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سخن ناشر

با تمام شاخه ها و گرايش هايش، به منزله  يکی از پرطرفدارترين رشته های  رشته  حقوق 
است؛  کرده  جلب  به خود  را  انسانی  علوم  دانشجويان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی 
دانشجويانی که پس از تحصیل، وارد عرصه  خدمت شده و در مناصب و جايگاه های گوناگون 

به ايفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجويان بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه  کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که 

بايد تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
امری  سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  اين 
انکارناپذير است. به اين ترتیب، ضرورت تدوين کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی 
دانشجويان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، بايد بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد؛ کتاب هايی که روزآمدی محتوای آن ها از يک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان 

از سوی ديگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نويسنده، قرار گرفته باشد. 
امر نشر کتب  مؤسسه  آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجويان رشته  حقوق 
بردارد. اين مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجويان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترين دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 
تسريع يادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه  خدمات درخشان، 

شايستگی های خود را در اين حوزه  علمی بیش از پیش به منّصه  ظهور برساند.

                                          فرزاد دانشور
                                  مدير مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه مؤلف

از آنجا که در درس های »حقوق جزای عمومی« و »آیين دادرسی کيفری« بسیاری از 

سؤاالت، مستقیماً از متن مواد طراحی می شوند و با درک اين مهم که در صورت فراگیری صحیح 

مواد قانونی در دو درس ياد شده درصدهای دانشجويان و داوطلبان آزمون های حقوقی به نحو 

چشم گیری افزايش خواهد يافت، بر آن شدم تا دست به قلم برده و مجموعه ای کامل را که شامل 

مکاتب کيفری )گفتار اول(، نکات تستی قانون مجازات اسالمی )مواد 1 الی 216( )گفتار 

آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوه قضائيه )گفتار سوم(  و  دوم( 

می شود، تقديم به دانشجويان و داوطلبان عزيز نمايم تا آنان را از هر منبع ديگری بی نیاز سازد. 

کتاب حاضر اولین کتابی است که به شیوه ای بديع و نو برای آموزش نکات تستی هر ماده 

در درس حقوق جزای عمومی تألیف شده است و به ياری آن ايزد پاک، در آينده ای نزديک 

کتاب دوم اين مجموعه را نیز تحت عنوان »محّشای کنکور آیين دادرسی کيفری« تقديم به 

جامعۀ حقوقی کشورم خواهم کرد. 

امید است که اثر پیش رو، گامی هر چند کوچک در جهت ارتقاء و پیشرفت حقوقی کشورم و 

تسهیل کنندۀ راه دانشجويان و داوطلبان آزمون های حقوقی باشد.

جواد رستمی  
تابستان ۱۳۹۷  
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مکاتب کیفری

1گفتار

مکتب اصالت سودمندی یا فایده اجتماعی 
بنیانگذاران:

1� ژان ژاک روسو
اثر: قرارداد اجتماعی

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
هر انسانی پاک آفريده شده و ناپاکی او ناشی از محیط اجتماعی اوست. )نظریۀ نيکو خصلتی بشر(

2� ژرمی بنتام
آثار: تئوری مجازات ها و پاداش ها، رسالۀ قانونگذاری مدنی و کیفری.

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
مبنای حق مجازات را نفع اجتماعی می داند.

بنتام معتقد است برای ايجاد اثر ظاهری کیفر، اجرای واقعی آن ضروری است.
وی معتقد است که مجرم در ارتکاب جرم تابع اصل حسابگری است و سود و زیان خود را می سنجد.

آموزه ی فلسفی او در زمینۀ حقوق کیفری، او را چهره ای حقوقدان شناسانده است. 
بنتام به مفید بودن کیفر به شرط ضرورت آن اشاره کرده است.

بنتام قانونگذار را همانند يک مربی می داند که بايد به شهروندان بیاموزد که منافع واقعی آن ها چیست. 
وی معتقد بود که شدت مجازات بايد به نحوی باشد که درد و رنج حاصل از آن بیشتر از لذت ناشی 

از ارتکاب جرم باشد.
به عقیدۀ وی، منفعت همگانی بايد میزان سنجش در قانونگذاری قرار گیرد.
بنتام برای کیفرها دو گونه ارزش قائل است؛ ارزش ظاهری و ارزش واقعی�

از نظر بنتام، حّق کیفر، اجرای ساير حقوق را تضمین می کند.
به عقیدۀ وی، مقتضی کیفر نتیجه و غرض آن است که »بيشترین خوشبختی را برای بيشترین 

افراد« تضمین می کند.

