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  :مقدمه. 1
 كشورها صالحيت خود براي اعمال قوانين كيفري و محاكمه مجرمين را بر مبـاني مختلفـي  

 ,Cassese(مهمترين مبنا براي اعمال صالحيت، صالحيت سـرزميني اسـت   . انداستوار كرده

2008: 336; Shaw, 1994: 401 .(  به اين معنا كه كشورهاي مختلف در صورت وقوع جرم يـا
هـاي كيفـري خـود را    قوع قسمتي از جرم در قلمرو حاكميت خود، دادگـاه حتي در صورت و

قانون مجازات اسالمي  4و  3در حقوق كيفري ايران نيز مواد . دانندصالح به رسيدگي آن مي
اصل ديگر، صالحيت مبتني . در اين خصوص تصريح به اصل صالحيت سرزميني دارد 1392

آن در صورتي كه تبعه يك كشـور در خـارج از   بر تابعيت مجرم يا شخصي است كه براساس 
هاي كشور متبوع صـالحيت رسـيدگي بـه جـرم تبعـه را      آن كشور مرتكب جرم شود، دادگاه

قـانون مجـازات    7و  6 مـواد ). Akehurst, 1998: 156-157; Brownlie, 1990: 303(دارنـد  
عيت مجني عليه اصل سوم، صالحيت مبتني بر تاب. هم به اين اصل اشاره دارد1392اسالمي 

است كه بر اساس آن در صورت ارتكاب جرم بر روي تبعه يك كشور در خـارج از قلمـرو آن   
اين ). Cameron, 1994: 76(كند كشور، كشور متبوع، صالحيت رسيدگي به جرم را پيدا مي

قانون مجازات اسـالمي   8بود ولي ماده پذيرفته نشده  1370اصل در قانون مجازات اسالمي 
هـا  مطـابق ايـن اصـل دولـت    . صالحيت واقعي است ،اصل چهارم. ن را پذيرفته استآ 1392

نسبت به جرايمي كه در خارج از قلمرو حاكميت آنها واقع شده و به منافع اساسي و حيـاتي  
قـانون مجـازات    5ماده ). Ibid: 2-3( كنندآنها صدمه وارد كرده، صالحيت رسيدگي پيدا مي

مطـابق  . اصل پنجم، اصل صالحيت جهـاني اسـت  . يرفته استاين اصل را پذ 1392اسالمي 
كننـد در حـالتي كـه دولـت     المللي را پيدا مياين اصل، دولت ها اجازه تعقيب مجرمين بين

 ,kittichaisaree(تعقيب كننده، فاقد يك رابطه سنتي با جرم، مجرم يا مجنـي عليـه اسـت    

محـل  «دولـت تعقيـب كننـده، معيـار     به عبارت ديگر تنها معيار رسيدگي براي ). 39 :2005
   ).161: 1391پوربافراني، (است » دستگيري مجرم

به هر حال از آنجا كه اعمال قوانين جزايي، مهمترين جلوه از اعمال حاكميت يك كشور 
داننـد، لـذا ايـن    تر مـي است و كشورها هم اقتدار خود را در اعمال حاكميت هر چه گسترده

   ي كشورها پذيرفته شـده اسـت و ايـن مزيـت را دارد كـه از     اصول صالحيتي گسترده از سو
توانـد  در عين حال اصول صالحيتي متعدد مي. كندمجازات ماندن مجرمين جلوگيري ميبي

-در اين صورت درست است كه حقوق جزاي بـين . هاي موازي شودمنجر به ايجاد صالحيت

شـود، امـا   اندن مجرمين نائل ميمجازات مالملل به يكي از اهداف خود يعني جلوگيري از بي
لـذا بـراي ايـن كـه     . اين خطر هم وجود دارد كه مجرم در معرض مجازات مضاعف قرار گيرد

الملل به هدف ديگر خود يعني جلوگيري از مجـازات مضـاعف نائـل شـود،     حقوق جزاي بين
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ليكن مشـكل آن اسـت كـه كشـور ايـران در      . قاعده منع محاكمه مجدد پذيرفته شده است

روي خوشي به اين قاعده در عرصه قلمـرو   1392سال انين بعد از انقالب اسالمي خود، تا قو
-ها حتي مجـازات آن را در هيچ كدام از اقسام مجازات اًًمكاني حقوق جزا نشان نداده و اساس

هـم   1392مصـوب   جديد مجازات اسالمي قانوندر . هاي تعزيري و بازدارنده نپذيرفته است
و مبتنـي بـر تابعيـت     )7بند ب مـاده  ( را در بحث اصول صالحيتي شخصي صرفاً اين قاعده

 هـاي تعزيـري غيرمنصـوص شـرعي    و فقط در قلمـرو مجـازات   )8بند الف ماده ( مجني عليه
به عبارت ديگر اين قاعده را در مورد اغلب جرايم كه مـا  . پذيرفته است )115ماده  2تبصره (

ايـن  . كنـيم نپذيرفتـه اسـت   هاي شرعي ياد مـي از آن تحت عنوان جرايم مستوجب مجازات
سئوال اين مقاله آن . جرايم عبارتند از حدود، قصاص، ديات و جرايم تعزيري منصوص شرعي

هـاي  توان قاعده منع محاكمه مجدد را در مـورد جـرايم مسـتوجب مجـازات    است كه آيا مي
وم و اهميت قاعـده منـع   در ادامه طي چهار بند ابتدا به بيان مفه. شرعي هم پذيرفت يا خير

، سپس به بيان جايگاه اين قاعده در ميان اصول صالحيت )1بند (پردازيم محاكمه مجدد مي
و در بند سوم عدم مغايرت قاعده با موازين شـرعي را  ) 2بند (اعمال قوانين كيفري پرداخته 

ن شـرعي در  بررسي كرده و نهايتاً به بررسي داليل عدم مغايرت پذيرش اين قاعده بـا مـوازي  
در همين جـا بـه ايـن نكتـه     ). 4بند (پردازيم هاي شرعي ميقلمرو جرايم مستوجب مجازات

شود كه اين مقاله ادعاي حل مشكل در اين قلمرو پيچيده را ندارد و فقط فتح بابي اذعان مي
  .آيدشمار ميبراي طرح موضوع و تشويق ورود صاحبنظران مربوطه به اين قلمرو به

  
 :مجدد ةو اهميت قاعده منع محاكمتعريف . 2

را نسبت به تثبيت وضعيت حقوقي قاعده منع محاكمه  يهرچند برخي از حقوقدان ترديدهاي
-اما تحوالت حقـوق بـين   ،)403: 1378كسسه، (اند المللي مطرح كردهمجدد در صحنه بين

و اجـراي   دهد كه احساسات عمومي جهاني، تمايلي به تكرار محاكمهالملل كيفري نشان مي
بـر اسـاس   ). 147: 1384زاده و ديگران، حبيب(مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد 

قاعده منع محاكمه مجدد، متهم به ارتكاب جرم نبايد بيش از يك بار مورد محاكمه و احيانـاً  
اين قاعده كه بر مباني مهمي همچون آزادي فردي، حمايـت از افـراد در   . مجازات قرار بگيرد

ها، حمايت از حقوق بشر، اصل عدالت، اصل تناسب، اعتبـار  استفاده از قدرت دولت برابر سوء
، امـروزه بـيش از آن   )49-50: همان(امر مختوم، نظم و آرامش جامعه و انصاف استوار است 

المللي داشته باشد، چهره حقـوق بشـري دارد، بـه نحـوي كـه در      كه چهره حقوق جزاي بين
 ,Crayer, et al(توان انعكاس اين اصل را مالحظه كرد ناد حقوق بشري ميتعداد زيادي از اس

در  1966ميثاق حقوق مدني و سياسـي مصـوب    14ماده  7به عنوان مثال بند ). 80 :2010
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توان براي جرمي كه به علت انجـام آن بـه موجـب    هيچ كس را نمي«: گويداين خصوص مي
يفري هر كشوري محكوم يا تبرئه شده است، حكم قطعي صادره طبق قانون آئين دادرسي ك

شود اين مـاده بـه صـورت    همانگونه كه مالحظه مي. »مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد
نظر از اين كه اساساً محاكمه متهم بر اسـاس كـدام يـك از اصـول صـالحيت      مطلق و صرف

  . دارديگيرد، محاكمه مضاعف را ممنوع اعالم ماعمال قوانين كيفري صورت مي
المللـي يعنـي   المللي كيفري حتي در مـورد مهمتـرين جـرايم بـين    اساسنامه ديوان بين

كشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجـاوز هـم ايـن قاعـده را     جنايت نسل
 1مقدمه و ماده  10با توجه به بند «اساسنامه مذكور  17ماده  1بر اساس بند . پذيرفته است

غيـر قابـل رسـيدگي    ) توسط ديوان(واهد گرفت كه در موارد ذيل موضوعي ديوان تصميم خ
آن موضوع توسط دولتي كه بر آن صـالحيت داد، در دسـت تحقيـق يـا تعقيـب       -الف: است

در مـورد   -ب. است، مگر آن كه دولت حقيقتاً مايل يا قادر به اجراي تحقيق يا تعقيب نباشد
رد تحقيق به عمل آمده و آن دولـت تصـميم   آن موضوع توسط دولتي كه بر آن صالحيت دا

گرفته است كه شخص مورد نظر را تحت پيگرد قرار ندهد، مگر آن كه آن تصـميم ناشـي از   
شـخص مـورد نظـر قـبالً بـه خـاطر        -ج. عدم تمايل يا عدم توانايي آن دولت بر پيگرد باشد

