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Abstract 

The rule of Darʼ has two aspects: real and evidentiary. This article tries to study 

the crimes that are influenced by the evidentiary dimension of the rule in the 

jurisprudence of Islamic schools and the law of Muslim countries in a 

comparative and descriptive-analytical method. The results indicate that the rule 

in all schools waives the crimes subject to Diyat and includes the Hodoud, and 

excluding the Qazf from this inclusion, which is seen in some Jurisprudential 

opinions, has not been accepted by the legal systems of Muslim countries. In the 

two categories of crimes punishable by Retribution and ta'zir, there are 

differences in the Jurisprudential opinions and views of the legal systems. In 

Fiqh and the legal system of Sunni countries, the rule includes retribution, not 

ta'zir. In Imami jurisprudence, there is disagreement about the inclusion of the 

rule in these two categories of crimes. Despite the Generality of Article 120 of 

the Islamic Penal Code, in our country, it should be said that the rule is also 

valid in ta'zir, but it does not include retribution. 

 

Keywords: Crimes subject to the obviation Rule, Law of Islamic countries, 
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1.Introduction 

The obviation Rule (Darʼ), which is also interpreted as the doctrine of shubha, is 

one of the most important criminal rules that has been accepted by most of the 

jurists of Islamic schools, according to which the punishment is removed in case 

of doubt. The issue that is the subject of this article is related to the 

determination of crimes that are subject to the proof dimension of the rule of 

Darʼ, does it include only the Hodoud, or does the rule also apply in cases of 

retribution, Diyat, and ta'zir? The study of the legal systems of Islamic countries 

illustrates that their legislative and judicial systems have adopted three different 

approaches to the evidentiary aspect of the rule of Darʼ. Some countries have 
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not recognized the rule. A number of others have applied the rule to some of the 

doubts as an example, without having a rule-based view; And finally, some 

have considered it as a general rule. Our country followed this recent approach 

by approving the Islamic Penal Code in 1392 SH. In this article, the approaches 

of two groups of recent systems that have recognized the rule, in whole or in 

part, have been analyzed based on their accepted jurisprudential doctrines. 

  

2.Methodology 

In this research, the realm of crimes subject to the evidentiary aspect of the 

obviation Rule (Darʼ) has been dealt with by analytical-descriptive method. 

 

3.Resultsanddiscussion 

Some systems, in a case-by-case manner, have taken into consideration some of 

the doubts that are subject to the implementation of the rule of Darʼ in the 

statute and have ruled on the cancellation of punishment in them, without 

considering the totality of the evidential aspect of the rule. The Codes of the 

countries of Brunei, Pakistan, Mauritania, Yemen, the states of Malaysia and 

northern Nigeria and Aceh province of Indonesia should be included in this 

category. The suspicion of the invalidity of the Retraction of confession and the 

suspicion of proving the punishment for the adultery of a woman without a 

husband based on pregnancy are among these doubts. Another category of 

Islamic legal systems refers to the countries where, although the legislator has 

included cases in the provisions regarding some doubts, but beyond these 

examples, he has specified the evidentiary aspect of the rule of Darʼ in general. 

Sudan and our country should be included in this category. The research shows 

that the approach of these two categories of legal systems to the crimes that are 

subject to the rule is not the same and the reason for this should be found in 

their accepted jurisprudence foundations. 

 

4.Conclusion 

The study carried out about the crimes subject to the evidentiary dimension of 

the rule of Darʼ indicates that: 

First. In Sunni jurisprudence, the rule includes prescribed punishments, i.e., 

Hodoud and Retribution. Regarding the hadd of qazf, some disputes have not 

been accepted by the majority due to the fact that it is the rights of people, so it 

does not allow the rule to be extended to it. Regarding the Diyat, due to the fact 

that, firstly, it is not a punishment and secondly, it has a financial aspect that 

belongs to the private rights of individuals, it is completely excluded from the 

scope of the rule. ta'zir is not considered as a specific and prescribed 

punishment, so so it cannot be removed with doubt. 

Second. In Imamiyyah jurisprudence, the definitive extent of the jurisdiction 

of the rule is the Hodoud, although there is a difference of opinion regarding the 
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hadd of qazf, and some jurists consider gratitudinous of the rule to be 

contradictory by extending it to the crime of having a personal right of qazf. 

However, due to the existence of the aspect of God's right in this crime based on 

some bases, and the generality of the wording of the Hodoud of the subject of 

the rule without being bound by God's right, the majority of jurists consider the 

rule to be valid in Qazf. Dayat is out of the scope of the rule without any 

controversy about it, but Retribution and ta'zir are a dispute, which seems to be 

due to the fact that Retribution has the nature of a personal right and the word 

hadd does not apply to it, and according to some hadiths, the rule does not apply 

to it. The entry of the rule does not apply to it. In Tazirat, due to the use of hadd 

in non-prescribed punishments in hadiths and jurisprudential sources, the theory 

of accepting the rule is stronger in them. 

Third. In the legal system of some Sunni countries, due to the feeling of no 

need for the rule of Darʼ due to the existence of Presumption of innocence and 

the rule of interpretation in favor of the accused in the relevant provisions, the 

statute is silent about the rule, but a significant number of these systems have 

considered the evidentiary dimension of the rule either in general or with 

respect to some doubts. The present study shows that in these systems, the rule 

includes retribution in addition to Hodoud, but it does not include Tazirat and 

Diyat. 

In our country, in the Code in 1392 SH, Besides the Article 218 regarding 

Hodoud, in Article 120, the legislator specified the rule's absolute application in 

crimes, and this has caused some to consider the rule to be applicable in 

Hodoud, retribution, Diyat, and Tazirat. Despite this, although considering the 

generality of the mentioned articles, the rule should be considered applicable in 

all Hodoud; However, in Diyat, the generality should be considered as a result 

of negligence. In retribution, analysis in the articles indicates that the rule is not 

accepted, hence the practice of the courts that apply the rule to retribution as 

well can be criticized. Regarding Tazirat, considering the generality of Article 

120 and the establishment of this article in the book of generalities, it should be 

considered that the rule should be generalized in this category of crimes. 
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حقوق کشورهای اسالمی با نگاهی به  قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در

 های فقهی آموزه 

 

   اکرمی  اهللروح 
   

 چکیده
تأأیث ر بعأأد اثبأأاتی قاعأأده  تحتجرایمی را که  نمودهاین نوشتار تالش . دارددو بعد ثبوتی و اثباتی قاعده درأ 

طأأور تیب قأأی بأأه روشأأی تویأأ  ی تحل لأأی  ای مسلمان بأأهکشوره  حقوق  می ودر فقه مذاهب اسال ،هستند

از جرایم مستوجب دیه انصراف داشته و حأأدود را  قاعده در کل ه مذاهب   دهدنشان می هایافته .نمایدمیالعه 

هأأای  نظأأا  توسأأ شأأود الحظه مأأیه در برخی فتاوا مقذف از این شمول کشود، و مستثنا نمودن شامل می

در دو دسته از جرایم موجب قصأأاو و تعریأأر بأأا تشأأتت در  لمان پذیرفته نشده است. ای مسکشورهحقوقی 

قصأأاو را    ،تسنن قاعدهکشورهای اهل  حقوقو  رو هست م. در فقه  ههای حقوقی روبآرای فقهی و مواضع نظا 

جأأرایم  ه از  و دسأأت. در فقه امام ه نسبت به شمول قاعأأده در ایأأن دشودنمیدر بر گرفته و تعریرات را شامل 

ت ن أأر جأأاری اسأأت  اق. .ا. در کشور ما باید گ ت قاعده در تعریر 120رغم اطالق ماده . بههستنظر اختالف

 ن ست.    پذیرتوج هتعم م قاعده به قصاو    مبنی بر، لذا موضع  شودلکن قصاو را شامل نمی

 درأ   جرایی، قاعده  فقه  ی،اثبات  اسالمی، شبهات  کشورهای  حقوق  درأ،  قاعده  مشمول  جرایم  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

Hosseini and Hamzić, -Mirست )ن ر تعب ر شده ا 1قاعده درأ که از آن با عنوان دکترین شبهه

ک  أری مأورد پأذیرش اغلأب فقهأای مأذاهب  ةحوزدر ت که عدی استرین قوا(، از مهم30 :2010

 شود.یورت وجود شبهه مجازات برداشته می اسالمی قرار گرفته است که میابق آن در

ت به مجرمانأه  بدر عالم ثبوت نسکه گاه  قاعده دارای دو کاربرد اثباتی و ثبوتی است. توض ح آن

بهه وجأود دارد کأه اقتیأای بأور شأار مرای رفتدن یک رفتار یا مشروع ت یک مجازات خاو بربو

زات شدیدی است که برای آن رفتار مع ن شده قاعده حسب مورد جر  نبودن یا برداشته شدن مجا

ه ناظر بأر د(. اما بعد اثباتی قاع 1/132:  1418؛ مکار  ش رازی،  19-16/21:  1418است )طباطبایی،  

مجأازات آن تردیأدی وجأود ن أر    تأار ودن  رفجهت ثبوتی نسبت به مجرمانه بومواردی است که از  

ورد شأبهه اسأت، در ایأن مأوارد ن أر ندارد، ولی تحقق رفتار و انتساب آن به متهم در عالم واقع مأ

 ت سأ ر نمأای م  ندان م و شبهه را به ن أع اواقتیای قاعده درأ آن است برهکاری متهم را ثابت شده  

 (.2209:  2004،؛ ابن قدامه مقدسی14/351: 1413  ،عاملی جبعی)

ای که موضوع نوشتار حاضر است ناظر بر تع  ن جرایمی است کأه مشأمول بعأد اثبأاتی مسئله

دیأه و   گ رد و یا قاعده در موارد موجأب قصأاو،باشند که آیا فق  حدود را در بر میقاعده درأ می

ص مشأ   درأ را  مهمی که مبنای ت ک ک دو بعد اثباتی و ثبوتی قاعأده  ةنکتد؟  رتعریر ن ر جریان دا

دهأد های حقوقی نشأان مأیسازد آن است که تتبع در برخی آثار فقهی و مواضع بعیی از نظا می

کأه نهمواره در خصوو قلمروی جرایم مشمول دو بعد قاعده نگاه همسانی وجود نأدارد. توضأ ح آ

حأدی ایم غ رکه بعد اثبأاتی قاعأده درأ شأامل جأررغم اینا نظا  حقوقی بهیگاه از منظر یک فق ه  

های غ أر شود در بعد ثبوتی بنا بر مقتیای قاعده، شبهه را مسق  مجازاتشود ولی مشاهده مینمی

داننأد مأی  کأه قاعأده درأ را منصأرف از قصأاوطور مثال برخی از فقها در حالیدانند. بهحدی می

عی، یأانند)هدظر میشود موافق اقتیای قاعده ندیده می  (، اما از منظر ثبوتی1/95:  1388)یانعی،  

در شراییی کأه در عأالم اثبأات،   ایران،های حقوقی مانند  (. همچن ن در بعیی نظا 1/175:  1388

قاعأده در قلمأروی قصأاو گذار تمایلی به اجرای شود، قانونطور که در ادامه توض ح داده میهمان

     ه است. کرد  کل فتع  ن تی موافق مقتیای قاعده درأ ا از منظر ثبوتی در موارد متعددندارد، ام

یند بررسی مصوبه کم س ون قیأایی در شأورای نگهبأان ادر فر 306طور نمونه در مورد ماده  به

ر حأالی کأه برخأی شود، دقابل ت قصاو اسقاط جن نی که روح در او دم ده شده میرح می  مسئله

 لحأا  از ایأنشأود و کنند »جن ن پأ  از ولأور روح، ن أ  محسأوب مأیتیک د میاعیای شورا  

  که مجازات آن در حالت عمدی قصاو است«. گ رد میالقات و عمومات قتل ن   قرار ول اطمشم

 
1   . the doctrine of shubha. 
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او در مقابل سایر اعیای شورا با این استدالل که در روایات ناظر بر اسقاط جن ن س نی از قص

او ن ن کامل باشد، موجب دیأه و نأه قصأمدی بر جن ن را حتی اگر جمیرح نشده است جنایت ع 

قصاو در ایأن   "الحدود تدرأ بالشبهات"افرایند »طبق قاعده  می  مسئلهبا شبهه دانستن  و    نندادمی

ت فرض ثابت ن واهد بود. بنابراین یرفاً در فرضی که جن ن زنده متولد شأود و قابل أت ادامأه ح أا

وهشأکده توان مرتکأب را قصأاو کأرد« )پ می د بر او منجر به مرگ شود،داشته باشد و جنایت وار

 در قأانون در نهایأت ً اه اخ ر که مبتنی بر قاعده درأ بأود  (. دیدگ196-197:  1397هبان،  ی نگشورا

 مجازات اسالمی منعک  شد.

