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 ایرانحکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه 
 *محمدعادل ضیائی

 **پور شافعی ایوب
                     13/2/1631: تاریخ پذیرش                    13/12/1633: تاریخ دریافت

 چکیده
 بهه  توجهه  بها  شود که می مطرح پرسش این ندارد، لکن وجود اختالفی هدیه استحباب مورد در

 و ای کتابخانه روش بهکه  حاضر مقاله است؟ جایز نیز او به دادن هدیه آیا قاضی، حساس جایگاه
کهه در قهوانین موضهوعه ایهران      نمایهد  می سامان یافته است مشخا تحلیلی -توصیفی شیوه به

 1631 مصهوب  کالهبهرداری  و اختالس ارتشاء و مرتکبین مجازات تشدید قانون 6 ازجمله ماده
 ههای  مجهازات  و تعزیهرات )اسهالمی  مجهازات  قهانون  88  نظا ، مهاده  مصلحت تشخیا مجم،

دادن مال یا منفعتی بهه قاضهی    هرگونهها،  و آراء محاکم و وحدت رویه  161 مصوب( دارندهباز
و  اسهت  رشهوه  بهارز  مصداق( چک)پرداخت  و مالی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سند

 دادن موضهوعه،  قهوانین . شهد  خواهنهد  مجازات رشوه مورد مبل  به توجه دهنده و گیرنده آن با
 معتقدنهد  همچنین و اند دانسته کیفری مسؤولیت راف، را اجبار و اضطرار حالت در رشوه و هدیه
در  .شهد  خواههد  ضبط دولت نف، به دهنده رشوه تعزیر عنوان به ارتشاء از ناشی مال رشوه، در که

ها و اصالح برخی مواد قانونی در این زمینه ارائه شهده   یشنهادهایی جهت رف، کاستیپپایان نیز 
 .است

 رشوه، قاضی، قانون مجهازات اسهالمی، قهانون تشهدید مجهازات، قهانون       هدیه، :کلیدی واژگان
 .مسل  نیروهای جرایم

  

                                                                                                                             
 .الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهراندانشیار دانشکده *

ziaey@ut.ac.ir 
 (.نویسنده مسؤول)اسالمی مذاهب دانشگاه اسالمی جزای حقوق و مقارن فقهکارشناسی ارشد **

ayoubshafei@yahoo.com 
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 مقدمه

 از ناشهی  اجتماع تباهی و فساد و آن کارگزاران و حاکمان سالمت گرو در جامعه سالمت

النهاس  »معهروف   قهول  بهه  و است اجتماع آن حاکمان و سردمداران بندوباری بی و فساد

ههای   بیماری مهمترین از یکی(. 8ص ،112ج مقدمه ق،1111 مجلسی،)«ملوکهم دین علی

 بوده دولت کارکنان جرایم و تخلفات تاریخ، طول در جوام، اکثر حکومتی نظا  در اداری

 جامعهه  آن اداره در کهه  نقشی به توجه با جامعه یک در کارمندان و قهات حکّا ،. است

فسهادها   ایهن  کهه ازجملهه   دارنهد  قهرار  اداری و مالی فساد خطر معرض در همواره دارند

 دینهی  متون در و بوده اهمیت حائز رشوه بح  در که مسائلی از یکی. است خواری رشوه

 بهین  مهرز  کهه  اسهت  این گرفته قرار بح  مورد نیز تب، آن در قوانین فقهی و به مناب، و

 نگهاه  در اسهت  ممکهن  دارنهد؟  بهاهم  تفهاوتی  چهه  دو این اصوالً و کجاست هدیه و رشوه

 بسهیار  رشهوه  با هدیه مفهو  چراکه شود، تلقی اهمیت کم یا معنا بی پرسش این نخست

 گهاه  مصهداق،  و عمهل  مقها   در کهه  دریافهت  تهوان  مهی  تأمهل  اندکی با اما است متفاوت

 هدیهه  کهه  گفهت  بایهد  سهخن  ایهن  توضهی   در. است دشوار یکدیگر از دو این تشخیا

 و قبهول  مهورد  همهواره  جوامه،،  در اجتمهاعی  هنجهار  یهک  و ارزش با عمل یک عنوان به

 مورد و رفته شمار به هنجار نابه و اخالقی ضد امری رشوه، که حالی در است بوده پذیرش

 دو ایهن  میان نتوان آسانی به مصداق در که بسا چه حال، این با .است گرفته قرار نکوهش

 .باشند نزدیک هم به بسیار پیامدها و آثار حی  از گاه و شد قائل مشخصی مرز

 در. دادنهد  مهی  هدیهه  نیهز  خهود  و کردنهد  می قبول را هدیه( ص)اسال  گرامی پیامبر

 کُهرَاع   إِلَهی   أهْهدِیَ  وَلَوْ لَأجَبْتو، کُرَاعٍ إِلَى دوعِیتو لَوْ» :فرمودند ایشان که است آمده روایت

 بهه  اگهر » یعنهی  ؛( 2ص ،1ج ق،1122 بخاری، و 211ص ،12ج ق،1113 عاملی، حر)«لَقَبِلْتو

 هدیهه  مهن  بهه  را حیوانی پاچۀ اگر و کنم اجابت را آن شو  دعوت پاچۀ حیوانی مهمانی

 و کهرده  معرفهی  همهدلی  و محبهت  ایجهاد  موجب را هدیه دادن ایشان. «پذیر  می کنند

 ق،1113 االصهبحی، )«تَحَابُّوا تَهَادَوا»: اند کرده سفارش یکدیگر به هدیه دادن به را مؤمنان

؛ یعنههی (281ص ،11ج ق،1113 عههاملی، حههر و 111ص ، ج ق،1111 کلینههی، ؛318ص ،2ج

 از وارده روایهات  بهه  توجهه  بها . «باشهید  داشهته  دوسهت  را همدیگر تا دهید هدیه هم به»

 بلکهه  جهایز  تنهها  نهه  را گرفتن هدیه و دادن هدیه فقها ایشان، عملی سیره و( ص)پیامبر

اسهال  و همچنهین    نکهوهش  مهورد  سهخت  دادن رشهوه  طرفهی،  از. انهد  دانسته مستحب

 .گرفته است قرار قانونگذاران
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 اسهت  عناوینی ترین شای، از یکی هدیه ،«رشوه» و «هدیه» مفهو  بودن روشن وجود با

 از فهرار  برای بسا چه که است دلیل همین به و یابد تحقق قالب آن در رشوه است ممکن که

 ممکهن  دهنهده  رشهوه  فرد مثال، عنوان به. شود داده رشوه عمالً هدیه قالب در رشوه، عنوان

 طهال  سکه همسرش به یا او به هدیه قالب در گیرنده، رشوه ازدواج سالگرد مناسبت به است

 بهه  ماشین یک فرزندش تولد سالروز مناسبت به یا و بدهد هدیه عنوان به دیگری چیز یا و

