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 چکيده
حاکم بر دادرسي عادالنه و منصفانه در نظام هاي نوين اصل برائت از بنيادي ترين اصول کلي 

دادرسي کيفري است. احترام به کرامت انساني افراد و حفظ امنيت و آزادي آنان خصوصاً در فرايند 

دادرسي کيفري مستلزم رعايت اصل برائت است. در واقع به منظور اجتناب از هرگونه تعرض به 

منيت و آزادي در روابط انساني و اجتماعي افراد است که حريم مقدس انسانيت و اسقرار صلح و ا

اين اصل در مقررات حقوقي همه ملل مترقي جهان به رسميت شناخته شده است. به دليل اهميتي 

که اين اصل در تضمين دادرسي عادالنه و منصفانه و حفظ حيثيت و آزادي انسانها دارد. با بررسي 

حقوق بين الملل مي توان به ديدگاه کلي در اين باب دست  اين مقوله از منظر دو مکتب اسالم و

 .يافت به پربارتر نمودن حقوق جوامع انساني کمک نمود
 

 .اتهام تفهيم متهم، حقوق انساني، کرامت برائت، اصل برائت، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

عنوان يک اصل الزم و  خواه افراد دارد، و هر وجدان آگاهي آن را بهفطرت عدالت اصل برائت، جزو نهادهاي هست که، ريشه در

 چنان از برائت اصل»باشد. ترين رهاوردهاي تمدن بشري  در حمايت از کرامت انساني نيز ميراستي يکي از مهماجباري خواهد پذيرفت. به

 از برائت اصل اما هستند، مدرن دوران به متعلق عادالنه دادرسي و عدالت زمينه در حقوقي اصول از بسياري اگر که است برخوردار اهميتي

 ال گويد؛ )فاليوم مي قرآن مثال براي چنانکه[7] «شود. مي يافت وفور به هم مذهبي متون در و کالسيک متون در و آنهاست ترين کهن

 آن خود مگر شود نمى داده شما به جزايى و شود نمى ستم احدى وجه هيچ به امروز 1تعملون( کنتم ما اال التُجزون و شيئا نفس تظلم

عنوان يک اصل در عصر حاضر اصل برائت به. شود نمي سلب او از حقي است مجرم کسي نشود ثابت تا يعني. کرديد مى که اعمالى

انساني جهت دستيابي به کرامت مي باشد، اين امر که حاصل منابع ديني و تالش هاي حقوقدانان و جامعه انکار در محاکمات ميغيرقابل

شده است. از ديدگاه نگارنده اهميت عنوان يک الزام و ناگريزي در سطح جهاني پذيرفتهشده واکنون بهباشد در طي قرون متمادي پردازش

در  نماييد.لوگيري ميداوري در باب متهمين جها دانست. که از پيشتوان آن را اصل طاليي در دادرسيباشد، که مياين اصل به حدي مي

اين جستار ضمن شناسايي مفهوم برائت، مباني اصل برائت را در اسالم و حقوق بين الملل را بررسي مي کنيم، در ادامه پژوهش آثار اصل 

 برائت در مرحله تحقيقات مقدماتي مورد تحليل و بررسي قرار خواهيم داد.
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 . تبارشناسي برائت 1

رهايي، خالصي، وارهيدگي، رهايي از شبه، بيزاري از چيزي، تخلص، »اند؛ گونه شناساندهدر لغت را اين هاي فارسي برائتنامهواژه

شده گونه تعريفگناهي اينهمچنين در کتب لغت عرب فرض بي]20[ «کاررفته است.پاک شدن از عيب و تهمت و خالص شدن از قرض به

از تکليف، اتّهام، زيان، مسئوليت. برائت به اين معني « رها ساختن و معاف داشتن»وم عام در لغت بيشتر به مفه« برء»برائت از مادّه »است؛ 

در باب مفهوم اصطالحي برائت ابتدا به بررسي حقوقي اين مفهوم خواهيم پرداخت، سپس ديدگاه فقها   ]38[«کاررفته است.در قرآن مکرّر به

باشند. ايشان در مورد گذار حقوق متهم در اروپاي عصر جديد ميعنوان پايهسزار بکاريا بهرا در اين زمينه مورد کاوش قرار خواهيم داد. آقاي 

تواند، حمايت عمومي خود را از وي توان فردي را قبل از رأي قاضي مجرم فرض نمود، و جامعه تنها زماني مينمي»برائت بيان داشتند که 

 جرم يک به متهم شخص هر»توجه نظر آقاي بکاريا،  پس با [42]« شده باشد.اصلشده حبينيسلب کند، که اطمينان از نقض مقررات پيش

و اگر شخصي بدون  .ثابت گردد منصفانه محاکمه يک از پس قانون اساس بر وي زماني که مجرمت گناه فرض شود، تاحق دارد، بي جنايي

واقع برداشت اين نويسنده فرانسوي بر اين  در [50]« گناهي افراد است.رعايت چنين معيارهاي مجرم تلقي گردد، درواقع تخطي از فرض بي

 است، که اصل وارهيدگي افراد از جرم يک اصل غيرقابل تخطي هست. 

 و کيفري حقوق در گناهيبي فرض متهم، گناهيبي کيفري، فرض برائت اصل همچون؛ اصطالحاتي حقوق در برائت اصل مورد در»

 براي اصطالح ترينصحيح و ترينمناسب به را( گناهيبي فرض) برخي اصطالح خصوص اين در. است کاررفتهبه معادل عنوانبه برائت فرض

اينجا الزم است بيان  در[33]« .نيستند برائت اصل با معنابي و ربطبي نيز ديگر مترادف اصطالح دو کهاند، درحاليدانسته برائت اصل معادل

گناهي افراد در حقوق نيز بامعناي لغوي همتايي دارد، چون در عالم حقوق وقتي بحث بر سر برائت ذمه يا برائت کيفري شود که؛ فرض بي

شود پاکي، تخلص و رهايي مدنظر است. آقاي ميها نيز وقتي صحبت از برائت افراد است، مراد خالص شدن و رهايي است. در گفتگوي توده

براي اطمينان  اصل اين»عقيده دارد که؛  را فراتر گذاشته و محمد محمد مصباح نويسنده عرب کتاب حق االنسان في محاکمه عادله، پا

فتن شک و ظن زير شخصي که متهم به جرمي هست، بايد بدون در نظر گر هاي شخصي افراد امري ضروري هست، و هربخشي از آزادي

گردد. و در دوره قبل از اثبات جرم بايد همواره شخص متهم چتر حمايتي اين اصل قرار بگيرد، تا زماني که جرم وي توسط دادگاه اثبات مي

ست، در درجه اول حمايت از متهم هست، چون دادگاه بالقوه در پي اثبات جرم متهم ه»پس هدف از اصل برائت؛ [32]« گناه فرض شود.بي

هاي افراد در انتساب جرايم به افراد جامعه جلوگيري به عمل وسيله از خودسريو در مرحله دوم حفاظت وصيانت از اجتماع است، تا بدين

 مورد عمومي در داورياز اظهارنظر و پيش بايد قضايي مقامات»الزم است بيان کنيم که [13]« وسيله منافع جامعه حفظ گردد.بدين آيد، و

زمان  بازداشت تا محل در امنيت و نظم هاي همچون بازداشت، به بهانه حفظمحدوديت تحميل کردن، کنند، و از اعمال و خودداري متهم

توان بازداشت نمود، و اگر اين امر پيش از استثنايي نمي شرايط در آورند. اما افراد را جزبرگزاري يک محاکمه عادالنه جلوگيري به عمل

 بازداشت" که) در طول زمان بعد از بازداشت و قبل از محاکمه .شوند م رخ داد، بايد از مجرمين ديگر جدا نگهداريثبوت جر محاکمه و

 از پيش شدگانو بازداشت. آيداي بر اصل برائت وارد نميو يا اينکه در صورت رد شدن قرار وثيقه متهم، خدشه (شودمي ناميده "پيشگيرانه

