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 وتساوی مجازات!  تناسب جرایم ومجازاتقاعده  تفاوت
 

قاعده متناسب بودن جرایم ومجازات یا پرنسیت تساوی وبرابری جرم وجزاء ازاصول بنیادی وازقواعد آمره 
حقوقی محصول دکتورین است که فالسفه ها وپیشگامان نهضت روشنگری سده حقوقی است، این قاعده 

،اصل قاعده قانونیت جرم وجز  ا را مطرح نموده هجدهم بخاطردرهم کوبی وبرچیدن نظام جزابی قرون وسطابی
ن حقوق فردی، اجتمایع وعدالت عنوان داشتند. و   را متضمن تأمی 

 تحقق این اصل حقوقی
ن  یت قاطع کشورهای جهان رعایت میگردد، مبی  پرنسیپ قانونیت جرایم ومجازات که امروزدرنظام حقوقی اکثر

ون که فعل ارتکابی را قبل بروفق احکام قانتوصیف جریم داد، مگر  نمیتوان این امراست که هیچ عملکردی را 
ن   را جرم تعریف ومجازات آنآن ازوقوع  کرده باشد، یا هیچ فردی را نمیتوان مجرم شناخت مگربه موجب معی 
  قانون. 

 

این اصل که درپرتونظریات مونتسکیووسپس بنتام وبیکاریا بمثابه انقالب حقوقی وارد سیستم حقوقی اروپا شد،  
ن جالد وجامعه روحانیت یا حکام مذهبی  باعث گردید دژاستبداد تاریخن سال  فروریزد که درییک ازطوالبن ترین طی 

ی یعبن درقرون میانه به فرمان شخیص بدون موجودیت قانون مدون، لشکرعظیم  وسیاه ترین دوران تاری    خ بشر
 بی گناهان را به مؤیدات ومجازابی مغایرکرامت انسابن محکوم مینمودند. 

وعیت جرم وجزا اذعان باید نمود که تئوری م درجنب تنسیق اعمال جریم درقانون، موجب طرح دکتورین شر
اصالح وتأدیب  ،، هدف ازتطبیق مجازاتمتنا سب بودن ویا تساوی جرم ومجازات گردید، بربنیاد این تئوری

معنوی مجرم  با فعل جریممجرم پندا شته شده بنابرین رعایت تناسب یا برابری جزا  که به قصد تطهث 
تجویزگردیده است باید لزومأ متناسب به اثرات ناگواری باشد که عملکرد مجرمانه فاعل برنظم اجتمایع 

 وروحیه مجرم بجا گذاشته است. 

 

، متهم را به جزای محکوم  قاعده تناسب جرایم ومجازات قاضن   دعوی جزابی
ی

ن رسیدگ را ملزم میداند تا درحی 
این صورت عدالت قضابی نقض وتنفیذ حکم  نما ید که متناسب به جرم یا فعل ارتکابی  وزیان وارده بوده درغث 

خود   اصل عدالت را منتفن مینماید، یا بعباره دیگردادگاه درصورت عدم توجه به قاعده برابری جرم با مجازات
 به فکتور تضیع قانون وبیعدالبی دامن خواهند زد. 

 

ن الملیل ودرسیستم حقوقی میل تطبیق شایان ذکراست که قاعده متناسب بودن جرم وجزا   بی 
درنظام حقوقی

ترصی    ح ودرسطوح  میگردد، چنانچه لزوم رعایت این اصل درپراگراف ج ماده یازدهم اعالمیه جهابن حقوق بشر
ن حقوق میل، دربعیصن کش مطمح  ویا ازمجرای تأکید براعمال مجازات انسابن ومتعارف داخیل ورها درقوانی 

هکدا درپراتیک قضابی رعایت اصل برابری جرم وجزا درجرایم تعزیری که حد اقل وحد  نظربوده است. 
مجازات   ن  اکثر ن را درحی  صدورحکم وانفصال قضابی درراستای رعایت درقانون ترصی    ح یافته است مشکالت معی 



الزایم قاعده تناسب، درصورتیکه تناسب جرم وجزا وارد صحنه خواهند ساخت اصل ، اما با امعان به کرکثی
 ارتکاب جرم، 

ی
شخصیت وسوابق دادگاه بدون عطف توجه به این اصل وبدون درنظرداشت نوعیت وچگونیک

 مجازات حکم تصدیرنماید، مجازات بوض
ی

ه ومصالح عامه درجهت نقش بازدارندگ ن وح عاری مجرم، انگث 
 . بی عدالبی منتج خواهد شد  وبه هازرعایت قاعده تناسب جرم با مجازات مجال تطبیق  یافت

 

، ازقاعده تساوی مجازات تفکیک نمود هکذا ترصی    ح باید داشت که اصل تناسب جرم وجزاء را بایست 
ازمنظرحقوقی قاعده تساوی مجازات عبارت ازنحوه برخورد برابر واتخاذ تصامیم قضابی عادالنه ومتساوی علیه 

ن اصدارحکم دریک افراد مختلف در وضعیت مشابه است،  ، دادگاه را ملزم میسازد تا حی 
این قاعده حقوقی

ن دار  ، قانون یا مجازات را بگونه یکسان علیه مجرمی  ن قف اجتمایع متفاوت اگورها ومو یای فپرونده جریم معی 
اختالس،قاضن نمیتواند مختلس یک بوری مواد غذابی را با مختلس  مدنظرداشته باشد، بطورمثال در جرم

میلیوبن بطوریکسان مجازات یا شهروند بی بضاعت را به اتهام یک پرونده سؤاستفاده مایل محکوم ویک متهم  
ئه یا به مجازا ، چنانچه بیکاریا دانشمند آنهم دریک وضعیت مشابه محکوم نماید ت نرم  ثروتمند وذینفوذ را تثی

ایتالیوی ومبتکرتئوری   اصل تساوی مجازات دراثر معروف خود)رساله جرایم ومجازات( تاکید داشته است شهث 
ن وآخرین شهروند درجرایم مشابه یکسان بوده ودرتضاد با تفکرونظریات کالسیک  که مجازات باید برای اولی 

نابرابروظالمانه را درقضایای جریم مشابه تجو یزمینمود، مجازات یکسان درپرونده جریم با   تطبیق مجازات  که
 وضعیت مشابه را ضامن عدالت اجتمایع وفردی میدانست. 

 

نظام قضابی وعدیل کشوربه دالیل گوناگون  با عنایت به مفاهیم قواعد حقوقی فوق بایست ترصی    ح نمود که 
وکرایس حاکم،عدم ثبات  چون  ضعف حاکمیت قانون وبخصوص فساد  ،ناتوابن های ساختاری سیایس، بث 
رنج  که متضمن تحقق عدالت پنداشته شده بشدت  ، ازنبود لزوم رعایت معیارها واصول فوق درعملمایل 
د.    میثی
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