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 چکیده

در حاکم بر آن جامعه است. و کارآمد یک جامعه، وجود نظام جزایی منسجم و تمدن فرهنگ  یهانشانهاز 

لزوم مقابله با مجازات نمودن افراد بدون وجود اصل قانونی بودن مجازات یا اصولی چون هر کشور  نظام جزایی

بر مرتکبان لزوم مجازات مجازات و اجرای آن،  به در حکممداخله مقام صالحیتدار قانونی  الزام بهمتن قانونی، 

، تحت جرم و نه نسبت به کسان و نزدیکان و خاندان خاطی، توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که شخص

رعایت این اصول هستند که  محاک آن عوامل مرتکب جرم شده و لزوم تناسب بین جرم و مجازات یسلطه

 .اجرای یک محاکمه عادالنه و قانونمند را فراهم کند ینهیزم تواندیم

 واژگان کلیدی: مجازات، عدالت، اصول حاکم بر مجازات

 مقدمه

 8811 – نجفی ابرند آبادی) برای زندگی گروهی گرد هم آمدند وجود داشته است. هاانسانبزه از سالیان پیش که 

خانواده مجنی جویی نزدیکان و خاندان آن فرد در معرض انتقام  یهیکل شدیمدر گذشته اگر کسی مرتکب جرمی  (18ص: 

نظم و حمایت از کننده ایجاد  توانستیمرعایت این اصول  هاصولی حاکم شد ک هامجازاتبر ،  هاسالعلیه بودند. ولی پس از 

با وضع قوانین سعی دارد که زمینه را برای تحقق عدالت فراهم نماید در هر کشوری در واقع  .حقوق فردی و اجتماعی باشد

اعمال و عکس العمل در برابر این رفتارهای مجرمانه،  نیترییابتداکه اولین و را جرم انگاری کرده رفتارها  یاپارهبدین منظور، 

بر پایه و اساس اصولی صورت گیرد که  ستیبایمزات بر مرتکب تحمیل مجاباید توجه داشت که و  مجازات استاجرای 

، اصل هامجازاتاصل قانونی بودن در استقرار عدالت دارند عبارتند از:  یازجمله اصولی که نقش مهمو  منطبق بر عدالت باشد

اصل رعایت کرامت  ،هامجازات بودن، اصل فردی هامجازات، اصل شخصی بودن هامجازات، اصل تساوی هامجازاتقضا مندی 

 انسانی و تضمینات حقوق دفاعی متهم و اصل تناسب بین جرم و مجازات.

 مجازات یهایژگیو .1

از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه طرد سازند و از سوی دیگر  توانندیمدارای خصوصیاتی هستند که  هامجازات

 توانندیمو خصوصیاتی دارند که در نهایت  هایژگیو هامجازاتبه عبارت دیگر  او را اصالح کنند و یا جامعه را متنبه گردانند.
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ناشی از جرم را به طور کلی برآورده کند اما تا  یهاانیزنظم را به جامعه باز گرداند هرچند ممکن است این اعاده نظم نتواند 

را تشکیل  هاآنجوهر ذاتی  هامجازاتخصوصیات حمایت از جامعه و بزه دیده را فراهم کند.  یهانهیزم تواندیمحدود زیادی 

و اهداف پیش آید. مطالب  هایژگیوباید تفکیک شوند هرچند در برخی موارد ممکن است اختالط  هاآنو از اهداف  دهندیم

 هستند. هامجازات یهایژگیوپسین از جمله 

 آمیز بودن ریتحق .1-1

اعمال مجازات بر فردی است که  هاواکنش. از جمله این دهدیمجامعه در قبال انجام جرم، از خود واکنش نشان 

مقررات جامعه را نقض نموده است. تحقیر آمیز بودن مجازات با دور کردن مجرم از اجتماع و ایجاد فاصله بین او و دیگر افراد 

خصیصه تحقیر آمیز بودن را جست مانند اجرای  توانیماجرای مجازات نیز  ینحوهدر مورد  یحت .شودیمجامعه محقق 

 عام و یا انتشار حکم محکومیت در رسانه جمعی. مألر مجازات د

 آور بودن )آزار دهی و آسیب رسانی( عذاب .1-2

این  اثر مجرم باید عذاب و رنجی را که با ارتکاب جرم به دیگران و جامعه تحمیل کرده است، خود نیز تحمل کند.