3� سزار بکاریا
آثار: رسالۀ جرايم و مجازات ها، ارکان اقتصادی عمومی.

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
مبنای حق مجازات را قرارداد )پيمان( اجتماعی می داند.

بکاريا با کیفر اعدام جزء در مورد مجرمين سياسی مخالف است.
بکاريا در مقام دفاع از آزادی های مردم می نويسد: »هر شهروندی باید بداند چه موقع گناهکار و 
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چه موقع بی گناه است«�
به عقیدۀ بکاريا، شالوده و حدود قدرتی که انسان می تواند به طور مشروع به انسان ديگری تحمیل کند 

در همان »پيمان صریح یا ضمنی انسان ها« نهفته است.
به عقیدۀ وی، عدالت االهی و عدالت طبيعی ذاتاً پايدار و ثابت اند. 

بکاريا معتقد است، تنها بر پايۀ قوانین می توان کیفرهای متناسب با جرايم را تعیین کرد و اين اختیاِر 
خاص، تنها به قانونگذار، که نمايندۀ جامعه ای است که بر اساس يک قرارداد اجتماعی تشکیل يافته 

است، تعلق دارد.
)اصل  شود.  بايد محدود  حکم  و صدور  رسیدگی  حین  در  قضات  اختیارات  که  است  معتقد  بکاريا 

تحدید قدرت قضایی(�
بکاريا معتقد است که مجازات بايد قطعی و حتمی باشد. )اصل قطعيت و حتميت کيفر(�

حذف مجازات اعدام و به تبع آن لغو اين مجازات در بسیاری از کشورها، بیشتر ناشی از ديدگاه بکاريا 
می باشد.

ویژگی ها و دستاوردهای مکتب اصالت سودمندی یا فایده اجتماعی:
1- ارائۀ طرح اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای اولين بار�

مکتب تحققی یا اثباتی یا تحّصلی یا ایتالیایی یا واقع بین
بنیانگذاران:

تورن  در  قانون  پزشکی  استاد  و  تحصل  اصالت  مکتب  )بنيانگذار  لمبروزو  سزار   �1
است�(

آثار: انسان بزهکار )جنايتکار(، جرم و علل و درمان آن.
مهم ترین سخنان و نظریه ها:

- لمبروزو هر گونه مباحثه و مجادله بر پايۀ انديشۀ مجرد دربارۀ انسان را مردود می داند.
- لمبروزو به اين نتیجه رسیده است که بزه، زايیدۀ آزادی بشر نیست بلکه عملی است حیوانی.
- به عقیدۀ وی، جرم پديده ای است طبیعی. پديده ای است الزم همانند زايش، مرگ و بارداری.

- لمبروزو معتقد است جانیان از روی عالئم ظاهری و خصوصيات جسمانی قابل شناخت هستند.
- تئوری »جانی مادرزاد« از سوی لمبروزو مطرح شده است.

- لمبروزو، جانیان را به بالفطره، مختل المشاعر، به عادت، اتفاقی و احساسی تقسیم-بندی کرده 
است. 

2� آنریکوفّری
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اثر: جامعه شناسی جنايی يا افق های نوين در حقوق و آيین دادرسی کیفری.
مهم ترین سخنان و نظریه ها:

به عقیده ی وی، هدف مکتب اثباتیگری، مطالعۀ تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهدۀ انساِن 
مرتکب و محیط رفتار او می باشد.

3� رافائل گاروفالو
اثر: جرم شناسی

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
بنا به تعريف گاروفالو جرم عبارت است از تعرض به احساس اخالقی بشر، يعنی »جريحه دار کردن آن 

بخش از حّس اخالقی که احساسات بنیادی و نوع خواهانه يعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود.
ارائۀ طرح »حالت خطرناک« و همچنین »قانون سازگاری اجتماعی«�

ویژگی ها و دستاوردهای مکتب تحققی یا اثباتی یا تحّصلی یا ایتاليایی یا واقع بين:
۱- مجرم مداری.

۲- تفسیر از طريق قیاس.
۳- بنیانگذار اقدامات تأمینی.

