
 

 83 - 11، ص 7931وپنجم، زمستان پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره بیست
 

درأ در جنایات موجب  ةزدایي و کیفرزدایي قاعدتاثر محکومیّ

 2931به قانون مجازات اسالمي یقصاص با رویکرد

 **بخشایش امیران امیر* مرتاضی احمد
 )34/89/69قاریخ پذیرش:  84/7/61قاریخ دریانت: (

 

 چکيده؛
 ش ّت ار که مع است ب ین کیفرردایی. باش  رداییمـکومیّت ا کیفرردایی ن ش دا داراب قوان می درأ قاع ة

 اّمیند دارد؛ اجود کیفر اعمال امکان دیگر جهات ار امّا شودقمی برداشنه خاصی کیفر یا ا شودمی کم مجارات

  فه رداییقمـکومیّت در امّا. شودمی برداشنه کامل رور به کیفر جرحق اقوع ار بع  که است آنجایی حالت

 غیر به را رأد قاع ة که است ابگونه به قانونگذار رایکرد. است اا قبرئة ا رسی گی نرآی   ار منهم کردن خارج

 قرآنی شواه  به قوجّه با ریرا استق مطابق درأ قاع ة ن هی ادلة ارالق با رایکرد این. است داده قسرّب نیز ح اد

 دربر را ع وبت مطلق بلکه باش ق خار مجارات مع اب به ن ط قوان نمی «ح » لفظ که شودمی مشخّص رااییق ا

 اسالمی مجارات قانون 839 مادة در قانونگذار نظر ا ن هی مسن  ات به قوجّه با نیز قصار موجب ج ایات. گیردمی

 رداییمـکومیّت یا کیفرردایی ا رِ دا هر شرایطق به قوجّه با ا شودمی درأ قاع ة مشمول شبهه حصول صورت در

 قرققیقد قعبیر به ا شودمی اعمال درأ قاع ة رداییمـکومیّت ا ر رننارق اصل در شبهه موارد در اصوالً. داراست را

 مثل یاسنث ائ موارد در مگر استق رداییمـکومیّت قاع ه این ا ر باش ق جرح مادب ع صر قـ ّق در شبهه چ انیه

 413 مادة بقر که مرقکب قعیین امکان ع ح ا نفر چ   یا دا ار یکی به عم ب ج ایت اننساب به اجمالی علم موارد

 قصار وت ب شرایط در شبهه که مواردب در امّا. شودمی قصار کیفر برداشنن باعق ن ط اسالمی مجارات قانون

 .شودمی اعمال درأ قاع ة کیفرردایی ا ر یاب ق قـ ّق قانونی یا راانی ع صر در شبهه ا باش   ابت رننار اصل یا ا

 .2931 اسالمی مجازات قانون قصاص، درأ، قاعدة کيفرزدايی، زدايی،محکوميّتواژگان کليدی: 
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 مقدّمه

ادرئوا »ی  : نرمابر مب اب ست ّت نبی مکرح استالحق ح یثی ار پیامبر گرامی استالح ن ل ش ه که می   

در بـق  8263قانون مجارات اسالمی  838ا  839ا قانونگذار ایران در مواد « الـ اد بالشتبهات 

اب هاق به صورت صریح ا مسن ل به آن پرداخنه است. این راایت منضمّن قاع هس وط مجارات

درأ استت که ار قواع  رایج ا بستیار کاربردب در سیاست ج ایی اسالح ا مسائل    ةبه ع وان قاع 

قبلی به  درأ در قوانین ةردایی است. قاع جزایی بوده ا بیانگر ستیاستت کیفرردایی ا مـکومیّت  

صتورت صتریح بیان نشت ه بود ا این در عمل باعق برخی مشکالت در ران  دادرسی ا ص ار    

 ش . حکم ا نیز گاه اجـاف در حقّ ررنی ار دعوا ا ص ار احکاح ناعادالنه می

یز هایی نها نستتتبت به قوانین قبلیق کاستتتنیبا اجود برخی مزیّت 8279قانون مجارات استتتالمی 

ها بسیار مهم بود؛ در ااقعق یکی ار رایکردهاب اشتت که در ستیاست ج ایی اسالح آن کاسنی  د

چ  ان قوجّهی به  8279کیفرب استالحق ستیاست کیفرردایی است که در قانون مجارات اسالمی   

کی ار درأ که ی ةآن نشتت ه بود. حنّی نهاد قوبه نیز به صتتورت پراک  ه مطرم شتت ه بود ا به قاع  

ب بسیار کاربردب در سیاست کیفرب اسالح استق صریـاً پرداخنه نش ه بود ا ق ها به رور هانهاد

هایی در قانون مجارات اسالمیق رمی ه پراک  ه در برخی مواد م رّر ش ه بود. اجود چ ین کاسنی

قانون مجارات اسالمی  8263را براب قصتویب قانون ج ی  نراهم ستاخت. نهایت ای که در سال   

 قصویب رسی .  ج ی  به

هاب نردب ا اجنماعی گفنته در راستتتنتاب کتاهش بتار نظتاح کیفرب ا کاهش هزی ه     قتانون پیش 

ک  . بی ی کرد که اه اف کیفربِ ستیاست ج ایی اسالح را قا ح ادب قأمین می نهادهایی را پیش

بی ی یشپیکی ار باررقرین قـوّالت قانون ج ی ق قوجّه ایژه به ستیاستت کیفرردایی است که با   

ابیش عملی شتتت ه استتتت.  هاب جایگزین حبس ا ... کمدرأق مجتارات  ةنهتادهتایی مثتل قتاعت      

ک  : قانون مجارات استتتالمی چ ین م رّر می 839 ةدرأ در ماد ةقتانونگتذار در خصتتتور قتاع    

هرگاه اقوع جرح یا برخی ار شترایط آن ا یا هر یو ار شترایط مسئولیّت کیفرب مورد شبهه یا   »

قرار بگیرد ا دلیلی بر نفی آن یتانت نشتتتودق حستتتب مورد جرح یا شتتترط مذکور  ابت    قردیت   
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درأ بر اقساح مخنل   ةهاب قانونگذار در خصور اعمال قاع این ماده نشانگر دغ غه«. شودنمی

 مجاراقها ار جمله ج ایات موجب قصار است. 

آنها  ةشتتت ه که ار جملبیان صتتتورت گوناگون در م ابع امامیّه ا اهل ستتت ّت   درأ به ةمنن قتاع  

قوان ب ین موارد اشتاره کرد: شیخ ص اق در کناب خود به ن ل ار پیامبر گرامی اسالح )ر(  می

ُ ُادَ بِالشببُهَات  »نویست :  می (. شیخ در 74: 4قق ج8482)ص اقق « قَالَ رَستُولُ اللَّه  )ر( ادررَئوا الـح

(. 427ق: 8481یز بیان کرده است )ص اقق کناب دیگرش این راایت را ار حضترت علی )ع( ن 

مرحوح مـ ث نورب نیز این راایت را با همین مضمون در کناب خود ار حضرت علی )ع( ن ل 

( این قاع ه در م ابع اهل س ّت نیز با عبارقی مثل 11: 81قق ج8491کرده استت. )مـ ث نوربق  

؛ 22: ر4شق ج8213بق ن ل شتتت ه استتتت )قرمذ« ادرئوا الـ اد عن المستتتلمین ما استتتنطعنم»

 (.834: 7شق ج8277الشوکانیق 

 ةنیز نعل امر بوده که با ااژ« ادرئوا»نعل مضتتارع بوده که مصتت ر آن درأ استتت.    « ق رئوا»ااژه 

درأ در لغت به مع اب دار کردنق دنع کردنق رائل  ةشتتود. ااژ ریشتته مـستتوب می  هم« ق رئوا»

: 8قق ج8484؛ ابن م ظورق 829: 8قق ج8489کردنق معطل کردنق ار بین بردن استتت )رریـیق 

(. بتته استتتن تتاد این ااژه استتتتت کتته مبـتتق کیفرردایی یتتا   3919: 4قق ج8439؛ حمیربق 78

در راایاتق بای  « ح  ا ح اد»شود. در رابطه با مع اب درأ حاصل می ةردایی ار قاع مـکومیّت

مجارات خار ا گاه در مع اب گفتت کته این دا ااژه مع اب ااح ب ن اشتتتنه ا گاه در مع اب   

ان . با قوجّه به شتواه  قرآنی ا رااییق مشخّص  مطلق مجارات ا گاه در مع اب لغوب قعبیر شت ه 

قوان  ن ط به مع اب مجارات خار باشت . ب ابراینق ح  عبارت است  نمی« ح »شتود که لفظ  می

اب م رّر باش  )ح  به مع ار ع وبنی که براب جرایم ا معاصتی خار قعیین ش هق چه ع وبت آن  

ا  اب دارب مع اب عاحخار( ا چه ع وبت آن م رّر نباش  )ح  به مع اب عاح(. ربیعناً اقنی کلمه

 شود.اب در کار نباش ق مع اب عاح اسنفاده میخار باش ق اگر قری ه ا نشانه

بق ال است )جوهربوده ا در لغت به مع اب النباسق شوق مشابهت ا احنم« شَبَهَ»شتبهه ار ریشته   

قوان گفت چ انکه برخی ار پژاهشتتتگران معاصتتتر  (. پس بته رور کلی می 3329: 9قق ج8489
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(ق م صتود ار شتبهه در این قاع ه شتتو در حلیّت ا   12: 4قق ج8499ع ی ه دارن  )مـ ق دامادق 

ان کرد قوحرمت ا رن به اباحه ا همی ین قطع به حلیّت است. اسن اللی که در این خصور می

 ن است که در قمامی این مواردق ااقع ار شخص پ هان مان ه است. ای

ردایی ا گتتاه ا ر کیفرردایی دارد. بتتا ای کتته در م تتابع ح وقی درأ گتتاه ا ر مـکومیتتّت ةقتتاعتت 

ردایی ار لـات مع اب اصطالحی بررسی نش ه استق خارج کردن نرد منهم ا مظ ون مـکومیّت

رأ مـکومیّت ار اا م ّنظر است. علّت ای که در این نوشنه به ار نرآی   رسی گی ا قبرئه منهم ا د

درأ مشخّص خواه  ش   ةردایی نیز اشتاره ش ه این است که با بررسی قاع  اصتطالم مـکومیّت 

شتود. امّا در بـق کیفرردایی چ ین نیست  که در برخی حاالت مـکومیّت به رور کامل درأ می

ا قرع نعل همان   قبل که در قانون مشتتخّص شتت هق جرح که خود  جرح م نفی شتتودق بلکه نعل ی

ها یا به هر دلیل دیگر ا به صالح ی  م اح قضایی بار مجاراتاستق الی براب کاهش ا رات ریان

قانون مجارات اسالمی(. همی ینق نرض دیگر  27 ةشود )مادیا قانونیق ار ش ّت مجارات کم می

وجّه نباشت ؛ مان   ای که در صتورت حصول شبهه در   این استت که اعمال کیفر ار جهات دیگر م 

ع صتر راانی ج ایات موجب قصارق اگر دلیلی براب رنع شبهه اجود ن اشنه باش ق کیفرردایی  

قـ ّق خواه  یانت. در این حالت ار آنجایی که ع صتتر راانی  ابت نشتت ه کیفر قصتتار رداده 