 [47]«گردند.مجرم تلقي نميتحت هيچ شرايطي  محاکمه

 در مذاهب مهم از اصول ، يکىبَرائَت.»اصولي نيز  مورد کاوش قرار دهيم  گناهي را از ديدگاه فقهي ودر اينجا الزم است که فرض بي

 بر بنا»[37]« در تکليف. موارد شک در از مکلف تکليف از نفى است عبارت که متأخر اماميه در اصول عملى اصل 4از  ، و يکىفقهى گوناگون

 تکليف از آزاد اساساً انسان ذمّه که است اصل اين بيان برائت مفهوم است، مذکور علم اين معتبر کتب در که فقه اصول عام و کلي نظريه

 باشد اين تواندمي اصل اين از مراد. است کرده اثبات و تأييد را آن نيز اشعري مذهب و اندپذيرفته را اصل اين طورکليبه سنت اهل .2است

 آزاد بر فرض تعهد، و تکليف از حاکي دليلي نبودن صورت در» يا« است کرده تعيين خداوند که است تکاليفي به مکلّف فقط انسان» که

حکم به عدم ثبوت تکليف بر مکلف در مواردي که اصل وجود تکليف مشکوک »اين اصطالح نزد اصوليون عبارت است از  [37]«است. بودن

باره تکليفي ندارد، شود که مکلف دراينباشد، يعني هرگاه با استناد به دليل معتبري، وجود تکليف الزامي ثابت نشود، در ظاهر حکم مي

 [27]«داشته باشد. هرچند درواقع احتمال تکليف وجود

توان به نظر آقاي جواد فخار زاده طوسي اشاره نمود که ضمن در مورد تفاوت اصل برائت از ديدگاه حقوقي با نظريات اصوليون، مي

اصل برائت در بحث حقوق با اصل برائت در دانش اصول يکي نيست، چون برائت عملي هست، که »دارد که؛تعريف اصل برائت اعالم مي

نهادن بر عدم تحقق جرم هست. پس هرگاه ارتکاب جرم در فرد يا افراد متهم، مشکوک يا موردترديد باشد، اصل مقتضي عدم  آن بنامضمون 

  [26]«مختص مجعوالت شرعي است. آن است. در حالي برائت اصولي به حوزه شک در تکاليف مرتبط بوده و
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موجودي که ذاتاً  عنوانرا به اسالم انسان»خواهيم پرداخت: اسالم گناهي از منظر دين مبيناکنون به بررسي تعريف فرض بي

« شود. ثابت آن خالف که زماني تا صادقانه است، و فرد صالح قرار داده است. بر پايه اين ديدگاه، هر عمل آاليش هست، مدنظرگناه و بيبي

 از علوي عدالت و شيعه فقه در برائت اصل»هيم، بايد گفت که؛و اگر بخواهيم برائت را از منظر مذاهب اسالمي مورد تحليل قرار د [50]

 پذيرش نتيجه و ثمره خود، از متهم دفاع حق ازجمله گيرد،مي شکل آن به توجه با آرا و احکام از بسياري. است برخوردار محکمي جايگاه

 متهم گناهيبي فرض" اما [24]«.باشد نشده اثبات او جرم کهمادامي تا نيست مجرم کسهيچ برائت اصل به استناد با زيرا است؛ برائت اصل

 فرد يکآن موجببه که است کلي و مهم بســيار اصلي معني به فرض اين دارد؛ فقه در برائت اصل از متفاوت مفهومي"اروپايي حقوق در

 بر اثبات بار آنکه بدون کند ثابت ترديدي گونههيچ بدون را او تقصير دولت آنکه مگر يابد؛نمي محکوميت جرم ارتکاب جهــت از وجههيچبه

است که  تکليفي هرگونه به ناظر برائت کهآن که ازلحاظ فقهيدرحالي [30]«گيرد.برمي در را جرم از برائت تنها گيرد، و قرار متهم يعهده

ارائه گرديد بايد اذعان نمود، اصل برائت حافظ توجه به مواردي که در اين مبحث  با [30]دارد. وسيعي شمول يدايره و دارندافراد بر عهده

 اساس است، و عاملي براي حفظ حق دفاع متهمين و اجراي صحيح عدالت در محاکم است  پايه وها در برابر اتهامات بيکرامت انسان

 . مبنا شناسي اصل برائت 2

ا براي فرض بيگناهي در اسالم و حقوق بين الملل با دقت در آثار مولفان فقهي وحقوقي در باب اصل برائت مي توان اين مباني ر

دليل »، «مجازاتها و جرائم بودن قانوني اصل»، «افرادجامعه امنيت تضمين»، «اصل تساوي سالح ها»، «انساني ذاتي کرامت» استخراج نمود؛

کرامت ذاتي »در بين اين مباني که ذکر گرديد،  [29]اند. دانسته «غلبه قاعده ي»، «دراء قاعده ي»، «إباحه اصل»، «عدم اصل»، «العقل

در واقع فصل مشترک اسالم وحقوق بين الملل مي باشد.اما موارد ديگري که بيان شده جهات افتراق اين دو ديدگاه را در باب اصل « انسان

 کرد. برائت بيان مي نمايند که ما در دو بند جداگانه به اجمال هر کدام از اين مباحث شناسايي خواهيم

 . مباني اصل برائت در اسالم 1 -2

دليل  »مولفان فقهي و اصولي يک سري مباني را براي اصل برائت ذکر نموده بودند که عبارتند از؛  بيان نموديم، که همانگونه

 پرداخت.. در اين گام به معرفي اجمالي هرکدام از اين اصول خواهيم «دراء قاعده ي»، «اصل إباحه»، «اصل عدم »، «العقل

در ابتداي کار به بررسي اصل دليل العقل خواهيم پرداخت، با دقت در آراي فقهيان و متکلمان اسالمي اشخاصي را خواهيم ديد، که 

ه، مبناي فرض بيگناهي را عقالنيت برشمرده اند. از جمله افرادي که عقالنيت را مبناي برائت بر شمرده اند، واصل بن عطا بنيان گذار متعزل

قيم جوزي امامي، ابن حزم ظاهري، و از فقهاي اماميه کساني همانند شيخ صدوق، شيخ مفيد بزرگاني بودند که مباني برائت دليل العقل  ابن

 مي دانستند.

 در مشکوک، تکليف به نسبت مکلف، ذمه برائت به عقل( ادراک) حکم از است عبارت و بوده شرعي برائت مقابل عقلي، برائت»

 به عقل حکم معناي به عقلي برائت ديگر، بيان به. نگردد برطرف واقعي تکليف به نسبت او شک دليل، از جو و جست از بعد که مواردي

 عدم آن الزمه که است، دليل به دستيابي عدم و جو و جست از بعد الوجوب مشکوک ترک و الحرمه مشکوک انجام به نسبت مکلف برائت

باتوجه به تعريف قاعده عقلي مي توان اظهار کرد که دليل العقل با [36] «.باشد مي بيان بال عقاب قبح عقلي قاعده اساس بر مکلف مؤاخذه

 قاعده با قبح عقاب بال بيان اعالن کننده اصل برائت مي باشند. در اين مورد شهيد صدر در تشريح قاعده مذکور بيان مي داشتند که

 ناپسند و زشت عقل نزد در بياني )اتهامي( به وي نرسيده است، که کسي کردن جازاتاظهار مي دارد که؛ م" بيان بال عقاب قبح "قاعده»

 نيز آن مؤاخذه نتيجه، در و داردبرمي را الزام آن بيان، بال عقاب قبح قاعده نرسد، الزامي شارع، سوي از موردي، در هرگاه بنابراين، است،

  [22]«.است قبيح آن عقاب صورت اين در زيرا شود، مي برداشته

« اصل برائت»دليل عقلي »در اينجا بي مناسبت نمي باشد که به ديد گاه آقاي احمد قابل در بابت عقالنيت اصل برائت اشاره نمود، 

اگر اصل عقلي را بر عدم برائت بگذاريم، بايد بتوانيم در همه حال و همه جا، هرکس را با اندکي احتمال و اتهام، از حقوق »اين است که؛ 

از نظر منطقي، محروم ساختن آدميان در همه ي موارد زندگي، به صرف . )چرا که داليل عقليه تخصيص بردار نيستند(«  .روم کنيمخود مح

باطل است(. نتيجه ي منطقي بطالن تالي، « تالي » اتهام و احتمال، معقول نيست و بر خالف مقتضاي طبيعت و تکوين است )اصطالحا ؛ 

را عقال مبناي « اصل برائت » گذاشتن، عقال ممنوع است و در نتيجه، بايد « عدم برائت » ني؛ اصل عقلي را بر است، يع« مقدم » بطالن 

  .تصميمات حقوقي قرار داد

را ) به عنوان رويکردي عقالني « اصل برائت » در متون اوليه ي شريعت ) قرآن و روايات معتبره ( مواردي وجود دارند که   

و ال تقُف ما ليس لک به علم ... پيروي نکن از چيزي که نسبت به » آمده است ؛ « سوره ي اسراء  36آيه ي » الف ( در  ؛د کنن  ( تأييد مي

را موجب مؤاخذه و حسابرسي الهي در قيامت « مؤثر قرار دادن اتهاماتي که از نظر علمي ثابت نشده است » اين آيه « . آن علم نداري ... 

