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 406-450،صص 1397(زمستان4شماره چهارم)پياپي ،اول شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 سیاست جنایی تقنینی و قضائی کمینه گرا در حدود: همگرائی یا واگرائی 
 1 رنجبر عقیل

 2  صالحی علیرضا

 3  فر  سلطان غالمرضا

 چکیده

انگار  آررین جا جرمگرایی بنانگر این موضلو  اتلک ک  در بررورد با ناجهرار کاربرد اصل  کینه 

یابنح  چاره اتلک   انخاا  مرااا  جیواره نناامه  ووجن  کام  اتلکب با ولم  در جرا ح ی   درمی

انگار   اتله  ینر   اا اتل م در نانوص صلور  یفیر خ  اتلکب جرمب گون  جرا ح انگار  اینک  جرم

در ذا  رود محل  دیلک   میهوتنلک جیراه دارد   در این میهوتنلک آااد  نللل ر نل اص را ن لللانل   

انگار  ی   نلودب در جرمجا کاتلخ  میگرایی اا این مح  دیک ر د ک  با اتلخااده اا اصل  کینه می

 هر    طبنعک انسللاص ب ره جسللخ  اتللک   برا  جرا ح ی   ب  دنبا   ر ا ن  اا نللنوه ارجا  ب 

جا  مروبط با اصل  ین لگنر  اا  نو  این جرا ح بوده اتلکب در رتلاح  یاضلر ی  اا بررتلی ان ی ل 

جا  اصل   گر، ب  جلوهگرایی   راتلخگاه این اصل  در ی  د   نلهارک اصلو    تهاصلر ووجن کینه 

گرایی در مرااا  ی     راجکارجا    اتل می جیسلو با اصل  کینه گرایی در ی  د   اصلو کینه 

 .گرایی رواجنح یردارک جیسو نیودص ی  د با اص  کاربرد کینه 

  .انگاری، قانون مجازات اسالمیگرایی، حدود، جرمکلیدواژه: اصل کمینه
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 مقدمه  

یک نات ه یقونی بانلل ، اا اصللو  ار ق  ک آصمحخوا  اصلل  کاربرد کینه  یقوق کنار ، بنا اا 

ب  حز م   االجراالاماتلکب مقولود، چهاص اصل  ار نی اتلک ک  یخی اگر در مخن نواننن    گفار نانوص

آااد  چوص اصل  بر   در انعجز مراتا  آص ن اردب    ا چاره  گفارنانوصرتایک آص وولری  ن ل ه بانل ، 

جی  ادح  تق نی   ار نی ک  اا  تللاصب یناتللک،  ضللع جر مح  دیخی ب  دالی  موج   نناا داردب 

، ی لخوان  اصل  کاربرد کینه   دانه می  مح  د نیودص آص را ب  دالی  کا ی نناامه   کهه میآااد  د ا   

 دجه میمردم ب  نیایه گاص رود ارخنار    تلاالرمردمدر یک تلارخار   باآنک یقوق کنار  رواجه  بودب 

را  ضلع کهه ، این ارخنار    جاییمح  دیک وا در چ ارچوبی معقو    با رتایک مها ع   مولاح  تیوم، 

اتلک، یخی اگر ب اص وولری  یا انلاره ن ل ه بانل ب    گفار نانوصمهلق ننسلکب این اا ب ی نا  ار ق 

 جا مرل ووتلط نانوص اتلاتلی جرگز نبای  ب  ارخنار  ب  نیایه گاص مردم   گفار نانوصی   اگفار  

، وابع اصلو  درجریا  انگار جرمجا  ناموج  واسلنر   وعبنر نلودب  انگار در جواا جرم  گفار نانوص

 ب)جیاص( اا این اصو  وع   نیای  ووان نییار نی   تق نی  رانانونی اتک   جنچ  رد یا ن اد  

 قن اص نرار نگر خ     گو گاک      موردبحث جح چوص اصللی مسلخق   اتلخااده کینه  اا یقوق کنار  

برری اا مبانی   اصلو  اتل می وا ان ااه ایاد  با مولیوص این اصل  جیسلو اتلکب    یا باایناتلکب  

ک  این اص  نزد آناص مسلح   مار ض   دج میبلک  اتخ ال  در برری مسا   مربوط ب  موضو  ن اص  

ب اصل  برا ک ب  این که می حن  را آااد    رجایی اا وکلنف  رض  بوده اتلکب اصل  برا ک، یاحک ا

مخاا   اتکب اص  برا ک ک  مورد ولکن  دان یه اص تلح اصو    گهاجیبیمعها با  رض برا ک یا اماره 

ب  معها  آص   انگار جرمب اجرا  مااد این اصل  در نلیر   که می ق  اتلک، بر رجایی اا وکلنف ولکن  

، درنخنر مسللخوجج جرم     جاآصوکاحنای ک  نقض     یژهب وکلنف احزامی   گون جراتللک ک   ضللع  

دالی    مقخوللنا  کا ی برا   ضللع چهنن   ک ایناصلل  برا ک اتللک  جز   برر فمرااا  بانلل ،  

د  اصل  ت م  الیک   تلله  بر دیگر    اصل  تلله      موجج ب وکلنای موجود بانل ب در اتل م 

تله  بر دیگراص نناامه  ب  دحن  کا ی اتکب این   جرگون بر جاص   ما  رویا، اتیا    جاانساصآااد   

، انگار جرمدر ناحج    ااجیل   ا نللنوهمردم ب  جر  جا آااد د  اصلل  بنانگر آص اتللک ک  وح ی   

ب  آص ون دادب   وواصمیر   جود دالی    مقخوللنا  کا ی  امر  ر ف اصلل  اتللک ک  وه ا در صللو 

اتلک ننز رود نوتی اتیا  تلله    انگار جرممرااا  ک  نخنر  طبنعی   جرگون اتیا    ک این   یژهب 

بنانگر   ووان میدر یک چ ارچو  مح  د   معقو    انگار جرم   الیک اتللکب درتللک اتللک ک   

مورد ییایک جامع  را ن لاص   جا اراشا ب  تباروی دیگر، انخظارا  جهرارین اا نل ر ن اص بانل ، ی

ب اتل م در  راروان ص که ییولکن  ن انگار جرم، بر جاآص  ات م   جااراشدج   اما اتل م در آمواش 

ب مبهلا  کهل می  وللکنل   رتلللانیینلامار نی   مل نی، بر دتو  تیلی      جلا  ولللنللک مردم بل  رنر    

، موتظ    ج ا  ب  ننکوورین ر ش اتکب بر یای  جینن ولقی، برری  ر ا ن ، یکیک   تو ب دتو  

بخواص ر خار نامهلو  را با    جرگاهک   ان نل هاا  ق ا در مقام بناص نلرایط   چه    چوص وعزیر، یادآ ر 

نلاضلللی ابن برا    مث ًانل را   موتظل  یلا انل امی دیگر اا منلاص بردانلللک، کنار نیودص ر ا ننسلللک   
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)نوب ار،    وعزیر در موارد  اتلک ک  نلام مروکج، نو  بانل    وه ا با وعزیر مخهب  نلود:  گوی می

 این مقاح  اا تواالوی ب  نرح ذی  را دنبا  می نیای :  ین نن(ب

 در غاحج این تؤاال  بناص نون : ووان میموضوتا  مورد نظر در یژ جا یاضر، 

 ی   در یقوق ایراص چنسک؟ جرا حدر   گراییکینه  لسا    مبانی نات ه  -1

 دارد؟ یونانیجحاا اصو    نوات   ق ی   یکک امبا    گراییکینه  -2

 در ی  د   ر ی  نوایی ب  چ  نحو وبلور یا خ  اتک؟  گراییکینه اص    -3

در ی  د اا نظر تللناتللک وقهنهی     گراییکینه ینا ر   اصلل     جا چاحانوانم    ورینم ح -4

 ر ی  نوایی چنسک؟

 رضن  جا  این مقاح  بر این اص  مبخهی اتک ک : 

  اصل  برا ک   جاانسلاصمبخهی بر رتایک یرمک   ینثنک    ،گراییکینه  لسلا    مبانی ووجن ی اصل    -

 اتکب

 جح یونانی   مهابقک داردب  ءبا اصو    نوات   جیچوص اص  برا ک   نات ه در  گراییکینه اص   -

ملا در یواه    گلفارنلانوصدر یل  د،    گراییکینهل تلنرغح  جود برری دیل گلاه جلا   ق ی مبخهی بر    -

نوایی   ر ی اا دی گاه ی انلی در ی  د وبعنک نهیوده اتکب در یواه نوا،   گفار نانوصو ریع    

 بک اتبا اوااذ برری و ابنر   راجکارجا ب  دنبا  اتخااده   اجرا  ی انلی در نلیر  ی  د  

  یقوق ب لر ، ت م   احیللیبننت م امکاص رتایک تهولر موللحک، ت م امکاص رتایک احخزاما    -

  کنار ادایی     اداییجرمامکلاص ححلاخ رلام تیومی   ا کلار تیومی در یواه یل  د، تل م امکلاص  

در   گرایی لایل ه     گرایی  ینلامل تل م امکلاص رتلایلک انخولللا لا  املانی   مکلانی، تل م امکلاص ر یکرد  

ی  ،  ق اص   مرااا ی  د، ت م ححاخ وئور  انخواد  جرم در ر ی  نوایی با ووج  ب  ثابک بودص 

 ب اارخنار نوایی در واانف، وب ی    وقلن  مراا

 مفاهیم و مبانی نظری

 شناسی حد  مفهوم

ا   ی  د  اتک ک  ر ا ن    نو  ،اتک در کخا  و فیج احلغ  آم ه اتک ک  ی  د اح ی بر د  گون  

  مسلا   مربوط ب  نکاح   امثا  آص نا   ن ه  جاآنلامن نی    جاروردنی برا  مردم در ی     یرام،

د م  نو  نکه بک  ر ا ن  دتللخور داده ک  کسللی اا آص ورا ا  ان نامن ه  این نو  را اا این نظر ی  

  امثا   اناکار  اتلک ک  برا  مررماص   مروکباص امور میهوت  نا   نل ه مانه  ی  تلارق،  کنارجایی

 داردباامیمررماص را اا کار رود   مراااویاین اتلک ک  چهنن   جرا ح ی  نامن ص این نو  اا  دحن   آصب

 ب(هبق1422)اجر ،   ب اص ج ک ک  مقا م   مانع اتک  ان داده  آجن را ی ی  نام 

:  ان برنیردهج ک جرم ی   را چهنن  برری  دارن ،  نظرارخ ف   ق ا در وع اد جرا ح مسخوجج ی ،

  الل آیک مثا  ظاجر تبار    تهواصب     محارب ب  ترنک   ،روار نرا   ،نفف ،نواد  ،مسایق  انا، حواط،

 هبق(ب1418)مکارم ننراا ،    ی  د ج ک مورد اتک مکارم ننراا  بنانگر آص اتک ک  

    ااد ا   ،واانف ،حواط ،انا  :ان دانسللخ رویی وا جا ه مورد را جرم ی    اللآیک برری ننز جیچوص 

یسللربچ  ا  اا ر   نلل و     بوتللن ص مرد مسلللیاص با اص ذمن  ب  ص اذص ا ج  مسلللیانا، درو 
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   ر ش   ،تلرنک  مسلکر، نلر  ،تلحر  ینامبر ، ادتا   احهبی، تلج  ،نفف  ووتلط محرم، مسلایق ، نواد ،

 بهبق(1428)رویی،      اا بنن بردص یرده بکار  انی با انگ ک  ارو اد ،محارب   انساص یر،

 

 انگاریجرممفهوم   

 اااینیناکل  ولا    اتلللک یقونی، ات ص مررملانل  بودص تیلی    جلا  رجهل در برری اا    انگلار جرم

یا جرم ولقی کردص  ع  یا ورک  انگار جرم صلف مررمان  ن انلخ  اتلکب اا دی گاه جرم نلهارخی،  

نانوص وعریف   م لیو  نانوص    موجج ب آص ر خارجا  مررمان  ج ی     تلنل ب  ع ،  رآیه   اتلک ک  

،  رآیه   گزیه ی  انگار جرموعریف دیگر    در ب(1390ن آباد ،  )نرای ابر نودکنار    مرااا  می

  جلا  داده     احیللیبننگر خن جهرلارجلا  اجخیلاتی، معنلارجلا     نظر  دربلا    گلفارنلانوصاتلللک کل   

  در ج ک ییایک اا چهنن  رآیه   ضلیانک   نیای می  آ راحزام، ر خارجایی را میهو  یا  نلهاتلیجرم

 ب(1382)محیود  جانکی،  دج میاجرا  کنار  نرار  

 ما وم اص  کاربرد کینه  در ی  د

اجخیلاتی، جرم انگلار  آررین چاره    جا ناب هرلار با    ر یار ییاین اصللل  بنلانگر آص اتلللک ک  در 

مسللخلزم   رودرود ب ااا  ک  مر گنردمیاتللکب محخوا  اصلل  بن للخر اا این  انعنک تللرچ للی   

ر للن  اتللک،   بررورد  ر للن اتللک  انخاا  مرااا ، ب  دحن  ایهک  کنار در ذا  رود  ب     

جینن دحن ،  نلسللو اص    ب   ب(Antony & Garland, 1994)  جیواره نناامه  ب  ووجن  کا ی اتللک 

ب ان ی لیه اص مسللیاص ننز کهه مییقوق کنار  ایر تهواص ووجن  مرااا ، مبایث ماوللی را مهرح  

نلللاطبی، یل  د     گاخل ب بل   انل دانلللخل اا دیربلاا در مبلایلث وحلنلی مرلااا  جینن ولقی را اا کنار  

رود با او ف نا     جاآص  جرچه  ان نلل هنوللام برا  مولللحک باادارن گی اا  سللاد و للریع  

 نوتی ماس ه اتکب ناس  یک   ان جیراهریاخن روص  

  یلایبهل  بل  اراش آااد  جلایگلاه    مل ارنلانوص  جلا نظلامدر     یژهبل یقوق کنار     کینهل اصللل  کلاربرد  

اصللل  ا حی، آااد  نللل ر ن اص اتلللک، وح ی    جایید حک دارد  با ووج  ب  ایهک  در چهنن    ا  یژه

ر کسلللنن   گاخل ووجنل  کلا ی ننلاامهل  اتلللکب بل     اا راه جرم انگلار  بل   ااجیلل احبی  در جر نل  جلاآااد 

  مها ع موجّ  ننسلک  یقوق کنار  وه ا   جااراشمهاتلج برا  ییایک اا    تلنل یقوق کنار  وه ا  

ادار    ضلللیانک    جا ی راهدتوا  م نی،    انام مانه   جاراهک  دیگر    نلللودمیامانی ب  کار گر خ   

  ی  راهب اا جینن ر  مرااا  آررین  (Jareborg, 2005) اجراجا  غنر کنار  کارایی ن انخ  بانه 

ییایک  رتی   جانبی   ن  ییایک گسخرده    صر اًب کارکرد مرااا  نودمیتلناتک اجخیاتی نامن ه 

 تکبجااراشاا مها ع، مواح      جانب جی   

 

 حدود در آینه تقنین  گراییکمینهاصل  

 جرم در قانون اساسی  گراییکمینهاصل  

یقونی بانلل ، اا اصللو  ار ق   نات هیک   ک آصیقوق کنار ، بنا اا   کینه محخوا  اصلل  کاربرد  

ب  حز م   االجراالاممخن نواننن   در  اگراتلکب مقولود، چهاص اصل  ار نی اتلک ک  یخی   گفار نانوص
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چوص اصل  بر آااد    در انعجز مراتا  آص ن اردب    ا چاره  گفارنوصنارتایک آص وولری  ن ل ه بانل ، 

تق نی   ار نی ک  اا   ادح  جی  تللاصب یناتللک،  ضللع جر مح  دیخی ب  دالی  موج   نناا داردب 

  کینه    اصل  کاربرد ی لخوان ، دانه می  مح  د نیودص آص را ب  دالی  کا ی نناامه   کهه میآااد  د ا   

 دجه میمردم ب  نیایه گاص رود ارخنار    تلاالرمردمدر یک تلارخار   باآنک واجه  بودب یقوق کنار  ر

را  ضلع کهه ، این ارخنار    جاییمح  دیک وا در چارچوبی معقو    با رتایک مها ع   مولاح  تیوم، 

اتلک، یخی اگر ب اص وولری  یا انلاره ن ل ه بانل ب    گفار نانوصمهلق ننسلکب این اا ب ی نا  ار ق 

در اصل  جاخاد   یکح   ااجیل )ب  نیایه گاص مردم ووتلط نانوص اتلاتلی    گفار نانوص   اگفار  ی

در جواا جرم   گفار نانوص جا مرل نانوص اتلاتلی جی ور  اتل می ایراص( جرگز نبای  ب  ارخنار  

، وابع اصلللو  ار نی   تق نی  درجریا جا  ناموج  واسلللنر   وعبنر نلللودب جرم انگلار  انگلار 

اا مولادیق   ب(1390)نوب ار،   اا این اصلو  وع   نیای  ووان نیی رانانونی اتلک   جنچ  رد یا ن اد  

اصل  ی ان  بودص یقوق جزا اصل  برا ک اتلک ک  در نانوص اتلاتلی جی ور  اتل می ایراص ننز 

 ب  رتینک نهارخ  ن ه اتکبصرایخاً  

نانوص اتاتی ک  باحورای  ب  اص  برا ک اناره کرده اتک، اصو  دیگر  اا نانوص   37ت  ه بر اص  

ک  مخولین اصل  نانونی بودص جرم    36ب اصل  ان کردهاتلاتلی ننز ب  این اصل  یا آثار آص انلاره 

 4بمرااا    دادرتی اتک، بنانی دیگر اا اص  برا ک اتک 

جر ر خار  اتح اا  ع  یا ورک  ع  ک  در ایخاً این معها آم ه اتلک:  در نانوص مرااا  اتل می ننز صلر

ینا م ح   نوات اگر این اصل  را   بنلودنانوص برا  آص مرااا  وعننن نل ه بانل  جرم محسلو  می

ک  چ  اطینهاص   آرام للی در جامع  اا بسللخر این اصلل      نلل   حخوج  رواجنمدر نظر بگنریح، گاخ  

، نلودمیک  در  لسلا  یقوق جزایی بحث    جاییضلر ر ححاخ  ب  نوات  بر ا   ظ ور رواج  کردب

، آنرایی اتلک ک  نلودمیاتلخثها اوی ک  بر نوات   چوص تهف ب  ماتلبق ن ل ص نواننن جزایی  ارد 

  ضلع نلودب نانوص رانف در مورد مررم جار  رواج  نل   ور رانفنب  اا اجرا  نانوص، نانوص  

    جار  رواج  نللل  وررانفبهابراین، نانوص الیق اگر مخولللین واانف مرااا  بانللل ، نانوص  

    ب  موارد  چوص وبر   در یا  نک  وواصمیدر یواه نواننن جزایی جح   مونقنخایج واسلنر   ااجیل 

 نناس اناره کردب   تنل ب   ورانیدحن مهع 

اجخیاتی   نلغلی    جا مونعنک ، م ک تی  این اتلک ک  ا راد  ار  اا جامرااا در اصل  وسلا    

  تل  و للل ی  جرم   کنانا  واانف دجه ه را ننز نانوص معنن  ان یکسلللاصجیگاص در مقاب  نانوص 

در    ()ن  مونعنک ا رادب ب خرین گواه اجرا  این اصلل ، نحوه دادرواجی امنراحیؤمهنن تلی   تللاادمی

ک  آص را در دتلک یک ی ود  یا ک، ب  دتلخگاه   نل هربوده  اماص یکومخا اتلک ک  راجع ب  اره 

ایرا ب  یکح نواننن نکلی در   نولا   مراجع  کرد   وسللنح یکح محکی  ک  ب  ایاص ا  بود، گردی 

نحوه دادرتلی م تی بای  برا  ادتا  رود دحن  انام  که    در غنر این صلور  با نسلح مهکر راوی   

این اصل  نولا   گردی ، ب  ص آنک  نلاولنک ر  ک تلی    اتلاس بر  در آص محکی  ننز  یاب می

 
 ؛ قانون باشد موجببهصالح و   دادگاه  طریق ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از  ۳۶. اصل 11

 جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.  کهاینشود، مگر  نمی شناخته   مجرمقانون  ازنظر کس  ، برائت است و هیچـ اصل ۳۷اصل 
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در یکوملک تل   تلی بن   در نحوه نولللا    وللثنر   اجل  ذمل  بودص مخ ح ا      ()  طلاحلج ابیابن  

 دانخ  بان ب  ( )  طاحج ابی

در مقام بناص این اص  اتک ک  وه ا مروکباص جرم مسئو  توانج تی     جامرااا اص  ناوی بودص 

 مررمان  روی ان    انوام   بسخگاص   نزدیکاص مررم ناب  وعقنج   مرااا  ناواجه  بودب

بار گهاه دیگر  را بر  ک جنچ  رویا اتلک  در مههق نرآنی ننز جر ک  مسلئو    یاتلاگو  اتیا

برا  ییل  گهلاه رود دیگر  را  راروانل ، چنز  اا آص بر د ش   هلاجکلار   اگر گ   ک للل نیید ش  

 (18توره  اطر، آی  ) بان اا روی اص ا    جرچه ناواج  گر ک  

ااا  برر ف جوامع غنرمخیل ص کل  بل  دحنل  جرم  رد ، جیل  بسلللخگلاص   رلانواده ا  را ننز بل  مرل 

مؤمن   صلاح  را اا اروکا  چهنن   جا انسلاصجوامع مخی ص      ،، این اصل  اح ی   تق نیرتلان ن می

برا  یایبه   ب  جریک اا اصلو  یقوق جزا ک  برگر خ  اا اصل  ی ان    تی  نایسله   باامی داردب

 اتکب  ووج ناب بودص یقوق جزا جسخه ، ووج  ب  برری اصه یا  

 

 

 در قانون اساسی  گراییکمینهمصادیق اصل  

در این گاخار ب  بررتلی اصل  برا ک، اصل  نانونی بودص جرا ح، اصل  واسلنر مولنق   اصل  ایخناط در 

 نودب  گرا در نانوص اتاتی یردارخ  میدماء ب  تهواص اصو  کینه 

 اصل برائت

اصلل    محخوا   اگرننسللک    اروباطبییقوق کنار  با اصلل  برا ک جح    کینه محخوا  اصلل  کاربرد  

یقوق    کینه  م ارل در  رض نک  ر  کاتخ  ن ود، با اص     گهاجیبی  امارهب  کاربسک    صر اًبرا ک  

اا آااد  نل ر ن اص د ا     اصلوالًآص   موتلعرواج  دانلکب اصل  برا ک در معها    یونلانیجحکنار  

آااد  نل ر ن اص را در ناحج جرم انگار  ، جرگاه وردی  دانلخ  بانلنح ک  آیا مراایح تلاصب ین  که می

 مح  د نیاینح، اص  بر آااد  رواج  بود  نخنر  چنز  ننسک جز ورک جرم انگار ب

اا مولادیق اصل  ی ان  بودص یقوق جزا اصل  برا ک اتلک ک  در نانوص اتلاتلی جی ور  اتل می 

تلاتلی ک  باحولرای  ب  نانوص ا 37ت  ه بر اصل    ایراص ننز صلرایخاً ب  رتلینک نلهارخ  نل ه اتلکب

ب  ان کردهانلارهاصل  برا ک انلاره کرده اتلک، اصلو  دیگر  اا نانوص اتلاتلی ننز ب  این اصل  یا آثار آص 

ک  مخولین اصل  نانونی بودص جرم   مرااا    دادرتلی اتلک، بنانی دیگر اا اصل  برا ک    36اصل  

ی  دچار وردی  نلویح بای  مبها را ک  گاخ  نل ، جرگاه در جرم بودص یا نبودص ت  گون جیاص چوص  اتلکب

اا نلقوق اصل  برا ک اتلک ک  در ناحج اصل  نانونی بودص   یکیاینبر جرم نبودص تی  بگفاریح   

 بنودمیجرم   مرااا  بناص 

بای  مسلخ     مسلخه  ب  مواد نانوص   اصلوحی بانل     جادادگاهایکام    ننزنانوص اتلاتلی   167طبق اصل   

