و
انتظععامی در داخعععل کشعععور مععیباشععند .بععه ج ععرام
مربععوط بععه وظععایف خععاص نظععامی و انتظععامی ای عن
افراد در دادگاههای نظامی رسیدگی میشود) شاید
بتوان ،با توجه به موارد اخیرالککر و بر اسعاس اصعل
تفسیر به نفه مته  ،کلمعه «گعروه» را تععدادی بعیش
از دو نفر دانست .البته ،به این نکته نیز باید توجعه
کرد که چون موضعوع معاده « 542قیعام مسعلحانه در
براب عععر اسععععاس نظععععام جمهع ععوری اسع ععالمی ایع ععران»
ً
معععیباشعععد ،معم ععوال تععععداد اف ععراد درگی ععر در چن ععین
مععاجرایی زیععاد اسععت و مشععکل بتععوان تصععور کععرد کععه
یعک تععداد بسعیار محعدود و انگشعتشعمار بتواننععد
دسععت بععه قیععام مسععلحانه علیععه اسععاس حکومععت
بزننعععد( .میرمحمدصععادقی ،حسععین ،جععرام علیععه
امنیت و آسایش عمومی ،چ  ،55صص )32-33
■ این مادهِ ،اشکال ماده  55قانون تعز یعرات سعابق
مصعععوب  5535را مرتفعععه و تع ععداد اف ععراد حاض ععر در
دسععته یععا جمعیععت را تعیععین نمععوده و آن را بععیش از
دونفر ،یعنعی حعداقل سعه نفعر دانسعته اسعت .بعدین
ترتی  ،اشکاالت و اخعتالف نظرهعایی کعه درمعورد
حداقل تعداد گروه در ماده  55سابق پیش میآمعد،
در مععورد ایععن مععاده پععیش نمععیآیععد .بععدیهی اسععت،

 3۱قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی
برای شمول این معاده نسعبت بعه تشعکیل دهنعده یعا
اداره کننععده ضععرورتی نععدارد کععه همععه کسععانی کععه در
دسته یعا جمعیعت حضعور دارنعد و یعا حتعی حعداقل
سععه نفععر از آنهععا ،جععزء موسسععین و مععدیران باشعععند،
بلکه مه حضعور حعداقل  5نفعر در ایعن تشعکیالت
است ،که از میان آنها مؤسسین یا مدیران بر اساس
ایععن مععاده و اعضععای عععادی بععر اسععاس مععاده 899
مجععازات مععیشععوند( .میرمحمدصععادقی ،حس عین،
جععرام علیعه امنیعت و آسععایش عمععومی ،چ  ،55ص
)39
■ هرگاه کسی دسته یا جمعیت واحدی را توسیس
کرده و خود ه آن را اداره کند ،ظاهرا نمعیتعوان
او را بع ع ععه تحمع ع ععل دو مجع ع ععازات محکععععععوم کعع عععرد.
(میرمحمدصادقی ،حسعین ،جعرام علیعه امنیعت و
آسایش عمومی ،چ  ،55ص )25
■ قیععد «م عککور در مععاده  »894نشععان مععیدهععد کععه
منظععور مععاده از جمعیتهععا یععا دسععته جععات ،همععان
جمعیتهعا و دسعته جععاتی هسعتند کععه شعرایط مععاده
 894را دارند ،یعنعی اینکعه متشعکل از حعداقل سعه
نفر بوده و با هدف بره زدن امنیعت کشعور تشعکیل
شععده باش عند( .میرمحمدصععادقی ،حس عین ،جععرام
علیه امنیت و آسایش عمومی ،چ  ،55ص )25
■ از لح ععاظ عنص ععر روان ععی ،قانون گعععکار بعععه ج ععای
ً
اینکه کلمه «عالمعا» را در ابتعدای معاده ذ کعر کنعد ،از
عبعععارت «مگعععر اینکعععه ثابعععت شعععود از اه عععداف آن
بیاطالع بوده است» در انتهای ماده استفاده کرده
و بعععدین ترتی ع ع  ،اصعععل را بع ععر ععععال ب عععودن عض عععو
گکاشععته ،یعنععی فععرض کععرده اسععت کععه ا گععر کسععی در
دسته یا جمعیتی عضویت مییابد قطعا از اهداف
آن بعااطالع معیباشععد ،مگعر آنکعه خععود از عهعده بععار

اثبات مطله نبودن از اهداف آن دسته یا جمعیعت
برآیعععد .بععااین فععرض قعععانونی ،کععار محکععوم ک ععردن
این گونععه مجععرمین تسععهیل شععده اسععت .مشععابه ایععن
عبارت در ماده  894مشاهده نمیشود ،زیرا مطلعه
نبوده تشکیل دهنده یا اداره کننعده یعک جمعیعت
از اهداف آن امری بعید و غیرقابل تصور است؛ امعا
برف عععرض ک عععه چن عععین باشع ععد ،مثعععل اینکعععه مؤس عععس
جمعیععت آن را بععرای هععدف دیگععری توسععیس کععرده
ولععی سععایرین ،بععدون اطععالع او ،از آن جمعیععت در
بره زدن امنیت کشور استفاده کرده یعا اینکعه بععدا
در مواضعععه آن تغیی ععر ایج ععاد کنن ععد ،قطع ععا تش ععکیل
دهنده ،به دلیل عدم برخعورداری از عنصعر روانعی،
مشع ععععمول مف ع عععاد م ع عععاده مع ع ععککور نخواهع ع ععد شع ع ععد.
(میرمحمدصادقی ،حسعین ،جعرام علیعه امنیعت و
آسایش عمومی ،چ  ،55ص )25
■ تفععاوتی کععه بععین مععاده  894و  899وجععود دارد،
این است که در ماده  894بعه ایعن نکتعه کعه ِاعمعال
مجازات مککور در ماده منوط بعه محعارب شعناخته
نشدن مرتک است اشعاره نشعده اسعت ،شعاید بعه
ایعععن دلیعععل کعععه نقعععش این گونععه افععراد غیرمؤسععس و
ً
غیرمعدیر معمعوال آنچنعان اساسعی نیسعت کعه باععث
صدق عنعوان محا بعه گعردد .لعیکن تردیعدی وجعود
ندارد که چون محا به از زمره جرام مستوج حد
اسععت ،در صععورت صععدق آن عنععوان بععه هععر یععک از
ج ععرام تعزی ععری معععککور در ق ععانون ،بای ععد مج ععازات
محا بععه ِاعمععال گععردد و در چنععین صععورتی دیگععر جععا
برای ِاعمال مجازات تعز یعری بعاقی نخواهعد مانعد.
(میرمحمدصادقی ،حسعین ،جعرام علیعه امنیعت و
آسایش عمومی ،چ  ،55صص )25-25
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■ قانون گععکار تفععاوتی در اینکععه بععا تشععکیل یکععی از
موارد موضوع این معاده ،فعیالواقعه امنیعت کشعور بعه
ه بخورد یا نخورد قامل نشده و صرف تشعکیل یعا
اداره آن با هعدف بعر هع زدن امنیعت کشعور را کعافی
دانسته است.
■ امنی ععت کشع عور اعع ع اس ععت از امنی ععت داخلعععی و
خارجی.
■ در صععورت حضععور سععه نفععر در تشععکیالت ،مععواد
 894و  ،899حس ع مععورد ،قابععل ِاعمععال خواهنععد
بععود ،حتععی ا گععر یععک یععا دونفععر از آن افععراد بتواننععد از
استانای مککور در پایان معاده  899اسعتفاده کعرده و
بععا اثبععات عععدم اطععالع خععود از اهععداف دسعععته ی ععا
جمعیععت ،از مجععازات بگریزنععد و درنتیجععه ،تعععداد
باقیمانده از سه نفر کمتر شود .فرض کنید ،یک نفر
جمعیتعی را بعا حضعور دو عضعو دیگعر جهعت بعر هع
زدن امنیععت کشععور تشععکیل دهععد کععه یکععی از ایععن دو
عضععو از هععدف تشععکیل جمعیععت مطلععه و دیگععری
نسبت بعه ایعن امعر ناآ گعاه باشعد .درچنعین حعالتی،
عضععو تشععکیل دهنععده مشععمول مععاده  894و عضعععو
غیرمؤسع ععس ،ولع ععی مطلع ععه از هع ععدف تشععععکیالت،
مشععمول مععاده  899مععیگععردد ،ضععمن اینکععه عضععو
غیرمطلععه تحععت شععمول هععی یععک از ایععن دو مععاده
قععرار نگرفتععه و مشععمول مجععازات نمععیشععود .همععین
حک در مواردی جاری خواهد بعود کعه عضعو سعوم
ً
بععه هععر دلیععل ،مععثال اخععتالل دمععاغی ،ا کععراه و صععغیر
ممیع ع ع ع ععز بع ع ع ع ععودن ،قابع ع ع ع ععل مجع ع ع ع ععازات نباشع ع ع ععععد.
(میرمحمدصادقی ،حسعین ،جعرام علیعه امنیعت و
آسایش عمومی ،چ  ،55ص )25
■ دلیل اشعاره بعه «صعغیر ممیعز» آن اسعت کعه بعرای
صغیر غیرممیز یعا مجنعون نمعیتعوان اسعتقالل فکعر و

شخصیتی قامل شعده ،و درنتیجعه ،وی را در احعراز
حععداقل سععه نفععره بععودن جمعیعت بععه حسععاب آورد.
(میرمحمدصادقی ،حسعین ،جعرام علیعه امنیعت و
آسایش عمومی ،چ  ،55پاورقی ص )25
ً
■ مرام مرتک جعرم کعه غالبعا همعان معرام دسعته یعا
جمعیتعی کععه تشععکیل معیدهعد نیععز تلقعی مععیگععردد و
عب ع عععارت اسعععععت از بنی ع عععاد فکعع ععری ،ایعع ععدمولو ی،
اندیشهسازی با اعتقعادات معکهبی و مسعلکی معوثر
در مقام نیست.
فرقععی نمععیکنععد کععه مععرام مرتک ع بععه عنععوان رو
سیاسی یک فرد یا جمعیت ،مورد تومید و تصوی
حکومععت قععرار گرفتععه باشععد یععا نععه و همچنععین فرقععی
نمیکند که این امعر بعا توجعه بعه جنبعههای فکعری و
ایدمولو ی آن سیاسی محسوب شود یا غیرسیاسی.
(پیم عععانی ،ض عععیاءالدین ،جع ععرام علی ع عه امنی ع عت و
آسایش عمومی ،چ  ،5صص )52-54
■ رأی وحعععدت رو یعععه شعععماره 5532/55/59-255
هیوت عمومی دیوان عالی کشور :جراممی که اعالم
ً
شده عنوانا در ارتبعاط بعا امنیعت داخلعی جمهعور ی
اسععالمی ای عران موضععوع بنععد  5مععاده واحععده قععانون
حدود و صالحیت دادسراها و دادگاههای انقعالب
مصوب اردیبهشت ماه  5535میباشد که رسیدگی
بعععه آنهعععا در صعععالحیت دادس ععرای انق ععالب اس ععت
بنابراین رأی شماره  5538/58/59-55/455شععبه
 55دیوان عالی کشور که بعا ایعن نظعر مطابقعت دارد،
صحیح تشخیص میشعود .ایعن رأی بعر طبعق معاده
واحده قانون وحدت رو یه قضعایی مصعوب 5554
برای شع دیوان ععالی کشعور و دادگاههعا در معوارد
مشابه الزماالتباع است.
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■ نظر ی ع ع ع ع ع ع عه  5522/58/52-5355/2ا.ح.ق.ق:
تشکیل دهنده نیز جزء جمعیت است.
■ از قانون مجازات اسالمی مصوب :5595
ماده  -555هرکس سردسعتگی یعک گعروه مجرمانعه
را برعهععده گی عرد بععه حععدا کار مجععازات شععدیدتر ین
جرم عی کععه اعضععای آن گععروه در راسععتای اهععداف
همان گعروه مرتکع شعوند ،محکعوم معیگعردد مگعر
آنکه جرم ارتکابی موجع حعد یعا قصعاص یعا دیعه
باشععد کععه در ایععن صععورت بععه ح ععدا کار مج ععازات
معاونت در آن جرم محکوم میشعود .در محا بعه و
افساد فیاالرض زمانی که عنوان محارب یا مفسد
فیاالرض بعر سردسعته گعروه مجرمانعه صعدق کنعد،
حس ع ع مع ععورد بع ععه مجع ععازات محع ععارب ی عععا مفس عععد
فیاالرض محکوم میگردد.
ً
تبصره -5گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا
منس ععج متش ععکل از س ععه نف ععر یع عا بیشعععتر کعععه ب ععرای
ارتکعاب جعرم تشععکیل معیشعود یعا پعس از تشععکیل،
هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد.
تبصره -5سردستگی عبارت از تشعکیل یعا طراحعی
یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
■ از قانون مجازات جرام نیروهای مسلح مصوب
:5545/55/59
مععاده  -4هععر نظععامی کععه بععه منظععور برانععدازی نظععام
جمهععوری اسععالمی جمعیتععی تشععکیل دهععد یععا اداره
نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یعا معاونعت معوثر
داشته باشد محارب محسوب میشود.
تبصعععره  -5در صعععورتی کعععه اداره کننعععده و تشعععکیل
دهنده جمعیت یعا ا کاعر اعضعاء از پرسعنل نیروهعای
مسععلح باشععند بععه جععرام همععه اعضعععاء در محععا ک
نظامی رسیدگی خواهد شد.