یأرا بات مبنای محکمی ندارد، زثبوت و اثدر هر یورت برخورد دوگانه با قاعده درأ در دو عریه  

م تأی عأارض  یأادرس ر داکه بأآناز   اعم  را  سانی شبهات حکمی و موضوعیعمو  قاعده به نحو یک

نظر از این اشکال و با مالحظه تمایرات رویکردی که نسأبت بأه ، لکن با قیعخواهد شدشوند شامل  

شأده  در اثر فرارو، تالش بحث وقلمرشود، به منظور تحدید دق ق  این دو جنبه در عمل مشاهده می

طأور خأاو، در کنأار لحأا  ن بأهایأرا  طور عا  و حقأوق های حقوقی کشورهای اسالمی بهدر نظا 

یرفاً قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده بأا روشأی تویأ  ی تحل لأی بررسأی   ،مذاهب فقهی

-ابتدا به  پذیرفته باشند یا خ ر. در این راستا درکه در بعد ثبوتی ن ر هم ن قلمرو را  شود، اعم از آن

 باتی قاعده مورد اشاره قأرارد اثه بعنسبت ب  های حقوقی کشورهای مسلمان راطور کلی موضع نظا 

 .داده و در ادامه جرایم مشمول آن بحث خواهد شد

 

 موضع حقوق کشورهای اسالمی نسبت به پذیرش بعد اثباتی قاعده درأ .1

ها سأه رویکأرد قن نی و قیایی آن  تاظدهد نحقوقی کشورهای اسالمی نشان میهای  بررسی نظا 

طور واضح مأورد اند. برخی از کشورها قاعده را بهات اذ نمودهدرأ  عده  باتی قام تلف نسبت به بعد اث

طور مصأداقی بأه مندی داشته باشند، بهکه نگاه قاعدهاند. تعدادی دیگر بدون آنشناسایی قرار نداده

ده را در قالأب قاعأاند؛ و در نهایت بعیی آنرداختهاثباتی پ   تای از شبهاجرای قاعده نسبت به پارها

 .اندنظر داشتهمیمحکلی  

 

 های ساکت نسبت به قاعده درأنظام .1.1

های حقوقی کشورهای اسالمی اساساً قاعده درأ را در معنای فقهی آن مأورد توجأه قأرار اغلب نظا 

شأبهه در اثبأات بأره و مسأئول ت مأتهم،   وجأود  هأا بأانگاه به این معنا ن ست که آناند. این  نداده

هأا لکه دکترین حقوقی در این کشورها معتقد است نظا  حقوقی آنب  نداینمر میمحکوم ت را تجوی
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کأه متیأمن  1در قالب ایول و قواعد دیگری نظ ر ایل برائت و قاعده ت س ر شأک بأه ن أع مأتهم

؛ 359:  2011دانسأته اسأت )ضأم ریه،  عده  اقتنص ص    از  ن ازدرأ است، خود را بی  همان م اد قاعده

اکثریأت کشأورهای مسألمان در مأتن قأوان ن   ةموضأوع ا حقأوق  استین ر(. در ا1/218:  تایعوده، ب

ت سأ ر بأه ن أع مأتهم ن أر ها به قاعأده  اند، با وجود این در برخی از آنای به قاعده درأ نکردهاشاره

قیایی این کشأورها ن، که البته دکترین و رویه  امشود، نظ ر الجرایر، بحرین و ع تصریحی دیده نمی

قانون  2ماده نظ ر کشورها ن ر برخی مقررات در    با وجود ایناند،  ذیرفتهرا پ وقی  مسلم حقاین قاعده  

در قأوان ن  این قاعأده 2003ایالحی  ن جر  از قانون مجازات  4ماده    و  2012مصوب  وو  کوزمجازات  

 .انعکاس یافته است موضوعه

 خأأ  توانأدمأیپذیرش این تیس سات حقأوق عرفأی ن  باید گ ت مجرد  چن ن موضعی  ةزم ندر  

قاعده درأ را پوشش دهأد زیأرا قاعأده ت سأ ر شأک بأه ن أع مأتهم در حقأوق موضأوعه قلمأروی 

گ أرد، محدودتری در مقایسه با قاعده فقهی درأ دارد چرا که این قاعده شبهات حکمی را در بر مأی

رتکأب تأوان جهأل و تردیأد مت س ر به ن ع متهم نمأی  استناد قاعده  هدر حقوق عرفی بکه  درحالی

 و  143-144:  2016اف ت از مجأازات بأه شأمار آورد )عبأدالقادر،  ون را عذری برای معقان  هت بنسب

عالوه بر امت از گستردگی شمول قاعده باید افرود اقتیای ایل برائت، و تبعاً نتایج مست رر   2(.127

دة دهنک لشأت ر شک به ن ع متهم، آن است که اگر قاضی در تحقأق ارکأان س از آن مانند قاعده ت

ن را به ن ع ها به متهم و اجتماع شرای  مسئول ت ک  ری شک داشته باشد، باید آ  و انتساب آنرج

رغم وجود شک، دل ل یا ایل اقتیای متهم ت س ر و مسئول تی برای او شناسایی ننماید؛ لکن گاه به

ون و یأا نج ةهشبیی که رسد نظ ر جادارد و لذا نوبت به تمسک به ایل برائت نمی  ارمجازات متهم  

مت عقأل و اخت أار اکراه متهم وجود دارد، در چن ن مواردی اقتیای ایول مبنی بر استصحاب سال

گذارد و باید به محکوم ت متهم نظر داد مگر دعوای متهم، مجالی برای اجرای ایل برائت باقی نمی

مأتهم  دوش رد بأایأن مأوارهای ک  ری بار اثبأات را در ثابت شود و بس اری از س ستم  لخالف ای

عنوان دل لی اجتهادی مانع اجرای بهگونه موارد قاعده درأ  این در حالی است که در این  3اند؛گذاشته

ی یدور حکم محکوم ت بر اساس احکا  ظاهری  ناشأی از اجأرای ایأول ایول مربور شده و اجازه

 دهد.ه را نمی لعم

 
 (. 234: 1399،  محمدیان)ت س ر شک به ن ع متهم ر.ک.   قاعدهرأ با  عده دجهت دیدن ارتباط قا. 1

یسه با قاعده  در مقا  ریمتهم شمول ب شت  ع  ده ت س ر به ن م مشمول باید گ ت قاع ن است از جهت جرایالز  به ب ا .  2

(، اما  190:  1400  اند )محمدخانی، شدهنه قصاو و دیات هر چند تحت شمول قاعده اخ ر دانسته  نمو  أ دارد، به طوردر

 .هستند ده درأ خاررگونه که در این پ وهش ب ان خواهد شد از قلمرو قاعهمان

 ر داد.ا مورد توجه قرا ر  1994 وب اثبات سودان مص ن وقان  5ر( ماده توان بند )زم نه می در این. 3
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در قانون موضأوعه بأه قاعأده   ی کهیرهای از کشوچه بسا از هم ن رو است که رویه قیایی بعی

آرا   از  برخأی  در  قیأر  عأالی  طور نمونه دیأوانبهنمایند،  ای خود به آن استناد میاند، در آرنپرداخته

ل بأه قاعأده درأ دالتسبا ا  2015  سال  در  103  شماره  چن ن رویکردی را ات اذ نموده است؛ در رأی

دی را منت أی دانسأته و اسأتدالل نمأوده ات حأزمجاحکم به   در پرونده اتها  رابیه نامشروع امکان

شأود. مشأابه دل ل قاعده درأ حد ثابت نمیع موجب شبهه در درستی  اقرار شده که بهاست که رجو

شرب خمأر ن أر سأابقه   ادر پرونده ناظر بر اته  2013به سال    426چن ن استداللی در رأی شماره  

درأ استناد نمأوده برخی از احکا  به قاعده  در    یکردچن ن رویدیوان عالی مصر ن ر با    1داشته است.

اتها  زنای زنی که به طالق رجعی از شوهرش جدا شأده بأود، دیأوان   ةپروندبه طور مثال در    است،

م ت را نقض نمود و مقأرر وکبا استناد به قاعده درأ حکم مح  1930در سال    2240طی رأی شماره  

 قاعده حکمی  درأ مورد رعایأت قأرارپرونده باید    حوالاو    و اوضاع  گ ری از وقایعداشت که در نت جه

 .(155: 1983گ رد )جمل،  

 

 های قائل به پذیرش مصداقی قاعده درأنظام.  2. 1

ه قرار دارنأد، در دع ها به شکل موردی برخی از شبهاتی که در معرض اجرای قادر دسته دو  از نظا 

کأه ها حکم شده است، بأدون آندر آنزات  اجم  بر اسقاط  فته ومقررات موضوعه مورد توجه قرار گر

 نظر قرار گ رد.اثباتی قاعده میمحکل ت بعد  

های مالری و شأمال ن جریأه و اسأتان قوان ن کشورهای برونئی، پاکستان، موریتانی، یمن، ایالت

از شأبهات جهت رعایأت ایجأاز چنأد نمونأه دسته جای داد. در اینجا به نیآچه اندونری را باید در ا

 گ رد.ند مورد اشاره قرار میارش قرار گرفتها که در این کشورها مورد پذیتی راباث

سنت معتقدند رجوع مقأر از اقأرار مقر. جمهور فقهای اهل رجوع اثر در  اقرار  اعتباریبی  ةشبه  (  الف

 :1406مصداق شبهه است و موجب سقوط مجأازات اسأت )کاشأانی،    در حدود واجد جنبه حق اهلل

؛ 2202-2203:  2004  مقدسأی،  قدامأه  ؛ ابأن2/208:  1415؛ ن أراوی،  20/302تا،  بی  ،وی؛ نو7/61

(. بر این مبنا مقررات کشورهای تابع رویکرد حاضر عمدتاً ایأن 225-4/226:  1424تنوخی حنبلی،  

 برونئأی،  شأرعی  جنأایی  قأانون  86اند. ماده  تصریح قرار داده  دعنوان مسق  مجازات مورشبهه را به

قأانون جأرایم  11قانون جأر  زنأا و مأاده   9های شرع برونئی، ماده  ادگاهیل در دن دالونقا  25ماده  

، (Council of Islamic Ideology, 2006: 17-58) قانون ممنوع أت پاکسأتان 10عل ه اموال و ماده 

 
 قیر به آدرس: در وبگاه حقوقی م ران متعلق به شورای عالی قیایی رس دست قابل . 1

<https://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?typeID=1&id=1887&language=ar> 

<https://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?typeID=1&id=1636&language=ar> 
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 و 284 مأاده 4و بند  266ماده  9بند  1یمن، قانون اثبات 96انی، ماده تیقانون جنایی مور  351مواد  

زام أارای  ایالت شرعی ک  ری قانون 147 یمن، ماده  ایهمجازات  و  جرایم  از قانون  297ماده    1ند  ب

قأانون ک  أری  45انأدونری، مأاده  آچه استان جنایات قانون 39، ماده (Peters, 2001: 19) ن جریه

 گأانونیترو( ایالأت ی )حدود و قصأاقانون جرایم ک  ری شرع  48تان مالری، ماده نشرعی ایالت کال

 مالری متیمن چن ن حکمی هستند.

