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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 
که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 
نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 
رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی 
روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این 
مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، 
به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان 
باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این 

حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

     فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



»خوشبخت کسی است که دیگران را به خوشبختی برساند«

خوشبختی و سعادت آرزوی همیشگی بشر است و به تعداد افراد بشر این واژه ها تعریف دارند. به نظر 

بنده یکی از بزرگ ترین خوشبختی ها وجود علم و امکان آموختن آن می باشد و همچنین وجود اساتید 

بزرگواری که افتخار شاگردی آنها را داشته ام از جمله دکتر ایرج گلدوزیان، دکتر حسین آقایی نیا، دکتر 

جعفر کوشا، دکتر هوشنگ شامبیاتی و به ویژه سرور بزرگوار جناب آقای دکتر علی آزمایش که همواره 

و همیشه با روی گشاده پاسخگوی پرسش های من بودند.

این اساتید گران مایه از جمله انسان هایی هستند که با پرورش شاگردانی همچو من سعی در انتشار 

این نیک بختی داشته اند و من در اینجا مراتب تشکر و قدردانی خود را محضر ایشان تقدیم می کنم.

از نظر شکل ظاهری، این کتاب به شیوه معموِل کتاب های قانون در نظم یا محشا، تدوین یافته 

است یعنی سعی شده است تا ذیل ماده مربوطه، قوانین مرتبط، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی 

و نظریات علمای حقوق درج گردد با این حال چند ویژگی در این کتاب وجود دارد که آن را از سایر 

کتاب ها متمایز می سازد:

نخست آنکه سعی شده است از تمامی منابع موجود قابل مطابقت، خواه منابع مربوط به زمان قانون 

مجازات عمومی مصوب 1304 و خواه منابعی که بعد از تصویب قانون مجازات اسالمی سال 1392 

منتشر شده اند، استفاده شود.

دوم: در ارجاع به یک موضوع یا مطلب خاص سعی شده است از نقل به مضمون خودداری شود و 

حتی المقدور تمام متن عیناً و بدون کم و کاست ذکر شود.

سوم: در مواردی که مطلبی بیش از یک منبع داشته، سعی شده است تا تمامی منابع موجود ذکر 

شود تا در هنگام مراجعه به راحتی قابل استفاده باشد.

چهارم: از اظهارنظر شخصی، جز در مواردی بسیار استثنایی خودداری شده و سعی شده است در 

تا در هر مورد، حتی در موضوعات مورد اختالف، با توجه به منابع موجود، به موضوع پرداخته شود.

مقدمه مؤلف



پنجم: تمامی نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه بعد از تصویب قانون مجازات اسالمی سال 1392 

در متن کتاب ذکر شده است و آن دسته از نظریاتی نیز که مخصوص قانون مجازات سال 1370 

بوده - در صورت قابل استفاده بودن - با اصالح یعنی ذکر ماده جدید از قانون مجازات سال 1392 در 

کتاب ذکر شده است.

ششم: در پایان بر خود الزم می دانم از تمامی کسانی که در تدوین این اثر به من یاری رساندند به 

ویژه دوست عزیز جناب آقای رضازاده که زحمت تصحیح و صفحه آرایی کتاب را متقبل شدند و نیز از 

آقای علیرضا نصیرزاده که در بازخوانی و غلط گیری بخشی از کتاب به من کمک کردند، کمال تشکر 

را داشته باشم.

امیدوارم که تدوین و تألیف این اثر کمکی به ارتقای عدالت نماید.

بابک فرهی  
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 نکته ها در قانون مجازات اسالمي
کتاب اول: کلیات

بخش اول: مواد عمومي
فصل اول: تعاریف

ماده 1- قانون مجازات اسالمي مشتمل بر جرائم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات 
قواعد  و  كيفري  مسؤوليت  موانع  و  تربيتي، شرايط  و  تأميني  اقدامات  تعزيرات،  و 

حاكم بر آنها است�

1- در مورد تعریف حقوق جزا بین حقوقدانان اتفاق 
نظر وجود ندارد و هر یک تعاریفی را ارائه کرده اند 

که به برخی از آنها اشاره می شود:
1-1: مجموعه قواعدی که بر نحوۀ اجرای مجازات 
)دکتر  می کند.  حکومت  دولت  طرف  از  اشخاص 
ناصر کاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، شرکت سهامی 

انتشار، چاپ 48، 1385، ص 95(
بر  که  است  قواعدی  مجموعه  جزا  حقوق   :2-1
واکنش دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم 
می باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و 
یا اقدامات تأمینی و تربیتی، از اعمال مزبور پیشگیری 
و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد. )دکتر 
اول،  جلد  عمومی،  جزای  حقوق  گلدوزیان،  ایرج 
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1395، ص 22(

1-3: حقوق جزا، آن رشته از حقوق عمومی است، 
که با تعریف افعال یا ترک افعالی که موجب اختالل 
با تعیین  نامیده می شود و  نظم عمومی است و جرم 
واکنش های قانونی برای هر یک از این افعال سعی 
در  و  نماید  وقوع جرائم جلوگیری  از  می نماید که 
صورت تحقق جرم، میزان مسؤولیت مرتکب و نحوۀ 
تعقیب و انطباق این واکنش ها را با توجه به شخصیت 
واقعی هر یک از مرتکبین مشخص نموده و باالخره 
وسایل اصالح و تربیت آنان را فراهم نماید. )دکتر 
مرتضی محسنی، حقـوق جـزای عمـومی، جلـد اول، 

انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1375، ص 12(
1-4: حقوق جزا یا کیفری، شاخه ای از علوم جنایی 
رفتارهای  برخی  جرم انگاری  طریق  از  که  است 
انحرافی و ضد اجتماعی، تعیین و اعمال واکنش های 
متناسب اعم از مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی و 
تدابیر جایگزین کیفر، سعی در مهار پدیدۀ بزهکاری 
عدالت،  اجرای  عمومی،  نظم  حفظ  و  برقراری  و 
پیشگیری از جرم، ترمیم و جبران زیان های ناشی از 
جرم و اصالح و بازپروری مجرمین را دارد. )دکتر 
جزای  حقوق  میلکی،  ایوب  و  توانا  نجفی  علی 
اول،  چاپ  جنگل،  انتشارات  اول،  جلد  عمومی، 

