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 چکیده

 که است حقوقی و امتیازات جمله از شود؛ می یاد نیز "گناهی بی فرض" به آن از که کیفری برائت

 جرم کهزمانی تا متّهم فرد که وصف این با. گیرد می تعلق ،عیمدّ مقابل در مظنون یا متّهم فرد به

 امری دنیا، در امروزه کیفری، برائت اصل. شود می محسوب گناه بی نگردد؛ اثبات صالح، دادگاه در او

 .است شده گنجانده ،کشورها از بسیاری داخلی و المللی بین قوانین در و شده شناخته

 و است برائت اصل، ".است کرده کیدتأ ،اصل این بر ،35اصل در نیز ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 ".گردد ثابت ،صالح دادگاه در او جرم که این مگر شود؛نمی شناخته مجرم ،قانون نظر از کس هیچ

 و گرفته قرار ،دقیق بررسی مورد ،ایران حقوق در کیفری برائت اصل تا شده تالش ،تحقیق این در

 .شود روشن ،آن جایگاه

 تنها نه که است تضییقاتی دچار ایران، حقوق در کیفری برائت اصل که دهد می نشان ،تحقیق این

  !است حقوق مثابة به ،فقه به ما نگاه تغییر نیازمند بلکه ؛قانونی تغییرات نیازمند

 اساسی، قانون هفتم و سی اصل عرفی، مبانی اسالمی، مبانی کیفری، برائت اصل: کلیدی واژگان

 گناهی بی فرض

اصل برائت کیفری، مبانی اسالمی، مبانی عرفی، اصل سی و هفتم قانون اساسی،  واژگان کلیدی:

 گناهی فرض بی
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 مقدمه

 مسئول کائناتِ برای تشریع قابل امور دیگر و حقوق و احکام ها، مسئولیت بیان دار عهده فقه، علم

 اساسی قانون اصول آن، دنبال به و2آنها اشتراک نقاط و ایران در حقوق و فقه تنگاتنگ رابطه 1.است

 اصل)برشمرده اسالمی موازین مطابق و اسالم بر مبتنی لزوما را ایران قوانین که اسالمی، جمهوری

 در کیفری برائت اصل مبانی برای که است نموده متقاعد را حقوقدانان ،(ا.ا.ج اساسی قانون چهارم

  .باشند اسالمی شریعت در آن مبانی دنبال به ایران حقوق

 علم علمای و حقوقدانان های مجاهدت محصول کیفری برائت اصل که اند عقیده این بر شماری

 بر مسلط فضای از برآمده نتایج از یکی و محوری، انسان بر تاکید فکری، رنسانس از پس در حقوق

 از ناشی ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون در اصلی چنین درج. است بوده بعد به هجدهم قرن

 گرفته صورت کشورها دیگر در مطالعه مورد اساسی قوانین از آن اقتباس و مسلط انقالبی فضای

 رویکرد از نشانی ،"برائت اصل" واژگان به "گناهی بی فرض" اصل واژگان تغییر حال عین در 3.است

  .است آن سازی اسالمی برای قانونگذاران

 حقوقی یعنی کنیم، می صحبت اروپایی حقوق یا و عرفی حقوق از وقتی اینجا در است ذکر شایان

 با بلکه باشد، آن مخالف لزوما اینکه نه داند نمی تعهّدم اسالم شریعت و فقه به نسبت را خود که

 قوانین در را اسالمی شده روز به احکام از بسیاری پای رد بتوان شاید بیشتر تدقیق و تحقیق

 .کرد جستجو اروپایی

 برگرفته که آن، استنباطی اصول و قواعد از شماری در توان می را کیفری برائت اصل اسالمی مبانی

 مالزمه به تواند می یکسو از کیفری، برائت اصل عقلی مبانی اما. کرد مشاهده است، روایات و آیات از

 علم اندیشمندان و عقال از برگرفته دیگر سوی از و باشد وابسته اسالمی شریعت در شرع و عقل

 در عقلی های دوره طول در انسانی کرامت حفظ برای مجاهدت و تالش طریق از که باشد حقوق

 .اند رسیده برائت اصل اثبات و بودن درست به نهایت

                                                
 187: 1361 صرامی، - 1

 155: 1362 اسالمی، کشورهای پژوهشگران و اندیشمندان از گروهی - 2

 (.77 تا 25: 1384صابریان،)  - 3
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 این گویای قوانین، در تعارض از آثاری همچنین و اسالمی شریعت از برگرفته قانونی مواد از برخی

 شده واقع آنچه و نشده واقع است بوده برائت اصل از اسالمی قانونگذار مقصود آنچه که است مطلب

 .ندارد سازگاری اسالم کلی روح با و نبوده اسالمی گذار قانون مقصود قطعا

 برائت اصل. 5

 دوری معنی به برائت از. است مختلفی تعاریف دارای آن، جایگاه به بسته ایران در برائت اصل

 برائت و ذمه اشتغال از برائت و اصولی برائت در عملی اصل چهار از یکی تا گرفته، انزجار و گزینی

 و قوانین استخراج در حقوق و فقه شدن نزدیک. مظنون یا متّهم گناهی بی فرض همان یا کیفری

 جمهوری در جمله از مختلف های  برهه در قوانین سازی اسالمی برای که هایی تالش همچنین

 کیفری برائت اصل ارجاع مانند مواضع، از بخشی در اشتباه ارجاع سبب است، گرفته صورت اسالمی

  ت.اس شده اصولی برائت به

 تاریخی گاهی و ادبی لفظی، تحلیلی روش ها، روش در ممکن های اختالف تمام با فقاهت، روش در

 امری هایگزاره بین روایات در گاهی و نیست کارساز جا همه و همیشه روش این چون اما،. است

 مثل  عقلی، قواعد و ترجیح و محض عقلی روش از آید، می پیش منطقی تقابل و تعارض ، خبری یا