تبصععره  -5منظععور از جمعیععت مععککور در ایععن مععاده
همکاری سه نفر یا بیشتر است.
ماده  -52هر نظامی که برنامعه برانعداز ی بعه مفهعوم
تغییعععر و ن ععابودی اس ععاس نظ ععام جمه ععور ی اس ععالمی
ای عران را طراحعععی یعععا بعععدان اقععدام نمععوده و بععه ایععن
منظععور جمعیت عی تشععکیل دهععد ی عا اداره نمای عد ی عا در
چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد
محارب محسوب میشود.
مععاده  -54هععر یععك از اشععخاص مععککور در مععاده 52
قبل از کشف توطئه و دستگیری ،توبه نماید و خود
را به موموران معرفعی کنعد و اطالععاتش را در اختیعار
بگکارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود،
حعععد محا بعععه از او سعععاقط ش ععده و چنانچ ععه اق ععدام
مرتک موج اخالل در نظ و صیانت و امنیعت
جامعه یا بی تجری وی یا دیگران گردد ،به حبس
از یك تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی
که مرتک جرم دیگری شده باشد به مجعازات آن
جرم نیز محکوم میشود.
ماده  -59هر نظامی که به منظور بعره زدن امنیعت
کشععور (ایجععاد رع ع  ،آشععوب و قتععل) ،جمعیت عی بععا
بیش از دو نفر تشعکیل دهعد یعا اداره کنعد ،چنانچعه
محععارب شععناخته نش عود بععه حععبس از سععه تععا پععانزده
سال محکوم میگردد .اعضای جمعیت که نسبت
به اهداف آن آ گاهی دارند در صورتی که محارب
شعناخته نشععوند بعه دو تععا پعنج سععال حعبس محکععوم
میگردند.
مععاده  -55هععر نظععامی کععه بععه نحععوی از انحععاء بععرای
جعععدا کردن قسعععمتی از قلمععرو حا کمیععت جمهععور ی
اسالمی ایران یعا بعرای لطمعه واردکعردن بعه تمامیعت
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ارض عی ی عا اسععتقالل کشععور جمهععور ی اسععالمی ای عران
اقدام نماید به مجازات محارب محکوم میشود.
مععاده  -55نظامی عانی کععه مرتکع جععرام ز ی عر شععوند
چنانچععه ارتکععاب جععرم آنععان بععه منظععور برانععداز ی
نظ ععام و همک ععار ی ب ععا دش ععمن باش ععد بعععه مج ععازات
محارب و در غیر این صورت به سعه تعا پعانزده سعال
حبس تعز یری محکوم میگردند:
الف :هر نظامی که افراد تحعت فرمانعدهی خعود یعا
پایگاه یا محلی که حفاظت آن بعه عهعده او سعپرده
شده یا توسیسات و تجهیزات و سعاز و بعرگ نظعامی
یا نقشهها و اسعناد و اسعرار نظعامی و نظعامر آنهعا را بعه
دشمن تسلی یا افشاء نماید.
ب -هر نظامی که برای انجام مقاصعد دشعمن بعا او
تبانی کند.
 هععر نظععامی کععه بععرای دولععت در حععال جنععگ بععاایران یا برای گروهها یا دسعتجات محعارب و مفسعد
جمععهآوری نیعرو ی عا کمععك نمایعد ی عا سععایر افععراد را بععه
الحععاق بععه دشععمنان ی عا محا بععان و مفسععدان اغععوا و
تشععو یق کنععد ی عا عمععال وسععامل الحععاق آنععان را فععراه
آورد.
م ععاده  -55ه ععر نظ ععامی ک ععه علیع عه نظ ععام جمهعععور ی
اس ععالمی ایع عران اق ععدام مس ععلحانه نمایعععد ،مح ععارب
محسوب میشود.
ماده  -55هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که
به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هسعتند اجبعار
یا تحر یك به فرار یا تسلی یعا ععدم اجعرای وظعامف
نظامی کند یا موجبات فعرار را تسعهیل یعا بعا علع بعه
فرار ی بودن ،آنان را مخفی نماید در صورتی که به
منظععور برانععداز ی حکومععت یععا شکسعععت نیروهععای

خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محعارب
واال به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
م عععاده  -58اف عععراد ز ی عععر جاسع ععوس محسع ععوب و بع ععه
مجازاتهای ذیل محکوم میشوند:
الف :هعر نظعامی کعه اسعناد یعا اطالععات یعا اشعیای
دارای ا ز اطالع عععاتی را در اختی ع عار دشعععمن و ی ع عا
بیگانه قرار دهد و این امر بعرای عملیعات نظعامی یعا
نسععععبت بععععه امنیععععت توسیسع ععات ،اسع ععتحکامات،
پایگاهها ،کارخانجات ،انبارهای داممی یا معوقتی
تسعععلیحاتی ،توقفگاهه ععای موق ععت ،س ععاختمانهای
نظامی ،کشتیها ،هواپیماهعا یعا وسعامل نقلیعه زمینعی
نظامی یا امنیت توسیسات دفاعی کشور مضر باشد
به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
ب -هر نظامی که اسناد یعا اطالععات بعرای دشعمن
یا بیگانگان تحصیل کعرده ،بعه هعر دلیلعی موفعق بعه
تسعععلی آن نشعععود بعععه حعععبس از سععه تععا پععانزده سععال
محکوم میگردد.
 هر نظامی کعه اسعرار نظعامی ،سیاسعی ،امنیتعی،اقتصادی و یا صنعتی مربوط بعه نیروهعای مسعلح را
به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابه
آنععان تسععلی و ی عا آنععان را از مفععاد آن آ گععاه سععازد بععه
مجازات محارب محکوم خواهد شد.
د -هععر نظععامی کععه بععرای بععه دس عت آوردن اسععناد ی عا
اطالعععات طبقهبنععدی شععده ،بععه نفععه دشععمن و ی عا
بیگانعععه بعععه محعععل نگهعععدار ی اس ععناد یععا اطالع ععات
داخعععل شعععود ،چنانچعععه ب ععه موجع ع ق ععوانین دیگ ععر
مستوج مجازات شدیدتری نباشد ،بعه حعبس از
دو تا ده سال محکوم میگردد.
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ً
ً
تبصععره -ه ععر نظ ععامی ک ععه عالم ععا و عام ععدا فقعععط بعععه
صورت غیرمجاز به محل مککور وارد شود به حبس
از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
هعع -هععر بیگانععه کععه بععرای کس ع اطالعععات بععه نفععه
دشع ععمن بع ععه پایگاههع ععا ،کارخانجع ععات ،انباره عععای
تسع ع ععلیحاتی ،اردوگاههع ع ععای نظع ع ععامی ،یگانه ع عععای
نیروهعععای مسعععلح ،توقفگاههعععای معععوقتی نظعععامی،
سعععاختمانهای دفعععاعی نظعععامی و وس عععامط نقلی عععه
زمینعی ،هععوامی و د یعامی وارد شععده یعا بععه محلهععای
نگهدار ی اسناد یا اطالعات داخل شعود بعه اععدام
و در غی عر ای عن صععورت بععه حععبس از ی عك تععا ده سععال
محکوم میگردد.
تبصره  -5هر کس در جعرام جاسوسعی بعا نظامیعان
مشععارکت نمای عد بععه تبععه مجرمععان اصععلی نظععامی در
دادگاههای نظامی محا کمه و به همان مجازاتی که
برای نظامیان مقرر است ،محکوم میشود.
تبصععره  -5معاونععت در امععر جاسوس عی و ی عا مخف عی
نمععودن و پنععاه دادن بععه جاسععوس جععرم محسععوب و
مرتکع ع ع ب ع ععه تب ع ععه مجرم ع ععان اص ع ععلی نظع عععامی در
دادگاههع ععای نظع ععامی محا کمع ععه و در م عععواردی کععععه
مجععازات جاسععوس مجععازات محععارب و ی عا اعععدام
است به حبس از سعه سعال تعا پعانزده سعال محکعوم
میشود.
م ععاده  -52منظ ععور از «دش ععمن» عب ععارت اسعععت از:
اشرار ،گروهها و دولتهعایی کعه بعا نظعام جمهعور ی
اسعععالمی ایع عران در حعععال جنعععگ بعععوده یعععا قص عععد
برانععداز ی آن را دارنععد و ی عا اقععدامات آنععان بععر ضععد
امنیت ملی است.
تبصععره -هرگععاه بععرای دادگععاه ،تشععخیص دشععمن یعا
دولت متخاص محرز نباشعد موضعوع از طر یعق قعوه

قضاییه از شورای عالی امنیت ملعی اسعتعالم و نظعر
شورای مککور مالك خواهد بود.
ماده  -53هر نظامی که اسناد و مدارك ،مکا کرات،
تصعععمیمات یعععا اطالع ععات طبقهبن ععدی ش ععده را در
اختیار افرادی که صالحیت اطالع نسبت به آنها را
ندارنععد ،قععرار دهععد یعا بععه هععر نحععو آنععان را از مفععاد آن
مطله سازد به ترتی ذیل محکوم میشود:
العععف :هرگعععاه اسعععناد ،م ععکا کرات ،تص ععمیمات یع عا
اطالعععات ،عنععوان بععه کل عی سععری داشععته باشععد بععه
حبس از سه تا پانزده سال.
ب -هرگععععاه اس ععععناد ،م ععععکا کرات ،تصع ععمیمات یع ع عا
اطالعات ،عنوان سری داشته باشد به حبس از دو
تا ده سال.
 هرگع عععاه اس ععععناد ،م ععععکا کرات ،تص ع ععمیمات یع ع عااطالعات ،عنعوان خیلعی محرمانعه داشعته باشعد بعه
حبس از سه ماه تا یك سال.
تبصععره  -5هرگععاه اسععناد ،مععکا کرات ،تصععمیمات یعا
اطالعععات ،عنععوان محرمانععه داشععته باشععد از طععرف
فرمانععده ی عا رم عیس مربععوط تنبی عه انضععباطی خواهععد
شد.
تبصععره  -5هرگععاه اعمععال فععوق بععه موج ع قععوانین
دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکع بعه
مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره  -5طبقهبندی و تغییعر طبقهبنعدی اسعناد و
مععدارك ،مععکا کرات ،تصععمیمات و اطالعععات و طععرز
نگهعععدار ی اسععععناد طبقهبنعععدی ش ععده بعععه موجع ع
دسععتورالعملی اسععت کععه توسععط س عتاد کععل نیروهععای
مسععلح تهی عه و پععس از تصععو ی فرمانععدهی کععل قععوا
جهت اجراء ابال میگردد.
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م ععاده  -52ه ععر نظ ععامی ک ععه براث ععر ب ععیاحتیعععاطی یعععا
بیمباالتی یا سهلانگاری یا عدم رعایت نظامات
دولتععی موجعع افشععاء اطالعععات و تصعععمیمات یعععا
فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارك مککور در معاده
 53ایعن قععانون شععود بععا توجععه بععه طبقهبنععدی اسععناد
افشاء شده به ترتی ذیل محکوم میشود:
الععف :چنانچععه اسععناد ،مععکا کرات ،اطالعععات یعععا
تصععمیمات ،عنععوان بععه کل عی سععری داشععته باشععد بععه
حبس از شش ماه تا دو سال.
ب -چنانچعععه اسع ععناد ،معععکا کرات ،اطالع عععات ی عععا
تصمیمات ،عنوان سعری داشعته باشعد بعه حعبس از
سه ماه تا یك سال.
 چنانچع ععه اسع ععناد ،مع ععکا کرات ،اطالع عععات ی عععاتصمیمات ،عنوان خیلی محرمانه داشعته باشعد بعه
حبس از دو ماه تا شش ماه.
تبص ع ععره -هرگ ع ععاه اس ع ععناد و م ع ععدارك ،م ععععکا کرات،
اطالعععات ی عا تصععمیمات ،عنععوان محرمانععه داشععته

باشعععد از ط ععرف فرمانعععده یع عا رمع عیس مر ب ععوط تنبیع عه
انضباطی خواهد شد.
ماده  -54هر نظامی که پس از آموز الزم درمعورد
حفع ععععظ اطالع ع عععات طبقهبنع ع ععدی شع ع ععده ،در اثع ع ععر
بیمباالتی و عدم رعایت اصول حفعاظتی ،توسعط
دشمنان و یا بیگانگعان تخلیعه اطالععاتی شعود ،بعه
یك تا شش ماه حبس محکوم میگردد.
■ مععاده  5قععانون فعالیععت احععزاب ،جمعیتهععای و
انجمنه ع ع عععای سیاسع ع ععععی ،مصع ع ع ععوب :5535/3/2
جمعیععت ،انجمععن ،سععازمان سیاسععی و امثععال آنهععا
تشکیالتی است که دارای معرام نامعه و اسعاس نامعه
بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به
آرمانه ععا و مشعععی سیاسعععی معین ععی تاس ععیس ش ععده و
اهععداف برنام عهها و رفتععار آن بععه صععورتی بععه اصععول
اداره کش عععور و خ عععط مش عععی کلع ععی نظعععام جمهع ععوری
اسالمی ایران مربوط باشد.

ماده  -899عضویت در یکی از دستهها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده 894

ماااده  -433هاار کااس در یکای از دسااتهها یاا جمعیتهااا یاا شااعب جمعیتهااای مااذکور در ماااده
 431عضویت یابد ،باه ساه مااه تاا پانج ساال حابس محکاوم مایگاردد؛ مگار اینکاه ثابات شاود از
اهداف آن بیاطالع بوده است.
■ بدیهی است ماده منصرف از افرادی اسعت کعه فرض در موردی که ایجاب از سوی اعضعای دسعته
بععا عضععویت ایشععان در دسععته یععا جمعیععت یععا شعععبه یععا جمعیععت یععا شعععبه سععر زده امععا منتهععی بععه تحقععق
مخالفت میشود و صرف ارامعه پیشعنهاد عضعویت عضویت ایجاب شونده نگردیده نیعز معیشعود و بعر
کع ععه ایجع ععاب مز بع ععور منتهع ععی بع ععه قب عععولی نگردی عععده فرض اخیر نیز اثر کیفری بار نیست.
نمععیتوان عد محلععی بععرای شععمول مجرمیععت ایجععاب ■ لفظ «عضویت» بنا بعر اطعالق آن ،اعع اسعت از
کننععده باش عد .البتععه در نظععر داشععته باشععید کععه ایععن کتبی ،شفاهی یا عملی.
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ماده  -055فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام

ماده  -5۱۱هر کس علیه نظام جمهوری اسالمی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف
نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید ،به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
■ سععابقه اسععتفاده از هیععوت منصععفه در دادرس عیها س ععالح تبلیعععغ انج ععام شعععده و ی ععا ب ععه نف ععه گروهه ععا و
بععه یونععان باسععتان مععیرسععد .مععیگو ینععد در محا کمععه سععازمانهایی انجععام شععود کععه انهععا قصععد مبععا زه بععا
معععروف سععقراط  255نفععر بععه عنععوان اعضععای هیععوت کلیت نظام و براندازی را دارند (حتی ا گر محعارب
منصفه رأی دادند و سقراط را بعه اتهعام تبلیعغ علیعه هععع نباشعععند) .در غی ععر ای ععن ص ععورت ،یعنععی هرگ ععاه
حکومت به نوشیدن جام شعوکران محکعوم کردنعد .انتقععادی در معععورد عملک ععرد یععک مس ععؤول یععا نه ععاد
(طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،آزادیهای عمومی و دولتععی -بععدون اینکععه قصععدی دامععر بععر برانععداختن
نظععام وجععود داشععته باشععد -ابععراز شععود ،یععا بععه نفععه
حقوق بشر ،چ  ،5ص )559
■ جرم موضوع ماده  255را میتوان نمونعه بعا زی از گروهها و سازمانهایی تبلیغ شود که فقط نسبت به
ج ع ععرام سیاس ع ععی دانس ع ععت( .میرمحمدص ع ععادقی ،برخععی از عملکردهععا انتقععاد داشععته ،ولععی بععا کلیععت
حسین ،جعرام علیعه امنیعت و آسعایش عمعومی ،چ نظ ععام مب ععا زهای نعععدارد ،م ععورد از ش ععمول م ععاده 255
خار خواهد بود .بدیهی است ،درصورت تحقق
 ،55ص )22
■ منظع ععور از رکع ععن «تبلیع ععغ علیع ععه نظ عععام جمه عععوری قید مککور ،بنا بعه تصعریح معاده« ،هعر نحعو فعالیعت
اسالمی ایران» ،تبلیغ علیعه نظعام اسعت (و نعه علیعه تبلیغی» ،از قبیعل برگعزاری تظعاهرات ،راه انعداختن
یک شخص)؛ مگر آنکه آن شخص کسی باشد که ایستگاههای رادیو تلویزیونی در خار یا گوینعدگی
تبلیغ علیه او ،به طور مستقی یعا غیرمسعتقی  ،تبلیعغ آنهععا را بععه عهععده گعععرفتن ،چععاپ و پخععش نشععریه و
علیععه نظععام تلقععی شععده و موجعع کسععر حیثیععت و اعالمیععه ،مکاتبععه گسععترده بععا مسععؤوالن سععازمانهای
اعتب ع ععار ژ یع ع ع و تزل ع ععزل مب ع ععانی حکوم ععععت گع عععردد .بینالمللععی و سیاسععتمداران سععایر کشععورها و انجععام
(پیمع ععانی ،ض ع عیاءالدین ،جع ععرام علی عععه امنی ع عت و مص ععاحبههای متع ععدد علی ععه نظ ععام و نظ ععایر آنه ععا،
همگععی تحععت شععمول مععاده قععرار خواهنععد گرفععت.
آسایش عمومی ،چ  ،5ص )55
■ انتقععاد از یععک دسععتگاه اداری دولتعععی یععا یعععک همانطور که مالحضعه معیشعود ،در دو مثعال اخیعر،
مسععؤول حتععی در ردههععای بععاال ،ا گععر سععازنده و بعععه قیود «گسترده» و «متعدد» در کنعار کلمعات مکاتبعه و
قصعع ععد اصعع ععالح و نشعع ععان دادن معایععععع و فقعععععط مصععاحبه ذکععر شععد .دلیععل ایععن امععر آن اسععت کععه ،بععه
ضعفها بدون موفقیت باشد ،مشمول حکع ایعن نظر نگارنده ،استفاده از وا ه «فعالیت تبلیغی» ،به
ماده نمیگردد( .پیمانی ،ضیاءالدین ،جرام علیه جععای تبلیععغ ،در مععاده  255خععود بععه نحععوی از دامنععه
شمول ماده کاسعته و نشعانگر ضعرورت وجعود نعوعی
امنیت و آسایش عمومی ،چ  ،5ص )55
■ آن دسعته از تبلیغعاتی مشعمول ایعن معاده معیشعود تکععرار و «اسععتمرار» در تبلیغععات اسععت ،هععر چنععد کععه
که علیه کلیت نظام و در واقه ،به قصد براندازی با ممکعععن اسعععت چنعععد عم ععل انف ععرادی ک ععه مجموع ععا
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محعدود بععه ایعن پععنج مععورد معیباشععد و رأی دادگععاه،
جععز در صععورتی کععه دارنععده حععق اعتععراض ،بععه شععیوه
اعتراضععی مناس ع  ،بععا رعایععت مهلععت و تشععریفات
متوسععل نش ععده و ادع ععای اعتراضععی وی بعععه نتیجعععه
نرسد ،قابل ابطال نمیباشد .در نتیجعه ،نمعیتعوان
حکع ع دادگ ععاه را غی ععر قاب ععل ابط ععال دانسعععت .زی ععرا
ً
حکمی که در مقام رسیدگی به اعتراض ،کال نق
ش ععود ،در واق ععه ،ابط ععال ش ععده اس ععت .بلکعععه بایعععد
حصععری بععودن اعتععراض و اسععتانایی بععودن ابطععال
حکع ع ع را از ویژگیهعع ععای آن محسع عععوب داشعععععت.
(افتخارجهرمی ،گعود ز؛ السعان ،مصعطفی ،آ.د.م،
 ،5چ  ،5ص )555
■ قی ععد کلم ععه «شع عهردار ی» در م ععاده  223ق.م.ا و
افزوده شدن آن به سایر مرتکبین جعرم در مقابلعه بعا
معععاده  23قعععانون تعز یعععرات مصعععوب  5535از ایعععن
جهعت اسععت کععه شععهرداریها یکععی از سععازمانهای
وابسعععته بعععه وزارت کشعععور بعععوده و نظ عععارت بعععر ک عععار
شععهرداریها از وظععایف وز ی عر کشععور اسععت و نتیجععه
گرفتهان ععد ک ععه چ ععون ش ععهرداریها مس ععؤولیتهای
اجرایععی بععر حس ع قععانون را عهععدهدار مععیباشععند،
بن ععابراین دولت ععی محس ععوب ش ععده و کارمنعععد دولعععت
مععیباشععند( .شععامبیاتی ،هوشععنگ ،حقععوق کیفععری
اختصاصی ،5 ،ص )855
■ رأی شعع ععماره  285-285مورخعع ععه 5545/55/52
(کالسعععه پرونعععده )545 ،533/45 :هیعععوت عمعععومی
دی عوان عععدالت ادار ی موضععوع شععکایت و خواسععته
ابطع ع ععال بخشع ع ععنامه شع ع ععماره  552/55534مع ععععورخ
 25/55/2مع ععدیر کع ععل حقع ععوقی شع ععهردار ی ته عععران:
قانون گععکار در مقععام حفععظ اعتبععار اصععل تفکی عك و
اسععتقالل قععوای عالیععه کشععور و حمایعععت از حرمعععت

اعتب ععار تصعععمیمات و آراء و احک ععام قطعع عی مراج ععه
مختلف قضایی ضعرورت اجعرای دقیعق و صعحیح
آنه ععا را توسعععط اش ععخاص و مراج ععه ذی ب ععط م ععورد
تو کیعد قععرار داده و اسععتنکاف از آنهععا علعی االطععالق
ممنوع و از نوع جرام و قابل مجازات اععالم داشعته
است ،کما این کعه معاده  223ق.م.ا مصعرح اسعت
به این که چنان چعه هعر یعك از صعاح منصعبان و
مسععتخدمین و مععومو ین دولت عی و شععهردا یها در هععر
رتبععه و مقععامی کععه باشععد از اجععرای احکععام ی عا اوامععر
مقامععات قضععایی خععوددار ی ی عا جلععوگیری نمای عد از
خدمات دولتی از یك تا پنج سال محکعوم خواهعد
شد .بنا به جهات فوقالککر و این که صدور دسعتور
موقععت از طععرف مراجععه ذیصععالح دی عوان عععدالت
ادار ی مبنعی بععر توقیعف عملیعات اجرامعی تععا تعیععین
تکلیف قطعی از نوع آراء و اوامر الزماالجرای مقعام
قض عععا محس عععوب م عععیشع ععود و اشع ععخاص و مراجع ععه
ذی بعععط مکلفنعععد بالفاصععله آن را بععه موقععه اجععراء
بگکارنعععد ،بنعععابراین بخشعععنامه اداره کعععل حقعععوقی
شععهردار ی تهععران کععه دادنامععههای صععادره از شععع
دیوان را در زمینه صدور دسعتور موقعت کعه مسعتقیما
بعععه ش عععهردا یهای منعععاطق و نی ع عز سعععایر واحعععدهای
ذی بط ابال نشده فاقعد قابلیعت اجرامعی اععالم و
اجرای آنها را منوط بعه ابعال دادنامعههای معککور از
طر یعععق اداره کعععل حقعععوقی ش ععهردار ی ک ععرده اس ععت
خ عععالف ن عععص ص عععر یح قع ععانون و خع ععار از ح عععدود
اختیعععارات اداره مزبعععور تش ععخیص داده م ععیش ععود و
مسعععتندا بعععه قسعععمت دوم معععاده  52قعععانون دیع عوان
عدالت ادار ی ابطال میگردد.
■ نظریه  5595/52/58-2/95/5525ا.ح.ق.ق:

 224قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی
س ععوال :مج ععازات ج ععرم موض ععوع م ععاده  223ق.م.ا
بخععش تعز یعرات «انفصععال از خععدمات دولتعی 5-2
سععال» مععیباشععد؛ انفصععال موقععت مجععازات معععاون
جرم موضوع ماده مککور چیست
پاسعععخ :در فعععرض سع ععؤال چنانچعععه ب عععا تحقیق عععات
معموله با تشخیص قاضی رسیدگی کننده معاونتی
در کار باشد ،در جراممی که مقنن برای معاون جعرم
مجعازات خاصععی بععرای آن جععرم پیشبینععی نکععرده
باشععد ا گععر قبععل از حا کمیععت ق.م.ا مصععوب 5595
باشعد ،بععه اسععتناد مععاده  253ق.م.ا سععابق مععیتععوان
بععرای معععاون مجععازات تعیععین کععرد امععا ا گععر بعععد از
حا کمیعععت ق.م.ا مصعععوب  5595اتهعععامی متوجعععه
معاون باشد ،بر اساس بند (ت) و تبصره ذیل ماده
 552این قانون عمل خواهد شد.
■ نظر یع ع ع ع ع عه  5525/54/55-9252/2ا.ح.ق.ق:
مسؤولین و مومو ین زندان مکلف به اجرای دستور
مقامع ع ععات قضع ع ععایی درمع ع ععورد مالق ع عععات زنع ععععدانی
میباشند.
■ نظر یه  5539/55/54-585/2ا.ح.ق.ق :اجرای
حک ع ع ع انفصع ع ععال دای ع ع ع در مع ع ععورد بازنشسع ععععتگان
امکانپکیر است.
■ نظر ی عه  5534/55/55-328/2ا.ح.ق.ق :مععراد
از «انفصععال از شععغل» ممنوعی عت از انجععام خععدمت
درسازمان یا وزارتخانعه مر بعوط معیباشعد و منظعور از
انفصال از خدمات دولتی ممنوعیعت از اشعتغال در
کلیه سازمانها و موسسات دولتی است.
■ بخشعععنامه شعععماره 5523/55/55-55355/24/5
رمععیس قععوه قضععاییه بععه دادگسععتریهععای اسععتانهععا و
شهرستانها :نظر به اینکه کلیه ضابطین دادگستری
و نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای

دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی ،در
حعععدود وظ ععایف خعععود مکلفن ععد دسععتورات مراج ععه
قضععایی را در مقععام اجععرای احکععام رعای عت کننععد و
تخلععف از ای عن مقععررات عععالوه بععر تعقی ع ادار ی و
انتظامی ،برابر ماده  223ق.م.ا مستوج تعقیع
کیفععری مععیباشععد .روسععای حوزههععای قضععایی بععا
بازبینی پروندههای اجرایعی واحعد اجعرای احکعام
حععوزه خععود و مداقععه درآنهععا ،در هععر مععورد کععه معلععوم
گععردد بععیاعتنععایی بععه قععوانین یعا مععدلول آرا از ناحیعه
اشخاص مککور در موارد مرقوم موج جلوگیری از
اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی شعده اسعت
به وظیفعه مقعرر در بنعد  5معاده  8ق.آ.د.ک [سعابق]
مصعععوب  5524و س ععایر ق ععوانین و مق ععررات مر ب ععوط
عمل و مواردی که مشمول ماده  548آیین دادرسی
در ام عععور کیف عععری باش عععد ،جهع ععت تعقی ع ع ادار ی و
انتظامی مستدال بعه مراجعه مر بعوط اععالم گعردد و تعا
اخک نتیجه نهایی پیگیری به عمل آید.
س ععازمان بازرسعععی کعععل کش ععور و دادس ععرای انتظ ععامی
قضععات بععر حسعععن اجععرای ایععن بخشععنامه نظععارت
خواهند داشت.
■ بخش ع ع عععععنامه شع ع ع ععععماره  55353/24/5م ع ع ع عععورخ
 5524/55/59رمیس قوه قضاییه بعه دادگسعتر یهای
اس ععععتانها و شهرس ععععتانها :پیع ع عرو بخش ع ععنامه ش ع ععماره
 55355/24/5مععورخ  5524/55/55در مععورد اجععرای
آرا و دستورات قضایی از سوی ضابطان و نیروهای
نظعامی و انتظعامی بعه ایعن وسعیله اوامعر مقعام معظع
رهبری و فرمانده عظی الشان کل قوا ،بعه سعتاد کعل
نیروهای مسلح مبنی بر :ستاد کعل :احکعام قضعایی
باید اجراء گردد و ا گر اعتراضعی بعه حکع هسعت از
راههععای مقععرر قععانونی در جهععت تصععحیح و اصععالح
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آن اق ععدام ش ععود و هع عی مق ععاومتی در براب ععر احکعععام
صادره قضایی از نیروهای مسعلح دیعده نشعود .ا گعر
در مورد تخلیه بعضی مرا کز ،اجرای حکع موجع
اخالل در کارهای نیروهای مسعلح یعا بسعیج اسعت،
از قوه قضاییه استمهال شود و سر یعا جای مناسع
آنان تهیه و آنگاه فعورا تخلیعه صعورت گیعرد .جهعت
اطع ععالع و توجع ععه قضع ععات محتع ععرم مراتعععع ابععععال
میگردد.
■ معععاده  93قعععانون معععدیریت خعععدمات کشعععوری:
کارمنععدان دسععتگاههای اجرامععی مکلععف مععیباشععند
در حدود قوانین و مقررات ،احکعام و اوامعر رؤسعای
مععافوق خععود را در امععور اداری اطاعععت نماینععد ،ا گععر
کارمن ععدان حکعع ی ععا ام ععر مق ععام م ععافوق را ب ععرخالف
قعوانین و مقعررات اداری تشعخیص دهنعد ،مکلفنععد
کتبا مغایرت دسعتور را بعا قعوانین و مقعررات بعه مقعام
م ععافوق اط ععالع دهن ععد .در ص ععورتی کعععه بععععد از ایعععن
اطالع ،مقام مافوق کتبا اجراء دستور خعود را توییعد
کععرد ،کارمنععدان مکلععف بععه اجععراء دسععتور صععادره
خواهن ععد ب ععود و از ایعععن حی ععث مس ععؤولیتی متوجعععه
کارمنعععدان نخواهع ععد بع ععود و پاسعععخگویی ب عععا مق عععام
دستوردهنده میباشد.
■ ماده  325ق.آ.د.ک مصوب :5595
قععوه قضععامیه موظععف اسععت بععه منظععور سععاماندهی
ارتباطععات الکترونیکععی بععین محععا ک  ،ضعععابطان و
دسعععتگاههای تابععععه خعععود و نیعععز س عععایر اش عععخاص
حقیقع ععی و حقع ععوقی کع ععه در جر یع ععان دادرس عععی ب عععه
اطالعات آنها نیاز است ،شعبکه ملعی ععدالت را بعا
بکارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای
الکترونیکی راه اندازی کند.

