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چکیده

سیاست گذاران کیفری ،اصول و قواعد کلی حقوق کیفری همچون اصل قانونیبودن جرم و مجازات ،اصل

شخصیبودن مجازات و قاعدۀ تفسیر به نفع متهم را در قوانین جزایی پیش بینی نمیکنند؛ ز یرا مفاد و مبانی این
اصول و قواعد به طور پیشینی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است .با وجود این ،در برخی موارد قانونگذار
با درنظرگرفتن مالحظاتی و در راستای تعدیل اصول و قواعد کل ی حق وق کیف ری ،آن ه ا را در ق وانین جزای ی
پیش بینی کرده است .
قاعدۀ درأ ازجمله قواعد فقهی مهم و کاربردی در قلمرو فقه و حقوق است .این قاعده برای نخستین بار در
قانون مجازات اسالمی مصوب  2331در مواد  211و  212پیش بینی شده است .مف اد ای ن م واد ،گو ی ای ای ن
مطلب است که قانونگذار در قانون مذکور رو یکرد جدیدی نسبت به این قاعده اتخاذ کرده که با اصول و قواعد
کلی حقوق کیفری در تعارض است.
در این نوشتار ضمن تبیین ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین
جزایی ،چرایی ضرورت پیش بینی قاعدۀ درأ در قانون مجازات اسالمی مصوب  2331و تعارض این قاع ده ب ا
اصول و قواعد کلی کیفری ،تحلیل شده و سپس ضمن نقد و ارز یابی داللت جدید قاعدۀ درأ در قانون م ذکور،
به شیوۀ نگرش آرای محاکم به این قاعده نیز توجه شده است.
کلیدواژه ها :قاعدۀ درأ ،شبهه ،اصول کلی حقوق کیفری ،قواعد کلی حقوق.
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A study on whether providing for General Principles and Rules of
Penal Law in Criminal Codes is Necessary
(Case study of Dar Rule in the Islamic Penal Code of 2013)

Sayyed Hossein Hosseini, Ph.D.,Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
(corresponding author)
Meysam Gholami, Ph.D. Student of Criminal Law, Ferdowsi University of Mashhad
Abstract
Penal policymakers do not provide for general principles and rules of penal law such
as nullum crimen, nulla poena sine lege, principle of individualization of penalties
and the rule of interpretation in favor of the accused in criminal codes; since the
content and foundations of these principles and rules have been recognized a priori.
However, in some cases, the legislator has provided for them in criminal codes taking
into account certain considerations and in order to modify the general principles and
rules of penal law. The Dar Rule (avoiding corruptions takes priority over gaining
benefits), is one of the important and applied rules in the area of jurisprudence and
law. This rule has been provided for in articles 120 and 121 of the Islamic Penal Code
of 2013 for the first time. The contents of these articles indicate that the legislator has
adopted a new approach towards this rule in the above said act which is in
contradiction with the general principles and rules of penal law.
In this paper, besides elaborating on whether providing for general principles and
rules of penal law in criminal codes is necessary, the reason why the Dar Rule has
been provided for in the Islamic Penal Code of 2013 and its contradiction with the
general principles and rules of criminal law have been analyzed and subsequently, in
addition to criticizing and evaluating the new signification of the Dar Rule in the
above said Code, the way court decisions deal with this rule has been taken into
account.
Keywords: the Dar Rule, Dubiety, General Principles of Penal Law, General Rules of
Law.
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مقدمه
در هر نظام حقوقی اصول کلی وجود دارد که بازگوکنندۀ ارزشها و معیارهای حاکم بر آن نظام اس ت.
قانونگذار با الهام از این ارزشها اقدام به وضع قواعد میکند .بهعبارتدیگر ،همۀ قواعد در نظام حقوقی از
این مفاهیم عالی نشئت میگیرند .پارهای از این مفاهیم در قالب قواعد موضوعه عنوان شدهاند ،ام ا پ ارهای
ً
دیگر خیر (که مسلما تصریحنداشتن آنها از اهمیتشان نمیکاهد) .بهتعبیر دیگر ،حقوق فوق موضوعهای
وجود دارد که واضعان قانون اساس ی را نی ز مقی د میکن د (ب والن،ه .)47 ،ای ن اص ول و قواع د در س طح
بینالملل نیز توسط ملتها به رسمیت شناخته شده است ،بهگونهای که این ادعا ک ه اص ول و قواع د کل ی
جزء قواعد بینالملل محسوب نمیشود ،پذیرفتنی نیست ( .)G allent،1لذا امروزه اص ول و قواع د کل ی
بهعنوان بدیهیات شناخته میشود و ضرورتی به اثبات و پیشبینی آنها در قوانین احساس نمیشود.
با وجود این ،قانونگذار در برخی موارد بنا بر مالحظاتی اقدام به پیشبینی اصول و قواعد کل ی حق وق
کیفری در قوانین جزایی میکند .باتوجه به تغییر و تح والت اص ول و قواع د کل ی حق وق کیف ری در س یر
سیاست تقنینی ،دالیل پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی را میت وان در دو م ورد
عنوان کرد .2 :تعدد داللت مفاهیم و قواعد کلی؛  .1قصد قانونگذار مبنیبر تغیی ر ش رایط و آث ار اص ول و
قواعد است1.