  چوص اصل  برا ک را اتلخهباط نیودب  وواصمیب اا این اصل  ننز   ه اتلک ک  براتلاس آص یکح صلادر نل 

دادگاه در مقام ص  ر یکح محکومنک نو  کهار ن ادص اص  برا ک را دارد بای  دالیلی معارض اص  

برا ک ارا   نلللود وا بخواص برر ف اصللل  برا ک مخ ح را محکوم نیود  اال با  قل اص دالی  ووجن ی  
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بای  برمبها  اصللل  مزبور یکح ب  برا ک ا راد صلللادر نیود   ب  این اتخبار    ت    اا اصللل  برا ک،

راحق  ضلعنک ج ی   ننسلک بلک     چوصایکام برا ک را اا نو  ات می ولقی کرد ن  ان لا یب  وواصمی

، ایکام محکومنک را بای  اا نو  ان لا ی ولقی کرد، اا این برتک   بکه می ضلعنک موجود را ات م  

 بکهه می ف اص  برا ک،  ضعنک ج ی   را ایراد  نظر ک  برر

 

 هامجازاتاصل قانونی بودن جرائم و 

اا   در یقوق کنار ، یکی  نلانونی بودص جرم   مرلااا    جلا وولللینن  ورینم حامر اه اصلللل  

ب در  تها ین مررمان  در نللودمیدموکراونک برا  ییایک اا نلل ر ن اص محسللو    جا یکومک 

جرم   گفارنانوصنواننن جزایی   وعننن منزاص مرااا  برا  تی  یا ر خار  ک  اا تلو     جا مریوت 

نانونی، ر خار رود را وهظنح    بای  نبای جا   اتلاس برک     دج میدانسلخ  نل ه، این امکاص را ب  نل ر ن   

ب  کهل میجر تلانلی  ظنال  را مهوط بلا اظ لار آص    نب  تقلا  ب بنلاص نیلایل ب جیچهنن   ق نلاتل ه تق یی 

بسلنار  اا یقوق بهنادین انسلاص در نانوص اتلاتلی ننز بر جینن  دانلخن  یق   مولوص بودص اا وعرض

 مبهاتکب

مورد انلاره نرارگر خ  اتلکب    صلرایک ب مخن اصل  مفکور در نانوص اتلاتلی جی ور  اتل می ایراص  

  موججب :  یکح ب  مرااا    اجرا  آص بای  وه ا اا طریق دادگاه صللاح    داردمیمقرر  36اصلل  

اصلل  دیگر  در نانوص اتللاتللی  جود دارد ک  ب  نظر برری یقون اناص      جودبااینب   نانوص بانلل 

ناضلی موظف اتلک کونلا    :داردمیانلعار   167نولا  محخرم جایگزین اصل  مفکور اتلکب اصل  

کهل  یکح جر دتوا را در نواننن مل  نل  بنلابل    اگر ننلابل  بلا اتلللخهلاد بل  مهلابع  ق ی معخبر اتللل می یلا 

ب  ب ان  تللکو  یا نقم یا اجیا  یا وعارض   ووان یی خا ا  معخبر یکح نوللن  را صللادر که    ن

با اص    167اص    ک اینص  تان یکح امخها   راد  ر  ص  ر  نواننن م  ن  اا رتن گی ب  دتوا  

 که میبناص   167مح  د نلل ه   واوللنم   وقنن  یا خ  اتللک  ب  این معها ک  یکیی ک  اصلل    36

یکیی کلی در جی  ابوا  یقونی اتح اا امور م نی، امور یبسلی، امر ورار    نلنوه رتلن گی ب  

 ب(1384)محبی،    آص اتک آم ه   آص یکح ب  مرااا    اجرا 36دتا   اتک مگر آنچ  در اص  

 اصل قانونی بودن و حدودی که در قانون ذکر نشده

نانوص مرااا  اتل می جرم را ب  این صلور  وعریف کرده اتلک: جر ر خار  اتح اا  ع  یا   2ماده  

ب ما وم مااحف ماده  نلودمیورک  ع  ک  در نانوص برا  آص مرااا  وعننن نل ه اتلک جرم محسلو  

اده  یعهی جر ر خار  ک  در نانوص برا  آص مرااا  وعننن ن ل ه بانل  جرم ننسلک اما این ماده در م 2

 ن ه اتکب ادهواونم  220

: در مورد ی  د  ک  در این نانوص ذکر ن لل ه اتللک  داردمینانوص مرااا  اتلل می مقرر  220ماده  

 انگار جرمجیچهاص ووانایی  در انع     نودمیبرابر اص  یکو    نوک   جاخح نانوص اتاتی تی   

 نانوص اتاتی محاوخ نگ  دانخ  ن ب 167برری ا عا  برا  ناضی ووج اً ب  اص   

  جا  جرنانوص یکح صلادر که      اتلاس  بردادگاه مکلف اتلک   167اصل   مهابق ی  د   رولوم در

ب نخنر  ایهک  اا کهار جح نرار دادص مادونن که میصلادر  یکح معخبر خا      اتلاس برنانوص تلاکک بود  
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  جز ب ب  رتینک نهارخ  ن ه اتک   جامرااا گاک ک  اص  نانونی بودص جرا ح     وواصمی 220   2

 ی  د  ک  در نانوص ذکر ن  ه اتکب

رار  اا نلیو  نانوص   در ینه    ووان ییی  د دادگاه ن اا  غنردر جرا ح  220ب  نم ماده   ووج   با

 دبموادیق بسنار کیی دار 220 ق  یکح صادر که ب اتخثها  ماده  

 قیمضاصل تفسیر 

 ااییایک   مهظورب یکی اا نوات  مسللّح در یقوق جزا، اصل  نانونی بودص جرم   مرااا  اتلک ک  

مخ یاص  ضلع نل ه اتلک   نخنر  اجرا  این نات ه، مهرر ب  واسلنر نانوص ب  ناع مخ ح گردی ه    یقوق

وا دادرتلاص در برری اا موارد  نانوص اتلک  اا   یکی اا موارد واسلنر نانوص ب  ناع مخ ح، واسلنر مولنق

 جرم ات م مسللخقنیاً گفارنانوصمخ ح، نخوانه  تیلی را ک    انگار جرماا نانوص در   موتللعبا واسللنر 

  اانظرنکرده، جرم محسللو  کهه    مخ ح را مررم ات م نیوده   تللج  مرااا  نیایه  این اصلل   

دارد   در یقنقک   نات ه درء  نب  تقا  ب بناص       اصلل  برا ک   درنللرتی    ق ی ننز ری لل  

 ب(1379)گل  ایاص،   بان میدر و  ین این اص ، ت  دحن  نرتی ذکر ن ه   گفارنانوصم رک 

اگر انلکا  نلود ک  در  رض  جود ج   ب  یکح، ی ان  در رولوم جاج  مقوّلرت ملخاک، این 

    نلهاتله نییاصل  کارایی ن ارد  چراک  ج   چهنن کسلی تفر ولقّی ن ل ه   چهنن  رد  را معف ر  

م لیو  اصل  ادتایی  وق ن ل ه   دررور کنار رواج  بود، حفا این اصل  با مول اق مهرح  درنخنر 

در وعارض نرار رواج  گر کب در یاتللخ بای  گاک ک  اصلل   ضللع ایکام، مخونف بر تلح    نلل ه

، والف اا آص  دیگرتبار ب آگاجی مکلّانن ننسلک بلک  وهرز   نهعنک وکلنف، مهوط ب  تلح اتلک    

تق ً مرااا   ک آصبا ووج  ب    ر ااایندتلخ  اا وکاحنف ناب  مرااا  اتلک ک  مهرز   نهعی بانل   

  مرااا  ا راد مخیکّن اا وحون   نودیینام جاج ، ظلح   نبن  اتک ج   وقونر  را نام  ن

 ب(1381)محقق داماد،   تقلی رواج  بود مهعتلح   آگاجی  ان  نب     

 

 : اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال

اا ا حویلک برروردارنل  کل  دملاء،    جلایل یل هاتخبلار   ایخرام، برری    اانظردر دیل گلاه نلللار  مقل س،  

ب برابر نوللوم ر ایی معخبر، دماء مسلللیاناص نبای  ج ر ر دب ان نبن   اموا  اا جینن   اتراض ناوس،

الیبه  دم     موتلوم ب  نات ه کلی  ا نات هاجینک این موضلو  وا ب انراتلک ک   ق ا با ورری  موارد، 

    دنک  ن لانگرب این نات ه  ان کردها اتلخارا  نیوده   با اتلخهاد ب  آص ایکامی صلادر ر  امرء مسللح

 دراتل می در اجرا  مرااا  مر  در تنن ولین  ضلر ر   جود این یکح   گفارنانوصیسلاتلنک  

یکح صلادر     ا گون ب بای  دنک نلود وا   جاانسلاصاتلکب برابر نات ه مفکور، در مورد روص   جامع 

اجرا گردد ک  یقنن ب  امخثا  یکح  انعی نلرتی ب   جود آی ، ی  اگر در یکح ب  مر  انسلاص نلب    

، یکح یقنن را دارد   گویا یقنن داریح ک  نبای  یکح مر  را صللادر   اجرا  نللک جود دانللک این 

درباره    ( )نن ، تللنره معوللومصللرایک ب یخی  ق ا   (1395)ک نخر  رلن  آیاد   جیکاراص،   کهنح

این    ضلوحب در نولن  ماحک بن ماتز،    ک چهاص  ان دانسلخ   احفکر وقصل  ر ایکام را مبخهی بر نات ه  

 نات ه مورد اتخ ال  نرار گر خ  اتکب
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ترض مسلللیاناص با یکح ریاخن روص      یا با یرمک    نللکهییرمک مهابق ر ایا  نبو ، یکح 

، اجخیام  ا ر نلار  مق س ب  رتایک  درنخنر گ لخ  اتلکب   وولرّف ب  ص اذص در اموا  مسللیاص برابر

ب  کنار مر  مرااا  نگردد   وا آنرا   گهاجیبیمبنّن آص اتلک ک  انسلاص  ر نلهیب ایخناط در دماء،  

   وردی  یرجنز گرددب نکک  امکاص دارد اا اجرا  کنار با  

خ  اتلکب اا دی گاه اتل می، انسلاص  اصل  کرامک انسلانی ننز در جینن راتلخا وبننن گ ل   ک این  ووج ناب 

   سللر  احی  ک  کلّ ح اجیعوص آ ری ه ر ا ن  تللبحاص اتللک  ا  معبود  رنللخگاص اتللک   برورین

تاّر حکح ما  ی احسیا ا        امنن جسک را دارد: جاآتیاصدر   آنچ (   وواص وسانر جی  30)یرر، 

ن ر  بر ا  تارض   صللور ب امور  ک     اتلله ب (  حفا اگر انسللاص  20)حقیاص،     ما  ی األرض

نلود، کرامک طبنعی ا  ک  در اثر رلقک انسلانی کسلج نیوده    مه ب رهاا این تلرمای  نخوان    نلودمی

اتللک ک  آدمی در معرض   گون این    گنردمیاتللک ننز در معرض ولف نلل ص   آتللنج دی ص نرار 

 (1 احعوراص األنساص حای رسر  )تور،  دنو میرسراص  انع  

 حدی در قانون مجازات اسالمی  گراییکمینهاصل  

ی اکثر    وورم کنار   اصللل  گر خ ، ب   انگار جرمکنار  ین للر خ  در ج اص اا   جا نظامامر اه  

ایراص برا  ناسللخنن بار اتللخااده اا ن اد   گفار نانوص  در نظام  ان آ ردهر     کنارادایی   اداییجرم

واانف در مورد ی  د ب  الیح  نانوص مرااا  اتل می ج ی  ارتلاحی نوه نولاین  ب  مرل  نلورا   

نفف   اتلخثها ب مسلخوجج ی    جرا حدر   این الیح  آم ه بود:    215-7ب در ماده گرددمیاتل می باا 

جرم در دادگاه بان  چهانچ  اثبا  جرم ووتط ن اد   بع  اا اثبا     تلن محکومجرگاه ووب    ن امک  

تاو یا واانف یا وب ی  آص را ووتط ر ن  نوه نواین    ووان مین ود نبان  ناضی صادر کهه ه یکح 

اما در اصل یا  اتیا  نل ه در مرل  نلورا  اتل می این      اا  حی امر مسللینن دررواتلک نیای ب

در یاحی   این ب(1394) خحی،  نف یا وب ی   اا ماده یفف نلل ماده دچار وغننر گردی    تبار   واا

جیاص بار معهایی   در انع  جایگزین نل  ک  تاو   اژه واانف، تبار     جا ب  114در ماده اتلک ک   

  گفار نانوصواانف را دارد   ب  معها  کاتلللخ ، کاجا دادص، کح کردص   کاجا اتلللکب در یقنقک، 

ک    تاو  واانف مرااا   را در  ی  د   ارد که    حفا اا  اژه   نن    بارهیکب ناواتللخ  اتللک وا  

 بکرده اتک واانف اتخااده   جا ب   اتک دارا  اب ام  

میکن اتلک گاخ  نلود ک  در موارد نلب  ، ب  دحن  یاکینک اصلو  تق  ی اا نبن  ت م نسلناص، ت م  

اما ب        اا تیومنک رود تلانط گرددکنار  کاربرد ن انلخ  جوییصلر  رها   ت م غالک، اصل  

  ثانناً ب  نللودییا الً با ووج  ب  بها  ی  د بر واانف   مسللامح ، آص اصللو  جار  ن رتلل مینظر  

ادتا، مرااا   صللحک مررّد وحقق نللب     ادتا  اکراه، نسللناص، رها   غالک، در صللور  ایخیا   

ننز در راتلخا  جینن ابخها  نلار  وحقق    اصل  ت احک کنار  ک   رتل میب ب  نظر گرددمیتلانط  

 انل دادهآص مورد ووجل  نرار     گسلللخردهاتللل می کل  تل احلک را در معهلا     جلا آمواهب ویلامی  یلابل می

، اما بنانگر این ان ن ادهکنار  را موردنظر رود نرار   جوییصللر  مسللخقنح اصلل     صللور ب اگرچ   

جسلخه  ک  کنارانگار  بای  در چارچو  مخعاد    معنهی بانل ، ایرا مقخولا  یایبه   ب  اصل     مسلئل 

  ماخلف جامع  اا مهابعی ک  اصوالً مح  د اتک، تادالن  بان ب با  جاباات احک آص اتک ک  ت ح 
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رانگلار    در نلاحلج کنا  جلانلاجهرلار   جیل ینل ا   یه لاص کنار   مرلااا  مقلابلل  بلا    جلا جزیهل ووجل  بل  

  ا ز دص ب  ت ح نظام ت احک کنار  اتکب این، رود   جابااجزادجی، مسخلزم کاتخن اا ت ح دیگر  

ب  دج  میبودص این ر یکرد گواجی    غلطب    ضلوحب نقض اصل  ت احک   اتخ ا  اتلک   تق    نلر   

ن برری اا مبنّ  ا گون ب اتلل می ک  مخوج  اصلل  ت احک جسللخه ،   جا آمواهاتللک ک     ج ک اااین

ک    جاییآمواهاا   ا مریوت ب اگر در کهار اصل  ت احک، بانله می دجی جزار      ینا  جا مح  دیک 

  موردووج  ( را 160  انعام، 40  غا ر،9  یررا ، 85)نسلاء،    کهه می ولکن بر رییک، وسل ن    م ارا  

  چراک  حز ماً تلاادمیص  رود را نیایا ااینابناکنار    جوییصلر  ک  اصل     نلودمینرار دجنح دی ه 

)نوب ار،   نگاه ب  اص  ت احک بای  جیراه با اصو  دیگر  چوص رییک   م ارا   وس ن  در امور بان 

اتیا    گون جنچک    بانللله می  جرا ییمسلللخوجج ی   جرا حبناص گردی   نب ًک    طورجیاص ب(1390

ک  با اتلللخااده اا مبانی موجود در ن اد واانف   رتللل میمراا ننسلللک  اما ب  نظر   جاآصواانف در 

مسلللخوجج ی    اتلللخااده اا   جرا حمرااا  بخواص راجکارجایی برا   ر د این ن اد ارانلللیه  در  

ارا     اتک در ی  د ک  جیاص وقلن  مرااا  یا کاتلخن آص   گراییکینه در راتلخا  اصل    آص  جا مزیک 

 نیودب

 

 گرانهیکمکیفری مبنای ظهور رویکرد   ییجوصرفهاصل  

  گرا وقلن کنار  جهایی، مبها  ظ ور ر یکرد کینه  یا   گفار تلناتلک کنار  در   جوییصلر  اصل   

 25مورخ  رأ ب  یقوق آحیاص نسلبک دادب مسلخه  این نو ،  وواصمیبر ا این اصل  را   جا امنه ب  اتلک 

ووتلط یکومک     انگار جرمدادگاه نانوص اتلاتلی آحیاص اتلک ک  در آص مح  دیک  1975    وری 

اا طریق   گفارنانوص  ک ایند حک را مورد ولین  نرار داده اتلکب    م ارل ضلر ر  رتایک وهاتلج در 

کنار  نلیر  م ارل  مراا یکومک را معنن   م للام نیای  در   ح دننق این اصلل     گفار نانوص

 ولثنر بسزایی داردب

د حک     غنرضر ر   م ارل مولوننک انلاام   نل ر ن اص اا    مسلئل ت  ه بر آص الام اتلک ک  

   دریا ک صللحن  یقونی بانلل ب این در یاحی  درک ناب ننز اصلل  رودماخار  نلل ر ن اص برا  ما  

کنار     م ارل امر  موج  انگانخ  نود،   گفار نانوصاتک ک  یخی اگر دراحک یکومک اا طریق  

نل ر ن اص را در یی دارد، بای  در کیخرین   جا آااد ک  اصلوالً بن لخرین وعرض   وع   ب  یقوق   

 آررین  تنل    راه چاره در نظر گر خ  نودب  تهواصب موارد ضر ر     

  نود میاص  ی ان  م ارل  د حک ک  جز  اصو  یاکح بر تیلکرد د حک محسو  ،  در انعبهابراین  

ب بر این اتاس، مااجنح، ابزارجا که میک  آص را مح  د ب  م ار   کنار   اتک جیراه با نن  دیگر  

، اما  اتلک تلرانا کهه ه، ارتابی   مح  د کهه ه    جا  یژگییقوق کنار  اصلوالً دارا    ن ادجا   

اا ن لادجلا   ابزارجلا  دیگر  برا  کهخر  ر خلارجلا  مهلا ی نظح نللل ر نل اص     ووانل می،  مقلابل   در

جیچهنن برنرار  نظح   امهنلک مهلو  برا  نللل ر نل اص ب ره بگنردب بر جینن اتلللاس، برری اا 

مخهاتلج برا  ینگنر  نلایسلخ    ییایک مهاتلج      تلنل : یقوق جزا وه ا ان کرده ولکن نویسله گاص  

یقونی بای     ارادران ویام اد ا  موجود در    ک دریاحی  مولللاح  م لللر   ننسلللکب  اا جهرارجا
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اتلک ک  بای  م نظر  انع نلودب اا این ابزار وه ا    ا  تلنل نرار گنرد  یقوق جزا آررین   مورداتلخااده

ووانایی    جاآصبای  امانی اتلخااده نلود ک  نوات  یقوق رولوصلی، ادار    ضلیانک اجرایی رام  

 الام ج ک وحقق اج اف مقهن را ن انخ  بان ب

 

 در کیفرهای حدی  گراییکمینهاصل    یریکارگبه  یهایژگی و

رتایک اصلو  موللحک      به  ب  ویرکز بر ر یکرد اصل یی   وادیبی مرااا  2طی  باا در این

 نودبگرایی در کنارجا  ی   یردارخ  میکارگنر  اص  کینه جا  ب  یژگیب  تهواص   اتخ ا 

 

 مجازات یبی تأدبر رویکرد اصالحی و  د یتأک

د ر کردص    در ینر      بلک  ج ف اصللی در اجرا  نلریعک ات می ن  وحین  م قک بر مکلف،

الل حنرع  تلنکح من یر   ما یری   : رمای میاین اتلاس ک  ر ا ن   بر  وبعنک اا جوا  نا  اتلک،

 در ج ف ن  ایراد تسلللر   یر  بلک  وه نر   یاک کردص انسلللاص اتلللکب   ک   حکن یری  حنه رکح

تانلور   ابن  اتلکب لدیج وننز ج ف اتلاتلی نلریعک اتل می ن  رنج   تفا  بلک  اصل ح    مرااا 

  مقول  اتلاتلی   ا حن  در و لریع کنار در نلریعک اتل می اتلک ولدیج      اصل ح  :گوی می  بارهدراین

  در انع این موللللحک نخوان  جهب  تیلی ب  رود بگنرد     ک درصلللورویب  هبق(1426)ابن تانلللور،  

اا  ای ه   راحی  در  ضع آص،  موردووج اجرا  کنار ب  ص  علنک یا خن مولحک  صلرف  اجرایی ن لود،

 بهبق(1428)احارانی،   ایحننا خ دتک  موردنظربوده   ب  مولحک 

ووج  ب  اماص   چگونگی منزاص اتلخااده اا   بلک  در ایهرا بحث اا وعارض نم   موللحک ننسلک،

الام ننسللک ب  این مبایث ووج  نللود  اصللوالً اجرا بانلل ، صللرف  ابراا ی  د اتللک   اگر ج ف،

اج اف   مقاصلل   اتللک ک  یکح بر آص   بلک  ج ف ن  صللرف م للقک، رتلل میب  نظر    ک دریاحی

 این  باتلک دننق    راجح کردص نلرایط اجرا  آص    اتلخااده مبخهی اتلک   رتلن ص ب  این مقاصل  نناامه ،

ی  د بر یک بسلخر معهایی   نلودمی  تلناتلی موجج    انخولاد  ، کر   ،اجخیاتی  نلرایط ین لنهی،

جینن اتللاس در  بر  بانلل ب  موردووج در ی  م للک     کار راه چوص  برری مبانی،  با جودرام   

تلرنک در تلا   ی   طو  واریخ اتل می نولوم با مولاح  واولنم رورده   با ووج  ب  این مبها،

با ووج    اما   تلوره ما  ه آم ه اتک  38 تام در آی   صلور ب ی  تلرنک    اگرچ   بنلودیینحهی اجرا ن

یکح در تلا  نحهی با ووج  ب  ضلر ر  یان نا    جاص   ننز وق م یان  این  ب  ر ایا   ارده،

اجرا ناواج  نل  این امر در مورد نر   موردنظردحن  ت م  جود مقاصل   ب  نا  بر ییایک اا ما ،

مقاصل    مولاح  بر ابزارجا   ایرا  ر گر خ  اتلک نرا  موردووج دیگر   نوتیب   جرا حریر   انا   تلایر  

نهعی این  صلف  صلور ب ورجن  دانلخ    وعبنر اا تلارق یا اانی امانی صلادق رواج  بود ک  بخواص  

اجخیاتی    نلرایط    ،  ضلعنک   این راتلخا بای  ب  نلاولنک مروکج، در را ب  مروکج انخسلا  دادب

 غنر آص ووج  کردب
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 اصل مصلحت و عنصر اعتدال  رعایت

برری اا ر خلارجلا بلا رتلایلک جوانلج امر   انگلار جرمولا    کهل میرتلایلک اصللل  موللللحلک ننز ایرلا   

  تی   دربسلنار تلهرن ه تی  نیای   بهابراین رتایک این اصل    بارهدراین  گفارنانوصصلور  بگنرد   

اتلک    الام  ی مهرر رواج  نل بی انل انگار جرمب  مح  دیک اتلخااده اا یقوق کنار    گرایا ب  

در کهار ت احک ب  رییک   رأ ک ات می ننز تهایک دانک   ب  رتایک نات ۀ وس ن    م ارا   ادار  

 بهبق(1420)طوتی،  مان 

 ی  کردب  برروردآص اتلک ک  با جرگون  ر خار نانلایسلک نبای  با نل    باااح امتهولر اتخ ا  ننز 

ننز   ر  منان ، ا ز ص بر رتایک وهاتلللج مناص جرم   مرااا ، اتخ ا    انگار جرمالام اتلللک در 

 جاآص راان  بای    گفارنانوصوابع اصلو  ار نی   تق نی اتلک ک    انگار جرمححاخ نلود اا تلویی،  