غير » سوره ي نساء ، نسبت دادن اتهام به  112ب ( در آيه ي ؛ محمدي )ص( را صريحا از آن پرهيز داده است  دانسته و پيروان شريعت

دانسته است ) وَ مَنْ يکْسِبْ « گناهي آشکار » مورد شماتت اخالقي قرار داده و آن را از نظر حکمي « رمي بريئ » را به عنوان « مجرم 
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برخي پيروان شريعت نسبت « اتهام پراکني » نسبت به  26تا  6پ ( در آيات ؛ يرْمِ بِهِ بَريئاً فَقَِد احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبيناً (خَطيئَةً أَوْ إِثْماً ُثمَّ 

رفتار براي اين « يرمون المحصنات » يا « يرمون ازواجهم » به همسران خود و يا همسر پيامبر ، شديدا هشدار داده است و از عناويني چون 

عذاب عظيم = » و « لعنت = دوري از رحمت خدا در دنيا و آخرت » زشت بهره گرفته است . قرآن کريم ، اين رفتار ناشايست را موجب 

لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ ( و تأکيد  شمرده است ) إِنَّ الَّذينَ يرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافاِلتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ« کيفر شديد اخروي 

اهميت ندادن به نتايج ناپسند » و « اعتماد به اطالعات نا مطمئن و غير علمي » کرده است که سبب اين رفتارهاي ناشايست ، چيزي جز 

 [27]. «نور ( 23مٌ / نيست ) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَُقولُونَ بِأَفْواهِکُمْ ما لَيسَ لَکُمْ بِهِ عِلْ« آن 

دليل العقل و قاعده قبح افراد را از اتهام قبل از اثبات جرم مبرئ دانسته اند، واين اقدام را برمبناي عقل زشت وناپسند  دانسته و 

 آيات قرآن کريم آن را مستوجب عذاب الهي مي داند.

پيشين مي باشد. در اين باب آقاي  عدم بقاى به کمح عدم مبناي ديگري که در اين مرحله معرفي ميگردد اصل عدم يا استصحاب

همه چيز از عدم به وجود و از نيستي به  »ابوالحسن محمدي در کتاب مباني استنباط حقوق اسالمي  فرض عدم را اينگونه شناسانده؛ 

مي باشد. اين مطلبي روشن و  است که محتاج دليلچيزي و اثبات وجود ، نيست و برهان هستي آمده است براي اثبات عدم نيازي به دليل

قاعده  حکمي عقلي است و آن را بدين نحو خالصه کرده اند که: اصل، عدم چيزي است تا وجودش ثابت شود و آن را اصل عدم ناميده اند.

ه حقوق اسالمي از همين قاعد )ايران(قانون مدني 1257ماده  مي باشد کهنکر مبتني بر همين اصل لنه علي المدعي و اليمين علي من ايالب

بدين بيان  دليل نمود، براي عدم يک شيئي نيز اقامه مي توان که از انديشمندان حقوق ابراز کرده اند،البته بعضي [34]« است.اقتباس شده 

جرم در در زمان و مکان معيني مي باشد مي تواند براي دفع اتهام خود ثابت نمايد که در زمان وقوع  يک جرمکه هرگاه شخصي که متهم به 

اصل عدم از جمله اصول عقلي است که بر اساس آن فرض بر عدم چيزي است مگر آن که وجود آن چيز » است.مکان ديگري حضور داشته 

ثابت گردد. مثالً وقتي  ثابت گردد. در حقوق کيفري نيز اصل بر عدم ارتکاب اعمال مجرمانه است مگر آن که وقوع عملي ممنوع و مجرمانه

 ثابت را امر اين خالف خواهان مگر است دعوي خوانده  گري دادخواست مطالبه وجه تقديم دادگاه کند، اصل عدم مديونيتشخصي عليه دي

د عدم نياز به اثبات ندارد زيرا هرگاه درباره وجود يا عدم پديده اي شو مي داده دادگاه به وجودي يا مثبت امر اثبات براي دليل ليکن کند،

اصل عدم در واقع در برگيرنده مواردي مي باشد که تکليفي در مورد  [31]«کسي است که وجود آن چيز انکار مي کند.اختالف شود اصل با 

 آنها وجود داشته باشد يانه، پس اصل عدم يک اصل کلي مي باشد که اصل برائت را در بر ميگيرد.

 اصالت مقابل اباحه، اصل». در تعريف اباحه آورده اند، فرض ديگري که در اين مبحث مورد اشاره قرار ميگيرد، اصل اباحه مي باشد

 معناي به حظر .باشدمي آنها به نسبت شارع حکم و شرع وجود از نظر قطع با اشيا در تصرف جواز به عقل اولي حکم معناي به و بوده حظر

 جواز بر شرعي دليل تا که است معني بدين حظر اصالت. است حظر اصالت مقابل در اباحه اصالت جهت همين به و است اباحه متضاد ، منع

در زمينه کارکرد اباحه در نزد اصوليين مي  [11]« .است آن خالف اباحه اصالت. کرد اجتناب آن از بايد باشد، نداشته وجود فعل يک ارتکاب

 دارد؛ کاربرد دو اباحه اصل. است اباحه اصل حکمي شبهه در اصوليان نزد مشهور قواعد از»توان بيان نمود که، 

 و کتاب در موجود عمومات بعض به واقعي اباحه اثبات ديگري و منع بر دليل وجود عدم و شک موارد در ظاهري اباحه اثبات يکي

 حلّيت يا صحّت اصل که است معامالت در( تکليفي نه) وضعي حلّيت و صحّت آن و شده ذکر اصل اين براي نيز ديگري کاربرد البته.  سنّت

 من دارد وجود اصل دو اين بين زيادي شباهت» در باب تشابه اصل برائت با اباحه مطالبي بيان شده است،  [38]«.شود مي ناميده عقود در

شباهتي [34]«. گيرند مي قرار استفاده مورد ترديد و شک رفع براي آنها هردو اينکه ديگر و هستند عقليه اصول جزء آنها هردو اينکه جمله

وبرائت وجود دارد به گونه اي است بعض از نويسندگان همانند شهيد صدر، عالمه حلي، محقق حلي، آيت اهلل مکارم که بين اباحه 

وغيره اباحه را همان برائت چندان که در واقع تفاوتهاي در باب اين دو اصل وجود دارد که دکتر ابوالحسن [41-32-23 -22]شيرازي

 متهم آيا دانيم نمي واقعاً ما اينکه فرض با يعني است ظاهري حکم اثبات مقام در برائت اصل -1»محمدي آنها را اينگونه بيان مي دارد؛ 

 عبارت واقعي حکم)واقعي حکم شناختن براي اباحه اصل که حالي در کنيم مي صادر متهم برائت بر حکم نه، يا شده کذايي جرم مرتکب

 حکم به جهل فرض با که حکمي از است عبارت ظاهري حکم و مکلف جهل و علم به توجه بدون اي قضيه هر در قانونگذار حکم از است

