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 نقش اثباتی گواهی پزشکی علم قاضی و: بخش اول
 مسکر مصرفقانونـی در اثـبات جـرم 

 مقدمه
به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقـل  » سکر«

اسمی اسـت بـراي هـر    » سکر«شود. گیرد یا عارض میاو قرار می
باشد. بعضـی از اندیشـمندان    کنندهچیزي که سکر آورد یا مست
دانند که موجب اخالل در نظم کـالم  اسالمی، مسکر را چیزي می

گردد و به عبارتی، چیزي است که موجب اخـتالل  و افشاء راز می
د و در بیشترکســانی کــه شــرب خمــر شــودر ادراك و عقــل مــی

 کنند، با حسِ شادي و تواناییِ کاذب همراه است. می
نامیـدن خمـر بـه    «گویـد:  خـود مـی   »مفـردات «در » راغب«

نوشیدنی که سکرآور باشد، براي این است که در مرکز و جایگـاه  
بـراي   1»سازدشود و آن را اشغال و تباه میخرد انسان پنهان می

بودن، محکوم اسـت و بـر اجتنـاب و دوري از آن     همین، به حرام
ب شود. در ادیان الهی، بخصوص دین اسالم، خمر و شـر تأکید می

کننـدة عقـل اسـت،    آن حرام است. زیرا خداوند چیزي را که زایل
 داند.حالل نمی

قانون مجازات اسالمی در مواد مختلفی دربـارة مسـتی بحـث    
کرده است. اما مستی در قانون مجازات اسالمی تعریف نشده است 

                                                           
؛ ترجمۀ دکتر سید غالمرضا خسروي حسینی؛انتشـارات  مفرداتاصفهانی، راغب؛ . 1

 . 333ـ  331، صص 1363، 2مرتضوي؛ جلد 
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جرم دانسته شده است. بنابراین قانونگذار، » مسکر مصرف«و فقط 
انگـاري   مسـکر را جـرم   مصـرف ي نکرده، بلکه انگار مستی را جرم

نموده است، به طوري که حتی اگر فردي مادة مسـکر را بخـورد،   
 ولی مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد، باز به مجازات حد

شود. بنابراین آنچه براي شارع مقدس اسالمی  اسالمی محکوم می
. 1ز آنامهم بوده است، مصرف مادة سکرآور است، نه حالـت بعـد   

قـانون مجـازات اسـالمی     264به همین منظـور بـر اسـاس مـادة     
تـدخین آن، کـم   مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریـق و  ، 1392

باشد یا زیاد، جامد باش یا مایع، مست کند یا نکند ، خالص باشد 
اي که آنرا از مسکر بودن خارج نکند، موجـب  یا مخلوط ، به گونه

 نین آمده است:حد است و در تبصرة آن نیز چ
فقاع (آبجو مسکر) موجـب حـد اسـت، هرچنـد مسـتی      خورد 

مسکر بر طبق نظر مشـهور بلکـه    مصرفنوع و میزان حد  نیاورد.
قـانون   266و  265تازیانه است. این امر در مـادة   80اشهر فقها، 

 .2، مورد توجه مقنن قرار گرفته است1392مجازات اسالمی 
                                                           

توانـد از موجبـات مشـدده     البته در برخی ازموارد ارتکاب جرم با حالت مستی می .1
در مورد راننـدگی در   1375ق تعزیرات  718تلقی گردد. براي نمونه ر ك. ماده 

حالت مستی که موجب تشدید مجازات و ممنوعیت تبدیل حبس آن بـه جـزاي   
 گردد. نقدي می

2. مسکر در قانون مجازات، به تبعیت از فقه امامیه چنین آمده است: میزان و نوع حد 
  حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شالق است.: 265مادة 
 شود.غیرمسلمان، تنها در صورتت ظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می: 266مادة 

تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد، لکن مرتکب در حـالِ   
معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرّر براي تظاهر به عمل  مستی در

 گردد.حرام محکوم می
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اللهـی اسـت کـه    ز نـوع حـق  مسکر از جرایم حدي و ا مصرف
السالم، همگی دالّ بر این است روایات مختلف و سیرة ائمه علیهم

پوشی را اتخاذ اللهی باید به تعبیري، سیاست بزهکه در جرایم حق
نمود و به همین دلیل در قانون آیـین دادرسـی کیفـري نیـز، در     

بینـی  مورد تحقیقات مقدماتی از این جرایم، مقررات خاصی پیش
. اثبات جرایم حـدي بـه طـور کلّـی، مشـمول قواعـد       1ده استش

اي است و ادلۀ اثبات آنها آنقدر دشوار است که برخی سختگیرانه
 اند. اثبات آنها را تعبیر به محال کرده
هـا بـه اسـتناد نظریـۀ پزشـکی      در رویۀ قضایی برخی دادگـاه 

       قانونی، مبنی بر وجود الکل در خـون فـرد مـتهم، حکـم بـه حـد
براي » مستند علم قاضی«دهند و این گواهی را  مسکر می رفمص

ـ در مقابل برخی از محـاکم  دانندمسکر می مصرفصدور حکم به 
در گواهیِ پزشکی قانونی احتمال خطـا و اشـتباه    به استناد اینکه

از به دلیل وجود شبهه و جریان قاعدة درء  همچنینوجود دارد و 
 کنند. می صدور حکم به حدمصرف مسکر خودداري

عمـال  کید فراوان بر قبح ذاتی این اَأبه رغم تـ هاي اسالمی  آموزه
این جـرایم   دنِانبر پوش ـ  لیت اخالقی براي مرتکبان آنئوو اثبات مس

                                                           
تعقیـب   دارد: انجـام هـر گونـه    مقـرر مـی   1392قانون آیین دادرسی کیفري  102ماده . 1

وتحقیق در جرایم منافی عفت ممنـوع اسـت و پرسـش از هـیچ فـردي در ایـن       
جرم در مرتی و منظـر عـام واقـع شـده     خصوص جایز نیست مگر در مواردي که 

باشد یا داراي شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد کـه در اینصـورت تعقیـب    
وتحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضواع واحوال مشهود توسط مقام قضایی 

 شود.  انجام می
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کید اصلی أدر مجازات نیز ت 1د.نورزو جلوگیري از اثبات آنها اصرار می
همچـون  حال، اهـدافی  شدن آنهاست؛ با اینبر اصالح مرتکبان و نادم

خـاطر  ي بازدارندگی عمومی و خصوصی، اجراي عدالت و حتی ارضـا 
 ست.دیدگان نیز از نظر دور نمانده ا بزه

با توجه به اینکـه ایـن موضـوع مـورد اخـتالف اسـت و آراي       
پژوهشـکده اسـتخراج   باشـد،  باره متعارض می ها نیز در ایندادگاه

ع را در تصمیم گرفت تـا ایـن موضـو    آراء و مطالعات رویه قضایی
از این رو،  اي با حضور استادان و قضات، نقد و بررسی نمایدجلسه

دو جلسه براي این منظور تشـکیل گردیـد. جلسـه اول در مرکـز     
» رحـیم نوبهـار  «اسـتاد دکتـر    آموزش قضات تهران و بـا حضـور  

مهـدي  «(استاد دانشگاه و پژوهشگر حـوزوي) و همچنـین دکتـر    
تشکیل گردید و موضوع د تهران) دادسراي ارشابازپرس(داد» آقائی

هم از نظر مبنا و تئوري و هـم از لحـاظ رویـۀ عملـی      مورد بحث
هـاي   جلسه بعدي در مرکز دادگاه 2.شدها تحلیل و بررسی دادگاه

ها برگزار شد  تجدیدنظر استان تهران وبا حضور قضات این دادگاه
در ادامـه،  که در بخش دوم همـین مجموعـه آورده خواهـد شـد.     

شـود  می ذکراز آراي متفاوتی که در این زمینه صادر شده، ی برخ
 باره، کامالً مشهود باشد.تا اختالف رویۀ قضایی در این

                                                           
 آ. د. ك. در جرایم منافی عفـت هرگـاه شـاکی    102م  1براي نمونه ر ك تبصره . 1

وجود نداشته باشد ومتهم بدواً قصد اقرار داشته باشـد، قاضـی وي را توصـیه بـه     
 کند. پوشاندن جرم و عدم اقرار می

الزم به ذکر است، محتواي این جلسه، عالوه بر اصالحات شکلی و مـاهوي کـه در   . 2
پژوهشگاه قوة قضائیه بر آن صورت گرفته، توسـط خـود اسـتاد نوبهـار و قاضـی      

 ورد اصالح و بازبینی قرار گرفته است.آقایی نیز م
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ـ  آرایی که موافق پذیرش گواهی پزشکی قانونی، مبنـی   الف 
بر وجود الکل در خون فرد، بـراي صـدور حکـم بـه حـد      

  مسکر هستند: مصرف
 رب خمروجود الکل در خون، به عنوان امارة ش

توانـد  نظریۀ آزمایشگاه، دالّ بر وجود الکل در خون متهم، می
امارة قضایی، مبنی بر شرب خمر توسط متهم باشد که البتـه بـه   

توانـد  تنهایی مثبِت حد نیست، بلکه به همـراه دالیـل دیگـر مـی    
ّ شرب خمر باشد. مثبت حد 

 رأي دادگاه بدوي
(ق.) و (و.م.)  حسب محتویـات پرونـده، آقایـان (ع.م.) فرزنـد    

فرزند (ق.) متهم هستند به: اولی، اخالل در نظم عمومی و دومی، 
شرب خمـر بـه شـرح مضـبوط در آن. نظـر بـه مجمـوع اوراق و        
محتویات پرونده، اظهارات متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و 

و استماع اظهـارات   900592قرار مجرمیت و کیفرخواست شمارة
استماع دفاعیات متهم ردیف اول و اقـرار   نمایندة دادستان، و نیز

صریح متهم ردیف دوم، و نیـز، نظـر بـه سـایر دالیـل و قـرائن و       
امارات موجود، از جمله نظریۀ آزمایشگاه، دالّ بر وجـود الکـل در   
خون متهم ردیف دوم، دادگاه نسبت به متهم ردیف اول به لحاظ 

ته، مسـتنداً بـه   فقد ادلۀ اثباتی کافی، انتساب بِزه را محرز ندانسـ 
قـانون   177قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و مادة  37اصل

آیین دادرسی کیفري، رأي بر برائت مشارالیه از بِزه انتسابی صادر 
و اعالم و در خصوص متهم ردیف دوم، دادگاه انتساب بزه را محرز 
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از  176و 174، 169، 168، 166، 165دانسته، مسـتنداً بـه مـواد    
جازات اسالمی، نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه تازیانـه،  قانون م

نماید. رأي صـادره حضـوري محسـوب و    از باب حدود محکوم می
روز پـس از ابـالغ، قابـل تجدیـدنظرخواهی در     ظرف مهلت بیست

 باشد.محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می
 دادمهر: دادگاه عمومی جزایی تهران1051رئیس شعبۀ 

 تجدیدنظر رأي دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي (و.م.) نسـبت بـه دادنامـۀ    

دادگاه  1051صادره از شعبۀ محترم  4/2/91مورخ  00114شمارة
عمومی تهران که ضمن آن مشارالیه، به لحاظ شرب خمر محکوم 
به تحمل هشتاد تازیۀ حد شرب مسکر گردیده است، با عنایت به 

تجدیدنظرخواهی، نظر به اینکه محتویات پرونده و مالحظۀ الیحۀ 
ــۀ    ــؤثري از ناحیـ ــه و مـ ــراض موجـ ــراد و اعتـ ــوع، ایـ در مجمـ
تجدیدنظرخواه به عمـل نیامـده کـه گسـیختن و نقـض دادنامـۀ       

عنه را ایجاب نماید و دادنامۀ اصـداري نیـز فاقـد ایـراد و     معترض
قانون آیین  257اشکال مؤثر قانونی است، به استناد بند الف مادة 

اصــالحی قــانون تشــکیل  22کیفــري و مقــررات مــادة دادرســی 
هاي عمومی و انقالب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامـۀ  دادگاه

االشـعار تأییـد   تجدیدنظر خواسته را با عطف توجه به مراتب فوق
 نماید. رأي صادره، قطعی است.می

شهرابی فراهانی: دادگاه تجدیدنظراستان تهران 22رئیس شعبۀ   
نوري نجفی :اهمستشاردادگ   
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 کفایت گواهی پزشکی قانونی براي اثبات شرب خمر
اگر متهم براي آزمایش الکل به پزشکی قانونی فرستاده شود و 
گواهی پزشکی قانونی، متعاقب اخـذ تسـت الکـل، بیـانگر وجـود      

توانـد  مقادیر بسیار زیادي الکل در بدن متهم باشد، این امـر مـی  
 شرب خمر باشد. کنندة حدموجد علم قاضی و اثبات

 رأي دادگاه بدوي
بر شرب خمر، بـا عنایـت بـه    در خصوص اتهام (س.ب.) مبنی

جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره 
تهران و توجـه بـه دفاعیـات بالوجـه      21از سوي دادسراي ناحیۀ 

نامبرده در دادگاه که به جهت فرار از مجازات مطرح گردیده است 
نین توجه به دالیل، قرائن و اَمارات متقَن و موجد حصـول  و همچ

علم و یقین بر بزهکاري وي در حد استقرار حد شرعی، خصوصـاً  
گواهی پزشکی قانونی متعاقب اخذ تسـت الکـل و وجـود مقـادیر     
بسیار زیادي الکل در بدن وي ناشی از شرب خمـر بـه تشـخیص    

وري در حـال بسـیار   پزشکی قانونی و رانندگی با وسیلۀ نقلیه موت
اش محـرز  نامتعادل به داللت گزارش ضابطین قضـایی، بزهکـاري  

ــه اســتناد مــواد   ــذا ب ــانون  174و 166، 165، 105اســت، فل از ق
 مجازات اسالمی، حکم محکومیت وي به تحمل هشتاد تازیانه حد

گــردد رأي صــادره حضــوري و ظــرف شــرعی صــادر و اعــالم مــی
جدیـدنظر در محـاکم تجدیـدنظر    روز پس از ابـالغ، قابـل ت   بیست

 باشد.استان تهران می
 صحرائیان: دادگاه عمومی جزایی تهران 1088رئیس شعبۀ 
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 رأي دادگاه تجدیدنظر
در مــورد تجدیــدنظرخواهی (س.ب.) نســبت بــه دادنامــۀ     

دادگــاه عمــومی  1088صــادره از شــعبۀ  8/5/91ـ    527شــمارة
دیدنظرخواه جزایی تهران که به موجب آن، حکم بر محکومیت تج

به هشتاد ضربه شالق به اتهام شرب خمر صادر گردیده است، بـا  
توجه به انکار متهم و اظهارات وي که وقوع یا عـدم وقـوع بـزه را    
مواجه با تردید ساخته است، نظر به عدم کفایت ادلّه و با عنایـت  

قـانون آیـین    257شـق ب مـادة   4به اصل برائت، مستنداً به بند 
کم بر نقض رأي بـدوي و برائـت مـتهم صـادر     دادرسی کیفري، ح

 نماید. رأي صادره قطعی است.می
استیري ـ عظیمی :دادگاه تجدیدنظر استان تهران 27 مستشاران شعبۀ  

 جواز عمل به علم قاضی براي اثبات حد شرب خمر
تواند با توجه به نتیجـۀ آزمـایش سـنجش الکـل در     قاضی می

سـایر قـرائن موجـود در    خون فرد متهم و نحـوة دسـتگیري او و   
قانون مجـازات اسـالمی،    105پرونده، به علم رسیده و طبق مادة 

 فرد را محکوم به حد شرب خمر کند.
 رأي دادگاه بدوي

ساله، شغل آزاد،  39در خصوص اتهام آقاي (ع.ش.) فرزند (ج.)
به لحاظ صدور قرار قبولی کفالـت، دایـر بـه شـرب خمـر، بِـدین       

ضـابطان قضـایی، در پـیِ     1/4/91خ توضیح که طبق گزارش مور
اعالم گزارش احدي از شهروندان که بیان داشـته دقـایقی پـیش،    
جهت حمل بار با ماشین کامیون خود به خیابان آمده، شخصی به 
وي حمله کرده و با قفل فرمان چندین مرتبه به کامیون وي زده 
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 تماس گرفتـه و  110کردن او را داشته و او با پلیس و قصد پیاده
اند کـه  شخص مورد نظر در محل حضور داشته که او را فَراخوانده

خود را (ع.ع.) معرفی کرده و بوي تند مشروب از دهانش به مشام 
انـد.  رسیده که وي را دستگیر و به یگان مربوطه هدایت نمودهمی

شاکی موصوف، در کالنتري رضایت خود را اعالم داشـته و مـتهم   
که بـر سـر راننـدگی بـا فـرد مـذکور       در نزد ضابطان بیان نموده 

انـد و خـوردن مشـروب    بحثشان شده و درگیري فیزیکی نداشـته 
الکلی را قبول نکرده است. در گواهی پزشکی قانونی جنوب اشاره 

گرم الکل اتیلیک شده که در خون وي یافت گردیـده  میلی 82به 
است و در ذیل نام قید گردیده که متهم در حالت مستی از دادن 

امتناع ورزیـده و در دادسـرا بیـان داشـته کـه لیـدوکآیین        عکس
مصرف کرده است و در دادگاه نیـز شـدیداً منکـر بـزه گردیـده و      
دفاعیات خود را که عیناً در دادسرا بیان نموده، تکرار کرده است. 
با توجه به اینکه در سوابق متهم اشاره به شرب خمر و نگهداري و 

جراي احکام مختومـه گردیـده   حمل مشروب الکلی شده، که در ا
متهم در دادگاه بیـان   16/5/91جلسه مورخ است، به شرح صورت

داشته که در مورد شرب خمـر تبرئـه و در خصـوص و نگهـداري     
هزار تومان جریمـه و نیـز    250مشروب الکلی به ده ضربه شالق، 

صد هزار تومان جریمه دیگر محکوم گردیده و حکم اجرا شده یک
ال، دادگاه با عنایت بـه جمیـع اوراق و محتویـات    حاياست؛ علی

پرونده و مالحظه سوابق اعالمی در خصـوص وي کـه یـک مـورد     
حمل مشروب داشته و محکوم گردیده است و حکم نیز اجرا شده، 
گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن و اَمارات موجود در پرونده، به 
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تیجۀ اقرار، منجر بـه  نظر دادگاه نامبرده با علم و اطالع به اینکه ن
صدور حکم محکومیت وي خواهـد گردیـد، از اقـرار بـه خـوردن      

ورزد، فلذا دادگاه ارتکاب بِزه را از سـوي  مشروب الکلی امتناع می
قـانون   105متهمِ موصوف، محـرز تشـخیص و بـه اسـتناد مـادة      

اهللا تواند در حقحاکم شرع می«دارد مجازات اسالمی که مقرّر می
...» به علم خود عمل کند و حد الهی را جاري نمایـد  الناس و حق
همان قانون، حکم به محکومیت وي به تحمل هشتاد  174و مادة

نمایـد. ایـن    مـی عنوان حد شرعی صادر و اعالم     ضربه شالق به
روز از ابـــالغ قابـــل رأي حضـــوري محســـوب و ظـــرف بیســـت

 تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 
 توحیدلو: دادگاه جزائی عمومی تهران 1084ادرس شعبۀ د

 رأي دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي (ن.الف.) نسبت بـه دادنامـۀ   

دادگاه عمومی جزایـی در محکومیـت    1084شعبۀ  570/91شمارة
وي به حد شرب خمر، با عنایـت بـه مجمـوع محتویـات پرونـده و      

ل جریـان دادرسـی و الیحـۀ    توضیحات و مدافعات طـرفین در طـو  
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و و نحوة دستگیري وي و با توجه 

قانون مجازات اسـالمی   105به سوابق وي و استناد دادگاه به مادة 
ــه از ســوي       ــدوي و اینک ــۀ ب ــتندات دادنام ــی) و مس ــم قاض (عل
تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثري که موجبـات نقـض دادنامـۀ    

ــدنظر خو ــده و دادنامــۀ  تجدی ــه عمــل نیام ــراهم آورد، ب اســته را ف
عنه صحیحاً و مطابق مقررات، اصدار یافته و مستنداً به بند معترض
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رد قانون آیین دادرسی کیفري، ضمن تأیید حکم به  257الف مادة 
 گردد. رأي صادره، قطعی است. اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می

 تهران :رضایی دادگاه تجدیدنظر استان 39رئیس شعبۀ 
 شفیعی خورشیدي: مستشار دادگاه

نمونۀرأيِ مخالف، در خصوص پذیرش گواهی پزشکی قانونی، به ب ـ 
 مسکر:  مصرفعنوان مستند علم قاضی براي صدور حکم به حد 

 عدم اعتبار نظریۀ پزشکی قانونی در اثبات حدة شرب خمر
و یا صرف نظریۀ پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ 

اعالم نتیجۀ آزمایش، دلیل شرعی و قانونی براي اثبات جرم شرب 
 شود.خمر که از جرایم حدي است، محسوب نمی
 رأي دادگاه بدوي

ساله، دایـر بـه    23در خصوص اتهام آقاي (ه.الف.) فرزند (م.) 
نگهداري و حمل مشروبات الکلـی، موضـوع کیفرخواسـت شـمارة     

ــورخ  3000493 ــادره  16/3/1391م ــۀ  ص ــراي ناحی  21از دادس
تهران، با توجه بـه محتویـات پرونـده، گـزارش مـأمورین نیـروي       

بطـري  انتظامی، کشف یازده عدد کیسۀ مشروب ساندیسـی و سـه  
جلسـه کشـف   نشده از متهم به شرح صـورت مشروب الکلی پلمپ

منضم در پرونـده اظهـارات و اقـرار صـریح وي، بـزه انتسـابی بـه        
قانون  702لذا دادگاه به استناد مادة  نامبرده محرز و مسلم است.
همـان   22) و با رعایت مـادة  22/8/87مجازات اسالمی (اصالحی 

قانون، به لحاظ فقد سابقه و جوانیِ وي، نـامبرده را بـه پرداخـت    
ــدل از حــبس و شــالق، و نیــز  ده میلیــون ریــال جــزاي نقــدي ب
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میلیون ریال بابت ارزش عرفی مشـروب مکشـوفه   پرداخت هفت به
به میزان کمتر از پنج برابر ارزش عرفی آن در حق دولت محکوم 

سـاله،   24نماید. در خصوص اتهام آقاي (م.الـف.) فرزنـد (ع.)   می
دایر به شرب خمر (شرب مسکر) با توجه به انکار شدید نسبت به 
اتهام وارده و نظر به اینکه صرف نظریۀ پزشکی قانونی بـه لحـاظ   

الم نتیجـۀ آزمـایش دلیـل شـرعی و     احتمال خطا در أخذ و یا اعـ 
شود و دلیل دیگري نیز جهت اثبات آن وجود قانونی محسوب نمی

 37البرائـه و اصـل   ندارد، لذا دادگاه با تمسک به حاکمیت اصـاله 
نماید. حکم صادره، قانون اساسی، حکم برائت نامبرده را صادر می

روز پـــس از ابـــالغ، قابـــل حضـــوري و ظـــرف مـــدت بیســـت 
 باشد.واهی در مرجع تجدیدنظر استان میتجدیدنظرخ

 دادگاه عمومی جزایی تهران: معدنی پور 1090دادرس شعبۀ 
 رأي دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی (ه.الف.) نسبت به دادنامۀ شمارة 
دادگاه عمومی تهران کـه   1090صادره از شعبۀ 24/4/91ـ   434

به یـک فقـره ده   موجب آن، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به
میلیون جزاي نقدي و یک فقره هفت میلیون ریال جزاي نقدي به 
اتهام نگهداري و حمل مشروبات الکلی صادر گردیده است، نظر به 
اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیۀ تجدیـدنظرخواه ایـراد و   
اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامـۀ تجدیدنظرخواسـته را   

ائه و عنوان نگردیده اسـت و تجدیـدنظرخواهی بـا    فراهم نماید، ار
قـانون آیـین دادرسـی در     240یک از شقوق مندرج در مادة هیچ

باشد، دادگاه ضمن رد تجدیـدنظرخواهیِ  امور کیفري منطبق نمی
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قانون مذکور، دادنامۀ  257آمده در اجراي بند الف از مادة عملبه
 ي قطعی است. نماید. این رأموصوف را تأیید و استوار می

 استیري عظیمی: دادگاه تجدیدنظر استان تهران 27مستشاران شعبۀ 
اي کـه دربـارة ایـن موضـوع، در     هـايِ عمـده  سؤاالت و چالش
 اند، عبارتند از:و تحلیل قرار گرفتهـ جلسه مورد بررسی 

اللهـی، مثـل   ـ آیا در جرایم حدي، به خصـوص مـوارد حـق   1
-یرة معصـومین علـیهم  شرب خمر، که بنا بر روایـات و سـ  

پوشی بوده اسـت،  السالم، بنا، بر مسامحه و به تعبیري، بِزه
رغم دقـت  توان به استناد نظریۀ پزشکی قانونی که علیمی

 رود، حکم به حد داد؟ احتمال خطا در آن میفراوان، 
تواند مستند علم قاضی بـراي  ـ آیا نظریۀ پزشکی قانونی می2

 شد؟صدور حکم به حد شرب خمر با
ـ نظریۀ پزشکی قانونی از اَمارات قضایی است یـا قـانونی؟ و   3

نقش اثباتیِ آن در جرایم حدي، ازجمله شرب خمر چقدر 
 است؟

مـورد،  توانـد در ایـن  می» درء الحدود بالشبهات«ـ آیا قاعدة 4
 مانع اثبات حد شرب خمر گردد؟

ـ آیا اساساً ارجاع متهم براي انجام آزمایشِ تسـت الکـل در   5
 اللهی مانند شرب مسکر جایز است؟جرایم حديِ حق

 پژوهشگاه قوه قضاییه
 پژوهشکده استخراج آراء و مطالعات رویه قضایی
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 »متن نشست«
 : نژاد (دبیرجلسه) آقاي صادق

هاي تهران در موضوع جلسۀ امروز، از مواردي است که دادگاه
ه تفـاوت  نظر دارند و این اختالف، منجر ب مورد آن، بسیار اختالف

گردیده اسـت. در آرایـی کـه مطالعـه      در رویه و نتایجی گوناگون
هـا و نتـایج متعـارض    توان شاهد استنباط متفاوت دادگاهشد، می

تهم را بـه پزشـکی قـانونی ارجـاع     هـا، مـ  آنها بود: برخـی دادگـاه  
دهند و با پاسخ پزشکی قانونی، مبنی بر وجـود مقـدار زیـادي     می

این استنباط کـه گـواهی پزشـکی قـانونی     الکل در خونِ متهم، و 
مسـکر   مصـرف تواند مستند علم قاضی باشـد، حکـم بـه حـد     می
 مصـرف برخی شعب این اسـت کـه: چـون     دهند. اما استنباط می

اللّه است و در جرایم حـدي،   مسکر، از جرایم حدي، و از نوع حق
 اي (به استناد قاعده درء) حکم حـد را  ما باید با کوچکترین شبهه

مسـکر داد؛ زیـرا در    مصـرف توان حکم به حـد  برداریم، پس نمی
آزمایش پزشکی قانونی، چه در مرحلۀ انجام تست و چه در مرحلۀ 

 وجود دارد. جواب، احتمال خطا
اینگونه است که در عمل، براي دو مـتهم بـا جـرایم یکسـان،     
احکامی کامالً متفاوت صادر گردیـده؛ چـون یـک شـعبه گـواهی      

پـذیرد. بـه همـین     کند و دیگري نمـی ی را قبول میپزشکی قانون
 سبب، جلسۀ امروز، به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

جنـاب آقـاي   «در این راستا، ابتدا از سـخنان اسـتاد محتـرم،    
(عضو هیئت علمی دانشکدة حقوق دانشـگاه شـهید   » دکتر نوبهار
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زمینۀ  ها در بهشتی و پژوهشگر حوزوي، که دربارة اهداف مجازات
) استفاده خـواهیم   1هستند جرایم حدي و جنسی، صاحب تألیف

» جناب آقاي دکتر مهدي آقایی«هاي کرد و در ادامه نیز از گفته
(دادیار اظهارنظر دادسراي ارشاد، که در دو زمینۀ تئوري و عملیِ 
رد؛ خصوصـاً اینکـه       این موضوع، مسلط هستند) بهـره خـواهیم بـ

را بـه مـا ارائـه     قضایی و استنباط قضـات  ایشان، گزارشی از رویۀ
 خواهند داد.