، اتلخااده اا اصل   درمریو را در ی  ضلر ر    نناا تلامان جی که ب   انگار جرم   را رتایک نیای  

ی انلی، جح ب  ححلاخ نظر    جح ب  ححلاخ کارآم  ، مهاتلللج    انگلار جرمکینهل  یقوق کنار     

 ب(1390)نوب ار،  رت مییفیر خهی ب  نظر 

، جرم   یاب میگسلللخرش   انگار جرم  دایرۀ   نلللودمی نخی نلیر  م ارل  یقوق کنار  بن لللخر  

نار  مق س ات م راضی  ک دریاحیمرااا  ننز در ذجن ا راد جامع  امر  تاد  جلوه رواج  کرد  

  اا نب    انخی آص کاتخ  نودب دیگر ایهک     درآی امر  تاد     صور ب ننسک وا ی ی ۀ جرم   گهاه  

یرجنز گردد   ولا یل    در یردهولا اا    کهل میایرلا     جلاآصموللللحلک ا راد   یان یرملک   آبر    

یل اکثر    جرم نلیل اد کردص   انگلار جرمامکلاص، ینثنلک   کراملک بزه دیل گلاص محاوخ بیلانل ب  

بسلنار  اا امور   احزام مقاما  انخظامی   نولایی برا  ک لف جرم   وعقنج   مرااا  مروکباص، با  

جهسلی   مها ی تاک، تلااگار  ن ارد    در جرا ح   یژهب   یونلییردهیان کرامک انسلانی   تلناتلک  

 بنودمیباتث انات   ح ا   مهکَرا  در جامع  

 

 اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات

نگاجی ب  آرا   ق ا  م لل ور امامن  بنانگر این مهلج اتللک ک  بسللنار  اا آناص کنار   مرااا  را 

رری یخی موللحک را بر رود گهاه  ک  ب  ا گون ب ، دانه میم ار موللحک نلام   یا انلاام دایر

)نل ن  ا  ،   م ار گهاه بانل ، وابع موللحک اتلک دایرمق م دانسلخ    معخق ن  ک  وعزیر بنا اا آنک   

آص دتللخ  اا  قن انی ک  تبار   جو  وعزیر را اتللخعیا  کرده   صللرایخاً ب    دربارهیخی    بی وا(ب

مهلق نا   ب   جو  نللرتی وعزیر   صللور ب گاک ک  آناص  وواصنیی،  یرداان نییتهوللرمولللحک 

، چراک  مقوود اا  جو  در بسنار  اا این تبارا ، جیاص اص  ثبو    جواا  ان گهاجاص   جی برا  

 ن اردب  مها اوی با مقن  ن ص آص ب   مولحک   گون جنچوعزیرا  اتک ک  

اا ررد جیعی   گنر رهب اصل  اتخبار موللحک در مرااا ، بنانگر این مهلج اتلک ک  الام اتلک با 

گر کب ب  ص  نظر  در، ویامی حواام   آثار کنار انگار  را  جایواهکارنللهاتللان  در تللایر   نظریا   

    جلامحل  دیلک ، رتلایلک اصللل  اتخبلار موللللحلک در وعننن مرلااا ، کنارانگلار  را بلا  نلللک

نل     الام اتلک مولاححی جیچوص  دجی تلزاایهک  در   ااجیل    تلاادمیمواج     جاییچارچو 
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نرار دادب این نو  اا نگلاه بل     موردووجل آتلللنلج آص بل  جلامعل  را جح     درجل اجینلک جرم اروکلابی    

 ق ا نل ه اتلک در ایهک  آیا وعزیر  قط ب  گهاجاص کبنره وعلق گر خ     نظرارخ فاتلک ک  باتث    مسلئل 

ک  مرااا   ان نا  ار ؟ وع اد  اا  ق ا با جینن نگاه صلر   جویان  ب  کننلودمییا نلام  جر گهاجی  

 نام ب  راطر اروکا  گهاجاص صغنره جایز ننسکب

وورم کنار  را    مسلئل بر این اتلاس، مقخولا  رتایک اصل  اتخبار موللحک در مرااا  آص اتلک ک   

     اتله ب   نلار  باواج  جر نلام را   گفارنانوصبگنریح، چراک  اگر    نظر درجیچوص یک ماسل ه  

اروکلا  جر گهلاه   تیل  نامهلوبی مورد مؤارفه   مرلااا  نرار دج  ک  این تیل  رود مهرر ب  وورم 

اجینک مقررا   ک ایناتللک  ااجیل    بارایاصماخلای   جا جهب رود اا   مسللئل این   گرددمیکنار  

ون    دارا  اکثریک ر خارجا  نامهلو  جرم ولقّی نل  ک آنگاه    که میکاجا ین ا  دجی  تلزاناظر ب  

مرااا  بانلله ، جرم   مرااا    کنار در اذجاص تیومی وب ی  ب  یک امر تاد  نلل ه   نب  آص اا 

 دی گاص رواج  ا خادب

 در آینه قضا  گراییکمینهاصل  

 حّدی یهامجازاتاختیارات حاکم در اجرای 

امر در    کلاربرد  ا ر دارد، آص اتلللک کل  آیلا یلاکح نلللرتی یلا  حی    اجینلک بحثی کل  در این امنهل   

ووان  اا اجرا  ی ّ امخهلا  کهل   چ  این ی  اا یقوق اح ی یا یقوق  صلللور   جود موللللحلک، می

جرا ح مسخوجج ی   جا چاحای ّ را اجرا کرد؟    جایاحک ناگزیر بای  در جی   ک اینآدمناص بان ، یا  

گاک   وواصمیب  ان نل هحبخ  اکثر  ق ا نا   ب   جود ارخنار برا  یاکح نلر   در امر نولا ک ام اتلک؟ ا

ووان  در ی  دالل اا اجرا  ی ّ امخها  که : صور  ا ّ  یق تاو   جیچهنن یاکح در ت  صور  می

ب  دتللک یاکح ب  معها    طورکلیب وعننن مق ار کنارجا  وعزیر  ب  وهاتللج جرم   اجرا  ی  د 

 اضیب حی اتک   ن  ن

ی   را در صلور  ووب    انرار تاو که ب صلور    جرا حووان  مروکج  بهابراین، اکهوص ننز یاکح می

یاکح و لانم دج  ک  اجرا  ی ّ، ماسل ه     جرگاهد م در صلور  وزایح م کا  ایکام اتلکب  

گردان ص مردم   چوص ر  جاییایاصضلرر  را در یی دارد ک  جرگز نلار  ب  آص راضلی ناواج  بود،  

   ر ناووانی   تلسلخی در یکومک   یا نلعل   گ لودص رخاا اصل  اتل م،  جن   وهار نسلبک ب  اتل م، 

 اوبا حخی دیگر در صور  اجرا  ی  بر یکی اا ات می با د  جا د حک ن ص آوا  خه    جه  مناص 

ب  اتلللک   گون جینن  مانه  آصب این یکح مهابق نات ه اتلللک   جی  موارد وزایح ننز ب    جاد حک آص  

  صلور  تلوم، وعفّر یا وعسّلر اجرا  ی ّ اتلکب موارد  ک  اجرا  ی  د، نامیکن یا دنلوار بانل  

 بهبق(1419)جانیی ناجر د ،  

 

 در اجرای حدودحدود اختیار قضات 

یاکح اتلکب د حک اتل می اتلک ک  بای    جا دتلخگاه   ت  هایراد ت احک اجخیاتی در جامع  ب  

تل احلک را در جلامعل  بل  جریلاص درآ رد   بل  جینن مهلاتلللبلک در اتللل م    اایهل همقررا  موجل     

ارخنارا  یاکح اتل می  تلنع   گسلخرده اتلک وا بخوان  در جامع  ت احک را برنرار نیای    در کهار  
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اتللل می اا  ظلایف   ارخنلاراوی     جلامعل در   مرلااا آص نظح   امهنلک را ایرلاد کهل ب انلامل    اجرا   

اجرا  ی  د اح ی این اتلک ک   قن  بای  اا بهابراین مهظور     برنلیرده نل ه اتلک   اتلک ک  برا  یاکح

در اجرا      قنل  حیادامل  ارخنلار    در  نلللرتی( را اجرا نیلایل ب  مرلااا یل  د   وعزیرا  )وهبن لا     

 بدجنحمینرار    موردبررتیدر جامع  را  مرااا برنرار   

اتلک ک  موجج، نو ، منزاص   کنانک اجرا  آص   ی  مراااوی   اتل مینانوص مرااا   15طبق ماده  

نل ه در نلر  مق س، ی  د با ووج  ب   بنهیینا  مرااا ب اا مناص  در نلر  مق س وعننن نل ه اتلک 

ایهک  اجرا  ی  ووتلط    تلنرغح  ان دادهرا ب  رود ارخولام   ا  یژهک  دارن ، جایگاه    جایی یژگی

در اماص یوللور اا امور اواانی بنن  ق ا  تظام اتللک اما اجرا  آص ووتللط  قن    ( )امام معوللوم  

  در تولر غنبک مورد ارخ ف  ق ا بوده   اا مسلا   جهراحی در  ق  نلنع  بوده اتلکب   اح لرایطجامع

 بگنردمیدر تور غنبک موردبررتی نرار    قن  حی  ووتطدر ادام  جواا اجرا  ی  د  حفا

 

 هیفق یولسط جواز اجرای حدود تو

 نظرارخ ف   الیک دارد،    ق ا  ننع  در ایهک  آیا  قن  در اماص غنبک، نسبک ب  این امور تریرتخی

ک   قن  در این امور یق  الیک دارد، تلل ربن  ان نلل هنللنخ مان    نللنخ طوتللی بر آص  ب  دارن 

تب احعزیز دیلیی، محی  بن اححسلن اححلّی، در کخا  جایا، نل ن  ا     نل ن  ثانی، صلایج معفّ ،  

، نلنخ یر تاملی بلک  بن لخر مخلررین، جیگی این نظر  (محی  بانر تلبز ار )صلایج کاای  االیکام 

نظر م ل ور معر ف نل ه   تهواصب ین نظر در بنن تلیاء    ا ان کردهنلنخ مان    نلنخ طوتلی را نبو  

م تی  (اجرا  ی  د)تی  ناضلی ب  تلح رود در یقوق الل     مسلئل اتلکب بلک  بعولی اا  ق ا در 

جیچهنن ظاجر کخا  نلرایع       نق  نل ه اتلک   مسلئل یلی ت م این   ت م ب  حی اا ان نل هاجیا   

،  (ایی  نرانی  ملّااتللک )  مسللئل وردی  مؤحف در این   ماخوللر احها ع محقق یلی، یاکی اا نللک  

جواا را ارخنار    نظری رو ی،   اللآیک ی  د  ال  یاکح اتلل می اا  ق ا  معاصللر، امام رینهی    

حن  الی  وکا  االمور احسلناتلن  کاجراء   :  نویسل میب امام رینهی در کخا  احخحریر احوتلنل   ان نیوده

   ن  کارف احاراجا    احیاحنا  اح لرتن  اال امام احیسلینن   من نوب  حفحکاحح  د   احقولا ن    احیاح

یروا اححکام احرامع  اح رایط انام  احح  د   : نویسل میرو ی در رابه  با جواا اجرا  ی  د    اللآیک 

 5ب تلی االظ ر

 

  ن قی حادح  موا قنن   مااحانن جواا اجرا  ی  د ووتط  

در مورد اجرا  ی  د ووتلللط  حی  قن  در تولللر غنبک بنن  ق ا ارخ ف  جود دارد   جر یک اا 

موا قنن   مالاحانن     ادحل ادامل  این ادحل  در نلاحلج    در  بانل کردهبرا  اثبلا  نظر رود بنلاص   ا ادحل   جلاآص

 بگنردمی  ارایابی نرار   موردبررتی

 

 
 224 صمبانی تکمله المنهاج، مطبعه اآلداب، نجف اشرف.   تا، . خوئی، سیّد ابوالقاسم، بی 5
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 احف: ادح  موا قنن

 بنودمیدر مورد جواا اجرا  ی  د چه ین اتخ ال  ارا   ن ه اتک ک  در ذی  بناص 

یکح   موضلو ، م لام اتلک   جیچهنن   وهاتلج ب تق     یکحب ا  : ایهک  تلک و لریع ی  د 

دارد مانه  ی  انا   جاآصر اجرا   ، دالحک بمرااا وولری  بعولی اا ر ایا  در بناص تل  و لریع این  

این تل  در اماص  ااآنراک بهابراین     برا  جلوگنر  اا و ار  نسل    ی  تلرنک ج ک یان اموا 

، ی  وعهن  این ی  د باتث ایراد مااتل  تظنح   موجج ارخ   در نظام  ان بانیننز   ( )غنبک امام 

تلک یکح جهوا ننز موجود اتلک     چراک  جود ن اردب   جاآصاجخیاتی اتلک حفا دحنلی برا  وعهنلی  

)رضلو    بانل   (تج) تولر حیم ار یولور یولر  دایراا طر ی اجرا  ی  د اا امور  ننسلک ک   

 ب(1385 رد، 

ی  چ  در کخا    چ  در تلهک مهلق اتلک   مقن  ب  اماص راصی ننسک، در تنن ایهک     ادح د م: 

بهابراین بای  ن ر مخقنن را ارف نیود   آص    را  ی  د بانلل چ  کسللی مخولل   اج  ان نکردهمعنن 

 بنودمییاکح اتک ک  امور ب  ا  ارجا   

اتلک    گون اینب این ر ایک  که می ر ایک یاض بن غناث ولین   ااجیل اا ر ایا     ا ت ّهاین امر را 

احح  د احی من احن  اححکح  من یقنح احح  د، احسللهاص ا  احقاضلی؟  قا : انام     ( )ک : تللحک ابا تب الل  

؟ تللهاص یا  که میتلؤا  کردم چ  کسلی ی  د را اجرا    ( )یام بن غناث می گوی  اا امام صلادق  

کسلی اتلک ک  یکح بر گردص ا تلک  این ر ایک     ت  هی  د ب     انام ناضلی؟ یولر   رمودن : 

دالحک رواج  دانلک بر ایهک  انام      ق اتلک،   ت  هب  انولیام ایهک  یکح نیودص در اماص غنبک ب  

 تکبجاآص  ت  هی  د ننز در تور غنبک بر  

  جح    اللیقجح )نوللا   در بسللنار  اا موارد م ام  دارد     مسللئل تللوم: ایهک  اجرا  ی  د با  

 ا حی  چراک اجرا  آص رواتلخ  نلود  حفا بسلنار بعن  اتلک ک  اا ناضلی، اثبا  یق ب  ص   (احهاسیق

)مکلارم   نل ارد  ا  لایل هاتلللک   مقل مل  بل  ص ذ  احیقل مل    (اجرا  یق)  مقل مل  د می(  نولللا  )

 بهبق(1418ننراا ،  

 

 مااحانن  ادح  : 

اا مخقل منن نظنر ابن اجره   ابن ادری   نظرنهعدر رأس مالاحانن جواا انلامل  یل  د در املاص غنبلک،  

ب اا مناص  قن اص نرص معاصلر،  قن  ان نرارگر خ یلّی د   قن  نرص جاخح   ج لخح، محقق   ت م  یلّی 

عووم انو    بهابراین یا  تن  ایی  روانسار  انام  ی  د را ب  امام م اللآیک نام ار ننع  مریوم 

 بدان نییاجرا  ی  د را مراا    ( )در اماص غنبک امام معووم 

نا لنن ب  جواا اجرا     ادح را نسلبک ب    ایراد نا لنن ب  ت م جواا اجرا  ی  د، در تولر غنبک،  

د  دحنل  ا     د م یعهی رتلایلک     الامل این اتلللک کل     جلاآص   ااجیلل     کل انل کردهیل  د  ارد  

تن  در ویام اامه  مهلقاً  اجج  ری  د نل    انام موللحک   مهلق بودص آیا    ر ایا  آص اتلک ک   

چهانچ  مقخولا  یکیک و لریع    نناا   جود دانلخ  بانل   ( )بانل  ب  ص آنک  ب  نولج معولوم  

آص نق لی ن انلخ  بانل ، در  رض ی  د بر محور مسلخحقنن مرااا  د ر بزن    انام  کهه ه   مرر  
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ت م دتلخرتلی ب  مرخ  ین  اج  نلرایط، ت    مؤمهنن   تلج  یخی  سّلاق آناص بایسلخی مخول   

 ب(1387)محقق داماد،  این امر وعهن  نگردد  گاهجنچانام  ی  د نرتن  گردن    

االتل م   انلعثنا   : در دتا ح ان کردهجیچهنن این ت ه برا  اثبا  م تا  رود ب  ر ایک ایر اتلخهاد  

یولل  اححکح  ال احح  د    ال نق  نل ه اتلک:  ( )تلی   اا  ص بزرگوارنلاص،ای ر اا  ،( )اا امام صلادق 

 ال احریع  اال بامامب

ک    ج ک ااایننو  ب  جواا اجرا  ی  د در تولر غنبک   رتل میبا ووج  ب  آنچ  بناص نل  ب  نظر 

ا   ییایک    نظری   م لل ور  ق ا ننز اا   اتللک م جواا  نظری  ت   ادح اا  ورنو این نظری    ادح 

 دانسکب  قن  حیاجرا  ی  د  را اا ارخنارا    وواصمی، راحی اا نو  نبان    ان کرده

 

 حدی شرایط اثبات و شیوه اجرای مجازات

کنار ، یان   ا ن اده  دراحک تلناتلک کنار  اتل م در ی  د نلرتی ج ک کاجا ینام جا  مهای 

کرامک انسلانی مااطباص، جلوگنر  اا برچسلج جرم روردص ب  ا راد، مولوص مان ص جامع  اا تاد   

  جا  مرلااا ی     یان انخظلام اجخیلاتی، راجکلارجایی اا نبنل  بزه یونلللی، وحینل    جرا حنللل ص 

ادحل  اثبلا  دتوا  رلام   ینچنل ه را   اابرروردار     یلا درتننن بر مروکلج    تلللالک   تلللهگن

 ب(1391)مخوحی ااده نا نهی   یسنهی،    کرده اتک   بنهیینا

نیون  برا  اجرا  ی  انا   تهواصب   باتلک ی   بسلنار دنلوار   مرااا در یقوق جزا  اتل م اثبا   

جح بای  ب  نحو  نلللاج جا بای  چ ار نلللاج  نللل اد  دجه    یا رود مروکج چ ار بار انرار نیای ،

یا ت  بار انرار که  تلح یاص    بار د یا   باریک ک  اگر کسی   دان میب ر    تق  راصی دی ه بانه ،

یخناجی ب  چ ار بار انرار ننسلک  حی اا ا دیگر انرار جرم ثابک نلود،  با بانل ک  نرار   درجایی نلود،

 ب(1381)محقق داماد،   نن ی   بای  با چ ار بار انرار صور  بگنردهک  چ آی میر ح نر  ب  دتک  

  رایخی ب گنران  اتک ک  تاک   چهاصآص  کنانک انرار   ن اد   محخوا  نرایط مربوط ب  ت د، در انع

ن انلخ    بن لخر ب  مسلخور   جرا ح  گون اینب  وحقق مرااا  در  ا ت ن گاک نلار  مق س  وواصمی

 مان ص رهایا  ن ر ن اص گرایا دانخ  اتکب

جهایی اتلل م   تللناتللک   کنار  در  ق  اتلل می،  جا محکومنک در با  اجرا  مرااا  بسللنار  اا 

یا یک دتخ  بنیار    تلن محکوماا نبن  اجرا  صور  ی  بر   مقرراوی  باتک یرجنز اا مرااا    تلو ب 

در اجرا  ی  د   ت م اجرا  ی  رجح بر  ولرنربا ووجن  ت م جواا   جرچه (  ضغث )ص وایی ورک  

 جیل   ،کهل میمحکومی ک  جرم ا  با انرار ثابک نللل ه   در یا  اجرا اا گودا  رار  نللل ه    رار  

 ب(1383)یسنهی،   اتک اا ت م اصرار نار  بر مرااا  در تناتک جهایی ات م   جایین ان 

بر   گفارنانوصآنللکار   تلهی گویا  آص اتللک ک     صللور ب  مرااا بر اجرا    ولکن ت  ه بر این 

م یح   یه لانی ن لللاص اا آص    کنارجلا اجرا     آنکل یلا  دارد،  وللکنل نقا ورذیلی   بلاادارنل گی کنار  

دیگر  ننز کل  دالحلک بر تل م    دحنل   داردب  بن لللخر بل  بلاایر ر  مررم ووجل     گلفارنلانوصدارد کل   

نظنر حواط   ارو اد    جرا حابزار اجرا  ات ام در بعولی اا   وهو  ،نیای می مرااا موضلوتنک دانلخن 

بر اا بنن بردص  ت  ه  ماخلای در ر ایا  برا  آص ذکر نل ه اتلک   آنچ  م ح بوده، جا راهاتلک ک   



 
ئی 

گرا
 وا

 یا
ئی

گرا
هم

د: 
دو

 ح
در

را 
ه گ

مین
 ک

ئی
ضا

و ق
ی 

نین
 تق

یی
جنا

ت 
اس

سی
 

422 
ب تلناتلک کنار  اتلک اا ناین  دیگراص  مررم ایراد ارتا  تیومی برا  جلوگنر  اا اروکا  جرم

    گنر تلاک ،  تلو یکمسلخوجج ی ، دارا  ینچن گی راصلی اتلکب اا  جرا حاتل م در رولوم 

ی  د در نظر گر خ  نل ه اتلک   اا تلو  دیگر، موانع   جرا حیسلاتلنک باالیی ک  در  رایه  اثبا   

 جود دارد، تی ً اجرا  یل  د را امر  بعنل    د ر اا انخظلار،  جلاآصبسلللنلار  کل  در اجرا  مرلااا  

موانع جل   بر تلللر راه اجرا  مرلااا  یل  ، کیخر    جیل اینبلا ووجل  بل     کل طور بل کرده اتلللک،  

   ین ا کرد ک  راحی اا ویامی موانع بوده   نرایط کام  اجرا  ی  را دارا بان ب وواصمیمورد   

 حساسیت در اثبات حدود

 حد  اثباتدر فنی و فن آورانه ات موثر  مستند 

موضلللو     ،یل  د در یقوق کنار  ایراص   وحلنل  نل ر  اثبلاوی این دال ل اثبلا   ارایلابی دالیل   

اا  بک  اروباط مسللخقنح   ب  ص انکار  با یقوق طر نن دتو  کنار  دارد  نللود یراجینخی ولقی می

اا این ر  برا  وحلن  ب خر ادح    آنرا ک  جرا ح مسلخوجج ی  ارخولام ب  نظام یقونی اتل م دارد

  ننز جایگاه   ی  دتلیی در نلیر  این گون  اا جرایح الام اتلک ب  تلارخار یاکح بر ادح  اثبا  در 

در اغلج    بمناص ادح  یفیر خ  نللل ه در یقوق کنار  اتللل می ایراص یردارخ  نلللود تلح ناضلللی در

  ادح  اثبا  آص جرم ننز ب  صللور    طرق ،ی  اا وبننن موضللو  جر یک اا ی  د  ق ی،جا   کخا 

 1370جینن نلنوه اا تلو  نانونگفار   در نانوص مرااا  اتل می مولو     بج اگان  بناص نل ه اتلک 

 ،انرار  :در ینا گر خ  نل ه بود ب  طور کلی دالی  اثبا  جرایح در  ق  تباروه  اا ،در کخا  ی  د ننز

این اتاس در یقوق ات م نهاتایی  بر    بتوگه    نسام  در برری موارد   تلح ناضی ،ن اد  ن ود

ووان  اا نرا ن میا   بانلل    نتلح ناضللی موجج گردی ه ک  وحوللن  دحن  اا تللو  ناضللی میهو   

یرک اتلک   بای  بر طبق آص یکح  ،ده که    تلیی ک  اا این طریق ب  دتلک می آی موجود اتلخاا

ان   ب ادح    مسلخه ا   هی    ن آ ران  ک   اتله  ین لر ک تلیی ب  دتلک آم هدج    ایقاق یق که 

 نقا ناب  ووج ی در یوو  تلح ناضی دارن ب

ین للر خ      راز  با ب ره گنر  اا ابجا    هوص دانسللک ک وواص طنف  تللنعی اا م ار ادح   هی را می