 گیرنهده  رشهوه  بهه  تر ارزان قیمتی به را مالی محاباتی، بی، قالب در یا و دهد هدیه فرزندش

 بخرد او از را ماشینی یا ملکی خرید، قیمت از تر گران بسیار قیمتی به برعکس یا و بفروشد

 اجهاره  بهه  او از تهر  گهران  قیمتی به برعکس یا دهد اجاره او به ارزان قیمتی به را ملکی و یا

 یها  نمایهد  دعهوت  کشور از خارج یا داخل در مسافرتی به را او خانوادة تور، قالب در یا گیرد

بسهیاری مهوارد    و دههد  انجا  اجرت دریافت بدون را او منزل کارهای تا کند اجیر را فردی

 .دیگر

حکهومتی   سیسهتم  در. اسهت  بهوده  قها منصب ها دوران همه در مهم مشاغل از یکی

 وظهایف  احسهن  نحهو  بهه  بتواند آنکه برای قاضی. دارد رفی، و مهم جایگاهی قاضی اسال 

 بسهترها  ایهن  از یکهی . گهردد  فرهم او برای الز  بسترهای باید برساند انجا  به را خویش

 رفه،  کهه  خهویش  اصهلی  وظیفهه  بهه  دغدغهه  بدون و بال فرا  با تا او است معاش تأمین

 المهال،  بیهت  از ارتهزاق  قالهب  در تواند می قاضی مالی درآمدهای. بپردازد است تخاصمات

 قههیه  رشهوه  قانونی حکم مورد در. باشد رشوه و هدیه قبول متخاصمین و از اجرت اخذ

 موضهوع  از خهارج  نیهز  متخاصمین از اجرت اخذ و المال بیت از ارتزاق بح . است روشن

روش  بهه  اطالعهات  آوری جمه،  از پهس  اسهت  شده سعی مقاله این در. است پژوهش این

 بهه  مربوط بهه قهوانین موضهوعه ایهران،    حقوقی  موثق کتب و معتبر مناب، از ای کتابخانه

 .گهردد  انتخاب راج  رأی استدالل، با نهایت در و پرداخته ها داده کیفی تحلیل و تجزیه

. اسهت  توصیفی انتخابی، شیوه و ای کتابخانه نظر در این نوشتار، مد روش دیگر، تعبیر به

 .شده استدر پایان نیز پیشنهادهایی جهت رف، نقا برخی قوانین موضوعه مطرح 

ههای   از آنجهایی کهه مباحه  و پهژوهش     گفت توان می هم پژوهش پیشینه مورد در

شده همگی به حکم هدیه دادن و هدیه گرفتن قاضی بیشتر از منظر فقهه اسهالمی    انجا 

اند و پژوهش مستقلی موضوع مورد پژوهش را از منظر قهوانین موضهوعه ایهران     پرداخته

 .گردد رت انجا  آن بیش از پیش آشکار میمورد بررسی قرار نداده است، ضرو
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 مفاهیم و تعاریف. 9

 :قبل از ورود به بح  اصلی ابتدا الز  است معنای لغوی و اصطالحی هدیه بیان شود

 مفهوم هدیه. 9-9

و ( 31 ، ص(ب)،  168حسهینی،  )معنای مفعوله بر وزن فعیله به «هدیه»از نظر لغوی واژه 

؛ حسینی 36، ص 1جق، 1118ابن منظور، )روشنی و چشم معنای تحفه، ارمغان، پیشکش به

، 1613و آذرنهههوش،   161، ص1جق، 1123؛ فیروزآبهههادی، 623، ص21ق، ج1111زبیهههدی، 

ق، 1123؛ فیروزآبهادی،  11، ص1ق، ج1111فراهیهدی،  )باشهد  و جم، آن هدایا می( 181ص

: ته اسهت در مورد این واژه نوشه  راغب اصفهانی(. 181، ص1613و آذرنوش،   161، ص1ج

دهنهد در   هدیه چیزی است برای لطف کردن و کسانی که به دیگران چیزی هدیه مهی »

در کتهاب   فیروزآبهادی . «( 86ق، ص1112راغهب اصهفهانی،   )«کننهد  حق آنهان لطهف مهی   

معنهای تحفهه و جمه، آن ههدایا      بهه  غنیَّیة بهر وزن   َهِديَّیة »: نویسد می القاموس المحیط

 :در تعریف هدیه آمهده اسهت   العیندر کتاب (.  161، ص1ق، ج1123فیروزآبادی، )«است

خاطر نیکی به کسی داده می شهود و جمه،    یعنی آنچه از طرف فردی مهربان، به َهِديَّة»

با اندکی دقت و با توجه به مطهالبی کهه    (.11، ص1ق، ج1111فراهیدی، )«آن هَدَایا است

 .عریف واحدی از هدیه دارندتوان گفت که اهل لغت، ت گذشت می

اسهت   مهالی  تملیهک  از عبهارت  هدیهه »: انهد  دانان گفته در این خصوص برخی حقوق

 اوسهت  از بهاالتر  مقهامش  کهه  دیگری به دارد تری پایین اجتماعی مقا  که کسی ازطرف

 خهود  قریهه  مالک نزد و بنماید صید را آهویی کشاورزی که چنان اکرا ، و تعظیم قصد به

 (.132، ص2، ج1611امامی، )«کند تقدیم او به برده

 بهرای  شهخا  کهه  است عطایایی هدیه»: کنند می تعریف گونه این را برخی نیز هدیه

، 1623سهنگلجی،  )«نمایهد  می بذل خداوند به تقرب یا و دوستی ازدیاد یا و دوستی ایجاد

 (.61-61صا
ماننهد   شده است ذکر هدیه از تعاریفی نیز حقوقی اصطالحات معاجم و ها فرهنگ در

 آنکه بی فرستند، کسی به را آن که است چیزی از عبارت هدیه» :گوید می که زیر تعریف

 (.11، ص1683ایمانی، )«باشد مقصودی به رسیدن ایشان قصد

 یهه هد: نمهود  تعریهف  گونهه  این را هدیه توان می اصطالحی و لغوی معانی به توجه با

 .اکرا  و تقرب عنوان به عوض دریافت بدون دیگری به چیزی دادن یعنی
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 مفهوم قاضی. 9-8

ترین واژگان این پژوهش یعنهی   یدیکلکه یکی از  است الز  اصلی بح  به ورود از پیش

 .گردد بیان آن اصطالحی و لغوی شناسی شود و معنای مفهو « قاضی»

 بها  لهذا . اسهت  آمهده  دادرس و کننهده  حکهم  معنای به و است قها فاعل اسم «قاضی»