ج ایت یا شبه عم ب ا یا خطاب  شودق الی چون اصل رننار موجب ج ایت مسلّم استق پسمی

مـض است ا امکان اعمال قعزیر ا دیه اجود دارد. انزان بر اینق حالت دیگر این است که بع  

(؛ مان   نهاد قوبه ا عفو 283: 8218 شود )کالننربق ار اقوع جرحق کیفر به رور کامل برداشنه می

 شود.  میکه ا ر کیفرردایی کلی دارن  ا در اصل کل کیفر برداشنه 

درأ در ج ایات موجب قصار بررسی ا سپس  ةدر این نوشنار سعی ش ه امکان بکارگیرب قاع 

درأ در خصتتتور این  ةردایی قاع در صتتتورت ا بات آنق ستتتیاستتتت کیفرردایی یا مـکومیّت

 ةهایی نیز در خصتتور کارکرد قاع نامهج ایاتق بررستتی شتتود. اگرچه قاک ون م االت ا پایان

ها درأ به ع وان یکی ار موارد س وط مجارات ةه ش هق ع ح قصریح قانونگذار به قاع درأ نگاشتن 

قانون مجارات استتالمی  838ا  839 ةا قصتتریح آن در دا ماد 8279در قانون مجارات استتالمی 
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ک  . ار جمله مزایایی که این نوشتتنار دارد این استتت  اهمیّت این پژاهش را داچ  ان می 8263

شرایط مسئولیّت کیفرب ا شرایط موجود در خصور ج ایات موجب قصار ا قماح که در آن 

به م ابع  قـلیلی ا با اسن اد-جوانب این ج ایات بررسی ش ه است. این پژاهش با راش قوصیفی

 اب انجاح ش ه است.کنابخانه

 درأ در جنايات موجب قصاص ةسنجی جريان قاعدامکان .2

به مع اب منابعت کردنق دنبال کردن ا پیراب « قَصَّ»آن  ةاب عربی استتت که ریشتتقصتتار ااژه

: 9قق ج8483؛ قرشتتیق 88: 1قق ج8494نارسق ؛ ابن818: 2قق ج8489کردن استتت )جوهربق 

(. ن ها در رابطه با مع اب قصتتتار ب ین قائل   که قصتتتار انجاح کارب مثلِ ج ایت ارقکابی  83

قق 8437؛ قرحی ی عاملیق 818: 89جقق 8481؛ حائربق 88: 89قق ج8489استتتت )شتتتهی  انیق 

(. ن هاب عامّه نیز این مع ی را قبول دارن  )جزیربق 86: 8قق ج8481؛ مرعشتتتی نجفیق 442: 6ج

قصار مجارات »ک  : قانون مجارات اسالمی م رّر می 89 ة(. قانونگذار در ماد82: 1قق ج8486

 م  رج در کناب سوّح این قانوناصتلی ج ایات عم ب بر نفسق اعضاء ا م انع است که به شرم  

م ظور ار ج ایت در این ماده رننار مجرمانه علیه قمامیّت جستتتمانی استتتت که «. شتتتوداعمال می

قانون مجارات استتالمی مشتتخّص  89ده . با قوجّه به مادة شتتخص عم اً ا با ستتوءنیّت انجاح می

که شودق چ انشتود که قصتار به قصتار نفسق قصتار عضتوق قصتار م فعت ق ستیم می       می

همان قانون ج ایت را به ج ایت بر نفسق عضتتتو ا م فعت ق ستتتیم کرده  316 ةقانونگذار در ماد

 است.

مورد قصار نفس آنجایی است که مرقکب عم اً شخصی را به قنل برسان  ا االیاء دح خواهان 

ع ا قطعلیه رقصتار نفس باشت  . قصتار عضتو نیز آنجایی است که مرقکب عم اً عضو مج ی    

علیه خواستنار قصار باش . موارد قصار م فعت آنجایی است که شخصی بی اییق  ک   ا مج ی

ش وایی یا ع ل ا جز ای ها را که م انع منرقّب بر اعضاء هسن  ق عم اً رائل ک  . پیش ار ای که ا ر 
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خّص شردایی بررستی شتودق بای  ابن ا م  درأ در ج ایاتق به لـات کیفرردایی یا مـکومیّت ةقاع 

 شود؟شود که آیا این قاع ه شامل جرایم موجب قصار می

درأ خالف اصتتتل استتتتق پس به ق ر منی ّن اکنفاء  ةصتتتاحب جواهر قائل استتتت که چون قاع 

(. بر اساس این نظر برخی ار 317: 48قق ج8494شود ا ق ر منی ّن همان ح اد است )نجفیق می

شتتتود )حاجی درأ جارب نمی ةقصتتتارق قاع ان  که در جرایم موجب نویستتت  گان قائل شتتت ه

 آی  که داللت(. در م ابلق در برخی ار آ ار ن هاب عظاح مطالبی ب ستتت می64: 8216آبادبق ده

 آنها شامل موارد ریر است: ةدرأ در جرایم موجب قصار دارن . ار جمل ةبر اجراب قاع 

دا نفر به قاقل بودن نردب شهادت ب ه   ا  اگر»نویست  :  ( مـ ّق ااّل ا علّامه در این رابطه می8

ه شود ا دیه بر آن دا بدا نفر دیگر علیه مردب دیگر آن قنل را شهادت ده  ق قصار ساقط می

)مـ ّق حلیق « شتتودشتتودق چون با قعارض دا بیّ هق شتتبهه ایجاد می صتتورت نصتت  ااجب می 

گردد که ار نظر این ن هاق در ی(. مشتتتاه ه م472: 1قق ج8439؛ علّامه حلیق 399: 4قق ج8491

این نرض چون با شهادت دا نفر نسبت به ارقکاب قنل ار سوب شخص دیگرق براب م اح قضایی 

 درأ کیفرردایی اعمال خواه  ش . ةشودق به اسن اد قاع شبهه ا قردی  حاصل می

عاب ال سبی ادّلهرگاه دا نفر نستبت به رفل صغیر مجهو »آارد: ( علّامه حلّی در جاب دیگر می3

یردق چون گابوّت بک    ا ستپس آن دا نفر آن کودع را به قنل برستان  ق قصار صورت نمی  

« شتتتوداحنمتال ابوّت در هر یو ار دا ررف اجود دارد. پس با اجود شتتتبهه خون ریخنه نمی 

« ابوّت ةنبود رابط»(. با قوجّه به ای که به لـات قانونی ا شتتترعی 499: 1ق ج8439)علتّامته حلیق   

شتودق اگر در رابطه با این مستئله براب م اح قضایی   یکی ار شترایط اعمال قصتار مـستوب می   

درأ اجود دارد؛ ب ین نـو که کیفر قصار به خارر  ةشتبهه ایجاد شودق امکان کیفرردایی قاع  

 شتتود. امّا این به مع اب آن نیستتت که هیچ کیفر دیگربابوّت برداشتتنه می ةشتتبهه در اجود رابط

شتتتودق بلکتته امکتتان اعمتتال کیفر قعزیر ا پرداختتت دیتته اجود دارد؛ این همتان ا ر   اعمتال نمی 

 درأ است. ةکیفرردایی قاع 
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آراد )حر(ق ل یطی را کته احنمتال بردگی آن    ةاگر یتاب ت   »( برخی ار ن هتاب امتامیتّه معن ت نت :      2

: 9قق ج8484کیق )عاملی کر« شتتودراد به قنل برستتان  به علّت حصتتول شتتبهه قصتتار نمیمی

کفو بودن میان م نول ا قاقل به (. با قوجّه به ای که هم993: 87قق ج8486؛ حستتتی ی عاملیق 837

؛ شهی  ااّلق 819: 4قق ج8491لـات بردگی ا حریّت ربق نظر مشتهور الرح است )مـ ّق حلیق  

هه حاکم شب ش ه براب(ق اگر در رابطه با بردگی شتخصِ یاننه 16ق: 8489؛ خوییق 397ق: 8489

 شود.درأ کیفرردایی می ةایجاد شودق به اسن اد قاع 

درأ را در قصتتتار جارب  ة( با ای که صتتتاحب جواهر در قستتتمنی ار کناب خودق اعمال قاع  4

چ انیه »نویستتت : (ق در مبـتق مربوط بته حکم ارق اد می  317: 48قق ج8494دانت  )نجفیق  نمی

 باشتت ق ار را بکشتت ق ار نظراستت اا همی ان مرق  می مرق  قوبه نمودهق ستپس کستته که معن    

شیخ روسه بای  قصار شودق ریرا ع وان قنل ع اانه مسلمان صادق است؛ چراکه پس ار قوبهق 

أیی  بسا قچه»نویس : ستپس در ادامه در خصور این مسئله می «. ع وان مرق  بر اا صتادق نیستت  

(. شهی   انی نیز در 929: 48قق ج8494یق )نجف« شتود که قصتار ح  بوده ا با شتبهه درأ شود   

علّت ع ح قصتتار این استتت که »نویستت : قبیین همین مستتئله قائل بر ع ح قصتتار استتت ا می 

هرچ   قاقل قصت  کشتنن را داشتنهق اله قصت  کشتنن مسلمان را ن اشنه است ا ار ررف دیگرق      

ود ا ار سور دیگرق با شقصتار هم مان   ح ق مجارات الهه بوده ا ع وان ح  بر آن ارالق مه 

رأ د ةراق مشمول قاع گمان قاقل بر ب ار مرق  بر حال ارق ادق شتبهه حاصتل شت ه است. ار این    

(. ب ین قرقیبق 49: 81قق ج8482)شتتهی   انیق  « شتتود شتت ه ا کیفر قصتتار ار اا ستتتاقط مه  

 راستق اگر د« قسااب در دین»مشتخّص گردی  که چون یکی دیگر ار شترایط اعمال قصتارق    

 درأ ا ر کیفرردایی خواه  داشت. ةاب اجود داشنه باش ق قاع این رابطه شبهه

 اب است که در نراعات موضوع قصار مطرم ش ه است:( مورد دیگر مسئله1

اگر شتتخصتته به کستته بگوی  مرا بکش اگرنه قو را  »آارد: مـ ّق حلّی ذیل بـق قصتتار می

ر برد. با اجود اینق اگاا حرمت قنل را ار بین نمه شود؛ ریرا اذنخواهم کشتق قنل اا جایز نمی

اا را به قنل برستان ق قصار ااجب نیست؛ ریرا م نول شخص ممیّزر است ا حقّ خود را با اذن  
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(. شهی  811: 4قق ج8491)مـ ّق حلیق « خود ساقط کرده ا اارث هم در این مورد ح ّه ن ارد

ک   قصار ا ع ح اجوب قصار مطرم می انه در شترم این مسئله دا اجه را شامل اجوب  

ده . ستتپس قول به ع ح قصتتار را به ع وان قول مشتتهورقر  ا برار هر ک اح استتن الله ارائه مه

در  بوت قصتتتار دا قوجیه اجود دارد. قوجیه نخستتتت که نظر قارع »دارد: پذیرننه ا م رّر می

قّ شخص م نول با اذنق ح باش ق با این اسن الل کهمص   )مؤل  شرایع( است ع ح قصار مه

خویش را است اط نموده استت. ب ابراینق اارث نستبت به اجرار قصار قادر نخواه  بودق ب ین    

ن حق است ا با قوجه به اذشود ذبدلیل که اارث ق ها نسبت به آنیه ار مورث به ار م ن ل مه

شود ا شبههق دارئه مورثق ح ّه برار اا منصوّر نخواه  بود. انزان بر آنق اذن موجب شبهه مه

