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  1 )زناي محصنه و اثبات آن(كيفري پرونده از يك علمي تحليل

  

   عضو هيات علمي دانشگاه مازندراندكتر كيومرث كالنتري

  استاديار  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران و وكيل دادگستري

  1/3/87: تاريخ پذيرش نهايي     3/11/86: تاريخ دريافت مقاله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   تازيانه،رجم، محصن،  حاكم شرع، علم قاضي،زنا :واژه هاي كليدي

  

                                                           
 .عوض شده استو تاريخ ها فقط نام اشخاص  . حكايت اين پرونده واقعي است. �

در نظام  ) رجم(و حداكثر مجازات  ) صد ضربه شالق  (حداقلِ مجازات مجازات جرم زنا به دليل تفاوت فاحش        
 چراكه با اندك بـي تـوجهيِ قاضـي پرونـده، چـه بـسا       ،كيفري ايران از اهميتِ فوق العاده اي برخوردار است   

  گـزارش علمـي و مفيـد از يـك           ،ايـن مقالـه   . مجازاتِ مـتهم از صـد ضـربه شـالق بـه رجـم تبـديل گـردد                 
 بـر اسـاس     شـد و آنگـاه    آن متهمي از سوي دادگاه بدوي به رجم محكـوم           اساس  ر  ب كيفري است، كه     ةپروند

.  مجازات سنگسار وي  به صد ضربه شالق تبديل گرديـد           به عمل آمد،  از وي   تجديدنظر  ة  در مرحل دفاعي كه   
 علم قاضي قابل اثبات اسـت؟ مـراد از علـم            اآيا زنا ب  : سوالهاستدر اين پژوهش، محقق در پي پاسخ  به اين           

 قاضــــي چيــــست؟ منظــــور از حــــاكم شــــرع كــــه قــــانون مجــــازات اســــالمي بعــــضا بــــه او 
مـي گـردد، بايـد       ر بـه رجـم    جـ  رجوع به علم را داده است، چه كسي است؟ فرد محصن كه زناي او من               ةاجاز

  داراي چه خصوصياتي باشد؟
 

 چكيده 
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   مقدمه 

ان وضع حمـل    گرگنام ميترا هاشمي در بيمارستان دولتي       ه   زني ب  1376به تاريخ هشتم بهمن     
بـه  . نمايد  م مي ده كه در بدو امر خود را مريم حسيني و پدر طفل را سيد حسين حسيني اعال                كر

ان اعـالم   گرگن دادگستري   ؤوال، آنان مراتب را به مس      بيمارستان ؤوالن در مس   حاصله  شك علت
نمايد كه حدود ده مـاه قبـل بـا            دنبال تحقيقات انجام شده، مشاراليها اظهار مي      ه  نمايند، كه ب    مي

و از وي   ت  اسـ نام خسرو جهانگير آشنا شده و نامبرده او را به منزل خـودش بـرده                ه  شخصي ب 
  . ازاله بكارت و بارها با او نزديكي نموده كه منتهي به حاملگي وي شده است

)  بـوده اسـت     موقـت  زنيـك   ودائم  زن  يك  كه داراي   (به دنبال اظهارات خانم ميترا، خسرو       
تحـت عنـوان زنـاي غيرمحـصنه     ) كه مجرد بوده اسـت    (تحت عنوان اتهام زناي محصنه و ميترا      

 پـس از انجـام دو نوبـت آزمـايش مختلـف توسـط               در نهايت، ند كه   گير  حت تعقيب قرار مي   ت
 يعنـي در    ؛ سـال  9 و انجام تحقيقات ديگر، بعـد از          متفاوت  تاريخدو  ان در   گرگپزشكي قانوني   

اي به تاريخ فوق و بـه شـماره           ان با صدور دادنامه   گرگ دادگاه عمومي    18 شعبه   29/2/85تاريخ  
دليل و بينه شرعي و منع قانونگذار از فحص بيـشتر           عدم وجود   ” ، خسرو را به علت      85/1370

و به اسـتناد اصـل      “ در اين خصوص و عدم حصول علم به ارتكاب بزه معنون از سوي نامبرده             
 تبرئه؛ ولي ميترا را به اتهام زنـاي غيرمحـصنه و            1 قانون آيين دادرسي كيفري    177برائت و ماده    

 2 قانون مجـازات اسـالمي     68يها و به استناد ماده      ارالشاقرار كمتر از چهار بار از سوي م       به دليل   
  . نمايد  ضربه شالق تعزيري محكوم مي90به تحمل 

خانم ميترا كه بر خالف پيش بيني خويش مشاهده نمود كه خسرو تبرئه و خـود بـه تحمـل                    
 خـويش توضـيح     ة اعتراضي ة بدوي اعتراض نموده و در اليح      شالق محكوم شده است، به راي     

و اضافه نمود كـه اظهـارات       است  رو هيچ گونه فعل حرامي با او انجام نداده          كه خس است  داده  
تجربگي و ناآگاهي     مابين مشاراليها و خسرو، ناشي از بي         مبني بر انجام فعل حرام في      ،سابق وي 
  . بوده است
 نبوده اسـت،    ي آقاي خسرو معترض    رغم اينكه نسبت به تبرئه      ديوان عالي كشور علي    4شعبه  

ظن قوي به ارتكاب جـرم و توجـه   ” ان، گرگهاي پزشكي قانوني       دانستن آزمايش  ضمن ناكافي 
                                                           

پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز بـه تحقيـق و يـا اقـدام                   «:  قانون آيين دادرسي كيفري    177ماده  . 1
  : نمايد ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي

 دادگاه اقدام به صدور راي برائـت و يـا       ،وده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد       چنانچه اتهامي متوجه متهم نب     )الف
  »…نمايد  قرار منع تعقيب مي

 محكوم به حـد زنـا       ،هرگاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند            «:  قانون مجازات اسالمي   68ماده  . 2
   ».شود ي تعزير م،خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد
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 قانون آيـين دادرسـي      265داشته و با استفاده از اختيارات حاصله از ماده          “ ) خسرو(اتهام به او    
كيفري حكم بدوي را نقض و ضمن اعاده پرونده به مرجع صادر كننده راي بدوي جهت رفـع                  

  : گردد نجام دو مورد زيرين از سوي آن مرجع مينقص تحقيقات، خواستار ا
و ) خـسرو (، پـدر احتمـالي    )ميتـرا ( نـسبت بـه مـادر طبيعـي        D.N.Aانجام آزمايش    .1

  .)كه بعدها نامش كوروش گذاشته شد(مولود
ارجاع پرونده به اداره آگاهي نيـروي انتظـامي جهـت تحقيقـات بيـشتر از شـاگردان                   .2

   1.اند بودهار كخسرو كه در كارگاه تراشكاري وي مشغول 
بـه شـرح     ديوان عالي كشور، دادگاه صادر كننده راي بـدوي،           4 دستور شعبه    ةبعد از مالحظ  

  : موارد خواسته شده از سوي آن مرجع را اجابت نمودزير 
 به پزشكي قانوني تهران اعـزام       D.N.Aميترا، خسرو و كوروش جهت انجام آزمايش      ) الف

ابـوت خـسرو در مـورد    ”  تهران حكايت از    پزشكي قانون آزمايش  ة  نتيج كه   ندگرديد
    .داشته است“ كوروش با توجه به احتماالت آماري

برداري از آن مويـد ارتبـاط         شاگردان خسرو مورد تحقيق قرار گرفتند، كه حداكثر بهره        ) ب
  .نامشروع خسرو با ميترا بوده است

زداشت آقاي خـسرو  ان بعد از رفع نقايص فوق و صدور قرار با        گرگ دادگاه عمومي    18شعبه  
اند و نيز به اسـتناد   به استناد اظهارات گواهان كه اجماالً روابط بين خسرو و ميترا را گواهي داده        

   83 و بر اساس بند الف ماده D.N.Aگواهي پزشكي قانوني تهران در خصوص نتيجه آزمايش 
    با 3 )ي استكه ناظر به علم قاض(  همان قانون105 و 63مواد  و  2قانون مجازات اسالمي

  . خسرو را به مجازات رجم محكوم كرده است 14/5/85 -691/85صدور دادنامه

                                                           
 قانون آيين دادرسـي كيفـري كـه در خـصوص         43 تعارض محض با ماده      ، ديوان عالي كشور   4اين دستور شعبه    . 1

  .مسائل منافي عفت تحقيق توسط نيروي انتظامي را مطلقاً ممنوع كرده است، دارد
توانند اجراي تفتـيش      در غير موارد منافي عفت، دادرسان و قضات تحقيق مي         «:  قانون آيين دادرسي كيفري    43ماده  

آوري اطالعات و داليل و امارات جرم و يا هـر اقـدام ديگـري را كـه بـراي                      يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع       
  » .اين اقدامات، ارزش اماره قضايي دارد. كشف جرم الزم بدانند، با تعليمات الزم به ضابطين ارجاع كنند

ت، مگر در مـواردي كـه جـرم مـشهود باشـد و يـا داراي شـاكي                   تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع اس      «: تبصره
 ».گيرد خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي

  : حد زنا در موارد زير رجم است«:  قانون مجازات اسالمي83ماده  .2
 جماع كرده و هر ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده؛زناي مرد محصن) الف

  »…تواند با او جماع كند  وقت نيز بخواهد مي
الناس به علم خود عمل كند و حد  اهللا و حق تواند در حق حاكم شرع مي«:  قانون مجازات اسالمي105ماده . �

اهللا متوقف به درخواست كسي نيست  الهي را جاري نمايد و الزم است مستند علم را ذكر كند، اجراي حد در حق
 ».باشد الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق مي لي در حقو
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ان كه حاوي گرگ دادگاه عمومي 18 بعد از صدور حكم مجدد از سوي شعبه دهنراگن
 اعتراضيه ةمجازات رجم براي آقاي خسرو بوده است، وكالت مشاراليه را پذيرفته و در اليح

