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 تناسب گرایی یا اشتباه مقنن از منظر اخلاق قضایی 

 قانون مجازات اسلامی( 703)بررسی موردی ماده 
 

 2، دکتر امیر پاک نهاد *2، دکتر مصطفی فروتن1مرتضی یزدانی نصرآبادعلیا

 رانیا ،رازی،شیدانشگاه ازاد اسلام راز،یواحد ش ،یو جرم شناس یفریحقوق ک یدکتر یدانشجو .1

 رانیا ،رازی،شیدانشگاه ازاد اسلام راز،یواحد ش یو جرمشناس یفریوق کحقوق ، حق گروه .2
 (42/22/0222، تاریخ پذیرش: 42/24/0222تاریخ دریافت: )

 

 

 

 سرآغاز

شاااط   3به بعد قانون مجازات اخلااق  103با وجود آنکه مقنن در ماده 
را بیان نموده است، لیکن با مطالعاه آنااا مجوجاه ما   2عموم  قصاص

که ارتکاب جناطات عمدی صافاً موجب قصااص نیتات و ااتاات  شوطم
قصاص مجضمن دطگا شااطط  است که موخا با عمودی بودن جناطاات 
 1باطد احااز گادند؛ بنابااطن با لحاظ شاااط  متاجام متاولیت کی اای

ق.م.ا ابجدائ  تاطن شاط بالغ بودن و عدم  340باای همه جاائم در ماده 
د؛ اطن قید عام التمول در مواد دطگاا نیاز تکااار زوال  قوه تمیز م  باش

 -متاج  -شده است ، بدطن تاتیب مجوجه م  شوطم زوال عقا  و روان
طک  از طُاق اانوطه رفع متولیت کی ای است؛ به همین دلی  مقانن در 

 سع  با تناسب سازی  22بازنگای قانون مجازات اخلاق  در سال 
 
 
 

 

 
ی اای درحالات متاج  در جااائم حالات مخجلف مانع رفاع متاولیت ک
پدطاد  4قانون مجاازات اسالام  103گوناگون داشجه است. بنابااطن ماده 

ارتکاب جناطت در حال متج  و عدم تعاادل روانا  آمد که با متنای آن 
روانگادان و مانند آناا، موجب قصااص اسات  در ااا مصاف مواد مخدر،

وان ، ماتکب باه کلا  عدم تعادل ر مگا اطنکه اابت شود با ااا متج  و
علاوه با دطه باه مجاازات  متلوب الاخجیار بوده است که در اطن صورت،

لکن اگا اابت  .محکوم م  شود« تعزطاات»تعزطای مقار در کجاب پنجم
 شود که ماتکب قتلاً خود را باای چنین عمل  متات کااده و طاا علام

ارتکااب داشجه است که متج  و عدم تعادل روان  وی ولو نوعاً موجاب 
نظیا آن ازجانب او م  شود، جناطت، عمدی محتوب ما   آن جناطت طا

 (.1-3) گادد
 
 

 چکیده

بخت  پیش روی افااد قاار داده شد که با بکارگیای و ااتات آناا و وجود شاااط  شخصا  های رضاطته ح از اواس  قان هیجدهم رازمینه: 
گادطد؛ در اطن میان قانونگذار نیز با همین روطکاد در دوره های تقنین  سع  با تناسب کی ای فااهم م سازی در متولیتو عین  زمینه تناسب

گااطا  طاا قانون مجازات اسلام  ساع  شاده اسات تناساب 103. در پژوهش حاضا با تاکید با ماده سازی موانع متئولیت کی ای داشجه است
 اشجتاه مقنن از منظا اخلاق قضاط  مورد بارس  قاار گیاد. 

ز باشد که مقنن در طک ابداع رو باه جلاو حالاات مخجل ا  ام "مانع متج "طک  از اطن موانع متئولیت و موضوع اطن پژوهش گیری:نتیجه
  103گاا در مانع متج  در جاائم متمول قصاص)در کنار دطگاجاائم حدی وتعزطا ( را تصوطب نموده است، بدطن نحو که در ماده تناسب ذهن 

کی ای که به تناسب واقع  تصمیم قضاط  منجا شود، مورد پایش بینا  قااار گافجاه هاط  از راهاای رفع موانع متولیتق.م.ا به ظاها سنجه
خلاق  به چتم م  آطد و بعضاً مغاطا با دطگاماواد قاانون واررس  حالات مورد تصوطب در اطن نص قانون ، در نگاه اول لاطحه های ب  است، اما