ماده  3ب بند رفتاري كه موضوع شكايت است، محاكمه شده و محاكمه توسط ديوان به موج
كسي كه «اساسنامه ديوان مذكور  20ماده  3عالوه بر آن به موجب بند . »...مجاز نيست 20

جرم شناخته شده است، توسط دادگـاه ديگـري    8و  7، 6براي ارتكاب عملي به موجب مواد 
المللـي كيفـري بـراي همـان رفتـار محاكمـه نخواهـد        محاكمه شده است، توسط ديوان بين

  .»...شد
و عـالوه بـر   ) 246-247: 1383خالقي، (اي هم پذيرفته شده قاعده در اسناد منطقه اين

از جملـه مطـابق   . آن در حقوق داخلي كشورهاي زيادي هم به رسميت شناخته شـده اسـت  
در  113-7و  113-6بيني شده در مـواد  در موارد پيش«قانون مجازات فرانسه  113-9ماده 

كشور براي همان جـرايم، مـورد محاكمـه قطعـي قـرار       مورد كسي كه ثابت كند در خرج از
گرفته و در صورت محكوميت، مجازات را تحمل كرده يا مجازات او مشمول مرور زمان شـده  

بـه موجـب   ). Desportes et Gunehec, 1996: 304(» است، تعقيبي صورت نخواهـد گرفـت  
اصـل صـالحيت   ( 19به استثناي جنايات منصوص در مـاده  «قانون مجازات سوريه  27ماده 
اي در سوريه تحت تعقيـب  و جرايم ارتكابي در سرزمين سوريه، هيچ سوري يا بيگانه) واقعي

گيرد، هرگاه قبالً در خارج محاكمه نهايي شده باشد يا به واسطه مرور زمان يا عفـو،  قرار نمي
باشـد   مجازات او ساقط شده باشد و در حكم محاكمه است هرگاه حكم در مورد او اجرا شده
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قـانون مجـازات    27مـاده   2بند . »يا به واسطه مرور زمان يا عفو مجازات او ساقط شده باشد

  . اندقانون مجازات جمهوري اسالمي افغانستان هم اين قاعده را پذيرفته 19لبنان و ماده 
در هر صورت امروزه اين قاعده نه تنها در قوانين جزايـي اغلـب كشـورها كـه در اسـناد      

اي المللي زيادي هم راه پيدا كرده و مهمتـر از همـه بـيش از آن كـه چهـره     و بيناي منطقه
حقوق كيفري داشته باشد، چهره اي حقوق بشري پيدا كرده است كه نشـان تمايـل جامعـه    

مطابق اين قاعده مجرم صـرفاً  . جهاني نسبت به پرهيز از ظلم و اجهاف نسبت به مجرم است
جازات است و براي عملي كه يك بـار بـه خـاطر آن تحـت     يك بار قابل تعقيب، محاكمه و م

) Vabres(به تعبير وابـر  . توان او را مجدداً مورد تعقيب قرار دادتعقيب قرار گرفته است، نمي
اين فرد دين خود را به جامعه پرداخته است و بازخواست مجدد «دان مشهور فرانسوي حقوق

  ).87 :1368وابر، (» دوي به علت همان عمل، نقض عدالت بشمار مي آي
  

 :جايگاه قاعده منع محاكمه مجدد در ميان اصول صالحيت اعمال قوانين كيفري .3

ميثـاق بـين المللـي     14ماده  7با وجود ممنوعيت بدون قيد و شرط محاكمه مجدد در بند 
، اما كشورها از قبول مطلق آن در قوانين كيفري خـود،  1966حقوق مدني و سياسي مصوب 

در واقع كشورها پذيرش مطلق اين قاعده را خطري براي منافع حاكميتي . اندكردهخودداري 
بخصوص كه هر وقت پاي منافع حاكميت در ميان باشد، اعتمـاد بـه   . اندخود محسوب كرده

برهمين اساس كشورهاي مختلـف  . دستگاه عدالت كيفري كشور ديگر چندان درست نيست
. انـد مورد اصول صالحيت سرزميني و واقعي نپذيرفتـه  اصوالً قاعده منع محاكمه مجدد را در

قانون مجازات فرانسه اين قاعده صرفاً در مورد اصـول   113-9به عنوان مثال به موجب ماده 
عالوه بـر آن  . صالحيت شخصي و صالحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه پذيرفته شده است

ين قاعده در مورد اصـل صـالحيت   قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه، ا 692به موجب ماده 
بيني شـده در  در موارد پيش«اين قانون  692به موجب ماده . جهاني هم پذيرفته شده است

فصل قبل، اگر كسي ثابت كند كه براي همان جرايم در خـارج مـورد محاكمـه قطعـي قـرار      
توان گرفته و در صورت محكوميت، مجازات را تحمل كرده و يا مشمول مرور زمان شده، نمي

در كشورهاي ديگر از جملـه لبنـان و   ). 164 :1376جاويدزاده، (» او را تحت تعقيب قرار داد
البتـه  . سوريه هم اين قاعده در مورد اصول صالحيت سرزميني و واقعي پذيرفته نشده اسـت 

توان يافت كه اين قاعد را به شكل مطلق آن حتي در مورد اصول كشورهاي نادري را هم مي
. قانون مجـازات افغانسـتان   19كنند از قبيل ماده زميني و واقعي هم اعمال ميصالحيت سر

اند، اما در قوانين برخي از كشورها هم هرچند در اصل صالحيت واقعي اين قاعده را نپذيرفته
مثالً بر اساس قـانون مجـازات   . اندبه نحو ديگري مالحظات حقوق بشري خود را اعمال كرده
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يران، مجازات اعمال شده نسبت بـه مجـرم در كشـور محـل وقـوع      ا 1352عمومي اصالحي 
جرم، مورد احتساب دادگاه داخلي ايران قرار مي گرفت كه از آن به عنـوان قاعـده احتسـاب    

دنبـال شـده    1392مجـازات اسـالمي    قـانون  5همين رويه در ماده . كنيمها ياد ميمجازات
  .است

بايستي اشاره كرد كه قاعده منـع محاكمـه   گيري از اين بحث به هر حال در مقام نتيجه
مجدد اصوالً در مورد اصول صالحيت شخصي، مبتني بر تابعيت مجني عليه و جهـاني مـورد   
استقبال قوانين كيفري داخلي كشـورها قـرار گرفتـه اسـت ولـي در مـورد اصـل صـالحيت         

  .شودسرزميني و اصل صالحيت واقعي چندان مورد اعتنا واقع نمي
  

  :رت قاعده با موازين شرعيعدم مغاي .4
پذيرش قاعده منع محاكمه مجدد در نگاه اول با هيچ مانعي از ناحيه شرع مواجه نخواهد بود 

امـا مشـكل در   . اي كه موجب پذيرش اين قاعده شده، مورد پذيرش اسالم نيز هستو مباني
اولين مشـكل ايـن اسـت كـه جـرايم مسـتوجب حـدود و قصـاص،         : شوددو حالت ظاهر مي

هاي منصوص شرعي دارند و عقيده رايج آن است كه در صورت اثبـات ايـن جـرايم،    جازاتم
-هاي منصوص در مورد آنها اجرا شده و تحت هيچ شرايطي نميالزاماً بايستي همان مجازات

نظر كرده يا اجراي آنها را منوط به تحقـق شـرايطي از جملـه عـدم     توان از اجراي آنها صرف
انـد كـه   ها از سوي حكومت تعيـين نشـده  ه عبارت ديگر اين مجازاتب. محاكمه قبلي دانست

حكومت بتواند اجراي آنها را متوقف كند يا در خصوص اجراي آنها به شـرط عـدم محاكمـه    
دومين مشكل آن است كـه فقيهـان عمـدتاً مسـتند بـه مـوازين اسـالمي،        . قبلي ملتزم شود

هاي كشور اسالمي از نظر ايشان جز دادگاه ظاهراً. هاي كشورهاي ديگر را قبول ندارنددادگاه
هـاي كشـورهاي اسـالمي همچـون افغانسـتان، عربسـتان،       ايران دادگاه ديگري، حتي دادگاه

 قـانون بر همين اسـاس مـي بينـيم كـه در     . سودان، تركيه و عراق شايسته رسيدگي نيستند
د تعزيـرات غيـر   جديد مجازات اسالمي اين قاعده صرفاً در مـورد تعزيـرات، آن هـم در مـور    

در عين حـال توجـه بـه مـوارد ذيـل      . پذيرفته شده است) نه همه تعزيرات(منصوص شرعي 
  .نشان مي دهد كه ديدگاه رايج در اين خصوص از استحكام چنداني برخوردار نيست

  
  :نگاهي به نظريات مخالف در خصوص اصل صالحيت شخصي .1.4

ن از  علماي اهل سنت مالك، شـافعي  در مورد اصل صالحيت شخصي فقهاي اماميه، همچني
پذيرنـد و معتقدنـد هـر    و احمد ابن حنبل اين اصل را همچون اصل صالحيت سرزميني مي
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جرمي كه مسلمان يا ذمي در سرزمين غيراسالمي مرتكب شود بـر اسـاس قـوانين اسـالمي     

  ).287: 1409عوده، (باشد قابل مجازات مي
است كه مسلمان در هر جاي اين عالم كه باشد،  اين نظر در حقيقت برگرفته از اين تفكر

شود وظيفه حاكم اسالمي اجـراي  ملتزم به احكام اسالمي است و زماني كه جرمي محقق مي
اي مگر اينكه دليلي يـا الاقـل شـبهه   . مجازات است و حدي از حدود الهي نبايد تعطيل شود