در متون فقهی، بر نقد و تحلیل آراء تأکید شده دکتر نوبهار: 
گوید: مستحب اسـت  می»االسالم شرایع«در » محقق حلّی«است. 

اي از اهـل علـم    خواهد رأي دهد، در حضـور عـده   وقتی قاضی می
سـی کننـد، تـا اگـر     باشد تا آنـان، رأي و نظـر او را ببیننـد و برر   

 اشتباهی پیش آمده باشد، به وي تذکر دهند و او را آگاه نمایند.
آیـد. مراجـع تقلیـد    به حساب مـی  این امر یکی از آداب إفتاء

ــتحدثه،      ــائل مس ــاً در مس ــاء، خصوص ــام إفت ــم در مق ــونی ه کن
اي از فضال و علمـا دور هـم    کنند. یعنی عده صورت عمل می بِدین

کنند  ان و موافقان، دالیل خود را مطرح میشوند و مخالف جمع می
 نماید.  و در نهایت آن مرجع تقلید، نظر خود را اعالم می

براي رسیدن به نظري درسـت و بـه تبـع آن، صـدور حکمـی      
عالمانه و آگاهانه، الزم است پیشینۀ احکام فقهی ـ کـه بعضـاً در    

و  است ـ بررسی گردد تا پشتوانۀ فقهـی، تـاریخی    قانون هم آمده
                                                           

-ها در جرایم جنسی: چشماهداف مجازاتنوبهار، رحیم؛در این زمینه ر.ك به: .1
 .1390پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، چاپ دوم، پاییز  اندازي اسالمی؛
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ماده دربـارة شـرب    6ـ  5علمیِ یک موضوع دانسته شود. مثالً اگر 
خمـر داریـم، بایـد مبنـا و پشــتوانۀ آنهـا را بـدانیم؛ زیـرا همــین        

مادة  6ـ  5شود، نَه صرف باعث هدایت قاضی می هاست که آگاهی
آید. البته این گفته،  قانونی و تفسیر مضیقی که از آنها به میان می

منظـور ایـن   بنده با تفسیر مضیق نیست؛ بلکه به معناي مخالفت 
: صرف دیدنِ آن چند مادة قانونی، زاویـۀ دیـد انسـان را    است که

کند. پس باید پیشینۀ علمی و تـاریخیِ مباحـث بـراي     محدود می
 قاضی روشن باشد.

لذا بنده، ابتـدا نکـاتی را دربـارة تاریخچـه و پیشـینۀ علمـیِ       
دربـارة آراي قضـاییِ   کـنم و سـپس    مبحث شرب خمر بیـان مـی  

 دهم.رو، توضیحاتی می پیشِ
شرب خمر، یکی از محرمـات مسـلّم فقهـی اسـت. حتـی در       

(ع) ـ که به گمانم مرسل است ـ آمده اسـت:     از امام صادق روایتی
شمار هاي مشترك همۀ ادیان الهی به حرمت شرب خمر از آموزه«

سـیحیان  یعنی به نظر شیعیان، نظري کـه یهودیـان و م  » آید.می
داننـد،   دربارة حلیت شـرب خمـر دارنـد و آن را حکـم الهـی مـی      

 1درست نیست.
الناس  اللّه محض و حق دانید، حدود را به حقطور که میهمان

دو اسـت،   محض و همچنین، حدودي که آمیزه و ترکیبی از ایـن 
النـاسِ محـض وجـود     کنند. البته برخی معتقدند، حـق  تقسیم می

                                                           
اً قطّ الّا بتحریم الخمر: خداوند هیچ پیغمبري را نفرستاد ج1 ز اینکـه  . ما بعثّ اهللا نبی

حرام بودن شرب خمر جزء برنامه رسـالت او بـوده اسـت. کتـاب کـافی از شـیخ       
 ق. 1407، دارالکتب االسالمیه، تهران، 148، ص 1کلینی (ره)، ج 
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که در هر حـال، هـر گنـاهی، تجـاوز بـه حـریم       ندارد؛ بِدین معنا 
اللّـه   شود و بـه اعتبـاري، نقـض حـق    مقدس پروردگارمحسوب می

بنديِ فقهـائی   الناس، یک تقسیم اللّه و حق بندي حق است. تقسیم
بندي رِوایـی اسـت. هرچنـد مـن روایتـی       نیست؛ بلکه یک تقسیم

ند و ام که در آن، تکلیف حدود را کـامالً روشـن کـرده باشـ    ندیده
الناس، یـا الاقـل، گنـاهی کـه      عمدتاً قذف و سرقت در ردیف حق

خصـوص در  اند. به تر است، قرار گرفته الناسیِ آنها غالب جنبۀ حق
الناسِ محض است؛ ولـی سـرقت،    مورد قذف، برخی معتقدند، حق

 1الناس است. اللّه و حق ترکیبی از حق
ن است که بندي، آ به هرحال، یکی از وجوه اهمیت این تقسیم

ها، ما حق پیگیري و کنکاش سازد در کدام جرمبراي ما روشن می
براي یافتن مجرم را داریم. چـون دقـت زیـاد و کنکـاش فـراوان،      

الناس است. فرضاً اگر فردي، دیگري را قذف نماید،  مربوط به حق
اي، قذف را سـاقط   توانیم در مقام رسیدگی، با اندك شبهه ما نمی

نمایـد و حتـی    اللّه محض، قاضی مداخله می قوقبدانیم. ولی در ح
دلیل و حجـت   کرده و به اصطالح، به او تلقینِ متهم را راهنمایی

 2کند تا حد را از او دفع نماید.می

                                                           
الناس دانسـته و تعقیـب و اجـراي مجـازات را      ق. م. ا. حد قذف را حق 255. ماده 1

ق. م.ا. حـد   268ه منوط به مطالبه مقذوف دانسته است. همچنین بنـد (د) مـاد  
سرقت را منوط به شکایت صاحب مال از سارق دانسته است و همچنین در بنـد  

 د(د) بخشیده نشدن سارق از اثبات جرم را از شرایط حد دانسته است.
 ق. م. ا. 241در این خصوص براي نمونه ر ك. م . ٢
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اهللاِ طرفی است؛ ولی در حق سیستم قضایی اسالم، سیستم بی
تواند به نوعی، مدافعِ متهم شود تا اصل مجازات، محض، قاضی می

در » محقـق حلّـی  «زات شدید را از او دفع نمایـد. مرحـوم   یا مجا
بنديِ مطالب و محتوا،  ـ که از لحاظ دسته» االسالم شرایع«کتاب 

ــرام فُقهاســت ـ در بحــث آداب قضــاوت     ــورد احت ارزشــمند و م
فرماید: بر قاضی حرام است که بر یکی از اصحاب دعوا، القـاي   می

؛ یعنـی در  » اللّـه  ی حـق إلّا فـ «دهد:  دلیل نماید. سپس ادامه می
 اهللا، نَه تنها این امر حرام یا مکـروه نیسـت، بلکـه مسـتحب    حق

است تا قاضی بر اصحاب دعوا یا متهم، تلقینِ عذر نمایـد. مـثالً   
من گناه «در روایت است که فردي نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: 

پیـامبر (ص) فرمودنـد:   » تطهیـر کـن  ام، مرا  حدي مرتکب شده
ً چـه     اآلن وقت« نماز است، برویم نماز بخوانیم؛ تا ببینـیم بعـدا

ً سـخنش را تکـرار کـرد.      » شود. می بعد از نماز، آن فـرد مجـددا
تو مگر با ما نیامدي و نماز نخواندي؟ همین «پیامبر(ص) فرمود: 

اي و دیگـر آن انسـان قبلـی     که نماز خواندي، یعنی توبه کـرده 
 »نیستی. همین اندازه کافی است.

ام، حتی یکی از فقها، متعرّض ایـن معنـا   ل، من ندیدههرحابه
النـاس اسـت؛ و ایـن گنـاه،      شده باشد که شرب خمر، بماهو، حق

شود. البته گاهی فردي عنوان حق اهللا مطرح میاغلب مانند زنا، به
کشـد و مـردم را   مـی   نوشد و وارد خیابان شده و عربدهشراب می

، موضـوعِ  امـر  نـد کـه ایـن   ک ترساند و به اصطالح بدمستی می می
الناسی یا عمومی دیگري است و در اینجا جرم، به نوعی جنبۀ حق

کند. اما در مورد شرب خمر به معناي اینکـه اگـر کسـی    پیدا می
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یک قطره شراب بنوشد، حتی اگر مست هم نشده باشد، مستوجب 
ام که احـدي از فقهـا، ایـن قضـیه را     حد است، حداقل، من ندیده

بداند. شرب خمر در این فرض، ماننـد منافیـات عفـت،    الناس  حق
هـاي  پوشـی و تَسـتُّر آنهاسـت. در راه    اهللا است و اصل بر پردهحق

 اند.  اثبات آن نیز فقها بیشتر به مسئلۀ بینه و اقرار توجه کرده
اند که چرا  اي متقدم گالیه کرده اي معاصر، از فقه برخی از فقه

انـد.   خمـر نیـاورده   اثبات جـرم شـرب  علم قاضی را در شمار ادلّۀ 
باعث تأسف است که فقها در «گونه است: عبارت یکی از آنها، این

اند و از آن غفلت  ادلۀ اثبات این جرم، از علم قاضی صحبتی نکرده
که به نظر من، این امر، غفلت نیست. این عدم در حالی» اند.نموده

ناد به علم قاضی را خواستند باب است ذکر، آگاهانه است. فقها نمی
 در جرم شرب خمر باز نمایند.

نکتۀ دیگر این است که مقـررات فقـه جزایـی اسـالم، بسـیار      
سـبب، قانونگـذارِ مـا، بـراي همـۀ      جزئی و موردي است. به همین

کـرده اسـت. امـا، درسـت      حدود، مقرراتی عمومی و یکسان وضع
شکال هم کار، به اعتباري مناسب است؛ ولی خالی از ااست که این

با جرایم مختلف، صـرفاً بـه ایـن دلیـل کـه       توان نیست. زیرا نمی
برخورد کـرد؛ چـون طبعـا     اي یکسانهمگی حد هستند، به شیوه

 1کند.ًادلۀ اثبات آنها فرق می
روایت، دربارة تکرار جرم شرب خمـر   15باید گفت، در حدود 

هم دربارة روایت  2یا  1روایت در مورد تکرار زنا، و  3یا  2داریم؛ 
                                                           

حــدود . در مــورد نصــاب اقــرار بــراي اثبــات 1ق. م.  172. در ایــن مــورد ر ك. م 1
 ق. م. ا. در مورد نصاب شهادت شهود. 199وهمچنین ر ك. م 
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برخی جرایم، مانند قـوادي، اصـالً روایتـی     تکرار سرقت. اما براي
دهـد، شـرب خمـر در    دربارة تکرار آنها نداریم. این امر نشان مـی 

جامعۀ آن زمان امري نهادینه بوده است. به همین دلیـل روایـات   
توان مقررات واحدي  زیادي در مورد تکرار آنها آمده است. لذا نمی

ۀ جرایم حدي بکار گرفت و گفـت: تکـرار حـد در بـار     را براي هم
  1باشد.چهارم، مستوجب قتل می

بسیار قبیحی است؛  با اینکه شرب خمر از دیدگاه اسالم، جرم
اما اعتراف و اذعان به آن هـم قباحـت دارد. مـا بایـد بـه جامعـه       

اهللاِ محض، اقرار و اعتراف، امر ممدوحی نیسـت.  بیاموزیم، در حق
چقدر زشت است براي کسی که به کارهاي «ت آمده است: در روای

گاه خود را با اقرار و اعتراف در حضور مردم زشت روي بیاورد؛ آن
توبۀ چنین «اند:سپس فرموده» نما نماید. انگشت، رسوا و و جامعه

» تر از اقرار و اعتـراف اسـت.   شخصی نزد خداوند، بسیار پسندیده
پوشی دربارة این جرایم،  تُّر و پردهپس توبه به درگاه خداوند و تَس

 بسیار شایسته و مورد تأکید است. 
سـاختنِ  یکی از مسائلی که باید به آن توجه داشـت، اخالقـی  

ها در جامعه است. زیرا اگر فقط بر مجازات تکیـه شـود، آن   ارزش
آید. چون بجاي اینکه عـدم  جامعه، درکُنه ذاتش، اخالقی بار نمی

ي نهادینـه شـود، فشـار شـالق و تـرس از      ارتکاب جـرم، در فـرد  
این است که  توضیح اینکهدارد.  مجازات، او را از تکرار جرم باز می

شـود.   ساختنِ یک جامعۀ اخالقی، صرفاً با مجـازات، محقـق نمـی   
                                                           

. ر ك. نوبهار، رحیم، بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام براي تکرار جرایم حدي، 1
 .1392، زمستان 5فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، شماره 
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انگـاري سـریعِ برخـی اَعمـال و مجـازات آنهـا، الزم و        البته جـرم 
ار مجـازات، بـه   توان صرفاً با ابـز  می اینکهضروري است. اما تصور 

بایـد دانسـت، دیـن     یک جامعۀ اخالقی دست یافت، اشتباه است.
اسالم در مقام داوري دربارة فعل اخالقی و غیراخالقی، بـه عنصـر   

دهد و تنهـا بـه ظـاهر عمـل نگـاه      نیت و انگیزه، بهاي زیادي می
 کند.نمی

 تـرین نکـات، ایـن باشـد کـه مجـازات      شاید یکـی از اساسـی  
دهـد و تـأثیر آن را   ر بازدارندگیِ آن را کاهش مـی اندازه، عنص بی

سـازد. فـرض کنیـد شـما در بخـش کـوچکی از یـک        خنثـی مـی  
نفر و فردا نفر پردازید. اگر امروز یک شهرستان، به کار قضاوت می

دیگري شالق بخورد و این عمل، همچنان ادامـه یابـد، قـبح ایـن     
ر این زمینه، رسد دین اسالم دیابد. به نظر میمجازات، کاهش می

نگرش و تدبیر دقیقی به خرج داده است؛ زیرا بکارگیريِ مجـازات  
ــه ــورتیرا ب ــت،   متناســب  ص ــه اس ــرایطی پذیرفت ــراز ش ــا اح و ب

المسلمین ما استطعتم،  ادرأوا الحدود عن«اند: پیامبر(ص) فرموده
» مـن أن یخطـئ بالعقوبـۀ   أولـی  ن یخطئ فی العفـو  ألفإن اإلمام 

فـو اشـتباه نمایـد، بهتـر از آن اسـت کـه در       یعنی: اگر امام در ع
نمـودن و  خمـر عقوبت، مرتکـب خطـا شـود. البتـه گـاهی، شـرب      

بند و باري شـده   فردي مسلّم گردیده؛ یا جامعه دچار بی بدمستیِ
کنند تا دیگران هم مراقـب   است؛ در این حالت فرد را مجازات می

 .اَعمال خود باشند و عنصر بازدارندگیِ عمومی تأمین شود
ــام      ــرض اته ــه در مع ــردي را ک ــر ف ــواهیم ه ــه بخ ــا اینک ام

خواري قرار گرفت، به پزشکی قانونی بفرستیم، اصالً درست  شراب
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کردن در مورد شرب خمري که بینـۀ  نیست. به نظر بنده، تحقیق
کنـد،   کافی براي اثبات آن وجـود نـدارد و مـتهم نیـز اقـرار نمـی      

دانیـد،  ه کـه مـی  گونچون همان مصداق عمل حرامِ تجسس است.
آیـد و  اصل حرمت تجسس، از اصول استوار قرآنی به حسـاب مـی  

جوهرة نظام حدود و تعزیرات، همان امر به معروف و نهی از منکر 
است. یعنی نباید فراموش کنیم، کلّ نظام حـدود در دیـن مـا، از    
باب امر به معـروف و نهـی از منکـر وضـع شـده اسـت. یعنـی در        

و نهی از منکر، و در سـوي دیگـر، حرمـت    سو، امر به معروف  یک
نـوعی میـانِ ایـن دو را جمـع     تجسس را داریم و اگر بخواهیم بـه 

توان گفت، امر بـه معـروف و نهـی از منکـر، بـراي امـر        کنیم، می
و بایـد مـثالً در    تـوان  حرامی است که آشکار شده باشد. پس مـی 

جرم مورد فردي که متهم به قتل شده است ـ تا آنجا که به کشف 
اي فراتر از آن ـ تجسس و تحقیق  شود و نه در محدودهمربوط می

الناس مهم است.  اللّه و حق حق بنديِ نمود. به همین دلیل، تقسیم
اللهی، تجسس جایز نیست، اما تحقیـق و تفحـص در    در امور حق

الناسی جایز است، ولی متأسفانه این امـر در حقـوق مـا     امور حق
 1ضعیف است.

پاسخ به این سؤال مهم است که: آیا تحصیل دلیل به هرحال، 
آمـده از راه تفحـصِ   دستهاي نامشروع و ممنوع، یا دلیلِ به از راه

شـود؟ متأسـفانه نظـام    غیرمجاز، ارزشمند و معتبر محسـوب مـی  
در موارد  اماباره، موضع مشخص و روشنی ندارد. حقوقی ما در این

وهی از متون دینی وجـود  آنجا که انب محدودي، مانند شکنجه، از
                                                           

 .1ق. م.  241آ. د. ك. و م  102. ر ك. م 1
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مقنن آن را صریحاً » اقرار ناشی از شکنجه، نامعتبر است«دارد که 
  1منع کرده است.

یکی از مباحث اصول فقه، این است کـه آیـا نهـی از معاملـه،     
شود: نهی از عبادت، غالباً گفته می گردد یا خیر؟ موجب فساد می

یسـت. البتـه   موجب فساد است؛ اما نهی از معامله موجب فسـاد ن 
باید توجه داشت، اینکه نهی از معامله (به معناي عام آن) موجب 
فساد نیست، جاي تأمـل دارد؛ زیـرا بـه نظـرم، از لحـاظ عـرف و       

و  حکمت تشریع و قانونگذاري، اگر یک معامله یا حتی یک واقعـه 
امر حقوقی، نهی شود، قاعدتاً آثاري وضعی بر آن مترتـب خواهـد   

ار نهی را به اثرات تکلیفی محدود کـرد. لـذا بـا    توان آثنمی بود و
توان مثالً به فردي گفـت،   گیریم، نمیپذیرشِ این مبنا، نتیجه می

شما حق شُنود ندارید، ولی اگر از راه شنود ممنـوع و غیرقـانونی،   
توانید بـه آنهـا اسـتناد نماییـد! اگـر      اطالعاتی بدست آوردید، می

شـود؟ زیـرا، از    نع چـه مـی  چنین باشد، پس ضمانت اجراي آن م
لحاظ عرفی، غیرمتعارف است که قانونگذار، عملی را ممنوع اعالم 
کند؛ ولی نتایج آن را مقبول بداند؛ چون این شیوه، نوعی لغویـت  

 آید. به حساب می
هـا، تجسـس و    بنابراین، باید توجه داشت که در برخی حـوزه 

اگـر زنـی   تفحص براي رسیدن به علم، ممنوع است. براي مثـال،  
با دیگري برقرارنمود و در ایـن   شوهر داشت، اما رابطۀ نامشروعی

                                                           
راه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحـی یـا   . اقراري که تحت اک1ق. م.  169. م 1

جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق 
 مجدد نماید.
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میان، فرزندي هم متولد شد، فقه، دربارة تکلیف این فرزند، قاعدة 
یعنـی  » الولد للفـراش و للعـاهر الحجـر   «کند: فراش را مطرح می

فرزند ملحق به شوهر است. در چنین حـالتی، اساسـاً اسـتناد بـه     
عنی فارغ از اینکـه احتمـال خطـا و    ینیست؛ جایز  DNAآزمایش 

هسـت یـا خیـر؛ اصـالً ارجـاع بـه ایـن         DNAاشتباه در آزمـایش  
 آزمایش، جایز نیست. 

مورد شرب خمر وقتی آراي برخی قضات را دربارة تحقیق در 
کنیم که آنان بـا آزمـایش پزشـکی قـانونی     بینیم، مشاهده می می

هـا  نتـایج ایـن آزمـایش    اند؛ اما با این استدالل کـه مخالفت کرده
رود. برخی هـم بـر همـین    قطعی نیست و احتمال خطا در آن می

اند. ولی به نظرم بهتر بود از نظـر   مبنا به قاعدة درء استناد نموده
کردند که چگونـه یـک    بنیادي این منطق و استدالل را مطرح می

تواند در مقام تجسس از امري برآید کـه شـارع مقـدس     قاضی می
اساً تفحص دربارة آن را ممنوع کرده است؟ یا بـه بیـان   اسالم، اس

تواند دربارة امـري تفحـص کنـد کـه      دیگر، یک قاضی چگونه می
و  1پوشی در مورد آن سفارش شـده اسـت؟   سیاست کتمان و پرده

توان به روایت ضعیفی استناد کرد که اگر یکی از شهود،  چطور می
ن دیدم ایشـان  به شرب خمر شهادت دهد و شاهد دیگر بگوید: م

شراب را قی کرد، براي اثبات حد کافی است؟ چرا ما اصرار داریم 

                                                           
. در این مورد براي نمونه رك. نوبهار، رحـیم، اهـداف مجازاتهـا در جـرایم جنسـی      1

؛ 1379ییز ، پا23مستوجب حد در حقوق کیفري اسالم، مجله نامه مفید، شماره 
پوشی با تأکید بر جـرایم   توجهی، عبدالعلی و صبوحی رحمان سیاست جنایی بزه
 .١٣٩٣ ، سال108منافی عفت، ماهنامه دادرسی، شماره دادرسی، شماره 
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با استناد به شواهد و دالیل ضعیف، حدي را کـه حـق اهللا اسـت،    
 اثبات نماییم؟

گونـه  باید دانست، برخی فقها، در مورد شهود شرب خمر، این
 شهود باید به شرب خمر محرَّم شـهادت دهنـد،  «اند که:  فتوا داده

یعنی شاید فرد متهم، مقلد مرجعی بوده کـه  » نَه به مطلق شرب.
دانسته و فـرد از بـاب    آن فقیه، شرب خمر را براي مداوا جایز می

مداوا شرب خمر کرده است. لذا شهادت شـهود بـه مطلـق شـرب     
 کند، بلکه باید شهادت به شرب محرَّم دهند. کفایت نمی

ن مسئله را در حد نظیر ای» محقق حلّی«برخی مانند مرحوم 
اند: یعنی صرف شهادت شهود کافی نیست؛ بلکه زنا هم قائل شده

دانیم رابطه و سببی کـه ایـن رابطـه را     شهود باید بگویند: ما نمی
تحلیل نماید (مثل ازدواج موقت) وجود دارد یا خیر. پـس صـرف   

اند، کافی نیست. بلکه  اینکه شاهد بگوید: این زن و مرد با هم بوده
یعنی: عقد دائم یا موقّت میـان آنهـا   » العقد بینهما«ید بگویند: با

 نبوده است.
بنابراین، استناد برخی قضات به نتیجۀ آزمایش پزشکی قانونی 

 براي حکم به حد شرب خمر، جاي شگفتی دارد. 
» دکتـر نوبهـار  «: از سـخنان شـیواي اسـتاد    نژاد آقاي صادق

ست که اساساً در ایـن  کنم. پس خالصۀ کالم شما این ا تشکر می
نوع جرایم، امکان تجسس و استناد به علـم قاضـی وجـود نـدارد؛     

 درست است؟
برخـی   بله. چکیدة سخنانم این است که مطابق :دکتر نوبهار
نشـینند و   رسد که نعوذباهللا مردم در مسجد می روایات، زمانی می
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کننـد؛   دهند: یکی اینکه اهل حق را سرزنش میچندکار انجام می
خورند و سوم اینکه در  م اینکه در مسجد گوشت مؤمنین را میدو

اي تا این میزان دچار  کنند. اگر جامعه مسجد شراب را توصیف می
مجـازات فـردي کـه شـرب      بحران اخالقی شود، شاید بتوان گفت

خمر کرده، با استناد به علم قاضی بـراي عبـرت دیگـران درسـت     
ادي و طبیعـی،  است؛ ولی مقصـودم ایـن اسـت کـه در حالـت عـ      

 تحقیق و تفحص براي رسیدن به این علم، نادرست است.
هـاي ارزشـمند جنـاب    : در ادامـه از گفتـه  نژاد آقاي صادق

شـویم. از آنجـا کـه ایشـان دادیـار      منـد مـی  بهره »دکتر آقایی«
هاي زیادي سروکار  با پرونده بارهدادسراي ارشاد هستند و در این

از رویۀ قضایی و نظرات قضـات  توانند گزارش جامعی  دارند، می
 در این زمینه، ارائه نمایند.

بحث بنده، بیشتر، حول محور حقـوقی و رویـۀ    دکتر آقایی:
 قضایی خواهد بود.