 (.16: 81قق ج8482)شهی   انیق « است

این پ ج مورد در رابطه با قصتتتار نفس استتتت. البنه در رابطه با قصتتتار عضتتتو نیز مواردب را 

 ان ا نوت ج ایت بر دن ةقوان بیان کرد: ن یه من  ّح امامیّهق شتیخ روسی )ره( در رابطه با مسئل می

رده است درأ نفی ک ةعلیه قبل ار یأس ار بارگشتت حالت ربیعیق قصار را به اسن اد قاع  مج ی

(؛ قوضیح مطلب 61: 7قق ج8217ا شبهه را به ع ح علم به بارگشت قفسیر کرده است )روسیق 

قصار عضو این قانون مجارات اسالمی یکی ار شرایط  262 ةای که چون به استن اد ب   )ب( ماد 

اگر دن ان »همان قانون  482 ةا نیز به اسن اد ماد« قصار با م  ار ج ایتق مسااب باش »است که 

کستتی قوستتط دیگرب ک  ه شتتودق چ انیه قا رمان قصتتارق دن ان ستتالمی به جاب آن برای ق    

ق ممکن است م اح قضایی بع  ار ارقکاب ج ایت مأیوس ار رایش «شود...مرقکب قصتار نمی 

امکان قصتتتار اجود دارد. امّا نرض ما جایی  482 ة ان ج ی  شتتود. در ای جا به استتتن اد ماد دن

وت علیه ناست که م اح قضایی مأیوس ار رایش دن ان ج ی  نش ه است ا در این ناصلهق مج ی

ک  . در این نرض براب م اح قضتتایی در خصتتور امکان رایش یا ع ح رایش دن ان شتتبهه می

شودق ک  ؛ ب ین نـو که قصار برداشنه میدرأ کیفرردایی می ةه استن اد قاع  شتود ا ب ایجاد می

 الی امکان اخذ دیه اجود دارد.
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أ در ةاجود چ ین اخنالنتاقی در میتان ن هاب عظاح باعق شتتت ه که نویستتت  گان در اعمال قاع    

ر درأ د ةرستت  قاع  نستتبت به جرایم موجب قصتتار دچار قردی  ا اخنالف شتتون . به نظر می  

شتتود. براب پرداخنن به دالیل صتتـّت این نظر بهنر استتت   جرایم موجب قصتتار نیز اعمال می

درأ در ج ایات موجب قصتتتار هستتتن  ق مورد  ةدالیل انرادب را که قائل بر ع ح شتتتمول قاع 

درأ  ةبررستی ا ن   قرار دهیم. در م ابل نظر صاحب جواهر که قائل بر این است که اعمال قاع  

که  رستتت  با مراجعه به راایاقیباشتتت ق به نظر میاء به ق ر منی ّن ن ط در ح اد میبه خارر اکنف

صتترناً به مع اب مجارات معیّن « ح اد» ةشتتود ااژلفظ ح  در آنها بکار برده شتت هق مشتتخّص می

نیست؛ ریرا این ااژه در هر دا مع اب مجارات معیّن ا مشخّص ا مجارات نامعیّن بکار برده ش ه 

راق ق ر منی ّن بودن ح اد نیز داراب اشتتکال استتت ا ار ررف دیگر دلیلی اجود   ایناستتت. ار 

در مع اب مجارات معیّن است. اعمال ق ر منی ّن رمانی است که « ح اد»ن ارد که بیان ک   ااژة 

ع شودق اب شبهه رنمورد شتو ا شبهه همی ان باقی باش ق الی اقنی نسبت به مع اب لغوب کلمه 

کنفاء به ق ر منی ّن اجود ن ارد. ار ررف دیگرق خود صتتتاحب جواهر احنمال ح  دیگر جتاب ا 

(. انزان بر صاحب جواهر برخی 929: 48قق ج8494بودن قصار را مطرم کرده است )نجفیق 

؛ شهی  368: 4قق ج8484ان  )شهی  ااّلق ار ن ها نیز نستبت به ح  بودن قصتار ارهار نظر کرده  

 (.49: 81قق ج8482 انیق 

شتتتود )حاجی درأ براب امن ان استتتتق پس در قصتتتار جارب نمی  ةه نظر برخی ار ن ها قاع بت 

(. در پاستتخ این استتن الل بای  گفت که نخستتتتق ارالق ح یق مربوط به   69: 8216آبادبق ده

ان ق مفاد آن را ار ق یی  به مالع قخفی  ا درأ چ انکه برخی ار نویستتت  گان مطرم کرده ةقاع 

( ا داّحق به نرض قبول حکمت امن ان در 349: 3ق ج8217ستتتارد )عمی  رنجانیق می امن تان ج ا 

گیرد که قاضتتتی صتتترف شتتتبهه را دلیلی براب   درأق این نظر رمانی مورد پذیرش قرار می ةقاع 

ردایی ب ان ق حال آنکه ربق قانون مجارات اسالمی برخالف ح اد که کیفرردایی یا مـکومیّت

ردایی داردق در ج ایات موجب قصار صرف شبههق ردایی یا مـکومیّتصترف شتبهه ا ر کیفر  

قانون مجارات استتتالمی م رّر  839 ةردایی ن ارد. قانونگذار در مادا ر کیفرردایی یتا مـکومیّت 
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هرگاه اقوع جرح یا برخی ار شترایط آن ا یا هر یو ار شرایط مسئولیّت کیفرب مورد  »ک  : می

د ا دلیلی بر نفی آن یانت نشودق حسب مورد جرح یا شرط مذکور  ابت شبهه یا قردی  قرار بگیر

رده درأ مطرم ک ةبه عبارقی قانونگذار نرقی که بین قصتار ا ح اد در جریان قاع  «. شتود نمی

این است که در ح اد براب ا بات ااقع اصوالً نبایسنی قـ یق شودق امّا در قصار ا سایر ح وق 

البنه اگر بع  ار قـ یق همی ان شتتبهه باقی باشتت ق نرقی بین ح اد ا  ال اس قـ یق الزامی استتت. 

 ح اداهلل ةدرأ در عرصتت ةقصتتار نیستتت. ار ررف دیگرق برخی در م ابل این اشتتکال که قاع  

است ا ح اداهلل مب ی بر قسامح ا قخفی  است ا در آنها اصول ع الیی مثل اصل ع ح غفلت ا 

در خصور »ان : شودق چ ین جواب دادهقصتار جارب می شتودق امّا در  ع ح اشتنباه جارب نمی 

گردد. صتتـیح استتت که ح وق ال اس مب ی بر م اقه ا  قصتتار هم اصتتول ع الیی جارب نمی 

ق قیق استتتق امّا این دقّت نظر مربوط به مستتائل ح وقی ا مالی صتترف استتت ا آنیه ار راایات 

قا  دماء ا نفوس ةین است که در مسئلکثیره ا قستالم اصتـاب ا مذاق شرع براب ما مسلّم است ا  

 (.67: 8ق ج8279)موسوب بج وردبق « آنجا که ممکن است بای  احنیاط کرد

نی قر جرح اقستوّح ای که بـق قصار ا اعمال مجارات بع  ار ا بات جرح است. به عبارت ساده 

قنی این راق ااین  ک   که سه ع صر )مادبق راانی ا قانونی( اجود داشنه باش  . ارقـ ّق پی ا می

سته ع صتر به نـو منی ّن  ابت نشتون  ا دلیلی بر نفی این شتبهه اجود ن اشتنه باش ق اعمال کیفر      

قوان  قصتار برخالف موارین شترعی ا قانونی است. حنّی این نظر پاسخی در م ابل انرادب می  

مربوط به  صارباشت  که قائل   در ح وق ال اس بای  ق قیق صتورت گیرد؛ ب ین نـو که چون ق  

دماء ا نفوس مردح است ا دالیل ریادب اجود دارن  که در دماء ا نفوس مردح بای  احنیاط کرد 

(ق پس اقنی براب 814: 8قق ج8498؛ موستتتوب بج وردبق 13-18: 4قق ج8499)مـ ّق دامادق 

د. رشودق ار باب احنیاط در دماء مسلمین بای  قـ یق ا بررسی صورت بگیقاضتی شبهه ایجاد می 

درأ نسبت به جرایم موجب قصار قائل   که در بـق قنل ا در باب  ةاب در رد اجراب قاع ع ه

درأ اجراء شتتتودق به  ةقصتتتارق لوث ا اجراب قستتتامه اجود داردق حال آنکه اگر ب ا بود قاع  

اجی رستتتی  )حق نوبت به قستتتامه نمی«البی ه علی الم عی ا الیمین علی مَن انکر» ةاقنضتتتاب قاع 
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 283 ةهاب ا بات ج ایت به استتتن اد ماد(؛ قوضتتتیح مطلب ای که یکی ار راه69: 8216آبادبق هد

شود همان قانون قسامه در جایی اعمال می 282 ةقانون مجارات اسالمی قسامه است. به اسن اد ماد

وث آن قانون در قعری  ل 284 ةدیگرق لوث نیز اجود داشتتنه باشتت . ماد  ةکه انزان بر نبودن ادل

لوث عبارت استتتت ار اجود قرائن ا اماراقی که موجب رنّ قاضتتتی به ارقکاب  »ک  : م رّر می

مصتتتادیق لوث حالت حصتتترب ن ارن ق بلکه «. شتتتودارقکاب ار جانب منهم می ةج ایت یا نـو

باشت  ق مان   حضور شخص همراه با آ ار جرح در صـ ه ا مـل جرح یا شهادت رفل  قمثیلی می

 اعنماد ا موارد دیگر.  ممیّز ا مورد

درأ در غیر جرایم موجب ح  استتتتق  ةقانون مجارات استتتالمی که در رابطه با قاع  839 ةمتاد 

بول ع ح ق ةده  را بیان کرده استتتت؛ این عبارت نشتتتان« دلیلی بر نفی آن یانت نشتتتود»عبارت 

هه را شبصترف شتبهه است. به عبارقی قانونگذار صرف    درأ در جرائم موجب قصتار به  ةقاع 

راق این متتاده مرجع ردایی قتتائتتل نشتتتت ه استتتتت. ار این  براب ا ر کیفرردایی یتتا مـکومیتتّت

ک   ه را مکلّ  کرده که قـ یق ا قفـّص ک   ا اگر دلیلی بر نفی شتتبهه پی ا نشتت ق  رستتی گی

شتتتودق حال آنکه در بـق لوث ا اعمال ردایی اعمال میآنگتاه ا ر کیفرردایی ا یتا مـکومیّت  

بر ارقکاب جرح مـسوب شود. در ننیجهق بـق لوث ا  -به مع اب عاح آن  -قوان  دلیل قسامه می

قانون  287 ةدرأ ا یو مرحله پیش ار آن استتتت. همی ینق در ماد ةقستتتامه خارج ار بـق قاع 

 ةدر صتتورت حصتتول لوثق نخستتت ار منهمق مطالب »دارد: مجارات استتالمی قانونگذار م رّر می

؛ این ماده بیانگر این است که م اح قضایی در صورت حصول لوث «شتود... ی اقهاح میدلیل بر نف

قوان خواه . ار این راق میگردد ا به خارر همینق ار منهم دلیل بر نفی اقهاح میبه دنبال دلیل می

دلیلی »عبارت  839 ةدرأ استق ریرا در ماد ةگفت لوث ا قسامه یو مرحله پیش ار اعمال قاع 

ب درأ در جرایم موج ةق قی  ش ه است. پس این دلیل براب رد اعمال قاع «ر نفی آن یانت نشودب

شتتود. برخی قائل   که قصتتار نیز ار ح اداهلل استتتتق ب ین مع ی که هر   قصتتار پذیرننه نمی 

ق 8279شودق جزء ح اداهلل خواه  بود )موسوب بج وردبق کیفرب که ار سوب خ اان  معیّن می

ح وق الهی ا برخی در رمرة ح وق ال اس هستتن   ا  ةامّا بعضتتی ار این کیفرها در رمر(. 67: 8ج
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م ّعی خصوصی دارن ق مثل قطع ی  سارق یا ح ّ قذف. ربق این اسن اللق قصار  ةنیار به مطالب

 کیفرب است که ار جانب خ ا همان   ح ّ قذف ا ح ّ سرقت معیّن ش ه است.

