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Background and Aim: The present paper aimed to study effective solutions 

available in the Imamiyeh jurisprudence and the Iranian criminal law to decrease 

the execution of death penalty in Iran to not only save human lives but also realize 

human rights in Iran. 

Materials and Methods: The library method was used to conduct this descriptive-

analytical research.  
Ethical Considerations: Originality of texts, honesty and confidentiality were 

preserved in this paper. 

Findings: The execution of death penalty was almost common in the past. 

However, with regard to the necessity of respecting for human rights and lives 

against violence, the execution of death penalty is now forbidden in many parts of 

the world or has been decreased to a great extent. Therefore, the present paper have 

dealt with three types of punishments, namely definite punishment, retaliation, and 

discretionary punishment, in order to find effective solutions to achieve the 

foregoing goal.  
Conclusion: According to the Shiite criminal jurisprudence and the Iranian 

criminal law, the death penalty proved to be the most severe punishment among 

others. With regard to quadruple punishments introduced in the Islamic criminal 

law (2013), death penalty falls into three categories including definite punishment, 

retaliation, and discretionary punishment. 
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 دهيچک

هدف این مقاله بررسي راهکارهاي موجود در فقه اماميه و به تبع آن قوانين کيفري جمهوري اسالمي ایران براي محدود کردن دامنه  :نه و هدفيزم
 .کشور عزیزمان ایران اسالمي استها و تداوم و تعالي عيني حقوق بشر در   بازگشت براي حفظ جان انسان این مجازات سنگين و بي

 .اي استفاده شده است مقاله توصيفي تحليلي بوده و از روش کتابخانه :ها مواد و روش

 .است شده رعایت امانتداري و صداقت متون، اصالت تحقيق، این در :يمالحظات اخالق
گيري حقوق بشر و احترام به نفس  امروزه با همه. آمد  بشري به حساب ميدر گذشته دور اعدام کيفري نسبتًا مرسوم و متعارف در ميان جوامع  :ها افتهی

ها این مجازات در بسياري از کشورهاي کره خاکي برچيده شده و در بقيه کشورها نيز به   انساني و لزوم صيانت از آن در برابر دست تطاول قدرت
ناوین حدود، قصاص و تعزیرات مورد بحث قرار گرفته راهکارهاي موجود بدین جهت سه دسته مجازات با ع. شدت کاهش یافته و محدود شده است

 .در هر یک براي نيل به هدف پيش گفته، بررسي شده است
در احکام برآمده از فقه جزایي شيعه و به تبع آن مفاد قوانين کيفري مصوب و حاکم بر جمهوري اسالمي ایران، مکررًا به مجازات اعدام : يريگ جهينت

مجازات اعدام  0931هاي چهارگانه مندرج در قانون مجازات اسالمي مصوب      در ميان مجازات. خوریم  مي ها بر  ترین نوع مجازات سنگين به عنوان
 .تواند سه دسته تعزیرات، حدود و قصاص نفس باشد  مي

  .مجازات، اعدام، حدود، قصاص، تعزیرات :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -9

سلب کننده حيات و از این جهت  مجازات اعدام، کيفري است

. شود  مي محسوبها   در ميان سایر عقوبات، اشد مجازات

آميز،  در صورت اجراي موفقيتواضح است که چنين مجازاتي 

گناهي و  بي  امکان برگشت و جبران ندارد و چنانچه بعدها

برائت متهم احراز گردد هيچ راهي براي اعطاي حيات مجدد 

در همه ادوار تاریخ مورد مناقشه  رو از این. به وي وجود ندارد

کم کاهش  متعددي را در جهت لغو یا دستهاي      بوده جنبش

: 0488و حاتم پوري،  جعفري) .سبب شده استمجازات این 

حقوق بشري در جهان هاي      در پي گسترده شدن جنبش (10

ها   معاصر و به نوعي همه گير شدن آن، بسياري از دولت

نسبت به کاهش یا لغو کلي آن انطاف نشان داده اقدام 

با  0931در ایران پس از انقالب اسالمي سال  .اند دهنمو

عنایت به پذیرش کيفر اعدام و قصاص نفس در دین اسالم 

حدي و قتل نفس، نظام حقوقي نيز که  جرایمبه عنوان کيفر 

را پذیرفته و در ها   برگرفته از احکام شرع است این مجازات

و  پوربافراني) .قوانين جزایي خود وارد کرده است

جمهوري اسالمي ایران ازجمله  (30: 0939،يمسائل

متعددي مبني بر خودداري هاي      کشورهایي است که اعالميه

خطاب به آن صادر و از طرفي محکوم به  اعدام مجازاتاز 

اینگونه فشارها به جز . عدم رعایت حقوق بشر شده است

 موارد خاصي مورد قبول نظام کيفري ایران واقع نشده

و تغييرات بنيادین در سياست کيفري ( 01: 0931برازجاني، )

مربوط به مواد مخدر پدید  جرایمایران به استثناي مبارزه با 

حقوق بشري و هاي      با توجه به فراگيري اندیشه. نيامده است

لزوم درنظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان در حکمراني به 

به طور  جرایمدر خصوص ها   طور عمومي و نيز وضع مجازات

 خاص، یک بازنگري اساسي در وضع مجازات اعدام که

ناپذیري را براي جامعه در پي داشته باشد  تواند آثار جبران  مي

 . نماید  مي ضروري

در فقه ها   بندي مجازات براي این بازنگري در ابتدا به دسته
وقوع اعدام در هر یک از این جزایي شيعه پرداخته 