جا  ماخلف مانه  بررتلی صلحه  جرم، جیع آ ر  جا  تلیی  هی ب  طور مخهو    در امنه آامایا

جلا  جلا یی برد، معلایهلا  تلیی    هی، آاملایاوواص اا رجگلفر آن لا بل   انعنلک آثلار   بقلایلایی کل  می

ووان   رایه  انگ ک، ردیا   دیگر ت  ح، جیلگی می  ژنخنکی   بنوحوژ ، ب ره گنر  اا آثار  نظنر اثر

 (1399جا نودب )تلو    راویی، دادرتی را وس ن    تبج ک ف  انعنک 

ابزارجا  گوناگوص     اتللک ک  نانللی اا ین للر ک   ی ران  دالی    نرا هآ مقوللود اا مسللخه ا   ن

ووان  نسلبک ب  ک لف  گنر  اا این ابزارجا میک  دادگاه با ب ره  ا گون ب    گرددوکهوحوژ  یاصل  می

صل ا  ضلبط   ،وولا یر یاصل  اا د ربنن م اربسلخ  موجود در مح   نو  جرم بیقایق ان ام نیای 

جا   مخن ینامک ،مح  آنخن دجی ولان جیراه طر نن یر ن ه  ،نلل ه مهخسللج ب  یکی اا طر نن یر ن ه

ووانل  اجخیلاتی می  جلا نلللبکل  نلح یلا وولللویر موجود در    ،خ حموجود در ولان جیراه نلللاکی   م

بهابراین در این به  نقا ادح   هی    ن آ ران  در اثبا      ران  ولقی گرددآ مولادیقی اا مسلخه ا   ن

 گنردبی  د   چه  ر ی  نوا ی مروبط مورد بررتی نرار می
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 الف: مستندات فنی

ادح  اثبا  جرم را مهحوللر در   1392نانوص مرااا  اتلل می موللو   160ایراص در ماده    گفارنانوص

انرار، نل اد ، نسلام    تلوگه  در موارد مقرر نانونی   تلح ناضلی دانسلخ  اتلک   با نلهاتلایی صلری   

هی    ن آ ران  ، مرا     رصللخی را برا  م ارل  ادح   میکی اا ادح  اثباوی جر  تهواصب تلح ناضللی  

  ارخنارا    اتها  با  ک نحو ب اتللک    داده وغننر   انعنک   ک للف  تللیک  ب   ج ف را  راجح تللارخ   

 صلور  در  ی راه آررین  تهواصب  را  رولومک   ول     اتلک   انع  ک لف دنبا  ب  دادرس ب   گسلخرده

 بنن اا  (1397)ماخار ،   باتلک  کرده  بنهیینا  دتوا ب  دادص یایاص  ج ک      انعب  رتلن ص  امکاص  ت م

نلهاتلایی تلریع تلح ناضلی    باتلک تلح ناضلی اتلک   کهونی ویرکز   محور آنچ  مفکور  نانونی دالی 

 در  تلیی  ادحل   مل ارلل را برا      امنهل ،  گلفارنلانوصاثبلاوی جرا ح اا تلللو     یکی اا ادحل   تهواصبل 

 نام تلیی ادح  اا  صلری   صلور ب   گفارنانوص جرچه   باتلک   تلارخ   راجح  اثباوی دحن  این  ایرمریوت 

برا  ناضلی   خعارف  تلح میولو موجبا    نولایی   اماره   تهواصب  ک   جسلخه  نادر اما این ادح  نبرده

ووان  در رود جا   تلح ناضلی نلیر   تلنعی اا ادح  تلیی را می  بصلادرکهه ه یکح را  راجح آ رن 

ی تلح ناضللی در  ق  اتلل می   نانوص مرااا  اتلل می وا ک  جایگاه   ن ر  اثباو  ا گون ب   داده

در نلیر  تلناتلک جهایی   باتخبار  ادح  تلهخی را  راجح آ ردووان  موجبا  بیجایی اتلک ک  یخی می

جا  تلیی   نظری  کارنلهاتلی در امنه   ناضلی ب تلیی ووتل    ادح ورین طریق  وحولن   ایی م حنول 

 بواووی مروبط با موضو  یر ن ه اتک 

مق ما  آص ب  ت  ه نلللام  وی ن وینز یق یا   مهظورب کارنلللهاتلللی وحقنقی اتلللک ک  دادگاه  

الام    ا یر  رواج  ک  اط تا   هی   تلیی یا       اا ا  مینب  نام کارنلهاس می  دار صل ینک 

ن  هی  ا یا اتلخهباط   اتخقاد رود را اا نر  ج ه ننسلک در ارخنار دادرس نرار درا ک  در دتلخرس دادگا

نانوص آینن دادرتلللی کنار  مقرر  83بر جینن اتلللاس ماده   (1382)کاووایاص،   ب    تلیی   بناص که

تلیی یا  هی یا   اانظرآناص   اظ ارنظرآی  ک   دتو  ب  تی  می یاا اج  ربره جهگام  دانلخ  اتلک ک 

ببب ب م ه س ارایا    دیگر صلایباص یرف  ،دار تلاا ،ماولوم الام بانل  اا نبن  یزنلکمعلوما   

جلا   آثلار   ت  ح  ببب : برا  معلایهل  اجسلللاد   جرایلک داردمیجیلاص نلانوص مقرر    88جیچهنن ملاده  

نیای    اگر یزنلک نانونی نخوان  یولور یاب    یا در جایی  ناضلی اا یزنلک نانونی معخی  دتو  می

که ب جرگاه یزنلک نانونی در امر  واولم  نانونی نبانل ، یزنلک معخی  دیگر  دتو  می  یزنلک

اصل    نانونی   هاا این مقرراا یزنلک مخاولم دتو  ب  تی  آ ردب   ووان مین انلخ  بانل  ناضلی  

ناب  اتلخهباط اتلک ک  بر مبها     (1392)صلادنی،   واولولی-ادح  تلیی در مسلا    هی ب   حز م ووتل 

ب  ص ارف نظری    سللک مراا نن ،در موضللوتاوی ک  جهب   هی   واوللوللی دارد  اصلل ، ناضللیاین 

  294/ 294در دادنام  نللیاره    ااجیل موضللوتی ک    کارنللهاس نسللبک ب  صلل  ر یکح ان ام نیای 

  ک :  ر خ  اتلللک نرار گ   ولکن دیواص تاحی ک لللور با این تبار  مورد   37نلللعب    1319/ 9/ 16  مورر 

دیگر انلللعار  رأ ب  نظر رود اکخاا کرده   یکح صلللادر نیای  یا در   ،ووان  در امور  هینیی درسدا

( 1388ج ب )اراتک،  یکح وقوللنر نرار د مه لللووان  و للانم رود را دانللخ  اتللک ک  دادگاه نیی
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نل ه اا نلعب     صلادر  1398/ 9/ 9مورر    9809977120800558نیون  دیگر در دادنام  نلیاره    تهواصب 

  DNAد م دادگلاه کنار  یلک اتلللخلاص  لارس ج لک ایراا انلا  بل  تهف   اکراه بل  نخنرل  آاملایا  

دیواص تاحی ک لور   31اتلخهاد گردی ه ک  اا موجبا  یولو  تلح ناضلی در یر ن ه امر بوده   نلعب   

  اتللخهاد ب  نخنر  آامایا با در نظر دانللخن    99/ 3/ 17مورر    700175دادنام  نللیاره    موجج ب ننز 

نلللیللاره   دادنللاملل   در  جیچهنن  اتللللک  نیوده  ابرام  را  رواتلللخلل   دادنللاملل   رجللام  گاخلل   ینا 

دیواص تاحی ک لور ننز با اتلخهاد ب   33صلادر نل ه اا نلعب    1392/ 2/ 11مورر    9209970910600106

ن ه تلح یر  خ حمخوح  نللل ه   م  طا رابه  ی ر    ران   بنن   وا ن در رولللوم  DNA آامایا

 برا یاص  دانسخ  اتک  جاآصایی برا  وحقق نومخعارف 

ن لاص    آص ظاجر    یولر  بناص نل ه اتلک   صلور ب ق  اگرچ  ادح  اثبا  دتوا جح در نانوص   جح در  

چنز    ک دج  ک  ادح  اثبا  یاحک انحوللار  دارن  اما ووج  ب  ما وم تلح ناضللی در  ق  نللنع   می

، ولو  آص تلحی  ایهک  مهابع    نلودمیبنه    انرار یاصل     ،ک  اا طریق نل اد   اتلک  راور اا آص 

بودص ادح  اثبا  نخ  را رواج  اد   تی ً   یولر نن    ،رودرودب    ب  امور راصلی ننسلک  مهحولر

ب  ردک  رواج را اا مح  دیک رار     ی  د[  ااجیل   تلللایر دتا   کنار   ] نخل      اثبلا  دتوا طرق

 1392نانوص مرااا  ات می موو    211این ر یکرد در وبوره ماده   (1382)جیعی اا نویسه گاص،  

 ،محلی  قنقا ، وحگر خ    موارد  اا نبن  نظری  کارنلهاس معایه  مح   نرار  گفارنانوصمورد یفیرش 

  تهواص ب  ووان می را  بانلله   آ ر  تلح  نوتاً ک  اماراوی    نرا ن  تللایر  ضللابهاص گزارش ع،مهل  ظ ارا ا

    مبانی بودصن یولر   نیود  اتلخهاد  کنار  ادتا   اثبا   یا  نای در جاآص با     دانسلک   ناضلی تلح  مسلخه 

بانل  مث  نظری  یزنلکی تلح آ ر   اًماده بنانگر آص اتلک ک  جر تلیی ک  نوت این در  ناضلی  تلح اصلو 

  جا  ینامک ،  اا دتخگاه در   تهجگنرب ره ،این آثار انگ ک   طر نن،نانونی  نلح   صو  مهخسج ب  

 موجلج بل در جینن اروبلاط    بووانل  مسلللخهل  یکح دادگلاه  انع گرددمی   ببب،  DNAآاملایا    ،ولاهی

دادگاه کنار  یک د م صللادره اا نللعب    1398/ 9/ 9   مورر 9809977120800558دادنام  نللیاره  

انرلام     اکراه،دالیل  مورد اتلللخهلاد دادگلاه ج لک ایراا ادتلا  انلا  بل  تهف    ااجیلل اتلللخلاص  لارس  

 اژص نللاکی   انهباق آص با    تللوا جا  موجود در حباس   بر ر   نیون  PSA     DNAآامایا 

 31نلعب    99/ 3/ 17   مورر  99-175یر  ای  اتلخارا  نل ه اا مخ ح بوده ک  بر اتلاس دادنام  نلیاره  

 بنرار گر خ  اتک   ابرام دیواص تاحی ک ور مورد

  نرار گر خ  اتلک   وا ن نانوص ارنراحفکر مورد   212در نسلیک ارنر وبولره ماده   درتلخیب ا  ک   نکخ 

ووان  نیی، نللودنیییقنن ناضللی  موجج    نوتاًک     تللخهباطیمررد تلح ا درجریا ببب  :ک  هگردی  مقرر

دادنام  نلیاره    موجج ب  ،گاخ یناجا  در جینن اروباط   برر ف دادنام  بم ک صل  ر یکح بانل 

اتلخاص  ارس  یک صلادره اا نلعب  تلوم دادگاه کنار    1398/ 12/ 24   مورر 9809977120600753

  ،DNA اژص نلاکی در آامایا   ا ب  مخ ح اا تلو   هخسلج ک لف نیون  م  :اتلخ ال  نل ه اتلک ک   چهنن

  تلوا  )  آامای لگاجی  اک  آحودگی تلو   بسلاچ     درو  ن اردر  نو   دالحک نهعی ب  احزامی طورب 

اا   بردار نیون  تلنل  آامای لگاجی مورد اتلخااده آامای لگاه اتلک ک  دارا  تلر یهب  اتلخری  برا  

 ب دالحک بر  نو  درو   ،ووان  نهع یقنننیی ،ورونج اینب      (ورنللحا  نوایی ماخلف ب ص اتللک 
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نلعب  د م دادگاه کنار  یک اتلخاص    بالام برا  وحقق تهواص اص دانلخ  بانل   نلرتی    نانونی منزاص

با جینن اتلللخ ال     ،1398/ 4/ 25مورر    9809977120800230نلللیاره دادنام     موجج ب ننز،    ارس

  بر برا لک مخ ح بل  او لام انلا  بل  تهف را صلللادر نیوده کل  بر اتلللاس دادنلامل  نلللیلاره   رأ 

 ابرامدیواص تاحی ک لور مورد  47نلعب   اانل ه    صلادر  1400/ 1/ 23  مورر  140006390000047273

ن ه اا صلادر    1392/ 5/ 14مورر    9209970910500173در دادنام  نلیاره    ااجیل   بنرار گر خ  اتلک 

اظ ارا  ی ر مخ ح مبهی بر تزییک    ،مبانی تلح دادگاه  :دیواص تاحی ک لور چهنن آم ه اتلک  32نلعب  

    سلک واانف ب  مخ ح نن  مبنن انخسلا   [،ک   بانل می] واجی یزنلک نانونی در ر ا  انع  ب  جهگ    گ 

 ببب بماقود اتک   ،ن در د  مسخه  دادگاه   صف بنّ  بببکه نییهاد تی  ات  بردالحک اثباوی 

  : مسخه ا   ن آ ران 

جا   ین لر ک در یا  یاضلر باا ناب  ووج ی اا دادرتلی کنار  معهوف ب  انرام ادح  یاصل  اا 

مروبط با جرم   ک لف یقنقک     جا  انعنک چ لیگنر  ننز در دتلخنابی ب   ولثنر ران  اتلک ک   آ  ن

  نابلنک اتلخهاد   آ ر جیعگرچ  مسلا لی نظنر نحوه   ب  تلریع ت احک دارد  درن ایک اجرا  صلحن 

ما این امر مانع اا یفیر  این ادح  م لللک وی را در  رآیه  اتلللخااده اا این ادح   راجح آ رده اتلللک ا

  و  ی جا  نانلی اا این ترص     جاک  بای  برا  چاحا طورجیاصسلک  اا مزایا  این ادح  نن  مه  ب ره

ب )ط یاتبی،  بردار  نودن ایک ب ره  ،جویی نود بای  اا ظر نک    رصک یاص  ن ه اا آص ننزچاره

 بببانرار    ،ود مکی  ادح  تللهخی نظنر نلل اد  نلل   تهواصب ا بای  ر  جهایی  تلیی ادح  ،وردی بی( 1396

 با  برا  ادح  تهخی ولقی کردیسخ جایگزین نا ،یخی در بسنار  اا موارد

رام ی  د  طورب جا  نولایی ک  بسلنار  اا جرا ح   با در نظر دانلخن این  انعنک تنهی در یر ن ه

م یی نظنر  جرا حدر  ،سلک   این امرنن  یراانلرتی در بسلنار  اا موارد اا طریق دالی  تلهخی ناب  ا

با یقوق طر نن دادرتی دانخ    ت  ه    کارانب  ص   اروباط مسخقنح  ببب ک ورا ا ب  تهف   اکراه  

ادح  تلیی را امر   حز م ووتلل  ب  ،جسللک ننز   احهاسیقبرری اا ی  د نللرتی م للخی  بر   ،بر آص

نانونی تللهگنن ک  برا     کنارجا اا تللو  دیگر با ووج  ب   بنایفیر نیوده اتللک ضللر ر    اجخها 

ضلر ر  اتلخهاد     ، ج اص نولایی   ک لف یقنقک   انها ج ک    ،بنهی نل ه اتلک جرا ح ینا  گون این

   ود، ی نظنر نل اد  نل ووج  ب  ادح  تلیی را د چه اص رواج  نیود یخی در برری اا ادح  اثبا  تلهخ

در ص  ر   ،وردی  جود دارد ک  بی  ببب طر نن یر ن ه باود   ن یخی وبانیامکاص رها    رامونی   یا 

 باتک   مؤثریکح بر برا ک یا محکومنک مخ ح 

مخع د  اا   ی  د، موللادیقدر نلیر  اثبا    ،کنار  یک اتللخاص  ارس  جا دادگاهدر ر ی  نوللایی  

 این امر ن لانگر آص اتلک ک  امکاص ووتل  ب  ادح   ن  بناب  م لاج ه اتلک   ران آ ووتل  ب  ادح   ن

مراجع تاحی   بامر  یفیر خ  نل ه   وقریباً ب  ص ارخ ف اتلک   تهواصب ج ک ایراا تلح ناضلی     رانآ

این ر ی  را اا ج ک نابلنک اتللخهاد ب  ادح  تلیی مورد یفیرش  ،نوللایی نظنر دیواص تاحی ک للور ننز

صلادر نل ه   1399/ 4/ 1مورر    9909977120800147  نیون  در دادنام  نلیاره  تهواصب  ب اننرار داده

ولو  تلح ناضلی در رولوم اثبا   یمبانی      ااجیل   ،اا نلعب  د م دادگاه کنار  یک اتلخاص  ارس
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 بودص نخنر  آامایا اتلن   سلااواژ  نظری  یزنلکی نانونی در رولوم مثبک   ،ب  تهف   اکراه بزه انا 

   باتک  گردی ه ات م  ناکی حباس ر    بر مان ه  بانی جا نیون   ر   بر

 فنی و فن آورانه در نفی حد   مؤثرمستندات 

حز ماً در ج ک اثبا     ، نآ ری را  راجح مینولایوحولن  تلح    ا ک  موجب   ن آ ران  مسلخه ا   هی 

مسلخه ا  تلیی    ،جا  نولاییبردار  ن ارد بلک  در بسلنار  اا یر ن همحکومنک مخ ح نابلنک ب ره

در این به  نقا موثر   چه   ب هی در راتلخا  صل  ر یکح بر برا ک مخ ح ب  ناضلی کیک رواج  کرد

 نودبمیر ی  یاکح در رووم مسخه ا   ن آ ران  در ص  ر یکح برا ک بررتی  

 الف: مستندات فنی

اا مسلللخه ا  تلح   مسلللخه ا   هی   تلیی در   گنر ب رهبا   وواصمیراجبردجا  نانونی ک    ااجیل 

 1399نانوص مرااا  اتلل می موللو   91ماده    ،اا آص ب ره گر ک   ی  کنارجا  ی  راتللخا  وع

ت م درک ماجنک جرم انرام نلل ه یا    ااجیل ماخلای   جا ضللر ر   گفارنانوصدر این ماده  اتللکب  

کنار    جا  اکهاآص را ج ک اوااذ   انیهنن مروکبچدر رنلل    کیا  تق    نللب   ،یرمک آص   ننز

  یبلا ار لاق جهبل  واانا   ووأمکل  غلاحبلاً    (جیلاص نلانوص  89ایلاحل  کنار  ملاده  )مقرر برا  اطالا    نوجوانلاص  

  اا ب  رتلینک  اوهجل ی،این ر یکرد نانون  ،دیگرتبارویب   بدر مورد نلهاتلایی نرار داده اتلک   ن ،دار

ک    (1398)  نلاکر   نلودنلهارخن مسلئوحنک کنار  نقولاص یا خ  در یقوق کنار  ایراص محسلو  می

مسلئوحنک واانف یا خ  در نلیر  ی  د نلرتی موضلوتی ناب  ووج    یراجینک    گون ایننلهاتلایی  

صلادر    1400/ 1/ 8مورر    140012390000015219وواص ب  دادنام  نلیاره  در جینن اروباط میب  اتلک 

آص در رولوم بزه انا    موجج ب انلاره نیود ک   ارس نل ه اا نلعب  ا   دادگاه کنار  یک اتلخاص  

دادگاه با ارف نظری  یزنلکی نانونی در رولوم منزاص تلن مخ ح در ینن اروکا    ،ب  تهف   اکراه

  جا  ب نیوده     وردی  یاص تا  بوده اتک نسبک ب  رن    کیا  تق نی     18کیخر اا   ک جرم 

نانوص مرااا  ات می  89مخ ح را ب  اتخهاد ماده    ،بوده  کنار نانونی ات ام ک  برا  انا  ب  تهف مقرر

 بتا  نگ  ار  در کانوص اص ح   وربنک محکوم کرده اتک  5ب  وحی   ،1392

 مستندات فن آورانهب: 

 ران  در راتلخا  صل  ر آ اا ادح   ن  گنر ب رهاا   جاییجلوه وواصمیدر نلیر  تلناتلک جهایی نولایی 

 ادح   ن  ب  یکح برا ک را م لاج ه کرد   این امر نانلی اا جیاص رولوصلنک نابلنک اتلخهاد د  تلوی

در  :نیون   تهواصب  ببانلل   ران  جح در راتللخا  اثبا    جح در راتللخا  نای جرا ح مسللخوجج ی آ

صلادر نل ه اا نلعب  یهرح دادگاه کنار    1399/ 12/ 3مورر    9909970716500330دادنام  نلیاره  

ارتلاحی بنن طر نن     جا ینامکبا تهایک ب  اظ ارا  طر نن   مخن   ببب   :یک اتلخاص  ارس انلاره کرد

  حک   تلل  آی   ولان جیراه م للاج ه  نلح طر نن در جلو  تابر بانک   نظری  یزنللکی نانونی  

رود صل انک ن انلخ  اما دحن    م رک یا نرا ن   ظ ارا اگرچ  مخ ح در ا ،جاولانطر نن با آنخن دجی 

یکح بر برا ک ای لاص    ،بببر اااین  باتلک  گردی هن  ق یحو ،نیای   مهخسلج ک  او ام را ب  مخ یاص    ی  اماراو

صلادر   1400/ 2/ 20مورر    140012390001017548ره    یا در دادنام  نلیا ب نیای میصلادر   ات م  

  ، با تهایک ب  محخویا  یر ن ه   ایهک  در  نلح مورد اتخهاد  :  بببچهنن آم ه اتک   ،ن ه اا جیاص دادگاه
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ان    تلابق  ارخ ف نبوده   نلاج اص ننز چ ره ای لاص را نلهاتلایی نکرده  نلهاتلاییناب   نچ ره مخ ین

موجج یولو  تلح یقنن   مخعارف گردد   اا طر ی جرگون  ان ام  ووان نیی  ببب  بنن نلاکی   مخ ح

بر برا ک   رأ یا وحقنق ج ی  برا  ک لف جرم ی  اا گفنلک نلاکی میهو  اتلک بهابراین دادگاه  

 بنیای میمخ ح صادر   ات م 

 بزه پوشی استیس

ی  ، ت  ه بر ایهک  ایراد اطینهاص راطر    جرا ح  یسلللاتلللنک در اثبا     گنر تلللاک  جی این

ا راد مغرض را ب  دنبا  دارد، در راتلخا  بزه یونلی     چنهیووطئ  نلرآتلایا ان گی ا راد جامع  اا 

، مخلثر جاانخیب بزه یونی   جلوگنر  اا ا  ا   اتک ت م اصرار بر اثبا  جرم ی   ننز ناب  وحلن  

این   ااجیل ،  دج میاا نگرش راصلی اتلک ک  رهوط برجسلخ  تلناتلک کنار  اتل م را نلک   

ار نی ینگردجا  جزایی   رتایک    جا جهب بر    ولکن     ادایی کنارب  تلناتلک    وواصمی  جاتلناتلک 

بزه یونلی ر ش راصلی اتلک ک  مبخهی بر گرایا ب  (ب  1378)صلادنی،   مولاح  تیومی، انلاره نیود

  موردووج  ار نی   مولاح  اجخیاتی در تلناتلک کنار  اتل م    جا جهب کنار ادایی   ننز ب  ححاخ 

  رهایا  نلاولی    ان  جهب    جرا ح ق ی ناظر بر  _یار ن  نلیاربیر ایا   در  نرار گر خ  اتلکب

رود حغزش  مررم ب  تللخر گهاه   یونللانن ص رهاب ان نلل هنللام رهاکار مردم   ورغنج  _تیومی

آ رد   ب  راه راتلک    رودر  روی لخن را تلهی نکه    ب  ووب    نوتی اناب  نلبی بنن رود   ر ا  

رها    نلللودمی  جرک  دیگر  ک  گهاجی مروکج  اانی درآی    در جبراص رها  رود بکونللل ب

