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اماره قانونی در حقوق کیفري

1بهنام اکبري

2حامد انصاري مقدم

: چکیده
در فراینـــد دادرســـی کیفـــري، اثبـــات    
ــد،    ــی کن ــا م ــش محــوري را ایف ــه نق عمــل مجرمان

اثبــات از خصوصــیات  رونــد صــحیح و قــانونی  
ــت    ــري اس ــه ي کیف ــی عادالن ــی از راه . دادرس یک

ــاره ي     ــتفاده از ام ــات اس ــت اثب ــانونی جه ــاي ق ه
ــه     ــد ب ــی بای ــت ول ــري اس ــوق کیف ــانونی در حق ق
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه نقــش امــاره ي       
قــانونی در حقــوق کیفــري محــدود بــه اثبــات      
نمــی باشـــد و در پــاره اي از مـــوارد اســـتفاده از   

ــا  ــاره ي ق ــمین   ام ــت تض ــت جه ــزاري اس نونی اب
ــه  ــی عادالن ــش   . دادرس ــین نق ــتا تبی ــین راس در هم

امـــاره ي قـــانونی در حقـــوق کیفـــري و مســـائل 
ــوردار    ــاالیی برخـ ــت بـ ــه آن از اهمیـ ــوط بـ مربـ

.است
ــدي ــان کلی ــانونی،  : واژگ ــرض ق ــانونی، ف ــاره ق ام

اصول عملیه، عدالت کیفري، مصلحت

مدرس دانشگاه آزاد اسالمي شريازدانشجوي دكرتي حقوق و-١
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کيفری دانشکده ی حقوق، دانشگاه قم-٢
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: مقدمه-
ــر چــه در ق  ــه حقیقــت ام ــري  رســیدن ب ــوقی و چــه در قلمــرو کیف لمــرو حق

ــا دشــواري رویــه قضــایی و قانونگــذار . رو بــوده و هســتهــایی روبــههمــواره ب
کنـد،  هـاي گونـاگون را اعمـال مـی    براي رسیدن به حقیقـت بعضـاً فرضـی، روش   

ــن روش ــی از ای ــت  یک ــانونی اس ــارات، ق ــتفاده از ام ــا اس ــاربرد و . ه ــورد ک در م
هـایی صـورت گرفتـه    وقی، بحـث و بررسـی  نقش امـارات قـانونی در مسـائل حقـ    

ــین شــده اســت   ــاً بصــورتی خــاص تبی ــارات تقریب ــتا . و نقــش ام ــین راس در هم
. برنـد نویسندگان کتب حقوقی از امارات به عنـوان دلیـل بـه مفهـوم اعـم نـام مـی       

ي قــانونی در بــار در مســائل حقــوقی نقــش اولــی امــاره) 1385، 3/366شــمس، (
ـ . شـود اثبات دعوي متبلـور مـی   ه ایـن صـورت کـه هرگـاه ایـن امـاره بـه حکـم         ب

ي دلیـل معـاف   قانون بـه نفـع یکـی از طـرفین دعـوي مسـتقر شـود وي از اقامـه        
ــا اطــالق ایــن جملــه موافــق نیســتند و   . گــرددمــی ــی برخــی از نویســندگان ب ول

معتقدند که استقرار این امـاره بـه نفـع یکـی از طـرفین بـه معنـاي برداشـته شـدن          
جـا کـردن موضـوع دلیـل     ش نـافع نیسـت و فقـط بـا جابـه     بار اثبات دعوي از دو

کنـد چـرا کـه وي بایـد اوضـاع و احـوالی را کـه از وجـود         بار اثبات را کسب مـی 
ولـی  ) 367شـمس، همـان،   . (شـود را اثبـات کنـد   ها امـر مجهـول اسـتنتاج مـی    آن

در حقــوق کیفــري بــه دلیــل ماهیــت متفــاوت از حقــوق خصوصــی نقــش امــاره  
ي ثبـوتی در  باشـد عـالوه بـر مرحلـه    ر اثبـات دعـوي نمـی   قانونی محـدود بـه بـا   

توانــد همــین امــر مــی. مراحــل دیگــر فرآینــد کیفــري نیــز نقــش بســزایی دارنــد 
ــه ــد    مطالع ــه کن ــري را توجی ــوق کیف ــانونی در حق ــاره ق ــه ام ــین . ي جداگان تبی

. ي قانونی در حقـوق کیفـري نیازمنـد پاسـخ بـه مسـائلی چنـد اسـت        جایگاه اماره
ــاد ــه مص ــل    از جمل ــاي جع ــد؟ مبن ــري کدامن ــوق کیف ــانونی در حق ــارات ق یق ام

ي قـانونی بـا ظـاهر و    امارات در حقوق کیفـري و جهـت ارتبـاط و تفـاوت امـاره     
اصول عملیه و فـروض قـانونی چیسـت؟ تعارضـی را کـه وجـود امـارات قـانونی         

نـد  :ایجـاد مـی  ) مثـل اصـل برائـت   (در حقوق کیفري با اصول کلـی حقـوق جـزا    
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انــد جیــه اســت؟ مــواردي کــه امــارات قــانونی بــا هــم متعــارضچگونــه قابــل تو
تکلیــف چیســت؟ و ســؤالهاي دیگــري کــه هنــوز در قلمــرو حقــوق کیفــري بــه  

در همــین راســتا در ایــن نوشــته تــالش . هــا پاســخ روشــنی داده نشــده اســتآن
. شده است که پاسخی شایسته به سؤاالت فوق داده شود

ي قانونی و مفاهیم مشابه اماره-2
ــاي   ــه معن ــاره در لغــت ب ــت «ام ــده اســت» نشــان، نشــانه و عالم ــین، . (آم مع

مفهــوم حقــوقی آن نیــز تقریبــاً نزدیــک معنــاي لغــوي امــاره مــی  ) 1375، 1/346
ــفیت    « باشــد  ــاً کاش ــد و ثانی ــته باش ــفیت داش ــه ي کاش ــه اوالً جنب ــزي ک ــر چی ه

ــی باشــد   ــوده بلکــه ظن ــی نب ــور قطع ــف) 1377، 70لنگــرودي، (« مزب ــا تعری تنه
ایــن مــاده اشــعار . م آمــده اســت.ق1322ي ي قــانونی، در مــادهرســمی از امــاره

امارات قـانونی امـاراتی اسـت کـه قـانون آن را دلیـل بـر امـري قـرار          «دارد که می
ــه » ...داده ــه نوب ــز ب ــوقی نی ــاره نویشــندگان حق ــاریفی از ام ــود تع ــانونی ي خ ي ق

اع و احـوالی اسـت کـه بـه حکـم      اوضـ ... «ي قـانونی  اند، از جملـه امـاره  ارائه داده
) 1387، 245بهرامی، (» قانون دلیل بر مجهولی قرار داده شده است

ي قـانونی در حقـوق کیفـري تقریبـاً همـان تعریـف ارائـه شـده از         مفهوم اماره
ــا ایــن وجــود مــی. م اســت.ق1322ي امــاره در مــاده ي قــانونی در تــوان امــارهب

اي کـه بـه زعـم    ه عبارتسـت از امـاره  گونـه تعریـف کـرد کـ    حقوق کیفري را ایـن 
ي امــر مجهــولی اســت و قاضــی کیفــري را در فرآینــد قانونگــذار دلیــل یــا نشــانه

ــر     ــی ب ــت اتخــاذ تصــمیم مقتضــی و مبتن ــري و اجــراي حکــم جه دادرســی کیف
. رساندقانون یاري می

تـوان بـه یـک اعتبـار بـه امـارات       در حقوق کیفري ایران امارات قـانونی را مـی  
بنـدي صـورت دیگـري    ایـن تقسـیم  . امارات غیـر قابـل رد تقسـیم کـرد    قابل رد و

قـانونی بـه مطلـق و نسـبی در حقـوق خصوصـی چـرا کـه         است از تقسـیم امـاره  
اي اســت کــه دلیلــی بــر خــالف آن پذیرفتــه نیســت ي قــانونی مطلــق امــارهامــاره
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ي نسـبی آن اسـت کـه اعتبـار آن منـوط بـه عـدم        و امـاره ) ي غیـر قابـل رد  اماره(
ــت   ا ــالف آن اس ــات خ ــل رد((ثب ــوق    ). قاب ــس حق ــه عک ــري ب ــوق کیف در حق

در ادامـه بـه   . وجـود دارنـد  ) غیـر قابـل رد  (خصوصی مصادیقی از امـارات مطلـق   
. بررسی مفاهیم مشابه اماره ي قانونی در حقوق کیفري خواهیم پرداخت

:ي  قضاییي قانونی با امارهتفاوت اماره-2-1
ـ    هـاي  ي قـانونی و قضـایی تفـاوت   ا مقایسـه امـاره  در این قسمت بر آنـیم تـا ب

.این دو راتبیین کنیم
ي قـانونی بـه حکـم قـانون     بارزترین تفاوت ایـن دو امـاره مبتنـی بـودن امـاره     

.ي قضایی به استنباط و عقل دادرس استو مبتنی بودن اماره
ــاره ــره ام ــایی دای ــل   ي قض ــاص قاب ــورد خ ــدودي دارد و در م ــراي مح ي اج

درخصـوص مـورد اسـت و قابـل     «م .ق1324ي یـا بـه تعبیـر مـاده    اعمال است و 
)1387، 246بهرامی، (» قیاس و تسري در سایر موارد نیست

ي قــانونی  مبتنــی بــر حکــم قــانون اســت قاعــدتاً بــا توجــه بــه  اینکــه امــاره
ي قضـایی چـون مبتنـی بـر اسـتنتاج قاضـی       محصور و معـدود اسـت ولـی امـاره    

.است، حد و مرز ندارد
ــزام دیگــر از تفــاوتیکــی  ــن دو امــاره ال ــین ای ــا ب ــارههــاي م ــودن ام ي آور ب

بـاالخره یکـی دیگـر از    . ي قضـایی اسـت  قانونی و مبتنـی بـر اختیـار بـودن امـاره     
ي قـانونی یـک ظهـور وجـود     در هـر امـاره  «هـاي ایـن دو ایـن اسـت کـه      تفاوت

ــه     ــور ناشــی از غلب ــارات قضــایی ظه ــه اســت لکــن در ام ــه ناشــی از غلب دارد ک
).1383، 16صابریان، (» نیست بلکه ناشی از قرائن و اوضاع و احوال است

ي قانونیي فرض قانون با امارهمقایسه: 2-2
ي قانونی، این دو با وجود شباهت ظاهري فروض قانونی باامارات از جمله اماره

حقوقدانان و نویسندگان این تفاوت را باتعابیر زیبایی. با هم تفاوت عمیقی دارند
نباید اماره را با .... «:نویسند کهیکی از حقوقدانان دراین زمینه می. اندبیان نموده
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همان گونه که بارها گفته شد، اماره راهی . اشتباه کرد» فرض قانونی«معنی خاص 
غیرمستقیم براي کشف واقع است و به همین  جهت هم دلیل خالف آن پذیرفته  

» ...است، (Fiction)ی مجاز حقوقی شود در حالی که فرض قانونی نوعمی
).1383، 137کاتوزیان، (

توضیح اینکـه بـه عقیـده برخـی امـاره فـرض مبتنـی بـر واقعیـت اسـت ولـی            
فــرض قــانونی فــرض مجــازي حقــوق اســت، در همــین راســتا برخــی از         
حقوقدانان فـرض قـانونی را بـه معنـی دروغ قـانون یـا تصـویر چیـزي بـرخالف          

)1385، 3/137شمس، . (نامندواقعیت می
برخی دیگر از حقوانان نیز معتقدند که فروض قانونی همان اصول عملیه هستند 
به عبارت دیگر این دسته از نویسندگان معتقدند که فروض قانونی نوع اصل عملـی  

. باشندي حکم ظاهري است و به هیچ وجه کاشف از واقع نمیهستند که بیان کننده
).1379، 202قیاسی، (

توانـد مبـین یکـی از بـارزترین تفـاوت میـان امـاره قـانونی و         ه مـی همین نکتـ 
ــه    ــرا ک ــد چ ــانونی باش ــرض ق ــره  «ف ــول در زم ــم اص ــارات در عل ــه ي ام ي ادل

در عـین  ) قیاسـی، همـان  (» .باشـند اجتهادي است کـه کاشـف ازحکـم واقعـی مـی     
ــی     ــامالً از مصــادیق اصــل عمل ــانونی را ک ــرض ق ــال برخــی از نویســندگان ف ح

ــی ــد و نم ــاوت  دانن ــا تف ــراي آنه ــده  ب ــل ش ــاي قای ــده ــان، . (ان ، 2/147کاتوزی
1380b.(

هـاي دیگـري نیـز بـین امـاره فـرض وجـود        عالوه بـر تفـاوت فـوق، تفـاوت    
.گردنددارد که ذیالً عرض می

پــذیر ي قــانونی همیشــه امکــانهمــانطور کــه گفتــیم اثبــات خــالف امــاره-1
اقـع فـرض قـانونی یـک     است ولی فـرض قـانونی چنـین انعطـافی را نـدارد، در و     

تــوان ي مسـئله اسـت و چـون واقعیتــی نـدارد نمـی     فـرض مجـازي بـراي خاتمــه   
.خالف آن را نیز اثبات نمود

ي قـانونی حکـم غـالبی اسـت کـه منصـرف بـه واقعیـت اسـت ولـی           اماره-2
)1387، 251بهرامی، . (فرض قانونی مبتنی بر خالف قانونی است
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اصول عملیه: 2-3
در چهـار معنـا بـه کـار رفتـه اسـت، قاعـده، دلیـل، ظـاهر          در علم اصول، اصل 