پذیرش حجیت علم قاضی، از دو منظر قابل تأمل اسـت: الـف ـ علـم     
افـراد ثقـۀ    شهودي قاضی: یعنی خود قاضی جرمی را ببیند، یـا آن را از 

شـود.  . مانند آنچه در رؤیت مـاه، بـه آن عمـل مـی    خویش بشنود
بیند، یا آن یا مرجع تقلیدي ماه را می  بدین صورت که خود فقیه

شنود. اما قانونگذار به این قسم از را از افراد صدیق و ثقۀ خود، می
کـه همـواره ایـن    علم قاضی، توجه چندانی نکرده است؛ تا جـایی 

خودش جرمی را ببینـد یـا    شود: اگر قاضی،سؤال مهم مطرح می
 تواند به علم شهودي خویش استناد نماید یا خیر؟  بشنود، آیا می
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ب ـ علم استنباطی قاضی: آنچه در قانون ما مورد توجه است،  
علم حصولی و استنباطی است؛ یعنی علمی که ناشـی از قـرائن و   

موجود در پرونده باشد. مقنن، پیوسته بـه ایـن بعـد از علـم      ادله
توجه کرده است و نسبت به بعد اول، توجه الزم را مبـذول   قاضی

 نداشته.
ــواد  ــانون مجــازات اســالمی  212و  211، 161، 160در م  1ق

، قانونگذار در تمـامی حـدود و قصـاص و تعزیـرات،     1392مصوب 
علم قاضی را از ادلّۀ اثبات دعوا، از جمله حـدود و همـین شـرب    

                                                           
 مـوارد  در، سـوگند  و اقرار، شـهادت، قسـامه  : از عبارت جرم اثباتۀ ادل: 160 ةماد .1

 .است قاضی علم و قانونی مقرر
 که شهادت و قرار قبیل از شرعیۀ ادل با کیفري دعواي که مواردي در: 161ة ماد

 مگراینکه، کندصادرمی رأي آنها استناد به شود، قاضیمی دارد، اثبات موضوعیت
 .باشد داشته آن خالف به علم
 الزم وقـانونی  شـرعی  شـرایط  فاقد، دارد موضوعیت که ايادله هرگاه: 162ة ماد

 براینکـه  مشـروط ؛ قرارگیـرد  اسـتناد  مـورد  ییقضااماره عنوان  به تواندباشد، می
 .شود قاضی علم دیگر، موجب امارات و قرائن با همراه

 کـه  است درامري بین مستندات از حاصل یقین: از عبارت قاضی علم: 211ة ماد
 موظف است، وي قاضی حکم، علم مستند که مواردي در .شودمی مطرح وي نزد

 .کند قید حکم در طورصریحبه را خود علم مستند بین امارات و قرائن است
ـ  محـل، تحقیقـات  ۀ کارشـناس، معاینـ  ۀ نظریـ  قبیـل  از موارديـ   تبصره ی، محلّ

، باشـند  آورًعلـم  نوعـا  که امارات و قرائن سایر و ضابطان مطلع، گزارش اظهارات
 نوعـاً  کـه  اسـتنباطی  علم مجرّد هرحال در. قرارگیرد قاضی علم مستند تواندمی
 .باشد حکم صدور مالك تواندشود، نمینمی قاضیب یقین موج
علم،  اگر، باشد تعارض در دیگر قانونیۀ ادل با قاضی علم صورتیکه در: 212ة ماد
 علـم  مستندات ذکر با قاضی و نیست معتبر قاضی براي ادله بماند، آن باقی بین
 حاصـل  علـم  قاضـی  براي چنانچه. کندمی صادر دیگر، رأيۀ ادل رد وجهات خود

 .شودمی صادر رأي آنها براساس و است معتبر قانونیۀ نشود، ادل
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وع بـه علـم قاضـی و    رجـ  1370خمر قـرار داده اسـت. در قـانون    
حجیت علمِ او و همچنین اثبات حد شرب خمر، به اسـتناد علـم   

ـ کـه دربـارة     171و  169قاضی، محلّ اختالف بود. زیرا در مادة 
ادلّۀ اثبات شرب خمر است ـ قانونگذار به دو دلیل اسـتناد کـرده    

را » علـم قاضـی  «و » شـاهد 2بار اقرار و دوم؛ شهادت 2اول؛«بود: 
ود. بسیاري از قضات با تردید و تأمل به این قضـیه نگـاه   نیاورده ب

پرسیدیم: چـرا   پذیرفتند. می کردند و حجت علم قاضی را نمی می
جمله قصاص، هرجـا   گفتند: در سایر حدود و من  پذیرید؟ می نمی

خواسته و الزم دانسته، ادلّه را احصاء کرده و  که خود قانونگذار می
اما در شرب خمـر نیـاورده؛ بلکـه فقـط     علم قاضی را آورده است؛ 

 اقرار و شهادت شهود را آورده است.
به یاد دارم، زمانی که در مقطـع لیسـانس در دانشـگاه علـوم     

جویـا  » مرعشـی «قضایی بودیم، ایـن مسـئله را از مرحـوم آقـاي     
، چـون سـابقۀ    61شدیم. ایشان فرمودند: در اوایل انقالب و سال 

نوشتنِ قانون حدود و قصاص و دیـات،  قانونگذاري نداشتیم، براي 
حضرت امام را الگو قرار دادیم. به عبـارت  » تحریرالوسیله«کتاب 

دیگر، عین آنرا ترجمه و در قالب قانون، تحریر کردیم و دقیقاً بـر  
بندي، پیش رفتـیم. لـذا چـون امـام      اساس همان ترتیب و تقسیم

ی خمینی، حجـت علـم قاضـی را (ذیـل بـاب حـد زنـا) در تمـام        
انـد، قانونگـذار هـم دقیقـاً ذیـلِ      الناس پذیرفتهاللّه و حقوق حقوق

گویند:  همین باب، بحث علم قاضی را مطرح کرده است. ایشان می
منظور ما این نبود که علم قاضی، فقط منحصر به زنـا باشـد. لـذا    
اگر در سایر حدود به آن اشاره نکردیم، به معنـاي عـدم پـذیرش    
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نیست؛ بلکه چون حضـرت امـام در ذیـل     علم قاضی در این موارد
جـا بحـث   انـد، مـا نیـز در همـان    ب حد زنا در مورد آن بحث کردهبا

ایم. پس اگر علم قاضی در سایر حدود نیامـده، از بـاب غفلـت و     کرده
 نظر ما این بود که در تمام موارد پذیرفته باشد. مسامحه بوده، و إال
جـازات اسـالمی   قـانون م  105دانند، مطابق مادة دوستان می

النـاس پـذیرفتنی   اللّه و حقوق ، علم قاضی در تمامی حقوق1370
است و قانونگذارِ جدید هم از منظر همین رویکرد به مسئله نگـاه  

جملـه   کرده است. یعنی حجیت علم قاضی رادر تمامی حـدود، از  
 1شرب خمر پذیرفته است.

اکنون از منظر پزشکی، توضیحات مختصري دربارة مسـکرات  
هاي پزشکی، مشروبات الکلـی  بندي کنم. بر حسب تقسیمبیان می

ها %، شراب6% الی 4داراي درصدهاي مختلف الکل هستند: آبجو 
ـ   فـردي  % الکل دارنـد. اگـر  40% الی 35% و ودکاها 12% الی 11

% این الکـل وارد خـون   80، دنعوذبااللّه ـ این مایع مسکر را بنوش 
% 90شود. از این مقـدار هـم،    ی% آن جذب نم20شود؛ اما می وي

رود. لـذا   شدن از بین مـی آن از طریق متابولیسم کبدي و آنزیمی
باقی  فرد، در خون ه استدرصدي که خورد 80درصد از آن10تنها
مانَد. طبق قانون، تست الکلی که پلیس راهور یا پزشک قانونی می

عنـی  القاعده باید از خونِ فـرد گرفتـه شـود؛ ی    دهد، علیانجام می
توجه قرار گیـرد، ولـی بـه دو     میزان الکل باید در خون وي مورد

بر بودن، غالباً پلیس راهـور و پزشـک   بر بودن و زمان دلیلِ هزینه

                                                           
 ق. م. ا. قابل توجه است. 211. در این مورد به ویژه تبصره م 1



 شکی قانونی در ادلّه اثبات ... هی پزجایگاه گوا/  36

دلیل عـدم حضـور در محـل و نیازمنـدي بـه امکانـات       قانونی (به
توانند در زمان دستگیري به این کار اقدام نمایند. بـه   خاص) نمی

بــازدم فــرد، یعنــی از تــنفس وي تســت همــین ســبب، از هــواي 
آیـد،  دست میگیرند. اما باید گفت، مقداري که از بازدم فرد به می

درصد بسیار کمتري از آن چیزي است که در خون او وجود دارد. 
) صــالحیت تخصصــی در 21دادســراي تخصصــی ارشــاد (ناحیــه 

ر تمـامی نقـاط تهـران بـزرگ دارا     رسیدگی بـه شـرب خمـر را د   
اش اگر فـردي نسـبت بـه تسـت الکـل پزشـکی قـانونی       باشد.  می

اعتراض نمایـد و مـدت زمـان قابـل تـوجهی از شـرب خمـر وي        
کنیم تا  نگذشته باشد، ما او را سریعاً به پزشکی قانونی معرفی می

دست آید. مثالً اگر تري بهاز وي تست خون بگیرند و نتیجۀ دقیق
د، از وي سـریعاً  اي به تست الکل در بازدمش اعتراض نمایـ  راننده

 تر باشد.گیرند تا نتیجۀ آن، مطمئن تست خون می
هاي طبیعی، مثل گالبـی،   نکتۀ دیگر این است که در خوراکی

سیب، کاهو و هر چیزي که مواد قندي، گلوکز یـا نشاسـته دارد،   
پیوسته مقادیر اندکی الکـل وجـود دارد. امـا بایـد دانسـت، ایـن       

% ،  1. زیـرا کمتـر از   ه نیسـتند اصالً قابـل توجـ  هاي طبیعی،  الکل
هایش، این مقدار مثبت کاذب  است. پزشکی قانونی در پاسخ تست

کنـد و آن   را براي جلوگیري از اشتباه، به مقام قضایی اعالم نمـی 
 نماید. مقادیر طبیعی را معادل صفر، بیان می

هـا، مقـداري الکـل وجـود دارد و      شـویه البته بعضـاً در دهـان  
گوینـد: مـا لیـدوکائین خـوردیم؛ یـا       دفـاع مـی   متهمین در مقـام 

دهانشویه مصرف کردیم. اما باید دانست که در آنها نیـز بـیش از   
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مقدار نیز  درصد الکل وجود ندارد. جالب است که این 2الی  5/1
ماند. یعنی اگـر  دقیقه، در فضاي دهان باقی نمی 30تا 15بیش از 

، اثـر آن در  شـد ه یـا لیـدوکائین اسـتفاده کـرده با    دهانشوی فردي
فرد ماند و بعد از آن وقتی  دقیقه باقی می 30فضاي دهان، نهایتاً 

برند، قطعاً این الکل خارج شده اسـت. در   به پزشکی قانونی می را
هرگـز قابلیـت مسـتی یـا      شـویه  هرحال، الکل موجـود در دهـان  

 سکرآوري را ندارد.
لم خالصۀ کالمم این است که پزشکی قانونی و به طور کلی ع

گرم  میلی 25یا  20گوید: اگر بیش از  پزشکی، با صراحت به ما می
در موجود الکل در بازدم فرد وجود داشته باشد، قطعاً مقدار الکل 

خون وي بیشتر است و این امر، حکایت قطعی از شرب خمر دارد. 
توانند به آن میزان باال، تولیـد   گاه نمیهاي طبیعی هیچ زیرا الکل

هـا   ها و لیدوکائین یجه ایجاد مستی نمایند. دهانشویهالکل و در نت
بودنِ سـریع و از آنجـا کـه هـیچ عالمتـی ایجـاد       نیز به دلیل فرّار

 20وجـه سـکرآور نیسـتند. لـذا اگـر بـیش از        کنند، به هـیچ  نمی
گرم اعالم کردند، از مصرف حتمی مسکر حکایت دارد. ولـی   میلی

شکی قانونی استناد نمود شود به گواهی پز سؤال اینجاست: آیا می
فرمودنـد: مـا اجـازة چنـین کـاري را      نوبهـار  یا خیر؟ آقاي دکتـر  

دکتـر  «نداریم؛ اما من در ایـن مـورد سـؤاالتی دارم کـه از آقـاي      
 کنم پاسخ دهند. خواهش می» نوبهار

پوشـیِ اسـالم، خصوصـاً در جـرایم      کنم، بـزه  بنده احساس می
اي دکتر، تعبیر زیبایی چنینی، یک حکم اخالقی است. ولی آقاین

براي این نهیِ اخالقی، بیان فرمودند و گفتند: باید بـر ایـن نهـی    
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اخالقی، آثار وضعی هم بار شود. یعنی این ممنوعیت، بایـد اثـري   
کند،  داشته باشد. چون وقتی شارع مقدس اسالم، امري را نهی می

باید بر این نهـیِ او، اثـر وضـعی هـم مترتّـب گـردد. مـثالً وقتـی         
گوید در جرایم منافی عفت، اصل بر تَستُّر است، باید بـر ایـن    یم

بـدون  گردد، وإال نهی اخالقی  پوشی، آثاري هم لحاظ سیاست بزه
 .ماند ضمانت اجراء می

سؤال من اینجاست: آیا این نهی اخالقی، بایـد آثـار وضـعی و    
حقوقی هم داشته باشد یا خیر؟ و آیا قابـل اسـتناد اسـت؟ زیـرا،     

توانـد مـورد    ق.م.ا، نظریۀ کارشـناس مـی   211ة مادة حسب تبصر
خواهم بدانم، جایگـاه  طور کلّی میاستناد علم قاضی قرار گیرد. به

کجاسـت؟ چـون بایـد گفـت: پزشـکی       مراجعۀ ما بـه کارشناسـی  
قانونی، ابزار کارشناسی مـا اسـت. البتـه خـود ایـن ابـزار بـه مـا         

خطـایی کـه قابـل     گوید: همواره احتمال خطا وجود دارد؛ ولی می
 کنند. اغماض است و عقول متعارف جامعه به آن خطا توجهی نمی

براي همۀ ما، سابقه داشته اسـت کـه بـه آزمایشـگاه مراجعـه      
هـا و حتـی در علـم    دانـیم در آن آزمـایش  که مینماییم؛ درحالی

پزشکیِ مدرن احتمال خطا وجود دارد. ولی ما به نظـر پزشـک ـ    
ی ـ و به نتیجۀ آن آزمایش، ترتیب اثـر   عنوان کارشناس تخصصبه
دهیم. مگر اینکه با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مخـالف باشـد.    می

مرد ما، آزمایشی داده بود و به ایشان گفتـه   مثالً یکی از دوستانِ
 کـامالً روشـن اسـت کـه ایـن      در ایـن مـورد  بودند: شما باردارید! 

ت. بله؛ در چنـین  ، مخالف اوضاع و احوال مسلّم قضیه اسآزمایش
گذاریم. در  مواردي، بدون هیچ تردیدي، نتیجۀ آزمایش را کنار می
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طور است؛ زیرا جواب آزمایش، برخالف مورد تست الکل نیز همین
گوید،  اوضاع و احوال مسلّم قضیه نیست. پزشکی قانونی به ما می

 شـده گرفته وي آزمایش فردي که از مقدار الکلِ موجود در خون 
 ، از مشروبات الکلی استفاده نموده است.دهد که می است نشان

قضـایی    ، علم قاضی در روایـات همچنین الزم به ذکر است که
شود. وقتی فردي به شـرب خمـر   حضرت علی(ع) نیز مشاهده می

کردن شارب خمر، آیا در آنجا حضرت شهادت داد، و دیگري به قی
رتیـب اثـر   علی(ع)به علم خود عمل کردند، یا به شهادت شـهود ت 

هاي دیگري هم هست  دادند؟ این امر قابل توجه است. زیرا روایت
 که در آنها حضرت علی (ع) به علم خود استناد نمودند.

آقاي دکتر فرمودند، در زمان خلیفـۀ دوم بـه دلیـل شـیوع و     
بودن شرب خمر، میزان مجازات آن را افـزایش دادنـد. مـا    پرتکرار

یرا متأسفانه جامعۀ ایرانی هم در باید به این مطلب توجه کنیم؛ ز
وي مصـرف مشـروبات الکلـی سـوق     حال حاضر، به شـدت بـه سـ   

اند و با توجه به نتیجۀ تحقیقات پلیس امنیت اخالقی، ایران  یافته
به نسبت جمعیتش، پنجمین کشور پرمصرف مشروبات الکلی بـه  

آید و باز هم، بر اساس آمار پلیس امنیـت اخالقـی، مـا    حساب می
اکنـون در سـطح شـهرها و    هزار معتاد الکلی داریـم. هـم  دویست 

هایی کـه بـه    خصوصاً در تهران، رانندگی در حال مستی و تصادف
دهد، شایع شده است. در دلیل استفاده از مشروبات الکلی رخ می

بودن نیـز در  الناس هایی از حق رسد، رگهچنین حالتی، به نظر می
تظـاهر مسـتانه در خیابـان     آید. وقتی فـردي بـا  این بِزه پدید می

گردد و دیگر  کند، اثر آن مستقیماً به جامعه باز می کشی می عربده
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توان گفت، این مستی، بین فرد و خُداي اوست؛ چـون اثـر و   نمی
بازخوردي اجتماعی یافته است و دیگران را متضرر ساخته اسـت.  

 دیدگانِ یک رانندة مست، عموم جامعه هستند. زیرا خطر وقوعبزه
هر آسیبی، به واسطۀ رانندگی از طرف چنین فردي، وجـود دارد.  

الناس  هایی از حق توان گفت، در این بزه، جلوهبه همین دلیل می
 هم وجود دارد.

گونه است که به رویۀ قضاییِ غالب دادسراي ارشاد تهران، این
گرم الکـل   میلی 20نظریۀ پزشکی قانونی، مبنی بر وجود بیش از 

کنند و در قرار مجرمیت و کیفرخواست  استناد می در خون متهم
خود، به تست الکل پزشکی قانونی به عنوان مسـتند علـم قاضـی    

رغم نبودنِ شهادت شـهود (چـون در شـرب     نمایند (علیتوجه می
 خمر، شهادت شهود بسیار کم است) و عدم اقرار مرتکب).

دین بها در آنجا متفاوت است.  در سطح دادگاه نیز، رویۀ شعبه
به گواهی پزشـکی قـانونی اسـتناد     صورت که برخی شعب دادگاه

کنند؛ زیرا در گرفتنِ آزمایش و اعالم نتیجۀ آن، احتمال بروزِ  نمی
نماینـد. امـا    دهند؛ ولی شعبات دیگر به آن استناد مـی خطا را می

» دادسراي ارشاد«گونه که گفتم، رویۀ قضاییِ قریب به اتفاقِهمان
کنند، ولی رویـۀ   اهی پزشکی قانونی استناد میاین است که به گو

به گونۀ دیگري است: دو یا سه شـعبه، بـه   »دادگاه ارشاد«قضایی 
نمایند و دو یا سه شعبه هم  تست الکل پزشکی قانونی استناد می

 کنند. استناد نمی
اسـتدعا دارم، بـه ایـن    » دکتـر نوبهـار  «در پایان سـخنانم، از  

ــ اثـر و نتـایج نهـیِ اخالقـی و      1سؤاالت و ابهامات پاسـخ دهنـد:  
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ــ آیـا   2پوشی اسالم در جرایم منافی عفت چیسـت؟  سیاست بزه
شود تـا   شیوع و پرتکرار بودنِ این جرم در جامعۀ کنونی باعث می

الناسـی نیـز بـر آن مترتّـب     اللّهی، جنبـۀ حـق   عالوه بر جنبۀ حق
ـ وقتی مقام قضایی به علم رسید که متهم شرب مسـکر  3گردد؟ 
 تواند خالف علم خود عمل نماید، یا خیر؟  است، آیا می کرده

اگر شما نحوة طرح برخی از موارد حدود در فقه  :دکتر نوبهار
شوید و این تفاوت، جاي تأمل را نگاه کنید، متوجه تفاوت آنها می

کـنم   هاست این ایده را مطرح میدارد. در همین راستا، بنده سال
 تواند حد باشد. را نمی. زی1که جرم قوادي، حد نیست

شـیخ  » مقنع«و » جواهرالکالم«اگر شما به متون فقهی، مثالً 
که فقها در آنجا احکـام تکـرار    دیدخواهیدصدوق مراجعه نمایید، 

اند؛ اما ذیل جرم قـوادي، احکـام تکـرارش را     جرم حدي را آورده
اي هـم بـرخالف حـدود    جز برخی فقها). عـده اند (البته بهنیاورده

بـار مرتکـب قـوادي شـود، اعـدام      اند: اگـر کسـی پـنج    یگر گفتهِد
ار از کجا آمده است؟ چون در ب گردد. اما معلوم نیست این پنج می
بار؛ و اصالً دلیلی ندارد  بار است، یا چهار جا، یا صحبت از سههمه

که براي حدود مختلف، صرفاً از این جهت که همگی حد هستند، 
همین دلیل، بایـد تـالش کـرد تـا بـا       حکم یکسانی داده شود. به

 اجتهاد و تحقیق تاریخی، به عمق مسئله آگاهی پیدا نمود.

                                                           
، مجلـۀ  بودن جـرم قـوادي  بررسی و نقد ادلۀ حدر.ك به: نوبهار، رحـیم؛  .1

، 7ات، ش برهان و عرفان، وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیق
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گوینـد: اقّـل    خواهند اقّل حدود را بگیرنـد، مـی   وقتی فقها می
اگر قـوادي  اما ضربه شالق است؛ یعنی نصف حد قذف  40حدود 

 ،باشد، اقّل حد شـود. ایـن امـر نشـان      مـی ضربه شالق  5/37حد
د، در پشت پرده، چیزي بوده که اقّل حد را با معیار قوادي ده می

اهللا آیـت » تکملـه المنهـاج  «اند. مثالً اگر به مبـانی   محاسبه نکرده
بینید کـه در بحـث    نگاه کنید، می» االسالمشرایع«خویی یا حتی 

اما این علم به تحریم را در ». یشترط العلم بالتحریم«اند: زنا گفته
بایـد توجـه   کننـد.  وان شرط اجراي حد ذکر نمیجرم لواط به عن

، این امر اتفاقی نیست. به احتمـال زیـاد ایـن نکتـه در     داشت که
ذهن فقها بوده است که علم به تحریم، در لواط معنا ندارد؛ چون 

فهمـد کـه ایـن کـار،      هر انسانی به اقتضـاي ذات و فطـرتش مـی   
ط خـاص و  نامشروع و ناموجه است. البته ممکـن اسـت در شـرای   

بسیار نادري، کسی واقعاً نسبت به قبح این عمل، جاهل باشد؛ اما 
نوعاً اینگونه نیست. شاید به همین دلیل در لواط، علم به تحـریم  

 اند. را مطرح نکرده
گیـریم، مطالعـۀ    دقت کنید، آنچه ما از سنت بزرگان فـرا مـی  

جایز بر امام «تاریخیِ مفاهیم است. در متون فقهی ما آمده است: 
سـپس در قـانون مـا، بـه ایـن      » است که به علم خود عمل نماید.

؛ و بعد اصـالح گردیـد و در   » بر حاکم شرع...«صورت مطرح شد: 
این مطلب » تواند به علم خود عمل نماید.قاضی می« قانون آمد: 

توانـد   قابل تأمل است: آیا آن علمِ امام کـه در روایـت آمـده، مـی    
بنـدم. زیـرا   شد؟ البته بنده، راه را نمیهمان علم منِ قاضی هم با

شود که نیاز اسـت   گاهی جامعه آنچنان دچار انحطاط اخالقی می
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توان مصـرف مشـروبات   تا با مجازات، تنبهی حاصل گردد. آیا می
الکلی را، صرفاً بـا کیفـر و مجـازات پـایین آورد؟ و آیـا کیفـر بـه        

 تواند جامعه را اخالقی سازد؟ تنهایی می
م براي اصالح جامعه، از ابتدا بر مجازات تأکید کرده مگر اسال
یعنـی  » آخـر الـدواء الکَـی   «گوید: المثل معروفی می است؟ ضرب

حل باشد. کیفر، آخـرین چـاره    زدن و مجازات، باید آخرین راهداغ
اصـل  « اي با عنوان است، نه اولین راهکار. این مطلب را در مقاله

ام. البتـه، ایـن را نیـز    یح دادهتوض 1»کاربرد کمینۀ حقوق کیفري
گویم که باید به نظم عمومی جامعه هم توجـه داشـت. گـاهی    می

زنـد، در   کنـد و نظـم عمـومی را بـر هـم مـی       فردي بدمستی مـی 
صورت براي حفظ نظـم عمـومی و تنبـه خـود او و بزهکـارانِ       این

بالقوه، مجازات، کارآیی دارد. اما وقتی در فقه از حد شـرب خمـر   
گویند: اگر فردي شرب مسکر کند، حتی یک  کنند، می می صحبت

خورد. ولی این مورد  قطره و حتی اگر مست نشود، باز هم حد می
اخیر، واجد جنبۀ عمومی نیست؛ به همین دلیل است که به نظـر  

رسـد، تحقیـق در ایـن مـوارد نبایـد جـایز باشـد. اگـر کسـی           می
ب خمـر او هـم   میگساري و گستاخی کرد و عربده کشید و به شر

صورت اجراي حد، موجه است. اما ایـن شـرایط    یقین بود، در این
 باشد.خاص، موردي و قابل بررسی می

                                                           
هـاي حقـوق   مجلـه آمـوزه   ؛اصل کاربرد کمینه حقـوق کیفـري  نوبهار، رحیم؛  .1
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شیوة بکار بستن و اعمال قاعدة درء در  که امبنده بارها گفته 
 1حدود مختلف، متفاوت است و اشتباه است که بگوییم قاعدة درء

مسائل گوناگونِ قصاص، شود. فقها در  در بحث قصاص اعمال نمی
، نحوة کـاربرد ایـن قاعـده در    جویند؛ اما ه این قاعده تمسک میب

 بحث قصاص با منافیات عفت متفاوت است.
مستند بسیاري از قواعـد پرمایـه، اسـتوار و     که کنم تأکید می

گردد.  دار قرآنی و اسالمی، به قاعدة نفی عسر و حرج باز می ریشه
لَ    و«فرمایـد:  دة نفـی حـرج، مـی   مثالً قرآن در مورد قاعـ  عــا جم

یعنی خداوند در دین اسالم بر شـما  » 2جٍ الدّینِ منْ حرَ علَیکُم فی
عسر و حرج قرار نداده است. باید گفـت، ایـن قاعـده، یـک اصـل      

هاي قـرآن مجیـد ایـن    بسیار مهم و پرکاربرد است. یکی از آموزه
صـی دیگـران تجسـس    یعنـی در امـور خصو  ». والتجسسوا«است: 

تواند به سهم خود، اخالق را در نکنید. این ممنوعیت تجسس می
جامعه نهادینه سازد. هر فردي در داخل منـزل، یـک فضـاي آزاد    

تواند فـرد را بـه عـدم     رفتاري دارد. دادنِ چنین فضاي آزادي، می
ارتکاب برخی اعمال در جامعـه ترغیـب نمایـد؛ نـه اینکـه دائمـاً       

تهدید و مجازات، اخالق فـرد را کنتـرل نمـاییم.     بخواهیم به زورِ
چون در چنین حالتی، این، فشار شالق است که فرد را از جرم باز 

شدنِ اصول اخالقی. لذا، ما نباید بار نهادهـاي  دارد؛ نه نهادینهمی
هاي ایشان را بر دوش دستگاه قضایی بگذاریم.  کاري فرهنگی و کم

آورند، اگر قاضی پس از انجـام   میمثالً وقتی متهمی را نزد قاضی 
                                                           

 اند. ق. م. ا. به بحث قاعده درأ اشاره نموده 121و  120. مواد 1
 . 78سورة حج : آیۀ  .2
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کند و فرد را تا زمان محاکمه آزاد  تحقیقات، قرار متناسبی صادر 
شـود. زیـرا توقـع    نماید؛ کار قانونیِ قاضی با اعتـراض مواجـه مـی   

برخی این است که متهم باید در بازداشت بمانـد؛ حـال آنکـه مـا     
امري خالف دانیم بازداشت موقّت، هم در فقه، و هم در قانون، می

باشد و موارد آن به شدت محدود اسـت. وانگهـی، مـا بـه     اصل می
دانیم که این بازداشت موقّت، ممکن است چـه  اي میلحاظ حرفه

. در 1آثار سوئی، براي متهم یا خانوادة او بـه همـراه داشـته باشـد    
گیرد؛ امـا   انتظامی دزد را می  گویند: نیرويچنین فضایی فوراً می

کند. در صورتی که این ذهنیت غلـط   او را آزاد می دستگاه قضایی
کنند، یک اجتماعی باید اصالح گردد. اینکه برخی مردم تصور می

قاضیِ خوب، کسی است کـه متهمـان را بازداشـت کنـد، صـحیح      
باید اصالح گردد. البته شاید همین بخش  این طرز تفکر نیست و

ا انجام دهد؛ اما آموزشی قوة قضائیه بتواند قسمتی از این اصالح ر
به بیـان  این وظیفۀ همۀ نهادهاي متولی فرهنگ و آموزش است. 