بی اعتباری اقرار در اثر فرار محکو . بنا بر قول فقهای حن ی، مالکی و حنبلی اگأر حکأم  ةشبه   (ب

ت، نوعی رجوع فعلی یا ازمحکوم ت حدی کسی به استناد اقرار یادر شده باشد، فرار محکو  از مجا

(. 93:  1406اثبات مسق  ک  ر اسأت )ح نأاوی،    ةهبشت  از جه  رود کهمعنوی از اقرار به شمار می

از قانون ک  ری شرعی ایالت کالنتان و قانون جرایم ک  ری شرعی ایالت ترینگانو مأالری و   45مواد  

 برونئی متیمن چن ن حکمی هستند.  شرعی  جنایی  قانون 86ماده  

د از گأواهی شأاه  عورجاثبات به  رجوع شاهد. از دیگر شبهات    اثر  در  شهادت  اعتباری  بی  ةشبه  (  ر

 قأانون 266 قانون اثبأات یمأن، مأاده 50(، که در ماده 187:  2004  مقدسی،  قدامه  گردد )ابنبرمی

 9قانون جنایی شرعی برونئأی، مأاده   189و    187،  186،  184،  87یمن، مواد    هایمجازات  و  جرایم

 Council of)  ستانپاک ت وع قانون ممن 10قانون جرایم عل ه اموال و ماده    11ن جر  زنا و ماده  ونقا

Islamic Ideology, 2006: 17-58) 46قانون ک  ری شرعی ایالت کالنتان مأالری و مأاده  43، ماده 

 قانون جرایم ک  ری شرعی ایالت ترینگانو مالری یراحتاً مورد حکم قرار گرفته است.
ی اغلأب مأذاهب فقهأا  یوااساس فتا  شبهه اثبات حد زنای زن  فاقد شوهر به استناد بارداری. بر  (  د

تواند دل ل اثباتی برای زنای مالک ه، اگر زنی که شوهر ندارد باردار شود، بارداری نمیاسالمی، به جر  
اسأت  هدکه مصداق شبهه اسأت دانسأته شأاو محسوب شود، دل ل بی اعتباری این ش وه ن ر در آن

؛ شأرب نی، 5/7تأا:  م، بأیجن بن؛ ا194: 2004 مقدسی، قدامه ؛ ابن13/35: 1403 اردب لی،  )مقدس
 ة(. هم ن رویکرد در مقررات برخی از کشورهای اسالمی که »درأ« را بسان یک قاعد4/190:  1997

ونری در دنأشأود؛ قأانون جنایأات آچأه ااند مالحظه میکلی در اثبات جرایم مورد تصریح قرار نداده
 .(Abubakar and Maulana, 2018: 178-179موضعی را ات اذ نموده است )چن ن  36ماده  

 
 های قائل به پذیرش کلی قاعده درأنظام .3. 1

طور مأوردی گذار بههای حقوقی اسالمی ناظر بر کشورهایی است که هرچند قانونقسم سو  از نظا 
را ه، لکن ورای این مصأادیق، بعأد اثبأاتی قاعأده درأ دردر موادی نسبت به برخی از شبهات ورود ک

 باید در این دسته جای داد. وده است. سودان و کشور ما راریح نمصتر کلی ن ر طوبه
 

ننمشد  از اقرار تصریح مؤثر بودن رجوع  اده بر  م   در این.  1 وده  ه و تنها در حقوق مالی اش او بر رجوع اثری مترتب 

 . «إال أن یکون فی حق من حقوق العباد المال ه... االقرار فی  ح الرجوعیص »ه است، میابق ماد
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 5که قواعد ایولی ناظر بر اثبات دعاوی را در مأاده رغم اینبه  1994قانون اثبات سودان مصوب  
دعأاوی ک  أری حاکم أت  ةهمت معرفی نموده که بر ئانماید و یکی از این قواعد را ایل برب ان می

ون شک معقول«. باوجود ایأن در مأاده ل برائه المتهم، حتی تثبت إدانته دیاألابق آن »دارد که می
دارد »تدرأ الحدود بالشبهات«. در این قانون به شکل کلی بر قاعده درأ تصریح نموده و اشعار می  65

ه، مقنن رأساً در برخی موارد فأرض بأر شأبهه اثبأات گذاشأته دع افرون بر تصریح مربور به کل ت قا
اشأعار  22جازات است. در این راستا بند دو  ماده ها دادگاه ناگریر از حکم به سقوط منآر است که د

ای است که اقرار را در حکم دل لی غ ر قاطع قأرار دارد رجوع از اقرار در جرایم موجب حد شبههمی
 تداشأهگأواه از دارد: رجوع از اقرار، اختالف م أان گواهأان و رجأوع رر میقمن ر    65دهد. ماده  می

اثبأاتی   ةشأبهگذار سأودانی  شوند. در بعیی از موارد ن ر قانوندر زمره شبهات محسوب می  خویش
در اقرار غ ر  ةشبهکه در امور ک  ری   21ب نی نموده است، نظ ر حکم بند سو  ماده  قیایی را پ ش
 ست.تش  ص آن ن ر با مرجع قیایی ا از ن وذ قیعی آن دانسته که  قیایی را مانع

عنوان »اعمال قاعده درأ« مقرر داشته تحت  120ون مجازات اسالمی ن ر در ماده  ما قان  رشودر ک
شرای  مسئول ت ک  ری مورد شأبهه است »هر گاه وقوع جر  یا برخی از شرای  آن و یا هر یک از  

شود«. یبر ن ی آن یافت نشود، حسب مورد جر  یا شرط مذکور ثابت نم  یا تردید قرار گ رد و دل لی
در جأرایم موجأب حأد بأه بر جریان قاعده در حدود تصریح و مقرر گشته است »ن ر    121اده  م  در

االرض، سرقت و قذف، به یرف وجود شبهه یأا تردیأد و بأدون ن أاز بأه استثنای محاربه، افساد فی 
 د درحأدو  قلمرودر    مواد  م اد این«.  شودشرط مذکور ثابت نمی    ایتحص ل دل ل، حسب مورد جر   

ماده »در جرایم موجب حد، هر گأاه مأتهم متن ن ر تکرار شده است. طبق آن  1و تبصره  218ه  ماد
ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئول ت ک  ری را در زمان ارتکاب جر  نمایأد، در 

 هتأرفپذی  وگندو س  ار وی داده شود، ... ادعای مذکور بدون ن از به ب نهت یورتی که احتمال یدق گ
اند که در حق قت متمرکأر بأر نظر داشتهشود«. م اد این مواد تنها بعد اثباتی قاعده درأ را میمحمی

 .شوندباشند که نرد مرجع قیایی عارض میهمان شبهات موضوعی  ناظر بر احراز برهکاری می
 

 ول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسالمییم مشمارقلمروی ج  .2
جرایمأی   ةدامنأانأد بأه  هأایی کأه بعأد اثبأاتی قاعأده درأ را پذیرفتأهرتباط با نظا ا  در  یلحث ایب

تأوان های مربور میقیایی نظا گ رند. با تدق ق در مقررات و رویهگردد که مشمول آن قرار میبرمی
 ار هقاعد  مربورهای حقوقی  م وحدت نظر هست؛ نظا به دو دسته از جرای  طور اجمالی گ ت نسبتبه
دانند. بأاوجود ایأن در اند ولی در جرایم موجب دیه این قاعده را جاری نمیحدی پذیرفتهایم  جر  رد

محأل اخأتالف اسأت، کأه در ادامأه بأه   مسأئلهخصوو دو دسته از جرایم موجب قصاو و تعریر  
 .ت ک ک بررسی خواهند شد
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 شمول قاعده نسبت به حد . 1.  2
ا در شرع در قبال رفتارهای مجرمانه خایی معأ ن ن آنهرا م ع وکه نو  یهایحدود به معنای مجازات

باشند و لذا در کل ت اجرای قاعده درأ در این دسته از جرایم در اند، مصداق ایلی قاعده درأ میشده
رد حد قذف مناقشأاتی وجأود دارد. برخأی ومفقه و حقوق کشورهای اسالمی بحثی ن ست. تنها در  

( یأا 4/226:  1425؛ ابأن رشأد قرطبأی،  132:  1408حلأی،  )  ضمحأ  النأاسحد، حقمعتقدند این  
: 1424؛ إبن مبروک األحمدی، 2/343: 1427 اردب لی، کم این بعد در آن غالب است )موسویدست

کأم یا دسأت  1(244:  1423ی،  دواهلل دانسته )هاشمی شاهر(؛ متقابالً بعیی حد قذف را حق2/119
(. 6/86: 1423؛ ابأن عابأدین، 116تأا: ، بأیبحرانأی رو صأل ع د )آننأداب میاین جنبه را در آن غال
اللهی بودن حد قذف پذیرفته شود، در سقوط آن بأه واسأیه شأبهه اشأکالی طب عتاً اگر نظریه حق

شأود قاعأده درأ شأامل آن  هتأالناس بودن آن لحا  شود، ممکن است گ ن ست، اما اگر نظریه حق
اند )ابن مکأی عأاملی، اهلل را اراده نمودهموارد حق  اًفرد یاز حدوایحاب    شود، چه به نظر برخینمی

: 1419؛ مأأاوردی، 131: 1408(، لأأذا قاعأأده در حأأد مربأأور جأأاری ن سأأت )حلأأی، 4/160: 1414
13/258.)2  

بدان م، در ایأن یأورت عمأو  آن کل أه  در ارزیابی نظریات باید گ ت اگر قاعده درأ را تنص صی
شود که اغلب فقها بر اساس همأ ن مبنأا حأد قأذف را می  ملاش  حق  ماه ت  نظر ازحدود را با قیع

 ؛ نج أی،15/405:  1418؛ طباطبأایی،  14/430:  1413  جبعأی،عأاملی  انأد )مشمول قاعده دانسأته
عده را اجماع در نظر بگ ریم اق(؛ و چنانچه دل ل  10/526:  1424؛ ابن هما  حن ی،  41/222:  1404

اهلل اقامه نشده که ادعای قدر متأ قن از آن قاعده به حقوق  لومشمحدود   ر تق  دبن ر نه تنها دل لی  
الناس بودن حد قذف از شمول قاعده خارر گأردد، کأه ات اقأاً شود، و با فرض تما  بودن مبنای حق

 اند.د استناد قرار دادهروفقها مکرراً در فروعات ناظر بر حد قذف قاعده را م
کلی حدود را مشأمول قاعأده درأ دانسأته لکأن ر  وطبه  65اده  ند در مقانون اثبات سودان هر چ

ای که قائل به انصراف قاعده از برخی شبهات در مورد حد دانان با استناد به آرای فقهیبرخی حقوق 

 
 ست.رفته ایذم ن موضع را پق.آ.د.ک. ه 9)ب( ماده  ق. .ا. و بند   255ماده  . 1

برخأی مأوارد  قائل به عد  اجرای قاعده درأ در حد قذف هسأتند، در هراًهایی ن ر که ظااست برخی از فق  به ذکر  ز ال.  2

قأا هلل فرماینأد »إن کأان حطور مثال ش خ طوسی در مبسوط میاند، بهدر جر  مربور مورد استناد قرار داده ده رااین قاع

ألن المال ال یسأق  بالشأبهه،   مال... و ی ارق التدرأ بالشبهات،  الحدود  ن  ر، لم یستوفه ألم سرقه و شرب الکحد الرنا و ال

(؛ ب ان ایشأان در شأراییی 244: 8/1387آلدمی کالمال« )طوسی، ه حق و استوفی عندنا ألن و إن کان حد قذف أو قصا

فأی  قاذف، والند »فالقول قول  یافرمن قاذف میحالت سالمت عقل یا جنواختالف طرف ن در    است که در خصوو فرض

)طوسأی، ات « الحدود تأدر  بالشأبهوف، و االول أیح، ... فال یلرمه الحد مع الشک و ألن مقذل القول قول الالناس من قا

 2/343: 1427 دب لأی،ار هود اسأت )موسأوی(. یا مثالً هم ن دو گانگی در آثار برخی از معایرین ن ر مش5/187:  1387