1393، ص 4(
بحث  متکفل  که  است  علمی  کیفری  حقوق   :5-1
و  مجرمانه  پدیده ی  در  نقش وی  و  مجرم  از جرم، 
مسؤولیت کیفری و شرایط آن و واکنش جامعه در 
برابر پدیده مجرمانه و اصول محاکمات جزایی است. 
مجازات  قانون  ناتری،  شمس  محمدابراهیم  )دکتر 
اسالمی در نظم حقوقی کنونی، بنیاد حقوقی میزان، 

چاپ اول، 1394، ص 16(
و  تفسیر  به  تعریف کلی حقوق جزا  در یک   :6-1
بررسی مجموعه قوانین، مقررات و قواعدی اطالق 
)دکتر  می کنند.  تأمین  را  عمومی  نظم  که  می شود 
انتشارات  زمینه حقوق جزای عمومی،  نوربها،  رضا 

گنج دانش، چاپ 22، 1387 ص 10(



9 بخش اول - فصل اول: تعاريف

عام، شاخه ای  معنای  1-7: حقوق کیفری، در یک 
از حقوق عمومی است که به تنظیم روابط دولت و

مردم از طریق جرم انگاری فعل یا ترک فعل هایی که 
)دکتر  می پردازد...  می شود،  تعیین  توسط حکومت 
عمومی،  جزای  حقوق  جنت مکان،  آقایی  حسین 

انتشارات جنگل، چاپ اول، 1391، ص 50(
1-8: حقوق دانان به گونه های مختلفی حقوق کیفری 
و  معنا  گفتۀآن ها،  تفاوت  و  کرده اند  تعریف  را 
مفهوم حقوق کیفری را متفاوت نمی سازد. بنابراین، 
حقوق کیفری در معنای عام، بخشی از دانش حقوق 
مجرم،  جرم،  بر  ناظر  مقررات  و  قواعد  که  است 
واکنش های قابل اعمال دربارۀ آن ها و زیان دیده از 
قرار می دهد. )دکتر  بررسی  جرم را مورد مطالعه و 
بنیاد  عمومی،  جزای  حقوق  منصورآبادی،  عباس 

حقوقی میزان، چاپ اول، 1394، ص 26(
2- از لحاظ جایگاه، حقوق جزا رشته ای از حقوق 
عمومی داخلی است. حقوق عمومی قواعدی است 
با مردم حکومت  او  بر روابط دولت و مأموران  که 
می سازد...  منظم  را  دولتی  سازمان های  و  می کند 
پس تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز 
اعمال حاکمیت دولت و سازمان های عمومی است 
پیشین،  )کاتوزیان،  است.  عمومی  حقوق  قواعد  از 
عمومی  حقوق  از  رشته ای  کیفری  حقوق   )82 ص 
است... حقوق کیفری به تنظیم روابط فرد و دولت 
اینکه جرم رفتاری برخالف  از  می پردازد. قطع نظر 
نظم عمومی به شمار می آید، در واقع دولت و تنها 
برخالف  رفتارهای  سرکوبی  در  که  است  دولت 
حتی  است،  شده  شناخته  صالح  اجتماعی  مصالح 
زیان  افراد  خصوصی  منافع  به  مجرمانه  رفتار  اگر 
وارد آورده و حقی از آنها ضایع شده باشد، استیفای 
این حق جز با مداخلۀ دولت یا نمایندگان آنها میسر 
جزای  حقوق  اردبیلی،  محمدعلی  )دکتر  نیست... 
عمومی، جلد اول، نشر میزان، چاپ 31، 1392، ص 
54( از سوی دیگر حقوق کیفری رشته ای از حقوق 

داخلی است، به این معنی که قواعد آن به مرزهای 
یک کشور محدود می گردد و ناظر بر روابط افراد 
است.  واحدی  سرزمین  محدودۀ  در  جامعه  یک 

)همان(
3- حقوق جزای داخلی به سه بخش تقسیم می شود: 
اختصاصی،  جزای  حقوق  عمومی،  جزای  حقوق 
آیین دادرسی کیفری )شمس ناتری، ق.م.ا در نظم، 

ص 16، منصورآبادی، جلد 1، ص 27(
4- حقوق جزای عمومی رشته ای از حقوق کیفری 
مسؤولیت  جرائم،  تحقق  بر  حاکم  اصول  که  است 
از  مجازات ها  تعیین  بر  حاکم  ضوابط  کیفری، 
ارکان تشکیل دهندۀ جرائم که  تعریف جرم،  قبیل 
اشخاص  تعیین  دارد،  مصداق  جرایم  همه  دربارۀ 
کیفری،  مسؤولیت  تحقق  نحوۀ  مسؤولیت،  واجد 
موانع مسؤولیت کیفری و کیفیت تعیین مجازات ها 
قرار  بررسی  مورد  را  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و 

می دهد. )شمس ناتری، ق.م.ا در نظم، ص 16(
5- در حقوق کیفری عمومی، موضوعات به طور کلی 
و به صورت عمومی  بدون توجه به جرم یا جرایم 
حقوق  در  می گیرد...  قرار  مطالعه  مورد  خاص، 
کیفری عمومی به دنبال بررسی مفهوم جرم و ارکان 
تشکیل دهندۀ آن، مسؤولیت کیفری و شرایط آن، 
مجازات و صورت های مختلف آن و موضوع هایی 
از قبیل، بدون اضافه و قیدی هستیم. )منصورآبادی، 
و  بزه  تحقق  شروط  کلی،  به طور   )27 ص   ،1 جلد 
عناصر جرم )عنصر قانونی، مادی و روانی( در ابواب 
حقوق کیفری مطالعه می شود. )اردبیلی، جلد 1، ص 

)65
حقوق  از  رشته ای  اختصاصی  جزای  حقوق   -6
خاص  به طور  جرایم  بررسی  به  که  است  کیفری 
پرداخته و شرایط مسؤولیت کیفری و نوع مجازات 
و کیفیات مربوط به جرم و مجرم را با اعمال قواعد 
حقوق جزای عمومی تبیین می نماید. )شمس ناتری، 
همان( ایراد وارد بر این تعریف آن است که شرایط
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جزای  حقوق  موضوعات  از  را  کیفری  مسؤولیت 
اختصاصی قرار داده است در حالی که همان گونه 
که خود نویسنده نیز قباًل اشاره کرده است )شماره 4( 
مسؤولیت کیفری و شرایط تحقق آن از موضوعات 

حقوق جزای عمومی است نه اختصاصی.
جرم  هر  خصوصیات  اختصاصی  جزای  حقوق   -7
را به طور خاص بررسی می کند یعنی عنصر قانونی، 
مشخص  خاص  به طور  جرم  هر  معنوی  و  مادی 
می شود. )دکتر حجت سبزواری نژاد، حقوق جزای 
اول،  چاپ  جنگل،  انتشارات  اول،  جلد  عمومی، 

