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موردپژوھی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم
میرسعیدي 1 سیدمنصور
درویشزاده * محمدجواد

چکیده
) انجام شده، مربوط است به صدور و اجراي case study(  » مطالعه موردي« این پژوهش که به صورت  

حکم اعدام براي کسی که داراي شش فقره سابقه محکومیت اجرا شده به اتهام شرب خمر داشته است.  
: «هرگاه کسی داردمیرر  است که مق  1392قانون مجازات اسالمی مصوب    136مستند این حکم نیز ماده  

سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه 
مراحل مختلف دادسرا، دادگاه کیفري   است که    » علم قاضی« چهارم اعدام است.» دلیل اثباتی این اتهام نیز  

لی این قضیه مشخص شده است که برخی از یک و دیوان عالی کشور را طی کرده است. در بررسی تحلی
قواعد ناظر به انجام تحقیقات مقدماتی در مجازات حدي توسط ضابطان و مقامات قضایی نادیده گرفته  

ها شناسایی شده حاکی از آن است که اي که در این بررسی شده است. خصوصاً وجود شبهات هشتگانه 
قانون مجازات اسالمی    121و    120شد که در مواد  بامی  » قاعده درأ« قضیه مورد پژوهش مشمول حکم  

اي براي بهبود عملکرد ضابطان، قضات و آمده است. در پایان، پیشنهادات اصالحی سه گانه   1392مصوب  
در رابطه با مجازات اعدام براي تکرار جرایم    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    136نیز اصالح ماده  

حدي ارائه شده است.

اعدام، شرب خمر، علم قاضی، قاعده درأ، ادله اثبات جرم.:هاکلیدواژه

Email: mansourmirsaeedi@gmail.comطباطبائی، تهران  شناسی دانشگاه عالمه جزا و جرم استادیار گروه حقوق . 1
Email: mj.darvishzadeh.k@gmail.com(نویسنده مسئول) پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران، تهران، ایران *. 
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مقدمه 

هاي قانونی متعددي براي دسترسی پژوهشگران به آراي قضایی وجود دارد، با این وجود ظرفیت
هاي مطالعه موردي آراي قضایی است.  دسترسی به محتویات پرونده از مشکالت جدي در پژوهش

ضمن مکاتبه پژوهشگران با دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان مشهد، الزم به ذکر است  
ایشان موافقت کردند که تصویري از تصمیمات دادسرا، ضابطان و آراي صادره در اختیار پژوهشگران 

شائبه ایشان سپاسگزاري شود. در این مقاله ابتدا  بی  قرار گیرد که جا دارد در همین جا از همکاري
شود و سپس قضیه مورد پژوهش از سه لیلی از قضیه بر اساس آراي صادره ارائه میتوصیف و تح

- 3بر اساس ضوابط تحصیل دلیل    -2بر اساس قاعده درأ    -1گیرد:  حیث مورد ارزیابی قرار می
براساس نامه امیرالمومنین (ع)
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توصیف و تحلیل قضیه -1

چهار مرحله را گذرانده است. بر این اساس    قضیه مورد پژوهش از زمان ایجاد تا زمان اجراي حکم
.شود تا این چهار مرحله توصیف و تحلیل شودبراي توصیف این قضیه تالش می

مرحله اول: توصیف و تحلیل قضیه از اقدامات ضابطان در مرحله کشف اولیه 
تنظیم شده است و مشتمل بر نکات زیر است: 1397مهر   7جلسه کشف قضیه به تاریخ ورتص

اوالً؛ به امضاي متهم اصلی آقاي الف نرسیده است. ثانیاً؛ گزارش شده است که ضابط بوي مشروبات 
الکلی را از دهان وي استشمام نموده و مشاهده کرده که او حالت طبیعی در هنگام دستگیري نداشته 

ی به مقام  اما در همین گزارش آمده که متهم راکب موتور سیکلت بوده است و ثالثاً؛ گزارش ارسال
تفاوت صورتقضایی،  متن  با  آمده هایی  اولیه  گزارش  در  زیرا  دارد.  الکلی  مشروبات  کشف  جلسه 

است که متهم آقاي (الف) یک بطري سرخالی حدوداً یک لیتري را از داخل پیراهن خود بیرون 
خارج شده،    آورده و به فرد دیگري داده و به داخل مغازه رفته و پس از آنکه با دست خالی از مغازه

اند و بطري مزبور را کشف کرده توسط ضابطین دستگیر شده و بعد ضابطان به داخل مغازه رفته
از دو متهم مزبور  کدام  هیچاند. نکته مهم این است که در گزارش ضابطان تأکید شده است که  

مشروبات  به عالوه اینکه نسبت به شرب    » اند.قبول دار نشده«کشف مشروبات الکلی دست ساز را  
الکلی نیز گزارش مزبور ساکت است و سخن از اقرار یا انکار آنان نسبت به آن وجود ندارد. رابعاً؛  

بازجویی ضابطان از متهمان مزبور در دسترس پژوهشگران    جلساتصورتالزم به ذکر است که متن  
قرار نگرفت و لذا امکان ارائه توصیفی از این اظهارات فراهم نشد.

زمان با دستگیري متهمان و هدایت آنها به کالنتري،  لیه ضابطان اعالم شده است، همدر گزارش او 
مقام قضایی در کالنتري حاضر بوده و موضوع به استحضار ایشان رسیده است. دستور این مقام  

اند، «مقتضی است متهمان امشب در کالنتري  بند در دسترس قرار گرفت که مقرر داشته  4قضایی در  
گاه تحت نظر باشند، حقوق قانونی ایشان تفهیم شود و فردا اول وقت اداري به همراه  و بازداشت

اوراق پرونده به دادسرا اعزام شوند. در مدت تحت نظر اقدامات ذیل صورت پذیرد. 
اظهارات متهمان اخذ شود، دقیقاً مشخص شود مشروبات متعلق به چه کسی است؟ در صورت    -1

حضوري به عمل آید و در صورت انکار موضوع، محل بررسی شود.   تناقض در اظهارات، مواجهه
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اي از فیلم ضمیمه شود. هاي مدار بسته موضوع را ثبت کرده است، نسخهچنانچه تصاویر دوربین
مشروبات مکشوفه جهت تست الکل به پزشکی قانونی ارسال شود تا مورد آزمایش قرار گیرد.-2
ت الکل به پزشکی قانونی اعزام شود.  متهمان آقاي (الف) جهت اخذ تس-3
در صورت همکاري متهمان نسبت به شناسایی افراد توزیع کننده مشروبات، از آنها تحقیق و   -4

مراتب پس از هماهنگی پیگیري شود».  

مرحله دوم: توصیف و تحلیل قضیه در مرحله دادسرا 
ن این آزمایش داشته. همچنین تیجه آزمایش الکل به روش الکل سنج تنفسی حکایت از مثبت بودن

مورد   20ها نسبت به استعالمی که راجع به سوابق متهم انجام شده بود،  در پاسخ سازمان زندان
سابقه ذکر گردید که عبارتند از: 

ضربه    60ماه حبس، سه میلیون ریال جریمه و    15به خاطر مواد مخدر محکوم به    1375سال    -1
شالق شده است.  

ضربه شالق محکوم    45هزار ریال جریمه و    60به خاطر مواد مخدر به پرداخت    1377سال    -2
شده است.  

است.  میلیون ریال جریمه و شالق محکوم شده6به خاطر مواد مخدر به    1377سال -3
ضربه شالق محکوم    25هزار ریال جریمه و    100میلیون و    1به خاطر مواد مخدر به    1377سال    -4

شده است.  
ضربه شالق محکوم شده است.   10میلیون ریال جریمه و 1به خاطر اعتیاد به   1378سال -5
میلیون ریال جریمه و شالق محکوم شده است.  5/1به خاطر مواد مخدر به    1379سال -6
ضربه شالق محکوم شده است.  30میلیون ریال و 3به خاطر مواد مخدر به    1380سال -7
ماه حبس محکوم شده است.  6به خاطر ضرب و جرح عمدي به   1386سال -8
به شالق محکوم شده است.  ضر 80به خاطر شرب خمر به   1386سال -9

ضربه شالق محکوم شده   22میلیون ریال جریمه و    3به خاطر مواد مخدر به    1388سال    -10
است.  

ضربه شالق محکوم شده است.   80به خاطر شرب خمر به 1389سال -11



175

موردپژوهه
 یی

مجازات اعدام براا
 يي

شرب خمرر
 ....