 (.1/678و
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(. بأاوجود ایأن 187-188:  1427،  نور)اند  باشند، تعم م حدود را به جر  مربور را نپذیرفتهقذف می

خایی محدود نکرده و حد قذف را ن ر شأامل  حدود را به موارد هکاد سانی دحق را به کبه نظر باید  

عنوان مؤیأد بأه ذکأر بهتوان (. در تقویت این قول می103  -  219:  2000اند )حسونه،  قاعده دانسته

د که مقنن سودانی لعأان را مسأق  حأد زنأا از وماشاره ن  65یکی از شبهات دارئه در بند سو  ماده  

 ه سودان ن ر در هم ن راسأتا طأی منشأور جنأایی ه است. قوه قیایتسنار داز زو  ه و حد قذفزوج

حأدودی تویأ ف  ة  هم ن رویکرد را پذیرفته و حد قأذف را در زمأر1983در سال    99/83شماره  

 1شوند.نموده که مشمول قاعده درأ می

 4بنأد  الق طأا زظأر ااند. با قیع نده درأ بر حد قذف نظر دادهن ر بر شمول قاع   قوان ن افغانستان

توانأد بأه ظأن خأود و دارد »محکمه نمیکه مقرر می  1392قانون اجرائات جرایی مصوب    19ماده  

 1395دریورت موجودیت شبهه در دالیل، به الرا  متهم حکم نماید«؛ کد جرای این کشور مصوب  

 ته است.شبهه پذیرف ةخاو سقوط حد قذف را به واسی رطوبه 673در ماده  

قأانون  5یراحتاً به قاعده درأ اشاره ننموده است، لکن از م أاد مأاده  ک  ری گذارنانوق در ل بی

که ب ان داشته اسأت »تثبأت جریمأه القأذف بأ قرار   1975ایالحی    1974اقامه حد قذف مصوب  

ر و الشهاده و أو بشهاده رجل ن، و یراعی فی یحه االقرا  هالقاذف و لو مره واحده أما  السلیه القیائ 

یسر المذاهب«. باتوجه به یراحت ماده مربور که مقأررات اثبأات حأد هور من أالمش  عإتبا  اطهمروش

گونه که دکترین )محمأد، ترین مذاهب فقهی دانسته است، و همانقذف را تابع قول مشهور از آسان

 ینتأرالمذاهب« را به معنأای آسأان( »أیسر  43:  2018ه،  ی )دقدیقب قیایی در لرویه( و  309تا:  بی

اند لذا منیقاً هر مذهبی که اقتیأای ت به وضع ت متهم که به ن ع او باشد ت س ر نمودهسبن  اهبذم

رو (. از این43: 2018الرعایه است )دقدیقه،  ای داشته باشد الز ای شبههسقوط مجازات را به واسیه

 .داندمیی راف جقذود که قاعده درأ را در بره  ای عمل نمهیبر اساس موضع فق  ددر ل بی هم بای

ق. .ا. و اطالق واژه »حدود« در ماده   120ق واژه »جر « در ماده  در کشور ما ن ر باتوجه به اطال

باید به عد  تمایر حدود واجد حق اهلل از حق الناس از جهت اعمال قاعأده نظأر داد، لأذا حأد   218

ظ أر ناس نلاحق دحدو 121ت گ ته شود مقنن در ماده ممکن اس .مشمول قاعده درأ است  قذف ن ر

به یرف وجود شبهه یا تردید و بدون ن از به تحصأ ل » را از این ضابیه کلی مستثنا نموده کهقذف  

 
ف بموجب قانون العقوبأات جریمأه حدیأه و لقذأیبحت جریمه ا ن آمده است »لقدعمل چن الشی از این دستور ب در  .  1

و  اات ثم لم ییتوا بیربعه شهدا فاجلدوهم ثمان ن جلده و ال تقبلوا لهم شهاده أبأدلمحصنی: و الذین یرمون اذلک لقوله تعال

 إذاسأق  بالمسأقیات  رأ بالشأبهات و تحأدود تأدالاإلسالم ه فأ ن    هعألحکا  الشری  (. و وفقا4ًقون« )نور/اولئک هم ال اس

 ه عمل الصحابه و التأابع ن و لمأا أخأذ ری علبالشبهات؛ و لما ج ثبتت و ذلک لما ورد عن رسول اهلل )و( ادر وا الحدود

 ودان به آدرس:قوه قیای ه کشور س  قابل دسترس در وبگاه  االئمه المجتهدون«
http://main.sj.gov.sd/  
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، و ایأن دل أل بأر انصأراف قاعأده درأ از «شأوددل ل، حسب مورد جر  یا شرط مذکور ثابأت نمأی  

هی نظأر اللقحایم  رجبه  ه  حقوقدانان ظاهراً به انصراف قاعده برخی از  ک  همچنان،  است  الناسحقوق 

کل ت این میلب که مقأنن اوالً  شود  . در پاسخ به این شبهه گ ته می(63:  1400،  اند )سل مانیداده

 ارالناس بوده یح ح ن سأت زیأاهلل و انصراف از حقدر این ماده در مقا  انصراف قاعده به حدود حق

االرض حاربه و افساد فیمحض م لهی لاحقد ر در کنار دو جر  مربور، به دو حدر هم ن ماده قانونگذا

جرایم منافی ع ت با عنف، اکراه، ربأایش یأا ن ر »  218ماده    1کند که حتی در تبصره  م اشاره میه

اهلل ایردهی  حقأوق متدهد در اینجا ایالً بحث اند که نشان می« هم به این مصادیق افروده شدهاغ ال

 218مأاده    1صره  و ن ر تب  121که حکم ماده  ر آنتمهم  هنکت  الناس میرح نبوده است؛ ثان اًقوق از ح

در مقا  انصراف قاعده درأ از چن ن حدود منصویی چون قذف، سرقت و محاربأه ن سأت،   اساساًهم  

که در  مصرف مسکرات جریان دارد واهلل مانند زنا چرا که قاعده درأ به همان اندازه که در حدود حق

توان حکم بأه با وجود شبهه نمیهرگر  در هر دو دسته    رواین  زاو    ستحدود مورد بحث ن ر جاری ا

کأه   بوده  ائات فقهیتبرخی است به  مقنن    توجهاین تمایر تنها از جهت    محکوم ت متهم یادر نمود.

 یمیدر جرا ای»آاست تا سؤال شده بود »ن  یادر    1ب ش وی قرار گرفته است.در تدوین این مواد الها 

و اغ ال، سأرقت و قأذف،  شیع ت با عنف و اکراه و ربا  یمناف  میض جراراال  یفاد  فسمانند محاربه، ا

و سأوگند  نأه بأه ب از أبأدون ن ،ی أر ک ت از موانع مسأئول  یکیوجود    ایعد  علم و قصد و    یادعا

 .  (58-1/59، 1394  ه،ی قیا  هوق یحقوق یفقه قات )مرکر تحق شود؟«یم  رفتهیپذ

را  218ماده  1و تبصره  121نسبت به این است تا ماده    تقل د  اجعمرگذار با توجه به پاسخ  قانون

مرجع قیأایی در   که بر اساس آنها م ان این جرایم و سایر حدود از جهت حکم تکل  ی   وضع نموده

یا انصراف قاعده درأ از آنهأا نأدارد شمول    اطی بااین امر ارتب  ود،  وشمیانجا  تحق قات ت ص ل قائل  

شود و لذا اگر شبهه همچنان هر دو به یورت یکسانی اجرا میده در  ع شد قا ان  ب  گونه کهچه همان

وجود داشته باشد باید به سقوط مجازات قائل شد، این نگاه بر خالف رویکردی اسأت کأه مقأنن در 

مقأنن در   شودمیو دارد که در ادامه ب ان  و قصا  نی دیههای خارر از شمول قاعده درأ، یعمجازات

وجود شبهه در آنها تصریح نموده است، موضعی که در ازات متهم با  به مج  مو  حکر لرب  مواد متعدد

 الناس مانند قذف پذیرفته نشده است.حدود حق

 شمول قاعده نسبت به دیه  .2.2
اند. مبنای ایأن موضأع را در ی نکردهرادر دیات جهای حقوقی کشورهای اسالمی قاعده درأ را  نظا 

داننأد. قأانون احکأا  قصأاو و دیأه دیه را مجازات نمی  اساساً  ید. برخنمو  رتوان تصویدو شکل می

 
 (.15-16:  1399، ر.ک. اکرمی   تااست  قنن از اینبرداری مه گرتهش و  نقده  جهت مالحظ .1
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دیه را مجازات تلقی ننمأوده اسأت. قأانون جأرایم ک  أری شأرعی )حأدود و   2016ل بی ایالحی  

غه ک  أری بأرای دیأه و یأب 38و   36،  34واد  ن ر در م  2002قصاو( ایالت ترینگانو مالری مصوب  

ها چأون دیأه مجأازات ن سأت، قاعأده ک  أری درأ از آن  ین نظادر ا  ارش قائل نشده است. طب عتاً

شأود و اگأر حکمأی جنبأه ها جاری مأیسنت قاعده در مورد مجازاتانصراف دارد، چه در فقه اهل

و لذا دیه با شأبهه سأاق   (9/158: 1414مجازات نداشته باشد از شمول آن خارر است )سرخسی، 

هم ن جهت اگر حسب قاعأده درأ حکأم (، و به123:  1411ی،  ط؛ س و3/204تا:  نشده )ش رازی، بی

 تواند مورد حکم قرار گ رد.جای آن دیه میبه سقوط قصاو شود، به

داننأد. در های حقوقی کشورهای اسالمی دیه را مجازات مأیچه گ ته شد اغلب نظا باوجود آن

د ک أد نمأوی دیأه ت  بأودن  برای ن ست ن بار بأر مجأازات  1983در    91اره  منشور جنایی شم  سودان

به بعد تکرار شأده  42واد در م 1991( و هم ن موضع در قانون جنایی مصوب 246:  1996)یوسف،  

در دیه را در کنأار تعریأر، حأد و قصأاو   1ن ر در ماده    1983است. قانون جنایی موریتانی مصوب  

 1987  ه مصوبمتحد  قانون مجازات امارات  1قی نموده است. ماده  اهای ک  ری تلرجشمار ضمانت ا

در  1994هأای یمأن مصأوب قانون جرایم و مجازات 38ها آورده است. ماده ه را در زمره مجازاتدی

دیه کامل و ارش جنایات مادون ن   را مجأازات قلمأداد کأرده اسأت. در قأانون ک  أری   38ماده  

زات ادیأه بأه عنأوان مجأ  147و    140،  136وادی نظ أر  ن أر وفأق مأ  2013  رعی برونئی مصوبش

بأه دیأه، ارش و ضأمان  1997قانون مجأازات پاکسأتان ایأالحی  54در ماده   ده است.شمحسوب  

تأیث ر مبأانی تحترغم ک  ری بودن  دیأه، همچنأان  اند. در این کشورها بهعنوان مجازات تلقی شده

شود چأرا کأه دیأه حأق مأالی اشأ او محسأوب ا جاری نمیرجدر این ضمانت ا  فقهی، قاعده درأ

؛ حسأونه، 4/214:  2016دی این قاعأده امتنأانی جأاری ن سأت )لکنأوی،  اروچن ن مدر    وشود  می

2000 :220.) 