باشد. بنابااطن در اطن مقاله به روش تحلیل  و توصی   باه اطان دو پاساش پاساد داده خواهاد شاد؛ آطاا م  354مجازات اخلاق  از جمله ماده 
اسجثناء در مانع متج  در قج  عمد در موانع رفع متولیت کی ای اسات، طاا اشاجتاه  103بوده ؟آطا ماده  103سازی در ماده تناسبروطکاد مقنن 

باشاد، کاه نتاان از گااطانه مقنن در جناطات متمول قصاص در حالت متاج  ما باشد؟ بارس  اطن پژوهش حاک  از روطکاد تناسبمقنن م 
 م مغاطات قانون  دارد.سنج  تقنین  و عدموقعیت

 
 متج  ، تناسب گااط ، اشجتاه مقنن، اخلاق قضا کلید واژگان:

 frotanmostafa876@yahoo.comنوطتندۀ متئول: نتان  الکجاونیک : 
 

mailto:frotanmostafa876@yahoo.com
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هم طک اطده کل  حقاوق  اسات کاه رطتاه در حقاوق  5نظاطه تناسب 
آلمان دارد )ول  توس  نظام حقوق  اتحادطه اروپا ماورد اساج اده فااگیاا 

طن قاانون قاار گافت(؛ بدطن معنا که دولت فادرطش وطلیام سوم باا تادو
به دولت اجازه ح ظ نظم و حاکمیت قانون واتخااذ  3324پاوس مصوب 

اقدامات ضاوری را داد و از آن پا  حقوقادانان اطان مقااره را متناای 
درحقوق کی ای دانتجه اند که باا «نظاطه تناسب گااط » نختجین باای

زمیناه احاااز تناساب طاا عادم تناساب تصامیم  اخلااق  معیار سهارائه 
 فااهم م  شود. -در موانع متولیت کی ای -اتخاذی

(؛ طعن  اقادام صاورت بودن درخور) مناستت اط 6شاطتجگ  معیار - الف
 دست قابلیت که معنا اطن به باشد درخور باطدگافجه باای تحقق هدف 

)در اطن پاژوهش مواناع رفاع  باشد داشجه را متاوع هدف طک به طاب 
 اتخاذی اقدام بودن مناسبمتولیت در حالت متج  مد نظا است(؛ پ  

 ذهن  معیارهای نه شود تعیین عین  اسجانداردهای طتقاب باطد قضاط 

 . قضاط مقام
 دطگای مجعادل ی وسیله هیچاطن معیار م  گوطد؛ ؛ 3ضاورت معیار -ب

 نتاشد؛ )مقام قضاط (دسجاس در نظا مورد هدف آوردن دست به باای

 باشد تای کم های طتمحدود موجد که دطگای جاطگزطن اقدام طعن 

 .باشد نداشجه وجود

 اقدام انجام که آن باای (؛مضیق م اوم در تناسب)8 اقجضا معیار–پ 

 از بیتاجا کلا  طاور باه باطد آن، از حاصله من عت باشد پذطا توجیه

 طعنا  شاود؛ ما  وارد اقدام آن با ماتت  افااد به که باشد ای صدمه

 از فااتاا آسیت  ی دربادارنده که را اقدام  نتاطد قضاط  عموم  مقام

 اطن اعمال. کند تحمی  افااد با است، نظا مورد هدف با ماتت  حدود

 ماهیات و مداخلاه حادود نظا، مورد هدف ارزش با وایق  رب  معیار

 (. 4د)دار است، شده گیای تصمیم آن چارچوب در که قلماوی
اهیات با توجه به معیارهای سه گانه فاوق نظاطاه تناساب باه اعجتاار م

طک قاعده کل  که پ  از بارسا  شاااط  »شناس  آن عتارت است از 
حقوق  طک موضوع کی ای نتتت به آن واکنش های کی ای مجناساب 

التجه اطن نظاطه در مجون اسلام  دارای سابقه م  باشد «تعیین م  نماطد.
هماانطور  شاع  دانتجه و و بعض  از فقاا رطته تناسب را همان عدالت

 بااای ذهنا  و ماادی آماادگ  متااوطه انقلاب از م بعدکه م  دانی

(.  کاه در 5آماد) وجودبه  جدطد در نظام جزاط  اطاان بنیادهای پذطاش
اعام از ادامه آن حاکت، قت  و بعد از انقلاب با تصوطب قوانین  مجناسب 