، اینها بارهاي مضاعفی است که بـه غلـط بـر دوش دسـتگاه     دیگر
کـاري نهادهـاي    قضایی قرار گرفته و بخشی از آن، بـه دلیـل کـم   

 فرهنگی و آموزشی است.
بیـان  »دکتـر آقـایی  «خواهم در پاسخ به مطلبـی کـه    بنده می

پوشی، یک امر اخالقـی اسـت و    پرده که  عرض کنمباید دند، نمو

                                                           
، جواد و گلریز، امـین، بررسـی تطبیقـی    . در این مورد براي نمونه ر ك. طهماسبی1

المللی با استناد حقوق  هاي کیفري بین بازداشت موقت در مقررات و رویه دادگاه
، پـاییز و  2، شـماره  6بشر و حقوق داخلی، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 
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توان گفت، به نوعی، رویکرد کلّی و سیاست جنایی اسالم  حتی می
است. مثالً در اثبات زنا، وجود چهار شاهد با شرایط خاصی شرط 

در همین مورد، برخی فقها معتقدند: ادلّۀ  ق. م. ا 200ماده  است
توان آنهـا را در مجموعـۀ    ت، که میدسته از منافیات عفاثبات آن

، مانند ادلّۀ اثبات حد زناست. ایـن  1زنا قرار داد و تعزیري هستند
مطلب صحیح است. چون شارع در مورد امر بزرگتر کـه حـد زنـا    

پوشـی دارد؛ پـس بـه طریـق اولـی در امـر        است، سیاسـت پـرده  
کوچکتر، یعنی امور منافی عفت تعزیري هم باید همین سیاست و 

 رویکرد را پیگیري کند.
خـود جـرم    خوديدر بسیاري از کشورهاي جهان، شرب خمر، به

آیـد.  نیست؛ اما رانندگی با حالت مستی جرم بزرگی بـه حسـاب مـی   
هاي عمومی و خصوصـی  مقنن ما نیز باید قدري تأمل کند و به جنبه

این قضیه توجه نماید، نه اینکه بخواهد مقررات شرب خمـر را دقیقـاً   
نند فقه و در قالب چند مادة محدود بیان کند. یعنی بایـد مـوارد   هما

مختلف را در نظر گرفت و با توجه به جنبۀ خصوصی یا عمومی موارد 
 هاي متفاوتی را اتخاذ نمود. مختلف، سیاست

نکتۀ دیگر این است که، به عقیدة من، ما دو نوع اجراي حدود 
و » اي حـدود اشـعثی  اجر«داریم. یک نوع از آن را بنده به عنوان 

کنم. ایـن تفکیـک،   نامگذاري می» اجراي حدود علوي«دیگري را 
انـد و بـا   مستنبِط از روایتی است که فقها نیز بـه آن عمـل کـرده   

اي  اند. این روایت مربوط بـه واقعـه   توجه به مضمون آن فتوا داده
است که ظاهراً در کوفه رخ داده است: سارقی نزد حضرت علی(ع) 
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ار تمام و کمالی به سرقت نمود. حضرت به او فرمود: آیا آمد و اقر
دانـم.  دانی؟ سارق گفت: سـورة بقـره را مـی   چیزي از قرآن را می

یعنی به احترام سورة » وهبت یدك بسوره البقره«حضرت فرمود: 
بقرة قرآن که آن را از حفظ هستی، دسـتت را بـه تـو بخشـیدم.     

اي گفت که متناسب  در آن صحنه حضور داشت و جمله» اشعث«
با جریانـات تکفیـري معاصـر اسـت؛ یعنـی رویکـرد آن، خشـن و        

شـدة خـوارج   تروریستی است؛ جریانی که شکل وسیع و بازسـازي 
است که در حال ظهور در دنیاي معاصر اسـالم اسـت. اشـعث بـه     

آیا حـدي از حـدود   «گوید:  کند و می حضرت امیر(ع) اعتراض می
ده، به این نوع از اجراي حد، اجـراي  بن» کنی؟ الهی را تعطیل می

اي راجع به  گویم. حضرت فرمود: آنچه را تو شنیده حد اشعثی می
    ـا در اینجـا خـودنه اثبات شده باشد، امجایی است که جرم، با بی

 فرد به سرقت اقرار کرده است.
در این مورد، خوب تأمل کنید. تفاوت بینه با اقرار چیست؟ به 

ّ قوي، کسی  کند، در حقیقت، تائب است  که به جرمی اقرار میظنِ
و خودش از کَردة خویش پشیمان است. پس اگر فقیهـی بگویـد:   

اقرار، عنوان مشیر به توبه است و اگر واقعاً حالـت نـدامت بـراي    «
فرد حاصل شده باشد و به جرم اقرار نماید، بـا حـالتی کـه اقـرار     

وجهی راه و بیخن بیس» کندکند و بینه وجود دارد، فرق می نمی
نگفته است. حتی طبق موازین عقلی هم این دو یکی نیستند. دو 

آیـد و بـه   نفر که یکی با حالت نـدامت و انکسـار نـزد قاضـی مـی     
کند، با مجـرم شـروري   جرمش معترِف است و اظهار پشیمانی می

دهنـد، یکـی    به جرم او شهادت مـی » بینات«کند و  که اقرار نمی
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کند که ما بـا ایـن دو نفـر یکسـان      ت هم اقتضا نمینیستند. عدال
 1برخورد نماییم.

ق.م.ا. بحث تدخین  264در صدر مادة  :سؤال یکی از حضار
هم مطرح شده اسـت. آیـا ایـن مـورد، موضـوعیت دارد؟ و رویـۀ       

 قضایی دربارة آن چگونه است؟
، 165، در مـادة  1370: قـانون مجـازات   پاسخ دکتر آقـایی 

ا آورده بود. برخـی از فقهـاي معاصـر، مثـل     ر» شرب خمر«کلمۀ 
هم اعتقـاد داشـتند، شـرب، موضـوعیت     » فاضل لنکرانی«مرحوم 

من «دارد؛ چون در روایات مربوط به این موضوع، از کلماتی مانند 
استفاده شده است. پس ایشان معتقد بودند: » من شرب«یا » ناول

تواند  نمیموضوعیت دارد و سایر طرق مصرف و استعمال » شرب«
 مثبِت حد شرب خمر باشد.

، مقــنن  701، در مــوادي مثــل مــادة75امــا در قــانون ســال 
داد، شرب موضوعیت نـدارد؛   کلماتی به کار برده بود که نشان می

اسـتفاده کـرده بـود.    » استعمال مشروبات الکلـی «چون از عبارت 
و صـراحتاً در مـادة    1392سپس، مقنن در قانون مجازات اسالمی

، طرق مختلف مصرف را آورده است. گویا منظورش این بوده 264
وجه غالب است؛ اما منحصر و نافیِ سایر طُـرق  » شرب«است که 

کـردن هـم   نیست. بنابراین طرقی مانند تـدخین، تزریـق و امالـه   
                                                           

ق. م. ا. مشاهده نمود.  225توان در قسمت اخیر ماده  سخن را خمیاي ازاین  . جلوه1
زیرا به موجب این ماده در صورت عدم امکان اجراي رحـم بـا پیشـنهاد دادگـاه     
صادر کننده حکم قطعی وموافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم بـا بینـه ثابـت    

ورت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیـه محصـنه اسـت ودر غیـر اینصـ     
 باشد. موجب صد ضربه شالق براي هر یک می
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گردد. البته باید گفت، از لحـاظ پزشـکی    مشمول آن استعمال می
مسـتقیمِ وریـدي ممکـن    قانونی، تزریق مشروبات الکلی، به گونۀ 

 پذیر است.صورت سرُمی امکاننیست، بلکه به
امام صادق(ع) وجود دارد که: از : روایتی سؤال یکی از حضار

فردي نزد ایشان آمد و گفت: طبیب براي مداواي من، شرب خمر 
تجویز کرده است. امام(ع) فرمود: خداوند، درمان هیچ بیمـاري را  

 د.بفرمایی توضیحباره . در ایندر شرب خمر قرار نداده است
: این مسئله در منابع فقهی، بیش از آنچـه  آقاي دکتر نوبهار

 »االطعمـه و االشـربه  «آمده باشـد، در کتـاب   » الحدود«در کتاب 
» التـداوي بـالخمر  «بحث شده است. در آنجا مبحثـی بـا عنـوان:    

هل یجوز «یعنی درمانِ بیماري با شراب مطرح شده و آمده است: 
این روایت امام صادق (ع) نیز ظـاهراً بـه خـود    » داوي بالخمر؟الت

اند بـه   رسد. لیکن بسیاري از فقها نتوانستهحضرت رسول(ص) می
لحاظ فقهی و صرفاً با استناد به این روایت، از ادلّۀ وجـوب حفـظ   
نفس عدول نمایند. اگر در موردي واقعاً حفظ نفسِ کسی، منـوط  

جـویز پزشـک حـاذق و معتمـد)،     به شرب خمر باشد (البتـه بـه ت  
بسیاري از فقها به دلیل اطـالق ادلّـۀ وجـوب حفـظ نفـس، از آن      

اند.  اند. البته برخی فقها نیز به آن عمل کرده روایت دست برداشته
این مسئله را » الدر المنضود«هم در »اللّه گلپایگانی آیت«مرحوم 

اند. به هر هطرح کرده و به بیان اختالف اقوال و آراي فقها پرداخت
حال، عدة زیادي معتقدند: به اطـالقِ ادلّـۀ وجـوب حفـظ نفـس،      

توان شرب را ـ فقط در چنین حالتی ـ تجویز کرد. برخی نیـز     می
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با استناد به روایت مذکور، به عدم جواز شرب خمر بـراي تـداوي   
 دهند. حکم می

ــار   ــی از حض ــؤال یک ــادة س ــی 266: م ــد،  ق.م.ا. م گوی
صورت تظاهر به مصرف مسـکر محکـوم بـه    غیرمسلمان تنها در «

این ماده را با توجه به اصل تساوي در برابـر قـانون   » شود حد می
 کنید؟ چگونه توجیه می
ها پـیش در یـک   : سؤال بسیار خوبی است. سالدکتر نوبهار

کنفرانس، کسی کـه بـه مطالـب تـاریخی آگـاه بـود، بیـان کـرد:         
س بـا مسـلمانان،   هـاي صـلیبی و تمـا    ها در جریان جنگ اروپایی
را از آنان یاد گرفتند. مدارایی که در فقه اسـالمی  » مدارا«مفهوم 

انگیـز اسـت.    نسبت به حقوق اقلیـت شـده اسـت، گـاهی شـگفت     
اي که شما بِدان اشـاره کردیـد، مصـداقی از همـین مـداراي       ماده

 اسالمی است.
، معموالً قـوانین  1امروزه با استناد به اصل صالحیت سرزمینی

در مورد همۀ افرادي که در قلمرو یـک سـرزمین زنـدگی    جزایی 
شود. در بسیاري از متون اسـالمی مثـل کتـاب     کنند، اجرا می می

آمده است: اگر در یک دعـواي جزایـی، دو نفـر از    » فاضل مقداد«
تواند بـه اسـتناد    اهل ذمه حضور داشته باشند، قاضی اسالمی می

به نظرم این امر، اوج  مبانی دین خودشان، بین آنها قضاوت نماید.

                                                           
ق. ا. بدین شرح بیان شده است: قوانین جزایی ایـران دربـاره    3. این اصل در ماده 1

کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریابی و هوایی جمهوري اسـالمی  
شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگـري   ایران مرتکب جرم شوند اعمال می

 رر شده باشد.مق
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شـود. البتـه   مدارا و ارفاقی است که نسبت به اقلیـت اعمـال مـی   
کنند: اگر موضوع دعوا از سنخ جـرایمِ حـاد باشـد و در     اضافه می

صورت  انگاري نشده باشد، در این حال در قانون شرعِ آنها جرم عین
 فقط زمانی کـه  توانیم چنین کنیم. گویا منظورشان این بوده: نمی

تـوانیم   مسئله، مربوط به اختالف مجازات و ادلّۀ اثبات شـود، مـی  
گونه فتـاوي از  طبق قواعد دینی آنها عمل نماییم. به هرحال، این

آید و نشـانگر اوج مـدارا و   نقاط نورانی فقه اسالمی به حساب می
 بردباري و مسامحۀ دینی است.

کتـاب  هایی که میان مسلمانان و اقلیـت اهـل    قبالً در معاهده
شد، یکی از شروط این بود که اهل ذمه نباید تظاهر به منعقد می

عملی نمایند که طبق موازین اسالمی، حرام اسـت. ولـی آنچـه را    
تواننـد انجـام دهند؛مشـروط     داننـد، مـی   بین خودشان صحیح می

 برآنکه تظاهر به عمل حرام نکنند. 
برخـی  دانـم کـه    ذکـر ایـن مطلـب را الزم مـی    : دکتر آقایی

استادان معتقدند، علم قاضیِ مـذکور در فقـه، بـا علـم قاضـی در      
گـردد ـ    رسیدگی قضایی ـ که از اوضاع و احوال پرونده حاصل می 

 متفاوت است. 
نکتۀ دیگر این است که در برخـورد بـا جرایمـی کـه نمـود و      
تظاهر بیرونی ندارند، بـا جرایمـی کـه نمـود و بازتـاب اجتمـاعی       

ق.م.ا.  266افتراقی وجود دارد و مـادة  دارند، نوعی سیاست جنایی
نمودي از همین قضیه است. طبق این ماده، اگر شرب مسکر، بـه  
صورت پنهانی باشد، برخورد کیفري ندارد؛ اما اگر به صورت علنی 

ــن،  و آشــکار باشــد، مشــمول حــد و مجــازات مــی  گــردد کــه ای
 دهندة سیاست جنایی افتراقیِ اسالم است. نشان
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ق.م.ا. دربارة مجازات رجم است. در این  225ة مورد دیگر، ماد
 بینـۀ ثابـت  جرم با ماده بیان شده: اگر اجراي حد ممکن نباشد و 

گردد؛ چون بازتاب اجتمـاعی پیـدا    شده باشد، تبدیل به اعدام می
کرده است، ولی اگر از طریق اقـرار باشـد، تبـدیل بـه حـد جلـد       

علیـه از   اگر محکومگردد. در حین اجراي رجم هم گفته شده:  می
ثابت شده » بینه«گودال فرار کند، در صورتی که جرمِ او از طریق 

باشد، چون به نوعی بازتاب اجتماعی داشته، دوباره به گودال بـاز  
ثابـت شـده باشـد،    » اقـرار «شود؛ ولی اگر بـه وسـیلۀ    گردانده می

ننده، ، فرد اقرارک»نوبهار«شود؛ زیرا به تعبیر استاد  بازگردانده نمی
 شود.به نوعی تائب هم محسوب می

به نظرم علت این تفکیک و برخورد اجتماعی این است که اگر 
جرم، تظاهر اجتماعی داشت (مثالً فرد، شرب مسکر نمود و تظاهر 

توانیم به ادلّۀ کارشناسی و پزشکی قانونی استناد  مستانه کرد) می
ســتُّر و گونــه نبــود، بهتـر اســت سیاســت تَ کنـیم؛ ولــی اگــر ایـن  

 پوشی اعمال گردد و مراجعه به پزشکی قانونی صورت نگیرد. پرده
اي، فرد یـا   ، اگر در جامعههمانطور که بیان شد: دکتر نوبهار

کشی نمایند و  افرادي شربِ مسکر کنند و سپس بدمستی و عربده
صورت اگر بـه شـرب مسـکر او یقـین       مردم را آزار دهند، در این

ادلّـۀ کارشناسـی و اجـراي حـد مشـکلی      داشته باشیم، رجوع به 
ندارد؛ ولی اگر فـردي در منـزلش شـرب مسـکر کـرده و تظـاهر       

گویند، صـرف شـرب    صورت می اجتماعی هم نداشته باشد، در این
مسکر، حتی اگر مست هم نکند، موجب حد اسـت. بـه نظـرم در    
مورد اخیر، نباید تجسس و کنکاش نمود؛ چون تجسس و کنکاش 
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، با موازین اسالمی سازگار نیست. ولی اگر تظاهر و در این مواضع
رفـت، در ایـن    تجاهر اجتماعی داشت و بیم تجرّي و گستاخی می

حالت براي تنبه جامعه، اجراي حد الزم است. البته به شرطی که 
 یقین به شرب مسکر داشته باشیم.

 پایان
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 شده در جلسهمنابع مرتبط با مباحث مطرح
ر در خصوص موضـوعات مطـرح شـده در    (جهت مطالعه بیشت

جلسه، به خصوص اهداف مجازاتها در جرایم حـدي بـراي نمونـه    
 توانید به منابع ذیل مراجعه نمایید.)می

؛ ترجمـۀ دکتـر سـید غالمرضـا     مفـردات اصفهانی، راغب؛  .1
 . 1363 2خسروي حسینی ، انتشارات مرتضوي ، جلد 

، 3144ۀ ، مسئلرسالۀ فارسیاهللا شیخ اسحاق، فیاض، آیت .2
 قابل دسترس در سایت: 

http://alfayadh.org/fa/#books 
تفکیـک روایـات قضـایی از    داماد، سیدمصطفی؛ محقق .3

  حقـوق   دانشـکدة   حقـوقی   مجلۀ تحقیقـات ؛روایات فقهی
، تقریـر:  1383، تابستان 39دانشگاه شهید بهشتی، شمارة 

 رحیم نوبهار.
؛ جلد دوم، نهاجمبانی تکمله المموسوي خوئی، سید ابوالقاسم؛ .4

 .1390، انتشارات خرسندي، چاپ دوم، سال 218مسئلۀ 
 ۀمجلـ  ؛اصل کاربرد کمینه حقوق کیفـري نوبهار، رحیم؛ .5

اول، بهـار و   ةهاي حقـوق کیفـري، سـال اول، شـمار     آموزه
 .1390تابستان 

هـا در جـرایم جنسـی    اهداف مجـازات  نوبهار، رحیم؛ .6
مـۀ  مجلـۀ نا  مستوجب حد در حقوق کیفري اسـالمی؛ 

 .1379، پاییز 23مفید، شمارة 
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هـا در جـرایم جنسـی:    اهداف مجـازات نوبهار، رحیم؛ .7
؛قم:پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ انــدازي اســالمیچشــم

 .1390اسالمی، چاپ دوم، پاییز 
 بررسی قاعدة فقهی حرمت تنفیر از دین؛نوبهار، رحیم؛ .8

ضمیمۀ مجله تحقیقات حقوقی (یادنامۀ استاد دکتر مهدي 
 .1384، پاییز و زمستان42شهیدي)، ش

؛ بررسی و نقد ادلۀ حد بودن جرم قوادينوبهار، رحـیم؛  .9
مجلۀ برهان و عرفان، وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

 .1385، بهار 7علوم و تحقیقات، ش 
هـاي عمـومی و   حمایت کیفري از حوزه نوبهار، رحـیم؛  .10

 .1387؛ انتشارات جنگل، چاپ اول، سال خصوصی
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ارزش اثباتی گواهی پزشـکی قـانونی    بخش دوم:
 مسکر مصرفبراي اثبات 
 مقدمه
اللهـی اسـت کـه    مسکر از جرایم حدي و از نـوع حـق   مصرف

مصرف خمر و سایر  اي است.اثبات آن، مشمول قواعد سختگیرانه
ناخوشایند و نـامطلوبی از لحـاظ روحـی و     تبعاتمسکرات، آثار و 

شماري را  هاي بینیز، زیانروانی دارد. از نظر پزشکی و اجتماعی 
بردارد. امروزه ثابت شده است که اسالم در برخورد بـا مسـئله    در

مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده و بدین جهت اسـت کـه   
دنیاي امروز، بر حقانیت قانون جزایی اسـالم، نسـبت بـه مصـرف     

است که مواد  گذارد. علمِ کنونی نیز ثابت کردهمسکرات، صحه می
هایی ها و مفسدهالخبائث و ریشه همه تبهکاري لی به راستی، امالک

اســت کــه مایــه از میــان رفــتن عقــل، فکــر، ســالمت و ثــروت و 
زیـرا مصـرف الکـل عـالوه بـر      شـود.  گسیختگی نظام خانواده می

هاي جسمی، بر سیستم عصبی نیز تـأثیر گذاشـته و باعـث     جنبه
 1شود. بروز رفتارهاي غیر اخالقی و جرم و جنایت می

قانون مجازات اسالمی در مواد مختلفی در مورد مستی بحـث  
کرده است. اما مستی در قانون مجازات اسالمی تعریف نشده است 
و فقط خوردن مسکر جرم انگاشته شده است. بنابراین قانونگـذار  

                                                           
ــا روش گــز   1 ــا و همکــاران، مقایســه کرایــی الکــل منبــع تنفســی ب . حجــازي، آری

کروماتوگرافی در مظنونین به شرب خمر در پزشکی قانونی خراسان، مجله علمی 
 .1387، تابستان 2، شماره 14پزشکی قانونی، دوره 
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انگــاري نکــرده اســت، بلکــه خــوردن مســکر را    مســتی را جــرم
ر فـردي مـادة مسـکر را    انگاري کرده، به طوري که حتی اگـ  جرم

بخورد ولی مست نشود، حتی اگـر یـک قطـره هـم باشـد بـاز بـه        
شود. بنابراین آنچـه بـراي شـارع     مجازات حد اسالمی محکوم می

مقدس اسالمی مهم بوده است، مصـرف مـادة سـکرآور اسـت نـه      
قـانون   264از آن. به همـین منظـور بـر اسـاس مـاده      حالت بعد 

و  تزریـق  خـوردن،  قبیل از کرمس مصرف، 1392مجازات اسالمی 
 یـا  کنـد  مـایع، مسـت   یا باشد جامد زیاد، یا باشد کم آن تدخین
 بـودن  مسـکر  از را آن که اي گونه به مخلوط یا باشد خالص نکند،
حد است و در تبصرة آن نیز چنین آمده است  موجب نکند، خارج

 مسـتی  هرچند ،حد است مسکر) موجب جو فقاع (آب که خوردن
ع و میزان حد شرب مسکر بر طبـق نظـر مشـهور بلکـه     نو نیاورد.

قانون  266و  265باشد. این امر در مادة تازیانه می 80اشهر فقها، 
 .1نیز مورد توجه مقنن قرار گرفته است 1392مجازات اسالمی 

با وجود این در رویۀ قضـایی شـاهد ایـن هسـتیم کـه برخـی       
ر وجود الکـل در  به استناد نظریۀ پزشکی قانونی مبنی ب ها دادگاه
دهند و این گـواهی   فرد متهم، حکم به حد شرب مسکر میخون 

                                                           
  نین آمده است:. میزان و نوع حد مسکر در قانون مجازات به تبعیت از فقه امامیه چ1

 .شالق است ضربه هشتاد مسکر، مصرف حد :265  ماده
 حـد  بـه  محکـوم  مسکر، به مصرف تظاهر صورت در تنها غیرمسلمان :266 ماده
 .شود می

 حـال  در مرتکـب  لکـن  علنی نباشـد  غیرمسلمان توسط مسکر مصرف اگر ـ تبصره
 بـه عمـل   ظاهرت براي مقرر مجازات به شود ظاهر اماکن عمومی یا معابر در مستی
 گردد.می محکوم حرام
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دانند. در را مستند علم قاضی براي صدور حکم به شرب مسکر می
حالی که برخی شعب دیگر، به دلیل وجود احتمال خطا و اشتباه، 
چه در مرحلۀ اخذ آزمایش و چه در انجام و اعالم نتیجۀ آزمایش، 

ل وجود شبهه و جریان قاعدة درء، حکم به حد و همچنین به دلی
 دهند.شرب مسکر به استناد گواهی پزشکی قانونی نمی

بنابراین در خصوص این موضوع بایـد بـه نکـاتی چنـد توجـه      
توانـد مسـتند علـم    نمود. اول آنکه، آیا نظریۀ پزشکی قانونی مـی 
هـاي مـدرن    فنـاوري قاضی واقـع شـود یـا خیـر؟ توضـیح آنکـه،       

 اي در زندگی روزمره بشر پیدا کرده است. ی جایگاه ویژهالکترونیک
تواند بـه عنـوان ابزارهـایی در دسـت      می سوها از یک این فناوري

کنـد و از    مجرمان و تبهکاران قرار گیرد و ارتکاب جرم را تسهیل
سوي دیگر پلیس و سیستم عدالت کیفري نیز از این ابزارها براي 

آوري دالیل و مدارك علیه  جمعمجرمان و   کشف جرم و شناسایی
دسـت    کنند و دالیل علمی که از این طریـق بـه   آنان استفاده می

پسـندترین دالیـل و مـدارك بـه شـمار       آید در ردیف محکمـه  می
در بسیاري از کشورهاي جهان  درحال حاضر،براي نمونه  روند. می

جــرم شــایعی را در آنهــا تشــکیل  کــه راننــدگی درحــال مســتی،
ابزارهاي الکترونیکی براي تشـخیص میـزان الکـل در    از  دهد، می

 کنند. خون استفاده می
هـا  تحول و پیشرفت علـوم و فنـون در تمـام زمینـه    همچنین 

دادرس بـدون   موجب شده که در شمار روزافزونـی از اختالفـات،  
هـاي  طور کامل و صحیح جنبـه  رجوع به اشخاص خبره نتواند به

چار شود رأي خود را بـا نظـر   موضوعی اختالف را درك نماید و نا
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دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاص و اشخاصی بیاراید که به
یا حتی داشتن تجربه، تبحر و مهارت توانایی الزم را براي روشـن  

ــی   ــه اخــتالف دارا م ــوط ب ــردن عناصــر موضــوعی مرب  .باشــند ک
کارشناسی به خصوص در امور کیفري از جایگاه مهمی برخـوردار  

ه پزشکی قانونی که ابـزاري در دسـت قاضـی بـراي     از جمل ؛است
توانـد قاضـی را در    باشد و این علم تخصصـی مـی   حصول علم می

کـه بـا تکیـه بـر     با وجود ایناما  وصول به حقیقت رهنمون سازد.
هاي علمی عصر جدید ارجـاع بـه کارشناسـی و تبعیـت از     توانایی

وجود مسئله اما در قوانین کیفري م ،باشداظهارنظر آن الزامی می
کارشناسی مجمل باقی مانده است. از طرفی در عمل آمار ارجـاع  

هاي قوه قضاییه به پزشکی قانونی و پذیرش  چهل درصدي پرونده
حاکی از تمایل قضات به  نود درصد نظرات کارشناسی ارجاع شده،

عنوان یکی از ادله اثبات است و ایـن خـود    پذیرش کارشناسی به
ایـن عـدم    .1ی به سمت ادلـه علمـی اسـت   نشان تمایل رویه عمل

هـاي  تـرین چـالش  هماهنگی در قوانین در باب کارشناسی از مهم
نظر . همچنین باید توجه داشت که مرتبط با پزشکی قانونی است