 .شد خواهد فهمیده نیز قاضی مفهو  قها، مفهو  شدن آشکار

 منظهور،  ابن)است رفته کار به حکم معنای به «یقهی قهی»فعل  از عربی زبان در قها

 و 2136ص ،3ج ق،1111 جوهری، ؛ 18ص ، ج ق،1111 فراهیدی، ؛183ص ، 1ج ق،1118

 چیهههزی یهههافتن پایهههان و شهههدن تمههها  بهههه آن مرجههه، و (33ص ، ج ق،1633 رازی،

 (.282ص ،66ج ق،1112 نویسندگان، از جمعی)گردد برمی

 و کننهده  قطه، »: است آمده چنین این قاضی تعریف در العروس تاج و العرب لسان در

 و 183ص ، 1ج ق،1118 منظور، ابن)«دارند کردن حکم به نیاز که ییها حکم دهنده پایان

 .( 61ص ،63ج ق،1111 زبیدی، حسینی
 و عها   مفهومی معنای به هم و است آمده دادرس عنوان بههم  قاضی ایران، حقوق در

 .شود می شامل را مختلف سطوح در قهایی گیرندگان تصمیم همه شامل که کلی

 و 311 و 31  ،81  مهواد ازجملهه   اسهالمی  مجهازات  قانون مواد از برخی به توجه با

تحهت   دادسهراها  و محهاکم  قههات  از قههات،  مسهؤولیت  بیان در مقررات و قوانین دیگر

 دیگهر  مشهابه  عناوین و قهایی های پایه دارندگان قهایی، مستخدمین قهات، عا  عنوان

 و انتظهامی  تخلفهات  و شغلی های مجازات و جرایم نظر از دادسرا قهات و است شده یاد

 .اند آمده حساب به محاکم قهات معادل و مشابه انتظامی، یا جزایی تعقیب امکان

 تفاوتی نیز شغلی شؤون و ارتقا، حیثیت پیشرفت، استخدا ، شرایط جهت از ،عالوه به

 .ندارد وجود دادسراها و ها دادگاه قهات بین

 که ایهن  رسد می نظر به« قاضی» واژه از اصطالحی لغوی و نزدیک تعاریف به توجه با

 دادسهرا  و دادگهاه  قههات  شامل ودارد  یعام مفهو  قاضی» :باشد راج  قاضی از تعریف

 .«است قهایی امور گیرنده تصمیم معنای به و شود می

 ارتباط هدیه و رشوه. 8

طور کلی بین هدیه و  توان گفت که به با توجه به تعریفی که از هدیه و رشوه ارائه شد می

رشوه رابطه عا  و خاص من وجه برقرار است؛ زیرا برخهی از اقسها  هدیهه قطعهاً رشهوه      
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ای کهه در   آنها تشویق و ترغیب شده است، مانند هدیهه نیستند و از طرف شارع در مورد 

امور خانوادگی برای رف، کدورت یا قوا  پیوند خانوادگی بین اعهای خانواده جریان دارد 

گونه هدایا کامالً  کند و این عنوان قربانی تقدیم می و یا هدایایی که انسان برای خداوند به

قصهد   ای بهه  اند؛ زیرا اگر هدیه یا، در حکم رشوهاما برخی از اقسا  هدا. با رشوه فرق دارند

توانهد بها رشهوه جهز در      ایصال به حکم حاکم یا قاضی به او داده شود، چهه تفهاوتی مهی   

 (.212، ص1681دادوئی دریکنده، )اسمشان داشته باشد

طهور مختصهر    در بیان وجوه افتراق هدیه و رشوه مطالب زیادی ذکر شده است که به

 .شود میبرخی از آنها ذکر 

هدیه عطایایی است که شخا »: اند برخی در خصوص تفاوت بین رشوه و هدیه گفته

نمایهد حهال آنکهه     برای ایجاد دوستی و یا ازدیاد دوستی و یا تقرب به خداوند بهذل مهی  

دهد تا آنکه بدان وسیله نظر او را جلب نموده  رشوه، مالی است که شخا به دادرس می

فقه در کتاب (. 61-61، صا1623سنگلجی، )«صم خود غالب آیدتا در دادگاه بتواند بر خ
جههت حکهم و در    رشوه به»نیز در خصوص تفاوت رشوه و هدیه آمده است که  و تجارت

شود و هدیه در مقابهل چیهزی نیسهت و بهرای دوسهتی و مهودت و        مقابل حکم داده می

 (.11تا، ص ذوالمجدین، بی)«گردد رایگان اعطاء می به

 :بندی بین دو واژه رشوه و هدیه باید گفت جم،در مقا  

شارع حکیم به هدیه امر نموده و نسبت به آن رغبت نشهان داده و آن را از مکاسهب    -1

شمار آورده است؛ اما شارع از رشهوه نههی کهرده و بنهدگان را از آن برحهذر       طیبه به

 .شمار آورده است داشته و آن را از مکاسب خبیثه به

کهه رشهوه مشهروط بهه عهوض       بذل و بخشش هدیه نیست، درحهالی هیچ شرطی در  -2

 (.1 1، ص2تا، ج غزالی، بی)غیرشرعی است

شود، امها رشهوه    خاطر نزدیکی و دوستی بخشیده می هدیه از روی اکرا  و تلطّف و به -6

 .شود خاطر نزدیکی با نیت انجا  دادن باطلی داده می به

و آرامش نفهس اسهت و بخشهندة هدیهه و      ظاهر هدیه آشکارا و مبنی بر جود و کر  -1

شود، ولی رشوه مخفیانه است  شوند و برای آنها طلب برکت می گیرندة هدیه مدح می

 .شوند و مبنی بر منّت و عد  طیب نفس است و راشی و مرتشی سرزنش می

ههم   دادن رشوه ممکن است قبل از انجا  کار باشد ولی هدیه ممکن است بعهد از آن  - 

 (.281، ص13ق، ج1113، ماوردی)باشد
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 حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران. 3

حکم هدیه دادن و هدیهه گهرفتن توسهط     به راج، مستقیمی و مشخا ماده کههرچند 

 چنهین  غیرمسهتقیم  صورت به اما خورد، نمی چشم به قوانین در کارمندان دولتی و قهات

 .شد خواهد پرداخته آن در ادامه به که دارد در قوانین وجود چیزی

 مواد قانونی مربوط به رشوه و هدیه. 3-9

در این بخش، مواد قانونی که در مورد رشوه و هدیه در قوانین جمهوری اسهالمی ایهران   

 .وجود دارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 9327قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهب رداری مص وب    3ماده ( الف

 شخیص مصلحت نظاممجمع ت

 ها یدولتی اعم از قهایی و اداری یا شوراها یا شهردار ینهر یک از مستخدمین و مأمور»

 یهها  نیروهای مسل  یا شهرکت  ینگانه و همچن قوای سه یطورکل یا نهادهای انقالبی و به

دولتی وابسته به دولت و یها مهأمورین بهه خهدمات عمهومی خهواه        یها دولتی یا سازمان