میر سعیدي، 
ش

دروی
زاده 

ضربه    70به خاطر تهدید و آدم ربایی و شرب خمر و حمل مشروب و تفخیذ به    1389سال    -12
حکوم شده است.  شالق م 

ضربه شالق محکوم شده است.  45میلیون ریال جریمه و 3خاطر موادمخدر به به1390سال-13
ضربه شالق محکوم شده است.  40میلیون ریال جریمه و 3خاطر موادمخدر به به1391سال-14
. ضربه شالق محکوم شده است60میلیون ریال جریمه و 3خاطر موادمخدر به به1391سال-15
ضربه شالق محکوم شده است.    80به خاطر شرب خمر 1391سال -16
میلیون ریال جریمه و شالق محکوم شده است.    5/4به خاطر مواد مخدر به 1392سال -17
ضربه شالق محکوم شده است.  80به خاطر شرب خمر و سرقت به 1392سال -18
ضربه   55روز حبس و    7ماه و    11به  به خاطر نوشیدن مسکر و نگهداري مشروب    1394سال    -19

ضربه شالق محکوم شده است.  80شالق و 
  250میلیون و    33ضربه شالق و    20ماه حبس و    8به خاطر نگهداري مشروب به    1396سال  -20

هزار ریال جریمه محکوم شده است. 
به شرح زیر هاي فنی و تحقیقی دقیقتري  مفاد پاسخِ این استعالم از نظر تکنیکی نیازمند بررسی

باشد.  می
هاي  ها تنها صحبت از محکومیت به شالق شده و تعداد شالقاوالً؛ در مواردي از این محکومیت

عناوین    12مورد حکم مشخص نشده است که حدي بوده یا تعزیري و ثانیاً؛ در مواردي نظیر بند  
دهد موارد نشان می  متعدد جزایی مطرح شده اما تنها یک مجازات براي آن گزارش شده است. این

اي بوده که هنگام معرفی وي به  که عناوین اتهامی مذکور براي متهم بر اساس معرفی نامه اولیه
زندان، عناوین مجرمانه ذکر شده متعدد بوده است. اما اینکه در نهایت کدام حکم قطعی صادر شده؟ 

باشد؟ در ا شده چه میو شماره حکم قطعی چیست؟ و مفاد حکم قطعی چیست؟ و مجازاتی که اجر
گزارش   پرونده  در  است  ممکن  است.  بوده  دقیقتر  بررسی  نیازمند  و  نشده  مشخص  گزارش  این 
تحلیلی و بررسی دقیقی از این سوابق وجود داشته باشد. اما در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته است  

شود. هاي بعدي با فرض این استعالم انجام میو بنابراین تحلیل
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به امضاي مقام قضایی دادسرا رسیده است. یعنی   1397مهر    26در تاریخ    1لب به دادرسیقرار ج
روز انجام شده است و نکته مهم و   20تمامی تحقیقات دادسرا در رابطه با متهم مزبور در کمتر از  

اعالم شده ضمن آنکه به    »مصرف مسکر« جالب توجه این است که در این قرار اتهام متهم صرفاً  
که مجازات اعدام دارد اشاره نشده است    136اتهامی وي اشاره نشده است! همچنین به ماده    سوابق

تکرار مصرف مسکر  «متفاوت است با عنوان اتهامی    »مصرف مسکر «و عالوه بر آن، عنوان اتهامی  
و یا نوبت ششم. نکته قابل توجه دیگر آن است که کیفرخواست خطاب به   »براي نوبت سوم به بعد

صادر شده است. این در حالی است که متن قرار جلب به دادرسی چنین   1دادگاه کیفري    ریاست
دهد. زیرا در قرار جلب به دادرسی سه عنوان اتهامی براي ایشان آمده است که  عنوانی را نشان نمی

سی سی   75عبارت است از الف) مصرف مسکر ب) نگهداري مسکر به صورت دست ساز به میزان  
بدون گواهی نامه با موتور سیکلت. مجازات هیچ یک از این جرائم اعدام نیست. ج) رانندگی 

در تحلیل کیفرخواست نکات زیر قابل توجه است:  
باشد. هماهنگ نمی  2  »کیفرخواست«که درپرونده وجود دارد، با    »قرار جلب به دادرسی«اول اینکه  

به صورت ساده و بدون   »مصرف مسکر « زیرا عنوان اتهامی آقاي (الف) در قرار جلب به دادرسی،  
به    »مصرف مسکر «قید اعالم شده است. اما در کیفرخواست عنوان اتهامی ارتقا پیدا کرده و از  

صورت ضرورت  افزایش پیدا کرده است. در این    »مصرف مسکر براي مرتبه ششم«صورت ساده به  
داشته است که اوالً؛ در صورتی که عنوان اتهامی افزایش پیدا کرده است ترتیبات رسیدگی تغییر 

ماده   2اي براي مداخله وکیل در جریان دادرسی فراهم شود زیرا در تبصره  کند و تشریفات ویژه
حبس ابد    قانون آیین دادرسی کیفري آمده است «در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا  190

است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس براي وي  
کند.» این در حالی است که در سایر جرایم چنین الزامی وجود ندارد. وکیل تسخیري انتخاب می

یقی از نحوه و ثانیاً؛ قرار جلب به دادرسی نیز باید اصالح شود. ثالثاً؛ ضروري بود که انعکاس دق

شود که بازپرس عقیده به جرم بودن رفتار انتسابی، وقوع اصل جرم و وجود دلیل کافی براي انتساب آن به  این قرار زمانی صادر می  .1
) 267، ص 1395متهم دارد. (طهماسبی، 

) 121، ص 1388تقاضاي دادستان از دادگاه جزایی براي صدور حکم مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی درباره متهم (آخوندي،.2
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چگونگی تشدید عنوان اتهامی در پرونده وجود داشته باشد که ظاهراً در آن بخش از اوراق که در  
اختیار پژوهشگران قرار گرفته است، این ویژگی مشاهده نشده است. 

1مرحله سوم: توصیف و تحلیل قضیه در دادگاه کیفري  
ه است. نکات قابل ذکر در این مرحله این انجام شد  1سیدگی اصلی و ماهیتی در دادگاه کیفري  ر

نبوده است ثانیاً؛  2متهم بوده و از وکالي تسخیري 1است که اوالً؛ وکیل مزبور از نوع وکیل تعیینی
تعیین شده است و الیحه براي این جلسه ارائه شده   1398فروردین    29وقت رسیدگی براي تاریخ  
ضمن اشاره به اینکه موکل وي از اولین اقدامات    صفحه تنظیم شده و  5است. ثالثاً؛ الیحه وکیل در  

تعقیبی از تاریخ دستگیري در بازداشت بوده است، صراحتاً به قاعده درأ اشاره شده. هرچند مصادیق  
شبهه موجود در پرونده به تفصیل ذکر نشده است و هرچند جریان رسیدگی مورد کنکاش و تأمل 

جلسات تنظیم شده در این دادگاه در اختیار پژوهشگران و تدقیق قرار نگرفته است. البته متن صورت
نبود و لذا امکان گزارش توصیفی آنها فراهم نیست. 

اشاره شده است  رأي    ثبت شده است. در متن  1398اردیبهشت    2در تاریخ    1رأي دادگاه کیفري  
مواد   موضوع  قانونی  شده»    388و    384-387که «تشریفات  انجام  کیفري  دادرسی  آیین  قانون 

  54و    53مچنین اشاره شده است که گزارش جامعی از پرونده امر به شرح مندرج در صفحات  ه
اند و متهم و وکیلش در پرونده تهیه شده است و سپس هیئت دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده
این دادگاه تصریح  رأي    جلسه دادگاه حاضر شده و به سؤاالت دادگاه پاسخ داده اند. در بخشی از

قانون مجازات    211و    160.. هیئت دادگاه کیفري در راستاي اعمال مفاد مادتین  .که: «شده است  
متهم موصوف آقاي (الف) را از جهت ارتکاب بزه شرب خمر (مصرف مسکر)   1392اسالمی مصوب  

مادتین   مفاد  به  مستنداً  ششم  مرتبه  مصوب    136و    264براي  اسالمی  مجازات  به    1392قانون 
هیچ پاسخی رأي    نماید ...» اما در اینحدّي شرب خمر به حدّ اعدام محکوم میمجازات تکرار جرم  

به آنچه در الیحه دفاعیه وکیل متهم آمده بود، ارائه نشده و تنها اشاره شده که «وکالي تعییینی  
عمل نیاورده  ه  متهم موصوف، راجع به اتهامات انتسابی به موکل خود در این موارد دفاع مؤثري ب

کنند. وکیلی است که توسط موکل انتخاب شده و با او قرارداد وکالت منعقد می .1
وکیلی که بدون قرارداد با موکل از طرف دادگاه، در امور کیفري و از طرف کانون، در امور مدنی، تعیین شده باشد. (کریمی زنجانی،   .2

) 554، ص  1389
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کنون این سؤال مطرح است که دادگاه رسیدگی کننده چه پاسخی براي استناد وکیل محترم  » و ااند
به قاعده درأ و چه پاسخی به استنادات راجع به ادله اثبات دارد؟

 مرحله چهارم: توصیف و تحلیل قضیه در فرجام خواهی و دیوانعالی کشور 
دادگاه بدوي بدون -1ند خالصه کرد:  ب  6توان در  فاد الیحه تقدیمی وکیل در این مرحله را میم

نموده و با تشکیل یک جلسه رسیدگی، چنین حکمی صادر  رأي    توجه به دفاعیات اقدام به انشاي
اي اقرار به شرب مسکر نکرده بود و در تمامی مراحل به شدت موکل در هیچ مرحله  -2کرده است.  
و نه اقراري که شانیت مستند واقع در پرونده موصوف نه شهادت شهودي وجود دارد    -3منکر بود.  