درأ نسبت به ج ایات موجب قصارق  ةول یا ع ح شمول قاع چ انکه مطرم ش ق در رابطه با شم

هرگاه اقوع جرح یا برخی ار »ک  : قتانون مجارات استتتالمی م رّر می  839 ةقتانونگتذار در متاد   

شرایط آن ا یا هر یو ار شرایط مسئولیّت کیفرب مورد شبهه یا قردی  قرار گیرد ا دلیلی بر نفی 

با قوجّه به ارالق عبارت «. شتتودمذکور  ابت نمی آن یانت نشتتودق حستتب مورد جرح یا شتترط 

درأ  ةشود که ربق نظر قانونگذارق جرح موجب قصار نیز مشمول قاع مشخّص می« اقوع جرح»

درأ را شتتتامل جرایم موجب  ةشتتتود. در این رمی ه اکثر ح وق انان به استتتن اد این مادهق قاع  می

 را اشاره کرد:وارد پیشقوان به مان . براب نمونه میقصار دانسنه

 ةدرأ عاح است ا قابل قسرّب به هم ةقاع »ان : درأ چ ین نوشنه ةاسناد گل اریان در رابطه با قاع 

(. به نظر 842: 8262)گل اریانق « جرایم اعم ار جرائم مستنوجب ح ق قصتار ا قعزیر ... استت   

ر که ج ایات موجب قصار نیز دک   درأ ایجاب می ةقاع  ةرست  ربق اسن الل ایشانق نلسف می

ه ع وان ب« نبود شتتبهه»قلمرا آن قرار گیرد. انزان بر ایشتتان استتناد میرمـمّ صتتادقی در بررستتی  

درأ ق ها شتتامل ح اد به مع ی  ةقاع »نویستت  : موارد ستت وط یا ع ح اجراب قصتتارق چ ین می 

ودق ششبهه ساقط میشتودق بلکه قصتار نیز ار جمله ح اداهلل استت ا با حصول    اخصّ آن نمی

« ان چ انکه ن هاب شتتتیعه ا ستتت ّی گاه بر استتتاس همین قاع هق حکم به ستتت وط قصتتتار داده  

دان  ا در رابطه با ستتانق ایشتتان قصتتار را ار ح اداهلل می(. ب ین388: 8262)میرمـمّ صتتادقیق 

 درأ بر ج ایات موجب قصار قردی  ن ارن . ةقلمرا شمولی قاع 

ان  صورت موردبق موادب قصویب ش هبه  8263ردق در قانون مجارات اسالمی انزان بر این موا

م رّر  299 ةدرأ در ج ایات موجب قصار هسن  . قانونگذار در ماد ةاعمال قاع  ةده  که نشتان 

هاب عم  ار جانب دا یا چ   نفر  ابت باشتت ق لکن م نول هر قاقلی مردّد اگر اقوع قنل»ک  : می

 که دا نفرق قوستط دا نفر به قنل رستی ه باشت   ا ا بات نشود که هرک اح به دست    باشت  مان   ای 

ک اح قاقل کشتنه ش ه استق اگر االیاء هر دا م نول خواهان قصار باش  ق هر دا قاقل قصار  
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شتون  ا اگر االیاب یکی ار دا م نولق به هر ستببق حقّ قصار ن اشنه باش   یا آن را ساقط   می

«. شتتودالیاء م نول دیگر نیز به ستتبب مشتتخّص نبودن قاقلق به دیه قب یل میک   ق حقّ قصتتار ا

این متاده دا نرض را بیان کرده استتتت: نرض نخستتتت ای که االیاء دح هر دا م نول خواستتتنار    

شتتودق قصتتار هر دا  اب به ارکان مستتئولیّت اارد نمیقصتتار باشتت   که در ای جا چون لطمه 

ء دح یکی ار م نولین درخواستت قصار ک   ا االیاء دح م نول  گیردق الی اگر االیاصتورت می 

ق 8262دیگر چ ین درخواستنی نک   یا حقّ قصار ن اشنه باش ق به خارر اجود شبهه )رراعتق  

قوان  صتورت گیرد؛ هرچ   امکان دارد که اشتکال شود که حکم این   (ق قصتار نمی 417: 8ج

درأ در  ةقوان گفت که با قبول اعمال قاع متاده بر استتتاس اصتتتل احنیاط استتتتق در م ابل می   

درأ باش . در ااقعق در این ماده  ةقوان  بر اساس قاع ج ایات موجب قصارق حکم این ماده می

هرچ   اصتتل قنل  ابت استتتق اصتتل استتن اد به هر یو ار دا قاقل مردّد استتت ا امکان اعمال    

 شود.عمال میدرأ ا ةقصار اجود ن ارد. ب ابراینق ا ر کیفرردایی قاع 

اب هرگاه کستتی در ا ر رننار ع ه»ک  : قانون مجارات استتالمی م رّر می 476 ةقانونگذار در ماد

کشتنه یا مصت اح شتود ا ج ایتق مسن   به برخی ار رننارها باش  ا مرقکب هر رننارب مشخّص    

ه در این ماده نیز ب«. آنها بای  دیه نفس یا دیه صتت مات را به رورب مستتااب بپردارد  ةنباشتت ق هم

رست  قصار به خارر شبهه در قعیین مرقکبق ساقط ش ه ا ا ر کیفرردایی داشنه باش  ا  نظر می

 ک   .چ انکه مطرم ش  برخی ار نویس  گان اقوع شبهه را ار موارد س وط قصار مـسوب می

در مورد علم اجمالی به اننستتتاب »ک  : قانون مجارات استتتالمی م رّر می 413 ةمادقانونگذار در 

ج تایتت بته یکی ار دا یتا چ ت  نفر ا ع ح امکان قعیین مرقکبق چ انیه ج ایت عم ب باشتتت ق      

در این ماده نیز مرقکب به صتتورت قفصتتیلی «. شتتودقصتتار ستتاقط ا حکم به پرداخت دیه می

هه در اعمال قصتار اجود دارد. در ننیجهق قصار م نفی ا دیه  راق شتب مشتخّص نیستت. ار این   

 قوان گفت در ای جا ا ر کیفرردایی مـ ّق است.سانق میشود. ب ینپرداخت می
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 درأ در جنايات موجب قصاص ةزدايی قاعدتطبيق اثر کيفرزدايی و محکوميّت .1

درأ در ج ایات موجب قصتتتارق در کنب  ةردایی قتاعت   در قطبیق ا ر کیفرردایی ا مـکومیتّت 

. اصتوالً  ردایی دارن قوان ناح برد که گاه ا ر کیفرردایی ا گاه ا ر مـکومیّتن هی مواردب را می

ود. شدرأ اعمال می ةردایی قاع در مواردب که اصتل رننار مورد شبهه قرار گیردق ا ر مـکومیّت 

 ان : هلل مرعشی نجفی در کناب خود آاردهقوان به نرضی پرداخت که آیت ادر این رابطه می

علیه قرار ده  ا در ک ار اا مار دیگرب اجود داشتتنه باشتت  ا  اگر جانی مارب را در ک ار مج ی»

که علیه ناشتتتی ار مار ااّل بوده یا دیگرب در حالی علیته بمیرد ا ما ن انیم که مرگ مج ی مج ی

شود؛ دا استتق نستبت به قصار جانی اشکال می   دانیم که ستبب ج ایت یکی ار آن اجماالً می

شودق نه عم ب ا نه خطاییق ا نیز چون ح اد ریرا عرناً صتـّت اسن اد قنل به ایشان نهمی ه نمی 

(. در این نرض اصل رننار ج ایی مسلّم 19: 8قق ج8481)مرعشی نجفیق « شود...با شبهه درأ می

ردایی صتورت گرننه است. در ااقعق چون در  ومیّتدرأ مـک ةرا به استن اد قاع  نیستتق ار این  

علیه مار دیگرب اجود داشتنهق اصتل رننار موجب ج ایت مستلّم نیستت ا اقنی اصل     ک ار مج ی

 گیرد.ردایی صورت میرننار مسلّم نباش ق اصوالً مـکومیّت

ر د. اصتتوالً دشتتودرأ اعمال می ةقوان ناح برد که در آنها ا ر کیفرردایی قاع موارد دیگرب را می

؛ مثالً شوددرأ اعمال می ةمواردب که شتبهه در شترایط  بوت قصتار باش ق ا رکیفرردایی قاع    

ادّعاب  ال سبیهرگاه دا نفر نسبت به رفل صغیر مجهول»علّامه حلّی در کناب خود آارده است: 

ق چون یردگابوّت بک    ا ستپس آن دا نفر آن کودع را به قنل برستان  ق قصار صورت نمی  

« شتتتوداحنمتال ابوّت در هر یو ار دا ررف اجود دارد. پس با اجود شتتتبهه خون ریخنه نمی 

یکی ار شتترایط « ابوّت ةنبود رابط»(. چ انکه بـق شتت ق چون 499ق ر1ق ج 8439)علّامه حلیق 

زیر شودق امکان کیفر قعاعمال قصتار استق با ع ح امکان رنع شبههق هرچ   قصار م نفی می 

 ود دارد.ا دیه اج

در خصتور ع صتر راانی در ج ایات موجب قصتارق در صورت اجود شبههق ا ر کیفرردایی    

چ انیه مرق  قوبه نمودهق »ک  : شتتود. شتتهی   انی در نرضتتی چ ین بیان می  درأ اعمال می ةقاع 



 
 
 
 

72 

  
 

 ...قصاص موجب جنایات در درأ قاعدة کیفرزدایی و زداییمحکومیّت اثر 

قق 8482)شهی   انیق « باشت ق ار را بکشت ...  ستپس کسته که معن   استت اا همی ان مرق  می   

شتتود. ربق نظر ایشتتان این شتتخص در این نرض ربق نظر ایشتتان قصتتار مـ ّق نمی(. 49: 81ج

را ع صتتر راانی این نرد منزلزل استتت. پس در چ ین قصتت  کشتتنن مستتلمان را ن اشتتنه ا ار این  

 شودق امکان اعمال قعزیر ا دیه اجود دارد.مواردب هرچ   قصار برداشنه می

درأ در ج ایات موجب قصارق ابن ا  ةردایی قاع جهت بررستی ن ش کیفرردایی یا مـکومیّت  

قانون مجارات استتالمی با در نظر گرننن ج ایات موجب قصتتار بررستتی شتتود.    839 ةبای  ماد

هرگاه اقوع جرح یا برخی ار شتتترایط آن ا یا هر یو ار »ک  : قتانونگتذار در این ماده م رّر می  