باز در متون فقهی دیر از و نیست کنونی حقوق مختصکارشناس، 
 ه بابا عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروز

به تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت ایـن نهـاد بـیش از     توجه
مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد  .شود پیش احساس می

                                                           
اداره ، مندرج در سـایت  نقش پزشکی قانونی در عدالت گستريفرد، بهزاد، . مقیمی1

 با آدرس: کل زندانهاي استان تهران
http://tehranprisons.ir/index.php?Module=SMMArticles&S
MMOp=View&SMM_CMD=&PageId=1379 
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لحاظ تـأثیر آن بـر سرنوشـت دعـاوي،      یا قبول نظر کارشناس به
ز اهمیت است. اهمیت این بحث، زمانی بیشـتر آشـکار   ئبسیار حا

 .1مغایر ادله دیگر باشداظهارنظر کارشناس،  شود کهمی
 مطلب دیگر آن است که موقعیت نظریـۀ پزشـکی قـانونی در   

 از جـرائم  اثبـات  ادلـه  توضـیح آنکـه،   جرائم چیسـت؟  اثبات ادله
 قبل است. تا کیفري دادرسیو آیین  جزا حقوق مباحث مهمترین

 بحث این با مرتبط مطالب1392 اسالمی مجازات تصویب قانون از
 آیـین  قانون نیز و قانون مجازات اسالمی رد غیرمنسجم شکلی به

و  مباحـث  ایجاد موجب مسأله همین و بود آمده کیفري دادرسی
 پذیرفتـه  اثبـاتی  دالیل نظام خصوص در متعددي نظرات اختالف

 وجـود  صـورت  در گیـري تصمیم قانونگذار، چگونگی سوي از شده
 بـا  بـود.  قاضی و... گشته علم از منظور مختلف، ادله میان تعارض
 از مجـزا  بخشی اختصاص و 1392 اسالمی مجازات قانون تصویب

 گشته حل شده ذکر مشکالت از بسیاري 2اثباتی به ادله قانون این
 اتخـاذ  کیفـري  مقـنن  از سوي آنها خصوص در کارآمدي تدابیر و

 از متخـذه  قاضی، تـدابیر  علم مورد در خاص طور به است. گشته
 است. بدین داده پوشش را گذشته ابهامات از بسیاري مقنن سوي
 وضـوح  بـه  خصـوص  ایـن  در مقـرره  مـواد  محتـواي  از که ترتیب

 برآمـده  حصولی علم علم، از منظور قانونگذار که دریافت توان می

                                                           
ریم، بررسی اعتبار نظریه کارشـناس از منظـر   . ساعی، سید محمد هادي و ثقفی، م1

 .1392، سال 77، دوره 83شماره  فقه و حقوق، مجله حقوقی دادگستري،
، طی ادله اثبات در امور کیفري با عنوان 1392قانون مجازات اسالمی  بخش پنجم. 2

 به مبحث ادله اثبات پرداخته است. 164تا  160مواد 
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 بـوده  پرونـده کیفـري   در موجـود  مسـتندات  و مدارك و دالیل از
 نیز منصفانه دادرسی اصول با که شخصی علم ترتیب بدین و است

 باشد. کیفري احکام صدور براي ايضابطه تواندمینبود، ن همگون
 را مـا  جدیـد  قانون در علم قاضی به مربوط مواد مضمون عالوه به

بـه   اثباتی دلیل این ذکر علیرغم که سازدمی رهنمون نکته بدین
 160 مـاده  در ادلـه  سـایر  عـرض  هـم  و اثباتی ادله از یکی عنوان

 و علم العاده براي فوق اهمیتی قانونگذار 1قانون مجازات اسالمی 
 قانونگـذار  منظـر  از کـه  نحوي به شده قائل دادرس وجدانی اقناع

 دهد حکم ادله سایر استناد به تواندمی صورتی دادرس در کیفري،
 پرونـده  در موجـود  و مـدارك  سایر قـرائن  با همسو دالیل آن که

 . چنــین2)قــانون مجــازات اســالمی  171باشــند (مــاده  کیفــري
 اقنـاع  و علـم  کـه  نمایـد  را ایجـاب  نتیجه این تواندمی رویکردي
و  اسـت  کیفـري  محکومیـت  احکـام  صـدور  پایـه  دادرس وجدانی
 اهمیـت  بر معنوي دالیل نظام پذیرش با تعزیرات در ما قانونگذار

مسـتوجب   جـرایم  در و اسـت  تأکید نموده قاضی علم العاده فوق
 الیل قانونید هاينظام از تلفیقی پذیرش با نیز دیه و قصاص حد،

بـه   است، داده وجدانی دادرس اقناع و علم به را اولویت معنوي و
 حکم صدور مبناي صورتی در را شرعی صراحتاً دالیل که ايگونه

                                                           
سوگند در موارد مقرر قسامه و از اقرار، شهادت،  ادله اثبات جرم عبارت -160ماده ١

 است. علم قاضیو  قانونی
 به نوبت و است معتبر وي اقرار کند، جرم ارتکاب به اقرار متهم هرگاه -171 ماده. 2

 امـارات  و قـرائن  کننـده رسیدگی قاضی بررسی با اینکه مگر رسد،نمی دیگر ادله
 انجـام  را الزم بررسی و تحقیق ادگاه،د صورت دراین که باشد اقرار مفاد برخالف

 .کندمی ذکر رأي در را اقرار مخالف امارات و قرائن و دهد می
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باشـد (مـاده    آنهـا نداشـته   خالف به علم دادرس که است دانسته
 دسـت  ایـن  در و ترتیـب  ایـن  بـه  .1)قانون مجازات اسالمی  161

 وجـدانی  اقنـاع  و علم به از رسیدن دادرس که صورتی در جرایم،
 وي و وجدان علم با مخالف که قانونی دالیل به تواندمی بماند، باز

 بـه  علـم  اثبـات،  ادله به عمل در دیگر بیان به عمل نماید. نباشد
 نداشـته  وجـود  خـالف  بـه  علـم  که همین نیست بلکه شرط وفاق
 امکـان  مایـد، ن اي واردخدشه آنها صحت به نتواند دادرس و باشد
 .2دارد وجود حکم صدور

با توجه به اینکـه ایـن موضـوع مـورد اخـتالف اسـت و آراي       
باشد، بدین صـورت کـه   نیز در این خصوص متعارض می ها دادگاه
به استناد نظریۀ پزشکی قـانونی مبنـی بـر وجـود      ها دادگاهبرخی 

دهنـد در  مسکر مـی  مصرفالکل در خون فرد متهم، حکم به حد 
برخی شعب دیگر، به دلیل وجود احتمال خطا و اشتباه، حالی که 

چه در مرحلۀ اخذ آزمایش و چه در انجام و اعالم نتیجۀ آزمایش، 
و همچنین به دلیل وجود شبهه و جریان قاعدة درء، حکم به حد 

دهنــد، مســکر بــه اســتناد گــواهی پزشــکی قــانونی نمــی مصــرف
عاونـت آمـوزش   بر آن شد تا بـا همکـاري م   قوه قضاییهپژوهشگاه 

مبادرت به تشکیل جلسۀ نقد و بررسـی  دادگستري استان تهران، 
                                                           

در مواردي که دعواي کیفري با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که  -161ماده . 1
کنـد مگـر   شود، قاضی به استناد آنهـا رأي صـادر مـی    موضوعیت دارد، اثبات می

 ن داشته باشد.اینکه علم به خالف آ
. حیدري، الهام، اعتبار علم قاضی در صدور احکام کیفري در قانون مجازات اسالمی 2

، پژوهشـنامه حقـوق کیفـري، سـال پـنجم، شـمارة دوم، پـاییز و        1392مصوب 
 .108، ص 1393زمستان 
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هـاي  این موضوع همراه بـا تحلیـل رأي قضـایی در مرکـز دادگـاه     
ــدنظر اســتان تهــران نما ــد و در ایــن خصــوص از قضــات  تجدی ی

پـس از طـرح    1هاي تجدیدنظر تهران دعوت به عمل آمـد.  دادگاه
این موضوع، بـه بیـان    موضوع در جلسه، قضات حاضر در خصوص

 ها و استدالالت خویش پرداختند.دیدگاه
در ادامه، براي نمونه به چهار مورد از آراي قضـاییِ متهـافتی   

شود تـا اخـتالف و   که در این خصوص صادر شده است، اشاره می
 تشتت رویۀ قضائی در این خصوص به طور کامل نشان داده شود؛

زشـکی قـانونی   که موافق پذیرش گـواهی پ  آرایی )الف
مبنی بر وجود الکل در خون فرد، براي صدور حکـم بـه   

 مسکر هستند: مصرفحد 

 وجود الکل در خون به عنوان اماره شرب خمر  .1
توانـد  خون متهم، مـی  الکل در وجود نظریه آزمایشگاه دال بر

امارة قضایی مبنی بر شرب خمر توسط متهم باشد کـه البتـه بـه    
توانـد  به همـراه دالیـل دیگـر مـی    تنهایی مثبت حد نیست، بلکه 

 مثبت حد شرب خمر باشد.
 رأي دادگــاه بدوي

و م. فرزنـد ق.  یات پرونده آقایـان ع.م. فرزنـد ق.   حسب محتو
متهم هستند به اولی اخالل در نظم عمومی و دومی شـرب خمـر   

                                                           
اي با همین عنوان در مرکـز آمـوزش قضـات     طور که اشاره شد، قبالً جلسه همان. ١

 ضور کارآموزان قضایی تشکیل شده که در بخش اول آمده است.تهران و با ح
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نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونـده،   ؛آن به شرح مضبوط در
تحقیقات مقدماتی و قرار مجرمیـت و   اظهارات متهمان در مرحله

ــت ــماره  کیفرخواس ــده    900592ش ــارات نماین ــتماع اظه و اس
دادستان، نیز استماع دفاعیـات مـتهم ردیـف اول و اقـرار صـریح      

و قرائن و امارات موجـود  متهم ردیف دوم، نیز نظر به سایر دالیل 
متهم ردیف  از جمله نظریه آزمایشگاه دال بر وجود الکل در خون

م، دادگاه نسبت به متهم ردیف اول به لحاظ فقـد ادلـه اثبـاتی    دو
قـانون   37کافی انتساب بزه را محـرز ندانسـته مسـتنداً بـه اصـل     

قانون آیین دادرسـی   177اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده 
الیه از بزه انتسابی صـادر و اعـالم و در   کیفري رأي بر برائت مشار

تسـاب بـزه را محـرز دانسـته،     خصوص متهم ردیف دوم دادگـاه ان 
ــواد    ــه م ــتنداً ب ــانون  176و 174، 169، 165،166،168مس از ق

مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه تازیانـه از بـاب   
نماید. رأي صـادره حضـوري محسـوب و ظـرف     حدود محکوم می

مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیـدنظرخواهی در محـاکم   
 باشد.ان تهران میمحترم تجدیدنظراست

 دادمهر ـدادگاه عمومی جزایی تهران 1051رئیس شعبه
 رأي دادگــاه تجدیدنظر

درخصــوص تجدیــدنظرخواهی آقــاي و.م. نســبت بــه دادنامــه 
 1051شــعبه محتــرم  صــادره از 4/2/91مــورخ  00114شــماره 

الیه به لحاظ شرب خمـر  دادگاه عمومی تهران که ضمن آن مشار
بـا   ،د تازیه حد شرب مسکر گردیده اسـت محکوم به تحمل هشتا

عنایت به محتویات پرونده و مالحظه الیحه تجدیدنظرخواهی نظر 
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به اینکه در مجمـوع ایـراد و اعتـراض موجـه و مـؤثري از ناحیـه       
تجدیدنظرخواه به عمـل نیامـده کـه گسـیختن و نقـض دادنامـه       

و اصـداري نیـز فاقـد ایـراد     عنه را ایجاب نماید و دادنامه معترض
قانون آیین  257به استناد بند الف ماده  ،ثر قانونی استاشکال مؤ

اصــالحی قــانون تشــکیل  22دادرســی کیفــري و مقــررات مــاده 
هاي عمومی و انقالب ضمن رد تجدیـدنظرخواهی دادنامـه   دادگاه

االشـعار تأییـد   تجدیدنظرخواسته را باعطف توجه به مراتـب فـوق  
 نماید. رأي صادره قطعی است. می

 مستشاردادگاه،  ـ دادگاه تجدیدنظراستان تهران  22یس شعبه رئ
 نوري نجفی. ـشهرابی فراهانی 

 کفایت گواهی پزشکی قانونی براي اثبات شرب خمر .2
اگر متهم براي آزمایش الکل به پزشکی قانونی فرستاده شود و 
گواهی پزشکی قانونی متعاقب اخذ تست الکل بیانگر وجود مقادیر 

تواند موجد علم کل در بدن متهم باشد، این امر میبسیار زیادي ال
 قاضی و اثبات کنندة حد شرب خمر باشد.

 رأي دادگــاه بدوي
در خصوص اتهام س.ب. فرزند س.الف. مبنی بر شرب خمر با 
ــاد    ــزارش واصــله و مف ــده، گ ــات پرون ــع محتوی ــه جمی ــت ب عنای

 تهران و توجه به 21کیفرخواست صادره از سوي دادسراي ناحیه 
دفاعیات بالوجه نامبرده در دادگاه که به جهـت فـرار از مجـازات    
مطرح گردیده است و همچنین توجه به دالئـل، قـرائن و امـارات    
متقن و موجد حصول علم و یقین بر بزهکاري وي در حد استقرار 
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خصوصاً گواهی پزشکی قـانونی متعاقـب اخـذ تسـت     حد شرعی، 
در بدن وي ناشی از شرب الکل و وجود مقادیر بسیار زیادي الکل 

و راننـدگی بـا وسـیله نقلیـه      خمر بـه تشـخیص پزشـکی قـانونی    
موتوري در حال بسیار نامتعادل به داللت گزارش ضابطین قضائی 

و 166، 165، 105فلـذا بـه اسـتناد مـواد      .بزهکاریش محرز است
از قانون مجازات اسـالمی حکـم محکومیـت وي بـه تحمـل       174

رأي صـادره   .گـردد هشتاد تازیانه حد شـرعی صـادر و اعـالم مـی    
قابـل تجدیـدنظر در    ،حضوري و ظـرف بیسـت روز پـس از ابـالغ    

 باشد.محاکم تجدیدنظر استان تهران می
 صحرائیان -تهران  زاییجدادگاه عمومی  1088رئیس شعبه 

 رأي دادگــاه تجدیدنظر
در مورد تجدیدنظرخواهی س.ب. نسـبت بـه دادنامـه شـماره     

دادگاه عمومی جزایی تهران  1088صادره از شعبه  527-8/5/91
که به موجب آن حکم بر محکومیـت تجدیـدنظرخواه بـه هشـتاد     

بـا توجـه بـه     ،ضربه شالق به اتهام شرب خمر صادر گردیده است
کار متهم و اظهارات وي که وقوع یا عدم وقوع بزه را مواجـه بـا   ان

نظر به عدم کفایت ادله و با عنایت بـه اصـل    ،تردید ساخته است
قـانون آیـین دادرسـی     257شق ب ماده  4برائت مستنداً به بند 

نمایـد.  کیفري حکم بر نقض رأي بدوي و برائت متهم صـادر مـی  
 رأي صادره قطعی است.

عظیمی ـاستیري ـ  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 27ه مستشاران شعب  
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 جواز عمل به علم قاضی براي اثبات حد شرب خمر .3
تواند با توجه به نتیجـۀ آزمـایش سـنجش الکـل در     قاضی می

خون فرد متهم و نحـوة دسـتگیري او و سـایر قـراین موجـود در      
قـانون مجـازات اسـالمی     105پرونده به علم رسیده و طبق مادة 

 را محکوم به حد شرب خمر کند. فرد

 دادگــاه بدويرأي 
ساله آزاد به لحاظ  39در خصوص اتهام آقاي ع.ش. فرزند ج. 

صدور قرار قبولی کفالت دایر به شرب خمر بدین توضیح که طبق 
ضابطان قضایی در پی اعالم گزارش احدي  1/4/91گزارش مورخ 

بـار بـا   از شهروندان که بیان داشته دقـایقی پـیش جهـت حمـل     
ماشین کامیون خود به خیابان آمده شخصی به وي حمله کرده و 
با قفل فرمان چنـدین مرتبـه بـه کـامیون وي زده و قصـد پیـاده       

تماس گرفته و شخص مورد  110کردن او را داشته و او با پلیس 
اند که خود را ع.ع. نظر در محل حضور داشته که او را فرا خوانده

رسیده که روب از دهانش به مشام میمعرفی کرده و بوي تند مش
اند. شاکی موصوف وي را دستگیر و به یگان مربوطه هدایت نموده

در کالنتري رضایت خود را اعالم داشته و متهم در نـزد ضـابطان   
بیان نموده که بر سر راننـدگی بـا فـرد مـذکور بحثشـان شـده و       

انـد و خـوردن مشـروب الکلـی را قبـول      درگیري فیزیکی نداشته
میلـی   82در گواهی پزشکی قانونی جنوب اشاره به کرده است . ن

گرم الکل اتیلیک شده که در خون وي یافت گردیـده اسـت و در   
ذیل نام قید گردیده که مـتهم در حالـت مسـتی از دادن عکـس     

و در دادسرا بیان داشته که لیدوکآیین مصرف کرده  امتناع ورزیده
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گردیده و دفاعیات خـود را   است و در دادگاه نیز شدیداً منکر بزه
تکرار کرده است. با توجه به اینکه  ،که عیناً در دادسرا بیان نموده

در سوابق متهم اشاره به شرب خمر و نگهداري و حمـل مشـروب   
بـه شـرح    ،الکلی شده که در اجراي احکام مختومه گردیده اسـت 

متهم در دادگاه بیان داشـته کـه در    16/5/91جلسه مورخ صورت
شرب خمر تبرئه و در خصوص و نگهداري مشروب الکلی به مورد 

صد هزار تومان هزار تومان جریمه و نیز یک 250ده ضربه شالق، 
علـی ایحـال    ؛محکوم گردیده و حکم اجرا شده است جریمه دیگر

دادگاه با عنایت به جمیـع اوراق و محتویـات پرونـده و مالحظـه     
مشروب داشته سوابق اعالمی در خصوص وي که یک مورد حمل 

گـواهی پزشـکی   و محکوم گردیده است و حکم نیـز اجـرا شـده،    
بـه نظـر دادگـاه     ،و سایر قرائن و امارات موجود در پرونـده  قانونی

نامبرده با علم و اطالع به اینکه نتیجه اقرار منجر به صدور حکـم  
از اقرار به خـوردن مشـروب الکلـی     ،محکومیت وي خواهد گردید

ذا دادگاه ارتکاب بزه را از سوي متهم موصـوف  ورزد، فلامتناع می
قانون مجازات اسالمی کـه   105محرز تشخیص و به استناد ماده 

الناس به علم اهللا و حقتواند در حقحاکم شرع می«دارد مقرر می
همـان   174و ماده ...» خود عمل کند و حد الهی را جاري نماید 

ه شـالق  قانون حکم بـه محکومیـت وي بـه تحمـل هشـتاد ضـرب      
نمایـد. ایـن رأي حضـوري    شرعی صادر و اعـالم مـی   عنوان حد به

قابـل تجدیـدنظرخواهی در    ،محسوب و ظرف بیست روز از ابـالغ 
 محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 

 توحیدلوـ  عمومی تهران جزاییدادگاه  1084دادرس شعبه 
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 رأي دادگــاه تجدیدنظر
ت بـه دادنامـه   درخصوص تجدیدنظرخواهی آقاي ن.الف. نسـب 

دادگاه عمومی جزایی در محکومیت  1084شعبه  570/91شماره 
وي به حد شرب خمر با عنایت بـه مجمـوع محتویـات پرونـده و     

یحـه  توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریـان دادرسـی و ال  
و نحوه دستگیري وي و با توجه  تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه
قانون مجازات اسالمی  105ماده به سوابق وي و استناد دادگاه به 

ــو     ــه از س ــدوي و اینک ــه ب ــتندات دادنام ــی) و مس ــم قاض ي (عل
ثري که موجبات نقض دادنامـه  تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤ

ــه    ــده و دادنام ــل نیام ــه عم ــراهم آورد ب ــته را ف تجدیدنظرخواس
عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته و مستنداً به بند معترض
قانون آیین دادرسی کیفري ضمن تائید حکم به رد  257ه الف ماد

 گردد. رأي صادره قطعی است.می اعتراض تجدیدنظرخواه صادر
 مستشار دادگاه ـدادگاه تجدیدنظر استان تهران  39رئیس شعبه 

 شفیعی خورشیدي ـرضائی 
نمونه رأيِ مخالف، در خصوص پـذیرش گـواهی    )ب

قاضی براي پزشکی قانونی به عنوان مستند علم 
 صدور حکم به حد شرب مسکر: 

 عدم اعتبار نظریه پزشکی قانونی در اثبات حد شرب خمر. .1
نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ و یا  صرف

اعالم نتیجه آزمایش، دلیل شرعی و قانونی براي اثبات جرم شرب 
 شود.خمر که از جرایم حدي است، محسوب نمی
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 يرأي دادگــاه بدو
سـاله دائـر بـه     23در خصوص اتهـام آقـاي ه.الـف. فرزنـد م.     

نگهداري و حمل مشروبات الکلـی موضـوع کیفرخواسـت شـماره     
تهران  21صادره از دادسراي ناحیه  16/3/1391مورخ  3000493

با توجه به محتویات پرونده، گـزارش مـأمورین نیـروي انتظـامی،     
مشـروب   کشف یازده عدد کیسه مشروب ساندیسی و سـه بطـري  

جلسه کشف منضـم در  الکلی پلمپ نشده از متهم به شرح صورت
پرونده اظهارات و اقرار صریح وي بزه انتسابی به نامبرده محـرز و  

قانون مجازات اسالمی  702مسلم است. لذا دادگاه به استناد ماده 
همان قـانون بـه لحـاظ     22) و با رعایت ماده 22/8/87(اصالحی 

نامبرده را بـه پرداخـت ده میلیـون ریـال      فقد سابقه و جوانی وي
پرداخت هفت میلیـون  جزاي نقدي بدل از حبس و شالق و نیز به

ریال بابت ارزش عرفی مشروب مکشوفه به میـزان کمتـر از پـنج    
نمایـد در خصـوص   برابر ارزش عرفی آن در حق دولت محکوم می

ساله دائر بـه شـرب خمـر (شـرب      24اتهام آقاي م.الف. فرزند ع. 
سکر) با توجه به انکار شدید نسبت به اتهام وارده و نظـر بـه اینکـه    م

صرف نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در أخذ و یا اعـالم  
و دلیـل   شـود نتیجه آزمایش دلیل شـرعی و قـانونی محسـوب نمـی    

لـذا دادگـاه بـا تمسـک بـه       ،جهت اثبات آن وجود نـدارد  دیگري نیز
قانون اساسی، حکم برائـت نـامبرده    37صل حاکمیت اصاله البرائه و ا

نماید. حکم صادره حضوري و ظرف مدت بیست روز پس را صادر می
 باشد.قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان می ،از ابالغ

 معدنی پور ـتهران  جزاییدادگاه عمومی  1090دادرس شعبه 
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 اه تجدیدنظررأي دادگ
نسبت به دادنامه شـماره  در خصوص تجدیدنظرخواهی ه.الف. 

دادگاه عمومی تهران که به  1090صادره از شعبه  434-24/4/91
موجب آن حکم بر محکومیـت تجدیـدنظرخواه بـه یـک فقـره ده      
میلیون جزاي نقدي و یک فقره هفت میلیون ریال جزاي نقدي به 

نظر به  ،اتهام نگهداري و حمل مشروبات الکلی صادر گردیده است
رحله از رسیدگی از ناحیه تجدیـدنظرخواه ایـراد و   اینکه در این م

اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامـه تجدیدنظرخواسـته را   
فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیـده اسـت و تجدیـدنظرخواهی بـا     

قـانون آیـین دادرسـی در     240یک از شقوق مندرج در ماده هیچ
ظرخواهی دادگاه ضمن رد تجدیـدن  ؛باشدامور کیفري منطبق نمی

قانون مذکور دادنامه  257به عمل آمده در اجراي بند الف از ماده 
 این رأي قطعی است.  .نماید استوار می موصوف را تأیید و

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 27مستشاران شعبه 
 عظیمیـ  استیري 

اي که در خصوص این موضوع قابل هايِ عمدهسؤاالت و چالش
ه مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار     ن جلسـ باشـند و در ایـ  طرح مـی 

 اند، عبارتند از: گرفته
اللهی مثل مصرف آیا در جرایم حدي به خصوص موارد حق .1

توان به استناد نظریۀ پزشکی قانونی که علیرغم مسکر، می
 رود، حکم به حد داد؟دقت فراوان، احتمال خطا در آن می

علـم  توانـد مسـتند   آیا نظریۀ پزشکی قانونی به تنهایی می .2
 قاضی براي صدور حکم به حد مصرف مسکر باشد؟
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 ارزش اثباتی نظریۀ پزشکی قانونی چقدر است؟ .3
تواند در ایـن مـورد   می »درء الحدود بالشبهاتت«آیا قاعدة  .4

 مانع اثبات حد مصرف مسکر گردد؟
 یهیپژوهشگاه قوه قضا

 رویۀ قضاییپژوهشکده استخراج و مطالعات 
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رابطه با نقش اثباتی گـواهی   موضوع بحث در :اهوارکیآقاي 
توضـیح آنکـه،    اسـت.  1مسکرمصرف پزشکی قانونی در اثبات حد 

برخی قضات به استناد گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل 
زیاد و غیرمتعارف در خون فرد، حکم به حد شرب مسـکر داده و  

گیرنـد. امـا در مقابـل، برخـی     این گواهی را جزو ادله اثبـات مـی  
تقدند که ادلۀ اثبات شرب مسکر شامل شهادت شهود و قضات مع

 اقرار است و چنانچه شاهدي وجود نداشته و متهم هم منکر باشد،
آور محسـوب نشـده و   قـانونی علـم  صرف وجـود گـواهی پزشـکی    

ند. کنمیرأي بر برائت متهم صادر  لذا وتوان حکم به حد داد  نمی
ه احتمـال وجـود   استدالل این قضات عمدتاً بر این اساس است ک

خطـا و اشـتباه در گـواهی پزشــکی قـانونی وجـود دارد و همــین      
تواند مستند حکم شده و لذا نمی 2احتمال باعث جریان قاعدة درأ

 هر دو رویکرد در رویۀ عملی وجود دارد. حد قرار گیرد.
                                                           

-تازیانه می 80نوع و میزان حد شرب مسکر بر طبق نظر مشهور بلکه اشهر فقها، . 1
نیز مورد توجـه   1392قانون مجازات اسالمی  266و  265باشد. این امر در مادة 

به تبعیت از فقه مقنن قرار گرفته است. میزان و نوع حد مسکر در قانون مجازات 
 .شالق است ضربه هشتاد مسکر، مصرف حد :265  ماده امامیه چنین آمده است:

 حـد  بـه  محکـوم  مسکر، به مصرف تظاهر صورت در تنها غیرمسلمان :266 ماده
 مرتکـب  لکن علنی نباشد غیرمسلمان توسط مسکر مصرف اگر -تبصره .شود می
 تظاهر براي مقرر مجازات به دشو ظاهر اماکن عمومی یا معابر در مستی حال در

 گردد.می محکوم حرام به عمل
گمان مشهورترین قاعدة باب حدود ـ که نخست در باب حـدود مطـرح شـده و      بی. 2

سپس از تسري آن به تعزیرات و سایر مجازاتهـا بحـث شـده اسـت ـ قاعـدة درأ       
لم است. ظاهر اصحاب و فقهاي امامیه و حتی اهل سنت پذیرش این قاعده و تسا

مـن القواعـد   «اي که مرحوم آیت اهللا سبزواري این قاعـده را   بر آن است؛ به گونه
نیاز از بحث  و بی» التی ارسلوها ارسال المسلّمات وجعلوها مما استدل بها العلیها
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در ابتدا ذکر این مطلـب الزم اسـت کـه علـم     : آقاي زجاجی
ادلۀ اثباتی محسوب شده و لذا  قاضی بر طبق موازین قانونی، جزو

شود، قاضی هم از لحاظ قـانونی و  علم حاصل  قاضی برايچنانچه 
کـه بـه علـم خـود عمـل کنـد؛       هم از لحاظ شـرعی تکلیـف دارد   

نظرهایی که در خصوص امکان استناد بـه  بنابراین فارغ از اختالف
علم قاضـی در فقـه و در بـین فقهـا وجـود دارد، قـانون مجـازات        

مطلب دیگر ایـن اسـت کـه     .1ین امکان را پذیرفته استاسالمی ا
اثبـات جـرایم حـدي    «برخی نویسندگان و قضـات معتقدنـد کـه    

اي است و ادلۀ اثبات آنهـا   گیرانه طور کلی مشمول قواعد سخت به
ثبـات آنهـا را تعبیـر بـه محــال     اآنقـدر دشـوار اسـت کـه برخـی      

سـختگیري   . در نقد این نظر باید توجه داشت که ایـن 2»اند کرده
                                                                                                   

داند؛ اما در عین حال فقیـه بزرگـی از فقهـاي امامیـه      و بررسی مستندات آن می
را صـحیح   »ادرئـوا الحـدود بالشـبهات   «همچون مرحوم آیت اهللا خـویی، روایـت   

نیز در اینکه ایـن قاعـده مطلـب     برخیداند و به چنین عمومی قائل نیست.  نمی
جدیدي را بیان کند، تامالتی دارند. مفاد اجمالی قاعده آن اسـت کـه حـدود بـا     

شود که هـیچ   شوند و مجازات حدي تنها در صورتی جاري می شبهه برداشته می
قاعـدة درأ در  آبـادي،  رك. احمد حاجی دهدر میان نباشد.  اي گونه شک و شبهه

. همچنـین  1384، سـال  6، مجلۀ فقه و حقوق، شـمارة  فقه امامیه و حقوق ایران
به این قاعده تصریح کرده و آن  1392ق. م. ا.  120براي اولین بار مقنن در ماده 

ا برخـی از  را به صورت قانونی، اینچنین بیان داشته است: هر گاه وقـوع جـرم یـ   
شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفري مورد شبهه یا تردید قرار گیرد 

 شود. و دلیلی بر نفی آنه یافت نشود، حسب مومرد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی
از علم قاضی به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا نـام بـرده و    160. قانونگذار در مادة 1

قانون مجازات اسالمی  214تا  211م قاضی، طی مواد در فصل پنجم با عنوان عل
 به تعریف و شرایط علم قاضی اشاره نموده است.