وللروا ک  بر اتللاس آص ی  کهه می  اتللخهاد( م)ب  ر ایخی اا ینامبر    ای للاص رود را ماای ب اردب

ر ا آص را   ک چهاص را بجونللان ،  آص  ،نللودمی مروکج (  اا این اتیا  یلن  )محرما  جرک   ، رمای می

را نزد ما  اش که  بر ا  ی  را جار  رواجنح    ( رودباطن تللر)  دار اگر کسللی  اما   که میتللخر 

 ب(1380)یسنهی،    تارک 

 بر عفو و بخشش د یتأک

اتل می ب  نربانی یا در صلور  مر  ا  ب    نلریعک   غاحج اتلک، جاآصک  جهب  رولوصلی   جرا ییدر 

نیای    نظرصللرفنزدیکاص ا  این یق را داده ک  دتوا  کنار  را ب  راه بنه اان    یا اا وعقنج مررم  

غاحج ولقی نل ه   جاآصک  ینثنک رولوصلی    احهاتلییق جرا حدر   بهابراین    یا با ا  مولاحح  نیای ،

 اگفار  ارخنار تاو   مرااا  ب  نربانی دارد     تلو ب مق س اتل م گرایا م ل ود     نلار   اتلک،

نربلانی را موجلج    تاو    جود محلف را    وبعلا  مخرولج بر تل م مرلااا  مررم،   محل  دهجز در  

 تقوط کنار   انخاا  یکح مسئوحنک جزایی دانسخ  اتکب

ب  گرددمی  بودص کنار اا نظرا  برری اا  ق ا ننز اتلخهباط  مهت  ه بر مهاحبی ک  گاخ  نل  حز م  ای ه

جیچوص نلر    جرا ییصلایج جواجر معخق  اتلک ک  وعهن  انام  ی  د   ت م جلوگنر  اا  نو   

باتث  ز نی   انخ لار محارم   مااتل     جاآصماولوم  مرااا اتیا    اتله ب   تلرنک   انا ریر،

اتلک   اا طر ی برا    جرا حدانلخ  ورک جینن محارم     مهلوبنک   آنچ   در نظر نلار  ننز   نلودمی

ک  جیاص امکاص انخ لار مااتل  اتلک    مقخولی  انام  ی  د چ  در اماص معولوم   چ  در اماص غنبک،

 باتک موجود  



 
ئی 

گرا
 وا

 یا
ئی

گرا
هم

د: 
دو

 ح
در

را 
ه گ

مین
 ک

ئی
ضا

و ق
ی 

نین
 تق

یی
جنا

ت 
اس

سی
 

428 
گفنلخ   جا تل هدر یک مقایسل  اجیاحی مناص نظرا  ای لاص   ان ی ل  برری اا یقون اناص کنار   

یقوق    اانظر مرااا تلللودمه      باج فگاک ک  انام  ی  د اح ی اا این اا ی  وا ی  د    وواصمی

ی   جح دیگراص مرتو  ن ه    کنارجا اتیا     تلنل ب یعهی   (1372)نلامبناوی،   تر ی مهابقک دارد

  (  ین لگنر  تیومی)ه  ر ک جریر   تلرنک ناوا  نلر  جیچوص انا، جرا یی  ب  دنبا  اروکا   

نکخل  آرر در   تهواصبل (  ین لللگنر   رد )  نیلایل میجح رود مررم اا اروکلا  جرم جل یل  روددار   

موضلوتنک   کحدتلک  نل ، گاخ بای  گاک دالی   وق   ننز ر ایاوی ک     مرااا بحث طریقنک دانلخن 

در این اماص اثرا  نامهلوبی بر جامع   مرااا اگر   رولوصلاً ،ان اادمیرا ب  وردی    مرااا دانلخن 

 گردد  ات میموجج  جن ات م   نظام   بساچ نکه     ولمنننار  را  موردنظردانلخ  بانل    اج اف  

یکح   رود(  ره)یکح یکومخی ک  بر مبها  نظر امام رینهی  بر  بها ب  رهر ا خ ،   اگر موللحک نظام

کل  اگر اجل اف    مسلللئلل در جوا  این   ا تل هاجرا  مرلااا  را مخونف نیودب  وواصمی  ا حی اتلللک،

کل  این امر نوتی و لللریع    دارنل میاجرا  یل  د را مخونف نیود بنلاص    وواصمی  یل  د وحقق ننلابل ،

یاتلخ بای  گاک ک  ت م انام  ی  د نسلخ  جو  آص ننسلک ایرا ی    در  ،نلودمیب تک محسلو   

انام      جو نل ص وکلنف در   تلانط اتلک اجرا گردد،   اجج   ویکن   ووانایی   نبود مانع،  با جود

نلرط در   ک این  برا   نلریعک ثابک وا ر ا ننامک ننسلک،  نسلخ مانع   نبودص ووانایی،  با جودی  د 

ویکن   ووانایی امام بر انام     با جود جو  انام  یاصل  ن ل ه اتلک نسلخ در صلوروی اتلک ک  

  جو  انام  اا امام تانط گرددب

مقن  ب  چارچو  مقاصل    چراک   ب  معها  تر ی نل ص دین ننسلک،  ان ی لیموللحک ت  ه بر این 

 تلنع    ا گسلخرهموللحک در این معها  رنخنر د   مبانی یقوق اتل می ننز جسلکب  جاوئور نلر    

 برا  وس ن  امور مسلینن در جی  اد ار   ا زایا دامه  یکومک   نوات  نرتی اتکب

را ننز در موارد   مرااا اا طر ی دیگر اگر نولل  ما د ر کردص جامع  اا مااتلل  اجخیاتی بانلل    

 ق ا  د ره م لر طنک ک   ق ا  بزرگوار     حفا  مااتل  بن لخر نلود،  بسلاچ راصلی مح  د نیاینح 

  اا   که میمسللیاناص طبق مولاح  رودش با جرم مباراه   یاکح  جامع  امر ا، در بودن  ات م دانلخه ،

در نلانوص مرلااا  تیومی آمل ه بود بر این اتلللاس بودب وغننر   آنچل     کهل می نو  جرم ین لللگنر   

  حی  یکح مهسلوخ دیگر وکرار ناواج  نل ،  ایرا  (1390) نض کانلانی،   ردایکام با نسلخ واا   دا

  نلرایط امانی   ننااجاوغننر ایکام بر اتلاس مقخولنا  اماص ب ین معهاتلک ک  نانوص ارنر بر اتلاس  

نانوص   دیگر  اتلک   اگر ر ا  مقخولنا  اماص وغننر یا ک   ب  یاحک ا   بااگ لک،  جار   کهونی،

 ناسک یاکح رواج  ن ب

 موانع ثابت فقهی در اجرای حدود

  ن لاد ووبل ، کل  بل  صلللور      أ ق ی اجرا  یل  د اا جیلل  نلاتل ه در  بهل  موانع  3در این گاخلار طی  

 گنردبثابک مانع اجرا  ی  جسخه  مورد بررتی نرار می

 درأ مقوم اصل در مرحله اثبات  قاعده

ی در نلرایط اثبا  بزه ننز اجرا  مرااا  را در کهار موانع اثباوی بای  اا موانع اجرایی یاد کرد ک  یخ

معها ک  جرگاه   ب ین ببانلل میاین موانع ایراد نللب     اتیا  نات ه درء    ااجیل  بنیای می  غنرمیکن
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نلک   نلب   در اصل  یکح یا موضلو     نلود  میمکلف اا ر   ج   ب  یکح یا موضلو  مروکج جر

 ب(1381ا  رویی،  )نبل  موجج د ع ی  اا    رواج  گردی 

 مکلای ک  اا یکح یرمک نلر  ریر مهلع نبوده   یا م لر   را نونلن نی ی   بجه ارد،  بهابراین

مرد  کل  در  راش (  آص نبلانللل   برر فیقنن    کل درصلللوروی)انلاکلار کل  ادتلا  اکراه نیلایل      رد 

ک  کاالیی را اا مهزحی    رد  جیسللر ا تللک با    نزدیکی که ، ک اینرا بناب    ب  ووللور   یرودان

ننز   ما صایج را ب  ا  با ن ه اتک   یخی   ما  رار  نیای    تج  ادتا نیای  ک  صایج آص ما ،

 گرددمینب   تانط    اته ب در ویامی این موارد ی    (ایراد نب   برا  یاکح) نیای این گاخ  را رد  

 ب(1392)جواص جعار  برهورد    تاداوی، 

نود    اتلکب بر یای  یک نات ه مسلح  ق   ک   نات ه درء  نامن ه م اا توام  تلقوط مرااا ،  نلب  

رى ک  با  نلودب یخ  بزجکاجهسل  م  جرا حاى مانع اجراى ی  د   اا آص جیل  ی  در جرگون  نلب  

چ ار بار انرار ب  انا محکوم ب  رجح نل ه، جرگاه ینا اا اجراى کنار یا در اثهاى آص مهکر انا نلود،  

ب بسلللنارى اا  قن اص با ووج  ب  حز م ایخناط در روص ا راد   هبق(1367)تاملی،    نلللودمرااا  نی 

ک را ننز ب  رجح ملحق  گنرى ننسلک، مواردى ک  انا مسلخوجج ات ام اتل در ی  د بها بر تلاک   ک این

ان ب نللب   در حغک ب  معها  احخباس   یونللن گی کار   مانه  آص اتللک   در روللوم معها  نیوده

گاک: اصله ح نلب   در نات ه   وواصمی  درمریو  جود دارد، اما  نظرارخ فاصله یی آص بنن  ق ا 

 ر دمیدص  انعنک ب  کار  درء اا معها  حغو  آص د ر ننسللک   ب  جیاص معها  احخباس   ر نللن نبو 

در موارد  ک  امر بر مروکج یونن ه     درء ی  د ب  نب   نات ه   اتاس بر ب(1387)یاجی ده آباد ،  

نلود   دننقاً یرمک کار  بر    معلوم نگردد   یا در موارد  ک  موضلو  بر ناضلی ملخب  نل ه   

 بنودمیای   یقنن، یکیی را صادر که ، اجرا  ی  د مهخ طور نهعب نخوان  

 نهاد توبه اسقاط کننده در طول فرایند 

در  رجه  نرآص   تلهک اا جهب  مثبک   ارانلی ب  آص یردارخ  نل ه     ک مسلا لی اتلک  ااجیل ووب   

آیا    ر ایا  مخع د اا ووب  صلحبک ب  مناص آم ه    در بر دمیاتل م ب  نلیار    مکخج  دریک امخناا  

مهرح نل ه  جاآصدر برری اا   صلرایک ب انسلاص ب  آص و لویق   ورغنج نل ه اتلک   تلقوط کنار 

 اتکب

ووب  مروکج ک  تبار  اا ی للنیانی اا گفنللخ    ووللینح ناطع بر ت م وکرار گهاه اتللک در نانوص  

نانوص   114ماده   مهابق  نرار گر خ  اتلللکب  گفارصنانو   موردووج  1392مرااا  اتللل می مولللو  

 نفف   محارب  جرگاه مخ ح نب  اا اثبا  جرم،  اتلللخثها ب موجج ی    جرا حدر    6مرااا  اتللل می

 جرا ح  اگر جیچهنن  ،نلودمیاا ا  تلانط   ی   که    ن امک   اصل ح ا  برا  ناضلی محرا نلود،  ووب 

 
قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود، حد از   استثنایبهدر جرائم موجب حد  - 114ماده . ۶

عفو مجرم   تواندمی. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه گرددمیاو ساقط 

 یه از مقام رهبری درخواست نماید.را توسط رئیس قوه قضای

 توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.  -1تبصره 

توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده    کهدرصورتیانجام گیرد، مرتکب   دیده  بزهدر زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال   -2تبصره  

 .شودمیمحکوم  هاآنتعزیری درجه شش یا هر دوی  به حبس یا شالق
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  دادگاه  صلور  ووب  مروکج یخی ی  اا اثبا  جرم، در   وق غنر اا نفف با انرار ثابک نل ه بانل ،

ارجحنک    بهابراین  تاو مررم را ووتلط ر ن  نوه نولاین  اا مقام رجبر  دررواتلک نیای  ووان می

  اطریق  بلک   ووب  بر ی    یفیرش ووب  در ی  د ن للانگر آص اتللک ک  ی  د موضللوتنک ن ارن ،

 بان جرمبرا  اص ح مررم   باادارن گی اا اروکا  

رتلل  یخ  در مورد نظر جی   قن اص مسللقط ی  انا، حواط   مسللایق  اتللکب ب  نظر م  اوااقب ووب   

انلاى بل  تهف ننز جرگلاه بزجکلار بخوانل  جیراه بلا ووبل ، مره  تلنل  را راضللل  کهل    اا طرح دتوا بلاا 

 رت بدارد ب  کنار نی 

)موتللو     جایز ک   اجج اتللک  وه ان   -جیچوص جر گهاه دیگرى   -ووب  اا اروکا  جرم جهسلل  

وحی  مرااا    رجای  اا کنار   مهظورب کسللان  را ک   احسلل متلن ح معوللوماص ب(1364برهورد ،  

ب  آناص ووصلللن     صلللریحاًکردن    کردن  ب  ووب  یه ان  و لللویق م ارر ى نزد آناص ب  انا انرار م 

 7انرار ب  گهاه، در یه ان  ووب  کهه ب  جا ب نیودن  وا م 

 مجازات اسالمی( و قانونفقه   بر اساس)  حدی یهامجازاتنقش توبه در سقوط  

،  ق ا   یقون اناص احهاسیق    اللیق  وقسلنح کرد: وواصمییقوق را ب  د  نسلح   به  وقسلنحدر یک 

    احهاسیقرا در برابر   اللیق جاآص، برری اا ان کردهرا با وعابنر گوناگوص وعریف   اللیقمسللللیاص، 

ب  معها  چنز  اتک ک  معاد  یق جامع   للایق:  گویه می    ان کردهب  معها  یقوق تیومی وعبنر  

اتلک ک  مروبط با ط ار    یاکنزگی اجخیا  بانل ، این  ولنلخی اتلک ک  اا دین  جرا ییاتلک    

 بکه میبرراتخ  ک  اجخیا  را اا اضیح     نابود  ییایک  

مقابل  با بزجکار  ک  نانلی اا وردی  در   جا برنام  اگفار  نقا  رتی   ثانو  ب  یقوق کنار  در 

نن  ب  اج اف یقوق جزا  اتل می اتلک، ولکن  بر   مهظورب تلرکوبگران  تلهخی    جا ر ش  اثربا لی

 را در یی دانخ  اتکب ادایی کنارتناتک  

مباراه تلن  جرم در اتیا    جا نلنوهای انحولار در نظام جزایی اتل م، ضلین ن ادایی کنارتلناتلک  

اا ر یکردجا  تللاک تللرکوبی مخیایز اتللک را    ضللوحب مرااا ، امکاص ویسللک ب  ن ادجایی ک  

 کنارولتلنسلاوی اتلک ک  در یقوق جزا  اتل می   در راتلخا     ااجیل  راجح کرده اتلک ن اد ووب  

اتلکب  نل ه  بنهییناآیه  مباراه با بزجکار  ، در یروو جلج جیکار    م لارکک بزجکار در  رادایی

اتلللک کل  مررم    ا دا طلبلانل ننل  بل  اجل اف یقوق جزا، انل املا   مهظوربل بل  ص وردیل  مؤثرورین راه  

ب  ص ایسلاس اتیا    لار اا رار ، برا  ورمنح آثار جرم اروکابی   وغننر مسلنر ان گی   اصل ح 

 بدج میرویا انرام 

در وبعنک اا مهابع  ق ی   موااین نلرتی با ر یکرد  ب یع    1392مولو   نانوص مرااا  اتل می 

نرار داده   موردووج کنار  را   جا  اکهان اد ووب  در تللقوط  جز ی، ولثنر کلی یا  تللابق بینسللبخاً  

اصل ح بزجکار اا طریق نوتلااگار  دا طلبان       مهظورب   ا کهه هرنرهاتلکب این ولتلن  امکاص 

ک  اظ ار ووب     طور ب ب  گرددمیجا  کنار  را موجج  وونف جریاص مخعارف دادرتلی راجح کرده،  

 
 . 4از ابواب مقدمات الحدود، روایت   1۶، باب ۳28، ص 18عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج  .۷
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  ب تللاادمییا ادام  ینگرد مخ ح یا صلل  ر یکح   اجرا  مرااا  را معلق یا مهخای  وعقنج   ایراا آص،

بلا واکنلک نقا ووبل  در جرا ح ماخلف، وللثنر ووبل  در تلللقوط مرلااا  یل   را در ملاده   گلفارنلانوص

 نانوص مرااا  ات می مورد یکح نرار داده اتکب 114

 در ی  دنقا ووب  

اثبلا    نلفف   محلاربل  جرگلاه مخ ح نبل  اا  اتلللخثهلا بل موجلج یل     جرا حدر    :داردمیمقرر  114ملاده  

ب جیچهنن اگر  گرددمیجرم، ووب  که    ن امک   اصل ح ا  برا  ناضلی محرا نلود، ی  اا ا  تلانط  

 وق غنر اا نفف با انرار ثابک نل ه بانل ، در صلور  ووب  مروکج یخی ی  اا اثبا  جرم،  جرا ح

 نوه نواین  اا مقام رجبر  دررواتک که  ب ر ن تاو مررم را ووتط   ووان میدادگاه  

یل   ووبل     جرا حدر کل ام    کل اینر مورد این ملاده تللل  نکخل  ننلاا بل  وحلنل    بررتلللی دارد  ا    د

واا   ووب  نب  اا اثبا  جرم   ووب  بع  اا اثبا  جرم چنسلک؟   تلوم  ک اینولثنرگفار اتلک؟ د م 

ا   در جوا  تلؤ   آیا در صلور  ووب  مخ ح نلرط دیگر  جح برا  تلقوط مرااا   جود دارد؟  ک این

باتث تلقوط مرااا  دانسلخ  اتلک    وه اییب د م بای  بگوینح ک  این ماده، ووب  نب  اا اثبا  جرم را 

جرم با انرار ثابک نل ه بانل ،  ک درصلورویاگر ووب  بع  اا اثبا  جرم صلور  گنرد، وه ا    ک دریاحی

 ررواتک که بنوه نواین  اا مقام رجبر  د ر ن تاو مررم را ووتط   ووان میدادگاه صر اً  

  یاکی  ووان میک  جهوا جرمی ب  اثبا  نرتلن ه اتلک،  درامانیدحن  این واکنک ر نلن اتلک  ووب  

حز ماً ب  این دحن   گرددمیاا ی لنیانی   اصل ح مخ ح بانل  حکن  نخی ووب  ی  اا اثبا  جرم انرام 

در این موارد دادگلاه وه لا  برا   رار اا مرلااا  انرلام گر خل  بلانللل ب بل  جینن دحنل     بسلللاچل نبوده    

نوه نولاین  اا مقام رجبر  طلج نیای    این دررواتلک جح   ر ن    اتله ب تاو مررم را  ووان می

وه ا در یاحخی اتلللک ک  جرم صلللر اً با انرار مخ ح اثبا  گردی ه بانللل  ن  با دالی  دیگر  جیچوص 

ه   موجبا  اثبا  جرم را  راجح نلل اد ، تلح ناضللی  ببب ایرا  نخی مخ ح رود ب  جرم انرار نیود

این   ک ایننیوده اتلک، نلایسلخ  اتلک ک  واانف بن لخر  برا     در نظر گر خ  نلودب مولاف ب  

ووب  صللور  گر خ     ااآصی انرار   تاو بن للخر اا امانی ک  جرم با دحنلی غنر اا انرار ثابک نلل ه   

 بان ، یکایک اا ی نیانی   اص ح مررم داردب

کل  در مورد ووبل  ی  اا انرار بل  جرم بلایل  مورد امعلاص نظر نرار گنرد، این اتلللک کل  در این   ا نکخل 

مونعنک جح دررواتک تاو اا مقام رجبر  احزامی ننسک   دادگاه این ارخنار را دارد ک  یا دررواتک  

مهلق تی     صللور ب   گفارنانوصاگر   رتلل میااا  را مورد یکح نرار دج ب ب  نظر  تاو نیای  یا مر

  یا برا  انخاا  جر  کردمی  یعهی یا ناضللی را در صلل  ر یکح ب  ی  یا وبر   مررم مانر کردمی

، ب خر بودب در یا  یاضلر ناضلی  نیودمییک اا این د  وولینح، ناضلی را ملزم ب  اتلخنفاص اا رجبر  

تاو( بای  ) ور)اجرا  مرااا ( مانر اتلک   برا  اتیا  گزیه  تل     ورتلاک نخاا  گزیه   برا  ا

 برت میاا یاکح اتخنفاص که    این ناب  ایراد ب  نظر 



 
ئی 

گرا
 وا

 یا
ئی

گرا
هم

د: 
دو

 ح
در

را 
ه گ

مین
 ک

ئی
ضا

و ق
ی 

نین
 تق

یی
جنا

ت 
اس

سی
 

432 
 حدی یهاواکنشآثار توبه بر 

  بنهی یناکل  در یقوق جزا  اتللل می    جلاییاحعیل تک منزاص وللثنر ووبل  بزجکلار در جریلک اا انوا   

مخاا   بوده یا مهوط ب  نلرایط راصلی نل ه   جا اکهانل ه اتلک مخهاتلج با مبانی وقسلنح  وهویع  

 اتکب

 نلودمیوعقنج  جاآصجزایی، ب  اتخبار اج اف ا حی   اتلاتلی ک  در یروو وقهنن یا اجرا     جا  اکها

  انوللراف   دجه ه انفار  جا  اکهاانی )دیا ( ب  تباد  )کاارا (   جبر جا احعی تک  برت  ه  

 بنودمیبرانگنز )ی  د(   اص یی )وعزیرا ( وقسنح 

، گرددمیا حی و ل یل  وقهنهی   ین لللگنر  جیعی اتیلا     بلا جل فکل     دجهل ه  انلفار  جلا  اکها

نز  کنار  معیوالً ن ی   جسخه  ک  اا رووصنا  کنارجا  ارتابی   انوراف برانگ جا احعی تک 

  بل ی ی اتلللک نقا و ل یل    گرددمیوللکنل     جلاآصبرروردار بوده، بر یخینلک، نهعنلک    وریلک  

و ش  ر اااینمهوط ب  ت م اجرا  گسللخرده، مکرر   مسللخیر آص اتللکب   دجه ه  انفار  جا مرااا 

، اا رردانگلار   جلاآصبلا کیخرین اتیلا ، حکن بلا بن لللخرین وبلنال   ات م جل یلک در اجرا     نلللودمی

 مفکور در ا کار تیومی جلوگنر  نودب  جا رااا م

، جاآصمقولود در و لریع   اتیا   ورینم حانولراف برانگنز  اتلک ک     جا مرااا ی  د در امره 

و  ی  وقهنهی   اجرایی اتلکب نلای  ووج  ب  این ج ف موجج نل ه اتلک برری  قن اص اتل می ولثنر 

نای کهه ب چهانک  یهان ، ماحکن ،   کلیب   یا نقا آص را ووب  در اتللقاط ی  را ب  دی ه وردی  نگریسللخ

بسللنار  اا  رق  حکن بان نکردهظاجری    بعوللی اا یهابل ، ووب  را مسللقط مرااا  ی  محسللو  

امامن ، نللا عن    گر جی اا یهابل ، بر یفیرش ولثنر ووب  در تللقوط کنار ی  نظر    ااجیل اتلل می 

ک  بر د ع کنار اا وا ج دالحک   ان جسلخ   در ووجن  رأ  رویا ب  آیا    ر ایاوی ویسلک  ان داده

 داردب

ی  مخلثر اا مهابع  ق  نللنعی بر ولثنر ووب  در تللقوط  1392در نانوص مرااا  اتلل می   گفارنانوص

نفف   محارب ،   اتلخثها ب در جرا ح موجج ی     :چهنن آ رده اتلک  114وولری  دانلخ    در ماده  

جرگاه مخ ح نب  اا اثبا  جرم ووب  که    ن امک   اص ح ا  برا  ناضی محرا نود، ی  اا ا  تانط  

مروکج، ب جیچهنن اگر جرا ح  وق غنر اا نفف با انرار ثابک نلل ه بانلل ، در صللور  ووب   گرددمی