 .باشد مي قضيه.( شود مي معين مسئله براي واقعي

 که چرا. قانوني اصل است ممکن و باشد عقلي اصل است ممکن برائت اصل که حالي در باشد مي عقلي اصل صرفاً اباحه اصل -2

 [41-32-23 -22] «.قانون اساس بر يا و باشد عقل اساس بر است ممکن اصل اين مبني

کلمه اباحه نه در کالم اهلل نه احاديث پيامبر اکرم)ص( اشارتي بدان نشده است، اما انديشمندان اسالمي و فقيهان مبنا را بر روح 

 .کنيد تناول را پاکيزه و حالل است، زمين در آنچه از مردم که بيان مي دارد؛ اي 3سوره بقره 168آيات متعددي از قرآن ازجمله آيه شريه 

                                                           
 (168)بقره/عَدُوٌّ مُّبِينٌيَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي األَرْضِ حَالَلًا طَيِّبًا واَلَ تَتَّبِعُواْ خُُطوَاتِ الشَّيَْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ  . 3
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بعنوان يکي ازمباني اصل برائت مي رسد، که در تعريف اين قاعده آمده  «بالشبهات تدرأ الحدود»در اينجا نوبت به معرفي قاعده درء 

 ماهيت يا عمل حرمت به متهم علم در ترديد يا متهم به آن انتساب يا وقوع يا عمل حرمت در ترديد وجود با قاعده اين موجب به»است؛ 

در تعريفي که ارائه  [9]« دانست. منتفي را مجازات بايستي بلکه کرده مجازات به حکم تواننمي عمل ارتکاب در وي اختيار يا موضوع

 استفاده حد مستوجب کارهاي به شده متهم افراد براي را شود، احکامنمي يقين و اطمينان حصول بدون که دارد نکته اشاره اين گرديد، به

 مي بيان قاضي نزد دفاع عنوان به که متهم شبهه. گيرد برمي در را قاضي بر عارض شبهه هم و برمتهم، عارض شبهه هم درء قاعده» .کرد

 آنکه بي نيز شود مي عارض برقاضي کيفري دعواي بررسي روند در که اي شبهه همچنين. است حدّ درء موجب گردد، اثبات چنانچه شود

 .است قاعده اين مشمول باشد، متهم نزد شبهه آن منشأ

 .باشد عمل مالک تواند مي قاضي، و متهم نفر هردو بر عارض ترديد و شک نيز نظرگاه اين از

 حکم که است مکلف - باشد چه هر آن منشأ - شبهه وجود با که است دادگاه قاضي فقط يعني قضاتند؛ قاعده دو هر مخاطبان

پس تفهيم مفهوم اين فرض به بررسي مستندات روايي اين اصل در ديدگاه اهل سنت  [35]« .کند تفسير متهم نفع به را شک و بدهد برائت

: گويد مي هريره ابو :است آمده ماجه ابن سنن از حدود درکتاب»و تشيع خواهيم پرداخت. مستندات روايي در مکتب اهل سنت عبارتند از؛ 

 4.کنيد دفع يابيد مي آن دفع براي محلي که جايي تا را حدود: فرمود( ص) خدا پيامبر

 نيز دارمي سنن در روايت همين5.کنيد دفع مسلمانان از را حدود توانيد مي تا :است شده نقل( ص) اکرم پيامبر از ترمذي سنن در

 .است شده نقل

 اين. الهي حدود در مگر درگذريد شريف اشخاص لغزش از و کنيد دفع شبهات به را حدود: است آمده سيوطي الصغير الجامع در

 6.«اند کرده روايت مسعود ابن از نيز راديگري حديث اول قسمت و است نموده نقل الکامل در عدي ابن را روايت

ام االمومنين  :است آمده «شود مي دفع شبهه به و شود نمي واجب تهمت با حد» عنوان تحت بابي در شوکاني االوطار نيل در

 رها را[ متهم]او دارد، وجود حد دفع براي راهي اگر. کنيد دفع توانيد تامي مسلمانان از را حد: فرمود( ص) اکرم پيامبر: گويد مي عايشه

 7.است کرده نقل ترمذي را روايت اين. کند اشتباه کسي عقوبت در که است بهتر کند، اشتباه کسي عفو در امام اگر که چرا کنيد،

 شبهه به را حدود:گويد مي که است مسعود بن عبداهلل از وائل ابي از عاصم از ثوري سفيان روايت باب اين در حديث ترين صحيح

 8.کنيد دفع مسلمانان از را قتل حکم توانيد مي تا و کنيد دفع

 است بهتر گذارم، فرو شبهه وجود جهت به را حدود اينکه :است کرده نقل الخطاب بن عمر از نخعي ابراهيم طريق از شيبه ابي ابن

 9.کنم اقامه شبهه موارد در را آنها که

 الفقه کتاب در.بالشبهات الحدود ادرؤوا :است کرده روايت مرفوع صورت به عباس ابن از مقسم طريق از حنيفه ابي مسند در حارثي

 ... .است پذيرفته را آن امت تمامي و است عليه متفق حديث اين: اند گفته فقها از است، برخي آمده االربعه المذاهب علي

 نظر اتفاق اربعه ائمه. کن رادفع آن شد، مشتبه تو بر حد هرگاه: که است شده روايت عامر بن عقبة و مسعود بن عبداهلل و معاذ از

 10.دارد اختالف هم با شبهات اين موارد ولي شود، مي دفع شبهه به حدود که دارند

 از ثوري سفيان طريق از باز. «استطعتم ما الحدود ادرؤوا: »گفت وي که کرده نقل الخطاب عمربن از نخعي ابراهيم از ثوري سفيان

 ابن از. مدفعا وجدتم ما الحدود ادفعوا: »که شده نقل هريره ابو از. «استطعتم ما الحد ادرؤوا: »شده نقل مسعود ابن از عبدالرحمن بن قاسم

 .«استطعتم ما المسلمين عن الحدود ادرؤوا: »است آمده عايشه از نقل به. «بالشبهات الحدود ادفعوا: »که شده نقل عمر

 [1]«عليکم. شبه فيما الحدود عباداهلل ادروؤاعن: »است آمده مسعود ابن و الخطاب عمربن از نقل به

 چنان, نخست. برگرفت توان مى( بالشبهات تدرء الحدود انّ) از را درء قاعده»اما مستندات روايي در مذهب تشيع عبارتنداز؛ 

 است؛ زير روايات, آن بر دليل ترين مهم ;کنيم مى ياد را قاعده اين مدرک, گذشتگان

                                                           
 مدفعا له وجدتم ما الحدود ادفعوا(: ص) اهلل رسول قال: قال هريرة، ابي عن . 4

 استطعتم ما المسلمين عن الحدود . ادرؤوا 5

 .اهلل حدود من حد في اال عثراتهم الكرام اقيلوا و بالشبهات الحدود ادرؤوا مسعود، ابن عن غيره صدره وروي الكامل في عدي ابن . رواه 6

 من خير العفو في يخطيء ان االمام فان سبيله فخلوا مخرج له كان فان استطعتم ما المسلمين عن الحدود ادرؤوا(: ص) اهلل رسول قال: قالت عائشة، . عن 7

 . العقوبة في يخطيء ان

 ...استطعتم ما المسلمين عن القتل ادفعوا بالشبهات، الحدود . ادرؤوا 8

 بالشبهات اقيمها ان من الي احب بالشبهات الحدود في اخطيء . الن 9

 فادراه الحد عليک اشتبه اذا: قالوا عامر، بن عقبة و مسعود بن عبداهلل و معاذ . عن 10
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 وجود حد در, قسم و کفالت و شفاعت و کنيد دفع شبهات با را حدود(:ص)اهلل رسول قال: قال الحسين بن على بن محمد. 1

 از الشيعه وسائل در نيز عاملى محدث عالمه و آورده الفقيه اليحضره من کتاب در را روايت اين بابويه بن على بن محمد صدوق شيخ 11ندارد؛

 کند. مى نقل کتاب آن

 را او که شد مدعى زن و کرد زنا مردى با زنى اگر 12کنيد؛ دفع شبهات با را حدود(:ع)اميرمؤمنان از صدوق شيخ المقنع در. 2