نوبهار، رحیم، اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در . براي نمونه رك. 2
؛ نوبهار، رحـیم،  1379، پاییز 23حقوق کیفري اسالمی، مجلۀ نامۀ مفید، شمارة 
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در مورد همۀ حدود نیست و به بیان دیگر، این قواعد سختگیرانه 
قانونگـذار   پوشی نسبت به کلیۀ حـدود جریـان نـدارد.   و بحث بزه

مورد از حدود الهی را در قانون احصاء نموده است کـه   12ایرانی 
(یعنـی  جرایم منافی عفت یا جرایم جنسی  ها شاملچهار مورد آن

 رویکـرد  ،در این چهار موردو  1است )مساحقه تفخیذ وزنا، لواط، 
 سیاست جنایی اسالم ایـن اسـت کـه ادلـۀ اثبـات آن مشـخص و      

(قـوادي،   مشمول قواعد سختگیرانه باشد. اما در مورد سایر حدود
النبی، مصرف مسکر، سرقت حدي، محاربه، بغی، افساد قذف، سب

قـدس و  شارع م اخیر، حدود در مورد گونه نیست. این 2االرض) فی
به تبع آن قانونگذار ایرانی، برخوردي مشابه با سایر جرایم اتخـاذ  

اي که در مورد جـرایم جنسـی   نموده و مشمول قواعد سختگیرانه
جریان دارد، نیست. در این موارد چنانچه دو شاهد یا دو بار اقرار 

شـود و حتـی جرایمـی ماننـد     وجود داشته باشد، حـد ثابـت مـی   
ثابـت خواهـد    هـم  با یکبار اقـرار  ،االرض فیو افساد  بغیمحاربه، 

پوشـی اسـالم در مـورد    مطلب دیگر در خصوص سیاست بزه. 3شد
                                                                                                   

انـدازي اسـالمی، پژوهشـگاه علـوم و     ایم جنسـی: چشـم  ها در جر اهداف مجازات
 .1390فرهنگ اسالمی، قم، چاپ دوم، پاییز 

تـا   233و لواط، مساحقه و تفخیذ هم طـی مـواد    232تا  221. جرم زنا طی مواد 1
 بینی شده است.پیش 1392قانون مجازات اسالمی  242

النبـی  و سب 262 تا 245و حد قذف طی مواد  246تا  242. حد قوادي طی مواد 2
و سرقت طی مـواد   267تا  264و مصرف مسکر طی مواد  264تا  262طی مواد 

 286و بغی و افساد هم طی مـواد   285تا  279و محاربه طی مواد  279تا  267
 اند.بینی شدهپیش 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  288تا 

گر در جرائم زیر کـه نصـاب   بار اقرار کافی است، مدر کلیه جرائم، یک -172ماده . 3
 آن به شرح زیر است: 
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است. یعنی شارع مقدس در مورد جرایم جنسی و  1جرایم جنسی
پوشـی داشـته و   به طور کلی در مسائل منافی عفت، اعتقاد بر بزه

قاضی را از تحقیـق و جسـتجوي در آنهـا بازداشـته اسـت. مـثالً       
اند، شارع اصراري چنانچه دو نفر با رضایت رابطۀ نامشروعی داشته

البتـه بایـد توجـه     .2بر تفحص و تحقیق و آشکار شدن آنها نـدارد 
                                                                                                   

 چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه -الف
 دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد -ب

 بار اقرار کافی است.براي اثبات جنبه غیر کیفري کلیه جرائم، یک -1تبصره 
تواند در یک یـا چنـد    در مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار می - 2تبصره 

 جلسه انجام شود.
با کنکاش در مواردي همچون مبناي جرم انگاري، نظام حـاکم بـر ادلـه اثبـات و     . 1

هاي اسالمی شود که آموزهبررسی عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن می
کید فراوان بر قبح ذاتی این اعمـال و اثبـات مسـؤولیت اخالقـی بـراي      أبه رغم ت

-ن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیري از اثبات آنها اصرار مـی مرتکبان آ
با این  ،کید اصلی بر اصالح مرتکبان و نادم شدن آنهاستأورزد. در مجازات نیز ت

حال، اهدافی همچون بازدارندگی عمـومی و خصوصـی، اجـراي عـدالت و حتـی      
ار، رحیم، اهـداف  رك. نوبهارضاي خاطر بزه دیدگان نیز از نظر دور نمانده است. 

مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفري اسـالمی، مجلـۀ نامـۀ    
؛ نوبهار، رحیم، اهداف مجازاتها در جرایم جنسـی:  1379، پاییز 23مفید، شمارة 

اندازي اسالمی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسـالمی، قـم، چـاپ دوم، پـاییز     چشم
در جـرایم جنسـی، مجلـۀ حقـوق      ؛ محمدي، علی، سیاست جنایی اسـالم 1390

 .1389، بهار 24اسالمی، سال هفتم، شمارة 
انجـام هرگونـه    :1392قانون آیـین دادرسـی کیفـري     102ماده براي نمونه رك. . 2

تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هـیچ فـردي در   
عـام واقـع   این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردي که جرم در مرئـی و منظـر   

شده و یا داراي شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب 
و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی 

در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد  -1تبصره  انجام می شود.
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پوشی در موارد اکراه و عنـف وجـود نـدارد،    داشت که سیاست بزه
یعنی در صورتی که زناي به عنف وجود داشته باشد، اتفاقـاً نظـر   

پوشـی  یق بوده و مشمول سیاست بزهشارع بر تحقیق و بررسی دق
نبـی،   بقـوادي، سـ   اما در مـورد سـایر حـدود ماننـد     .1گردندنمی

تقد معشارع اتفاقاً  بغی و هاي حدي، محاربه مصرف مسکر، سرقت
 هـا حد تلقی شدن آن حتی د ونشواست که اینها مطرح و پیگیري 

 بنابراین، در مورد مصرف مسکر کهدهد.  اهمیت قضیه را نشان می
موضوع مورد بحث هم هست، نیز باید توجه داشته باشیم که این 

پوشی و رویکرد تسامح و تساهل نیست. جرم مشمول سیاست بزه
در مورد حـدود،   1392 قانون مجازات اسالمیحتی به نظر بنده، 

مقـرر  قانون مجـازات اسـالمی    220پا را فراتر گذاشته و در مادة 
ر ایـن قـانون ذکـر نشـده     در مورد حدودي کـه د نموده است که 

) قـانون اساسـی   167( طبق اصل یکصد و شصـت و هفـتم   ،است
یعنی جواز ارجاع و اسـتناد   شود. جمهوري اسالمی ایران عمل می

قضـات ملـزم بـه     ،به فقه را داده است و لذا در محدودة این مـاده 

                                                                                                   
قاضی وي را توصیه به پوشاندن جرم و عـدم  و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، 

قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قـانونی را   -2تبصره  کند.اقرار می
دیـده   در جرایم مذکور در ایـن مـاده، اگـر بـزه     -3تبصره  به شاهدان تذکر دهد.

دیده  محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه
که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حـق طـرح   بالغی 

 شکایت دارد.
. براي مطالعۀ بیشتر در این خصوص رك. صـادقی، محمـدهادي، گـرایش کیفـري     1

شناسی، دانشـگاه تربیـت   سیاست جنایی اسالم، رسالۀ دکتري حقوق جزا و جرم
 .1373مدرس، سال 
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 1مثالً چنانچه موضـوع ارتـداد   رسیدگی و مراجعه به فقه هستند.
براي رسیدگی و صـدور حکـم بایـد بـه منـابع       مطرح شود، قاضی

 معتبر اسالمی و فتاواي فقها مراجعه نماید.
 1392نیز قانون مجـازات اسـالمی    مصرف مسکردر مورد حد 

 264 مادهتري را اعمال نموده است. بدین صورت که قواعد سخت
 از مسـکر  مصـرف  دارد کـه مقرر می 1392قانون مجازات اسالمی 

 یا باشد جامد زیاد، یا باشد کم آن تدخین و تزریق خوردن، قبیل
 آن که اي گونه به مخلوط یا باشد خالص نکند، یا کند مست مایع،

اما قانون مجـازات   .است حد موجب نکند، خارج بودن مسکر از را
جاي اصطالح مصـرف مسـکر، از اصـطالح شـرب     ب 1370اسالمی 

و تزریـق را  و لذا مواردي مانند تدخین  2مسکر استفاده نموده بود

                                                           
است. در فرهنـگ دینـی بـه    » بازگشت«به معناي و در لغت » ردد«از واژه  . ارتداد1

شـخص مرتـد بـه کسـی     . شودگفته می» ارتداد و رده«بازگشت از اسالم به کفر 
شود که از اسالم خارج شده و کافر شده باشد. از نظر فقیهـان اسـالمی   گفته می

از پدر یـا   یکی که است کسی فطري مرتد. ملی. 2  . فطري1مرتد دو نوع است؛ 
حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و این شخص بعد از بلـوغش اظهـار   مادرش در

اسالم نماید و سپس از اسالم خارج شود. مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش 
درحال انعقاد نطفه او کافر باشند و این شخص بعد از بلوغش اظهار کفر نمایـد و  

ید، مثل فرد مسـیحی  بعد اسالم بیاورد و سپس از اسالم برگردد و اظهار کفر نما
. براي مطالعه بیشتر رك. صادق که اسالم بیاورد و سپس به دین مسیحی برگردد

نطاد نائینی، مجید، ارتداد و حکمت تشریع آن در اسالم، چاپ شده در هفته نامه 
 .1392پنجره (هفته نامه سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، اسفنده ماه 

خـوردن  داشـت:  در این خصوص بیان می 1370المی قانون مجازات اس 165مادة . 2
موجب حد است. اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص  مسکر

 .یا مخلوط باشد به حدي که آن را از مسکر بودن خارج نکند
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 به اعتقاد بنده، نسبت به مسکرات که به هر حال 1شد.شامل نمی
بایستی سختگیري جزء نجسات عینی و تأکید شارع مقدس است، 

 زیادي شود.
گـواهی   گردد که آیااین سؤال مطرح می در بحث ادله اثبات،

تواند به عنوان دلیل اثباتی بـراي حـد مصـرف    می پزشکی قانونی
ادلـه  ، 1392قانون مجازات اسالمی  160ماده د؟ مسکر تلقی گرد

اقرار، شهادت، قسـامه و سـوگند در مـوارد    را شامل  مایاثبات جر
 گواهی پزشکی قـانونی لذا  است. دانسته مقرر قانونی و علم قاضی

بحـث ایـن   گردد. امـا  فی نفسه از ادلۀ اثبات جرایم محسوب نمی
همـراه   2امـارات گواهی پزشکی با سایر قـرائن و  چنانچه است که 

                                                           
. فقیهان اسالمی درباره رفتار موجب حد اتفاق نظر ندارند. برخی صرفاً شرب مسکر 1

بـه   1392ق. م.ا.  264دانند. مقـنن در مـاده    ول آن را موجب حد میوبرخی تنا
تبعیت از برخی فقیهان، مصرف مسکر به طور مطلق را موجب حد دانسته اسـت.  
براي مطالعه بیشتر در این خصوص رك. خزاعی، میثم و همکاران، ارزیابی مفهوم 

، 7امیه، شماره ق. م. ا، مجله مطالعات فقه ام 264شرب مسکر با نگرشی به ماده 
 .1395پاییز و زمستان 

احوالی است که به حکم قانون یا  اماره عبارت از اوضاع وقانون مدنی:  1321ماده . 2
امـارات  قـانون مـدنی:    1322 ماده. شوددر نظر قاضی دلیل بر امري شناخته می

ه امارات مـذکور  را دلیل بر امري قرار داده مثل قانونی اماراتی است که قانون آن
و  و غیرآنهـا  1159و  1158و  1100و  109و  35در این قـانون از قبیـل مـواد    

امـارات قـانونی   قـانون مـدنی:    1323ماده . سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر
اگرچه از دعاوي باشدکه به شـهادت شـهود قابـل اثبـات نیسـت       درکلیه دعاوي

قـانون مـدنی:    1324مـاده  . برخالف آن موجود باشـد  معتبراست مگر آنکه دلیل
اوضاع و احـوالی در خصـوص    اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از

قابل اثبات باشد  مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوي به شهادت شهود
 .یا ادله دیگر را تکمیل کند



 هی پزشکی قانونی در ادلّه اثبات ... جایگاه گوا/  81

 

آور  شود؟ این مـوارد اگـر نوعـاً علـم     علم قاضی میآیا باعث  باشد،
قـانون   211ة مـادة  تبصر چنانکه در ت تمام خواهد بودباشد، حج

مـواردي از قبیـل نظریـه    بیـان شـده اسـت کـه     مجازات اسالمی 
کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش 

توانـد   آور باشـند مـی   و امارات که نوعاً علـم ضابطان و سایر قرائن 
مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی کـه  

تواند مـالك صـدور حکـم     شود، نمی نوعاً موجب یقین قاضی نمی
لذا چنانچه نظریۀ پزشکی قانونی بـا سـایر قـرائن و امـارات      باشد.

قانون  211بق مادة و البته مطا آور باشد تواند علم میهمراه گردد، 
در مواردي که مستند حکم، علم قاضی است، وي مجازات اسالمی 

طور صریح   موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به
  در حکم قید کند.

اي اسـت کـه    ک مسـئله به عنوان یـ  نیز نظریۀ پزشکی قانونی
 دارد و چنانچه قاضی از ایـن نظریـه و   1کاشفیت طریقیت و جنبۀ

                                                           
گاهی صفت قطـع   هستند که از اصطالحات اصول فقه »طریقیت«و » موضوعیت. «1

باشد، در هر دو مورد؛ اگر قطع یا ظن (گمـان)   و گاهی صفت اماره می واقع شده
در حکم شرعی قید شده باشند و حکم شرعی متوقّف بر تحقـق آن دو باشـد، از   

شود و اگر این دو (قطع و ظن) در حکم شـرعی دخیـل    یاد می آن به موضوعیت
ارجی)، خارجی (موضوع خـ  هنباشند و فقط راهی باشند براي کشف حکم یا واقع

در بحث حدود؛ مثالً اگر اقرار و شـهادت   .شود یاد می از آن دو با صفت طریقیت
شهود؛ موضوعیت داشته باشد، بدان معنا است که زنا بر طبق احکام شرعی فقط 
از این دو طریق قابل اثبات است. اما اگر اقرار و شهادت را طریقی براي رسـیدن  

توانـد   ري علم به ارتکاب زنا پیدا کرد مـی به واقع بدانیم، قاضی از هر طریق دیگ
، فرهنــگ تشــریحى  والیــى، عیســىرك.  .شــخص مــورد نظــر را مجــازات کنــد

 .1387، نشر نی، تهران، 346اصطالحات اصول، ص 
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سایر امارات و قراین به علم برسد، موظف است که بـه علـم خـود    
قانون مجـازات اسـالمی    212ی قانونگذار در مادة عمل کند و حت

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر بیان داشته است که 
علم، بین باقی بمانـد، آن ادلـه بـراي قاضـی      در تعارض باشد اگر

ستندات علم خود و جهات رد ادلـه  معتبر نیست و قاضی با ذکر م
کند. چنانچه براي قاضی علم حاصـل نشـود،   دیگر، رأي صادر می

ایـن   شـود.  ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مـی 
دهد که قانونگذار به علـم قاضـی اهمیـت زیـادي     مقرره نشان می

رسد که در میان آراي ذکر شده، نظر شعبۀ . به نظر میداده است
صحیح باشد. زیرا این شـعبه بـا اسـتناد بـه گـواهی پزشـکی        39

سوابق متهم در خریـد و  و همچنین قرائن و اماراتی مانند  قانونی
بـه اسـتناد علـم قاضـی،     به علم رسـیده و   فروش مشروبات الکلی

 211جواز این امـر در مـادة    حکم به حد شرب مسکر داده است.
علـم قاضـی    ده اسـت: بدین صورت بیان شقانون مجازات اسالمی 

عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امري است که نزد وي 
شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضی است، وي  مطرح می

طور صریح  موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به
بنابراین باید دقت داشت که قاضی براي استناد  در حکم قید کند.

باید قرائن و امارات مستند این علم را به طور دقیـق  به علم خود 
هم این ایراد وجود دارد کـه قاضـی    27بیان کند و در رأي شعبۀ 

 استدالل متقنی براي رأي خود نیاورده است.
در ابتدا و بـه عنـوان مقدمـه، ذکـر ایـن       :راسخ متین آقاي

تواند به علم خود عمل نمایـد   آیا قاضی میمطلب الزم است که 
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وجـود دارد. برخـی   چهـار نظـر فقهـی    در این خصوص خیر؟ یا 
النـاس،  اهللا و حقمعتقدند که قاضی در مطلق حدود، اعم از حق

جایز است که به علم خودش عمل کند. مرحوم شـیخ طوسـی و   
عدم نظر دوم، سیدمرتضی ادعاي اجماع روي این مسئله کردند. 

اهللا و  قوقیعنی به هیچ عنوان چه در ح به طور مطلق است.جواز 
اجازه ندارد به علم خودش عمل کنـد  الناس قاضی  چه در حقوق

جـواز در   نظـر سـوم،   جنید این نظر را داشته است. فقط ابن که
اهللا بهجت  مرحوم آیتاست که  الناس جواز در حق اهللا و عدم حق

تواند به علم خودش عمل قاضی می اهللا اعتقاد داشتند که در حق
الناس نظر چهارم، جواز در حق تواند. س نمیالنا حق نماید اما در

اهللا) و  مقام معظم رهبـري (حفظـه   اهللا است.و عدم جواز در حق
است  ایناهللا) اعتقاد و نظرشان  اهللا سیستانی (حفظه حضرت آیت

و  به علم خود عمل کنـد  تواند نمی اهللا مطلقاً در حدودقاضی که 
نظـر اکثـر    صر نیـز در میان مراجع معا تواند. الناس می حقوقدر 

تواند به علم خودش عمـل   می مطلقاًآنها بر این است که قاضی 
این علم اوالً باید به صورت علـم حسـی یـا قریـب بـه       اما .1نماید

                                                           
یثربـی،  علم قاضی و نظر فقهاي مختلف در مورد آن براي نمونـه رك.  در خصوص . 1

ۀ حقـوق خصوصـی، شـمارة    علی محمد، بررسی علم قاضی در فقه و قانون، مجلـ 
لو، علیرضا، امارات قضـایی در حقـوق کیفـري    قرجه؛ 1385، پاییز و زمستان 11

؛ 1388، بهـار و تابسـتان   49ایران و انگلیس، مجلۀ تحقیقـات حقـوقی، شـمارة    
ستوده، حمید و سعیدي، علی، حجیت امارات قضایی بر مبناي علم قاضی؛ اثبات 

؛ موسـویان،  1392، بهـار  75ۀ فقـه، شـمارة   جرم با نگاه بـه دانـش روز، فصـلنام   
ها، شمارة سیدابوالفضل، قلمرو حجیت علم قاضی در فقه، مجلۀ مقاالت و بررسی

؛ خورسندیان، محمدعلی، بررسی حجیت علـم قاضـی در فقـه و    1384، سال 77
، سـال  41حقوق ایران، مجلۀ علوم اجتماعی و انسـانی دانشـگاه شـیراز، شـمارة     
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موظف است قرائن و امارات بین مسـتند علـم   ثانیاً حس باشد و 
بـراي نمونـه، چنانچـه     طور صریح در حکم قید کنـد.  خود را به

نیز  پزشکی قانونی است، دالیل و قرائن دیگري یۀمستند آن نظر
 در کنار آن باشد.  باید

در مورد آراي مورد بحث هم ذکر این توضیح الزم اسـت کـه   
از نظر محتوا و استدالل و استنباط بـا   27و شعبۀ  39رأي شعبۀ 

دادگاه تجدیدنظر مورد  39هم متفاوت هستند. رأیی که در شعبه 
ر نظر پزشکی قـانونی بـوده اسـت و در    مبتنی بتأیید قرار گرفته، 

کنار آن قرائن و اماراتی هم وجود داشته اسـت. مـثالً مـتهم ایـن     
رم دادگاه بـدوي  چون رئیس محت بوده است. 1از اهل ریبهپرونده 

ب خمر راستدالل کرده که متهم چند مورد سابقۀ مظنونیت به ش
ســابقه  داشــته کــه برائــت حاصــل کــرده اســت و در عــین حــال

نیز داشته است و  2یت به حمل و نگهداري مشروبات الکلیمحکوم
                                                                                                   

، مصطفی، اعتبار اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در اثبات مجاز؛ اربابی1383
، تابسـتان و  8و7جرم از منظر فقه امامیه، مجلۀ فقه پزشکی، سال سـوم، شـمارة   

بیـت، سـال   ؛ مؤمن قمی، محمد، حجیت علم قاضی، مجلۀ فقـه اهـل  1390پاییز 
  .1381، تابستان 30هشتم، شمارة 

اهـل ریبـه بـه کسـی      ت.و شک آمده اسـ  بدگمانی، تهمتریبه در لغت به معناي . 1
زنـد مـورد اتهـام و     مـی  شود که به لحاظ رفتارِ مشکوکی که از وي سـر  گفته می

شوند  مرتکب خالف می جامعهاز این رو، به کسانی که در  .بدگمانی دیگران است
شود؛ زیرا رفتار بـد آنـان در جامعـه موجـب سـلب اطمینـان        اهل ریبه گفته می

گردد و آنان را در کارهایشان در موضع شک و اتهـام   دیگران نسبت به ایشان می
چنـان کـه بـه     .دهد. در روایاتی به بدعتگذار اهل ریبه اطالق شده است قرار می

 . رك. شود انسانهاي شرور و فسادگر در اجتماع نیز اهل ریبه گفته می
http://www.wikifeqh.ir. 

هر کس مشـروبات  دارد: در این خصوص مقرر می 1375قانون تعزیرات  702ماده . 2
الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یـا در معـرض فـروش قراردهـد یـا حمـل یـا        
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این قرائن را به همراه نظریۀ پزشـکی قـانونی بـراي حصـول علـم      
قاضی و صدور حکم به حد شرب مسکر کافی دانسته است. اما در 

که رأي آن به درستی نقض شده است، استدالل و  27رأي شعبه 
و مسـتندات علـم   ادلۀ کافی براي اثبات شرب مسکر وجود ندارد 

زیرا قاضی به مواردي مانند حرکـات   قاضی هم تبیین نشده است.
مارپیچ در هنگام رانندگی و گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود 

تواند موارد نمیاستناد نموده است اما این  الکل زیاد در خون فرد
بـه   توانبراي نمونه می به عنوان مبادي و مبانی علم قاضی باشد.

دختـري را  حضرت علی (ع) نیز اشاره کرد که در طی آن قضاوت 
کرده بود خدمت که هرگز ازدواج ن که حامله شده بود با وجود این

در مورد حکم به عمل شنیع زنا آوردند و ایشان  (ع) حضرت امیر
توانیم به صرف وجود گواهی پزشکی حال ما چگونه می. ندنداد او

ون فرد، حکم به حد شـرب  قانونی مبنی بر وجود الکل زیاد در خ
 شواهد و قرائن دیگـري مسکر دهیم؟ لذا عالوه بر این گواهی باید 

باشد تا با کمک آنها بتوان به علم قاضـی دسـت    داشته نیز وجود
در این خصوص استفتائاتی نیز صورت گرفته اسـت. سـؤال    یافت.