مجازات است و اينكه جـرم   براي درء حد وجود داشته باشد در غير اين صورت اقتضاي جرم،
  .است تأثيردر چه محلي به وقوع پيوسته در قضيه بي

در ايـن  ) عمـدتاً فقهـاي حنفـي   (اما از طرف ديگر، برخي از فقها و انديشمندان اسـالمي  
اين دسته از انديشمندان با توجـه دادن بـه ايـن    . مورد نظر ديگري دارند كه قابل تامل است

ي از وظايف حكومـت اسـالمي اسـت و بـه عبـارتي يـك وظيفـه        نكته كه اعمال قوانين جزائ
خودش حق اعمال حاكميـت  ) سرزمين(شود و حكومت تنها بر قلمرو حاكميتي محسوب مي

اگر جرمي در خارج از سرزمين اسالمي به وقوع پيوسـت حكومـت اسـالمي     مي گوينددارد، 
اس به اعتقاد اين دسته از بر اين اس. حق ندارد حاكميت خود را بر چنين جرمي اعمال نمايد

اگر يك فرد مسلمان در خارج از سرزمين اسالمي جرمـي   فقها از جمله سرخسي در مبسوط
را مرتكب شود و يا جرمي عليه او ارتكاب يابد، حكومت اسـالمي وظيفـه رسـيدگي بـه ايـن      

اين جرائم در محلي كه تحت حاكميت اسالم نيست بـه وقـوع پيوسـته     چونجرائم را ندارد 
بد، ارتكاب يامسلماني هم خارج از سرزمين اسالمي جرمي عليه  حتي در حالتي كه در. ستا
خود خطـر را پذيرفتـه و بـا     اوتواند در دادگاه كشور اسالمي اقامه دعوا نمايد، چرا كه نمي او

خـود را از   بـه عبـارت ديگـر   . ترك سرزمين اسالمي خود را در معرض خطر قرار داده اسـت 
؛ عـوده،  220-221: 1373حميـداهللا،  (قوانين اسالمي خـارج كـرده اسـت    سلطه و حاكميت 

1409 :286-280.(  
فرمودند كه مسلمان در هر جاي ايـن  ) ص(همچنين گفته شده، درست است كه پيامبر 

عالم باشد ملتزم به احكام اسالمي است و فقيهان مسلمان نيز بر جنبه شخصي احكام تاكيـد  
آشكاري بين صالحيت دادگاه اسالمي بر فرد مسلمان از يك طرف دارند اما با اين حال تمايز 

در يـك دادگـاه اسـالمي بـه خـاطر      را و تعهدات اخالقي از طرف ديگر قائلند و فرد مسلمان 
شناسـند و بـر همـين اسـاس يـك      مسـئول نمـي   اعمالي كه در سرزمين خارجي انجام داده

  ةشده، حتي اگر بر عليه  يك تبعـ  غيرمسلمان خارجي را از كيفراعمالي كه در خارج مرتكب
  ).219-220: 1373حميداهللا، (دانند مسلمان هم بوده باشد بري مي



 

     
 ی 

 وق
ژپونا

    /
تان   

،  ھار و 
ره  اول

ارم، ما
سال ھ

١٣٩٢  

80  

-ابوحنيفه و ابويوسف كه او هم از فقيهان حنفي مذهب است، صالحيت شخصي را نمـي 

دانـد  پذيرند و اجراي مجازات را منوط به واليت بر محل وقوع جرم هنگام ارتكاب جـرم مـي  
  ).284: 1409عوده، (

نويسد كه عطيه بن قيس همچنين حديثي از پيامبر در اين مورد  نقل شده، شيباني مي
هركس مرتكب قتـل يـا زنـا در قلمـرو مـا شـود و       «: فرمودند) ص(كند كه پيامبر روايت مي

گريخته محاكمه و مجـازات شـود،   نامه برگردد بايستي براي آنچه ميبگريزد و سپس با اجازه
نامه بيايد، براي آنچه كه تل يا زنا يا سرقت در قلمرو دشمن شده و با اجازهولي اگر مرتكب ق

  ).242: 1373حميداهللا،  .ك.ر(» در قلمرو دشمن مرتكب شده، محاكمه نخواهد گرديد
بينيم طبق اين طرز تفكر كه با توجه به تاكيد آن بر اصـل صـالحيت سـرزميني،    لذا مي

رسـد و بـا   و قابل دفاع هم به نظر مي) 85-86: 1391ي، پوربافران(شبيه قواعد كامن ال بوده 
البته ايـن  . شود، صالحيت شخصي، جايگاهي در اسالم نداردحديثي از پيامبر نيز تقويت مي

به آن معنا نيست كه پذيرش آن برخالف شرع است، چرا كه حكومت اسالمي هر اصلي را به 
مجازات ماندن مجـرمين در  وگيري از بيتواند بپذيرد و اينجا هم براي جلاستناد مصحلت مي

اي كه رفت و آمد از مرزها بسيار آسان است و مسترد نمودن تبعه نيز بـه كشـوري كـه    دوره
تواند صـالحيت شخصـي را   جرم در قلمرو او واقع شده، خالف اصل حمايت از تبعه است، مي

دسـتورات اسـالمي   اما وقتي دانستيم كه پذيرش اين اصل به استناد مصـلحت و نـه   . بپذيرد
توانيم هر شرطي را نيز ذيل اين اصل بپذيريم و با مانعي از جانب شـرع نيـز مواجـه    بوده مي
  .نباشيم
  

  :)اصل اجرا و ماهيت(نگاهي به جرايم مستوجب حد  .2.4
در اين قسمت به يك سري از جرائم در نظام حقوقي اسالم و نظام ويژه حـاكم بـر آنهـا كـه     

  . كنيمطور خاص اشاره ميباشد بهمرتبط با اين بحث مي
اوالً اصل مسئله اجراي حد در زمان غيبت يك امر متفق عليه نيست و مخالفاني قوي از 

: 1379محقـق دامـاد،   (بين فقها نظير ابن زهره، ابن ادريس، محقق حلي و عالمه حلي دارد 
داننـد، بـر آن   حتي برخي از فقها كه اقامه حدود در زمان غيبـت را جـايز نمـي   ). 290-289

بـه اعتقـاد ايشـان در روايـات اجـراي      ). 411 /5ج: 1364خوانساري، (اند ادعاي اجماع كرده
-60 /7جهمـان،  ( اسـت ) ع(است و منظور از امام نيز امام معصـوم ) ع(حدود از وظايف امام 

تواند به مقتضاي حال كسـي را كـه مسـتحق حـد اسـت،      بر اين اساس حاكم شرع مي). 58
استدالل ايشان آن اسـت كـه اقامـه حـدود از     ). 712-713: 1369ميرزاي قمي، (تعزير كند 

روف و نهـي  عمصاديق امر به معروف و نهي از منكر نيست تا عمومات و اطالقات ادله امر به م
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از منكر شامل آن شود، بلكه اقامه حدود در زمان غيبت از مصاديق ايذاء و ايالم بدون مجـوز  

اگر اين نظريه مالك عمل باشد، بحث از حدود هـم در  ). 411 /5ج :1364خوانساري، (است 
زمان غيبت همانند بحث تعزيـرات و مشـمول احكـام آن اسـت و لـذا پـذيرش قاعـده منـع         

البتـه ايـن عقيـده در نظـام     . محاكمه مجدد هم تابع مباحث تعزيرات، نه حدود خواهـد بـود  
اجـراي  «خود  4اساسي در بند  قانون 156اصل . جمهوري اسالمي ايران پذيرفته نشده است

بـه همـين   . را يكي از وظايف قوه قضائيه شمرده اسـت » حدود و مقررات مدون جزايي اسالم
-298: 1379محقـق دامـاد،   . ك.ر(كنـيم  جهت از صحبت بيشتر در اين مورد خودداري مي

285 .(  
 ثانياً در نظام حقوقي اسالم عمده جرايم مستوجب حـدود، حـق اللهـي محـض هسـتند،     

ايـن  . باشـند شود و فاقد بزه ديده مـي يعني حدودي كه به رابطه انسان و خداوند مربوط مي
اگر چه اين گناهـان در نظـام   . شودجرائم در حدود، جرائم جنسي و شرب خمر را شامل مي

هاي معيني در نظر گرفته شـده اسـت   اند و براي آنها مجازاتانگاري شدهحقوقي اسالم جرم
به اين صورت كه برخالف ساير جرائم كه هم . كننداي تبعيت مياز نظام ويژهاما با اين حال 

و غم حكومت در كشف آنها و مجازات مجرمين است در اين قبيل جرايم اصرار شـديدي بـر   
  .پوشيده ماندن اين جرائم و علني نشدنشان وجود دارد

روي نزد آنان اقرار به السالم همواره كساني را كه براي رهايي از كيفر اخمعصومين عليهم
: 1378صـادقي،   و 158: 1388نوبهـار،  (نمودنـد  كردند، به توبه پنهـاني تشـويق مـي   زنا مي

السالم خطاب به فردي كه نزد او اقرار به ارتكاب زنـا كـرده بـود، بـا     حضرت علي عليه). 166
است براي  چقدر قبيح«: حالت عصبانيت نسبت به عمل آن فرد مبني بر اقرار به زنا فرمودند

چرا . مردي كه مرتكب برخي از اين امور زشت شود و پس از آن خود را نزد مردم رسوا سازد
سوگند به خدا كه توبه او بين خود و خدا افضل از اقامه حد توسط . كنداش توبه نميدر خانه