1394، ص 7(
8- در تفکیک حقوق کیفری عمومی و اختصاصی 

موارد زیر قابل یادآوری است:
8-1: در حقـوق کیفری عمومی، جرم خاصی

نمونه  عنوان  به  تنها  و  نمی گیرد  قرار  مطالعه  مورد 
مقابل  در  اشاره می شود.  از جرایم  برخی  به  مثال  و 
در هر بخش از حقوق کیفری اختصاصی یک جرم 

خاص مورد بررسی قرار می گیرد.
و  عمومی  قواعد  عمومی،  کیفری  حقوق  در   :2-8
کلی مربوط به همه یا بیشتر جرایم مورد بررسی قرار 
می گیرد ولی در حقوق کیفری اختصاصی، مطالعه 

قواعد خاص مربوط به هر جرم مد نظر است.
از  آن،  موانع  و  شرایط  کیفری،  مسؤولیت   :3-8
عمومی  کیفری  حقوق  انحصاری  موضوع های 
بررسی آنها در حقوق کیفری  به  است و ضرورتی 
اختصاصی نیست مگر آن که احکام و شرایط خاصی 
در این زمینه وجود داشته باشد که ناگزیر باشیم در 

حقوق کیفری اختصاصی به بررسی آن بپردازیم.
به جرم  توجه  بدون  و  مطلق  )به طور  8-4: مجازات 
تغییر  یا  و  حذف  در  مؤثر  عوامل  نیز  و  خاص( 
قرار  مطالعه  مورد  عمومی  کیفری  حقوق  در  آن 
مجازات  اختصاصی،  کیفری  حقوق  در  و  می گیرد 
یا مجازات هایی که برای یک جرم خاص پیش بینی 

شده است، بررسی می شود.

بر  مبتنی  اختصاصی  کیفری  حقوق  مطالعات   :5-8
مطالعات حقوق کیفری عمومی است و از این حیث 
پیش نیاز  و  مقدمه  مثابه  به  عمومی  کیفری  حقوق 
حقوق کیفری اختصاصی است. )منصورآبادی، جلد 

1، ص 28(
9- آیین دادرسـی کیفـری مجموعه قواعد و

چگونگی  جرم،  کشف  برای  که  است  مقرراتی 
دستیابی و تحقیق از مظنونان و متهمان، اقامه دعوای 
عمومی، تعیین مراجع مختلف صالحیت دار کیفری، 
رسیدگی و صدور آراء کیفری و طرق اعتراض به 
آنها، بایگانی پرونده، انصراف موقت از تعقیب، صلح 
و سازش از جمله از طریق توسل به میانجیگری، بیان 
اختیارات و وظایف مقامات قضایی و به ویژه ضابطان 
احکام  اجرای  و  کیفری  فرایند  طی  در  دادگستری 
کیفری از یک سو و حقوق و آزادی های مظنونان، 
متهمان و محکومان و نیز حقوق شکات، بزه دیگان و 
جامعه، از سوی دیگر وضع شده است. )دکتر محمد 
آشوری، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات 

سمت، چاپ 19، بهار 1395، ص 37(
10- حقوق کیفری از منظر بین الملل نیز به دو بخش 
حقوق  و  بین الملل  جزای  حقوق  می شود:  تقسیم 
بین الملل کیفری )شمس ناتری، ق.م.ا در نظم، ص 

)17
11- مفهوم دو واژه حقوق کیفری بین الملل و حقوق 
بین الملل کیفری هنوز در هاله ای از ابهام است و این 
می روند.  کار  به  یکدیگر  به جای  گاه  گه  واژه  دو 

)منصورآبادی، جلد 1، ص 29(
جزا  حقوق  از  رشته ای  بین الملل  جزای  12-حقوق 
است که یک عنصر خارجی در آن مطرح باشد. این 
عنصر اعم است از محل وقوع، مرتکب، مجنی علیه 
یا ارزش های مورد حمایت. بدین ترتیب در حقوق 
بین المللی  اجرای  مسئله  واقع  در  بین المللی  جزایی 
حقوق کیفری داخلی مطرح است. )استاد دکتر سید
علی آزمایش، زمینه های حقوق جزایی بین المللی در
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تطبیقی،  حقوق  موسسه  نشریه  ایران،  قانون گذاری 
شماره 3، بهار و تابستان 1356، ص 101(

از  یا جزایی، رشته ای  بین الملل کیفری  13- حقوق 
بین المللی  بین الملل عمومی است که جرایم  حقوق 
تعقیب  برای  بین المللی  کیفری  مراجع  صالحیت  و 
و محاکمه مرتکبین این جرایم را مورد مطالعه قرار 
می دهد. )دکتر علی خالقی، جستارهایی در حقوق 
اول،  چاپ  دانش،  شهر  انتشارات  بین الملل،  جزای 

1388، ص 16(
14- حقوق کیفری بین المللی محل تالقی دو رشته 
حقوق کیفری و حقوق بین المللی است که در آن، 
لحاظ  به  که  کیفری،  حقوق  بین المللی  مسائل  هم 
وجود یک عنصر خارجی در جرم یا عبور مرتکب 
از مرز مطرح می شود، و هم مسائل کیفری حقوق 
دیدگاه  از  جرمی  ارتکاب  لحاظ  به  که  بین الملل، 
حقوق بین الملل مطرح می گردد، مورد مطالعه قرار 

می گیرد. )منصورآبادی، جلد 1، ص 30(
داشتن  از:  عبارتند  جزا  حقوق  ویژگی های   -15
ضمانت اجرا، الزامی یا آمره بودن، کلی و عام بودن، 
جزای  )گلدوزیان،  بودن  سرزمینی  بودن،  شخصی 
عمومی، جلد 1، ص 26، محسنی، جلد 1، ص 13، 

سبزواری نژاد، جلد 1 ص 5(
16- منظور از داشتن ضمانت اجرا آن است که در 

قبـال تخلـف از مقـررات حقـوق جـزا
مجازات یا اقدامات تأمینی وجود دارد.

17- منظور از آمره بودن قواعد حقوق جزا آن است 
می توانند  افراد  که  تکمیلی-  قوانین  برخالف  که 
تراضی  و  توافق  کنند-  تراضی  آنها  برخالف 

است.  باطل  و  نبوده  جایز  جزایی  قوانین  برخالف 
که  امری  که  نمایند  توافق  نمی توانند  طرفین  یعنی 
قانوناً جرم و قابل مجازات است را مرتکب شده و 
مجازات نشوند. مثاًل مجنی علیه نمی تواند تعهد کند 
که دیگری او را به قتل رسانده و قابل مجازات نباشد.