مستند چنانچه مطرح شده و پاسخ مراجع بدین صورت بوده است: 
ت دارد؟      علم قاضی  یکی از امور ذیل باشـد آیـا از نظـر شـرعی حجیـ

گفتگـوي   ب). الف) اقرار یا شهادت کمتر از حـد نصـاب نـزد قاضـی    
ج) محتویـات  . غیررسمی متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلی و غیـره 

ــده  ــود در پرون ــرائن موج ــانونی، . و ق ــکی ق ــۀ پزش ــناس  د) نظری کارش

                                                                                                   
نگهداري کند یا در اختیار دیگري قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تـا  

) ضربه شالق و نیز پرداخت جزاي نقدي به میـزان پـنج برابـر    74هفتاد و چهار (
 شود. عرفی (تجاري) کاالي یادشده محکوم میارزش 
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لم و... . در پاسخ به ایـن  . ه) وجود عکس، فینگاري و غیره انگشت
اهللا) فرمودنـد:   (حفظـه  اهللا سـیدعلی سیسـتانی   حضرت آیتسؤال 

هـایی کـه مطلـب را روشـن      علم قاضی حجـت نیسـت، ولـی راه   «
کند به طوري که هر کس از آن راه علم پیـدا کنـد و اجتهـاد     می

حضـرت  ». شخصی در آن دخالت ندارد، بینه است و کـافی اسـت  
اگـر قاضـی از طریـق    «فرماینـد کـه    هللا) میا اهللا صافی(حفظه آیت

کشف و شهود یا رمل و صالب بخواهد به یک علمی برسد، حتـی  
در فـرض  «فرماینـد   همچنین می». شود سلب صالحیت از وي می

براي خودش حجت  قاطع باشد، اگرچه این قطعمذکور اگر قاضی 
است ولی وجود این حال در شخص و خروج او از متعارف موجب 

نفوذ حکم او و بلکـه حرمـت مداخلـۀ او در     حیت و عدمسلب صال
فرماینـد:  مـی اهللا)  مقام معظـم رهبري(حفظـه   ».امور قضایی است

استنباطی پزشکی قانونی حجت شرعی  آزمایش پزشکی و نظریۀ«
بر وقوع عمل یا صدور آن از شخص بخصوصی نیست. میزان قیام 

ار و اعتـراف  بینه شرعیه با شروط معتبـره در ایـن بـاره و یـا اقـر     
بر بـزه ارتکـابی اسـت و چنانچـه حـاکم از      اختیاري و صریح متهمین 

قرائن و شواهدي که نوعاً مفید علم باشد علم بـه صـدور بـزه از متهمـین     
تواند بر طبق علم خود وفـق مقـررات حکـم قضـایی را      حاصل نماید، می

 ».صادر نماید
ن در خصوص نقد دو رأي مورد بحـث بایـد بیـا   : نورزاد آقاي

مسـتند علـم   گواهی پزشـکی قـانونی را   داشت که یکی از این آرا 
خود قرار داده است و بر اساس نظریۀ پزشکی قانونی، علم برایش 
حاصل شده و حکم به شرب مسـکر داده اسـت. امـا شـعبۀ دیگـر      
چنین استداللی نداشته و از گواهی پزشکی قانونی به علم نرسیده 
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بـه سـایر   واهی پزشکی قانونی عالوه بر گ، 27در رأي شعبه است. 
نیز دادگاه به  39شده است. در رأي شعبه  نیز اشاره ادله و قرائن

حال سؤال مهم این است کـه آیـا    سابقۀ متهم اشاره داشته است.
پاسخ  ؟آور باشد تواند علممی گواهی پزشکی قانونی و سابقه متهم

گـردد. توضـیح آنکـه،    این سؤال به بحث علم قاضـی مربـوط مـی   
تـا   211 و در طی مواد 1392انونگذار در قانون مجازات اسالمی ق

و حجیت آن پرداخته است. لذا در حال  1به بحث علم قاضی 214
حاضر، علم قاضی به صراحت از ادلۀ اثبات دعوا محسـوب شـده و   
قضات در صورت وجود شرایط، مکلفند که به آن استناد نمایند و 

عدم حجیت علـم قاضـی در   بنابراین مباحث مربوط به حجیت یا 
لـذا در   حال حاضر و با توجه به صـراحت قـانونی، منتفـی اسـت.    

 167فیه با سکوت قانونی مواجه نیستیم که نیازي به اصل مانحن

                                                           
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امري است که   -211ماده . 1

شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضی است، وي موظف  نزد وي مطرح می
 طور صـریح در حکـم قیـد کنـد.     است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به

واردي از قبیـل نظریـه کارشـناس، معاینـه محـل، تحقیقـات محلـی،        مـ  -تبصره
آور باشـند   اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات کـه نوعـاً علـم   

تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی کـه نوعـاً    می
در  -212ه مـاد  تواند مالك صدور حکم باشـد.  شود، نمی موجب یقین قاضی نمی

صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعـارض باشـد اگـرعلم، بـین بـاقی      
بماند، آن ادله براي قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکـر مسـتندات علـم خـود و     

کند. چنانچه براي قاضی علم حاصـل نشـود،   جهات رد ادله دیگر، رأي صادر می
در تعارض  -213ماده  شود. صادر می ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأي

سایر ادله با یکدیگر، اقـرار بـر شـهادت شـرعی، قسـامه و سـوگند مقـدم اسـت.         
 همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
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 و مراجعه به منابع اسالمی و فتاواي معتبـر باشـد.   1قانون اساسی
در حال حاضر و مطابق موازین قانونی، علم قاضی یکی از  بنابراین

اي اثبات دعواست و قاضی وظیفه دارد که چنانچه در قضیهطرق 
آور وجود دارد که باعث ایجاد علـم بـراي   قرائن و امارات نوعاً علم

. در موضوع مورد بحث این سؤال شود، به آنها استناد نمایدوي می
آور اسـت و  ی پزشـکی قـانونی علـم   گردد که آیـا گـواه  مطرح می

در مـادة   اضی قرار گیرد یا خیـر؟ تواند به عنوان مستند علم ق می
 کرده است روشنحدود علم قاضی را قانون مجازات اسالمی  211

علم قاضی عبارت از یقین حاصـل از مسـتندات   و بیان داشته که 
. قانونگـذار در ایـن   شـود  بین در امري است که نزد وي مطرح می

ماده به مستندات بین اشاره نموده و هدفش از این کار هـم ایـن   
امـا   ده که مستندات علم قاضی کامالً روشـن و محکـم باشـند،   بو

 یار احراز آن را مشخص ننموده است.مالك و مع
در گذشته هم مواردي بوده که در دیوانعالی کشور مطرح شده 

سه  براي نمونه، .و بحث علم قاضی در آنها مطرح بوده استاست 
 ر دادند.به اتفاق آرا نظدر این خصوص وجود دارد که  اصرايرأي 

، قـرائن و شـواهد   پزشکی قـانونی  در این سه رأي عالوه بر نظریۀ
سوابق متهم  و اظهارات مطلعین ،اظهارات یک شاهد دیگري مانند

نیز وجود داشته اسـت امـا دیوانعـالی کشـور بـا       در مورد جرم زنا

                                                           
 هـر دعـوا را در    کند حکم  کوشش  است  موظف  قاضی      م:یکصد و شصت و هف  اصل. 1

معتبـر،    یا فتاواي  منابع معتبر اسالمی  ا استناد بهبیابد و اگر نیابد ب  مدونه  قوانین
یـا    یـا اجمـال    یـا نقـص    سـکوت   بهانه  تواند به  را صادر نماید و نمی  قضیه  حکم

 .ورزد  امتناع  دعوا و صدور حکم  به  از رسیدگی  مدونه  قوانین  تعارض
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وجود این همه ادله و قرائن، باز هم نظریۀ پزشکی قانونی را مفید 
 .علم ندانسته است

بیان شده که ، 25/10/1380مورخ  20در رأي اصراري شماره 
 معتبـر و غیرمخـدوش باشـد. در ایـن رأي     مستند علم قاضی باید

که  با توجه به انکار متهم، عدم اقامۀ بینه و اینکه استدالل کردند 
مسـتندات   ،گواهی پزشکی قانونی به مفهوم دخول داللـت نـدارد  

. انسته و حکم به حـد ندادنـد  قاضی را غیرمعتبر و مخدوش د علم
در رأي مزبور، سوابق متهم و شهادت یک شاهد به عنوان مستند 

آن را  دیوانعالی کشور بـه اتفـاق آرا   که علم قاضی قرار گرفته بود
 دیوانعالی کشور 13/03/1381مورخ  4. در رأي شماره نپذیرفتند

ه شد ، استناد به علم قاضیبوده است 1که مربوط به زناي به عنف
است و مستندات علم هم سابقۀ متهم و شهادت یک شـاهد بـوده   

آور ندانسـته  است، اما دیوانعالی به اتفاق آرا این مستندات را علم
                                                           

حد زنـا در   :دارددر این خصوص مقرر می 1392قانون مجازات اسالمی  224ماده . 1
 موارد زیر اعدام است:

 زنا با محارم نسبی  -الف
 زانی است.اعدام زنا با زن پدر که موجب  -ب
 زانی است.اعدام زناي مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب  -پ
 زانی است.اعدام زناي به عنف یا اکراه از سوي زانی که موجب  -ت

حسـب مـورد، تـابع سـایر احکـام       مجازات زانیه در بنـدهاي(ب) و(پ)  -1تبصره
 مربوط به زنا است.

هرگاه کسی با زنی که راضی به زنـاي بـا او نباشـد در حـال بیهوشـی،       -2تبصره
خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زناي بـه عنـف اسـت. در زنـا از طریـق      

یـا ترسـاندن زن    اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریـق ربـایش، تهدیـد و   
 ه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاري است.اگرچ
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 بـر مبنـاي علـم قاضـی،     صدور حکماست و بیان داشته است که 
باشد کـه چنـین    آور بودن مستندات می و علم مشروط به متعارف

 امري در پرونده وجود ندارد.
 ،خواهیم به علم خـود عمـل کنـیم    که میراین در مواردي بناب

صـورت صـریح و    مختار و آزاد نیستیم. اوالً مستند علـم بایـد بـه   
یعنی قاضـی بایـد اسـتدالل کنـد کـه       شود.روشن در رأي آورده 

چگونه به علم رسیده است. ثانیاً، مستندات علم باید متعارف بوده 
علم در رأي ذکر شـود و ایـن    لذا باید مستند آور باشد. نوعاً علمو 

مستندات باید متعارف باشد و نوعاً براي قاضی موجب حصول علم 
اگر چنین علمی حاصل شد، قاضی مکلف است کـه  شود. یقین و 

ات باید اصل این مستنددر مورد  به عالوه به علم خود عمل نماید.
ستندات به طـرفین  این مبدین معنا که رعایت شده باشد؛  1تناظر

                                                           
اصـل    بر اساس ایـن  اصل تناظر یکی از اصول راهبردي آیین دادرسی مدنی است.. 1

قـرار    عالوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشـه  هر یک از اصحاب دعوا باید،
طـرح    انباید فرصت و امکـ  ادله و استدالالت رقیب را داشته باشد، دادن ادعاها،

نمایـد کـه   این اصـل ایجـاب مـی   . ادله و استدالالت خود را نیز دارا باشد ادعاها،
اصحاب دعوا بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته هاي خـود و کشـف   

دانند، اعم از ادعاها، ادلّه و اسـتدالالت، بـه آگـاهی قاضـی     واقع الزم و مفید می
هی از آنچه رقیب در این خصوص ارائه نموده و برسانند و در عین حال امکان آگا

نیز فرصت مورد مناقشه قرار دادن آنها را داشته باشند. این اصـل کـه در نهایـت    
شـمرده مـی شـود و    » اصـل عـام حقـوق   «براي تأمین برابري اصحاب دعواسـت  

ها در مراجع قضاوتی، به مفهوم اعم، بنابراین شمولی عام دارد و بر تمام دادرسی
است، چه دادرسی هایی که مشمول آیین اختصاصی بوده و یا قواعـد عـام   حاکم 

اصل تناظر به رابطه ي اصحاب دعـوا محـدود نمـی     .دادرسی بر آنها حاکم باشد
رك. شمس، عبداهللا،  .شود، نقش قاضی نیز در این خصوص فوق العاده مهم است

 .1381تان ، بهار و تابس36و  35اصل تناظر، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شمارة 
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ه شده باشد و حق جرح و دفاع از آنها براي طرفین فراهم شده ارائ
قضـات  اي که وجود دارد این است که در رویۀ عملـی،  نکته باشد.

ی مانند گواهی پزشـکی قـانونی را نوعـاً    مستندات دیوانعالی کشور
گـاه سـابقه    مـا نبایـد هـیچ   همچنین دانند.  متعارف نمی آور و علم

بســیاري از  ر نظــر بگیـریم. در مـتهم را بــه عنـوان یــک قرینـه د   
کنند به قاضی ارائه نمی سابقه متهم را هاي قضایی اساساً سیستم

تـوان گفـت کـه    مثالً نمی کند.طرفی قضاوت  بی تا قاضی بتواند با
سابقه خرید و فروش مشروبات الکلـی دارد، پـس    چون فرد متهم

چنـین مسـتندي    .ین فرد مشروبات الکلی مصـرف نمـوده اسـت   ا
رأي  مستنداترسد که یست و به همین دلیل به نظر میدرست ن

 آور نیست. نوعاً علم 39شعبه 
، علـم  1قانون مجازات اسالمی 160ماده  در: پور موسی آقاي

قاضی به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا در کنار سـایر ادلـه آورده   
شده است در این ماده بین شهادت شهود یا اقـرار و علـم قاضـی    

نشده است و آنها را در عرض هم آورده است. اما این  تفاوتی قائل
صـرف صــدور گـواهی پزشـکی قــانونی    علـم بایـد مســتند باشـد.    

شود؛ یکی  علم به دو صورت مطرح میباشد.  مبناي علمتواند  نمی
و یک مورد هـم علـم یقینـی در مقابـل     علم در مقابل جهل است 

ا اعتقـاد  مـ  درصد 70عنی ما علم ظنی هم داریم. اگر ظن است. ی
گویند علم حاصل شـده   داشته باشیم که موضوع درست است، می

 ، مسـامحه و حـدود در مورد شرع  که مبناي این. با توجه به 2است

                                                           
سـوگند در مـوارد   قسـامه و  ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شـهادت،   -160ماده . 1

 است. و علم قاضی مقرر قانونی
 گویند.. به این نوع از علم، ظن متآخم به علم یا قطع عرفی می2
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یعنی علـم   ، لذا منظور از این علم، علم ظنی است،پوشی است بزه
یقینی در مقابل علم ظنی. پس اگر گواهی پزشکی قانونی با سایر 

تشمام بوي الکل از دهـان مـتهم، گـواهی    مثل اس قرائن و امارات
و بـراي  تطـابق داشـته باشـد     پزشکی قانونی، سابقه کیفـري و...، 

حکم به حـد صـادر    توان، در اینصورت میشودقاضی علم حاصل 
صــرف گــواهی پزشــکی قــانونی دلیــل بــر علــم نیســت  کــرد واالّ
که ممکن است که گواهی صادر شده یا آزمایش بـه عمـل    کمااین

 در آزمایشـات دقیقـی ماننـد    که ال داشته باشد. کمااینآمده اشک
 هم این احتمال خطا کامالً وجود دارد. DNA آزمایش

دلیل دیگر هم این است که اکثر فقها علم قاضـی را بـه طـور    
دانند و حتی برخی از فقهـا بـر ایـن امـر ادعـاي       مطلق حجت می

د کـه  فرماینـ  ) مـی علیـه  اهللا حضرت امام (رحمـه اند. اجماع نموده
ا الناس در فرض نبود بینه ی و حقوق اهللا تواند در حقوق قاضی می«

اقرار یا قسم به علم خود حکم کند. بلکه اگر بینه مخالف بـا علـم   
تواند کسـی را   تواند بر طبق بینه حکم کند و نمی قاضی بود، نمی

طور کـه ذکـر   . البته همان1»گوید قسم بدهد داند دروغ می که می
لف هـم در ایـن خصـوص وجـود دارد و یکـی از      شد، نظرات مخـا 

                                                           
براي قاضی جـایز اسـت کـه    «امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله چنین می آورد: . 1

حکم صادر نماید، بدون اینکه نیاز به اقامه بینه، و اقرار یا قسم  طبق علم خودش
داشته باشد. بلکه جایز نیست بر او که در حقـوق انسـان و همچنـین در حقـوق     
الهی بر اساس بینه حکم دهد در هنگامی که مخالف علمـش هسـت یـا سـوگند     
 کسی که در نظرش دروغگو باشد. بله جـایز اسـت بـر او نداشـتن قصـدي بـراي      

قضاوت در این صورت با عدم مشخص بودن و تعیـین بـر او بـه عبـارت روشـنتر      
یعنی در صورتیکه بر او واجب عینی نباشـد، پـذیرش امـر قضـاوت بـر او واجـب       

 ).367، ص 2نیست. (الموسوي الخمینی، تحریرالوسیله، ج 
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کنند، روایتی از پیامبر (ص) دالیلی که مخالفان به آن استناد می
من بر طبق قسم و بر طبق شهادت شهود «فرموده است  است که
 .»1دهم حکم می

برخی از مواد قـانونی نیـز اختیـار     که در است  این دلیل سوم
 171 ثالً در مـادة بررسی و تفحص به قاضـی داده شـده اسـت. مـ    

 هرگـاه  اسـت کـه   شـده  اقرار گفتهقانون مجازات اسالمی در باب 
 بـه  نوبـت  و است معتبر وي اقرار کند، جرم ارتکاب به اقرار متهم
 کننـده  رسـیدگی  قاضـی  بررسی با اینکه مگر رسد، نمی دیگر ادله

 دادگـاه،  صورت دراین که باشد اقرار مفاد برخالف امارات و قرائن
 مخـالف  امـارات  و قـرائن  و دهد می انجام را الزم ررسیب و تحقیق

حکـم   تـوان  به صرف اقرار نمییعنی  .کند می ذکر رأي در را اقرار
قانون مجازات اسالمی  187در مادة  کرد. یا در باب شهادت، صادر

در شهادت شرعی نباید علـم بـه خـالف مفـاد     بیان شده است که 
امارات بر خالف مفـاد شـهادت    شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و

                                                           
  بیـنَکُم   إِنَّمـا أَقْضـی  «فرمایـد:   (ص) می گونه است که پیامبر اکرم اصل روایت این. 1

بِالْبینَات و الْأَیمانِ و بعضُکُم أَلْحنُ بِحجته منْ بعضٍ فَأَیما رجلٍ قَطَعت لَـه مـنْ   
تنها مـن در میـان   اي مردم  ؛»مالِ أَخیه شَیئاً فَإِنَّما قَطَعت لَه بِه قطْعۀً منَ النَّار

کنم و [چه بسا باشد که] برخى  ندها دادرسى میشما طبق گواهی گواهان و سوگ
آورد؛ بنـابراین، هـر فـردى کـه مـن از مـال        از شما از برخی دیگر بهتر دلیل می

برادرش چیزى را براى او [به واسطه بینه یا سوگند دروغ] جدا کنم، تنها براى او 
و  برهـان در لغت، به معناي دلیـل و  » بینه«م. ا اي از آتش جدا کرده با آن، قطعه

شود. این معنا شامل داللت عقلی و داللت حسـی   اطالق می نیز بر داللت آشکار،
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصـحح: غفـاري، علـی    رك.  .شود می

، دار الکتب اإلسالمیۀ، تهران، چاپ چهارم، 414، ص 7اکبر، آخوندي، محمد، ج 
 .ق1407
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دهد و در صـورتی   شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجام می
 که به خالف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیسـت. 

آید که استناد به اقرار و شهادت در صورتی است کـه  از این دو ماده برمی
باید بر طبق علم خویش عمـل   قاضی علم به خالف آن نداشته باشد و اال

نیـز  قانون مجـازات اسـالمی    212این موضوع به صراحت در مادة  نماید.
در صورتی که علم قاضی بـا ادلـه   دارد: بیان شده است. این ماده مقرر می
علـم، بـین بـاقی بمانـد، آن ادلـه بـراي        قانونی دیگر در تعارض باشد اگر

علم خود و جهـات رد ادلـه    قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات
ـ      دیگر، رأي صادر می  ۀکند. چنانچه براي قاضـی علـم حاصـل نشـود، ادل

 شود. قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر می
تـوان حکـم بـه    نمی مطلب دیگر این است که به صرف مستی

ت ولی درست است که مستی دلیل بر شرب خمر اسحد داد. زیرا 
بـر وي  تـوانیم حکـم حـد     نمـی  ت باشدکه کسی مس به صرف این

یـا   بـر اثـر اکـراه    مسـتی  کنیم. چون ممکن است که ایـن جاري 
رسد که با توجـه بـه   . در نهایت به نظر میباشد 1یا جهل 1اضطرار

 تواند مستند حکم حد قرار گیرد.الذکر، علم قاضی میدالیل فوق

                                                           
سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح  اکراه به عنوان اضطرار، اجبار و. 1

هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیـرد و  
اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطـرح مـی گردنـد. ایـن نـوع      
تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقالب اسالمی نیـز قـرار گرفتـه و در    

قانونی مربوط، اجبار و اکراه متـرادف فـرض شـده و داراي حکـم و شـرایط      مواد 
واحددانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هـر یـک داراي تعریـف و    
شرایط متفاوت بوده و اجبار و اکراه داراي حکم یکسانی نیستند. اجبار محصـول  

ختیـار و آزادي  حالت فشار انسان یا غیر انسان اسـت کـه در آن، مجبـور فاقـد ا    
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مطلبی که باید مورد توجـه قـرار گیـرد ایـن     : اهوارکی آقاي
تـوان  که تردیدي وجود ندارد که به استناد علم قاضـی مـی   است

آیـا  حکم به حد شرعی داد، اما سؤال مورد بحـث ایـن اسـت کـه     
مثالً چنانچه در آور است یا خیر؟  صرف گواهی پزشکی قانونی علم

پروندة مورد بررسی، شاهدي وجود نداشته و متهم هم منکر باشد 
وجود الکل زیـاد در خـون   و صرفاً گواهی پزشکی قانونی مبنی بر 

 تـوان  فرد باشد، آیا در اینجا به صرف گواهی پزشکی قـانونی مـی  
 حکم به حد مصرف مسکر داد یا خیر؟

در  اما ،الناس طریقیت دارد ادله در باب حق :آقاي عبداللهی
اهللا اسـت  . در مورد حد مسکر که حقوقدناهللا موضوعیت دار حقوق

اثبـات آن جنبـۀ انحصـاري     یعنی ادلۀ .هم این قضیه صادق است
مسکر، موضوع حد زمانی  . مصرفدر بحث حد دارد. توضیح آنکه،

دو بار اقرار یا دو شاهد با شـرایط شـرعی وجـود     شود که اجرا می

                                                                                                   
در صورتی که حالت فشار باعث فقدان اختیار و آزادي نشـود، اگـر فقـدان     .است

رضا و طیب خاطر از عامل غیر انسان ناشی شود، اضطرار محقق می شود هرچند 
ممکن است اضطرار ریشۀ غیر مستقیم انسانی داشته باشد. ولی اگر فقدان رضا و 

اختیار فرد نـه در حـد زوال و ناشـی از    طیب خاطر همراه با محدودیت آزادي و 
عامل انسانی بود، اکراه محقق می گردد. بنابراین اجبار و اکراه دو نهاد متفاوتنـد  
که در عامل ایجاد کننده و میزان اختیار و آزادي با هم فرق داشته و قابل جمـع  

از اضطرار، اجبار و اکراه؛ رك. غالمی، علی،  .تحت عنوان و حکم واحد نمی باشند
 1391پژوهشنامه حقوق اسالمی سال سیزدهم بهار و تابسـتان  ، ترادف تا تفاوت

 .)35(پیاپی  1شماره 
جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علـم   -155ماده . 1

 -تبصـره  باشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شـود. عادتاً براي وي ممکن ن
 جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
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نکتـۀ حـائز    علم قاضی با شرایط آن حاصـل شـود.  یا  داشته باشد
اهمیت آن است که علم قاضی و جواز اسـتناد و عمـل بـه آن در    

و حاکم شرع است و در مـورد   1الشرایطجتهد جامعمورد قاضی م
قضـات حاضـر اکثـراً قضـات منصـوب       قضات منصوب جریان نـدارد. 

توانند با قرائن و اماراتی مانند گزارش مرجـع انتظـامی   هستند و نمی
یا گواهی پزشکی قانونی به علم رسیده و حکم به حد دهند. از طـرف  

الم در مـورد حـدود   دیگر باید توجه داشت کـه سیاسـت جنـایی اسـ    
پوشی است و لذا استناد به گواهی پزشکی قـانونی بـراي   مبتنی بر بزه

 باشد.اثبات حد مصرف مسکر اصالً صحیح نمی
رأي شعبه  کنم که بنده باعرض می اجماالً :آقاي اسماعیلی

توضیح آنکه، در خصوص حجیت علـم قاضـی و   موافق هستم.  39
و اقوال فقها در  ظر وجود داردجواز عمل به آن بین فقها اختالف ن

حجیت علم  بر فقها نظر مشهور اما این خصوص بسیار زیاد است.
الناس است و حتی در این  اهللا و چه در حقوق قوققاضی چه در ح

نظرهـاي  مورد ادعاي اجماع هم شده اسـت. امـا فـارغ از اخـتالف    
قانونگذار تکلیف را به صراحت روشن نمـوده اسـت و علـم     فقهی،

قانون مجازات اسالمی  ی را به طور مطلق حجت دانسته است.قاض

                                                           
ــدگاه  . 1 ــاوت در دی ــالممنصــب قض ــال    اس ــین ح ــمندترین و در ع ــی از ارزش یک

و  نـزاع عبارت از داوري کردن براي رفـع  و  اجتماعی استترین مناصب  خطرناك
صـلی اهللا   پیغمبـر متعال براي  خداوندکه از جانب  است مردمان در می کشمکش

 الشرایط جامع فقیهعلیهم السالم و از جانب آنان براي  معصوم امامانعلیه و آله و 
. به اجماع فقهاي امامیـه، یکـی از شـروط الزم بـراي قضـاوت،      تعیین شده است

اي است الشرایط باشد و چنین قاضیاجتهاد است. یعنی قاضی باید مجتهد جامع
 تواند به علم خود عمل نماید.که می
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، علم قاضی را به طور مطلق (چه در حدود و چه در 160در مادة 
غیر حدود) جزو ادلۀ اثبات دعوا دانسته است و در ایـن خصـوص   

با توجه به صراحت و اطالق قانون، دیگر تفصیلی قائل نشده است. 
و بـین حـدود و    نی نمـود تـوان اجتهـاد در مقابـل نـص قـانو     نمی

مثل زنا و شرب خمر  مرتبط با منافی عفتغیرحدود یا بین حدود 
االرض و قـذف و امثـال آن قائـل بـه      افساد فیحدود دیگر مثل  و

زیرا در مادة مزبور، علم قاضی به طور مطلق  تفصیل و تفاوت شد.
حجت دانسته شده است و تکلیف را مشخص نموده است و دیگـر  

 ندارد که نیازي به ارجاع به فقه و نظر فقها باشد. ابهامی وجود
ماننـد   اما بحث اصلی بر سر ایـن اسـت کـه نظـر کارشناسـی     

چقدر اعتبار دارد؟ آیا این نظر کارشناسـی   گواهی پزشکی قانونی
در این خصوص باید توجـه داشـت   آور باشد یا خیر؟  تواند علم می
سـته بـه   بـودن آن ب آور ن آور بودن نظر کارشناس و یا علم علمکه 

در برخـی از مـوارد نظـر کارشـناس      موارد مختلف، متفاوت است.
اي باشـد  یعنی قرائن و مستندات باید به گونـه  آور است. نوعاً علم

گـردد و افـراد   که نوعاً و به طور متعـارف باعـث ایجـاد علـم مـی     
طـور کـه در رأي    همـان  رسـند. متعارف و عقال از آنها به علم مـی 

پزشـکی   نظر کارشناسکه بود،  عالی کشور هم آمدهدیوان اصراري
مـا  لـذا   آور نیسـت.  علـم  1زنـا  و 1جرایمی ماننـد لـواط   در قانونی

                                                           
گـاه در دبـر    نـدازه ختنـه  بـه ا اندام تناسلی مرد لواط عبارت از دخول  -233ماده . 1

حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا  - 234ماده  انسان مذکر است.
بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شالق است. حد لواط 

در  -1تبصـره   براي مفعول در هر صورت (وجود یا عـدم احصـان) اعـدام اسـت.    
 عول، مسلمان باشد، حـد فاعـل اعـدام اسـت.    صورتی که فاعل غیر مسلمان و مف
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کـرده و   لواط به نظر کارشناس اسـتناد  توانیم در اثبات زنا و ینم
آن را به عنوان مستند علم قاضی تلقی کنیم. البته این امر بـدین  

آور نیست. بلکـه  رد علممعنا نیست که نظر کارشناس در همۀ موا
طور که بیـان شـد بسـته بـه مـورد ممکـن اسـت کـه نظـر          همان

                                                                                                   
می و بالغ داشته باشد و در ئهمسر دامرد احصان عبارت است از آنکه  -2تبصره 

حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جمـاع  
 کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وي داشته باشد.