مربوط به سوابق قبلی وي بوده نه اتهام    »قبول دارم«آنچه موکل گفته    -4شدن را داشته باشد.  
قانون مجازات اسالمی، به طریق اولی و بر اساس قیاس اولویت    219حسب ماده    -5  1انتسابی فعلی.

وط به حدود شرعی را ندارد، امکان اثبات هاي مربزمانی که محکمه امکان تغییر یا تبدیل مجازات
قانون   121طبق ماده  -6این حدود را نیز خارج از ادله انحصاري ذکر شده براي آن نخواهد داشت.  

گردد. مجازات اسالمی در حدّ مسکر به صرف وجود شبهه یا تردید حدّ مذکور ثابت نمی
قاضاي فرجام خواهی وکیل محکوم  پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور براي رسیدگی به ت

تنظیم شده است. در قسمت    1398شهریور    30علیه ارجاع شده است و دادنامه این شعبه در تاریخ  
گردش کار دادنامه صادره توسط دیوان عالی کشور این نکته قابل توجه است که دادیار دیوان عالی 

دادگاه  رأي    رده که با نقضپیشنهاد ک   1صادره توسط دادگاه کیفري  رأي    کشور ضمن مخالفت با
هاي دادیار دادسراي دیوان عالی ادامه رسیدگی به دادگاه هم عرض محول شود. استدالل  1کیفري  

شرح در خصوص به این  خصوص سوابق  رأي    کشور در این  که «اوالً؛ در  صادره منعکس است 
ر دوم زندان مشهد، پرونده نظر به اینکه در پاسخ با39و    20گذشته فرجام خواه، به شرح صفحات  

زندانی را (ج) اعالم داشته در صورتی که متهم (الف) بوده است و ثانیاً؛ الزم بوده کلیه سوابق از  
جمله آراي قطعی اعم از محاکم بدوي و تجدیدنظر استان به دقت مورد مالحظه و مطالبه قرار  

اساس بر  قاضی  علم  که  خواه  فرجام  خمر  شرب  اثبات  ادله  ثالثاً؛  می  گیرد،  امارات  و  باشد،  قرائن 
  ، قانون مجازات اسالمی محل تأمل است. بنائاً علی هذا عطف به مراتب   172و    16مطابق مواد  

عتبر است که در جهت کشف حقیقت باشد و هیچ گونه تردیدي در صحت آن وجود نداشته باشد. اقرار وقتی از جهت اثبات جرم م.1
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و  رأي   با نقض1392بند مزبور از قانون آیین دادرسی کیفري 4بند ب و شقّ  469مستنداً به ماده 
ه رسیدگی کننده دیوان عالی شود.» شعبه مربوطادامه رسیدگی در دادگاه هم عرض اعالم نظر می

رأي    صفحه و نیم از مجموعه سه صفحه در پایان چنین  2کشور با تنظیم گزارش مزبور در بیش از  
دهد. «رأي شعبه: نظر به مجموعه محتویات و اوراق پرونده و اقدامات انجام شده و با عنایت به  می

وبات مکشوفه و شرب خمر و گزارش مرجع انتظامی و نظریه پزشکی قانونی راجع به تست مشر
فقره محکومیت قطعی اجرا شده در رابطه   5ها متهم داراي  توجهاً به اینکه طبق اعالم اداره زندان

به  با شرب خمر بوده و این مطلب را صراحتاً در دادگاه نزد قضات محترم اقرار نموده این مرتبه که 
باشد و اگرچه منکر بزه شرب  شم میهمین اتهام دستگیر شده و بازجویی گردیده است، مرتبه ش

باشد، اما با توجه به گزارش مأمورین و تحقیقات انجام شده در دادسرا و صدور کیفرخواست  خمر می
که  شده  علم حاصل  حاکمه دادگاه  و سابقه نامبرده نسبت به محکومیت شرب خمر براي هیئت 

محکوم کرده است و نظر به    متهم مرتکب جرم مذکور شده است. لذا به همین جهت نامبرده را
اینکه وکیل متقاضی در الیحه تقدیمی مدرك و دلیلی که موجب نقض دادنامه و تزلزل در ارکان  
دادنامه گردد ارائه ننموده و توجهاً به اینکه دادنامه از حیث رعایت موازین قانونی و آیین دادرسی 

در پرونده مالحظه نگردید و به استناد   باشد، علی هذا دلیلی بر نقض دادنامه کیفري فاقد اشکال می
قانون آیین دادرسی کیفري ضمن ردّ فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته   469قسمت الف ماده  

دادگاه باید بررسی شود که اوالً؛ آیا علمی که براي هیئت حاکمه  رأي    شود.» در تحلیل اینابرام می
کشور نیز حاصل و احراز شده یا نه؟ متن   حاصل شده است، توسط دیوان عالی  1دادگاه کیفري  

دیوان عالی کشور هیچ داللتی بر اینکه قضات رسیدگی کننده این علم برایشان حاصل شده رأي  
کند که این علم براي هیئت دادگاه رسیدگی کننده حاصل شده است و ثانیاً؛  ندارد بلکه گزارش می

دادرسی کیفري رعایت شده است در حالیکه   موازین قانونی و آیینرأي    شود که در ایناعالم می
قانون مجازات اسالمی و تعداد   121هیچ پاسخی به دفاعیات وکیل خواهان از نظر استناد به ماده  

صادر شده  رأي  شود و از این جهت بدون هر پاسخی اینشبهات مطرح شده از ناحیه وي ارائه نمی
است. 
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ارزیابی قضیه. 2

بر اساس    -2بر اساس قاعده درأ    -1گیرد:  حیث مورد ارزیابی قرار میقضیه مورد پژوهش از سه  
ارزیابی قضیه براساس نامه امیرالمومنین (ع)-3ضوابط تحصیل دلیل 

 1ارزیابی قضیه بر اساس قاعده درأ   - 11-2
کنون و با توجه به توصیفاتی که از وضعیت پرونده و محکوم علیه و لوایح دفاعیه وکیل وي گذشت،  ا

پردازیم که چه شبهاتی در قضیه مورد بحث وجود داشته که موجب بازدارندگی از  ین سؤال میبه ا 
قانون مجازات اسالمی بوده   136اجراي حدّ مزبور شود؟ و این شبهات چگونه مانع استناد به ماده  

رسد حداقل هشت مورد شبهه و تردید مشخص در قضیه مورد پژوهش وجود است؟ به نظر می
باشد. عناوین    136که مانع اثبات جرم و نیز مانع از استناد قضات رسیدگی کننده به ماده  داشته است  

این شبهات به شرح زیر است: 
 شبهه ناشی از جواز تحقیق و تحصیل دلیل   - بند اول

است. به این معنا که  121مسلم است که قضیه موضوع پژوهش از حدودي است که مشمول ماده 
قانون مجازات اسالمی آمده است، از عناوین حدّي   136که در ماده    »تکرار مصرف مسکر«جرم  

،  » االرضافساد فی«،  »محاربه « باشد. یعنی این عنوان شامل عناوین  نمی  121استثنا شده در ماده  
تکرار مصرف مسکر  « باشد. بلکه عنوان مستقلی دارد که عبارت است از  نمی  »قذف«و    »سرقت«

» صرف وجود شبهه و یا تردید«در این گونه حدود به    121. بر اساس حکم ماده  »براي نوبت ششم
شود به این معنا که دادگاه محترم براي  جرم یا شرط ثابت نمی  »بدون نیاز به تحصیل دلیل«و  

باشد. به عبارت دیگر در خصوص این حدّ زمانی  نمی  »مجاز به تحصیل دلیل«ی  تحقق علم قاض 
تواند به استناد علم خود رسیدگی کرده و حکم صادر کند که نیاز به هیچگونه تحصیل دادگاه می

طورکلی اي مجازات حدّي ساقط شده و قابل اجرا نیست و به مفهوم اجمالی قاعده درأ آن است که: در صورت بروز هرگونه شک و شبهه   .1
درأ روایاتی است که در کتب مختلف با این مضمون شده است (صدوق،   شود. مهمترین مستند قاعدهاي مرتفع می حدود با هرگونه شبهه 

،  1404؛ الحرانی،  349، ص1403؛ ابن ابی جمهور،  26تا، ص  ؛ طبرسی، حسن، بی 32، ص  28، ج  1416؛ حرعاملی،  74، ص  4، ج  1412
اند و  مکرر به این قاعده استناد کرده   ) و فقها نیز 226، ص27، ج  1417) براي این قاعده فقهی، ادعاي اجماع نیز شده (سبزواري،  128

) 48، ص  1389؛ محقق داماد، 154، ص 1372مطابق آن فتوا داده اند. (بجنوردي، 
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دلیل نباشد. مثل اینکه تکرار شرب خمر در محل دادگاه و در مرئا و منظر قاضی صورت گیرد و 
که سه نوبت قبلی حکم را اجرا کرده باشد؛ در حالی که در پرونده ما نحن  قاضی هم کسی باشد  

صورت گرفته است. از جمله سوابق محکومیت کیفري    »تحصیل دلیل«فیه اقدامات متعددي براي  
هرچند بررسی این سوابق به صورت  -محکوم علیه، استعالم شده و مورد بررسی قرار گرفته است.  