ــاي راجــح وظــاهر  )1383. 127محمــدي،(و استصــحاب  ــه معن ــین اصــل ب همچن
است مانند اینکه اصل حقیقت است، بـه ایـن معنـا کـه هنگـامی امـر مـردد باشـد         
ــر     ــر، حمــل ب ــا خی ــد ی ــی آن حمــل کن ــاي حقیق ــی را برمبن ــه کالم ــن ک ــان ای می

دارد و ایـن حقیقـت معنـاي روشـن وظـاهر کـالم       حقیقت اصل اسـت و رحجـان   
)1383.143صابریان. (است

ــه    ــه قواعــدي اطــالق مــی گــردد کــه مجتهــد ب ــه ب در اصــطالح اصــول عملی
قبلـه اي  . (کنـد هنگام شک در حکم واقعی براي رفـع تردیـد بـه آنهـا رجـوع مـی      

)1387، 249خویی، 
ــی اطــالق مــی  ــن اصــول عمل ــه ای ــام شــک از آن جهــت ب و شــود کــه در مق

ــه  ــد و در وراي حکــم واقعــی وظیف ــد را آشــکار  تردی ــی مســتنبط و مجته ي عمل
آیــد مبــین حکــم اي کــه از اعمــال ایــن اصــول بــه دســت مــی ســازد، نتیجــهمــی

ولــی . ي حکــم واقعـی نیســت وجــه بیــان کننـده ظـاهري قضــیه اسـت و بــه هـیچ   
توانـد بعضـی از اوقـات  راهـی     برخی از نویسندگان معتقند کـه اصـل عملـی مـی    

)1383a، 138کاتوزیان، . (ه کشف واقع داشته باشدب
.هاي اصل عملی با فرض باشدتواند یکی از تفاوتو همین نکته می

ي اماره با اصل عملیمقایسه:  2-4
تـوان کمــا بـیش بـه تمــایزات امـاره بــا     بـا  توجـه بــه مطالـب ذکـر شــده مـی     

بیـان تفـاوت   ي ایـن دو بـه   درایـن قسـمت ضـمن مقایسـه    . اصول عملیه پـی بـرد  
.آنها خواهیم پرداخت

ي رجــوع بــه آنهــا اولــین تمــایزي کــه امــاره بــا اصــول عملیــه دارد در مرتبــه
شود به این صـورت کـه در صـورت وجـود دلیـل و امـاره سـراغ اصـل         متبلور می

)االصل دلیل حیث ال دلیل(نخواهیم رفت 
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بــه همــین دلیــل اســت کــه اصــل عملــی از حیــث درجــه و ارزش اثبــاتی در  
)1387، 251بهرامی، . (تر از اماره قرار دارداي پایینرتبهم

همانطور که در تعریـف اصـل عملـی گفتـیم، ایـن اصـول راهـی عملـی بـراي          
ــاهري را     ــم ظ ــع حک ــوي اســت و در واق زدودن شــک و فصــل خصــومت و دع

ــان مــی ــراي کشــف و   بی ــق غیرمســتقیم ب ــن در حالیســت کــه امــاره طری ــد ای کنن
.وصول به واقع است

اصل و ظاهر: 2-5
خـواهیم بـدانیم کـه منظـور از     معنا و مفهـوم اصـل را بیـان کـردیم، حـال مـی      

ظــاهر چیســت؟ چــه تمــایزي بــا اصــل داردو از همــه مهمتــر ایکــه چــه ارتبــاطی 
ــواهیم      ــه خ ــئواالت را در  ادام ــن س ــخ ای ــود دارد؟ پاس ــاهر وج ــاره و ظ ــین ام ب

.آورد
الطریحــی، . (رودکــار مــیظــاهر در لغــت بــه معنــاي پیــدا در مقابــل نهــان بــه 

ي ظــاهر بــه معنــاي دلیــل ظــن امــا در اصــطالح حقــوقی واژه) ق.هـــ1408، 179
ــی        ــد مــ ــه تردیــ ــروج از مرحلــ ــاي خــ ــه معنــ ــن بــ ــت وظــ آور اســ

)1385.103.زراعت(باشد
الظــاهر مایوحــب الظــن «دارد کــه محقــق قمــی در تعریــف ظــاهر اشــعار مــی

ب عـن دلیـل سـابق مـن     بخالف مـا اقتضـاه االصـل و االصـل هـوالحکم المنسـح      
ــحاب   ــه االستص ــی و عدوامن ــی او ظن ــل قطع ــول او نق ــابریان(» ق ) 1383.156.ص

شــود کــه پدیــدآور گمــان باشــد گمــانی کــه  یعنــی ظــاهر بــه چیــزي گفتــه مــی 
بــرخالف اصــل اســت و اصــل در اینجــا عبارتســت از یــک وضــع حقــوقی کــه   

خـواه از نقـل   ) قـبالً بـر اثبـات رسـیده باشـد     (قبال دلیلی بر آن اقامـه شـده باشـد    
.اندقطعی باشد و یا ظنی و استصحاب  را از این قبیل شمرده

مقصود از ظاهر که در « دارد که بهي دیگري در رابطه با ظاهر اشعار مینویسنده
شود آن شواهد و قرائن و اوضاع و احوالی گفته می» ظاهرحال«اصطالح فقهی 
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» ...ر حد اطمینان نیستکند، گمان که داست که براي شخص ایجاد گمان می
این تعبیر ممکن است باعث شود که ما پنداریم که ) 1375، 181محقق داماد، (

-ظاهر همان امارات قضایی است ولی خود نویسنده در این رابطه اینگونه مقرر می

آید ولی از اماراتی ظاهر هر چند گاهی از امارات قضایی به حساب می... «دارد که
ي شرع ثابت شده باشد اگرچنین بود در یت آن از ناحیهنیست که در فقه، حج

عالوه بر این ) محقق داماد، همان(» ...تعارض با اصل، همواره مقدم بر اصل بود
. ي قانونی به خود گیرندباید گفت که بعضی از انواع ظاهر ممکن است عنوان اماره

مثل اینکه زن ولی گاهی ظاهرهایی هست که هیچ یک از این دو عنوان را ندارد، 
ومرد غیرمسلمانی هر دو مسلمان شوند بدون اینکه دخولی واقع شود و زوجه 

زن را که موافق ظاهر است را بپذیریم، ام، اگر حرفبگوید من قبال مسلمان شده
نکاح منفسخ است ولی اگر  حرف مرد را که خالف ظاهر است بپذیریم نکاح به 

خالف ظاهرهایی است، این ظهور وحدت زمان مسلمان شدن،«. حال خود است
ي قانونی نیست و چون مرکب از قرائن و اوضاع و چون ناشی از غلبه نیست، اماره

لنگرودي، ( » ولی یک ظاهر است. ي قضایی هم نیستاحوال نیست پس اماره
توان فهمید که نسبت بین اماره و ظاهر عموم و خصوص از همین جا می) 160

. ه هر اماره یک ظاهر است ولی هر ظاهر، اماره نیستمطلق است به این صورت ک
اي حکمی  توضیح اینکه گاهی مواقع قانونگذار ظاهر امري را به صورت اماره

کند که خالف آن قابل اثبات است و گاهی هم قرائن و شواهد که براي مدون می
است و ي قضایی باشند که این همان امارهکند، مبین ظاهر میقاضی ایجاد گمان می

در هر صورت اماره چه قانونی و چه قضایی خود نوعی ظاهر 
ولی برعکس این قضیه صادق نیست برخی ظواهر  وجود ) 1385.99.زراعت(است

.توان آنها را در قالب اماره چه قانونی و چه قضایی گنجانددارند که نمی
ي دیگري که بایـد بـه آن پرداخـت تمـایز بـین اصـل و ظـاهر اسـت؛ آیـا          نکته

اصل با ظاهر تفاوت دارد؟
مسلماً بلی، از تعـاریف انجـام گرفتـه از اصـل و ظـاهر ایـن تمـایز بـه خـوبی          

گردد چرا کـه مجـراي اصـل شـکی اسـت کـه امـاره و دلیلـی بـراي آن          نمایان می
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ــاره     ــه ام ــی مجــراي ظــاهر، گمــانی اســت کــه ممکــن اســت ب ــدارد ول وجــود ن
مکـن اسـت بـین اصـل و     حال سـوال اساسـی ایـن اسـت کـه آیـا م      . نزدیک باشد

صــورت کــدام ظــاهر  تعــارض ایجــاد شــود؟و اگــر پاســخ مثبــت اســت در ایــن
مقدم است؟

در پاسخ به سـؤال اول بایـد گفـت کـه آري، ایـن امکـان وجـود دارد کـه بـین          
ــه   ــراي نمون ــد یــک زوج در : اصــل و ظــاهر تعــارض ایجــاد شــود، ب فــرض کنی

ي وي را هرش نفقـه شـود کـه شـو   کنـد و زوجـه مـدعی مـی    یک خانه زندگی می
کنـد اصـل در اینجـا بـه     کنـد  ولـی زوج ایـن ادعـا او را انکـار مـی      پرداخت نمـی 

نفع زوجه است زیرا اصل عدم پرداخـت نفقـه اسـت امـا ایـن اصـل بـا ظـاهر در         
تعارض است چرا که ظـاهر ایـن اسـت کـه وقتـی زن و مـردي زیـر یـک سـقف          

ــی    ــذا م ــوهر غ ــی ش ــد وقت ــدگی کنن ــی   زن ــم م ــه ه ــه زوج ــورد ب ــد وخ ... ده
)1383.163صابریان(

ــه مفهــوم    البتــه در همــین مثــال اگــر دعــوي کیفــري مطــرح گــردد و دلیــل ب
احــض وجــود نداشــته باشــد ظــاهر و اصــل کــه در اینجــا برائــت اســت بــا هــم  

ي ي تـرازو بـه نفـع ظـاهر کـه در اینجـا نـوعی امـاره        شوندو طبیعتاً کفههمسو می
کنــد ودر نهایــت ســنگینیقضــایی اســت و اصــل برائــت نســبت بــه اصــل عــدم  

.گرددمنجر به برائت متهم می
ــد    ــه ســؤال دوم کــه در صــورت تعــارض کــدام مقــدم اســت؟ بای در پاســخ ب

ي کلـی وجـود نـدارد چـرا کـه اصـول محدودنـد        گفت؛ که در ایـن زمینـه قاعـده   
تـوان گفـت کـه در    ولی ظـواهر نامحـدود و بـدون ضـابطه بـه همـین دلیـل نمـی        

ي تـرازو بـه   در هـر حـال در بعضـی مـوارد کفـه     . ارنـد مقام تعارض کدام برتري د
ــی  ــع اصــل ســنگینی م ــع ظــاهر  نف ــه نف ــوارد ب ــد و در برخــی از م صــابریان، (کن

ي در عـین حـال برخـی از حقوقـدانان معتقدنـد کـه چـون ظـاهر در زمـره         ) همان
دالیل است در تعـارض اصـل و ظـاهر، ظـاهر مقـدم اسـت بـا ایـن اسـتدالل کـه           

)1380b، 1/159کاتوزیان، (» یلاالصل دلیل حیث الدل«
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:مبانی جعل امارات قانونی در حقوق کیفري-3
ــدهیم کــه چــرا امــارات و  اگــر بخــواهیم پاســخ شایســته ــه ایــن ســؤال ب اي ب

ــال     ــن مق ــر از ای ــد بحــث و بررســی مفصــلی فرات ــد بای ــه وجــود  آمدن اصــول ب
یـن  صورت دهیم، ولی به فراخـور بحـث در ایـن گفتـار قصـد آن داریـم کـه بـه ا        

ــیم   ــبی ده ــخ مناس ــؤال پاس ــدالت    .س ــوان ع ــت دو عن ــث  را تح ــن رو بح از ای
.حقوقی و منفعت اجتماع ادامه خواهیم داد

عدالت حقوقی: 3-1
عــدالت یکــی از مفــاهیمی اســت کــه پیچیــدگی خــاص در شــناخت آن بــوده 
و هست به تبع آن عدالت حقـوقی نیـز مفهـومی اسـت نسـبی کـه رسـیدن بـه آن         

ــوار، ب  ــت دش ــري اس ــد    ام ــوقی نیازمن ــدالت حق ــا ع ــه ب ــیلی در رابط ــث تفص ح
امـا آنچـه کـه در ایـن مقـال اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه          . بررسی جداگانه اسـت 

چه ارتباطی بـین عـدالت حقـوقی یـا بـه عبـارت بهتـر عـدالت کیفـري بـا جعـل            
ــه   ــز ارائ ــر چی ــل از ه ــوق وجــود دارد؟ قب ــارات در حق ــدالت ام ــی از ع ي  تعریف

.رسدمفید به نظر می
انــد دالت چیســت؟ اندیشــمندان تعــاریف گونــاگونی از عــدالت ارائــه کــردهعــ

تـوان کتـابی بـا حجـم بـیش از      ي برخـی از نویسـندگان مـی   تا آنجا که بـه عقیـده  
)1382، 335داماتو، . (ي تعریف عدالت نگاشتصفحه درباره500

دانـد کـه بـه موجـب آن بایـد بـه هـرکس آنچـه         ارسطو عدالت را فضیلتی مـی 
ق اوســت داد بــه نظــر ایشــان عــدالت داراي دو معنــاي عــام و خــاص  را کــه حــ

است، عدالت به معناي عـام، شـامل تمـام فضـائل اسـت؛ زیـرا هـر کـس بـه کـار           
ــد، ســتم کــرده اســت ناشایســته ــاي خــاص کلمــه  . اي دســت زن ــه معن عــدالت ب

