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 دهچکی

 اصل مجازات، و جرم بودنیقانون اصل چونهم یفریک حقوق یکل قواعد و اصول ،یفریک گذاراناستیس

 نیا یمبان و مفاد رایز کنند؛ینم ینیبشیپ ییجزا نیقوان در را متهم نفع به ریتفس ۀقاعد و مجازات بودنیشخص
 قانونگذار موارد یبرخ در ن،یا وجود با است. شده شناخته تیرسم به و ییشناسا ینیشیپ طور به قواعد و اصول

 ی یجزا نیق وان در را ه اآن ،یف ریک حق وق یکل  قواعد و اصول لیتعد یراستا در و یالحظاتم درنظرگرفتن با

  .است کرده ینیبشیپ
 در بارنینخست یبرا قاعده نیا است. حقوق و فقه قلمرو   در یکاربرد و مهم یفقه قواعد ازجمله درأ ۀقاعد

 نی ا یای گو م واد، ای ن مف اد است. هشد ینیبشیپ 212 و 211 مواد در 2331 مصوب یاسالم مجازات قانون
 قواعد و اصول با که کرده اتخاذ قاعده نیا به نسبت یدیجد کردیرو مذکور قانون در قانونگذار که است مطلب

 .است تعارض در یفریک حقوق یکل
 نیقوان در یفریک حقوق یکل قواعد و اصول ینیبشیپ ضرورت عدم ای ضرورت نییتب ضمن نوشتار نیا در

 ب ا قاع ده نیا تعارض و 2331 مصوب یاسالم مجازات قانون در درأ ۀقاعد ینیبشیپ ضرورت ییچرا ،ییجزا

 م ذکور، قانون در درأ ۀقاعد دیجد داللت یابیارز و نقد ضمن سپس و شده تحلیل ،یفریک یکل قواعد و اصول

 است. شده توجه زین قاعده نیا به محاکم یآرا نگرش ۀویش به
 حقوق. یکل قواعد ،یفریک حقوق یکل اصول شبهه، أ،در ۀقاعد ها:کلیدواژه

                                                 
 .10/10/0933:یینها بیتصو خی؛ تار10/01/0931وصول: خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  0
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Abstract  

Penal policymakers do not provide for general principles and rules of penal law such 

as nullum crimen, nulla poena sine lege, principle of individualization of penalties 

and the rule of interpretation in favor of the accused in criminal codes; since the 

content and foundations of these principles and rules have been recognized a priori. 

However, in some cases, the legislator has provided for them in criminal codes taking 

into account certain considerations and in order to modify the general principles and 

rules of penal law. The Dar Rule (avoiding corruptions takes priority over gaining 

benefits), is one of the important and applied rules in the area of jurisprudence and 

law. This rule has been provided for in articles 120 and 121 of the Islamic Penal Code 

of 2013 for the first time. The contents of these articles indicate that the legislator has 

adopted a new approach towards this rule in the above said act which is in 

contradiction with the general principles and rules of penal law. 

In this paper, besides elaborating on whether providing for general principles and 

rules of penal law in criminal codes is necessary, the reason why the Dar Rule has 

been provided for in the Islamic Penal Code of 2013 and its contradiction with  the 

general principles and rules of criminal law have been analyzed and subsequently, in 

addition to criticizing and evaluating the new signification of the Dar Rule in the 

above said Code, the way court decisions deal with this rule has been taken into 

account. 

Keywords: the Dar Rule, Dubiety, General Principles of Penal Law, General Rules of 

Law.  
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 مقدمه
های حاکم بر آن نظام اس ت. ها و معیارکه بازگوکنندۀ ارزشدر هر نظام حقوقی اصول کلی وجود دارد 

دیگر، همۀ قواعد در نظام حقوقی از عبارت  کند. بهها اقدام به وضع قواعد میقانونگذار با الهام از این ارزش
ای رهاند، ام ا پ اای از این مفاهیم در قالب قواعد موضوعه عنوان شدهگیرند. پارهاین مفاهیم عالی نشئت می

ای تعبیر دیگر، حقوق فوق موضوعهکاهد(. بهشان نمیها از اهمیتنداشتن آندیگر خیر )که مسلمًا تصریح
(. ای ن اص ول و قواع د در س طح 47کن د )ب والن،ه، وجود دارد که واضعان قانون اساس ی را نی ز مقی د می

که این ادعا ک ه اص ول و قواع د کل ی ای گونهها به رسمیت شناخته شده است، بهالملل نیز توسط ملتبین
(. لذا امروزه اص ول و قواع د کل ی G allent،1شود، پذیرفتنی نیست )الملل محسوب نمیجزء قواعد بین

 شود. ها در قوانین احساس نمیبینی آنشود و ضرورتی به اثبات و پیشعنوان بدیهیات شناخته میبه
بینی اصول و قواعد کل ی حق وق بر مالحظاتی اقدام به پیش با وجود این، قانونگذار در برخی موارد بنا

به تغییر و تح والت اص ول و قواع د کل ی حق وق کیف ری در س یر کند. باتوجهکیفری در قوانین جزایی می
ت وان در دو م ورد بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی را میسیاست تقنینی، دالیل پیش

بر تغیی ر ش رایط و آث ار اص ول و . قصد قانونگذار مبنی1داللت مفاهیم و قواعد کلی؛  . تعدد2عنوان کرد: 
   1قواعد است.

ت درء »قاعدۀ فقهی درأ نیز که شریعت اسالمی آن را در حوزۀ کیف ری مق رر ک رده اس ت و ب ا عب ارت 
کت ب فقه ی  ، از قواع د ک اربردی و ت اریخی در فق ه اس ت ک ه درشوداز آن تعبیر می« الحدود بالشبهات

(. ای ن قاع ده در 73پیشینیان، اعم از عامه و خاصه )سنی و شیعه( به آن استناد شده است )محق   دام اد، 
ای قانونی در ق وانین صورت مادهبه 2331نظام حقوقی و تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب 

 شود. دیده می بینی نشده بود، اما استناد به آن در آرای محاکم زیادجزایی پیش
بین ی طورکلی پرسش اصلی پ،وهش حاضر این است که آیا اساسًا ض رورتی ب ه پیشبا این توصیف به

اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی وجود دارد؟ در پرتو  پاسخ به ای ن س لال، ای ن موض و  
ش ود و در و پرکاربرد محس وب می شدهشود که چرا برخالف  اینکه قاعدۀ درأ جزء قواعد شناختهبررسی می

شود، دوباره قانونگذار این قاعده را در قانون مجازات اس المی صدور احکام توسط محاکم بسیار استناد می
بینی کرد؟ فرضیۀ تحقی  این است که تغییر  شرایط کلی قاعده، مدنظر قانونگ ذار ب وده پیش 2331مصوب 
 ییر رویۀ ساب  محاکم نسبت به قاعده داشته است. که قانونگذار سعی بر تغ ایگونهاست به

الزم به ذکر است این مقاله تنها درصدد بررسی قاع دۀ درأ ک ه در گذش ته فقه ای عظ ام و نویس ندگان 

                                                 
 شود.. در ادامه به تفصیل به این موارد اشاره می0
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بین ی  دلیل ی ا دالی ل  پیشحقوقی بهاند نیست، بلکه با رویکرد فقهیحقوقی و فقهی به تفصیل به آن پرداخته
بار در قانون مجازات اسالمی و همچنین بازخورد اق دام قانونگ ذار نس بت ب ه ای ن قاعدۀ درأ برای نخستین

عبارت پ ردازد. ب هقاعده که بعضًا با رویکرد ساب  فقها و نیز مفهوم ساب  قاع دۀ درأ در تع ارض اس ت، می
اربردی و عنوان قاعدۀ مهم، ک طور خاص قاعدۀ درأ بهدیگر، تبیین نقش و جایگاه اصول و قواعد کیفری و به

انداز قانونگذار از بیان بدیهیات  اصول و قواعد حقوق کیفری در قوانین جزایی و تاریخی و نیز هدف و چشم
ت وان ترین ضروریاتی است که میهای افراد، ازجمله مهمها در حقوق و آزادیدرنهایت آثار و نتایج ذکر آن

 برای نگارش این مقاله برشمرد. 
بینی اصول و قواع د کل ی حق وق اضر ابتدا به ضرورت یا عدم ضرورت پیشبر همین اساس، مقالۀ ح

بین ی قاع دۀ درأ در ق انون طور خ اص، چرای ی ض رورت پیشپردازد. سپس بهکیفری در قوانین جزایی می
ش دن جوان ب ام ر ب ا منظور روشنکند و درنهایت بهتحلیل و بررسی می 2331مجازات اسالمی مصوب 

  قاعدۀ درأ در قوانین موضوعه و همچنین آرای محاکم، مفهوم جدید قاعدۀ درأ در قانون اشاره به مفهوم ساب
 کند.مذکور نقد و ارزیابی می