قاعدۀ فقهی درأ نیز که شریعت اسالمی آن را در حوزۀ کیف ری مق رر ک رده اس ت و ب ا عب ارت «ت درء
الحدود بالشبهات» از آن تعبیر میشود ،از قواع د ک اربردی و ت اریخی در فق ه اس ت ک ه در کت ب فقه ی
پیشینیان ،اعم از عامه و خاصه (سنی و شیعه) به آن استناد شده است (محق دام اد .)73 ،ای ن قاع ده در
نظام حقوقی و تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  2331بهصورت مادهای قانونی در ق وانین
جزایی پیشبینی نشده بود ،اما استناد به آن در آرای محاکم زیاد دیده میشود.
ً
با این توصیف بهطورکلی پرسش اصلی پ،وهش حاضر این است که آیا اساسا ض رورتی ب ه پیشبین ی
اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی وجود دارد؟ در پرتو پاسخ به ای ن س لال ،ای ن موض و
بررسی میشود که چرا برخالف اینکه قاعدۀ درأ جزء قواعد شناختهشده و پرکاربرد محس وب میش ود و در
صدور احکام توسط محاکم بسیار استناد میشود ،دوباره قانونگذار این قاعده را در قانون مجازات اس المی
مصوب  2331پیشبینی کرد؟ فرضیۀ تحقی این است که تغییر شرایط کلی قاعده ،مدنظر قانونگ ذار ب وده
است بهگونهای که قانونگذار سعی بر تغییر رویۀ ساب محاکم نسبت به قاعده داشته است.
الزم به ذکر است این مقاله تنها درصدد بررسی قاع دۀ درأ ک ه در گذش ته فقه ای عظ ام و نویس ندگان
 .0در ادامه به تفصیل به این موارد اشاره میشود.
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حقوقی و فقهی به تفصیل به آن پرداختهاند نیست ،بلکه با رویکرد فقهیحقوقی بهدلیل ی ا دالی ل پیشبین ی
قاعدۀ درأ برای نخستین بار در قانون مجازات اسالمی و همچنین بازخورد اق دام قانونگ ذار نس بت ب ه ای ن
ً
قاعده که بعضا با رویکرد ساب فقها و نیز مفهوم ساب قاع دۀ درأ در تع ارض اس ت ،میپ ردازد .ب هعبارت
دیگر ،تبیین نقش و جایگاه اصول و قواعد کیفری و بهطور خاص قاعدۀ درأ بهعنوان قاعدۀ مهم ،ک اربردی و
تاریخی و نیز هدف و چشمانداز قانونگذار از بیان بدیهیات اصول و قواعد حقوق کیفری در قوانین جزایی و
درنهایت آثار و نتایج ذکر آنها در حقوق و آزادیهای افراد ،ازجمله مهمترین ضروریاتی است که میت وان
برای نگارش این مقاله برشمرد.
بر همین اساس ،مقالۀ حاضر ابتدا به ضرورت یا عدم ضرورت پیشبینی اصول و قواع د کل ی حق وق
کیفری در قوانین جزایی میپردازد .سپس بهطور خ اص ،چرای ی ض رورت پیشبین ی قاع دۀ درأ در ق انون
مجازات اسالمی مصوب  2331تحلیل و بررسی میکند و درنهایت بهمنظور روشنش دن جوان ب ام ر ب ا
اشاره به مفهوم ساب قاعدۀ درأ در قوانین موضوعه و همچنین آرای محاکم ،مفهوم جدید قاعدۀ درأ در قانون
مذکور نقد و ارزیابی میکند.
 .0عدم ضرورت یا ضررورت پیشبینری اصرول و قواعرد کلری حقروق کیفرری در
قوانین جزایی
 .1-1عدم ضرورت پیشبینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی
در ادبیات عرب معانی گوناگونی نظیر ریشه ،علت ،اساس و سرچشمه برای واژۀ اصل ذکر کردهاند .ب ا
این برداشت ،اصول حقوقی را میتوان مجموعهای از مفاهیم ریش های و کل ی دانس ت ک ه دیگ ر قواع د و
مفاهیم جزئیتر از آنها سرچشمه میگیرند .ازاینرو در بیان وی،گیهای اصول حقوقی میتوان گف ت :ای ن
اصول ضمن اینکه الزامآورند ،احکام کلی دارند که الهامبخش گروه وسیعی از قواع د حق وقی هس تند و در
سلسله مراتب هنجارها از اهمیت و جایگاه ممتازی برخوردارند (گرجی ازندریانی .)112 ،افزون ب ر ای ن،
در بیشتر مواقع مسئلۀ حقوقی مشخصی مطاب قوانین خاص حل نخواهد شد (چراکه پیشبینی تمام مسائل
در قانون ممکن نیست) .در چنین شرایطی ،نظام حقوقی اکثر کشورها اجازۀ حل مش کل را ب ا مراجع ه ب ه
اصول و قواعد کلی میدهند (.)R aimondo ،7
اصول بنیادین حقوق منشأ وضع قواعد حقوقی و همچن ین بازگوکنن دۀ ارزشه ای حق وقی ح اکم ب ر
جامعه به شمار میآیند .در واقع ،اصول بهدلیل اینکه با فرایند تعمیم و انت زا بع دی از هنجاره ا اس تخرا
میشوند ،چیزی جز حقیقت نیست ( )Alpa ،20و اجرای آنها باید از س وی دولته ا تض مین و ت أمین
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شود .بهعبارت دیگر ،اصول حقوقی مفاهیمی کلی هستند که از تضمین اجتماعی نیرومندی بهره میبرن د و
تحق اهداف حقوق در اجتما  ،یعنی استقرار نظم و تنظیم روابط اجتماعی تابعان حقوق ایج اب میکن د
که قواعد و اصول حقوق از حمایت سیاستگذاران حاکمیت برخوردار و پشتیبانی دولتها را با خود داشته
باشند (جویباری و باقرین،اد.)47 ،
اصول حقوق دربرگیرندۀ قواعد و هنجارهای حقوقی است .قاعدۀ حق وقی ب ه ش یوۀ واح دی معرف ی،
ً
توصیف و تحلیل میشود و اساسا برای حل مورد خاصی به کار نمیرود و طرز فکر مخالف یا م وردگرایی
که قاعدۀ حقوقی را در سطح موارد خاص قرار میدهد ،پذیرفتنی نیست (داوید و ژوفره اسپینوری.)31 ،
در خصوص اینکه آیا ضرورتی به تصریح اصول و قواعد کلی در قوانین جزایی است یا خی ر؟ میت وان
ً
گفت :مفاد این اصول و قواعد بدون پیشبینی قوانین نیز قبال شناسایی و به رسمیت شناخته شده است ،ل ذا
ضرورتی به تصریح آنها در قوانین جزایی وجود ندارد؛ برای مثال قدمت اصلی همچون اص ل ق انونیبودن
جرائم و مجازات حتی در آثار بهجامانده در دوران باستان نیز به چشم میخورد( 1میالنی.)243 ،
اصول حقوقی ،اساس حقوق موضوعه را تشکیل میدهد و هرچه نظام حقوقی در وضع قانون به اصول
حقوقی توجه بیشتری کند ،آن نظام حقوقی ارزشیتر خواهد بود و نزد مردم مقبولیت بیشتری خواهد داشت
(حیاتی .)11 ،بنابراین آنچه در تدوین قوانین ضرورت دارد ،پایبندی قانونگذار به اص ول و قواع د بنی ادین
ً
حقوق کیفری است .اکثر قوانین کشورها نیز با در پیشگرفتن این رویه صرفا به معرفی و ب ازگویی اص ول و
قواعد کلی نپرداختهاند.
برای مثال ،هرچند اصل شخصیبودن مسئولیت کیفری مورد اجم ا و قب ول هم ۀ نظامه ای حق وقی
است ،اما کمتر قانونگذاری آن را در قوانین پیشبینی کرده است .همان طور که در قانون مجازات اسالمی و
قانون جزای لبن ان و اردن ،م ادۀ خاص ی ب ه آن اختص اص نیافت ه اس ت (زراع ت .)21 ،ب ا وج ود ای ن،
قانونگذاران سیاست کیفری در برخی موارد ،اصول و قواعد کلی حقوق کیفری را در قوانین جزایی پیشبینی
میکنند.
 .2-1موارد ضرورت پیشبینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی
 .1-2-1تعدد داللت مفاهیم
تعدد در داللت مفاهیم و قواعد کلی یعنی قاعدۀ واحد با نام واحد ،مفهوم و داللت متنو داشته باشد؛
برای مثال میتوان به مفهوم قاعدۀ عطفبهماسب نشدن در حقوق کیفری اشاره کرد .مقتض ای ای ن قاع ده
 .0احتمال اینكه مفهوم امروزی اصل قانونیبودن جرائم و مجازات در ایام كهن وجود داشته باشد ،اندك است .با وجود ای ن ،از ق دیمت رین
قوانین (كدهای) مدون ،قوانین حمورابی است كه میتوان از فحوای آن دریافت كه بهطور پراكنده و غیرمتقن رگهه ایی از ای ن اص ل وج ود
داشته است؛ زیرا در برخی موارد جرم و مجازات را مشخص كرده و گاهی اشاره به صالحیت دادگاهها میكند (میالنی.)010 ،
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این است که اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.
تا سال  2322قاعدۀ عطفبهماسب نشدن قوانین کیفری بهطور مطل در حقوق ایران پذیرفته شده بود؛
زیرا مادۀ  2قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب  2322مقرر کرد« :مجازات و اقدامات تأمینی و تربیت ی
باید بهموجب قانونی باشد که قبل از وقو جرم مقرر شده باشد» و بهس بب اط الق کلم ۀ مج ازات ،هم ۀ
مجازاتها اعم از حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات را در بر م یگرف ت ،ام ا در س ال  2322دی وان ع الی
کشور در رأی وحدت رویۀ  2322/21/12 -72مق رر ک رد« :م ادۀ  2ق انون راج ع ب ه مج ازات اس المی
منصرف از قوانین و احکام الهی ازجمله راجع به قصاص میباشد» .در س ال  2341نی ز مق نن کیف ری در
مادۀ  22قانون مجازات اسالمی قاعدۀ عطفبهماسب نشدن قوانین را تنها ناظر بر مقررات و نظامات دولت ی
دانست (مرادخانی و دیگران.)8 ،
این قاعده می تواند دربردارندۀ دو مفهوم باشد؛ در مفهومی که در حقوق کیفری اسالم رعایت میشود،
این قاعده تنها دربارۀ مقررات و نظامات دولتی حاکم است و در حقوق عرف ی ،مفه وم ای ن قاع ده ب هطور
مطل تمام جرایم را شامل میشود .به همین دلیل قانونگذار در راستای تفکیک بین مفاهیم مذکور ،در مادۀ
 21قانون مجازات اسالمی مصوب  2331قاعدۀ عطفبهماسب نشدن قوانین کیفری را در ق انون مج ازات
پیشبینی کرده است.
بنابراین در موردی که بحث تعدد داللت مفاهیم و قواعد کلی مط ر میش ود ،قانونگ ذار ب رای بی ان
مقصود خود آن قاعده را به شیوۀ مطلوب و مدنظر خود در قانون پیشبینی میکند ت ا دامن ۀ قاع ده ،مط اب
صالحدید تعیین شود .داللت قاعدۀ عطفبهماسب نشدن نیز بهدلیل تأثیر حقوق شرعی و اسالمی ،محدود
به مقررات و نظامات دولتی شده است.
 .2-2-1تغییر شرایط و آثار اصول و قواعد کلی
قانونگذار گاهی قصد دارد شرایط کلی اصل و قاعده را تغییر دهد یا آثار قاعده را تخصیص زند ،در این
صورت اصول و قاعدۀ کلی با رویکرد جدید قانونگذار در ق وانین پیشبین ی م یش ود .ب هتعبیر بهت ر ،اگ ر
ً
ً
قانونگذار قصد داشته باشد قاعده را حکما یا شروطا در مورد خاص تخصیص بزند ،به نظر میرسد چن ین
تغییری بهصراحت در قاعده و نسبت به آن مورد خاص اعمال میشود .در غیر این صورت ،این مورد خاص
نیز به حکم قاعدۀ عام تعمیم و تسری داده میشود؛ برای مثال میت وان ب ه قاع دۀ من ع تعقی ب و محاکم ۀ
مجدد اشاره کرد .این قاعده از قواعد پذیرفتهشده در حقوق داخلی و بینالملل است .مقتض ای قاع ده ای ن
است که اگر کسی در دادگاه صالح کیفری خارجی (اعم از ملی ی ا بینالملل ی) ب ه اته ام ارتک اب عمل ی
ً
محاکمه و حکم قطعی صادر شود ،در صورت تبرئ ه ی ا محکومی ت و اج رای آن ،نمیت وان وی را مج ددا
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محاکمه یا مجازات کرد .مبنای این اق دام عم ل واح د مرتک ب اس ت ،هرچن د عن وان جزای ی در ق وانین
کشورهای ذیربط مختلف باشد (میرزایی و امیری)21 ،