ماهوی طا شکل  و بخصوص درچند سال اخیاا نتاانه هااط  از نظاطاه 

وجود دارد که با گذر زماان اطان "ناسب گااط ت "معقول و منص انه طعن 
اطده بعنوان طک قاعده انکار ناپذطاکه نجیجه روح عدالت طلت  بتاا ما  

و به ظاها طک نمونه از آن تناسب گااط  تکاما  (. پذطافجه شده 6باشد)
 شااط  مخجلف موانع متولیت کی ای حالت متج  م  باشد.

که بارس  نمائیم کاه ماانع  اطن اهجمام به تناسب گااط  مقنن م  طلتد
متج  که موجب رفع متولیت کی ای م  شود، آطا صاافاً مقانن توجاه 

باه اطان حالات دارد ؟ طاا   فقا  محور و حاام شاع  مصاف متکاات
اطنکه در کنار ستقه شاع  توجه به نظاطه های نو مدرن ازجملاه نظاطاه 

ناخت هاا تناسب و معیار های آن داشجه است. با همین متنا و باای شا
در مانع متاج  در دو  103چه باجا روطکاد تناسب گااط  مقنن در ماده 

تئوری مجزا سنجه های مخجلاف آن را ماورد بارسا  و پژوهیادن قااا 
 گافجه است.

 

 تناسب گرایی در جرم انگاری جرم مستی )رویکرد کلی(
همانطور که مقنن موانع رفع متولیت کی ای را تعاطف ننموده بلکاه باه 

بتانده نماوده؛ جاام « مجازات اخلااق  نما  شاود » عتارات کل بیان 
ق.م.ا صاف  264متج  نیز فاقد تعاطف قانون  م  باشد و مقنن در ماده 

نوشیدن متکاات را جام حدی دانتجه است ؛ در فقه امامیه نیز بیتجا به 
حالات و انواع متج  ، توجه شده است؛ لیکن فقاای اه  سنت متج  را 

(. باه 3ل عق  در ااا تناول خما طاا متاابه آن ما  دانناد)عتارت از زوا
نحوی که بعد از افاقه و رفع حالت )ساخوش  طا هذطان گوط ( نداند چه 

 رفجار طا گ جاری از وی سا زده است.
عدم تعاطف قانون  مانع از توجه به موارد فتاد آور نم  شود، بلکه به اگا 

ط  توجاه نماائیم مجوجاه پیتینه فقا ، تارطخ  ، تقنینا  و حجا  قضاا
توجیاات کاف  در ضاورت جام انگاری آن م  شوطم ، چاا که هماواره 
بخت  از ارتکاب جاائم بین الملل  و وهن آور از طاطق اجتاار افاااد باه 

صورت م  گافجه است، از قان شتم پیش از  2مصاف مواد متت کننده
نده وجاود میلاد که به کمتوجیه الکلیک م  گ جند مصاف مواد متت کن

(. در جنگ جاان  دوم مصاف سااانه 8داشجه و عام  جاائم بوده است)
الک  در فنلاند دو لیجا و در کتور های ب  طاف مث  ساوئد چااار لیجاا 
بوده است،در جنگ جاان  دوم کودکان در جنگ حضور فعاال داشاجندو 
به کودکان ساباز مواد مخدر طا الک  که حاوی مقدار قاب  توجا  اتانول 
فعال بود، داده م  شد تا جاائت آناا را تحاطک و حیای خود را از دست 
بدهند و در مقاب  قدرت خاود را بااای کارهاای  یاا مجعاارف و شانیع 

پ  از جنگ دوم جاان  نیز اطن روطکادها ادامه داشجه و  افزاطش دهند.
حج  در جنگ های معاصا مصاف الک  باای روحیه دادن باه ساابازان 

جداول بوده است، به عنوان نمونه؛ ممنوعیت مصاف نظامیان جنگ  نیز م
باداشجه شده و جیاه ها نظام  معادل  2005آماطکاط  در عااق در سال 

ان  در روز بوده . به تتاع هماین گازارش هاا و آمارهاای تاارطخ   32
( حالات متاج  را 13اساسنامه دطوان کی ای بین الملل  )بناد ب مااده 

معافیت از متولیت کی ای دانتجه است. در اطااان بعنوان طک  از عوام  
قت  و بعد از انقلاب مصاف متکا شاطع بوده بطوری که در تااان )قتا  

مغازه بوده و طتق طک  3404از انقلاب( تعداد متاوب فاوش  ها بالغ با 
(. حجا  اکناون در 2جناطت ها باوده ) %10آمار اسجعمال در اطاان باعث 

  تااان و باخا  از شااساجاناا شیتاه هاای باخ  از مغازه های لوک
 متکاات نیز متاهده شده است.