اما از آنجا که    -ریه دادیار دیوان عالی کشور نیز به آن اشاره شده است،  ناقص انجام شده که در نظ
شده  انجام  اقدامات  است،  نداشته  وجود  قاضی  علم براي  حصول  امکان  ادله،  این  تحصیل  بدون 

ماده   منع  مشمول  دلیل  تحصیل  براي  همچنین   121دادگاه  است.  بوده  اسالمی  مجازات  قانون 
و   » انجام آزمایش نسبت به مایع کشف شده«و نیز    »ست الکلگرفتن ت«اقدامات دیگري نظیر  

باشد که  اي میحتی تحقیقات و بازجویی انجام شده از متهم از جمله اقدامات تحصیل دلیل گونه
انجام شده است و به عبارت دیگر، دادگاه و مراجع قضایی در مرحله اول با شبهه   121برخالف ماده  

بهات اقدام  و تردیدهایی در انتساب عمل مجرمانه به متهم مواجه بودند و براي رفع این تردید و ش
کرده معرفی  قانونی  پزشکی  به  الکل  تست  جهت  را  متهم  مثالً  اند.  کرده  دلیل  تحصیل  و  به  اند 

مایعات مکشوفه را نیز جهت تست به آزمایشگاه ارسال کرده اند. همچنین در رابطه با سوابق متهم 
فه عمومی قضایی استعالماتی از مراجع قضایی داشته اند. انجام این تحقیقات از زاویه انجام وظی

براي رسیدگی به موضوع قابل قبول است. اما در خصوص جرم شرب خمر که مشمول حکم ماده  
باشد، پیش بینی شده است که صرف وجود شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل منتهی به  می  121

اجع شود. بنابراین اولین تردید این است که آیا قضات و مر اعمال قاعده شده و تعیین تکلیف می
مجاز به انجام تحصیل دلیل و اقدامات    121رسیدگی کننده با وجود حکم پیش بینی شده در ماده  

اي را براي  چنین اجازه  121رسد حکم ماده  اند یا خیر؟ به نظر میتحقیقی در این خصوص بوده
شده   انجام 121قضات مزبور قائل نشده است و اقدامات مقامات قضایی با نادیده گرفتن حکم ماده  
است و با نقض مقررات این ماده اقدامات راجع به تحصیل دلیل انجام شده است. 

 شبهه ناشی از دفعات تکرار   - بند دوم 

  » نوبت چهارم «قانون مجازات اسالمی، حکم اعدام براي تکرار در    136شود که در ماده  مالحظه می
گونه که در مورد بررسی و آن شناسایی شده است. در حالی که مطابق توصیفات ارائه شده از قضیه
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نوبت سابقه اجراي    5داراي  «آراي صادره و اطالعیه دادگستري استان منعکس است، محکوم علیه  
  » نوبت ششم«بوده و تکرار عمل مزبور در قضیه مورد پژوهش براي    »محکومیت قبلی به جرم مزبور
بر    1ستند و قابل قیاس نیستند.دانیم که امور جزایی اموري توقیفی هبوده است. از سوي دیگر می

مواد   در  که  است  جزایی  امور  نبودن  قیاس  قابل  اصل  همین  مجازات    560و    388اساس  قانون 
اسالمی احکامی پیش بینی شده است که نتیجه آن این است که دیه سه انگشت زن بیشتر از دیه 

فقهی بوده و روایت    شود. و جالب این است که حکم این ماده داراي سوابقچهار انگشت وي می
) 24/61:تا؛ مجلسی، بی35762، ح 352/ 22  :1424(حرعاملی، ابان در این خصوص وجود دارد. 

دهد که حداقل در قضیه مورد بحث این شبهه وجود دارد که آیا در هاي مزبور تماماً نشان مینمونه
پیش بینی است یا    محکومیت اعدام براي مرتکب قابل  »نوبت چهارم« نیز همانند    »نوبت ششم«

شود و از می121خیر؟ این موضوع موجب پدیداري شبهه شده و در نتیجه باعث تحقق حکم ماده 
کند. البته ممکن است با نادیده گرفتن حکم مقرر  این نظر صدور حکم به اعدام را با تردید مواجه می

ه بعد فاقد اعتبار شرعی هاي چهارم باعالم شود که اجراي مجازات شالق براي نوبت121در ماده 
و قانونی بوده و مجازاتی بوده که در قانون پیش بینی نشده است و بنابراین ترتب اثر، بر مجازات  

هاي چهارم به بعد، محل تردید است و بلکه اشتباه، غیرقانونی و غیر شرعی است  اجرا شده در نوبت
توانیم آن را به شده است، می  لذا اکنون که براي نوبت ششم شخص مرتکب تکرار جرم شرب خمر

را بر وي اجرا کنیم. این در حالی است که    136عنوان نوبت چهارم تلقی کرده و حکم مقرر در ماده  
سلب  «و    »نفی اثر«گونه استدالل با چند ایراد مواجه است. ایراد اول آنکه در نظام حقوقی ایران  این

اي نیست تا زمانی که احکام صادره قطعی و اجرا شده از احکام قطعی اجرا شده امر ساده  »عنوان
هاي چهارم و پنجم قطعیت یافته و به اجرا درآمده است، از طریق اعاده دادرسی قبلی که در نوبت

عنوان نوبت چهارم وجود ندارد و سلب اثر از   مجازات به  و امثال آن مرتفع نشود، امکان اجراي 
حکام قطعی و اجرا شده قبلی فاقد موجب قانونی و قضایی است. زیرا مهمترین اصل در رسیدگی ا

قضایی، اصل صالحیت است. یعنی هم دادگاه و هم قاضی باید صالحیت خودشان را مستنداً به  
عدم صالحیت موجب  رسیدگی با وجود  مجاز به رسیدگی باشند و اال  کنند تا  احراز  قانونی  نص 

؛  152، ص  1تا، ج  شود. (محقق کرکی، بی باشد و بدون اذن و بیان شارع، بدعت محسوب می اموري است که متوقف بر بیان شارع می   .1
) 425، ص  2، ج 1414محقق کرکی،  
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قضات   آن تخلف  انتظامی  تعقیب  میو  بودنِ ها  اشتباه  احراز  و  اعالم  نیز  فیه  نحن  ما  در  شود. 
هاي رسیدگی هاي چهارم و پنجم خارج از صالحیت دادگاههاي قطعی و اجرا شده در نوبتمجازات

کننده به قضیه مورد پژوهش است. ثانیاً؛ با فرض پذیرش استدالل مزبور، تا زمانی که مسئولیت 
توان این هاي چهارم و پنجم تعیین تکلیف نشود، نمیراي مجازات اشتباه شالق در نوبتناشی از اج

قانون مجازات    121اي که در ماده  حقوق محکوم علیه را نادیده گرفت ثالثاً آنکه صرف وجود شبهه
صرف  عنوان  تحقق  با  و  است  شده  محقق  تکرار،  دفعات  شمارش  اساس  بر  است،  آمده  اسالمی 

کند حکم می  121ناشی از شمارش دفعات تکرار جرم پدید آمده است و مقرره ماده    شبهه، تردیدي
که به استناد وجود شبهه، اجراي مجازات حدّي مزبور متوقف شود. رابعاً نکته بسیار مهمی که در 
که به مرجع رسیدگی  که در الیحه وکیل محکوم علیه  آن است  خصوص این شبهه وجود دارد 

ست، صراحتاً بر این شبهه تأکید شده و از آن نام برده شده و تردید پدید آمده فرجامی ارائه شده ا
ناشی از دفعات تکرار به قضات رسیدگی کننده گوشزد شده و آنان این قسمت از دفاعیات وکیل را 