  1.شود می استفاده عدم اصل و عقلی برائت اصل

 مشروط الطاعة حق که نیست تردیدی عقال نظر از: است چنین عقلی برائت اصحاب اندیشه نتیجه

 مولی باشد نرسیده مکلف به قطع طور به تکلیفی چنین که مادام و است مکلف به تکلیف وصول به

 واحدی سیاق خدا -انسان یا انسان-انسان رابطه به نسبت قاعده این. ندارد مکلف بر اطاعتی حق

 برائت جایگاه شود، می روشن وضوح به تعاریف این در چنانکه(133و132: 1363 فیرحی،)دارد

 و تکلیف جایگاه در و روایی هایگزاره در منطقی تقابل و تعارض محل در اصول، علم در عقلی

 توسط جرم انجام در شک محل که کیفری برائت اصل به مدخلیتی و حقوق و حق نه است مکلف

 .ندارد است، متّهم یا مظنون

                                                
 ای خامنه محمد سید با گفتگو در 146 و 148: 1361 صرامی، - 1
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 (گناهی بی فرض)کیفری برائت صل. ا2

 عرصه و اسالم در برائت اصل مبانی میان جدایی و فصل به معتقد که حقوقدانان از شماری

. کرد تقسیم گروه سه به توان می را برائت اصل مبانی که باورند این بر هستند، عرف یا الملل بین

 اصل" عنوان تحت مبانی از توان می که است اسالمی حقوقدانان و فقها مختص که مبانی از تعدادی

 به را آن فقها که برد نام "غلبه قاعده" و ،"دراء قاعده"  ،"احتیاط اصل" ،"اباحه اصل" ،"عدم

 .اند نموده استخراج روایات و آیات از فقهی اصول و قواعد صورت

 تضمین" ،"دعوا اصحاب بین توازن ایجاد ضرورت": از عبارتند دارد، اروپایی ریشه که دیگر شماری

 "مجازات و جرم بودن قانونی اصل " ،"جامعه افراد امنیت

 و ،"انسانی کرامت": از عبارتند است، اروپایی و اسالمی حقوقدانان بین مشترک که مواردی سوّم و 

"کیفر در اشتباه ترجیح به عفو در اشتباه ترجیح قاعده"
1 

 اسالمی حقوقدانان نزد در کیفری برائت اصل مبانی-5-2

 کتاب 2-5-5

 کریمه آیه این از وضوح به چنانکه 2...اثمٌ الظّنِ بَعْضَ انّ الظّن مِن کثیراً اجتنبوا آمنو الذین ایها یا

. باشد گناه به منجر تواند می حتی و شده شناخته اعتبار بی گمان و ظن به اعتنا شود، می روشن

 علیه اتهام اعتبار عدم جمله از است، توّجه مورد کیفری برائت اصل در آنچه کنیم می مشاهده

 .است تاکید مورد کریم قرآن در دیگران،

 نباید دیگران مورد در حکمی هیچ که رسید نتیجه این به توان می آن نظایر و آیه این از این بنابر

 در عاملی حر اساس، همین بر. ندارد شرعی محمل حکمی چنین و باشد گمان و شک بر متکی

 حضور فی وال المسألة، فی الشک عند یحکم ان للقاضی یجوز ال انه": گوید می الشیعه وسائل کتاب

"نفسه من حتى الناس انصاف علیه ویجب الخصمین، کالم سماع قبل وال منه، أعلم هو من
3 

                                                
 133 ص: 1367 موحد، و قربانی - 1

 12:حجرات - 2

 178 ص 18 جلد ،2774 عاملی، حر - 3



 اصل برائت کیفری )فرض بی گناهی( در نظام حقوقی ایران

 
86 

 با ،"بالشک یزول ال الیقین" اصل طبق که است یقینی اصل یک قرآن در برائت اصل بدینگونه، 

 1.رود نمی بین از گمان و شک حصول

 سنت2-5-2

 وَ الشُّبُهَاتِ، فِی أَوْقَفَهُمْ[ وَ] أَقْصَاهُ؛ دُونَ فَهْمٍ بِأَدْنَى یَکْتَفِی الَ وَ":است آمده البالغه نهج از 73 نامه در

 إِیضَاحِ عِنْدَ أَصْرَمَهُمْ وَ االُمُورِ، تَکْشُّفِ عَلَى أَصْبَرهُمْ وَ الْخَصْمِ، بِمُرَاجَعَةِ تَبَرُّمًا أَقَلَّهُمْ وَ بِالْحُجَجِ، آخَذَهُمْ

 رضایت اندک تحقیق به مطالب شناخت در که کن انتخاب قاضی عنوان به را شخصی "الْحُکْمِ

 شد و آمد از و برد کار به همه از بیش را حجت و باشد بیش همه از اش درنگ شبهات در ندهد،

 در باشد روشن حکم چون و بود تر شکیبا کارها گشتن آشکار در و آید ستوه به کمتر دعوا صاحبان

 2.تر قاطع داوری

 و بشر حقوق اعالمیه نهم بند"،3لبنانی مسیحی نویسنده جرداق سمعان جورج که است رو این از

 :نویسد می چنین و کرده قیاس( ع) علی امام سخنان با را  "فرانسه شهروند

 ثبوت از پیش انسانى هر": گوید مى نخست قسمت. یابد مى تشکیل قسمت دو از اصل این"

 را آشکار سخن این زمینه این در ابیطالب بن على و"شد خواهد شناخته گناه بى بزهکارى،

 کسى به ظن، و گمان با و دهم نمى قرار بازخواست مورد را کسى تهمت، خاطر به من: »فرماید مى

 از باالتر هم و قانون هم واحد، آن در علوى حدیث و سخن این که است اینجا از و 4«دهم نمى کیفر