آن حضرت در يك مورد ديگر خطاب بـه مـردي كـه    ). 327: تاحر عاملي، بي(» من بر اوست
اگر يكـي از شـما مرتكـب ايـن     : ام، مرا پاك كن فرمودندگفت من زنا كردهاو آمده و مينزد 

عمل زشت شود، آيا عاجز است همانطور كه خداوند گناهش را پوشيده، آن را پنهـان سـازد   
السالم آمده است كه هرگاه مـومني را در  در خبر ديگري از حضرت علي عليه). 342: همان(

پوشانم زيرا راه توبه ميان او و خدا اي روي او را ميده كنم، با پارچهحال ارتكاب فحشا مشاه
  ).446 /2 :تاتميمي، بي(باز است 

آيد كه چرا وقتي معصومان در اين قبيل گناهـان اصـرار بـر    در اينجا اين سوال پيش مي
و خواستند فرد بدون اقرار به ارتكاب جـرم بـين خـود    االمكان ميپرده پوشي داشتند و حتي

بـه عبـارتي چـرا    . خدا توبه كند، براي اين گناهان مجازات دنيوي در نظر گرفته شـده اسـت  
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دانستند و بطور كلي اصرار بر اثبات نشدن وقتي توبه شخص را بهتر از مجازات شدن وي مي
اين جرائم و مجازات نشدن مجرمينش داشتند، اساساً چرا براي اين قبيل گناهان مجازات در 

، در پاسخ بايد گفت هدف اسالم از تعيين مجـازات دنيـوي بـراي ايـن قبيـل      نظر گرفته شد
گناهان اين است كه اگر ارتكابشان به نحوي در جامعه علني شد كه حرمت جامعـه اسـالمي   

پروا و بـدون توجـه بـه حـريم     شكسته شد، با مجازات كردن فردي كه اين قبيل جرائم را بي
وگرنـه   جامعه اسالمي دفاع به عمل آمـده باشـد،   جامعه اسالمي مرتكب شده است از حرمت

القاعده حكومت اسالمي به حوزه شخصيات و رابطه فرد با خدا كـه در ايـن حـوزه جـاي     علي
برخي علت اينكه در جرائم جنسي برخالف شـيوه معمـول، كـه دو شـاهد     . دارد، كاري ندارد

دانند كه الزم اسـت ايـن   كافي است، شهادت دادن چهار شاهد الزامي دانسته شده را اين مي
جرم به قدري علني شده باشد كه حداقل چهار نفر اين جرم را ديـده باشـند، تـا فـرد قابـل      

  ).27: 1377مرعشي شوشتري، (مجازات گردد 
رسد كه احتمـاالً حكومـت اسـالمي اجـازه     بنابراين با اين توضيحات اين نكته به نظر مي

ج از حكومت اسالمي انجام شده باشد حتـي يـك   نداشته باشد اين جرائم را هنگامي كه خار
چرا كه انجام جرم خارج از حكومـت اسـالمي حرمـت حكومـت اسـالمي را      . بار مجازات كند

بنابراين مجازات شخصي كه در خـارج از سـرزمين اسـالمي مرتكـب ايـن قبيـل       . شكندنمي
حاكمـه مجـدد   لـذا بحـث م  . جرائم شده باشد با فلسفه جرم انگاري اين جرائم منافـات دارد 

  .مجرم در اين دسته از جرائم نبايد پيش بيايد
اما همان طور كه مي دانيم ديدگاهي كه در خصوص صالحيت شخصي بيان شد ديدگاه 
غالب فقيهان بخصوص فقهاي اماميه نيست و مطالبي هم كـه در مـورد جـرائم حـق اللهـي      

قابل  و سيره ائمه كامالً محض عنوان شد اگرچه با توجه به ضوابط خاص حاكم بر اين جرائم
مورد پذيرش قرار نگرفته است و نياز به بحث و بررسي جداگانـه   باشد اما صريحاًبرداشت مي

دارد لذا در مباحث بعدي جايگاه قاعده منع محاكمه مضـاعف را در اسـالم بررسـي خـواهيم     
  .كرد

  
  :پذيري احكام اسالميانعطاف .3.4

هـاي اسـالمي   ده منـع محاكمـه مجـدد را در آمـوزه    در اين قسمت مي خواهيم جايگاه قاعـ 
گفتـيم  . شود، بررسي كنيمهنگامي كه اين قاعده با احكام اوليه اسالم دچار حالت تزاحم مي

اين قاعده پيش از اينكه بحث تزاحمش با احكام اوليه اسالم پيش بيايد، با هيچ مخـالفتي از  
كه آيا با توجه به مبـاني پـذيرش ايـن     خواهيم بدانيمدر اينجا مي. ناحيه شرع مواجه نيست

توان براي آن جايگاهي را يافت كه هنگام تزاحمش با احكام اوليه اسالم كه همـان  قاعده مي
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از  لزوم اجراي مجازات هاي منصوص شرعي است، بـر آنهـا حكومـت داشـته باشـد و موقتـاً      

اي بـه  اسـت اشـاره   به اين منظور ابتدا الزم. هاي منصوص جلوگيري كنداجراي اين مجازات
پذيري احكام اسالمي و شـرايط ايجـاد ايـن انعطـاف داشـته باشـيم و سـپس        ويژگي انعطاف

تواند باعث شود كـه  مي) متهم(بررسي كنيم كه آيا پرهيز از محاكمه و مجازات مجدد مجرم 
  .پوشي كنيماز اجراي بخشي از احكام اسالمي چشم

ا از وجود انعطـاف در احكـام اسـالمي بيـان     در ابتداي اين بحث الزم است منظور خود ر
ما هم به تبعيت . اين مفهوم جداي از بحث ثبات يا عدم ثبات در احكام اسالمي است. نماييم

معتقـديم احكـام و مقـررات      1سـوره روم  30از عالمه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل آيـه  
طباطبـائي،  (ها وضع شده است اسالمي مقرراتي ثابت و غيرقابل تغيير است و براي همه زمان

تـوان احكـام   منظور ما از قابليت انعطاف احكام اسالمي ايـن اسـت كـه آيـا مـي     ). 177: تابي
اسالمي و منصوصات شرعي را در شرايطي خاص و بطور موقت يا در موارد خاص اجرا نكـرد  

نيست چـرا  واضح است كه اين مفهوم به معني تغيير . يا تغييري در اجراي آن به وجود آورد
كه در تغيير ويژگي دائمي بودن نهفته است اما آنچـه منظـور ماسـت و آن را تحـت عنـوان      

بيان نموديم به هيچ وجه دائمي نيست بلكه وابسـته بـه حـدوث شـرايطي     » قابليت انعطاف«
  .شوندخاص است و به محض تغيير مجدد شرايط، آن احكام هم به صورت اوليه اجرا مي

آن چيزي كه اسالم را آئيني جاويـد قـرار داده اسـت همـين ويژگـي      در اينجا بايد گفت 
  .كنيماين ويژگي را در سه قسمت جداگانه بيان مي. پذيري احكام آن استيعني انعطاف

  
  :احكام ثانويه .1.3.4

مقوله احكام ثانويه بارزترين جايي است كه ما شاهد نـوعي تغييـر در احكـام اوليـه اسـالمي      
حالت اول زماني : باشدثانويه به جاي احكام اوليه اسالم در دو حالت ميورود احكام . هستيم

است كه اجراي حكمي از احكام خداوند موجب ايجاد ضرر و مشقت و حـرج بـراي مسـلمان    
شود و حتي در برخي موارد اجراي آن اينجا وجوب آن حكم از مسلمان برداشته مي در. شود

كند تحت عنوان ثانويه به جاي احكام اوليه بروز ميحالت دوم كه احكام . شودحكم حرام مي
شود و آن زماني اسـت كـه دو حكـم از احكـام اسـالمي در      بندي ميقاعده اهم و مهم دسته

يعني فرضاً اجراي هر دو واجـب اسـت و در موقعيـت    . كنندهنگام اجرا با هم تزاحم پيدا مي
صي از مرگ در جايي كه اين مثل نجات جان شخ. خاص امكان اجراي همزمان هر دو نيست

هرگاه : در اينجا بنا به حديث نبوي كه فرمودند. نجات جز با لمس بدن نامحرم ممكن نيست

                                                 
  .فاقم وجهك للدين حنيفاً فطره اهللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا ذلك الدين القيم .1
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دو امر واجب االحترام جمع شدند بايد از كوچكتر به خـاطر بزرگتـر صـرف نظـر كـرد، بايـد       
مود و از اجراي تر را اجرا نهاي اسالمي تشخيص داد و مهممهمتر را از مهم با توجه به آموزه

  .نظر كردمهم صرف
  

  :احكام حكومتي 2.3.4
يكي از اهداف مهم اسالم تشكيل حكومت اسالمي است، گاه در راستاي اداره جامعه اسالمي 

كند كه حكمي از احكام اوليـه  آيد كه مصلحت اسالم و مسلمين اقتضاء ميمواردي پيش مي
تواند از اجراي آن حكـم اوليـه   ه مصلحت ميدر اينجا حاكم اسالمي بنا ب. اسالمي اجرا نشود

  ).156: 1376دهقان، (اسالم جلوگيري كند 
توانـد مسـاجد را در صـورت لـزوم     حـاكم مـي  «: اندرهبر فقيد انقالب در اين زمينه گفته

تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است از موقعي كه تعطيل كند، حكومت مي
تواند هر امري را چـه  ح كشور و اسالم باشد يك جانبه لغو كند و ميآن قرارداد مخالف مصال

عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن مادامي كه چنين است 
تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كـه مخـالف   حكومت مي. جلوگيري كند

مثـال مشـهور   ). 170: 1369خمينـي،  (» ي كنـد جلوگير صالح كشور اسالمي دانست موقتاً
  .حكم حكومتي فرمان تحريم تنباكو به وسيله ميرزاي شيرازي است

  
 :تغيير در مالكات احكام .3.3.4

مورد ديگري كه ما در آن شاهد تغيير در احكام اسالمي هستيم تغيير مالك احكام است كه 
  .دهيمر مورد آن ارائه ميبه علت اهميت و ارتباط با بحث توضيحات  بيشتري را د

انـد  كليه احكام اسالمي تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند يعني در پي هدفي وضع شده
و منظور از مالكات احكام همان هدف و مصلحتي است كه حكـم بـه دنبـال آن وضـع شـده      

باشـد از ضـروريات شـيعه و اكثريـت اهـل      حكمت پروردگار مـي  ةاين موضوع كه الزم. است
  ).27: 1366مطهري، (سنت، بلكه مورد اتفاق آنان است 

هيچ حكمي وضع نشده است مگر آن كه  حكمتـي در  «: السالم فرمودندامام صادق عليه
  ).110: 1404مجلسي، (» آن است

صـالح  كرد خداوند چيزي را به خاطر مالسالم درباره كسي كه تصور ميحضرت رضا عليه
 عبادتيا مفاسد واقعي حالل يا حرام نكرده بلكه فقط خواسته است انسانها را بدان وسيله به 

» شده اسـت  آشكارو زياني  شديدگمراهي  دچاركسي كه چنان بگويد «: وادار كند، فرمودند
  ).94: همان(
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ا گردد كه بتوان براي عقـل انسـان ايـن جايگـاه ر    اين بحث زماني داراي نتيجه عملي مي

لذا در اينجـا بـه ايـن سـوال     . تواند به طور مستقل اين مالكات را كشف كندقائل شد كه مي
دهيم كه آيا عقل انسان توانايي كشف مالكات احكام آن هـم بـه طـور مسـتقل را     مي پاسخ 

  دارد يا خير؟
يكـي از ايـن   . شـوند بنـدي مـي  هاي مختلف به چندين طبقه دستهاحكام اسالم از جنبه

بنـدي آنهـا بـه احكـام     كند جواب سوال فوق را پيدا كنيم تقسـيم به ما كمك ميطبقات كه 
اين دو دسته از احكام از اين حيث كـه وضـع هـر دو تـابع مصـالح و      . مولوي و ارشادي است

امـا تفاوتشـان در   . با هم مشـتركند  –همانطور كه پيشتر نيز اشاره شد  –مفاسد واقعي بوده 
احكامي هستند كـه عقـل توانـايي درك مالكشـان را نـدارد و      اينجا است كه احكام مواليي، 

مسلمانان بصورت تعبدي و از سر عبوديت و تسليم در برابر احكام شارع اين دسته از احكـام  
  .را اجرا مي كنند

اما احكام ارشادي احكامي هستند كه عقل انسان توانايي درك مالكشان را دارد يعني در 
 طور مسـتقل قـادر بـه فهـم و درك مـالك آن حكـم       قل بهمورد مستقالت عقليه است كه ع

  ).106: 1376دهقان، (باشد و دليل نقلي ارشادي است به حكم عقل مي
البته الزم به ذكر است كه اين دو قسم از احكام از جهت وجوب اطاعت هيچ تفـاوتي بـا   

  .هم ندارند
كام ارشادي نـام دارد  تا اينجا مالحظه گرديد كه عقل انسان در يك قسم از احكام كه اح

توانايي فهم مالكات را دارد و اما اثر عملي اين فهم مستقل مالكات احكـام ارشـادي توسـط    
عقل اين است كه اگر در موردي عقل به اين كشف برسد كه اجراي حكم خداوند با مصلحت 
مهم تري تزاحم دارد يا در شرايط خاص اصال اجراي حكم شارع مصلحتي را كه هدف وضـع  

كند، يا حتي نتيجه اجراي حكم شارع خالف هدف تشريع آن حكم نمي تأمينحكم بوده  آن
السالم نقل شده است كه از امام صادق عليه. خودداري كند تواند از اجراي آن موقتاًبوده، مي

اگر سال گذشته حديثي به تو گفتـه باشـم و امـروز خـالف آن را،     «: به شاگرد خود فرمودند
: 1388كلينـي،  (» امام فرمودند خداوند تـو را بيـامرزد  . متاخر را: يني؟ گفتگزكدام را برمي

اين حديث به وضوح داللت بر اين مطلب دارد كه احكام اسـالمي بـه اخـتالف شـرايط     ). 67
فاصـله  «: يا حديث ديگري كه از ايشان منقول است كه فرمودنـد . تواند تغيير يابدمصالح مي

اي اندك، كه با تحول آن چيـز بـه چيـز ديگـر،     ت جز فاصلهاي نيسبين حالل و حرام فاصله
مرحـوم مجلسـي در شـرح بيـان     . )94: 1404مجلسي، (» شودحالل حرام و حرام حالل مي

اختالف شرايط موجـب تبـديل حكمـت و مـالك مـي شـود و تبـديل        : اندامام صادق نوشته
  ).196: 1376دهقان، (حكمت نيز موجب تغيير حكم مي گردد 
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مصـالح   منـوط بـه وجـود   احكـام  «: گويدي در شرح تجريد در اين خصوص ميعالمه حل
شـوند، لـذا   مـي متفـاوت  مكلفين تفاوت و با دگرگون  ،زماندگرگوني  هستند و مصالح نيز با

براي قومي مصلحت داشته باشد كه در اين صورت  خاصي ممكن است حكم معيني در زمان
ديگر مفسده داشته باشـد، كـه در ايـن صـورت     ، براي قومي يو در زمان ديگر استماموربه 

  ).282: تاحلي، بي(» استمنهي عنه 
البته پيداست كه همه اين موارد در خصوص احكامي است كه عقل انسان توانـايي فهـم   

بنابراين تغييـر در مالكـات احكـام كـه مولـود تغييـر شـرايط و از        . مالك آنها را داشته باشد
ري است كه ما درصـورت تحقـق شـاهد تغييـر در احكـام      باشد مورد ديگمقتضيات زمان مي

  .باشيماسالمي، مي
پس تا اينجا مالحظه گرديد كه احكام اسالمي از قابليت انعطاف بااليي برخوردار اسـت و  

  .اساسا رمز ماندگاري و جاوداني اسالم در همين قابليت انعطاف نهفته است
  

 :هاي شرعيوجب مجازاتداليل عدم مغايرت پذيرش قاعده در جرايم مست .5

خواهيم از جهات مختلف اين نكته را مورد بررسي قرار دهيم كه آيا قاعـده منـع   در اينجا مي
-جديد مجازات اسالمي مقرر داشته تنهـا مـي   قانونمجدد مجرمين را همانطور كه  ةمحاكم

هـاي  تتوان جرائم با مجـازا توان در مورد تعزيرات غيرمنصوص شرعي پذيرفت و يا اينكه مي
  .شرعي را هم مشمول اين قاعده نمود

چرا كه اگر بتوان براي ايـن  . كنيمبه اين منظور جايگاه اين قاعده را در اسالم بررسي مي
هـاي منصـوص شـرعي    توان اين قاعده را در جرائم با مجازاتقاعده جايگاه اسالمي يافت مي

  .نيز پذيرفت
  

   :مالزمه ةقاعد. 1.5
 ،كل ما حكم بـه العقـل  «: گويدجود دارد به نام قاعده مالزمه كه ميدر فقه قاعده مشهوري و

يعني هرچه را عقل حكم كند شـرع  » حكم به العقل ،به الشرع و كل ما حكم به الشرعحكم 
  .كندكند و هرچه شرع حكم كند عقل هم به آن حكم ميهم حكم مي

-دا به قسمت دوم قاعده ميابت. يمدهدر رابطه با اين قاعده الزم است توضيحاتي را ارائه 

. نمايـد شده كه عقل به هرچيزي كه شرع حكم كند، حكم مـي  در اين قسمت مقرر. پردازيم
شود و آن اين است كه مي دانيم احكام شرعي هستند اما اين سخن با يك اشكال مواجه مي

ر مـورد  در مورد عبادات اگرچه اصل عبادت پروردگا مثالً. گيرندكه مورد حكم عقل قرار نمي
يـا  . عقل است اما شيوه عبادت پروردگار مثل خواندن نماز مورد حكم عقل قـرار نـدارد   تأييد
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اما اين ايراد از سوي اصوليين اين طور توجيـه شـده   . كندمثال عقل وجوب روزه را حكم نمي

كـرد،  بيند اطالع پيـدا مـي  بود و بر مصالح و مفاسدي كه شرع ميكه اگر ديد عقل كامل مي
  ).210: 1385محمدي، (داد هم همچون شرع حكم ميعقل 

هاي در واقع در اينجا عدم حكم عقل به حكم شرع، ناشي از كافي نبودن آگاهي و دانسته
  .عقل است و درصورت كامل شدن آگاهي به همان مورد شرع حكم خواهد داد
ل ما حكـم  ك«: اما قسمت اول قاعده كه ارتباط بيشتري با بحث ما دارد و عبارت است از

شود كه آيا واقعا شرع به چيـزي كـه   ، در اينجا اين سوال مطرح مي»به العقل حكم به الشرع
چه بسا عقل انسان بطور قطع به اموري حكم كند چـه  . كند، حكم خواهد كردعقل حكم مي