 یهها  رسمی یا غیررسمی برای انجا  دادن یا انجا  ندادن امری کهه مربهوط بهه سهازمان    

یها   یماًباشد، وجه یها مهال یها سهند پرداخهت وجهه یها تسهلیم مهالی را مسهتق           مزبور می

امر مذکور مربوط به وظایف که  در حکم مرتشی است اعم از این  قبول نماید یرمستقیمغ

آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجها  داده  

نداده و انجا  آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یها آنکهه در انجها  یها       یا

 .«...عد  انجا  آن مؤثر بوده یا نبوده باشد 

نیهز  « قههایی »تخدمین و مأمورین دولتی اشهاره شهده و واژه   در ماده مذکور، به مس

شهود و از ایهن جههت بهه      ها نیهز مهی   دنبال آن آمده است که شامل قهات و دادستان به

اما اینکه در متن ماده، به هدیه به قهات و کارکنان نیز . کند حاضر ربط پیدا می پژوهش

وجهه یها مهال یها سهند      »شهود   اشاره شده است یا خیر، باید گفت که آنجا که گفته مهی 

، این وجه یا مال یا سند پرداخهت یها تسهلیم مهال شهامل      «پرداخت وجه یا تسلیم مالی

ای بدهد تها   شود؛ زیرا ممکن است کسی با عناوین ذکر شده به قاضی هدیه هدیه نیز می

پس مهاده  . نفعش حکم کند و یا بر علیه خصم او حکم کند برایش کاری انجا  دهد یا به

 .شود ر شامل دادن هدیه نیز میمذکو
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 9375مصوب ( های بازدارنده تعزیرات و مجازات)قانون مجازات اسالمی  522ماده ( ب

که توسط دادگاه معین شده باشد یا  هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این»

یا اتخاذ  نف، یکی از طرفین اظهارنظر توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به

تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تها دوازده میلیهون   

 .«نف، دولت ضبط خواهد شد عنوان مجازات مؤدی به ریال محکو  و آنچه گرفته است به

در ماده مذکور، به داوران و کارشناسان و ممیزان دادگاه نیز اشاره شده است کهه آن  

. ها و دیگر مأموران دادگستری و دستگاه قها دانسهت  قهات و دادستانتوان شامل  را می

توان گفت که آنجها   اما آیا اینکه ماده مذکور به بح  هدیه نیز اشاره دارد یا خیر، نیز می

، این خود به هدیه و رشوه «چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال»گوید  که ماده مذکور می

ردی با وجه نقدی یا دیگر چیزههایی کهه ارزش مهالی    نیز اشاره دارد؛ زیرا ممکن است ف

پس در ماده مذکور نیز به بح  هدیه و . نف، او حکم کند دارند به قاضی هدیه دهد تا به

 .رشوه اشاره شده است

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و  6همچنین، با توجه به متن ماده 

اسالمی قدیم و جدید، انتقال مال به کارمند و قاضی و کالهبرداری و مواد قانون مجازات 

هر نحوی مانند هبۀ معهوض، بیه، صهل  و غیهره در مقابهل       دیگر کارمندان و مأموران، به

 .شود عوضی کمتر از عوض واقعی رشوه محسوب می

 دیوان عالی کشور 8شعبه  39/3/9397مورخ  725رأی شماره ( ج

منظهور   د دولتی یا مملکتی یا بلدی وجه یا مالی بهه ارتشاء عبارت از این است که کارمن»

انجا  دادن یها انجها  نهدادن امهری کهه مربهوط بهه وظیفهۀ اوسهت، از کسهی بگیهرد و            

 (.231، ص(الف)،  168حسینی، )«...

به قاضی اشاره شهده و  « کارمند دولتی و مملکتی»در رأی مذکور نیز، هم با عبارات 

قانون، دادن هدیهه   ن هدیه و رشوه اشاره شده است وبه داد« وجه یا مال»هم با عبارات 

 .را رشوه دانسته است

 9392قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب  399و  392مواد ( د

ذکر این مواد بدان خاطر است که با دقت و کنکاش در قوانین مربوط به جر  ارتشهاء در  

ا مهوادی از قهوانین   شهود کهه مهواد مهذکور تنهه      قوانین ایران در طول تاریخ، فهمیده می

 .باشند که در متن آنها صراحتاً به هدیه اشاره شده است می
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هر نظهامی بهرای انجها  و یها خهودداری از      »: قانون دادرسی و کیفر ارتش 638ماده 

عنهوان   انجا  امری که از وظائف او یا یکی از خدمتگزاران ارتش است وجه یا مهالی را بهه  

یا خودداری از انجا  امر، خالف قهانون نباشهد مرتشهی    یا رشوه بگیرد اگرچه انجا   هدیه

محسوب و عالوه بر رد عین یا برابر بهای آنچه را کهه گرفتهه اسهت بهه صهندوق دولهت       

 :شود ترتیب زیر محکو  می به

یا رشوه تا پنج هزار ریال باشد خواه دفعتاً گرفته شده یا به دفعات،  هرگاه مبل  هدیه -1

 .تا سه سال ای از سه ماه به حبس جنحه

هرگاه مبل  هدیه یا رشوه، زائد بر پنج هزار ریال باشد خواه دفعتاً گرفته یا به دفعات،  -2

 .«به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال

منظور از هدیه یا رشوه مذکور در ماده قبل »: قانون دادرسی و کیفر ارتش 633ماده 

نحوی از انحهاء راشهی    منفعت نامشروعی که به اعم است از وجه نقد یا مال معین و یا هر

که راشی مالی را بالعوض یا کمتر از قیمت معمهولی   به مرتشی رسانیده باشد از قبیل آن

تر از قیمت معمولی از مرتشهی   مستقیماً یا غیرمستقیم به مرتشی منتقل یا مالی را گران

گردد و  ه راشی مسترد نمیدر هیچ مورد وجه یا مال مورد ارتشاء ب. خریداری نموده باشد

 (.11-18، صا1686نورزاد، )«نف، صندوق دولت ضبط خواهد شد به

گردد که مجازات مرتشهی برحسهب مبله  مهورد      با توجه به مواد مذکور مالحظه می

ردیف رشهوه قهرار    ارتشاء، در زمان ارتکاب فرق دارد و این قانون، هدیه را نیز صراحتاً هم

ونه تفاوتی بین هدیه و رشوه قائل نشده و معامله محابهاتی  گ داده و در این خصوص هیچ

شمار آورده است و این در حالی است که در قوانین فعلهی   را نیز عیناً از مصادیق رشوه به

کهه قهانون    میهان آمهده و درحهالی    در ایران، فقط از مال، سند و معامله محاباتی سخن به

صهورت صهری  و    داند اما آن را بهه  وه میصورت غیرمستقیم هدیه را نیز از مصادیق رش به