 .نشينيم  مي را به بحثها   بندي دسته

 تبيين مفاهيم -1

مشتمل »مجازات اسالمي این قانون  برابر ماده اول از قانون

هاي حدود، قصاص، دیات، و تعزیرات، اقدامات      بر جرایم و مجازات

ميني و تربيتي، شرایط و موانع مسؤوليت کيفري و قواعد حاکم بر أت

شرعي هاي      هایي دقيقًا از عقوبت چنين مجازات «.ستا آنها

ها  انعکاس یافته در کتب فقهي برگرفته شده محصول سال

سازي احکام شرعي در چارچوب قوانين  تجربه قضایي در پياده

 .مصوب مجلس و تصميمات دادرسان محاکم بوده است

 حدود -1-0

هایي هستند که نوع و ميزان و کيفيت آنها در  حدود مجازات

 (اسالمي ایران قانون مجازات 9۱ماده ) است تعيين شده شرع

، در عناوین زیر قانون مجازات اسالميجرایم مستوجب حد در 

، محاربه، بغي، افساد في سرقت، لواطزنا،  :احصاء شده است

مصرف  ،قذف، سب النبي، مساحقه، تفخيذ، ارتداداالرض، 

 مسکر

تواند انواع   مي حدود در نظام فعلي احکام بسته به نوع جرم،

براي زناي ُمحَصن یا  (َرجم) سنگسار :زیر را داشته باشد

براي زناي  تازیانه، صد ضربه (مرد یا زن متأهل)محصنه 

غيرمحصن یا غيرمحصنه، هشتاد ضربه تازیانه براي قذف و 

براي محاربه، ( َصلب)، به دار آویختن (َجْلد)خواري  شراب

اي موارد  در پاره تبعيدبه جرم سرقت، و  دست انگشتانبریدن 

گاهي تکراِر جرِم . به، قّوادي و زناي محصنمانند محار

شود، مانند بریدن پاي  مستوجِب حد، موجب تغيير نوع حد مي

. او در بار چهارم قتلسارق در بار دوم، حبس ابد در بار سوم و 

تر موارد، تکرار جرِم حدي در بار سوم یا چهارم،  در بيش

ـ 0300:09/۱۸۱نجفي، ) .گردد مشمول مجازات مرگ مي

 (0/179: 0411خوئي، ؛ ۱۸0

 قصاص -1-1
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 قانون مجازات اسالمي قصاص را 90قانونگذار جزایي در ماده 

قصاص، کيفري است که جاني به » :اینگونه تعریف کرده است

کتاب سوم  «.شود و باید با مجازات او برابر باشد  آن محکوم مي

طور کلي به قصاص اختصاص  قانون مجازات اسالمي ایران به

به بعد  184قانون مجازات اسالمي در فصل فوق از مواد . دارد

- :موجبات قصاص را سه امر بيان کرده است که عبارتند از

مجازات قتل . قتل عمد، قطع عضو عمد، زخمي نمودن عمد

قصاص نفس است و مجازات قطع عضو عمد، قصاص  ،عمد

 عضو است 

 دیات -1-9

صدمه و ضرر و دیات کيفرهاي مالي هستند که براي جبران 

شوند  عليه وارد شده است، بر مجرم بار مي زیاني که به مجني

عليه یا  درخواست مجني از آنجا که در این گونه مجازات،

دم ضرورت دارد جنبه شخصي و خصوصي کيفر  اولياي

برجسته بوده معادل و برابر بودن مجازات با جرم ارتکابي در 

 .نظر گرفته شده است

 تعزیرات -1-4

قانون مجازات اسالمي تعزیر مجازاتي است  9۸بق ماده مطا

که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نيست و به موجب 

قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعي یا نقض مقررات 

نوع، مقدار، کيفيت اجراء و . گردد حکومتي تعيين و اعمال مي

مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و سایر احکام تعزیر 

 . شود موجب قانون تعيين ميبه 

 روش تحقيق -۱

 و است تحليلي ـ توصيفي پژوهش، این در استفاده مورد روش

 و اي کتابخانه صورت به نياز مورد اطالعات آوري جمع با

 .است شده اقدام موضوع، تحليل و بررسي به نسبت اسنادي،

 بحث و نظر

 ها انعکاس عقوبت اعدام در دسته بندي مجازات -0

اعدام به سه قسم قابل تقسيم  ،نظر حقوق کيفري اسالماز 

اعدام به مثابه حد و اعدام به  ،اعدام به مثابه قصاص :است

 .مثابه تعزیر

این اعدام که در واقع به شکل  :اعدام به مثابه قصاص -0-0

موکول  (ره)شود به تعبير حضرت امام   مي ظاهر  قصاص نفس

به موجب قصاص و شرایطى كه در آن معتبر است و آنچه كه 

 .باشد شود و كيفيت استيفاى آن مى به آن، قصاص ثابت مى

بيرون كردن ( ره)موجب قصاص در تحریرالوسيله حضرت امام 

ن است عمدًا با از بدن انسا( گناه و محترم بى)روح معصوم 

 .آید شرایطى كه مى

ُكشد و لو  ه قصد كشتن با آنچه كه مىعمد محض، ب: مسأله اول»

شود، اگر چه  به ندرت؛ و به قصد فعلى كه غالبًا با آن كشته مى

 . كند قصد قتل را به آن ننماید، تحقق پيدا مى

عمد گاهى با مباشرت است مانند ذبح و خفه نمودن به  :دوممسأله 

وسيله دست و زدن با شمشير و كارد و سنگ تيز و جرح در مقتل 

شود،  ها از آنچه كه به فعل مباشرى او عرفًا صادر مى انند آنو م

و گاهى به نحوى از تسبيب . است( قصاص)پس در آن قود 

 (1/340 :0903امام خميني، ) «....است

با توجه به مفهوم حد، اعدام به  :اعدام به مثابه حد -0-1

مثابه حد، مجازاتي است سالب حيات که از طرف شارع 

تواند آن را به کمتر کاهش  مقدس معين شده و قاضي نمي

تقسيمات اعدام ذیل عنوان حد بنحو ذیل قابل بيان . دهد

 :است

اتجاوز به عنف، زناي )جرایم جنسي که شامل زنا . الف

و ( ناي غير مسلمان با زن مسلمانزناي با محارم، ز ،محصنه

  ؛لواط است

جرایم عليه امنيت و اعتقادات که شامل محاربه، افساد في . ب

 ؛ واالرض، بغي و ارتداد است

همچون اجراي سه حد زنا و تکرار  ،جرایم تکرار جرم حدي. ج

امام ) .شود  مي چهارم که مجرم در بار چهارم اعدام براي بار

 (1/494 :0938خميني، 
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مجازات اعدامي که از طرف ) :اعدام به مثابه تعزیر -0-9