ستتب د ا دلیلی بر نفی آن یانت نشتود ح شترایط مستئولیّت کیفرب مورد شتتبهه یا قردی  قرار گیر  

بای  هر یو عبارات این ماده جهت رستتی ن به ا ر «. شتتودمورد جرح یا شتترط مذکور  ابت نمی

 ردایی در ج ایات موجب قصار( بررسی شون .درأ )کیفرردایی یا مـکومیّت ةقاع 

 درأ در رابطه با این ةردایی قاع رستتت  ا ر کیفرردایی یتا مـکومیّت بته نظر می «: اقوع جرح( »8

عبارت استتتت ار رننارب اعم ار نعل یا قرع نعل که قجلّی  8عبارت مخنل  باشتتت . رکن مادب

د شتتتونیّت مجرمانه ا یا ق صتتتیر جزایی در عالم ااقع استتتت ا ستتتبب قـ ّق رننار مجرمانه می  

در برخی رست  در این خصور  (. به نظر می479؛ جعفرب ل گرادب: 298: 8ق ج8262)اردبیلیق 

هم به ردایی. اقنی نردب منحتاالت ا ر کیفرردایی مـ ّق باشتتت  ا در برخی دیگر ا رمـکومیّت 

ج ایت موجب قصار باش  ا در رابطه با ع صر مادب جرح به لـات اسن اد جرح به این نرد براب 

قاضتتی شتتو ا قردی  ایجاد شتتود ا ران  قـ ی ات در نفی این شتتبهه کمکی به قاضتتی پران ه   

ردایی خواه  درأ ا ر مـکومیّت ةقاع  839 ةرست  به اسن اد ماد  ق در این صتورت به نظر می نک 

قوان  ن ط ا ر کیفرردایی داشتتنه داشتتت. امّا شتتو ا قردی  در ع صتتر مادب در برخی موارد می 

قانون مجارات استالمی به آن اشتاره ش هق اگر اصل قنل  ابت باش ق    413 ةباشت . چ انکه در ماد 

 .شود ا دیه قعلّق خواه  گرنتقاقل در میان چ   نفر مردّد باش ق کیفر قصار ساقط می الی

                                                             
1. Material element. 
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عبارت ار اضتتتعیّت ذه ی مرقکب در رمان انجاح رننار مجرمانه استتتت ا نعل یا  8ع صتتتر راانی

(. اانگهیق 871: 8269ناعل باشتتت  )گل اریانق  ةخواستتتت ا اراد ةقرع نعل مجرمانه بای  ننیج

اد قنل به شود. اگر اصل اسن  صر راانی به قنل عم ق شبه عم  ا خطایی ق سیم میقنل به لـات ع

منهم ا بات شتودق الی براب قاضتی در رابطه با ع صر راانی قردی  ایجاد شودق چ انکه ننوان  آن   

قانون مجارات  839 ةرست  در چ ین صورقی به اسن اد ماد شتو ا قردی  را نفی بک  ق به نظر می 

درأ ا ر کیفرردایی داشتنه باشت . در ااقعق اگر اصتل استن اد  ابت باش  ا شو ا      ةع استالمی قا 

شتتودق دیه ا در شتتبهه در عم ب یا غیرعم ب بودن قنل ایجاد شتتودق اگرچه قصتتار م نفی می 

قانون مجارات  368 ةبرخی موارد قعزیر نیز اجود خواه  داشتت. در قنل شتبه عم  به اسن اد ماد  

ک   یا قص  نعل دارد الی قص  ننیجه ن ارد یا در مواردب که ق صتیر می استالمی که شتخص یا   

قانون مجارات استتالمی  983 ةشتتخص جهل به موضتتوع داردق اعمال قعزیر ا دیه به استتن اد ماد  

هرکس مرقکب قنل عم  شتتتود ا شتتتاکی ن اشتتتنه یا  »ک  : خواه  بود. این ماده چ ین م رّر می

رده باش  ا یا به هر علّت قصار نشودق در صورقی که شتاکی داشتنه الی ار قصتار گذشت ک   

اق اح اب موجب اخالل در نظم ا صیانت ا ام یّت جامعه یا بیم قجرب مرقکب یا دیگران گرددق 

ت یا به هر علّ»در این ماده عبارت «. نمای دادگاه مرقکب را به حبس ار سه قا ده سال مـکوح می

مبـق قصتار به خارر شتبهه در ع صر راانی استق    مؤیّ  دلیل کیفرردایی در« قصتار نشتود  

چ انکه اصتل استن اد ع صتر مادب نستبت به منهم منی ّن استتق امّا در ع صتر راانی )عم  یا شبه       

درأ ا ر  ةقانون مجارات استتتالمی قاع  839 ةعم ( شتتو ا قردی  اجود دارد که به استتن اد ماد  

قانون مجارات  363 ةاستتتن اد ماد کیفرردایی خواهت  داشتتتت. در ج تایتات خطاب مـض نیز به   

أ در در ةاب ایجاد شودق قاع استالمی اگر اصتل استن اد رننار موجب ج ایت مستلّم باش  ا شبهه    

اگر  363 ةصتتورت ع ح نفی شتتبههق ا ر کیفرردایی خواه  داشتتت. مثالً به استتن اد ب   )ال ( ماد 

هوش بودن مرقکب ج ایت باشت  )شتبهه در ع صر راانی(ق به نرض   شتبهه در خواب بودن یا بی 

 شودق الی امکان قعزیر ا دیه اجود دارد. ع ح امکان رنع شبههق کیفر قصار ساقط می

                                                             
1. Moral element. 
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 که عبارت ار رایکرد قانون نسبت به نعل یا قرع نعل مجرمانه که به 8در رابطه با ع صتر قانونی 

رس  در صورت شبهه ا ع ح رنع شبهه ار سوب یاننه استق به نظر میقانونی قجلّی  ةرت مادصو

 ا ر کیفرردایی اعمال شود. 3م اح قضاییق در صورت جهل قصوربق

بع بق شبهه  ةقانون مجارات اسالمی نکن 839 ةبه اسن اد ماد«: برخی ار شرایط جرح»( شتبهه در  3

ر است. با قوجّه به ای که قصار در جرایم عم ب استق در برخی ار شرایط جرح موجب قصا

(. عم  در 894: 8262یکی ار شتترایط ج ایت عم بق عم  در رننار استتت )میرمـمّ صتتادقیق   

رننار یع ی مرقکب ار راب اخنیار ا اراده مرقکب قنل شتود. ار این راق اگر شخص ادّعاب ع ح  

ادّعاب ج ون یا اجبارق اصتتوالً قاضتتی بای  رنع  اراده در ارقکاب رننار مجرمانه داشتتنه باشتت  مان  

ده  شبهه در ذهن اب ق ریر ش ه است که نشان میگونهبه 839 ةشبهه بک  . با قوجّه به ای که ماد

مرجع قضتتتایی ایجاد شتتت ه ا اا بای  ننیجه بگیرد که جرح در عالم خارج ااقع نشتتت ه استتتت یا  

(ق اگر در 23: 8262؛ خال یق 393: 8ق ج8262مستتئولیّت کیفرب مـ ّق نیستتت )شتتمس ناقربق   

مج ون یا عاقل بودن مرقکب شتبهه ایجاد شودق اصوالً بای  براب دنع شبهه ا بررسی مسئولیّت یا  

قانون مجارات  291 ةع ح مستتئولیّت کیفربق خود م اح قضتتایی اارد عمل شتتود. حال آنکه ماد 

 ةمرقکب گذاشتتنه استتت. قانونگذار در ماد علیه یا االیاء دح ا یامج ی ةاستتالمی ا بات را بر عه 

م اح قضتتتاییق در بالغ یا عاقل بودن  ةاستتتیلاگر پس ار قـ یق ا بررستتتی به»ک  : م رّر می 291

که  علیه ادّعا ک  دح یا مج یمرقکبق ه گاح ارقکاب ج ایتق قردی  اجود داشتتتنه باشتتت  ا الیّ

ستتتاب ش انجاح گرننه استتتت لکن مرقکب  اا ار ج ون  ةج تایت عم ب در حال بلوغ اب یا اناق 

علیه بای  براب ادّعاب خود بیّ ه اقامه بک  . در صتتتورت دح یا مج یخالف آن را ادّعتا ک  ق الیّ 

ده استق مرقکب بو ةبیّ هق قصتار م نفی استت. اگر حالت ستابق بر رمان ج ایتق اناق    ةع ح اقام

                                                             
1. legal element. 

ه قانونگذار آگاهی پی ا نکردهق چ انک ةاست که شخص )منهم( کوقاهی ا ق صیرب ن اشنه ا ار اراد. جهل قصورب آنجایی 3

هق مراکز دار ار رسانک   که به قوان گفت چ ین شتخصی عرناً جاهل به قانون بوده است؛ مثالً در یو مکانی رن گی می می

 علمی ا مراکز دی ی است.
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   قا قصتار ستاقط شودق در غیر این   مرقکب بای  ج ون خود در حال ارقکاب جرح را ا بات ک

 «.شودعلیه یا الی ااق قصار  ابت میدح یا مج یصورت با سوگ   الیّ

ک  : قتانون مجارات استتتالمی نیز اارد استتتت. این ماده چ ین م رّر می   297 ةهمین ایراد بر متاد 

گردان ا راانارقکاب ج ایت در حال مستتنی ا ع ح قعادل راانی در ا ر مصتتترف مواد مخ رق  »

مان   آنها موجب قصتار استت مگر ای که  ابت شود بر ا ر مسنی ا ع ح قعادل راانیق مرقکب   

االخنیار بوده است که در این صورت عالاه بر دیه به مجارات قعزیرب م رّر در به کلی مستلوب 

 ین چ شتتود. لکن اگر  ابت شتتود که مرقکب قبالً خود را برابکناب پ جم قعریزات مـکوح می

عملی مستتت کرده ا یا علم داشتتتنه استتت که مستتتنی ا ع ح قعادل راانی اب الو نوعاً موجب   

چون در «. گرددشودق ج ایت عم ب مـسوب میارقکاب آن ج ایت یا نظیر آن ار جانب اا می

داللت  «مگر ای که  ابت شود»قسمت ااّل این ماده اصل را بر قصار گذاشنه استق پس عبارت 

همخوانی ن ارد. البنه قرار  839 ةمرقکتب دارد ا این عمل با ماد  ةعت ح اخنیتار بر عهت     بر ا بتات  

هاب اجنماعیق عملی صتتتـیح ا مرقکتب با قوجّه به ااقعیّت  ةدادن ا بتات عت ح اخنیتار بر عهت     

درأ را قبول کرده ا صریـاً به آن پرداخنه استق  ةکه قانونگذار قاع اصتولی استق امّا ارآنجایی 

 پوشی کرد.وان ار قانون چشمقنمی

شتتودق  بوت این هرچ   قصتتار مجارات ااّلیّه براب جرایم علیه قمامیّت جستتمانی مـستتوب می

قانون مجارات اسالمی به آن پرداخنه  298 ةمجارات نیارم   شترایطی است که قانونگذار در ماد 

که مرقکب پ ر یا ار شتتود قصتتار در صتتورقی  ابت می »ک  : استتت. این ماده چ ین م رّر می

ستتن اد به ا«. علیهق عاقل ا در دین با مرقکب مستتااب باشتت علیه نباشت  ا مج ی اج اد پ رب مج ی

