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بررسی اصول و کیفیت مجازات با نگاه به حق الناس و حق ا... بودن مجازات

چکیده:

یک تقسیم بندی که تا حدود زیادی به قابل گذشت وغیر قابل گذشت بودن جرائم ارتباط پیدا میکند،

تقسیم بندی جرائم به حق الله وحق الناس است. این تقسیم بندی نیز تلویحاً در قانون مجازات اسالمی

وقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مورد اشاره قرار گرفته است. در اینجا نیز

این سؤال مطرح میگردد که از میان جرائم مندرج در قانون مجازات اسالمی وسایر قوانین، کدام جرم حق

الله وکدام حق الناس است؟ وضابطه تعیین حق الله وحق الناس چیست؟

اصطالح حق الله در مقابل حق الناس قرار دارد، بسیاری از فقها وحقوقدانان آن را به حقوق عمومی تفسیر

کردهاند واستدالل نمودهاند که چون خداوند بی نیاز است واز هیچ بایت برای او منفعتی قابل تصور نیست،

لذا حقی که شارع در رابطه با کل جامعه اسالمی وامت اسالم در نظر گرفته، اصطالحاً حق الله نامیده

میشود، اما عدهای از فقها وحقوقدانان با چنین برداشتی مخالف بوده وتفسیر حقوق الله به حقوق عمومی را

صحیح ندانسته وگفته اند حقوق عمومی جزء حقوق وضعی (قراردادی) است که برای حفظ نظم ومصالح

جامعه وضع میشود، در حالی که حقوق الله، حق سلطنت خداوند بربازخواست بندگان در قبال ارتکاب

افعال مورد نهی او وضع شده است. در این پژوهش به بررسی فقهی و حقوقی مجازات از نگاه حق ا... یا حق

الناس بودن آن میپردازیم.
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M.A. Thesis:

The principles and the quality of execution by looking at
the rights of people and the right of being punished
Abstract:
A categorization that, to a large extent, is linked to a passable and non-expedient crime, is
the categorization of  crimes against  Allah and Allah.  This  division is  also implicitly
mentioned in the Islamic Penal Code and in the Public Prosecutor's Courts and in the
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Criminal Code. Here, too, the question arises as to which of the offenses set forth in the
Islamic Penal Code and other laws, which is the offense of God and what is the right of
allegiance? What is the question of determining God's truth and good deeds?
The term al-Qa'ullah is in contrast to the law of justice. Many jurisprudents and lawyers
have interpreted it to public rights, and have argued that since God is unnecessary and is
not  conceivable  from any  bite  for  him,  then  the  right  that  is  binding  on  the  whole
community Islam is considered to be the title of the Islamic faith, the so-called God, but
some of the jurisprudents and lawyers disagreed with such an opinion, and they did not
correctly understand the law of God for public rights, saying that the public rights are the
legal status (contract) that is required to maintain order and morality The community is set
up, while the rights of Allah, the right of the kingdom of God, is to bring the servants to
heart  He  has  committed  the  commission  of  verbs.  In  this  research,  we  examine
jurisprudence and legal punishment from the point of view of the right ... or the right to
claim it.
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