هیات علمی گروه مسایل فقهی و حقوقی
مشخصات فردی:
اسماعیل آقابابائی بنی
ایمیلAghababaei@isca.ac.ir :
وب سایتaghababaei.andishvaran.ir :

سوابق تحصیلی:
 -1تحصیل درس خارج در حوزه علمیه قم
 -2کارشناسی ،حقوق از دانشگاه تهران ( پردیس قم).
 -3کارشناسی ارشد ،حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه تهران ( پردیس قم).
 -4دکتری ،حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم.

مرتبه علمی:
استادیار

سوابق آموزشی:
 -1دانشگاه آزاد قم تدریس در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 -2دانشگاه قم ،تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 -3جامعه المصطفی العالمیه تدریس در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به زبان های عربی و
فارسی
 -4مرکز تخصصی حقوق و قضای اسالمی تدریس در مقطع کارشناسی ارشد
 -5دانشگاه ادیان و مذاهب تدریس در مقطع دکتری

دروس تدریس شده:
 -1آیین دادرسی کیفری یک و دو؛
 -2حقوق جزای عمومی یک ،دو و سه؛
 -3حقوق جزای اختصاصی یک ،دو و سه؛
 -4زبان تخصصی(به انگلیسی)؛

 -5متون فقه جزایی؛
 -6حقوق جزای بین الملل و . ...

سوابق پژوهشی
الف -کتاب ها



کتاب های چاپ شده
 -1بازداشت موقت ازنگاه فقه و حقوق ،چاپ اول ،قم دفتر پژوهش های اسالمی پاییز.1333
 -2پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی ،چاپ دوم ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی ،زمستان .1336
 -3مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی ،چاپ اول ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
.1331
 -4مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چاپ
اول1311،
 -5راهکارهای گسترش فرهنگ قانون گرایی با تاکید بر نقش روحانیان ،چاپ اول ،قم ،دفتر عقل،
.1311
 -6تاثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی علیه اشخاص ،قم
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چاپ اول.1311 ،
 -1جرم ترک انفاق نگاهی به سیاست های تقنینی و قضایی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چاپ اول1313 :
کتاب ترجمه شده از مؤلف
القتل الرحیم بین الفقه و القانون ،ترجمه رعد الحجاج ،بیروت ،مرکز الحضاره لتنمیه الفکر االسالمی،
چاپ اول.2111 :

ب -مقاالت



علمی پژوهشی
« -1جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی آن» ،نامه مفید شماره ،31ص-153
 ،113مرداد و شهریور(.1332مستقل)

«-2تأثیر جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات» ،حقوق اسالمی ،حقوق اسالمی ،سال هفتم،
شماره ،26ص 113 -31پاییز (.1331مشترک)
« -3ترک فعل منجر به سلب حیات توسط پزشک» ،فصلنامه فقه پزشکی ،شماره 1و 3تابستان و
پاییز( .1311مشترک)
« -4وظیفه پزشک در صورت مخالفت بیمار با درمان» ،فصلنامه فقه پزشکی ،سال پنجم شماره 11
زمستان ( .1312مشترک)
« -5اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری» ،فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسالمی ،سال
نهم شماره ، 32ص  ،43-21تابستان ( .1312مشترک)
 -6دعوت شبانه ومسئولیت کیفری دعوت کننده ،فقه کاوشی نو در فقه اسالمی ،زمستان 1312شماره
.13
« -1تداخل دیات درجنایات منجر به زندگی نباتی» ،فصلنامه فقه پزشکی ،سال ششم ،شماره13و،11
ص ،33 -11بهار و تابستان ( .1313مستقل)
 -3واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری ،پژوهش حقوق کیفری سال سوم شماره هشتم ،ص،32-1
پاییز( . 1313مشترک)
« -1تاثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات» ،کاوشی نو در فقه ،سال 21شماره  31پاییز  1313ص 64-45
 -11نقش و ماهیت اذن در پیوند اعضا فصلنامه فقه پزشکی ،سال هفتم ،شماره  22و ، 23ص-161
 ،131بهار و تابستان (.1314مستقل)
« -11مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی» ،حقوق اسالمی دوره  12شماره  46پاییز1314
ص ( .111-35مستقل)
« -12مسئولیت کیفری قاتل درموارد اقرار معارض» ،کاوشی نو درفقه ،سال  22شماره 33بهار،1314
ص( .14-55مستقل)
« -13کاربرد قاعده درء در جرایم غیر حدی» ،کاوشی نو در فقه ،سال بیست و دوم ،شماره چهارم،
مسلسل  36زمستان ( .1314مستقل)
« -14نقش پیوند عضو در قصاص» ،فصلنامه حقوق پزشکی ،سال دهم شماره  36پاییز 1315
ص( .141 -123مستقل)
 -15اجرای علنی حدود از نظر فقه و قانون ،فقه ،سال  – 25شماره  ،4زمستان ( 11مستقل).