در ها حال در نظام  حقوق  اطاان در قاانون مجاازات اخلااق  عماوم  
مقاره خاص  در مورد جام انگاری جام متج  وجود نداشاجه چاه  3104

رسد به موانع رفع متولیت کی ای ؛ به همین دلی  روطه قضاط  و دطوان 
فقدان اراده مجام از جات متاج  موجاب » ح داشجه اند که عال  تصاط

تا حدودی مقاره جدی تاای  52(.  در سال 30«)معافیت از کی ا نیتت 
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تصوطب لیکن بعد ازانقلاب و حاکمیت شاع مقدس اطن مقاره های جام 
ق.م.ا در طاک  354انگار تکمی  و ادامه داشجه و اکنون مقانن در مااده 

مجناسب اما همااه با حالات مج ااوت و شاااطط  جام انگاری به ظاها نا
چندلاطه باای تحقق رفع متئولیت در متج  بیان نموده که نتان هااط  
از عدم تناسب در جام انگاری و قانون نوطت  و زمینه تتجت آراء نتتت 

 به جاائم متمول طا متجثن  وجود دارد. 
ر حالات لکن تناسب سازی تصمیم قضاط  نتتت به مانع متج  در چاا

 (33قاب  طاح است.)
حالت نختت ؛ عدم تأایا اولیه متج  باا متائولیت کی اای کاه طاک 
تصمیم  مجناسب است چاا که با مجازات اخلاق  چنین افاادی آطنده ی 

 ارتکاب جام وی را مخدوش طا کنجال م  شود. 
حالت دوم ؛ تصمیم به عدم اعمال کی ا منوط به متج  ات ااق  و  یاا  

م  باشد و اگا  یا از اطن باشد جای بحث در متائولیت  عمدی ماتکب
 ماتکب باق  نم  ماند.

حالت سوم؛ متج  تعمدی که متئولیت ماتکب حج  اگاا باعاث سالب 
کام  قوه و اراده شود بقوت خود باق  است. چاا که چنین فادی دانتجه 

 و نیز ب  توجه به خطا و جام ناش  ازمتج  بوده است. 
و آگاه  فاد به تحقاق اعماال مجاماناه در صاورت علم  حالت چاارم؛

مصاف مواد متکا و متت کننده طا اخلال کننده اراده باشد .چاا که باه 
نظا اسجعمال مواد متت کننده در جات تتدطد جام اانوطه بوده چاا کاه 

 خود را درمعاض انواع جناطات قاار داده است. "تعمدا
بین الملل  و نظام کی اای بدطن تاتیب در راسجای همتان سازی قواعد 

اطاان حالات مج اوت  را جام انگاری تا مقام قضاط  با فااغ بال در اتخاذ 
تصمیم مجناسب با وضع ماتکب و شااط  ارتکاب جام در حال متاج  و 

 ب  ارادگ  وضع نموده است. 
 

 تناسب گرایی و اخلاق قضایی : تعیین مجازات جرم مستی

 درجرائم اخلاقی و حدودرویکرد اخلاقی   –الف       
در تعیین مجازات اخلاق  باطد اهاداف مجناوع مجاازات اخلااق  در کناار 
ارزطاب  شدت جام و اوضاع و احوال شخص  ماجام ت کیاک و در نظاا 
گافجه شود؛ اما در نگاه اولیه به نظا م  رسد نحاوه جاام انگااری مااده 

ام انگااری زمینه تتت آراء نامجناسب  نیز م  باشاد؛ چااکاه در جا354
صورت گافجه نوع جاائم متمول رفع متئولیت کی ای را بیاان ننماوده 
که در مورد شیوه مجازات اخلاق  مجناسب آن سخن به میان اورطم ، باه 
همین دلی  عده ای ازحقوقدانان معجقدند که منظاور از متاج  در مااده 