  : ستا ن عالي كشور در جهت نقض حكم بدوي چنين استدالل كردهبراي تجديدنظر در ديوا
  

  :داليل اعتراض به حكم

 كه حاوي محكوميت آقاي خسرو به تحمل با عنايت به داليل زير، حكم دادگاه بدوي،
  :مي باشد در خور نقض مجازات رجم به اتهام ارتكاب زناي محصنه است، 

تحقيقات الزم در خصوص احصان يا : ثانيا؛ ثبات نيستزنا با علم قاضي قابل ا: زيرا، اوال      
  . عدم احصان خسرو صورت نگرفته است

  
  : زنا با علم قاضي قابل اثبات نيست: اول

، ولي نظر به اينكه مقام      ه را ذكر نكرد   ودگرچه دادگاه صادركننده حكم بدوي، مبناي حكم خ       
گردد كه براي     ، معلوم مي  هاد نمود  قانون مجازات اسالمي استن    105فوق در حكم صادره به ماده       

  . استفاده كرده استدصدور حكم از علم خو
  

  :توان با علم قاضي ثابت كرد به استناد داليل زير بزه زنا را نمي

  .  ادله اثبات در خصوص جرم زنا قانوني استسيستم در حقوق كيفري ايران، -1
به تدوين   “باب اول، حد زنا   ” عنوان قانون مجازات اسالمي تحت      107 تا   63 قانونگذار از ماده    

، »تعريـف و موجبـات زنـا      : فـصل اول   « به عنـاوين   ،مقررات مربوط به جرم زنا در چهار فصل       
فـصل چهـارم كيفيـت      «  و »اقسام حد زنا  : فصل سوم « ،»هاي ثبوت زنا در دادگاه      راه: فصل دوم «

فـصل  «له اثبات زنـا را در       رفت، اد   اي كه انتظار مي     مقنن به شيوه  .  پرداخته است  »اجراي حد زنا  
 تـا   68از مـواد    (بر اساس مقررات اين فـصل     .  ذكر كرده است   »هاي ثبوت زنا در دادگاه      راه: دوم
بر خالف مقررات حـاكم بـر       ( دانسته   1»سيستم قانوني «قانونگذار سيستم ادله اثبات زنا را،       ) 81

 »نـاع وجـدان قاضـي     سيـستم اق  « يـا  »سيـستم معنـوي   « كه تابع   و بازدارنده  جرايم مشمول تعزير  

                                                           
ها را پيشاپيش  آنز، مقنن دليل يا داليل قابل قبول و ارزش اثباتي هريك يا مجموعه اي ادر نظام ادله قانوني. 1

تعيين و قاضي را در صورت ارائه دليل مورد نياز و صرف نظر از اعتقاد باطني او مكلف به صدور حكم 
  . )233: 1379آشوري، (».كوميت مي كندمح
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كميـسيون اسـتفتائات و     . دانـد    و اين جرم را جز با اقرار و شـهادت قابـل اثبـات نمـي                1.)است
 ضمن تاكيد مطلب فوق در پاسخ       1362در بهمن   ) سابق( حقوقي شوراي عالي قضايي    انمشاور

  : اعالم كرده است»آيا زنا با علم قاضي قابل اثبات است يا خير؟«ال كه ؤبه اين س
 كميـسيون   1361ب شهريور و مهرمـاه      وه اينكه در قانون حدود و قصاص مص       با توجه ب  ”       

اً احصاء شـده اسـت و فقـط در          ر طرق اثبات جرايم منج    2امور قضايي مجلس شوراي اسالمي      
 1585، مـساحقه مـاده    1514، لـواط مـاده      273قتل مـاده    (چهار مورد به علم قاضي اشاره گرديده      

 اگر ادله اثبات جرمـي در قـانون         ،بنابراين.  6)216ت لواط و سرقت ماده      هاي اثبا   معطوفاً به راه  
ـ  ومصوب مجلس شوراي اسالمي به قيد حصر ذكر شده باشد و علم قاضي جز               محـصوره   ة ادل

 يعنـي در    ؛تواند به علم خود مراجعه نمايد و در غير اين صـورت             نباشد، در آن جرم قاضي نمي     
هاي اثبات جرمي در قـانوني احـصاء     جرم تعيين و يا راه اثباتة ادلومواردي كه علم قاضي جز    

 91،  85هاي اثبات زنا در مواد        نشده باشد، قاضي مجاز به مراجعه به علم خود است و چون راه            
 به حسب ظاهر ، محصوره نيست، بنابراينة ادل و احصاء شده و علم قاضي جز      7 قانون فوق  92و  

كميـسيون اسـتفتائات و مـشاورين       ( “ خود نيست  قانون، قاضي مجاز به مراجعه به علم حاصله       
   .)40 :1362،حقوقي شوراي عالي قضايي

 قانون مجازات اسالمي نيز قابـل تمـسك         103 و   99 مواد   ،براي تاكيد نسبت به استدالل فوق     
چنانچه جرم زناي محـصنه بـا     آن قانون و در اجراي رجم براي مرتكب،99مطابق ماده . است

اولين سنگ توسط حاكم شرع و چنانچه اين جرم با گواهي گواهان ثابت              ،اقرار ثابت شده باشد   
جهـت زدن   قانونگذار تكليف اولين سـنگ      . شود   توسط گواهان زده مي     شده باشد، اولين سنگ   

 مشخص نكرده و اين قرينه آن است كه          را  با علم قاضي ثابت شده باشد      اوزناي  به مجرمي كه    
بايست قانونگـذار مـشخص       چرا كه در غير اين صورت مي       ،زنا با علم قاضي قابل اثبات نيست      

 نـه عاقالي  چـون فـرض بـر قانونگـذار       . كرد كه در مورد فوق چه كسي اولين سنگ را بزند            مي
شود كه قانونگذار غير از اقرار و شهادت مورد ديگري را مثبِتِ جرم               است، اين نتيجه گرفته مي    

                                                           
 هر دليل مي تواند ارزشي برابر با . نه موضوعيت،در نظام اقتاع وجدان قاضي دالئل همگي طريقيت دارند«. 1

  ».ساير ادله داشته باشد
 )235ص -همان (
  . با جانشيني قانون مجازات اسالمي نسخ شده است1370اين قانون در سال . 2
  ن مجازات اسالمي قانو231ماده . 3
   قانون مجازات اسالمي120ماده . 4
   قانون مجازات اسالمي128ماده . 5
   قانون مجازات اسالمي199ماده . 6
   قانون مجازات اسالمي75و 68، 74مواد. 7
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 قـانون   103اين استدالل در خصوص ماده      . كرد داند، وگرنه تكليف آن را نيز روشن مي         زنا نمي 
 از گودالي كه    ،هرگاه كسي كه محكوم به رجم است      «: مطابق ماده فوق  . فوق نيز قابل بيان است    

 براي اجراي حد    ، در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد          ،در آن قرار گرفته فرار كند     
 در اين ماده به     ».شود   برگردانده نمي  ، شده باشد  اثبات اما اگر به اقرار خود او        ،شود  برگردانده مي 

اين .  اشاره نشده است   ،و متهم از گودال فرار كند     باشد   شده   اثباتوضعيتي كه زنا با علم قاضي       
 آن است كه زنا با علم قاضـي قابـل اثبـات نيـست، چـرا كـه در غيـر ايـن صـورت،                          ةنيز نشان 

 شده و متهم از گـودال فـرار         اثباتم قاضي   ه وضعيتي كه زنا با عل     بايست نسبت ب    قانونگذار مي 
   .نمود  نيز تعيين تكليف مي،كند

هايي كه حكم كلي مبني بر اعتبار علـم قاضـي داده انـد، در تعيـين                   حتي آن  ،بسياري از فقها  
تكليف راجع به محكوم به رجمي كه از چاله فرار كند، به مواردي كه زناي محصنه با اقـرار يـا           

رض شده و هيچ اشاره اي به موردي كه زناي محـصنه بـا علـم                ع مت ،اشدبا گواهان ثابت شده ب    
قاضي ثابت شده باشد، نمي نمايند كه اين خود نمايانگر عدم اعتبار علم قاضـي در اثبـات زنـا                    

 وگرنه منطقي مي بود كه فقها تكليف محكوم  به رجمي كه زناي او با علم قاضي ثابـت                    ،است
 و خمينـي امـام      218 : بي تا  ،يي، آيت اله سيد ابوالقاسم    موسوي خو (شده است را روشن نمايند    

  .)193: بي تا،روح اله
 قانون مجازات اسالمي كه به حاكم شـرع         105ممكن است براي نقض استدالل فوق به ماده         

به علم خود مراجعـه كنـد، اشـاره         ) الناس  اهللا و چه حق     چه حق (اجازه داده است، در كليه موارد     
 در ايـن    .)ر كننـده حكـم بـدوي بـه آن مـاده اسـتناد كـرده اسـت                 طور قاضي صاد   همان(نمود

اگـر  .  است خود   قانون مجازات اسالمي درغير موضع     105رسد كه ماده       به عرض مي   ،خصوص
الناس، مجاز به مراجعه به علم خود باشد،          اهللا و حق    قرار بود  قاضي در كليه جرايم موضوع حق        

 قـانون مجـازات اسـالمي بـوده         236 و   305،  231،  199،  138،  120چه نيازي به تصويب مواد      
 براي اثبات جرايم قتل، لواط، سرقت و مساحقه         ،است كه بر اساس آن به قاضي اختيار داده شد         

 قـانون مجـازات اسـالمي از يـك          105به مراجعه به علم خود باشد؟ از ناسازگاري مـاده           مجاز  
 چنـين نتيجـه گرفتـه       ، ديگـر   از قانون مجازات اسالمي از طرف      … و   199،  120طرف و مواد    