که از قصاص عضو یا قصاص نفس سخن  آنجا دید. توانیمخصیصه را در قوانینی که به مقابله به مثل اعتقاد دارند به روشنی 

 ییفرهایک به خود او بازگردانده شود. ناًیعهدف این است که عذابی را که مجرم بر شخص مجنی علیه وارد آورده  شودیم رانده

 .کنندیمچون شالق، حبس و... نیز همگی هدف رنج آور بودن را برای مجرم دنبال 

 بودن مشخص .1-3

احتمالی و متغیر  یهامجازاتکه معین و مشخص باشند.  ابدییمو اهداف ناشی از اعمال مجازات، تنها زمانی تحقق  هامجازات 

 کند. نیتأم هاستمجازاتارعاب و هراس مجرمین را که یکی از اهداف  تواندینم

 جبران خسارت ناشی از جرم تیقابل .1-4

و  شدت مجازات باید بتواند به نحوی ضرر و زیان مادی یا معنوی وارد شده بر مجنی علیه در نتیجه ارتکاب جرم، جبران کند. 

 .شودیمنیز با در نظر گرفتن نوع جرم، چگونگی و میزان خسارت وارده تعیین  هامجازاتمیزان 

 بودن یقطع .1-5

قانونی، قانونا رسیدگی مجدد امکان  یهامهلتونی تجدید نظر و یا گذشتن پس از رسیدگی به دعوای کیفری و طی مراحل قان

 موضوعی. یهااشتباه، به جز در مورد اعاده دادرسی یعنی رفع کندیمپذیر نیست و حکم اعتبار امر مختومه پیدا 

 1مجازات اهداف .2

از نظر آنان کیفر باید اصالح کننده، درمان کننده و مفید باشد.  گفتندیمو استحقاقی سخن  نئوکالسیک ها از کیفر شایسته

این حق غریزی نادیده گرفته  یاجامعهطبیعی بشر، امنیت است، بدیهی است که در هیچ  یازهاین نیتریادیبنیکی از 

 از: اندعبارت هامجازاتاهداف  نیترمهم .دهدیمو پاداش سخت  کندیم ارعاب ،ترساندیم، لذا جامعه برای حفظ آن شودینم

 

 

 

                                                           
 مجازاتهدف ذهنی  و( اصالح و تربیت) مجازاترا به هدف عینی  هامجازاتحقوق جزای عمومی خود اهداف  یزمینهمرحوم دکتر نوربها در کتاب 1 

 .اندنموده تقسیم( اجرای عدالت)
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 2ارعاب و اصالح بزهکار .2-1

از کرده خود پشیمان شود و دست  کندیمکه مجازات بر او بار  این است که بزهکار با تحمل مشقتی هامجازاتیکی از اهداف 

که هرچند امروزه اصالح و تربیت بزهکار  اندداشتهحقوقدانان در این خصوص بیان  یبرخ از ارتکاب اعمال مجرمانه بر دارد.

 توانینمعنوان شد  هامجازاتبه عنوان ویژگی  قبالًکه  هامجازاتبیش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهر 

 پرداخت. هامجازاتبه اصالح و تربیت و باز اجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات  صرفاً

 سایرین ارعاب .2-2

اندیشه که جامعه از خطای هیچ کس بی دلیل چشم پوشی نخواهد کرد باید در اذهان مردم رسوخ کند و ترس از مجازات  این 

 .شودیمموجب عدم ارتکاب اعمال مغایر با قانون شود، چرا که ترس از اجرای مجازات یک عامل بازدارنده محسوب 

 از جامعه تیحما .2-3

از جامعه در مقابل خطراتی که ارتکاب اعمال مجرمانه و مغایر با قانون آن را تهدید کرده  باید ابزاری وجود داشته باشد که

 است و امنیت و نظم آن را بر هم زده است، محافظت کند و این ابزار همان مجازات است.