بااینحال ،برخالف اینکه قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در قانون مجازات اسالمی مصوب  2322و 2341
ذکر نشده بود ،قانونگذار بعد از گذشت بیش از سی سال این قاعده را در قانون مج ازات اس المی مص وب
 2331پیشبینی کرد 1و در مواد  4و  8با پیروی از مبانی فقهی ،اعمال قاعدۀ م ذکور را مح دود ب ه ج رائم
ً
تعزیری کرده و این قاعده را صرفا در خصوص مجازاتهای تعزیری به رسمیت ش ناخته اس ت .ل یکن ،در
خصوص جرایم حدود ،قصاص و دیات درصورتیکه شخص در ایران یافت شود یا به ایران اعاده شود طب
قوانین جزایی ایران محاکمه میشود ،صرفنظر از اینکه در دادگاههای خارجی (اعم از ملی یا بینالملل ی)
محاکمه شده باشد یا خیر.
اگر قانونگذار در قانون مجازات اسالمی به شروط مذکور اشاره نمیکرد ،بنا بر پیروی از اصول و قواعد
کلی حقوق کیفری باید قاعدۀ مذکور را به تمام جرایم تعمیم داد .در همین رابطه و علیرغم س کوت ق انون
مجازات عمومی  1001راجع به قلمرو اجرایی قوانین کیفری ای ران ،ادارۀ حق وقی دادگس تری در پاس خ ب ه
استعالم یکی از مراجع قضایی دربارۀ شخصی که خار از مملکت محاکمه و مج ازات ش ده ب ود ،چن ین
ّ
ً
نظر داد« :برطب اصول اساسی و مسلم حقوق جزا ،اجرای مجازات منوط به آن است که قبال موضو منجر
به صدور حکم قطعی نشده باشد واال باوجود اصل  Non bis in idemکه ازنظر بینالمللی پذیرفته شده و
در مادۀ  1قانون جلوگیری از نشریات مستهجن نیز مقنن ایرانی تصویب کرده است ،م وجبی ب رای تج ویز
مجدد نیست( 2»...قبانچی و صفری.)142 ،
تعریف قتل عمد در قانون مجازات اسالمی نمون های دیگ ر در ای ن زمین ه اس ت .قانونگ ذار پ یش از
انقالب در سال  2317تعریفی از قتل عمد ارائ ه ن داده ب ود .م ادۀ  241ق انون مج ازات عم ومی مق رر
ً
میداشت« :مجازات مرتکب قتل عمد اعدام است ،مگ ر در مواردی که قانونا استثنا شده باشد» (م رادی و
شهبازی ،)72 ،لذا قانونگذار اخیر همچون بسیاری از کشورها مجازات قتل عمدی را اعدام پیشبینی کرده
بود و تعریف رفتار عمدی را بدون اینک ه آن را در ق وانین تش ریح کن د ،مث ل بقی ۀ ج رائم ب ا درنظرگ رفتن
مالحظات علمی به محاکم واگذار می کرد .لیکن بع د از انق الب قانونگ ذار در ق انون مج ازات اس المی
مصوب سالهای  2341 ،2322و در حال حاضر در مادۀ  131قانون مجازات اسالمی مصوب  ،2331ب ا
 .0درخصوص قاعدۀ منع محاكمۀ مجدد ،بند  9مادۀ  9قانون مجازات عمومی سال  0902راجع به ش روط اعم ال ص الحیت شخص ی بی ان
میدارد« :مرتكب در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محكومیت ،مجازات كالً یا بعضاً دربارۀ او اجرا نشده باشد».
 .2قاعدۀ منع محاكمۀ مجدد در حقوق كشورها با عناوین مختلف شناخته میشود .البته گفته شده است كه اصطالح منع محاكمۀ مجدد و منع
مجازات مجدد به یک معنا و معادل هم هستند و درنتیجه ،محاكمۀ دوباره بهخودیخود و صرفنظر از نتایج آن ،مخ الف ق انون و ممن وع
اس ت .بنابراین واژۀ  bisدر اصطالح التین  Non bis in idemاعم از مجازات و محاكمۀ مجدد است (خالقی و احمدی.)10 ،
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ذکر مصادیقی در مقام تشریح و توضیح رفتار عمدی است.
علت پیشبینی و توضیح عنصر روانی قتل عمد در مادۀ  131قانون مجازات اسالمی را باید در بن د ب
و پ مادۀ مذکور جستجو کرد ،چراکه این بندها بهگونهای متفاوتتر با اصول کلی حق وق کیف ری نگ ارش
شده است؛ برای مثال در بند ب علیرغم اینکه مرتکب سوءنیت خاص ن دارد ،ام ا قانونگ ذار رفت ار وی را
عمدی قلمداد می کند .رویکردی که با مالحظات و اصول کلی توصیف جرایم سازگاری ندارد .ازای نرو ب ا
انتفای سوءنیت ،قتل عمد نیز منتفی میشود.
 .2چرایی ضرورت پیشبینی قاعدة درأ در قانون مجازات اسالمی مصوب 0932
اصول کلی حقوق برخالف قوانین موضوعه ،قواعد اساسی هستند که محتوای آنه ا بس یار عم ومی و
انتزاعی است و بیشتر اوقات با مفهومی ساده کشفشدنی است .اص ول کل ی حق وق ج زء من ابع رس می
قانونگذاری نیستند .با وجود این ،اصول کل ی حق وق مبن ای حق وق موض وعه ق رار گرفت ه اس ت و نق ش
هدایتگرانهای در قانونگذاری دارد (.)K ohen & Schramm، 20
ً
با این توصیف ،مطلبی که در ادامه به آن پرداخته میشود این است که اساسا چه ضرورتی به پیشبین ی
قاعدۀ درأ در قانون مذکور وجود داشت .در پرتو پاسخ به این پرسش ،ابتدا مفه وم قاع دۀ درأ قب ل از ق انون
مجازات اسالمی  2331با لحاظ قوانین موضوعه و آرای محاکم مطالعه میشود .س پس ب ا نق د و بررس ی
مفهوم قاعده در قانون جاری ،فرض تغییر رویکرد قانونگذار در شرایط و آثار ح اکم ب ر قاع دۀ درأ بررس ی
خواهد شد.
 .1-2تحوالت مفهومی قاعدۀ درأ در سوابق تقنینی و رویۀ قضایی
برای تبیین جایگاه قاعدۀ درأ در نظام حقوقیقضائی قبل از قانون مجازات اسالمی مصوب  ،2331ابتدا
مفهوم این قاعده در قوانین موضوعۀ ساب بررسی میشود و سپس به میزان انعکاس و نحوۀ رویکرد محاکم
نسبت به این قاعده پرداخته خواهد شد تا عینی و مبتالبهبودن آن در نظام قضایی کش ور محس وستر نش ان
داده شود.
 .1-1-2مفهوم سابق قاعدۀ درأ در قوانین موضوعه
قاعدۀ درأ تا قبل از ق انون مج ازات اس المی مص وب  2331بهص ورت ی ک م اده در ق وانین جزای ی
بهصراحت پیشبینی نشده بود ،اما مبنای قاعده هم درخصوص شبهۀ متهم و هم درخصوص شبهۀ قاض ی،
برخی مواد قانون مجازات اسالمی بوده است.
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در خصوص شبهۀ متهم ،گرچ ه تبص رۀ  2م ادۀ  181ق انون ح دود و قص اص مص وب  ،2322جه ل
تقصیری بسیط را عذر محسوب نمیکرد ،اما این تبص ره در ق انون مج ازات اس المی  2341ح ذف ش د؛
درنتیجه شاید بتوان گفت که این جهل ،عذر به شمار میآید ،بهخصوص که قانونگذار در قانون مذکور مواد
ّ
متعددی؛ ازجمله مادۀ  222 ،22 ،27 ،23و 238ثبوت حد زنا و شرب مسکر و س رقت را من وط ب ه عل م
مرتکب به حکم و موضو دانسته است( 2حاجیدهآبادی.)213 ،
راجع به شبهۀ قاضی نیز قانونگذار در مواردی حکم به سقوط حد داده است؛ برای مثال مادۀ  22ق انون
مجازات اسالمی  2341مقرر میدارد« :هرگاه مرد یا زنی که با هم جما کردهاند ادعای اش تباه و ناآگ اهی
کند ،درصورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ،ادعای مذکور بدون شاهد و س وگند پذیرفت ه م یش ود و
حد ساقط میگردد» و مطاب مادۀ  « :24هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اک راه ش ده اس ت ،ادع ای او
درصورتیکه یقین برخالف آن نباشد قبول میشود» .تبص رۀ  2م ادۀ  222نی ز ح اکی از آن اس ت ک ه اگ ر
شرابخوار مدعی جهل به حکم یا موضو باشد و صحت ادعای وی محتمل باشد ،محکوم به حد نخواهد
شد .درنهایت ،باید به مادۀ  237قانون آیین دادرسی کیفری  2348اشاره کرد ک ه در خص وص متهم ی ک ه
اقرار به ارتکاب جرمی کرده است ،دادگاه اجازۀ صدور رأی به این شرط دارد که« :اقرار او صریح و موج ب
هیچگونه شک و شبههای نباشد و قرائن و امارات نیز ملید این معنی باشند» (همو)213 ،
مفهوم قاعدۀ درأ تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  2331عب ارت اس ت از :مادامیک ه
حرمت عمل و شمول نصوص مفید حرمت و ممنوعیت بر آن یقینی نیست یا وقو اصل عمل انتساب آن به
متهم با علم او به حرمت عمل یا ماهیت موضو یا اختیار او در ارتکاب عمل مورد تردید اس ت ،حک م ب ه
مجازات و اجرای آن جایز نخواهد بود (امیدی ،)71 ،لذا باوجود شبهۀ هرچند ضعیف در مجرمیت متهم،
مجازات ساقط میشود و نیازی به جستجو برای رسیدن به دالیل قطعی بهمنظور کشف حقیقت نیست.
 .2-1-2مفهوم سابق قاعدۀ درأ در رویۀ قضایی
استناد به قاعدۀ درأ در آرای محاکم زیاد به چشم میخورد .با بررسی این آرا مشخص میشود که مفهوم
پذیرفتهشدۀ قاعده در این آرا با مفهوم سنتی و عرفی آن همسویی دارد؛ یعنی باوجود شبهه ،مج ازات س اقط
میشود و نیازی به جستجو برای رسیدن به دالیل قطعی بهمنظور کشف حقیقت نیست.
برای مثال ،یکی از شعب دیوان عالی کشور در پروندهای با اتهام زنا اظهار داشته است؛ چنانچه ادعای
 .0تبصرۀ  0مادۀ  12قانون مجازات اسالمی « :0910هرگاه زن یا مردی حرامبودن ازدواج با دیگری را نداند ولی احتمال حرمت آن را بدهد و
بدون تفحص حكم شرعی با او ازدواج و دخول كند ،محكوم به حدّ خواهد شد».
 .2برای مثال مادۀ  10اشعار میدارد« :زنا در صورتی موجب حدّ میشود كه زانی یا زانیه ،بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موض وع آن
نیز آگاه باشد» .در این ماده چهار شرط؛ بالغ ،عاقل ،مختار و آگاهی به حكم و موضوع را برای مرتكب ذكر كرده است كه در صورت ابهام یا
ثابتنبودن شرایط ،مجازات ساقط میشود.
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انحالل نکا موقت قبل از ازدوا مجدد صورت گیرد ،بهدلیل حدوث شبهه ،حد ثابت نمیشود 1یا در رأی
دیگر ،ادعای صیغه از سوی متهمان را سبب عروض شبهه در اتهام زنا دانس ته اس ت و درنهای ت دادگ اه ب ا
استناد به قاعدۀ «تدرء الحدود بالشبهات» حکم به برائت صادر میکن د 2 .نمون ۀ رأی دیگ ر در خص وص
زنای به عنف میتوان به رأی اصراری هیئت عمومی دیوان اشاره کرد« :نظر به اینک ه محکومعلی ه ارتک اب
زنای به عنف با شاکیه را انکار کرده و استناد به علم قاضی ،مشروط به متعارفبودن حص ول آن از ق راین و
امارات مورد استناد است و مستند دادگاه در احراز بزهکاری م تهم ،ب هطورکلی ب ه ادع ای ش اکیه و نظری ۀ
پزشکی قانونی محدود شده است که برای حصول علم متعارف ب ه ارتک اب زن ای ب ه عن ف ک افی ب هنظر
نمیرسد ،ازاینرو باتوجهبه مراتب مذکور و با استناد به قاعدۀ درأ (الحدود تدرأ بالشهبات) ب هنظر اکثری ت
اعضا ،دادنامۀ بدوی به طور صحیح صادر نشده و با نقض آن پرونده به شعبۀ دیگ ر دادگ اه ص ادرکنندۀ رأی
منقوض ارجا میشود» 0.همچنین در پروندۀ دیگر دیوان عالی کشور انکار بعد از اقرار در زنای به عنف را
موجب سقوط حد دانسته است و توسل دادگاه به علمی که اساس آن هم ان اقراره ای متهم ان اس ت را ب ا
قاعدۀ درأ و احتیاط در دماء سازگار ندانسته است1 .