18- منظور از کلی و عام بودن این است که قواعد 
مثل  استثنایی  موارد  برخی  در  جر  جزا-  حقوق 

مصونیت سیاسی- شامل همه افراد می شود.
قواعد  که  است  آن  بودن  سرزمینی  از  منظور   -19
موارد  برخی  در  جز  کشور-  هر  جزای  حقوق 
یا  واقعی  یا  شخصی  صالحیت  اصل  مثل  استثنایی 
جهانی- محدود به مرزهای همان کشور است و به 

خارج از آن تسری نمی یابد.
20- منظور از شخصی بودن قواعد حقوق جزا آن 
فقط  اعمال مجازات  و  امر جزایی  تعقیب  است که 

نسبت به مجرم صورت می گیرد.
)الزامی،  اصلی  دسته  دو  به  جزا  حقوق  منابع   -21
صوری، رسمی، مستقیم( و فرعی )ارشادی، مکمل، 
)نوربها،  می شود.  تقسیم  مستقیم(  غیر  رسمی،  غیر 
زمینه جزای عمومی، ص 26، گلدوزیان، بایسته های 
حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و سوم، بهار 96، 
نژاد،  سبزواری  جلد 1 ص 186،  اردبیلی،   ،57 ص 
 ،142 ص   ،1 جلد  منصورآبادی،   ،76 ص   ،1 جلد 

شمس ناتری، ق.م.ا در نظم، ص 18(
وحدت  آراء  قانون،  از:  عبارتند  اصلی  منابع   -22
معاهدات  کشور،  عالی  دیوان  عمومی  هیأت  رویه 
شمس  همان،  بایسته ها،  )گلدوزیان،  بین المللی. 

ناتری، ق.م.ا در نظم همان، منصورآبادی، همان(
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23- برخی حقوق دانان، منابع فقهی معتبر را جزء منابع 
)نوربها، زمینۀ جزای  برشمرده اند  اصلی حقوق جزا 
 ،77 ص   ،1 جلد  نژاد،  سبزواری   ،28 ص  عمومی، 
شمس ناتری، ق. م.ا در نظم، ص 18( ولی اکثریت 
با این نظر مخالفند و منابع فقهی معتبر را جزء منابع 
فرعی حقوق جزا می دانند. )گلدوزیان، بایسته ها، ص 
66، اردبیلی، جلد 1، ص 201، منصورآبادی، جلد 1، 

ص 151، نجفی توانا و میلکی، جلد 1، ص 56(
منبع های  باید در زمرۀ  را  فقهی  منابع  بی گمان   -24
تکمیلی حقوق کیفری ایران به شمار آورد؛ زیرا در 
حقوق کیفری، همانند دیگر شاخه های حقوق، در 
با یکدیگر تعارض دارند و یا  مواردی که قانون ها، 
ابهام و اجمال دارند، ناگزیر باید به تفسیر روی آورد 
و از این راه کاستی های قانون گذاری را از بین برد. 
است  منبع هایی  بازبینی  تفسیری،  شیوه های  از  یکی 
که قانون بر پایه آنها تصویب شده است. هم اکنون 
بخشی از مقررات کیفری )حدود، قصاص و دیات( 
اقتباس و ترجمه ی متن های اسالمی است و برای از 
بین بردن نارسایی ها ناگزیر باید به این متن ها رجوع 

کرد. )منصورآبادی، جلد 1، ص 151(
اساسی،  قانون  شامل  عام خود  معنای  در  25-قانون 
مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبات  عادی،  قوانین 
رهبری  مقام  حکومتی  احکام  و  آیین نامه ها  نظام، 
کلیه  قانون  عام  معنای  از  مقصود  پس  می شود. 
مقررات الزم االجرایی است که توسط مراجع صالح 
تصویب شده است. در معنای خاص نیز، قانون صرفاً 
راه  از  تصویب شده  قوانین  یا  مجلس  مصوبات  به 

همه پرسی اطالق می گردد.
26- قوانین کیفری موجود، در حال حاضر، با توجه 
به مرجع تصویب کننده به پنج دسته تقسیم می شوند:

26-1: مصوبات مجلس شورای اسالمی، مثل کتاب 
پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(

قانون  مثل  مجلس،  کمیسیون های  مصوبات   :2-26
مجازات اسالمی مصوب 1392.

26-3: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثل 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و 

کالهبرداری
26-4: مصوبات شورای انقالب که به عنوان مرجع 
انقالب  پیروزی  ابتدای  در  قانون گذاری  موقت 
تعدادی الیحۀ قانونی تصویب کرده است مثل الیحۀ 
مصوب  جزایی  محکومان  و  متهمان  عمومی  عفو 

.1358/6/13
26-5: مصوبات مجلس شورای ملی یعنی آن دسته 
از قوانینی که قبل از انقالب به تصویب رسیده اند و 
قانون مجازات  مثل  باقی هستند  به قوت خود  هنوز 
مصوب  هواپیما  پرواز  امنیت  در  اخاللگران 

.1349/12/4
27- قانون مجازات اسالمی به عنوان مهم ترین منبع 
حقوق جزا در حال حاضر متشکل از 5 کتاب است:

1- کتاب اول کلیات که از ماده 1 شروع و به ماده 
216 ختم می گردد.

2- کتاب دوم حدود که از ماده 217 شروع و به ماده 
288 ختم می شود.

3- کتاب سوم قصاص که از ماده 289 شروع و به 
ماده 447 ختم می شود.

4- کتاب چهارم دیات که از ماده 448 شروع و به 
ماده 728 ختم می گردد و مجموع این چهار کتاب 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 را تشکیل 

می دهند.
ماده 498 شروع  از  )تعزیرات( که  پنجم  5- کتاب 
آن  نخست  قسمت  و  می شود  ختم   783 ماده  به  و 
قانون  یعنی  آن  دوم  قسمت  و   1375/3/2 مصوب 

جرایم رایانه ای مصوب 1388/3/5 است.
28- از لحاظ تاریخی نخستین قانون مجازات ایران 
تصویب  به  در 1304  مجازات عمومی  قانون  نام  به 
انقالب  از  بعد  شد.  اصالح   1352 سال  در  و  رسید 
راجع  قانون  نام های  به  قانون  سه  سال 1361  در  نیز 