4- تقسیم جانیان به بالفطره، مختل المشاعر، به عادت، اتفاقی و احساسی.
۵- ارائۀ طرح حالت خطرناک بزهکاران.

۶- پیشنهاد جانشین نمودن »اقدامات تأمینی« به جای »مجازات«.
۷- عدم مسئولیت اخالقی بزهکار.

۸- فرض فقدان آزادی اراده نسبت به همۀ بزهکاران.
۹- رعايت اصل »ترتب معلول بر علت« در خصوصی نفی مسئولیت اخالقی بزهکاران.

۱0- پیشنهاد »احکام نامعین« برای مقابله با حالت خطرناک بزهکاران.
۱۱- مطالعه و توجه جدی به »شخصیت بزهکار« برای اولین بار.

۱۲- مخالفت با اصل قانونی بودن جرايم و مجازات ها.
 

مکتب عدالت مطلق
بنیانگذاران:

1� افالطون
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اثر:- 
مهم ترین سخنان و نظریه ها:

افالطون معتقد است »همانگونه که تن آدمی عيب هایی دارد، روح آدمی نيز عيب هایی دارد«�
افالطون در زمرۀ پیروان و اصحاب نظريۀ کفاره در فلسفۀ حقوق کیفری به شمار می رود. 

2� ژوزف دومستر
آثار: دربارۀ پاپ، شب های سنت پترزبورگ و در باب حاکمیت.

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
به عقیدۀ دومستر تاريخ عبارت است از سیاست تجربی يعنی تنها منبع موثق.

گناه نخستین آدم داللت بر استعداد آدمیان به ارتکاب جرم می کند. هرگونه تنزل و پستی کیفری است 
و هر کیفری فرجام گناهی، سرانجام عقل انسانی ناگزير به گناه آدمی حکم می-کند.

دومستر معتقد است »هرانسانی همانند خود را پدید می آورد«�
وی معتقد است، رنجی که شايد امروز ما می بريم برای ستمی باشد که قرن ها پیش ارتکاب يافته است. 
به عقیدۀ دومستر، انسان، موجودی است که طبیعت فاسدی دارد و شريرتر از آن است که آزاد باشد. 

دومستر به مفهوم جبر و سرنوشت جبری انسان ها اعتقاد داشت.
به عقیدۀ دومستر پروردگار در تمام شئون زندگی اجتماعی و سیاسی حاضر است و به قولی »هرچه 

آن خسرو کند، شيرین بود�«

3� امانوئل کانت
آثار: ارکان ما بعد الطبیعه آموزه حقوق و جزيرۀ متروک.

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
فلسفه اخالق او، او را در شمار فیلسوفان خردگرا قرار داده است.

پا  زير  را  اخالقی  است که دستورهای  بزهکار کسی  و  زيان بخش  است  پديده ای  بزه  کانت  نظر  از 
می گذارد و در نتیجه نظم اخالقی جامعه را مختل می کند.

کانت در تفکیک کیفرها از يکديگر به کيفرهای قضایی و کيفرهای طبيعی معتقد است.
به عقیدۀ وی مجازات کردن مجرم در هر صورت، به علت ارتکاب جرم ضروری است و نبايد اِعمال 

کیفر را منوط به آثار مفید برای آن نمود.
عدالت خواهی کانت او را به پذيرفتن قانون قصاص مجاب کرده است.

کانت هر گونه نظريۀ اصالت غايتی را رد می کند و برای اخالق بیرون از اخالق هیچگونه غرض و غايتی 
نمی پذيرد.



13گفتار اول: مکاتب کيفري

به عقیدۀ کانت دو فاکتور عدالت و اخالق ايجاب می کند که بزهکار کیفر شود حتی اگر فايده-ای 
هم نداشته باشد.

پیام کتاب جزیرۀ متروک امانوئل کانت، اجرای عدالت مطلق است.
عدالت کیفری از نظر کانت، بیش از هر چیز، امری شخصی است بی آنکه فايدۀ فردی آن مورد توجه 

باشد.
ویژگی ها و دستاوردهای مکتب عدالت مطلق:

۱- در اين مکتب دو عامل )عدالت و اخالق( بسیار مورد توجه هستند.
۲- عدالت و اخالق ايجاب می کند که بزهکار مجازات شود.