 14سو مأاده  در کشور ما قانون مجازات اسالمی برای دیه ماه تی دوگانه قائل شده است. از یک

تصأریح نمأوده اسأت »احکأا  و آثأار   452دیگر مأاده  و از سوی  ،مجازات تلقی نمودهرا  یراحتاً آن

گونه که در مقدمأه تأوج هی ار همانگذن را دارد«. در حق قت رویکرد قانونیا ضما  ی ت مدنسئولم

دوگانأه ی  الیحه که از سوی دولت تقدیم مجل  شده بود ن ر ب ان گردیده حکایت از اعتبأار جنبأه

 باشأد یأا خ أر، برخأیاثباتی قاعأده درأ شأامل دیأات ن أر مأی  دعبکه  . حال در اینبرای دیه است

: 1395اند )الها  و برهأانی، قانون چن ن تعم می را پذیرفته  120ه به اطالق ماده  با توج  دانانقوق ح

(. اسأتنباط 357:  1399؛ منصأورآبادی،  517-518:  1397؛ زراعأت،  425:  1396؛ ح دری،  1/268

درأ ه را ذیل مبحث اعمال قاعأد  120ماده    مقنن  اوالًیرا  ن ست ز  ه قابل توج  ت م تلفبه جها  مربور

 آنمادا  که احراز نشود مقنن از معنای شرعی  ، ای فقهی است»درأ« قاعده  از آنجا که  است، و  آورده
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فقهأی الز  است در همان بستر به ت س ر آن پرداخت و در اینجا تب  ن یک ایأیالح ،  فایله گرفته

ه ه بأجأبا توکه  را، چانون بر اساس سازوکار حقوقی استدر آن دق قاً ت س ر قصمدر قانون بر اساس 

عنوان ایل حاکم بر تقن ن فرض آن است مقنن هأم از ایأن چأارچوب بهایل چهار  قانون اساسی  

تشک ک در با توان حتی می آنچه گ ته شدنظر از با قیع  خارر نشده مادا  که خالف آن ثابت نشود؛

 اعتبأار و بأه ویم،شأ به اجمأال آن قائألبا عنایت به مالحظات بعدی  120در ماده     اطالق واژه جر

بأه منأابع فقهأی در ت سأ ر ایأن مقأرره تمسأک  ن ر قانون اساسی 167استناد به ایل  دیگری و با

 .  نمای م

اهل تسأنن در جأرایم از نظر فقهی تردیدی ن ست که ه چ فق هی اعم از امام ه و    در این راستا

برخورد شأده  مدنی امور دری الاجراهای مو با آن همانند ضمانت  قاعده را جاری ندانسته  هیموجب د

همأ ن شود، و حتأی چه از منظر فقهی دیه اساساً مجازات در معنای دق ق آن محسوب نمی  1،است

مأواد متعأدد قأانون   در  ،دوگانأه دیأهگذار مبنی بأر ماه أت  قول مترلرل  م تار  قانون  با وجود  ،نگاه

مقأررات اکم بأر روح حأ  دا وجأوال بح  بازتاب یافته است، که در هر  اشاره شده  ازات که در ادامهجم

قانون مجازات اسالمی، حتی اگر احتمال پذیرش عمو  و اطأالق جأر  در قاعأده درأ بنأابر ماه أت 

   .وجود نداردامکان تمسک به عمو  قاعده در شبهات مصداق ه   باید گ تدوگانه دیه هم داده شود 

لبی  احکا  دیه با سأایر اک غاراشت هب ننمقنظر از نگاه فقهی به قاعده درأ، خود ثان اً حتی با قیع

مؤیأد   454، و  209،  208،  189،  159،  98،  92،  51و مواد متعددی مانند    پایبند استدعاوی مالی  

شأهادت و   ربأچون سوگند، شهادت    ای که از جهت اثباتی دیات با دالیلیگونهبهاین استظهار است  

گونأه کأه ند؛ و از منظر ثبوتی ن ر همانوشت میثاب  ندن که ایوالً در امور ک  ری اعتبار ندارنظائر آ

ق. .ا. تیک د نموده است، دارای احکا  و آثار مسئول ت مدنی است؛ بأر همأ ن اسأاس در   452ماده  

خود دل ل دیگری   نیاو    جهت شبهه ساق  شده، دیه متع ن گردیده استجا قصاو بهقانون ما هر  

و نه مجازات  مشأمول قاعأده درأ دیأده مالی    نی ضماابهمثبر آن است که دیه از این جهت باید به  

بود چگونأه مقأنن در حالأت بر جریان قاعده درأ در دیات می، اگر بناگذشته از این موارد. ثالثاً  شود

را بر اساس قسامه فأراهم نمأوده   که انتساب اتها  به متهم مورد ظن است، امکان حکم به دیه  لوث

 
الدیات، ف ذا سرق و شک الحاکم فأی أنأه هأل کأان جامعأا لشأرائ  ات و  بهه ال یشمل الیمان . »رفع العقاب بسبب الش1

إلأی غ أر   الدیأه،  منو غ ره ف نأه ییأ  دممشکوک ب ن العل؛ و کذلک فی القتل الیع لکنه ییمن المالم یقالقیع أ  ال؟  

 ست کأهرک  ری مستلر  آن ا(. گ تنی است عد  شمول قاعده درأ در موضوعات غ 30: 1419 حس نی ش رازی،ذلک« )

البکأاره یأا ارش با سقوط مهرالمثل مالز فرضاً در دعوای سرقت سقوط حد مستلر  سقوط رد مال، و یا در زنای به عنف 

لشبهات و ضأمان االتالفأات یجأب با »إن الحد یرت عیرح شده است که ت ن ر مسنآثار فقهای اهل  رد  مسئله. این  نباشد

هه و ما ینت ی بها، فالحد یأدرأ بالشأبهه و الیأمان یثبأت بالشأبهه« بالشبحکم واحد ما یثبت    بالشبهات، فال یجتمع فی

 (.3/179 :2008)مازری،  
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ه از منأرل خأارر و آن شأ ص دیگأر بأر را شأبان  م ش صأیمأته  هکاست؟ چگونه مقنن در جایی  

گردد، با وجود شبهه در ایل قتل، چه رسد به انتساب به متهم، حکم به دیه داده است؟ احکأا  مین

اطأالق   بایددارد. بر این اساس    راگذنظائر آنها نشان از عد  پذیرش قاعده درأ از سوی قانونمربور و  

قنن دانست و بر انصراف جب دیه حمل بر اهمال مر  مستوجبت به  ا نسر  120واژه »جر « در ماده  

آن نظر داد. از طرفی الز  است مقنن مانند سایر نهادهای ک  ری که از دیه انصراف دارند و بر ایأن 

 . د نمایدکی جا ن ر بر این امر تاست در این  کردهاستثنا تصریح 

 

  ده نسبت به قصاصشمول قاع. 3.2

تسأنن باشد. فقهای اهلآن محل بحث است »قصاو« میبه  ه نسبت  دول قاع ه شمکمجازات بعدی  

به این دل ل که حدود در معنای میلق مجازات مع ن استعمال شده، قاعده درأ را نأاظر بأر قصأاو 

(. موضأع مربأور 4/153: 1406؛ کاشانی، 2891 :1423؛ بهوتی، 3/204تا:  دانند )ش رازی، بین ر می

کأه مأاده رغم آنطور نمونه بهسنت پذیرفته شده است. بهلفقه اه  عمی تاباسال  در حقوق کشورهای

قانون اثبات سودان یرفاً بر شمول قاعده بر جرایم حدی تصریح کأرده اسأت، لکأن دکتأرین و   65

(. قأانون 219-220:  2000دانأد )حسأونه،  می  قیایی این کشور قاعده را در قصاو ن ر جاری  رویه

اجراهأای یأرفاً ضأمانت  96ه  رخی موارد شبهه نظ ر مأادحث از بب ر در  ن  1992اثبات یمن مصوب  

قیایی شود. رویهمالی را از شمول قاعده مستثنی نموده است، لذا تبعاً قصاو ن ر با شبهه ساق  می

 عالی دیواننمونه  طوربهه پذیرفته است. هبامارات متحده ن ر سقوط قصاو را دریورت وجود ش

در ل بأی   1بر این موضع تصأریح نمأوده اسأت.  2007در    14اره  مشر رأی  مه د ال امارت رأس

ترین مذهبی را گونه که سابقاً ب ان شد، رأی مشهور آسانگذار در مقررات حدود همانهرچند قانون

 1994و و دیأه مصأوب قصأاقانون احکا    7ماده    رالرعایه دانسته بود، دکه به ن ع متهم است الز 

ی فقهی مأذهبی کأه بأرای مأتهم وارد سکوت قانون باید فتوات در مسشته ااان د ب  2016ایالحی  

که فتوای مربور را مق د به شهرت نموده باشد، لأذا باتوجأه بأه مساعدتر است استناد شود، بدون آن

تأر بأرای فتأوای آسأان انأدکشور ب ان داشأتهاین  دانانسکوت این قانون نسبت به قاعده درأ حقوق 

ای اسأت، و ایأن بأدین معنأا هر نوع شأبهه  ةواسیقوط قصاو به  ل به سئکه قا  است  یمتهم، فتوای

 
جوز تعریأره ن یاالثبات، و لک عل ه للشبهه فی ال تیبقه ه الحدیه المقررب واست »ف ن العقشی از رأی مربور آمده  در ب .  1

دود و القصاو تیخأذ حکأم الحق قأه و تمنأع مأن ل الحه و إن کانت فی مجابعقوبه أو عقوبات اخری مناسبه، ألن الشبه

مأومی ع  ر وبگأاه دادسأراید  ی« قابل دسترسلی منع العقوبات االخرال أنها ال تؤدی إمتهم إاقامه العقوبه المقدره علی ال

 به آدرس:ارت رأس ال  مه  ام
http://www.rakpp.rak.ae/  
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سبب یکی از شبهات که یکی از فقهای مذاهب م تلف قصاو را به  مسئلهاست که مجرد ثبوت این  

میأابق آن حکأم بأه ته باشأد، قانونأاً بایأد  شاساق  شده بداند، حتی اگر آن موضع قائل چندانی ند

سأقوط قصأاو  288ن ر در ماده (. قانون جنایی موریتانی 43:  2018یقه،  د)دق  دبرداشتن قصاو دا

مقررات ک  ری شأرعی ایأاالت شأمالی ن جریأه ن أر   1را دریورت شبهه مورد توجه قرار داده است.

 (.Weimann, 2010: 107)اند شبهات را در جر  موجب قصاو مسق  مجازات دانسته

: 1415  ؛ نراقأی،4/322:  1404  حلی،  س وری)قصاو    أ درردر فقه امام ه نظریه جریان قاعده د

هأای تواند مستظهر بر امکأان تعمأ م حأد از مجأازات( می432-2/433:  1418  ؛ سبحانی،18/430

ن أر اولویأت  وحدی در معنای می ق خود به سایر ک  رها و ن ر رعایت احت أاط در دمأا  و ن أوس 

 عأده در قصأاو )مقأدسمأال قاع عأد  ا  ئل نابه حد باشد؛ لکن باید گ ت عق أده قأ  قصاو نسبت

 اردب لأی،  ؛ موسأوی595:  1420  لنکرانی،  فاضل  ؛41/223:  1404  ؛ نج ی،13/344:  1403  اردب لی،

سأو و بأر خأالف مجأازات قأذف حأد محسأوب تر است زیرا قصاو از یأک( قوی1/96-95:  1427

و امتنأانی  داشأته نأاسلای حأقدیگر این مجازات جنبأهاز سویمشمول قاعده شود و   که  شودنمی

دهد، اشکالی که در خصوو حد قأذف ن أر بأود را در قصاو نمیی اجرای آنبودن  قاعده درأ اجازه

جهت اطالق »حدود« موضوع قاعده نادیده گرفته شد، لأذا بایأد در احکأا  اسأتثنایی ماننأد لکن به

ود. در ت ا نمکاست ا ن حداکه موارد مشمول عنوه قدر مت قن آنی شبهه بات به واسیهزاسقوط مج

شود در دعاوی متیمن قصاو اگر ادعاها و شبهات میرح بأه راستا از روایات ن ر است اده میهم ن  

 2گردد.ن ع متهم اثبات نشوند حکم به قصاو متع ن می

همأ ن نمأوده اسأت، و بأهیورت میلق ب أان  هبجرایم را    120در حقوق ک  ری کشور ما ماده  

؛ ح أدری، 1/268:  1395و برهأانی،    ؛ الهأا 211:  1394دقی،  احمد یم)م ر  جهت دکترین حقوقی

؛ 357: 1399؛ منصأأأورآبادی، 1/163: 1394؛ خأأأالقی، 517-518: 1397؛ زراعأأأت، 425: 1396

سأت. قصأاو نظأر داده ا  هبأبر شمول قاعده نسبت    قیاییو رویه  (113:  1396کالنتری و دیگران،  