به مجازات اسالمی، قانون حدود و قصاص و قانون
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سه  این  سال 1370  در  بعداً  که  شد  تصویب  دیات 
قانون با هم ادغام شدند و نام آنها به قانون مجازات 
اسالمی تغییر یافت. در سال 1362 نیز قانون تعزیرات 
قانون  به   1375 سال  در  بعداً  که  رسید  تصویب  به 
مجازات اسالمی اضافه شد و نام آن به کتاب پنجم 
)تعزیرات( تغییر پیدا کرد. قانون مجازات سال 1370 
یک قانون آزمایشی بود که در مجموع 22 سال به 
قانون  اینکه در سال 1392  تا  داد  ادامه  حیات خود 

جدید جایگزین آن گردید.
29- دیگر منبع اصلی حقوق جزا آراء وحدت رویه 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
مستند صدور رأی وحدت رویه ماده 471 ق.آ.د.ک 

1392 است که مقرر می دارد:
یا  کشور  عالی  دیوان  مختلف  شعب  از  هرگاه 
حقوقی،  از  اعم  مشابه،  موارد  به  نسبت  دادگاه ها 
کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، 
آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور 
یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، 
به  مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را 
منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک 
یا  دادگاهها  یا  کشور  عالی  دیوان  شعب  قضات  از 
دادستانها یا وکالی دادگستری نیز می توانند با ذکر 
یا دادستان  از طریق رئیس دیوان عالی کشور  دلیل 
موضوع  درباره  را  عمومی  هیأت  نظر  کشور،  کل 

درخواست کنند.
رئیس  ریاست  به  عالی کشور  دیوان  هیأت عمومی 
دادستان کل  با حضور  و  معاون وی  یا  عالی  دیوان 
و  رؤسا  چهارم  سه  حداقل  و  او  نماینده  یا  کشور 
تشکیل  شعب  تمام  معاون  اعضای  و  مستشاران 
می شود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و نسبت 
موارد  در  اکثریت  رأی  کنند.  تصمیم  اتخاذ  آن  به 
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و  مشابه 
الزم االتباع  آن  غیر  و  قضایی  از  اعم  مراجع،  سایر 
است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. در 

صورتی که رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و 
مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی 
به  رأی  یا  نشود  شناخته  جرم  انتسابی  عمل  کشور، 
جهاتی مساعد به حال محکوٌم علیه باشد، رأی هیأت 
و  است  تسری  قابل  مذکور  آراء  به  نسبت  عمومی 
مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می شود.
30- به موجب ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد:

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت 
قانون  باشد در حکم  منعقد شده  ایران و سایر دول 
بر  که  بین المللی  عهدنامه های  مفاد  چنانچه  است؛ 
مجلس  تصویب  به  اساسی  قانون   77 اصل  طبق 
از  قاعده ای  متضمن  است  رسیده  اسالمی  شورای 
داخلی  قوانین  در حکم  باشد  قواعد حقوق کیفری 
تلقی می شود و محاکم ایران را در اجرای آن متعهد 
ایران  معاهده ای دولت  به موجب  می سازد... هرگاه 
بپذیرد که فعل یا ترک فعلی را در قلمرو خود جرم 
بشناسد و یا بزهکارانی را به دولت دیگر مسترد بدارد 
را دادرسی کیفری  قواعد دیگری  به طور کلی  یا  و 
به کار گیرد، معاهده مذکور در زمره مصادر رکن 
قانونی جرم تلقی می شود و دادگاه کیفری را ملزم 
می دارد بر اساس آن حکم صادر کند. )اردبیلی، جلد 

1، ص 195(
31- منابع فرعی حقوق جزا عبارتند از: رویه قضایی، 
علمای  عقیده  یا  دکترین  معتبر،  فقهی  منابع  عرف، 
حقوق. )گلدوزیان، بایسته ها، ص 62، اردبیلی، جلد 

1، ص 196، منصورآبادی، جلد 1، ص 150(
که  احکامی  و  آراء  مجموع  به  قضایی  رویه   -32
اطالق  می کنند  صادر  خاص  موضوع  در  دادگاهها 

می شود. )اردبیلی، جلد 1، ص 197(
33- آنچه از نظر رویه قضایی دارای نهایت اهمیت 
در  است.  و حکم  رأی  و جهات  اسباب  بیان  است 
و  بررسی  را  شده  ارائه  دالیل  دادگاه  قسمت  این 
ارزشیابی نموده و ضمن مواد قانونی و آنچه را که 

برای نتیجه گیری ضروری است، قید می نماید. 
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)گلدوزیان، بایسته ها، ص 63(
34- عرف، آداب و رسوم مورد قبول اکثریت مردم 
یک جامعه است که در طول زمان به قدری استمرار 
درآمده  الزام آور  و  یقینی  باور  صورت  به  که  یافته 

است.
و  جرم  بودن  قانونی  اصل  جزا،  حقوق  در   -35
را  قانون  که  می کند  مکلف  را  دادگاهها  مجازات 
اساس رسیدگی و صدور حکم قرار دهند. بنابراین، 
مراجع قضایی و انتظامی نمی توانند به استناد عرف، 
فعل یا ترک فعلی را جرم دانسته و یا کیفری را بر 
)گلدوزیان،  دهند.  قرار  حکم  مورد  عرف  طبق 

بایسته ها، ص 64، اردبیلی، جلد 1 ص 200(
)الزامی،  اصلی  دستۀ  دو  به  جزا  حقوق  منابع   -21
صوری، رسمی، مستقیم( و فرعی )ارشادی، مکمل، 
)نوربها،  می شود.  تقسیم  مستقیم(  غیر  رسمی،  غیر 
زمینه جزای عمومی، ص 26، گلدوزیان، بایسته های 
حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و سوم، بهار 96، 
نژاد،  سبزواری  جلد 1 ص 186،  اردبیلی،   ،57 ص 
 ،142 ص   ،1 جلد  منصورآبادی،   ،76 ص   ،1 جلد 

شمس ناتری، ق.م.ا در نظم، ص 18(
وحدت  آرای  قانون،  از:  عبارتند  اصلی  منابع   -22
معاهدات  کشور،  عالی  دیوان  عمومی  هیأت  رویۀ 
شمس  همان،  بایسته ها،  )گلدوزیان،  بین المللی. 