 13.کنيد دفع شبهات با را حدود: فرمود اميرمؤمنان و شود مى حساب شبهه زنا زيرا, شود مى رفع زن از حد, است کرده مجبور

 :قال انه( ص)اهلل رسول عن( ع)أميرالمؤمنين آبائه عن أبيه عن( ع)عبداهلل أبى عن

 14.خداوند حدود در مگر, داريد باز را بزرگان هاى لغزش و کنيد دفع شبهات با را حدود

 ]15[«15.کن دفع شبهات با را حدود و, بپذير را عذر(:ع)أميرالمؤمنين عن

 اصل»،«عدم اصل»را برائت اصل مبناي بوده برائت اصل بحث شان که موضوع نويسندگاني» البته  بيان اين مطلب الزم مي باشد، 

 اصل»،«اصل برائت»را عدم اصل مبناي بوده عدم اصل بحث شان موضوع که ديگر برخي و دانسته اند ،«قاعده ي دراء»و«إباحه

 قاعده ي»و«عدم اصل»،«برائت اصل» را إباحه اصل بوده مبناي إباحه اصل بحثشان موضوع که آنهايي و دانسته اند ،«دراء يقاعده »و«إباحه

 [15]«.آخر الي و دانسته اند ،«دراء

 از دسته اين سوي از اصول اين مباني تعيين در دوراني حالت اين»بادقت در اين مطلب متوجه حالت دوران در اين اصول ميگرديم، 

 عبارت به. يکديگرند مبنــاي و داشــته قرار يکديگر طول در قواعد و اصول اين گفت نميتوان هيچگاه لذا است؛ اشتباه بر مبتني حقوقدانان،

 مبناي داراي و بوده يکديگر عرض در آنها تمامي بلکه نداشته، برتري و تأخر تقدم، ديگري بر قواعد و اصول اين از يــک هيچ ديگر،

 ]30[ «.است شده موجب و قواعدفقهي را اصول اين ايجاد مشترک، مبناي اين هستند؛ مشترکي

 . مباني اصل برائت در حقوق بين الملل2-2

در اين مبحث نظاره گر جايگاه فرض بيگناهي در حقوق بين الملل خواهيم شد، در حقوق بين الملل خصوصا حقوق بشر و 

اصل قانوني بودن جرايم ومجازات »تضمين هاي که براي فرض وارهيدگي بيان گشته است، عبارتند از محاکمات کيفري بين الملل مهم ترين

 که اين موارد به اختصار به اطالع شما خواهد رسيد.« تضمين امنيت افراد جامعه»و « اصل تساوي سالح ها»، «ها

 حقوق المللي بين ميثاق بشر، حقوق جهاني عالميها که در  مي باشد، بشر حقوق الملل بين حقوق اصل يک  بودن جرايم قانوني

جنايتي بدون  و جرم هيچ "اين اصل در واقع برگرفته از قاعده  .است شده گنجانيده بشر حقوق اروپايي کنوانسيون و سياسي و مدني

در واقع اين اصل بيانگر اين مطلب مي باشد که، نه تنها جرايم بستگي  16"قبلي امکان پذير نيست. قانون بدون مجازاتي هيچ مجازات نيست،

به مواد قانوني قبلي دارد، که پيشتر بعنوان يک جرم کيفري معرفي گرديده باشند، و اينکه هر مجازات براي يک جرم خاص تحميل مي 

 کننده در نظر گرفته شود.شود، پس ضروري مي باشد که قوانين کيفري در زمان وقوع جرم بعنوان عامل محدود 

تنها بر پايه قوانين »آقاي سزار بکاريا در کتاب رساله جرايم ومجازاتها فرض قانوني بودن جرايم ومجازاتها را اينگونه شناسانده است؛ 

ر اساس يک قرداد مي توان کيفرهاي متناسب با جرايم را تعيين کرد و اين اختيار خاص، تنها قانونگذار که نماينده جامعه اي است، که ب

 گرفته نظر در جرم عملي که واقعيت اشاره دارد، اين مجازات به و جرايم بودن قانوني اصل» [8]«اجتماعي تشکيل يافته است تعلق دارد.

کرده  آن را اعالم و را تعيين مجازات و مجرمانه گذار پيشتر عنوان قانون که اين مگر مجازاتي نمي باشد، هيچ مستوجب نشده است،

وقتي در تعريف که ارائه گرديد دقت مي نماييم، پي مي بريم، که تعريف ارائه شده بيشتر بر سيستم هاي حقوقي داخلي منطبق  [49]«باشد.

اي مي باشد تا نظام بين المللي، بايد ديد که اصل قانوني بودن جرايم در سيستم داخلي با نظام بين المللي يکسان مي باشد.در اين زمينه آق

در نظام حقوقي بين المللي اصل قانوني بودن »فضائلي در کتاب دادرسي عادالنه در محاکمات کيفري بين المللي اظهار مي کنند؛ دکتر 

مجازات نمي تواند چيزي بيش از اطمينان نسبي را، درباره نوع وميزان مجازات قابل اعمال بر فرد محکوم به ارتکاب جرمي بين المللي، را 

 [25]«به طور مسلم مقصود از قانون در نظام بين المللي آن مفهوم رسمي در نظام هاي ملي، يعني مصوب پارلمان، نيست.تامين کند. زيرا 

                                                           
 .حدّ فى يمين وال كفالة وال شفاعة وال بالشبهات الحدود . ادرؤوا 11

 بالشبهات الحدود . ادرؤوا 12

 الحدود ادرؤوا(: ع)اميرالمؤمنين وقال شبهة وقعت ألنها, الحدّ عنها يدرأ فإنه استكرهنى المرئة فقالت بها فجر قد رجل مع امرئة أحدث . وان 13

 .بالشبهات

 اهلل. حدود من حدّ في اال عثراتهم الكرام أقيلوا و بالشبهات الحدود ادرؤا 14.

 بالشبهات الحدود وادرَءِ العذر . واقَبل 15

16. poenali  Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege 
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باتوجه به شناسايي که از مفهوم قانوني بودن جرايم ومجازتها صورت گرفت مي توان گفت که اين فرض ابراز کننده اين دو نکته مي 

 در مورد بزه بودن، يک عمل  ايجاد نشده است آن عمل جرم محسوب نميگردد؛تا زماني که قانوني  باشد: اوالً؛

 باشد. شده وضع جرم همان براي مقنن طرف از قبالً آنکه مگر گيرد قرار حکم مورد نيست ممکن مجازاتي هيچ دوماً؛

 15صه بين الملل پي ببريم. ماده حال با بررسي متون واسناد موضوعه بين المللي خواهيم پرداخت تا به اهميت جايگاه اين اصل عر

 ميثاق حقوق مدني وسياسي حدود و ثغور قانوني بودن جرايم ومجازات ها اين گونه بيان داشته است؛

 محکوم واحد آن در است نبوده جرم المللي بين يا و ملي قوانين بر بنا که آن ترک يا و عملي انجام بواسطه نبايد را الف(هيچکس (1

 ارتکاب از پس اگر. نمود تعيين است، بوده اجرا قابل جرم ارتکاب زمان در آنچه از را شديدي مجازات هيچ نبايد همچنين. نمود

  .نمايد استفاده مقررات آن از بايد مجرم باشد، داشته بر در را ماليمتري مجازات که شود وضع ديگري قانوني مقررات جرم

 قوانين کلي اصول بر بنا آن، ترک يا عملي انجام هنگام در که شخصي مجازات و دادرسي با نبايد ماده اين مقررات از ب( هيچيک

 17.باشد داشته منافات نيست، جرم ملل، جامعه شده شناخته

 از  7 ازماده 3کنوانسيون  آمريکايي حقوق بشر، بند 9، ماده 18بشر حقوق جهاني اعالميه از 11 ماده2در بند  مشابه، طور اين مسئله