اکثریت قریب به اتفاق فقهاي شيعه  (.شود  مي حاکم معين

يل ولي با تشک د که اصل در تعزیر ما دون حد استاعتقاد دارن

حکمراني، برخي هاي      تحکومت اسالمي و رخ نمودن ضرور

باالتر از حد، از فقها براي عدول از این اصل و اجراي مجازات 

اعدام تعزیري را جایز  ،به یکي ازسه علل زیر استناد کرده

 ،مصلحت فرد و جامعه: ت است ازاین علل عبار .اند دهشمر

شمس ). منکر قيام در مقابل افساد في االرض و نهي از

 (090 :0910 ،ناتري

قوقي موجود در خصوص مجازات نقد و بازنگري ترتيب ح -1

 اعدام

 اعدام به مثابه تعزیرمجازات  -1-0

هـاي  مجـازات بنـدي دستهقانونگذار ایراني حقوق جزا در 

قانون مجازات اسالمي مصوب  03 تعزیـري ذیل مـاده

، مجازات درجه یک یا به عبارتي اشد مجازات را شامل 0931

حبس بيشتر از بيست و پنج سال، جزاي نقدي بيش از یک 

حالل شخص حقوقي ميليارد ریال، مصادره کل اموال و ان

 ایران بنابراین روشن است که قانونگذار جزایي. دانسته است

ها پس  اعدام به مثابه تعزیر را نمي پذیرد؛ با این وجود تا سال

از تصویب قانون مجازات اسالمي در برخي قوانين پراکنده 

جزایي خاص و خصوصًا در قوانين مرتبط با مواد مخـدر 

بود که طبعًا در تضاد و تنافر  بيني شده مجازات اعدام پيش

 رو از این. سابق الذکر قرار داشت 03کامل با مقررات ماده 

قانونگذار با تصویب طرح الحاق یك ماده به قانون مبارزه با 

و اصالحات بعدي آن، ماده  0991 /0 /9مصوب  مواد مخدر

 :قانون را به نحو ذیل اصالح نمود( 43)

در این قانون داراي مجازات مرتكبان جرایمي كه  -43ماده »

اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یكي از شرایط ذیل در 

باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال  االرض مي حكم مفسد في

گردان محكوم و در غير این صورت  ناشي از مواد مخدر یا روان

به حبس درجه یك تا سي سال « مشمولين به اعدام»حسب مورد 

مشمولين به »نقدي درجه یك تا دو برابر حداقل آن و و جزاي 

به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هر دو مورد به « حبس ابد

گردان محكوم  ضبط اموال ناشي از جرایم مواد مخدر و روان

 :شوند مي

مواردي كه مباشر جرم و یا حداقل یكي از شركا حين  -الف

با مأموران، سالح گرم ارتكاب جرم سالح كشيده یا به قصد مقابله 

 .و یا شكاري به همراه داشته باشند

منظور از سالح در این بند، سالح سرد و سالح و مهمات موضوع 

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات 

 .باشد مي 0938 /9 /1غيرمجاز مصوب 

( 098)موضوع ماده )در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي  -ب

یا پشتيبان مالي و یا ( 0931 /1 /0مجازات اسالمي مصوب  قانون

گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال یا  سرمایه

 .مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد

مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرایم موضوع این قانون،  -پ

نزده س بيش از پاسابقه محكوميت قطعي اعدام یا حبس ابد یا حب

 .سال داشته باشد

ساخت، توليد، توزیع، فروش و وارد كردن مواد موضوع ماده  -ت

این قانون مشروط بر اینكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد و مواد ( 4)

این قانون مشروط بر اینكه بيش از دو كيلوگرم ( 0)موضوع ماده 

ي كه در صورت( 0)باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 

اجراي این بند نسبت به مرتكبان قبل از . بيش از سه كيلوگرم باشد

االجراء شدن این ماده منوط به داشتن یكي از شرایط بندهاي  الزم

 «.باشد نيز مي( پ)یا ( ب)، (الف)

در ساليان اخير به سمتي  بنابراین نظم حقوق کيفري عماًل

کم بسيار  ستپيش رفته که اعدام به مثابه تعزیر را ملغي یا د

محدود نموده و بخش مهمي از جرایم مرتبط با مواد مخدر را 

نيز ذیل افساد في االرض دسته بندي نموده تا آن را به عنوان 

 .مجازات حدي تعریف نماید

اما آیا در جهان امروز که اقتضائات حکمراني مستلزم برقراري 

نظم و امنيت در حوزه عمومي است ایجاد اینگونه تضييقات 

 باشد؟   مي به مصلحت دولت و ملت اسالمي

 اعدام و اوصاف بازدارندگي و تنبيهي تعزیر -1-0-0
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اگر . تر از حد بودن آن است خصوصيت ذاتي تعزیر پایين