تبص ععره -مراجعععه قض ععامی م ععیتوانن ععد اس ععتعالمات
قضععامی و کس ع اطالعععات الزم را از طر یععق شععبکه
ملعععی ععععدالت بعععه عمعععل آورنعععد .در ایعععن صعععورت
دستگاههای دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتعی و
شخصیتهای حقوقی بخعش خصوصعی موظفنعد
پاسعععخ الزم را از طریعععق ش ععبکه مز ب ععور اع ععالم کنن ععد.
مسععتنکف از مفععاد ایععن تبصععره مشععمول مععاده 223
ق.م.ا (کتع ع ع عععاب پ ع ع ععععنج تعز ی ع ع ع ععرات مص ع ع ع ععوب
 )5522/5/5است.
■ از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور:
مععاده ( 2اص ععالحی  -)5542/58/52ع ععدم اج ععراء
پیشععنهادهای قععانونی سععازمان بععدون عععکر موجععه بععا
رس ععععیدگی و احع عععراز در دادگ ع ععاه ص ع ععالح ،مش ع ععمول
مجازات ماده  223ق.م.ا خواهد بود.
مع عععاده ( 9اص ع عععالحی  -)5542/58/52چنانچعع ععه
بععازرس و یعععا هیعععوت بازرسععی ،در ض ععمن بازرسععی و
برای حسن انجعام بازرسعی و یعا حسعن جر یعان امعور
در دستگاه مشمول بازرسی ،تعلیق یك یا چند نفعر
از کارکنععان را تععا پای عان بازرس عی ضععرور ی تشععخیص
دهنعععد ،بایعععد ب ععا ذک ععر جه ععات و علععل ،درخواس ععت
تعلیق را از طر یق سازمان به وز یر یا رمعیس دسعتگاه
مربوط اطالع دهند .وز یر یا رمعیس دسعتگاه مر بعوط
موظف است ظرف مدت ده روز نسبت بعه تعلیعق
آن کارمنعد اقععدام نمایعد و نمععیتوانعد بععه عععکر اینکععه
درخواست مدلل نیست و یا دالیل غیرکافی است،
از انجام تقاضا خوددار ی کند.
در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مککور با اععالم
مرات عععع و پ ععععس از رس ععععیدگی و اح ع ععراز اس ع ععتنکاف
غیرموج عععه در دادگ عععاه ،مشع ععمول مفع ععاد مع ععاده 223
ق.م.ا خواهد بود.
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مععاده  -55وز یعر یعا مسععؤول دسععتگاه مربععوط موظععف
اس ععت از ت ععا یخ د یاف ععت گ ععزار هیعععوت بازرسعععی
حععدا کار ظععرف ده روز عملی عات اجرایععی را جهععت
انجام پیشنهادهای مندر در گزار مزبعور ،شعروع
ً
و مفاد جر یان کار را مرتبا به اطالع سازمان برسعاند.

سععازمان موظعععف اسععت تععا حصععول نتیجععه نهععایی
جر یان امر را پیگیری نماید.
تبص عععره (الح عععاقی  -)5542/58/52عع ععدم اجع ععراء
پیشععنهادهای قععانونی سععازمان بععدون عععکر موجععه بععا
رس ععععیدگی و احع عععراز در دادگع ع عاه ص ع ععالح ،مش ع ععمول
مجازات ماده  223ق.م.ا خواهد بود.

ماده  -055مداخله در امور در صالحیت مراجع قضایی

ما اااده  -577چنانچا ااه مسا ااتخدمین و مااااأمور ین دولت ااای اعاااام از اس اااتانداران و فرمانا ااداران
وبخش ااداران یا اا معاون ااان آنه ااا و ماااأمور ین انتظ ااامی در غیرماااوارد حکمیا ات در ام ااوری ک ااه در
صالحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتارا متاداعیین یاا یکای از آنهاا یاا
اعتاارا مقامااات صااالحیتدار قضااایی رفااع مداخلااه ننماینااد بااه حاابس از دو ماااه تااا سااه سااال
محکوم خواهند شد.
■ نظر یعع ع ع ع ع ع عه  5525/55/55-4555/2ا.ح.ق.ق ■ :ماده  825ق.آ.د.م مصوب  :5529کلیه قضعات
مقص ععود از مراج ععه قض ععایی ،دادگاهه ععا و دادس ععراها و کارمن ععععدان ادار ی شع عععاغل در مح ع ععا ک قض ع ععایی
نمیتوانند داور ی نمایند هر چند با تراضعی طعرفین
میباشند.
باشد.
ماده  -054اجبار به اقرار با اذیت و آزار بدنی

ماده  -571هر یك از مستخدمین و مأمور ین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکاه متهمای
را مجبور باه اقارار کناد او را اذیات و آزار بادنی نمایاد عاالوه بار قصااص یاا پرداخات دیاه حساب
مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دساتور
داده باشاد فقاط دساتوردهنده باه مجاازات حابس ماذکور محکاوم خواهاد شاد و ا گار ماتهم بااه
واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
■ صععرفنظر از ابهامععات و اشععکاالتی کعععه بععر ایعععن مععیآیععد مععورد توجععه قععرار گرفتععه اسععت در حععالی کععه
م ععاده ق ععانونی وارد اس ععت ،مش ععخص نیسعععت چ ععرا شععکنجه بععه طععور دقیععق اعع اسععت از شععکنجههای
حکع «شعکنجه» مععککور در اصععل  54بععه «اذیععت و جسععمی و روانععی ،بععه نظععر مععیرسععد حععکف کلمععه
آزار بععدنی» تبععدیل شععده ! هععر چنععد عععدهای ،آن را ش عععکنجه و ج عععایگزین ک عععردن آن بع ععا «اذیع ععت و آزار
اذیت و آزار روانی و نه بدنی میداننعد امعا در نحعوه بدنی» حکایت از عدم توجه قانون گکار بعه بحعث
نگار قانون اذیت و آزار هنگامی که به بعدن وارد شعععکنجه دارد کعععه حتعععی اهمیععت آن در کنوانسععیون
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 5948سععازمان ملععل متحععد مععورد تو کیععد قععرار گرفتععه
اس ع ععت( .ر.ک ب ع ععه :نو به ع ععا ،رض ع ععا ،ش ععععکنجه در
کنوانسیون  5948سازمان ملل متحد ،مجلعه کعانون
وکععال ،پععاییز و زمسععتان  ،5534شععماره ،584 -589
صععص  549بععه بعععد) بععه عبععارت دیگععر هرگععز جملععه
ً
«اذی ععت و آزار ب ععدنی» نم ععیتوانع عد دقیق ععا ب ععا کلمعععه
«شع عکنجه» کعععه قلمعععرو گسعععتردهتری دارد برابعععری و
محتو یعات شعکنجه را عر یععان نمایعد .جالع اسععت
که علیرغ عدم استعمال لفظ «شکنجه» در ماده
 224قانون گعع ععکار از ایعع ععن کلمعع ععه در م ع عععاده ،242
استفاده کرده است و این بحث را به وجود میآورد
کععه چععرا لفععظ شععکنجه در مععاده  224حععکف شععده
اس ععت( .نو به ععا ،رض ععا ،نگ ععاهی ب ععه ق.م.ا ،چ ،5
صص )554-559
■ در اص ع ع ععل  54ق.ا بای ع ع ععد تجدیع عععععدنظر کع ع عععرد و
الحاقععاتی بععرآن افععزود مععن جملععه پیشععنهاد مععیشععود
هرگونه اجبار شخص به ادای توبه از جرم ارتکعابی
میبایستی به موج قانون مزبور و ق.م.ا ممنعوع و
ضععمانت اجععرای آن در قععانون اخیرالععککر در گععردد
چرا که توبه امعری درونعی ،رضعایی و از روی عالقعه
ناشععی از انقععالب درونععی در انسععان اسععت و بععا جبععر
نمیتوان ادای آن را بر شخص تکلیف کعرد چرا کعه
انسان موجعودی مختعار اسعت و ا گعر بعر بیگنعاهی یعا
مجازات یا موضه خویش اصرار داشته باشد نبایعد
در مقام نتیجه از توبه وی که به نعوعی اقعرار بعه گنعاه
نیععز محسععوب مععیگععردد ،متوسععل شععد .اناهلل یح ع ُ
التوابین و یحع ِ المطهعرین( .آیعه  552سعوره مبارکعه
التوبععه) (صععالح احمععدی ،سعععید ،یادداشععتهایی
برای تفسیر قانون اساسی جمهور ی اسالمی ایعران،
ذیل اصل )54

■ در حقععوق موضععوعه جمهععوری اسععالمی ایععران نععه
تنها برای فرد یا افرادی که دارای اطالعاتی از وقوع
جععرم و یععا اوضععاع و احععوال بععه آن هسععتند و آن را در
اختیععار مقامععات ذیصععالح قععرار ندهنععد ،مجععازاتی
مقرر نشده بلکه به موج اصل سی و هشت قانون
اساسی جمهعوری اسعالمی ایعران کعه مقعرر معیدارد:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسع اطعالع
ممنوع اسعت و اجبعار شعخص بعه شعهادت ،اقعرار یعا
سعععوگند مج ععاز نیسعععت و چن ععین ش ععهادت و اق ععرار و
سععوگندی فاقععد ا ز و اعتبععار اسععت و متخلععف از
این اصل طبق قانون مجازات میشود» ،هعی نعوع
ال ععزام و اجب ععاری ب ععرای اف ععراد جه ععت اط ععالع دادن
پیشبینعی نشععده اسععت .ولععی از نظععر فقععه اسععالمی،
اداء شهادت جعزء وجعوب کفعامی اسعت ،همچنعان
کععه در تحریرالوسععیله آمععده اسععت« :هرگععاه کسععی کععه
اهلیت اداء شهادت را داشعته باشعد و از او خواسعته
شععود تععا شععهادت بدهععد ،قععول احععوط آن اسععت کععه
تحمل شعهادت بعرای او واجع معیباشعد و در ایعن
صععورت ،آن را بایععد واج ع کفععامی تلقععی کععرد و نععه
واج عینی ،مگر اینکعه جعز او کسعی بعرای تحمعل
شهادت نباشد و چنانچه از شاهد خواسته شود کعه
اداء شهادت نماید ،در وجعوب اداء شعهادت هعی
گونه اشکالی نیست و منظور از وجوب در اینجا بعاز
وجعوب کفعامی اسعت( ».خمینعی( ،آیعت اهلل) سعید
روح اهلل ،تحر یرالوسع ععععیله ،5 ،ص  .852شع ع ععرح و
نقععل از :شععامبیانی ،هوشععنگ ،دوره جدی عد حقععوق
جععزای اختصاصععی :5 ،جععرام علی عه اشععخاص،
چ ،5ص )584
■ نظر یع ع ع ع ع ع عه  5524/54/55-8249/2ا.ح.ق.ق:
ایراد ضرب و جرح به افراد از طرف موموران دولتی
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و در ح عین انجععام وظیفععه چنانچععه ضععرب و جععرح
مشمول مواد  224و  229ق.م.ا نباشد ماننعد ایعراد
ضرب و جرح به وسیله سعایر افعراد و مشعمول همعان
مقررات است.
■ نظر یع عه  5523/55/55-435/2ا.ح.ق.ق :ایعععراد
ضرب و جرح به افعراد از سعوی معوموران دولتعی و در
حین انجام وظیفه در قعوانین کیفعری جدیعد عنعوان
خاصی ندارد .چنانچه ایراد ضرب و جعرح در غیعر
موارد مشمول مواد  224و  229ق.م.ا باشد و یژگی
خاصی نداشته ،حقالناس به شمار میآیعد و قابعل
گکشت است.
■ ماده  52کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیعت
در مقام بیان آزادی از شکنجه یا مجعازات یعا رفتعار
ظالمانه ،غیر انسانی یا تحقیرآمیز:
 -5احدی مستوج شعکنجه یعا مجعازات یعا رفتعار
ظالمانععه ،غی عر انسععانی و تحقیرآمی عز نمععیباشععد .بععه

و ی ععععژه اح ععععدی ب ععععدون رض ع ععایت آزادان ع ععه تح ع ععت
آزمایشات علمی یا پزشکی قرار نمیگیرد.
 -5دولتهای عضو تمامی تدابیر قانونی ،ادار ی و
قضععایی و دیگععر تععدابیر مععؤثر را در مععورد افععراد دارای
معلولیت بعر مبنعای برابعر بعا سعایر ین اتخعاذ خواهنعد
نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار
تحقیرآمی عز ی عا غی عر انسععانی ی عا ظالمانععه ی عا مجععازات
جلوگیری به عمل آید.
■ اصععل س عی و هشععت ق.ا :هرگونععه شععکنجه بععرای
گععرفتن اقععرار و یعا کسع اطععالع ممنععوع اسععت ،اجبععار
شخص به شهادت ،اقرار یعا سعوگند مجعاز نیسعت و
چنعععین شعععهادت و اق ععرار و س ععوگندی فاق ععد ا ز و
اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

ماده  -059اعمال مجازات سختتر از مورد حکم یا اجرای مجازات خارج از مورد حکم

ماده  -573چنانچه هر یك از مأمور ین دولتی محکومی را ساختتر از مجاازاتی کاه ماورد حکام
است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش مااه تاا ساه ساال
محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر باه مجاازات
مذکور محکوم میشود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشار باه مجاازات آن
نیزمحکوم میگردد و ا گر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب
مورد نسبت به مباشر یا آمر اجراء خواهد شد.
■ رأی شماره ( 5545/55/54-852کالسه پرونعده طبععق اصععل  53قععانون اساس عی جمهععور ی اسععالمی
 )45/54هیععوت عمععومی دی عوان عععدالت ادار ی بععا ای عران حک ع بععه مجععازات و اجععراء آن بای عد تنهععا از
ننامه طر ی عق دادگععاه صععالح و بموج ع قععانون باشععد و ب عه
موضوع و خواسته «ابطال بند  8ماده  539آیی 
اجرامی سعازمان زنعدانها مصعوب  5545/58/53قعوه صععراحت اصععل  59قععانون مز بععور ،هتععك حرمععت و
حیثیت محکومان به زندان به هر صورت ممنعوع و
قضامیه»:
مسععتوج مجععازات اعععالم گردیعده اسععت و حکع
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مق ععرر در م ععاده  229ق.م.ا نیع عز مفهععع ععععدم جعععواز
اعمععال مجععازات مقععرر د بععاره محکومععان بععه نحععو
سختتر از حد متعارف است.