 حاکم بر مجازات اصول .3

و  هامجاهدات یجهینت هاآنکه سابقه طوالنی در تاریخ دارند و هریک از  کنندیماصولی حکومت  هامجازات یهیکلبر 

 :اندلیذ. این اصول به قرار اندنشدهبی دریغ و بی وقفه نستوهانی است که هرگز از تالش خویش خسته  یهاکوشش

 هامجازاتقانونی بودن  اصل .3-1

در تمام کشورهای متمدن مورد قبول قرار گرفته اصل قانونی بودن  باًیتقراصول حقوق جزا که  نیترمهمیکی از 

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی آمده است؛ هیچکس به موجب  11( در ماده 132ص  8831 –محسنی )جزاست حقوق 

می باشد که در این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد نخواهد داشت مگر اینکه عمل وی، در زمان وقوع منطبق با یکی از جرای

نیز دیده 8( به موجب این اصل که حتی در کالم شعرا 38ص  8831 –شریعت باقری )صالحیت دیوان کیفری بین المللی است 

 یجملهدر  توانیم( ریشه این اصل را 11ص  8812 –حجاریان )، هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست شودیم

در مقررات اسالمی را با آن قسمت از  هامجازاتدید. اصل قانونی بودن  (ون قانون وجود نداردهیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بد)

. کنندیمتوجیه  قبح عقاب بالبیان یقاعده: ما کنا معذبین حتی نبعث رسوال، و نیز دیفرمایممبارکه سوره اسرا که  یهیآ

در قوانین کشور ما نیز به این اصل در قوانین مختلف اشاراتی شده از جمله قانون اساسی که در  (822ص  8812 –)نوربها 

این  1 یمادهکه حکم به مجازات باید به موجب قانون قانون باشد یا در قانون مجازات اسالمی که  داردیممقرر  811اصل 

باید از  هاآنبه مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای  حکم داردیمقانون اخیر الذکر که اشعار  81قانون همچنین ماده 

                                                           
 قطعا  اما باید اذعان داشت که اگر نظم عمومی را به عنوان هدف مجازات مطرح کنیم  کندمیهر چند حقوق جزا ایجاد نظم عمومی را به عنوان هدف قبول 9 

دکتر عباس زراعت،  ((حقوق جزای عمومی)بخش کلیات ). تمامی مطالب این بخش تلخیصی است از شرح قانون مجازات اسالمی به اشتباه خواهیم رفت

 با تلخیص و اضافات 143و  149ص 

 :فرمایدمیچنان که مولوی 8 

 بی گناهی کی برنجاند خدا؟ لیک بی اصل نباشد این جزا

 هیچکس ندورد تا چیزی نکاشت برنداشت هیچ وازروزر غیری

 در قبول حق، چو اندر کف کمان آنکه بی وزرست شیخ است ای جوان
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طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. از این اصل دو قاعده مهم عطف به ماسبق 

 .شودیمنشدن قوانین جزایی و تقسیر مضیق قوانین کیفری نتیجه 

 

 هامجازاتقضامندی  اصل .3-2

. اصل شودیممقام صالحیتدار قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن تاکید  یمداخلهامروزه در حقوق جزا بر لزوم 

مقام صالحیتدار قانونی در حکم  یمداخلهبه معنای لزوم  باشدیمکه از اصول بنیادین حقوق جزای نوین  هامجازاتقضامندی 

در حکم به محکومیت کیفری و  تواندینمقانونی الزم  یهاتیصالحکس بدون  به مجازات و اجرای آن است بر این اساس هیچ

دارد  هامجازاتو  جرائمسزادهی متهمان مداخله کند. حقوقدانان کیفری از این اصل که پیوند معناداری با اصل قانونی بودن 

 اندکردهل اصل قانونی بودن مجازات ارزیابی اصل قضایی بودن مجازات و گاه آن را مکم. گاه آن را اندکردهتعبیرهای گوناگونی 

برای  هامجازات. با این حال اصل قضامندی انددانسته هامجازاتو  جرائمقانونی بودن  یهاجلوهو برخی آن را از نتایج و 

اجتماعی شده  برقراری نظم و انضباط یهیماافراد خود سر و فاقد صالحیت قانونی است که التزام به آن  یمداخلهممنوعیت از 