 
در  مسأئلهمورد تصریح قرار نگرفتأه اسأت، لکأن ایأن شبهه نت ای قصاو دریورت ا مسئلهدر نس ه فرانسوی قانون .  1

ر د ی معتبأر اسأت لأذابأرد نسخ، نس ه عدریورت ابها  در م ا 449چون میابق ماده نس ه عربی قانون آمده است، که 

 ار گرفته است.م ن امر مالک قرمتن ه
توانأد ایجأاد شأبهه کنأد، حکأم بأر که مأیرغم ادعای شوهر بهوایات ناظر بر قتل اجنبی در فراش، طور نمونه در ربه.  2

م یاا منصأرف از جأری از فقهأا قاعأده درأ رهم ن موجب شأده برخأقصاو شده است مگر ادعا توس  او ثابت شود، لذا  

 قتل، و ال أقل من ایجاب ذلک للشأبههع دعواه المجوز للی مالقاتل یقتل حتات نایه علی أن  د »روایننموجب قصاو بدا

  فی رجأل قتأل السالهذه شبهه غ ر دارئه ما دا  المورد من حقوق الناس، قال أم رالمؤمن ن عل ه ه، ففی إجرا  القود عل

ن مرتکبأی موجأب ع مأعوی الشبهه تسما مع العلم أن د نه. هذببود إال أن ییتی قلمرأته: عل ه ا و ادعی أنه راه مع ارجال

 (.395-396: تابی  القصاو« )معرفت،موجب  سماعها من مرتکبی   د فتوجب سقوط الحد عنهم؛ و لم یعهدالح
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بأر جأرایم موجأب قصأاو اسأتدالل ه  قاعأدی  سرت  عالی کشور ن ر برآرای متعددی از شعب دیوان

این بأأاوجود(. 104و  447و  698: 1395)پ وهشأأکده اسأأت رار و میالعأأات قیأأایی،  1انأأدنمأأوده

 قصأاو  در  را  أدر  قاعأده  اثبأاتی  بعأد  گأذارقانون  دارد  آن  از  حکایت  قصاو  کتاب  مواد  استقرای در

اساساً کارکرد اثباتی قاعده درأ آن اسأت  نه که مذکور افتادوگکه همانتوض ح آن.  است  نکرده  جاری

آورند که در مورد او شأبهه که مانع اجرای ایولی شود که محکوم ت ک  ری متهمی را به دنبال می

نوان مثأال ع ارتکاب جر  دارد، اگر این جر  بههست. فرض نمای د متهم ادعای اکراه یا جنون ح ن  

در موانع مسئول ت ک  ری وجود دارد، باید   ةکه شبه  218و    120به مواد    زنا یا سرقت باشد، باتوجه

 متهم تبرئه شود.

 308شأود؟ مأاده  جای این جرایم، جر  موجب قصأاو را بگأذاریم نت جأه چأه مأیاما اگر به 

حسأب مقتیأای ایأل  307و  378سالمت عقأل مأتهم و مأواد یراحتاً بر مبنای ایل استصحاب  

اند حتی اگأر مجنون یا مکره بوده است حکم به قصاو دادهنتواند ثابت کند    ماخت ار، مادا  که مته

داشأته و موجأب  مثال دیگری در نظر بگ رید اگر متهم ادعای ابوت نسبت بأه قربأانی  2شبهه باشد.

درأ باید حکم حد را ساق  شأده قذف باشد به استناد قاعده  ی قاضی شود، اگر جر  مورد نظر  شبهه

که توان تا زمانینمی  309ب قصاو باشد، موافق یریح ماده  هم ن جر ، قتل موج  دانست، ولی اگر

تدق ق در دیگر مواد قانون مجازات اسالمی نظ ر مواد   3ادعا ثابت نشده بر سقوط قصاو حکم نمود.

یورت لوث کأه دادرس اطم نأان مه جهت ثبوت قصاو متهم دریا شناسایی نهاد قسا  311و    303

مقنن دهد  میدارد، همگی بر این مبنا داللت دارند و نشان    رده و همچنان شبههکبه برهکاری پ دا ن

 
 رانأدازی ت اثأر اقأدا  بأه هک لویأه و بویراحمأد درانی که در اسأتان کب در خصوو رأی بر قصاو مح    مثالطور  . به1

عأالی کشأور طأی دیأوان 27بأود، شأعبه قصاو یادر نموده کم دادگاه ک  ری حارچی شده بود و ل یک شکقتمرتکب  

سأمتی عمالً قاعده را در جنایات موجب قصاو جاری دانسته و در ق  120ا استناد به ماده  ب   13/11/1393دنامه مورخ  دا

جأب با قتل عمأدی مویب ق قتل مربور باشد، تیبت مورد تردید مایر دادن نقیه ااشته بود »قصد هدف قرااز آن مقرر د

 ... قابل تیی د نبوده ...«.استه  دادنامه تجدیدنظرخوق. .ا. ...  120باشد و میابق ماده  قصاو جای تیمل می

رنأد، ادمل أه مقأد  مأیعی قاعده را بر ایأول عستند، در چن ن فرو. فقهایی که قائل به اعمال قاعده درأ در قصاو ه  2

اتأل فاقه بوده گ ته شده است »لو کان القمسبوق به حالت ا  که  متهم به قصایی  اختالف در جنون  در بحث  نهطور نموبه

اب کونأه  ه، و شک فی أن القتل هل وقع فی زمان الجنون أو قبلأه فأال یحکأم بالقصأاو باستصأحجن علعاقال قبال ثم  

 (.100 :1410  دنی کاشانی،القصاو عل ه« )م یجری  فالر [ علی االقوی  دلک بالقاعده ]ای زمان القتل، بل یتمسعاقالً إل

را حأاکم بأر ایأل دانسأته و اظهأار قصاو، آنأ در به جریان قاعده در  ورد ن ر در شراییی است که فقهای قائل. این م3

کأم ح أبأا ف جأری عل أه لتعد  کون القا نه، ... هل یجری أیالهله ... ال یقاو م اند »من قتل ش صا فادعی االبوهداشته

 ل أه والنبی )یألی اهلل ع  عد  جریانه لوجه ن ... الثانی أن قولایرین، فالظاهر  لمعالمعاریف من ا  او کما قاله بعضالقص

جأرا  االیأول فأی تمأا  القاعده إلمکأان إ آله و سلم( ادرئوا الحدود بالشبهات، مقد  علی االیل و إال لما بقی مورد لهذه

 (.88  :1410  دنی کاشانی،م)وارد الشبهه«  م
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ممکأن  را در جرایم موجب قصاو جاری ندانسته است. 120منعک  در ماده    ةقاعداثبات    ةحوزدر  

تشک ک شود و گ ته شأود قاعأده ستقرای در مواد مورد بحث  ای از ادر استنتار چن ن ضابیهاست  

ای قابأل دفأاع مواد ت ص ص خورده اسأت، چنأ ن شأبههاست و فق  در این    درأ در قصاو جاری

 مواد مویوف خصوی تی ندارند که بتوان در دیگر مصادیق به شمول قاعده نظر داد.  ن ست زیرا 

ل شبهه است ت عقل متهمی که جنون او محبه استناد استصحاب سالم  308چه مقنن در ماده  

ابوت بأه قصأاو متهمأی کأه ابأوت او  حسب ایل عد  309ه دبه ضرر متهم رای داده است؛ در ما

عل أه موافق استصحاب اسال  یا سالمت عقل مجنی  311در ماده  محل شبهه است حکم داده است؛  

ر و عأد  اکأراه بأه حسأب مقتیأای ایأل اخت أا 378در مأاده ؛ حکم به قصاو متهم شأده اسأت

همأه مصأداق کأه  رفأع یأد از ایأن قأت قدر حنگاری  شبهه به ضرر متهم نظأر داده اسأت؛  انادیده

مستظهر بر ه چ پشتوانه متقنی   توان خصوی تی هم برای آنها قائل شد و م صص دانستن  آنهانمی

بایست حکم بأه مجانست دارند میی  موادچن ن  غ ر این یورت در سایر موارد که با  ن ست، چه در  

ب اخت أار در د قذف که ادعای سألحسقوط قصاو داد که پذیرفتنی ن ست مثالً گ ته شود همانند  

ادعأا کنأد در اثأر   ن أردر قتأل عمأد  اگر مأتهم  ،  [263]ماده  اثر عصبان ت موجب سقوط حد است  

قأای یورت تردیأد در بدر  چون جر  مستثن ات ن ست لذا  شده باید بگوی م    جر ان ت مرتکب  بعص

 دیگأریکسی بأر عیأو  راگگ ته شود  ! و یا  شودحکم به سقوط قصاو    120اخت ار باید طبق ماده  

در یورت تردید به استناد مأاده  بایستمی ،جنایتی وارد کند و بعد مدعی شود آن عیو ناسالم بوده

ده نای مشابه در ماو بر خالف مقتیای ایل بر سالمت عیو به یرف این شبهه و بر خالف مب  120

ا  بأه ی التأرنت جأه  ن کهآحکم به سقوط قصاو داد! حق قتاً الترا  به چن ن نتایجی و اشباه    378

هرگر قابل دفاع در قصاو است    120الذکر و عمو  و اطالق ماده  م صص بودن مواد منصوو سابق

ا جأاری ماند که گ ته شود قانونگذار مأا در قصأاو قاعأده درأ رباشند و راهی جر این باقی نمینمی

 .(208:  1400آبادی،  )برای دیدن نظر موافق ر.ک: حاجی ده نکرده است

 ده نسبت به تعزیرعشمول قا .  4.2

؛ زرکشأی، 14/235:  1419داننأد )مأاوردی،  سنت قاعده درأ را در تعریرات جأاری نمأیفقهای اهل

سأنت تأا هأل(. در حقوق کشورهای ا5/58: 1424؛ آل بورنو، 123: 1411؛ س وطی، 2/226:  1405

در عربسأتان   ذیرفته نشأده اسأت.پ دهد اعمال قاعده درأ در میلق تعریرات  که تتبع نشان میجایی

هجأری قمأری  1436در  21عالی این کشور به اجماع طی قرار شماره سعودی ه یت عمومی دیوان

کأاری الز  تصویب نمودند در تعریراتی که اخت ار تع  ن آنها به قیات واگذار شده است، اثبأات بره
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در  1و  نمأود.کأتوان مأتهم را محین ست و با وجود قرائن، حتی اگر شبهه ن ر وجود داشته باشد، م

دانند کأه در سودان ن ر نسبت به اجرای قاعده درأ در تعریرات همان حکم دعاوی مالی را جاری می

ریتأانی ن أر در (. قانون جنأایی مو228: 2000شود )حسونه، نت جه شبهه باعث سقوط مجازات نمی

شأمول درأ مهأر حأالتی کأه حأد   رداشأته دطور موردی در خصوو بره ارتداد مقأرر  به  306ماده  

های تعریری تجویر شده است. هرچند در مواد دیگر ایأن قأانون در مأورد شود، حکم به مجازاتمی

ته در همأه که ب أان داشأ 449شود، لکن با عنایت به ماده تعریر در سایر جرایم تصریحی دیده نمی

ه بأه آرای جأل نمأود، لأذا باتومسالمی ع مواردی که قانون ساکت است، باید میابق احکا  شریعت ا

فقهی امکان تعریر دریورت شبهه در سایر جرایم ن ر ظاهراً با محدودیتی روبأرو ن سأت. در امأارات 

 ه است. قیایی مستقر این کشور بر جواز حکم به تعریر دریورت شبهه شکل گرفتمتحده رویه

ت هأجسأقوط حأد را بأه  2012در    98عالی امارت ابأوظبی در رأی شأماره  طور نمونه دیوانبه

(. در آرای دیگأری از ایأن مرجأع 131: 2015شبهه، مانع از حکم به تعریر ندانسته است )سل مان،  

مان، شبهات ناظر بر اقرار را مانع تعریر ندانسته است )سأل   428و    412به شماره    2012قیایی در  

 2007در    14رأی شأماره     مأه درال عالی امارت رأس(. مشابه هم ن تصم م را دیوان105:  2015

در مورد شأبهات   2013در    895عالی ابوظبی به شماره  در رأی دیگری از دیوان  2ات اذ نموده است.