نظععر بععه ای عن کععه از طععرف مقععنن حکمعععی در بعععاب
مجازات حبس به صعورت انفعرادی انشعاء نشعده و
اج ع ععرای آن ک ع ععه موجع ع ع محرومیع عععت زن ععععدانی از
مجالس ععت و گفتگ ععو ب ععا س ععایر زن ععدانیان و تولمعععات
روح ع عی و تبعع ععات نع ععاموزن ناش ع عی از آن اس عععت ،از
مص ععادیق ب ععا ز ش ععدت عم ععل در نحعععوه و کیفیعععت
یباشعد ،بنعد  8معاده 539
اجرای مجازات حبس م 

ننامه اجرامعی سعازمان زنعدانها مبنعی بعر «اعمعال
آیی 
مجازات حعبس بعه صعورت انفعرادی تعا معدت یعك
ماه» به عنوان «تنبیه انضباطی فرد زندانی» خالف
قععانون و خ ععار از حعععدود اختیععار مقععرر در م ععاده 9
قانون تبدیل شعورای سرپرسعتی زنعدانها و اقعدامات
ت عععومینی و تربیت عععی کش عععور بع ععه سع ععازمان زنع ععدانها و
اقعععدامات تععومینی و تربیتععی کشععور مصععوب 5538
یشععود و بععه اسععتناد قسععمت دوم
تشععخیص داده م ع 
مععععاده  52قععععانون دی ععععوان عع ععدالت ادار ی ابط ع ععال
یگردد.
م 

ماده  -045ورود غیرقانونی بدون اجازه و رضای صاحب منزل

ماده  -51۱هر یك از مستخدمین و مأمور ین قضایی یا غیرقضایی یاا کسای کاه خادمت دولتای
به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل
داخل شود ،به حبس از یك ماه تا یك سال محکوم خواهد شد مگار اینکاه ثابات نمایاد باه امار
یکی از روسای خود که صالحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ،اقادام کارده
است که دراین صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و ا گر مرتكب یا سبب وقوع
جرم دیگاری نیاز باشاد مجاازات آن را نیاز خواهددیاد و چنانچاه ایان عمال در شاب واقاع شاود
مرتكب یا آمر به حدا کثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
■ حک ماده فقط ناظر به معومو ین دولعت اسعت .نیست بلکه تحقق عنوان مسعتخدم یعا معومور کعافی
عمل مفتوح کردن شامل پا کت نامههایی است کعه به نظر میرسد .اما گروه دیگری (کسی که خعدمت
ً
فرسععتنده درب آنه ععا را بس ععته باش ععد ض ععمنا افش ععای دولتی بعه او ارجعاع شعده باشعد) کسعانی هسعتند کعه
مطالع ع ع آنهعع ععا موضعع ععوع جعع ععرم مسعععععتقل اسعععععت .مستخدم و مومور دولت (در مفهوم خاص) نیسعتند
(گلععدوز یان ،ای عر  ،حقععوق جععزای اختصاص عی ،چ ولی به صورت مقطعی برای انجام خدمت دولتی
همکععار ی مععینماینععد و اع ع اسععت از ای عن کععه حععق
 ،58ص )585
■ از اصععطالح «مسععتخدمین و مععومو ین قضععایی یعا الزحمه د یافت نمایند یا خیر .این همکعار ی بایعد
غیرقضایی یا کسی که خعدمت دولتعی بعه او ارجعاع از طععرف دولععت خواسععته شععده باشععد و در غی عر ای عن
شععده باشععد مععیتععوان نتیجععهگی عری کععرد کععه شععامل صععورت یعن عی ا گععر شخص عی بععدون ارجععاع دولععت،
ً
قضععات ،ضععابطین دادگسععتری و سععایر مسععتخدمین راسا اقدام کند از شمول ماده خار خواهد بود .در
حکومتی است که نوع رابطه مستخدمین آنهعا معؤثر این ماده به نعوع خعدمت ارجعاعی اشعارهای نشعده

فصل بیست و چهارم -خیانت در امانت 4۱3
از امضاء یا مهر یا سفید امضاء( .منبه پیشعین ،ص
)859
■ بععرای تحقععق جععرم ،سععفید مهععر و یععا امضعععاء بعععه
مرتکع جععرم سععپرده شععده باشععد بععه طععوری کععه ا گععر
سفید مهر سپرده نشده و سوءاستفاده کنند خعود آن
را بععه دسععت آورده باشععد (بععه علععت فقععدان شعععرط
ً
تودی ععه) مرتکع ع قانون ععا در حکع ع جاععععل بعععوده و
مجععازات آن را خواهععد داشععت .در عععین حععال بعععه
حکع قععانون ،هرگونععه سوءاسععتفاده از سععفید مهععر یععا
سفید امضعاء مشعمول معاده  325ق.م.ا معیباشعد.
(منبه پیشین)
■ تحقق سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء:
امععین بایععد از سععفید مهععر یععا سععفید امضععایی کععه بععه او
سععپرده شععده سوءاسععتفاده نمععوده باشععد و ایععن عمععل
عب ععارت اس ععت از اینک ععه روی ورق ععهای کعععه دارای
امضاء یا مهر تویید ولی سایر قسمتهای آن خالی
یعا سعفید اسععت انتقعال ذمععه یعا برامععت ذمعه و چیععزی
بنویسد کعه موجع خسعارت بعرای صعاح مهعر یعا
امضاء شود .خسارت و زیان ممکن اسعت معادی و
یا معنوی باشد( .منبه پیشین)
■ مععاده  325ق.م.ا بععه سوءاسععتفاده اشععاره نمععوده
اسععت و لععکا جععرم مز بععور یععک جععرم عمععدی اسععت و
معرفت و آ گاهی فاعل جرم به نامشروع بودن عمل
ارتک ععابی ض ععرورت دارد .ب ععدین ترتیععع چنانچعععه
شخصععی در سععفتهای ک ععه واج ععد امضعععاء دیگ ععری
است ولی مبلغ آن نوشته نشعده و قعرار بعر ایعن باشعد
ک ععه در آن مبل ععغ ده ه ععزار ی ععال نوش ععته شعععود ،امعععین
مرتک اشتباه شده و در آن پانزده هزار یال نوشته
باش ععد در ای ععن ص ععورت موض ععوع ج ععرم خیانعععت در

امانععت بععه علععت فقععدان تقل ع و سععوءنیت منتفععی
است( .منبه پیشین ،ص )855
■ ام عین نععه تنهععا مسععئوول ز یانهععایی اسععت کععه بععه
سعععب کوتعععاهی وی در اج ععرای وظیف ععه ق ععانونی یع عا
عرفعی بعر امعوال غایع وارد معیشعود بلکعه هرگععاه در
امانعععت خیانعععت کنعععد تح ععت پیگ ععرد ق ععانونی ق ععرار
معععیگیع عرد و بعععه مجعععازات خیان ععت در امان ععت نیع عز
محکععوم مععیشععود( .قاسع زاده ،سععید مرتضععی ،امععور
حسبی ،چ  ،5ص )94
■ رأی وحعععدت رو یعععه  5525/55/53-295هیعععوت
عمومی دیوان عالی کشور:
خیانععععت در امانععععت از جع ععرام مضع ععر بع ععه حقع ععوق
خصوصی و مصالح عمومی است .رضایت مدعی
خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حقالناس را
در جععرم مزبععور منتف عی مععیسععازد ل عیکن بععه ضععرورت
مصلحت جامعه و حفظ نظ عمومی تعز یر شرعی
یا حکومتی مجرم الزم است.
■ مععاده  55ق.ص.چ اص ععالحی  :5545/53/55در
مععوارد ز ی عر صععادرکننده چععك قابععل تعقی ع کیفععری
نیست:
العععف -در صعععورتی کعععه ثاب ععت ش ععود چ ععك س ععفید
امضاء داده شده باشد.
ب -هرگاه در متن چك ،وصعول وجعه آن منعوط بعه
تحقق شرطی شده باشد.
 چنانچه در متن چك قید شده باشد کعه چعكبابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د -هرگععاه بععدون قی عد در مععتن چععك ثابععت شععود کععه
وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك
بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

 41۱قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی
هع -در صعورتی کعه ثابعت گعردد چعك بعدون تعا یخ
صادر شده و یا تا یخ واقععی صعدور چعك مقعدم بعر

تا یخ مندر در متن چك باشد.

ماده  -558استعمال یا تصاحب یا تلف نمودن یا مفقود نمودن به ضرر مالکین یا متصرفین آنها

ماده  -074هرگااه اماوال منقاول یاا غیرمنقاول یاا نوشاتههایی از قبیال سافته و چاك و قابض و
نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت باه کسای
داده شااده و بنااابراین بااوده اساات کااه اش ایاء مااذکور مسااترد شااود ی اا بااه مصاارف معین ای برسااد و
شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها اساتعمال یاا تصااحب یاا
تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
■ بعا توجعه بععه معاده فعوق مععیتعوان تعریعف زیععر را از میگردد .به عبارت دیگعر ،اسعتعمال بعا بقعای ععین
ایععن جععرم ارامععه کععرد« :خیانععت در امانععت عبععارت نیز ممکن بوده و مالزمه با از بین رفتن ععین نعدارد؛
است از استعمال ،تصاح  ،تلف یا مفقود نمودن مثل اینکه امین ،به قصد ضعرر زدن بعه امانعتدار و
ت ععوأم ب ععا س ععوءنیت م ععالی ک ععه از ط ععرف مالعععک ی ععا بععر خععالف نظععر وی یععا بععر خععالف مععوازین عرفععی،
متص ععرف ق ععانونی ب ععه کس ععی س ععپرده شعععده و بن ععا ب ععر مصالح ساختمانی ،از قبیل آجعر ،سعنگ ،خعا ک،
اس ععترداد ی ععا ب ععه مص ععرف مع ععین رس ععانیدن آن بعععوده سععیمان ،تیععرآهن و گ ع را در داخععل اتومبیععل آخععرین
است( ».برخی از حقوقدانان (جعفری لنگعرودی ،سیست گرانقیمتی که برای اسعتفاده شخصعی او یعا
محم ع ع ععدجعفر ،ترمینول ع ع ععو ی حقع ع عععوق ،ص  )525بععرای نگهععداری بععه وی سععپرده شععده بععوده اسععت
خیانت در امانت را عبارت از «استعمال معال معورد یخته و حمل نماید( .منبه پیشین ،ص )523
■ یکععی از مصععادیق «اعمععال خامنانععه» ،عبععارت از
امانت به توسط امین در جهتی که منظعور صعاح
مع ععال نباشع ععد» مع ععیداننع ععد ،و اسع ععتعمال را اععععع از تلف کردن مال مورد امانت ،یعنی نابود کعردن یعا از
تصع ع ععاح  ،تلع ع ععف و گعع ع ع کع ع ععردن مع ععععیداننع ععععد .بععین بععردن آن بععه هععر وسععیله ممکععن (از فبیععل آتععش
(میرمحمدصععادقی ،حسععین ،جععرام علیععه امععوال و زدن ،شکستن ،پعاره کعردن و )...معیباشعد .اتعالف
ممکععن اسععت بععه مباشععرت شععخص امععین (خععامن)
مالکیت ،چ  ،52ص )525
■ منظ ععور از «اس ععتعمال» ،مص ععرف ک ععردن ی ععا معععورد صععورت گیععرد ،مثععل اینکععه وی شخصععا کتععاب مععورد
استفاده قرار دادن مال مورد امانعت معیباشعد ،مثعل امانت را پاره کند و یا ممکن است که وی مسب از
ً
اینکه امین اقدام به مصرف دارو یا پوشیدن لبعاس بین رفتن آن شعود ،معثال بعا قعرار دادن گوسعفند معورد
و یععا اسععتفاده از اتععومبیلی کععه بععه وی سعععپرده شعععده امانت در نزدیکی حیوانات درنده موج گردد که
است بنماید .به نظر میرسعد کعه هعر گونعه اسعتعمال گوسفند طعمه آن حیوانات شود .به عالوه ،اتالف
ناروای مال مورد امانت ،در صورتی که با سوء نیت اعععع اسعععت از ات ععالف کعععل م ععال (مث ععل آت ععش زدن)
همراه باشد ،موج تحقق جرم خیانت در امانت اتالف جزء (مثل خراب کردن موتور اتومبیل یا پعاره

فصل بیست و چهارم -خیانت در امانت 411
ک ععردن ی ععک ورق از کت ععاب) و ات ععالف ج ععزء (مثعععل
اینک ععه ام ععین ،ب ععا س ععوءنیت ب ععر روی رنعععگ زیب ععا و
مرغع ععوب اتومبیع ععل رنع ععگ نع ععامرغوبی زده و ب عععدین
وسیله ،موج کاهش قیمت آن شود) .ظاهرا تلف
کععردن مععال ممکععن اسععت بععه وسععیله تععرک فعععل نیععز
ً
صععورت پععکیرد ،مثععل اینکععه امععین عمععدا و از روی
سوءنیت از دادن غکا به حیعوان امعانتی خعودداری
کرده و موج تلف شدن آن گردد( .منبه پیشین)
■ امععین ممکععن اسععت ،بععدون اینکععه مععال امععانتی را
تلف کند ،موج شود که دست یعابی بعه آن بعرای
مالک عمال غیرممکن گردد ،مثعل اینکعه انگشعتری
مععورد امانععت را بععه داخععل د یععا پرتععاب کععرده و یععا در
وسععط بیابععان رهععا نمایععد .در ایععن مثالهععا علععیرغ
موجود بودن عین مال امانتی ،دسترسی به آن برای
مالععک مقععدور نمععیباشععد .نکتععه قابععل ذکععر در ایععن
مععورد آن اسععت کععه ،بععرای تحقععق ایععن شععق از مععاده،
مفقود نمودن معال امعانتی ضعروری اسعت ،کعه ایعن
امر مستلزم قصد و سعوءنیت در خعار کعردن معال از
دسترس مالک آن میباشد .بدین ترتی هرگاه ،بر
اسععاس اهم ععال ی ععا سععهلانگاری امععین ،م ععال معععورد
ً
امانت مفقود شود؛ مثال از جی سوراخش بیافتد،
وی تنهعا بعه موجع معاده  358ق.م از نظعر حقعوقی
ضامن خواهد بعود ،ولعی از لحعاظ کیفعری خعامن در
امانت محسوب نخواهد شد( .با توجعه بعه مشعکل
تر بودن اثبات امر جزایعی نسعبت بعه امعر معدنی ،در
مععواردی کععه فعععل واحععد ه ع خطععای مععدنی و هعع
تخلععف جزایععی محسععوب مععیشععود ممکععن اسععت
جنبععه مععدنی آن اثبععات شععده ولععی جنبععه ،کیفععری
اثبات نگردد ،و این امر در سایر نظامهعای حقعوقی
ً
نیععز رخ مععیدهععد .مععثال در حقععوق انگلسععتان ،افتععرا