  5"!بدارید معذور و معاف را او ندارید، دلیلى و حجت کسى ضد بر اگر": است قانون

 امام یا( ع)باقر امام از او که کند می نقل شخصی از که است دراج بن جمیل روایت همچنین

 شده زنا مرتکب یا و نوشیده شراب یا کرده دزدی مردی که است کرده نقل و شنیده( ع)صادق

 امام. است کرده اصالح را خویش و نموده توبه خود تا نشده دستگیر و ندانسته را آن کسی و است

 این اگر گوید می عمیر ابن. دارد مصونیت و شود نمی جاری او بر حد صورت آن در: فرماید می

                                                
 327،ص1ج ق،1425شیرازی، مکارم - 1

 332: 1358شهیدی، - 2

 م1629-2714 - 3

 148: الثالث المجلد م،1688 -ه 1478 الطبری، - 4

 245: 1356 جرداق، - 5
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 ثابت جرم اگر که است این مالک: فرمود امام. کردید نمی جاری او بر حد بود هم ای بیگانه فرد مرد،

 1.شد نخواهد مجازات کرد اصالح را خود او و نشد

 ناعادالنه جنگ بنیانگذاران خواست او از که عباس ابن به پاسخ در( ع)علی امام دیگری روایت در

 کنم شروع ظلم با تا دهی می فرمان مرا آیا! عباس فرزند ای:  فرمود نماید، حبس و بگیرد را جمل

 که آن از پیش را کسی و کنم، مجازات اتهام و بدگمانی پایه بر و کنم آغاز بدی با نیکی از پیش و

 سخن و عدالت به رفتار از من! سوگند خداوند به هرگز کنم؛ مؤاخذه باشد شده خطایی مرتکب

 اذن آنان به من کرد نخواهم عدول است، کرده عهد من با را آن خداوند که استوار و متین گفتن

 2.بودم آگاه آنان قصد به درحالیکه دادم

 شده ادآورةمعاوی به خود نامه در( ع) حسین امام که مواردی جمله از دینوری قتیبه ابن گزارش به

 پایه بر را مردم که را تو منش خداوند: که است این کرده نکوهش آن علت به را ابوسفیان فرزند و

 3.کرد نخواهد فراموش میکشی تهمت پایه بر را او یایاوّل و کنی می دستگیر گمان

 اسالم حقوقی قواعد و اصول 2-5-7

 درء قاعده -الف- 2-7-5

 صورتی در تنها حدی مجازات و شوند می برداشته شبهه با حدود که است آن قاعده اجمالی مفاد

 حدود باب قاعدة مشهورترین گمان بی. نباشد میان در ای شبهه و شک گونه هیچ که شود می جاری

 شده بحث مجازاتها سایر و تعزیرات به آن تسری از سپس و شده مطرح حدود باب در نخست که ـ

 4.است درأ قاعدة ـ است

 روایت  آید می شمار به برائت فرض نتایج از درء قاعده و شده تلقی اصل برائت، فرض گاهی البته

 له وجدتم ما الحدود ادفعوا: فرماید می که است شده نقل( ص) پیامبر از مضمون همین به دیگری

 لعلک المست، لعلک قبلت، لعلک قبیل از سواالتی القای در( ص)پیامبر عمل همچنین. مدفعا

 اصل و درء قاعده برای مالک را کنند تکلیف رفع شبهات اصرار با اینکه و اقرار، مقابل در غمزت

                                                
 328 و 325ص ،18ج ،2774العاملی، الحر - 1

 195 ص الجمل: مفید شیخ - 2

 337: 1ج ،1377اصفهانی، کوفی ثقفی - 3

 34و33: 1384 آبادی، ده حاجی - 4
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 التمسک یوّلاال و: »گوید می باره این در ریاض صاحب مرحوم. اند گرفته اسالم تاریخ در برائت

 1.بالشبهات الحد بدفع المتواتر بالنص عمال الیقین موضع فی اال الدم بعصمة

 این حجیت بر است اصحاب تسالم دوّم دلیل: گوید می باب این در بجنوردی موسوی محمد سید

 آن مطابق و اند کرده استناد قاعده این به اسالم فقهاى بلکه امامیه اصحاب تمامى یعنى. قاعده

 من النه: »اند فرموده ما فقهاى است آمده پیش اى شبهه هرگاه جزایى مسائل اکثر در اند، داده فتوى

 این. شود مى ساقط تعزیر و قصاص یا شود نمى جارى حد که اند گفته بنابراین و «الدارئة الشبهة

 اعتبار بر قوى دلیلى قاعده، این در اسالم فقهاى نظر اتفاق ترتیب بدین. است باالتر اجماع از تسالم

 2.است آن

 )عدم استصحاب)عدم اصل-ب2-7-2

 که است آن بر اصل نباشد، موجود موضوعی یا حکم برای دلیلی تا که است آن معنای به عدم اصل

 در تردید صورت در: دارد می مقرر زمینه این در هم مدنی قانون 1213 ماده 3باشد نداشته وجود

 عدمی، استصحاب اصل استناد به توان می ادواری، مجنون توسط شده انجام معامله بطالن یا صحت

 اینکه مگر کرد، صادر را معامله بطالن به حکم و نمود استصحاب را معامله انجام زمان در او اهلیت عدم

 چیزی پیدایش در اگر رو این از دارند، عدمی سابقه حادثات،. شود اثبات معامله هنگام در او سالمتی

 4.است عدم استصحاب به مستظهر او طرف زیرا بدهد دلیل باید حدوث مدعی شود، حاصل تردید

 ارتکاب عدم بر اصل این بنابر. شود ثابت وجودش اینکه مگر است چیز هر وجود عدم بر اصل پس

 کننده تعقیب وقتیکه تا و گردد ثابت ممنوع و مجرمانه عملی وقوع اینکه مگر است، مجرمانه اعمال