 اجازه مراجعه قاضـي بـه علـم         ، قانون مجازات اسالمي   105شود كه غرض از تصويب ماده         مي
مثـل  ( خود فقط در خصوص جرايمي است كه قانونگذار ادله اثبات آن را شمارش نكرده است              

حـصاء كـرده     به عبارت ديگر، اگر قانونگذار ادله جرايمي را ا         .)و بازدارنده جرايم مشمول تعزير  
 مجـاز بـه علـم خـود         ،را مد نظر قرار دهد و در غير اين صـورت          ها   آن   فقطباشد، قاضي بايد    
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 ،پـذيريم ن اگر استدالل فـوق را       .)278: 1380 و ميرمحمدصادقي،    323: 1382گلدوزيان،  ( است
بـر اسـاس قاعـده      . تعارض در يك نص قانوني خواهيم شد كه ناپسند اسـت          پذيرش  ناچار به   

اي    براي جمع بين مواد ناسـازگار فـوق چـاره          »الجمع مهما امكن اولي من الطرح     «هيعقلي و فق  
قاعده مزبور در مصاديق متعددي در علـم        كه   ذكر است    شايان. جز پذيرش استدالل باال نداريم    
 تقديم نص بر ظاهر، اظهر به ظاهر، خاص به عام، حمـل مطلـق              :اصول مطرح شده است، مانند    

-482 صـص    -.ق.  ه   1423 -»ع«مجمع فقـه اهـل بيـت      ( و مانند آن   و ورود بر مقيد، حكومت    
 »تقـديم اظهـر بـر ظـاهر       « قاعده فوق از باب      ه نظر مي رسد در خصوص مورد، اجراي        ب .)484
اسـالمي مطلقـا علـم قاضـي را در           قانون مجـازات     105 گرچه ظاهر، ماده     ،توضيح اينكه . است

، اما نظر به اينكه همان قـانون در خـصوص           معتبر مي داند  )  و حق الناس   هللاحق ا (تمامي موارد   
به علم قاضي به عنوان يكي       صراحتا) 231 و   199،  120مواد  (جرايم لواط، سرقت و قتل عمدي     

 و  170،  168،  137مواد  (اثبات اشاره كرده و در مورد جرايم قذف، شرب خمر و محاربه           از ادله   
 در خـصوص جـرايم مـشمول       نبـرده و   نـامي از علـم قاضـي         ،علي رغم ذكر ادله اثبـات     ) 189

 -كه قسمت اعظم جرايم معنونه در نظام كيفري ايران را تشكيل مي دهـد             -تعزيرات و بازدارنده  
 را بـه    105اظهر اين است كـه ظـاهر مـاده          معترض ادله اثبات نشده است،      ) 729 تا   498مواد  (

 جـرايم نپرداختـه   گذار به ادله اثبات ه فقط شامل مواردي گردد كه قانون      گونه اي تفسير نماييم ك    
ن پرداخته  چون جرم زنا از جمله جرايمي است كه قانونگذار به ادله اثبات آ             در نتيجه، است كه   

ي قابـل   ، لذا اين جرم با علم قاض       است  ادله اثبات آن به شمار نيامده      و صراحتاً علم قاضي جزو    
گذار به ادله اثبـات     ون، در جرايمي كه قان     به زبان ديگر و با عنايت به استدالل فوق         .اثبات نيست 

عنـوان يكـي از ادلـه اثبـات اشـاره           به  اشاره نكرده و يا در جرايمي كه قانونگذار به علم قاضي            
ـ  ، علم قاضي موضوعيت داشته و قاضي مي تواند به استناد آن راي صادر              است نموده  در  ود  كن

، هرداختـه نـشد    يعني، در جرايمي كه علي رغم ذكر ادله اثبات به علم قاضي پ             ؛غير اين صورت  
بـه ويـژه     ،)31: 1382 جعفرنژاد،(نه موضوعيت دارد و نه طريقت        ،علم قاضي براي اثبات جرم    

 »كيفيـت اجـراي حـد     « قانون مورد نظر در فصل چهارم از باب زنا تحت عنوان             105اينكه ماده   
ت ممكـن اسـ   . است »هاي ثبوت زنا در دادگاه      راه« نه در فصل دوم كه داراي عنوان         ،آمده است 

 را در فـصل     105گذار ماده   ن ادله اثبات زنا نيست، پس چرا قانو       وگفته شود، اگر علم قاضي جز     
 غير قابـل قبـول قانونگـذاري در خـصوص          ةزنا آورده است؟ در جواب بايد گفت، اين به شيو         

انونگذار در زمان تصويب مقررات فوق به ترجمه        ق. گردد  جرايم حدود، قصاص و ديات بر مي      
. ل از اينكه كتاب نويسي با قانون نويسي يكسان نيـست          ف غا است؛  اكتفا كرده  صرف كتب فقهي  
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شود كه از حوصله ايـن    اين گونه موارد در بخش حدود، قصاص و ديات فراوان يافت مي   ،البته
  . خارج استبحث

شعب ديوان عالي كشور نيز در آراي متعددي، منحصر بودن داليل اثبات جرم زنا به اقـرار و                  
مورد اشـاره    12 شعبه   27/5/1370 -12/ 309راي   عنوان نمونه  كه به    ندتاييد كرده ا  شهادت را   

 قـانون حـدود     91 و   85با عنايت به مندرجات اوراق پرونده و با توجه به مواد            « :رديمي گ قرار  
 مرد عـادل، يـا      چهارر جلسه اقرار به زنا و با شهادت          راههاي ثبوت زنا در دادگاه چها      1قصاص

فيه نه متهم اقرار به زنا كرده و نه كـسي بـه               باشد كه در مانحن       و دو زن عادله مي    سه مرد عادل    
  .)123 ص -1382 -...بازگير، يدا(» …اند زنا شهادت داده

  
  . فقها در خصوص اعتبار علم قاضي نظر واحدي ندارند-2

ي بـه    و وجود مواد آشكار نياز     "اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها      " گرچه با عنايت به     
آيـين دادرسـي    قـانون    214مـاده   و    2 قانون اساسـي   167مراجعه به منابع فقهي به استناد اصل        

تر موضوع به نظرات فقها در خصوص مـورد اشـاره مـي            نيست، ولي براي بررسي دقيق     3كيفري
  . گردد

محمـد  (ادعاي اجمـاع شـده اسـت        ) ع(ام معصوم ه در مورد حجيت علم قاضي براي ام       گرچ
  و يونـسي،    7: 1381 ؛ هاشـمي شـاهرودي،       88: ق.  ه 1400،  40هرالكالم ج جـوا  حسن نجفي، 

و بـه چنـد دسـته     4غير معصوم فقها نظر واحدي نداشـته     ولي در خصوص قضات      ،)53: 1375
  . تقسيم شده اند

                                                           
   قانون مجازات اسالمي74 و 68مواد . 1
 قانون اساسي را 167ه اصل  برجوع در خصوص امور كيفري دانان قريب به اتفاق حقوق،صرف نظر از اينكه. 2

    .)92: 1374كالنتري، (د نجايز نمي دان
 با ، كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد،قاضي موظف است«:  قانون اساسي167اصل 

يا نقص يا  حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت ،استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر
  ». از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد،اجمال يا تعارض قوانين مدونه

 و مستند به مواد قانون و اصولي بودهراي دادگاه بايد مستدل و موجه «:  قانون آيين دادرسي كيفري214ماده . �
قوانين مدونه بيابد و اگر  حكم هر قضيه را در ،استدادگاه مكلف . باشد كه بر اساس آن راي صادر شده است

    حكم قضيه را صادر نمايد و ،قانوني در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر
 از رسيدگي به شكايات و ،دادگاه ها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون

    ».زنددعاوي و صدور حكم امتناع ور
و غيره من القضاء يقضي ... يقضي بعلمه مطلقاً في حق اهللا و حق الناس ) ع(ال خالف بيننا معتدبه في ان االمام«. 4

 -  86 :ق.  ه41،1400جواهرالكالم، ج-نجفي، ... (بعلمه في حقوق الناس مطلقاً و في حقوق اهللا تعالي علي قولين 
88(. 
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 و چـه در حـق النـاس         طور مطلـق چـه در حـق اهللا        ه   گروهي قائل به حجيت علم قاضي ب       )الف

بـر ايـن     )7: 1381 ،هاشـمي شـاهرودي   ( شايد مشهور نيز باشـند       اين دسته از فقها كه    . هستند
اين فقها مي تـوان     ة  جملاز  . عقيده اند كه قاضي در همه جرايم مي تواند به علم خود عمل كند             

  در كتـاب   1 شـيخ طوسـي    ؛)428: ش.  ه 1360حلبـي،   (الكـافي به ابي الصالح حلبي در كتـاب        
ــايي در كتــاب مرحــوم ســيدع ؛)602:ش.  ه1342 ،وســيشــيخ ط( خــالف ــاض لي طباطب ري
 -40جنجفـي،   (جـواهر شيخ محمدحسن نجفي در كتاب      ) 389:ق.  ه 1404طباطبايي،  (المسائل

كني، (في شرح تلخيص المسائل   تحقيق الداليل    مال علي كني در كتاب       ؛)78 - 76:ق.  ه 1400
وم  مرحـ  ؛)104:ش.  ه 1365،  شـتي ر(القضاء ميرزا حبيب اله دشتي در كتـاب         ؛)254:ق.  ه 1304

   .نام برد) 12:بي تاخويي، (آيت اله خوييو مرحوم ) 86: بي تاخميني، (امام خميني
  

 و چه در حـق النـاس         گروهي قائل به عدم حجيت علم قاضي به طور مطلق چه در حق اهللا              )ب