اند و بدون پاسخ  پاسخ گذاشتند و حتی در قسمت گردش کار آن را ذکر هم نکردهبی  صادرهرأي    در
اند و خامساً اینکه در آراي صادره ادعاي اشتباه بودن کردهرأي    ام بزرگ، مبادرت به صدور به این ابه

مجازات اجرا شده در دفعات چهارم و پنجم مطرح نشده است و بدون توجیه به اهمیت دفعات تکرار،  
کرده اند. رأي  مبادرت به صدور

 بند سوم: شبهه ناشی از وجود اختالل روانی مرتکب 

ماده   موانع    149در  از  تمیز»  قوه  «فقدان  همچنین  و  روانی»  «اختالل  اسالمی  مجازات  قانون 
قانون مجازات اسالمی ذکر شد، هرگونه    120گونه که در ماده  مسئولیت دانسته شده است و همان

باشد. بر این از موجبات اجراي قاعده درأ می  1تردید و شبهه در پدید آمدن موانع مسئولیت کیفري 
بار سابقه    20ها تصریح شده است، محکوم علیه داراي ونه که در گزارش سازمان زندانگاساس آن

محکومیت ناشی از اعتیاد بوده است. در خصوص چنین شخصی عادتاً شبهه «وجود اختالل روانی»  
مرتفع نمود. زیرا اختالل روانی، طیف وسیعی    »علم قاضی«توان با  آید. این شبهه را نمیپدید می

می   .1 جرایم  مرتکبان  کیفري  شدن مسئولیت  زائل  موجب  که  هستند  عواملی  مسئولیت کیفري،  ، 1392(میرمحمدصادقی،    شوند.موانع 
) 305ص



1184

دوره
5

، شماره
16

 ،
پاییز 

1
140

فصلنامه علمی تخصصی دانشنامهه
هاي حقوقیی

شودو بنابراین الزم بود با  را شامل می2و روان گسیختگی1ماندگی ذهنی، اختالالت خلقیاز عقب 
کسب نظر متخصصان تعیین شود که آیا نامبرده مسئولیت کیفري دارد یا خیر؟ و آیا نامبرده داراي  

ت،  هاي متعدد اعتیادي که داشته اس باشد یا خیر؟ و آیا با توجه به سوابق محکومیتقوه تمیز می
اختالل روانی در خصوص وي محتمل است یا خیر؟ البته چنانچه قضیه مورد پژوهش را مشمول 

بایست حکم  بدانیم، بدون تحصیل دلیل و انجام این تحقیقات، قاعده درأ جاري بوده و می  121ماده  
شد.بر سقوط مجازات مزبور صادر می

 رگونه بند چهارم: شبهه ناشی از تراکم و تعدد اعتیادهاي بیما 

به تنهایی و جداي از اختالل روانی خود، از موجبات رفع   »بیماري «بدواً الزم است متذکر شویم که  
مسئولیت کیفري است. از این نقطه نظر سوابق متعدد اعتیاد محکوم علیه به مواد مخدر و شرب  

اد مخدر  خمر قابل بررسی است. در علم پزشکی نیز، ضمن تایید قوي خطرناك بودن اعتیاد به مو
آنچه مسلم )  43  :1400  ،نژاد(اردبیلی؛ سعیديکند.  و الکل، آن را به عنوان حالتی بیمارگونه توصیف می

گذاري خود را در حوزه اعتیاد از رویکرد  رویکرد قانون  1396گذار از سال  است این است که قانون
  16و    15اي که مواد  گونه«سزاگرا و سرکوبگرانه» به رویکرد «درمانگرانه» تغییر داده است. به  

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر صراحتاً معتادان را مکلف به مراجعه به مراکز مجاز براي  
درمان و ترك اعتیاد کرده است و در این صورت آنان را معاف از تعقیبات کیفري دانسته است. با  

نبوده    »معتادان به مواد مخدر«صوص به  این قانون مقیّد و مخ  15توجه به اینکه حکم مقرر در ماده  
باشد، باید دید که آیا اساساً مراکز  می  »معتاد به شرب خمر «و شامل همه معتادان و از جمله افراد  

شود و ویژگی اساسی آن اختالل در خلق و خوي  ) یکی از اختالالت روانی و رفتاري شمرده می Mood disorderاختالل خلقی (  .1
توان به عنوان یکی از عوامل ناشی از سوء مصرف مواد یا ترك آن شمرد که معموال یک دوره شیدایی  شخص است. این اختالل را می 

)manic) هیپومانی ،(hypomanic) یا افسردگی (depressive episode .را به همراه دارد (
(Sadock; Sadock, 2012, p ؛ ٥٣٤ Pomara; Brook, 2013, p5-1)

پریشانه مشخص هاي مداوم یا عودکننده روان ) یک اختالل روانیِ شدید است که با دورهSchizophreniaاختالل روان گسیختگی (  .2
توهم، هذیان، صحبت کردن درهم ریخته و یا رفتارهاي درهم ریخته است و به مرور از اوایل بزرگسالی در افراد شود که از عالئم آن  می

کند. بسیاري از افراد مبتال به اختالل روان گسیختگی داراي سایر اختالالت روانی نیز هستند، به ویژه اختالالت سوءمصرف  بروز پیدا می 
؛66، ص 1394و دیگران،عملی (علیمردانی-ت اضطرابی و اختالل وسواس فکري مواد، اختالالت افسردگی، اختالال 

Owen; Sawa; Mortensen; 2016, p ؛  ٨٦ American Psychiatric Association, 2013, p ؛  ٩٩ Rosenheck; Tsai 
2013, p 16)
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ترك اعتیاد شرب خمر در محل زندگی مرتکب ایجاد شده است یا خیر؟ و چنانچه به این تکلیف  
قانونی عمل نشده است و بیماران معتاد به شرب خمر سردرگم مانده باشند، حداقل این شبهه ایجاد  

این جهت براي معتادان به شرب خمر باقی مانده بشود که با این شرایط، آیا اساساً مسئولیتی از می
حکم »صرف وجود شبهه« است یا خیر؟ حکم قاعده درأ در این خصوص حاکی از آن است که به  

مقرر در ماده قانونی مرتفع شده و محکومیت افراد به مجازات مزبور فاقد جواز قانونی است. 
 هاي قبلی ت بند پنجم: شبهه ناشی از عدم اجراي حکم اعدام در نوب 

هاي چهارم  مراجع محترم قضایی بر سوابق محکومیت محکوم علیه به مجازات شرب خمر در نوبت
اند که همین ویژگی که در نوبت چهارم و  اند و از بررسی این نکته غافل ماندهو پنجم تأکید کرده

ه اعدام محکوم  ) قضات رسیدگی کننده قبلی مرتکب را ب136پنجم بر خالف نصّ ماده قانونی (ماده  
اند که استجماع را در دست داشته  1هایی بوده است؟ آیا آنها اماره اي اند، ناشی از چه ویژگینکرده

اي که عبارت کرده است؟ با وجود چنین امارهشرایط اعدام را نسبت به وي مشکوك و مردد می
شبهه را مرتفع کرد و    توان اینچگونه می»136امتناع قضات سابق در اعمال حکم ماده «است از  

به علم قاضی استناد کرد؟ اگر قضات محترم رسیدگی کننده به ابعادِ متعددِ ایجادِ شبهه در خصوص 
کردند، حتی ممکن بود علم قاضی به صورت معکوس بر برائت وي محقق  محکوم علیه توجه می 

اي پرهیز  ین گونهشود و یا حداقل تحقق شبهه را امري مسلم و قطعی بدانند و از صدور حکم ا
کنند.