فرض کنيم تعزیر بتواند شامل مجازات اعدام نيز بشود در این 

صورت این کيفر از کدام مجازات قابل تصور حدي، پایين تر 

 خواهد بود؟

واضح است که اعدام اشد مجازات ممکن براي یک مجرم به 

ناگزیر از این کيفر  ،آید و تعزیر باید بنا به تعریف  مي حساب

 .تر باشد و نمي تواند اعدام را در برگيرد پایين

 اعدام و هدف تعزیر از باب نهي از منکر -1-0-1

برخي از فقها با تلقي گسترده از تعزیـر، مـواردي چـون نهـي 

مکارم شيرازي، ) .دانند  مي و سرزنش را نيز از مصادیق آن

طور برخي از متون حقوقي که شاید در پي  همين (90: 0909

حکمراني دولت هاي      گستردن راهي براي گشودن گره

اند نهي از منکر را جوازي براي اعدام به مثابه  اسالمي بوده

و نه انكار زباني در صورتي كه نه انكار قلبي » :اند تعزیر دانسته

هيچ کدام در قلع ماده فساد مؤثر نيفتد، آنگاه راه سومي وجود دارد 

در صورتي ... که عبارت است از انکار با دست و به صورت فيزیکي،

که با ده ضربه شالق بتوان جلوي منکري را گرفت نمي توان 

مجازات شدیدتري را اعمال کرد، اما اگر جلوگيري از منکر ممکن 

مگر با حبس یک ساله در این صورت این حبس به عنوان  نباشد،

نهي از منکر ضروري است و نمي توان بيش از آن را اعمال کرد، 

پذیر نباشد،  اما اگر جلوگيري از منکر و فساد به هيج وجه امکان

شمس ) «.توان این ابزار را به کار برد  مي... مگر با جرح و قتل،

 (0/030 :0910ناتري،

ید گفت شاید هيچ منکري فراتر از هدر رفتن خون در پاسخ با

منکري که رخداد آن . انسان مسلمان وجود نداشته باشد

قاعده معروف فقهي حرمت خون . نماید  مي ناپذیر بازگشت

همينطور . فرما باشد تواند حکم  مي مسلمان در چنين مواقعي

ما را به  «در قتل اسراف نورزید»کيد قرآن کریم بر این که أت

کند که فراتر از آنچه در نصوص   مي این مسير روشن داللت

کتاب و روایات به نحو یقيني در دست ماست، هيچ مجازات 

. سالب حياتي را تحت عنوان تعزیر در اختيار حاکم قرار ندهيم

نظر از این که اقداماتي که بعد از ارتکاب گناه باید با  صرف

ي از منکر نخواهد بود؛ زیرا مرتکب انجـام شـود، مصـداق نه

جـوادي ) .نجام گناه استنهي از منکر مربوط به پيش از ا

 (488 /19 :0938آملي،

 وصف بازدارندگي تعزیر و تنبيه مجرم -1-0-9

، تنبه و بازدارنگي نچه یکي از اهداف مهم تعزیر را تأدیبچنا

مرتکب بدانيم به ضرس قاطع باید گفت که اعدام هيچ یک از 

پيش گفته را محقق نمي سازد چه آن که پس از سلب اهداف 

 حيات از مرتکب جرم، زندگي دنيوي او در اجتماع پایان

توان او را از ارتکاب عملي بازداشت یا او را  یابد و نمي  مي

زنده هاي      این اهداف همگي براي انسان. نمود تأدیبمتنبه یا 

تصور کنيم مگر این که  .اند دهش بيني پيشو در قيد حيات 

اهداف مذکور براي دیگراني به جز مرتکب فعل مجرمانه در 

 در واقع از این منظر دولت مجرم را اعدام .اند دهنظر گرفته ش

کند تا از طریق ارعاب قانوني از ارتکاب جرم توسط   مي

 . گيري نماید و کل جامعه را متنبه سازد دیگران پيش

ماریم با حتي چنانچه چنين فرضي را نيز محتمل بش

هایي در عرف جوامع اسالمي و نيز فقه شيعه اعم  محدودیت

نقل استفتایي . رویکردهاي سنتي و جدید مواجه خواهيم بود از

و پاسخ ایشان ما را به فهم این  (ره)از حضرت امام خميني

 :رساند  مي یاريها   محدودیت

شود  براي اداره امور کشور قوانيني در مجلس تصویب مي: الؤس»

انند قانون قاچاق، گمرکات و تخّلفات رانندگي، قوانين شهرداري م

طور کلي احکام سلطانيه، و براي اینکه مردم به این قوانين  و به

 .کنند هایي در قانون تعيين مي عمل کنند، براي متخّلفين مجازات

ها از باب تعزیر شرعي است و احکام شرعي  آیا این مجازات

بر آنها بار است، یا قسم دیگر است و از  تعزیرات از نظر کّم و کيف

تعزیرات جدا هستند و اگر موجب خالف شرع نباشد باید به آنها 

در احکام سلطانيه که خارج از تعزیرات شرعيه  -جواب عمل کرد؟ 

هاي بازدارنده به امر  در حکم اّولي است متخّلفين را به مجازات

  (991 :0993ریمى، ك) «.توانند مجازات کنند حاکم یا وکيل او مي
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هاي بازدارنده در تعبير حضرت امام قدس سره اموري  مجازات

از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل کسب، لغو پروانه و 

محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه یا نقاط معين و 

منع از اقامت در نقطه یا نقاط معين و مانند آن را در 

رسد مرحوم امام   مي شد به نظر بر آنچه گفتهبنا .گيرد برمي

نيز چندان تمایلي به گنجاندن مجازات اعدام ذیل  (ره)خميني 

 .اند بازدارنده نداشتههاي      عناوین و مصادیق مجازات

توان با نگاهي به سوابق فقهي در این خصوص   مي در مجموع

کرد که برابر نهادن  تأیيدنظران را  نظر آن دسته از صاحب

ام تحت عنوان تعزیر با مجازات حدي را ناروا مجازات اعد

نویسي قانونگذاري ایراني در این خصوص  دانسته سبک قانون

جایي که مقنن به هنگام تجویز اعدام  .اند دهرا شاهد مثال آور

. جوید  مي بهره« در حکم»تعزیري از اصطالحاتي نظير 

 (33: 0931حبيب زاده و علي پور، )

 لزوم بازنگري: حداعدام به مثابه  -1-1

همانگونه که پيش از این بيان شد قانون مجازات اسالمي در 

نموده که ذکر  بيني پيشموارد متعددي مجازات اعدام حدي 

صدور حکم و اعمال این هاي      اکنون به محدودیت. آن رفت

 .پردازیم  مي مجازات

 قاعده درأ -1-1-0

ست ابدان معنا این قاعده که از قواعد فقه جزایي است عمومًا

يت و مسؤولکه چنانچه وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا 

استحقاق مجازات وي به جهتي محل تردید و مشکوک باشد، 

در  (49 :0909محقق داماد، ) .جرم و مجازات ساقط است

توجيه این قاعده بيان شده که رویکرد شارع در حدود مبتني 

ناشي از چنين  أقاعده در، تخفيف و امتنان است و بر مسامحه

خطوط کلي تفکر اسالمي داللت بر آن دارند . رویکردي است

ها، سيطره بر آدميان  که هدف دین از وضع و اعمال مجازات

به سمت رحمت الهي ها   نيست بلکه هدف، هدایت انسان

 رو از این. است و در این مسير، مجازات آخرین راهکار است

ن به هر جهت محقق گردد اگر هدف شارع در هدایت انسا

: 0933ساداتي، ) .دیگر نوبت به اعمال مجازات نخواهد رسيد

44)    