 .مستقیماً ذکر نکرده است

 رشوه و هدیه موضوع مال مقدار .3-8

 داده کارمنهدان  و قهات به رشوه و هدیه عنوان به که مالی مقدار بررسی به بخش این در

 .شود می بح  مجازات با آن تناسب و شود می
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 9327 مص وب  کالهب رداری  و اختالس ارتشاء و مرتکبین مجازات تشدید قانون 3ماده ( الف

 نظام مصلحت تشخیص مجمع

 از موقت انفصال به نباشد ریال هزار بیست از بیش مأخوذ وجه یا مال قیمت که درصورتی... »

 باشهد  بهاالتر  یا کل مدیر همتراز  یا مدیرکل مرتبه در مرتکب چنانچه و سال سه تا ماه شش

 ریال هزار دویست تا مبل  این از بیش و شد خواهد محکو  دولتی مشاغل از دائم انفصال به

 انفصهال  و وجهه مهأخوذ   یها  مهال  قیمت معادل نقدی جزای و حبس سال سه تا سال یک از

 یها  مهدیرکل  مرتبهه  در مرتکهب  چنانچه و شد خواهد محکو  سال سه تا ماه شش از موقت

 محکو  دولتی مشاغل از دائم انفصال به موقت انفصال جای به باشد باالتر یا مدیرکل همتراز

 .شد خواهد

 ریهال  میلیون یک تا ریال هزار دویست از بیش مأخوذ وجه یا مال قیمت که درصورتی

 یها  مهال  قیمهت  معادل  نقدی جزای عالوه به حبس سال پنج تا دو مرتکب مجازات باشد

 و بهود  خواهد شالق ضربه هفتاد و چهار تا و دولتی خدمات از دائم انفصال و مأخوذ وجه

 بهه  دائهم  انفصال جای به باشد آن همتراز یا کل مدیر از تر پایین مرتبه در مرتکب چنانچه

 .شد خواهد محکو  سال سه تا ماه شش از موقت انفصال

 مرتکب مجازات باشد ریال میلیون یک از بیش مأخوذ وجه یا مال قیمت که درصورتی

 انفصهال  و مهأخوذ  وجهه  یا مال قیمت معادل نقدی جزای عالوه به حبس سال ده تا پنج

 در مرتکهب  چنانچهه  و بهود  خواهد شالق ضربه هفتاد و چهار تا و دولتی خدمات از دائم

 از موقهت  انفصهال  بهه  دائهم  انفصال جای به باشد آن همتراز یا مدیرکل از تر پایین مرتبه

 .«شد خواهد محکو  سال سه تا ماه شش

 زیهرا چگونهه   ندارد؛ هماهنگی روز مقتهیات با ماده فوق در مندرج مبال  رسد می نظر به

 ههزار  21 اخذ به اقدا  باشد،...  و مأمور قاضی، رئیس، مدیر، مرتبه در که کسی است ممکن

 رشوه یا هدیه وجه معادل مجازات دلیل به بسا چه و کند؟ هدیه یا رشوه( تومان هزار 2)ریال 

 طبیعهی  امهری  صورت به و شود داده رشوه راحتی به است، کم حاضر زمان در که شده، داده

 اتفهاق  بایهد  مهذکور  بهه موضهوع   مربوط قوانین متن در آنچه پس. کند پیدا رواج پدیده این

 .است ماده یادشده در مندرج مبال  بروزرسانی همین بیفتد،
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 9328مسلح مصوب  نیروهای مجازات جرائم قانون 992  ماده( ب

«... 

ریال باشد به حهبس  ( 1.111.111)خوذ تا یک میلیون أیا وجه م هرگاه قیمت مال -الف

خوذ و تنزیل یک درجه أاز یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال م

 .یا رتبه

ریهال تها ده   ( 1.111.111)خوذ بهیش از یهک میلیهون    أهرگاه قیمت مال یا وجه مه  -ب

ه سال و جزای نقهدی معهادل   تا د ریال باشد به حبس از دو( 11.111.111)میلیون 

 .رتبه درجه یا خوذ و تنزیل دوأوجه یا قیمت مال م

ریهال باشهد بهه    ( 11.111.111) خوذ بیش از ده میلیونأهرگاه قیمت مال یا وجه م -ج

خوذ و اخراج از أحبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال م

 .«نیروهای مسل 

 9375 مصوب( بازدارنده های مجازات و تعزیرات) اسالمی زاتمجا قانون 522 ماده( ج

 ریهال  میلیهون  دوازده تها  سهه  از نقهدی  مجهازات  یا سال دو تا ماه شش از حبس به... »

 .«خواهد شد...  محکو 
قهانون مجهازات جهرائم     و اسهالمی  مجازات قانون در مندرج که مبال  رسد می نظر به

 ارتشهاء و  مهرتکبین  مجهازات  تشهدید  قهانون  در منهدرج  مبال  به نسبت مسل  نیروهای

 الز  که هرچند باشند، داشته خوانی هم زمان مقتهیات با بیشتر کالهبرداری و اختالس

 سهال  هرچند ارز و تور  نرا نسبت به قوانین در موجود موارد همۀ در نقدی جرایم است

 .شوند بروزرسانی بار یک

 مالی سند و محاباتی بیع هدیه، قالب در غیرنقدی رشوه .3-3

 گونهه  این مورد این در  161 مصوب (های بازدارنده تعزیرات و مجازات)ا . .ق 31 ماده 

 یها [ هدیهه ]بالعوض  مالی بلکه نباشد نقد وجه صورت به رشوه اگر»مقرر داشته است که 

 واقعاً و معمولی قیمت به ظاهراً یا[ محاباتی بی،]معمولی  قیمت از تر ارزان فاحش مقدار به

[ دادسهتان  و قاضی]قهایی  از اعم دولتی مستخدمین به قیمت از کمتر فاحشی مقدار به

 مقهدار  بهه  مهالی  مقاصد همان برای یا شود منتقل غیرمستقیم یا مستقیم طور به اداری و

 یهها مسههتقیم مههأمورین یهها مسههتخدمین از[ محابههاتی بیهه،]قیمههت  از تههر گههران فاحشههی

 راشهی  معامله طرف و مرتشی مزبور مأمورین و مستخدمین گردد، خریداری غیرمستقیم



 حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران 9397بهار، 93 فصلنامه قضاوت، شماره

  

736 

 .«شود می محسوب

ههر  »است کهه   داشته مقرر مسل  نیروهای جرائم مجازات قانون 118 ماده همچنین

 کارکنهان  از دیگهر  یکهی  یا او وظایف از که امری انجا  از خودداری یا انجا  برای نظامی

[ هدیه]بالعوض  را مالی تسلیم یا وجه پرداخت سند یا مال یا وجه است مسل  نیروهای

 یها  انجها   اگرچهه  نمایهد  قبهول  عنهوان  ههر  بهه [ محابهاتی  بی،]معمول  قیمت از کمتر یا

