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جایگاه وحدودقاعده درء وکاربردآن درقانون مجازات اسالمی

چکیده:

قاعده درء از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع

قضایی بدان استناد می شود. هر عاملی که سبب ایجاد شبهه نزد قاضی شود به طوری که « درءِ » است،

طبق قاعده « درء » قاعده انتساب جرم به مجرم مورد شک واقع گردد، مجازات (حد، قصاص یا تعزیر ) از

مجرم ساقط می شود . پیرامون قاعده موصوفه ازحیث داللت و محتوی و حتی مستندات مباحث متعددی

چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه

شبهات اعم از اکراه،اضطرار،اجبار،شبهه حکمی وموضوعی را شامل می شود.در تحقیق پیش رو ضمن

بررسی جوانب فقهی قاعده درء به ساختار قاعده در مفهوم قطع و یقین به حلیت و مجاز بودنذ اشاره شده

است وسپس به بررسی کاربردآن در قانون مجازات اسالمی  پرداخته و حسب مورد در خصوص امکان

اعمالش در عناصر عمومی جرم،علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های

متعددی پی ریزی  شده است نتیجه اینکه درء، اگر در دادگستریها به نحو صحیح از آن استفاده شود،

جان هزاران متهّم بیگناه را نجات خواهد داد. قاعدهی فقهی، حکمی بسیار کلّی است که منشاء استنباط

احکام محدودتر واقع میشود و اختصاص به یک مورد خاصّ ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار

میگیرد و در قوانین مجازات اسالمی کاربرد فراوانی دارد، به موجب این قاعده، هرگاه در اثر وقوع شبههای،

اعم از شبهه در موضوع و یا شبهه در حکم، انتساب جرم به متّهم مورد شک و تردید قرار گیرد، قاضی

موظف است که از اعمال مجازات، جلوگیری کند.
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The rule of interpretation of doubt in favor of the accused is a clear indication of the rules
of jurisprudence. This principle is based on jurisprudence and criminal law, and even in the
issuance of a ruling in the judicial authorities. Regarding to this rule, if a judge is to be
questioned about the attribution of a crime to a defendant due to a pseudo-occurrence,
whether in doubt or in doubt, the judge is required to prevent the punishment. Any factor
causing a doubt to the judge in such a way as the "Dare" is, according to the principle
"Dare", the principle of the attribution of the offense to the offender is suspected, the
punishment of the accused will be null. There are many issues surrounding this rule in
terms of implications and content, and even documents, from Jurisprudents and lawyers.
The usual view is that the rule includes all doubts, such as reluctance, urgency, coercion,
arbitrariness, and subjectivity. In this research, the jurisprudential aspects of this principle
are referred to the basic structure, in the concept of interrupting and confident of the
possession license.  Then,  it  examines its  application in  the Islamic Penal  legislation.
Regarding the possibility of its implementation, there have been numerous discussions: in
the general elements of crime, the causes of crime and its impact on the conditions for
realization. The result is that Dare principle, if properly used in the judiciary, will save the
lives of thousands of innocent defendants. The jurisprudential principle is a very general
decree which is the source of the inference of the lesser provisions. The jurisprudential
principle does not devote to a particular case, but it is based on various and different
rulings. The jurisprudential rule is widely used in the Islamic Penal legislation.
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