 3عادالنه و استقرار امنیت قضایی شهروندان است. یمحاکمهو زمینه ساز رعایت حق متهمان برای برخورداری از 

 هامجازاتتساوی  اصل .3-3

، کردهیمکیفرهای متفاوتی برای نجبا و رعایا پیش بینی  غالباًبکاریا در شورش علیه حقوق موضوعه زمان خود که 

 یهمهباید برای  هامجازاتبرای نخستین و آخرین شهروندان را مطرح کرد. به عقیده بکاریا  هامجازاتاصل یکسان بودن 

( به موجب این اصل کسانی که در شرایط مشابه مرتکب جرم 18ص  8811 – نجفی ابرند آبادی)شهروندان یکسان باشد 

( هر چند در منابع اسالمی نیز بر این مسئله تاکید 823ص  8838 –سلیمی )، باید مجازات مشابهی را تحمل نمایند شوندیم

نباید مانع از آن شود  هامجازاتاال در تقوا. اما اصل تساوی  اندنداشتهشده که همه افراد آدمی یکسان بوده و برتری بر یکدیگر 

ی هر مرتکبی نادیده گرفته شود، فردی، اجتماعی، اقتصادی و به طور کلی اوضاع و احوال اختصاص یهایژگیوکه وضعیت و 

توجه به جرم نباید ما را از توجه به مرتکب جرم غافل کند. از این رو الزم است عالوه بر عمل مشابه شرایط مشابه را نیز در نظر 

 همان( –سلیمی )گرفت تا بتوان مجازات مشابهی برای تخطی کنندگان از قانون اعمال نمود 

 هامجازاتشخصی بودن  اصل .3-4

اشاره شده است. حضرت  شودیمدر آیات و روایات فراوانی به این اصل که یکی از عناصر کیفری در اسالم قلمداد 

بدانید نباید )علی )ع( پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم، خطاب به امام حسن و امام حسین )علیهما السالم( فرموند: 

ص  8811 –ن فرموده حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسالم است. )محقق داماد کس دیگری جز قاتل من کشته شود ...( ای

فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمال بوده و نه نسبت به کسان و نزدیکان خاطی. به عبارتی  هامجازاتاین اصل  طبق( 813

یفری شخصی ئولیت کنیز مس 1یمجازات شود. به موجب قانون مجازات اسالم شخصاًهرکس مسئول اعمال خود بوده و باید 

است در حقیقت هر انسانی، خود مسئول اعمال ارتکابی خویشتن بوده و جایز نیست که فرد دیگری را به دلیل عملی که 

: مسئولیت کیفری به علت داردیممرتکب انجام داده است مورد بازخواست و مجازات قرار داد. در این مورد قانون مارالذکر مقرر 

دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طوور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار رفتار 

                                                           
 35 الی 51. صص 1حقوق کیفری شماره  هایآموزه، هامجازات، اصل قضامندی 1339جهت مطالعه بیشتر در این خصوص رجوع کنید به نوبهار، رحیم؛ 3 

 1339قانون مجازات اسالمی مصوب  141ماده 5 
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خطای محض در صورتی که جنایت  یهاتیجنامانند مسئولیت عاقله در پر داخت دیه در  1مرتکب تقصیر شود ارتکابی دیگری

 3و جنایاتی که شخص بر خود وارد نکرده باشد 1موضحه و بیشتر از2با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود 

 هامجازاتفردی بودن  اصل .3-5

 کامالً این است که وضعیت و اوضاع و احوال و شرایط و شخصیت هر شخصی باید  هامجازاتمنظور از فردی کردن 

همان( به عبارت دیگر در حین تعیین مجازات به  –بررسی شود و مجازات متناسب در مورد هر شخص اعمال گردد )سلیمی 

با توجه به شخصیت هر بزهکار مجازات وی را بین حداقل و  تواندیمو خصوصیات فردی مرتکب توجه نمود. قاضی  هایژگیو

صل به و ... تعین کند. برخی نویسندگان از این ا حداکثر و با لحاظ کیفیات مخففه یا مشدده، تعلیق مجازات، آزادی مشروط

که  شودیم. ایشان معتقدند که مسئولیت فقط در صورتی متوجه شخص مجرم اندبردهعنوان اصل رعایت اصول اخالقی نیز نام 

 8811 –اسدی )بالغ، عاقل، مختار و دارای اراده باشد. بنابراین کودک، مجنون، مضطر و کمکره فاقد مسئولیت کیفری هستند. 