 اساسي بيان گرديده است.  آزاديهاي و بشر حقوق از حمايت اروپايي کنوانسيون

 : بيان مي دارد، هيچ مجازاتي نبايد بدون قانون نباشد: 7ماده

 محکوم واحد آن در است نبوده جرم المللي بين يا و ملي قوانين بر بنا که آن ترک يا و عملي انجام بواسطه نبايد را الف(هيچکس

 19.نمود تعيين است، بوده اجرا قابل جرم ارتکاب زمان در آنچه از را شديدي مجازات هيچ نبايد همچنين. نمود

 تلقي جرم آن فعل يا ترک فعل ارتکاب هنگام که شود مي آن مرتکب شخصي هر که  فعلي ترک يا فعل دادرسي براي ماده ب( اين

  20.ندارد منافاتي است مجازات مستوجب است متمدن ملل مقبول حقوق کلي اصول به توجه با ولي گردد، نمي

جرايم ومجازات  بودن قانوني با توجه به سطوري که گذشت در مورد  اهميت اين اصل به طور خالصه مي توان بيان نمود که؛ اصل

 جنايي قاضي بنابراين، مي باشد. دولت جا بي و خودسرانه اساسي افراد است، و سدي در برابر نفوذ هاي و آزادي فردي ها متضمن امنيت

مجازات در مواردي که  به اعمال يا و نيافته مورد خطاب قرار دهد. اختصاص آنها براي مجازاتي و جرم در مورد عملي که را افراد تواند نمي

 در قانون درج نگشته اقدام نماييد.

موازنه قوا مي باشد، اين اصل از جمله اصولي که مبناي اصل برائت در حقوق بين الملل معرفي ميگردد، اصل برابري سالح ها يا 

هريک از طرفين دعوا بتوانند ادعاهاي خود را نسبت به طرف مقابل خود به طور قابل توجهي در »بيان کننده اين مطلب مي باشد که؛ 

که در  اصل  برابري سالح هاي فرصتي مناسبي مي باشد که طرفي که در موقعيت ضعف قرار دارد، [19]«وضعيت نامناسب تر قرار ندهد.

اکثر موارد هم شخص متهم مي باشد، چون دادستان و شاکي در پي اثبات اتهام وي مي باشند بدين وسيله توانايي مقاومت در برابر حريفان 

 باالخص دعوا، طرفين ديگر عبارتي به»را داشته باشد. به نظر نگارنده همين مقوله سبب شده که اين مبحث از مباني اصل برائت ذکر بشود. 

 بودن ترافعي اصل که چرا ستمدني دعاوي از ترملموس کيفري دعاوي در موضوع اين اهميت. باشند برخوردار برابر امکانات از بايد تهم،م

 سپردن دليل به کيفري، دعاوي در ليکن شود،مي مذکور اصل بر جدي خدشه از مانع مدني، موضوعات در محاکمات( ومنکر وجودمدعي)

 آن رعايت و اصل اين اعمال راه سر بر جدي مانع است، متخصص نيروي و دولتي امکانات از مندبهره که دادستان به متهم تعقيب اختيار

 موضوع اين حساسيت» [18]«.بود خواهد دشوار گناهي،بي صورت در اتهام، از متهم رهايي نشود، حمايت متهم از اگر وضعي چنين در. است

 مذکور اصل بر جدي خدشه از مانع مدني، دعاوي در محاکمات بودن ترافعي اصل که چرا است؛ مدني دعاوي از بيش کيفري دعاوي در

 است، متخصص نيروي و دولتي امکانات از مندبهره که دادستان به متهم تعقيب اختيار سپردن دليل به کيفري، دعاوي در ليکن شود،مي

 بي صورت در اتهام، از متهم رهايي نشود، حمايت متهم از اگر وضعي چنين در. است آن رعايت و اصل اين اعمال راه سر بر جدي مانع

 [17]«.بود خواهد دشوار گناهي،

                                                           
17  .  Article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights 

 محكوم است، شدهينم شناخته جرم يالملل بين يا يمل حقوق موجب به آن، ارتكاب موقع در كه يعمل ندادن انجام يا دادن انجام يبرا كس هيچ . 18

   .شد نخواهد اعمال يكس دربارهء گرفت،يم تعلق آن به جرم ارتكاب موقع در كه يمجازات از شديدتر يمجازات هيچ همچنين. شد نخواهد

19 . No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not 

constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a 

heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed. 

20 . This article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the 

time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by civilized 

nations 
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اصل برابري سالح ها با هدف اجراي دادرسي عادالنه وتضمين برابري در دادرسي ها هست، نتيجتا اين اصل در برگيرنده بسياري »

 8کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ماده 6ميثاق حقوق مدني سياسي، ماده 14ماده  1از ضمانت هاي دادرسي عادالنه است، اين حق در بند

  [44]«منشور آفريقايي حقوق بشر وخلقها مورد تضمين واقع شده است. 7کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر وماده

 نا دچار کسي باشد، چون تايکي از مهم ترين داليل فرض برائت تضمين امينت افراد و لزوم رعايت نظم در روابط اجتماعي مي 

 قضاتي و قدرت صاحبان که است دليل همين به. کند درک درستي به را امنيت احساس اهميت و ارزش تواند نمي باشد نشده واقعي امني

 به نسبت هم جامعه و کنند درک را متهم غير شهروندان و متهمان در ناامني احساس ويرانگر تاثيرات توانند نمي هستند قدرت به متکي که

اصل برائت مهمترين ضمانت اجراي حقوقي در تامين واستقرار امنيت »پس قطعا  [6] .دهد نمي نشان را الزم حمايت و همدردي افراد اين

در حقوق « قاعده يد»جاني ومالي و روحي و رواني انسانها نقش تاثير گذار دارد جايگاه اصل برائت در حقوق کيفري همانند جايگاه قاعد

 محروم يا افراد اجتماعي و فردي حقوق به تعرض گونه هر اعاجتم داخل در انضباط و نظم قاعده حفظ اساس بر» [17]«خصوصي مي باشد.

 به برائت فرض. است کرده بيني پيش را آن قانونگذار که بوده استثنائي مواردي صرفا در و بوده ممنوع خود مسلم حقوق از ها آن ساختن

 و فردي هاي موقعيت از گرفته بر که جامعه افراد اجتماعي و رواني روحي، امنيت چون است، استثنائي حکم اين رعايت تضمين معني

 نيز گناهي بي فرض يا کيفري برائت اصل نتيجه در. دهد مي تشکيل را عمومي نظم مصداق و مفهوم از اي عمده سهم هاست آن  اجتماعي

  [21]«.بود خواهد جامعه اعضاي و رواني روحي آسايش و امنيت تامين و افراد اجتماعي حرمت و شان  رعايت موجب

 .  مباني مشترک بين اسالم وحقوق بين الملل2-3

در اين قسمت به بررسي مبناء مشترک اصل برائت از ديدگاه اسالم حقوق بين الملل خواهيم پرداخت که اين مبناء مشترک  

 کرامت انساني مي باشد.

 .  کرامت انساني2-3-1

ومشاجره فروان ميان انديشمندان اسالمي وعلوم انساني بوده است، کرامت انسانها از جمله مباحثي بوده است که همواره محل بحث 

در اين مرحله به بررسي کرامت انساني بعنوان مبناء مشترک اصل برائت در اسالم وحقوق بين الملل خواهيم پرداخت. ابتدا از لحاظ لغوي 

ارزش، حرمت، حيثيت، بزرگواري، شرافت، انسانيت، »ست؛واژه کرامت بررسي خواهم کرد. لغت نامه دهخدا اين واژه را اينگونه شناسانده ا

مي باشد،که به معناي  " "Human dignityواژه کرامت در زبان انگليسي معادل ]16[«مقام، نزاهت از فرومايگي وپاک بودن از آلودگي ها

ارزش و حرمت ذاتي، استحقاق »ده است؛البته در جاهاي ديگر اين معناي براي کرامت ذکر گردي[45]« شرافت، افتخار، استحقاق، جايگاه»

  [52]«.احترام

کرامت ارزشي از به کار انداختن استعدادها و »عالمه جعفري انديشمند معاصر اسالمي در باب کرامت انساني بيان داشته اند که؛ 

اختياري است و ارزش نهايي و نيروهاي مثبت در وجودآدمي و تکاپو در مسير رشد و کمال خيرات ناشي مي شود. اين کرامت، اکتسابي و 

ايشان در واقع اين مطلب بيان مي دارند که، انسان من الحيث المجموع و به طور طبيعي داراي  [12]« غايي انسان به همين کرامت است.