متج  تعمدی است که در کلیه جام های شاع  و اخلاق  مصاداق 354
(.  اما به واقع الگوهاای تعیاین مجاازات اخلااق  بخصاوص در 32)دارد

جاائم حدی نتان از روطکاد تناسب ساز مقنن در تعیین مجازات اخلاق  
و بازدارندگ  خاص در اطن گونه جاائم به درسج  مورد پیش بینا  قااار 
گافجه است، بدطن نحو که در جاائم حدی روطکا مقنن در جام انگاری و 

ق.م   264ق  جام مصاف متاوبات الکل  با اسااس مااده مجازات اخلا
صاف مصاف مواد سکا آور تعیین شده است. هاچند اطن جام در باخ  

 از موارد نیز طک جام اخلاق  است.

نکجه مام در مورد جام حدی مصاف متااوبات الکلا  مقانن در طاک 
 266تناسب سازی نافذ بین ماتکب متالمان و  یاا متالمان در مااده 

ا ت اوت قائ  شده و اطن روطکای از آن جات مجناسب است که فاد ق.م.
 یا متلمان قائ  به حامت شاع  مصاف متاوبات متکاات نیتاجند، 
لکن تجاها و تظاها آناا قاب  مجازات اخلاق  ما  باشاد و اطان هماان 
اب  جاطگزطن  نظاطه تناسب م  باشد چاا که دطان و آئاین ماتکاب شاُ

از کی ا طا اعمال کی ا نامجناسب نم  شود، پا  متکاات،  مانع از فاار 
همواره روطکاد جاطگزطن مورد نظا مقنن وجود داشجه، حج  اگا بحاث از 

 موانع رفع متولیت کی ای باشد.
و بدطن تاتیب باطد پذطافت مقنن در دو جام ارائه شاده حالاات مخجلاف 

ن نوع احجمال اطن جام را در اقتام مجنوع جام انگاری نموده است که اط
جام انگاری خود زمینه تعیین و اعمال هاگونه تصمیم مقجض  )مجازات 
 اخلاق  ( و مجناسب را فااهم و مانع از اعمال کی ا نامجناسب م  شود.

 رویکرد اخلاقی در جنایات مشمول قصاص –ب 
در باب مجازات اخلاق  جام متاج  و نحاوه تصامیم مقاام قضااط  در 

دارد؛ بدطن نحو که فقاای اه  سنت باا جناطات بین فقاا ت کیک وجود 
ت کیک بین مانع متج  با عذر شاع  و بدون عذر شاع  به تاتیب باه 
عدم جواز قصاص و جواز قصاص به علت مکلف بودن فاد متت و عدم 

 منافات تکلیف با خطاب شاع  قصاص م  باشد.
ر در فقه امامیه نیز همه فقاا مج ق القول معجقدند که متج  در اااا عاذ 

شاع  قصاص وجود نخواهد داشت و در صورت متاج  بادون از عاذر 
(. در 31شاع  و ارتکاب ها نوع جناطت قصاص وی جااطز خواهاد باود)

راسجای همین روطکاد تناسب ساز فقا  ؛ مقنن نیاز باا متناا قااار دادن 
همین روش و نیز با تاایا و الگو باداری از روطکاد های مدرن کی اای و 

قوق  در جاائم متمول قصاص  درطک اباداع جدطاد و نظاطات مجاق  ح
شاطد در نگاه اول نامناسب اما به واقع تناساب ساازی ظاط ا  در مااده 

مورد پیش بین  و تصوطب قاار داده است که باعث تتکیک و بیان  103
نظاات مخجلف در مورد شمول حالت متج  نتتت باه قجا  عماد شاده 

بعنوان نمونه باخ  از حقوقدانان معجقدند که مقصود قانونگاذار در است. 
باشاد، ناه رفاع متاولیت  33، }باطد{معافیت از قصاص30جااطم جتمان 

(بصاورت تتصااه در زطاا مااده 103کی ای، بنابااطن باطد م اد اطن ماده )
آورده م  شد،زطاا جام قج  دارای طک خصوصیج  نیتت کاه نیااز  354

حکم به آن داشجه باشد، چاا کاه در اطان زمیناه هماه به اخجصاص طک 
جاااطم طکتاان انااد و متاج  بااا شاااطط  و بطاور اسااجثناط  باا رفااع 