هــدف عــدالت همــواره تــأمین تســاوي     . برابرداشــتن اشــخاص و اشیااســت  
ــت  ــی نیس ــ . ریاض ــم آن اس ــوق    مه ــالیف و حق ــان وتک ــود و زی ــین س ــه ب ت ک

)81، 24قربان نیا، . (اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود
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دانــد و پیــروي از قــانون و   ســقراط عــدالت را یــک نــوع فضــیلت مــی     
)قربان نیا، همان. (کندها تلقی میترین فضیلتسودمندي  را از مهم

ه شــده اســت،  همــانطور کــه گفتــیم تعــاریف زیــادي از عــدالت بــه دســت داد
ایــن گونــه گــونی تعــاریف بــه اخــتالف  شــرایط  حــاکم بــر جوامــع و همچنــین 

.ي دید اندیشمندان بستگی داردزاویه
عدالت کیفري به چـه معناسـت؟ تعـاریفی کـه از عـدالت کیفـري شـده حـول         

باشـد بـه ایـن معنـا کـه در توجیـه کیفـر دادن در حقـوق         محور اجـراي کیفـر مـی   
ــی از عــدا ــیجــزا آن را جزئ ــراري نظــم و عــدالت آن را  لت م ــراي برق ــد و ب دانن

هرگــاه تــوازن میــان منــافع، ... «پندارنــد، مــثال بنــا بــه یــک تعریــف ضــروري مــی
اي از حقـوق و تکـالیف اسـتقرار یافتـه در جامعـه موردتجـاوز قـرار گیـرد، چهــره        

تــوان آن را عــدالت کیفــري شــود کــه مــیعـدالت بــراي رفــع تجــاوز نمایــان مــی 
ــد ــ(» نامی ــی، عظ ــن  ) 84، 9یم زاده اردبیل ــدانان در ای ــه حقوق ــري ک ــاریف دیگ تع

ولـی آنچـه کـه از عـدالت     . انـد نیـز حـول همـین مفهـوم اسـت      زمینه ارائـه کـرده  
ممکــن . اي قبــل از مجــازات اســتکیفــري در ایــن مقالــه مــدنظر ماســت مرحلــه

ي است در گام آخر یـک رسـیدگی کیفـري منجـر بـه مجـازات بشـود ولـی همـه         
.شودلت کیفري در مجازات کردن خالصه نمیمعناي عدا

الخصوص امارات قانونی در حقوق کیفري به منظور نیل به جعل امارات علی
کند امارات قانونی را، قانونگذار به هدف اجراي عدالت جعل می. عدالت است

چون که بنا به یک نظر عدالت تنها قضاوتی راجع به قانون نیست، بلکه عدالت 
در همین راستا ) 1382، 340داماتو، . (دنی از قانون بوده و هستجزئی جدا ناش

کند که همانگونه که عدالت  کیفري اقتضا می... «برخی از نویسندگان معتقدند که 
در صورت عدم وجود دلیل، برائت و بیگناهی متهم مورد حکم قرار گیرد  در موارد 

کند اقتضاي ا تقویت میخاص نیز که وجود قرائننی ظن ارتکاب جرم توسط متهم ر
» ي مجرمیت بر اصل برائت استعدالت حقوقی و مصالح اجتماعی، تقدیم اماره

)1388، 80تدین، (
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ــا امــارات عــدم مســئولیت نیــز بایــد گفــت کــه اقتضــاي عــدالت    در رابطــه ب
اي از مـوارد، امـاراتی را بصـورت    کنـد کـه قانونگـذار در پـاره    کیفري ایجـاب مـی  

ــیش  ــا موضــوعی پ ــه موجــب آن ظلمــی و مجــازاتی  حکمــی ی ــد کــه ب ــی کنن بین
.برکسی روا  نرود

نتیجه اینکه یکـی از مبـانی جعـل امـارات در حقـوق، اجـراي عـدالت کیفـري         
هرچند تبیـین عـدالت کیفـري کـاري بـس دشـوار اسـت ولـی بایـد ببینـیم           . است

ــه    ــه عادالنــه بــودن آن چگون کــه بــا وجــود امــارات در قــانون قضــاوت راجــع ب
توانـد وجـود امـارات در حقـوق کیفـري      مثبت در ایـن زمینـه مـی   است؟ قضاوت 

تواننـد تنهـا  قضـاوتی    را به خوبی توجیه کند البته بنا بـه آن نظـر کـه عـدالت مـی     
ممکــن اســت گفتــه شــود کــه در ) 1382، 339دامــاتو، . ( راجــع بــه قــانون باشــد

اي از مواقــع وجــود امــارات ممکــن اســت بــا عــدالت بــه معنــاي واقعــی آن پــاره
ي مجرمیــت تــزاحم پیــدا کنــد و مــثالً قاضــی کیفــري بــا توســل بــه یــک امــاره 

ــداده اســت را    ــانونی را انجــام ن ــع عمــل خــالف ق ــانونی متهمــی را کــه در واق ق
ي قـانونی باعـث   کنـد، اینجاسـت کـه وجـود یـک امـاره      محکوم به مجـازات مـی  

ه تـوان ایـن مـوارد را منکـر شـد ولـی آنچـه کـ        عدالتی شده است، هرچند نمـی بی
از اهمیت برخورد اسـت نگـاه کلـی بـه قضـیه اسـت، بـدین معنـا کـه در دیـدگاه           

توانـد بـه تحقـق عـدالت کمـک شـایانی کنـد        کلی گرایانه وجود این امـارات مـی  
عــدالتی دامــن اي از مــوارد جزئــی هــم ممکــن اســت بــه بــیهرچنــد کــه در پــاره

.بزند
ــه رابطــه   ــا عــدالت ب ــانونی ب ــزاحم امــارات ق ــادر هــر صــورت ت ــا ي ق نونی ب

اگــر مــا عــدالت را تنهــا  . ي دیــد نســبت بــه قــانون بســتگی داردعــدالت و زاویــه
قضاوتی راجع بـه قـانون بـدانیم، ممکـن اسـت وجـود امـارات را منـافی عـدالت          
بدانیم ولـی اگرعـدالت را جزئـی جـدا نشـدنی از قـانون بـدانیم و قـانون را عـین          

ــ     ــیه مس ــت و قض ــاوت اس ــامالً متف ــعیت ک ــریم وض ــدالت بنگ ــار  ع ــه انتظ اله ب
شــود چــرا کــه وقتــی قــانون خــود عــدالت اســت، دیگــر تــزاحم بــا موضــوع مــی

.کندعدالت معنا پیدا نمی
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مصالح و منافع اجتماعی:  3-2
ــان و     ــرایط زم ــه ش ــده ک ــبی و پیچی ــت نس ــومی اس ــاعی مفه ــلحت اجتم مص
مکــان تــأثیر مســتقیمی در ایــن مصــلحت دارد، گــاهی از مواقــع وجــود یــا عــدم  

ر ممکـن اسـت بـه نفـع اجتمـاع باشـد ودر بعضـی شـرایط دیگـر          وجود یـک امـ  
ممکن است به مصـلحت نباشـد در هـر حـال آنچـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه          
ــذار      ــه قانونگ ــاي آن رادارد ک ــاعی اقتض ــافع اجتم ــلحت و من ــع مص ــاهی مواق گ
امري را که ممکن اسـت موافـق اصـول  و قواعـد مسـلم حقـوق باشـد یـا نباشـد          

بینـی امـارات قـانونی در حقـوق کیفـري نیـز بـر        پـیش . هـد را مورد حکـم قـرار د  
چـرا کـه اگـر مـثال امـارات      . اساس رعایـت مصـلحت ومنفعـت اجتمـاعی اسـت     

بینــی نشــوند ممکــن اســت تجــري مــرتکبین را در پــی مجرمیــت در قــانون پــیش
داشته باشد کـه منـافع اجتمـاعی را بـه خطـر خواهـد انـداخت ایـن در حالیسـت          

گنـاهی خـویش کمـی بـه زحمـت بیافتـد       اي اثبـات بـی  که اگر بالفرض مـتهم بـر  
.ممکن است از این تجري جلوگیري شود

بایسـت اسـباب و شـرایط یـک     عالوه بر ایـن در برخـی مـوارد قانونگـذار مـی     
حکم را بیان کند و براي ایـن کـار امـارات قـانونی بـه کمـک قانونگـذار خواهنـد         

ـ        ه تـأمین خواهـد   آمد و تعیـین حـدود و مرزهـاي آن حکـم مصـلحت عمـوم را ب
.کرد

ــت       ــن رعای ــوم در بط ــافع عم ــاعی و من ــلحت اجتم ــه مص ــوط ب ــانی مرب مب
همانگونــه کـه اسـتفاده از امــارات قـانونی بــه    اسـت، یعنـی  عـدالت کیفـري نهفتــه  

ــه       ــز ب ــاعی نی ــلحت اجتم ــت مص ــت، رعای ــري اس ــدالت کیف ــت ع ــت رعای جه
ــدان. عــدالت کلــی کمــک شــایانی خواهــد کــرد  ان درایــن رابطــه برخــی از حقوق

در مــوارد خاصــی کــه وجــود قرائنــی ظــن ارتکــاب جــرم توســط  «:معتقدنــد کــه
ــتهم را تقویــت مــی ــدم  م ــد، اقتضــاي عــدالت حقــوقی و مصــالح عمــومی، تق کن

)1381، 78شمس ناترآبادي، (» ي مجرمیت بر اصل برائت استاماره
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ــترده ــیح گس ــارات در    توض ــاربرد ام ــا ک ــاط آن ب ــلحت و ارتب ــوم مص ــر مفه ت
ــا  ــري ج ــوق کیف ــترده حق ــی گس ــال   ي بررس ــر مج ــته حاض ــه در نوش ي دارد ک
.بررسی آن وجود ندارد

امارات قانونی مهم در حقوق کیفري-4
گــردد کــه در حقــوق کیفــري مــوارد متعــددي از امــارات قــانونی مشــاهده مــی

تـرین آنهـا خـواهیم    تـرین و کـاربردي  ما در ایـن گفتـار بـه بررسـی اجمـالی مهـم      
.پرداخت

ي چکمیت صادر کنندهي مجراماره: 4-1
ي صـدور چـک بالمحـل یـا بـه تعبیـر برخـی        درحقوق کیفـري ایـران مسـئله   

جالــب ) 1385، 133میرمحمدصــادقی، (حقوقــدانان چــک پرداخــت نشــدنی    
ي عنصـر قـانونی   قـانون صـدور چـک تشـکیل دهنـده     13و 7مـواد  . توجه اسـت 

صــدور قـانون 13ي در رابطـه بـا بحـث مـا مـاده     . باشـند بـزه چـک بالمحـل مـی    
صـدر ایـن مـاده بـا قیـد ایـن جملـه کـه         . اي برخوردار اسـت چک از اهمیت ویژه

ــل تعقیــب کیفــري نیســت   ــر صــادر کننــده چــک قاب مفهــم ایــن » ...در مــوارد زی
ي امــاره(معنــی اســت کــه صــرف صــدور چــک پرداخــت نشــدنی جــرم اســت   

و صـادر کننـده بـراي رهـایی از مجـازات بایـد یکـی از مـوارد منـدرج          ) مجرمیت
در این میـان بنـد هــ ایـن مـاده کـه بیشـتر مبـتال         . رابه اثبات برساند13ي مادهدر

طبـق ایـن بنـد    . ي امروزي ماسـت از اهمیـت بیشـتري برخـوردار اسـت     به جامعه
در صـورتی کـه ثابـت گـردد چـک بــدون تـاریخ صـادر شـده یـا تـاریخ واقعــی           «

ادر تعقیـب کیفـري صـ   » صدور چک مقدم بر تـاریخ منـدرج در مـتن چـک باشـد     
همــانطور کــه گفتــیم مفهــوم مخــالف ایــن بنــد بیــان . پــذیر نیســتکننــده امکــان

ــده ــه کنن ــه هم ــن اســت ک ــکي ای ــتند  ي چ ــه روز هس ــادره ب ــاي ص ــاره(ه ي ام
بـه عبـارت بهتـر    . و خالف این امـر بایـد توسـط مـتهم بـه اثبـات برسـد       ) قانونی
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بـه روز بـودن چـک یـک     . صرف صدور چـک دلیـل بـر بـه روز بـودن آن اسـت      
.ي قانونی قابل رد استارهام

ي امــروزي و آیــد ایــن اســت کــه آیــا در جامعــهســؤالی کــه اینجــا پــیش مــی
عرف جاري کشور مـا چـک کیفـري بـه صـورت واقعـی داریـم یـا خیـر؟ یـا بـه            

ي چـک مبتنـی   ي قـانونی مجرمیـت صـادر کننـده    بینـی امـاره  عبارت بهتر آیا پیش
ــه ایــبــر واقعیــات جامعــه ن ســؤال نیازمنــد توضــیح ي امــروزي اســت؟ پاســخ ب

ي امـروزي  آنچـه کـه در جامعـه   . مختصري راجـع بـه عـرف صـدور چـک اسـت      
ــه  ــدوال اســت، اســتفاده از ورق ــا عــرف مت ــدت م ــامالت م ــراي مع دار ي چــک ب

بـا توجـه   . آیـد کـه چـک بـدون وعـده صـادر کنـد       است و بطور استنثاء پیش مـی 
ت یعنـی ظـاهر بـر    تـوان بـه آن ظـاهر گفـ    به این واقعیت، که در زبـان علمـی مـی   

. دار اســتهــاي صــادره در بــازار ایــران وعــدهایــن اســتوار اســت کــه اکثــر چــک
اسـت اینجاسـت کـه بـین     بینـی کـرده  ولی قانونگـذار خـالف ایـن ظـاهر را پـیش     