از قانون مجازات اسالمي مصوب  018در همين راستا ماده 

هرگاه وقوع جرم یا برخي از »: دارد  مي شمسي اشعار 0931

وليت کيفري مورد شبهه یا ؤشرایط آن و یا هریک از شرایط مس

مورد جرم یا  حسب ،گيرد و دليلي بر نفي آن یافت نشودتردید قرار 

 « .شود شرط مذکور ثابت نمي

« شبهات»منضم به « ال»نوع بيان این قاعده خصوصًا 

داللت بر عموم دارد و در بادي امر شاید بتوان گفت با 

محوریت این قاعده و پذیرش آن، هرگونه شبهه اي بال 

با این وجود چنين  .تواند حد را ساقط نماید  مي استثناء

برداشتي ممکن است زمينه تعطيلي کامل اجراي حدود را 

محاکم بسيار به آن نزدیک  ،امري که در عمل. فراهم آورد

 بيان اي یکي از قضات دیوان عالي کشور در پرونده .اند دهش

 :دارد  مي

در این زمينه صحيح است و (  مبني بر رجم متهم)نظر دادگاه »

اعضاي محترم شعبه دیوان عالي کشور رسيده شبهه که به نظر 

چون شبهه باید شبهه عقالئيه باشد تا بتوان . مورد نخواهد داشت

دانم در این زمينه به اطالع برسانم که در  الزم مي. درأ حد نمود

اهلل گلپایگاني بنده به محضر ایشان رسيدم  زمان حيات مرحوم آیت

شود مطرح کردم،  و بعضي از شبهاتي را که گاهي عنوان مي

اي موجب  شود؛ شبهه گونه امور شبهه محسوب نمي این: فرمودند

شبهاتي از این قبيل . پسند باشد درأ حد است که عقالئي و عرف

ادارة وحدت ) «.جز تعطيلي حدود الهي ثمر دیگري نخواهد داشت

رویه و نشر مذاکرات هيأت عمومي دیوان عالي کشور، 

0908: 4/910) 

هرچند قيدي در مفاد این قاعده وجود ندارد اما قيود بنابراین 

به . بدیهي عقالیي و متعارف بودن شبهه امري است تقریبًا

توان به شبهه اي اتکا نمود که هيچ پشتوانه  عبارت دیگر نمي

 .داند عقالیي ندارد و عرف عام یا خاص نيز آن را موجه نمي
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چنانچه  توان دریافت که  مي گفته از مجموع عبارات پيش

اي عقالیي در حين رسيدگي بروز کند مجازات حدي و  شبهه

 .شود  مي خصوصًا مجازات اعدام ساقط

 توبه و نقش آن در لغو مجازات حدي -1-1-1

مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون مجازات اسالمي به 

قانون  990ماده . موضوع توبه مجرم اختصاص داده شده است

موجب حد به استثناي قذف و محاربه،  در جرایم»: دارد  مي اشعار

هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصالح او 

همچنين اگر . شود براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي

جرایم فوق غير از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه 

را تواند عفو مجرم  مرتکب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي

 .توسط ریيس قوه قضایيه از مقام رهبري درخواست کند

توبه محارب قبل از دستگيري یا تسلط بر او موجب  -9تبصره 

 .سقوط حد است

در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال  -1تبصره 

دیده انجام گيرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به  بزه

به حبس یا شالق تعزیري درجه شش یا شرح مندرج در این ماده 

 «.شود هر دو آنها محکوم مي

این موضوع که توبه محارب قبل از دستگيري، حد را ساقط 

سوره مائده، فقه، قانون سابق  94و  99کند، در آیات  مي

قانون  004مجازات اسالمي و نيز در تبصره یک ماده 

ه سایر مجازات اسالمي ذکر شده؛ این در حالي است که دربار

جرایم مستوجب حد از قبيل زنا، شرب خمر و موارد دیگري 

که در قانون آمده است، توبه تا قبل از اثبات جرم و نزد دادگاه 

اثر دارد، به این معنا که اگر فرد دستگير و محاکمه شود و 

قرار مجرميت نيز براي او صادر شود، اگر قبل از اثبات اتهام 

درباره قذف نيز  .شود او ساقط ميدر دادگاه توبه کند، حد از 

 .یک استثنا وجود دارد که در قانون نيز به آن اشاره شده است

گاه حد به استثناي قذف و محاربه، هر در جرایم مستوجب

بر . شود متهم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط مي

، در زنا و لواط هر گاه عنف و اکراه 004اساس تبصره دو ماده 

داشته باشد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات،  وجود

شود اما در غير از این موارد متهم تعزیر نيز نخواهد  تعزیر مي

جرایم مستوجب حد شامل زنا، لواط، تفخيذ، مساحقه، . شد

النبي، شرب خمر، سرقت، محاربه، بغي و  قوادي، قذف، سب

 جرم مستوجب حد در 01االرض است، در حقيقت  افساد في

، در این جرایم 004قانون ذکر شده است که با توجه به ماده 

به جز قذف و محاربه، اگر مرتکب تا قبل از اثبات جرم توبه 

همچنين درباره محاربه، اگر قبل . شود کند، حد از او ساقط مي

شود؛ در حالي  از دستگيري فرد توبه کرد، حد از او ساقط مي

و مانع از اجراي حد  که توبه بعد از دستگيري اثري ندارد

 .شود نمي

از سوره مبارکه مائده در مقام مستثني نمودن توبه  94آیه 

ِإلَّا الََِّذیَن تاُبوا ِمْن : کند  مي کاران از عقوبت الهي چنين بيان

مگر كسانى  َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنََّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

آنان دست یابيد، توبه كرده باشند، پس كه پيش از آنكه بر 

 . اى مهربان است بدانيد كه خداوند آمرزنده

به  جا در روایات به كسى كه مسلمانان را تهدید كند واز آن

مفسد »روى آنان اسلحه بكشد، گرچه قتلى صورت نگيرد نيز 

 . كند گفته شده، این آیه توبه آنان را مطرح مى« فى االرض

دارد،  د، فقط كيفر تهدید و ارعاب را برمىمحارب و مفس  توبه

أثر دارد، نه « حّق الّله»نه كيفر قتل و سرقت را؛ یعنى توبه در 

، چون حق مردم مربوط به رضایت صاحبان حّق «حّق الناس»