ز هرگونه جرم وخطايي مي ذاتي پاک و بي پيرايه مي باشد، وتا زماني که با اختيار و اراده خود اين لوح مطهر را به بزه وگناه نااليده مبرئ ا

 باشد.

انسان يگانه موجود داراي شخصيت است، وبه عنوان فاعل يک »در اين موضوع بيان داشته است که؛  1921يکي از فيلسوفان  قرن 

يات خاص عملي باالتر از هر ارزشي قرار دارد، انسان بعنوان شخصيت )انسان ذاتي(، صرفا وسيله اي براي غايات ديگر، حتي غا-فعل اخالقي

خود نيست، بلکه خود بعنوان غايات في النفسه ارزيابي مي شود؛ يعني داراي شکوهي است که به موجب آن، هر موجود عاقل ديگري در 

در واقع اين تعريف در پي بيان اين مطلب مي باشد؛که انسان بعنوان معيار همه چيز در  [42]«جهان به حرمت نهادن به خود ملزم مي کند.

 باشد و هر آنچه شکل ميگير و خواهد  گرفت بايد برپايه انسان باشد، پس طبعا حقوق در هرحال مراعات حال انسان را بنماييد.خلقت مي 

اعالميه هاي جهاني حقوق، انسان را از آن جهت که انسان است، عزيز و شريف ارجمند به شمار آورده اند، اين مسئله سبب شده، 

براساس منشور ملل » [10]احترام وارزش ذاتي و واقعي را دارا باشد بدون آنکه مرزي براي آن تصور گردد.که انسان به لحاظ انسان بودن 

شناسايي کرامت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان، مبناي آزادي »متحد و اعالميه جهاني حقوق بشر، 

ق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي و ميثاق بين المللي حقوق سياسي و در جهان محسوب مي شود. ميثا« وعدالت وصلح

مدني اشعار مي دارند که کليه حقهاي بشري، از کرامت انساني سرچشمه ميگرند. مفهوم کرامت، همچنين در تصميمات قضايي)داخلي، بين 

 [40]«المللي(مورد استناد قرار گرفته است.
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هيچ مکتبي به اندازه اسالم براي انسان »رامت در حقوق بين الملل انجام داديم، به اين نتيجه ميرسيم که؛ بابررسي که از جايگاه ک

( وي را موجودي مي داند که فرشتگان بر وي 30ارزش و اهميت قائل نشده است. قرآن انسان را جانشين خدا در زمين معرفي مي کند)بقره/

در تسخير او هستند و موجودات جهان آفرينش سر تمکين در برابر او فرود آورده  (همه آسمانها و زمين32سجده کردند)بقره/

(. اين آيات ناظر به دسته اي از انسانها نيست، بلکه در مقام تبين 4(. و آفرينش وي را بهترين خلقتها توصيف کي کند)التين/32اند)ابراهيم/

سوره اسراء سروده شده است، که خداوند تبارک وتعالي مي  70ر آيه اما دراين زمينه شاه بيت خداوند د [3]«ارزش انسانيت است.

 که است اين منظور»تَفْضِيلًا(  خَلَقْنَا مِمَّنْ کَثِيرٍ عَلَى وَفَضَّلْنَاهُمْ الطَّيِّبَاتِ مِنْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ آدَمَ بَنِي کَرَّمْنَا فرمايند)وَلَقَدْ

 اينکه ولو دارد شرافت انسان هو ما به انسان يعني ،انسان حقوق شودمي گفته اينکه دارند کرامت هستند آدم بني اينکه اعتبار به آدم بني

 .است آيه صريح اين و دارد احترام خداوند نزد انسان ذاتاً چون باشد کافر

 داراي و دارد شأنيت انسان چون داشته گرامي باشد که ايعقيده هر با مسلم غير و مسلم از اعم را انسان انه بما انسان خداوند

باتوجه به تفسيري که از آيه بيان شد؛ مي توان اظهار داشت که کرامت ذاتي  [14]« .گيرد سبقت مالئکه از تواندمي و است تکاملي استعداد

ز جانب خداوند اين وصف به وي اعطا شده است. بحث برون انسان امري برون ديني مي باشد، يعني انسان قبل از اينکه ديني داشته باشد ا

ديني بودن کرامت سبب گرديده است، که در اسالم هر شخصي را با هر عقيده اي در چتر حمايت اصل برائت قرار دهد و به صرف عقيده 

ق بين الملل کرامت را ناشي از طبيعت مورد تعرض واقع نشود. اسالم صريحا اظهار مي کند که مبناي کرامت از جانب خداوند است. اما حقو

خود انسان مي داند، اما از آنجايي که انسان ستيزه جو در پي تسلط و کسب قدرت است خود را ملزم به آن نمي دارد، و طبعا رهاوردي که 

ب کرامت از ضمانت اجراي کرامت در اين مکتب فکري به همراه خود مي آورد صلح و آزادي شکننده است. در واقع ديدگاه خداگرايان در با

نند، بيشتري از انسانگرايان برخوردار است چون خداگرايانه اين حيثت را از مقامي باالتر از خود دارند و دليلي براي برتري بر ديگري نمي بي

مي دانند وعاملي براي مگر در مالک هايي که خداوند معرفي براي برتري معرفي مي نماييد، اما مادي گرايان چون کرامت را منشعب از خود 

محدوديت نمي باشد، به اجحاف و تقابل در برابر يکديگر خواهند پرداخت. اما نقطه مشترک اسالم وحقوق بين الملل توجه هردو مکتب به 

نبايد آن را کرامت ذاتي انسان مي باشد، که در هر نظام از اصول پايه و بنيادين است. از مهم ترين نتايج کرامت اصل برائت مي باشد، که 

 ناديده انگاشت و در وضع قوانين نيز بايد همواره اين مقوله مد نظر باشد.

 .  آثار اصل برائت3

اصل برائت که مبين و متضمن کرامت انساني و عاملي براي پرهيز از بدگماني و سوء ظن به افراد و احترام به آزادي هاي مشروع و 

حله داراي آثار متفاوتي مي باشد،  اما در اين مقال فرصت رسيدگي به همه اين مراحل نمي حفظ امنيت اجتماعي است، اين فرض در هر مر

باشد. ولي با توجه به اينکه اهميت فرض بيگناهي در مرحله تحقيقات پليسي به دليل اينکه ساختار پرونده در حال استخوان بندي مي باشد 

 ثار اصل برائت در اين مرحله بررسي ميگردد.از اهميت دوچنداني برخوردار مي باشد. به همين دليل آ

 . آثار اصل برائت کيفري در ارتباط با حقوق دفاعي متهم3-1

تکليف مدعي العموم يا شاکي به ارائه ي دليل اتهام، منع توسل به روش هاي غير قانوني جهت تحصيل دليل، تفسير شک  

تفهيم فوري نوع و علت اتهام، خودداري از پيش داوري در مورد متهم، حق به نفع متهم و ممنوعيت صدور حکم بر مبناي ظن و گمان، 

که داشتن وکيل مدافع و تأمين امکانات دفاعي الزم براي متهم، از مهمترين آثار و نتايج اصل برائت در ارتباط با حقوق دفاعي متهم است که 

 به ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرد.

 شاکي به ارائه داليل و مدارک اتهام. تکليف مدعي العموم يا 3-1-1

، که از جمله آثار اصل برائت است، در دعاوي کيفري مدعي العموم و يا «البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر»به موجب قاعده 

ر خصوص اثبات بي شاکي خصوصي ملزم به اثبات بزهکاري متهم و عناصر تشکيل دهنده جرم )عناصر قانوني، مادي و رواني( است و متهم د

گناهي خود هيچگونه تکليفي ندارد و از سوي ديگر الزام متهم به اثبات بي گناهي خود ممنوع است؛ بنابراين قضات محاکم نمي توانند عدم 

ال يطالق ارائه دليل موجه از سوي متهم را دليل بر مجرميت او بگيرند؛ چرا که مکلف کردن متهم به اثبات يک امر عدمي، يک نوع تکليف ما

 بوده و عقالً قبيح است. بنابراين ارتکاب جرم که يک امر وجودي است بايد اثبات شود و نه عدم ارتکاب جرم. 