  
بینری اصرول و قواعرد کلری حقروق کیفرری در پیشضررورت عدم ضرورت یا . 0

 قوانین جزایی

 بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی. عدم ضرورت پیش1-1
اند. ب ا ادبیات عرب معانی گوناگونی نظیر ریشه، علت، اساس و سرچشمه برای واژۀ اصل ذکر کردهدر 

ای و کل ی دانس ت ک ه دیگ ر قواع د و ای از مفاهیم ریش هتوان مجموعهاین برداشت، اصول حقوقی را می
توان گف ت: ای ن میهای اصول حقوقی رو در بیان وی،گیگیرند. ازاینها سرچشمه میتر از آنمفاهیم جزئی

بخش گروه وسیعی از قواع د حق وقی هس تند و در آورند، احکام کلی دارند که الهاماصول ضمن اینکه الزام
(. افزون ب ر ای ن، 112سلسله مراتب هنجارها از اهمیت و جایگاه ممتازی برخوردارند )گرجی ازندریانی، 

بینی تمام مسائل نخواهد شد )چراکه پیش در بیشتر مواقع مسئلۀ حقوقی مشخصی مطاب  قوانین خاص حل
در قانون ممکن نیست(. در چنین شرایطی، نظام حقوقی اکثر کشورها اجازۀ حل مش کل را ب ا مراجع ه ب ه 

 (. R aimondo،7دهند )اصول و قواعد کلی می
ه ای حق وقی ح اکم ب ر اصول بنیادین حقوق منشأ وضع قواعد حقوقی و همچن ین بازگوکنن دۀ ارزش

دلیل اینکه با فرایند تعمیم و انت زا  بع دی از هنجاره ا اس تخرا  آیند. در واقع، اصول بهبه شمار می جامعه
ه ا تض مین و ت أمین ها باید از س وی دولت( و اجرای آنAlpa، 20شوند، چیزی جز حقیقت نیست )می
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برن د و ومندی بهره میدیگر، اصول حقوقی مفاهیمی کلی هستند که از تضمین اجتماعی  نیرعبارت شود. به
کن د تحق  اهداف حقوق در اجتما ، یعنی استقرار نظم و تنظیم روابط اجتماعی تابعان حقوق ایج اب می

ها را با خود داشته گذاران  حاکمیت برخوردار و پشتیبانی دولتکه قواعد و اصول حقوق از حمایت سیاست
 (.47ن،اد، )جویباری و باقریباشند 

های حقوقی است. قاعدۀ حق وقی ب ه ش یوۀ واح دی معرف ی، یرندۀ قواعد و هنجاراصول حقوق دربرگ
رود و طرز فکر مخالف یا م وردگرایی شود و اساسًا برای حل مورد خاصی به کار نمیتوصیف و تحلیل می

 (. 31دهد، پذیرفتنی نیست )داوید و ژوفره اسپینوری، که قاعدۀ حقوقی را در سطح موارد خاص قرار می
ت وان خصوص اینکه آیا ضرورتی به تصریح اصول و قواعد کلی در قوانین جزایی است یا خی ر؟ میدر 

بینی قوانین نیز قباًل شناسایی و به رسمیت شناخته شده است، ل ذا گفت: مفاد این اصول و قواعد بدون پیش
بودن ن اص ل ق انونیمثال قدمت اصلی همچوها در قوانین جزایی وجود ندارد؛ برای به تصریح آنضرورتی 
 (.243)میالنی،  1خوردجامانده در دوران باستان نیز به چشم میمجازات حتی در آثار بهجرائم و 

دهد و هرچه نظام حقوقی در وضع قانون به اصول اصول حقوقی، اساس حقوق موضوعه را تشکیل می
م مقبولیت بیشتری خواهد داشت تر خواهد بود و نزد مردحقوقی توجه بیشتری کند، آن نظام حقوقی ارزشی

(. بنابراین آنچه در تدوین قوانین ضرورت دارد، پایبندی  قانونگذار به اص ول و قواع د بنی ادین 11)حیاتی، 
گرفتن این رویه صرفًا به معرفی و ب ازگویی اص ول و ها نیز با در پیشقوانین کشورحقوق کیفری است. اکثر 

 اند. قواعد کلی نپرداخته
ه ای حق وقی بودن مسئولیت کیفری مورد اجم ا  و قب ول هم ۀ نظامل، هرچند اصل شخصیبرای مثا

طور که در قانون مجازات اسالمی و  بینی کرده است. هماناست، اما کمتر قانونگذاری آن را در قوانین پیش
، ب ا وج ود ای ن(. 21قانون جزای لبن ان و اردن، م ادۀ خاص ی ب ه آن اختص اص نیافت ه اس ت )زراع ت، 

بینی قانونگذاران  سیاست کیفری در برخی موارد، اصول و قواعد کلی حقوق کیفری را در قوانین جزایی پیش
 کنند. می

 بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی. موارد ضرورت پیش1-2
 تعدد داللت مفاهیم. 1-2-1

نام واحد، مفهوم و داللت متنو  داشته باشد؛ تعدد  در داللت مفاهیم و قواعد کلی یعنی قاعدۀ واحد با 
در حقوق کیفری اشاره کرد. مقتض ای ای ن قاع ده ماسب  نشدن بهعطفتوان به مفهوم  قاعدۀ مثال میبرای 

                                                 
 نیت رمیق د از ن،ی ا وجود با .است اندك باشد، داشته وجود كهن امیا در مجازات و جرائم بودنیقانون اصل یامروز مفهوم نكهیا احتمال .0

 وج ود اص ل نی ا از ییه ارگه رمتقنیغ و پراكنده طوربه كه افتیدر آن یفحوا از توانیم كه است یحموراب نیقوان مدون،( یكدها) نیقوان
 .(010 ،یالنیم) دكنیم هادادگاه تیصالح به اشاره یگاه و كرده مشخص را مجازات و جرم موارد یبرخ در رایز ؛است داشته
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 این است که اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. 
طور مطل  در حقوق ایران پذیرفته شده بود؛ کیفری به ماسب  نشدن قوانینبهقاعدۀ عطف 2322تا سال 

مجازات و اقدامات تأمینی و تربیت ی »مقرر کرد:  2322قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب  2زیرا مادۀ 
س بب اط الق کلم ۀ مج ازات، هم ۀ و به« موجب قانونی باشد که قبل از وقو  جرم مقرر شده باشدباید به

ع الی دی وان  2322گرف ت، ام ا در س ال دیات و تعزیرات را در بر م ید، قصاص، ها اعم از حدومجازات
ق انون راج ع ب ه مج ازات اس المی   2م ادۀ »مق رر ک رد:  12/21/2322 -72کشور در رأی وحدت رویۀ 

نی ز مق نن کیف ری در  2341در س ال «. باشدمنصرف از قوانین و احکام الهی ازجمله راجع به قصاص می
ماسب  نشدن قوانین را تنها ناظر بر مقررات و نظامات دولت ی بهمجازات اسالمی قاعدۀ عطف قانون 22مادۀ 

 (.8دانست )مرادخانی و دیگران، 
شود، تواند دربردارندۀ دو مفهوم باشد؛ در مفهومی که در حقوق کیفری اسالم رعایت میاین قاعده می

طور ست و در حقوق عرف ی، مفه وم ای ن قاع ده ب هاین قاعده تنها دربارۀ مقررات و نظامات دولتی حاکم ا
شود. به همین دلیل قانونگذار در راستای تفکیک بین مفاهیم مذکور، در مادۀ مطل  تمام جرایم را شامل می

ماسب  نشدن قوانین کیفری را در ق انون مج ازات بهقاعدۀ عطف 2331قانون مجازات اسالمی مصوب  21
 بینی کرده است. پیش

ش ود، قانونگ ذار ب رای بی ان در موردی که بحث  تعدد داللت مفاهیم و قواعد کلی مط ر  می بنابراین
قاع ده، مط اب   کند ت ا دامن ۀبینی میمقصود خود آن قاعده را به شیوۀ مطلوب و مدنظر خود در قانون پیش

اسالمی، محدود دلیل تأثیر حقوق شرعی و ماسب  نشدن نیز بهبهصالحدید تعیین شود. داللت قاعدۀ عطف
 به مقررات و نظامات دولتی شده است. 