( )Iibelه ع جععرم کیفععری( )crimeو ه ع شععبه جععرم
مدنی ( )tortاسعت ،ولعی بسعیار اتفعاق معیافتعد کعه
جنبععه حقععوقی آن اثبععات شععده و در نتیجععه مفتععری
مجبور به پرداخت غرامت به قربعانی معیشعود ولعی
جنبععه کیفععری ،بععه دلیععل مشععکلتر بععودن اثبععات آن،
ً
اثبات نشده و یا اساسا مورد تعقی قرار نمیگیرد و
در نتیجععه مفتععری از مجععازات مصععون مععیمانععد ).از
همععین رو دیععوان عععالی کشععور در رأی شععماره -5955
 5559/3/54خود اشعار میدارد« :ماده  585قعانون
کیفر عمومی [سابق شامل مفقود شدن مال موضعوع
امانععت نیسععت ،بلکععه منظععور فقععدانی اسععت کععه بععه
تعدی یا تفریط امین حاصعل شعده باشعد ».بعه نظعر
میرسد که منظور دیوان ععالی کشعور از «تفعریط» در
این رأی ،تفریطی است که توأم با سوءنیت باشعد،
مثعل اینکعه امععین بعا خععودداری از بسعتن در اصععطبل
موجبععات فععرار اسععع امععانتی را فععراه آورد ،وگرنععه
تف ع عععریط بع ععععدون سع ع ععوءنیت کع ع ععه تنهع ع ععا ناشع ع ععی از
سعهلانگاری اسعت ،فقعط مسعؤولیت معدنی بعه بعار
خواهععد آورد( .میرمحمدصععادقی ،حسععین ،جععرام
علیه اموال و مالکیت ،چ  ،52ص )522
■ منظععور از «تصععاح » ،برخععورد مالکانععه کععردن بععا
مال میباشد ،یعنعی اینکعه کسعی معال دیگعری را از
ً
آن خعود انگاشعته و بعا آن برخععوردی کنعد کعه معمععوال
مالععک حععق چنععان برخععوردی را بععا مععال دارد ،مثععل
اینکه مال را به فرو رسانیده یا به گرو گکارده و یا
از استرداد آن خودداری نماید( .منبه پیشین)
■ نمیتوان وصی را که به موج معاده  424ق.م
نسعععبت بعععه امعععوالی کعععه برحسعع وصععیت در یعععد او
مععیباشععد حکعع امععین دارد و ولععی قهععری (پععدر یععا
جدپعععدری) را کعععه مسعععؤول اداره ام ععوال مولیعلی ععه
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مععیباشععد ،درصععورت تصععاح امععوال موصعععی یععا
مولیعلی ععه از لح ععاظ کیف ععری مس ععؤول دانسعععته و بعععه
مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم کرد،
َ
مگر آنکعه قعانون صعراحتا اعمعال آنهعا را خیانعت در
امانت یا در حک خیانت در امانت دانسته باشد.
نباید نا گفته گکاشت که در این معورد نظعر مخعالف
نیز وجود دارد که به موجع آن رابطعه امعانی قهعری
ی ععا ق ععانونی ،از قبی ععل آنچ ععه در ب ععاال ذک ععر شعععد ،نی ععز
مععیتوان عد منشععو جععرم خیانععت در امانععت قععرار گیععرد؛
حتععی دیععوان عععالی کشععور نیععز در یکععی از آرای خععود
ِاشعععار مععیدارد« :کلمععه «داده شععده» در مععاده 585
قععانون کیفععر عمععومی بععه معنععای حقیقععی خععود ،کععه
عبارت از تودیه و تسعلی معال یعا وجعه نقعد یعا اشعیاء
امانتی از طرف امانتگکار به دست امین ،استعمال
نشده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشعیاء
مزبور به نحوی از انحاء در اختیار امین قرار گرفته یا
تحت استیالی او درآید( ».رأی شماره 4528/554
دیوان عالی کشور)
علیرغ رأی فوق و علیرغ اینکعه در معاده 5548
ق.م نیععز از عععدم لیاقععت یععا خیانععت ولععی قهععری در
امع ععوال مولیعلیع ععه سع ععخن گفتع ععه اس عععت ،ب عععه نظ عععر
نگارن ععده ،منظ ععور قانون گ ععکار از ب ععه ک ععار ب ععردن وا ه
«خیانعت» در معاده  5548ق.م توجععه بعه بعار کیفععری
آن نبوده است؛ و درهر حال ،باتوجعه بعه معتن معاده
 328قعانون تعز یععرات کعه از داده شععدن معال امععانتی
بععه امععین ،بععه شععرط اسععترداد یععا بععه مصععرف معععین
رسانیدن ،سخن میگوید ،در شعمول جعرم خیانعت
در امانععت بععه مععوارد امانععت قهععری یععا قععانونی تردیععد
کععرده و بنععابراین ،طبععق اصععل کلععی ،بایععد بععا تفسععیر
مضععیق و بععه نفععه مععته ایععن مععوارد را جععز در صععورت

تصععریح مقععنن مشعععمول مقععررات کیفععری راجععه بععه
خیان ع ع ع ععععت در امان ع ع ع ععععت محس ع ع ع ع ععوب نکن ع ع ع ع ععی .
(میرمحمدصععادقی ،حسععین ،جععرام علیععه امععوال و
مالکیت ،چ  ،52صص )548-542
■ ورود ضععرر بععه مالععک یععا متصععرف ،بععر اثععر فعععل
مرتکععع  ،الزمعععه تحق ععق ج ععرم خیان ععت در امان ععت
میباشد ،اع از آن که این ضرر مشتمل بعر منفعتعی
بعرای شععخص خععامن باشععد یعا خیععر .بنععابراین ،ذبععح
ُ
کردن حیوان سپرده شدهای که در شرف موت قرار
گرفتععه اسععت بععرای جلععوگیری از حععرام شععدن گوشععت
آن ،یععا فععروختن میوههعععای سععپرده شععدهای ک ععه در
آسععتانه خععراب شععدن قععرار گرفتهانععد ،بععه قصععد کنععار
گکاشتن پول آنها برای صاح میوهها ،خیانت در
امانت محسوب نمیشود ،چون این کار ضرری بعه
مالعععک نمعععیزنعععد بلکعععه ،ب ععرعکس ،وی را منتف ععه
میسازد( .منبه پیشین ،ص )595
■ نظر یعع ع ع ع ع ع عه  5545/52/53-8858/2ا.ح.ق.ق:
برای تحقق جرم خیانعت در امانعت صعرف اثبعات
وجود مال در ید و تصرف مته کافی نیسعت بلکعه
با توجه به مواد  355و  355ق.م ،شا کی با توجه به
اینکه بعار اثبعات ادععا بعه عهعده معدعی اسعت بایعد
اثبات نماید که مال در دست امین بعه امانعت بعوده
و مشععارالیه در حفععظ و نگهععدار ی مععال مععورد امانععت
مرتکععع تععععدی و تف ععر یط ش ععده و ب ععا اس ععتعمال یع عا
تصععاح و ی عا تلععف و یعا مفقععود نمععودن آن موج ع
ضرر مالك شده و اقدام او در این خصوص تعوام بعا
سوءنیت بوده است و ادعای مالکیت مته بعدون
اتکاء به دالیل اثباتی ،معوثر در مقعام نیسعت .احعراز
معععوارد فعععوق از جملعععه سعععوءنیت مععته و تش ععخیص
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اینکععه مععورد منطبععق بععا مععاده  328ق.م.ا اسععت بععا
دادگاه است.
■ نظر ی ع ع ع ع ع ع ع ع ع عه  5545/55/52-225/2ا.ح.ق.ق:
شععهردار ی حععق جلععوگیری از عملی عات سععاختمانی
بععرخالف پروانععه سععاختمانی را دارد و لععکا مععیتوانعد
ادام ععه عملیع عات س ععاختمانی را متوقعععف سعععازد و از
طر یق مومو ین شهردار ی و درصعورت نیعاز بعا کمعك
نیروهععای انتظععامی از ادامععه کععار جلعععوگیری نمایعععد.
جمع ع ع ععهآوری آالت و ادوات مع ع ع ععورد اسع ع ععععتفاده در
تخلععف ،فقععط درصععورتی امکانپععکیر اسععت کععه راه
دیگعری بععرای جلعوگیری از احععداث بنعای غیرمجععاز
نباشع ع ععد و در صع ع ععورت جمع ع ععهآور ی آالت و ادوات
مععککور ،ایععن ام ععوال ب ععه ص ععورت امانعععت در اختیعععار
شهردار ی خواهد بود تا پس از فراه شعدن شعرایط
قانونی احداث بنا به صاح آن مسترد شود.
■ نظر یعه  5529/55/58-55855/2ا.ح.ق.ق :ا گععر
کسی مالی را نزد دیگری امانعت بگعکارد و شعخص
ثالثی امین را تشو یق و تحر یك به تصاح و ععدم
رد آن مععال نمای عد و ام عین ه ع مرتکعع خیانعععت در
امانت شود ،امین به عنوان مباشر و مشوق و محعرك
او بععه عنععوان معععاون جععرم خیانععت در امانععت قابععل
پیگرد خواهند بود.
■ نظر یع ع ع ع ع ع عه  5524/55/54-2285/2ا.ح.ق.ق:
چنانچه دادگاه احراز کند اموال نعزد معته امانعت و
بنا بر استرداد آنهعا پعس از وقعوع عقعد ازدوا بعوده و
بعع ععدا وقع ععوع ازدوا منتف ع عی شع ععده باش عععد م عععورد از
مصادیق بزه خیانت در امانت است.
■ نظر ی ع ع ع ع ع عه  5522/52/58-8333/2ا.ح.ق.ق:
چنانچه دادگاه احراز نماید که رسعید ابعراز ی بابعت
اسععترداد کععاال و غی عره بابععت قععرض ی عا فععرو جععنس

بوده اسعت نمعیتوانعد آن را از مصعادیق خیانعت در
امانت تلقی نماید.
■ نظر ی ع ع ع ع ع ع ع عه  5523/59/52-2595/2ا.ح.ق.ق:
مشععاع بععودن مععال موج ع عععدم شععمول مععاده 328
ق.م.ا نمععیشععود ز یعرا ممکععن اسععت مععال مشععاعی را
مالکین آن نعزد شخصعی امانعت بگکارنعد و هنگعام
استرداد آن شخص از رد مورد امانت امتنعاع و آن را
تص عععاح نمای عععد چن عععین مع ععوردی بع ععدون شع ععك از
مصععادیق خیانععت در امانععت و مشععمول مععاده مرقععوم
معععیباشعععد و لعععکا هرگععاه شععر یکی سععه خععود را نععزد
شععر یکش بععه امانععت گععکارد و شععر یك مععککور بععدون
اجعععازه در آن تصعععرف نمایع عد و یع عا آن را تصعععاح
نمایععععد نفععععس عمععععل مع ععککور خیانع ععت در امانع ععت
محسوب میشود.
وراث ،قام مقام مورث خود هستند و لکا تعهدات
و تکالیف قانونی مورث نیز به آنان منتقعل معیشعود
و مثععل ای عن اسععت کععه امععوال بععه ورثععه سععپرده شععده
است ،بنعابراین بعا فعرض علع ورثعه بعه امعانی بعودن
ام عععوال در ی عععد م عععورث در صع ععورتی کع ععه بع ععه قصع ععد
تصاح از استرداد آنها به مالکین امتناع کرده و به
تص ععرفات خعععود ادامعععه دهن ععد مص ععداق م ععاده 328
ق.م.ا خواهد بود.
صععرف ععععدم تخلیعععه معععورد اج ععاره پععس از انقض ععاء
مععدت اجععاره ،اسععتعمال ی عا تصععاح ی عا تلععف ی عا
مفقودکردن مورد اجاره به ضرر مالك آن نمعیباشعد
تا مشمول ماده  328ق.م.ا گردد ،مضعافا اینکعه در
کلیعه جععرام عنصععر معنعوی جععرم (سععوءنیت و قصععد
مجرمانه) شرط تحقق جرم میباشعد و مجعرد ععدم
تخلی عه ع عین مسععتاجره پععس از انقضععاء مععدت نوعععا
مالزمعععهای ب ععا سعععوءنیت نععدارد و ب ععا در نظ ععر گععرفتن
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مق ععررات ق ععانون رواب ععط م ععوجر و مسعععتاجر مص ععوب
س ععالهای  5523و  5535و توج ععه و در نظ ععر گعععرفتن
عسععر و حععر بععرای مسععتاجر مععن حی عث المجمععوع،
عمل مستاجر فاقد وصف کیفری بوده و جرم تلقعی
نمیگردد .بدیهی است ا گر مستاجر عین مسعتاجره
را تلععف ی عا تصععاح و ی عا بععه ضععرر مععالکین تصععرف
نماید حتی در زمان بقاء مدت اجاره قابل تعقیع
کیفری بر اساس ماده مککور خواهد بود.
یع عد ولع عی قه ععری و قع عی و وصع عی نسعععبت بعععه امعععوال
مولیعلیه یا موصعیله بعر طبعق قعانون ،امعانی اسعت
در صععورت انتفععاء موضععوع والیععت و وصععایت و یعععا
قیمومت ید امانی هع مرتفعه و منتفعی معیشعود و در
این صورت اشعخاص یعاد شعده بایسعتی نسعبت بعه
اس ععترداد ام ععوال ب ععه ذویالحق ععوق اقعععدام کننعععد در
غیراین صورت با احراز سوءنیت به ترتیع منعدر
در ماده  328ق.م.ا مشمول آن ماده قرار معیگیرنعد
به عبارت دیگر با اینکه استیالء اشخاص مککور بر
امععوال مععولیعلی عه ی عا موص عیله مسععبوق بععه قععرارداد
خصوصی نیست اما چون استیالء آنان بعه موجع
قانون و یعا حکع دادگعاه اسعت و بعا توجعه بعه اینکعه
اعتب ععار ق ععانون و یع عا حکع ع دادگ ععاه کمت ععر از ق ععرارداد
خصوصی نیست لعکا از لحعاظ مسعؤولیت و نتیجعه
مثل دسته اول هستند.
■ نظر یع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عه  5522/52/55-525/2ا.ح.ق.ق:
عبععارت «امععوال منقععول ی عا غیرمنقععول» بکععار رفتععه در
ماده  328ق.م.ا شامل ابنیه میشود.
■ نظر یع ع ع ع ع ع ع ع ع عه  5525/55/552554/2ا.ح.ق.ق:
مسؤولیت کیفری وقتی متوجه امین است که تعدی
یا تفر یط با سوءنیت باشد بعه عبعارت دیگعر تععدی
ی عا تفععر یط هم عراه بععا نی عت سععوء موج ع مسععؤولیت

