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بررسی مبانی فقهی نژاد ومذهب مجرم درتعیین مجازات درنظام حقوقی جمهوری
اسالمی ایران

در این پایان نامه درباره نقش نژاد و مذهب مجرم در تعیین مجازات در نظام حقوقی ایران، در قالب 3

فصل در صدد خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای در فقه و قانون مجازات اسالمی داشته باشیم. رنگ و

نژاد دو نشانه از نشانههای مهم نژاد هستند که دیدگاه اسالم در مورد تعصبات شدید نژادی و قبیلگی را

بیان میدارد. همچنین بررسی مذهب و تأثیر آن در تخفیف و تشدید مجازات از عناوین مورد بحث در این

پژوهش میباشد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است ویژگیها و خصوصیات مجرم همواره در تعیین کیفر مورد توجه بوده و

هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و

نژاد مجرم، در قوانین کیفری و رویه مجریان عدالت کیفری عاملی اساسی در تعیین کیفر است. این

خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف کیفر عمل میکنند.
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M.A. Thesis:

Legal study of race and religion in the Iranian system in
sentencing criminals
In this  dissertation on the role of  the offender's  race and religion in determining the
punishment  in  Iran's  legal  system,  in  the  form  of  three  chapters,  we  will  seek  a
comprehensive study of jurisprudence and the Islamic Penal Code. The color and race of
the two signs are important signs of the race, which expresses the viewpoint of Islam about
the intense racial prejudice and tribalism. Also, the study of religion and its effect on the
reduction and intensification of punishment is one of the topics discussed in this research.
The results  of  the research indicate  that  the characteristics  and characteristics  of  the
offender  have always been attentive to the determination of  punishment.  Despite  the
stipulation  of  the  laws  and  the  claims  of  criminal  law  enforcement  officers  on  the
equalization of individuals against the law, today the religion and race of the perpetrator are

صفحه:



سامانهی جستجو در پایاننامهها

a cornerstone in the criminal law and the practice of criminal justice enforcement. These
qualities sometimes act as a factor and sometimes act as an acronym for punishment.
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