، 1632گلهدوزیان،  )اسهت  مرتشهی  حکهم  در نباشهد  قانون بر خالف امر انجا  از خودداری

 (.213ص
 خود که)محاباتی  بی، و هدیه دادن است، آمده شده ذکر مواد در که گونه همان پس

 .است رشوه حکم در کارمندان دیگر و قاضی به( رود می شمار به هدیه نوعی نیز

 رشوه و هدیه در پرداخت سند .3-4

را  پهول  بهه  تبهدیل  و تقویم قابلیت که است سندی پرداخت، سند یا مالی سند از منظور

 شود می محسوب وجه پرداخت سند ترین مهم چک امروزه اینکه به توجه با. باشد داشته

 و گیهرد  مهی  قرار استفاده مورد معامالت در رسمی مالی سند یک عنوان به امروزه چک و

اسهت،   رشهوه  حکم در مذکور ماده موجب به نیز غیرنقدی رشوه یک عنوان به چک دادن

 در شهده،  ذکهر  قهانون  در که نقدی جزای آیا که است شود این مطرح می که پرسشی اما

 ولهی  است کرده دریافت را آن و شده داده هدیه او به چک رشوه عنوان به که کسی مورد

 سند قبول اکثر حقوقدانان، نظر مطابق خیر؟ یا است جاری نیز ننموده وصول را آن وجه

 وجهه  پرداخهت  وسهیله  کهه  چهک  دریافت بنابراین .است جر  تحقق موجب نیز پرداخت

 نشده وصول یا اخذ وجهی چون اما دهد، می قرار مرتشی حکم در را کننده دریافت است،

 از انهدکی  تعهداد  امها . کهرد  محکهو   نقهدی  جهزای  پرداخت به را مرتکب توان است نمی

 بهه  را بایهد  مرتکهب  اسهت  مهالی  سهند  چهک،  اینکه به توجه با که گویند می حقوقدانان

 .(661، ص(الف)،  168حسینی، )گردد محکو  نیز چک وجه معادل نقدی جزای پرداخت

 هسهتند  قائل آن به دانان حقوق از کم تعدادی که اخیر نظر و قول که رسد می نظر به

 وجه چک، قالب در رشوه و هدیه گیرندة مراد چراکه باشد؛ تر راج  و تر نزدیک صواب به

 خهورده،  برگشهت  یا نشده وصول چک آن اینکه و گرفته را آن نیت همین به و بوده چک

 خصهوص  در موجهود  قهوانین  طبهق  و نهدارد  ربطی حاضر موضوع به که است دیگری امر

 .گردد محکو  نقدی جزای به چک معادل باید ارتشاء
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 ایران قوانین نظر از محاباتی بیع . 3-5

 سهند  یها  و مهال  یا نقد وجه طریق از فقط آن مصادیق و همۀ موارد در رشوه طور کلی به

 قراردادها و عقود یا معامالت از یکی قالب در رشوه گاهی بلکه نیست، مال یا وجه تسلیم

. باشد می محاباتی آنها بی، ازجمله و رسد می نظر به قانونی نیز ظاهر در که آید می عمل به

 از کمتهر  بهه  بیه، » :شهده اسهت   تعریف چنین محاباتی ، بی،حقوق ترمینولوژی کتاب در

جعفهری  )«گوینهد  مهی  محابهاتی  بیه،  باشهد،  گرفته صورت عامداً و عالماً که را المثل ثمن

 (.1831، ص6، ج1618لنگرودی، 
 میلیهون  دو مبله   به ارزد می تومان میلیون 11 که را خود منزل شخصی برای نمونه،

 مورد واقعی ارزش اینجا در واق، در و فروشد می دولت مأمور یا و کارمند قاضی، به تومان

 مهالی  نیهز  مواقه،  گهاهی . گهردد  نمهی  لحاظ طرفین آگاهی و علم روی از و تعمداً معامله

 معاملهه  ثمهن  عنوان به نیز وجهی و شود می رد و بدل صوری، بی، قالب در رشوه عنوان به

 گهرفتن  و دادن ای، معاملهه  چنهین  پوشهش  در نیز صورت این در که شود نمی رد و بدل

 قاضهی  اینکه قصد به است، دیگری از چیزی مدعی که کسی مثالً یا. شود می انجا  رشوه

 بر مالیات غیرقانونی نحو به دارایی ادارة مسؤول اینکه برای شخصی یا کند حکم او نف، به

 بهه  را جنسهی  یها  بفروشهد  او بهه  واقعی قیمت از کمتر به را متاعی کند، کم را او درآمد

 قصد وجود دلیل به مزبور معامله صورت این در. بخرد او از اصلی و واقعی قیمت از بیشتر

 نیهز  عقهد  باشهد  حهرا   و باطل اگر است، عقد اصلی رکن که قصد زیرا است؛ باطل رشوه

 (.11، ص1681فر و دادوئی،  ایزدی)است حرا  و باطل آن از تبعیت به

یا ظهاهراً بهه قیمهت    معمولی  قیمت از تر ارزان فاحش مقدار به...  مالی»عباراتی نظیر 

فاحشی   مالی به مقدار» و «منتقل شود...  قیمت مقدار فاحشی کمتر از  معمولی و واقعاً به

 در «مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گهردد  تر از قیمت از مستخدمین یا گران

کمتهر از  ... مهالی  » و  161 مصهوب  (های بازدارنده تعزیرات و مجازات) ا. .ق 31 ماده 

 بی، به مسل ، نیروهای جرائم مجازات قانون 118 در ماده« قبول نماید... قیمت معمول 

 .دارند اشاره محاباتی

قهوانین   مهتن  در دقهت  بها  و اند داشته مقرر ایران موضوعه قوانین که آنچه به توجه با

 و قاضی با محاباتی بی، ایران، اسالمی جمهوری قوانین منظر از که گفت توان می موجود

 برخهورد  متخلفهین  بها  ارتکهاب،  صورت در و باشد می قانون خالف و بوده ممنوع بالعکس

 .شد خواهند مجازات صورت گرفته و
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 قانون نظر از رشوه و هدیه در ضمان .3-2

 ایهن  و اختالس و کالهبهردای در  ارتشاء مرتکبین مجازات تشدید قانون 6 ماده 2 تبصره

 تعزیهر  عنهوان  بهه  ارتشهاء  از ناشهی  فهوق مهال   مهوارد  تمهامی  در» که دارد می بیان مورد

 حاصل امتیازی رشوه وسیله به راشی چنانچه و شد خواهد ضبط دولت نف، به دهنده رشوه

 ارتشاء از ناشی مقررات این ماده، مال مطابق پس .«شد خواهد لغو امتیاز این باشد کرده

. دههد  نمهی  حکم این در تغییری مرتشی توسط آن مصرف و شود ضبط دولت نف، به باید

 مورد، ضبط این در نیز  161 مصوب (های بازدارنده تعزیرات و مجازات) ا. .ق 32 ماده 

 .مقرر نموده است دولت نف، را به ارتشاء از ناشی مال

تعزیهرات و  ) ا. .ق 31  مهاده  استثنائی که در اینجا وجهود دارد آن اسهت کهه مطهابق    