تاو مررم را ووتلللط ر ن  نوه نولللا نل  اا مقلام رجبر    ووانل مییخی ی  اا اثبلا  جرم، دادگلاه  

 دررواتک نیای ب 

 موانع متغیر فقهی در حدود

امانی   مکانی   ب  دنبا  وحو  در نللرایط  رجهگی، انخوللاد ، اجخیاتی،    جا مونعنک در بعوللی  

ان یکومک اتل می، با اجرا  برری اا ی  د، با  مث  موللحک ی ورم حتلناتلی  ببب، یان مولاح  

ایرلاد نظح   امهنلک دارلی   رلارجی     مهظوربل یکوملک اتللل می    ر اااین،  گرددمیچلاحا مواجل   

نار    با ووج  ب  بسخرجا  مخغنر امانی   مکانی،   موردنظریات ار  اا مها ع   مواح  ثابک   مخغنر 

 بنیای میاجرا  ی  د   درامنه ان ام ب  اوااذ تناتخی مهاتج  
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  دحن  ننسلک، ب  جینن راطر ویام مفاجج اتل می بر این   یکیک بیجیچهنن  رامنن   ایکام اح ی  

برا  جلج موللحک به گاص     در انعبا رن  ک  ایکام نلریعک مبخهی بر مولاح    مااتل ن    دین 

نز در تیلکرد بزرگاص دیهی ب  د ع ماسل ه اا آناص آم ه اتلک   این امر با ولم  در کخا    تلهک   ن

، مقاصل اح لریع  یا اج اف   مقاصل  ایکام اح ی، امر  اصلن    اتلاتلی  دیگرتبار ب ب روردمیچ لح  

نرار   موردووج   بای  در  ضللع   اجرا  ایکام    رامنن نللریعک جیواره    اتللک در واکر اتلل می 

  نامهلو  را در اجرا  برری اا   امنه  وبعا  تللوء  ووان میگنرد   نادی ه گر خن مقاصلل اح للریع  

 ایکام ایراد نیای ب

کنارجا  ی  د ننز وابع مولاح    مااتل  بوده   ب  دنبا  رتلن ص ب  اج اف   مقاصل  راصلی   ر اااین

نلریعک را ولمنن  موردنظر  مولاح   اج اف   اگر در مواردى اجراى ی  د، نلون میو لریع   اجرا  

ی ، در این صلور  یاکح اتل می اجااه رواج  دانلک اجراى آص را نکه    یا ایهک  ایراد ماسل ه نیا

این موللحک مهولوم جر اماص امام مسللیاناص با نگاج  ژرف   یکنیان     اتلاس  برمخونف تلاادب 

وا مرواع نل ص موانع، دتلک اا اجراى ی  د  ووان میدی ،  ور بزر اجراى ی  د را مسلخلزم مااتل  

 برداردب

 

 های حدی علت گرایش به حداقلی مجازاتمجازاتهای فراروی چالش

با ایهک  بسلنار  ااک لورجا  اتل می در مرااا  جا  ب نی ور ی نظر کرده ان ، اما در یقوق ایراص 

اتلک ک    جاآصجهوا این مرااا  جا الام االجرا جسلخه ، با این یا  م لک     معول وی گریباص گنر  

یکی اا دالی  تی ه   ووان میاین امر     ک جا  ب نی  ببب اتلک نامخهاتلج بودص مرااا  جاآص  اا جیل 

 گرایا ب  اتخااده ی انلی مرااا  ی   گرددب

 

 های بدنینامتناسب بودن مجازات

جا   جا  یقونی بسللنار  اا ک للورجا، یق نرار نگر خن انسللاص در معرض مرااا امر اه در نظام

نللودب یکی اا نلیر  یقوق کنار  ولقی می نامخهاتللج یکی اا اصللو  بهنادین یقوق نلل ر ن   در

جا   ایرادا   ارده ب  مرااا  جا  ب نی در تلله  بنن احیل ، نامخهاتللج بودص این مرااا  چاحا

 جاتکب

کهوانسلنوص ار یایی یقوق   3کینسلنوص ار یایی یقوق ب لر در ووضلن  رود ینراموص اصله یا  ماده  

نود   ود ر خار غنرانسانی   وحقنرکهه ه محسو  میا ، رب ر ات م نیوده اتک ک  جر نو  نکهر 

ر خار غنرانسلانی رود وحقنرکهه ه ننز اتلک  این کینسلنوص در وعریف غنرانسلانی چهنن بناص دانلخ   

اتلک:  ر خار غنرانسلانی، ر خار  اتلک ک  ب  صلور  تی   موجج ایراد درد   رنج نل ی  ر یی یا  

نللود ک  ووانایی  وحقنرکهه ه   نامخخاتللج محسللو  می ب  حفا ر خار یا مرااا ، امانیگرددییجسلل 

مقا مک جسلیی   ر یی نربانی را در جح نلکسلخ    موجج نلود نربانی در رود ایسلاس یقار    

مرااا    تهواصب جا  ب نی بر جینن اتلاس در بن لخر مخوص یقونی اا مرااا  ذحک   روار  نیای ب 

ک    ج ک ااآصجا  نل ی ، ر لن   نامخهاتلج با جرم اروکابی  نلودب چراک  مرااا نامخهاتلج یاد می
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  کرامک ذاوی   ینثنک   یک نو  اتلخااده ابزار  اا انسلاص مررم برا  رتلن ص بلللل  یک ج ف اتلک با

ب  معها   در انع  جا ک گون  ر خارجا   مرااا جا یق دارن  در مقاب  اینانسلاص مغایر اتلک   انسلاص

 ب(1387)رینیی نژاد،   انکار غایک بودص انساص اتک مووص بانه 

 

 جبران بودن اشتباه قضایی رقابلیغ

دحن  نانلی   این جبراص بودص انلخباجا  نولایی اتلکب  غنرناب تیلی اجرا  ی  د    جا چاحایکی اا 

وع اد  اا  ااآنراک    دج میاتللک ک  در جریاص محاکیا  جزایی ر    رهاجاییاا انللخباجا     

  محلاربل  دارا  مرلااا  مر  اتلللک  ننز جیل  یل  د   ارول اد  یل   مثل  انلا  محولللهل ،  جرا ح

نوبک چ ارم دارا  مرااا  مر  اتللک حفا    در تلل  مروب  مخواحی ی  بر  رد جار  نلل ، بع ااایهک 

 بگرددمیاین دحن  نام  ی  د ننز 

یوللو  راجی برا  جبراص آص در صللور   مرردب بودص کنار ات ام ک     نایفیربرگ للک دکخر نوب ار  

مخع د  ک  بر مبها  انللخباه   جا ات امننز  ن اردیا ج ا  دیگر  جود    را غرضک للف انللخباه یا  

  د نلیارمیاجرا نل ه   راجی برا  جبراص آص  جود ن انلخ  اتلک را اا دالی  مااحااص مرااا  مر  

 ب(1388)نوب ار،  

 بای   مزبوربا یفیرش اتلخ ال    ر اااین دارد جود    کنارجادر مورد جی   یادنل هناسلک آنک  دغ غ  

یفیرش این   اتلللک جیل  ر خلارجا  ب لللر انلللخبلاه یفیر   ااآنرلاک   انگ ی  را یفف کرد،  جاآصویلامی  

  بار  ایر وواصمینیون  آیا   برا  ،که میکارجا در جامع  را با آنلاخگی ر بر     ین لر ک اتلخ ال  ر ن  

ر ک ک  ب  دحن  ایخیا  رر اد رها در امور یزنکی   ر یار یی با موارد  جیچوص مر  یا ین ایا 

تباروی دتلک بردانلخن   ب  نبای  ب  تی  جرایی دتلک بزن ؟ یزنلک  نارتلایی در کارکرد تولو بنیار،

دحن  ایخیا  ر   دادص انلللخباه در آص مناص ان ی لللیه اص   ترف جامع  بر مههق درتلللخی  اا کار ب  

 اتخوار ننسکب

گردی ه اتلک ک    بنهیینادر نواننن موضلوت  برا  جلوگنر  اا انلخباه ناضلی و ابنر   ک ایند م 

نلاج    تهواصب  ببه دمیت  ه بر ا زایا دنک ناضلی راه را ننز بر  نو  انلخباه نولایی وا ی  د ایاد   

در اثر وقولنر یا انلخباه    جرگاه :گوی می  جاخادم نانوص اتلاتلی نام برد ک     صل یکاا اصل    وواصمی

ناضلی در موضلو  یا در یکح یا در وهبنق یکح بر مورد رام ضلرر  ماد  یا معهو  مخوج  کسلی  

طبق موااین اتل می ضلامن اتلک   در غنر این صلور  رسلار     مقولر گردد در صلور  وقولنر،

 بگرددمیاا مخ ح اتاده ینثنک   درجریا     نودمید حک جبراص    تنل ب 

 ص حذ   ملمورینمقاما  نوایی یا دیگر   جرگاه  اتک: آم ه ننزنانوص مرااا  اتل می  575  ماده در

یا دتلخور باادانلک یا وعقنج جزایی یا نرار مررمنک کسلی را صلادر نیای  ب    ووننف  نانوص، برر ف

 اناولا  دا ح اا تلیک نولایی   محر منک اا م لاغ  د حخی ب  م   یهج تلا  محکوم رواج  نل ب

برا     مسلئوحنک    دنک ب در موارد  وق برا   ادانلخن ناضلی   گفارنانوص  نلودمیک  دی ه  رطو جیاص

 جزایی   م نی مقرر کرده اتکب
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ی   انرار مررم اتلک   جنچ انسلاص تانلی با ووج  ب  وبعا    مرااا تلوم آنک  یکی اا طرق اثباوی 

مقر ص ب  صلللحک     در یکیی ک  با انرار  نیای نییانرار   دحن بییاصلللل  اا انرار، ب  ضلللرر رود  

 کح اتکب  بسنار  ثابک ن ه اتک ایخیا  انخباه،  تلن محکوم

تبار    ان ان ی لن همعول   نولایی تلراتلر دننا برا  ی  این  جا دتلخگاهک     ا چارهچ ارم ایهک  

 ین ر خ  جرم یابیب  جا وکهوحوژ  ( ایرادکردص مرای  دادرتی    ا چه مریل احف(  اتک اا:

اتلخااده اا ن اد   ت  هب وهظنح مقررا  دننق در مورد ت احک نل ود   نلرط ت احک برا  نلاج   ( 

نات ه درء   اص  برا کب  ( د بکه مین ود ب  دادرتاص در و انم ت احک ن ود کیک   وع ی جرح

این اصل  ب  ناع جر مخ یی اتح اا ایهک  برا  ا حنن بار مروکج جرم گردی ه اتلک یا م لیو  یکح 

صللحبک آرر در این با  بای  گاک    تهواصب      (1386)گل  ایاص،    وکرار جرم نلل ه جار  اتللک 

مانه  نات ه   ا ین گنران  ی     نوات  مرااا جا نرط دننق برا  ثبو    اثبا    اجرا   جود ده

 بدج میدرء   نات ه برا ک نوایی  بببایخیا  رها را در ی  صار کاجا 

 

 های بدنیاصل تحقیرکنندگی مجازات

 مرااا ب نی اتلک، وحقنرکهه گی یکی اا رولوصلنا    مرااا مسلئل  دیگر اصل  وحقنرکهه گی 

احیللی در ب نی اتک ک  جیواره با محکومنک ج انی جیراه بوده اتکب اتهاد یقوق ب ر  ملی   بنن

ک   مراااویکهه ،  را میهو  می  وحقنرآمنزغنرانسانی     مرااا ییایک اا کرامک انسانی، د  دتخ  اا 

رجسلخ  نامخهاتلج با  طور بر ن    کنارجایی ک  اتلاتلاً یا ب ب  دحن   نایک ذاوی  ی لنان  ب  نلیار می

 ب(1380)نوب ار،   ان جرا ح اروکابی

 نظام جزایی اسالم به سایر ابعاد آن  یوستگیپهمبهو  انسجام

جی  ارکاص    ینوتللخگیجحب      مه  نظامیکی اا دالی  مااحااص اجرا  ی  د در توللر غنبک بحث 

  م یریخی   اجخیاتی ،ار نی  این معها ک  اتل م نلام  ابعاد ماخلف وربنخی، ب   ایکام اتل می اتلکب

بلاتلث ار   در   جلاآصاا    جرکل اماتلللک   جیل  این ابعلاد در وعلامل  بلا یکل یگر جسلللخهل    ار   در  

ی  د برا    در انعدیگر  رواج  نل  بهابراین وا وحقق ویام ابعاد آص بای  ی  د را مخونف تلارکب  

آص    یاضلردارد   چوص در یا    ا  یژهک  اا ینث وربنخی ار نی   اجخیاتی نلرایط    اتلک   ا جامع 

 نرایط یاضر ننسک اجرا  ی  د جح بای  مخونف نودب

اتلک ک  دارا  ابعاد  ا مریوت  اتل م :نویسل میدکخر محقق داماد در این امنه     م یریخی:  رضینا

اا جیل  بلاالور دارا  یلک نظلام نلللرتی یقونی   مل یریلک    بعل   ماخلف یعهی بعل  وربنخی   ار نی،

کام     ینوتلخگیجحب    انسلرام مناص ابعاد ماخلف  وق،  در  بنلودمینلریعک نامن ه  اصله یاًاتلک ک  

  ی ثهآص ب  نظر یق  نلنع  ا ورینم حدر  رض  ق اص اجخیا  جینع نلرایط ک   یا   نلودمیایسلاس  

آص در وربنک جامع    مؤثرم یریک اجخیاتی اتللک ک  نقا   رأسکام  در  جا انسللاصت للری   جود  

  ب  دیگر  اتک مسلح   ب ی ی اتک ایخیا  ایهک  اجرا  تقوبا  نرتن  با وردی  مواج  نود ج   

اگر مورد   مؤمناتلک ک     ایوا ا ضلا در  رض آص نلرایط اتلک   در آص   مرااا   گون اینتلان 

  گاجی چهاص اا تفا    نلودمیی لنیاص   ب  اصلل  نلود،  اغاا  نلنهاص نرار گنرد   مروکج آص اتیا 
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واانف تفا    مهظورب     نلودمی یا نلرف(  م)ارر   بنیهاک اتلک ک  ب  محولر رتلو  ر ا 

با کیا  رضلایک نلبی ب  ص ان ک وردی    جرا حمروکباص   ا جامع ب در چهاص که میاح ی انرار ب  گهاه  

 ب(1381)محقق داماد،  گردن میصادره ب  اراد  رنج مرااا  را مخحی   رأ در 

 های بدنی با کرامت انسانیمغایرت مجازات

بل نی بلا کراملک ب لللر  جسلللخهل ، برری بر این بلا رنل  کل    مرلااا ا  مهکر مغلایر   در یلاحنکل  تل ه

اتللکب در   احیللیبننب نی مغایر با کرامک انسللانی   اصللو  یقوق ب للر   مرااا اصللو  یاکح بر 

اا نبنل  در آوا تلللوااننل ص مررم، یا یروا  مررم اا باال  کوه یا   مرلاااوی، امر اه  احیلل بننیقوق  

 نر ادص تج  تهگسار کردص )رجح(، یا ان اص با اتیا  نان ، یا  بله   با دتک   یا  بسخ ، یا با نی

 مرااا نهع دتلک راتلک   یا  چ ، یا نهع چ ار انگ لک دتلک، یا نل ق ادص را اا مولادیق  

جی  ی  د نلرتی ک  تلبج   درنخنر نلیارن    انسلاننک می برر فر لن   ر ف نلئوص ب لر    

دارن ب ان ی ل  یقوق ب لر ا الً ب  تلیک  معنن  وق احفکر اتلک را مها ی یقوق ب لر ات م می مرااا 

 ب ب نی    نزیکی، ثانناً ب  تلللیک مح  دیک ج   مرااا  ات ام   وقلن  ر   مرااا یفف کام   

ر د   بر این ر لللن ینا می مرااا نای    درمریو یفف آص   ثاحثاً یفف انحاء ر لللن ات ام   

نلرتی یعهی جی  ی  د نلرتی   وعزیر ب  نل ق  مرااا احیللی، دی  نا لنن ب  موااین بنن اتلاس، اا

 اا این اا ی  ر ف ضوابط یقوق ب ر   کرامک انسانی ولقی رواجه  ن ب

جا  ا حن  اتللخقرار جی ور  اتلل می ایراص   با وغننر نواننن جزایی   ب  جینن ححاخ اا جیاص تللا 

نقض یقوق ب لر در ایراص   صل  ر نهعهام    وعننن   مسلئل نار ب نی، ک   رولومب     مرااا نل   

نیایه ه  یژه در دتلخور کار کینسلنوص یقوق ب لر تلااماص مل  نرار گر کب برا  ناسلخنن بار در تلا  

میخهع صلادر   رأ  15مهای      رأ  6مثبک    رأ  21ا  با  در اج س چ لح کینسلنوص نهعهام  1984

ا   یژه برا  بررتللی  ضللعنک یقوق ب للر در ایراص وعننن نیایه هنلل  ک  ضللین آص مقرر نلل  

مخلتلللاان  و ش ایاد  صلللور  گر خ  ک  چ ره جی ور  اتللل می ایراص در انظار ج انناص   گرددب

یک نظامی ک  یایبه  ب  اصلو    موااین ج انی مربوط ب  یقوق    تهواصب ما  ش جلوه داده نلود   

جا  ارنر ننز مریع تیومی تلااماص مل  بارجا نقض یقوق  تلا  طی جا ننسلک، معر ی گرددبانسلاص

ب لر در ایراص را محکوم کرده اتلک   بر اتلاس گزارنلی ک  گزارنلگر  یژه در رولوم  ضلعنک  

 ولکن یقوق ب لر در ایراص ب  کینسلنوص یقوق ب لر   مریع تیومی ارا   نیوده اتلک، بر این نکخ  

گردن  ک  در ایراص   وحقنرآمنز محسلو  می  انسلانیغنر مرااا نیوده مرااا  نل ق   تلهگسلار، 

 ب(1389)ابراجنیی،   نوداجرا می

 هابودن این مجازات آوررنجخصیصه 

جح ایراد گر خ  نل ه اتلک   نهع تولو را اا باراورین  مرااا بودص این  آ ررنجیخی ب  رولنول  

دانه    ورذیلی بودص کنار ب نی   ایراد مولادیق کنارجا  ب نی   اا تلاا کارجا  ر یکرد وهبن ی می

ان ،  برری ننز بناص دانللخ  دانه باا کنارجا می  گون اینرا اا ایرادا     جوییتللخنزهی  وحقنر، انخقام    

آ ردب ورمنیی را بر بل ص بزجکلار  ارد می  غنرنلابل      نلایلفیرجبراصنللل ق، گلاه آثلار    یژهبل کنار بل نی،  

ووان  صل ماوی مانه  نرمز ، کبود ، وورم یزنلکی  ارد تلارخن ضلربا  نل ق بر ب ص ا راد می  اانظر
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جا  تلهحی، ا زایا ضلرباص نلج، ا زایا وع اد    احخ ا  موضلعی، ایراد درد   تلواش نل ی ، ارح

یا نلللک نور حوژیک، توارض ر یی نظنر اضلللهرا      کو تللله باال ر خن دما  ب ص،  وها     

جا،  ا سللردگی نب    بع  اا اجرا  یکح، وغننرا  بنونللنینایی در روص   وغننر در تلله  جورموص

  جا  اتلخاوانی   غنره را ب   جود بنا رد ایراد صل ماوی نظنر آتلنج نسلو  نرم دارلی یا نلکسلخگی

گرددب معیوالً نلرایط جسلیی   ر انی ا راد این صل ما  در اماص وحی  کنار آنلکار میک  بسلخ  ب  

ر د، ا راد اگر اا تل مک جسلیی برروردار بانله  این ضلایعا  بع  اا م وی ب بود یا خ    اا بنن می

جلایی را دارد کل  وحیل  کنار نللل ق   یلا یولللور در انل اص  حنکن در موارد  بزجکلار امنهل  بنیلار 

دجل  کل  در این ور کرده   جلاص بزجکلار را در معرض رهر نرار میک جسلللیی    را  رنح ضلللعنل 

موارد یزنلک نانونی با ووج  ب  آثار نل ی  اجرا  کنار نل ق   یا یب  نظر ب  ت م ووانایی وحی  

جینن دالی      اتللاس بر  این امر مااحاک با کرامک ب للر  اتللکب   دج بکنار ووتللط بزجکار می

احیللی ب  او ام نقض یقوق  م ا م جی ور  اتل می ایراص اا تلو  مرامع ماخلف بننمحکوم نل ص  

ب للر، یکی اا مبایث م ح امر ا ک  ووج  بسللنار  اا یقون اناص    عاالص یقوق ب للر  را ب  رود  

 ادانلخ ، بحث وعام    تلااگار  نواننن اتل می ایراص با نظام یقوق ب لر  اتلک ک  ر یکردجا   

طور تی ه تللااگار    وعام  ی را ننز در یی دانللخ  اتللکب برری با ات م نظراوی ب نظرا  مخاا و

نیایه    گر جی دیگر در یی اثبا  تلللااگار  بنن این نواننن   اتللل م با یقوق ب لللر را انکار می

 ب(1392)رانی   جیکاراص،   بانه انخوا ا  یقوق ب ر  می

احیللی یقوق ب لر  بنن یقوق اتل می   موااین بننا  اا محققنن نا   ب  نوتی تلااگار   یخی ت ه

ان    با  با اوااذ ر یکرد  تلاانلگرایان  ان ام ب  ی  وعارض بنن این د  تلنسلخح نیوده  در انعبوده   

این در یاحنسلک ک  یق نرار نگر خن انسلاص در  ان ب طرح نظریاوی تلعی در اثبا  مهلج رود دانلخ 

  بهنادین یقوق نل ر ن   در نلیر    یقوق کنار  ولقی نامخهاتلج یکی اا اصلو  مرااا معرض 

نلود در بسلنار  اا اتلهاد  طور مسلخقنح اا کرامک   ینث ذاوی انسلاص نانلی مینلودب این یق ک  ب می

 ب(1394)رضایی راد   جیکاراص،    ا    ملی یقوق ب ر نهاتایی ن ه اتک احیللی مههق بنن

 بدنیهای های حقوق بشری فراروی مجازاتچالش

ب نی اتلک، یکی اا موارد  ک  برری آص   مرااا جا  یقوق ب لر   رار    موضلو  دیگر، چاحا

جا  یقوق ب لر  اتلکب ب  این معها دانه ، چاحارا یکی اا موانع اجرا  ی  د در تولر یاضلر می

می  وا آنرا ک  دا ر  تیو  ا  در نواننن کلن  ک للورجا داردجا  یقوق ب للر جایگاه  یژهک  ات من 

دربلاره رو  یلا بل  بودص یلک نظلام یقونی، بلا مقنلاس اجرا یلا تل م اجرا  آص اصلللو  در آص نظلام،  

، نانولاص یقوق ب لر بوده   در در انعنلود   کسلانی ک  یایبه  ب  این یقوق نبانله ، تلهرن ه می

 مهاتبا  ج انی، مهز     مهر د رواجه  ن ب

دارلی در این رولوم مهرح نل ه، ب ین   نظراصصلایج اما در مقاب  موضلع نل ی   اا طرف برری  

ات می، بن خر اا ایهک  جهب  ب رد تخان  دانخ  بانه ،  مرااا نرح ک  ویامی انخقادا    ایرادا  بر 

کهه   ایرا نظام کنار  اتل م، جلو جرگون  نلب     ایراد را گر خ   اج اف تلوء   مغرضلان  را دنبا  می

که    این موللحک را در رأس امور   مق م  تز    صل ح را دنبا  میجا ب    ج ف رتلن ص انسلاص
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    گنر تللاک ، چهاص  طرفاایکنللار  برا  اثبا  ی  د،  چ دان ب چهانبر بسللنار  اا ایکام می

نللودب اا طرف دیگر، در یسللاتللنخی ب  رر  داده ک  تی ً منزاص ناچنز  اا جرا ح ی  ، اثبا  می

 تلللادگیبل عی در نظر گر خل  کل  بل   رض اثبلا  جرم، اجرا  مرلااا ،   رایهل  اجرا  یل  د ننز موان

میکن ننسلکب جیچهنن ب  اتخقاد برری محققاص اتل می، گاجی مولاح  تام  مسللیاناص، ت م اجرا   