  . هستند

ي، قميرمحمدصاد( به علم خود راي دهد     معتقدند كه قاضي مطلقاً نمي تواند        هاكثر فقهاي عام  
از او نقـل  » انتـصار «بنابر آنچـه در  برخي مانند ابن جنيد    ميان فقهاي شيعه نيز      در   .)274: 1380

  .)7: 1380 ،هاشمي شاهرودي( ندري داداقشده است چنين اعت
  
  . اندگروهي قائل به حجيت علم قاضي فقط در حق اهللا )ج

 جنيـد نـسبت     ين قول را به ابـن     ا) 11:ق.  ه 1268 ،شهيد ثاني  (فهامسالك اال م در شهيد ثاني 
         خـود  »االحمـدي «را داشـته و در كتـاب        ) ابـن حمـزه   (ن جنيد عكـس نظـر     اب":مي گويد داده،  

    ولي در رابطـه بـا حـق النـاس          ،حاكم در رابطه با حدود الهي به علم عمل مي نمايد          : مي گويد 
                                                           

و اذا شاهد االمام من يزني او يشرب «: ايشان مي گويد.  آن نظر داده است خالفالنهايهگرچه شيخ در كتاب . 1
الخمر كان عليه ان يقيم الحد عليه و ال ينظر مع مشاهده قيام البينه و االقرار و ليس ذلك لغيره بلي هو مخصوص 

 و السرقه و القذف و ما به و غيره و ان شاهد يحتاج ان يقوم له بينه او اقرار من الفاعل علي مابيناه و اما القتل
يجب من حقوق المسلمين من الحد و التعزير فليس له ان يقيم الحد اال بعد مطالبه صاحب الحق حقه و ليس 

  » يكفي فيه مشاهده اياه فان طلب صاحب الحق اقامه الحد فيه كان عليه اقامته و ال ينتظر مع علمه البينه و االقرار
 بر او واجب است حد را بر زاني و يا شارب ،ر حال زنا و يا شرب خمر ببيندكسي را د) ع(وقتي كه امام«:يعني

 ولي اين حق براي غير ،خمر جاري سازد و با وجود مشاهده ديگر منتظر شهادت شهود و يا اقرار مرتكب نباشد
 اما در مورد ،ر مي باشدبينه و يا اقراة  باز محتاج به اقام،وجود ندارد و غير امام هر چند اين وقايع را ببيند) ع(امام

هم اقامه حد نمي نمايد مگر ) ع( اعم از حد و يا تعزير، امام،قتل و سرقت و قذف آنچه از حقوق مسلمين است
س چنانچه صاحب پ .را تقاضا نمايد و مشاهده او به تنهايي كافي براي صدور حكم نيست اينكه صاحب حق آن

: بي تا ،نهايهلا ،طوسيشيخ (» .منتظر بينه و اقرار نمي شود) ع(مام حد جاري شده و ا،حد را طلب نمايدة حق اقام
  .)169ص
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"...به علم خويش قضاوت نمايد      نمي تواند   

 ةعرو مرحوم سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي در        1

از ": مـي گويـد    ،الكافي نـسبت داده   نيز اين قول را به      ) 31: ق.  ه 1378طباطبايي يزدي،   (الوثقي
 علم قاضي را فقط در حق اهللا معتبر         »ديممختصر اح «الكافي حكايت شده كه ايشان در كتاب        

   2".مي داند
  
  . گروهي قائل به حجيت علم قاضي فقط در حق الناس هستند)د

مجاز به مراجعه بـه      كه زنا از موارد آن است     قدند كه قاضي در حق اهللا       نظر معت  به اين    النئقا
.  ه 1310 ،قاضـي ابـن بـرّاج     (اجن اين قول مي تـوان قاضـي ابـن بـرّ           اقداز معت . علم خود نيست  

  .را نام برد) 131:ق
ابن ":مي گويد س را قائل به اين نظر معرفي كرده،         ابن ادري  ،مسالك االفهام در  شهيد ثاني نيز    

 ولـي در حقـوق اهللا جـايز         ،كه قـضاوت بـه علـم در حقـوق النـاس جـايز              است   گفتهادريس  
ابن حمزه طوسي از ديگـر علمـايي اسـت كـه عقيـده               .)268: ق.  ه 1268 ،شهيد ثاني (».3نيست

   .)218:ق. ه1408 ،طوسي(عمل كنددارد، قاضي فقط در حقوق الناس مي تواند به علم خود 
  

    حجـت  ،باشـد  5 يا مبادي قريب به حـس      4به مبادي حسي   گروهي علم قاضي را اگر مستند        )ه

   . حجت نمي دانند، و تراكم ظنون باشد6 ولي اگر مستند به مبادي حدسي،مي دانند

ناصـر مكـارم    ،  محمدجواد مغنيـه  ،  شرح لمعه ن به اين نظر مي توان به شهيد ثاني در           از قائال 
  . شيرازي و يوسف صانعي اشاره نمود

بـه  ":مـورد مـي گويـد      در خـصوص     )242: 1376 ،1 ج ،شرح لمعـه   ،شهيد ثاني (شهيد ثاني 
و منظـور از علـم      ...  قاضي مي تواند مطلقاً مطابق علم خود عمـل كنـد             ،موجب نظر صحيح تر   

                                                           
 بعلمه و ال يحكم  وجلّو يحكم الحاكم فيما كان من حدود اهللا عزّ: يقولدي مو عكس ابن جنيد في كتابه االح.  1

 .فيما كان من حقوق الناس اال باالقرار و البينه
 تخصيصه به حقوق  اهللا االحمديو عن الكافي في مختصر ... .  2
 يجوز في حقوق الناس من دون حقوق اهللا: قال ابن ادريس. 3
چشم خود شراب خوردن و يا زنا كردن ديگري را مشاهده  مبادي حسي، مواردي است، نظير آن كه قاضي با. 4

   .)274: 1380ميرمحمدصادقي، ( و يا با گوش خود قذف كردن وي را بشنودكند 
 .)همان( حس مثل اين است كه قاضي فيلم ديگري را در حال ارتكاب جرم مشاهده كند مبادي قريب به. 5
 دي حدسي مواردي نظير خواب ديدن قاضي يا سوء سابقه متهم و تناقض گويي او در بازجوييامب. 6

 .)همان(است
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 منظـور   1 ".اسـت جـازم   مده باشد و آن علم قطعي و        دست آ ه   است كه از طريق خاص ب      يعلم
 "قريب به حـس   "مبادي و يا  "حسيمبادي  " علمي است كه مستند به     ،شهيد ثاني از علم خاص    

 نيـز بـه حـاكم       )ع(فقـه االمـام صـادق      ظاهرا در كتاب     .)275: 1380ميرمحمدصادقي،  (باشد  
، مغنيـه (در جرم زنا داده شده است كه خود شاهد زنا باشـد           هنگامي اجازه مراجعه به علم خود       

مواردي كه علم از    در  ":به استفتايي فرمودند   صانعي نيز در پاسخ      فآيت اله يوس   .)263: م 1978
» ع«مانند آنچه كه در قضاوت هـاي علـي  (طريق حس حاصل شود و يا از مبادي قريب به حس      

 همـين طـور آيـت الـه         .)صفحه ضـمائم  ،  1375يونسي،  (".علم قاضي حجت است   ) آمده است 
علم قاضي كه مستند بـه مبـادي حـسيه و           ":ناصر مكارم شيرازي نيز در جواب استفتاء گفته اند        

 صـفحه   -همـان ("مارات باشد، كه بتواند مستند ديگران هم قرار گيرد، حجـت اسـت            قرائن و ا  
  .)ضمائم

   :به موارد زير اشاره مي كنند عمدهبه طور  ،طرفداران جواز قضاوت به علم قاضي
" اجـراي حـق    "خداوند در قرآن مجيد قضات را امر بـه         .1

"لت عـدا  جـراي ا"  و 2

داده  3
ق است كـه قاضـي را بـه واقعيـت هـاي             ترين طري محكمترين و قوي   چون علم . است

 مجاز بـه    ،قاضي بايد براي رسيدن به واقعيت      ،)24: 1379مرعشي،  (مذكور مي رساند  
  ؛مراجعه به علم خود باشد

 احاديث متعددي از معـصوم نقـل شـده كـه مبـين قـضاوت بـر اسـاس علـم اسـت                       .2
   ؛)200 و201 ،168 ،167 :ق.  ه1391  ،حرعاملي(

  ؛)82: 1370فرقاني ها، (اجماع .3
  ؛عقل .4

پاره اي از فقها مراجعه قاضي به علم خود را يك دليل عقلي دانسته اند كه مي توان بـه مـال                      
 ،)389:ق. ه 1404طباطبـايي،   (ريـاض ، صـاحب     )مسئله دهـم  ،  ق.  ه 1273نراقي،  ( احمد نراقي 

 :ق.  ه 1378طباطبـايي يـزدي،     ( الـوثقي  ةعروو صـاحب    ) 88:ق.ه1400نجفي،  (جواهرصاحب  
  . نمود اشاره)31

دانند، اين اسـت كـه        عمده استدالل فقهاي عظامي كه علم قاضي را براي اثبات زنا جايز نمي            
 من در ميان شـما بـر اسـاس گـواهي            :»نات و االيمان  ما اقضي بينكم بالبي   انّ« : پيامبر فرمودند  اوال

                                                           
علم الخاص و هو ال هناوالمراد بعلمه ... فان كان الحاكم عالما بالحق قضي بعلمه مطلقاً علي اصح القولين . �

 .)242:ق.  ه1376، 1، جشرح لمعه،شهيد ناثي (ماالطالع الجاز
  .)26ص("رض فاحكم بين الناس بالحق في األخليفهانا جعلناك ". 2
 .)58ن("و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل"و ) 42مائده("و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط". 3



  

   1388  و تابستان، بهار26سال يازدهم، شماره / پژوهش حقوق و سياست  306

  