ناتری، ق.م.ا در نظم همان، منصورآبادی، همان(
23- برخی حقوق دانان منابع فقهی معتبر را جزء منابع 
)نوربها، زمینه جزای  برشمرده اند  اصلی حقوق جزا 
 ،77 ص   ،1 جلد  نژاد،  سبزواری   ،28 ص  عمومی، 
شمس ناتری، ق. م.ا در نظم، ص 18( ولی اکثریت 
با این نظر مخالفند و منابع فقهی معتبر را جزء منابع 
فرعی حقوق جزا می دانند. )گلدوزیان، بایسته ها، ص 
66، اردبیلی، جلد 1، ص 201، منصورآبادی، جلد 1، 

ص 151، نجفی توانا و میلکی، جلد 1، ص 56(
منبع های  باید در زمرۀ  را  فقهی  منابع  بی گمان   -24
تکمیلی حقوق کیفری ایران به شمار آورد؛ زیرا در 

حقوق کیفری، همانند دیگر شاخه های حقوق، در 
با یکدیگر تعارض دارند و یا  مواردی که قانون ها، 
ابهام و اجمال دارند، ناگزیر باید به تفسیر روی آورد 
و از این راه کاستی های قانون گذاری را از بین برد. 
است  منبع هایی  بازبینی  تفسیری،  شیوه های  از  یکی 
که قانون بر پایه آنها تصویب شده است. هم اکنون 
بخشی از مقررات کیفری )حدود، قصاص و دیات( 
اقتباس و ترجمه ی متن های اسالمی است و برای از 
بین بردن نارسایی ها ناگزیر باید به این متن ها رجوع 

کرد. )منصورآبادی، جلد 1، ص 151(
اساسی،  قانون  شامل  عام خود  معنای  در  25-قانون 
مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبات  عادی،  قوانین 
رهبری  مقام  حکومتی  احکام  و  آیین نامه ها  نظام، 
کلیه  قانون  عام  معنای  از  مقصود  پس  می شود. 
مقررات الزم االجرایی است که توسط مراجع صالح 
تصویب شده است. در معنای خاص نیز، قانون صرفا 
سه  این  سال 1370  در  بعداً  که  شد  تصویب  دیات 
قانون با هم ادغام شدند و نام آنها به قانون مجازات 
اسالمی تغییر یافت. در سال 1362 نیز قانون تعزیرات 
قانون  به   1375 سال  در  بعداً  که  رسید  تصویب  به 
مجازات اسالمی اضافه شد و نام آن به کتاب پنجم 
)تعزیرات( تغییر پیدا کرد. قانون مجازات سال 1370 
یک قانون آزمایشی بود که در مجموع 22 سال به 
قانون  اینکه در سال 1392  تا  داد  ادامه  حیات خود 

جدید جایگزین آن گردید. ً
وحدت  آرای  جزا،  حقوق  اصلی  منبع  دیگر   -29

رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
مستند صدور رأی وحدت رویه ماده 471 ق.آ.د.ک 
1392 است که مقرر می دارد: هرگاه از شعب مختلف 
دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، 
استنباط  با  حسبی،  امور  و  کیفری  حقوقی،  از  اعم 
متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس 
دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق 

که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی
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رویه  وحدت  ایجاد  منظور  به  را  کشور  عالی  دیوان 
درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی 
کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکالی دادگستری نیز 
می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور 
درباره  را  عمومی  هیأت  نظر  کشور،  کل  دادستان  یا 

موضوع درخواست کنند.
رئیس  ریاست  به  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیأت 
دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور 
یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و 
موضوع  تا  می شود  تشکیل  تمام شعب  معاون  اعضای 
مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم 
کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان 
عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و 
غیر آن الزم االتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده 
بی اثر است. در صورتی که رأی، اجرا نشده یا در حال 
عمومی  هیأت  رویه  وحدت  رأی  مطابق  و  باشد  اجرا 
دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا 
رأی به جهاتی مساعد به حال محکوٌم علیه باشد، رأی 
هیأت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است
و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می شود.

30- به موجب ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد:
دولت  بین  اساسی  قانون  طبق  بر  که  عهودی  مقررات 
ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است؛ 
چنانچه مفاد عهدنامه های بین المللی که بر طبق اصل 77 
قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده 
است متضمن قاعده ای از قواعد حقوق کیفری باشد، 
ایران  تلقی می شود و محاکم  قوانین داخلی  در حکم 
موجب  به  هرگاه  می سازد...  متعهد  آن  اجرای  در  را 
فعلی  ترک  یا  فعل  که  بپذیرد  ایران  دولت  معاهده ای 
به  را  بزهکارانی  یا  و  بشناسد  جرم  خود  قلمرو  در  را 
دولت دیگر مسترد بدارد و یا به طور کلی قواعد دیگری 
در  مذکور  معاهدۀ  گیرد،  به کار  کیفری  دادرسی  را 
زمرۀ مصادر رکن قانونی جرم تلقی می شود و دادگاه 
کیفری را ملزم می دارد بر اساس آن حکم صادر کند. 

)اردبیلی، جلد 1، ص 195(
31- منابع فرعی حقوق جزا عبارتند از: رویۀ قضایی، 
علمای  عقیدۀ  یا  دکترین  معتبر،  فقهی  منابع  عرف، 
حقوق. )گلدوزیان، بایسته ها، ص 62، اردبیلی، جلد 1، 

ص 196، منصورآبادی، جلد 1، ص 150(
که  احکامی  و  آراء  مجموع  به  قضایی  رویۀ   -32
اطالق  می کنند  صادر  خاص  موضوع  در  دادگاهها 

می شود. )اردبیلی، جلد 1، ص 197(
اهمیت  نهایت  دارای  قضایی  رویه  نظر  از  آنچه   -33
است بیان اسباب و جهات رأی و حکم است. در این 
ارزشیابی  و  بررسی  را  ارائه شده  دادگاه دالیل  قسمت 
برای  که  را  آنچه  و  قانونی  مواد  ضمن  و  نموده 

نتیجه گیری ضروری است، قید می نماید. 
به مصوبات مجلس یا قوانین تصویب شده از راه همه 

پرسی اطالق می گردد.
به  توجه  با  در حال حاضر  موجود،  کیفری  قوانین   -26

مرجع تصویب کننده به پنج دسته تقسیم می شوند:
کتاب  مثل  اسالمی،  شورای  مجلس  مصوبات   :1-26

پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(
قانون  مثل  مجلس  کمیسیون های  مصوبات   :2-26

مجازات اسالمی مصوب 1392.
مثل  نظام؛  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبات   :3-26
و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون 

کالهبرداری
مرجع  عنوان  به  که  انقالب  شورای  مصوبات   :4-26  
انقالب  پیروزی  ابتدای  در  قانون گذاری  موقت 
تعدادی الیحه قانونی تصویب کرده است مثل الیحه 
مصوب  جزایی  محکومان  و  متهمان  عمومی  عفو 