اگر در نللرایهی   ر اااینآی ب  طلب  ک  این جح جزء نللرایط اجرا  ی  د ب  نللیار میی   را می

  ووطئ  دنلیهاص را  راجح نیای    مولاح  اتلاتلی   ورانلیب ان نه   رام، اجرا  برری اا ی  د، ام

یان موللحک  مهظورب صل  ر یکح یکومخی،    موجج ب جامع  اتل می ب  رهر ا خ ، یاکح اتل می  

نظر    اتلاس بر  ک چهاصمونک   مقهعی، یکح مقخولی صلادر نیای ب   صلور ب ووان    د ع ماسل ه، می

جا  این نیون   ااجیلل  یاکح اتللل می در این امنهل  ارخنلار تیل  داردب ره(،)  رینهیامام    ااجیلل  ق لا  

جا  دیهی نلهارخ  نل ه وواص ب   برابر نل ص دی  انلنک   وع ی  نظر نلار  در نواننن می  یفیر انعهاف

نظر  حی امر     اتلاس بر 1382در نانوص اتلاتلی جی ور  اتل می ایراص با دی  مسللیاناص  در تلا   

 1392نانوص مرااا  اتل می  225در نحوه اجرا  ی  رجح انلاره نیودب در ماده    جیچهنن باانگر 

آم ه اتلک:  ی  انا برا  اانی محولن   اانن  محوله  رجح اتلکب در صلور  ت م امکاص اجرا    ش

رجح، با ین لله اد دادگاه صللادرکهه ه یکح نهعی   موا قک ر ن  نوه نوللا ن ، چهانچ  جرم با بنّه   

 100موجج ات ام اانی محولن   اانن  محوله  اتلک   در غنر این صلور  موجج  ثابک نل ه بانل ، 

 ب برری ننز دحن  این مغایر  بنن جامع  اتل می   یقوق ب لر را در اتلک ضلرب  نل ق برا  جر یک  

جا  ر خار ، برا  رتن ص برری میهوتنک   ااجیل دانه ، مقررا  نانونی   واا   اج اف د  نظام می

 مقررا ان ب ب  اج اف مخوتلط   غایی اتلک ک  مکاوج ماخلف یقونی برا  ان گی ب لر ورتلنح کرده

جا  اراش آیه ک  در یقنقک    طور معقوحی با اج اف مخوتلط   ن اییجا  ر خار ، بای  ب   میهوتنک 

  ج ف   یی، رتلن ص ب  تلعاد    حف  دننو یک جامع  اتلک، مههبق   جیسلو بانل ب اگر ج ف ن ا

یقوق ننز یان نظح   تلعاد  اجخیاتی بانل ، در این صلور  ر ابط نام لر   جهسلی ووأم   مقررا 

انلکاحی ن ارد ک  بر اتلاس ایهک     وه ان ن انلخن با نظح اجخیاتی،   با رضلایک طر نن، ب  دحن  وعارض

 ب(1390)ک ر ایی،   نودقّی میجیسو با ج ف ن ایی )حف  دننو ( اتک، ارانیه  ول

 گراییکمینهراهکارهای حقوقی همسو نمودن حدود با اصل کاربرد 

جلا  یقونی در نظلام یقونی ایراص، چل  بلا یلفیرش تلللارخلار  علی وقهنن   مهلابع اتلللخارا  گزاره

یل   در مریلل  وقهنن  جود دارد؟   آیلا   مرلااا   یل انل  تلللاا     کلاجاراجکلارجلایی ج لک  

در ادام  ب  بناص ر یکرد یقونی در این رولوم     ؟تیلی اتلک   جاآصیی برا  جایگزیهی  راجکارجا

 ی   رواجنح یردارکب مرااا جا  ینا ر   اا چاحا  ر ک بر ص  جا راه

 

 احکام  تزاحم

برا  جایگزیهی   یا یخی یفف مرااا  ی    جاآصوواص اا جا   ق ی ک  میاصو    مقرره  ااجیل 

مهوللوم ی    مرااا ب ره برد، وزایح ایکام اتللکب ب ین تهواص ک  در توللر یاضللر، اجرا   

احیث    قن  ایراا که  ک   یووان  اا مولللادیق وزایح ایکام نلللیرده نلللودب جرگاه مرخ   یا  حیمی
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ی     وعارض   وزایح با ت احک    مرااا ی  تلارق یا تلایر انلکا  اا  اجرا  یکح رجح یا نهع

کرامک آدمی، یا در وعارض با یان مولاح  اتلاس نظام اتل می اتلک   اا با  جهب  ر لونخی ک  

ووان  اا نلود   در وزایح با یان ن اتلک   نوراننک اتل م اتلک، میدارد موجج  جن اتل م می

 دررهر  ملانهل   ورم ح  ضلللر روی  بلا  مرلااا اگر این    چراکل   اجرا  این نو  ایکلام جلوگنر  نیلایل ب

 یلا مونخلاً وعهنل  نیلایل   غنرتلهیاجرا  آص را    ووانل میاملاص     قنل   بودص اتلللاس دین، وزایح یلابل ،  حیّ

 ب(1381)مکارم ننراا ،  

، ن  ب  ا راد   مولادیق ذجهی یا رارجیب  گنرن میایکام دین در مریل  و لریع ب  تها ین کلی وعلق 

نیونل ، تهواص در این مریلل ،   نل ارنل ب اا بلا     تهلا ین کلی بلا یکل یگر اصلللهکلاک   بررورد  

، در مقام جع    جاآصیعهی وولللرف در اموا  دیگراص ب  ص اجااه     غولللج    تهواص     غریقنرا  

در مقام تی    اجرا با یک یگر  بعوللاًوزاییی با یک یگر ن ارن  اما جینن تها ین    گون جنچو للریع  

مانه  غریقی ک  در اتللخار ملک دیگر  در یا  غرق نلل ص اتللک  اا    دارن بررورد   اصللهکاک  

یرام   ر اااین   نلودمیاموا  دیگراص محسلو   ،  ر د ب  ملک دیگراص غولج   وولرف درتلو یک

 اجج اتلک   برا  نرا     بای  در اموا  دیگراص یخی ب  ص  غریقنرا اتلک    اا تلو  دیگر  

 اجااه وورف کردب

نانوص اجح   م ح اتکب مااد این نات ه این اتک ک    نودمیک  ب اص اتلخهاد    یلیراهایح، برا  ر ع وز

  م ک آص انو  اتلللک حلفا در مثلا   وق یرملک   ورم حبلایل  دیل  کل ام اا این د  یکح نزد رل ا نل   

 ر د ب  مهز  دیگراص ب  دحن  وزایح با موللحک اجح   انو  یعهی نرا  جاص انسلاص، ب  جواا بلک   

مثا  دیگر   بیاب مینو  دیگر  اا جایگزیهی، وغننر   وب ی  ایکام وحقق   تللاصب ینب  نللودمیوب ی  

  ن ی اا مهکر  معر فامرب اص جا ر اتللک  حی اگر  برا  وزایح یرمک نبو   الیک اا طرف تللله

مخونف بر آص بانل  ب   خوا  برری  ق ا مانه  نلنخ مروولی انولار    صلایج مسلاحک  اجج اتلکب  

اا مولادیق وزایح ایکام نلیرده نلودب   ووان میی   ننز   مهولوم مرااا  اجرادر تولر یاضلر،  

تلارق یا تلایر انلکا  اا  یکح رجح یا نهع ی   جراا  احیث  یایراا که  ک    قن  حیمرخ   یا    جرگاه

با ت احک   کرامک آدمی، یا در وعارض با یان موللاح  اتللاس   مزایحی   در وعارض    مرااا 

وزایح با یان    در نلودمینظام اتل می اتلک   اا با  جهب  ر لونخی ک  دارد موجج  جن اتل م  

نو  ایکام جلوگنر  نیای ب ایهک  یولر  امام  این  اجرااا  ووان مین اتلک   نوراننک اتل م اتلک  

نلرط اجرا  ایکام ا حیت اتل م جیچوص یج   نیاا را، بودص در راتلخا  یان اتل م     (ره)رینهی  

موجج    ک درصلوروینلیرن    یا این گاخ   قن اص ک  اجرا  ایکام کنار  اتل م نظام اتل می بر می

 ن م تا اتکب جن دین نود جایز ننسک واسنر ر نهی اا جین

 

 عدالت توافقی بحث

در رولوم ی  د مهرح نل ه اتلک، بحث ت احک ووا قی اتلک ک  یکی اا  ج ی اًنظری  دیگر  ک  

ناکارآم   نظام ت احک کنار  تللهخی   نامهلو    درنخنر مکاوج ج ی  در یقوق کنار  اتللک ک   

بودص ینام جا  کنار   مرااا  مررم   بزجکار در جامع ، ی ی  آم ه   ر نللی اتللک ک  با دراحک  
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درگنر در یلک  رایهل  کنار  یعهی  رد بزجکلار، بزه دیل ه   جلامعل  در مرایل  ماخلف   جلا طرفدادص  

بزه دی ه، ب بود رابه    جا رسار ، باتث جبراص  جاصآ  ایراد تلااش   ووا ق مناص   رتلن گی ب  جرم

ب  کاجا  نو  جرم در جامع     درنخنر مناص بزجکار   بزه دی ه   اصل ح نلاولنک بزجکار نل ه   

اا یقوق کنار    ا نلللار ، ت احک ووا قی دیگرتبار ب ب  که مییان نظح تیومی کیک نلللایانی  

نواتل  یقوق    کلارگنر بل رتلللنل گی بل  جرم اا نبنل      رایهل   در  تلللاا کلارجلاییاتلللک کل  بلا ایرلاد  

ب  ج ف م لخرک    یابیدتلک   برا  محکوم یا  کاربزهناضلی با مخ ح،    گو گاک   رولوصلی، راه را برا 

بر تلر    تلااش  امنه   ، این رنلخ در انعب  که میمهاتلج ب  جرم اتلک( جیوار   دجییاتلخ )ک  جیاص

جح در   در یقوق ایراص ب(1390)نناا یور،   که میجرم  راجح   ب  جرم را در مرای  ماخلف رتللن گی

  برری  ب  1392   1378  نانوص آینن دادرتلی کنار  مولو   1392نانوص مرااا  اتل می مولو  

وعقنج،  وعلنق انرنگر ، نرارمن ااجیل    مقرراوی    ضلللوابط نللل ه این ر یکرد ووج   جا جلوهاا 

 ارخوام جایگزین   یخی معا نک اا مرااا  ب  این امر مرااا نرار ورک وعقنج، آااد  م ر ط، 

 ن ه اتکب داده

 تبدیل و جایگزین مجازات

گاک یکی اا  جوه ویایز بنن  رجه  انسلاص در تولر م رننخ   با انسلاص در ویام اتولار مخق م   وواصمی

تق ننک رویا اتللکب انسللاص معاصللر اتخبار تللهری  بروکن     گاه   یقوق رودجای ب در نگاه ا   

دیهی را نل  بل  وعبل  بلکل  بل  تق ننلک رویا  اگلفار کرده اتلللکب رود را نل  موجود  ذ    جلا گزاره

وکلنف بلک  صلایج یق   معنار و لانم صلحن  اا تلقنح می دان ب در نگاه انسلاص معاصلر اجرا   

د نلرتی ت  ه بر  ق اص کار آم  ، د ص نللص آدمی   در وعارض با یقوق، اراش برری انحاء ی  

  کرامک ذاوی ا    ررد   تق ننک جیعی مخولور اتلکب برری ج ک ر ع این وعارض معخق ن  جر 

  تلارخار   ب(1387)ک یور،   بانل  ب  یکح تق  نسلخ رواج  نل   تللنحگزاره ا  ک  معارض با تق  

چوص اصلل  ت احک   کرامک    نوات    ق ی یقونی  چوص نات ه الضللرر، الیر ، ضللر ر   ببب 

یویایی، نللکو ایی   تللااگار  دین با   جاآصجیچهنن  اج  م کا    بسللخرجایی اتللک ک  بر مبها   

انخوللا ا  جر اماص   مکاص محاوخ می مان    با وکن  بر این مبانی تللارخار  وواص ر ع وعارضللا   

ب لر را دارد   حفا ب  نسلخ کلی یا    جر د رهتق    دین در تلنر اماص   یاتلاگویی ب  ننااجا   ظاجر 

وعهن  ایکام نللرتی مهخ ی ناواج  نلل ب وب ی    جایگزیهی ایکام کنار ت معارض با تق  تلللنح، 

مخهاتللج با  رجه   ترف ج اص معاصللر اا جیل  حواام   کاربرد این نوات    اصللو  تللارخار  در 

 یقوق کنار  ات م اتکبیواه  

 موضوع لی تبد 

یعهی اگر یکح بر انلنا  رارجی یی      موضلو  آص چنز  اتلک ک  یکح بر آص مخروج نل ه اتلک 

نل ه بانل ، آص نلیء رارجی موضلو  یکح   اگر بر اتیا  مکلانن یی  نل ه بانل  آص تی  موضلو   

ب  تبار  دیگر موضلو  یکح ویام آص چنزجایی اتلک ک  در  علنک یا خن یکح نقا     نلودمینامن ه 

ی یاب  جر چه  جع  نلل ه بانلل ب نی    علنک  دارن    وا این توام    تهاصللر ب   جود ننایه  یکح 

م اا جیل  ناماص   مکاص، مولاح    مااتل ، وغننر در نی، ووتلع    وعینح مول اق   وولننق   واول 
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 ب(1385)مکارم نلنراا ،   وب ی  موضلوتا  ایکام را ب  دنبا  دانلخ  بانل  ووان میموارد  اتلک ک   

ا   موضللوتا  تر ی   د م   موضللوتا  ایکام اا نظر اصللوحنوص ب  د  دتللخ  ناب  وقسللنح اتللک:

 موضوتا  نرتیب

مهظور اا موضلو  تر ی چنز  اتلک ک  ینا اا نلر  مناص مردم  جود دانلخ  مانه  معام    اا نبن   

مانه  رکو    ترود    بنع   اجاره   غنره   موضو  نرتی یاص  جع    ارخرا  نار  مق س اتک 

رتی، ایکام ننز ب  ولتلنسلی   امولایی وقسلنح    نهو  در نیااب ب  وبع وقسلنح موضلوتا  ب  تر ی   نل 

ولتلنسلی ایکامی اتلک ک  یا مسلبوق ب  تلابق  ا  ننسلک   اا تلو  نلار  مقّ س    ایکام می نلون ب

ولتن  ن ه اتک  یا در نرایع گفنخ  مسبوق ب  تابق  بوده   ات م آص را با وغننراوی یفیر خ  اتک  

امولایی مقررا  یا آدا    رتلوم   نراردادجایی اتک    ایکام امامقاب    در  مانه  غاحج ایکام تبادا ب

ک  در مناص تق    ترف  جود دانللخ    آنرا ک  موا ق موللاححی بوده اتللک اتلل م   تللایر ادیاص 

مانه  رری     ر ش، اجاره، جب ،  صللنک، صللل    یخی نکاح   ط قب    آتللیانی آص را یفیر خ  ان 

ز  موضوتا  تر ی   ایکام آص جز  ایکام اموایی ایکام مهووص  کنار  ننز اا ینث موضو ، ج

نلیرده می نلون  ک  نب ً در ادیاص   مل  تلابق  جود دانلخ  اتلکب اا آنرا ک  یکی اا  یژگی جا  

این نبن  موضلوتا  جینن اتلک ک  با دگرگونی نلرایط   در نسلبک با مولاح    مااتل    مقخولنا  

  واولنم می یفیرن      وولننق  ووتلع    وعینح،اماص   مکاص دتلخاوش وغننر   وب ی  می نلون    

اتلک ک   ب ی ی  بهابر  جود اصل  بهنادین رابه  تلی   معلوحی مناص موضلو    یکح در مقام  علنک،

 با وغننر موضو ، ایکام مخروج بر ایهگون  موضوتا  ننز وبعاً دگرگوص رواجه  ن ب

این نکخ  ک  بسلنار  اا موضلوتا  جسلخه  ک  در ظرف امانی مکانی    کر   رجهگی رود مول اق  

آنرا ورریل  نللل ه اا نلللرایط محنهی،  رجهگیت، اجخیلاتی  ببب یلاکح بر آص،    وواصنیی     کههل میینل ا  

م یظ  نیود   ایکام   وکاحنف راصی را بر آص مخروج کرد مورد یفیرش  ق ا اتکب  یژگی میخااه  

دان ب می جاصا  مک  جاصااج  تلح را در نلهارک وب ی    وغننر ایکام ب  وبع رولوصلنا    ایوا ، ام

  ال ییکن احقو  بکلن  نلیء ب  واخلف االیکام باتخبار احاولوصلنا    االیوا        می گوی : 

  باتللخارا  جفه االرخ  ا    االنهباق تلی احرز نا   االاماص   االمکه    االنللاام   جو ظاجر

ب  ثابک بودص   کلنک چنز  یکح  وواصنییاحیاروذۀ من اح للر  اح للریف زمخاا اج  احعلح   احاق اء  

  انللاام ماخلف اتللک   این مسللاَح    جاآصبلک  ایکام ب  اتخبار روللوصللنا    ایوا    ام داد،

  با اتللخارا    در نظر گر خن این روللوصللنا    ارخ  ا    انهباق بر جز نا     ر نللن اتللک 

ب در جینن روللوم نلل ن  ا   در گرددمیمآروذه اا نللر  اتلل م، اجینک اج  تلح    ق ا نیایاص 

یروا وغننر االیکلام بخغنر احعلادا  کیلا ی احهقود احیعلا ره   اال ااص احیخل ا حل       می نویسللل :  نواتل 

ناقا  احز جا     األنار   وغننر ایکام با وغننر آدا    ترف جامع  جایز اتلکب در تولر یاضلر  

ضلیاص تانل  یا وعننن انوا  نل لگان  دیا  اا جیل  مولادیق جینن وغننر ایکام بواتله  وغننر تادا   

 بنودمیسو   مح
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در اروبلاط با وبل ی    جایگزیهی مرلااا  جا  ی   بهور تیل ه د  گر ه موا ق   مالاحف اا  ق لا در 

مقاب  یک یگر نرار گر خ  ان ب گر جی ک  معخق ن  اجراء ی  د اح ی، رولوصلاً ی  د  ک  مهخ ی ب  

ور امام ناب  اجرا  ی  ا تلک   صلر اً در اماص یول     ب   ()  نللص امام معولوم گرددمیتللج ینا   

بلک  مرااا  جا  وعزیر  جایگزین   گرددییاتللکب در توللر غنبک، امّا مرااا  مررمنن وعهن  ن

بر طبق موللحک، انوا    ووان می  ا  وعزیر ننز بیا یراه اححاکح اتلک    نلودمیمرااا  جا  ی   

 نیای بمرااا  جا  وعزیر  مخهاتج با مقخونا  اماص   مکاص را جایگزین واایان   

 حدی  یهامجازاتتبدیل و جایگزینی   مسئلهحقوقی و   -قواعد فقهی

یقونی جلایگزین مرلااا  یل   مورد   -در این بهل  نوا ل  الیر    الضلللرر بل  تهواص نواتل   ق ی

 گنردببررتی نرار می

 

 ال یر احف: نات ه  

 درکلی     نات هاین اتلک ک  بر مبها  این   یر   الن ر جامع ویام نظریا   ق ی در رولوم نات ه  

 جود ایکامی ک  مهخ ی ب  یر    م لقّک گردد در دین اتل م مهخای اتلکب رواه این یر   اتل م

 ک  نسلبک ب  نلام یا گر ه راصلی   یا مربوط ب  اجخیا    نو  مردم بان ب امر اه اما ب  ی ین ین ر

اتک ک  جر یک   ا رانوادهدجک ه یا  مثاب ب ب ر در تلح   وکهوحوژ    ظ ور تور اروباطا ، ج اص  

 داد تلخ اا آص جیل    داد تلخ جااا اتولاء آص در اروباط با دیگر اتولا اتلک   دا یاً در وعام    انوا   

ب  ص ووج  ب    ووان ییحواام تولر یاضلر این اتلک ک  جر ک لور ن  ااجیل  کر ،  رجهگی اتلکب  

رود بجرداادب در کهار  انعنخی    جا تناتک  اجرااجخیا  ج انی   ترف غاحج بر ج اص، ب   جا بااوا 

نلک  گر خ  اتلک ک  برا     احیللیبننمولاح     ب  نام مولاح  ملی، نوتی اا موللحک، وحک تهواص

ین لنن چهنن م یی، جایگاه   معهایی ن انلخ  وا باواجه  در نظریا   ق ی رویا   جا تل ه قن اص  

موجج وحو  در   ح نولوم    ووان مییخی   مولاح  نوظ ور، بقو  نل ن  صل ر    گون اینححاخ کهه ب 

اا دالحک حغو  آص    ورگسلخردهبعولاً بسلنار    ای لاص،  اانظردالحک اجخیاتی نم   چراک نلرتی نلودب  

 ویام جوانج را در نظر بگنرد   بر اتلاس اروکاا     ح اجخیاتی اا نم تی  که  ب اتلک    قن  بای 

را ک  الجرم جز  مولاح  اتل م   احیللیبننمولاح    ووان یی  ح اجخیاتی  قن  در ج اص معاصلر، ن  حفا

یقوق ب للر    مسللئل  ج ی     ج اص درگ للخ ، نادی ه انگاردب اا تللو  دیگر،  انعنک این اتللک ک   

نللهارخ  نلل ه   رتللینک یا خ  اتللک   منثانی اتللک   احیللیبننیک م ک   رژیح یقونی    تهواصب 

اما در یقنقک این  نلودمیابزار  تلناتلی جح ب  کار گر خ     تهواصب ک  جر اا چه  گاجی   احیللیبنن

منثاق ج انی، رواتللخگاجا در  لسللا    نگاه یقونی انسللاص معاصللر اتللک ک  بر اتللاس آص برا   

بانل  یا نبانل    بخوان  وا آنرا ک  ب  دیگراص آتلنج   داردینوا آاادان     ق را نا   اتلک رویا این ی

 جا نظاماصلو  یفیر خ  نل ه   یای  ویام    ااجیل تی  که ب ایخرام ب  این یقوق مار ضل   رتلان نیی

اما در  لسلا     وسللنح     در  لسلا   ق  اتل می تلان اا  وکلنف جرچه یقونی ج اص معاصلراتلکب  

ا راد مهرح اتلک   یق ا راد در ناحج این نظام یقونی ج ی  )یقوق     یق یقونی ج ی  تلان اا 

ین ا کرده اتلک   یکومک    احیللیبننضلیانک اجرایی    مر راماصب ب لر( ب  رتلینک نلهارخ  نل ه   
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نرار داده اتللکب    احیللیبننوللوم نللرتی یا یان موجودیک  اصللرار بر ن  اتلل می را در چاحا

اا   ا یاره  مهاحعا  ن لاص دج  ک    جابررتلی  جرگاهک  آیا   نلودمیمهرح   تلؤا ایهراتلک ک  این 

 ووان میاتلک     احیللیبننن ادجا   نواننن کنار  اتل م در وعارض با اصلو    نوات  یفیر خ  نل ه 

 دانخ  بان ، چ  بای  کرد؟  جیراه ب اطره ان ااد   تسر   یر  مواح  جامع  ات می را ب  ما

گاک این نواننن    وواصمی  یر   النات ه    جیل منطبق ضلللوابط یقونی اتللل م،   رتللل میب  نظر 

نهعی احثبو    نهعی اح الح  بانله  اما برا  یان مولاح  کلی جامع  اتل می چوص   جرچه مقررا ، 

، بایسلخی مورد وع ی    اصل ح نرار گنرن    وب ی    جایگزیهی چهنن  احیللیبننت م انز ا در مرامع 

ایکامی با نواننن ج ی ، تلااگار با مههق تلیی    رجهگی ج اص معاصلر نوتی ضلر ر  واریای   

بای  ب  اصلل ح    نهعاًبرری ان ی للیه اص در چهنن موارد    اانظرخ یهاص محسللو  گرددب رتللاحک م

اصل ح     گون اینآغاا کردب   را آصرود   (م)وع ی    وغننر یردارک  کار  ک  ینامبر گرامی اتل م 