ي قـانونی صـادر   عمـل بـه امـاره   . شـود ي قانونی و ظاهر تعـارض ایجـاد مـی   اماره
دهـد در حـالی کـه عمـل     کننده را در معرض خطـر محکومیـت کیفـري قـرار مـی     

.دهدبه ظاهر و توجه به عرف جامعه صادر کننده را از این خطر رهایی می
ــفه  ــث فلس ــه در مبح ــانطور ک ــی از   هم ــردیم، یک ــرض ک ــارات ع ــل ام ي جع

ــت،         ــاعی اس ــافع اجتم ــالح و من ــري مص ــوق کیف ــارات درحق ــل ام ــانی جع مب
بــه مصــالح قانونگــذار بــا اینکــه بــه خــوبی از عــرف اطــالع دارد ولــی بــا توجــه

ي قــانونی ي چــک امــارهخــاص از جملــه رونــق اقتصــادي و حمایــت از دارنــده
ي چــک بــه راحتــی بینــی کــرده تــا صــادر کننــدهمجرمیــت صــادر کننــده را پــیش

ــده ــد دارن ــازار   نتوان ــق ب ــار چــک و رون ــت از اعتب ي چــک را آزار دهــد ودر نهای
.بکاهد
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نوعاً کشنده بودن عمل: 4-2
ي یکـــی از احکـــام حســـاس و در ا در بردارنـــده.م.ق206ي بنـــد ب مـــاده

ي مزبـور کـه درصـدد    مـاده . عین حال قابل توجه راجع بـه تشـخیص قتـل اسـت    
هـا  اي قتـل عمـدي اسـت در بنـد ب خـود یکـی از ضـابطه       به دست دادن ضـابطه 

مـواردي کـه قاتـل عمـداً کـاري را      «: کنـد کـه  براي قتل عمد را اینگونـه بیـان مـی   
نوعـاً کشـنده باشـد هرچنـد قصـد کشـتن شـخص را نداشـته         دهـد کـه   انجام مـی 

پیش از ورود به بحـث الزم اسـت کـه توضـیح مختصـري راجـع بـه نوعـاً         . »باشد
کشــنده بــودن ارائــه گــردد مفهــوم نوعــاً کشــنده بــودن ایــن اســت کــه اگــر فــرد  

داد بـه احتمـال قـوي منجـر     ضارب همان عمـل را نسـبت بـه دیگـري انجـام مـی      
بـه عبـارت بهتـر در ایـن رابطـه      ) 1388، 20صـالحی،  . (شـد به مرگ وي هـم مـی  

ــه ایــن معنــا کــه نوعــاً نمــی قاعــده ــه معنــاي ي اغلبیــت  حــاکم اســت ب ــد ب توان
با توجـه بـه مفهـوم ارائـه شـده تعبیـر نوعـاً کشـنده بودنـد یـک           . صدردصد باشد

ــی دارد  ــی و بیرون ــت عین ــري   . ماهی ــدانان کیف ــیاري از حقوق ــاس بس ــن اس ــر ای ب
ف قصـد فعـل ونوعـاً کشـنده بـودن عمـل بـدون در نظـر گـرفتن          معتقدند که صر

ایــن ) بــی تــا.48ســپهوند . (آوردهــیچ شــرط دیگــري قتــل عمــد را بوجــود مــی 
تلقی از مفهوم نوعـاً کشـنده بـودن مبـین یـک پـارادوکس آشـکار اسـت چـرا کـه           

-ي یـک امـر عینـی ایجـاد کـرده     را بوسـیله ) عمـد بـودن  (یک امرذهنـی و روانـی   

قضـات و حقوقـدانان براسـاس همـین ارتبـاط بـین قصـد فعـل و         بسـیاري از . ایم
بـه ایـن معنـا کـه بـا      . نوعاً کشنده بودن قائل به مسـئولیت مطلـق ضـارب هسـتند    

وجود نوعاً کشنده بـودن عمـل عمـد بـودن قتـل و قصـد قتـل مفـروض اسـت و          
حتی خالف این فرض قانونی نیـز قابـل اثبـات نیسـت و بـا احـراز نوعـاً کشـنده         

و علـم بـا عـدم علـم جـانی تـأثیري در مقـام        . قتل عمـد محقـق اسـت   بودن عمل 
.ندارد

گـروه دیگــري از حقوقــدانان بــا ایــن اسـتدالل موافــق نیســتند و معتقدنــد کــه   
نباید به اطالق عبارت نگـاه کـرد و نوعـاً کشـنده بـودن داللـت بـر علـم بـه نوعـاً           
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یسـتند و  کشنده بودن دارد و بـر ایـن اسـاس بـا تئـوري مسـؤلیت مطلـق موافـق ن        
معتقدنــد هرچنــد کســی کــه عملــش نوعــاً کشــنده اســت قصــد صــریح قتــل را   

اي اسـت بـر وجـود سـوءنیت احتمـالی و قصـد       ندارد اما نوعاً کشنده بـودن امـاره  
ــات  اســت   ــل اثب ــتهم قاب ، 5صــالحی، . (تبعــی جــانی کــه خــالف آن از ســوي م

1388(
شـکل  اما آنچـه کـه بیشـتر مربـوط بـه بحـث مـا اسـت نظریـات مربـوط بـه            

نظـراول ایـن اسـت    . اثبات است و بر این اسـاس از جهـت اثبـاتی در نظـر داریـم     
بایسـت قصـد فعـل بـا نوعـاً کشـنده بـودن و علـم بـه          که براي عمد بودن قتل می

نوعاً کشنده بودن وجود داشـته باشـد و ایـن مقـام تعقیـب اسـت کـه وظیفـه دارد         
نوعـاً کشـنده بـودن را    هم نوعاً کشنده بـودن را بـه اثبـات برسـاندو هـم علـم بـه        

تــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه مبــانی و اصــول بــه جــرأت مــی) صــالحی، همــان(
ــم      ــري از ک ــین نظ ــران چن ــزاي ای ــوق ج ــر حق ــاکم ب ــی ح ــدار  فعل ــرین طرف ت

چرا که نوعـاً کشـنده بـودن ابـزاري اسـت بـراي اثبـات علـم بـه          . برخوردار است
وعــاً کشــنده نوعــاً کشــنده بــودن و پــذیرش چنــین نظــري بــدین معناســت کــه ن 

.بودن هیچ  خاصیتی ندارد
رسـد ایـن اسـت کـه نوعـاً کشـنده       نظر دوم که به نظـر معقـول و منطقـی مـی    

تـر در  اي اسـت بـراي علـم بـه نوعـاً کشـنده بـودن بـه عبـارت سـاده          بودن امـاره 
صورتی که عملی نوعـاً کشـنده باشـد امـاره بـر ایـن اسـت کـه ضـارب بـه نوعـاً            

بایسـت خـودش بـه    را مـی خـالف ایـن امـاره   کشنده بـودن علـم داشـته اسـت و     
ي قابـل رد اسـت و رد آن نیـز    بر این اسـاس ایـن امـاره یـک امـاره     . اثبات برساند

. شودبر متهم تحمیل می

ي قانونی مجرمیت در قانون پولشوییاماره: 4-3
ــاره  ــوارد تقــدم ام ــدترین م ــرض  یکــی از جدی ــرپیش ف ــانونی مجرمیــت ب ي ق

ــرو   ــت آوردن ث ــه دس ــت ب ــت  تبرائ ــکوك اس ــاي مش ــاتري،  .(ه ــمس ن ، 77ش
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ــول   )  1381 ــر پ ــر تطهی ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــویی ی ــه پولش ــق  ک ــه از طری ــایی ک ه
هــاي قــانونی جلــوه دادن ایــن    آیــد یکــی از راه نامشــروع بــه دســت مــی   

ــال   ــران در س ــذار ای ــت، قانونگ ــا   1386درآمدهاس ــارزه ب ــانون مب ــویب ق ــا تص ب
ــین  ــویب آئ ــب آن تص ــویی و متعاق ــهپولش ــاه  ي اجرنام ــانون در آذرم ــن ق ــی ای ای

ــوه 1388 ــانون نح ــرد ق ــرخالف رویک ــل ب ــراي اص ــا  49ي اج ــی ب ــانون اساس ق
هــاي مشـکوك را مجبــور  ي قـانونی بـه نــوعی دارنـدگان ثـروت    بینـی امــاره پـیش 
ــی ــانند  م ــات برس ــه اثب ــا را ب ــودن آنه ــا مشــروع ب ــد ت ــر از مرجــع صــرف. کن نظ

ي اجرایـی قـانون مبـارزه    امـه نهـاي راجـع بـه آن، آئـین    نامه و بحـث تصویب آئین
ــا پولشــویی در تبصــره ــانونی را پــیش1ي ي مــادهب بینــی کــرده خــود، امــارات ق

ي مشـکوك بـودن ثـروت باشـند     تواننـد نشـان دهنـده   است کـه ایـن امـارات مـی    
قـرائن و شـواهد منطقـی عبـارت اسـت از شـرایط       «دارد کـه  این تبصره اشعار مـی 

وادار بـه تحقیـق درخصـوص منشـأ مـال      و متقضیاتی که یـک انسـان متعـارف را    
نمایـد، برخـی از ایـن عملیـات و     گـذاري یـا سـایر عملیـات مربـوط مـی      و سپرده

:معامالت مشکوك عبارتند از
معــامالت و عملیــات مــالی مربــوط بــه اربــاب رجــوع کــه بــیش از ســطح -1

.باشدفعالیت مورد انتظار وي می
از ســوي اربــاب کشــف جعــل، اظهــار کــذب و یــا گــزارش خــالف واقــع -2

.اي صورت گیردرجوع قبل یا بعد از آنکه معامله
معامالتی کـه بـه هـر ترتیـب مشـخص شـود ذینفـع واقعـی حـداقل یکـی           -3

.انداز متعاملین ظاهري آن شخص یا اشخاص دیگري بوده
معــامالت تجــاري بــیش از ســقف مقــرر کــه بــا موضــوع فعالیــت اربــاب  -4

.روي مغایر باشدرجوع و اهداف تجاري شناخته شده از
از نظــر (معــامالتی کــه اقامتگــاه قــانونی طــرف معاملــه در منــاطق پرخطــر -5

.واقع شده باشد) پولشویی
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معامالت بیش از سـقف مقـرر کـه اربـاب رجـوع قبـل از حـین معاملـه از         -6
انجام آن انصراف داده و یـا بعـد از انجـام معاملـه بـدون دلیـل منطقـی نسـبت بـه          

.نمایدفسخ قرارداد اقدام 
، غیرمعمـول  معامالتی کـه طبـق عـرف کـاري اشـخاص مشـمول، پیچیـده       -7

.باشدو بدون اهداف اقتصادي واضح می
ــر  ــاده 7ه ــد م ــین1ي بن ــهآئ ــاره نام ــک ام ــور ی ــل رد  ي مزب ــانونی قاب ي ق

ــت میلیــون تومــان کــه   000/000/15مــثال قانونگــذار معــامالت بــیش از    .اس
اي برغیـر مشـروع بـودن    یـرد را امـاره  گمتعاقب آن فسـخ غیرمنطقـی صـورت مـی    

بایســت از دانــد کــه خــالف ایــن امــاره مــیپــول یــا درآمــد رد و بــدل شــده مــی
.طرف مظنون به اثبات برسد

ي قانونی سالمتاماره: 4-4
درحقــوق کیفــري اکثــر کشــورهاي دنیــا مــتهم در حــین ارتکــاب جــرم ســالم  

در حقـوق  . ت برسـد شـوند و خـالف آن بایـد از طریـق مـتهم بـه اثبـا       تصور مـی 
ــیش  ــانون 51ي مــاده. بینــی نمــوده اســتایــران نیــز قانونگــذار ایــن امــاره را پ ق

ــی  ــه هــر  «: دارد کــهمجــازات اســالمی مقــرر م ــون در حــال ارتکــاب جــرم ب جن
قانونگــذار در ایــن مــاده فقــط » درجــه کــه باشــد رافــع مســئولیت کیفــري اســت 

ي اسـت را مشـخص   حکم را کـه همانـا مبـري بـودن مجنـون از مسـئولیت کیفـر       
-ي قـانونی نمـی  نموده است، ممکن است این تردیـد پـیش آیـد کـه از ایـن مـاده      

ــاره  ــوان ام ــور       ت ــه ط ــذار ب ــه قانونگ ــت ک ــد گف ــی بای ــرد ول ــتنباط ک اي را اس
ي ا بــا بیــان اینکــه بایــد جنــون ثابــت شــود، امــاره.م.ق52ي غیرمســتقیم در مــاده

هرگـاه  «دارد کـه  ر اشـعار مـی  ي مزبـو مـاده .سالمت را مورد حکم قـرار داده اسـت  
مرتکب در حـین ارتکـاب جـرم مجنـون بـوده و یـا پـس از حـدوث جـرم مبـتال           
ــر       ــب نظ ــا جل ــون ب ــاك مجن ــت خطرن ــون و حال ــه جن ــود چنانچ ــون ش ــه جن ب
ــذکور در محــل     ــت م ــع حال ــا رف ــه دســتور دادســتان ت ــت باشــد ب متخصــص ثاب
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-حکـم مـاده  ي فـوق و بـا توجـه بـه نـص مـاده     » ...مناسیبی نگاهداري خواهد شد

تــوان فهمیــد کــه قانونگــذار مرتکــب را در حــین ارتکــاب جــرم ســالم مــی51ي 
و کســی کــه مــدعی جنــون اســت بایــد  ) ي ســالمتامــاره(فــرض کــرده اســت 