بااینحال ،استناد به قاعدۀ درأ محدود به حدود نیست و دادگاهها در سایر جرایم و در موارد شبهه ،حکم
به برائت مرتکب صادر کردهاند؛ برای نمونه در جرم تعزیری فروش م ال غی ر میت وان ب ه ای ن رأی دادگ اه
تجدیدنظر اشاره کرد« :نظر به اینکه مبایعهنامه صوری بوده اس ت و تجدی دنظرخ واه ب رای اثب ات ادع ای
خویش نوشتهای دال بر صوریبودن بیع نامه ابراز داشته و حسب نظریۀ کارشناسی در اصالت و صحت متن
سند تواف دو سطری دال بر صوریبودن بیعنامه شک و تردیدی وجود ن دارد ،اال اینک ه تجدیدنظرخوان ده
ادعا کرده که این مربوط ب ه معامل ۀ دیگ ری اس ت؛ درهرح ال ب اوجود ای ن س ند دو س طری ک ه دال ب ر
صوریبودن معامله دارد ،شک و شبهه در صوریبودن معامله و درنتیجه شک و شبهه در ارتکاب بزه ایج اد
میکند .بنابراین باتوجه به مراتب و حدوث شک و شبهه در وقو بزه و قاعدۀ «تدرأ الحدود بالش بهات» ک ه