 .(38ص 

 نسانی و تضمینات حقوق دفاعی متهم. اصل رعایت کرامت ا3-6

و  21و سوره اسرا آیه  88الی  11، سوره حجر آیات 81متعددی از جمله سوره بقره آیه  یهاسورهقرآن کریم در 

در مکتب اسالم عقیده بر این است که ( 32ص  8831 –پیرانی )دیگر آیات به مسئله کرامت و شان انسان توجه نموده است 

انسان دارای کرامت خدادادی است و مادام که با ارتکاب معاصی و تیز تعرض و تجاوز به دیگران این حق را از خود سلب نکند 

که شایسته تکریم و تعظیم بوده است. دیگران مکلف به رعایت حقوق او هستند. بنابراین برهکار دیگر آن انسان شریف نیست 

لیکن لعن و نفرینی که بزهکار برای خود خریده است بی پایان نیست از این رو، قانون اساسی که ملهم از تعالیم اسالمی است 

: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی یا تبعید شده، به داردیمدر اصل سی و نهم مقرر 

( قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز 13ص  8838 –ست. )اردبیلی هر صورت باشد ممنوع و موجب مجازات ا

به تبع قانون اساسی به حفظ کرامت و حیثیت و تضمینات حقوق دفاعی متهم توجه نموده است. بابر این قانون به منظور انجام 

وجود دالیل کافی در احضار متهم، ضرورت  موارد زیر در حق متهم توجه شود. یهیکلیک دادرسی عادالنه الزم است که به 

القایی، منع اجبار، اکراه و اغفال متهم، حق داشتن وکیل و  یهاپرسشتفهیم اتهام با ذکر دالیل و منع تاخییر از اعالم آن، منع 

 .علمی مخل حق دفاع یهاروشاعالم آن به متهم، منع کاربرد 

 

 تناسب بین جرم و مجازات اصل .3-7

. اما واقع این است که این هاستمجازاتاصل فردی بودن  یدهندهشاید در نگاه اول این شبه ایجاد شود که این اصل ادامه 

، اعمال مجازات با توجه به شرایط، اوضاع و احوال و شخصیت هامجازات. زیرا در اصل فردی بودن باشدیمسخن نادرست 

جرم و مجازات، مجازات از قبل معین و مشخص بوده ولی تناسبی با عمل انجام  اما در اصل تناسب بین شودیممرتکب تعیین 

که مجازاتی متناسب با عمل انجام گرفته را  یاگونهگرفته ندارد و حال مقام قضایی باید سعی در برقراری این تناسب نماید به 

                                                           
 1339قانون مجازات اسالمی مصوب  914ماده 5 

در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده : داردیمقانون مجازات اسالمی اشعار  453ماده 7 

 سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او استعاقله است و اگر با اقرار مرتکب یانکول او از 

 عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد: داردیمقانون مجازات اسالمی بیان  454ماده 8 

 نیست سازدیمعاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهایی که شخص بر خود وارد  :داردیممجازات اسالمی مقرر  قانون 451ماده 3 
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که زیان آن به جامعه یکسان نیست به یک اندازه  بکاریا در این مورد معتقد است که اگر دو جرم را در حق مرتکب اعمال نماید.

، کندیمتا آن را از ارتکاب جرم بزرگتری که فایده بیشتری نصیبشان  ابندیینمکیفر دهند، مردمان مانعی قویتر بر سر راه خود 

برای کشتن یک قرقاول و قتل یک انسان و جعل یک سند مهم یکسان به اجرا در  مثالًمجازات اعدام  ندیبیمکسی که باز دارد. 