در حقـوق انگلـیس بـه ایـن نـوع امـاره کـه        . خالف این اماره را به اثبـات برسـاند  
امـارات بـدون مبنـا    براي استناد به آنهـا نیـازي بـه اثبـات وقـایع مقـدماتی نـدارد        

ــد ــو، . (گوین ــه ل ــاده ) 1386، 125قرج ــذار در م ــم قانونگ ــز .د.آ.ق95ي حک ك نی
.در همین راستاست

اعتبار امر مختوم کیفري: 4-5
اعتبار امر مختـوم داراي تعـاریف متعـددي اسـت و مبـانی مختلفـی نیـز بـراي         

ش مجـدد  منـع پـذیر  -1تـرین ایـن مبـانی عبارتنـد از     انـد ولـی مهـم   آن ذکر کرده
ــوگی  ــه منظــور جل ــهدعــوي ب چــون -2ي دعــوي ري از سوءاســتفاده از حــق اقام

هــیچ اطمینــانی از پــذیرش راه حــل ســابق در محــاکم وجــود نــدارد بایــد نهــادي 
بینـی شـود تـا از صـدور آراي معـارض جلـوگیري       مثل اعتبـار امـر مختـوم پـیش    

هــاي بســیاري کــه بــین اعتبــار امــر مختــوم در حقــوق  بــا وجــود شــباهت. شــود
ــدنی وجــود دارد  ــري و م ــاوتکیف ــن دو تف ــم  ای ــا ه ــی ب ــایی اساســی و ظریف ه

یکــــی از ایــــن . دارنــــد کــــه آثــــار قابــــل تــــوجهی را بــــه دنبــــال دارد
بـه ایـن معنـا    . گـردد ها به موضوع مهـم مـتهم در دعـاوي کیفـري بـاز مـی      تفاوت

ي دادرســی کــه در کــه در قواعــد مربــوط بــه امرمختــوم در حقــوق مــدنی اعــاده 
وم اســت را از طــرف خواهــان و خوانــده واقــع از طرفــی نقــض اعتبــار امــر مختــ

ــد آ  ــی در قواع ــت ول ــذیر اس ــاده. د.پ ــتهم  ك، اصــوالً اع ــان م ــه زی ــی ب ي دادرس
تـوان یکـی از   روي ایـن جهـت مـی   . برائت حاصـل کـرده، قابـل پـذیرش نیسـت     

ــت        ــل برائ ــت اص ــري را تقوی ــوق کیف ــوم در حق ــار امرمخت ــلی اعتب ــانی اص مب
ه بررســی مفهــوم اعتبــار امرمختــوم ي کــالم بــبــراي جلــوگیري از اطالــه. دانســت

.به عنوان یک اماره قانونی در حقوق کیفري خواهیم پرداخت
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آیـد ایـن اسـت کـه آیـا اعتبـار امرمختـوم فـرض         اولین سـؤالی کـه پـیش مـی    
ي قانونی؟قانونی است یا اماره

پاسخ به این سؤال را بایـد بـا توجـه بـه مقـررات بعضـاً نـاقص امرمختـوم در         
امـا قبـل از آن بایـد تفـاوت اصـلی و اساسـی فـرض و امـاره         .حقوق کیفـري داد 

-را یادآور شویم و آن این اسـت کـه اثبـات خـالف فـرض قـانونی مطلقـاً امکـان        

پـذیر اسـت، بـر ایـن اسـاس      پذیر نیست ولی اثبـات خـالف امـاره قـانونی امکـان     
چــون در مقــررات حقــوق کیفــري مــا قواعــدي وجــود دارنــد کــه تحــت شــرایط 

یکـی از ایـن قواعـد    . سـازد پـذیر مـی  مـاره امرمختـوم را امکـان   خاصی عـدول از ا 
ــی  ــع کل ــه در واق ــمک ــرین و مه ــاده  ت ــه اع ــوط ب ــررات مرب ــت مق ــرین آنهاس ي ت

مـوارد  «دارد کـه  ك مقـرر مـی  . د. آ. ق272ي در ایـن راسـتا مـاده   . دادرسی اسـت 
ي هـا اعـم از اینکـه صـادره بـه مرحلـه      ي دادرسـی از احکـام قطعـی دادگـاه    اعـاده 

.جرا گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر استا
در صورتی که کسـی بـه اتهـام قتـل شخصـی محکـوم شـده، لـیکن زنـده          -1

بــودن شــخص در آن زمــان محــرز شــود و یــا ثابــت شــود کــه در حــال حیــات  
.است
ــوند و       -2 ــوم ش ــرم محک ــاب ج ــام ارتک ــه اته ــدنفر ب ــه چن ــورتی ک در ص

وانــد بــیش از یــک مرتکــب داشــته تاي باشــد کــه نمــیارتکــاب جــرم بــه گونــه
.باشد
ــه و   -3 ــه علــت انتســاب جرمــی محکومیــت یافت در صــورتی کــه شــخص ب

فرد دیگري نیز به موجب کلـی از مرجـع قضـایی دیگـر بـه انتسـاب همـان جـرم         
محکــوم شــده باشــد بــه طــوري کــه از تعــارض و تضــاد مفــاد در حکــم صــادره  

.گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شودبی
ي جدیــدي حــادث در صــورتی کــه پــس از صــدور حکــم قطعــی، واقعــه-4

ــاهی      ــات بیگن ــه موجــب اثب ــود ک ــه ش ــدي ارائ ــل جدی ــا دالی ــود ی ــاهر ش ــا ظ ی
.علیه باشدمحکوم
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جعلــی بــودن اســناء یــا خــالف واقــع بــودن شــهادت گواهــان کــه مبنــاي  -5
.حکم صادر شده بوده است ثابت گردد

یفــر مــورد حکــم متناســب بــا در صــورتی کــه بــه علــت اشــتباه قاضــی ک-6
.جرم نباشد

ــه    -7 ــف مجــازات نســبت ب ــر تخفی ــی ب ــانون الحــق مبتن ــه ق در صــورتی ک
ي دادرسـی مجـازات نبایـد    قانون سابق باشـد کـه در ایـن صـورت پـس از اعـاده      

.از مجازات قبلی شدیدتر باشد
ــل گذشــت   : تبصــره ــدعی خصوصــی در جــرایم غیرقاب ــا م گذشــت شــاکی ی

.ي دادرسی نخواهد بودموجب اعادهبعد ا زصدور حکم قطعی
ــی  ــه مالحظــه م ــدهاي مختلــف آن  همــانطور ک ــاده و بن ــن م ــیم منطــوق ای کن

ي تــوان اقتــدار  امــارههمگــی فروضــی هســتند کــه در صــورت اثبــات آنهــا مــی 
. قــانونی امرمختــوم را زیــر ســؤال بــرد و دادرســی کیفــري را مجــدداً آغــاز نمــود 

رسـیم کـه قانونگـذار    فـوق بـر ایـن نتیجـه مـی     يهمتنها با کمی مداقه در حکم ماد
ي دادرسـی فقـط قسـمتی از احکـام کیفـري را مـدنظر       بینی مقـررات اعـاده  با پیش

ــه   ــوم در کلی ــاره امرمخت ــر ام ــارت بهت ــه عب ــا  داشــته اســت ب ــري پ ي احکــام کیف
چـرا کـه   . برجاست به جـزء احکـامی کـه در راسـتاي نقـض اصـل برائـت باشـند        

ــا   ــانی اج ــط زم ــذار فق ــادهزهقانونگ ــري را داده  ي اع ــام کیف ــی در احک ي دادرس
بـرخالف ایـن حکـم    . است که منجر به برائت یـا تخفیـف مجـازات مجـرم گـردد     

ي حکمـی را مقـرر نمـود کـه تـا انـدازه      1383کلی و منطقـی قانونگـذار در سـال    
ــاده  ــه م ــوط ب ــررات مرب ــرار داده اســت ك را تحــت.د.آ.ق272ي مق و . الشــعاع ق

تـوان قطـع نظــر از قـرار منـع تعقیـب صـادره بـراي مــتهم        آن ایـن اسـت کـه مـی    
.تحت شرایط خاص وي را دوباره تعقیب کرد

هـاي عمـومی و انقـالب    قـانون تشـکیل دادگـاه   3ي قانونگذار در بنـد ن مـاده  
هرگـاه بـه علـت عـدم کفایـت دلیـل قـرار منـع تعقیـب مـتهم           ... «دارد کهمقرر می

همـین اتهـام او را تعقیـب کـرد     تـوان بـه  صـادر و قطعـی شـده باشـد دیگـر نمـی      
مگـر بعـد از کشـف دالیـل جدیـد کـه در اینصـورت فقـط بـراي          ) اماره قـانونی (



91، بهار و تابستان 1امه دانش و پژوهش حقوقی، دوره اول، شماره دوفصلن 164

-حکـم مـاده  » ...تـوان بـه درخواسـت دادسـتان وي را تعقیـب نمـود      یک مرتبه می

ي ي آن خــالف امــارهتــوان بوســیلهي فـوق نیــز یکــی از مــواردي اســت کـه مــی  
اوت ایـن مـورد بـا مـورد قبـل در ایـن امـر        امرمختوم را به اثبات رساند، ولـی تفـ  

ــاده  ــه در م ــت ک ــم اس ــدعی    مه ــا م ــاکی ی ــه ش ــوعی ب ــه ن ــذار ب ــوق قانونگ ي ف
.ي دادرسی داده استي اعادهخصوصی اجازه

اي بـر ایـن قضـیه کـه رسـیدگی صـحیح       در هر صـورت امرمختـوم کـه امـاره    
بایسـت قـدرت   بوده و حکم صـادره براسـاس مـوازین صـادر شـده و احکـام مـی       

-قطعیت داشته باشـند، داراي قـدرت مطلقـی نیسـت همـانطور کـه دیگـر امـاره        و

.هاي قانونی قابل رد نیز همین وضعیت را دارند

ا.م.ق630ي ي قانونی مربوط به مادهاماره-4-6
ــاده ــث  . م.ق630ي م ــه بح ــت ک ــواردي اس ــه م ــه  ا از جمل ــادي را ب ــاي زی ه

رسـی گسـترده و دقیـق حکـم     قصـدما د رایـن مقـال بر   . همراه خـود داشـته اسـت   
خـواهیم بـا توجـه بـه موضـوع مـورد بحـث ایـن مـاده          و فقط می. این ماده نیست
نخسـتین مـتن قـانونی و مسـتندي کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد         . را بررسی کنیم

هرگـاه  «بـه موجـب ایـن مـاده     . اسـت 1304ع مصـوب دي مـاه   . م.ق179ي ماده
ي راش یـا در حـالی کـه بـه منزلـه     شوهري زن خود را بـا مـرد اجنبـی در یـک فـ     

وجود در یـک فـراش اسـت، مشـاهده کنـد و مرتکـب قتـل یـا جـرح یـا ضـرب            
یکی از آنها یـا هـر دو شـود از مجـازات معـاف اسـت، هرگـاه بـه طریـق مزبـور           

ــه     ــم عالق ــت ه ــد و در حقیق ــی ببین ــرد اجنب ــا م ــود را ب ــواهر خ ــا خ ــر ی ي دخت
مـاه تاشـش مـاه حـبس     زوجیت بـین آنهـا نباشـد و مرتکـب قتـل شـود بـه یـک        

اي محکوم خواهـد شـد و اگـر در مـورد قسـمت اخیـر ایـن مـاده مرتکـب          جنحه
مـاه محکـوم خواهـد    2اي از یـازده روز تـا   جرح یا ضرب شود بـه حـبس جنحـه   

.»شد
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هرگــاه مـردي همسـر خـود رادر حــال    «دارد کـه  ا اشـعار مـی  .م.ق630ي مـاده 
توانـد در  زن داشـته باشـد مـی   زنا با مرد اجنبـی مشـاهده کنـد و علـم بـه تمکـین       

همان حال آنان را بـه قتـل برسـاند و در صـورتی کـه زن مکـره باشـد فقـط مـرد          
تواند به قتل برسـاند، حکـم ضـرب و جـرح نیـز در ایـن مـورد ماننـد قتـل          را می
هـاي اساسـی کـه مـتن ایـن دو مـاده بـا هـم دارنـد، و          قطع نظر از تفـاوت . »است

ــا از حوصــله ــن بحــثبررســی آنه ــهاي ای ــادهخــارج اســت، نکت 630ي اي در م
ع وجــود نداشــت .م.ق179ي قــانون مجــازات اســالمی وجــود دارد کــه در مــاده 

بحـث مـا در ایـن مقـال حـول محـور       . و آن اشاره به رضـایت و اکـراه زن اسـت   
امـاره را در  2توضـیح اینکـه قانونگـذار خواسـته بـا ناخواسـته       . همین نکته اسـت 

مفــروض  بــودن رضــایت مــرد -1: کــرده اســتبینــیپــیش) 630(ي فــوق مــاده
عـدم رضـایت   (مفـروض نبـودن رضـایت زن    -2) رضایت مـرد مفـروض اسـت   (

» ..ي و اعلـم بـه تمکـین داشـته باشـد     قانونگذار بـا قیـد جملـه   ) زن مفروض است
ــاره  ــک ام ــت ی ــی  در حقیق ــرار م ــم ق ــورد حک ــانونی را م ــدم  ي ق ــد و آن ع ده

اتی ایـن مـرد اسـت کـه بایـد تمکـین       ي اثبـ چرا کـه در مرحلـه  . رضایت زن است
بـراي مجـاز بـودن مـرد در قتـل همسـر       «بـه عبـارت بهتـر    . زن را به اثبات برساند

خـود او بایـد عــالم بـه تمکــین و رضـایت زن بـه عمــل زنـا توســط مـرد اجنبــی        
)1387، 86حبیب زاده، بابایی، (» باشد