 تغییر شرایط و آثار اصول و قواعد کلی .1-2-2
قانونگذار گاهی قصد دارد شرایط کلی  اصل و قاعده را تغییر دهد یا آثار قاعده را تخصیص زند، در این 

تعبیر بهت ر، اگ ر ش ود. ب هبین ی م یصورت اصول و قاعدۀ کلی با رویکرد جدید قانونگذار در ق وانین پیش
رسد چن ین نظر می یا شروطًا در مورد خاص تخصیص بزند، بهقانونگذار قصد داشته باشد قاعده را حکمًا 

شود. در غیر این صورت، این مورد  خاص صراحت در قاعده و نسبت به آن مورد خاص اعمال میتغییری به
ت وان ب ه قاع دۀ من ع تعقی ب و محاکم ۀ مثال میبرای  شود؛نیز به حکم قاعدۀ عام تعمیم و تسری داده می

الملل است. مقتض ای قاع ده ای ن شده در حقوق داخلی و بینمجدد اشاره کرد. این قاعده از قواعد پذیرفته
الملل ی( ب ه اته ام ارتک اب عمل ی است که اگر کسی در دادگاه صالح  کیفری خارجی )اعم از ملی ی ا بین

ت وان وی را مج ددًا شود، در صورت تبرئ ه ی ا محکومی ت و اج رای آن، نمی محاکمه و حکم قطعی صادر
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محاکمه یا مجازات کرد. مبنای این اق دام عم ل واح د مرتک ب اس ت، هرچن د عن وان جزای ی در ق وانین 
 ( 21های ذیربط مختلف باشد )میرزایی و امیری، کشور

 2341و  2322مجازات اسالمی مصوب  اینکه قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در قانونحال، برخالف  بااین
ذکر نشده بود، قانونگذار بعد از گذشت بیش از سی سال این قاعده را در قانون مج ازات اس المی مص وب 

با پیروی از مبانی فقهی، اعمال قاعدۀ م ذکور را مح دود ب ه ج رائم  8و  4و در مواد  1بینی کردپیش 2331
های تعزیری به رسمیت ش ناخته اس ت. ل یکن، در وص مجازاتتعزیری کرده و این قاعده را صرفًا در خص

که شخص در ایران یافت شود یا به ایران اعاده شود طب   صورتیخصوص جرایم حدود، قصاص و دیات در
الملل ی( های خارجی )اعم از ملی یا بیننظر از اینکه در دادگاهشود، صرفقوانین جزایی ایران محاکمه می

 خیر.  محاکمه شده باشد یا
کرد، بنا بر پیروی از اصول و قواعد اگر قانونگذار در قانون مجازات اسالمی به شروط مذکور اشاره نمی

ق انون  رغم س کوتکلی حقوق کیفری باید قاعدۀ مذکور را به تمام جرایم تعمیم داد. در همین رابطه و علی
، ادارۀ حق وقی دادگس تری در پاس خ ب ه به قلمرو  اجرایی قوانین کیفری ای ران راجع 1001مجازات عمومی 

استعالم یکی از مراجع قضایی دربارۀ شخصی که خار  از مملکت محاکمه و مج ازات ش ده ب ود، چن ین 
برطب   اصول اساسی و مسّلم حقوق جزا، اجرای مجازات منوط به آن است که قباًل موضو  منجر »نظر داد: 

المللی پذیرفته شده و بینکه ازنظر   Non bis in idem به صدور حکم قطعی نشده باشد واال باوجود اصل
قانون جلوگیری از نشریات مستهجن نیز مقنن ایرانی تصویب کرده است، م وجبی ب رای تج ویز  1در مادۀ 

 (.142)قبانچی و صفری،  2«مجدد نیست...
ر پ یش از ای دیگ ر در ای ن زمین ه اس ت. قانونگ ذاتعریف قتل عمد در قانون مجازات اسالمی نمون ه

ق انون مج ازات عم ومی مق رر  241م ادۀ  .تعریفی از قتل عمد ارائ ه ن  داده ب  ود 2317انقالب در سال 
)م رادی و « مجازات مرتکب قتل عمد اعدام است، مگ ر در مواردی که قانونًا استثنا شده باشد»داشت: می

بینی کرده ل عمدی را اعدام پیش(، لذا قانونگذار اخیر همچون بسیاری از کشورها مجازات قت72شهبازی، 
بود و تعریف رفتار عمدی را بدون اینک ه آن را در ق وانین تش ریح کن د، مث ل بقی ۀ ج رائم ب ا درنظرگ رفتن 

کرد. لیکن بع د از انق الب قانونگ ذار در ق انون مج ازات اس المی مالحظات علمی به محاکم واگذار می
، ب ا 2331قانون مجازات اسالمی مصوب  131ۀ و در حال حاضر در ماد 2341، 2322های مصوب سال

                                                 
 انی ب یشخص  تیص الح اعم ال طش رو راجع به 0902 سال یعموم مجازات قانون 9 ۀماد 9 بند مجدد، ۀمحاكم منع ۀقاعد درخصوص. 0
  .«باشد نشده اجرا او ۀدربار بعضاً ای كالً مجازات ت،یمحكوم صورت در ای باشد نشده تبرئه و محاكمه جرم وقوع محل در مرتكب: »داردیم
 منع و مجدد ۀحاكمم منع اصطالح كهاست  شده گفته البته. شودیم شناخته مختلف نیعناو با كشورها حقوق در مجدد ۀمحاكم منع ۀقاعد .2

 ممن  وع و ق  انون مخ الف آن، جینتا از نظرصرف و خودخودیبه هدوبار ۀمحاكم جه،یدرنت و هستند هم معادل و معنا کی به مجدد مجازات
 .(10 احمدی، و یخالق) است مجدد ۀمحاكم و مجازات از اعم Non bis in idem نیالت اصطالح در bis ۀواژ نیبنابرا. اس ت
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 ذکر مصادیقی در مقام تشریح و توضیح رفتار عمدی است. 
قانون مجازات اسالمی را باید در بن د ب  131بینی و توضیح عنصر روانی قتل عمد در مادۀ علت پیش

ق وق کیف ری نگ ارش تر با اصول کلی حای متفاوتگونهو پ مادۀ مذکور جستجو کرد، چراکه این بندها به
نیت خاص ن دارد، ام ا قانونگ ذار رفت ار وی را رغم اینکه مرتکب سوءشده است؛ برای مثال در بند ب علی

رو ب ا کند. رویکردی که با مالحظات و اصول کلی توصیف جرایم سازگاری ندارد. ازای نعمدی قلمداد می
 شود. انتفای سوءنیت، قتل عمد نیز منتفی می

 
 0932بینی قاعدة درأ در قانون مجازات اسالمی مصوب رت پیش. چرایی ضرو2

ه ا بس یار عم ومی و که محتوای آن هستنداصول کلی حقوق برخالف  قوانین موضوعه، قواعد اساسی 
است. اص ول کل ی حق وق ج زء من ابع رس می  شدنیانتزاعی است و بیشتر اوقات با مفهومی ساده کشف

اصول کل ی حق وق مبن ای حق وق موض وعه ق رار گرفت ه اس ت و نق ش قانونگذاری نیستند. با وجود این، 
 (. K ohen & Schramm، 20)ای در قانونگذاری دارد هدایتگرانه

بین ی شود این است که اساسًا چه ضرورتی به پیشبا این توصیف، مطلبی که در ادامه به آن پرداخته می
این پرسش، ابتدا مفه وم قاع دۀ درأ قب ل از ق انون  قاعدۀ درأ در قانون مذکور وجود داشت. در پرتو  پاسخ به

شود. س پس ب ا نق د و بررس ی با لحاظ قوانین موضوعه و آرای محاکم مطالعه می 2331مجازات اسالمی 
مفهوم قاعده در قانون جاری، فرض تغییر رویکرد قانونگذار در شرایط و آثار ح اکم ب ر قاع دۀ درأ بررس ی 

 خواهد شد. 
 رویۀ قضایی ی قاعدۀ درأ در سوابق تقنینی و. تحوالت مفهوم2-1

، ابتدا 2331قضائی قبل از قانون مجازات اسالمی مصوب برای تبیین جایگاه قاعدۀ درأ در نظام حقوقی
شود و سپس به میزان انعکاس و نحوۀ رویکرد محاکم مفهوم این قاعده در قوانین موضوعۀ ساب  بررسی می

تر نش ان بودن آن در نظام قضایی کش ور محس وسد شد تا عینی و مبتالبهنسبت به این قاعده پرداخته خواه
 داده شود. 