این ماده براب قصار سه شرط بیان ش ه است که آنها را جهت مشخّص ش ن ا ر کیفرردایی یا 

ار شتترایط جرح(  قانون مجارات استتالمی )شتتبهه در برخی  839 ةردایی به استتن اد مادمـکومیّت

 ک یم:  بررسی می

پ رب: این شرط برگرننه ار راایاقی ار پیامبر گرامی اسالح )ر( است که در  ةال ( ن  ان رابط

ان  نیز به آن پرداخنه شت ه بود ا ن ها در بیان شرایط قصار نیز به آن پرداخنه  8279قانون ستال  
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ار این راق اگر شتتخصتتی مرقکب قنل   (.323ق: 8494؛ خمی یق 392: 3قق ج8489)علّامه حلیق 

ابوّت بک  ق در چ ین صتتورقی براب قاضتتی در اعمال کیفر قصتتار شتتبهه   ةشتتود ا ادعاب رابط

قانون مجارات استتالمی بای  نفی شتتبهه بک  . اگر   839 ةشتتود. در ننیجهق به استتن اد ماد ایجاد می

ر رمی ه حنّی برخی ار ن ها د قاضتی ننوان  شبهه را نفی نمای ق قصار مـ ّق نخواه  ش . در این 

ان . براب نمونه علّامه درأق حکم به ستت وط مجارات قصتتار داده ةق ریرات خود به استتن اد قاع 

 ال ستبی م ّعی ابوّت شتون  ا سپس  هرگاه دا نفر نستبت به رفل صتغیر مجهول  »نویست :  حلّی می

احنمال ابوّت در مورد هر یو ار  شودق ریراهمان دا نفر اا را به قنل برسان  ق قصار اجراء نمی

(. 498: 1قق ج8439)علّامه حلیق « شوددا ررف اجود دارد ا با اجود شتبههق خون ریخنه نمی 

همان قانون اصل را  296 ةقانون مجارات استالمی قانونگذار در ماد  839 ةالی با اجود راهر ماد

 ةاستتتق مکلّ  به ا بات رابط ابوّت ةابوّت گذاشتتنه ا شتتخصتتی را که م ّعی رابط ةبر ع ح رابط

این ادّعا که مرقکبق پ ر یا یکی »ک  : چ ین م رّر می 296 ةپ رب کرده است. قانونگذار در ماد

علیه استتتتق بای  در دادگاه  ابت شتتتود ا در صتتتورت ع ح ا باتق حقّ   ار اجت اد پ رب مج ی 

 رّره با اجود این م«. شودمیعلیه یا الی اا  ابت دح یا مج یقصارق حسب موردق با سوگ   الیّ

ا درأ استتن اد کردق ریرا به استتن اد آن ی ةستتخنی بنوان در چ ین مواردب به قاع رستت  بهبه نظر می

شود. پس حالت قردی  برررف خواه  ش  مگر ای که قائل بر شود ا یا نمیرابطه ابوّت  ابت می

 شود. حال به نرضدرأ اعمال می ةقاع  این شتویم که اگر با اجود این ماده بار شبهه رنع نشودق 

ودق الی شدرأ ا ر کیفرردایی خواه  داشتق ب ین مع ی که کیفر قصار ساقط می ةاعمالق قاع 

 کیفر قعزیر ا نیز دیه قعیین خواه   ش . 8271قانون قعزیرات  983 ةبه اسن اد ماد

تق کامل بین جرح ا مجارات استتب( قستااب در ع ل: با قوجّه به ای که قصتار مبن ی بر برابرب   

ب ین شترط اشاره ش ه بود ا هم ن ها در میان شرایط   8279هم در قانون مجارات استالمی ستال   

(. اگر نردب دیگرب را به قنل رسان  362: 4قق ج8431ان  )خمی یق اعمال قصار به آن پرداخنه

و این نرد مـرر ا یا جرح موجب قصتار عضتو مرقکب شتود ا اصتل استن اد قنل ا یا قطع عض     

باشت ق الی با قوجّه به ای که یکی ار شترایط  بوت قصتارق قسااب در ع ل استق مرقکب ادّعا    
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علیه )در بـق قصار عضو( مج ون بودهق در این صورت در قطع عضو ک   که م نول یا مج ی

ون یا علیه بنوان ج یا ستایر جرایم موجب قصار عضوق شای  به خارر در قیّ  حیات بودن مج ی 

علیه در قی  حیات نباشتتت ق براب قاضتتتی شتتتبهه ایجاد   عت ح ج ون را  ابت کردق امّا اقنی مج ی 

قانون  288 ةشتتتود که در این صتتتورت بای  دلیلی براب رنع شتتتبهه پی ا ک  . در ب   آخر ماد می

علیه حکم این ماده در صتتورقی که در مج ون بودن مج ی»مجارات استتالمی قی  شتت ه استتت:   

ت حال»ک   که نوعی این ماده نرضتتی را بیان می «. اجود داشتتنه باشتت  نیز جارب استتت    قردی 

م ّنظر استت ا قانونگذار در جهت حمایت ار م اح قضتایی بـق رنع شبهه را در اخنیار   « ستاب ه 

ودق شتتررنین دعوا گذاشتتنه استتتق الی با قوجّه به ای که در این ماده حکم راهرب مشتتخّص می

 ر درأ ا ةان باقی استتت ا به نرض ع ح رنع شتتبهه ار قاضتتیق به استتن اد قاع   امکان شتتبهه همی 

ک  : قانون مجارات استتالمی بیان می 291 ةکیفرردایی اعمال خواه  شتت ؛ ریرا قانونگذار در ماد

مرقکتب ج تایت عم ب نستتتبت به مج ون عالاه بر پرداخت دیه به قعزیر م رّر در کناب پ جم   »

شودق امّا دیه ا قعزیر اعمال راق کیفر قصتار ستاقط می  ار این «. شتود نیز مـکوح می« قعزیرات»

 خواه   ش .

صتتراحت بیان نشتت ه بودق الی ار جمله  به 8279پ( قستتااب در دین: این شتترط در قانون ستتال  

( ا بیشنر ن ها در ق ریرات خود 323ق: 8494)خمی یق  مواردب استت که مورد اجماع ن ها است 

(. ب ا به 241: 4قق ج8484ان  )شتتتهی   انیق شتتترایط اعمال قصتتتار به آن پرداخنهدر میان بیان 

اگر مسلمانق ذمّیق مسنأمن ا معاه ق به »... قانون مجارات اسالمی  289 ةقصریح قسمت داّح ماد

شتتود. در این  غیرمستتلمانی که ذمّیق مستتنأمن ا معاه  نیستتت ج اینی اارد ک  ق قصتتار نمی    

اگر  حال«. شتتودات قعزیرب م رّر در کناب پ جم قعزیرات مـکوح میصتتورت مرقکب به مجار

شتخصتی مرقکب قنل نردب شتود ا ادّعا ک   که م نول غیرمسلمان )غیرذمّیق مسنأمن ا معاه (    

شود. قانونگذار در م اح رنع شبهه ار قاضی استتق در چ ین صتورقی براب قاضی شبهه ایجاد می  

 ةیلاستتاگر پس ار قـ یق ا بررستتی به»ک  : ی چ ین م رّر میقانون مجارات استتالم 288 ةدر ماد

علیهق ه گاح ارقکاب ج ایتق قردی  اجود داشنه ا حالت اا م اح قضاییق در مسلمان بودن مج ی
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علیه ادّعا ک   که ج ایت عم ب در حال دح یا مج یپیش ار ج ایتق ع ح استتتالح باشتتت  ا الیّ 

ب ادّعا ک   ارقکاب ج ایتق پیش ار اسالح آاردن اب بوده استالح اا انجاح شت ه استت ا مرقک   

علیه بای   ابت شود ا در صورت ع ح ا بات قصار م نفی است ا دح یا مج یاستق ادّعاب الیّ

شتتتود. مـکوح می« قعزیرات»مرقکتب به پرداخت دیه ا مجارات قعزیرب م رّر در کناب پ جم  

بوده استتتتق اقوع ج ایت در حالت ع ح استتتالح  اگر حتالتت پیش ار رمان ج ایتق استتتالح اا   

دح یا علیه بای   ابت شتود قا قصتار ستاقط گردد ا در صورت ع ح ا باتق با سوگ   الیّ   مج ی

قانونگذار چ انکه در بـق پیشتتین بیان شتت ق در «. شتتود...علیه یا الیّ اا قصتتار  ابت میمج ی

 یار ررنین گذاشنه است ا قوجّه به حالتجهت حمایت ار م اح قضایی بـق رنع شبهه را در اخن

ان دارد ا بات در امور کیفرب استق امک ةساب ه دارد. البنه با قوجّه به ای که علم قاضی یکی ار ادل

درأ قصتتتار م نفی گردد ا ا ر  ةقاضتتتی نشتتتود ا به استتتن اد قاع    ةباعق رنع شتتتبه 288 ةماد

 ةادیفر قصار ساقط شودق به اسن اد مکیفرردایی داشتنه باشت . در چ ین مواردب هرچ   شتای  ک   

 قانون مجارات اسالمی بخش قعزیرات امکان اعمال قعزیر ا نیز پرداخت دیه اجود دارد. 983

قانون مجارات استتالمی شتترایط   849 ةبه استتن اد ماد«: شتترایط مستتئولیّت کیفرب »( شتتبهه در 2

کاب رستتت  اگر بع  ار ارقنظر میمستتتئولیّت عبارق   ار ع ل ا بلوغ ا اخنیار. در رابطه با ع ل به 

جرح موجب قصتار در عاقل بودن یا مج ون بودن مرقکب شبهه ایجاد شودق چ انکه مطرم ش   

درأ ا ر کیفرردایی خواه  داشت. ح اقل چیزب که در رمان حصول شبهه  ةدر هر صتورت قاع  

ه ج ون است ا ب قوان به دست آاردق ارقکاب ج ایت در حالتدر عاقل بودن یا مج ون بودن می

قانون مجارات اسالمیق ارقکاب ج ایت در حالت ج ونق ج ایت خطاب مـض  363 ةاسن اد ماد

شتود که بای  دیهق گرچه ار ستوب عاقلهق پرداخت شتود. پس کیفر قصتار ساقط     مـستوب می 

شتتودق الی چون بای  دیه پرداخت شتتودق اصتتوالً در دادستترا قرار جلب به دادرستتی )خال یق  می

رست  در صورت حصول شبهه  شتود. در رابطه با بلوغ نیز به نظر می ( صتادر می 891-899: 8262

را به اسن اد مادة درأ بود؛ ری ةنستبت به بالغ بودن یا نبودنق اصوالً بای  قائل بر ا ر کیفرردایی قاع  

شود ا بای  دیهق گرچه قانون مجارات استالمیق ج ایات صتغیرق خطاب مـض مـسوب می   363
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قانون مجارات استتالمی ا بات عاقل  291 ةستتوب عاقلهق پرداخت شتتود. البنه قانونگذار در ماد ار

قانون  839 ةررنین دعوا گذاشتتتنه استتتت که با راهر ماد  ةبودنق بتالغ بودن یتا نبودن را بر عه   

قانون مجارات اسالمی نیز اشاره  68 ةمجارات اسالمی همخوانی ن ارد. در ای جا بهنر است به ماد

در جرایم موجب ح  ا قصتتتار هرگاه انراد بالغ کمنر ار »ک  : ود. این ماده چ ین م رّر میشتتت