 
مکتب نئوکالسیک یا التقاطی

بنیانگذاران:
1� گيزو

اثر: مجازات اعدام در جرايم سیاسی
مهم ترین سخنان و نظریه ها:

به عقیدۀ گیزو، کیفری سودمند است که کارا باشد و اين کارايی يا مادی است يا اخالقی و يا هر دو 
با هم. »مادی است از اين نظر که نیروی بزهکار را تحلیل می برد، اخالقی است از اين نظر که مايۀ عبرت 

ديگران است.«

2� اورتوالن
اثر:-

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
تعريف جرم به هر فعلی که مخالف مفهوم حق و صواب است.

از نظر اورتوالن انسان ذاتاً اجتماع پذير است.
به عقیدۀ وی »نه بيش از آنچه عدالت اقتضا می کند و نه بيش از آن اندازه که سودمند است، 

باید کيفر اجرا شود«�
هدف کیفرها ممکن است گوناگون باشد ولی تحلیل آخر، دو هدف اصلی را که عبارتند از عبرت و 

اصالح اخالقی مشخص می کند.
اگر ضرورت انتخاب میان عبرت و اصالح اخالقی پیش آيد، عبرت مهم ترين آن ها برای جامعه است.

3� ُرسی
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اثر: رساله ای در حقوق جزا
مهم ترین سخنان و نظریه ها:

از نظر ُرسی موجودات اخالقی هم )مانند طبیعت( قوانین خود را دارند.
به نظر ُرسی »زندگانی اجتماعی برای انسان تنها يک حق نیست، بلکه يک تکلیف است.«

ُرسی، هدف اصلی و مستقیم کیفر را برقراری نظم اجتماعی می داند.
به عقیدۀ ُرسی، احساس باطنی، مبانی اصلی نظام اخالقی را بر انسان آشکار می کند.

ویژگی ها و دستاوردهای مکتب نئوکالسيک یا التقاطی:
۱- از ديدگاه اين مکتب، سودمندی موضوعی است حادث و نه ثابت.

۲- از ديدگاه اين مکتب، عدالت اخالقِی )مطلق( و عدالت انسانی با يکديگر متفاوت اند.
۳- شعار معروف »نه بيش از انچه که عدالت اقتضا می کند و نه بيش از آن اندازه که سودمند 

است�« مربوط به مکتب نئوکالسيک است.
4- در اين مکتب، هم به واقعيت محسوس و هم به واقعيت اخالقی طبيعت انسان توجه می شود، 

حتی انسان مادی به تبعیت انسان اخالقی در می آيد.
 

مکاتب دفاع اجتماعی
الف( مکتب اثباتی انتقادی

بنیانگذاران:
1� آليمنا

2� کارنوواله
ب( مکتب دفاع اجتماعی ترکیبی

بنیانگذاران:
1� آدولف پرنس

اثر: دفاع اجتماعی و دگرگونی های حقوق کیفری
مهم ترین سخنان و نظریه ها:

به عقیدۀ وی، هیچ چیز مانع نمی شود که جامعه حق کیفر را اِعمال نکند.
آدولف معتقد بود ضمانت اجرای جرم بايد نامحدود باشد.

او معتقد است، جانی ديوانه و غیر مسئول به همان اندازه ترس آور است که جانی مسئول و برخوردار 
از سالمت روانی.
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2� فون ليست
اثر:-

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
به عقیدۀ وی، شمشیر عدالت کیفری نبايد در نیام زنگار بگیرد و به انتظار روزی نشیند که سرشت 

معقول انسان در دنیای پديدارها نمايان شود.

3� وان هامل
ویژگی ها و دستاوردهای مکتب دفاع اجتماعی ترکيبی:

۱- انديشمندان اين مکتب »اتحادیه بين المللی حقوق کيفری« را پايه گذاری کردند.

پ( مکتب اصالت عمل
بنیانگذار:

سالدانا
اثر: جرم شناسی جديد

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
سالدانا به تجربی کردن بنیادهای مکتب تحققی و عملی کردن حقوق جزا اعتقاد دارد. 

به اعتقاد او، تمام پیشرفت های عملی مديون تجديد دوبارۀ روش ها است.

ت( مکتب نفی حقوق جزا
بنیانگذار:

فليپو گراماتيکا
آثار: اصول دفاع اجتماعی و حقوق کیفری شخصی.