 .0برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
www.http://judgements.ijri.ir/subsystems/jpri2/showgement.a.aspx?id=mdvkuk3nk3nlsxc9
 -2برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
http://j.ijri.ir/subsystems/jpri2/showjudgement.aspx?id=mdvkukpnk3 nlsxc
ایت
ه از س
 .9برگرفت
https://www.parsine.com/fa/news/160888.
 .0برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
3TTg39pPSU2T0o9/Showjudgement.aspx?id=S2http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri
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دادگاه در خصوص جرم تعزیزی توهین تجدیدنظرخواهی متهم را ،بهدلیل اینکه در مرحل ۀ رس یدگی و
مراحل تحقی منکر عمل ارتکابی شده ،وارد دانسته و اظهارات شاکیان و مطلعان را بهعلت وجود اخ تالف
و ع داوت دنی وی س بب عل م قض ایی ندانس ته و درنتیج ه ارتک اب فع ل مجرمان ۀ فحاش ی از س وی
تجدیدنظرخواه محل شک و تردید است و دادگاه دراینباره قاعدۀ درأ را حاکم دانسته است2 .

با امعان نظر به آرای مذکور می توان اظهار داشت :این آرا همسو با مفهوم س نتی و عرف ی از قاع دۀ درأ
است که در صورت بروز هر نو شبهه یا تردید در وقو ج رم ی ا برخ ی از ش رایط آن ی ا هری ک از ش رایط
مسئولیت کیفری ،متهم از اتهام ارتکابی تبرئه و مجازات ساقط میشود.
 .2-2مفهوم قاعدۀ درأ در قانون مجازات اسالمی مصوب  1932و رویۀ قضایی
قاعدۀ درأ در مبحث ششم و در مواد  211و  212قانون مجازات اسالمی مصوب  2331پیشبینی ش ده
است .قانونگذار در این مواد ،مفهوم جدید و متفاوتی از قاعدۀ درأ ارائه کرده است .ض من معرف ی خ وانش
جدید قاعده ،این مفهوم نقد و ارزیابی میشود و بهمنظور مشخصشدن جایگاه قاعدۀ درأ در نظام قض ایی،
میزان انعکاس و استناد به آن در آرای محاکم بررسی میشود تا نگرش محاکم نسبت به مفه وم ای ن قاع ده
مشخص شود.
 .1-2-2مفهوم جدید قاعدۀ درأ در قانون مجازات اسالمی
در مفهوم سنتی قاعدۀ درأ ،وجود شبهه باعث میشود اتهام رد ،اثبات ج رم نف ی و برائ ت م تهم م ورد
حکم قرار گیرد .بهعبارتی ،زمانی که قاضی رسیدگیکنندۀ پرونده با شبهه مواجه ش د و باتوجهب ه ش رایط و
اوضا و احوال متهم ،شبهه را در ح وی صادق یافت ،باید بدون جستجو برای رس یدن ب ه دالی ل قطع ی
بهمنظور کشف حقیقت ،حکم به بیگناهی متهم صادر کند (دانشور ثانی و خسروی.)84 ،
با وجود این قانونگذار در مواد  211و  212قانون مجازات اسالمی مصوب  2331خوانش جدی دی از
قاعدۀ درأ ارائه کرده است .مطاب مادۀ « :211هرگاه وقو جرم یا برخی از ش رایط آن ی ا هری ک از ش رایط
مسلولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود ،حسب م ورد ج رم ی ا ش رط
مذکور ثابت نمیشود» و مادۀ  212نیز اشعار میدارد« :در جرائم موج ب ح د بهاس تثنای محارب ه ،افس اد
فیاالرض ،سرقت و قذف ،بهصرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ،حسب مورد جرم ی ا
 .0برگرفت ه از س ایت
www.http://dadrah.ir/danesh
 .2برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
3QzQxdEU1E1a0/Showjudgement.aspx?id=aEI2http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri
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شرط مذکور ثابت نمیشود».
مواد مذکور بهنوعی به اختالفات در خصوص شمول قاعدۀ درأ پایان داد و محدودۀ قلمرو این قاع ده را
مشخص کرد .به این صورت که در مادۀ  211بهصراحت از واژۀ جرم ذکر کرده است نه حد که حاکی از این
است که مراد اجرای قاعدۀ درأ در تمام جرایم است (همو .)33 ،این رویکرد با اطالق ادلۀ فقهی قاع دۀ درأ
نیز مطاب است؛ زیرا باتوجهبه شواهد قرآنی و روایی مشخص میشود که لفظ حد نمیتواند فقط ب همعنای
مجازات خاص باشد ،بلکه مطل عقوبت را در بر میگیرد (مرتضی و امیران بخشایش.)23 ،
پایاندادن به اختالفات راجع به محدودۀ قلمرو قاعده ،تسری قاعده به جرایم غیرحدی ،پیشبینی قاعدۀ
درأ در دو مادۀ مستقل و اتخاذ سیاست واح د ب هجای پراکن دهگویی از مزای ای اق دام قانونگ ذار در ق انون
مجازات اسالمی مصوب  2331محسوب میشود ،ولی قرائت جدید قانونگذار با ایرادهای دیگ ری مواج ه
است.
بر اساس مادۀ  211در حالت وجود شبهه یا تردید در وقو جرم یا برخی شرایط مس للیت کیف ری ،در
صورتی قاعدۀ درأ اعمال و کارساز میشود که دلیلی بر نفی آن (شبهه یا تردید) یافت نشود .قانونگذار با ذکر
این عبارت از مفهوم سنتی و شناختهشدۀ قاعدۀ درأ فاصله گرفته اس ت؛ چراک ه عب ارت م ذکور ،قض ات را
مکلف میکند که حتی باوجود شبهه بهمنظور یافتن دلیلی بر نفی شبهه اقدام به تفحص کنند.
شاید رویکرد جدید قانونگذار نتیجۀ انتقادهایی باشد که نسبت به استفادههای افراطگون ه از قاع دۀ درأ
شده است .ضمن اینکه برخی از فقها ازجمله مرحوم آیتالله خویی معتقدند که در بیشتر موارد ثبوت حد،
ّ
شبهه وجود دارد و اگر بنا بر درأ حد با هر شبههای باشد ،دیگر برای اجرا ،حدی باقی نخواهد ماند (ح اجی
دهآبادی .) 221 ،در مقابل ،فقهایی نظیر شهید ثانی ظن وگمان حلیت را نیز برای سقوط حد کافی میدانند1.

(محق داماد و رهبری)722 ،
با تدقی در مواد  211و  212قانون مجازات اسالمی به نظر میرسد قانونگذار ه م ب ه دی دگاه فقه ایی
همچون آیت الله خویی توجه کرده است و هم دیدگاه غالب سایر فقها نظیر شهید ث انی را نی ز م دنظر ق رار
داده است .با این توضیح که در حدود به غیر از محاربه و افساد فیاالرض (بهدلیل شدیدبودن این ج رایم)،
سرقت و قذف (بهدلیل غالببودن جنبۀ ح الناسی آنها) با حصول کمترین شبهه حد ساقط و مرتکب ره ا

 .0ظن به حلیت در واقع همان جهل مركب است .جهل مركب كه در فارسی با «نادانی كامل» از آن یاد شده ،در اصطالح عبارت است از اینكه
انسان چیزی را نداند و خودش به جاهلبودن خویش نسبت به آن ناآگاه باشد ،بلكه میپندارد كه از مطلعین به آن است و بنابراین نمیداند كه
نمیداند و در مقابلِ این معنا ،جهل بسیط بهمعنای این است كه انسان چیزی را نداند درحالیكه به نادانی خود واقف است و لذا میدان د ك ه
نمیداند (آقایینیا و زهروی.)0 ،
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میشود و به مجازاتی محکوم نمیشود( 1.کالنتری و دیگران )23 ،و این همان مفهوم سنتی و شناختهشده از
قاعدۀ درأ است .در جرایم تعزیری و قصاص ،رویکرد قانونگ ذار ب ر ای ن پای ه اس توار اس ت ک ه ب همجرد
احتمال ،شبهۀ دارئه محق نمیشود و در این صورت دادرس مکلف ب ه جس تجوی دلیل ی ب ر نف ی ش بهه
است.
با وجود این باید خاطرنشان کرد که تحق عدالت کیفری بیش از آنکه مرهون حق وق کیف ری م اهوی
یعنی جرمانگاری و اعمال مجازات باشد ،وابسته به حقوق کیف ری ش کلی یعن ی آی ین دادرس ی کیف ری و
دادرسی عادالنه و متضمن صیانت از حقوق انسانی و جامعه است .نظامهای حقوقی دنیا نیز کوشیدهاند ب ا
وضع قوانین عادالنه و نیز تمهید نهادهای کارآمد قض ایی ،حق وق م ذکور را تض مین کنن د .ازجمل ۀ ای ن
حقوق ،تفسیر شک به نفع متهم است که در حقوق کیفری ن وین از آث ار ف رض برائ ت اس ت و بررس ی در
حقوق اسالم ما را به مواردی رهنمون میسازد که دربردارندۀ چنین تضمیناتی اس ت .ازجمل ۀ ای ن م وارد،
قاعدۀ منع ثبوت حد باوجود شبهه است که در اصطال و بهاختصار قاعدۀ درأ نامیده میشود (ملذنزادگ ان
و غالمعلیزاده)273 ،؛ لذا صدور چند حکم به فرض افراطگون ه نبای د باع ث تع دیل قاع دهای ش ود ک ه
جایگاه اساسی در حقوق جزای اسالمی دارد.
تمایل قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب  2331بهس مت مجرمی ت و بیت أثیرکردن قلم رو
قاعده است ،درحالی که مسائل و موض وعات کیف ری منحص ر ب ه قط ع و یق ین اس ت و اص ل اساس ی و
تخلفناپذیر در اعمال مجازات ،عاری بودن وقو جرم و شرایط آن از هرگونه شک و ابهام است ،بهگون های
که عارضشدن هرگونه شبهه یا تردید موجب دفع مجازات میشود.
قرائت جدید از قاعدۀ درأ ضمن اینکه با بسیاری از مللفههای اساسی فقهی و اسالمی همخوانی ندارد،
از جهت تعارض با اصول و قواعد حقوق کیفری با ایرادهای متعددی مواجه است:
 .2سخت گیری و جستجو برای یافتن حقیقت باوجود شبهه و تردید با این آموزه ک ه بن ای ح دود ب ر
آسانگیری است ،سازگاری ندارد؛ بهدلیل اینکه دین اسالم از س وی پیش وایان آن آیین ی س هل ،باگذش ت و
رأفتمدار معرفی شده است و طبیعت احکام اسالمی گویای آن است که حدود جز در مواردی که ب هدلی ل
قاطع به اثبات رسیده است ،جاری نمیشود( 2حبیبزاده و دیگران .)22 ،بنابراین ،رویکرد ش ار مبتن ی
 .0دراینخصوص ،قویبودن شبهه موضوعیت ندارد ،بلكه حتی اگر شبهه ضعیف باشد نیز جرم ثابت نمیشود .استفادۀ قانونگ ذار از عب ارت
«صرف وجود شبهه» در مادۀ  020مؤید این ادعا است.
 .2نظر به اینكه هدفِ احكام الهی سعادت دنیوی و اخروی انسانها است ،میتوان گفت آیین سهلگیری شامل سایر جرایم نیز میشود .ضمن
اینكه وقتی برای جرایم حدود كه غالباً مجازات سنگینی دارد ،سهلگیری در نظر گرفته میشود ،بهطریق اولی شامل سایر جرایم نیز میش ود.
البته باید خاطرنشان كرد كه تسامح در حدود نیز بهطور مطلق و در همۀ جرایم پذیرفتنی نیست و نمونۀ بارز آن در آیۀ  2سورۀ نور آمده است،
آنگاه كه حكم زنا را بیان میفرماید« :زن و مرد زناكار را هریک ،صد تازیانه بزنید و هرگز در دین خدا رأفت ،شما را نگیرد».
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ب ر مس امحه ،تخفی ف و امتن ان است .قواعد امتنانی مانند قاعدۀ ّ
جب و قاع دۀ درأ نی ز ناش ی از هم ین
َْ َ َ َ
َ َ ََ
َ
رویک رد ش ار هستند .آیاتی مانند «ل ْست عل ْیه ْم ب ُم َس ْیطر» (غاشیه)11 :؛ «و ََما أنت عل ْیه ْم بج َّب ار» (ق:

 )72بر این معنا داللت دارند که هدف دین از وض ع مج ازاته ا ،س یطره و تس لط ب ر انس انها نیس ت،
بلکه هدف هدایت انسانها بهسمت رحمت الهی با قول ّلین است و مجازاته ا نی ز آخ رین راهک ار م ی
باشند (ساداتی.)227 ،
 .1این مفهوم جدید از قاعدۀ درأ با اصل احتیاط نیز تطاب ندارد .مطاب ای ن اص ل ،احتی اط اص لی
عملی است که وظیفۀ عملی مکلف را هنگام شک تعیین میکند و باعث میشود مکلف با واق ع احتم الی
مخالفت نکند و درنتیجه از عقاب ایمن باشد (اکبریان و نادری .)43 ،در بخشهای مختلف فقه ی ،بن ای
احکام بر احتیاط هرچه بیشتر نهاده شده است ،بدان سبب که حرمت ،خون و ناموس مسلمان مورد تعرض
ً َ َ َ
َ َ
َ َ
قرار نگیرد .بهطوریکه در روایاتی از امام صادق( ) آمده استُ « :سئل ع ْن َر ُجل کان َجالسا َم َع ق ْوم ف َمات َو
َ
ََ َ َ َ
ََ
َ َ َ ََ
ََ َ
َ َ
َ َ ُّ
َ
ُه َو َم َع ُه ْم أ ْو َر ُجل ُوجد فی قبیلة أ ْو علی َدار ق ْوم ف ُّادع َی عل ْیه ْم قال «ل ْی َس عل ْیه ْم ق َود َو ال ُیط ل َد ُم ُه عل ْیه ُم
َ ِّ ُ
الد َیة» ؛ از حضرت سلال شد دربارۀ مردی که همراه جمعی نشسته بود و آنجا از دنیا رفته است یا شخص ی
که در میان قبیلهای پیدا شده درحالیکه فوت کرده ،پس علیه آن قوم شکایت میشود؟ ایشان پاسخ دادند بر
آن قوم گناهی نیست ،ولی نباید خون آن مرد هدر شود (میرزایی و امیری.)37 ،
ً
 .3مضمون روایات مرتبط با قاعدۀ فقهیحقوقی درأ کامال مواف با احادیثی است که مس لمانان را از
تجسس دربارۀ امور یکدیگر باز میدارد و تجسس یا کنجکاوی در امور پنهان زندگی مردم تضاد آشکاری با
محتوای قاعده دارد؛ چراکه این عمل مذموم موجب هتک حرمتها ،قط ع رواب ط و در خطرافت ادن ام وال،
َ
اعراض و نفوس میشود .به همین علت خداوند در قرآن کریم در آیۀ  21سوره حجرات میفرمایدَ « :یا أ ُّی َه ا
َّ
َ
َّ َّ َ َّ ْ َ َ َ
الذ َین َآم ُنوا ْاج َتن ُبوا کث ًیرا م َن الظ ّن إن َب ْعض الظ ّن إثم َوال تج َّس ُسوا و»...؛ ای اه ل ایم ان ،از بس یار پن دارها
درح یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است و نیز هرگ ز (در ک ار دیگ ران) تجس س
نکنید (همو.)212 ،
این مطلب که تمایل قانونگذار بهسمت مجرمیت و محدودکردن دامنۀ شمول قاعدۀ درأ است ،بیشتر ب ا
آموزههای کیفرشناسی نو انطباق دارد .کیفرشناسی نوین شاخهای از علوم جن ایی تجرب ی اس ت ک ه کیف ر
موضو اصلی آن است و جرم را واقعۀ طبیعی میداند که وقو آن اجتنابناپذیر اس ت و امنی ت اجتم ا را
همانند سایر خطرات طبیعی تهدید میکند .این دانش ،مفهوم جدیدی را با نام مجرم پرخطر به ویترین خود
افزوده است .این تولید جدید برخالف مفاهیم مشابه خود مانند مجرم به عادت و مجرم ب الفطره ،متض من
معنایی علتشناسانه از جرم نیست (حیدرن،اد و میرجعفرپور10 ،تا .)11خوانش جدید قانونگذار از قاعدۀ
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درأ نیز همسو با آموزههای عدالت سنجشی و مدیریت ریسک جرم که همان راهبردهای کیفرشناس ی ن وین
است ،سازگار میباشد (احدی و پورقهرمانی.)23 ،
خوانش جدید قانونگذار از قاعدۀ درأ به این صورت میباشد ک ه در ی ک نگ اه ،مفه ومی شناختهش ده
است که بهصرف وجود شبهه یا تردید ،جرم یا شرایط آن ثابت نمیشود و درنتیجه مجازات ساقط میش ود.
این مفهوم از قاعده فقط در برخی از ج رایم ح دی ح اکم اس ت ک ه عبارتان د از :زن ا ،ل واط ،تفخی ذ و
مساحقه ،قوادیّ ،
سبالنبی و مصرف مسکر حاکم.
در نگاه دیگر ،شامل برخی جرایم حدی یعنی سرقت ،قذف ،محاربه و افساد فیاالرض ،تم ام ج رایم
تعزیری و قصاص می شود ،حتی باوجود شبهه یا تردید نیز محاکم باید در پی یافتن دلیلی باشند که شبهه را
رفع کند .این مفهوم اخیر با اصل برائت نیز تع ارض دارد؛ زی را در ای ن اص ل دادرس درص ورتیکه بع د از
ً
تحقی و تفحص دلیلی یافت نکرد ،مجازات را ساقط میکند .این درحالی اس ت ک ه قاع دتا در قاع دۀ درأ
باید باوجود شبهه یا تردید مجازات ساقط شود ،بدون اینکه دنبال دلیل برای محکومیت باشیم.
 .2-2-2مفهوم جدید قاعدۀ درأ در رویۀ قضایی
رویۀ قضایی در کنار قانون و دکترین حقوقی و نیز عرف و عادت ،یکی از منابع ب ارور عل م حق وق ب ه
شمار میرود .اهمیت و کارکردهای رویۀ قضایی بهعنوان یکی از منابع حقوقی کشور ما نی ز پذیرفت ه ش ده
است .در این راستا ،بررسی آرای محاکم می تواند به این موضو کمک کند که آیا رویه ،هماهنگ ب ا هم ان
ً
مفهوم سنتی و شناختهشده از قاعدۀ درأ است؟ برای پاسخ اجماال به چند رأی صادره از محاکم در خصوص
جرایم حد ،قصاص و تعزیر که در زمان حکومت قانون مجازات اسالمی مصوب  2331صادر شده است،
اشاره میشود.
دادگاه در خصوص جرم حد مصرف مسکر دربارۀ یکی از متهمان با بررسی اوراق و محتویات پرون دۀ
اتهام وی دائر بر شرب خمر ،باتوجهبه دفاعیات وی مبنی بر جهل به الکلیبودن آبمیوهای که به او تع ارف
کرده بودند و مدعی است بالفاصله پس از لبزدن فهمید که تلخ است ادامه نداده است و با احتمال صدق
گفتارش که دلیلی برخالف آن در پرونده ارائه نشده است و با التفات به وجود شبهه و جریان قاعدۀ درأ و نیز
حاکمیت اصل برائت و مواد 212 ،120و  128قانون مجازات اسالمی  ،1042رأی بر برائت صادر میکند 1

از دیگر تصمیمات قضایی در زمینۀ جرم تعزیری ،ترک انفاق است که دادگاه بهدلیل وج ود ش بهه و ب ا
استناد به قاعدۀ درأ حکم برائت صادر می کند .با این توضیح که دادگاه در خصوص ش کایت دائ ر ب ه ت رک

 .0برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
3tIaHc1FwMUtNT2/Showjudgement.aspx?id=S2http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri
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انفاق با بررسی اوراق پرونده و استما مدافعات طرفین نظر به اینکه مشتکیعنه اعالم کرده است که شاکیه
(زوجه) نسبت به وی تمکین ندارد و حاضر به زندگی مشترک نیست و برای اثبات این ادع ا ب ه رأی قطع ی
دیگری صادره از شعبۀ دادگاه تجدیدنظر مبنیبر الزام زوجه به تمکین استناد کرده است ،با عنایت ب ه اینک ه
باوجود رأی قضایی یادشده و سواب مربوط به طر دعاوی متعدد دیگر از جان ب ط رفین ،تمک ین زوج ه
نسبت به زو که رکن مهم در تحق بزه ترک انفاق است ،مح رز نیس ت؛ ل ذا تحق ش رایط و ارک ان ب زه
موصوف محل تردید و شبهه است و استناد به مادۀ  211قانون مجازات اسالمی  2331و اصل کلی برائ ت،
رأی به برائت وی صادر میکند1 .