(. و عاده ای 34اسات) 31در همه جااائم اااا گاذار 32پاسخگوط  کی ای
معجقدند اطن نوع دوگانگ  مقنن در طک موضوع که باعث تقوطت شاتاه 

و در تادوطن هاای ناااط  اطان  34م  شود را باطد با تئوری های کی ای
(. با توجه به نظاات فوق، لازم باه بیاان 35دوباره کاری ها مات ع گادد )

است که طک  از متان  نظاطه تناسب عق  و منطق حقاوق  ما  باشاد، 
ماا از طاک ساو  35طعن  با توجه به متان  فقا  حاکم با سیتجم حقوق 
جام شده باشاد طاا  عل  مجازات اخلاق  فاد متت اعم از اطنکه ماتکب

خیا دارای مجازات اخلاق  متخص م  باشد و در صورت ارتکاب جاام 
دطگا به  یا از مصاف مواد سکا آور به کی ا آن جام نیاز محکاوم ما  
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شود. و از لحاظ عقل  هم شااوندان باا رفجاار نامجعاارف باطاد مجاازات 
اعاده اخلاق  مناسب را تحم  نماطند، بناابااطن باه عقیاده حقوقادانان ق

متنای مناسات  بااای توجیاه « امجناع بالا اخجیار لاطناف  الاخجیار» عقل  
(. زطاا که متناط  باخ  جام انگااری 36مجازات اخلاق  متت م  باشد)

و تصوطب قوانین آمارهای جناط  و قضااط  و . . . ما  باشاد؛ پا  باا 
متنای همین آمارهای بتیار زطاد و موجود از مصااف متااوبات الکلا  

ت  و بعد از انقلاب )و حج  آمارهای جاان ( و از طاف  نم  توان منکا ق
تاایا اججماع  متجقیم الکلیتم با روی بزهکاری در حالت متج  باشیم 
و بتیاری از جااطم مانند قج  و ضاب و جاح ناش  از ان جاار روانا   و 

 هیجان  است 
ساب و از جاات تادوطن و تصاوطب طاک راهکاار منا 103بنابااطن ماده 

تناسب سازی نامال  است که مقنن در پیش گافجه است چاا که مقانن 
چند روطکاد مجناسب و جاطگزطن با اسااس مادل هاای سنجتا  اطاده 
تناسب در مورد جام انگاری و مجاازات اخلااق  هاا ماورد پایش بینا   

 مجناسب قاار داده بدطن نحو که؛ 
، ارتکاب جناطت نختت ؛ مقنن با توجه به حالت ذهن  و مجعادل ماتکب
 در متج  عادی و عامدانه موجب قصاص دانتجه است.

دوم؛ با توجه به حالت ذهن  گااطا  ماجام، کی اا مجناساب در متاج   
 یاعادی را مورد تصوطب قاار داده است، که در حالت دوم به علت زوال 

ق.م.ا قصااص را سااق   340کام  قوه عق  و اخجیار با توجه باه مااده 
کان اطان تناساب گااطا  در عادم تحمیا  کی ا یاقابا  نموده است، ل

باگتت قصاص مانع از مجازات اخلاق  نیتت و کی ا مجناساب اخلااق  
مورد مجازات اخلاق  قاار داد که روطکا اخیا  632دطگا را با حتب ماده 

بعلت آاار عین  و واقع  جام ارتکاب  در جامعه ضااوری اسات کاه باه 
گادد و از اطن لحاظ مقانن طاک اطاده  کی ا مجناسب و جاطگزطن محکوم
ق.م.ا   354ناه تنااا مغااطا باا مااده  103نوطن  را پذطاش نموده و ماده 

 در کی ا مجناسب جناطات عمدی م  باشد. 354نیتت بلکه مکم  ماده 
نکجه  آخا و جالب تا که تناسب سازی ذهن  گااط  را نماطان ما  کناد 

تصاطح باکی ا قصاص فااد  103بدطن نحو که مقنن در بخش آخا ماده 
متت بعلت متج  تعمدی و آگاهانه طا هدفمند را تاکید نموده است؛ چاا 
که فادی که به دلی  ستق تصمیم مناسب است که مقنن فقدان اخجیاار 
را نادطده گافجه و ستق تصمیم او در حال عادی )مجعارف و معمول( باای 

ودن جناطات و ارتکاب جناطت در حال متج  را کااف  بااای عمادی با
(. و 36قصاص التجه با وجود وطژگ  های جناطت عمدی گذاشاجه اسات)