 . مفهوم سابق قاعدۀ درأ در قوانین موضوعه2-1-1
ص ورت ی ک م اده در ق وانین جزای ی به 2331قاعدۀ درأ تا قبل از ق انون مج ازات اس المی مص وب 

شبهۀ متهم و هم درخصوص شبهۀ قاض ی، بینی نشده بود، اما مبنای قاعده هم درخصوص صراحت پیشبه
 برخی مواد قانون مجازات اسالمی بوده است. 
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، جه ل 2322ق انون ح دود و قص اص مص وب  811م ادۀ  2در خصوص شبهۀ متهم، گرچ ه تبص رۀ 
ح ذف ش د؛  2341کرد، اما این تبص ره در ق انون مج ازات اس المی تقصیری بسیط را عذر محسوب نمی

خصوص که قانونگذار در قانون مذکور مواد آید، بهه این جهل، عذر به شمار میدرنتیجه شاید بتوان گفت ک
ثبوت حّد زنا و شرب مسکر و س رقت را من وط ب ه عل م  238و 222، 22، 27، 23متعددی؛ ازجمله مادۀ 

 (. 213آبادی، ده)حاجی 2مرتکب به حکم و موضو  دانسته است
ق انون  22حکم به سقوط حد داده است؛ برای مثال مادۀ  راجع به شبهۀ قاضی نیز قانونگذار در مواردی

اند ادعای اش تباه و ناآگ اهی هرگاه مرد یا زنی که با هم جما  کرده»دارد: مقرر می 2341مجازات اسالمی 
و ش ود م ی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و س وگند پذیرفت هکند، درصورتی

هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اک راه ش ده اس ت، ادع ای او : »24طاب  مادۀ و م« گرددحد ساقط می
نی ز ح اکی از آن اس ت ک ه اگ ر  222م ادۀ  2تبص رۀ «. شودکه یقین برخالف  آن نباشد قبول میدرصورتی

موضو  باشد و صحت ادعای وی محتمل باشد، محکوم به حد نخواهد خوار مدعی جهل به حکم یا شراب
اشاره کرد ک ه در خص وص متهم ی ک ه  2348قانون آیین دادرسی کیفری  237. درنهایت، باید به مادۀ شد

اقرار او صریح و موج ب : »اقرار به ارتکاب جرمی کرده است، دادگاه اجازۀ صدور رأی به این شرط دارد که
 ( 213، )همو« ای نباشد و قرائن و امارات نیز ملید این معنی باشندگونه شک و شبهههیچ

ک ه عب ارت اس ت از: مادامی 2331مفهوم قاعدۀ درأ تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب 
حرمت عمل و شمول نصوص مفید حرمت و ممنوعیت بر آن یقینی نیست یا وقو  اصل عمل انتساب آن به 

ردید اس ت، حک م ب ه متهم با علم او به حرمت عمل یا ماهیت موضو  یا اختیار او در ارتکاب عمل مورد ت
(، لذا باوجود شبهۀ هرچند ضعیف در مجرمیت متهم، 71نخواهد بود )امیدی، مجازات و اجرای آن جایز 

 منظور کشف حقیقت نیست. دالیل قطعی بهشود و نیازی به جستجو برای رسیدن به مجازات ساقط می
 . مفهوم سابق قاعدۀ درأ در رویۀ قضایی2-1-2

شود که مفهوم با بررسی این آرا مشخص میخورد. زیاد به چشم میأ در آرای محاکم استناد به قاعدۀ در
سویی دارد؛ یعنی باوجود شبهه، مج ازات س اقط شدۀ قاعده در این آرا با مفهوم سنتی و عرفی آن همپذیرفته

 منظور کشف حقیقت نیست. دالیل قطعی بهشود و نیازی به جستجو برای رسیدن به می
ای با اتهام زنا اظهار داشته است؛ چنانچه ادعای از شعب دیوان عالی کشور در پروندهل، یکی برای مثا

                                                 
 و بدهد را آن حرمت احتمال یول نداند را یگرید با ازدواج بودنحرام یمرد ای زن هرگاه»: 0910 یاسالم مجازات قانون 12 ۀماد 0 ۀتبصر .0

  .«شد خواهد حدّ به محكوم كند، دخول و ازدواج او با یشرع حكم تفحص بدون
 آن موض وع و حكم به و بوده مختار و عاقل و بالغ ه،یزان ای یزان هك شودیم حدّ موجب یصورت در زنا»: داردیم اشعار 10 ۀماد مثالرای ب .2
 ای ابهام صورت در كه است كرده ذكر مرتكب یبرا را موضوع و حكم به یآگاه و مختار عاقل، بالغ، شرط؛ چهار ماده نیا در .«باشد آگاه زین

 .دشویم ساقط مجازات ،طیشرا نبودنثابت
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یا در رأی  1شوددلیل حدوث شبهه، حد ثابت نمیانحالل نکا  موقت قبل از ازدوا  مجدد صورت گیرد، به
های ت دادگ اه ب ا دیگر، ادعای صیغه از سوی متهمان را سبب عروض شبهه در اتهام زنا دانس ته اس ت و درن

نمون ۀ رأی دیگ ر در خص وص  2کن د. حکم به برائت صادر می« تدرء الحدود بالشبهات»استناد به قاعدۀ 
علی ه ارتک اب نظر به اینک ه محکوم»توان به رأی اصراری هیئت عمومی دیوان اشاره کرد: زنای به عنف می

بودن حص ول آن از ق راین و مشروط به متعارفزنای به عنف با شاکیه را انکار کرده و استناد به علم قاضی، 
طورکلی ب ه ادع ای ش اکیه و نظری ۀ امارات مورد استناد است و مستند دادگاه در احراز بزهکاری م تهم، ب ه

نظر پزشکی قانونی محدود شده است که برای حصول علم متعارف ب ه ارتک اب زن ای ب ه عن ف ک افی ب ه
نظر اکثری ت ور و با استناد به قاعدۀ درأ )الحدود تدرأ بالشهبات( ب هبه مراتب مذکرو باتوجهرسد، ازایننمی

دیگ ر  دادگ اه ص ادرکنندۀ رأی طور صحیح صادر نشده و با نقض آن پرونده به شعبۀ اعضا، دادنامۀ بدوی به
 همچنین در پروندۀ دیگر دیوان عالی کشور انکار بعد از اقرار در زنای به عنف را 0«.شودمنقوض ارجا  می

موجب سقوط حد دانسته است و توسل دادگاه به علمی که اساس آن هم ان اقراره ای متهم ان اس ت را ب ا 
  1قاعدۀ درأ و احتیاط در دماء سازگار ندانسته است. 

ها در سایر جرایم و در موارد شبهه، حکم حال، استناد به قاعدۀ درأ محدود به حدود نیست و دادگاهاینبا
ت وان ب ه ای ن رأی دادگ اه  اند؛ برای نمونه در جرم تعزیری فروش م ال غی ر میکرده مرتکب صادربه برائت 

ب رای اثب ات ادع ای  نظرخ واهتجدی دنامه صوری بوده اس ت و نظر به اینکه مبایعه»تجدیدنظر اشاره کرد: 
متن  نامه ابراز داشته و حسب نظریۀ کارشناسی در اصالت و صحتبودن بیعای دال بر صوریخویش نوشته

نامه شک و تردیدی وجود ن دارد، اال اینک ه تجدیدنظرخوان ده بودن بیعسند تواف  دو سطری دال بر صوری
ادعا کرده که این مربوط ب ه معامل ۀ دیگ ری اس ت؛ درهرح ال ب اوجود ای ن س ند  دو س طری ک ه دال ب ر 

در ارتکاب بزه ایج اد  بودن معامله و درنتیجه شک و شبههبودن معامله دارد، شک و شبهه در صوریصوری
ک ه « تدرأ الحدود بالش بهات»به مراتب و حدوث شک و شبهه در وقو  بزه و قاعدۀ کند. بنابراین باتوجهمی

                                                 
 ی:نشان به هییقضا ۀقو ژوهشگاهپ ۀداد بانک تیسا از برگرفته .0

subsystems/jpri2/showgement.a.aspx?id=mdvkuk3nk3nlsxc9/www.http://judgements.ijri.ir 
 ی:نشان به هییقضا ۀقو پژوهشگاه ۀداد بانک تیسا از برگرفته -2

http://j.ijri.ir/subsystems/jpri2/showjudgement.aspx?id=mdvkukpnk3 nlsxc 
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 1«.شودشود، دادنامۀ صادره را نقض و حکم بر برائت صادر میحدود شامل تعزیرات نیز می
دلیل اینکه در مرحل ۀ رس یدگی و هدادگاه در خصوص جرم تعزیزی  توهین تجدیدنظرخواهی  متهم را، ب

علت وجود اخ تالف مراحل تحقی  منکر  عمل  ارتکابی شده، وارد دانسته و اظهارات شاکیان و مطلعان را به
و ع  داوت دنی  وی س  بب عل  م قض  ایی ندانس  ته و درنتیج  ه ارتک  اب فع  ل مجرمان  ۀ فحاش  ی از س  وی 

 2قاعدۀ درأ را حاکم دانسته است.  بارهتجدیدنظرخواه محل شک و تردید است و دادگاه دراین
توان اظهار داشت: این آرا همسو با مفهوم س نتی و عرف ی از قاع دۀ درأ با امعان نظر به آرای مذکور می

است که در صورت بروز هر نو  شبهه یا تردید در وقو  ج رم ی ا برخ ی از ش رایط آن ی ا هری ک از ش رایط 
 شود. رئه و مجازات ساقط میمسئولیت کیفری، متهم از اتهام ارتکابی تب

 و رویۀ قضایی 1932. مفهوم قاعدۀ درأ در قانون مجازات اسالمی مصوب 2-2
بینی ش ده پیش 2331قانون مجازات اسالمی مصوب  212و  211أ در مبحث ششم و در مواد قاعدۀ در

ض من معرف ی خ وانش  است. قانونگذار در این مواد، مفهوم جدید و متفاوتی از قاعدۀ درأ ارائه کرده است.
شدن جایگاه قاعدۀ درأ در نظام قض ایی، منظور مشخصشود و بهجدید قاعده، این مفهوم نقد و ارزیابی می

شود تا نگرش محاکم نسبت به مفه وم ای ن قاع ده میزان انعکاس و استناد به آن در آرای محاکم بررسی می
 مشخص شود. 