بهرای   راشهی  کهه  شود ثابت هرگاه همین قانون، 32  ماده تبصره و( های بازدارنده مجازات

 رشهوه  پرداخهت  برای دهنده رشوه و بوده مالی یا وجه دادن از ناچار حقه خود حقوق حفظ

داده  که مالی یا وجه باشد، نموده شکایت یا و کرده گزارش را آن پرداخت یا و بوده مهطر

 بهر  را رشهوه  عنهوان  دادگهاه  اگهر  شد، گفته آنچه مطابق پس. گردد می مسترد وی به است

 .بدهد ادعا مورد وجه ضبط به حکم نباید داد، تبرئه او به رأی و ندانست شامل متهم عمل

 ایران موضوعه قوانین نظر از اضطرار حالت در هدیه و رشوه حکم .3-7

 در را قههات  و دولتهی  مهأموران  و کارمنهدان  به هدیه و رشوه دادن اسالمی، مجازات قانون

. است کرده رف، و برداشته نیز را کیفری تعقیب حالت این در و دانسته جایز اضطرار حالت

هرگهاه  » که دارد می بیان  161مصوب ( های بازدارنده تعزیرات و مجازات) ا. .ق 31  ماده

مهالی بهوده تعقیهب     ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا

 تعقیهب  این ماده، بیان به پس .«گردد مسترد می  کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او

 خود حقۀ حقوق حفظ برای که شد خواهد مسترد مالش و شتهبردا راشی از زمانی کیفری

 همچنهین، . است بوده محاباتی بی، یا و رشوه هدیه، قالب در وجهی دادن به ناچار و مجبور

دهنده بهرای پرداخهت    که رشوه درصورتی» که است همین قانون آمده 32  ماده تبصره در

شکایت نماید از مجازات حبس مزبهور  گزارش دهد یا  رشوه مهطر بوده و یا پرداخت آن را

 یادشهده،  تصهری  مهاده   باتوجهه بهه   پهس  .«گردد می خواهد بود و مال به وی مسترد  معاف

 .بود خواهد مجازات راف، که است حاالتی از رشوه، در اضطرار حالت

آمهده اسهت کهه     ( ) قههایی  نشسهت  کمیسیون همچنین، در مورد این موضوع در نظر
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 مقهرر  کهه  اسهالمی  مجهازات  قهانون  32  مهاده  ذیهل  تبصره صراحت و مندرجات به باتوجه

 دهنده برای پرداخهت رشهوه مههطر بهوده و یها پرداخهت آن را       که رشوه درصورتی": دارد می

 خواهد بود و مال به وی مسهترد   گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف

هرگهاه ثابهت شهود    ": دارد مهی  اعهال   کهه  نیز همین قانون  3  ماده 2 تبصره و "گردد می

از مجهازات مهذکور در ایهن مهاده      ربادهنده در مقا  پرداخت وجه یا مال اضافی مهطر بوده

 عنهوان  بهه  وجهه  پرداخهت  در اضطرار صورت در ربادهنده، و دهنده رشوه ،"معاف خواهد شد

 .(111- 11، صا1633زینالی، )بود خواهند معاف مجازات از اضافی، وجه یا مال و رشوه

 شمهرگ در حهال  کهه بهرای پهذیرش فرزنهد     را ی نکته حائز اهمیت این است که کس

 توان طبق قانون مههطر دانسهت   می شود میناگزیر به پرداخت رشوه به مدیر بیمارستان 

عنوان  منظور اخذ وا  بانکی مبلغی به اما اگر فردی برای دریافت پروانه کار ساختمان و به

تهوان   تراشهی نکنهد، نمهی    پرداخت کند تها کارمنهد مزبهور مهان،    رشوه به کارمند مربوطه 

نظهر   کهه بهه   چراکه با خطر شدیدی رو به رو نبهوده اسهت   ؛دهنده را مهطر دانست رشوه

رسد این نکات جزئی، به علم و زیرکی و فراست و تشخیا صهحی  قاضهی نیازمنهد     می

 .نددار هست است و قهات در این مورد وظایف خطیر و سنگینی را عهده
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 نتیجه
 مهاده  الخصوص علی و ایران و برخی آراء وحدت رویه موضوعه حقوق و قوانین در دقت با
 مجمه،  1631 مصوب کالهبرداری و اختالس ارتشاء و مرتکبین مجازات تشدید قانون 6

 مصهوب ( بازدارنهده  ههای  مجهازات  و تعزیرات) ا. .ق 88  ماده نظا  و مصلحت تشخیا
 هدیهه،  ازجملهه  عنوانی هر تحت را مالی هرگونه دادن قانون، که شود می فهمیده  161

 مبله   بهه  توجه با و دانسته رشوه بارز مصداق ،(چک)پرداخت  و مالی سند محاباتی، بی،
 رشهوه  بهارز  و کامهل  مصهداق  نیز قاضی به هدیه دادن و شد خواهد مجازات رشوه، مورد
 دادن موضوعه، با این حال، قوانین. گرفت خواهد قرار کیفر مورد نیز رشوه گیرنده و بوده
 همچنهین  و انهد  دانسته کیفری مسؤولیت راف، را اجبار و اضطرار حالت در رشوه و هدیه

 ضهبط  دولهت  نف، به دهنده رشوه تعزیر عنوان به ارتشا از ناشی مال رشوه، در که معتقدند
 .گردد در این راستا پیشنهادات زیر ارائه می .شد خواهد

 شده درنظر گرفته مالی جرایم که است ضروری کشور، تور  نرا به باتوجهنخست اینکه، 
 1631 مصهوب  کالهبهرداری  و اخهتالس  ارتشاء و مرتکبین مجازات تشدید قانون 6ماده  در

 مصوب( بازدارنده های مجازات و تعزیرات) ا. .ق 88  ماده و نظا  مصلحت تشخیا مجم،
 مهورد  بهار  یهک  وقهت  هرچنهد  مسهل   نیروههای  جرائم مجازات قانون 118 ماده و  161

 سهاله  ههر  مثهال،  عنهوان  بهه  کهه  شهوند  اصالح ای گونه به قوانین یا و گرفته قرار بازنگری
 سهیر  یهک  کهردن  طی و مجدد اصالح به نیاز و یابند افزایش کشور تور  نرا با متناسب
 .شود حفظ آنها بازدارندگی عامل تا باشند نداشته طوالنی

 ندارنهد  تصریحی مسؤولین و قهات به هدیه اعطای مورد در کشور قوانیندو  اینکه، 
 فقهه  مطهابق  قهانونی  که مواد شود می لذا پیشنهاد. گردند می تلقی ساکت حی  این از و