كند و با اين ادعا اعتبـار آن  دليلي وجود دارد كه ادعا نمائيم شرع هم به همين امر حكم مي
يافتن پاسـخ ايـن سـوال از اهميـت     . را از عقلي صرف بودن به شرعي بودن ارتقا دهيم حكم
اي برخوردار است، چرا كه بر اين موضوع يعني عقلي بودن يك حكم يا شـرعي بـودنش   ويژه

توانـد  شرعي محسوب شد، مـي  ،آثاري مترتب است، يكي از اين آثار اين است كه اگر حكمي
ديگر در صورتي كه مهمتر تشخيص داده شـود، از اجـراي آن    در مقام تزاحم با حكم شرعي

  .حكم شرعي جلوگيري كند
بندي كه در مورد احكام عقلي وجود دارد براي يافتن پاسخ سوال فوق بايد به يك تقسيم

توجه نماييم طبق اين تقسيم بندي احكام عقلي گاهي مبتني بر حسن و قبح  يـا مصـالح و   
  .ن نيستمفاسد عقلي است و گاهي چني

كند و از خيانت و داري يا صداقت و يا عدالت امر ميعقل من باب مصلحت به امانت مثالً
اما مواردي از قبيل اينكه عقل معتقد است كه براي انجام هر كـاري  . دارددروغ و ظلم باز مي

ا از فهمد كه براي از بين بردن معلول بايـد علـت ر  مقدمات آن را تهيه كرد و يا مي بايد قبالً
  ).208: همان(بين برد و اين احكام مبتني بر فهم و خوبي و بدي اين كارها نيست 

مالزمـه يعنـي    ةبايد بگوييم اين قبيل احكام عقلي هستند كه مشمول قسمت اول قاعـد 
نائيني نيز اين طـور   آيت اهللاهاي از گفته. گيرندكل ما حكم به العقل حكم به الشرع قرار مي

علـل و مقتضـيات احكـام     ةن مالزمه در قسمت اول قاعده را فقط در سلسلآيد كه ايشابرمي
بدين معني كه اگر عقل رشيد به مصلحت تامه امري پـي بـرد و انجـام آن را    . ثابت دانستند

نافع و ضروري دانست، در چنين موردي حكم شرع در پي و كاشف از آن است زيرا با فـرض  
نكه شارع رئيس عقل است از اظهار نظر خودداري توان گفت با آتماميت مصلحت ملزمه نمي

  .كرده است
به عبارتي شارع به مصالح امر و از مفاسد، نهي نموده است و بسياري از مصالح و مفاسـد  

اي را ، كه مورد تاكيد شارع مي باشد و لذا هرگاه عقل مصلحت يا مفسـده تأييدنه تنها مورد 
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ظلم در  مثالً. اين مصلحت و مفسده قرار دارددر امري كشف كرد، امر و نهي شارع هم پشت 
-اما صور ظلم در زمان. ها را از ظلم منع نموده استبزرگي است و شارع انسان ةاسالم مفسد

اي كـه باشـد   جامعـه  عقل است كـه ظلـم را در هـر    ةهاي مختلف متفاوت است و اين وظيف
هرچنـد خـود اسـالم بـه آن     . ايدشناسايي كند و با آن نه با نام عقل كه با نام شرع مبارزه نم

طور مستقيم اشاره نكرده باشد، به همين خاطر است كه صورتي كه ظلم در آن ظاهر شده به
  . »كل ما حكم به العقل حكم به الشرع«گفته شد 
ملزمـي را در   ةدر صورتي كه عقل مصلحت و يا مفسـد « :گفته استمطهري نيز  مرحوم

ن شده در شرع و در تزاحم با آن باشد، دراين حالت موردي كشف كند كه مهمتر از حكم بيا
تواند يك حالل منصوص شـرعي را  يك مجتهد مي. نمايدعقل آن حكم شرعي را محدود مي

اي كه عقلش كشف كرده، تحريم كند، يا حتي يك واجب را تحريم كنـد يـا   به خاطر مفسده
 »ه، واجـب نمايـد  تري كـه فقـط عقـل آن را كشـف كـرد     يك حرام را به حكم مصلحت الزم

  ).30: 1366مطهري، (
مجدد هم وقتي اين نتيجه بدست آمد كه مصـالحي كـه    ةمنع محاكم ةدر خصوص قاعد

هاي منصوص در جرائم آنها است از مصلحت اجراي مجازات ةاجراي اين قاعده تضمين كنند
نظر هم،  نظر كرد و بهها صرفتوان از اجراي اين مجازاتتر است ميبا مجازات منصوص مهم

ترين مباني پذيرش اين قاعده پرهيز از ظلم به متهم چراكه يكي از مهم. باشدهمين طور مي
توان دريافت كه پرهيز از ظلـم جـزء   هاي اسالمي به آساني ميمي باشد و با نگاهي به آموزه

هاي منصـوص شـرعي   توان آن را هنگام تزاحمش با اجراي مجازاتتاكيدات اسالم بوده و مي
  .اولويت قرار داد در

  
  :ارشادي بودن بخشي از احكام جزائي اسالم .2.5

توان به دو بخش تقسـيم  احكام جزائي اسالم را از حيث ارشادي يا مولوي و تعبدي بودن مي
. قسمتي كه امر به مجازات در خصوص جرائم است در بخش احكام ارشـادي قـرار دارد  . كرد

هـا  فهمد و اهداف مجازاتاين امر به مجازات را مي چرا كه عقل انسان هدف و مالك و معيار
اما بخشـي از  . هاي حقوقي استها در ساير نظامحد زيادي شبيه اهداف مجازات در اسالم تا

احكام جزائي اسالم كه امر به نوع خاصي از مجازات در خصـوص برخـي از جـرائم اسـت در     
 توانـد بفهمـد كـه چـرا مـثالً     نمـي  احكام مولوي يا تعبدي قرار دارد بطوري كه انسـان  ةحوز

  .مجازات سرقت، قطع چهار انگشت دست است
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لذا در خصوص اين نوع جرائم با مجازات معين هنگامي كه انسان به اين نتيجه رسيد كه 
بايد مجازات اجرا شود و به عبارتي از فيلتر اول گذشت حاال نوبت به مورد دوم مي رسـد بـه   

بعبـارت ديگـر   . جازات منصوص را اجرا كند نه چيز ديگري راهمان م اينصورت كه بايد حتماً
در خصوص جرائم با مجازات هاي شرعي قبل از اينكه با يك حكم تعبدي مواجه باشيم كـه  
ميزان مجازات است با يك حكم ارشادي كه امر به مجازات نمودن است مـواجهيم و در ايـن   

دفي را كه منظـور نظـر شـارع بـوده     مرحله اگر عقل به اين نتيجه برسد كه مجازات كردن ه
توان از اجراي مجازات چشم پوشيد و بايد متوجه اين نكته باشيم كه مـا  كند، مينمي تأمين

در اين مرحله با يك حكم تعبدي روبرو نيستيم كه در هر حال به محض اثبات جرم ملزم به 
رم اقتضاي مجازات باشد و جالبته در حالت عادي به همين صورت مي. اجراي مجازات باشيم

اما اگـر در  . شرع را دارد ةو در جرائم منصوص هم اقتضاي همان مجازات تعيين شده از ناحي
توان كند، مينمي تأمينشرايطي خاص فهميديم كه مجازات كردن شخص هدف مجازات را 

 در مـثالً . خـورد ائمه اطهار نيز به چشم مـي  ةاين شيوه در سير. نظر نموداز اجراي آن صرف
شدند و شـوهر  السالم آمده است كه ايشان زناني را كه مرتكب زنا ميحضرت علي عليه ةسير

سـليمي،  (دادنـد  ايشان جاري كننـد بـه اجبـار شـوهر مـي      نداشتند، به جاي اينكه حد را بر
1381 :7.(  

در واقع ايشان به اين نتيجه رسيده بودند كه هدف مهمي كه در مجـازات وجـود دارد و   
يابـد تـا   زنان بهتر تحقق مـي ) شوهردادن(از تكرار جرم است، به وسيله تزويج  آن جلوگيري
  .كردندنظر ميلذا از مجازات صرف. مجازات كردن

مجدد  ةرسيم كه در خصوص محاكمبا توجه به مطالبي كه بيان كرديم به اين نتيجه مي
ون در حقيقـت  مجرمين اگر عقل انسان به اين نتيجه برسد كه مجازات دوباره بر شخص چـ 

يـا اجـرايش بـا     .ها باشـد اهداف مجازات ةكنند تأمينتواند همراه با ظلم به مجرم است، نمي
  .نظر نمودتوان از اجراي آن صرفتري در تزاحم است، ميمصالح مهم

هـاي منصـوص شـرعي چـون آن     در ضمن اگر چه ما اعتقادداريم در خصـوص مجـازات   
اما آن مجازات غيرشرعي  ،بهترين مجازات ممكن استمجازات از سوي خداوند تعيين شده، 

هاي تعيين شده چرا كه اگر قرار بود بر مجازات. كندمي تأمينهم تا حدي اهداف مجازات را 
هاي معيني ها چندان اثري مترتب نباشد، خداوند بايد براي همه جرائم مجازاتتوسط انسان
معين فقط براي چنـد جـرم محـدود وجـود     دانيم مجازات در حالي كه مي. كردرا تعيين مي