 زات اسالمیمفهوم جدید قاعدۀ درأ در قانون مجا. 2-2-1
شود اتهام رد، اثبات ج رم نف ی و برائ ت م تهم م ورد در مفهوم سنتی قاعدۀ درأ، وجود شبهه باعث می

ب ه ش رایط و کنندۀ پرونده با شبهه مواجه ش د و باتوجهعبارتی، زمانی که قاضی  رسیدگیحکم قرار گیرد. به
دالی ل قطع ی  جستجو برای رس یدن ب هاوضا  و احوال متهم، شبهه را در ح  وی صادق یافت، باید بدون 

 (.84گناهی متهم صادر کند )دانشور ثانی و خسروی، منظور کشف حقیقت، حکم به بیبه
خوانش جدی دی از  2331قانون مجازات اسالمی مصوب  212و  211با وجود این قانونگذار در مواد 

رخی از ش رایط آن ی ا هری ک از ش رایط هرگاه وقو  جرم یا ب: »211قاعدۀ درأ ارائه کرده است. مطاب  مادۀ 
مسلولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب م ورد ج رم ی ا ش رط 

اس تثنای محارب ه، افس اد در جرائم موج ب ح د به»دارد: نیز اشعار می 212و مادۀ « شودمذکور ثابت نمی
یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم ی ا  صرف وجود شبههاالرض، سرقت و قذف، بهفی
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 «.شودشرط مذکور ثابت نمی
نوعی به اختالفات در خصوص شمول قاعدۀ درأ پایان داد و محدودۀ قلمرو  این قاع ده را مواد مذکور به

از این صراحت از واژۀ جرم ذکر کرده است نه حد که حاکی به 211مشخص کرد. به این صورت که در مادۀ 
(. این رویکرد با اطالق ادلۀ فقهی قاع دۀ درأ 33است که مراد اجرای قاعدۀ درأ در تمام جرایم است )همو، 

معنای تواند فقط ب هشود که لفظ حد نمیبه شواهد قرآنی و روایی مشخص مینیز مطاب  است؛ زیرا باتوجه
 (. 23و امیران بخشایش، گیرد )مرتضی مجازات خاص باشد، بلکه مطل  عقوبت را در بر می

بینی قاعدۀ به محدودۀ قلمرو  قاعده، تسری قاعده به جرایم غیرحدی، پیشدادن به اختالفات  راجع پایان
گویی از مزای ای اق دام قانونگ ذار در ق انون جای پراکن دهدرأ در دو مادۀ مستقل و اتخاذ سیاست واح د ب ه

های دیگ ری مواج ه قرائت جدید قانونگذار با ایراد شود، ولیمحسوب می 2331مجازات اسالمی مصوب 
 است. 

در حالت وجود شبهه یا تردید در وقو  جرم یا برخی شرایط مس للیت کیف ری، در  211بر اساس مادۀ 
شود که دلیلی بر نفی آن )شبهه یا تردید( یافت نشود. قانونگذار با ذکر صورتی قاعدۀ درأ اعمال و کارساز می

شدۀ قاعدۀ درأ فاصله گرفته اس ت؛ چراک ه عب ارت م ذکور، قض ات را هوم سنتی و شناختهاین عبارت از مف
 منظور  یافتن دلیلی بر نفی شبهه اقدام به تفحص کنند. وجود شبهه بهکند که حتی بامکلف می

رأ گون ه از قاع دۀ دهای افراطهایی باشد که نسبت به استفادهشاید رویکرد جدید قانونگذار نتیجۀ انتقاد
الله خویی معتقدند که در بیشتر موارد  ثبوت حد، شده است. ضمن اینکه برخی از فقها ازجمله مرحوم آیت

ای باشد، دیگر برای اجرا، حّدی باقی نخواهد ماند )ح اجی شبهه وجود دارد و اگر بنا بر درأ حد با هر شبهه
 1دانند.یت را نیز برای سقوط حد کافی می(. در مقابل، فقهایی نظیر شهید ثانی ظن وگمان حل221آبادی، ده

 (722)محق  داماد و رهبری، 
رسد قانونگذار ه م ب ه دی دگاه فقه ایی نظر میقانون مجازات اسالمی به  212و  211با تدقی  در مواد 

الله خویی توجه کرده است و هم دیدگاه غالب سایر فقها نظیر شهید ث انی را نی ز م دنظر ق رار همچون آیت
دلیل شدیدبودن این ج رایم(، االرض )بهاست. با این توضیح که در حدود به غیر از محاربه و افساد فیداده 

ها( با حصول کمترین شبهه حد ساقط و مرتکب ره ا الناسی آنبودن جنبۀ ح دلیل غالبسرقت و قذف )به

                                                 
 نكهیا از است عبارت اصطالح در شده، ادی آن از «كامل ینادان» با یفارس در كه مركب جهل. است مركب جهل همان واقع در تیحل به ظن .0

 كه داندینم نیبنابرا و است آن به نیمطلع از كه پنداردیم لكهب ،باشد ناآگاه آن به نسبت شیخو بودنجاهل به خودش و نداند را یزیچ انسان
 ك ه دان دیم لذا و است واقف خود ینادان به كهیدرحال نداند را یزیچ انسان كه است نیا یمعنابه طیبس جهل ،معنا نیا مقابلِ در و داندینم
 .(0 ،یزهرو و اینییآقا) داندینم
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شده از فهوم سنتی و شناخته( و این همان م23)کالنتری و دیگران،  1شود.شود و به مجازاتی محکوم نمیمی
مجرد قاعدۀ درأ است. در جرایم تعزیری و قصاص، رویکرد قانونگ ذار ب ر ای ن پای ه اس توار اس ت ک ه ب ه

شود و در این صورت دادرس مکلف ب ه جس تجوی دلیل ی ب ر نف ی ش بهه دارئه محق  نمیاحتمال، شبهۀ 
 است. 

ی بیش از آنکه مرهون حق وق کیف ری  م اهوی با وجود این باید خاطرنشان کرد که تحق  عدالت کیفر
عمال مجازات باشد، وابسته به حقوق کیف ری ش کلی یعن ی آی ین دادرس ی کیف ری و یعنی جرم انگاری و ا 

اند ب ا های حقوقی دنیا نیز کوشیدهدادرسی عادالنه و متضمن صیانت از حقوق انسانی و جامعه است. نظام
های کارآمد قض ایی، حق وق م ذکور را تض مین کنن د. ازجمل ۀ ای ن ادوضع قوانین عادالنه و نیز تمهید نه

نفع متهم است که در حقوق کیفری ن وین از آث ار ف رض برائ ت اس ت و بررس ی در حقوق، تفسیر شک به
سازد که دربردارندۀ چنین تضمیناتی اس ت. ازجمل ۀ ای ن م وارد، حقوق اسالم ما را به مواردی رهنمون می

زادگ ان شود )ملذناختصار قاعدۀ درأ نامیده میاوجود شبهه است که در اصطال  و بهقاعدۀ منع ثبوت حد ب
ای ش ود ک ه گون ه نبای د باع ث تع دیل قاع ده(؛ لذا صدور چند حکم به فرض افراط273زاده، و غالمعلی

 جایگاه اساسی در حقوق جزای اسالمی دارد. 
ت أثیرکردن قلم رو  س مت مجرمی ت و بیبه 2331تمایل قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب 

که مسائل و موض وعات کیف ری منحص ر ب ه قط ع و یق ین اس ت و اص ل اساس ی و قاعده است، درحالی
ای گون هبودن وقو  جرم و شرایط آن از هرگونه شک و ابهام است، بهناپذیر در اعمال مجازات، عاریتخلف

 شود. مجازات میشدن هرگونه شبهه یا تردید موجب دفع که عارض
های اساسی فقهی و اسالمی همخوانی ندارد، قرائت جدید از قاعدۀ درأ ضمن اینکه با بسیاری از مللفه

 های متعددی مواجه است:از جهت تعارض با اصول و قواعد حقوق کیفری با ایراد
ب ر  دودگیری و جستجو برای یافتن حقیقت باوجود شبهه و تردید با این آموزه ک ه بن ای ح سخت  .2
دلیل اینکه دین اسالم از س وی پیش وایان آن آیین ی س هل، باگذش ت و گیری است، سازگاری ندارد؛ بهآسان
دلی ل طبیعت احکام اسالمی گویای آن است که حدود جز در مواردی که ب همدار معرفی شده است و رأفت