و ل   مرتب  با گواهی شهود آمده است »وزن أقوال الشاهد و تقدیرها من سلیه محکمه الموضوع، 

 (. 134: 2015 شبهات« )سل مان،  نحولها مما یمنعها فی الجرائم التعریریه من األخذ بها مهما أث ر 

جهت وجود شبهه تعریر تجأویر گردیأده اسأت در حقوق ل بی ن ر با سقوط مجازات منصوو به

، 673،  643،  636شأود. مأواد  (. هم ن مبنا در قوان ن افغانستان ن ر دیأده مأی43:  2018)دقدیقه،  

بر جواز   تقذف، مصرف مسکرا  ،ی، زناترت ب در مورد جرایم تجاوز جنسکد جرای افغانستان به  684

 جنایأات  قأانون  39انأد. مأاده  ی شبهه تصأریح نمأودهتعریر مرتکب دریورت سقوط حد به واسیه

ری ن ر در برخی از شبهات مسق  حد به تعریر حکم نموده است. مقأررات ک  أ  اندونری  آچه  استان

 از متأیثر شأرعی هأایهادادگأ  تیسأ  و اسأالمی  احکا   اجرای  در  های شمالی ن جریه ن ر کهایالت

، بأر جأواز تعریأر (Ostien, 2007: 132; Weimann, 2010: 9 & 15) هسأتند مأالکی فقأه مأوازین

را   2000قانون ک  ری شرعی ایالت زام ارا مصوب  148اند، که حکم ماده  دریورت شبهه حکم داده

 .(Peters, 2001: 19) نظر داشتتوان میمحاین راستا می در

 
 به بعد. 119  و: 2018مل  ی،  ک. د رأی مربور ر.. جهت مالحظه نق1
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: 1387  حلأی،  ف أرالمحقق ن)  داننأدنمأی  جأاری  در تعریرات  رخی قاعده درأ رابفقه امام ه  در  

 فأ ض  ؛10/229:  1410  مجلسأی،)  اسأت  تعریأرات  در  قاعأده  شأمول  قأائل ن  با  حق  لکن  ؛(3/608

در روایأات و کأال   زیرا ،(205: 1377 مشک نی، ؛26: 1419 ش رازی، حس نی ؛2/77: تابی  کاشانی،

 از شده تع  ن هایمجازات شدت به باتوجه و  شده  لااستعم  مقدر  جازاتم  از  اعم  معنای  در  قدما حد

: 1427  اردب لی،  موسوی)  نمود  اعمال  ن ر  تعریرات  را در  قاعده  باید  اولی  طریقبه  مقدس  شارع  سوی

ت بأه تعریأرات نی در کشور ما حکم به شأمول قاعأده نسأباز نظر قانو(.  85:  1383  استادی،  ؛1/95

منصأرف بأدان م، آن وقأت حکمأت  120از قلمأروی مأاده  اچنانچه تعریرات ر قابل دفاع است، زیرا

در ابتدای کتاب حدود، دیگر ن ازی به  218رود زیرا در آن یورت با وجود ماده  تقن ن زیر سؤال می

ی که دیگر نه اسأتقرار مأاده در کتأاب کل أات وجأاهتاین در کتاب کل ات نبود، چه 120وضع ماده  

قابل تصور بود. اطأالق واژه   218مقایسه با ماده   متمایری در  ع ای این ماده موضورداشت و نه ایالً ب

دیگر ن ر این برداشأت سو و اقتیای قاعده ت س ر نصوو جرایی به ن ع متهم از سوی»جر « از یک

   کنند.را تقویت می

انأد و ده درأ را جأاری نمیالناس قاعأدگ ته شود مقنن در تعریرات واجد جنبه حق ممکن است

، قاعده 120شود با توجه به اطالق ماده  احتجار شود، در پاسخ گ ته می  121ه به ماده  ندر این زم 

ن أر   121النأاس داشأته باشأند جریأان دارد و مأاده  درأ در میلق تعریأرات حتأی اگأر منشأی حق

کأه از   هالنأاس نبأودحأدود حقدر گذشته اشاره شد اساساً در مقا  انصراف قاعأده از  گونه کههمان

گذار در بحأث حأدود که قانون، چه اینوان در تعریرات، هر چند به ضرر متهم، بهره بردتمالک آن ب

الناسی مانند قأذف و سأرقت را در کنأار حدود حق  218طور میلق و بدون ه چ تمایری در ماده  به

کأه بأه نأوعی  این مأاده 1گذشته م اد تبصره ود مشمول قاعده درأ دانسته است، و از این دیگر حد

اللهی النأاس و بلکأه حأدود حأقاست، داللتی بر انصراف قاعده از حدود حق  121همان ماده    تکرار

 حکأم ئاتدر این استثنا ه کهاین جهت بود االرض ندارند بلکه بحث یرفاً ازمانند محاربه و افساد فی

ز انجأا  تحق أق ابایسأت بأه بعأد  گ رد و یأا میبه سقوط مجازات به یرف شبهه بدوی یورت می

حأدود  ةکل أدر نظر از آن که از نظر راقم این سیور تکل ف بأه تحق أق یی موکول شود. با قیعاقی

 باید یکسان دیده شود، اما در هر حال در هم ن موارد استثنا شده ن ر اگر پ  از تحق قات همچنان

هأای تین بر خأالف مجازااأ حکم به سقوط مجازات داد و  شبهه باقی بماند باید به استناد قاعده در

بایسأت میأابق مقتیأای خارر از شمول قاعده درأ مانند قصاو است که در یورت بقای شبهه می

حکأم شأود و جأایی بأرای   ،هر چند به ضرر متهم باشند  ،ای چون استصحابظواهر و ایول عمل ه

  ست.شتن مجازات به استناد قاعده درأ در آنها نبردا
 

 گیرینتیجه
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 یم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ حکایت از آن دارد:اگرفته پ رامون جر تحق ق یورت

های مقدر یعنی حدود و قصاو اسأت، در مأورد حأد تسنن قاعده درأ شامل مجازاتدر فقه اهل  (1

اسی بأودن بأره جهأت تعمأ م قاعأده مأورد پأذیرش النجهت مانع حققذف ن ر مناقشات برخی به

که اوالً دیه مجازات ن ست و ثان اً جنبأه بت آنسصوو دیات، به مناخاکثریت قرار نگرفته است. در  

مالی دارد که متعلق به حقوق خصویی اش او است از شمول قاعده به ات اق خارر است. تعریرات 

 شود.د با شبهه ساق  نمیآیشمار نمیبهن ر چون مجازات مع ن و منصوو 

نظأر سبت به حد قذف اخأتالفنحدود است، هرچند    ر مت قن از قلمروی قاعدهدر فقه امام ه قد  (2

الناسأی  قأذف در تنأافی وجود دارد، و برخی از فقها امتنانی بودن قاعده را با تسری آن به جر  حق

ا بر برخأی از مبأانی، و عمأو  حأدود در این جر  بناللهی  حقب نند؛ لکن باتوجه به وجود جنبه  می

شده اکثریأت فقهأا قاعأده را در قأذف    د شده باشد موجبقاهلل مکه به حقبدون آنموضوع قاعده  

ای در مورد آن میرح باشد از شمول قاعده خارر اسأت، امأا که مناقشهجاری بدانند. دیات بدون آن

الناسأی قصأاو و عأد  به ماه ت حأق  رسد باتوجهقصاو و تعریرات اختالفی است، که به نظر می

باشأد. در تعریأرات د آن جأاری نمأیرارده قاعده در مأووو مالحظه برخی از اخبار  یدق حد بر آن  

های غ ر مقدر در روایات و مصادر فقهی قأول بأه جریأان قاعأده باتوجه به استعمال حد در مجازات

 تراست.قوی

جهت احساس استغنای از قاعأده درأ بأه دل أل بهتسنن  در نظا  حقوقی برخی از کشورهای اهل  (3

مقررات موضوعه، در خصوو قاعده سکوت اخت أار  ر ر به ن ع متهم دسوجود ایل برائت و قاعده ت 

طور کلی و یأا نسأبت بأه ها بعد اثباتی قاعده را یا بهشده است، لکن تعداد قابل توجهی از این نظا 

قاعده عالوه ها  دهد در این نظا ند. پ وهش حاضر نشان میانظر داشتهبرخی از شبهات اثباتی میمح

 لی از تعریرات و دیات انصراف دارد.ورا ن ر شامل شده    بر حدود، قصاو

بعأد اثبأاتی قاعأده درأ بأرای   1392در حقوق کشور ما با تصویب قأانون مجأازات اسأالمی در  

کأه نأاظر بأر  218ن در کنأار مأاده گذار قرار گرفت. مقنطور جامع مورد توجه قانونن ست ن بار به

ر اجرای قاعده در جرایم تصریح نمود، بطور میلق  به  120  در مورد حدود بود، در مادهجریان قاعده  

دانان قاعأده را در حأدود، قصأاو، دیأات و تعریأرات جأاری و هم ن موجب شده بس اری از حقوق 

باید قاعده را در کل ه حدود قابل اعمأال   بدانند. باوجود این هرچند نظر بر عمو  و اطالق مواد مربور

و روح حاکم بر قأانون مجأازات   پشتوانه فقهی  جهت فقدانیات بهددر مورد  ؛ لکن باید گ ت  ستدان

در مقأررات قأانونی   اسأتقرای، اطالق قانون را باید حمل بر اهمال نمأود. در مأورد قصأاو  اسالمی

ز ، این جرایم و مقد  دانستن ایأول فقأاهتی داردگذار در احکایت از نپذیرفتن قاعده از سوی قانون

. در نمایند قابأل نقأد اسأتسبت به قصاو ن ر اعمال مینها که قاعده را  هاین رو رویه قیایی دادگا



ه(26)پیاپیه،هههه1401ههنهاییزهوهزمستاهپههههه،هدومههههه،شمارهههسیزدهمهلهاسحقوقهکیفریه/هژپوهشنامهههللههاکرمیاروح 26

 

سو، و استقرار این ماده در کتأاب کل أات از از یک  120توجه به اطالق ماده    خصوو تعریرات ن ر با

عد  پأذیرش چنأ ن ه در این دسته از جرایم شد، چه دریورت  دیگر، باید قائل بر تعم م قاعدسوی

 شود.لغو می 120اده  م، در عمل 218اده  مدیدگاهی باوجود  
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 .دارالحدیث:  قاهره،  4 ر  ،المقتصد هایهالمجتهد و نیه بدا،  ق(.ه1425)، محمدإبن رشد قرطبی

دار عأالم : ریأاض  ،  6  ر  ،رد المحتار علی الدددر الماتددار،  ق(.ه1423)  محمد أمأ ن  ،ابن عابدین

 .الکتب

 . ت أالفکار الدول هبب روت:  ،  المغنی، (2004)  عبداهلل  ،مقدسی  قدامه ابن

ی أحکددام الشددریعه  آثاره فدد الدارین و    إختالف،  ق(.ه1424، عبدالعریر )إبن مبروک األحمدی

 .، مدینه منوره: جامعه االسالم ه بمدینه المنوره1چاپ ،  2 ر،  االسالمیه

 اسالمی. بل غاتت دفتر:  قم، 4ر  ،غایه المراد،  ق(.ه1414) محمد،  ]شه د اول[  ابن مکی عاملی

 ارالکتأابد:  جأابأی  ،2چأاپ    ،  5  ر  ،ائقالدق زکن شرح  الرائق  البحر،  (تابی)  الدینزین  ،نج م  ابن

 .االسالمی

 .دارالکتب العلم ه: ب روت  ،1چاپ   ،10 ر  ،القدیرشرح فتح،  ق(.ه1424) محمد  ،هما  حن ی ابن

 تأرفد:  قأم  ،1چأاپ    ،13  ر  ،  البرهددان  و  الفائددده  مجمددع  ،ق(.ه1403)  احمد،  ]مقدس[  اردب لی

 .اسالمی انتشارات

-71.صیأ، 37شماره  ،مالساللیهمبیت عهلفقه ا ،«2قاعده درأ رو »قلم ،(1383) رضا  ،استادی

94. 