راجع به قصاص نی ز یک ی از ش عب دیوانع الی کش ور بی ان م یدارد 2:درص ورتیکه در قت ل عم د،
مجنیعلیه قبل از مرگ خود اعالم رضایت و این عمل را از وی درخواست کرده باشد ،ب ا لح اظ قاع دۀ درأ
عدوانیبودن قتل ثابت نخواهد بود و نمیتوان حکم به قصاص صادر کرد ،هرچند که مرتکب گناهکار بوده
است؛ بهدلیل اینکه اذن در قتل رافع حرمت مرتکب عندالله نخواهد شد .سخن در این است ک ه آی ا چن ین
ً
فرد مباشری شرعا مستوجب قصاص است ی ا خی ر؟ در ای ن خص وص محق حل ی ب ه ص راحت گفت ه
ّ
ّ
است«:ولو باشر ،لم یجب القصاص ،ألنه أسقط حق ه ب األذن ،ف ال یتس لط ال وارث» 0و ص احب ج واهر
الکالم در شر عبارت مذکور میفرماید« :و لکن لو أثم و باشر لم یجب القصاص عند الشیخ فی محک ی
ّ
ّ
ّ
المبسوط ،و الفاضل فی التخلیص و االرشاد ،بل فی المسالک انه االش هر ألن ه و اس قط حق ه ب االذن ف ال
ّ
ّ
ّ
یتسلط الوارث الذی هو فر علی المقتول  ....اللهم اال أن یشک ف ی ش مول أدل ه القص اص ،ب ل و الدی ه
ً
بناءا عل ی ّأن ه کالح دود ف ی ذل ک»1.
لمثله ،و األصل البرائه و ال أقل من أن یکون ذلک شبهه یسقط قتله،
سپس در موارد مذکور تردید و سقوط قصاص را در قال ب بح ث دف ا من در میکنن د (ص احبجواهر،
 ،) 32/71لذا در صورت تردید در شمول ادلۀ قصاص و شبهۀ دارئه همچن ان ب اقی اس ت .هم ین تردی د را
صاحب ایضا الفوائد ( )224/7و مرحوم اردبیلی در مجمع الفائدة ( )332/23و مرحوم آیتالل ه خ وئی
 .0برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
3/Showjudgement.aspx?id=RUlEckdLSStwdDA2http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri
 .2این رأی قابلدسترسی در سایت بانک داده پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی؛
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eWdxYmIyOC9oNlk9
 .9اگر مباشرت ورزد ،قصاص واجب نیست؛ زیرا مقتول حق خود را با اجازه و اذندادن ساقط گردانیده است .بنابراین وارث تسلط و قدرتی
برای درخواست قصاصكردن قاتل ندارند.
 .0و اما اگر مرتكب گناه شود و مباشرت ورزد ،قصاص نزد شیخ در منقول روایتشده از كتاب المبسوط و الفاضل فی التخلیص و االرش اد،
واجب نیست ،بلكه در كتاب المسالک آن مشهورتر است؛ زیرا وی حقش را با إذن و اجازه ساقط كرده است .بنابراین فرد ،وارثی كه فرع ب ر
مقتول است تسلُّط و قدرتی ندارد .خدا عالِم است! مگر اینكه در شمول دالیل و ادلۀ قصاص شک شود ،بلكه دیه برای فردی همچون او است
و اصل برائت و پاكی و بیگناهی است و كمتر از این نیست كه آن شبههای باشد كه قتل وی را ساقط میگرداند ،بر اساس اینكه آن همچ ون
حدود است.
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در تکملة المنهاج آوردهان د ،اگرچ ه در پای ان میفرماین د :االظه ر ثبوت ه (القص اص) و در فقه الاها
( )33/12نیز همین تردید و استداللهای مربوط به ط رفین قض یه آم ده اس ت و مرح وم آیتالل ه فاض ل
لنکرانی هم اعالم رضایت مجنیعلیه را در مواردی که قص اص و دی ه ثاب ت اس ت ،دارای ت أثیر میدانن د
(جامعالمسائل ،212/1 ،مسئلۀ شمارۀ  .)2212بنا به مراتب معروضه ،حکم قصاص نفس ب اوجود ش بهۀ
درأ در اصل توجه قصاص شرعی و شمول قاعدۀ درأ در قصاص ،حکم قصاص صادره غیر قابل تأیید است و
ابرام تشخیص و پرونده بهمنظور رس یدگی مج دد ب ه دادگ اه همع رض ص ادرکنندۀ رأی منق وض ،ارج ا
میشود1 .

جرم رابطۀ نامشرو و عمل منافی عفت غیر از زنا ،موضو مادۀ  234ق انون تعزی رات  1001از دیگ ر
جرایم مبهم و قابل تفسیر است که روند رسیدگی واحدی در مراجع قضایی ندارد و اس تنباطه ای مختل ف
قضات از این مفاهیم سبب صدور آرای متناقض و متعارض در موضوعات مشابه شده است .با این توضیح
که برخی محاکم معتقدند که تنها اعمالی مشمول مادۀ  234میشوند که همراه با تماس جسمی بین مرد و
زن نامحرم باشد و سایر روابط نامشرو که مستلزم این ارتباط فیزیکی نباشد را شامل نمیش ود .در مقاب ل
برخی دیگر از محاکم معتقدند جرم موضو مادۀ مذکور اعم از این است که ارتباط و تماس جسمی برق رار
شده یا نشده باشد .به بیان دیگر رویکرد اخیر معتقد است که برای شمول ماده بر عمل فرد نیازی ب ه ارتب اط
جسمی نیست؛ زیرا جرم موضو ماده و عمل متفاوت است که عبارتاند از روابط نامشرو و عمل من افی
عفت و این دو عمل با هم فرق دارند .در رابطۀ نامشرو هیچگونه تماس فیزیک ی و جس می می ان ط رفین
حاصل نمی شود اما در عمل منافی عفت غیر از زنا با تماس جسمی بین مرد و زن نامحرم ،جرم تحق پیدا
میکند (صادقن،اد نائینی.)22 ،
اینکه آیا جرم مذکور مشمول قاعدۀ درأ میشود یا خیر؟ نیاز به بررسی دارد؛ بهدلیل اینک ه از ی ک س و،
بهاستناد مادۀ  211قانون آیین دادرسی کیفری 2331و در پرتو آموزههای حقوق کیفری اسالم مبنیب ر ل زوم
بزه پوشی و منع اشاعۀ فحشا انجام هرگونه تعقیب و تحقی در جرایم من افی عف ت ممن و اس ت .از س وی
دیگر ،اگر جرم مادۀ  234قانون تعزیرات را شامل قاعدۀ درأ و مادۀ  211ق انون مج ازات اس المی ب دانیم،
سوالی که مطر میشود این است که آیا در صورت شک و شبهه ،دادرس باید بهاس تناد م ادۀ اخیرال ذکر و
برخالف مادۀ  211قانون آیین دادرسی کیفری در پی یافتن دلیلی بر نفی آن باشد.
نکتۀ شایان توجه دراینخصوص این است ک ه م ادۀ  234ق انون تعزی رات دو عن وان مجرمان ۀ رابط ۀ