 -16تعارض علم اجمالی با قسم قسامه (نقدی بر ماده  411قانون مجازات اسالمی) حقوق اسالمی،
سال  ، 14شماره  ،54پائیز ( 16مستقل).
 -11ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه ،فقه ،سال  – 25شماره  ،2تابستان 11
(مستقل).
 -13قلمرو اعتبار قسامه در تعدد دعوا بر موضوع واحد ،حقوق اسالمی ،شماره  ،61تابستان 13
(مستقل).



علمی ترویجی
« -1دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر» ،رواق اندیشه ،شماره. 43
(مستقل)
« -2نقش رضایت مجنی علیه درمجازات قتل از روی ترحم» ،فقه کاوشی نو در فقه اسالمی،
شماره، 12ص ،61-33تابستان ( . 1312مستقل)
« -3معاونت در قتل عمدی از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه» ،مطالعات فقهی و فلسفی ،سال
چهارم شماره  14تابستان  1312ص ( .21-1مشترک)
« -4الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد در زمینه رشاء و ارتشاء در تعامل با فقه» ،فقه و اجتهاد،
سال اول شماره دوم پاییز و زمستان 1313ص .113-13
« -5موانع مجازات فرا قضایی در دشنام به پیامبر (ص)» ،رواق فقه ،سال اول ،شماره یک ،بهار
( .1314مستقل)
« -6بررسی تطبیقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل در سامانه حقوق ایران و انگلستان» ،مطالعات
فقهی و فلسفی ،سال ششم شماره  24زمستان  1314ص ( .15-53مشترک)
 « -1نقدی بر کتاب خیانت در امانت ( تحلیل فقهی حقوقی)» فصلنامه نقد کتاب سال دوم شماره
 6تابستان  1315ص .11-31
« -3جرم ترک انفاق و مالحظات کیفرشناختی» ،دو فصلنامه رویه قضایی حقوق کیفری  ،سال اول،
شماره  ، 3بهار و تابستان  ،1316ص .33-25
 -1تاملی بر تفکیک قبور مسلمانان ،پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی ،سال دوم ،شماره ،4
پاییز و زمستان  ،11ص.21 – 1



مقاله و خالصه مقاله در همایشها ،دانشنامهها ،دائره المعارفها
« -1نگاهی دیگر به تفاوت دیه زن و مرد» ،مجموعه مقاالت همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در
نظام حقوقی ایران 11 ،اسفند بابلسر  -دانشگاه مازندران( .1332 ،مستقل)
« -2دین اسالم و تدوین نظام اجتماعی» ،مجموعه مقاالت انسان معاصر ،دین و کارکردهای آن،
چاپ اول :بابلسر ،انتشارات دانشگاه مازنداران ،بهار ( .1335مستقل)
 -3قتل در فراش حکمی طبق قاعده یا استثنایی از قاعده؟مجموعه مقاالت همایش بین المللی
فلسفه حقوق زن در اسالم  25و 26اردیبهشت  /1312برگزار کننده دانشگاه حضرت معصومه (س)،
قم انتشارات آیین محمود جلد یک ص ( . 1312، 214- 211مستقل)



سایر مقاالت(مقاالت علمی در مجالت تخصصی ،روزنامه ای و غیره)
 -1مدیرت اطالعات در کامپیوتر ،با پژوهش ،شماره  ،4بهار 1335
« -2نگاهی اجمالی به پیوند اعضا از محکومان به قصاص»  ،روزنامه جمهوری اسالمی سه شنبه 11
آذر .1333
 -3زرع االعضا الماخوذه من المرضی المتوفین و مرضی الموت الدماغی ،االجتهاد و التجدید شماره
 13و  14سال چهارم زمستان و بهار 1431/2111
 -4گزارشی از نشست موضوع شناسی و بررسی فقهی تروریسم ،کاوشی نو در فقه زمستان
1333شماره 62
 -5معرفی کتاب پیوند اعضا ،مجله فقه سال سیزده شماره 43
 -6معرفی کتاب مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی ،مجله فقه سال هفدهم شماره 63
 -1معرفی کتاب قتل از روی ترحم ،مجله فقه سال نوزدهم شماره 14
 -3حبس های کوتاه مدت یک قانون سه رویه! روزنامه جمهوری اسالمی ،چهارشنبه 4 ،بهمن 1316
شماره  11116سال .31

آثار علمی برگزیده
 -1کالبد شکافی و پیامدهای آن (پایان نامه کارشناسی ارشد) (پایان نامه سال دانشجوی .)1331
 -2پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی (بررسی فقهی و حقوقی) (جشنواره دین پژوهان
.)1334

 -3مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی(کتاب فصل پاییز .)1331
 -4مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم(کتاب سال حوزه .)1312
 -5نسبت حق حیات با ارزش های مورد حمایت حقوق کیفری و اسالم(رساله دکتری) (کتاب سال
حوزه .)1313
 -6تاثیردیدگاه های فقهی بر قانون گذاری کیفری درجرایم علیه تمامیت جسمانی(جشنواره دین
پژوهان .)1314

سوابق اجرایی
 -1دبیر گروه مسائل فقهی حقوقی.
 -2عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