 نابراین، رویکرد ش  ار  مبتن  ی(. ب22زاده و دیگران، )حبیب 2شودقاطع به اثبات رسیده است، جاری نمی
                                                 

 عب ارت از قانونگ ذار ۀاستفاد. شودینم ثابت جرم نیز باشد فیضع شبهه اگر یحت بلكه ،ندارد تیموضوع شبهه بودنیقو خصوص،نیدرا. 0
  .است ادعا نیا دیمؤ 020 ۀماد در «شبهه وجود صرف»
 نضم. شودیم زین میجرا ریسا شامل یریگسهل نییآ گفت توانیم ست،ا هاانسان یاخرو و یویدن سعادت یاله احكام هدفِ نكهیا به نظر .2
 .ش ودیم زین میجرا ریسا شامل یاول قیطربه ،شودیم گرفته نظر در یریگسهل دارد، ینیسنگ مجازات غالباً كه حدود میجرا یبرا یوقت نكهیا

 ست،ا آمده نور ۀسور 2 یۀآ در آن بارز ۀنمون و ستین پذیرفتنی میجرا ۀهم در و مطلق طوربه زین حدود در تسامح كه كرد خاطرنشان دیبا البته
  .«ردینگ را شما رأفت، خدا نید در هرگز و دیبزن انهیتاز صد ک،یهر را زناكار مرد و زن: »دیفرمایم انیب را زنا حكم كه گاهآن
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ب ر مس امحه، تخفی ف و امتن ان است. قواعد امتنانی مانند قاعدۀ جّب و قاع دۀ درأ نی ز ناش  ی از هم  ین 
ر  »رویک رد ش ار  هستند. آیاتی مانند  ُمَسْیط  ْم ب  َجَبّ ار  »(؛ 11)غاشیه: « َلْسَت َعَلْیه  ْم ب  )ق: « وَ َما َأْنَت َعَل ْیه 

ها نیس ت، ه ا، س یطره و تس لط ب ر انس اناین معنا داللت دارند که هدف دین از وض ع مج ازات( بر 72
ه ا نی ز آخ رین راهک ار م یسمت رحمت الهی با قول لّین است و مجازاتها بهبلکه هدف هدایت انسان

 (.227باشند )ساداتی، 
دارد. مطاب  ای ن اص ل، احتی اط اص لی این مفهوم  جدید از قاعدۀ درأ با اصل احتیاط نیز تطاب  ن  .1

شود مکلف با واق ع احتم الی کند و باعث میعملی است که وظیفۀ عملی مکلف را هنگام شک تعیین می
های مختلف فقه ی، بن ای (. در بخش43مخالفت نکند و درنتیجه از عقاب ایمن باشد )اکبریان و نادری، 

بدان سبب که حرمت، خون و ناموس مسلمان مورد تعرض احکام بر احتیاط  هرچه بیشتر نهاده شده است، 
سًا َمَع َقْوم  َفَماَت َو »که در روایاتی از امام صادق) ( آمده است: طوریقرار نگیرد. به َل َعْن َرُجل  َکاَن َجال  ُسئ 

ْم  َی َعَلْیه  ع  یَلة  َأْو َعَلی َدار  َقْوم  َفادُّ ی َقب  َد ف  ُم »َقاَل  ُهَو َمَعُهْم َأْو َرُجل  ُوج  ْم َق َود  َو اَل ُیَط لُّ َدُم ُه َعَل ْیه  َلْیَس َعَلْیه 
َیةُ  ؛ از حضرت سلال شد دربارۀ مردی که همراه جمعی نشسته بود و آنجا از دنیا رفته است یا شخص ی «َالدِّ

ند بر شود؟ ایشان پاسخ دادکه فوت کرده، پس علیه آن قوم شکایت میای پیدا شده درحالیکه در میان قبیله
 (.37آن قوم گناهی نیست، ولی نباید خون آن مرد هدر شود )میرزایی و امیری، 

حقوقی درأ کاماًل مواف  با احادیثی است که مس لمانان را از مضمون روایات مرتبط با قاعدۀ فقهی  .3
ی با دارد و تجسس یا کنجکاوی در امور پنهان زندگی مردم تضاد آشکارتجسس دربارۀ امور یکدیگر باز می

ها، قط ع رواب ط و در خطرافت ادن ام وال، محتوای قاعده دارد؛ چراکه این عمل مذموم موجب هتک حرمت
َه ا »فرماید: سوره حجرات می 21شود. به همین علت خداوند در قرآن کریم در آیۀ اعراض و نفوس می َیا َأُیّ

َنّ َبْع  ّ إ 
ن 

َن الَظّ یًرا م  ُبوا َکث  یَن آَمُنوا اْجَتن  ذ 
ُسوا و...اَلّ ْثم  َواَل َتَجَسّ ّ إ 

ن 
؛ ای اه ل ایم ان، از بس یار پن دارها «َض الَظّ

درح  یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است و نیز هرگ ز )در ک ار دیگ ران( تجس س 
 (. 212نکنید )همو، 

است، بیشتر ب ا سمت مجرمیت و محدودکردن دامنۀ شمول قاعدۀ درأ این مطلب که تمایل قانونگذار به
ای از علوم جن ایی تجرب ی اس ت ک ه کیف ر کیفرشناسی نوین شاخههای کیفرشناسی  نو انطباق دارد. آموزه

ناپذیر اس ت و امنی ت اجتم ا  را داند که وقو  آن اجتنابموضو  اصلی آن است و جرم را واقعۀ طبیعی می
یدی را با نام مجرم پرخطر به ویترین خود کند. این دانش، مفهوم جدهمانند سایر خطرات طبیعی تهدید می

افزوده است. این تولید جدید برخالف مفاهیم مشابه خود مانند مجرم به عادت و مجرم ب الفطره، متض من 
خوانش جدید قانونگذار از قاعدۀ (. 11تا10شناسانه از جرم نیست )حیدرن،اد و میرجعفرپور، معنایی علت
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های کیفرشناس ی ن وین سنجشی و مدیریت ریسک جرم که همان راهبرد های عدالتدرأ نیز همسو با آموزه
 (. 23باشد )احدی و پورقهرمانی، است، سازگار می

ش ده باشد ک ه در ی ک نگ اه، مفه ومی شناختهخوانش جدید قانونگذار از قاعدۀ درأ به این صورت می
ش ود. درنتیجه مجازات ساقط می شود وصرف وجود شبهه یا تردید، جرم یا شرایط آن ثابت نمیاست که به

ن د از: زن ا، ل واط، تفخی ذ و ااین مفهوم از قاعده فقط در برخی از ج رایم ح دی ح اکم اس ت ک ه عبارت
 النبی و مصرف مسکر حاکم.مساحقه، قوادی، سّب 

االرض، تم ام ج رایم در نگاه دیگر، شامل برخی جرایم حدی یعنی سرقت، قذف، محاربه و افساد فی
شود، حتی باوجود شبهه یا تردید نیز محاکم باید در پی یافتن دلیلی باشند که شبهه را قصاص میتعزیری و 

که بع د از دادرس درص ورتیرفع کند. این مفهوم اخیر با اصل برائت نیز تع ارض دارد؛ زی را در ای ن اص ل 
تًا در قاع دۀ درأ کند. این درحالی اس ت ک ه قاع دتحقی  و تفحص دلیلی یافت نکرد، مجازات را ساقط می

 باید باوجود شبهه یا تردید مجازات ساقط شود، بدون اینکه دنبال دلیل برای محکومیت باشیم. 
 . مفهوم جدید قاعدۀ درأ در رویۀ قضایی2-2-2

رویۀ قضایی در کنار قانون و دکترین حقوقی و نیز عرف و عادت، یکی از منابع ب ارور عل م حق وق ب ه 
عنوان یکی از منابع حقوقی کشور ما نی ز پذیرفت ه ش ده های رویۀ قضایی بهارکردرود. اهمیت و کشمار می

تواند به این موضو  کمک کند که آیا رویه، هماهنگ ب ا هم ان راستا، بررسی آرای محاکم میاست. در این 
خصوص شده از قاعدۀ درأ است؟ برای پاسخ اجمااًل به چند رأی صادره از محاکم در مفهوم سنتی و شناخته

صادر شده است،  2331جرایم حد، قصاص و تعزیر که در زمان حکومت قانون مجازات اسالمی مصوب 
 شود. اشاره می

دادگاه در خصوص جرم حد مصرف مسکر دربارۀ یکی از متهمان با بررسی اوراق و محتویات پرون دۀ 
ای که به او تع ارف میوهبودن آببه دفاعیات وی مبنی بر جهل به الکلیاتهام وی دائر بر شرب خمر، باتوجه
با احتمال صدق زدن فهمید که تلخ است ادامه نداده است و پس از لبکرده بودند و مدعی است بالفاصله 