يـن   ا ي بعضي از فقها بـه اتكـا       .)169 :ق.هـ1391 ،عامليحر( گواهان و سوگند داوري مي كنم     
را مالك قـرار    » ايمان«و  » بينات« وقتي پيامبر در هنگام قضاوت فقط         كه گيرند مي روايت نتيجه 

ران، هنگـامي كـه در مـصدر        ا آن بزرگـو   :ثانيـا ؛  بايد چنين كنند  نيز  مي دهد، به طريق اولي بقيه       
حتي يك نفر را به اسـتناد علـم خـود بـه             ) »ع«و حضرت علي  » ص«مثل پيامبر (حكومت بودند 

خواستم، بدون اقامه شهود و  اگر من مي« :پيامبر خود در يك جا فرمودند    . كوم ننمودند رجم مح 
 حـسيني ميالنـي،   (».دادم از روي علم و آگاهي، حد رجم را اجرا كنم، براستي اين را انجـام مـي        

 روشن است كه اگر قرار بود زناكاران به علم قاضي مجازات شوند، پيـامبر و امـام                  .)161:بي تا 
بايستي حداقل يـك نفـر را بـه اسـتناد             ه عقل كل و مصون از خطا و اشتباه بودند، مي          معصوم ك 

رغم عالم بـودن     علي -)ع(نامعصومكه   در حالي ،  كردند  علم خود به مجازات رجم محكوم مي      
 نه تنها به مجازات زنا بدون بينه و اقرار راي ندادند، بلكه از اقرار كنندگان به زنا روي        -به غيب 

 تا شايد مفرّي براي رهـايي از رجـم پيـدا            ،كردند  تند و حتي آنها را تشويق به انكار مي        تاف  بر مي 
 ، مـسالك االفهـام    ي شهيد ثان  ( شود   كه در تاريخ صدر اسالم فراوان از اين موارد يافت مي           ،كنند

   .)49: 1361 و محمدي گيالني، 425:ق.هـ1419
طوري ه   ب ؛ است »بزه پوشي «ني بر    مبت -بويژه زنا  –سياست جنايي اسالم در خصوص جرايم       

خداونـد اراده فرمودنـد     «:فرمودند) ع( كه حضرت علي    است نقل شده ) ع(كه از قول امام صادق    
ــر از   ــه كمتـ ــايي كـ ــار زنـ ــر  چهـ ــود، بـ ــه شـ ــه آن اقامـ ــاهد بـ ــيده   شـ ــسلمان پوشـ مـ

كه خـود   -خواست زناكاران    در جايي ديگر كه خليفه دوم مي       .)310:ق.هـ1391،عامليحر(»بماند
اگر حد جاري كنـي، بـر تـو         “:مانع شد و گفت   ) ع( را حد بزند، امام علي     - زناي آنان بود   شاهد

  .)43: محالتي، بي تا(” شاهد بياوريدچهار مگر اينكه ،كنم مجازات حد قذف جاري مي
طريق اولي  ه  بديهي است هرگاه قاضي كه خود شاهد عمل زنا باشد، نتواند حد جاري كند، ب              

 ،و نيز گفته انـد     )366:ق.ه41،1400نجفي، ج  (1تواند چنين كند    س نمي به استناد علم غير محسو    
، هم موجـب ايـن مـي شـود كـه            كندمراجعه  علم خود   چنانچه به قاضي اجازه داده شود كه به         

 و  متهم گـردد   )67: 1385 يثربي،   ("خودبزرگ بيني علمي و خود را پاك جلوه دادن        " به   يقاض
عابـدي،  (نماينـد مـتهم   جانبداري از يك طرف دعـوي       شود كه مردم او را به       مي  هم سبب اين    

خطـر   اين خـود     خواهد شد و  اعتبار جامعه مسلمين از قاضي سلب        در نتيجه،  كه   )116: 1384

                                                           
 نجفي،( ندارد، اجازه قضاوت بر اساس علم حسي داده شده است در آنهاكهروايت فوق تعارضي با رواياتي . 1
 نه قاضي ،طور كه قبال توضيح داده شد، روايت فوق ناظر به امام معصوم است  زيرا همان،)366:ق.  ه1400-41ج

 .منصوب
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 زيرا در آن صورت آحاد جامعـه بـه دادگـستري كـه تنهـا                بزرگي براي حكومت اسالمي است،    
رواج ) 45: 1371 ي، صـانع  ("انتقـام خـصوصي   "  است، مراجعه ننموده،   1مرجع رسمي تظلمات  

  .پيدا خواهد نمود
   :ن را به شرح زير موجه ندانسته اندان جواز قضاوت بر اساس علم قاضي، داليل موافقامخالف
 ،ن قرار گرفت، كلي و عمـومي بـوده        اآيات شريفه از كتاب خدا كه مورد استناد موافق         .1

   .)26: 1380هاشمي شاهرودي، ( قابليت استناد در خصوص مورد ندارد
يرا اين  ز ،ارتباطي به محل بحث ما ندارد     ،  ن قرار گرفت  اواياتي كه مورد استناد موافق    ر .2

انـست از   روايات داللت دارند كه امام بـا هوشـمندي و علـم و حكمـت خـويش تو                 
 قضايي پوشيده بود، پرده بردارد      ةو در محكم   هفخلي حتي بر    واقعيتي كه بر ديگران و    

ايـن  . گويي مدعي در برابر هم آشـكار شـود        و واقع امر روشن گردد و تقلب و دروغ        
ايـن روايـات بـر فـرض صدورشـان از           . ... قضيه ربطي به آنچه ما در پي آنيم نـدارد         

دسـت آمـده در محكمـه       ه  معصوم، تنها علمي را حجت مي دانند كه به علم حسي ب           
ويد جـواز   مصـحت، وايات فوق بر فرض     تر از اين، آن كه ر     و مهم )54: همان (برگردد

در حالي كه    ،)نيستكه كسي منكر آن     (است) ع(اساس علم براي معصوم   قضاوت بر   
  . بحث ما در خصوص بررسي اعتبار براي غيرمعصوم است

هيچ گونه اجماعي بر جواز حكم قاضي بر طبـق علمـش در             "ن  ابه خالف نظر موافق    .3
حقوق الهي با توجه به مخالفت و تفصيل شيخ طوسي و حلبي و ابـن حمـزه و ابـن                    

  .)54: همان("يح شمار زيادي از فقها به اين دو نظر وجود نداردجنيد و تصر
بايد گفت كـه    ، اند  عقلي دانسته   را ت بر اساس علم   در پاسخ به كساني كه جواز قضاو       .4

 آن افزايش اعتماد عمومي بـه       ةي كردن قاضي از موضع تهمت كه نتيج       رود،در مقابل 
ويژه اينكه از   ، ب زم است نيز از نظر عقل امري ال     ،سيستم قضايي حكومت اسالمي است    

محمـدي  ( شـده اسـت  از موضع تهمـت  براي دوري قاضي   تاكيد زيادي   ) ع(معصوم
  .)538:ق. ه1405

  
   قانون مجازات اسالمي مجوز حاكم شرع در رجوع به علم است، نه قاضي105 ماده -3

 را ثابت   ، زنا »علم« قانون مجازات اسالمي به استناد       105فرض محال بتوان به استناد ماده       ه   ب
 نـه قاضـي بـه    ، داد»حـاكم شـرع  «به مجازات رجم محكوم نمود، بايد اين حق را به را و متهم   

                                                           
 "...مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است ": قانون اساسي159اصل  . 1
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علـم  " از قـانون مجـازات اسـالمي از          236 و   305،  231،  199قانونگـذار در مـواد      . معني عـام  
 بـه (توانيم اين عمل قانونگذار     نمي.  آن قانون از حاكم شرع     105 ولي در ماده     ،برد   نام مي  "قاضي

 و فرقي بين قاضـي و حـاكم         حمل كنيم را بر مسامحه وي     ) كار بردن عبارتهاي قاضي يا حاكم     
جـامع  حي حاكم شرع مجتهد ".حاكم شرع با قاضي به معني عام تفاوت دارد        . شرع قائل نشويم  

 در حالي كـه قريـب بـه اتفـاق قـضات مـا،               ،)1611: 1381جعفري لنگرودي،   ("استالشرايط  
 قـضات    انتخـاب  قانون شرايط  ماده واحدة ي الحال قوه قضاييه به موجب        زيرا ف  نيستند،مجتهد  

ــستري ــدي 1361(دادگـ ــالحات بعـ ــا اصـ ــان  1) بـ ــود را از ميـ ــاز خـ ــورد نيـ ــضات مـ    قـ
 فارغ التحصيالن دوره كارشناسي حقوق و يا كارشناسي الهيات و يا از ميان طالبي كـه بعـد از                   

گذار ن قانو .ستندنمايد كه طبيعتاً مجتهد ني    ديده باشند، انتخاب مي      را   اتمام سطح دو سال خارج    
علم «قانون در باب لواط، از      همان   120 قانون مجازات اسالمي در باب زنا و         105فقط در مواد    

، قانونگـذار   اسـت نظر به اينكه مجازات زنا و لواط بـسيار سـنگين            .  نام برده است   »حاكم شرع 
اي اثبـات آن جـرايم غيـر        طـور عـام را بـر      ه  علم قاضي ب   ز استفاده ا  ،خواسته است با اين تدبير    

 قانون مجازات اسالمي قابـل اعمـال در خـصوص زنـا             105 ماده   ،ما گرچه به نظر  (ممكن سازد 
  .2)ت كندابثاتواند با علم زنا را  نمي» اعم از حاكم شرع و قاضي معمولي«نبوده و هيچ قاضي 

  
  . علم بايد متعارف باشد-4

 حكم به رجم دهـد، مـستند چنـين          ، كرده اثباترا با علم     فرض محال كه قاضي بتواند زنا     ه  ب
 قانون مجازات اسالمي ذكر شده و نيز با عنايت به وحـدت مـالك               105علمي بايد مطابق ماده     