بنابراين همان مجازاتي كه فرد براي بار اول تحمل نموده، اگرچه بهترين مجازت نبوده . دارد
  .ها بوده استكننده نسبي اهداف مجازاتتأميناما 
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  :آن با مجازات مضاعف ةالضرر در اسالم و رابط ةقاعد .3.5
باشـد قاعـده الضـرر    بحث ما نيز داراي كاربرد مـي  از قواعد بسيار مهم و مسلم  فقهي كه در

براي فهم كاربرد اين قاعده در اين بحث ابتدا بـه بيـان توضـيحاتي پيرامـون مفهـوم و      . است
  .پردازيمكاربرد اين قاعده مي

در اين قسمت مفهوم ضـرر  . اين قاعده دو عنوان ضرر و ضرار را در اسالم نفي كرده است
  .دهيمسي مفهوم ضرار را در قسمت ديگر انجام مينماييم و برررا بيان مي

» ضـرر «دهد كـه  هاي ضرر و ضرار در منابع اسالمي نشان ميبررسي موارد استعمال واژه
شـامل خسـارات مـادي،     ديگـري اسـت و طبيعتـاً    هاي وارد برها و زيانخسارتة شامل كلي

  ).138 :1383محقق داماد، (شود معنوي، مالي و بدني مي
 الضـرار و  الضرر«: باشد كه فرمودندده فقهي كه برگرفته از اين حديث پيامبر مياين قاع
با آوردن الي نفي جنس، در حقيقت بيان نموده كـه هـيچ نـوع ضـرري مـورد      . »في االسالم

گيرد و اين هم در مرحله تشريع احكام اوليه اسالم است و ايـن  و امضاي شرع قرار نمي تأييد
ند در مقام تشريع اوليه احكام اسالمي هيچ حكم ضرري وضع نكرده كند كه خداورا بيان مي

است و هم در بردارنده اين نكته است كه چنانچه حكمي از احكام اوليـه اسـالم كـه از نظـر     
كلي و نوعي ضرري نيست در مقام اجرا براي فردي دربردارنده ضرر شد، آن حكم به موجـب  

  ).150: همان(دهد ه يك حكم ثانويه ميشود و جاي خود را باين قاعده برداشته مي
پس تا اينجا متوجه شديم كه هرچيزي كه منجر به وارد آمدن ضرر بر فرد شود به هـيچ  

حال سـوال اصـلي ايـن اسـت كـه آيـا اعمـال دو        . و امضاي شرع قرار ندارد تأييدوجه مورد 
و عـرف   دهدمجازات بر شخص براي يك جرم، شخص را در معرض خسارت و زيان قرار نمي

  داند؟چنين شخصي را متضرر نمي
. شـود بديهي است كه اين مورد نيز مصداقي از ضرر وارد نمودن به اشخاص محسوب مي

شود في نفسه به حـق  اگرچه مجازاتي كه فرد به موجب قوانين و احكام اسالمي متحمل مي
موجـب ايـن   شود كه به اما در اين مورد اين مجازات سبب ايجاد ضرر براي شخص مي .است

لذا بايد اين حكم اوليه اسالم كه همان اجراي احكـام  . باشدقاعده مورد نفي شارع مقدس مي
باشد، به موجب اين قاعده برداشته شود و جاي خود را به حكـم ثانويـه كـه    جزائي اسالم مي

  .نظر نمودن از مجازات است، بدهدصرف
  

  :مضاعف ةآن با محاكم ةقاعده الحرج و رابط .4.5
اين قاعده كه حـرج را  . باشد قاعده الحرج استديگر قواعد فقهي كه مرتبط با بحث ما مي از

كند، همانند قاعده الضرر بر احكام اوليه اسالم حكومت دارد و در صورتي كه اجـراي  نفي مي
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احكام اسالمي حالت حرجي به خود بگيرد وجوب آن به موجب اين قاعده از مكلف برداشـته  

معني تنگي، تنگنا و ضيق آمده است و با ضرار كه در قاعده الضرر و الضرار  حرج به. شودمي
  .باشدفي االسالم آمده است، هم معني مي

عدم پذيرش قاعده منع محاكمه مضاعف، نيـز موجـب ايجـاد اخـتالل و حـرج در نظـام       
 شوداعتبار محسوب شدن احكام دادگاهها ميشود چرا كه موجب بيزندگي فرد و جامعه مي

شود و اشخاص پـس  و در نتيجه دعوا پس از رسيدگي در دادگاه نيز تمام شده محسوب نمي
لذا به استناد اين قاعـده نيـز    .از محاكمه نيز در موردشان احتمال محاكمه مجدد وجود دارد

  .توان قاعده منع محاكمه مجدد را پذيرفتمي
ه گفته شده اعمال قاعـده  اشاره به نكته ديگري هم در اين قسمت الزم است و آن اين ك

الناس بـا مـانع جـدي    ممنوعيت مجازات مضاعف در قصاص و ديات به دليل جنبه غالب حق
در مـورد ايـن   . رسـد اين سخن چندان صائب به نظـر نمـي  ). 77: 1383قلجلو، (روبرو است 

 بابـت جنبـه    تا زماني كه بزه ديده اقدام به طرح شـكايت نكنـد، مجـرم  اقـالً     معموالًجرائم 

شود،  بنابراين محاكمه و مجازات متهم در دادگاه الناسي جرمش محاكمه و مجازات نميحق
كشور ديگر اعم از كشور اسالمي و غيراسالمي ناشي از اقدام بزه ديده بوده و بزه ديده اعمال 

توان گفـت در عمـل از حـق    قانون آن كشور را  بر دعوايش پذيرفته است و با اين كارش مي
نظر كرده و لذا نبايـد بـه او   ح شكايت در دادگاه كشور اسالمي ايران است، صرفخود كه طر

اجازه داده شود، با طرح مجدد دعوا در دادگاه ايـران  مـتهم را در معـرض دوبـار محاكمـه و      
به عبارت ديگر همان طور كه اگر اوليـاء دم پـس از تحقـق قتـل عمـدي،      . مجازات قرار دهد

مصالحه كنند، يا در قتل غيرعمدي، از اخذ ديه گذشت كنند، ديگر  قاتل را عفو كرده يا با او
ماند، اقدام آنها در تعقيب قاتل عمـدي يـا   ا باقي نميهحق قصاص يا حق مطالبه ديه براي آن

تـوان  غيرعمدي در دادگاه كشور اسالمي يا غير اسـالمي ديگـري غيـر از  ايـران را هـم مـي      
 ر مورد قاتل و نوعي از مصـالحه و توافـق ضـمني بـه    رضايت آنها به اعمال قانون آن كشور د

دم در خارج از كشور به خاطر قتل غيرعمدي مورث خود، از تصور كنيد كه اولياء. شمار آورد
اند و بخواهند هزارها دالر غرامت از قاتل گرفته ،طريق دستگاه قضايي كشور محل وقوع جرم

پر واضح است كه اقدام آنهـا  ! مطالبه نمايندمجدداً ديه مقرر شرعي را از طريق دادگاه ايراني 
  .نه تنها عمل به مقررات اسالمي نيست كه سوء استفاده از آن و ايجاد حرج براي قاتل است

در پايان الزم به ذكر است كه در مورد جرايم مستوجب حد كه البتـه بخشـي از  جـرايم    
هـد، برخـي از صـاحب    دهاي شرعي، نه همه آنها را به خود اختصاص مـي مستوجب مجازات

معتقد به عدم اجـراي حـد در   » اجراي حدود در صورت تزاحم«نظران مسلمان تحت عنوان 
از جمله هنگامي كه اهداف مورد انتظار از اجراي حدود تحقق نيابد، يـا  . اندموارد خاص شده
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جمله ها تحقق يابد، يا اينكه اجراي حدود با مفاسد جانبي از اهداف متضاد با اهداف مجازات
همراه باشـد  ... ضرر نامتعارف به محكوم يا حرج اجتماعي مسلمانان يا مفسده تنفير از دين و

از لـوازم واگـذار نمـودن اجـراي حـدود بـه       «به اعتقـاد ايشـان   ). 289-309: 1388نوبهار، (
شود، آن اسـت  حاكميت اسالمي كه همچون اصلي از روايات بسيار در باب حدود فهميده مي

گرايي صرف و اجراي حدود در هـر وضـعيتي، بـه    ه جاي تكيه بر منطق وظيفهكه حاكميت ب
لحاظ اين مصالح . رود، توجه كندها انتظار ميمصالح و اهداف گوناگوني كه از اجراي مجازات

در عمل ممكن است به توقف اجراي كيفر يا انجام دادن برخي تغييرات در چنـد و چـون آن   
يـابي بـه اهـداف    جا كه در چارچوب تالش بـراي دسـت  تا آناز اين دست تغييرات . بينجامد

هـاي  ها و حفظ ديگر مصالح اسالم و جامعه اسالمي و احياناً پرهيـز از مفسـده  واقعي مجازات
اين سخن كه ناظر بـه نفـس اجـراي حـدود     ). 342: همان(» جانبي است، بيمناك نبايد بود

ر زماني كه فـرد بـه خـاطر ارتكـاب     است، به طريق اولي در مورد بحث فرعي اجراي حدود د
جرم مستوجب آن، يك بار در معرض محاكمه و احياتاً مجازات در كشور محل وقوع آن قـرار  

تواند باعث تنفير از دين نزد كساني كـه آن را مالحظـه   بخصوص كه مي. كاربرد دارد ،گرفته
حـرج جامعـه    شنوند باشد و مشكالت عديـده ديگـري كـه باعـث    كنند يا اخبار آن را ميمي