 بهرای  و نمهاین  مشهخا  را آن منه،  و جهواز  مهوارد  و گردنهد  تصهویب  و تدوین اسالمی
 .بگیرند نظر در مشخا و متناسب مجازات ممنوع، موارد مرتکبین

بهازبینی قهرار    مورد اصهالح و  1631قهات مصوب  رفتار بر نظارت قانون سو  اینکه،
 مقررات فعلی این قانون در زیرا آن لحاظ شود؛ در قهات به هدیه و رشوه مبح  گیرد و
 ضهرورت دارد  کهه  است، درحالی نشده قهات به دادن هدیه و رشوه از صحبتی گونه هیچ

 است ممکن البته. شود پرداخته قوانین سایر از بیشتر مبحثی چنین به قانون این که در
 قهانون  تها در  ندیده الز  گذار قانون شده است، بح  دیگر قوانین در که چون شود گفته

 این فراوان ارتباط دلیل به حال، این اما با کند، مطرح دوباره را آن قهات رفتار بر نظارت
  .رسد می نظر به مناسب مواردی چنین به تصری  موضوع، دو
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 دو ، چها   هسهتی،  انتشارات نامه ،کیفری حقوق اصطالحات فرهنگ عباس؛ ایمانی، .1

 .1683 تهران،

گهنج   کتابخانهه  ،6ج ،حقهوق  ترمینولوژی در مبسوط محمدجعفر؛ لنگرودی، جعفری . 

 .1618 تهران، اول، چا  دانش،

 چا  مجد، انتشارات ،قهائی رویه در اسالمی مجازات قانون سیدمحمدرضا؛ حسینی، .3

 (الف). 168 تهران، دو ،

دو ،  چها   انتشهارات سهروش،   ،فقههی  اصهطالحات  و لغات فرهنگ محمد؛ حسینی، .1

 (ب).ش 168 تهران،

، بوسهتان کتهاب قهم،    رشوه و احکا  آن در فقه اسهالمی دادوئی دریکنده، حمیدرضا؛  .8

 .1681دو ، قم، چا  
 .تا تهران، بی تهران، انتشارات دانشگاه ،تجارت و فقه العابدین؛ زین ذوالمجدین، .3

 .1623 تهران، نا، بی ،اسال  در دادرسی آیین محمد؛ سنگلجی، .11
 .1633، چرا  دانش، چا  اول، ها جرائم رشاء و ارتشاء در رویه دادگاهزینالی، توحید؛  .11

 .1632 سو ، چا  میزان، ،اختصاصی جزای حقوق های بایسته ایرج؛ گلدوزیان، .12

 .1686 اول، چا  آریان، ، نشراسال  و ایران کیفری حقوق در رشوه عوض؛ نورزاد، .16
 منابع عربی. الف

 إحیهاء  دار عبهدالباقی،  محمهدفؤاد  ، تحقیهق 2ج ،الموطهأ  انس؛ االصبحی، مالک بن .11

 .ق1113بیروت،  العربی، الترا 



 حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران 9397بهار، 93 فصلنامه قضاوت، شماره
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 اول، چا  العربی، الترا  إحیاء ، دار 1ج ،العرب لسان مکر ؛ بن محمد منظور، ابن . 1

 .ق1118 بیروت،

 .ق1112 دمشق، اول، چا  دارالقلم، ،القرآن غریب فی المفردات راغب؛ اصفهانی، .13

 جها،  بهی  اول، چها   ،النجاة طوق دار ،1، جبخاری صحی  اسماعیل؛ بن محمد بخاری، .11

 .ق1122
 .ق1112 کویت، ،، دار الصفوة77ج ،الکويتیة الفقهیة الموسوعة نویسندگان؛ از جمعی .18

 العلهم  ، دار3ج ،العربییة  و صیحاح  اللغیة  تیاج  الصیحاح  حماد؛ بن اسماعیل جوهری، .13

 .ق1111 بیروت، چهار ، چا  للمالیین،

، 11و12ج ،الشريعة مسائل تحصیل إلی الشیعة وسائل حسن؛ بن محمد عاملی، حر .21

 .ق1113قم،  اول، چا  ، السال  علیهم البیت آل مؤسسه

، 63و21ج ،القهاموس  جهواهر  مهن  العهروس  تاج سیدمحمدمرتهی؛ زبیدی، حسینی .21

 . ق1111 بیروت، اول، چا  دارالفکر،

 .ق1633 بیروت، ، دارالفکر، ج ،اللغة مقايیس معجم أبوالحسین؛ رازی، .22

 .تا بیروت، بی ،دارالمعرفة، 2ج ،الدین علو  إحیاء محمد؛ أبوحامد غزالی، .26
 .ق1111قم، دو ، چا  هجرت، ، انتشارات و1، جالعین ؛ احمد بن خلیل فراهیدى، .21

 هشتم، چا  ،الرسالة مؤسسة، 1ج ،المحیط القاموس یعقوب؛ بن محمد فیروزآبادی، . 2

 . ق1123بیروت، 

 .ق1111 تهران، ، االسالمیة الکتب دار ، ، جکافی یعقوب؛ بن محمد کلینی، .23

، چها   العلمییة  دار الکتب، 13ج ،الکبیر الحاوی محمد؛ بن علی أبوالحسن ماوردی، .21

 .ق1113اول، بیروت، 

 بیهروت،  اول، ، چها  النشیر  و الطبع مؤسسة، 112ج ،االنوار بحار محمدباقر؛ مجلسی، .28

 .ق1111
 



 Judgment, No.93, Spring 2018 

 

F 

Verdicts on Gifts to Judge in Iran’s Statutory Provisions  
Mohammad Adel Ziaie* 

Ayoub Shafeiyapour** 

Received: 10/3/2018                          Accepted: 6/5/2018 

Abstract 

There is no discrepancy regarding to the fact that the voluntary exchange of 

the gifts is recommended. However, a question is raised considering the 

sensitive position of the judges as to whether they can be presented with gifts 

or not? The present article has been carried out based on a descriptive-

analytical method and takes advantage of the library research to make it 

clear that it is stated in Iran’s statutory provisions that presenting any 

property or advantage to the judges under any title like gift, gratuities, 

financial deeds and making any sort of payment in cash (or through cheque) 

is the unquestionable example of bribery and the briber and the bribee will 

be punished based on the amount of money being bribed. It is stipulated in 

the statutory provisions that coerced and urged gifting and bribing do not 

bring about penal liability and it is also believed that the property earned 

through bribery can be confiscated in favor of the government as a 

canonical punishment to the briber. Finally, the study provides suggestions 

in line with the omission and modification of some of the statutes in this 

regard. 

Key Words: Gift, Bribe, Judge, Islamic Penal Law, Aggravation of 

Punishment, Armed Forces Crimes Act. 
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