عنوان محارب، مقوله اي است و عنوان قاتل و سارق، . است

به  (1/10: 0901مکارم شيرازي و همکاران، ). مقوله اي دیگر

عبارت دیگر اگر محارب مرتكب قتل شده و توبه كرد، حكم 

قصاص او باقى است؛ ولى اگر فقط به تهدید و ارعاب دست 

 . شود زده و توبه كرد، كيفر محارب از او برداشته مى

تربيتى و اصالح فرد و جامعه دارد، نه   هاى الهى جنبه مجازات

وبه او هم مؤّثر از این رو گناهكار باید توبه كند و ت. انتقام

ى واقعى الزم است؛ مثًلا از  در رفع عقوبت، احراز توبه. است

طریق تغييرى كه در اخالق و رفتار و گفتار مجرم هویدا 
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شود، یا به گواهى افراد عادل و مانند اینها توبه او ثابت  مى

  .شود

قانون مجازات اسالمي با قيد شروط فوق شرط،  001ماده 

 مواردي که توبه مرتکب، موجب سقوط یا در» :دارد اشعار مي

گردد، توبه، اصالح و ندامت وي باید احراز   تخفيف مجازات مي

چنانچه پس از اعمال . شود نمي گردد و به ادعاي مرتکب اکتفاء

 مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده

و است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته شده ملغي 

چنانچه مجازات از نوع تعزیر  در این مورد. گردد  مجازات اجرا مي

 «.شود باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیري محکوم مي

اي مطروحه در دیوان عالي کشور به تبيين  مرور پرونده

مردي به اتهام لواط به  ،این پرونده در . رساند  مي موضوع یاري

ذ با دو نفر، تحت تعقيب عنف به طور مکرر با ُنه نفر و تفخي

شعبة دیوان . قرار گرفته و به اعدام و شالق محکوم شده است

 :در نقض رأي دادگاه دالیلي آورده که یکي از آنها چنين است

، هرچند بر حکم دادگاه از (لواط)اما در مورد بزه انتسابي به متهم »

حيث مباني استدالل و استنباط اشکالي وارد نيست ليکن به لحاظ 

فاصله زماني ممتد بين بزه ارتکابي و محاکمه متهم چنانچه با 

بررسي و تحقيق بيشتري علم به توبه وي در آن فاصله حاصل 

بنا به مراتب مزبور دادنامه صادره از . گردد امکان ارفاق وجود دارد

شود و رسيدگي مجدد به شعبه  این حيث قابل تأیيد نبوده نقض مي

 (031: 0913بازگير، ) «.رددگ محول مي... دیگر دادگاه

کنيم که در اینجا شعبة دیوان، دادگاه را ملزم به  مشاهده مي

احراز توبه و عدم آن کرده است، در حالي که براي دادگاه 

هيچ ضرورت و الزامي وجود ندارد که توبه و عدم توبة متهم 

جرمي صورت گرفته که مرتکب آن مستحق . را احراز کند

کند  ز ميعقوبت است و اصل عدم توبه است و اگر متهم ابرا

که توبه کرده است، باید دالیل خود را بيان دارد تا دادگاه در 

بدیهي است اگر بخواهيم به این شيوه . این باره تصميم بگيرد

اي و پس  استدالل کنيم، در هر پرونده( استدالل شعبة دیوان)

از دستگيري مجرمان و تا مرحلة اقرار و شهادت شهود و 

رود و در نتيجه  توبة متهم مي صدور حکم، احتمال پشيماني و

جالب است بدانيم که . ماند دیگر جایي براي اجراي حدود نمي

در پروندة فوق و پس از نقض رأي دادگاه اول توسط شعبة 

اخالقش به امضاي  تأیيداي مبني بر  دیوان، متهم استشهادیه

رساند و به دادگاه دوم که پرونده به آنجا ارجاع  چند نفر مي

دادگاه دوم نيز مانند دادگاه اول به . دهد رائه ميشده است ا

 :دهد، به این دليل که محکوميت متهم حکم مي

اي دال بر اصالح  اي که اخيرًا با امضاي عده استشهادیه»

متهم تقدیم و ضميمه شده معارض است با تحقيق محلي از 

نزدیکان متهم که فردي فاسد و شرور و الابالي و قمارباز و 

اشد و واضح است که استشهادیه اخير که حاکي از ب غيره مي

نظر از اینکه ارزش  اصالح او است شرحًا امضا شده، صرف

شرعي و قانوني ندارد و با توجه به این نکته که زندان اعالم 

نموده متهم از گذشته خود نادم و پشيمان است در حالي که 

زماني که در جلسه دادگاه که از متهم سؤال شده توبه 

ام که توبه کنم، نياز به  اي جواب داده من کاري نکرده دهکر

توبه نبوده و مجددًا سؤال شده باز جواب داد کاري نکردم که 

هذا اظهار  توبه کنم و صریحًا نفي انجام توبه را کرده و علي

در زندان مبني بر پشيماني وي خالف واقع و خالف صریح 

ه بيانات فوق و با توجه ب. گفتار متهم است که توبه نکرده

سایر محتویات پرونده، جرم انتسابي از طریق علم محرز 

 (0939: همان ) ....است

دادگاه دوم متهم را به صد ضربه شالق در خصوص تفخيذ و 

اما شعبة دیوان . اعدام در خصوص لواط محکوم نموده است

در خصوص همين پرونده و در نقض رأي دادگاه دوم مقرر 

نامه اشکال زیر وارد است که احراز توبه بر داد» :داشته است

مجرم، مالزم با اقرار او به ارتکاب گناه موضوع پرونده پس از 

ابراز توبه و ندامت نيست و صرف حصول علم به توبه براي 

دادگاه ولو از طریق اعالم دیگران از جمله معاشرین مجرم 

موجب سقوط حد و الاقل ایجاد شبهه در اجراي حد خواهد 

 (همان).. ..بود
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تواند وجود داشته  امکاني که براي احراز اصالح و ندامت مي 

موجود در پرونده شخصيت  باشد، آن است که از اطالعات

، 31قانون آیين دادرسي کيفري 109 و 189مذکور در ماده

 :دارد بيان مي 189 ماده. شود استفاده

 در جرایمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس»