 سوء عدم و مجرمانه فعل ارتکاب عدم نماید، اثبات را متّهم نیت سوء و مجرمانه فعل ارتکاب نتواند

  5د.گرد می استصحاب وی، نیت

  

                                                
 467: 1387 کربالئی، طباطبایی - 1
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 اباحه اصل -ج-7-5-2

 مورد در و  است  پنجگانه  احکام از  اسالم  شریعت در و  دادن  اجازه  معنى  به  بُوْوح و  بَوح ازریشة  ااباحه

  شارع  که  است  آن  اباحه. نیست بار  کیفری و  پاداش  آن  ترک و  اتیان بر  که شود مى  گفته  فعلى

  1.باشد  کرده مخیر  دیگری بر  یکى  ترجیح  بدون ، آن  ترک یا  کاری  دادن  انجام در را  مکلفین

 امارات، محتوای و مضمون همچون است، شرعی ادله از مستفاد که روی آن از اباحه، اصل مضمون

 از خروج برای صرفا و عملی ظاهری حکم بیان برائت اصل مضمون آنکه حال است، واقعی حکم

  2است. تردید و شک موقعیت

 احتیاط اصل  -د-7-5-2

 به، مکلف در شک و احتیاط، اشتغال،. باشد می یحوط-حاط ریشه از و افتعال باب مصدر از احتیاط

 مختلف مصادیق و موارد در درء قاعده 3گذارد اصل این نام مجاز و تسامح بدون توان می را سه هر

 می متّهم تبرئه موجب شبهات در که درء قاعده همانند این، بنابر. باشد احتیاط اصل موافق تواند می

 شود می متّهم برائت موجب جرم، معنوی و مادی عناصر در شبهه زمان در نیز احتیاط اصل شود،

 غلبه قاعده -ه-7-5-2

 به نیاز آن، بر او مالکیّت اثبات برای باشد فردی دست در شی هرگاه که است آن دةقاعد از منظور

 غالب نظر از 4.نماید دلیل اقامه باید او کند، می را مالکیّت ادعای کسی اگر و نیست دلیل اقامه

 .دارد او مالکیت از نشان کسی، دست در مال بودن مردم،

 الشیء یلحق الظن" غلبه قاعده اساس بر اند گفته و داده توسعه برائت اصل به را اندیشه این برخی

 به باید ها انسان بین روابط در آن طبق که است فقه در ای قاعده ،"دوّمکالمع والنادر االغلب باالعم

 اگر زیرا گذاشت، غالب امور این بر را اصل باید این بنابر. نادر امور نه و داشت توّجه غالب امور

 است، برائت بر اصل غلبه، قاعده مطابق. شود می ایجاد خلل ها انسان میان روابط در نشود، اینگونه

 تکلیفی و حقوق یکدیگر، به نسبت افراد از یک هیچ که، است اینگونه افراد بین عادی روابط در زیرا
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 کسی بر تکلیفی شود معلوم اینکه مگر هستند، دیگری مقابل در تکلیف از مبرا افراد تمامی. ندارند

 که شود می افراد بین روابط در واهی ادعاهای طرح موجب برائت، اصل پذیرش عدم. است شده بار

"است مذموم
1 

 های حالت از ای گونه جرم که شود می گفته برائت، اصل برای حقوقی های ادله در دیگر سوی از

 به آن دادن نسبت در این بنابر گیرد، می قرار عادی حالت قلمرو از بیرون که است نادر رفتاری

 شخص برائت که آید می دست به اینگونه احتیاط این. شود احتیاط است الزم خاصی شخص

 2.شود ثابت قاطعی دلیل با آن خالف آنکه مگر باشد، مفروض

 اروپایی دانان حقوق دیدگاه از برائت اصل مبانی -2-2

 و اسالمی حقوق در کیفری برائت اصل مبانی بین حقوق اندیشمندان از شماری گفتیم چنانکه

 از است ممکن جدایی چنین نویسنده این نظر از. اند شده قائل تمایزاتی و تفاوت اروپایی حقوق

 و فقها مختص که آنهایی چه برشمرده، مبانی تمامی اما پذیرد، صورت غربی علمای سوی

 شریعت از شده، دیده اروپایی-غربی جامعه برای که آنان چه و شده برشمرده اسالمی حقوقدانان

 . است دستیابی و جستجو قابل اسالمی حقوق و فقه در و برداشت قابل اسالمی

 :پردازیم می اند، کرده ذکر اروپایی کشورهای خاص را آن شماری که یادشده، موارد استنادات به اینک

 دعوا اصحاب بین توازن ایجاد ضرورت 5-2-2

 کنترل عدم و است برخوردار زور و قدرت ابزارهای و امکانات تمام از حاکمه قدرت اینکه به توّجه با

 قدرت کنترل برای اصولی لذا گردد، قدرت از استفاده سوء و مفسده بروز موجب است ممکن آن

 صیانت و دولت نامحدود قدرت کنترل برای اصول این از یکی. است ضروری و الزم دولت نامحدود

 برای تضمین یک عنوان به کیفری برائت اصل 3.است برائت اصل شهروندان، های آزادی و حقوق از

                                                
 51: 1361 قربانی، - 1

 23: 1385 بناب، سرمست - 2

 78: 1385بناب، سرمست - 3
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 این. است گردیده وضع دعوا طرفین میان قدرت توازن و تعادل ایجاد و ها سالح برابری اصل رعایت

 1.شود می نامیده Equality of Arms انگیسی زبان در اصل

( ص)پیامبر که هنگامی: فرمایند می روایتی در( ع) علی امام دعوی، طرفین بین توازن اهمیت در

 نکن، حکم یک هیچ نفع به شد طرح دعوا تو نزد وقتی فرمودند فرستادند، می یمن سمت به مرا