 .0برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی؛
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3701
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نامشرو و اعمال منافی عفت غیر از زنا را جرمانگاری کرده است .موضوعی که بای د مش خص ش ود ای ن
است که آیا میتوان جرایم مذکور را تعزیر منصوص شرعی محسوب و مطاب قواعد حدود با آنها برخ ورد
کرد یا خیر؟ بهعبارت بهتر ،در صورت اعمال قواعد حد ،اگر وقو جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه ی ا
تردید قرار گیرد ،میتوان بر اساس مادۀ  121و بدون نیاز به تحصیل دلیل ،حکم بر برائت صادر کرد .در غی ر
این صورت ،یعنی عدم شمول حد ،باید براساس مادۀ  120با آن برخورد کرد.
باتوجهبه نظ رات فقه ی و بررس ی روای ات وارده دراینخص وص میت وان قائ ل ب ه تعزی ر منص وص
شرعیبودن اعمال منافی عفت بود .علمای اسالمی نیز بهتبعیت از روایات فقط ب ه اعم ال من افی عف ت از
قبیل تقبیل ،مضاجعه پرداخته و معترض موضو روابط نامش رو نش دهاند( 1قدوس ی و پ ورزرین.)110 ،
روابط نامشرو نیز عملی حرام و قابل مجازات است اما تعزیز منصوص شرعی محسوب نمیش ود و بای د
آن ها را از مصادی تعزیر حکومتی محس وب و طب عموم ات مرب وط ب ه تعزی ر ب ا آنه ا برخ ورد ک رد
(صادقن،اد نائینی.)41 ،
راجع به اعمال منافی عفت میتوان مطاب قواعد حدود با آنها برخورد کرد و درنتیجه در موارد شبهه یا
تردید نسبت بهوقو جرم یا شرایط آن بر اساس مادۀ  212و بدون تالش برای یافتن دلیلی ب ر نف ی ش بهه ی ا
تردید حکم برائت صادر کرد ،اما در خصوص رابطۀ نامش رو میت وان آن را مش مول تعزی رات دانس ت و
مطاب مادۀ  120در صورت وجود شک و شبهه نیز دادرس باید در پی یافتن دلیلی برای رفع شبهه یا تردی د
باشد .این برداشت با مادۀ  102قانون آیین دادرسی کیفری نیز همسو میباشد چراکه قانونگذار در این م اده
انجام هرگونه تعقیب و تحقی را درخصوص جرائم «منافی عفت» ممنو نموده است.
توسل دادرس به قاعدۀ درأ در جرایم حساس دیگر نظیر تجاوز به عنف که دربردارندۀ مجازات س نگین
اعدام است ،او پایبندی محاکم به رعایت اصول و قواعد کلی حقوق کیفری را نشان میدهد .برای مث ال،
در پروندهای با اتهام تجاوز به عنف دادگاه باتوجه به مالحظۀ مجمو محتویات پرون ده و کیفی ت ش کایت
شاکیه و اظهارات متناقض وی و مفاد پرینت پیامکها و تماسهای فیمابین شاکی و متهمان با لحاظ قاعدۀ
فقهی تدرأ الحدود بالشبهات و استناد به مادۀ  211قانون مجازات اسالمی  2331حکم بر برائت متهمان از
اتهام زنای به عنف صادر کرده است2 .

باتوجهبه آرای صادره میتوان گفت در غالب پروندهها ،محاکم باوجود شبهه ی ا تردی د و ب دون اح راز
دلیل دیگری دال بر محکومیت متهم ،بدون اینکه در پی یافتن دلیلی باشند که شبهه یا تردید را رف ع کن د ب ا
 .0در خصوص این روایات نک :قدوسی ،سید ابراهیم و پورزرین005. ،
 .2برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
3UaVE3/Showjudgement.aspx?id=ekkrVXRCbU2http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri
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استناد به قاعدۀ درأ حکم به تبرئۀ متهم صادر میکند .هرچند نمیتوان ب هراحتی از آرای مح اکم دیگ ر ک ه
بدون درنظرگرفتن شبهه یا تردید موجود ،بهوی،ه در جرایم سنگین همچون قتل عمد ،در پی یافتن دالی ل دال
بر محکومیت متهم هستند ،گذشت ،لیکن اتخاذ چنین رویهای از سوی نظام قضایی کشور بیانگر اهمی ت
اصول و قواعد بنیادین حقوق کیفری است که بهراحتی نمیتوان این اصول و قواعد را تغییر داد.
نتیجه گیری
اصول و قواعد کلی حقوق کیفری بیانگر ارزشها و معیاره ای ح اکم ب ر ه ر نظ ام حق وقی اس ت و
بهعنوان بدیهیات شناخته میشود ،لذا ضرورتی به پیشبینی آنها در قوانین جزایی احساس نمیش ود .اگ ر
قانونگذار اصول و قواعد کلی را بنا بر مالحظاتی در قوانین پیشبین ی کن د ،ای ن اق دام از دو ف رض خ ار
نیست؛ در فرض اول ،اصول و قواعد بدون تغییر در قوانین گنجان ده ش ود ک ه ای ن عم ل تک راری اس ت و
ضرورتی به چنین کاری نیست؛ چون عدم تصریح اصول و قواعد بنیادین حقوق کیف ری در ق وانین جزای ی
ً
بهمعنای حذف آنها نیست و اساسا قانونگذاران واضعان آن اصول و قواعد نیستند که بتوانند درص دد مح و
آنها باشند ،ضمن اینکه تصریحنکردن نیز از اهمیت آنها نمیکاهد .در فرض دوم ،قانونگذار ی ا ب هجهت
تعدد داللت مفاهیم اصول و قواعد کلی یا قصد تغییر و مخالفت با آن اصول و قواعد ،اصول و قواع د را در
قوانین پیشبینی میکند.
ّ
از قواعد مسلم فقهی حقوق کیفری که در این مقاله به آن پرداخته شد ،قاعدۀ درأ اس ت .مقتض ای ای ن
قاعده این است که باوجود شبهه یا تردید در مجرمیت متهم ،مجازات ساقط میشود و نی ازی ب ه جس تجو
برای رسیدن به دالیل قطعی بهمنظور کشف حقیقت نیست .این قاعده بهرغم اینکه تا قبل از تصویب ق انون
ً
مجازات اسالمی مصوب  2331سابقهای در قوانین جزایی نداشت ،اما در نظام قضایی کشور مک ررا م ورد
استناد محاکم قرار گرفت.
با وجود این ،قانونگذار با هدف تغییر آث ار قاع دۀ درأ و ب ا فاص لهگرفتن از مفه وم س نتی و عرف ی آن،
خوانش جدیدی از قاعدۀ درأ را پیشبینی ک رد .بهگون های ک ه در م واد م ذکور در خص وص تم ام ج رایم
تعزیری ،جرم قصاص ،دیات و اکثر جرایم حدی ،صرف وجود شبهه یا تردی د ب رای ساقطش دن مج ازات
کفایت نمیکند و باوجود شبهه یا تردید ،قانونگذار شرط جدیدی مبنیبر جستجو بهمنظور یافتن دلیل ی ب ر
نفی شبهه یا تردید اضافه کرده است .بهعبارت بهتر ،در صورتی مجازات ساقط میشود که شبهه یا تردید در
وقو جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری وجود داشته باشد و دلیلی بر نف ی آن
یافت نشود .در صورت جمع این دو شرط ،بر حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود .این ش رایط
در جرایم حدی محاربه ،افساد فیاالرض (بهدلیل شدیدبودن آنها) ،س رقت و ق ذف (ب هدلیل غلب ۀ جنب ۀ
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ح الناسی آن ها) نیز حاکم است و فقط در سایر جرایم حدی ازجمله زنا ،لواط ،تفخیذ ،مساحقه ،ق وادی،
ّ
سب نبی و مصرف مسکر ،قانونگذار از همان رویکرد سنتی و عرفی قاعدۀ درأ پیروی کرده است؛ یعن ی در
جرایم اخیر صرف وجود شبهه یا تردید سبب ثابتنشدن جرم و درنتیجه س قوط مج ازات میش ود ،ب دون
اینکه نیازی به تحصیل دلیل برای نفی شبهه یا تردید باشد.
بنابراین در قرائت جدید قاعدۀ درأ ،دادرس مکلف شده است حتی باوجود شبهه و تردید ،دنب ال ی افتن
دلیلی دال بر نفی آن باشد و میتوان گفت تمایل قانونگذار بهسمت مجرمیت ،ع دم اعم ال و بیت أثیرکردن
ً
قلمرو قاعده است؛ زیرا اگر هدف قانونگذار تقویب شبهه و گسترش قلمرو قاعدۀ درأ بود ،اساسا نی ازی ب ه
ذکر آن نبود و همان مفهوم شناختهشده از قاعدۀ درأ همانند گذشته مورد استناد محاکم قرار میگرفت.
بااینحال ،رویکرد جدید ضمن تعارض با اصول و قواعد کلی با ایرادات متعددی نیز مواجه اس ت؛ ب ه
دلیل اینکه موضوعات کیفری منحصر به قطع و یقین است و اصل اساسی در اعمال مج ازات ،ع اریبودن
وقو جرم و شرایط آن از هر گونه شک است .همچنین ،سختگیری و جستجو برای یافتن حقیقت ب اوجود
شبهه و تردید با این آموزه که بنای حدود بر آسانگیری است ،سازگاری ندارد و نیز مضمون روایات مرتبط با
ً
قاعدۀ فقهیحقوقی درأ کامال مواف و هم خوان با احادیثی است ک ه مس لمانان را از تجس س درب ارۀ ام ور
یکدیگر باز میدارد ،چراکه این عمل مذموم موجب هتک حرمتها ،قط ع رواب ط و در خطرافت ادن ام وال،
اعراض و نفوس میشود.
افزون بر موارد مذکور ،مفهوم جدید قاعدۀ درأ با اصل احتی اط نی ز تع ارض دارد .مط اب ای ن اص ل،
احتیاط اصلی عملی است که وظیفۀ عملی مکلف را هنگام شک تعیین میکند و باعث میشود مکل ف ب ا
واقع احتمالی مخالفت نکند و درنتیجه از عقاب ایمن باشد ،بدان س بب ک ه ب ه حرم ت ،خ ون و ن اموس
مسلمان تعرض نشود ،درحالیکه در قرائت جدید قاعدۀ درأ به این موضو توجهی نشده است.
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