شتت ه ا یا حرمت آن را درع نک    ا یا در رشتت  ا کمال ع ل  هج ه ستتالق ماهیّت جرح انجاح

ش ه در بی یهاب پیشآنان شتبهه اجود داشتنه باش ق حسب مورد با قوجّه به سنّ آنها به مجارات  

 «.شون نصل مـکوح میاین 

 ةا م ظور ار ع ح درع حرمت جرحق شتتبه 8موضتتوعی ةم ظور ار ع ح درع ماهیّت جرحق شتتبه

هاب قانون ج ی  (. با قوجّه به این مادهق یکی ار نوآارب396: 8263استتتت )مصتتت قق   3حکمی

 849 ةمجارات اسالمیق قوجّه به رش  جزایی در جرایم موجب قصار ا ح  است. به اسن اد ماد

قانون مجارات استتالمی شتترایط مستتئولیّت کیفرب )بلوغق ع ل ا اخنیار( مشتتخّص شتت ه استتت ا 

یفرردایی درأ ک ةکلی این استت که در صورت قردی  در مسئولیّت کیفربق به اسن اد قاع   ةقاع 

ک   قانون مجارات اسالمی نرضی را بیان می 68گرنت. امّا مادة ردایی صتورت می یا مـکومیّت

پس ار احرار مستئولیّت کیفربق مجارات قصار ا ح  ساقط ش هق الی در م ابلق مجارات  که 

قانون مجارات اسالمی ار  849 ةشود. به اسن اد این مادهق مرقکب به موجب مادقعزیرب اعمال می

شتت ه یا حرمت آن را درع  مستتئولیّت کیفرب برخوردار استتتق امّا در ای که ماهیّت جرح انجاح 

 نیز در رش  ا کمال ع ل ااق شبهه اجود دارد. ک   امی

ستتال( امکان ا بات خالف اصتتل را ممکن  81قانونگذار ق ها در رابطه با این انراد )انراد بالغ ریر 

ز اب نیاب پذیرنن ی نیستتت. امّا اگر شتتبهه ستتال چ ین شتتبهه  81دان  ا در رابطه با انراد باالب می

                                                             
م مسئله راشن ا مسلّم استق الی موضوع ا منعلّق حکم مورد قردی  ا شو ااقع موضوعیّه در جایی است که حک ة. شتبه 8

 شود که آیا مایع موجود در این ررف شراب است یا نه.ش ه است؛ مثالً حکم شرب خمر یا رنا مسلّم استق الی شو می

ان دچار خارر این ع ح بی حکمیّه در جایی است که حکم مسئله یا موضوعی براب مکلّ  مشخّص نباش  ا شخص به ة. شبه3

 قـیّر ا قردی  شود؛ مثالً ای که آیا قل یح مص وعی حراح است یا خیر.
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قانون مجارات اسالمی عمل خواه  ش . به نظر  838ا  839مواد اجود داشتنه باشت ق با اسن اد به   

قانون  68 ةرست  با قوجّه به ای که رشت  ار شترایط مستئولیّت کیفرب نیستتق الی به اسن اد ماد     می

مجارات اسالمی در صورت حصول شبهه در رش  ا کمال ع ل منهمق ج ایت موجب قصار به 

مّا در صورت حصول شبهه در مسئولیّت کیفرب مثل بلوغ شود. ادرأ کیفرردایی می ةاستن اد قاع  

قانون مجارات استالمی قاضی ا بات آن )مسئولیّت یا ع ح مسئولیّت(   291 ةا ع لق به استن اد ماد 

 ررنین دعوا گذاشنه است. ةرا بر عه 

شتود این است که مجارات قانونی انراد بالغ کمنر ار هج ه سال  پرستشتی که در ای جا مطرم می  

ان  ا ماهیّت جرح ارقکابی یا حرمت آن را درع مرقکتب ج تایت موجب قصتتتار شتتت ه   کته  

 ةان  ا یا در رشتت  ا کمال ع ل آنان شتتبهه ایجاد شتت ه استتتق چیستتت؟ به استتن اد نظری    نکرده

شتتت ه در نصتتتل دهم مـکوح  بی یهاب پیشبتا قوجّه به ستتتنّ آنها به دیه ا مجارات »مشتتتورقی 

 8«.شون می

دادگاه براب قشتخیص رش  ا کمال ع ل  »ک  : قانون مجارات استالمی م رّر می  68 ةماد ةقبصتر 

. «قوان  نظر پزشتکی قانونی را استنعالح یا ار هر رریق دیگرب که م نضتی ب ان ق اسنفاده ک     می

قانون مجارات اسالمی  839 ةدر ماد« دلیلی بر نفی آن یانت نشتود »این قبصتره در جهت عبارت  

قانون مجارات استتالمی ا شتتبهه در رشتت  ا کمال ع ل  68 ةرستت  اعمال مادنظر میباشتت . به می

قانون  68 ةدادگاه باشت  ا دادستترا چ ین قکلیفی ن اشتتنه باشت ؛ ریرا در منن ماد   ةمرقکب بر عه 

قی  شتتت ه ا این عبارت داللت بر این مطلب « مـکومیّت به مجارات»مجارات استتتالمی عبارت 

ح شترایط مستئولیّت کیفرب را داردق دادسترا قرار جلب به دادرسی صادر    دارد. اقنی مرقکب قما

ک   ا این دادگاه استتت که با قوجّه به نوآارب قانون ج ی  مجارات استتالمی قصتتار را به  می

رس  غیر ار این شتود. به نظر می ک   ا در م ابل دیه ا قعزیر اعمال میستاقط می  68 ةاستن اد ماد 

شتتتود. ج ایات موجب قصتتتارق هم در دادستتترا ا هم در دادگاه اعمال می درأ در ةمادهق قاع 

کش  جرح ا قع یب منهم را بر عه ه داردق در جرایم موجب قصار  ةاصوالً چون دادسرا اریف

                                                             
 .83/1/8263 ةمورّخ 192/63/7 ة. نظر مشورقی شمار8
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قـ ی ات را  8264قانون آیین دادرسی کیفرب با اصالحات  63 ةبارپرس یا دادسنان به اسن اد ماد

اگر اقوع جرح مورد شتتتبهه قرار بگیرد ا دلیلی بر نفی شتتتبهه اجود  دهت . ار این راق  انجتاح می 

شود. در مواردب که اصل ارقکاب رننار مجرمانه  ابت ن اشتنه باشت ق قرار م ع قع یب صتادر می   

باشت  )ع صر مادب(ق امّا شو ا شبهه در ع صر مع وب یا شرایط مسئولیّت کیفرب )ع لق بلوغ ا  

ه دیه ص ار حکم ب ةرقی بای  دیه پرداخت شود ا دادسرا اریفاخنیار( باش ق چون در چ ین صو

هاب ا اعمال مجارات را ن اردق اصتتتوالً بای  قرار جلب به دادرستتتی صتتتادر ک  . ار میان دادگاه

قانون آیین دادرستتتی کیفربق معموالً به جرایم موجب قصتتتار به  364 ةکیفرب موجود در ماد

ک  . ار این راق ا ر کیفرردایی رب یو رستتتی گی میهمان قانونق دادگاه کیف 293موجب مادة 

دادگاه کیفرب یو  ةدرأ در جرایم موجب قصتتار در اصتتل بر عه   ةردایی قاع یا مـکومیّت

شون ق ستال مرقکب ج ایت موجب قصار می  81استت. البنه در برخی موارد که انراد بالغ ریر  

به جرایم نوجوانان در دادگاه کیفرب  قانون آیین دادرستتی کیفرب رستتی گی 281 ةبه استتن اد ماد

 ةدرأ در چ ین مواردب بر عه  ةردایی قاع یو ایژه است ا اعمال ا ر کیفرردایی یا مـکومیّت

 این دادگاه است.

 نتيجه

رمای  : نبر مب اب ستتت ّت نبی مکرح استتتالحق ح یثی ار پیامبر گرامی استتتالح ن ل شتتت ه که می .7

 8263قانون مجارات اسالمی  838ا  839قانونگذار ایران در مواد ا « ادرئوا الـ اد بالشتبهات »

هاق به صتتورت صتتریح ا مستتن ل به آن پرداخنه استتت. این در حالی  در بـق ستت وط مجارات

استت که در قوانین کیفرب پیشتین به صورت صریح به آن پرداخنه نش ه بود ا در عمل باعق   

وان اب به ع ش . این راایت منضمّن قاع هقـ ّق مشکالقی در ران  دادرسی ا ص ار حکم می

درأ استت که ار قواع  رایج ا بستیار کاربردب در سیاست ج ایی اسالح ا مسائل کیفرب    ةقاع 

 ردایی است.است. این قاع ه بیانگر سیاست کیفرردایی ا مـکومیّت
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همان    لدر بـق کیفرردایی چ ین نیست که خود  جرح م نفی شود. در ااقعق نعل یا قرع نع .1

ر شودق گرچه اشود ا یا کیفر خاصی برداشنه میار ش ّت مجارات کم میقبل جرح استتق امّا  

داّمین حالت آنجایی است که بع  ار اقوع جرحق  جهات دیگر امکان اعمال کیفر اجود دارد.

 ک  قدرأ در مواردب که کیفرردایی می ةقاع  شتتتود.کیفر آن جرح بته رور کامل ستتتاقط می 

ردایی ار لـات مع اب اصطالحیق بررسی نش ه است الی آنیه حالت نخست است. مـکومیّت

میّت منهم ا درأ مـکو ةم ّنظر استق خارج کردن نرد منهم ا مظ ون ار نرآی   رسی گی ا قبرئ

 ار اا است.

اه  شود. با قوجّه به شوحاصتل می « ادرئوا» ةردایی این قاع ه ار کلمکیفرردایی یا مـکومیّت .9

قوان  ن ط به مع اب مجارات خار باش . نمی« ح »شود که لفظ قرآنی ا رااییق مشتخّص می 

پس ح  عبارت استت ار ع وبنی که براب جرایم ا معاصی خار م رّر ش هق خواه ع وبت آن  

به مع اب عاح(. شتتتبهه نیز به  م رّر باشتتت  )ح  به مع اب خار( یا ع وبت آن م رّر نباشتتت  )ح 

مع اب مشابهت ا قردی  بوده ا م صود ار شبهه در این قاع ه شو در حلیّت ا حرمت ا رن به 

ه قوان کرد این است کاباحه ا همی ین قطع به حلیّت استت. اسن اللی که در این خصور می 

 در قمامی این مواردق ااقع ار شخص پ هان مان ه است.

ت مطراحهق ج ایات موجب قصتتار نیز مشتتمول ستتیاستتت کیفرردایی یا  با قوجّه به استتن ال .1

قانون مجارات استالمی در صورت   839 ةشتون  ا به استن اد ماد  درأ می ةردایی قاع مـکومیّت

اقی ا رات منفا« شتترایط مستتئولیّت کیفرب »یا « برخی ار شتترایط جرح»ق «اقوع جرح»قردی  در 

اردب کته اصتتتل رننتار مورد شتتتبهه قرار گیردق ا ر    قوانت  داشتتتنته بتاشتتت . اصتتتوالً در مو     می

شتتود ا در مواردب که شتتبهه در شتترایط  بوت قصتتار  درأ اعمال می ةردایی قاع مـکومیّت

 ةباشت  ا یا اصتل رننار  ابت باشت  ا شتبهه در ع صر راانی یا قانونی باش ق ا رکیفرردایی قاع     

 شود.درأ اعمال می
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 منابع  

 الف. عربی

  . ق قمق اننشتتارات 1ج ق ق چاپ االمعجم م ائیس اللغةق(. 8494)ابن نارسق ابوالـستتین احم

 دننر قبلیغات اسالمه حوره علمیه قم.