زیاد  یهاخونبه بهای  هاقرناحساسات اخالقی که در طول  یهیپاو بدین ترتیب  ابدیینم، تفاوتی میان این سه جرم دیآیم

تشریفات بسیار باشکوه نیاز داشته است،  شکل گرفته و به کندی و با دشواری در ذهن مردم رسوخ یافته و به براهین عالی و

 .(31ص  8813 –اردبیلی )ویان خواهد شد 

 هامجازاتو معایب اصول حاکم بر  ایمزا .4

و معایبی هستند که در مطالب معنونه زیر به تشریح هریک خواهیم  هاتیمزداری  هامجازاتهر کدام از اصول حاکم بر 

 پرداخت.

 

 هامجازاتاصول حاکم بر  یایمزا .4-1

فردی و اجتماعی، آگاهی افراد از نواهی قانونی و توجه ایشان به عواقب ضد اجتماعی که در قالب  یهایآزادحفظ 

مجازات، لزوم تساوی افراد در برابر  یسرانههمان( جلوگیری از هرج و مرج و اعمال خود  –نوربها )قانون ریخته شده است 

و زبان و مسائلی از این دست تاثیری در مجازات نخواهد داشت. در امان بودن خویشاوندان  که رنگ و نژاد یاگونهقانون به 

 جرائمبرای دیگر نهادهای حمایتی قانون برای مرتکبین  ینهادهاخاطی از مجازات، رعایت تخفیف و تشدید مجازات و دیگر 

و در نهایت اعمال مجازات  81دادرسی منصفانهمشابه در شرایط متفاوت، رعایت توجه به شان انسان و لزوم توجه به اصول 

 مناسب با عمل مجرمانه از جمله مزیت اصول مذکور است.

 هامجازاتاصول حاکم بر  . معایب4-2

یم کرد. مخالفان اصل ذکر خواه هستند که متدرجا ییهاضعفداری معایب و  هامجازاتبرخی از اصول حاکم بر 

که چون اعمال  انددهیعق. طرفداران مکتب تحققی بر این دانندیماین اصل را ناکافی و خطرناک  هامجازاتقانونی بودن 

و همچنین اعمال مجازات باید متناسب شخصیت بزهکار مجرمانه قابل پیش بینی نبوده و انسان دارای حالت خطرناک است 

بیشتر  هامجازاتتساوی  اصل( 31ص  8831 –مکان آقایی جنت )باشد نه متناسب با جرم، با این اصل به شدت مخاف هستند 

مختلفی برخوردار هستند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد  یهاتیموقعزیرا از سویی افراد از  نطری است تا عملی

نگران به ، تواجرائمموجب رهایی آنان و شکستن این اصل باشدبه عنوان مثال هنگام اخذ جریمه در برخی از  تواندیمبسیاری 

                                                           
ن دادرسی عادالنه یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام و در برابریک قاضی و نیز هیات منصفه بی طرف که تنها هدف و نفع آنا10 

ی عادالنه این است که هیچ نفوذ و عامل خارجی روی قاضی و هیات منصفه اثر اجرای صحیح و درست قانون است، برگزار گردد. اساس و پایه دادرس

، 1344کاشانی، سید محمود؛ )نگذارد و هیچ دلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، مگر دالیلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است 

به نقل از مسعود جناب زاده و ابراهیم مالکه، اصول دادرسی منصفانه از منظر  911و  910جهانی دادگستری، انتشارات رشد، چاپ اول صص  یاستانداردها

 (40 ص 1331، جلد چهارم، فروردین 10اسالم، حقوق بین الملل و حقوق ایران، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسالمی )سال اول(، شماره 
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و ناتوانان به دلیل عدم توانایی مالی باید مجازات را تحمل کنندو از سوی دیگر هر قاضی در برخورد  پردازندیمراحتی جریمه را 

؛ قضات سخت گیر سرپیچی از قانون را باشدت کیفر کندیمبا افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد 

! سرنوشت دو مجرم که جرم واحدی را مرتکب کنندیمو قضات مهربان تا حد امکان عدول از قانون را چشم پوشی  دهندیم

آنان  یقهیسلدر دو شعبه دادگاه کیفری تفاوت چشم گیری دارد و بخصوص اگر به قضات قدرت اعمال مجازات طبق  اندشده

به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخصی مجرم . ردیگیمار به شدت مورد تهاجم قر هامجازاتداده شود، اصل تساوی 

ولی همان طور که تاکید  کندیمو موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری از مسائل دیگر محدود 