  .شود را ايجاد كنداسالمي مي
  

  :گيرينتيجه. 6
هاي شرعي مثل حدود و قصاص آن اسـت كـه   عقيده رايج در مورد جرايم مستوجب مجازات

هـاي منصـوص   در صورت اثبات اين جرايم و وجود شرايط مقرر شرعي، الزامـاً بايـد مجـازات   
حاكمه و احياناً مجازات قبلي مجرم كـه در  توان به بهانه موارده در مورد آنها اجرا شود و نمي

اين . نظر كردكشور خارجي مثالً كشور محل وقوع جرم بر او تحميل شده، از اجراي آن صرف
در حالي است كه امروزه تقريباً همه كشورهاي جهان قاعده منع محاكمه مجدد را پذيرفته و 

اشـته باشـد، چهـره حقـوق     المللـي د حتي اين قاعده بيش از آن كه چهره حقوق جزاي بين
بشري به خود گرفته است و عدم توجه به اين قاعده توسط جمهوري اسـالمي ايـران تـوالي    

از جمله اينكه اوالً چهره نامطلوبي از جمهوري اسـالمي ايـران   . فاسد زيادي را به همراه دارد
بخصوص . نداردثانياً همخواني با قواعد عدالت و انصاف . دهدالمللي را نشان ميدر سطح بين

در حالتي كه شاكي خود راساً تعقيب كيفري مجرم را از طريق دستگاه عدالت كيفري كشور 
ديگر پيش گرفته و حال براي تحميل هزينه بيشتر بر مجرم، راه تعقيب كيفري او از طريـق  

مجـرم و  (از مـردم   يثالثاً باعـث تنفيـر حـداقل بخشـ    . كنددستگاه قضايي ايران را دنبال مي
. شـود مـي ) كنند و آشنايي با قوانين اسالمي ندارندواده او و كساني كه قضيه را دنبال ميخان
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حرج براي فردي كه با وجود محاكمـه و مجـازات   . شودرابعاً باعث حرج فردي و اجتماعي مي

هـاي ايـران و   قبلي در كشور محل وقوع جرم، مجدداً بايد در معرض همان مراحل در دادگاه
قرار بگيرد و حرج براي دستگاه قضايي و احياناً مجموعه دولـت و حاكميـت   مجازات مضاعف 

كه به عنوان نقض حقوق بشر و عدم رعايت قواعد عدالت و انصاف در معرض محكوميـت بـه   
توان پذيرفت كه اسالم براي مقابلـه بـا   به هر حال نمي. گيردعنوان نقض حقوق بشر قرار مي
ن چيزي كه اسالم را نظر به بروز تغييرات و حدوث مسـائل  آ. اين توالي فاسد راهكاري ندارد

گذر زمان است آئيني جاويد قـرار داده اسـت، وجـود ويژگـي انعطـاف در احكـام        ةنو كه زاد
هاي اسالمي است تا جـايي كـه پيشـوايان مـا عقـل را      اسالمي و جايگاه رفيع عقل در آموزه

  .اندپيامبر دروني ناميده
اي از اجـراي قـوانين   پذيري احكام اسالمي و بـه هـر بهانـه   نعطافاگرچه نبايد با توجيه ا

چرا كه  سعادت نوع . زد، بلكه همواره اصل، اجراي دقيق احكام اسالمي است باز اسالمي سر
هـاي  امـا نگـاه سـطحي بـه آمـوزه     . بشر در گرو عمل به احكام اسالمي قرار داده شده اسـت 

احكـام اسـالمي آفـت     ةخورد از سر تعبـد بـا كليـ   اسالمي و ناديده انگاشتن جايگاه عقل و بر
  .بزرگي بر پيكر اسالم است

منـع   ةپذيرش كامل و بدون اسـتثناي قاعـد   ،با توجه به مطالبي كه در اين مقاله آورديم
اي كـه موجـب   محاكمه و مجازات مضاعف نيز با مانعي از جانب شرع مواجه نيست و مبـاني 

كه مورد تاكيـد اسـالم    تأييدملل شده، نه تنها مورد الپذيرش اين قاعده در حقوق جزاي بين
-جرائم و بدون استثناء نمودن جرائم با مجـازات  ةتوان اين قاعده را در كليلذا مي. نيز هست

  .كند، مورد پذيرش قرار دادهاي منصوص شرعي  تا جايي كه مصلحت اقتضاء مي
 
  :منابع و مأخذ. 7
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	جرائم ديگرآزارانه جسمی عليه اشخاص دارای نمودهای اجتماعی گوناگونی نيز میباشند که جا دارد پيش از پرداختن به جرائم ديگرآزارانه روحی عليه اشخاص، به جهت اهميت فراوانشان در زندگی روزمره و امکان ايجاد مشکلاتی جدی و غيرقابل جبران، مورد واکاوی قرار گيرند.
	جرائم ديگرآزارانه جسمی عليه اشخاص دارای نمودهای اجتماعی گوناگونی نيز میباشند که جا دارد پيش از پرداختن به جرائم ديگرآزارانه روحی عليه اشخاص، به جهت اهميت فراوانشان در زندگی روزمره و امکان ايجاد مشکلاتی جدی و غيرقابل جبران، مورد واکاوی قرار گيرند.
	جرائم ديگرآزارانه جسمی عليه اشخاص دارای نمودهای اجتماعی گوناگونی نيز میباشند که جا دارد پيش از پرداختن به جرائم ديگرآزارانه روحی عليه اشخاص، به جهت اهميت فراوانشان در زندگی روزمره و امکان ايجاد مشکلاتی جدی و غيرقابل جبران، مورد واکاوی قرار گيرند.
	جرائم ديگرآزارانه روحي عليه اشخاص، جرائمي هستند که در آنها فرد با هدف رسيدن به ارضا و کسب لذت اقدام به آزردن روان اشخاص از طريق رفتار، گفتار يا نوشتار ميکند. اين جرائم از شيوعي به مراتب بيشتر نسبت به جرائم ديگرآزارانه جسمي عليه اشخاص برخوردارند اما ن...
	1.2.10. توهين ديگرآزارانه:
	به توهيني گفته ميشود که ديگرآزار بدون آنکه از فرد مقابل ناراحت باشد، يا سببي براي توهينش وجود داشته باشد، با هدف خرد کردن شخصيت فرد و احساس لذت از اين اقدام، فحاشي کند. توهين ديگرآزارانه را ميتوان در مزاحمت خيابانی و توهين بعضي از موتورسواران يا اتو...
	2.2.10. تهديد ديگرآزارانه:
	تهديد ديگرآزارانه به معناي ترساندن ديگران از ايجاد وقايع ناخوشآيند يا ارتکاب جرائمي بر عليه آنان است که با هدف لذت بردن از ترس و استيصال ديگران صورت ميگيرد و ديگرآزار با تکرار اين اقدامات هر چه بيشتر ارضا ميشود. تهديد ديگرآزارانه ميتواند شفاهي و ب...
	تهديد ديگرآزارانه به معناي ترساندن ديگران از ايجاد وقايع ناخوشآيند يا ارتکاب جرائمي بر عليه آنان است که با هدف لذت بردن از ترس و استيصال ديگران صورت ميگيرد و ديگرآزار با تکرار اين اقدامات هر چه بيشتر ارضا ميشود. تهديد ديگرآزارانه ميتواند شفاهي و ب...
	تهديد ديگرآزارانه به معناي ترساندن ديگران از ايجاد وقايع ناخوشآيند يا ارتکاب جرائمي بر عليه آنان است که با هدف لذت بردن از ترس و استيصال ديگران صورت ميگيرد و ديگرآزار با تکرار اين اقدامات هر چه بيشتر ارضا ميشود. تهديد ديگرآزارانه ميتواند شفاهي و ب...
	3.2.10. مزاحمت تلفني ديگرآزارانه:
	مزاحمت تلفني از آن جرائمي است که ميتواند هدف يا وسيله باشد. در جايي که مزاحمت تلفني وسيله است، معمولاً با وجود خصومت شخصي، کينه يا مواردي از اين دست مواجهيم، اما وقتي مزاحمت تلفني هدف مجرم قرار ميگيرد با يک جرم ديگرآزارانه مواجه هستيم. مزاحمت تلفني ...
	11. جرائم ديگرآزارانه عليه اموال و مالکيت:
	در جرائم ديگرآزارانه عليه اموال و مالکيت، فرد ديگرآزار يا از آسيبي که به اشياء وارد ميکند و انسان پنداري آنها لذت ميبرد، يا با ديدن رنج صاحب آن شيء در مواجهه با آسيب ديدن و نابودي مال متعلق به خود، به ارضا ميرسد. جرائم ديگرآزارانه عليه اموال بسيار...
	1.11. تخريب ديگرآزارانه:
	آسيب زدن جزيي يا کلي به اموال متعلق به ديگران با هدف تحميل رنج به آنها و رسيدن به ارضا از اين طريق، تخريب ديگرآزارانه است. مثالهاي اين جرم آنقدر فراواناند که نام بردن از تمامي آنها نامقدور است اما با نگاهي به زندگي روزمره هم ميتوان مصاديق فراواني ا...
	2.11. سرقت ديگرآزارانه:
	سرقتي که در آن انگيزه مالي وجود نداشته باشد و سارق جرم را با هدف رنج دادن مالباخته انجام دهد سرقتي ديگرآزارانه است. همچنين سرقتي ساده و با هدف مالي که مقرون به آزار اذيت باشد نيز ديگرآزارانه محسوب ميشود. به شرط آنکه اين آزار و اذيت با هدف قانع کردن ق...