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبـوده و   -221 ماده. 1
جماع با دخول اندام تناسلی مرد بـه   -1تبصره از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

هرگاه طرفین یا یکی  -2تبصره شود. گاه در قُبل یا دبر زن محقق می اندازه ختنه
شود و حسب مورد بـه   نابالغ مجازات نمی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن

مـاده   گـردد.  اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم مـی 
جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نیست  -222

 شـود.  لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شالق تعزیري درجه شش می
اه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعـاي وي  هرگ -223ماده 

شود مگر آنکه خالف آن با حجـت شـرعی الزم    بدون بینه یا سوگند پذیرفته می
زنا با محارم نسـبی   -الف حد زنا در موارد زیر اعدام است: -224ماده  ثابت شود.

مسـلمان بـا زن   زناي مرد غیر  -پ زانی است.اعدام زنا با زن پدر که موجب  -ب
زناي به عنف یا اکراه از سوي زانی کـه   -ت زانی است.اعدام مسلمان که موجب 

مجـازات زانیـه در بنـدهاي(ب) و(پ) حسـب      -1تبصره زانی است.اعدام موجب 
هرگاه کسی با زنی که راضی  -2تبصره مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

واب یا مستی زنا کنـد رفتـار او در حکـم    به زناي با او نباشد در حال بیهوشی، خ
زناي به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یـا از طریـق   
ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فـوق  

حد زنا براي زانی محصن و زانیه محصـنه رجـم اسـت.     - 225ماده  جاري است.
کان اجراي رجم با پیشنهاد دادگاه صـادرکننده حکـم قطعـی و    درصورت عدم ام

موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شـده باشـد، موجـب اعـدام     
صورت موجب صـد ضـربه شـالق     زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این

 باشد. براي هر یک می
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کارشناس به همراه سایر قرائن و امارات داللت بر علم نماید و در 
رویۀ عملی هم استناداتی در این خصوص وجود دارد. براي نمونه، 

هاي انقالب معموالً براي احراز اعتیاد مـتهم  در رویۀ عملی دادگاه
کننـد و  ا به پزشکی قانونی براي انجام آزمایش رهنمون مـی وي ر

در صورتی که جواب آزمایش اعتیاد مثبـت باشـد بـه اسـتناد آن     
دهند و معموالً محاکم به جواب آزمایش اعتیـاد اعتمـاد   حکم می

باشد یا مربوط به  1حال این حکم ممکن است کیفري کامل دارند.
در  همچنـین  .2خـانوادگی هیأت تخلفات اداري یا مربوط به امـور  

                                                           
در ایـن   1389خـدر مصـوب   قانون اصالح قانون مبـارزه بـا مـواد م    16و  15مواد  . 1

 اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتـادان اجـازه   -15ماده دارد: خصوص مقرر می
کـه از طـرف وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش       شود، به مراکز مجازي داده می

و بـازپروري خـود اقـدام     گردد مراجعه و نسـبت بـه درمـان    یم پزشکی مشخص
ل مـدت درمـان و بـازپروري از تعقیـب     معتادان مذکور در طو -1تبصره  .نمایند

هاي تشخیص، درمان، دارو  هزینه -2تبصره  .باشند معاف می کیفري جرم اعتیاد
هاي مصوب به واحـدهاي ذیـربط    تعرفه و بازپروري توسط شخص معتاد براساس

بضاعت هرساله توسط دولـت   بی هاي مربوط به معتادان هزینه  شود و پرداخت می
هـاي   دولت مکلف است براي احیاء و ایجاد اردوگـاه  -3ره تبص .تأمین خواهد شد

معتادان بـه   -16ماده  .مخدر اقدام الزم را بعمل آورد بازپروري معتادین به مواد
میلیون ریـال جـزاي    به یک میلیون تا پنج 8و  4مواد مخدر مذکور در دو ماده 

 74بار تا  ربراي هر مرتبه ه  نقدي و تا سی ضربه شالق محکوم، در صورت تکرار
 ضربه شالق محکوم خواهند شد. در صـورتی کـه مرتکـب از کارکنـان دولـت یـا      

ولت باشد عالوه بر مجازات جریمـه  د مؤسسات و یا ارگانهاي دولتی یا وابسته به
شـود. ولـی چنانچـه     شالق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می نقدي و

تواند مراحـل اسـتخدام را    داً میکرده است مجد ترك اعتیاد ثابت شد که محکوم
 د.هاي دولتی شو دستگاه طی کرده و مشغول خدمت در

واردي کـه موجـب طـالق عسـر و حـرج      قانون مدنی، یکی از م 1130. تبصرة مادة 2
اعتیـاد زوج  دارد: گردد بحث اعتیاد است. بند دوم این تبصره چنین مقرر می می
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موارد تصادف یا ضرب و جرح، فـرد را بـراي معاینـه بـه پزشـکی      
هم وجود صدمه، جـرح و   پزشکی قانونیکنند و قانونی معرفی می

آور  این نظر کارشناس علم کند. یید میتأشکستگی در بدن فرد را 
آیا تشخیص فرد ضارب هم با آن امکانپذیر است؟ واقعیـت   است؟

آور این نظریه فقط در حیطه ورود ضرب و جرح علماین است که 
همچنـین   آور نیسـت. است ولی در انتساب آن به فرد خاصی، علم

صل نظر کارشناس را در ا که محاکم معموالً ها مسمومیتاست در 
فـرد  بـه  اما در انتساب آن  ،پذیرند وجود مسمومیت صددرصد می

به مهمانی رفته  ممکن است بپذیرند یا رد کنند. مثالً فرد ،خاصی
جنازه او  اند و در نهایتخوراك و نوشیدنی داده و در مهمانی به او

که در حالت بیماري او را بیرون  را از مهمانی بیرون آوردند یا این
مومیت را مس پزشک پزشکی قانونی فرستادیم و را به آوردند. فرد

این مسمومیت در ایـن سـاعت و در    تأیید کرده و معتقد است که
                                                                                                   

که به اساس زندگی  به مشروبات الکلی به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتالء وي
آن در مـدتی   خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وي به تـرك 

 که به تشخیص پزشک براي ترك اعتیاد الزم بوده است . در صورتی که زوج بـه 
تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترك ، مجددا به مصـرف مـوارد مـذکور روي    

در مورد بحـث حضـانت    . درخواست زوجه ، طالق انجام خواهد شدبه  آورده، بنا
مـاده  تواند در شرایطی موجـب سـلب حـق حضـانت گـردد.      هم بحث اعتیاد می

هر گاه در اثر عدم مواظبت یـا  دارد: قانون مدنی در این خصوص مقرر می 1173
و  یا مادري که طفل تحت حضانت اوست , صحت جسـمانی  انحطاط اخالقی پدر

محکمه می تواند به تقاضاي اقرباي . باشد تیب اخالقی طفل در معرض خطریا تر
رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که  طفل و یا به تقاضاي قیم او یا به تقاضاي

ذیـل از مصـادیق عـدم     مـوارد  .براي حضانت طفل مقتضـی بدانـد , اتخـاذ کنـد    
زیـان آور بـه    داعتیـا  -1مواظبت و یا انحطاط اخالقی هر یک از والدین اسـت :  

 .مواد مخدر و قمار ،الکل
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ین زمان انجام شده است، در اثر این مایع یـا ایـن مـاده غـذایی     ا
کـه فـرد مزبـور در آن سـاعت در      دانـیم  بوده است و ما هـم مـی  

مهمانی بوده و فالن غذا را نیز تناول کرده است. در اینجا قرائن و 
تواند نوعاً مفید علم باشـد  شواهد به همراه نظر پزشکی قانونی می

در موضـوع   دارد.نوجود  ر این خصوصد فرض دیگري غالباً چون
مورد بحث نیز چنین است که به طور غالب و بلکه در اکثر قریب 

خون فردي میـزان بـاالیی از الکـل یافـت      اگر در به اتفاق موارد،
شود، این امر داللت بر مصرف الکل داشته و فرض دیگري در این 

ــورد متصــور نیســت. ــدار   م یعنــی از لحــاظ پزشــکی، وجــود مق
اگر علم ستاندارد الکل در خون فرد داللت بر مصرف آن دارد. غیرا

بـدن انسـان در متابولیسـم خـودش     کـه  گفت  پزشکی قانونی می
تواند الکل تولید بکند و وجود الکل در خون دلیل بـر مصـرف    می

کنـیم. امـا امـروز     ما وجود الکل را تأیید مـی در اینصورت نیست، 
حال اعـم  بر مصرف است  شود وجود الکل در خون دلیل گفته می

لذا وجود الکـل   .باشد به شکل دیگرياز شرب، تدخین، تزریق یا 
به  حکایت از مصرف الکلدر خون از لحاظ موازین مسلم پزشکی، 

تواند مفیـد  هر نحو اعم از شرب، تدخین و... دارد و همین امر می
 211در تبصـرة مـادة    علم بوده و مستند علم قاضـی قـرار گیـرد.   

 در این خصوص بیـان شـده اسـت کـه     همجازات اسالمی قانون م
مواردي از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلـی،  
اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امـارات کـه نوعـاً    

تواند مستند علم قاضی قـرار گیـرد. در هرحـال     آور باشند می علم
شـود،   ضـی نمـی  مجرّد علم استنباطی کـه نوعـاً موجـب یقـین قا    
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به استناد ایـن تبصـره، قاضـی     تواند مالك صدور حکم باشد. نمی
را در حکـم خـود قیـد     آور باشند که نوعاً علم باید قرائن و اماراتی

همـراه   کند و گاهی چند مورد از این قرائن و امـارات بـا یکـدیگر   
در مورد نظر پزشکی قانونی هم گـاهی   شوند.مفید علم می شده و

آور باشد اما گـاهی بـه تنهـایی    تواند علمه تنهایی میاین نظریه ب
آور نیست و باید با قرائن و امارات دیگر همراه شود تـا مفیـد   علم

اثبـاتی نظریـۀ   ارزش بنابر موارد فـوق، بـه نظـر بنـده      علم گردد.
مصرف مسکرات و  متفاوت است، در موردکارشناسی حسب مورد 

کارشـناس پزشـکی    رسـد کـه نظریـۀ   الکلی به نظر مـی  مشروبات
در نتیجـه رأي  آور اسـت و  قانونی در این موارد نوعاً و غالبـاً علـم  

 است. تربه نظر صحیح 39شعبه 
در فقه امامیه و به تبـع آن در قـانون مجـازات    : آقاي قنبري

اسالمی، اقرار و بینه و علم قاضی جزو ادلۀ اثبات هستند اما هیچ 
بلکه با وجـود   ت ندارندکدام از آنها به طور مطلق سندیت و حجی

ایـن مـوارد سـندیت و حجیـت پیـدا       شرایط و مقدماتی است که
از سوي دیگر، این دالیل براي اثبات حـدود، قصـاص و    .1کنند می

                                                           
در مـواردي کـه    -161مـاده  توان به مواد ذیـل اشـاره نمـود:    . در این خصوص می1

دعواي کیفري با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضـوعیت دارد، اثبـات   
کند مگر اینکـه علـم بـه خـالف آن     شود، قاضی به استناد آنها رأي صادر می می

در شهادت شرعی نباید علـم بـه خـالف مفـاد شـهادت       -187ماده  د.داشته باش
وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خالف مفـاد شـهادت شـرعی باشـد،     

دهد و در صورتی کـه بـه خـالف واقـع     دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجام می
 هممـت  هرگـاه  -171 مـاده  بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

 رسـد، نمـی  دیگـر  ادله به نوبت و است معتبر وي اقرار کند، جرم ارتکاب به اقرار
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تعزیرات مشترك هستند و به عبارت دیگر، ادلۀ اثبـاتی مشـترك   
منتها در مـورد حـدود بـه     بین حدود، قصاص و تعزیرات هستند.

هاي خاصی صـورت  د دارد گاهی سختگیريدالیل خاصی که وجو
گرفته و قواعد خاصی در مورد اثبات آنها مقرر شده اسـت ماننـد   

در مورد علم قاضـی   لزوم وجود چهار شاهد یا چهار بار اقرار و... .
هم شرایطی وجود دارد از جملـه اینکـه ایـن علـم بایـد از طـرق       

ات و قاضی مکلف است که مبـانی و مسـتند   متعارف حاصل گردد
قانون مجازات  211به موجب مادة  علم خود را در رأي ذکر نماید.

در مواردي که مستند حکم، علم قاضی است، وي موظف اسالمی 
طـور صـریح در     است قرائن و امارات بین مستند علم خـود را بـه  

ام بـه   مثالً اگر کسی بگوید که من علم پیدا کـرده  حکم قید کند.
 که خودم بـوي به این دلیل ده است؛ که این آقا شرب خمر کر این

بـه   راامـر  شود این  آیا می. استشمام کردم دهان ایشان الکل را از
پاسـخ آن   تلقـی کـرد؟  عنوان یک دلیل و مستند براي علم قاضی 

طـور اسـت،   هم همـین  پزشک قانونی منفی است. در مورد نظریۀ
ضاع این نظریه باید موجب ایجاد علم متعارف و نوعی گردد و با او

مثالً ممکن اسـت نظـر پزشـکی     و احوال پرونده هم سازگار باشد.
قانونی با اوضاع و احوال پرونـده مغـایر باشـد، در اینصـورت بایـد      

در مـورد   یا از دالیل دیگـر اسـتفاده نمـود.    کردهمجدداً استعالم 
رسد کـه صـرف وجـود گـواهی     موضوع مورد بحث هم به نظر می

                                                                                                   
  باشد اقرار مفاد برخالف امارات و قرائن کنندهرسیدگی قاضی بررسی با اینکه مگر
 امارات و قرائن و دهد می انجام را الزم بررسی و تحقیق دادگاه، صورت دراین که

 .دکنمی ذکر رأي در را اقرار مخالف
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واند موجب علم گردد به خصـوص  تپزشکی قانونی به تنهایی نمی
در مواردي که قرائن و شواهد مغایر با آن در پرونـده وجـود دارد.   

اي  طور مطلق منکر است، سـابقه مثالً در رأي مورد بحث، فرد به 
نه  ده است، نگهداري مشروبات الکلی بواز او به دست آمده که هم

ا به نظـر  توانند مثبت علم باشند و لذلذا این قرائن نمی .شرب آن
تـوان اسـتناد بـه نظـر پزشـکی قـانونی را       بنده در این رأي نمـی 

است و در عمل  این امر بوده پذیرفت به خصوص آنکه متهم منکر
 هم مشاهده شده که اشتباهات نظریات پزشکی قانونی زیاد است. 

پوشی در سیاست جنایی اسالم مبنی بر بزه زاده: آقاي قربان
 بـه همـۀ   بیان دیگـر، ایـن سیاسـت    مورد همۀ حدود نیست و به

قابل تسري نیست. از جمله خود قانون مجازات اسالمی در  حدود
اي را اتخـاذ  گیرانـه  کـامالً سـخت   ، سیاست جناییبحث مسکرات

نکـه  آاست. توضیح  27در نقد رأي شعبه  نکتۀ دیگراست.  نموده
که آیا نظریه پزشکی قانونی  متعرض اینشعبۀ مزبور در رأي خود 

نشده است و استداللی در این خصوص  لیت اعتنا دارد یا خیر،قاب
آیـا در  ننموده است. از سوي دیگر این سؤال مهم وجود دارد کـه  

قانونی اسـتناد کنـیم یـا     یبه نظر پزشکتوانیم  میبحث مسکرات 
کنم که اگر به عبارات خود قانون عنایت و دقت  خیر؟ من فکر می

پزشـکی   که مبنا را بـر نظریـۀ   یناریم مگر ااي ند هیچ چاره ،کنیم
در ایـن  قانون مجازات اسـالمی   264زیرا در مادة  قانونی بگذاریم.

 تزریق خوردن، قبیل از مسکر مصرفخصوص بیان شده است که 
 یـا  کنـد  مست مایع، یا باشد جامد زیاد، یا باشد کم آن تدخین و

 بـودن  مسـکر  از را آن که اي گونه به مخلوط یا باشد خالص نکند،
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در تبصرة آن هم بیان شده است که  .است حد موجب نکند، خارج
 مسـتی  هرچنـد  اسـت  حـد  موجـب ) مسکر جو آب( فقاع خوردن
براي احراز موارد مذکور در این ماده، هیچ راه حل دیگري  .نیاورد

تنها راه احـراز   وز نظریۀ پزشکی قانونی وجود ندارد جز استفاده ا
 ی قانونی است.پزشک موارد استفاده از نظریۀ این

مطلب پایانی هم در مورد امکان استناد به علم قاضی است که 
به صـراحت در   ،طور که بیان شد، این امکان و حتی تکلیفهمان

و لذا هیچ تردیدي در این مورد وجود  1بینی شده استقانون پیش
ندارد. آنچه مورد سؤال و بحث بوده این است کـه مسـتندات و   

پزشـکی قـانونی    نظریـۀ  آیا واقعاًیست؟ منشأ حصول این علم چ
 به نظر ؟یکی از منشأهاي حصول علم براي قاضی هست یا خیر

                                                           
سوگند در مـوارد  قسامه و ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت،  -160ماده . 1

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از  -211ماده  است. و علم قاضی مقرر قانونی
شود. در مواردي که مستند  مستندات بین در امري است که نزد وي مطرح می

ات بین مستند علم خـود  حکم، علم قاضی است، وي موظف است قرائن و امار
مواردي از قبیل نظریه کارشـناس،   -تبصره طور صریح در حکم قید کند. را به

معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و 
تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال  آور باشند می امارات که نوعاً علم

توانـد مـالك    شود، نمـی  عاً موجب یقین قاضی نمیمجرّد علم استنباطی که نو
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در  -212ماده  صدور حکم باشد.

تعارض باشد اگرعلم، بین باقی بماند، آن ادلـه بـراي قاضـی معتبـر نیسـت و      
کنـد.  قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأي صـادر مـی  

قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها  چنانچه براي
در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت  -213ماده  شود. رأي صادر می

شرعی، قسامه و سوگند مقدم اسـت. همچنـین شـهادت شـرعی بـر قسـامه و       
 سوگند تقدم دارد.
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قانون مجازات  264با توجه به الفاظ و عباراتی که در ماده بنده، 
، نظریـه پزشـکی قـانونی    ار رفته استبه ک 1آن و تبصرةاسالمی 

ف تواند به عنوان مستند علم قاضی در بحث اثبات حد مصـر  می
 مسکر قرار بگیرد.

بندي صحبت قضات حاضر این نتیجه از جمع :اهوارکی آقاي
اي اسـماعیلی فرمودنـد   نظري که جناب آق فارغ ازحاصل شد که 
بـه عنـوان یکـی از     تـوان مـی  پزشـکی قـانونی را   که صرف نظریۀ

 معتقـد بودنـد کـه    قضـات بیشتر  قاضی تلقی نمود، موجبات علم
آور توانـد علـم  ی به تنهـایی نمـی  صرف وجود نظریۀ پزشکی قانون

باشد، بلکه در کنار آن بایـد قـرائن و امـارات دیگـري هـم وجـود       
در مـورد آراي مـورد    که بتوانند موجـب علـم شـوند.    داشته باشد
پزشـکی قـانونی بـه لحـاظ      نظریـۀ  صـرف  27شـعبۀ  بررسی نیز، 
دلیـل شـرعی و    در اخذ و یا اعالم نتیجه آزمایش را احتمال خطا

براي اثبات جرم شـرب خمـر کـه از جـرایم حـدي اسـت،       قانونی 
گواهی پزشـکی قـانونی و    نیز به استناد 39شعبۀ ندانسته است و 

 دسـتگیري وي  مانند نحوة سایر قرائن و امارات موجود در پرونده
با قفل فرمان ماشین مردم را تخریـب کـرده و    این شخص ظاهراً(

ر نیـروي  یک وضـعیت نامتعـارفی داشـته اسـت، همچنـین مـأمو      
 و داده) انتظامی گواهی کرده که دهان مـتهم بـوي مشـروب مـی    

                                                           
 زیـاد،  یـا  باشد کم آن نتدخی و تزریق خوردن، قبیل از مسکر مصرف -264 اده. م1

 آن کـه  ايگونه به مخلوط یا باشد خالص نکند، یا کند مست مایع، یا باشد جامد
 جـو  آب(فقـاع  خـوردن  -تبصـره  .اسـت  حد موجب نکند، خارج بودن مسکر از را

 .نیاورد مستی هرچند است حد موجب) مسکر
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بــا  حکـم بـه حــد شـرب مسـکر داده اسـت.      سـوابق او  همچنـین 
 قضـات اکثریـت قـاطع    ،انجـام شـد   از قضات حاضر گیري که رأي

 را تأیید کردند. 39رأي شعبه  ،حاضر در جلسه
  «پایان جلسه»
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 فهرست منابع و مآخذ
هاي  ررسی علمی و فقهی الکل و فراوردهب آذربادگان، حسین علی، .1

 .1381، بهار و تابستان 32و  31آن، مجله فقه، شماره 
پسند، الهه، نقدي بر نظریه ایروانی نجفی، مرتضی و شاه .2

، پاییز 14هاي قرآنی، شماره تحریم تدریجی خمر، مجله آموزه
 .1390و زمستان 

، »یفريحجیت نظر کارشناس در امور ک«یحیی،مقاله  ،بالغت .3
 .134، شماره1390مجله معرفت،

پوربافرانی، حسن، نقد سیاست جنایی حدودمحور در مقررات  .4
تعدد و تکرار در حقوق کیفري ایران، مجله نامه مفید، شماره 

 .1384، شهریور 49
هاي ، مجله اندیشه»عتبار نظر کارشناسا«زاده، مهدي، حسن .5

 .83، پاییز و زمستان 7حقوقی، شماره 
، »کارشناسی، دلیلی مستقل از علم قاضی«ه، مهدي، زادحسن .6

 .1386، بهار 12مجله فقه و حقوق، شماره 
حقوقی کارشناسی و ارزش  -مهدي، بررسی فقهی ،زاده حسن .7

 .1388اثباتی آن،انتشارات دانشگاه قم،
حیدري، الهام، اعتبار علم قاضی در صدور احکام کیفري در   .8

ژوهشنامه حقوق ، پ1392قانون مجازات اسالمی مصوب 
 .1393کیفري، سال پنجم، شمارة دوم، پاییز و زمستان 

حیدریان، محمدرضا، رویکرد قانون مجازات اسالمی به استفاده از  .9
 .102مسکر، ماهنامه دادرسی، سال هفدهم، شماره 
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خورسندیان، محمدعلی، بررسی حجیت علم قاضی در فقه و  .10
نشگاه شیراز، حقوق ایران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دا

 .1383، تابستان 41شماره 
ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی «دیانی، عبدالرسول،  .11

، ماهنامه دادرسی، »هاي حقوق اسالم، ایران و فرانسهنظام
 .1384، مرداد و شهریور 51شماره 

ساعی، سید محمد هادي و ثقفی، مریم، بررسی اعتبار نظریه  .12
ه حقوقی دادگستري، کارشناس از منظر فقه و حقوق، مجل

 .1392، سال 77، دوره 83شماره 
سلیمی، عبدالحکیم، تأمل در حد و تعزیر جرایم با تکیه بر زمان  .13

 .1381، پاییز 17و مکان، مجله مطالعات راهبردي زنان، شماره 
م شرعی بررسی حکاهللا و اصغري، مسعود، عظیمی، حبیب .14

ي مذاهب گردان از دیدگاه فقها استعمال مواد مسکر و روان
، فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی (فروغ اسالمی

 .1394، بهار 34وحدت)، شماره 
قدسی، سید ابراهیم، نقش آگاهی در جرایم مستوجب حد در  .15

قانون مجازات اسالمی ایران، مجله حقوقی دادگستري، شماره 
 .1375، پاییز و زمستان 18و  17

اوي تدریجی بودن آبادي، اصغر، نقدي بر بازککریمی رکن .16
 .1385، سال 19حرمت شرب خمر، مجله کوثر، شماره 

نقد و بررسی سیاست تقنینی قانون مجیدي، سیدمحمود،  .17
، ماهنامه مجازات اسالمی در زمینه شرب خمر و قذف

 .1385، فروردین 55دادرسی، سال دهم، شماره 
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داماد، سیدمصطفی، تفکیک روایات قضائی از روایات محقق .18
دانشگاه شهید   حقوق  دانشکده  حقوقی  ه تحقیقاتفقهی، مجل

 ، تقریر: رحیم نوبهار.1383، تابستان 39بهشتی، شماره 
محمدنسل، غالمرضا، نظارت الکترونیک بر بزهکاران، مجله  .19

 .1384، بهار 24دانش انتظامی، شماره 
مفردات، راغب اصفهانی، ترجمه دکتر سید غالمرضا خسروي  .20

 . 1363ت مرتضوي ، انتشارا 2حسینی ، جلد 
موسوي خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد  .21

 .1390، انتشارات خرسندي، چاپ دوم، سال 218دوم، مسألۀ 
نصیري، فتون، شرایط و موجبات حد در شرب خمر، ماهنامه  .22

 .1385دادگستر، سال اول، شماره یک، خرداد 
هاي  مجله آموزهرد کمینه حقوق کیفري، اصل کاربوبهار، رحیم، ن .23

 .1390حقوق کیفري، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 
در جرایم جنسی مستوجب  ها مجازاتنوبهار، رحیم، اهداف  .24

، 23حد در حقوق کیفري اسالمی، مجلۀ نامۀ مفید، شمارة 
 .1379پاییز 

اندازي در جرایم جنسی: چشم ها مجازاتنوبهار، رحیم، اهداف  .25
لوم و فرهنگ اسالمی، قم، چاپ دوم، اسالمی، پژوهشگاه ع

 .1390پاییز 
نوبهار، رحیم، بررسی قاعدة فقهی حرمت تنفیر از دین،   .26

ضمیمۀ مجله تحقیقات حقوقی (یادنامۀ استاد دکتر مهدي 
 .1384، پاییز و زمستان42شهیدي)، ش
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نوبهار، رحیم، بررسی و نقد ادلۀ حد بودن جرم قوادي، مجلۀ  .27
به دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و برهان و عرفان، وابسته 

 .1385، بهار 7تحقیقات، ش 
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