 2.بشنوی را دیگری دفاع آنکه مگر

 نقل السالم علیه صادق امام از السند صحیح روایتی در کلینی جناب نقل اساس بر عمار بن اسحاق

 زندگی جباری پادشاه مملکت در که خود انبیای از کیةب متعال خداوند": اند فرموده ایشان که کرده

 که نکردم حاکم سرزمین این بر را تو من بگو او به و برو جبار آن محضر به: کرد وحی کرد، می

 به مظلومان صدای تا دادم قدرت را تو جهت بدان تنها بستانی؛ را مردم اموال و کنی ریزی خون

"باشد کافر مظلوم هرچند کنم نمی رها را ظالم از مظلوم طلب من نرسد، من درگاه
3 

 جامعه افراد امنیت تضمین -2-2-2

 است اجتماعی امنیت بنای زیر ترین محکم و عدالت کننده تضمین اصول مهمترین از برائت، اصل

 عنوان به کیفری برائت اصل. شود می مطرح اتهام اثبات زمان تا متّهم گناهی بی فرض حوزه در که

 پیش جامعه روانی و روحی امنیت استمرار و حفظ در واقعی و حقوقی اجرای ضمانت مهمترین

  4.است شده بینی

 از اینکه جمله از ":کرد اشاره قرآن و اسالم دیدگاه از امنیت اهمیت به توان می ارتباط این در

 سازی ایمن اقدس، ذات اوصاف از همچنین. است بخش امنیت معنای به مومن، خداوند نامهای

 آرمانشهر توصیف سرانجام و 5خَوْفٍ مِنْ وَآمَنَهُم: ... فرماید می که آنجا است، هراس و ترس از انسان

 که را شهری مثل 6مَکَانٍ کُلِّ مِّن رَغَدًا رِزْقُهَا یَأْتِیهَا مُّطْمَئِنَّةً آمِنَةً کَانَتْ قَرْیَةً مَثَلًا اللَّهُ وَضَرَبَ: خداوند

                                                
 279: 1363هاشمی، - 1

  66ص: همان - 2

 333:2ج ،1397 وکلینی، 252: 1398صدوق، - 3

 7: 1385بناب، سرمست - 4
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 جانب هر از و کردند می زندگی اطمینان و آسایش در اش اهل و بوده حکمفرما کامل امنیّت آن در

 کار بزه و اساس بی و واهی اتهامات از ایمنی و قضایی امنیت گمان بی. رسید می آنها به فراوان روزی

 حفظ امنیت محور. است امنیت روشن های نمونه از اتهام توّجه صرف به نشدن شناخته کار گناه و

( ص)پیامبر رسالت پیامدهای و اقدامات جمله از( ع)علی المومنین امیر و است انسان حیات و جان

"است برشمرده آدمیان جان حفظ برای
1  

 کلی وظایف از را همه برای عادالنه قضایی امنیت ایجاد نیز ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 اصل نماییم، تقسیم خاص و عام دوبخش به را امنیت حقوقی تضمینات اگر. است شمرده بر دولت

 2.است امنیت حقوقی خاص تضمینات جمله از برائت

 ها مجازات و جرائم بودن قانونی اصل  -7-2-2

 از منظور و باشد می ها مجازات و جرائم بودن قانونی اصل جزا، حقوق مسلّم و یهاوّل اصول از یکی 

 شده تصریح آن به قانون در آنکه مگر نیست جرم عملی هیچ: که اینست خالصه بطور اصل این

 3.قانون موجب بهً  مگر نمیشود اعمال مجازاتی هیچ و باشد

 سوره 5 آیه جمله از. کرد استخراج اسالمی قواعد و روایات آیات، از توان می نیز را قانونی اصل این

 حدیث. "رسوالً نبعث حتّی معذّبین ماکنّا"اسراء سوره 13 آیه و "اتها ما الّا نفساً اهللُ الیکلّف"طالق

 که بالبیان عقاب قبح ةقاعد. است ها مجازات و جرائم بودن قانونی بر دال موارد جمله از نیز رفع

 افراد مجازات و عقاب که کند می بیان باشد می مجازات و جرائم بودن قانونی اصل اخرای عبارت

 و باشد می زشت و قبیح برسد عموم اطالع به و شود بیان شارع و مولی طرف از قبالً اینکه بدون

 4.باشد می منزّه ها حرف این از مقدّس شارع

 و اساسی قانون 39 اصل است، اسالمی شریعت با مطابق و برخاسته آن قوانین که نیز، ایران در

 کرده اشاره ها مجازات و جرائم بودن قانونی اصل به صریح ای گونه به اسالمی، مجازات قانون 2ماده

 مذهبی لحاظ از و زننده و زشت اخالقی لحاظ از رفتاری شاید موضوعه حقوق در بنابراین. است
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 طور به نیز آن مجازات و نشده قلمداد جرم صراحتاً جزایی قوانین در اگر ولی شود، محسوب گناه

  .نمود تعیین مجازات آن برای توان نمی و نیست کیفری تعقیب قابل باشد، نشده مشخص منجز

 اروپایی و اسالمی حقوقدانان میان مشترک مبانی -7-2

 انسانی کرامت 2-7-5

 کرامت بر کریم قرآن از یمتعدّد آیات. است گردیده ارایه اسالم در انسانی کرامت نوع ترین مترقی

 فِی حَمَلْناهُمْ وَ آدَمَ  بَنی کَرَّمْنا لَقَدْ وَ)است اسراء سوره 57 آیه آنها معروفترین که دارند داللت انسان

 فرزندان ما تحقیق به( تَفْضیالً خَلَقْنا مِمَّنْ کَثیرٍ  عَلی فَضَّلْناهُمْ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ رَزَقْناهُمْ وَ الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ

 روزی پاکیها از را آنان و ساختیم پراکنده دریا و خشکی در را آنان و داشتیم گرامی را آدم