متعارف بودن قاضي از نظر فقهـا و حقوقـدانان          . ف باشد ر متعا  قانون مجازات اسالمي   120اده  م
 در قاضـي منـصوب حـصول        …«:گويـد   يدر اين خصوص م   ) ره(امام خميني . امري الزم است  

  .)428 :خميني، بي تا(علم بايد از راه متعارف باشد

                                                           
 قضات از ميـان مـردان واجـد        ":) با اصالحات بعدي   1361(انون شرايط انتخاب قضات دادگستري    قة  ماده واحد . 1

 ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت بـه مـوازين اسـالمي و وفـاداري بـه نظـام                     -1: انتخاب مي شوند  شرايط زير   
 -4 ؛ معافيت قـانوني    تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن         -3؛ طهارت مولد  -2؛جمهوري اسالمي ايران  

 قـضايي يـا ليـسانس     دارا بودن اجتهاد يا ليسانس-5؛ صحت مزاج و توانايي انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدر      
الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشكده علوم قضايي و اداري وابسته به دادگستري يـا مـدرك قـضايي از مدرسـه                      

كرده و دو سـال خـارج فقـه و قـضا را بـا امتحـان و تـصديق جامعـه                      علوم قضايي قم يا طالبي كه سطح را تمام          
 ".مدرسين ديده باشند

هـد در امـر قـضا از بـاب           فقها قضاوت مخصوص مجتهد بوده و به كـارگيري غيرمجت          صرف از اينكه به عقيدة    . 2
  .)278: 1370 منتظري، حسينعلي(اضطرار است
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مـورد  ) در خصوص جرايمي كه با علم قاضي قابـل اثبـات اسـت            (متعارف بودن علم قاضي     
  يتـوان بـه آرا   تاكيد هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور نيز قرار گرفته است كه مـي        

رديـــف 28/10/1372-58و 68/19 رديـــف 18/7/1368 -68/13،63 رديـــف 56-11/7/1368
در راي   . اشـاره نمـود    )205: 1385 ،معاونت حقوفي و امور مجلس رياست جمهـوري       (72/32
آمـده  72/32رديف  28/10/1372--58ات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور به شماره          هي

 متعـارف نيـست و      ،قرائن و اماراتي كـه دادگـاه مبنـاي حـصول علـم در راي قـرار داده                 «:است
مطـابق  » .د اثبات اتهام انتسابي به متهم باشد      يمستندات پرونده من حيث المجموع نمي تواند مو       

مستند علم قاضي مي بايست نـشانه هـا و          « اداره حقوقي قوه قضائيه      8/3/1385-2636/7نظريه  
 به طـوري كـه بتوانـد در         ؛قرينه هاي واضح و روشن و متعارفي باشد كه به علم حسي برگردد            

  .)205و 204:همان(»دادگاه ديگر براي ديگران ايجاد علم كند
شـرط الزم    متعارف بودن علم را      ، متعددي يدر آرا نيز  عالوه بر آن، شعب ديوان عالي كشور        

از شـعبه   14/3/1374-85تـوان بـه آراي        حكم دانسته است كه مي    جهت استناد به آن در صدور       
 27 از شـعبه     12/5/1371 -216و راي   ) 379: 1382بـازگير،   (27 شعبه    از 35-21/1/1374،  26

  . اشاره نمود)53: 1382جعفرنزاد، (
ستندات  ولـي ظـاهرا مـ   ،گرچه قاضي بدوي مستندات علم خويش را در دادنامه ذكـر ننمـود        

نتيجـه آزمـايش    ) ج؛  اظهارات خانم ميتـرا   ) ب ؛اظهارات شاگردان موكل  )الف: نامبرده عبارتند از  
D.N.A   

 

   اظهارات شاگردان موكل) الف

هاي موكـل     آنان فقط شنونده صحبت   . كند  اظهارات شاگردان موكل به هيچ وجه افاده زنا نمي        
توانـد مثبِـتِ       اظهارات فوق نه تنها نمي     … كه در مورد آزمايش نسب بود      بوده اند و خانم ميترا    

تهم كه امري ناپسند در حقـوق       آن هم عليه م   –توان با تفسير موسع       زنا باشد، بلكه به سختي مي     
  . رابطه نامشروع را احراز كرد-كيفري است

  

  اظهارات خانم ميترا) ب

انـد بـراي اثبـات زنـا        تو  ، نمي است) زنا(اظهارات خانم ميترا كه خود مقر به عمل گناه كبيره           
قـي   اقرار زنا از ناحيه خانم ميترا كه خود گوياي وضعيت اخال            زيرا صرف نظر از    ،آور باشد   علم

 داليلي ديگر در پرونده موجود است، كه تصوير نامطلوبي از وضعيت اخالقـي او نـشان                 اوست
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توان به استناد اظهـارات متزلـزل و           نمي ، بنابراين 1 .…دهد كه از جمله آن عبارت است از             مي
  .متعارض زني با سابقه مذكور، حكم به رجم صادر نمود

 

   D.N.Aنتيجه آزمايش ) ج

 بـه فـرض     ؛ امـا  شكي قانوني مولود را قابل انتساب به موكل دانسته است         درست است كه پز   
 براي اثبات عمـل زنـا از        يآور  اي وارد نباشد، اين هرگز قرينه اطمينان        اينكه به نظر فوق خدشه    

در تاريخ جنايي و پزشكي،     . تواند باشد   نمي )خانم ميترا (سوي موكل نسبت به مادر طبيعي طفل      
 وارد شـدن    ة بـا واسـط    حاملگي بدون نزديكي و   . ن دخول باردار شدند   كم زناني نبودند كه بدو    

 قـانون  73به همـين دليـل اسـت كـه مـاده      . العاده نيست مني به مهبل زن امري عجيب و خارق     
  به صـرف باردارشـدن مـورد رجـم قـرار            ،زني كه همسر ندارد   «:مجازات اسالمي مقرر مي دارد    

هـان   حتي فقي  ؛»هاي مذكور در اين قانون ثابت شود      ه  مگر آنكه زناي او با يكي از را        ،نمي گيرد 
خمينـي،  امـام   (زن و همچنين تفتيش قضيه را ندارد      ال از اين    اسالمي معتقدند كه كسي حق سؤ     

در اصل در تصرفات مسلمان حمل بر        دن مالزمه ندارد،  رچون باردارشدن با زنا ك    « .)182:ابي ت 
 بارداري مي تواند ناشي از اشتباه يـا اكـراه           و براي احتمال اين كه، آن     .....صحت و درستي است   

  .)28: 1367محمدي،(».حد رفع مي شودباشد، 
در خصوص مورد از سوي مركز تحقيقات فقهـي قـوه قـضاييه اسـتفتائاتي از فقهـاي عظـام                    

اند، بلكه حتي انتـساب        فقهاي عظام نه تنها زنا را ثابت ندانسته        ،در اين خصوص  . گرديده است 
ه كـ  )10/2/1382 ،163 ش   -نشريه مـأوي  (ه اند  مورد ترديد قرار داد    لي را نيز  طفل به پدر احتما   

  . گردد ها درج مي  و پاسخهادليل اهميت موضوع عين سوالبه 
 كه فـالن شـخص بـا وي زنـا كـرده              مدعي باشد  ،چنانچه دختري پس از وضع حمل     : سوال

  : اما متهم منكر اتهام انتسابي باشد، بفرماييد،است
هاي دقيق علمي طفل را به نامبرده منتسب كنـد، آيـا     آزمايشةجي قانوني در نتياگر پزشك ) الف

  شرعا اين نظر حجيت دارد؟
  توان حد زنا را بر متهم جاري كرد؟  آيا مي،در صورت حجيت) ب

  : پاسخ فقها
  :اي اهللا سيدعلي خامنه  آيت
  .حجيت ندارد، مگر در صورت حصول يقين) الف

                                                           
  .قسمتي از اليحه به دليل رعايت عفت حذف شده است. 1
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  .شود جاري نمي) ب
  : صافي گلپايگانياهللا آيت
  .نظر مذكور شرعا حجت نيست) الف
توان حد زنا را بر متهم اجرا كرد؛ چون امكان دارد نطفـه بـا جـذب                   در فرض حجيت نمي   ) ب

  .وجود آمده باشده مني و بدون وقوع زنا ب
  اهللا محمدفاضل لنكراني آيت
ودك به او ملحق    اگر براي قاضي علم حاصل شود كه كودك براي فرد مورد نظر است، ك             ) الف
  . شود مي
  .شود؛ چون ممكن است بدون زنا مني جذب شده باشد زنا ثابت نمي. خير) ب

  :اهللا ناصر مكارم شيرازي آيت
  .هاي فراواني كه دارد، حجت نيست ها با توجه به تخلف اينگونه آزمايش) الف
  .از جواب معلوم شد) ب

  :اهللا سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي آيت
شـود و انتـساب بچـه هـم ثابـت             گفتن دختر و آزمايش پزشكي قانوني زنا ثابت نمـي         با  )  الف
  .شود، مگر قرائن علمي قطعي باشد و از روي آن قرائن قطعي مطلب ثابت شود نمي
 حد زنا اجماال علم خاص موضوعيت دارد كه منـسوب بـه اقـرار چهارگانـه يـا                   يدر اجرا ) ب

  . شهادت شهود خاص باشد
ض محال كه زنا با علم قاضي قابل اثبات باشـد، علمـي قابـل اسـتناد اسـت كـه                      فر ه ب ،بنابراين

فيه علم مورد اشاره متعارف نيست، حكم به زنـا و رجـم               نظر به اينكه در مانحن    . متعارف باشد 
  .وجه قانوني ندارد

  