در جیل  ابوا  معلام  ، نظلام رلانواده   یکوملک   نولللا     یل  د     ووانل میوغننر   وعل یل   

ر ع   مهظورب   دیا    مانه  این انرام گنرد بببم ک نلرتی این وغننر ننز اصل ح   وع ی   نولام 

 ب(1381)رضایی،    کخا    تهک گر خ  ن ه اتک   رود ااک    بان میموانع اجخیاتی تلوک ووین   

 

  : نات ه ال ضرر

  جرگون   الضلرار   الضلررگاک نات ه   وواصمیاالط ق    اصلاح  احعیوم   اصلاح مقخولا ب با تهایک  

ضلرر را تباد  یا غنرتباد ، رواه اا جانج نلار  بانل  یا اا جانج ا راد، یاصل  انرام  ع  بانل  یا  

 ضلع ایکام ضلرر  بانل  یا ت م  ضع ایکام الام ج ک یان یقوق مردم، نای   درنخنر ورک  ع ،  

 نیوده اتکب

اکح اتک   واسنر   ووضنحی اتک بر تیوم   اط ق ادح  بع  ه ایهک  نات ه الضرر بر ادح  ایکام ی

خهاد  ک  ب  اتلل   گون جیاصایکام اتللک    اجرانات ه الضللرر م ک   ح یواه نللیو      در انعایکام، 

  بر اتللاس آص   ا  ب  تق  در   روردمیواوللنم    ا  وا باحعقود جینن نات ه تیوم آی  نللریا  

ینع  ق لا الام ننسلللکب یخی اگر آص را یلاکح بر ادحل  ایکلام ج  اوالاقبل مورد بنع غبهی   کلاال  معنلج  

ی  د   اجراب حفا چهانچ  دانه میاا اصلوحننن نات ه الضلرر را مق م بر تلایر ادّح  ایکام    ا ت هن اننح  

  ا کار در ج اص امر ا ب  کناص اتل م آتلنج  ارد تلااد یا موجج  جن اتل م گردد   وهار   انزجار 

ماولم تیوم   مقن  اط ق ادح  ایکام ی  د  ووان میدانلخ  بانل  این نات ه    جیراه ب را   تیومی

 وواصمیتلک    ی  د اح ی ا  اجرااین نات ه یان مولاح    تز  اتل م مق م بر   موجج ب بانل    حفا  

یل   را وبل یل      مرلااا      وللرنریل  د اح ی را بل     اجراج لک یان نلللوکلک   تز  اتللل م  

مخهاتلج با تق ننک م رص   مقخولنا  اماص   مکاص  نامخعنن  کنارجا   وعزیر   مرااا جایگزین با  

 نیودب
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 یریگجهینت

  گاجی   ر ف نلر ، مرااا    برا  بسلنار  اا جرا ح ی  م لام گردی ه    جا کاردر اتل م برا   

، جح وعننن نلل ه اتللک، ووب  ک  بنانگر  جاجرمبسللنار    ی    تاو   برا  یفف    ووب  مانه تواملی  

آص   و لانم   امر  در نی بوده    جاتلک مرااا اجینک ر یکرد ناظر ب  اصل ح مررمنن در اتیا   

،  اتلک و ش برا  جبراص گفنلخ    ااجیل ،  تر اص  نلرایهی در نلر    م لک  اتلک اما وابع ضلوابط  

  آم  باا راه، بااگ لک اا گهاه، روددار  مررم اا اروکا    وکرار جرم    راجیبیووب  بااگ لخن اا 

اا ماسلراص، تلیا    تام  رام اتل می اتلک ک  موردیفیرش رام    ، ووب  یکی ااموارداتلک گهاه  

  انبنا، وربنک   رتلاحک   ک  ج ف اصللی  آنرااص، تار اص   صلو ناص اتلک، تلح ار ق، مخکلیاص، مح ث

 ک : دج مییژ جا جح ن اص   جا یا خ ،  جاتک انساصرتخگار     درن ایک صاح      جا انساص یر رش



 

 
 

445 

صلنامه علمی )مقاله علمی
ف

ـ
پژوهشی( جامعه

شناسی سیاسی ایران، سال 
 

اول، شماره 
چهارم)پیاپی

4
(زمستان

1397
 

آراما    درنخنر    مرااا در یقوق   نانوص مرااا  اتل می اصل ح   وربنک ج ف اصللی  -1

  ک  ا   تللعاد    یقب اتلل می مقوللود ن ایی رتللن ص   تر اص دراصلل ح  رد   جامع  اتللک، 

 در  وربنک    تللنل  اصلل ح   ورینآتللاصک    دج میاین وحقنق ن للاص    جا یا خ   اتللک،  رونللباخی

مخعا  تاو   اغیاض ویام گهاجاص   ر ا    لخن مررم ب  داماص اجخیا ، ووب  اتلک،برا  برگ  جامرااا 

یق    جح ر ا،  ت ه داده اتللک    ت ه  گهاجکاراص  نللرک، اا تاصللناص   اا  را غنر بزر   کوچک  

    جایل  اایق بای       صل  ب ننسلک، در تر اص، تلاحک برا  رتلن ص   وغننر   آص وب ی    در  اتلک  

 ا حنن مقام، ووب  اتک،  گاه  مقاما  تر انی   مق م   بگفرد دیباچ    مقاماوی

  گفار نانوص ولتلن این   ک دریاحیووب  ی  اا انق   اتل می در نواننن کنار  ایراص  ارد نل ،  -2

تلامل  تلللقوط مرلااا  در نواننن کنار  ینا اا انق   در نظر گر خل  ن للل ه بود، ی  اا   تهواصبل 

بر  1361 تلا ینر ا  انق   نلکوجیه  جی ور  اتل می ا حنن بار نانوص ی  د   نولام مولو  

ب  مبحث ووب    119احی   114مواد   92  در نانوص مرااا  اتل می موو  تا    این موضلو  یردارک 

 ن ا کرده اتک،  جرم ارخوام ی

ی   چ  یقوق الل صللرف   چ  یقوق    مرااا نظر م لل ور  قن اص امامن ، ووب  در   اتللاس  بر -3

دارد   ووب  محار  نب  اا دتلخگنر    ولثنرنلاکی رولوصلی گفنلک نیای (   ک درصلورویاحهاس )

 قط با نلکایک نلاکی رولوصلی نلر      ک این  موجج تلقوط ی    در نفف ب  ححاخ    نبو ناب 

چهاص چ  محارب  با انرار ثابک نللود امام در تاو   یا انام  مرااا  مررم      ن ارد  ولثنر ، نللودمی

 ،اتک مانر 

  نقا ووب   قط باتث معا نک مررم اا ینث جهب    ولثنرنانوص مرااا  ات می   اتاس براگرچ    -4

وب  برا  ناضلی ب  و ایراا   ن  جهب  یقونی بزه انخسلابی   جبراص رسلارا  ماحی   اتلک کنار  بزه  

م للک     تی  با    اجرا  مریل  در درنخنر   ننسللک    ا تللاده کارتلک ت م وعننن م ک م للام،  

ک  ر یکرد تر انی   گون آصگون    ی لنیاص     مخواضلعان   ر خار، ر انی  ، وغننرا  ر یی  نلودمیمواج   

 ورآتلاصاطینهاص ناضلی را در  صلو  ب  یقنقک ووب  مررم   ووان می نلودمی  اتل می یادآ ر  ق   

 نیای ،

ر یکرد تر انی،  ق ی، یقونی،    ووب  در اتل م با وحلن    یژ جا، بررتلی    این  دردتلخا رد م ح  -5

نبوده بلک    جح اامخاا     وه ان   ، م للام کرده  تی    نظری  دررا   آص  کارکردنللباجک   ووان می

 جسخه ،  تی   جی یگر در اجرا  مخیح   مکی  

نرار گر خ    برا  وظاجر ب  آص، ضللیانک اجرا مقرر نلل ه اتللک    ولکن ووب  مورد   ایراا جرچه  -6

 ووان میکنار   نظام  تر اص،  ق    یواه وهبنقی آص در  بررتللی   منسللراتللک    اللیق دراجرا  آص  

 بان ،  مهاتج    نو  جا یژ جا

مههبق   کلام ًر یکرد تلاطای تر لانی    بهل گلاص یری لللاص ر اگلار، بلا  برا   یر ردگلارینلام امنل باا    -7

یواه بانل :  این در ان رکاراصدتلک   برا  تام ص  نولایی     ق ی امورتلرحوی    ووان می  اتلک  

 جو احفَّ  یقب   احخَّوب َ تن تباده  یعا وا تنت احسلنئا    یعلَح ما وَاعل وصَ، ا  )ر ا( کسلی اتلک ک  ووب   

 بر  (  25 )نللور / دان می، دجن می  آنچ  را انرام    با لل می  گهاجاص را   یفیردمیرا اا به گانا  
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زصَّ اللَ الیغار  أص ی لرَک بت   یغار   ننسلک:    با لاناب نم صلری  نرآص  قط نلرک ب  ر ا   اتلاس

ک  ر ا ن  نرک  رای ص را ناواج  با ن ،  حی آنچ  را کیخر اا آص    راتخیب    ماد صَ ذحک حین نَلاء

 اتک، برا  کسی ک  باواج ، رواج  با ن ب

 

 

 مهابع

 

 

جاکخا   

چا     بیقوق ب ر  احیللیبننوبننن موضوتی میهوتنک نکهر    ر خارجا  غنرانسانی در نظام   ب1389  بابراجنیی م

 بانخ ارا  ررته   :و راص با  

 بمنزاص ن ر  :و راصب ا   چا   باجرا  ایکام کنار  ب1383 حفبا  ایی   موی 

 بدان گاه و راص  :و راص بچا  توم   حب نرای ابرن آباد آنور  مب   ورجی   بد ا  اجخیاتیب 1391 بآنس  م

 نگاه معاصرب :و راص  بچا  ناسک   بنانوص ییورابی ب1392 ببادامچی ح

 بانخ ارا  جا ی  نو  ب و راص:چا  د م بمح ا  نانوص مرااا  ات می ب1392حفب ا با ی ااده اجر 

 بانخ ارا  منزاص :و راص  م  ب چا  تومب  اردبنلی ورجی   بجارتاح  جرا ح   مرااا  ب1377 ببکاریا س

 بانخ ارا  جرر   مؤتس نح:  ب چا  ج خحب جل  یهرحبینا  نسنح ب1387حفب ب رام یور ا

 بن ر آ ا  ب و راص:چا  ا    بواریخ وحوال  یقوق کنار  اا ین ایا واکهوص ب1396 ب   جا ی اص

 ا  ب م   : دان گاه تلوم رضو بب ادح  اثبا  دتا   کنار ب چا  1382جیعی اا نویسه گاصب  

 بیواه   دان گاه  یژ ج گاه :نحچا  ا  ب   ب ق  جزایی نوات  ب1387 حفبا یاجی ده آباد 

 بدادگسخر ب چا  ا  ب و راص:نانوص م ار  در نلیر  یقوق کنار  ب1386 مب ووین    ر ب  یبنج ااده م

موتس  یژ ج ی   انخ لارا نح: چا  د م،   ب  مبانی معر ک دیهی  نلهاتلیمعر ک درآم   بر   ب1389، م یسلنن ااده

 بامام رینهی )ره(

 بانخ ارا  تیک چا  ا  : و راص    (بدر ات م   در جی ور  ات می ایراص)جهایی    تناتک  ب1383 بیسنهی س م

چلا  جاخحب جلل     بجیکلاراصورجیل  اییل  آرام     بگلاجواره ویل ص()  امننویل صب م لللرق    ولاریخ  ب1380  بد رانلک  

 انخ ارا  تلیی    رجهگیبو راص:  ا  ب

 بانخ ارا  منزاصچا  ا  ب و راص:   بانسانی در یقوق کنار   کرامک  ب1387 بحفرینیی نژاد ا

چا    ن لر    چا  ا  ب و راص: مؤتلسل  بنقا مقخولنا  اماص   مکاص در نظام کنار  اتل می ب1381ب رضلایی ح

 بتر  

 ب ادح  اثبا  دتواب چا  ا  ب و راص: ن ر نانونی ارب1388اراتک  ب 

 بنقهوس :و راص ا  ب ل ج ب چا  د مبماخور نانوص مرااا  ات می  نرح ب1392 ب   اراتک 

 ب یسخار  انخ ارا  :و راص ل  د مبج ب چا  ا  بجزا  تیومی یقوق ب1372  به  نامبناوی

 بدان گاه و راص :و راص ب چا  یهرحبنوات   ق  ب1390 بم من ابی رراتانی  
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 بنح: گلسخاص اد  ا  یهرحبچ، حفورجی  ابراجنح ا برجگ ا  انساننک )ن ج احاوای (  ب1385ب صاححی ه

 ن ر منزاصبچا  ا  ب و راص:   باتخاخا ا  نوایی ب1384ب  صانعی 

 ب چا  تلومب نح:رسلر نلاجیاتل م   انسلاص معاصلر، ب  کونلا تلن  جاد  ب 1388ی س م حب طباطبای

 بات میانخ ارا  د خر  

 بجرر  :نح بچا  ا   بات می  جا ب بررتی1341 م حب سطباطبایی  

 چا  تومب جل  تومب و راص: ن ر منزاصبب آینن دادرتی کنار ب  1396ط یاتبی  ب 

 موتس  چا    ن ر تر  ب: و راصچا  ا  ب     اح ریع   ی نرح وحریر احوتنل بواون ب1391ب  اض  حهکرانی م

: موتلسل  دایره  ، نحا   جل چا  ا  ب  ب1392مبسلوط در نانوص مرااا  اتل می مولو    نلرح ب1394 بح خحی 

 احیعارف  ق  ات میب

 بدان گاه و راص :و راصب چا  جا جحب مباد   ق    اصو  ب1384ب   نض  

 بتیک  :و راص  ب چا  تومبجزایی باا  ق ،  نوات  ب1381 بخ  رویی  ا نبل 

  جا  یواهم یریک   مرکز ب نح:ا    چا ب    چرایی تلهگسلار  چنسلخی اتل می، جا مرااا  ب1390 رب م ک ر ایی

 بتلین 

 ل  ا  بج ب چا  ا  بگلجایگانی اللآیک  ب وقریرا  ی ایکام احح  د  اح راحیهوللود به ق  1412 ب   ج رمی  کرییی

 باحکریح داراحقرآص :نح

و راص: ج اد   بچللللللا  ا   حب محی صللادنیمبانی یقوق جزا، مخرجح منر  وحلن  ب1371ب  ک رکسللوص تللی ام

 بدان گاجی

  یژ ج لللک ه  :چا  د م، و راص حب  ارواص جزا ه  بدادگر    ورجی  بیقوق   انخولللاد ب1388 بوام    بکوور ر

 بانخواد دان گاه وربنک م رس   انخ ارا  نور تلح

 بمؤتس  انخ ارا  ج اد دان گاجیو راص:  چا  یهرحب بیقوق جزا  تیومی ایراص ب1379 حفبگل  ایاص ا

 بمنزاص ن ر  چا  توم: و راص:  باثبا  دتوا ادح  ب1386احفب   گل  ایاص

 بمر چا  تومب و راص:  بنانوص مرااا  ات می مح ا  ب1393 احفبگل  ایاص  

 م ربچا    ب نح:چا  ا   بجامع احیسا   ب1375ب ف حهکرانی م

 بطرح نو  انخ ارا   :و راص ب چا  ا  ببر نرا ک رتیی اا دین نق   ب1379 بم  مرخ   نبسخر 

 بمرت ی  اللآیک کخاباان    ب چا  ا  ب نح:کخا  ی  د، نوام   دیا   ه قب 1410 ب مرلسی م

 بانخ ارا  ص راو راص:  بمریوت  آثار ب1390 بمه ر  م

 بجا دان   انخ ارا  :و راص ب چا  ا  باجرا  ایکام ی  د  نحوه ب1389 بنواین معا نک آمواش   وحقنقا  نوه  

 ب ق ی مرکز وحقنقا  اتخراوژیک، بی وا  جا بررتیمعا نک یقونی   

 بطاحج ابیتلی ابن م رت   نح: چا  ا  ب بج ی   اتخاخا ا  ب1381 بمکارم ننراا  ص

 بانخ ارا  امام تلینح:  چا  ا  ب ببا جیکار  جیعی اا اتاون   ق  ننع  احیعارفدا ره ب1385 بمکارم ننراا  ص

 بکن اص ن ر :نح ب جل  ا  بچا  ا    باتخاخا ا  رتاح  ب1387  ب  ح آباد نرفمهخظر  

 قل  )مهلابق بلا نظرا     خلا   تلللنل ،   آینهل   دادرتلللی کنار  در    یقوق  ب1392  بک   موتلللو  اردبنلی س  

 ب: رادنگارنحجل  ا  ب  چا  ا  ب سب تب احکریح موتو  اردبنلی(، وهظنح رجایی
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 بمر  انخ ارا و راص:   ا  ا  بچ  ب(2)  یقونی جا ان ی   ب1387ب موتو  برهورد  س م

 بن ر منزاصب چا  تنزدجحب و راص: تلن  اناام جرا ح ب1393 بح  محی صادنیمنر

 بهناد یقونی منزاصب (3تیومی )یقوق کنار  ارخواصی  تلن  امهنک   آتایا  جرا ح ب1394ب منرمحی صادنی ح

 بگهج دانا ب چا  د مب و راص:نهاتیجرم  دان هام  ب1390 بی حگجانح بنحب    بنرای ابرن آباد 

نح: یژ ج لگاه تلوم    چا  ا  ب   باتل می  ان اا چ لحجهسلی:   جرا حدر  جامرااا   اج اف  ب1389 برینح  بنوب ار

 ب رجه  ات می

احیللی یقوق ب للر   گاک  ور، مریوت  مقاال  جیایا بننجا  جرچ  انسللانیمرااا   تللو ب  ب1380 بر  نوب ار

 بموتس  انخ ارا  دان گاه مان نح:  ب چا  ا  بجاگو  وی ص

 بگهج دانا انخ ارا  :و راص ب چا  د اادجحبیقوق جزا  تیومی  امنه  ب1388 بر  نورب ا

 بانخ ارا  ن س :نح  ک   ن حبب چا  بنسووضن  احیسا   رتاح  ب1389 بح نور  جی انی

 بن ر منزاص :و راص چا  ا  ب بن ص آینن دادرتی کنار  ووا قی ب1390 حف حبیور ا نناا

 بمنزاصو راص:  چا  ا  ب  ب ق  جزا  جا بایسخ  بقه  1419ب م س  جانیی ناجر د 

 جامقاح 

  ب نلرتی جا مرااا اتیا  نات ه مهع محاکی  مر د در جرا ح مسلخوجج   ب1392 فب  بنگی یسلن حببا رانی   یور

 ب95-73: 1، نیاره  یژ ج هام  یقوق کنار 

 لسلای     ولملی  موانع اجرایی آص،   تظیک نیادین ی  د ب1392م  ب  ستلاداوی     رب جواص جعار  برهورد 

 ب92-67: 63  نیاره،  نهارخیجامع 

کارنلهاتلی  تلح   وررب  در ر مک ت احکب مرل  دان لک ه یقوق  تلوم تلناتلی دان لگاه  ب 1382کاووایاص صب 

 ب342-317: 62و راص، نیاره  

 ب170-147: 4  یارهنمرل   ق    یقوق،   مب برجانی احفب   لسا  مرااا ، ورجی  باطهی  ب1384بکاونهگ ام  

مرل  معر ک یقونی،    بیکح تللهگسللار اا مهظر  ق    یقوق ب للر بررتللی ب1390 بر م ااده  بانر بر ک ر ایی م

 ب68-39: 2نیاره  

 ب49-38:  42بااوا  ان ی  ، نیاره  بدیهی   کر ر ننب ر     یقوق ب1387 بک یور م

یقوق اتلل می، نللیاره    بکنار  یقوق دردر دماء   کاربرد آص    ایخناط ب1395    جیکاراصب    آبادرلن ک نخر  

 ب129-159: 51

  2گواه، نلیاره    بدر نانوص اتلاتلی جی ور  اتل می ایراص جامرااا نانونی بودص جرا ح     اصل  ب1384 بمحبی  

 ب95-96: 3  

  ا  بر جل ف دادرتلللی مل نی در یقوق ایراص، مرلل  یقونی  ب اثر یلاکینلک نو  نظلام ادحل 1397ماخلار  رب  

 ب186-167: 101دادگسخر ، نیاره  

 ب78-61: 26   25یاره  مرل  وحقنقا  یقونی، ن بدر اماص ما: اجرا یا وعهن  ی  د ب1387ب محقق داماد س م

یژ جا یقوق کنار ،    بجاضللر ر م ارل  کنار   اصللو      ووجن  ب1392  بم  ر تللخاییب ف  محیود  جانکی

 ب66-35: 3نیاره  
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یژ ج للی  ق    یقوق اتلل می،    -نرآص   جرم انگار ت ی انلی، ن للری  تلیی ب1395ب   یژ هدانا بمم ریز   

 ب136-105: 12  نیاره

: 17، نلللیلاره  اتللل میمهلاحعلا   قل    یقوق    بدر اجرا  یل  د وللثنرگلفار جلا مؤحال   ب1396    جیکلاراصبمؤمهی  

 ب235-256

تلیی     وللللهلامل   د   ب یل ّ  جلا مرلااا نقا موللللحلک در اجرا     ب1394ب  ح آبلاد نرفرتلللخیی    بمؤمهی  

 ب40-9: 5  یارهنیژ ج ی  ق  مقارص، 

)یل  د   وعزیرا ( مخهلاتلللج بلا    اتللل می  جلا مرلااا   جلایگزیهی    وبل یل   ب1395ب ر  م  آیخی س  به  آبلاد نرف

 ب112-89: 46 ق    یقوق ات می، نیاره   جا یژ جا   ولهام  بمقخونا  اماص

تلوم اتل می رضلو ،    دان لگاهیقوق کنار ،  جا آمواه  مرل  بیقوق کنار  کینه اصل  کاربرد   ب1390 بنوب ار ر

 ب114-91: 1نیاره  

، نلیاره   وللهام  راجبرد بآص  نلهارخیر ش ق ی   ینام جا     جا با  به  وقسلنحجسلخار  در   ب1394 بنوب ار ر

 ب79-106: 76

 ب70-39: 2، نیاره  ب نی،  ولهام  کا نی نو در  ق  جا مرااا  ق ی گفار اا    تهریامکاص ب1396 بنوب ار ر

 

 جانام یایاص

  نام  یایاص ب  مقایسللل  آص با ور ریسلللح  االرض یوبننن  ق ی یقونی ماسللل   ب1390 ب م رضلللایی  

بارن کارنهاتی    

،  نللهاتللی جرم    جزایقوق   کارنللهاتللی ارنلل   نام یایاصبر جرم انگار ،   گرایی ای هولثنر  ب1389 بم باا رح

 بدان گاه و راصدان ک ه یقوق  

  دان لک ه یقوق دان لگاه دکخر ،   نام یایاص  بانگار جرم  جا نلنوه، اصلو    مبانی ب1382 بمحیود  جانکی ف

 بو راص

 تربی

 بد خر انخ ارا  ات می :نحجل  د مب  بچا  د م باححا   حخحریر احاخا   احسرا ر بق ه 1410 بابن ادری  یلی م

 داراالت مب  ب ناجره:ا   چا  باحهظام االجخیاتی  ی االت م اصو  بق ه 1426 مبابن تانور  

 طاحجبابیم رت  امام تلی ابن   انخ ارا  نح: چا  ا  ب جل  ا  ب، انواراحاقاج ه ق،  1418 صب  بمکارم ننراا 

 باحیرکز احعاحیی حل راتا  االت من   ب چا  ا  ب نح:ی  احاقن ال ی   دراتا   قب ه  1408 ب   ح  آباد نرف  مهخظر 

 داراحاکرب چا  ا  ب نح: احح  دب به ق 1400  آباد  ح  بنرفمهخظر  

 ب: بی نانح ل  جاخحبجچا  د مب  باحقوات  احاق ن  ب1364ب موتوى برهوردى س ح

 ات میب ن ر  موتس  مب نح:چا  ا  ب جل  چ     د  باحک م جواجر به ق 1434 م حبنرای 

 بو راص: داراحکخج االت من  چ     یکحبجل   مبجواجر احک  ب1363 م حبنرای 
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