 هامجازاتخصی بودن اصل ش همان( اما مهمترین خدشه بر –کردیم خدشه به این اصل بیشتر از دیدگاه عملی است. )نوربها 

است که ناگزیر آثار آن متوجه خانواده،  یاگونهچون اعدام، شالق و جزای نقدی به  هامجازاتاین است که خاصیت اکثر 

 شودیمنه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه صدماتی که به حیثیت و آبروی خانوادگی مجرم وارد و  شودیمنزدیکان و بستگان مجرم 

 .(18- 8811 –رهامی و حیدری ) باشدیمغیر قابل جبران 

 بحث و نتیجه گیری

که قاضی رسیدگی کننده  گرددیمدغدغه حقوق کیفری تحقق عدالت به معنای واقعی آن است. عدالت زمانی محقق  نیترمهم

قانونی  یهاتیصالحبه موجب قانون محاکمه نماید و هیچکس را بدون داشتن فقط را  و کرامت انسانی متهم، او حفظشانبا 

مجازات  شوندیم، نسبت به کسانی که در شرایط مشابه مرتکب جرم الزم در حکم به محکومیت کیفری متهمان مداخله ندهد

و از  قط نسبت به مرتکبان اِعمال نمایدرا ف هامجازاتمسئول اَعمال خود بداند و  شخصاًمشابهی را تحمیل نماید و هرکس را 

صدور حکم به وضعیت، اوضاع و احوالی که شخص، تحت رسیدگی و ، در هنگام با جرم خودداری کندمجازات افراد غیر مرتبط 

 .و تناسب بین جرم و مجازات را رعایت نماید ردهمرتکب جرم شده توجه ک هاآنو مداخله  ریتأث

 مراجع

  8831تهران، انتشارات جنگل، چاپ سوم،  ،حقوق کیفری عمومی جلد اولآقایی جنت مکان، حسین؛. 

  8838، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، حقوق جزای عمومی جلد سوماردبیلی، محمد علی؛. 

  3، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره م بر عدالت کیفری در حقوق موضوعه ایرانکاصول حااسدی، داود؛ 

 .8811سال دوم، 

  آبادی، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند کیفری یهاشهیاندتاریخ پرادل، ژان؛

8811. 

  پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا نقد و بررسی دام گستری در نظام دادرسی کیفری ایرانپیرانی، محمد؛ ،

 .8831و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق، 

  اسالم، حقوق بین الملل و حقوق ایراناصول دادرسی منصفانه از منظر جناب زاده، مسعود و مالکه، ابراهیم؛ ،

 .8831، جلد چهارم، فروردین 81مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسالمی )سال اول(، شماره 

  8812، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، تجلی مفاهیم و نظام حقوقی در شعر فارسیحجاریان، محمد حسن؛. 

 حقوقی، شماره  یهاشهیاند، اصول حاکم بر حقوق کیفری جدید یهاچالشو حیدری، علی مراد؛  رهامی، محسن

 .8811، سال اول، 1
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  تهران، انتشارات ققنوس، ، حقوق جزای عمومی –بخش کلیات  –شرح قانون مجازات اسالمی زراعت، عباس؛

 .8811چاپ دوم، 

  8838، تهران، انتشارات جنگل، چاپ پنجم، چکیده حقوق جزایی عمومیسلیمی، صادق؛. 

  8831، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم؛ اسناد دیوان کیفری بین المللیشریعت باقری، محمد جواد؛. 

 8831مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری 

 جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی 

 8831مصوب  قانون مجازات اسالمی 

  انتشارات گنج دانش، چاپ ؛ تهران، کلیات حقوق جزا( جلد اول)دوره حقوق جزای عمومی محسنی، مرتضی؛

 .8831چهارم، 

 تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ هشتم، قواعد فقه بخش جزایی ؛محقق داماد، سید مصطفی ،

8811. 

  8831، 1حقوق کیفری، شماره  یهاآموزه، هامجازاتاصل قضامندی نوبهار، رحیم؛. 

  8812رات گنج دانش، چاپ بیست و یکم، ، تهران، انتشازمینه حقوق جزای عمومینوربها، رضا؛. 
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