 این بر تأکید با مفسران اغلب. دادیم برتری ایم، آفریده که دیگر موجودات از بسیاری بر و بخشیدیم

 در. است خدادادی ذاتی کرامت این که شمرند می تکوینی و ذاتی کرامت دارای را انسان شریفه آیه

 از حاصل نسل مقصود، که است داده قرار خویش تکریم متعلق را «آدم بنی» خداوند آیه این

 از فاسقان، مشرکان، کافران، موحدان، از اعم بشر افراد همه آدم، فرزندان همه: یعنی است؛( ع)آدم

 ترجیح بر عفو در اشتباه ترجیح قاعده» و «انسانی کرامت»1باشند که رنگی و جغرافیا نژاد، هر

 شده بینی پیش اروپایی فردمحور تفکر در همچنین و فقهی خدامحور تفکر در «کیفر در اشتباه

 با فقهی تفکر که توضیح بدین اســت، متفاوت تفکر دو این در انسانی کرامت از برداشتها اما است؛

 2.دارند نظر انســانی کرامت به فردمحورانه دیدگاه با اروپایی تفکر و خدامحورانه دیــدگاه

 کیفر در اشتباه به عفو در اشتباه ترجیح-2-7-2

 بنابراین،. اســت بیگناه فرد یک مجازات از بهتر تردید موارد در مجرم کةتبرئ قاعده این موجب به

 باشد، تردید جانی به منتسب فعل بر مجرمانه عنوان انطباق در یا متّهم ناحیه از جرم ارتکاب در اگر

 جهت از و بهتر جامعه برای متّهم برائت تردیــد، حالت در که چرا شــود؛ متّهم رائت به حکم باید

 بر را مجازات توانید می که آنجا تا: فرمودند( ص) اکرم پیامبر 3.است سزاوارتر عدالت اجرای
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 عفو در حاکم اگر زیرا کنید، رها را ایشان یافتید، آنها رهایی برای عملی اگر و نکنید اجرا مسلمانان

 حدیثی نیز( ص)پیامبر همسر عایشه 1.کند اشتباه مجازات در که است آن از بهتر بسیار کند، خطا

 عن الحدود ادرءوا: وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول قال. کند می نقل موضوع همین با ایشان از را

 أن من خیر العفو فی یخطئ أن اإلمام فإن سبیله فخلوا مخرج له کان فإن استطعتم ما المسلمین

 که نیست این قاضی هنر: مظمون این با دارند ای جمله هم حقوق علم بزرگان. العقوبة فی یخطئ

 2.نکند مجازات را گناهی بی که است این او هنر بلکه دهد، کیفر را مجرمان همه

 ایران قوانین در کیفری برائت اصل مبانی -7

 چرا است، آن مستلزم مبانی کلیه دارای ایران در کیفری برائت اصل کردیم، اشاره تاکنون چنانکه

 لحاظ، بدین. است دستیابی و جستجو قابل اسالمی شریعت در کیفری برائت اصل مبانی تمامی  که

 مورد و شده پذیرفته ایران قوانین در کیفری برائت اصل نظری، حوزه در و کلی امر یک مثابه به

 اسالمی و عرفی مبانی دارای ایران در کیفری برائت اصل که گفت توتن می این بنابر. است تاکید

 اصل شرایطی در. نیست همه برای برداری بهره و دسترسی قابل مجرّد گونه به اصل این اما است،

 و تبیض و نبوده آن با تعارض و تزاحم در قوانینی که باشد، قوانین دیگر بر حاکم تواند می برائت

 اصل با تعارض در را مواردی توان می ایران قوانین در جستجویی با. نشود مشاهده قوانین در تبعضی

  .یافت برائت

 ایران قوانین در کیفری برائت اصل مبانی با متعارض موارد -7-5

 در را "خوانده" که قانونی بند آخر بخش: 1365 مصوب م د آ ق 165 ماده کاتوزیان، ناصر نظر برابر

 سوگند از او اگر زیرا رسد، می نظر به منطقی غیر کند، می سوگند به وادار دلیل وجود عدم صورت

 پس کند؟ صادر خواهان سود به حکم دلیل بی دعوای در تواند می دادگاه آیا کند، امتناع خوردن

 فقه در قاعده این. است دادرسی اصول خالف زمینه این در گذار قانون احتیاط که پذیرفت باید

( امین سوی از امانت مورد مال تلف ادعای مانند)بپذیرد دلیل بی را ادعایی دادگاه اگر که دارد وجود

                                                
 51: 1367موحدی، و قربانی - 1

 مجلس امور و حقوقی:  1367همت، محمدی، و عزیزی، - 2
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 خاص مورد در که ای قاعده 1(الیمین فعلیه قوله یسمع مدع کل)کند می طلب سوگند خواهان از

 انتقاد قابل ندارد، دلیل مدعی که جایی در خوانده به آن تعمیم اما رسد می نظر به منطقی خود

 2.است

 قانون در توان می را کالسیک اسالمی اندیشه ساحت در شمرده بر ای فرقه اختالفات آثار همچنین

 این مفاد از چنانکه. کرد مشاهده وضوح به  آن 17 تا 12 اصول در و ایران اسالمی جمهوری اساسی

 را سنی و شیعه و مسلمانان غیر و مسلمانان حقوقی تفاوتهای اساسی قانون شود، می دریافت بندها

 احکام و اسالم به نسبت کالسیک و سنتی رویکرد این در. است شناخته رسمیت به اصول این در

 لحاظ به ها انسان میان حقوقی تفاوتهای است، ایران حقوقی نظام در غالب رویکرد فعال که شریعت،

 اساسی قانون که ماند نمی باقی تردیدی لذا است، بدیهی و مسلم کامال امر یک مذهب و عقیده