کیفری است و به عبارت اخری احعراز طر یقعه نیعت
مرز مشترك بین ضعمان معدنی و مسعؤولیت کیفعری و
مشععخص کننده آن اسععت و تشععخیص آن بععه عهععده
مرجه رسیدگی میباشد.
■ نظر یع ع ع ع ع ع ع ع عه  5525/55/58-5255/2ا.ح.ق.ق:
مفقود شدن وسایل مسافر بدون سعوءنیت از طعرف
بنگاه مسافربری خیانت در امانت تلقعی نمعیشعود
ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است.
■ از ق.ت:
ماده  -589ا گر دالل برخالف وظیفه خود نسبت
به کسی که به او مومو یت داده به نفه طعرف دیگعر
معاملععه اقععدام نمای عد و ی عا بععرخالف عععرف تجععارتی
محععل از طععرف مز بععور وجه عی د یافععت و ی عا وعععده
وجهی را قبول کند مسعتحق اجعرت و مخعارجی کعه
کععرده نخواهععد بععود بععه عععالوه محکععوم بععه مجععازات
مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
مععاده  -525ا گععر حعععقالعمععلکععار نادرسععتی کععرده و
ً
مخصوصععا در معععوردی کععه بععه حسععاب آمععر قیمتع عی
عععالوه بععر قیمععت خر ی عد و ی عا کمتععر از قیمععت فععرو
محسوب دارد مستحق حقالعمل نخواهد بعود .بعه
ععع عععالوه در دو صع ععععورت اخیعع ع عر آمع ع ععر مع ع ععیتوانعع ع عد
حقالعمل کار را خر یدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصععره -دسععتور فععوق مععانه از اجععرای مجععازاتی کععه
برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
معاده  -222ا گععر مععدیر تصعفیه در حعین تصععدی بععه
امععور تععاجر ورشکسععته وجه عی را حی عف و می عل کععرده
باشعععد بعععه مجعععازات خیانعععت در امانعععت محکعععوم
خواهد شد.
م ععاده  -222ورشکسعععتگان ب ععه تقب ععل و همچنع عین
اشخاصی که برای سرقت یا کالهبردار ی یا خیانت
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در امان ععت محک ععوم ش ععدهاند م ععادامی کعععه از جنبعععه
جزایی اعاده حیثیت نکردهاند نمیتوانند از جنبه
تجارتی اعاده اعتبار کنند.
■ ماده  555الیحه قعانونی اصعالح قسعمتی از ق.ت
مصععوب  :5582/55/58اشععخاص ذیعل نمععیتواننععد
به مدیر یت شرکت انتخاب شوند:
 -5محجو ین و کسانی که حک ورشکسعتگی آنهعا
صادر شده است.
 -5کسانی که به علت ارتکعاب جنایعت بعا یکعی از
جنحههای ذیل به موج حک قطععی از حقعوق
ً
ً
اجتماعی کال یا بعضا محروم شده باشند در معدت
محرومیت:
سع ع ععرقت ،خیانع ع ععت در امانع ع ععت ،کالهبعع عععردار ی،
جنحههایی که به موج قانون در حک خیانعت
در امان ععت یع عا کالهب ععردار ی ش ععناخته شعععده اسعععت،
اخععتالس ،تععدلیس و تصععرف غیرقععانونی در امعععوال
عمومی.
تبصععره -دادگععاه شهرسععتان بععه تقاضععای هععر ذینفععه
حک عزل هر مدیری را که برخالف مفاد این ماده
انتخاب شود یا پعس از انتخعاب مشعمول مفعاد ایعن
ماده گعردد صعادر خواهعد کعرد و حکع دادگعاه مزبعور
قطعی خواهد بود.
■ مع ععاده  554قع ععانون شع ععرکتهای تعع ععاونی مص عععوب
 :5525/55/53هععر یعك از مععدیران عامععل یعا اعضععای
هیععوت م ععدیره یع عا بازرس ععان و یع عا کارکن ععان شعععرکتها و
اتحادیههای تعاونی مرتک خیانعت در امانعت در
مععورد وجععوه و امععوال شععرکت یععا اتحادیعععه گععردد بعععه
ح ع ععدا کار مج ع ععازات مق ع ععرره در م ع ععاده  585قع عععانون
مجازات عمومی محکوم میشود.