  :صورت نگرفته استتهم تحقيقات الزم در خصوص محصن بودن يا نبودن م: دوم

 قـانون مجـازات     86بلكه به اسـتناد مـاده       ،  ه داشتن همسر نيست   محصن بودن شخص فقط ب    
 مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذرهاي موجـه           ة بواسط … زناي مرد يا زني كه       …«اسالمي  

 بـا توجـه بـه مـاده فـوق، دادگـاه بـدوي               ».به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نيست       
 حكم رجم صـادر كنـد،       ،ن وي دانسته  وكل را دليل بر احصا    توانست صرف همسر داشتن م      نمي

بلكه مكلف بود تحقيقات الزم در خصوص اينكـه آيـا موكـل امكـان تمتـع جنـسي از همـسر                      
چه بسا موكل در زماني كـه اتهـام زنـا بـه او وارد               . خويش را داشته است يا خير؟ معمول دارد       
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 عذر شرعي   ،ماريواسطه اختالف خانوادگي، بي   ه   ب ،)بر فرض اينكه چنين اتهامي وارد باشد      (شد
 تهمممكن است ايراد گرفته شود كه اين تكليف مـ         . استكان فوق را در اختيار نداشته        ام …و  

 ،وجـه اسـت      اين توقـع بـي     ،ه تكليف قاضي كه آن را كنكاش كند        ن ،بود تا موارد عذر را بگويد     
رابطـه جنـسي    طور كلي منكر هرگونه     ه   ب تهمم: ثانيا. با رويه قضايي ما ناسازگار است     : زيرا اوال 

بديهي است، از كسي كه مدعي عدم رابطه جنسي با زن بيگانه است، نبايد انتظار داشـت                 . است
  .را مطرح كند) مبني بر عرم تمتع جنسي از همسر(كه موارد عذر خود

 مقرر داشـته  77/8 رديف 14/7/1377-12ت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور، در  أهي
 حقـوفي و امـور      معاونت(».صر به داشتن همسر دائمي نيست      محصنه بودن زانيه منح    …«:است

  .)201 :1385مجلس رياست جمهوري، 
دانـد و در       متعدد خود محـاكم را مكلـف مـي         ي شعب ديوان عالي كشور در آرا      ،عالوه برآن 

تـوان بـه مـوارد        ميتحقيق كند، كه    ) غير از همسر داشتن   (خصوص وجود شرايط ديگر احصان    
  :زير اشاره نمود

  

  : ديوان عالي كشور27 شعبه 21/1/1374-37اي ر -

 بلكه شرايط ديگري هم در تحقق احصان دخالت         ،آور نيست      فقط داشتن همسر احصان    …«
بدون تحقيق، ادعاي حصول علم به تحقق كليه شرايط         . دارد كه از آنها هيچ تحقيقي نشده است       

 :1382 -...بازگير، يدا(»رددگ رسد، لذا حكم رجم نقض مي     احصان طبيعي و متعارف به نظر نمي      
235(.  

  

  : ديوان عالي كشور27 شعبه 21/12/1373-67/3راي  -

گونه كه اصل زنا بايد طبق دليل و مـستندات قـانوني احـراز و بـه اثبـات برسـد،                همان …«
 .آورد  تنها داشتن همسر و متاهل بودن وصف احصان نمـي         . محصن بودن هم نياز به اثبات دارد      

 كه زانـي يـا زانيـه در زمـان وقـوع زنـا داراي                … بايد براي دادگاه ثابت شود     ،به عبارتي ديگر  
اند كه مريض نبوده و موانع شرعي و عرفي از انجـام مجامعـت وجـود نداشـته و                     همسري بوده 

 كه عبارتِ روايت متن     »دو عليها و يروح   غي« يعني عنوان  ؛دسترسي به وي داشته و در سفر نبوده       
در مورد اين پرونده قاضـي در خـصوص محـصن بـودن             .  باشد فقه است، در مورد وي صادق     

ادعاي حصول علم بـه   .  وجود شرايط احصان مشكوك است     ،متهم اصال سوالي ننموده، بنابراين    
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دادنامه در خصوص حكـم     . عليه غيرمتعارف و غير عادي است       وصف احصان در مورد محكوم    
  .)235 :1382بازگير، (».گردد رجم محكوم عليه نقض مي

اي عظام با عبارتي محكم تر و شديدتر از نصوص قانوني، عدم دسترسي فرد بـه همـسر                  فقه
       شـهيد ثـاني     .شرعي خويش جهت استمتاع جنـسي را موجـب خـروج از احـصان مـي داننـد                 

يكي از شرايط احصان اين است كه فرد بتواند صبحگاهان و شامگاهان از همسرش               د،يمي فرما 
يعنـي فقـط    ( يا يكي از موارد براي او ممكن باشد          ،مكان فراهم نباشد  متمتع گردد، اما اگر اين ا     

 محـصن   …) صبحگاهان بتواند عمل نزديكي انجـام دهـد و شـامگاهان نتوانـد يـا بـه عكـس                  
 يبـا انـشا   د ثـاني    ي عبارت شـه   )352:ق. ه 1416 ،2شرح لمعه ج   ،شهيد ثاني (شود  محسوب نمي 

 :تـا   بـي ،  خـويي (الـه خـويي     ان به مرحوم آيت   تو  مشابه از قول تمامي فقها نقل شده است كه مي         
 ،)ره(مينـي خ(و امـام خمينـي     )200:نجفي،بـي تـا   (و مرحوم شيخ محمدحسن نجفـي     ) 203ص
نـد كـه از     ا  دانـسته  احاديـث زيـادي    فقهـا اسـاس حكـم فـوق را از         . نمـود اشـاره    )179:تـا   بي

آقاي خويي و     مرحوم    تكمله المنهاج مباني   1جلد  توان به      كه مي  نقل شده است  ) ع(معصومين
  .دكرجواهرالكالم شيخ محمدحسن نجفي اشاره  41جلد 

ـ       تهم فرض محال بپذيريم كه م     ه در مورد پرونده حاضر ب     ، اگر بنابراين  فـرض   ه زنـا كـرده و ب
 فرض محال بپذيريم كـه علـم از         هو ب است  محال بپذيريم كه زنا با علم قاضي قابل اثبات بوده           

اين اشكال باقي است كه در خصوص محـصن بـودن           طريق متعارف حاصل شده است، باز هم        
  . موكل هيچ تحقيقي نشده است

راجع به انجام فعل حرام از سوي موكل و اثبـات آن فعـل بـا علـم                  حتي اگر    به همين علت،  
دليل عدم تحقيـق در خـصوص وجـود يـا عـدم وجـود              ه  اي نباشد، ب    قاضي، هيچ شك و شبهه    

 درآن زمـان    نـامبرده توان گفت كه      طور قطع نمي  ه   ب ، در زمان وقوع زنا،    تهمشرايط احصان در م   
شـك بـه نفـع مـتهم تفـسير          « و چون به استناد قاعـده عرفـي          ،واجد شرايط احصان بوده است    

اي شك موجب سقوط مجازات اسـت و بـا توجـه بـه اينكـه                ذره» درأ  « و قاعده فقهي   »شود  مي
 به هـيچ    ،جام اشتباهي آن   كه خداي نكرده ان    استر سنگين و مهمي     مجازات رجم مجازات بسيا   

چه زيبا گفت پيامبر بزرگ     .  استدعاي نقض حكم دادگاه بدوي را دارم       يست،روي قابل جبران ن   
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلـوا سـبيله فـان االمـام ان                  ا  ادرئو«:اسالم
وانيـد مجـازات را بـر       ت  تا آنجا كه مـي    ”:  يعني ؛» في العقوبه  ئيخط في العفو خير من اين       ئيخط

مسلمانان اجرا نكنيد و اگر محملي براي رهايي آنان يافتيد، ايشان را رها كنيد، زيرا اگـر حـاكم                   
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 :ق.ه1268، يشـهيدثان (“در عفو خطا كند، بسيار بهتر از آن اسـت كـه در مجـازات اشـتباه كنـد            
  .)1447 حديث : و ترمذي، بي تا1431

-4194ظه اليحه فوق، اين بار نيز بـا صـدور دادنامـه          ديوان عالي كشور بعد از مالح      4شعبه  
حكـم   اشاره به اين مطلب كه آيا زنا با علم قاضي قابل اثبات است يـا خيـر؟                   بدون 18/10/86

موردي كه ديوان عالي كشور بـه عنـوان   . دليل نقص در تحقيقات، نقض كرده است   ه  بدوي را ب  
راضيه نيز به آن اشاره گرديده و آن، عدم          اعت ةنقص تحقيقات ذكر نمود، موردي بود كه در اليح        

ديـوان چنـين    . انجام تحقيقات در خصوص محصن بودن يا محصن نبودن خسرو بـوده اسـت             
 قانون مجازات اسالمي و اينكه      83در خصوص شرايط مقر در بند الف ماده         « :مقرر داشته است  

 تمكــين  از وظــايف خــاص زناشــويي،آيــا همــسران تجديــدنظرخواه در هنگــام وقــوع جــرم
ست نامبردگان به دادگاه احضار و در اين زمينه از آنان تحقيـق و               ا اند يا خير، ضروري     نموده  مي

 دادگـاه بـدوي بعـد از انجـام          ، در نهايـت   ».سپس دادگاه محترم راي مقتضي را انـشاء فرماينـد         
مـابين وي و      دليل اينكه مشاراليها بـه علـت  اخـتالف فـي           ه  تحقيقات از همسر دائمي خسرو ب     

 نه دائمي، زناي انجام     ، همسر ديگر وي نيز همسر موقت است       ،خسرو، از خسرو تمكين ننموده    
 قـانون   86 نـامبرده را بـه اسـتناد مـاده           ،شده از سوي خسرو را زناي غيرمحصنه تشخيص داده        

