
 
 

ت    ؛فقه القضاء  ،فقه سیاسات استاد علیدوست، خارج  فقه،    اسالم گرایی در نظام قضایی و کیفریکثر
ر
اق  a-alidoos.ir:  آدرس سایت...   435. .. قاعده درأ /  و سیاست افثر

ن روشنن برای   ، باید  روایت مزبور، هر چند داللت بر تقصثر زن و مالمت او دارد، لکن مبیر
ّ
اجرای حد نیست؛ بیان حد

ی باشد.    بیان قویثر

این   با  استدالل کرد؛  بشثر  بن  الصمد  عبد  ه  معتثر مثل  اطالق  به  توان  یم  سخن،  مفروض  در  عفو  اثبات  راستای  در 

:»...اّی رجل رکب امرا بجهال ئ علیه«. تعبثر   1ة فال ش 

ن به مفهوم تعلیل در روایت ابوبصثر با این عبارت:    همچنیر

  2»النه تقدم بعلم و تقدمت یه بعلم«. 

د وجود دارد، البته منع   البته جای منع اطالق در این دو روایت به گونه ای که فرض جهل با تقصثر و التفات را هم بگثر

معنای افتا به عدم عفو و اجرای حد برجاهل مقرص ملتفت نیست. ما در مرحله نهایی بحث و تحلیل قاعده  اطالق ، به 

 و قبول یا رد آن نظر خود را بیان خواهیم کرد. 

 شبهه برای چه کس؟ 

، مرتکب عمل یا هر   در برخن از تحقیقات در پاسخ به پرسش »محل عروض شبهه در قاعده درأ کیست؟ در ادامه قاضن

 دو؟« پاسخهای ذیل از مراجع معارص به منصه ظهور رسیده است: 

 قاضن است  •

ی بر حکم  علم اگر مرتکب عمل،ظن به اباحه فعل داشته باشد، حد جاری نیم شود و علم یا عدم  • ، تاثثر قاضن

 ندارد. 

  3معیار تشخیص قاضن است  •

 تحقیق 

 به نظر یم رسد باید گفت: 

یع حد در حق مرتکب   و استحقاق اجرا است و گاه بحث از جواز حکم قاضن در حق  گاه بحث از ثبوت واقیع حکم ش 

 مرتکب است.  

فرض اول ربیط به قاضن ندارد و بحث دوم ربیط به مرتکب ندارد البته تشخیص وضعیت موجود واین که مرتکب با  

ن شبهه گاه شخص  مرتکب   این وضعیت شبهه، حکم عفو و درأ دارد یا اجرای حد، مربوط به مقام قضایی است، لکن مبیر

،     و  مثال های آن روشن است و گاه برای قاضن شبهه پیش یم آید مثل این که مرتکب، مدیع توبه است  است وقاضن

 4شک در صدق گفته وی دارد یا در صدق گفته او شک ندارد، لکن نیم داند توبه در فرض مزبور رافع حد است یا نه؟ 

   : قاعده(قبول ر فرض بنابر این در پاسخ به سوال گذشته باید گفت )بناب

 قاعده درأ در مجال شبهه جاری است، برای مرتکب یا قاضن / البته مطابق بیاین که صورت گرفت.  
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 رابطه قاعده با نهاد توبه  

است که پرسشهایی  در این جا  در مباحث مربوط به حدود ،گاه گفتگو از تاثثر توبه بر اجرای حد، فارغ از قاعده درأ است.  

 از قبیل دو پرسش ذیل مطرح یم شود : 

در مواردی که توبه مسقط حد است، آیا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم کاقن است یا باید عمیل دال بر   .1

 او ش زده باشد؟  از  ثبوت توبه 

 است یا باید اظهار توبه  در مواردی که توبه قبل از اقامه بینه، مسقط حد است، آیا ثبوت توبه قبل از بینه کاقن  .2

 قبل از بینه باشد؟ عند الحاکم 

 و گاه پرسش ، با توجه به قاعده درأ است. مثال سوال یم شود:  

ع یم تواند با تمسک به قاعده درأ ،   ن حاکم ش  »آیا در توبه مسقط حد، احراز توبه الزم است یا در صورت شبهه توبه نثر

 حد را اجرا نکند؟«. 

 واضح است که بحث ما از مجال دوم است نه اول.  

 نسبت به این مجال پاسخ های ذیل را در اختیار داریم: 

 احراز الزم است.  •

 ظاهرا احراز توبه الزم است.  •

 هر گاه نشانه هایی از توبه آشکار شد اما قطیع و مسلم نیست مصداق »الحدود تدرأ بالشبهات« یم تواند باشد.   •

وبه، به جهت قراین ظنیه باشد، کاقن است و اگر احتمال رصف باشد، وجود قرائن کفایت  اگر احتمال واقیع ت •

 نیم کند. 

ایط خاض پیش بینن نشدهنز  برای احراز و ثبوت توبه  • ،و لذا به نظر یم رسد که احراز این مطلب با   د حاکم، ش 

 5توبه کننده به عهده دادگاه است.  توجه به وضعیت روخ و جسیم 

احتمال توبه ای کاقن دانسته نشده است،  هر  ، در واقع  ثبت گردیده  « اداره حقوقر قوه قضاییه» در بیان اخثر که به نام  

، در حنر اگر قاعده را هم ب این پیوند به قرار برسد هر چند از طریق تشکیل پرونده شخصیت    پذیریم، بلکه باید مقام قضایی

 برای مرتکب جرم باشد. 
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