ي قانونگــذار بــه رضــایت یــا عــدم رضــایت مــرد ایــن همچنــین عــدم اشــاره
ي امــاره(دانــد رســاند کــه قانونگــذار رضــایت مــرد را مفــروض مــیمعنــی را مــی

، این حکم قانونگـذار بـه آن دلیـل اسـت کـه فقهـا نیـز در مباحـث فقهـی          )قانونی
حبیـب زاده،  (.داننـد مربوط بـه زنـا وجـود اراده و قصـد را در مـرد مفـروض مـی       

ثبــات اســت و ایــن در حالیســت کــه  خــالف ایــن امــاره قابــل ا ) بابــایی، همــان
تواننـد بـا اثبـات عـدم رضـایت مردبـه عمـل زنـا و         اولیا مـرد و یـا دادسـتان مـی    

اکــراه وي، اجــازه ندهنــد کــه شــوهر زن از حکــم ایــن مــاده اســتفاده کنــد البتــه  
ــی   ــات ب ــراي اثب ــتهم ب ــه م ــدرج در  ممکــن اســت ک ــاهی خــویش از حکــم من گن

ـ     .ق295ي ماده2تبصره  ودن اسـتفاده کنـد کـه    م این قتـل بـه اعتقـاد مهدورالـدم ب
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ولــی در هــر صــورت . طلبـد اي را مــیبررسـی ایــن موضــوع نیـز بحــث جداگانــه  
ي فقهـی احتیــاط دردمــاء اوالً تجــویز  بایســت بـا توجــه بــه قاعــده قانونگـذار مــی 

قتل را تبدیل بـه حکـم دیگـري کنـد ثانیـاً اگـر اصـرار بـراین قضـیه وجـود دارد           
ارتکـابی را تحـت شـرایطی از    حداقل رضـایت مـرد را مفـروض ندانسـته و قتـل     

جمله علم به تمکـین مقتـول اعـم از زن و مـرد، نـه فقـط زن، از مجـازات معـاف         
.بداند

امارات تشخیص متهم-4-7
ك راجــع بــه جــرم . د. آ. ق21ي تــوان در بنــدهاي مــادهایــن امــارات را مــی

هــایی و ایــن مــاده امــاره4و 3و 2بنــدهاي . مشــهود بــه وضــوح مشــاهده کــرد
تــوان از آنهــا تحــت عنـوان امــارات قــانونی تشــخیص مــتهم یــاد  تند کــه مــیهسـ 
.در ادامه به ترتیب به امارات فوق اشاره خواهیم کرد.کرد

انـد یـا مجنـی علیـه     در صورتی که دو نفر یا بیشـتر نـاظر وقـوع جـرم بـوده     -
.بالفاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی کند

ــا البــاب و دالیــل  بالفاصــله پــس از- ــار واضــحه ی وقــوع جــرم عالئــم و آث
جرم در تصرف متهم یافـت شـود یـا تعلـق اسـباب و دالیـل یـاد شـده بـه مـتهم           

.محرز گردد
ــرار داشــته    - ــوع جــرم قصــد ف ــس از وق ــتهم بالفاصــله پ ــه م در صــورتی ک

.باشد یا در حال فرار یا فوري پس از آن دستگیر شود
گـر مـتهم بتوانـد بـا دلیـل بـه مفهـوم اخـص         بدیهی است در فرآیند دادرسـی ا 

.خالف این امارات را به اثبات برساند از مجازات رها خواهد شد
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)تقصیريي بیاماره(اصل برائت -4-8
ــت،     ــري اس ــی کیف ــان دادرس ــایی جری ــی و مبن ــول اساس ــت از اص ــل برائ اص

یــن هــاي مســتقیم وغیرمسـتقیم در حقــوق اســالم و جـود دارد کــه اعمــال ا  نشـانه 
.دهداصل را از همان ابتداي ظهور دین مبین اسالم نشان می

ــامبر   ــفارش پی ــه س ــی) ص(از جمل ــه م ــد ک ــی  «فرماین ــام ان یخطــی ف ان االم
بـه ایـن معنـا کـه اشـتباه قاضـی در عفـو        » العفو خیر مـن ان یخطـی فـی العقوبـه    

ــت   ــر دادن اس ــتباه وي درکیف ــر از اش ــتهم بهت ــادي،  . (م ــمس ناترآب ) 1381، 67ش
قوق موضـوعه ایـران نیـز در مـوارد متعـددي بـه طـور صـریح و ضـمنی بـه           در ح

قـانون اساسـی   37تـرین آنهـا اصـل    از جملـه مهـم  . این اصـل اشـاره شـده اسـت    
کـس از نظـر قـانونی مجـرم     اصـل برائـت اسـت و هـیچ    » .دارداست که اشعار مـی 

ــی ــناخته نم ــردد  ش ــت گ ــاه صــالح ثاب ــه جــرم او در دادگ ــر اینک اراده . »شــود مگ
بینـی یـک حکـم منطقـی،     ونگذار بر این امر استوار گردیـده اسـت کـه بـا پـیش     قان

شــود کــس مجــرم شــناخته نمــیاي را مــدنظر قــرار دهــد کــه طبــق آن هــیچامــاره
بــدیهی اسـت کــه  . مگـر اینکـه خــالف ایـن امــاره در دادگـاه صـالح ثابــت گـردد      

صـورت  تـر از امـاره   بایسـت بـا اسـتناد قـانونی قـوي     اثبات خالف این امـاره مـی  
-ي بـی هـاي اثبـات خـالف جریـان امـاره     دلیل به مفهوم اخـص یکـی از راه  . گیرد

ي بـه تقصـیري نبایـد موجـب ایـن      اطـالق عنـوان اصـل بـه امـاره     .تقصیري اسـت 
چـرا کـه صـفت    . تقصـیري اصـل اسـت و امـاره نیسـت     ي بـی توهم شود که اماره

ارد اصل برحسب تعریـف بـر برائـت بـار گردیـده اسـت و آن چـه کـه اهمیـت د         
ي ا یـک امـاره  . ا. ج. ا. ق36فـرض برائـت بـه حکـم اصـل      این اسـت کـه پـیش   
).1388، 47قرجه لو، (.قانونی قابل رداست

امارات تشدید مجازات-4-9
در بعضــی مــوارد قانونگــذار کیفــري بــا توجــه بــه امــارات خــاص قاضــی را  

دامـه  در ا. سـازد کـه حکـم منجـر بـه مجـازات را تشـدید کنـد        مخیر یا مجبور می
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ــري       ــیح مختص ــر وتوض ــازات را ذک ــدید مج ــه تش ــوط ب ــارات مرب ــی از ام برخ
.خواهیم داد

تکرار و تعدد جرم-4-9-1
ــاده ــه  «دارد کــها مقــرر مــی. م.ق48ي م ــه موجــب حکــم دادگــاه ب هــرکس ب

ــده محکــوم شــود، چنانچــه بعــد از اجــراي حکــم    ــا بازدارن ــري ی مجــازات تعزی
ــر گــردد د  ــل تعزی ــزوم ادگــاه مــیمجــدداً مرتکــب جــرم قاب ــد در صــورت ل توان

ــد  ــده را تشــدید نمای ــا بازدارن ــري ی ــه  . »مجــازات تعزی ــاده ب ــن م قانونگــذار درای
اي صورت عام و در مواد مختلـف دیگـر بـه طریـق خـاص تکـرار جـرم را امـاره        

ــل مجــازات    ــوده مجــرم  و در نتیجــه تحمی ــراي تشــخیص ناســازگار ب ــانونی ب ق
یسـت کـه بـا اختیـاري کـردن ایـن تشـدید        ایـن در حال . بیشتر به وي دانسته است

اسـت کـه تکـرار جـرم     توان گفت کـه نظـر قانونگـذار بـر ایـن بـوده      مجازات می
ــاره ــایی    ام ــارات قض ــه ام ــل ب ــا توس ــی ب ــرایطی قاض ــد و در ش ــل رد باش اي قاب

ــی  ــودن آن را احــراز م ــیخــاص ب ــد م ــاره کن ــن ام ــرخالف ای ــد ب ــانونی توان ي ق
.مجازات را تشدید نکند

قانون مجـازات اسـالمی نیـز احکـام مربـوط بـه تعـدد جـرم را         47و 46مواد 
نظـر از انـواع تعـدد و احکـام خـاص مربـوط بـه آنهـا بایـد          صـرف . کنـد بیان مـی 

ي قـــانونی قابـــل گفـــت کـــه قانونگـــذار در مـــواردي تعـــدد جـــرم را امـــاره 
ــاري(←رد ــل و در مــواردي تعــدد جــرم را امــاره) تشــدید اختی ــانونی غیرقاب ي ق

.داندمی) اجباريتشدید(رد 

هاي خاصهاي حرام و یا در مکانارتکاب قتل در ماه-4-9-2
قانونگذار کیفري ایـران بـه تبـع شـرع اقـدس اسـالم ارتکـاب قتـل در بعضـی          

ــان ــارههــا و بعضــی از مکــاناز زم ــا  هــا را ام اي دانســته اســت کــه براســاس آنه
ــاده    ــن اســاس م ــر ای ــد، ب ــرتکبین را تشــدید کن ــانونی م ا .م.ق299ي مجــازات ق
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ي قتـل در صـورتی کـه صـدمه و فـوت هـر دو در یکـی از        دیـه «دارد که مقر رمی
ــرام   ــاه ح ــب(چهارم ــده-رج ــه-ذیقع ــرم-ذیحج ــه ) مح ــرم مک ــا در ح ي و ی

بـه  297ي عـالوه بـر یکیـاز مـوارد ششـگانه مـذکور در مـاده       . معظمه واقـع شـود  

عنوان تشدید مجازات باید 
3
عی کـه انتخـاب کـرده اسـت اضـافه شـود       هـر نـو  1

.»و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرك باشند داراي این حکم نیستند

:رانندگی بدون گواهینامه-4-9-3
ــاده ــاده.م.ق718ي قانونگــذار در م ــه م ــاظر ب ــدون .م.ق723ي ا ن ــدگی ب ا رانن

ـ     . ي تشـدید مجـازات قـرار داده اسـت    پروانه امـاره  ن بـوده  دلیـل ایـن کـار هـم ای
ــاره    ــدگی را ام ــه رانن ــتن پروان ــذار داش ــه قانونگ ــت ک ــل رد اس ــانونی غیرقاب ي ق

ي راننــدگی گواهینامــه نــدارد بــه ایــن دانــد و شخصــی کــه درزمینــهمهــارت مــی
معنی است کـه مهـارت الزم را نـدارد و بـا علـم بـه اینکـه مهـارت الزم را نـدارد          

. وي تشــدید شــوداقــدام بــه راننــدگی کــرده بــه همــین دلیــل مهــارت مجــازات 
هـرکس بـدون   «دارد کـه ا مقرر ایـن نظـرات، ایـن مـاده مقـرر مـی      .م.ق723ي ماده

ــه ــه      گواهینام ــوري ک ــایل موت ــدي وس ــا تص ــدگی و ی ــه رانن ــدام ب ــمی اق ي رس
بـراي بـار اول بـه حـبس     ... ي مخصـوص اسـت بنمایـد   مستلزم داشتن گواهینامـه 

یـا بـه هـر دو مجـازات و     میلیـون ریـال و   1ماه یا جـزاي نقـدي تـا    2تعزیري تا 
سـؤال  . »مـاه حـبس محکـوم  خواهـد شـد     6تـا  2در صورت ارتکاب مجـدد بـه   

دانـد  ي مهـارت مـی  ي راننـدگی را امـاره  نامـه این است که آیـا قانونگـذار گـواهی   
نظمـی و هـرج و مـرج در جامعـه جلـوگیري کنـد؟       خواهد کـه از بـی  یا خیر؟ می
ایـن حکـم در نظـر گـرفتن گواهینامـه      بینـی رسد که قانونگذار بـا پـیش  به نظر می

نظمــی و خواســته اســت کــه از بــیي قــانونی غیرقابــل رد مــیبعنــوان یــک امــاره
طــور کــه گفتــیم یکــی از چــرا کــه همــان. خودســري در جامعــه جلــوگیري کنــد

توانـد  بینـی ایـن امـاره مـی    مبانی جعـل امـارات، مصـالح ومنـافع اجتمـاعی و پـی      
.ر پی داشته باشدهایی براي سالمت جامعه دمنفعت
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ي منجر به قسامهاماره-4-10
امــارات منجــر بــه لــوث و ایجــاد ظــن کــه در نهایــت نهــاد قســامه را در پــی  

239ي تواننـد قـانونی بـا قضـایی باشـند دلیـل ایـن امـر هـم حکـم مـاده           دارد می
هرگـاه بـر اثـر قـرائن و امـاراتی و یـا از هـر طریـق         «: داردا است که مقرر می.م.ق

قبیل شهادت یـک شـاهد یـا حضـور شخصـی همـراه بـا آثـار جـرم در          دیگري از
ــا     ــین وی ــا اقامــت اشــخاص مع ــردد ی ــول در محــل ت ــا وجــود مقت ــل ی محــل قت
شهادت طفل ممیز مـورد اعتمـاد ویـا امثـال ان حـاکم بـه ارتکـاب قتـل از جانـب          

در ایـن مـاده بـا    » شـود متهم ظـن پیـدا کنـد مـورد از مـوارد لـوث محسـوب مـی        
ي امثــال آن، و خــروج و بعــد از آن ذکــر جملــه) ي قــانونیمــارها(ذکــر مصــادیق 