.1358/6/13
26-5: مصوبات مجلس شورای ملی یعنی آن دسته از 
قوانینی که قبل از انقالب به تصویب رسیده اند و هنوز به 
قوت خود باقی هستند، مثل قانون مجازات اخاللگران 

در امنیت پرواز هواپیما مصوب 1349/12/4.
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27- قانون مجازات اسالمی به عنوان مهم ترین منبع 
حقوق جزا در حال حاضر متشکل از 5 کتاب است:

1- کتاب اول کلیات که از ماده 1 شروع و به ماده 
216 ختم می گرد

)الزامی،  اصلی  دسته  دو  به  جزا  حقوق  منابع   -21
صوری، رسمی، مستقیم( و فرعی )ارشادی، مکمل، 
)نوربها،  می شود.  تقسیم  مستقیم(  غیر  رسمی،  غیر 
زمینه جزای عمومی، ص 26، گلدوزیان، بایسته های 
حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و سوم، بهار 96، 
نژاد،  سبزواری  جلد 1 ص 186،  اردبیلی،   ،57 ص 
 ،142 ص   ،1 جلد  منصورآبادی،   ،76 ص   ،1 جلد 

شمس ناتری، ق.م.ا در نظم، ص 18(
وحدت  آراء  قانون،  از:  عبارتند  اصلی  منابع   -22
معاهدات  کشور،  عالی  دیوان  عمومی  هیأت  رویه 
شمس  همان،  بایسته ها،  )گلدوزیان،  بین المللی. 

ناتری، ق.م.ا در نظم همان، منصورآبادی، همان(
23- برخی حقوق دانان منابع فقهی معتبر را جزء منابع 
)نوربها، زمینه جزای  برشمرده اند  اصلی حقوق جزا 
 ،77 ص   ،1 جلد  نژاد،  سبزواری   ،28 ص  عمومی، 
شمس ناتری، ق. م.ا در نظم، ص 18( ولی اکثریت 
با این نظر مخالفند و منابع فقهی معتبر را جزء منابع 
فرعی حقوق جزا می دانند. )گلدوزیان، بایسته ها، ص 
66، اردبیلی، جلد 1، ص 201، منصورآبادی، جلد 1، 

ص 151، نجفی توانا و میلکی، جلد 1، ص 56(
منبع های  باید در زمره  را  فقهی  منابع  بی گمان   -24
تکمیلی حقوق کیفری ایران به شمار آورد؛ زیرا در 
حقوق کیفری، همانند دیگر شاخه های حقوق، در 
با یکدیگر تعارض دارند و یا  مواردی که قانون ها، 
ابهام و اجمال دارند، ناگزیر باید به تفسیر روی آورد 
و از این راه کاستی های قانون گذاری را از بین برد. 
است  منبع هایی  بازبینی  تفسیری،  شیوه های  از  یکی 
که قانون بر پایه آنها تصویب شده است. هم اکنون 
بخشی از مقررات کیفری )حدود، قصاص و دیات( 
اقتباس و ترجمه ی متن های اسالمی است و برای از 

بین بردن نارسایی ها ناگزیر باید به این متن ها رجوع 
کرد. )منصورآبادی، جلد 1، ص 151(

اساسی،  قانون  شامل  عام خود  معنای  در  25-قانون 
مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبات  عادی،  قوانین 
رهبری  مقام  حکومتی  احکام  و  آیین نامه ها  نظام، 
کلیه  قانون  عام  معنای  از  مقصود  پس  می شود. 
مقررات الزم االجرایی است که توسط مراجع صالح 
تصویب شده است. در معنای خاص نیز، قانون صرفاً 
به مصوبات مجلس یا قوانین تصویب شده از راه همه 

پرسی اطالق می گردد.
26- قوانین کیفری موجود در حال حاضر با توجه به 

مرجع تصویب کننده به پنج دسته تقسیم می شوند:
26-1: مصوبات مجلس شورای اسالمی مثل کتاب 

پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(
قانون  مثل  مجلس  کمیسیون های  مصوبات   :2-26

مجازات اسالمی مصوب 1392.
26-3: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مثل 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و 

کالهبرداری
26-4: مصوبات شورای انقالب که به عنوان مرجع 
انقالب  پیروزی  ابتدای  در  قانون گذاری  موقت 
تعدادی الیحه قانونی تصویب کرده است مثل الیحه 
مصوب  جزایی  محکومان  و  متهمان  عمومی  عفو 

.1358/6/13
26-5: مصوبات مجلس شورای ملی یعنی آن دسته 
از قوانینی که قبل از انقالب به تصویب رسیده اند و 
قانون مجازات  مثل  باقی هستند  به قوت خود  هنوز 
مصوب  هواپیما  پرواز  امنیت  در  اخاللگران 

.1349/12/4
27- قانون مجازات اسالمی به عنوان مهم ترین منبع 
حقوق جزا در حال حاضر متشکل از 5 کتاب است:

1- کتاب اول کلیات که از ماده 1 شروع و به ماده 
216 ختم می گردد.

2- کتاب دوم حدود که از ماده 217 شروع و به ماده
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288 ختم می شود.
3- کتاب سوم قصاص که از ماده 289 شروع و به 

ماده 447 ختم می شود.
4- کتاب چهارم دیات که از ماده 448 شروع و به 
ماده 728 ختم می گردد و مجموع این چهار کتاب 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 را تشکیل 

می دهند.
ماده 498 شروع  از  )تعزیرات( که  پنجم  5- کتاب 
آن  نخست  قسمت  و  می شود  ختم   783 ماده  به  و 
قانون  یعنی  آن  دوم  قسمت  و   1375/3/2 مصوب 

جرایم رایانه ای مصوب 1388/3/5 است.
و  جرم  عرف،  پایه  بر  نمی توانند  دادگاهها   -36
مجازات را تعیین و اجرا کنند و در جایی که قانون 
ساکت است، دادگاه کیفری باید حکم برائت صادر 

کند. )منصورآبادی، جلد 1، ص 155(
37- با وجـود ایـن، اثـر  عـرف را در حقـوق کیفری 
نیز نمی توان انکار کرد. در موارد بسیاری دادگاهها 
برای تشخیص ماهیت رفتارهایی که مجرمانه شناخته 
نیامده، نظیر  قانون  از آنها در  می شوند ولی تعریفی 
فحشاء، اعمال منافی عفت و غیر آنها ناگزیر از استناد 

به عرف می باشند. )اردبیلی، جلد 1، ص 200(
عرف  به  جزا  حقوق  در  که  مواردی  دیگر  از   -38
متناسب  حرز  تشخیص  به  می توان  می شود  رجوع 

