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 قصاص مجازات از بعد مجدد حیات پیرامون حقوقی و فقهی وظرات تبییه
 

 2مجتبی اعظمی  ،1حسیه ردایی

 ایزاى  ،تْزاى  شبّذ، داًشگبُ علوی ّیئت عضَ 1

 (هسئَل ًَیسٌذُ) ایزاى  تْزاى،  شبّذ، داًشگبُ اًسبًی، علَم داًشکذُ  اسالهی، حمَق ٍ فمِ کبرشٌبسی داًشجَی 2

 

 چکیده

ایزاى است. ًشد فمْب در ایي  حمَق ٍ فمِ در لظبص هجبسات اعوبل اس ثعذ حیبت ٍجَد حمَلی آثبر ك حبضز درطذد ثزرسیتحمی

 سلت اعذام، حکن اجزای اس پس اگز هیشَد، اعذام ثِ هحکَم کِ سهیٌِ اختالف ًظز ٍجَد دارد. ثز اسبس یک دیذگبُ، کسی

 اس ّن ٍ هبَّی لحبظ اس کبهل طَر ثِ هحکَم علیِ هَرد در طبدرُ حکن ،کزد تأییذ را آى هتخظض هزثَطِ ٍ داد رخ حیبت

 حسبة ثِ جذیذ حیبت یک ایي سًذُ شَد، آسبیی هعجشُ طَر ثِ فزد حبل اگز است، یبفتِ پبیبى حکن اجزای لحبظ تشزیفبت

 اهب دیذگبُ هشَْر فمْب،؛ است ِیبفت تحمك ٍ شذُ اجزا کوبل ٍ توبم کِ ثَد لجلی حیبت ثِ هزثَط اعذام حکن کِ حبلی در هیآیذ

 حك تکزار دم ٍلی درخَاست طَرت در است، اس ایي رٍ الٌبس حك سهزُ در لظبص حك دلیل ثِ ٍ هوبثلت رعبیت شزط دلیل ثِ

 در شذُ، داخل پیذا جبًی ثزای ًبلض لظبص اثز در جزاحبتی کِ ٍ است ثبثت ثزای اٍ لبتل اس دیِ دریبفت یب عفَ حك یب لظبص

داشت  خَاّذ را دیِ دریبفت یب لظبص جزح حك ٍ شذُ هحسَة هجٌی علیِ جبًی، ًظز ایي اس حسبة ًیبهذُ، ثِ ٍ َدُلظبص ث

 هـشَْر ثـز ًظـز کِ ایزادّبیی ثِ تَجِ ثب ًیش دیذگبُ هشَْر را پذیزفتِ است. ثِ ًظز هی رسذ 1332لبًَى هجبسات اسالهی  ٍ

غیزهشَْر کِ ثِ ًظز، دارای هجٌب  ًظز ثب هطبثك را اسالهی هجبسات لبًَى 438 ًذ هبدٓگذار هی تَا ٍارد است، لبًَى اهبهیِ فمْبی

 ٍ ادلِ ی لَی تز هی ثبشذ هجتٌی ًوبیذ.
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