و یا تعزیر درجه چهار و باالتر است و همچنين در جنایات  ابد

دیه آنها ثلث دیه کامل  عمدي عليه تماميت جسماني که ميزان

عليه یا بيش از آن است، بازپرس مکلف است در حين انجام  مجني

دستور تشکيل پرونده شخصيت متهم را به واحد  تحقيقات،

که به صورت مجزا از  دهاین پرون. مددکاري اجتماعي صادر نماید

 : گردد حاوي مطالب زیر است  پرونده عمل مجرمانه تشکيل مي

گزارش مددکار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و  .الف

 اجتماعي متهم؛

 «.گزارش پزشکي و روانپزشکي. ب

يت کيفري مسؤولدر مجموع در فقه جزایي شيعه، توبه رافع 

ز اثبات جرم موجب سقوط در جرایم حق اهلل بوده و قبل ا

فقها توبه بعد از اثبات جرم توسط بينه را . مجازات است

موجب سقوط مجازات نمي دانند و در مورد توبه بعد از اقرار بر 

این عقيده هستند که قاضي، ميان إعمال مجازات و تقاضاي 

 (13: 0903اجداد، ) .عفو از ولي امر مخير است

 قصاص نفس اعدام به مثابه  -1-9

در مورد اعدام به مثابه قصاص نفس باید اذعان نمود 

کمتري براي اعدام نسبت به تعزیرات و حدود هاي      محدودیت

علت آن را هم باید در فلسفه . در این نوع مجازات وجود دارد

این مجازات جستجو کرد که حيات بخشي به جامعه بشري 

 کمکبا این وجود نهادهایي وجود دارند که تا حدي . است

. به شکل موثري کاهش یابندها   کنند تعداد این گونه اعدام  مي

دو مثال مهم از این گونه نهادها، نهاد عفو و نهاد استيذان 

 .هستند

 تشویق به عفو به مثابه وظيفه قطعي حاکم -1-9-0

هرچند کيفر اعدام موجب تشفي زیان دیده از جرم و تسکين 

کيدهاي أت (914: 0938نوربها، ) شود  مي اوهاي      دردها و رنج

بسيار بر عفو در کتاب آسماني مسلمانان در این خصوص رفته 

 .است

ست که ا اگر قصاص به تعبير قرآن مایه حيات است از آن رو

به بستگان  سازد و شخصي را محدود ميهاي      حيطه انتقام

حق خویش، حيات  دهد تا با گذشتن از مقتول امکان مي

 (034: 0488نوبهار، ) .مجرم ببخشنداي به  دوباره

عفو . تلقي کرد خالقي و شخصيامري ا صرفًا عفو را نباید

امري که تا این  .باید به مثابه یک نهاد در نظر گرفته شود

باید  تواند و شده، مي دیني بر آن تأکيدهاي      اندازه در آموزه

تشویق  صورت قانوني و نهادي به خود بگيرد و براي اجرا و

 .شود بيني پيشگر  مشوق و تسهيل ينبه آن سازوکارهاي قانو

. عمومي جرم قتل توّجه داشت دیگر این که باید به ابعاد

قتل را نباید جرمي  شواهد قابل اعتمادي وجود داردکه جرم

خصوصي شمردن جنایتي که به . خصوصي قلمداد کرد کاماًل

 ميرساند، ناروا برانيغيرقابل جهاي      جامعه و بنيادهاي آن زیان

 (099: 0903نوبهار،) .ستا

اکميت راه را براي مداخله ح عمومي بودن جرم قتل عمد،

نماید، باز  شریعت را اجرا مي احکام صالحي که به نام خداوند

 هاي حکومتي در دامنه سنجي سان باب مصلحت بدین. کند مي

ویژه اگر مصالح دین و  هب. اجراي قصاص گشوده است

 از سن بلوغ شرعي، ين سني باالترعيت اقتضا کند،مسلمانان 

مستحق اجراي  فرادي که در صورت ارتکاب قتل عمدبراي ا

 .مقدس مغایر نيست با مباني شرع قصاص باشند،

 (034: 0488نوبهار،)

 استيذان و مباني آن  -1-9-1

فقها در خصوص استيذان از ولي امر جهت هاي      دیدگاه

لزوم  :نظریه خالصه کرد سهتوان در در   مي قصاص را

در این  .استيذان، عدم لزوم استيذان و اولي بودن استيذان
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مقال به طور خالصه آراء معتقدین به لزوم استيذان جهت 

 :کنيم  مي قصاص نفس را بررسي

شهيد ثاني در مسالک ضمن بيان عقيده خود مبني بر توقف 

را ناگزیر از  استيفاي قصاص به اذن حاکم شرع، ولي دم

مراجعه به حاکم دانسته است و آن را به ضرورت رجوع به 

شهيد ثاني، ). ذف تشبيه نموده استحاکم براي اجراي حد ق

خالف و المبسوط هاي      شيخ طوسي در کتاب (1/419 :0409

. استيفاي قصاص بدون اذن امام یا نائب او روا نشمرده است

 (1/088 :0901ي، ؛ شيخ طوس183 /3: 0909شيخ طوسي، )