)ماده 267 ق.م.ا(
ق.م.ا   708 )ماده  قمارخانه  دایر کردن  تشخیص 
تعزیرات( و تأدیب و محافظت صغار و مجانین )بند 
ت ماده 158( اشاره کرد. )اردبیلی، جلد 1، ص 201(

کتاب،  امامیه  نزد  معتبر  فقهی  منابع  از  منظور   -39
سنت، اجماع و عقل است که به ادله استنباط احکام 
نیز منابع حقوق اسالمی شهرت  و یا منابع اجتهاد و 

دارد. )اردبیلی، ج 1، ص 202(
40- از دید فقهی، فتوا، هر دیدگاهی است که مبتنی 
بر روش شناسی ویژۀ فقه از سوی فرد صالحیت دار 
که مجتهد/مفتی/ فتوا دهنده خوانده می شود، صادر 

شده باشد. )منصورآبادی، ج 1، ص 152(
فقهی  دیدگاه های  در  ظهور  فتوا  اصطالح   -41
مراجع کنونی دارد و همراه شدن آن با کلمه معتبر 
این برداشت را تقویت می کند. به طوری که می توان 
گفت مجموع عبارت فتاوی معتبر به معنای فتواهایی 
است که در عصر حاضر برای جامعه اعتبار پیدا کرده 
و مردم به آنها عمل می کنند. )سبزواری نژاد، ج 1، 

ص 103(
42- مقصود از یافتن حکم در موارد سکوت قانون 
]در منابع فقهی معتبر[ ... این نیست که اگر قاضی به 
را جرم  فعلی  یا ترک  فعل  معتبر  فقهی  منابع  استناد 
شناخت حکم به مجازات متهم صادر کند. زیرا اصل 
36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسالمی مانع 
از آن است که قاضی بتواند برای فعل یا ترک فعلی 
که در قوانین موضوعه کشور جرم شناخته نشده و 
برای آن مجازات تعیین نگردیده در منابع فقهی معتبر 

حکمی بیابد. )اردبیلی، ج 1، ص 202(
43- منظور از دکترین، تفسیر مواد قانونی و تجزیه و 
تحلیل آراء محاکم و رویه قضایی و ارائه طریق برای 

آینده می باشد. )گلدوزیان، بایسته ها، ص 63(
 

ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل يا ترک فعل كه در قانون برای آن مجازات تعيين شده 
است، جرم محسوب می شود�

 



نشر چتر دانش/ شرحی بر قانون مجازات اسالمی 18

)اصل  قانونی جرایم  بیان کننده عنصر  ماده  این   -1
قانونی بودن جرم و مجازات( است. برای اینکه عملی 

جرم باشد وجود سه عنصر الزم است:
عنصر قانونی یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون 

باشد.
عنصر معنوی یعنی رفتار مجرمانه باید همراه با قصد 

مجرمانه یا خطای جزایی باشد.
حاکی  خارجی  عملیات  تحقق  شامل  مادی،  عنصر 
 ،91 ص  بایسته ها،  )گلدوزیان،  مجرمانه.  رفتار  از 

اردبیلی، ج 1، ص 178(
قانونگذار  حکم  از  است  عبارت  قانونی  عنصر   -2
مبنی بر تعیین مجازات برای عمل مباح. )استاد دکتر 
علی آزمایش، تقریرات درس حقوق جزای عمومی(

3- مبانی فقهی توجیه کنندۀ اصل قانونی بودن جرم و 
مجازات عبارتند از:

1-3: آیه شریفه: }اَل ُيَكلُِّف الّل نَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها{. 
)سوره بقره، آیه 286(

تکلیفی  او  توانایی  از  بیش  کس،  هیچ  به  خداوند 
نمی دهد.

آَتاَها{. )سوره  َما  ِإالَّ  نَْفًسا   ُ ُيَكلُِّف اللَّ 2-3: }اَل 
طالق، آیه 7(

تکلیفی  او  توانایی  از  بیش  کس،  هیچ  به  خداوند 
نمی دهد.

َرُسواًل{.  نَْبَعَث  َحتَّی  بِيَن  ُمَعذِّ ُکنَّا  }َوَما   :3-3
)سوره اسراء، آیه 15(

و ما هیچ کس را عذاب نمی کنیم مگر اینکه پیامبری 
بفرستیم.

4-3: حدیث رفع: قال رسول اهلل )ص(: رفع عن امتی 
تسعه اشیاء ... و ما ال یعلمون.

برداشته  چیز  نه  من  امت  از  می فرماید:  )ص(  پیامبر 
شد... آنچه نمی دانند.

5-3: حدیث نبوی: »الناس فی سعه ما ال یعلمون«.
گشایش  در  نمی دانند  که  چیزی  به  نسبت  مردم 

هستند.

6-3: قاعده قبح عقاب بال بیان.
4- مبانی حقوقی توجیه کننده اصل قانونی بودن جرم 

و مجازات عبارتند از:
مال،  جان،  حیثیت،  اساسی:  قانون   22 اصل   :4-1
مصون  تعرض  از  اشخاص  مسکن  و  شغل  حقوق، 

است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
نمی توان  را  اساسی: هیچ کس  قانون  2-4: اصل 32 
دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین 
می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با 
ذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود 
و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پروندۀ مقدماتی به 
مراجع صالحۀ قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در 
این اصل طبق  از  فراهم گردد. متخلف  اسرع وقت 

قانون مجازات می شود.
و  مجازات  به  حکم  اساسی:  قانون   36 اصل   :4-3
اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب 

قانون باشد.
و  است  برائت  اصل  اساسی:  قانون   37 اصل   :4-4
هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر 

اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
5-4: اصل 166 قانون اساسی: احکام دادگاهها باید 
مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر 

اساس آن حکم صادر شده است.
یا ترک  فعل  اساسی: هیچ  قانون  6-4: اصل  169  
فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است 

جرم محسوب نمی شود.
5- اصل قانونی بودن، به این معنا اشاره دارد که هیچ 
جرمی و هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد. این 
گفته، معنا و مفهوم اصل یاد شده را به صورت کوتاه 
و فشرده بیان می دارد و نشانی آشکار از این دارد که:

اینکه  مگر  نیست  فعلی جرم  ترک  یا  فعل  هیچ   -1
قانون آن را پیشاپیش جرم شمرده باشد.

2- هیچ واکنش کیفری و تأمینی نسبت به رفتارهای 
انسان قابل اعمال نیست مگر آنکه به طور صریح در