نظر به اينكـه معترضـي      . نمايد   به تحمل مجازات صد ضربه شالق محكوم مي        ،مجازات اسالمي 
 نسبت بـه خـسرو بـه محـض ابـالغ حـضوري اجـرا و مـشاراليه از                    شالقم  در كار نبوده، حك   
  .و از رجم رهايي يافتگرديد زاد آبازداشت موقت 

  

  نتيجه گيري

 اخـتالف بـين فقهـا     اب جرم در شريعت اسالم      بگرچه در خصوص اعتبار علم قاضي براي اث       
، ولي نظر بـه     باشند و چه بسا اكثر فقها قائل به اعتبار علم قاضي در خصوص مورد               وجود دارد 
راه "گذار ادله اثبات جرم زنا را در فصل دوم قانون مجازات اسـالمي تحـت عنـوان                  اينكه قانون 

 نمي نمايد و نيز بـا       "علم قاضي "و اشاره اي به     است   شمارش كرده    "هاي ثبوت زنا در دادگاه    
ار و شـهادت     فقـط بـه اقـر      "اولين زننده سـنگ   " همان قانون كه در مقام بيان        99توجه به ماده    

 باز گرداندن يا باز نگردانـدن زانـي       " قانون فوق كه در مقام بيان      123اشاره مي نمايد و نيز ماده       
     "علـم قاضـي   " اشـاره اي بـه       ه،اقـرار و شـهادت گرديـد      متعرض  ، فقط   " از فرار از گودال    پس

بـل اثبـات    علم قاضـي قا با زنا ،كه در حقوق موضوعه ايران    د  ، ترديدي باقي نمي مان    نمي نمايد 
در حـق   كه اجازه داده است قاضي چه       ( قانون مجازات اسالمي   105 مفاد ماده    ،در نتيجه . نيست
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 كـه   جاري كنيم  در مواردي    يم را فقط مي توان    )علم خود مراجعه كند    به   اهللا و چه در حق الناس     
  .گذار به ادله اثبات جرم نپرداخته است، مانند جرايم مشمول تعزيرات و بازدارندهنقانو

 بايـد   120 با عنايت بـه وحـدت مـالك مـاده            ،به فرض محال كه زنا با علم قابل اثبات باشد         
 و نه قاضي منصوب كـه       است باشد و اين حق را بايد به حاكم شرع داد  كه مجتهد               "متعارف"

و ) رجـم (اين تفسير با عنايت به مجازات بسيار سنگين زناي محصنه            .استفاقد درجه اجتهاد    
 "قاعـده درأ  " در حقوق موضوعه ايران و نيز      "فسير قوانين جزايي به نفع متهم     ت"حاكميت قاعده 

چه .  در حقوق كيفري اسالم مطلوب و پسنديده است        "بزه پوشي "در شريعت اسالم و سياست    
وا ادرئو الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلّ          «:گفت پيامبر بزرگ اسالم     زيبا  

توانيد  تا آنجا كه مي  ” : يعني ؛» في العقوبه  ئ في العفو خير من اين يخط      ئطسبيله فان االمام ان يخ    
مجازات را بر مسلمانان اجرا نكنيد و اگر محملي براي رهايي آنان يافتيد، ايشان را رهـا كنيـد،                   

 “ آن اسـت كـه در مجـازات اشـتباه كنـد            زيرا اگـر حـاكم در عفـو خطـا كنـد، بـسيار بهتـر از                
  ).1447 حديث :بي تاو ترمذي،  1431:ق.ه1268،يشهيدثان(

  

  

  منابعهرست ف

 فارسي -

  .سمت،2 ج،آئين دادرسي كيفري).1379.(آشوري، دكترمحمد -

 . )ع(نمكتبه االمام امير المؤمني: ، اصفهانالكافي في الفقه).ق.ه1400.(ابوصالح حلبي -

 ، )دحدو(قانون مجازات اسالمي در آيينه آراء ديوان عالي كشور).1382.(...بازگير، يدا -
  .نشر نخستين

 حديث ،2باب ،ابواب حدود، 2 ج،سنن ترمذي). بي تا.(ابوعيسي محمدبن عيسي ترمذي، -
  .بي نا، 1447

 پايان نامه ،ضي در حقوق كيفري ايراناجايگاه علم ق ).1382.(جعفرنزاد، راضيه -
  .دانشگاه مازندران، كارشناسي ارشد

:  تهران. 3، جي حقوقمينولوژمبسوط در تر). 1381.(دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي،  -
  .گنج دانش
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 ،وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه). ق. ه1391.( محمدبن الحسن،حرعاملي -
   . العربي التراثء احيادار، 18ج

  ].بي نا[ ،كتاب القضاء). بي تا.(حسيني ميالني، علي -
  .سالمي دفتر انتشارات ا: قم-4 ج،تحرير الوسيله).بي تا.(هللا خميني، امام روح -
  .  دارالزهراء:، بيروت1، ج مباني تكمله المنهاج).بي تا.(خويي، سيدابوالقاسم -
   . الكريمالقضاء، دار).1365.(...،ميرزا حبيب ارشتي -
مسالك االفهام الي تنقيح شرائع  ،)ق.هـ1268 .(الدين جبعي العاملي زين ،يشهيد ثان -

  . موسسه المعارف االسالميه: قم،2 ج،االسالم
دفتر تبليغات اسالمي : ، قم1 ج،شرح لمعه ).1376.( العامليلالدين جب ،زينيشهيد ثان -

  .حوزه علميه قم
  .، مكتب االعالم االسالمي2 ج،شرح لمعه ).ق.ه1416 .( العامليلالدين جب شهيد ثاني،زين -
   . انتشارات قدس،25 ج،نهايه).بي تا.(شيخ طوسي، ابوجعفر محمد -
  .، دانشگاه تهرانفخال).1342.(شيخ طوسي، ابوجعفر محمد -
   .، گنج دانش1، جحقوق جراي عمومي).1371.(صانعي، پرويز -
   .موسسه آل البيت، رياض المسائل ).ق. ه1404 .(طباطبايي، سيدعلي -
  .ير انتشارات داو،عروه الوثقي ).ق.  ه1378 .(طباطبايي يزدي، سيدمحمدكاظم -
  .مرعشي نجفي.. ابخانه آيت ا، كتالوسيله الي نيل الفضيله). ق.ه1408 .(طوسي، ابن حمزه -
 ، پايان نامه كارشناسي ارشد،ت زنانقش علم قاضي در اثبا ).1384.(عابدي، مرتضي -

 ).تهران مركزي(اسالميآزاد دانشگاه 

 چاپ : قم،4 ج،ح الفوائد في شرح الشكاالت قواعدايضا ).ق.هـ1398 .(فخر المحققين -
  . اسماعيليان

ايان نامه پ ،ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعهاز علم قاضي  .)1370.(فرقاني ها، حسين -
   .كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي

  .چاپ سنگي: ، تهرانالمهذب). ق.ه1310.(قاضي، ابن براج -
  .، دانشگاه مازندرانصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاا ).1374.(كالنتري، كيومرث -

پاسخ و ). 1362 .(عالي قضايي كميسيون  استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي - 26 -
  .1 ج ،سواالت از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي
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   .، چاپ سنگييق الداليل في شرح تلخيص المسائلتحق ).1304.(كني، مالعلي -
   . نشر ميزان،ادله اثبات دعوا).1382.(گلدوزيان، دكتر ايرج -
، مجمع العالمي الصول علي مذهب االماميهقواعد ا). ق.ه1423 .()ع(مجمع فقه اهل بيت -

  .الهلبيت
  .بخانه ارشاد كتا،)ع(هاي امير المؤمنين قضاوت ).بي تا.(اله محالتي، ذبيح -
، مركز نشر )حدود و تعزيرات(قوق كيفري اسالمح ).1367.(محمدي، دكتر ابوالحسن -

   .دانشگاهي
وسسه االعالم م: بيروت، 1، جميزان الحكمه ).ق.ه1405.(محمدي ريشهري، محمد -

  .االسالمي
 .ي انتشارات مهد،1 ج،حقوق كيفري در اسالم ).1361.(محمدي گيالني، محمد -

   . ميزان،2 ج،ديدگاه هاي نو در حقوق كيفري اسالم).1379.(مرعشي، سيدمحمدحسن -
 ،مجموعه جرايم و مجازاتها). 1385.( حقوفي و امور مجلس رياست جمهوريمعاونت -

  .نقيح مقرراتونت پزوهش، تدوين و تمعا
   .دارالعلم للماليين: ، بيروت)ع(مام صادقفقه اال ).م1978 .(مغنيه، محمدجواد -
محمود صلواتي، : ، ت3، جمباني فقهي حكومت اسالمي ).1370.(منتظري، حسين علي -

 .نشر تفكر

  .، ميزانجرائم عليه اموال و مالكيت). 1380.(ميرمحمدصادقي، حسين -

  . دارالكتب االسالميه.، ج اهرالكالمجو ).ش.ه1385.(نجفي، محمدحسن -
 دارالكتب ،41و40 ج،جواهرالكالم في شرح شرايع االسالم).ق.ه1400.(----- -- -

  .االسالميه
 ، سنگيپ چا، عبدالحمد طهرانيالطباعه دار،2 ج،مستندالشيعه).ق.  ه1273 .(نراقي، احمد -

  .مسئله دهم
  .163،10/2/1382 ش ،)نشريه قوه قضاييه(نشريه مأوي -
   . ميزان،بايسته هاي فقه جزا ).1381.(مي شاهرودي، سيدمحمودهاش -
 مجله انديشه هاي بررسي علم قاضي در فقه و قانون،). 1385.(يثربي، سيدمحمدعلي -

  .11،دانشگاه تهران، پرديس قم، شحقوقي
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، پايان نامه علم قاضي و حجيت آن در صدور حكم ).1375.(ييونسي، شعبانعل -
  .ميآزاد اسال دانشگاه كارشناسي ارشد،