 ، های حقوق کیفددریآموزه  ،«در حقوق ایرانقاعده درأ    شبهه موضوع»  ،(1399)  اهللروح  ،اکرمی

 .28-3.صی،  20شماره 

 ،2چأاپ  ،  1  ر  ،بر حقوق جزای عمددومی یدرآمد،  (1395)  محسنغالمحس ن و برهانی،    ،الها 

 .ننشر م را: تهران

 .الکتب  عالم دار:  ریاض  ،اعالقن کشاف  ،ق(.ه1423) منصور  ،هوتیب

 .مکتبه االسدی: مکه مکرمه ،3چاپ  ، 4  ر  ،الممتع  ،ق(.ه1424)الدین  زین ،تنوخی حنبلی
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عددالی  دیوان  بموعه آرای قضایی شعمج  ،(1395)  قیاییاست رار و میالعات رویهپ وهشکده  

 .نتشارات قوه قیای هکر امر: هرانت  ،1چاپ   ،کشور: کیفری

مجموعه عمر: جمیع أحکام النقض الصادره مددن وقددت إنشددا     ،(1983)  أحمد محمد  ،ملج

 .نابی: اسکندریه،  2 ر،  1931محکمه النقض المصریه  

یک أد بأر قأانون تده درأ در قصأاو بأا  »جریان یا عد  جریان قاع   ،(1400)  احمد  ،آبادیحاجی ده

 .212-177.  صی، 25ه  شمار  ،لعات فقه و حقوق اسالمیمطا، «1392مجازات اسالمی  

و تطبیقاتدده   شرح قانون االثبددات االسددالمی السددودانی  ،(2000)  بدریه عبأدالمنعم  ،حسونه

 .اکادیم ه نایف العرب ه:  ریاض  ،1چاپ ،  القضائیه

م لرسأول االعظأمرکر ا:  ب روت  ،2چاپ    ،نوالفقه: القان  ،ق(.ه1419)  محمد  س د  ،ش رازی  حس نی

 .و النشر اهلل عل ه و آله( للتحق ق)یلی  

: قأاهره  ،1چأاپ    ،الشبهات و أثرها فی العقوبدده الجنائیدده،  ق(.ه1406)  محمد  نصورم  ،ح ناوی

 .میبعه االمانه

 .اسماع ل ان:  قم  ،2چاپ   ،4  ر،شرائع االسالم  ،ق(.ه1408أبوالقاسم جع ر ) ،[محقق]  حلی

 ، مجددر فقهی حقوقی واکنش علیهبررسی  حقوق جزای عمومی:  ،(1396)  مرادعلی  ،یح در

 .سمت انتشارات: تهران  ،2چاپ 

 .نشر شهر دانش: تهران ،27چاپ  ، 1 ر  ،آیین دادرسی کیفری  ،(1394)  ، علیخالقی

القصأاو و الدیأه »الشبهه التی تسق  القصأاو: قأرا ه فأی قأانون    ،(2018)  ول د محمد  ،دقدیقه

 .54-37یص.  ، 3ه  شمار  ،معه صبراته العلمیهمجله جا ،بی« الل

 .انتشارات جاودانه جنگل: تهران ،2چاپ   ،2 ر  ،3ومیحقوق جزای عم ،(1393)  عباس ،زراعت

، کویت: وزاره االوقأاف 2چاپ ، 2 ر، المنثور فی القواعد الفقهیه  ،ق(.ه1405أبوعبداهلل )  ،زرکشی

 .الکویت ه

اپ چأ، 2 ر ،میه الغرا لقضا  و الشهاده فی الشریعه االسالظام ان  ،ق(.ه1418)  جع أر  ،سبحانی

 .السال  همؤسسه اما  یادق عل:  قم  ،1

 .دارالمعرفه: ب روت  ،9 ر  ،المبسوط  ،ق(.ه1414)الدین شم  ،سرخسی

  بامدداره الددنقض محکمدده احکددام ضو  فی الحدیه الزنا جریمه  ،(2015)  عریف  یاسر  ،سل مان

 .القیا  دائره  ابوظبی:  ،العلیا  یهدااإلتح المحکمه و  بیابوظ

ایأل چهأار  قأانون  یبأازخوان  یاسالم  نیدر پرتو مواز  ی ر ک  ن قوان»  ،(1400)  حس ن  ،ل مانیس

 .76-53. صی،  31شماره   ،حقوق بشر، «در پرتو قواعد حاکم، مصلحت، و حقوق بشر  یاساس
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 مکتبأه  منشورات:  قم  ،1پ  اچ  ،4  ر  ،الرائع  قیحالتن  ،ق(.ه1404)  مقداد  الدینجمال  ،حلی  س وری

 .النج ییالمرعش اهللهآی

 .دارالکتب العلم ه:  جابی  ،1چاپ ،  و النظائر االشباه  ،ق(.ه1411) الدینجالل ،یس وط

 .دارالمعرفه :، ب روت1چاپ ،  4 ر،  مغنی المحتاج  ، (1997) الدین محمدشم  ،شرب نی

 .ا: دارالکتب العلم هجبی،  3 ر ،المهذب  ،تا(أبواسحاق إبراه م )بی ،ش رازی

 .خورش درتو انتشارات پ :  قم  ،3 چاپ،  1 ر  ،ات قضاییاستفتائ ،(1388) یوسف  ،یانعی

مجلدده کلیدده الشددریعه و   ، »الشبهات و أثرها فی در  الحأدود« ،(2011)  عثمان جمعه  ،ضم ریه

 . 390-309یص.  ، 29شماره   ،الدراسات االسالمیه

ب أت ال، قأم: مؤسسأه آل1چأاپ  ،  15و  16  ر  ،مسددائللریاض ا  ،ق(.ه1418)  س دعلی  ،طباطبایی

 .السال  همعل

 3چاپ  ،5و    8  ر  ،االمامیه  فقه  فی  المبسوط  ،ق(.ه1387)  حسن  محمدبن  ،[الیائ هش خ]  طوسی

 .السال عل ه الجع ریه اآلثار إلح ا  المرتیویه المکتبه: تهران ،  

 مؤسسأه  :قأم  ،1چأاپ    ،14  ر  ،فهاماألمسالک  ،(ه.ق 1413)  الدینزین  ،ثانی[  ]شه دعاملی جبعی

 ه.سالم اإل المعارف

ها فی إسقاط العقوبه: دراسه مقارنه بین الشددریعه و  أثرالشبهه و   ،(2016)حباس    ،عبدالقادر

 .جامعه وهران: رساله الدکتوراه، الجرائر  ،القانون

: ب أروت،  1  ر  ،بالقددانون الوضددعی  مقارندداًالتشریع الجنائی االسالمی    ،(تابی)عبدالقادر    ،عوده

 .لکاتب العربیدارا

 فقه  مرکر:  قم  ،1چاپ    ،لشهاداتا  و  القضا :  لشریعها  تفصیل  ،ق(.ه1420)  محمد  ،لنکرانی  فاضل

 .السال عل هم االطهار االئمه

 .اسماع ل ان:  قم  ،1چاپ   ،4 ر  ،الفوائد  ایضاح  ،ق(.ه1387) محمد أبوطالب ،حلی ف رالمحقق ن

 مکتبأه  شأوراتمن:  قأم  ،1چأاپ    ،2  ر  ،رائعالشدد مفاتیح  ،(تابی)  محسن  محمد  مال  ،کاشانی  ف ض

 .النج ییالمرعش اهللآیه

 .دارالکتب العلم ه:  جابی  ،2چاپ ،  7و 4 ر  ،بدائع الصنایع  ،ق(.ه1406)الدین  عال ،  کاشانی

، «راتیأتعردرأ در حأدود و    یاعمال قاعده   یقلمرو و شرا»  ،(1396)  ک ومرث و دیگران  ،کالنتری

 .  128-105. یص،  20شماره  ،قوتعالی حق

دارالکتب : ب روت ،4 ربوالحار،  حواشی یالح محمد أ  با  ،الرعایهعمده   ،(2016)  الحیدعب  ،لکنوی

 .العلم ه
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 .دارالغرب االسالمی:  جابی  ،1چاپ   ،3 ر  ،التلقین شرح  ،(2008)أبوعبداهلل   ،مازری

 .: دارالکتب العلم ه، ب روت1پ اچ،  13و   14 ر،  کبیرالحاوی ال  ،ق(.ه1419سن )أبوالح  ،ماوردی

 .اسالمی فرهنگ  بن اد:  مق ،2چاپ   ،10 ر  ،ینالمتق  روضه  ،ق(.ه1406)  محمدتقی  ،یلسمج

 .الجامع ه المیبوعات دار: اسکندریه  ،اإلسالمی الجنائی الفقه  فی  دراسات  ،تا(عوض )بی  ،محمد

در پرتأو نظریأه می قأانون مجأازات اسأال 292ت س ر تبصأره مأاده »  ،(1400)  عباس  ،محمدخانی

 .  192-175یص. ،  23شماره   ،پژوهشنامه حقوق کیفری، « م رمستقغ سو ن ت 

سنجی یدور حکأم بأر اسأاس فتأوای قانون اساسی و امکان  167ایل  »  ،(1399)  علی  ،مدیانمح

 .  241-221یص. ،  22شماره   ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،«اخف

نتشأارات فتر اد: قم ،2چاپ   ،ها و الاواصلفقلکتاب القصاص   ،ق(.ه1410)  آقارضا  ،مدنی کاشانی

 .اسالمی

 .نشر الهادی:  قم  ،1چاپ   ،فقهمصطلحات ال  ،(1377) م رزاعلی  ،مشک نی

چاپ انأه :  قأم  ،1چأاپ    ،تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضا   ،(تابی)  محمدهادی  ،معرفت

 .مهر

: قأم ،1چأاپ ، 1 ر ،عزیراتالت  اهه: کتاب الحدود وأنوارالفق ،ق(.ه1418)  نایأر  ،ش رازی  مکار 

 .ال السطالب عل هأبی ات مدرسه اما  ام رالمؤمن ن علی بنانتشار

رساله للماجست ر، ریاض: جامعأه   ، التعزیر بالشبهه فی القضا  السعودی  ،(2018)  ه ثم  ،مل  ی

 .األمن ه نایف العرب ه للعلو 

 نشر م ران.: انر، ته1، چاپ 3عمومی حقوق جزای  ،(1399)عباس   ،منصورآبادی

: قأم ،2چأاپ  ،1و 2 ر ،التعزیددرات  فقه الحدود و ،(ه.ق 1427) بدالکریمسأ دع  ،دب لیارموسوی  

 .انتشارات دانشگاه م  د

 .راننشر م : تهران ،20چاپ ،  جرایم علیه اشااص ،(1394)حس ن   ،م رمحمد یادقی

 .العربی التراث  ا حإ دار: ب روت  ،7اپ چ  ،41 ر  ،جواهرالکالم  ،ق(.ه1404) محمدحسن  ،نج ی

 .السال الب ت عل همآل سسهؤم:  قم  ،1اپ چ  ،18  ر،مستند الشیعه  ،ق(.ه1415)مال احمد   ،راقین

 .دارال کر:  جابی ،2  ر،الفواکه الدوانی  ،ق(.ه1415، احمد )ن راوی

قأانون اإلثبأات  »أثر الرجأوع عأن اإلقأرار فأی ال قأه االسأالمی و  ،ق(.ه1427ان )محمد سل م  ،نور

 .192-152یص. ،   8، سال چهار ،شمارهات االسالمیهعه و الدراسمجله الشری، دانی«وسال

 .دارال کر:  جابی  ،20 ر،المجموع: شرح المهذب  ،تا()بی ، یح ینووی
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مؤسسأه : قأم ،1چاپ ، 1 ر ،فقهیه معاصرهائات قر  ،ق(.ه1423)  محمود  س د  ،هاشمی شاهرودی
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