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
به عقیدۀ او، ارتکاب جرم پديدآورندۀ حّق کیفر برای جامعه نیست بلکه منشاء تکلیف برای دولت است. 
گراماتیکا، حق مجازات جامعه را انکار کرده و برای بزهکاران حق اجتماعی شدن در برابر آن شناخته 

است.
گراماتیکا معتقد  است که نيازی به حقوق جزا نيست و الزم است تا دفاع اجتماعی جانشين 

حقوق جزا شود�
هدف غائی حقوق جزا از نظر گراماتيکا اعتالی فرد و بهبود وضع جامعه است�
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مکتب دفاع اجتماعی نوین )جدید(
بنیانگذار:

مارک آنسل
اثر: دفاع اجتماعی جديد

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
به نظر مارک آنسل، يک نظام واحِد »اقدامات دفاع اجتماعی« بايد جايگزين نظام دوگانگی فعلی شود. 

)نظریۀ یگانگی(
تأسیس حقوق قيوميت جزایی مبنی بر دوباره اجتماعی کردن بزهکار حرفه ای�

به عقیدۀ وی مبدأ سیاست جنايی دفاع اجتماعی، حمايت از فرد و حتی حیثیت رفیع موجود انسانی 
است.

از نظر آنسل دفاع اجتماعی تعبیر نوی از حقوق فرد در برابر جامعه به دست می دهد. 
اقتضا  اجتماعی  دفاع  پرتوی سیاست معقولی که  بايد در  بود که حقوق کیفری  معتقد  آنسل  مارک 

می کند تحول و تکامل يابد، نه اينکه جای خود را به او واگذار کند.

ویژگی ها و دستاوردهای مکتب دفاع اجتماعی نوین )جدید(:
۱- اين مکتب در اصل با حّق کیفر جامعه مخالفتی ندارد. مخالفت اين مکتب با زیاده روی ها و جزم 

اندیشی هایی است که در اجرای کیفرها به کار می رود.
تلقی  بزهکار  فردی  تظاهر شخصيت منحصراً  هر چیز  از  پیش  را  مجرمانه  رفتار  مکتب  اين   -۲

می کند.
توانست احساس تعهد  انفرادی،  انسان  از ديدگاه  بازنگری در مفهوم »مسئوليت«  با  اين مکتب   -۳

اخالقی را هم نزد او به اثبات برساند.
4- تشکيل پروندۀ شخصيت برای فردی سازی کیفر )اصل فردی کردن مجازات ها(.

۵- اين مکتب می کوشد به کمک يافته های علمی، جهت های يک سیاست معقول در مقابله با پديدۀ 
بزهکاری را ترسیم کند و اين سیاست را به مثابه »فن« به کار برد.
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متفرقه ها
اميل دورکيم

اثر: قواعد روش جامعه شناسی
مهم ترین سخنان و نظریه ها:

دورکیم جامعه شناس نامی فرانسوی جرم را فعلی می داند که حاالت قوی و مشخص وجدان جمعی را 
مورد تعرض قرار می دهد.

فقدان  یا  هنجاری  »بی هنجاری، خالء  مفهوم  »منحرفانۀ خودکشی«  پديدۀ  مطالعۀ  با  دورکیم 
هنجارها« را ابداع کرد.

فرانک
اثر: فلسفۀ حقوق کیفری

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
به عقیدۀ فرانک، حق طبیعی، غیر قابل انتقال و اسقاط است و نمی توان آزادی، حیات، عقیده و ... را 

به ديگری انتقال داد.
فرانک معتقد است پذيرفتن نظريه سودمندی کيفر، زشت و آشوبنده است.

به اعتقاد وی، ضروری نیست که چون گنهکارند جامعه آن ها را به کیفر رساند. کافی است که آن ها 
را از آسیب رسانی به دور نگهدارد و فشاری که به آن ها تحمیل می کند، چنان باشد که سايرين به تقلید 

از آن وسوسه نشوند.
به عقیده فرانک، نظامی متعادل است که در آن، دو اصل در برابر هم، به جای آشتی و سازش به 

ابطال و بی اثری يکديگر می کوشند.

شارل لویی مونتسکيو
اثر: روح القوانین

مهم ترین سخنان و نظریه ها:
اگر قوه قضایی از قوه قانونگذاری و اجرایی مجزا نباشد، باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار 
نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجرا کرد، 

اقتدارات او جابرانه خواهد بود. )اصل تفکيک قوا(�
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