 بند ششم: شبهه ناشی از انکار مستمر و مدام مرتکب 

گونه که در محتویات پرونده منعکس است، مرتکب و وکیل وي در طول مدت رسیدگی از اولین  آن
لحظه بازداشت تا آخرین مرحله رسیدگی در همه مراجع منکر شرب خمر توسط متهم بوده اند. این  

و بررسی مستقل است. خصوصاً آنکه اقراري که براي یک نوبت در مرحله اخذ   انکار مستلزم تحلیل
آخرین دفاع و در دادسرا گزارش شده است، توسط وکیل محکوم علیه از جهات مختلف به چالش 

اند. آیا موضوع پیش کشیده شده است و قضات رسیدگی کننده پاسخی براي این ایرادات ارائه نکرده

گذار نیز کاشف مزبور را نحو ظنی باشد و قانون به هرچیزي که جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگري را داشته باشد و این کاشفیت به    .1
) 77، ص1374شود. (جعفري لنگرودي،  مورد توجه و وسیله اثبات قرار داده باشد، اماره گفته می 
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قانون مجازات اسالمی محقق نشده است؟ آیا انکار مستمري که همواره از  121بینی شده در ماده 
باشد؟ با  مرتکب مطرح است، به منزله توبه خفیف، درونی و شرمندگی او قابل تحلیل و تجزیه نمی

اي را مطرح توان شبههطرح احتمال توبه خفیف و تحقق شبهه در خصوص محکومیت وي آیا نمی
در رسیدگی قضایی شود؟کرد که منتهی به ایراد

 بند هفتم: شبهه ناشی از فقدان سوء نیت خاص 

می دانیم که یکی از دستاوردهاي بزرگ بشري در مطالعات حقوق جزاي عرفی، تفکیک سوء نیت  
است. وجود برخی از روایات موجود در ارتباط با مجازات اعدام براي جرم    1عام از سوء نیت خاص 

سن بن  محمد  روایت  نظیر  که    2انحدي  است  آن  از  حاکی  است  آمده  روایت  این  در  آنچه  است. 
مجازات اعدام براي تکرار جرم حدي مشروط به تحقق سوء نیت حاص یا اخص است زیرا وجود 

تواند شرط تحقق  عناد و لجاج مرتکب تا حدي که منتهی به کفر عملی و کفر به اسالم شود می
اط کرد که اگر مرتکب با نقض قوانین اسالم به دنبال تواند چنین استنباین جرم باشد و در نتیجه می

و  اسالم  قوانین  نقض  و  لجاج  و  عناد  وي  قلبی  و  قطعی  انگیزه  و  باشد  اسالم  قوانین  با    مبارزه 
اعتبارسازي آنان باشد، پیش بینی این مجازات براي وي امر متناسب و محتملی خواهد بود و در بی

گیزشی همچون عناد و لجاج و نقض قوانین تردید حاصل صورتی که در وجود هر یک از عناصر ان 
شود، فرض قاعده درأ پدید آمده و مجازات مرتکب از این جهت فاقد محمل قانونی است. 

 بند هشتم: شبهه ناشی از عدم تشکیل پرونده شخصیت 

  قانون آیین دادرسی کیفري تصریح شده است که «در جرائمی که مجازات قانونی آنها   203در ماده  
سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و باالتر است و همچنین در جنایات عمدي  
علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ علیه یا بیش از آن است، بازپرس  

شود. ماهیت قصد عام کند یا قصدي است که به سوي نتیجه خاصی، منصرف میاي است که مرتکب را وادار به ارتکاب جرم میانگیزه   .1
باشد.یعنی موضوع قصد عام، ارکان جرم است و موضوع قصد خاص، امري  ص یکسان است و تفاوت این دو، در موضوع قصد می و قصد خا 

) 201، ص  1، ج  1386غیر از ارکان جرم. (زراعت، 
لیل کم اهمیتی آنان به  «علت قتل مرد و زن زناکار پس از سه بار زنا و اقامه حد بر آنان این است کـه آنـان سـزاوار قتل اند. نیز به د  .2

پندارند که زنا براي آنان حالل است. علت دیگر آن است کـه کسـی کـه تازیانه است تا آنجاکه گویی آنان [بـا وجود تکرار جرم] می 
) 547، ص  1385شود زیرا به کفر وارد شـده اسـت.» (صدوق، خداونـد و حـد را سبک بشمارد، کافر است. پس قتل او واجب می
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مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاري  
میاجتماع تشکیل  مجرمانه  عمل  پرونده  از  مجزا  صورت  به  که  پرونده  این  نماید.  صادر  گردد،  ی 

الف   است:  زیر  مطالب  و   - حاوي  خانوادگی  مادي،  وضع  خصوص  در  اجتماعی  مددکار  گزارش 
گزارش پزشکی و روان پزشکی.» گزارشی که از آراء صادره در خصوص متهم -اجتماعی متهم. ب  

ی از آن است که هیچ نشانی از تشکیل این پرونده در خصوص متهم مذکور  پرونده ارائه شد، حاک 
ماده   ج  بند  در  است.  نداشته  پیش  279وجود  کیفري  دادرسی  آیین  که  قانون  است  شده  بینی 

کیفرخواست  در  متأسفانه  اما  باشد»  شخصیت  پرونده  اطالعات  خالصه  حاوي  باید  «کیفرخواست 
ت. بنابراین پرونده مذکور داراي نقص تحقیقات بوده است و نامی از پرونده شخصیت برده نشده اس
کرد که ابتدائاً دادگاه رسیدگی کننده و سپس شعبه دیوانعالی  وجود این نقائص تحقیقاتی ایجاب می

کشور نسبت به رفع این نقائص تحقیقاتی اقدام کنند اما در پرونده هیچ انعکاسی از این سوابق وجود 
رسیدگی کننده به این نقائص تحقیقاتی حساس نشده! و نحوه انجام آن را    ندارد و ظاهراً مقامات

جویا نشده اند! بدیهی است عدم تشکیل پرونده شخصیت به عنوان تکلیف قانونی در مرحله تحقیق 
موجب بروز شبهه و تردید در استجماع شرایط حد و تحقق شرایط و قواعد پیش بینی شده براي  

د. باشمجازات سالب حیات می

 ارزیابی قضیه بر اساس ضوابط تحصیل دلیل   - 22-2
نچه مهم است این است که از میان ادله اثباتی مهمترین دلیل قابل استناد و اتکاي پرونده علم آ

قاضی بوده است. زیرا در فرض موجود اقرار واجد شرایطی در مسئله وجود نداشته است و شهادت 
نیز در ارتباط با انتساب جرم مزبور به متهم وجود نداشته شهود نیز موجود نبوده است و سند مکتوبی  

است. از ابتدا علم قاضی هم به صورت رؤیت و مشاهده عینی یا مستقیم قاضی در این پرونده وجود 
نداشته است. بلکه از طریق امارات و قرائن و تحقیقات انجام شده توسط دادسرا این علم پدید آمده 

اتی که منتهی به ایجاد علم قاضی شده است، اقداماتی مجاز و مشروع است. اما آیا اقدامات مقدم 
بوده است یا اساساً اقدامات مزبور شامل اقدامات غیرمجاز و نامشروعی بوده است که توسط مقامات 

قضایی انجام شده است؟  
قانون مجازات اسالمی تصریح شده است که «در جرایم موجب حد به استثناي    121بر اساس ماده  

محاربه، افساد فی االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل  
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شود که اوالً حکم مقرر در این  شود» مالحظه میدلیل، حسب مورد جرم یا شرط مزبور ثابت نمی
ماده در خصوص آن دسته از جرایم حدي است که عنوان محاربه، افساد فی االرض، سرقت، و قذف 

اشته باشد. بر این اساس حکم مقرر در این ماده از آن جهت که مربوط به حدّ تکرار شرب خمر  را ند
بوده است، عنوانی مجزا از عناوین استثنا شده در این ماده بوده و شامل حکم مقرر در این ماده 

گونه که این ماده تکلیف کرده است، «به صرف وجود باشد. بنابراین در فرض ما نحن فیه آنمی
شود.» اکنون شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی

این سوال وجود دارد که آیا تحصیل دلیل توسط قضات در فرض وجود شبهه اجازه داده شده است  
در   یا خیر؟ و ثانیاً؛ در قضیه مورد پژوهش اقدامات منتهی به تحصیل دلیل انجام شده است یا نه؟

رسد که حکم این ماده به منزله منع تحصیل دلیل در فرض تحقق پاسخ به سوال اول به نظر می
باشد و نیاز به انجام تحصیل دلیل نیست. بر این اساس قضات رسیدگی کننده موضوع این ماده می

ون در در مرحله دادسرا و دادگاه اجازه تحصیل دلیل در فرض وجود شبهه یا تردید نداشته اند. اکن
رسد که اقدامات انجام شده توسط مقامات دادسرا و دادگاه تماماً  مقام پاسخ به سوال دوم، به نظر می

عنوان تحصیل و براي رفع تردید یا شبهه بوده است. به عنوان مثال وقتی قاضی دادسرا متهم ه  ب
فرستد، اقدامی یکند و یا مایع کشف شده از وي را به آزمایشگاه مرا براي تست الکل معرفی می

است براي رفع تردید و یا شبهه و تحصیل دلیل براي اینکه اثبات کند که جرم شرب خمر انجام  
شده است یا خیر؟ آنچه مسلم است این است که تشکیل این علم براي قضات مزبور با نقض حکم  

این ماده آمده   انجام شده است و آنان با نادیده گرفتن منع تحصیل دلیل که در   121مقرر در ماده  
اند تا از شبهه و تردیدي که وجود دارد خارج شوند و اکنون این است، اقدام به تحصیل دلیل کرده

سوال وجود دارد که آیا دلیلی که به صورت نامشروع و برخالف قانون و با نقض حکم ماده قانونی  
ارزش اثباتی دالیلی که   باشد یا خیر؟ آنچه مسلم است،تحصیل شده است، اساسا ًداراي اعتبار می