ي قضــایی حکمـی از حصـر موضــوعی بـر اختیــار قاضـی بــراي اسـتناد بــه امـاره      
ــت  ــته اس ــد داش ــه    . تأکی ــر مصــادیقی ازجمل ــا ذک ــذار ب ــر قانونگ ــارت بهت ــه عب ب

-امـارات قـانونی را پـیش   ... حضور شخص همـراه بـا آثـار جـرم در محـل قتـل و      

تـوان بـه محاکمـه ادامـه داد و از طـرف دیگـر       کـه براسـاس آنهـا مـی    بینی نموده 
دست قاضی را بازگذاشته کـه امـارات قضـایی از ایـن دسـت را کـه موجـب ظـن         

ممکـن اسـت ایـن سـؤال پـیش آیـد کـه آیـا         . شوند را لحاظ کنـد به مجرمیت می
-تحقق لوث شرط اجراي قسامه اسـت یـا خیـر در نقـش یـک مکمـل عمـل مـی        

)1377، 16نقوي، (کند؟ 
بعضی از نویسندگان حقـوقی معتقدنـد کـه لـوث شـرط اجـراي قسـامه اسـت         
و براي تأییـد نظـر خـود  نظـر فقیهـان بزرگـی همچـون صـاحب جـواهر را ذکـر           

اگـر لـوث را شـرط اجـراي قسـامه فـرض       ) b، بـی تـا   927لنگـرودي،  . (کنندمی
ا ي قســامه نیازمنــد وجــود امــاراتی اســت کــه لــوث ر کنــیم، رســیدن بــه مرحلــه

-تقصـیري مـی  ي  بـی این امارات همـان امـاراتی هسـتند کـه بـا امـاره      . سبب شود

ــد  ــد تعــارض ایجــاد کنن ــاده . توانن ــادر م ــثالً قانونگــذار کیفــري م ا . م.ق239ي م
-دانـد کـه مـی   اي مـی حضور شخص همراه بـا آثـار جـرم در محـل قتـل را امـاره      

ــر      ــرد را در مع ــه ف ــد و در نتیج ــن کن ــاد ظ ــی ایج ــراي قاض ــد ب ــر توان ض خط
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ي ایــن در حالیســت کــه ایــن امــاره توانســته اســت امــاره. محکومیــت قــرار دهــد
-ممکن است این سـؤال پـیش آیـد کـه آیـا بـا وجـود امـاره        . برائت را متزلزل کند

ي برائت آیا احتیـاجی بـه توسـل بـه لـوث و قسـامه هسـت یـا خیـر؟ در پاسـخ           
طلـق مـتهم   باید گفت که وجـود امـارات منتهـی بـه لـوث بـه معنـاي مجرمیـت م        

شـوند کـه قاضـی کیفـري بـه رسـیدگی       باشـد بلکـه ایـن امـارات باعـث مـی      نمی
ي دیگــر  کــه همانــا ســوگند اســت رأي خــود را ادامــه داده و بــا اســتناد بــه ادلــه

تواننـد منجـر بـه مجـازات مـتهم      و صـرف وجـود ایـن امـارات نمـی     . صادر کنـد 
رسـیدگی اسـت   شوند به عبارت بهتـر ایـن امـارات، امـارات شـروع بـه تحقیـق و       

. ا نهفتـه اسـت  .م.ق246ي باشـند ایـن معنـی بـه خـوبی در مـاده      که قابـل رد مـی  
علیـه بـراي تبرئـه خـود بینـه اقـام کنـد        هرگـاه مـدعی  «دارد کـه این ماده مقرر مـی 
در هـر حـال بحـث و بررسـی راجـع      . »گـردد شـود و تبرئـه مـی   لوث محقق نمـی 

ي ایـن  ه از حوصـله طلبـد کـ  به تعارض امـارات مختلـف فرصـت دیگـري را مـی     
.نوشته خارج است

امارات مربوط به رد دادرس و قضات تحقیق-4-11
قضــاوت  صــحیح و منصــفانه و برقــراري عــدالت بــه نحــو مطلــوب همــواره  

ي اســت بــراي نیــل بــه ایــن هــدف قانونگــذار تــالش هــاي هــر جامعــهاز آرمــان
یـن راسـتا از   و در ا. کنند سـازوکارهاي رسـیدن بـه ایـن هـدف را فـراهم کننـد       می

ــه ــی   هم ــدد م ــاعی م ــی و اجتم ــوقی و اخالق ــاي حق ــردي ابزاره ــذار . گی قانونگ
کیفــري نیــز جهــت مصــون نگــه داشــتن قضــات و جلــوگیري از خــروج آنهــا از  

یکـی  . بینـی نمـوده اسـت   خط مستقیم عـدالت و انصـاف احکـام خاصـی را پـیش     
ي ادهمــ. از ایــن احکــام، احکــام مربــوط بــه رد دادســتان و قضــات تحقیــق اســت

دادرســال و قضــات تحقیــق در «: دارد کــهك در ایــن زمینــه اشــعار مــی. د.آ.ق46
-موارد زیر بایـد از رسـیدگی و تحقیـق امتنـاع نماینـد و طـرفین دعـوي نیـز مـی         

.توانند آنها را رد نمایند
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وجـود قرابـت نسـبی یـا سـببی تادرجـه سـوم از هـر طبقـه بـین دادرس           ) الف
ــاز طــرفین  ــا یکی ــا قاضــی تحقیــق ب ــی  ی ــر جزای ــا اشخاصــی کــه در ام دعــوي ی

.دخالت دارند
دادرس یا قاضی تحقیـق قـیم یـا مخـدوم یکـی از طـرفین باشـد یـا یکـی          ) ب

.از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد
ــی از       ) ج ــان وارث یک ــد آن ــا فرزن ــر ی ــا همس ــق ی ــی تحقی ــا قاض دادرس ی

.اشخاصی باشد که در امر جزاي دخالت دارند
ــاهوي    )د ــارنظر م ــبال اظه ــی ق ــر جزائ ــان ام ــق در هم ــا قاضــی تحقی دادرس ی

.کرده و یا شاهد یکی از طرفی باشد
بین دادرس یا قاضـی تحقیـق و یکـی از طـرفین یـا همسـر و یـا فرزنـدان         ) هـ

ــوده و ا       ــرح ب ــابق مط ــا در س ــد و ی ــرح باش ــی مط ــا جزای ــوقی ی ــوي حق او دع
.زتاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد

ــان نفــع شخصــی در  ) و دادرس یــا قاضــی تحقیــق یــا همســر یــا فرزنــدان آن
موضوع مطروحـه داشـته باشـند بنـدهاي آمـده در ایـن مـاده در حقیقـت همگـی          

اي قـانونی اسـت   نشان دهنده اماره قـانونی هسـتند کـه وجـود یکـی از آنهـا امـاره       
.اي که به ظاهر غیرقابل رد استبر خروج قاضی از مسیر عدالت اماره

امارات شروع به رسیدگی و تحقیق-4-12
بــراي شــروع بــه تحقیقــات جزایــی قــرائن و شــواهد الزم بــراي وقــوع جــرم  

ــاره   ــوارد ام ــی م ــذار در برخ ــت، قانونگ ــیش الزم اس ــایی را پ ــه  ه ــرده ک ــی ک بین
66مـواد  .تواننـد تحقیقـات خـود را شـروع کننـد     برحسب آنها قضات دادسـرا مـی  

تــوان از آنهــا تحــت عنــاوین کــه مــی. مواردنــدي ایــن ك از جملــه. د. آ.ق67و 
ــاره ــرد   ام ــام ب ــم ن ــر مه ــاره ام ــاظر و ام ــالم ن ــاده. ي اع ــی 66ي م ــرر م دارد مق

هرگـاه کسـی اعـالم نمایـد کـه خودنـاظر وقـوع جرمـی بـوده اسـت و جـرم            «کـه 
ي عمـومی باشـد ایـن اظهـار بـراي شـروع بـه رسـیدگی کـافی          مذکور داراي جنبه
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اي انجــام تحقیقــات نباشــد واگــر اعــالم کننــده اســت هرچنــد دالیــل دیگــري بــر
تـوان شـروع بـه تحقیـق نمـود مگـر اینکـه        شاهد قضیه نبوده به صرف اعالم نمـی 

تـوان گفـت   ي فـوق مـی  بـا توجـه بـه مـتن مـاده     » دالیل صحت ادعا موجود باشد
دانــد و براســاس آن ي برصــحت اظهــار مــیکــه قانونگــذار نــاظر بــودن را امــاره

.نمایدمجوز تحقیق صادر می
ــاده ــی 67ي م ــعار م ــز اش ــه نی ــزارش«دارد ک ــهگ ــا و نام ــت  ه ــه هوی ــایی ک ه

تــوان مبنــاي شــروع گــزارش دهنــدگان و نویســندگان آنهــا مشــخص نباشــد نمــی
.به رسیدگی قرار داد مگر آنکه داللت بر وقوع امر مهمی نماید

کــه موجــب اخــالل در نظــم و امنیــت عمــومی اســت یــا داراي قرائنــی اســت 
در ایـن مـاده نیـز امـر     » .ر قاضـی بـراي شـروع تحقیقـات کفایـت نمایـد      که به نظ

ي صــحت دانســته و بنــابر احتیــاط مهــم را کــه بــه امنیــت مربــوط اســت را امــاره
.شروع به رسیدگی را تجویز نموده است

امارات صحت شهادت-4-13
ــه عنــوان دلیــل شــرعی از آن چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه    شــهادت ب

-کنند شاهد را مقیـد بـه شـروطی کنـد کـه ایـن شـروط مـی        عی میقانونگذاران س

قانونگـذار  . کنـد هـایی باشـند کـه صـحت اظهـارات آنـان را تائیـد مـی        توانند اماره
ــاده   ــز در م ــران نی ــري ای ــع   . د.آ.ق155ي کیف ــه در واق ــهادت را ک ــرایط ش ك ش

در «دارد کـه کنـد ایـن مـاده مقـرر مـی     امارات صحت شـهادت هسـتند را ذکـر مـی    
نمایـد  ردي که قاضـی بـه شـهادت شـهود بـه عنـوان دلیـل شـرعی اسـتناد مـی          موا

ــد    ــر باش ــرایط زی ــاهد داراي ش ــت ش ــوغ -1الزم اس ــل -2بل ــان -3عق -4ایم
عــدم وجــود نفــع شخصــی بــراي شــاهد یــا رفــع -6عــدالت -5طهــارت مولــد 

ــین شــاهد و طــرفین دعــوي   -7ضــرر از وي  ــوي ب -8عــدم وجــود دشــمنی دنی
.ي و ولگرديعدم اشتغال به تکد
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بایســت هــرکس بخواهــد بــه عنــوان شــاهد در امــر جزایــی دخالــت کنــد مــی
اي تمــامی شــرایط مــذکور راداشــته باشــد اگــر یکــی از آنهــا را فاقــد باشــد امــاره

.است بر عدم پذیرش شهادت وي

امارات مربوط به تشخیص حالت خطرناك-4-14
هگــذر مطالعــات اقــدامات تــأینی و تربیتــی از جملــه مــواردي اســت کــه از ر 

یکــی از مــواردي کــه . ي حقــوق کیفــري رســیده اســتشــناختی بــه حیطــهجــرم
هـا را پیـاده کـرده تشـخیص حالـت خطرنـاك       تـوان ایـن اقـدام   براساس آنهـا مـی  

ــد و  . مجــرم اســت ــد آم ــه کمــک قانونگــذار خواهن ــوارد امــارات ب ــه م در اینگون
ــدین ــه قاضــی در جهــت تشــخی قانونگــذار ب ــایی را ب ــت وســیله فاکتوره ص حال

ــی    ــی م ــی معرف ــأینی و تربیت ــدامات ت ــال اق ــب آن اعم ــاك و متعاق ــدخطرن . نمای
ــاده ــأمینی مصــوب  1ي م ــدامات ت ــانون اق ــه زعــم برخــی از  12/2/1339ق ــه ب ک

ــی دارد   ــدرت اجرای ــوز ق ــري هن ــدانان کیف ــا، . (حقوق ــن ) 1384، 272نوربه در ای
ي کـه دادگـاه بـراي    اقـدامات تـأمینی عبارتنـد از تـدابیر    «: دارد کـه زمینه مقرر مـی 

ــرم   ــرار ج ــوگیري از تک ــت (جل ــا جنای ــه ی ــاره) جنح ــاك درب ــرمین خطرن ي مج
ــی ــداتخــاذ م ــأینی   » .کن ــدام ت ــال اق ــراي اعم ــرض قانونگــذار ب ارتکــاب جــرم ف

: دارد کـه ي فـوق مقـرر مـی   ي مجرمین خطرناك اسـت قسـمت اخیـر مـاده    درباره
ــأینی از طــرف دادگــاه وقتــی جــایز ا ... « ســت کــه کســی صــدور حکــم اقــدام ت

در ادامـه قانونگـذار بصـورت غیرمسـتقیم امـاراتی      . »مرتکب جـرم گردیـده باشـد   
تـوان مجـرمین خطرنـاك را تشـخیص     کنـد کـه براسـاس آنهـا مـی     بینی میرا پیش

بایسـت بـا اسـتفاده از امـارات قضـایی تشـخیص خـود را        هر چند قاضی مـی . داد
:این امارات عبارتند از. تر نمایدمحکم
جرمسوابق م-1
خصوصیات روحی مجرم-2
خصوصیات اخالقی مجرم-3
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کیفیت ارتکاب جرم-4
ي مجرمنوع جرم ارتکابی به وسیله-5

تـوان از آنهـا تحـت عنـوان امـارات قـانونی کلـی        اینها اماراتی هسـتند کـه مـی   
بایسـت بـا توجـه بـه امـارات      نام بـرد و موضـوع یـا مصـداق آنهـا را قاضـی مـی       