 و[244] 82 و ،[382]276 ،[317]275 مواد در آن های نمونه که را ها تفاوت قبیل این ایران

 شناخته رسمیت به کامال شده، بینی پیش ایران[ 1362(]1357)اسالمی مجازات قانون[ 271]149

 عدالت، یعنی انسان ذاتی کرامت مقتضیات و قانون این گفته پیش اصول با امر این حالیکه در. است

 3.است مغایر برادری و برابری، آزادی،

 قانونی اصل با اساسی قانون 195 اصل مفاد مخالفت خصوصآ مختلف، دالیل به حقوقدانان عمده

 و معتبر فتاوای و فقهی منابع تشخیص در ابهام ،(اساسی قانون 39 اصل)ها مجازات و جرائم بودن

 برائت اصل با تعارض در را آن اسالمی، حکومت در قانونگذاری فلسفه با اقدام این مخالفت

 احکام منابع همان اساسی قانون 195 اصل در معتبر فتاوی و فقهی منابع از منظور اگر. اند شمرده بر

 و است واقع خالف فرض که کرده فرض مجتهد را قضات همه قانونگذار، که است معنی بدین باشد،

 برای و نیستند حوزه تحصیلکرده قضات از بسیاری اوّال است، فقهی های رساله و کتب منظور اگر

 اختالف ایجاد امکان فتوا، اختالف دلیل به ثانیا و کنند رجوع ها ترجمه به باید فقهی کتب فهم

 حکم و شناخته وی نکول نشانه را علیه مدعی سکوت فقها از برخی مثال برای. شود می تشدید رویه

                                                
 133-176: 3ج بجنوردی، موسوی:رک - 1

 247-292: 1383 کاتوزیان، - 2

 82 تا 71: 1389زاده، حبیب - 3
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 بر ای قرینه را علیه مدعی سکوت نقلی، دالیل داشتن وجود با دیدگاه این. کنند می صادر او علیه بر

 1.است برائت اصل بارز آثار از یکی متّهم سکوت حق که است درحالی واین داند می مدعی صدق

. است ممنوع اطالع کسب یا و اقرار گرفتن برای شکنجه هرگونه: دارد می ممقرر اساسی قانون 38 اصل

 و ارزش فاقد سوگندی و اقرار و شهادت چنین و نیست مجاز سوگند، یا اقرار شهادت، به شخص اجبار

 برخالف شود، می مشاهده چنانکه. شود می مجازات قانون طبق اصل این از متخلف. است اعتبار

 ظالمانه، های مجازات و رفتارها سایر و شکنجه منع کنوانسیون ویژه به و المللی بین های کنوانسیون

 بالقوه تمسک امکان بر عالوه چون نیست؛ مطلق شکنجه ممنوعیت ،(1684)کننده تحقیر و انسانی غیر

 اقتضای مثل مواردی در ،(محرم امر لکل التعذیر) قاعده استناد به شرعی تعزیر عنوان تحت شکنجه به

 است؛ گردیده محدود اطالع، کسب یا اقرار گرفتن به اساسی قانون در شکنجه ممنوعیت نظام، مصلحت

 2.باشد گرفته صورت دیگری های انگیزه با شکنجه است ممکن حالیکه در

 زیر قانونی های تبصره و مواد وجود به توان می برائت اصل با قانونی تعارض وجود موارد دیگر از 

 :کرد اشاره

 اساس بر که 245 و 244 مواد در ویژه به و اسالمی مجازات قانون در قسامه به مربوط مقررات -

 .است کرده مکلف قسامه اقامه طریق از خود برائت و گناهی بی اثبات به را متّهم قانونگذار آنها

 و39 اصل مستند صالح، دادگاه در جرم ثبوت به نیاز" که اسالمی مجازات قانون در( 372ماده -

 .کند می نقض را "اساسی قانون 35

 نی.مد قانون 1337 ماده مستند مدنی دعوای در قسم برای علیه مدعی از مدعی درخواست -

 مبنی  مدنی امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 165 ماده زمینه همین در -

  ت.اس برائت اصل با متعارض شدن تبرئه برای خوانده سوگند بر

 امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آئین قانون) جدید مدنی دادرسی آیین 251 ماده -

 ، طالق ، نکاح قبیل از الناس حقوق سایر و مالی دعاوی کلیه در: گوید می که( 1356 مصوب مدنی
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 به شرعی سوگند باشد دیگر معتبر مدارک و دالئل فاقد که وصیت و وکالت نسب، ، طالق در رجوع

 .گیرد قرار دادگاه حکم صدور مستند و مالک تواند می آتی مواد شرح

 بودن الزامی)132مواد در ویژه به قبلی، کیفری دادرسی آیین قانون در مقرر حقوقی نظام -

 مانند به( متّهم وکیل و مدافع وکیل دفاع حق محدودیت) قانون آن 128 و( موقت های بازداشت

 48 ماده ذیل 1364.73.24 اصالحی تبصره در وکیل حق کردن مقید و 238 ماده در مقرر ترتیب

 حقوقی، حیث از مربوطه، جرایم در نظامی انمتّهم به نسبت رابطه همین در جدید قانون 927 و

 .رسد می نظر به اساسی قانون 37 اصل در مقرر اهداف حتی و برائت اصل با مغایر

 مراحل کلیه در متّهم برای  سکوت حق داشتن صریح بینی پیش عدم جمله از تقنینی خالء

 بر متّهم به اعالم خصوص در ضابطین و قضایی مقامات تکلیف عدم و محاکمه و تحقیق، تعقیب،

 واقعه صحت بر توان نمی را متّهم سکوت حق. تحقیق و تعقیب مراحل در مدافع وکیل داشتن حق

 سکوت حق خود به خود کنیم، تفسیر او زیان به را متّهم سکوت اگر که چرا کرد، تلقی آن تایید یا