گفتارش که دلیلی برخالف آن در پرونده ارائه نشده است و با التفات به وجود شبهه و جریان قاعدۀ درأ و نیز 
 1کند ، رأی بر برائت صادر می1042قانون مجازات اسالمی  128و 221، 120حاکمیت اصل برائت و مواد 

دلیل وج ود ش بهه و ب ا از دیگر تصمیمات قضایی در زمینۀ جرم تعزیری، ترک انفاق است که دادگاه به
کند. با این توضیح که دادگاه در خصوص ش کایت دائ ر ب ه ت رک استناد به قاعدۀ درأ حکم برائت صادر می
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عنه اعالم کرده است که شاکیه اوراق پرونده و استما  مدافعات طرفین نظر به اینکه مشتکی انفاق با بررسی
)زوجه( نسبت به وی تمکین ندارد و حاضر به زندگی مشترک نیست و برای اثبات این ادع ا ب ه رأی قطع ی 

با عنایت ب ه اینک ه بر الزام زوجه به تمکین استناد کرده است، دیگری صادره از شعبۀ دادگاه تجدیدنظر مبنی
باوجود رأی قضایی یادشده و سواب  مربوط به طر  دعاوی متعدد دیگر از جان ب ط رفین، تمک ین زوج ه 
نسبت به زو  که رکن مهم در تحق  بزه ترک انفاق است، مح رز نیس ت؛ ل ذا تحق   ش رایط و ارک ان ب زه 

و اصل کلی برائ ت،  2331سالمی قانون مجازات ا 211موصوف محل تردید و شبهه است و استناد به مادۀ 
 1کند. رأی به برائت وی صادر می

که در قت ل عم د، درص ورتی 2دارد:ع الی کش ور بی ان م یراجع به قصاص نی ز یک ی از ش عب دیوان
لح اظ قاع دۀ درأ  علیه قبل از مرگ خود اعالم رضایت و این عمل را از وی درخواست کرده باشد، ب امجنی

توان حکم به قصاص صادر کرد، هرچند که مرتکب گناهکار بوده خواهد بود و نمیبودن قتل ثابت نعدوانی
اذن در قتل رافع حرمت مرتکب عندالله نخواهد شد. سخن در این است ک ه آی ا چن ین دلیل اینکه است؛ به

 ص راحت گفت ه ب ه در ای ن خص وص محق   حل یفرد مباشری شرعًا مستوجب قصاص است ی ا خی ر؟ 
و ص احب ج واهر  0«لم یجب القصاص، ألّنه أسقط حّق ه ب األذن، ف ال یتس لط ال وارثولو باشر، »است:

و لکن لو أثم و باشر لم یجب القصاص عند الشیخ فی محک ی »فرماید: الکالم در شر  عبارت مذکور می
المبسوط، و الفاضل فی التخلیص و االرشاد، بل فی المسالک اّنه االش هر ألّن ه و اس قط حّق ه ب االذن ف ال 
یتسلط الوارث الذی هو فر  علی المقتول .... اللهم ااّل أن یشّک ف ی ش مول أدل ه القص اص، ب ل و الّدی ه 

 1«.لمثله، و األصل البرائه و ال أقل من أن یکون ذلک شبهه یسقط قتله، بناءًا عل ی أّن ه کالح دود ف ی ذل ک
جواهر، کنن د )ص احبسپس در موارد مذکور تردید و سقوط قصاص را در قال ب بح ث دف ا  من در  می

(، لذا در صورت تردید در شمول ادلۀ قصاص و شبهۀ دارئه همچن ان ب اقی اس ت. هم ین تردی د را 71/32
الل ه خ وئی ( و مرحوم آیت23/332) مجمع الفائدة( و مرحوم اردبیلی در 7/224الفوائد )صاحب ایضا  
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 .است حدود
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 فقه  الاها  ظه ر ثبوت ه )القص اص( و در فرماین د: االان د، اگرچ ه در پای ان میآوردهتکملة المنهاج در 
الل ه فاض ل های مربوط به ط رفین قض یه آم ده اس ت و مرح وم آیت( نیز همین تردید و استدالل12/33)

دانن د علیه را در مواردی که قص اص و دی ه ثاب ت اس ت، دارای ت أثیر میلنکرانی هم اعالم رضایت مجنی
نا به مراتب معروضه، حکم قصاص نفس ب اوجود ش بهۀ (. ب2212، مسئلۀ شمارۀ 1/212المسائل، جامع)

درأ در اصل توجه قصاص شرعی و شمول قاعدۀ درأ در قصاص، حکم قصاص صادره غیر قابل تأیید است و 
ع رض ص ادرکنندۀ رأی منق وض، ارج ا  منظور رس یدگی مج دد ب ه دادگ اه همابرام تشخیص و پرونده به

 1شود. می
از دیگ ر  1001ق انون تعزی رات  234موضو  مادۀ ، فی عفت غیر از زناجرم رابطۀ نامشرو  و عمل منا

ه ای مختل ف جرایم مبهم و قابل تفسیر است که روند رسیدگی واحدی در مراجع قضایی ندارد و اس تنباط
قضات از این مفاهیم سبب صدور آرای متناقض و متعارض در موضوعات مشابه شده است. با این توضیح 

شوند که همراه با تماس جسمی بین مرد و می 234قدند که تنها اعمالی مشمول مادۀ که برخی محاکم معت
ش ود. در مقاب ل تباط فیزیکی نباشد را شامل نمیارزن نامحرم باشد و سایر روابط نامشرو  که مستلزم این 

برق رار برخی دیگر از محاکم معتقدند جرم موضو  مادۀ مذکور اعم از این است که ارتباط و تماس جسمی 
بیان دیگر رویکرد اخیر معتقد است که برای شمول ماده بر عمل فرد نیازی ب ه ارتب اط شده یا نشده باشد. به

ند از روابط نامشرو  و عمل من افی اجسمی نیست؛ زیرا جرم موضو  ماده و عمل متفاوت است که عبارت
ماس فیزیک ی و جس می می ان ط رفین گونه تعفت و این دو عمل با هم فرق دارند. در رابطۀ نامشرو  هیچ

شود اما در عمل منافی عفت غیر از زنا با تماس جسمی بین مرد و زن نامحرم، جرم تحق  پیدا حاصل نمی
 (.22ن،اد نائینی، )صادقکند می

دلیل اینک ه از ی ک س و، شود یا خیر؟ نیاز به بررسی دارد؛ بهاینکه آیا جرم مذکور مشمول قاعدۀ درأ می
ب ر ل زوم های حقوق کیفری اسالم مبنیدر پرتو  آموزه و2331قانون آیین دادرسی کیفری  211د مادۀ استنابه

پوشی و منع اشاعۀ فحشا انجام هرگونه تعقیب و تحقی  در جرایم من افی عف ت ممن و  اس ت. از س وی بزه
ات اس المی ب دانیم، ق انون مج از 211قانون تعزیرات را شامل قاعدۀ درأ و مادۀ  234دیگر، اگر جرم مادۀ 
اس تناد م ادۀ اخیرال ذکر و شود این است که آیا در صورت شک و شبهه، دادرس باید بهسوالی که مطر  می

 قانون آیین دادرسی کیفری در پی یافتن دلیلی بر نفی آن باشد.  211برخالف مادۀ 
 مجرمان ۀ رابط ۀق انون تعزی رات دو عن وان  234خصوص این است ک ه م ادۀ نکتۀ شایان توجه دراین
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انگاری کرده است. موضوعی که بای د مش خص ش ود ای ن نامشرو  و اعمال منافی عفت غیر از زنا را جرم
ها برخ ورد توان جرایم مذکور را تعزیر منصوص شرعی محسوب و مطاب  قواعد حدود با آناست که آیا می
رم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه ی ا عبارت بهتر، در صورت اعمال قواعد حد، اگر وقو  جکرد یا خیر؟ به

و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حکم بر برائت صادر کرد. در غی ر 121توان بر اساس مادۀ تردید قرار گیرد، می
 با آن برخورد کرد.  120این صورت، یعنی عدم شمول حد، باید براساس مادۀ 

ت وان قائ ل ب ه تعزی ر منص وص یخص وص مبه نظ رات فقه ی و بررس ی روای ات وارده دراینباتوجه
تبعیت از روایات فقط ب ه اعم ال من افی عف ت از بودن اعمال منافی عفت بود. علمای اسالمی نیز بهشرعی

(. 110)قدوس ی و پ ورزرین،  1اندقبیل تقبیل، مضاجعه پرداخته و معترض موضو  روابط نامش رو  نش ده
ش ود و بای د ما تعزیز منصوص شرعی محسوب نمیروابط نامشرو  نیز عملی حرام و قابل مجازات است ا