تـوان بـه ارتبـاط امـارات قـانونی و قضـایی       اینجـا مـی  در. قضایی بـه دسـت آورد  
.پی برد

ــاره-4-15 ــروه  ام ــویت در گ ــانونی عض ــور   ي ق ــت کش ــد امنی ــاي ض ه
)ا.م.ق499و 498موضوع مواد (

هـرکس بـا هرمرامـی، دسـته یـا جمعیـت       «دارد کـه  ا مقرر مـی .م.ق498ي ماده
تحـت هـر اسـم    نفـر در داخـل یـا خـارج از کشـور     2ي جمعیتی بیش از یا شعبه

وعنــوانی تشــکیل دهــد یــا اداره نمایــد کــه هــدف آن بــر هــم زدن امنیــت کشــور 
. »باشد و محارب شناخته نشـود بـه حـبس از دو تـاده سـال محکـوم خواهـد شـد        

ــاده ــاده499ي م هــر کــس در یکــی از «دارد کــه مقــرر مــی498ي در راســتاي م
عضـویت یابـد   498هـا یـا شـعب جمعیـت مـذکور در مـاده       ها یـا جمعیـت  دسته

گــردد مگــر اینکــه ثابــت شــود از بــه ســه مــاه تــا پــنج ســال حــبس محکــوم مــی
اي را بیــان جملــه499ي قســمت اخیــر مــاده. »اطــالع بــوده اســتاهــداف آن بــی

دهـد کـه قانونگـذار صـرف عضـویت در دسـته یـا جمعیـت         کند که نشان مـی می
آنهـا را قابـل   دانـد و بـر همـین اسـاس    رااماره بر اطـالع از اهـداف آن گـروه مـی    

ي قـانونی ثابـت   دانـد مگراینکـه بـه هـر طریقـی خـالف ایـن امـاره        مجـازات مـی  
شود کـه در اینصـورت فـردي کـه عضـو شـده اسـت بـه صـرف عضـویت قابـل            

قــانون مجــازات جــرایم نیروهــاي مســلح بــرخالف 19ي مــاده. مجــازات نیســت
رسـد  یبینـی نمـوده اسـت بـه نظـر مـ      ي مجرمیـت را پـیش  کـه امـاره  499ي ماده

اصل برائـت را جـاري کـرده اسـت و بـار اثبـات را از دوش مـتهم برداشـته و بـه          
-دوش مقام تعقیب قـرار داده اسـت چـرا کـه قسـمت اخیـر ایـن مـاده مقـرر مـی          
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ــه ــد در       ... «دارد ک ــاهی دارن ــداف آن آگ ــه اه ــبت ب ــه نس ــت ک ــاي جمعی اعض
» ســال محکــوم خواهنــد شــد5صــورتی کــه محــارب شــناخته نشــوند بــه دو تــا 

ي ایـن اسـت کـه قانونگـذار اصـل را بـر ایـن        ي فـوق نشـان دهنـده   یاق جملـه س
ــد و      ــالع ندارن ــداف آن اط ــه اه ــبت ب ــت نس ــاي جمعی ــه اعض ــت ک ــته اس گذاش

امــري کــه غیــري منطقــی و . خــالف آن را بایــد مقــام تعقیــب بــه اثبــات برســاند
تـر و  برخالف مصـلحت اسـت و در ایـن مـورد قـانون مجـازات اسـالمی شـفاف        

.استتر منطقی

تعارض امارات-5
همانگونه کـه در برخـی مـوارد دلیـل بـه مفهـوم اخـص بـا هـم معـارض مـی            
. شــوند در حقــوق کیفــري نیــز ممکــن اســت امــارات معــارض هــم جلــوه دهنــد

این تعارض گاهی میـان امـارات قـانونی و قضـایی اسـت و گـاهی میـان امـارات         
ی کیفـري مـی بایسـت    ، علـی االصـول قاضـ   ...قانونی با امـاره ي قـانونی دیگـر و    

در این موارد بـه کمـک قرینـه و یـا نشـانه اي خـاص یـک امـاره را بـر امـاره اي           
ولــی در برخــی شــرایط ایــن تــرجیح . دیگــر تــرجیح داده و حکــم صــادر نمایــد

اگـر امـارات   . میسر نیست و تصمیم گیـري را بـراي قاضـی دشـوار خواهـد نمـود      
صــل بــر ایــن اســت کــه از یــک درجــه باشــند مثــل تعــارض دو امــاره قــانونی ا 

) 1381.146.دیــانی(تسـاقط حـادث مـی شـود و هــر دو امـاره سـاقط مـی شـوند         
در اینگونه موارد قاضی کیفري می تواند بـا اعمـال اصـل برائـت کـه بـه زعـم مـا         
خــود یــک امــاره ي قــانونی اســت، خــود را از بالتکلیفــی رهانیــده و بــر اســاس  

ا .م.ق242ذار در مـاده ي  مثبـت ایـن مـدعا حکـم قانونگـ     . آن حکم صـادر نمایـد  
در صــورتی کــه قــرائن و نشــانه هــاي ظنــی «مــی باشــد کــه اشــعار مــی دارد کــه 

معارض یکـدیگر باشـند، مـورد از مـوارد لـوث محسـوب نمـی گـردد از ایـن رو          
در صورت تعارض دو امـاره قـانونی اگـر نتـوان بـه حکـم قـانونی و یـا قرینـه ي          

اعمـال دلیـل دیگـر نیسـت و     خاص یک امـاره را بـر دیگـري تـرجیح داد، جـاي     
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بـه نظـر مـی رسـد کـه بـا وجـود امـاره ي بـی          . اصل برائت جـاري خواهـد شـد   
تقصـــیري در حقـــوق کیفـــري مشـــکل خاصـــی در زمینـــه تعـــارض امـــارات  

چـرا کــه در صـورت تعــارض در امـاره ، اصــل    . گریبـانگیر قاضــی کیفـري نشــود  
واهــد برائــت بــا معــدوم شــدن دو امــاره ي معــارض حکــم قضــیه را محکــوم خ 

. کرد

گیرينتیجه-6
رسـیم کـه امـارات قـانونی در     با مطالعه در حقـوق کیفـري بـه ایـن نتیجـه مـی      

ي اثبـات یـا   اي دارنـد و نقـش آنهـا محـدود بـه ادلـه      حقوق کیفري نقش گسـترده 
بار اثبات دعوي نیسـت بلکـه گـاهی قانونگـذار کیفـري از امـارات جهـت تـأمین         

ي ایــن امــارات، کنــد از جملــهفاده مــیعــدالت و تضــمین دادرســی منصــفانه اســت
باشـدکه ارتبـاط مسـتقیمی    امارات مربـوط بـه رد قضـات و صـحت شـهادت مـی      

.ي اثبات نداردبا ادله
البته این نکته را نبایـد فرامـوش کـرد کـه بخشـی از نقـش امـارات در حقـوق         

ــه  ــا ادل ــاط تنگــاتنگی ب ــري ارتب ــن   کیف ــد از ای ــات دعــوي دارن ــا اثب ــات و ب ي اثب
.ند امارات مجرمیت و عدم مجرمیتاجمله

ممکــن اســت در بعضــی مــوارد اســتفاده از امــارات در حقــوق کیفــري        
هــا نقــض عــدالت یــا انصــاف هــایی را ایجــاد کنــد، یکــی از ایــن چــالشچــالش

بایسـت در اسـتفاده از امـارات در حقـوق     هـا مـی  بـا توجـه بـه ایـن چـالش     . است
مـوارد امـارات بـا یکـدیگر و بـا      در برخـی  . کیفري تدبیر بیشتري را بـه خـرج داد  

-کننـد کـه در هـر مـورد خـاص بایـد بـه گونـه        فروض و ظواهر تعارض پیدا مـی 

البتــه مــی تــوان گفــت کــه در حقــوق کیفریــدر .اي منطقــی تعــارض را حــل کــرد
اکثر مـوارد بـا وجـود اصـل برائـت تعـارض امـارات قـانونی نمـی توانـد مشـکل            

.خاصی را بوجود بیاورد
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ــه   ــود ک ــی ش ــنهاد م ــانونی    پیش ــاره ق ــالی ام ــرادات احتم ــراز از ای ــراي احت ب
اعـم از  (را در قـانون کیفـري   ) قضـایی –قـانونی  0(قانونگذار کیفـري نقـش امـاره   

تـا قضـات محتـرم در محـاکم کیفـري      . به روشـنی تبیـین نمایـد   ) شکلی و ماهوي
با اسـتفاده از پتانسـیل موجـود در قـوانین کیفـري در زمینـه ي امـارات قـانونی از         

ــن ا ــتفاده    ای ــردن آراء خــویش اس ــر ک ــی  ت ــه علم ــر چ ــت ه ــوقی، جه ــزار حق ب
. نمایند

:یادداشت ها
بند ز این ماده سقف مقرر را پانزده میلیون تومان وجه نقد یا معادل آن از -1

.سایر ارزها و کاالي بر اینها قرارداده است
.باشدمنظور از قانون، قانون به معناي اعم می-2
حقوق انگلیس به یک اعتبار امارات به امارات مبنادار و توضیح اینکه در -3

شوند، امارات مبنا دار اماراتی هستند که براي استناد به آنها باید بدون مبنا تقسیم می
.یکسري اعمال اولیه و مقدماتی را ثابت کرد

هاي عمومی و انقالب کمی البته مقررات قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه-4
.الشعاع قرار داده استرا تحتاین اطالق 

:منابع
ي اثبات دعاوي حقوقی و کیفري، چاپ هاي ادلهبایسته) 1387(بهرامی بهرام ، 

اول، تهران، انتشارات نگاه بینه 
روش تفسیر قوانین کیفري، چاپ اول، دفتر ) 1379(الدین ، قیاسی، جالل

ي قمي علمیهتبلیغات اسالمی حوزه
، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوازدهم، ) 1385(میرمحمدصادقی، حسین

.تهران، نشر میزان
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پیرامون پیوند قانون و عدالت نشریه مرکز تحقیقات ) 1382(داماتو، آنتونی، 
ي مرکز تحقیقات استراتژیک ترجمه ي علیرضا کاهه و حمید الهوتی نشریه

.335ص30ي ، شماره1382زمستان ) راهبرد(استراتژیک 
ي حقوق جزاي عمومی، چاپ دوازدهم ، تهران، زمینه) 1384(ا، رضا ، نوربه

.انتشارات گنج دانش
مباحثی از اصول فقه، دفتر سوم، تهران، ) 1375(محقق داماد، سید مصطفی، 

مرکز نشر علوم اسالمی
ي ي دلیل در دادرسی کیفري ایران و فرانسه، مجلهگستره) 1388(تدین، عباس، 

.678ي شمارهحقوقی دادگستري، 
آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ ششم، تهران،  ) 1385(شمس، عبداله، 

.انتشارات دراك
، نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفري، ) 1387(خدابخشی، عبداهللا، 

دوره ) فصلنامه ي حقوق(ي دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مجله
.3، شماره 38ي 

تعارض اصل و ظاهر در متون حقوقی و فقه،  ) 1383(    یان، علیرضا، صابر
ي الهیات دانشگاه آزاد اسالمی ي تخصصی فقه و تاریخ تمدن دانشکدهفصلنامه

.مشهد
اماره ي قانونی در حقوق کیفري انگلیس، ماهنامه ي ) 1386(قرجه لو، علیرضا، 

740کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 
عدالت حقوقی، فصلنامه ي نداي صادق، ) 1384(ده ي اردبیلی، فائزه، عظیم زا

.40سال دهم شماره 
اصل برائت و موارد عدول از آن در ) 1381(شمس ناتري، محمد ابراهیم، 

14شماره .سال چهارم.مجله مجتمع آموزش عالی قم.حقوق کیفري
شارات سما تهران انت.چاپ اول.حقوق کیفري موادمخدر).1383(منصور. رحمدل

دانش
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ي مدرس قتل در فراش، نشریه. ، بابایی حسین) 1387(زاده محمدجعفرحبیب
، 4علوم انسانی، شماره

، ، ترمینولوژي حقوق، چاپ نهم،، تهران، )1377(جعفري لنگرودي محمدجعفر
دانش انتشارات گنج

ه المعارف حقوق دایر).بی تا........................................................(
.انتشارات گنج دانش.تهران.اسالمی

ي حقوق و ي دانشکدهمجله. ي حقوقیماهیت و اثر اماره)1383.(کاتوزیان ناصر
.64ي علوم سیاسی تهران، شماره

1380.نشر میزان،. اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ اول، تهران
پژوهشگاه فرهنگ و . ،قم، عدالت حقوقی چاپ اول، ) 1381(ناصر. نیاقربان

ي اسالمیاندیشه
ي پژوهشی دانشکده-ي علمینشریه. ي کیفرياماره) .1377(نقوي مهدي

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
، مجمع البحرین،، تهران انتشارات دفتر نشر ) ق.ه1408(الطریحی شیخ فخرالدین

فرهنگ اسالمی
17شماره.له کانون وکالي دادگستريجم.ترتیب دالیل)1381.(عبدالرسول.دیانی

تقریرات درس حقوق جزاي اختصاصی ).1388.(محمد خلیل. صالحی
دانشگاه قم.دانشکده حقوق.قم.1

انتشارات دانشگاه .تهران.مبانی استنباط حقوق اسالمی).1383.(ابوالحسن.محمدي
تهران

اه مجله دانشکده علوم انسانی دانشگ.تعارض ظاهر واصل).1385(عباس.زراعت
14شماره.سمنان

چاپ .آیات االحکام حقوق مدنی وجزایی).1386.(خلیل.قبله اي خویی
تهران انتشارات سمت.سوم