بدطن تاتیب مقنن باای جناطات عمادی لاطاه هاای مخجلاف را تناساب 
سازی نموده که در ها حالج  با وجاود کی اا مقجضا  و مناساب زمیناه 

 اعمال مجازات اخلاق  مجناسب ماتکب فااهم گادد
 

 گیرینتیجه
به عنوان طک  از معیارهای اساس  در دادرسا  حقاوق  قضاوت عادلانه 

 شااخه ای ازاخلاق قضااط   .های حقوق  مخجلف استمورد توجه نظام
رعاطت شأن و شئون منصاب قضااوت و قاضا  است . اخلاق حافه ای 

طک  از مواردی که در متحث اخلاق قضاط  ماورد است.  بتیار با اهمیت
مقنن است. تناسب گااط  نتان  توجه است بحث تناسب گااط  و اشجتاه

تناسب جام و مجازات، به عنوان طک   اص عدالت در دسجگاه قضاست. 
ساال هاای اخیاا ماورد توجاه  از اصول حاکم با تعیین مجازات ها، در

گتاجاش  بیتاجای قااار گافجاه اسات. علات اصال  اطان اماا را باطاد

  .روطکادهای مکافات گااطانه در فلت ه مجازات دانتت
رافع متولیت کی ای ،عوامل  هتجند کاه عنصاا روانا  جاام را عوام  

زائ  و درعام  بارس  شده طعن  حالت متج  ا لب بنا به شااط  عین  
و واقع  پاونده که حم  با حالت ذهن  شخص  ماتکاب ما  شاوند و 
مانع از متولیت کی ای م  گادد در اطن میان آنچه اطن پژوهش در حال 

ه مقنن بطور صاطح  اطده تناسب را نپذطافجاه، وارس  آن بود، ها چند ک
لیکن در جام انگاری حالت و مانع متج  و عقوبات و کی اا هااط  کاه 
باای آن در نظا گافجه مقنن طک روطکاد رو به جلو از تناسب ذهن  گااا 
در مانع متج  در جاائم متامول قصااص )در کناار دطگاجااائم حادی 

حو که با تصوطب و پیش بین  دو وتعزطا ( را تصوطب نموده است، بدطن ن
(  که مجزا و مکم  طکدطگا م  باشاند و  354و  103ماده قانون  )مواد 

در نجیجه نه تناا مغاطات  در تدوطن نداشجه، بلکه آهنگ تناساب گااطاناه 
مقنن در بزه های متمول قصاص در حالت متج  و بیاان لاطحاه هاای 

ااهم گادطاده اسات، و مخجلف زمینه ها گونه تصمیم مجناسب قضاط  ف
اطن نتان از موقعیت سنج  تقنین  و عدم مغااطات قاانون  در تطتیاق 

هام از جاات  سودمندگاا م  باشاد ، و کی ای تناسبدقیق دو نظاطه 
مجازات اخلاق  باطد مجناساب و شاام   اصلاح وضع عموم  جامعه و نیز

 باشد .  گناهتان اندازه به فق  هتجند و آن سزاوار کتان  که

ماکزنظاطه تناسب با پیداکادن راه  خاص بااساس وضاعیت حقاوق  ت
فادی و جامعوی و از لحاظ اطدئولوژطک بااساس لیتااسم حقوق طتیعا  

 .است
 

                 خالقیا یمالحظهها
در اطن پژوهش ماوری با معاف  منابع مورد اسج اده، اص  اخلاق امانات 

 ار محجام شماده شده است.داری علم  رعاطت و حق معنوی مول ین آا
 

 هنام واژه
 The law of moral punishment .1 قانون مجازات اخلاق 

 Retribution .2 قصاص

 Criminal liability .3 متولیت کی ای

4. The law of Islamic punishment 

  قانون مجازات اسلام 

 Proportion theory .5 نظاطه تناسب

 Competency criteria .6 معیار شاطتجگ 

 Necessity criteria .7 یار ضاورتمع

 Eligibility criteria .8 معیار اقجضا

 Intoxicants .9 مواد متت کننده

 Physical crimes .10 جااطم جتمان 
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 Exemption from retribution .11 معافیت از قصاص

 Criminal liability .12 پاسخگوط  کی ای

 Effective crimes .13 جااطم اااگذار

 Criminal theories .14 تئوری های کی ای

 Legal system .15 سیتجم حقوق 
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