  ( .8484ابن م ظورق ابو الفضتل .)ق بیراتق دار الفکر للطباعة ا 8ق ج ق چاپ سوحلسان العربق

 .دار صادر -ال شر ا النوریع

 ( . 8439حمیررق نشوان بن سعی .)ق چاپ االقشمس العلوح ا دااء کالح العرب من الکلوحق 

 .ق بیراتق دار الفکر المعاصر4ج 

   .ق چاپ چهارحق الزب ة الف هیة نی شرم الراضة البهیةق(. 8437)قرحی ه عاملهق مـم  حستین

 .ق قمق دار الف ه للطباعة ا ال شر6ج 

 ( .8213قرمذبق مـم  بن عیستتی .) ق مصتترق شتترکة 4ق چاپ االق ج شتتاکرستت ن النرمذب ت

 مکنبة امطبعة مصطفه البابی الـلبی.

 ( .8486جزیربق عبتت الرحمن  .)ق بیراتق 1ق چتتاپ داحق ج الف تته علی متتذاهتتب االربعتتهق

 دارالکنب العلمیه. 

 ( .8489جوهربق اسماعیل بن حماد .)ق 2ج  ق چاپ االققاج الغه ا صـام العربیه–الصـام ق

 .م للمالیینق بیراتق دار العل9

  ( .8481حتائررق ستتتی  عله .)قالـ یثة( -ریاض المستتتائل نی قـ یق األحکاح بال الئل )طق 

 .ق قمق مؤسسه آل البیت علیهم السالح89ج  چاپ االق

 ق چاپ الـ یثة( -مفنام الکرامة نی شتترم قواع  العالّمة )طق(. 8486عاملهق جواد. )حستتی ه

 .اسالمه اابسنه به جامعه م رسین حوره علمیه قمق قمق دننر اننشارات 87ق ج اال

  ( . 8439حلّهق حستتتن بن یوستتت .)قـریر األحکتاح الشتتترعیتة عله متذهب اإلمامیة )ط   ق- 
 ق قمق مؤسسه اماح صادق علیه السالح.1ق چاپ االق ج الـ یثة(
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 ( .....................................8489 .)ق قمق 3ق ج اپ االق چارشتتتاد االذهان الی احکاح االیمانق

 .دننر اننشارات اسالمه اابسنه به جامعه م رسین حوره علمیه قم

 ( .8491حلّهق مـ قق نجم ال ین .)ق ج ق چاپ داحشرائع اإلسالح نی مسائل الـالل ا الـراحق

 ق قمق مؤسسه اسماعیلیان.4

  ( .ق رام اهلل)ق اننشتتتارات ق چاپ االق یو جل بق قهرانربت ة االحکتاح  (. 8494خمی ی)امتاح

 سارمان قبلیغات.

     .نشر ق قم یو جل بقق 31چاپ ق قکملة الم هاجق(. 8489)خویهق ستی  ابو ال استم موستور

 . م ی ة العلم

  ( .8277الشتتتوکتانیق مـمتت  بن علی .)ق بیراتق داراحیتتاء النراث العربیق 7ق ج نیتتل االارتتار

 موسسه الناریخ العربی.

  ( . ّ8482ص اقق مـم  .)ق دننر اننشارات اسالمه قم ق4ج  ق چاپ داحقیـضره الف یهمن ال ق

 .اابسنه به جامعه م رسین حوره علمیه قمق

 ( .......................8481 .)مؤسسه اماح هادر علیه السالحق قم ق یو جل بقق چاپ االلم  عاق. 

  .نتتابفراشتتته ق کق قهران8ج  قق چتتاپ ستتتوحمجمع البـرینق(. 8489)رریـهق نخر التت ین

 .مرقضور

 ( .8216روستتتیق ابوجعفر .)ق قهرانق المکنبة 7ق چاپ ستتتوحق ج المبستتتوط نی ن ه االمامیهق

 .المرقضویة إلحیاء اآل ار الجعفریة

   .ق 9ج ق چاپ داح قجامع الم اص  نی شرم ال واع ق(. 8484)عامله کرکهق عله بن حستین

 .ق مؤسسه آل البیت علیهم السالحقم

 ق یو جل بق بیراتق ق چاپ االاللمعة ال مش یة نی ن ه اإلمامیةق(. 8489  اال. )عاملهق شهی

 .ال ار اإلسالمیة -دار النراث

 ( .............................8484 .)قمق  ق4ج ق چاپ االق غتایتة المراد نی شتتترم نکت اإلرشتتتاد   ق

 .اننشارات دننر قبلیغات اسالمه حوره علمیه قم
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 ( .8489عاملهق شهی  انه .)اپ ق چکالننر( -الراضة البهیة نی شرم لمعة ال مش یة )المـش ق

 ق قمق کنابفراشه داارر.89ق ج اال

 ( .............................8482 .)ق مصتتتـح: گراه مستتتالو األنهاح إله ق  یح شتتترائع اإلستتتالحق

 .ة المعارف اإلسالمیةق قمق مؤسس81ق چاپ االق ج پژاهش مؤسسه معارف اسالمه

 ( ............................8484 .)ق قمق دننر اسالمی حوره علمیه 4ق چاپ ا الق ج حاشیة االرشادق

 قم.

  ( .84916مـ ث نوربق میرراحستین .)ج ق ق چاپ االمستن رع الوسائل ا مسن بط المسائل ق

 مؤسسه آل البیت علیهم السالحق. بیراتقق 81

  ق 8ج ق ق چاپ االال صار علی ضوء ال ران ا الس هق(. 8481)ال ین.  مرعشته نجفهق شهاب

 .قمق اننشارات کنابخانه آیة اهلل مرعشه نجفه ق س سره

 ( .8494نجفهق مـم حستتن .)ق 48ق ج ق چاپ هفنمجواهر الکالح نی شتترم شتترائع االستتالحق

 .ق دار إحیاء النراث العربیبیرات

 ب. فارسی 

 ( .8262اردبیلیق مـم علی .)ق قهرانق نشر میزان.8ق چاپ سی هفنمق ج ح وق جزاب عمومی 

  ( .8273جعفرب ل گرادبق مـمت  جعفر .)ق چتاپ شتتتشتتتمق یو جل بق   قرمی ولوژب ح وق

 قهرانق گ ج دانش. 

  ق چتاپ داحق یتتو جلت بق قمق نشتتتر   قواعت  ن ته جزایی  (. 8216آبتادبق احمتت . ) حتاجی ده

 انشگاه. پژاهشگاه حوره ا د

  ( .8262ختال یق علی .) ق چاپ ستتتوحق یو جل بق ها در قانون آیین دادرستتتی کیفربنکنته

 قهرانق موسسه مطالعات ا پژاهشهاب ح وقی شهر دانش.

 ( .ق رام اهلل)ق قمق اننشارات اسالمی اابسنه 4ق قرجمهق ج قـریر الوستیله ق(. 8431خمی ی)اماح

 به جامعه ب م رسین حوره علمیه قم. 
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 ...قصاص موجب جنایات در درأ قاعدة کیفرزدایی و زداییمحکومیّت اثر 

 ق قهرانق اننشتتارات 8ق چاپ ستتوحق ج شتترم مخنصتتر قانون مجارات(. 8262تق عباس. )رراع

 ق  وس.

 ( .8262شتتمس ناقرب ا دیگران .)ق چاپ داحق قانون مجارات استتالمی در نظم ح وقی ک ونی

 ق قهرانق نشر میزان. 8ج 

  ( .8217عمیت  رنجانیق عباستتتعلی .)ق قهرانق 3ق بخش ح وق جزاق چاپ ستتتوحقج قواع  ن ه

 ها.سارمان مطالعه ا ق این کنب علوح انسانی دانشگاه

 ( .8483قرشهق عله اکبر .)دار الکنب اإلسالمیة قق قهران9ق چاپ ششمق ج قاموس قرانق. 

 ( .8218کالننربق کیومرث .)  قـلیتل بـران در ح وق موضتتتوعه کیفرب ایران ا راهکارهاب
جرح شتت استتیق دانشتتگاه قربیت   ق رستتاله قـصتتیلی دکنرب گرایش ح وق جزا اخراج ار آن

 م رس.

 ( .8269گل اریانق ایرج .)ق چاپ بیست ا یکمق یو جل بق هاب ح وق جزاب عمومیبایسنه

 قهرانق نشر میزان.  

 ( ........................8262 ق)  ق چاپ داحق یو جل بق 8263مـشتتتاب قانون مجارات استتتالمی

 قهرانق اننشارات مج .  

  ( .8499مـ ق دامتادق مصتتتطفی .)ق قهرانق4ق چتاپ دااردهمق ج  قواعت  ن ته بخش جزایی  ق 

  مرکز نشر علوح اسالمه.

 ( . 8262مصتتت قق مـم .)  ق چاپ با رایکرد کاربردب 8263شتتترم قانون مجارات استتتالمی

 چهارحق قهرانق اننشارات ج گل.

 ( . 8279موستتوب بج وردبق مـم .)ق قهرانق نشتتر  8ق چاپ االق ج ن ه قطبی ی بخش جزایی

 میعاد. 

 ( .....................................8498  ق)ق قهرانق مؤسسه عراج8ق چاپ سوحق ج قواع  ن هیهق. 

ق قهرانق چاپ پانزدهمق یو جل بق نشر جرایم علیه اشخار(. 8262میرمـمّ صادقیق حسین. )

.میزان
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Abstract 
The rule of Dar’e can serve two functions: It can serve as depenalization  and 

conviction reductive. By depenalization, the severity of the punishment is 

reduced, or the defendant is exempted from a specific punishment. It is also 
possible that after perpetration of a crime the conviction is completely overturned. 

However, conviction reduction indicates that the defendant is completely 

exempted from the process of judgment, and therefore, there would be an 

acquittal. The legislature’s approach tends to extend the rule of Dar’e to the cases 
other than Hadd-related crimes, and this outlook is supported by the Islamic 

Jurisprudence on the ground that according to Quranic and Islamic proofs, Hadd 

cannot be solely applied to a specific kind of punishment but all kinds of 
punishment in general. Crimes resulting in retaliation, likewise, could benefit 

from the rule of Dar’e as referred to the Islamic clerics’ view in Article 120, and 

the law, in this case, could cover both conviction-reductive and punishment-
reductive. Whenever the case is not clear, the law comes into effect, and to put it 

with precision, if the material damages of the offence is not clear, the rule of Dar’e 

will be conviction-reductive except for rare cases like synoptic knowledge of 

attributing an intentional offence to a person or persons and the consequent 
inability in identifying the perpetrators, in which case according to Article 482, it 

results in acquittal from Qisas punishment. However, in cases where there is doubt 

regarding ascertainment of the conditions of retaliation, and additionally, when 
the deed is proven, but there is doubt regarding the psychological and legal 

contents, the rule of Dar’e comes into effect 

Keywords: Punishment-Reduction, Depenalization, Rule of Dar’e, Qisas 

Punishment, The Islamic Penal Code 2013.
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