توان اعتبار و شود، شدیداً مورد تردید بوده و نمیاز طرق نامشروع و با نقض حکم قانون انجام می
اي دانست که به طرق  شوند را همانند ادلهاي که از طرق نامشروع تحصیل می ارزش اثباتی ادله

) 230: 1391(گودرزي، مشروع و قانونی تحصیل شده است. 
قانون مجازات اسالمی علم قاضی تعریف شده و عبارت دانسته شده است از «یقین   211در ماده  

شود» در ادامه این ماده آمده است که  حاصل از مستندات بیّن در امري که نزد قاضی مطرح می
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کند.»  قید  حکم  در  صریح  طور  به  را  خود  علم  مستند  بیّن  امارات  و  قرائن  است  قاضی «موظف 
ر تبصره این ماده تصریح شده است که «مواردي از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل،  همچنین د

تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، 
تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی می
تواند مالك صدور حکم باشد.» نکاتی که در خصوص استناد به علم قاضی قابل توجه ود نمیشنمی

باشد و در نتیجه علم قاضی به معناي یقین قاضی می  211است این است که اوالً؛ مطابق ماده  
تواند از عنوان علم قاضی برخوردار شود. ثانیاً؛ یقین هرگونه درك و شناخت کمتر از یقین قاضی نمی

تواند درك شهودي  قاضی باید «حاصل از مستندات بیّن» باشد. به این معنا که یقین قاضی نمی
باشند. یعنی روشن   » بیّن« باشد و آن مستندات نیز باید    »حاصل از مستندات«وي باشد بلکه باید  

ند به  توااي در آن خصوص وجود نداشته باشد. ثالثاً؛ زمانی قاضی میو واضح باشند و ابهام و شبهه
علم خود استناد کند که «قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند» 
در نتیجه مشخص است که علم قاضی در آیین دادرسی کیفري و براي اثبات جرایم داراي ضوابطی  

می ضوابط  این  تأمین  مستلزم  علم  به  استناد  که  ماست  قاضی  علم  مستندات  رابعاً؛  واردي  باشد. 
مشخص است که در تبصره مزبور ذکر شده است و مواردي همچون نظریه کارشناس، معاینه محل، 

شود. اما این موارد نیز مقید به آن تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان را شامل می
علم   اند که «نوعاً علم آور باشند» و خامساً؛ آنچه مهم است این است که تصریح شده «مجردشده

تواند مالك صدور حکم باشد» منظور از علم شود نمیاستنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی
استنباطی آن است که درك، شناخت و برداشت قاضی مستنبط از وضعیتی کلی باشد. بدون آنکه  
جزئیات و مستندات موجود از وضوح و آشکار بودن کامل برخوردار باشد. بر این اساس و مطابق  

هام و ایراداتی که بیان و تردیدهاي ناشی از نادیده گرفتن قاعده درأ ذکر شد، مشخص است که  اب
اساساً استناد به علم قاضی در قضیه مورد پژوهش با ابهام و ایرادات و موانع مختلفی مواجه بوده و  

هش از رسد که ضوابط قانونی مربوط نیز رعایت نشده است و در نتیجه قضیه مورد پژوبه نظر می
نظر جریان رسیدگی و ضوابط ادله اثبات جرم با تردیدهاي جدي مواجه بوده اند. خصوصاً آنکه علم 
قاضی که در فقه مورد توجه و تأکید فقها قرار گرفته است، غالباً ناظر به علمی است که ناشی از 

و امثال آن که  باشد. نظیر رؤیت و مشاهده یک واقعیت و یا استماع اقرار حواس مستقیم قاضی می
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مبناي حدسی در خصوص آن وجود ندارد. بلکه تماماً مستند به حواس پنجگانه شخص قاضی در 
)143/ 1427:2(مکارم شیرازي، قضیه مورد پژوهش است. 

 ارزیابی قضیه براساس نامه امیرالمومنین ((ع)   - 22-3
بسیار پر شتاب طی رسد که فرایند مزبور از نظر سرعت رسیدگی و سادگی مراحل آن  ه نظر میب

هاي تخصصی انجام نشده است. صرف  شده است و در مراحل مختلف، تحقیقات عمقی و بررسی
السالم) نیز در  نظر از تکالیفی که در آیین دادرسی کیفري پیش بینی شده است، امیرالمومنین (علیه

موده اند. بندهایی هایی در رابطه با خصوصیات قضاوت و قاضیان بیان فرعهدنامه مالک اشتر ضابطه
کند از این بخش که در ارتباط با قضیه مورد پژوهش است و اوصاف قضات مورد نظر را بیان می

این است که قاضی مورد نظر «کسی است که در فهم مطالب به اندك تحقیق اکتفا نکند و تا پایان  
مه بیشتر پاي  پیش رود و در شبهات از همه محتاط تر باشد و در تمسک به حجت و دلیل از ه

فشاري کند و با مراجعه مکرر به اطراف دعوا کمتر خسته شود و در کشف حقیقت امور شکیبا تر و  
شود که اکتفا به  به هنگام آشکار شدن حق در انشاي حقوق از همه قاطع تر باشد.» مالحظه می

موفهم مذمت  مورد  اقصاه»  دون  فهم  بادنی  یکتفی  عبارت «وال  با  اندك  و  سطحی  قرار  هاي  ال 
گرفته است. بر اساس این ضابطه رسیدگی قضایی باید عمیق انجام شود و از هرگونه سطحی نگري  

اي باید توقف شود. اکنون سوال هاي ابتدایی پرهیز شود و در هنگام هرگونه شبههو اکتفا به فهم
ادنی  «  این است که آیا در رسیدگی مراجع محترم قضایی نسبت به مجازاتی به این سنگینی به

ب ؟ آیا اکتفا به اقصی فهم و درك عمیق و عمقی ایجا »اقصی فهم«اکتفا شده است یا به    »فهم
کرد که ابعاد مختلف شبهات موجود در مورد متهم مورد تحقیق قرار گیرد و از جمله تحقیق در نمی

عمقی   هاي وي انجام شود؟ آیا تحقیقمورد وضعیت خانوادگی و روحی و روانی و جسمی و بیماري
کرد که با این سرعت فواصل رسیدگی در دادسرا و دادگاه طی شود و وضعیت نهایی و اقتضا می

رسد صرف نظر از ضوابط آیین مجازات سنگین براي این متهم پیش بینی شود؟ قطعاً به نظر می
هاي قضایی بر اساس ضوابط مقرر در فرمان مالک اشتر نیز ضرورت داشت که  دادرسی و رسیدگی

یه مورد بررسی از عمق تحقیقاتی بیشتري برخوردار شود و ابعاد و زوایاي مختلف رفتار مجرمانه  قض
هاي زیرین این  هاي عمیق براي شناسایی الیهمتهم به کاوش و پژوهش گذشته شود و بررسی
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رفتار انجام شود و نظریات متخصصان مختلف در این خصوص اخذ شود و از این جهت نیز فرایند 
رسد. در قضیه مورد پژوهش مورد انتقاد به نظر میرسیدگی

. قضایاي مشابه با قضیه موضوع پژوهش3

استان تهران به دست آمد که دقیقاً در   1دادگاه کیفري  رأي  هاي پژوهشگران چند نمونهدر بررسی
درأ باشد و طی آنها دادگاه صادرکننده با توجه به قاعده  موضوع مشابه با پرونده ما نحن فیه می
حکم برائت متهمان را صادر کرده است. 

 . نمونه اول 33-1
استان تهران صادر شده    1هاي کیفري  توسط شعبه ششم دادگاه  1400تیر    8به تاریخ  رأي    ولینا

دائر بر    »ب«با وکالت آقاي    »الف «آمده است «در خصوص اتهام آقاي  رأي    است. در متن این
اي بار چهارم با عنایت به محتویات پرونده انکار  مصرف مسکر در حین رانندگی (شرب خمر) بر

صریح متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه، احصاء ادله اثباتی در قانون، عدم 
وجود ادله اثباتی کافی، دادگاه بزه انتسابی متهم موصوف را محرز و مسلم تشخیص نداده به استناد 

از قانون آیین دادرسی   4از قانون مجازات اسالمی و ماده    121و    120قانون اساسی و مواد    37اصل  
توجه دقیقی  رأي شود که در اینگردد.» مالحظه میبه برائت متهم صادر و اعالم میرأي کیفري

صورت گرفته و حکم قاعده درأ مدّ نظر قضات رسیدگی کننده قرار    121و    120به محتواي مواد  
دامات تحقیقی و تعقیبی نظیر استعالم سوابق متهم نیز پرهیز شده است  گرفته و در نتیجه حتی از اق

و تنها به انکار او توجه شده است و مستندات قانونی مرتبط مدّ نظر قرار گرفته است. امري که دقیقاً 
با قاعده فقهی درأ و مقررات قانونی هماهنگ است. 