ه ا برخ ورد ک رد ها را از مصادی  تعزیر حکومتی محس وب و طب   عموم ات مرب وط ب ه تعزی ر ب ا آنآن
  (.41ن،اد نائینی، )صادق

ها برخورد کرد و درنتیجه در موارد شبهه یا توان مطاب  قواعد حدود با آنراجع به اعمال منافی عفت می
ش بهه ی ا  و بدون تالش برای یافتن دلیلی ب ر نف ی 212وقو  جرم یا شرایط آن بر اساس مادۀ بت بهتردید نس

ت وان آن را مش مول تعزی رات دانس ت و تردید حکم برائت صادر کرد، اما در خصوص رابطۀ نامش رو  می
شبهه یا تردی د  در صورت وجود شک و شبهه نیز دادرس باید در پی یافتن دلیلی برای رفع 120مطاب  مادۀ 

باشد چراکه قانونگذار در این م اده قانون آیین دادرسی کیفری نیز همسو می 102باشد. این برداشت با مادۀ 
 ممنو  نموده است. « منافی عفت»انجام هرگونه تعقیب و تحقی  را درخصوص جرائم 

رندۀ مجازات س نگین توسل دادرس به قاعدۀ درأ در جرایم حساس دیگر نظیر تجاوز به عنف که دربردا
مث ال، دهد. برای اعدام است، او  پایبندی محاکم به رعایت اصول و قواعد کلی حقوق کیفری را نشان می

به مالحظۀ مجمو  محتویات پرون ده و کیفی ت ش کایت ای با اتهام تجاوز به عنف دادگاه باتوجهدر پرونده
مابین شاکی و متهمان با لحاظ قاعدۀ های فیتماسها و شاکیه و اظهارات متناقض وی و مفاد پرینت پیامک

حکم بر برائت متهمان از  2331قانون مجازات اسالمی  211فقهی تدرأ الحدود بالشبهات و استناد به مادۀ 
 2اتهام زنای به عنف صادر کرده است. 

ب دون اح راز  ها، محاکم باوجود شبهه ی ا تردی د وتوان گفت در غالب پروندهبه آرای صادره میباتوجه
دلیلی باشند که شبهه یا تردید را رف ع کن د ب ا دلیل دیگری دال بر محکومیت متهم، بدون اینکه در پی یافتن 
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راحتی از آرای مح اکم دیگ ر ک ه توان ب هکند. هرچند نمیاستناد به قاعدۀ درأ حکم به تبرئۀ متهم صادر می
رایم سنگین همچون قتل عمد، در پی یافتن دالی ل دال وی،ه در جبدون درنظرگرفتن شبهه یا تردید موجود، به

ی از سوی نظام قضایی کشور بیانگر اهمی ت ابر محکومیت متهم هستند، گذشت، لیکن اتخاذ چنین رویه
 توان این اصول و قواعد را تغییر داد. راحتی نمیاصول و قواعد بنیادین حقوق کیفری است که به

 گیری نتیجه

ه ای ح اکم ب ر ه ر نظ ام حق وقی اس ت و ها و معیارحقوق کیفری بیانگر ارزش اصول و قواعد کلی
اگ ر  .ش ودها در قوانین جزایی احساس نمیبینی آنشود، لذا ضرورتی به پیشعنوان بدیهیات شناخته میبه

ار  بین ی کن د، ای ن اق دام از دو ف رض خ قانونگذار اصول و قواعد کلی را بنا بر مالحظاتی در قوانین پیش
اصول و قواعد بدون تغییر در قوانین گنجان ده ش ود ک ه ای ن عم ل تک راری اس ت و  ،نیست؛ در فرض اول

ضرورتی به چنین کاری نیست؛ چون عدم تصریح اصول و قواعد بنیادین حقوق کیف ری در ق وانین جزای ی 
ه بتوانند درص دد مح و ذاران واضعان آن اصول و قواعد نیستند کاساسًا قانونگو  ها نیستمعنای حذف آنبه
جهت کاهد. در فرض دوم، قانونگذار ی ا ب هها نمینکردن نیز از اهمیت آنها باشند، ضمن اینکه تصریحآن

تعدد داللت مفاهیم اصول و قواعد کلی یا قصد تغییر و مخالفت با آن اصول و قواعد، اصول و قواع د را در 
 کند. بینی میقوانین پیش

حقوق کیفری که در این مقاله به آن پرداخته شد، قاعدۀ درأ اس ت. مقتض ای ای ن  از قواعد مسّلم فقهی
شود و نی ازی ب ه جس تجو قاعده این است که باوجود شبهه یا تردید در مجرمیت متهم، مجازات ساقط می

 رغم اینکه تا قبل از تصویب ق انونمنظور کشف حقیقت نیست. این قاعده بهبرای رسیدن به دالیل قطعی به
ای در قوانین جزایی نداشت، اما در نظام قضایی کشور مک ررًا م ورد سابقه 2331مجازات اسالمی مصوب 

 استناد محاکم قرار گرفت. 
گرفتن از مفه وم س نتی و عرف ی آن، با وجود این، قانونگذار با هدف تغییر آث ار قاع دۀ درأ و ب ا فاص له

ای ک ه در م واد م ذکور در خص وص تم ام ج رایم ون هگبینی ک رد. بهخوانش جدیدی از قاعدۀ درأ را پیش
ش دن مج ازات حدی، صرف وجود شبهه یا تردی د ب رای ساقطتعزیری، جرم قصاص، دیات و اکثر جرایم 

منظور یافتن دلیل ی ب ر بر جستجو بهکند و باوجود شبهه یا تردید، قانونگذار شرط جدیدی مبنیکفایت نمی
شود که شبهه یا تردید در عبارت بهتر، در صورتی مجازات ساقط می. بهنفی شبهه یا تردید اضافه کرده است

وقو  جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری وجود داشته باشد و دلیلی بر نف ی آن 
شود. این ش رایط یافت نشود. در صورت جمع این دو شرط، بر حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی

دلیل غلب ۀ جنب ۀ س رقت و ق ذف )ب هها(، دلیل شدیدبودن آناالرض )بهم حدی  محاربه، افساد فیدر جرای
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ها( نیز حاکم است و فقط در سایر جرایم حدی ازجمله زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، ق وادی، الناسی آنح 
ده است؛ یعن ی در سّب نبی و مصرف مسکر، قانونگذار از همان رویکرد سنتی و عرفی قاعدۀ درأ پیروی کر

ش ود، ب دون نشدن جرم و درنتیجه س قوط مج ازات میصرف وجود شبهه یا تردید سبب ثابتجرایم اخیر 
 اینکه نیازی به تحصیل دلیل برای نفی شبهه یا تردید باشد. 

دادرس مکلف شده است حتی باوجود شبهه و تردید، دنب ال ی افتن بنابراین در قرائت جدید قاعدۀ درأ، 
ت أثیرکردن سمت مجرمیت، ع دم اعم ال و بیتوان گفت تمایل قانونگذار بهال بر نفی آن باشد و میدلیلی د

اگر هدف قانونگذار تقویب شبهه و گسترش قلمرو  قاعدۀ درأ بود، اساسًا نی ازی ب ه  ؛ زیراقلمرو  قاعده است
 گرفت. ناد محاکم قرار میشده از قاعدۀ درأ همانند گذشته مورد استذکر آن نبود و همان مفهوم شناخته

جدید ضمن تعارض با اصول و قواعد کلی با ایرادات متعددی نیز مواجه اس ت؛ ب ه حال، رویکرد بااین
بودن موضوعات کیفری منحصر به قطع و یقین است و اصل اساسی در اعمال مج ازات، ع اریدلیل اینکه 

ی و جستجو برای یافتن حقیقت ب اوجود گیرسختهمچنین، وقو  جرم و شرایط آن از هر گونه شک است. 
گیری است، سازگاری ندارد و نیز مضمون روایات مرتبط با شبهه و تردید با این آموزه که بنای حدود بر آسان

خوان با احادیثی است ک ه مس لمانان را از تجس س درب ارۀ ام ور حقوقی  درأ کاماًل مواف  و همقاعدۀ فقهی
ها، قط ع رواب ط و در خطرافت ادن ام وال، ن عمل مذموم موجب هتک حرمتدارد، چراکه اییکدیگر باز می

 شود. اعراض و نفوس می
افزون بر موارد مذکور، مفهوم جدید قاعدۀ درأ با اصل احتی اط نی ز تع ارض دارد. مط اب  ای ن اص ل، 

ب ا  شود مکل فکند و باعث میاحتیاط اصلی عملی است که وظیفۀ عملی مکلف را هنگام شک تعیین می
واقع احتمالی مخالفت نکند و درنتیجه از عقاب ایمن باشد، بدان س بب ک ه ب ه حرم ت، خ ون و ن اموس 

 که در قرائت جدید قاعدۀ درأ به این موضو  توجهی نشده است. حالیمسلمان تعرض نشود، در
 منابع

 قرآن کریم
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