تبص ععره -رسعععیدگی بعععه اته ععام ه ععر یع عك از کارکن ععان
س ععازمانها و مؤسس ععات وابس ععته ب ععه دول ععت ک ععه ب ععر
حس وظیفه سمت نظارت یا سرپرسعتی یعا ارشعاد
یعععا مداخلعععه در اداره امعععور شععرکتها یععا اتحادیععههای
تععاونی را دارنععد تععابه قععوانین و مقععررات دیعوان کیفععر
کارکنان دولت خواهد بود.
■ از ق.ث:
مععاده  -54هععر گععاه نسععبت بععه ای عن قبی عل امععالك بععه
عنععوان مالکیعععت تقاضععای ثبععت شععده و متععولی یععا
نماینده اوقافی که بعه موجع نظامنامعه مکلعف بعه
دادن عرضحال اعتراض و تعقیع دععوی و حفعظ
حقععوق وقععف ی عا حععبس یعا ثلععث بععاقی اسععت در اثععر
تبععانی بععه تکلی عف خععود عمععل ننمای عد بععه مجععازات
خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در مععواردی نیعععز کعععه تقاضععای ثبععت ملععك دیگععری
بععدون ذکععر حقععوق ارتفععاقی امععالك وقععف و حععبس و
ثلععث بععاقی شععده اسععت هععر گععاه اشععخاص مععککور در
فوق در اثر تبانی به تکلیعف خعود عمعل ننماینعد بعه
مجازات خامنین در امانت محکوم میشوند.
■ م عععاده  25ق عععانون ب عععازار اوراق بهع ععادار جمهع ععور ی
اسع عععالمی ای ععععران مص ععععوب  :5548/59/55ک ع ععارگزار،
کارگزار ،معامله گر یعا بعازار گردانعی کعه اوراق بهعادار و
وجععوهی را کععه بععرای انجععام معاملععه بععه وی سععپرده
شده و وی موظف به نگاهعدار ی آن در حسعابهای
جدا گانه است ،بر خالف مقررات و به نفه خود یا
دیگران معورد اسعتفاده قعرار دهعد ،بعه مجازاتهعای
مقع عععرر در مع عععاده  328ق.م.ا مص ع ععوب 5522/5/3
محکوم خواهد شد.
■ م ععاده  52ق ععانون پعععولی و بععانکی کش ععور مص ععوب
:5525/58/54
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 -52اوجانی ،نسترن ،قانون مجارات اسالمی مصوب  ،5595چ  ،3انتشارات گام حق.
 -53اولر یش ،ز یبر ،جرای رایانه ای (ترجمه :نور ی ،محمدعلی؛ نخجوانی ،رضا؛ بختیاروند ،مصطفی؛
رحیمی ،احمد) ،چ  ،5گنج دانش.
 -52با یکلو ،علیرضا ،اشخاص و حمایتهای حقوقی آن ،چ ،8انتشارات مجد.
 ،__ ،__ -54مسؤولیت مدنی ،چ.__ ،5
 -59بازگیر ،یداهلل ،کالهبردار ی ،اختالس و ارتشاء در آرای دیوان عالی کشور ،نشر حقوقدان5523. ،
 -55بنفشعی مقعدم ،معیالد ،پایعان نامععه دوره کارشناسعی ارشعد رشععته تحصعیلی حقععوق خصوصعی :بررسعی
مسؤولیت مدنی پلیس ،استاد راهنما :دکتر علی انصار ی ،استاد مشاور :دکتر عباس طوسی.5595 ،
 -55پاد ،ابراهی  ،حقوق کیفری اختصاصی ،چ  ،5انتشارات دانشگاه تهران.5584 ،
 -55پورحسنی ،حسعین؛ صعالحاحمدی ،سععید؛ حقعوق قضعایی اساسعی در نظع حقعوقی کنعونی ،چ ،5
انتشارات گام حق.5592 ،
 -55پیمانی ،ضیاءالدین ،جرام علیه آسایش و امنیت عمومی ،چ  ،5میزان.
 -58جابری عربلو ،محسن ،فرهنگ اصطالحات فقه اسالمی ،چ ،5انتشارات امیرکبیر.5535 ،
 -52جاو یدنیا ،جواد؛ کوشا ،جعفر؛ جرای تجارت الکترونیکی ،چ  ،5انتشارات خرسندی5595. ،
 -53جعفرزاده ،علی ،الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری ،چ  ،5انتشارات جنگل.
 ،__ ،__ -52حقوق خانواده ،چ.__ ،5
 -54جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولو ی حقوقی ،چ ،55انتشارات گنج دانش.
 ،__ -59دوره پنج جلدی مبسوط در ترمینولو ی حقوق ،5 ،چ.__ ،5545 ،5
 ،5 ،__ ،__ -85چ.__ ،5545 ،5
 -85جال لععی فراهععانی ،امیرحسععین ،درآمعععدی بعععر آی ععین دادرسعععی کیفععری جععرای سععایبر ،چ  ،5انتش ععارات
خرسندی.
 ،__ -85باقری اصل ،رضا؛ توملی بر فیلتر ینگ ،نشریه رهآورد نور ،58 ،پاییز .5542
 -85حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسامل الشیعه ،5 ،چ  ،8ق  ،آل البیت 5858 ،هع.ق.
 -88حسععنزاده ،عل عی ،تقر ی عرات درس حقععوق جععزای اختصاص عی  5دوره کارشناس عی ،__ ،نسععخه سععال
5543.
 -82حسینی مراغی ،میرفتاح ،دوره دو جلدی العناو ین الفقهیه ،5 ،چاپ سنگی.
 -83حسععینی خامن عه ،سععید عل عی ،اجوبععه االسععتفتامات ،چ ،2دفتععر حفععظ و نشععر آثععار آیععت اهلل سععید علععی
خامنهای.
 ،__ -82از متن سخنرانی مورخ  5525/55/55در دیدار جمعی از قضات و اعضای دستگاه قضایی.
 ،__ -84از متن خطبههای نماز عید سعید فطر در .5544/53/59
 -89حمیتی واقف ،احمدعلی ،الزامهای خار از قرارداد ،چ  ،5انتشارات جنگل.
 ،__ -25حقوق مدنی  ،4چ ،5
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 -25خالقی ،علی ،آیین دادرسی کیفری ،چ  ،55شهر دانش5595. ،
 ،__ -25نکتهها در آیین دادرسی کیفری ،چ.__ - ،5
 -25خومی ،سید ابوالقاس  ،مبانی تکمله المنها  ،5 ،بیروت ،دارالزهرا للبطاعه و النشر ،بیتا.
 ،__ -28مبانی تکمله المنها  85 ،موسوعه ،ط مؤسسه احیاء آثار.
 ،__ -22مبانی تکمله المنها (ترجمه علیرضا سعید) ،5 ،چ ،5انتشارات خرسندی5595 ،
 -23دهخدا ،علیا کبر ،دوره کامل لغتنامه دهخدا ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -22روزنامه اعتماد ،مورخ .5544/9/55
 -24روزنامه روزگار ،مورخ.5595/55/9
 -29روزنامه کیهان ،مورخ .5545/5/2
 -35روزنامه همشهری ،مورخ 5549./5/55
 ،__ -35مورخ .5522/5/9
 ،__ -35مورخ .5524/9/8
 -35زراعت ،عباس ،حقوق جزای عمومی ،5 ،چ ،5انتشارات ققنوس.
 :5 ،__ ،__ ،__ -38مجازاتها و اقدامات تومینی ،چ ،5جنگل5595 ،
 ،__ -32شرح مبسوط قانون مجارات اسالمی ،چ ،5جنگل.5595 ،
 ،__ -33شرح قانون مجارات اسالمی ،انتشارات ققنوس.
 ،5 ،__،__-32نشر فی .5522 ،
 ،__ -34دوره شرح مختصر قانون مجارات اسالمی مصوب  ،5 ،5595چ ،__ ،5انتشارات ققنوس.
 ،__ -39قانون مجارات اسالمی در نظ حقوق کنونی ،چ.__ ،5
 -25سادات با یکانی ،امیررضا؛ سلطانی ،شهرام؛ تجز یه و تحلیل قانونی جرم انتقال مال غیر ،انتشارات
خرسندی5549. ،
 -25سپهوند ،امیرخان ،تقر یرات درس حقوق جزای اختصاصعی ،انتشعارات دانشعکده حقعوق دانشعگاه
شهید بهشتی.
 ،__ -25جرای علیه اشخاص ،چ ،5انتشارات مجد.
 -25سلیمی ،صادق ،چکیده حقوق جزای عمومی ،چ ،5انتشارات جنگل5595. ،
 -28سمیعی ،حسن ،حقوق جزا ،شرکت چاپ خودکار و ایران5554. ،
 -22شامبیاتی ،هوشنگ ،دوره جدید حقوق جزای عمومی :5 ،جرای علیه اشخاص ،چ ،5مجد.
 :5 ،__ ،__ -23جرای علیه اموال و مالکیت.__ ،__ ،
 ،__ -22حقوق جزای عمومی ،5 ،چ.__ ،53
 ،5 ،__ ،__ -24چ.__ ،53
 ،__ -29حقوق کیفری اختصاصی ،5 ،چ ،55انتشارات وبین.
 ،5 ،__ ،__ -45چ.__ ،4
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 -45ش عععبانزاده ،مه ععدی ،تقر یع عرات درس حقعععوق ج ععزای اختصاصعععی  5دوره کارشناسع عی ،__ ،نس ععخه
نی سال دوم سال 5595.
 -45شعیبی ،شهرام ،مقایسه جرم کالهبردار ی سنتی و رایانه ای در حقوق ایعران ،ماهنامعه دادرسعی،
 ،23سال سیزده  ،مهر و آبان 5544.
 -45شکری ،رضا؛ قادر ،سیروس؛ قانون مجازات اسالمی در نظ حقوق کنونی ،چ  ،5نشر مهاجر.
 -48شمس ،عبداهلل ،دوره سه جلدی پیشرفته آیین دادرسی مدنی ،5 ،چ ،4انتشارات درا ک.
 -42شمس ،عبداهلل ،دوره سه جلدی پیشرفته آیین دادرسی مدنی ،5 ،چ ،55انتشارات درا ک.
 ،__ ،__ ،__ -43چ .5545 ،__ ،5
 ،__ -42ادله اثبات دعوا ،چ.__ ،55
 -44شعورای عععالی انفورماتیعک کشععور ،گععروه بررسعی مسعامل حقععوقی و جزامعی کععا برد کععامپیوتر ،سععازمان
برنامه و بودجه ،دی و اسفند سال  ،5525خبرنامه .24 ،89
 -49شععهری ،غالمرضععا و سععتوده جهرم عی ،سععرو  ،نظر ی عات اداره حقععوقی قععوه قضععامیه در زمینععه مسععامل
کیفری ،5 ،انتشارات روزنامه رسمی5525. ،
5522. ،__ ،5 ،__ ،__ -95
 -95شهید اول ،اللمعه الدمشقیه ،چ ،5دارالفکر ق .
 ،__ -95اللمعه الدمشقیه( ،ترجمه دکتر علیرضا فی و علی مهکب) ،5 ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -95شععهید ثععانی (ز یعن الععدین حسعین) ،الروضععه البهیعه فعی شععرح لمعععه الدمشععقیه ،5 ،چ ،5داراالحیعاء
التراث العربی ،بیروت.
 ،__ -98الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه ،55 ،داور ی ق .
 ،__ -92مسالک االفهام ،52 ،المعارف االسالمیه.
( ،__ ،__ -93ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی) ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران ،چ ،5سال 5528.
 -92شهیدی ،مهدی ،دوره حقوق مدنی :5 ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،چ ،2انتشارات مجد.
 -94شیخ االسالمی ،عباس ،جرای مطبوعاتی ،چ  ،5انتشارات جهاد دانشگاهی.5545 ،
 -95صادقی ،محمدهادی ،حقوق جزای اختصاصی یک :جرای علیه اشخاص ،چ  ،53میزان.
 -95صالحاحمدی ،سحر ،قانون آیین دادرسی کیفعری در نظع حقعوقی کنعونی ،چ  ، 5انتشعارات کتعاب
آوا5592. ،
 ،__-95تقر ی عرات درس حقععوق جععزای عمععومی  ،5نی سععال اول سععال تحص عیلی  ،5595-5595انتشععارات
دانشگاه پیام نور خورمو .
 ،__-95تقر یعرات درس حقعوق جعزای عمععومی  ،5نی سعال دوم سعال تحصعیلی  ،5595-5595انتشععارات
دانشگاه علمی-کا بردی خورمو .
 -98صععالحاحمدی ،سعععید ،ادلععه و ابععزار اثبعععات دععععوا در نظععع حقعععوقی کنعععونی ،5 ،چ  ،5انتشععارات
گامحق5598. ،
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 ،__ -92صععالحاحمدی ،سععحر؛ ادلععه و ابععزار اثبععات دعععوا در نظ ع حقععوقی کنععونی ،5 ،چ  ،5انتشععارات
گالوس5594 ،
 ،__ -93پیشنو یس دوره دایرهالمعارف حقوقی وسیه ،کتابخانه شخصی.
 ،__ -92پیشنو یس قانون اساسی جمهور ی اسالمی ایران در نظ حقوقی کنونی.__ ،
 ،__ -94قانون مسؤولیت مدنی در نظ حقوقی کنونی ،چ  ،5انتشارات کتاب آوا5594. ،
 ،__ -99مقاله مسوله آزادی بیان و توهین به مقدسات در اسناد بینالمللی حقوق بشر ،فقه امامیه و قانون
مجارات اسالمی ایران ،وبال گ شخصی.
 -555صالح ولیدی ،محمد ،بایستههای حقوق جزای عمومی 5و5و ،5چ ،5انتشارات جنگل.
 ،__ -555حقوق جزای عمومی ،5 ،مرکز نشر داد5525. ،
 ،__ -555حقوق جزای اختصاصی :جرای علیه عفت و اخعالق عمعومی و حقعوق و تکعالیف خعانوادگی،
چ ،5امیرکبیر.
 ،__ ،__ -555جرای علیه اجرای عدالت قضایی و اقتدار و نظ عمومی ،چ ،5انتشارات جنگل.
 -558صبری ،نورمحمد ،گز یده آرا دادگاههای کیفری ،چ  ،5انتشارات فردوسی.5545 ،
 -552صد زاده افشار ،سید محسن ،ادله اثبات دعوی ،چ ،8نشر دانشگاهی.
 -553صفایی ،سید حسین ،قاس زاده ،سید مرتضی؛ اشخاص و محجو ین ،چ  ،9انتشارات سمت.
 ،__ -552امامی ،اسداهلل ،مختصر حقوق خانواده ،چ.__ ،52
 ،__ -554رحیمی ،حبی اهلل؛ مسؤولیت مدنی (الزامهای خار از قرارداد) ،چ ،5انتشارات سمت.
 ،__ ،__ ،__ -559چ .__ ،2
 -555صفری ،محسن ،قاعده غرور :فر یبکار ی و آثار آن ،چ ،5نشر دادگستر.
 -555ضیاء ،کیوان ،قانون مجارات اسالمی در قلمرو قضایی ایران ،انتشارات فراز دانش5542. ،
 -555ضیامی بیگدلی ،محمدرضا ،حقوق بینالملل عمومی ،چ  ،59گنج دانش.
 -555طالقانی ،سید هدایتاهلل ،مرجعیت ،چ  ،5نشر ارغنون.5528 ،
 -558طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،آزادیهای عمومی و حقوق بشر ،چ ،5انتشارات دانشگاه تهران.
 -552عامععل نجععف آبععادی ،جععرم انگععار ی در قضععای مجععاز ی ،پای عان نامععه کارشناس عی ارشععد ،دانشععکده
حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،سال .5542
 -553عبدالهی ،اسماعیل ،درسهایی از فلسفه حقوق کیفری ،چ  ،5خرسندی.
 ،__ -552مبانی و مصادیق تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران ،چ  ،5نشر آ یان.
 ،__ -554تقر یعرات درس حقعوق جععزای اختصاصعی  5دوره کارشناسعی ،انتشععارات دانشعگاه آزاد اسععالمی
واحد بوشهر ،نسخه سال 5542.
 ،__ -559تقر ی عرات درس حقععوق جععزای عمععومی ،انتشععارات تحص عیالت تکمیل عی دانشععگاه آزاد اسععالمی
واحد بوشهر ،نسخه سال 5595.
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 ،__ -555تقر یرات درس حقوق جزای عمومی  5دوره کارشناسی ،انتشارات دانشعگاه آزاد اسعالمی واحعد
بوشهر ،نسخه سال 5542.
 -555عبععدالهی ،محبوبععه ،دلیععل الکترونیکعععی در دععععوای حقعععوقی ،پایاننامعععه کارشناسععی ارشععد حقععوق
خصوصی دانشگاه تربیت مدرس.5542 ،
 ،__ -555شهباز ی نیا ،مرتضی؛ مجله مدرس علوم انسانی ،35 ،زمستان 5544.
 -555عبده محمد ،کلیات حقوق اسالمی ،چ  ،5انتشارات دانشگاه تهران.
 ،__ -558اصول قضایی (جزایی) ،کتابفروشی محمدعلی علمی.5553 ،
 -552عرفانی ،محمود ،دوره حقوق تجارت ،5 ،چ  ،5انتشارات جنگل.
 -553عسکری (ارجلو) ،هرمان ،حقوق جزای عمومی ،چ ،5راه نو ین.
 -552عمید ،حسن ،فرهنگ عمید ،5 ،چ ،5انتشارات راه رشد.
 ،__ -554فرهنگ عمید ،انتشارات امیرکبیر5522. ،
 -559فتحی بهنسی ،احمد ،مدخل الفقه الجنایی االسالمی ،دارالشروق5945. ،
 -555قاضی ،ابوالفضل ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،5 ،چ  ،5انتشارات دانشگاه تهران.5525 ،
 -555کاتوز یان ،امیرناصر ،دوره دو جلدی اثبات و دلیل اثبات ،5 ،چ  ،5میزان5542. ،
 ،__ -555الزامهای خار از قرارداد (ضمان قهری) ،5 ،چ  ،4انتشارات دانشگاه تهران.
 ،__ -555دوره دو جلدی حقوق خانواده ،5 ،چ  ،2شرکت سهامی انتشار.
 ،__ -558دوره قواعد عمومی قراردادها ،5 ،چ  ،2شرکت سهامی انتشار.
 ،__ ،__ -552قواعد عمومی قراردادها ،5 ،چ.__ ،2
 ،8 ،__ ،__ ،__ -552چ.__ ،2
 ،__553دوره عقود معین ،5 ،چ  ،3شرکت سهامی انتشار.
 ،5 ،__ ،__ -552چ.__ ،2
 ،8 ،__ ،__ -554چ.__ ،5
 -559کر یمی ،عباس ،ادله اثبات دعوا ،چ ،5نشر میزان.
 -585کالنتر یعان ،مرتضعی ،مجموعععه نظر یعههای مشععورتی ا.ح.د در زمینعه مسععایل کیفعری ،چ  ،5جاودانععه،
.5549
 -585گلدوز یان ،ایر  ،بایستههای حقوق جزای عمومی ،چ  ،55میزان5595. ،
 ،__ -585حق ععوق ج ععزای اختصاصعععی :ج ععرام علیعععه تمامیعععت جسعععمانی ،شخصع عیت معن ععوی ،ام ععوال و
مالکیت ،امنیت و آسایش عمومی ،چ  ،58انتشارات دانشگاه تهران.
 -585گلدوز یان ،ایر  ،حقوق جزای عمومی ایران ،5 ،انتشارات دانشگاه تهران.
 ،__ -588حقوق کیفری تطبیقی ،انتشارات ماجد5528. ،
 ،__ -582محشای قانون مجارات اسالمی ،و یرایش سوم ،چ  ،2انتشارات مجد ،سال .5543
 -583گرجی ،ابوالقاس ؛ صفری ،محسن؛ دیات ،چ  ،5میزان.
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 ،__ -582با همکار ی دکتر سعید حسعین صعفایی ،دکتعر سعید ععزتاهلل عراقعی ،دکتعر اسعداهلل امعامی ،دکتعر
سععید مرتضعی قاسع زاده ،دکتععر محمععود صععادقی ،عبععاس برزومعی ،احمععد حمیعدزاده و بتععول آهنعی ،بررسعی
تطبیقی حقوق خانواده ،چ ،5انتشارات دانشگاه تهران.
 -584مایکروسععافت ،فرهنععگ تشععر یحی کععامپیوتر ،مایکروسععافت ( 5555ترجمععه رضععا حسععنی و دا ی عو
فرمامی) ،انتشارات دانشیار ،چ  ،5پاییز .5545
 -589متین ،احمد ،مجموعه رو یه قضایی5555. ،
 -525متین دفتری ،احمد ،دوره جدید دو جلدی آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،5 ،چ ،5نشر مجد.
 -525محقق حلی ،شرایه االسالم فی مسایل الحالل والحرام (ترجمه ابوالقاسع بعن احمعد یعزدی)،5 ،
چ ،5انتشارات دانشگاه تهران.
 ،8 ،__ ،__ -525چ.__ ،__ ،5
 -525مرعشعی شوشععتری ،محمدحس عین ،مقالععه بحث عی پیرامععون قتععل عمععد ،شععبیه عمععد و خطععا مح ع و
نکاتی چند در مورد این مفاهی  ،فصلنامه حق ،دفتر شش  ،شهر یور .5532
 -528مرکععز پععژوهشهععای مجلععس شععورای اسععالمی ،برنامععه اقععدام بععرای تحقععق برنامععه سععال سععاز ی فضععای
سایبر ،4982 ،اردیبهشت ماده .5542
 -522معاونت آموزشی قوه قضامیه ،مجموعه نشستهای قضایی (مسایل قانون مجارات اسالمی) ،5
انتشارات جاودانه.
 -523معاونعت پعژوهش ،تععدو ین و تنقعیح قعوانین و مقععررات یاسعت جمهعور ی ،مجموعععه قعانون مجععارات
اسالمی مصوب  ،5525چ ،8نشر یاست جمهور ی.
 ،__ -522مجموعه قانون مجارات اسالمی ،چ  ،4مجموعه قانون مجارات اسالمی مصوب 5525
َ
 -524معین ،محمد ،دوره دو جلدی فرهنگ فارسی معین ،5 ،چ ،5548 ،5انتشارات ا ِدنا.
 -529موسوی خمینی ،سید روحاهلل ،دوره دو جلدی تحر یرالوسیله ،5 ،الطبععه الثانیعه مطبععه ادداب،
النجف األشرف 5595 ،هع.ق.
 ،__ -535تحر یرالوسیله ،5 ،چ ،5مؤسسه تنظی و نشر آثار ،ق 5529. ،
 ،__ -535توضیح المسامل محشی (به کوشش سید محمدحسن بنی هاشمی) ،5 ،ق  5858 ،هع.ق.
 ،__ -535صحیفه نور ،52 ،سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی ،تهران5525. ،
.__ ،__ ،55 ،__ ،__ -535
 -538مهاجرانی ،عطاءاهلل ،نقد توطئه آیات شیطانی ،انتشارات افالطون5529. ،
 -532مهاجری ،علی ،جرام کارکنان دولت ،انتشارات فکرسازان.
 -533مهرپور ،حسین ،مجموعه نظر یات شورای نگهبان ،انتشارات کیهان5525. ،
 -532میرمحمدصادقی ،حسین ،حقوق جزای بینالملل ،چ ،5میزان5543. ،
 ،__ -534حقوق کیفری اختصاصی ( :)5جرای علیه اشخاص ،چ.__ ،55
 ،__ ،__ -539چ.__ ،5595 ،55

 534قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی
 ،__ -525حقوق کیفری اختصاصی ( :)5جرای علیه اموال و مالکیت ،چ.__ ،5
 ،__ ،__ ،__ -525چ.__ ،5595 ،52
 ،__ -525حقوق کیفری اختصاصی ( :)5جرای علیه امنیت و آسایش عمومی ،چ.__ ،2
 ،__ ،__ -525چ5595. ،__ ،55
 ،__ -528مرور ی بر حقوق جزای انگلستان ،نشر حقوقدان.5523 ،
 -522نجف عی ابرنععد آبععادی عل عی حس عین؛ حععات بیگ عی ،حمی عد؛ دانشععنامه جععرم شناس عی ،مرکععز چععاپ و
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،کتابخانه گنج دانش ،سال .5522
 -523نجفی اصفهانی ،محمدحسن ،دوره کامعل جعواهرالکالم فعی شعرح شعرایه االسعالم ،8 ،داراحیعاء
التراث العربی ،بیروت5535. ،
 ،__ -522دوره جواهرالکالم فی شرح شرایه االسالم ،چ ،5تهران ،دارالکت االسالمیه5535. ،
 -524نجفی توانا ،علی و ایوب میلکی ،حقوق جزای عمومی ،5 ،جنگل5595. ،
 -529نشر یه پژوهش و سنجش ،مهندسی اجتماعی کالهبردار ی اینترنتی.55-55 ،
 -545نشر یه مووی منتشره .5543/5/5
 -545نو بها ،رضا ،زمینه حقوق جزای عمومی ،چ ،55گنج دانش.
 ،__ -545نگاهی به قانون مجارات اسالمی ،چ  ،5میزان.
 -545هارت ،اچ.ال.ای و هونوره ،تونی ،سببیت در حقوق کیفری (ترجمه حسین آقایینیا و دیگعران)،
چ ،5میزان.
 -548هاش معروف حسنی ،المسولیه الجنامیه فی الفقه الجعفری ،بی تا ،بی جا.
 -542هاشمی ،سید محمد ،حقعوق اساسعی جمهعور ی اسعالمی :5 ،حا کمیعت و نهادهعای سیاسعی ،چ
 ،53نشر میزان.
 ،__ ،__ ،__ -543چ  ،5انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.5525 ،
 ،__-542اصول و مبانی کلی نظام جمهور ی اسالمی ایران ،چ .__،55
 -544هاشمی شاهرودی ،سید محمود ،بایستههای فقه جزا ،چ.__ ،5
 __ -549و دیگع ععران ،فرهنع ععگ فق عععه مط عععابق م عععکه اه عععل بی عععت عل عععیه السع ععالم ،5 ،چ ،5مؤسسع ععه
دایرهالمعارف فقه اسالمی5545. ،
 -595هامایی ،کور و سایر ین ،تعلیق مراقبتی در دنیا (ترجمه دکتر حسین آقایینیا) ،میزان.5523 ،
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