 . نمونه دوم 3-2
تهران در موضوع    1از شعبه نهم مجتمع دادگاه کیفري    1399بهمن    29أي دیگري نیز به تاریخ  ر

شده است. متن این که «در خصوص اتهام آقاي  رأي    مشابه صادر  صورت است    » الف «به این 
بازداشت با قرار وثیقه دائر بر شرب مسکر براي مرحله چهارم و رانندگی در حال مستی، دادگاه با  

وضوع و مالحظه اوراق پرونده و انکار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی بررسی م
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و با توجه به دفاعیات موجه وکیل تسخیري ایشان در جلسه دادرسی دادگاه مستنداً به اصل برائت 
مات  بر برائت متهم از اتهارأي    به لحاظ فقد دلیل کافی اثباتی بزه،   »تدرأ الحدود بالشبهات «و قاعده  

دهد که توجه قضات رسیدگی نیز صراحتاً نشان می رأي    گردد...» مفاد اینمذکور صادر و اعالم می
کننده به جایگاه اصل برائت و خصوصاً قاعده درأ موجب شده است که مرجع رسیدگی خود را از  

اضافی تحقیق  هرگونه  دربی  انجام  و  بداند  منتفی  اساساً  را  مضاعف  تحقیقات  و  بداند  نتیحه   نیاز 
پرونده صریحاً و سریعاً به حکم برائت منتهی شود.

 . نمونه سوم 33-3
در تاریخ  رأي    مونه دیگري از قرار منع تعقیب در خصوص موضوع شرب خمر به دست آمد. اینن

توسط شعبه دهم دادیاري دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر صادر    1399اسفند    16
» الف «است «در خصوص گزارش ضابطین نسبت به اتهام آقایان    آمده رأي    شده است. در متن این

متهمین اظهار    -1دائر بر شرب خمر، پرونده در مسیر تحقیقات قرارگرفت. با توجه به اینکه    »ب«و  
اي از مایع موصوف  نمونه  -2اند،  داشتند مایع موصوف را به تلقی اینکه دلستر و حالل است نوشیده

تست الکل از طریق    -3به آزمایشگاه بتوان سکرآور بودن آن را احراز کرد،  موجود نیست تا با ارسال  
در راستاي    - 4دستگاه پلیس راهور، ضریب خطا داشته و از طرفی طریقیت دارد و نه موضوعیت،  

به صرف وجود   1392قانون مجازات اسالمی مصوب    121و    120اعمال قاعده درأ و در اجراي مواد  
شود، لذا قرار منع تعقیب متهمین صادر و اعالم ستوجب حد، بزه ثابت نمیشک و تردید در جرایم م

اگرچه در قرار نهایی دادسرا بوده اما از آن جهت که در ارزیابی ادله اثبات جرم  رأي    گردد...» این می
به صورتی روشمند به قاعده درأ توجه کرده و مستنداتی همچون تست الکل پلیس راهور و امثال  

ارزش اثباتی و اطمینان آور براي حصول علم قاضی دانسته، قابل توجه است و نشان    آن را فاقد
دهد که در رویه قضایی توجه قضات نسبت به رابطه قاعده درأ و اثبات جرایم حدّي در سطح  می

مناسبی وجود دارد. با این وجود جستجوي بیشتر در فضاي مجازي و ارتباط با مراجع قضایی حاکی 
باشد که لزوماً به این نتیجه نرسیده و نتایج دیگري را استنباط ی آراي قضایی دیگر میاز وجود برخ

باشد. کرده باشند که مورد پژوهش یک مورد تاسف بار می



193

موردپژوهه
 یی

مجازات اعدام براا
 يي

شرب خمرر
 ....

میر سعیدي، 
ش

دروی
زاده 

گیري نتیجه

این پژوهش حکایت از آن دارد که در سطوح مختلف توسط ضابطان و مقامات قضایی رسیدگی 
هاي قانونی الزم مورد توجه کننده با تسامح و ساده انگاري به این پرونده رسیدگی شده است و دقت 

و همچنین ضوابط   » قاعده درأ«نبوده است. از جمله رعایت قواعد راجع به تحقیقات مقدماتی و حکم  
ارزیابی ادله و موانعِ مسئولیت کیفري با تردیدهایی مواجه است و چه بسا که در صورت رعایت  

هاي  کرد. بنابراین با توجه به پژوهشگیرانه این ضوابط، نتیجه حکم صادره تغییر میدقیق و سخت
اران  گذانجام شده، پیشنهادات زیر در سه سطح مختلف براي بهبود عملکرد ضابطان، قضات و قانون

شود: ارائه می
می1 پیشنهاد  قضایی:  ضابطان  و  مقدماتی  تحقیقات  سطح  در  ضابطان .  آموزش  برنامه  در  شود 

اي که آشنایی آنها با قواعد قضایی، محتواي آموزشی مورد نیاز با این قضیه گنجانده شود به گونه
خصوصاً با مفهوم و    هاي راجع به تحقیقات مقدماتی در جرایم حدي ارتقا پیدا کند و و محدودیت

قانون مجازات اسالمی آمده است، آشنایی   121و    120آن گونه که در مواد    »قاعده درأ«محتواي  
هاي مشابه نباشیم.کامل پیدا کنند تا در انجام وظایف ضابط بودن قضایی، شاهد تشکیل پرونده

هاي ضمن خدمت قضات نیز براي  شود در آموزشهاي قضایی: پیشنهاد می. در سطح رسیدگی2
دادگاه دادسرا،  قضات  بررسیتمامی  کشور  عالی  دیوان  حتی  و  کیفري  قضیه هاي  و  تحلیلی  هاي 

هاي تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم  و همچنین محدودیت  » قاعده درأ«پژوهی با محتواي  
ها با مبانی فقهی مرتبط با مجازات حدي و تعدد  و عالوه بر آن آشنایی آنحدي پیش بینی شود

انظار فقهی تعبیه شود تا از پراکندگی نظریات فقهی و مبانی فقهی مربوط با این موضوع مطلع  
هاي قضایی مبانی فقهی مرتبط را مدنظر قرار دهند. شوند و در تصمیم گیري

قانون مجازات    136گذار با تجدید نظر در متن ماده  شود قانونگذاري: پیشنهاد می. در سطح قانون3
اسالمی در ارتباط با اعدام براي مرتکبینِ تکرارِ جرایمِ حدي، تدبیري اتخاذ کند که ضمن مردود 
شناخته شدن پیش فرض مسلم بودن فقهی مجازات اعدام براي تکرار جرایم حدي، دو ویژگی در 

وجود داشته باشد؛ اوالً تدابیري براي تشدید مجازات  »جرایم حدي سیاست جنایی مقابله با تکرار  «
اي که سلسله مراتب تشدید مجازات به صورت  حدي در مرتبه دوم به بعد پیش بینی شود به گونه
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هاي دوم و سوم بدون اقدام گونه نباشد که تکرار مجازات حدي در نوبتپلکانی طراحی گردد و این
اي  اً حکم اعدام براي تکرار نوبت چهارم مورد بازنگري قرار گیرد به گونهتشدیدي مواجه باشد و ثانی

که هدف اصلی از مجازات بازدارندگی مدنظر بوده و سازگار سازي این حکم با اهداف و مقاصد 
شریعت تامین شود.
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Case Study on the Death Penalty for Drinking Alcoholic Beverage in 
the sixth instance
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Abstrac
This research, which was carried out using a "case study" method, concerns the 
issuance and execution of the death sentence for a person who has a record of six 
previous convictions for drinking alcohol. The evidence of this ruling is Article 
136 of the Islamic Penal Code approved in 2012, which stipulates: "If someone 
commits the same type of crime that causes hadd (i.e. punishment is precisely 
determined) three times, and each time the punishment for that crime is inflicted 
upon him, his hadd is death in the fourth instance. The evidence to prove this 
charge is "the knowledge of the judge" and it has passed the different stages of 
the prosecutor's office, the criminal court 1 and the Supreme Court. In the 
analytical review of this case it has been determined that some of the rules 
governing preliminary investigation of hadd punishment have been overlooked 
by the bailiffs and the judicial authorities. Especially, the existence of eight 
misgivings identified in these studies indicate that the case in question is subject 
to the ruling of " Rule of Dar’(elimination)" which is enshrined in articles 120 
and 121 of the Islamic Penal Code approved in 2013. In conclusion, three 
suggestions have been presented to improve the activity of bailiffs and judges, as 
well as amendment of Article 136 of the Islamic Penal Code approved in 2013 
regarding the death penalty for repeating crimes in which the punishment is hadd.

KeyWord: Execution, drinking alcoholic beverage, knowledge of the judge, 
dar’ rule, evidence to prove crimes.
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