 1.ایم کرده سلب وی از را

 از برخی وجود و شود می علیه مدعی توّجهم شرایط از برخی در که سوگند وجود باب از این، بنابر

 که قوانین سایر و مدنی، قانون اسالمی، مجازات قانون اساسی، قانون در برشمرده های تبعیض و ها تعارض

 روح از متخذ اسالمیِ مبانی با نه و( عرفی)اروپایی حقوق مبانی با نه برائت اصل گذشت، باال در آن شرح

 نگاهی با گرچه جهت، این از و نیست سازگار انسانیت، و  انسان به اسالم کریمانه نگاه و جو عدالت

 .عرفی نه و است اسالمی نه ایران حقوقی نظام در برائت اصل گفت توان می سختگیرانه،

 گیری نتیجه

 محاسبه ماند می باقی آنچه. است شناخته رسمیت به را کیفری برائت اصل ایران اساسی قانون

 شده اقتباس غرب از کیفری برائت اصل ریشه بگوییم اینکه. است ایران قوانین در اصل این کارکرد

 جوامع که است بوده آن به مقر زمانی در اسالمی شریعت دیدیم، چنانکه و باشد، درست تواند نمی

 به رسیدن برای دوئل چون منطقی غیر هایی شیوه به هجدهم قرن تا و بوده غرق خرافات در غربی

                                                
 154: 1389ابراهیمی، و صالحی - 1
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 علیه مدعی خوردن سوگند مانند اسالم جنایی سیاست در مراتبی البته. جستند می توسل خود حق

 با را خود احکام نتوانسته امروز فقه یا و کند، نمی مطابقت کیفری برائت اصل با که داشته وجود

 مجازات قوانین در احکامی امروزه نیز جهت این از و کند هماهنگ اسالم مقاصدی مقتضیات

 از نشان اسالم شریعت صورت هر در اما دارد؛ منافات برائت اصل با که است موجود ایران اسالمی

 اسالمی وجدان و روح با اسالمی رویکرد چنانچه و داشته اسالم در برائت اصل مبانی و ریشه وجود

 پیشرو اسالمی کشورهای باید االن قطعا رفت، می پیش مکان و زمان مقتضیات و نیازها به توّجه با

 با همپایی برای را خود توان باید کشورها دیگر و بودند برائت چون اصولی و بشر حقوق در

 و اسالم تاریخ در مترقی قواعد و اصول برخی وجود با توان می حتی. آزمودند می اسالمی کشورهای

 نتیجه این به دلیل، ارائه کیفیت در شارع زیاد دقت و جرائم، اثبات برای آن در ادله بودن محصور

 و فصول این مطالعه از تاثیر بی جدید، کیفری نظام برای روشنگری عصر فکری منظومه که رسید

 تام ادله جزو متّهم اقرار که شود می گفته کیفری برائت اصل در مثال، برای. نباشد اسالم در اصول

 رویه از تواند می که است اموری از این. کند می عمل او اقناع و قاضی برای دالیل سایر کنار در و نبوده

 در مکرر مردی وقتی که آنجا باشد، گرفته نشات( ص)اسالم گرامی پیامبر توسط نهاده بنیاد اسالمی

 او عقل سالمت از ابتدا نکرده، اعتنایی او اقرار به( ص)اسالم پیامبر کرد، اعتراف زنا عمل به ایشان نزد

 اعتراف از آن از بعد و ببویند، را اش دهان که داد دستور و باشد مست شاید فرمود سپس و پرسید،

 است دانسته زنا اشتباه به را آن نظیر یا و معاشقه بوسیدن، که شاید پرسید، زنا مورد در کننده

 نشان شود می دیده ایران اسالمی جمهوری عادی قوانین در و برشمردیم ایران اساسی قانون در آنچه از

 های¬گام ایرانی مقنن است شایسته این، بنابر. دارد مهم اصل این به مقنن اعتقاد عدم یا یتوّجه بی از

 با مرتبط قوانین به گذشته از ترتعهّدم و تر¬فعال قضایی، رویه و بردارد راستا دراین مؤثر و اساسی

 .گیرد کار به متّهم حقوق ایفای درجهت را مقررات این و باشد پایبند آن وآثار برائت اصل

 این بر دلیل خود نمایند، ارائه فقهی احکام و فقه از بهتری چهره اینکه به دین عالمان و فقها توّجه

 مجاهدت و تالش نیازمند وضعیت این از رفت برون سویی، از. است شده دگرگون زمانه که است

 با مبارزه در بهبهانی وحید امثال مجاهدت و تالش که همانگونه. است اسالمی فقهای و علما دوباره

 مقتضیات تا است نیاز دیگری تالش امروزه نمود، اجتهادی منابع وارد را عقل و داد نتیجه اخباریگری

 .گیرد قرار بازنگری مورد ها، آن بر مبتنی انسانیت و عقالنیت و جامعه، مصالح مکان، و زمان
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The principle of criminal justification (the presumption of 

innocence) in the Iranian legal system 
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Abstract 

Criminal acquittals, also referred as the "presumption of innocence," are 

privileges and rights granted to the accused or the suspect against the defendant. 

However, the accused is presumed innocent until proven guilty in a competent 

court. The principle of criminal justification is well-known in the world today 

and is incorporated into the international and domestic laws of many countries. 

The Constitution of the Islamic Republic of Iran has also emphasized this 

principle in Article 37: "The principle is absurd and no one shall be found guilty 

of the offense unless his or her guilt is proved in a competent court." 

In this research, we have tried to study the principle of criminal extermination in 

Iranian law and clarify its position. 

This research shows that the principle of criminal extermination in Iranian law 

suffers from a setback that requires not only legal changes but also the need to 

change our view of jurisprudence as rights! 

Keywords: Principle of criminality, Islamic principles, customary principles, 

thirty-seventh constitution, presumption of innocence. 

 

  