شيخ مفيد نيز معتقد است که هيچ کس بدون اذن امام یا 

متولي اجراي قصاص  منصوب از طرف او نمي تواند شخصًا

 (190و  198 :0408شيخ مفيد،) .شود

در تحریرالوسيله تصریح دارد که احتياط  (ره)مرحوم امام خميني

در عدم جواز مبادرت ولي دم به قصاص بدون اذن والي 

 (1/394 :0938امام خميني، ) مسلمين است

چنين گفته شده که اگر ولي امر استيفاي قصاص را با 

تواند از اختيارت   مي تري متعارض تشخيص دهد مصلحت مهم

کم قصاص را اجازه والیي خود استفاده نموده و اجراي ح

 (40: 0900آماده، ) .ندهد

 گيري  نتيجه

در احکام برآمده از فقه جزایي شيعه و به تبع آن مفاد قوانين 

کيفري مصوب و حاکم بر جمهوري اسالمي ایران، مکررًا به 

 برها   ترین نوع مجازات مجازات اعدام به عنوان سنگين

مندرج در قانون چهارگانه هاي      در ميان مجازات. خوریم مي

تواند ذیل   مي مجازات اعدام 0931مجازات اسالمي مصوب 

امکان . حدود و قصاص نفس تعریف شود ،سه دسته تعزیرات

گنجاندن اعدام ذیل تعزیرات مفصاًل مورد بررسي قرار گرفت 

و با دالئل مختلف ثابت شد که تعزیر هم به سبب خصوصيت 

جهات و اهدافش  اش که دون الحد است و هم به سبب ذاتي

و نهي از منکر است نمي تواند شامل  تأدیبکه بازدارنگي، 

در خصوص حدود باید گفت نظریه غالب . مجازات اعدام باشد

در خصوص سقوط مجازات حدي به سبب هرگونه شبهه مورد 

 تردید قرار گرفته چراکه به تعطيلي حدود در زمان غيبت

شبهه عقالیي و  انجامد و نظریه سقوط مجازات به سبب  مي

در خصوص نهاد توبه نيز چنانچه  .تر است متعارف پذیرفتني

 توبه محارب پيش از دستگيري او باشد مورد قبول واقع

بنابراین . شود و پس از آن نيز بسته به قبول حاکم است  مي

در خصوص . نظام فقه جزا انعطاف الزم را در این زمينه دارد

امکان محدودسازي آن  اعدام به مثابه قصاص نفس هرچند

در حال حاضر بسيار اندک است اما به مدد نهادهایي چون 

توان مصالح اجتماعي را براي رویکرد   مي عفو و استيذان

عقالیي به این نوع مجازات در نظر داشت و به مرور زمان 

این نهادها را در راستاي عقالیي ساختن نظام کيفري کنوني 

 .بسط داد و به کار گرفت

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يظات اخالقمالح

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

 ديس تمامي مراحل توسطتهيه مقاله حاضر  :سندگانیسهم نو
 .ي نگارش شده استقيزاده حق يابوذر فلسف

کساني که در معرفي منابع و تهيه  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيماین مقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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 منابع و مآخذ

تأثير توبه در سقوط مجازات از  (.0903) اجداد، اصغر - 
درجه کارشناسي  نامه براي اخذ پایان .دیدگاه مذاهب اسالمي

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي: تهران ارشد،

ادارة وحدت رویه و نشر مذاکرات هيأت عمومي دیوان  -

مذاکرات و آراء هيأت عمومي دیوان (. 0908) عالي کشور

انتشارات قوه : جلد چهارم، تهران .0911عالي کشور در سال 

 .هیيقضا

ریيس قوه قضایيه در  نقش (.0900) آماده، غالمحسين -

 .موسسه انتشارت دادگستر :تهران. فرآیند کيفري ایران

 :جلد دوم، قم. تحریر الوسيله(. 0938)، روح اله امام خميني -

 .موسسه مطبوعاتي اسماعيليان

علل نقض آراي کيفري در شعب  (.0913) بازگير، یدالّله -

  .نشر حقوقدان :تهران .دیوان عالي کشور

محدودیت مجازات اعدام و » (.0931) سارا برازجاني، -

دومين همایش بين المللي حقوق،  .«راهکارهاي جایگزین

 .، تهرانعلوم سياسي و معارف اسالمي

تحليل »(. 0939) پوربافراني، حسن و مسائلي، امين -

کيفرشناختي مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد 

 .93-30(: 30)14، نامه مجلس و راهبردلفص.«مخدر

بررسي » (.0488) جعفري، حسين و حاتم پوري، نفيسه -

 .«نظام حقوقي ایاالت متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام

 .98-10(: 3)1، فقه و حقوق نوین

جلد بيست و سوم، . تسنيم (.0938) عبداهلل ،جـوادي آملي -

 .مرکز نشر اسراء: قم

منع »(. 0931) زاده، محمدجعفر و علي پور، عادلحبيب  -

مطالعات فقه و حقوق  .«مجازات اعدام تعزیري در فقه اماميه
 .000-33(: 3)3، اسالمي

جلد اول، . مباني تکملة المنهاج (.0411)ابوالقاسم  خوئي، -

   .مؤسسة احياء آثار االمام الخوئي: قم

ه قاعدل عماایط اشر» (.0933) سيد محمد مهدي ساداتي، -

مطالعات فقه و . «سالميزات امجان قانوو ماميه افقه درأ در 

 .91-44(: 04)0، حقوق اسالمي

بررسي تطبيقي  (.0901) شمس ناتري، محمد ابراهيم -

مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه  :قم .مجازات اعدام

 .علميه قم

جلد دوم،  .مسالک االفهام(. 0409)زین الدین شهيد ثاني،  -

 .يهموسسه المعارف االسالم: قم

 .المبسوط في فقه االماميه (.0901)محمد  شيخ طوسي، -

   .المکتب المرتضویه: تهرانجلد هفتم، 

: جلد پنجم، قم .الخالف (.0909)محمد  شيخ طوسي، -

  .موسسه النشراالسالمي

 .جامعه المدرسين: قم .المقنعه (.0408)محمد  شيخ مفيد، -

دیدگاه امام موازین قضایى از  (.0993) كریمى، حسين -

 .انتشارات شکوري: قم .خمينى قدس سره

قواعد فقه بخش (. 0909) محقق داماد، سيد مصطفي -
 .مرکز نشر علوم اسالمي: ، تهراناپ هشتمچ .جزایي

: قم .تعزیر و گستره آن (.0909) مکارم شيرازي، ناصر -

  .مدرسة االمام علي ابن ابي طالب عليه السـالم
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جلد  .تفسير نمونه (.0901)و همکاران ، ناصر مکارم شيرازي -

 .دارالکتب اسالميه :تهران ،چاپ سي و ششم، دوم

جواهرالکالم في شرح (. 0300)محمد حسن نجفي،  -

دارالحياءالتراث : بيروتجلد چهل و یکم،  .االسالم شرائع

 العربي

مجازات اعدام چشم اندازي » (.0488) نوبهار، رحيم -

 ،حقوق کيفري و جرم شناسيفصلنامه مدرس  .«اسالمي

0(0 :)034-018. 

چاپ سي  .زمينه حقوق جزاي عمومي (.0938) نوربها، رضا -

 .انتشارات گنج دانش :و دوم، تهران

 

 

 