 . منع توسل به روش هاي غير قانوني جهت تحصيل دليل3-1-2

اي صحيح يکي ديگر از آثار اصل برائت، مربوط به شيوه ي تحصيل دليل است. تحصيل دليل بايد با توسل به شيوه ه 

بنابراين متهم نه فقط ملزم به اثبات بي  [4]قانوني و با هماهنگي الزم با اصول اخالقي و ضوابط حاکم بر رعايت کرامت انساني به عمل آيد؛

گناهي خود نيست بلکه مي تواند سکوت نموده و از اداي پاسخ و توضيحات خودداري نمايد و در صورت سکوت وي الزام و اجبار اوبراي 

فتن اقرار و اداي توضيحات تحت هر عنوان و به هر شکل که باشد جرم و مستوجب مجازات است و بديهي است که چنين اقراري غير گر

ق قانوني و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار حقوقي است. البته اخذ اقرار و کسب اطالعات از متهم نه فقط از طريق اکراه و اجبار، بلکه از طري
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کننده و يا تلقيني نيز ممنوع است؛ به عبارت ديگر اقرار يا اعتراف متهم تنها زماني مي تواند مؤثر باشد که آزادانه و  طرح سؤاالت اغفال

از  آگاهانه بوده و با ساير امارات و قرائن موجود در پرونده هماهنگ باشد. هرچند در اين مورد ممنوعيت طرح سواالت تلقيني يا اغفال کننده

قانون آئين دادرسي کيفري پيشبيني شده است، ليکن اين مقررات کافي نبوده و فاقد ضمانت اجراي  195ر ذيل ماده متهم، مقرراتي د

پرسشها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام، و در محدوده آن باشد. پرسش تلقيني يا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم »...حقوقي است: 

 «.  ممنوع است

 ک به نفع متهم و ممنوعيت صدور حکم بر مبناي ظن و گمان. تفسير ش3-1-3

يکي ديگر از آثار و لوازم منطقي اصل برائت آن است که در موارد شک و ترديد و جود شبهه در خصوص بزهکاري متهم  

ضوع، عقالً و منطقاً جايز بايد بر برائت يا منع تعقيب او رأي داد. چرا که صدور حکم بر اساس ظن  گمان و بدون احراز قطعي و يقيني مو

اصل, برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادي و ورود به »آئين دادرسي کيفري اصل برائت ذکر شده است:  4نيست؛ در ماده 

بايد به حريم خصوصي اشخاص جز به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات ن

عالوه بر اصل برائت, قواعد عقلي و شرعي ديگري چون قاعده ي «. گونه اي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند

نيز, که از مباني اصل برائت است، بر ممنوعيت صدور « قاعده ي ترجيح اشتباه در عفو بر اشتباه در کيفر»و  22«الحدود تدروا بالشبهات»

اس ظن و گمان و ضرورت تفسير شک به نفع متهم داللت دارند. بر همين اساس صدور حکم قصاص بر مبناي قسامه که دليلي حکم بر اس

، ضعيف و مشتمل بر شبهه است, با اصل برائت و قاعده ي درأ مغاير به نظر مي رسد. نکته ي بسيار مهمي که در اينجا بايد به آن اشاره کنيم

برائت و تقدم اماره مجرميت بر آن به بهانه ي وجود امارات و قرائن ظن آور و حاليه اي مثل داشتن ثروت هاي اين است که عدول از اصل 

مشکوک با فلسفه ي وجودي اين اصل مغاير بوده و در واقع اين اصل را از محتوا خالي کرده و تنها يک پوسته ي توخالي ار آن باقي مي 

منظور جعل و وضع گرديده است که از اشخاص در چنين شرايط و اوضاع و احوالي که مظنون واقع گذارد؛ چون اصل برائت دقيقاً به اين 

شده اند، حمايت کند و اال اصل برائت در مواردي که هيچگونه شک و شبهه اي در مورد عدم مجرميت متهم وجود ندارد، موضوعيت پيدا 

و شبهه و ظن و گمان در خصوص مجرميت متهم است. از طرف ديگر اماره، نمي کند؛ به عبارت ديگر موضوع اصل برائت دقيقاً وجود شک 

مفيد ظن است نه يقين و ظن هم ذاتاً حجت نيست؛ بنابراين اماره هم جز در مواردي که شرع آن را معتبر شناخته است، حجت و ارزش 

 ندارد.

 . تفهيم فوري نوع و علت اتهام به متهم3-1-4

ارتباط با حقوق دفاعي متهم، تکليف مقام تحقيق و رسيدگي به تفهيم اتهام به متهم است. از آثار ديگر اصل برائت در  

منظور از تفهيم اتهام آن است که به متهم اطالع داده شود که تخت چه عنوان يا عناوين جزايي و به چه علت تحت تعقيب قرار گرفته است 

ضرورت رعايت اين تکليف به عنوان يک تضمين براي حفظ حقوق دفاعي متهم، تا بتواند خود را براي دفاع مناسب آماده کند. در مورد 

هر کس به ارتکاب جرمي »چنين مقرر داشته است:  1966کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي  14متده  3قسمت الف از بند 

«. به زباني که براي متهم قابل فهم باشد مطلع شود متهم شود، با تساوي کامل حق دارد در اسرع وقت و به تفصيل از نوع و علت اتهام خود

کنوانسيون  8اعالميه  آمريکايي حقوق بشر، ماده  11ماده  1، بند 1989کنوانسيون حقوق کودک  40در بند دوم از قسمت ب ماده 

ز، مقررات مشابهي در اين زمينه کنوانسيون اروپايي حقوق بشر ني 6ماده  3منشور آفريقايي حقوق بشر و بند  7آمريکايي حقوق بشر، ماده 

 پيشبيني شده است.

تفهيم نوع و علت اتهام که در ابتدايي ترين مراحل تعقيب و تحقيق بايد به عمل آيد، به اين علت است که متهم بتواند » 

ست، موازنه برقرار شود. ضرورت خود را براي دفاع متناسب آماده کند و ميان او و مدعي که پيشاپيش از مفاد و جزئيات و داليل اتهام آگاه ا

کيل تفهيم اتهام مستلزم آن است که مواد قانوني ناظر به اتهام و همچنين داليل توجه به اتهام نيز به متهم اعالم شود؛ بنابراين پيش از تش

و مدارکي که مستند  جلسات رسيدگي، ارائه داليل ومدارک مدعي به متهم و تسليم رونوشت اظهارات شهود و به طور کلي تمامي استاد

کنوانسيون بين  14ماده  3ادعاي مدعي است، ضروري به شمار مي رود. منطق اين تضمين به همراه آنچه که از محتواي قسمت ششم بند 

 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، در خصوص استفاده رايگان از مترجم، استفاده 6ماه  3المللي حقوق مدني و سياسي و قسمت پنجم از بند 

 [2]«.مي شود، مستلزم آن است که اسناد و مدارکتنظم شده به زباني آشنا براي متهم به هزينه دادگاه يا دادسرا ترجمه گردد

برخورد کنيم، يعني به عنوان « موضوع»و نه « عامل»اگر ما مي خواهيم با متهم و بزهکار در فرايند کيفري به عنوان يک  

ه و فعال است و نه به عنوان کسي که در جريان دعواي کيفري برخوردي شيء گونه با او مي شود و کسي که ابتکار عمل را در دست داشت

 حالت انفعالي دارد، الزمه اين امر آن است که علت و نوع اتهام به متهم، به زباني که قابل فهم باشد تفهيم شود. در آئين دادرسي کيفري
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(، ضرورت 1)در دادگاه کيفري  396( و ذيل ماده 2)در دادگاه کيفري  359و بند ت ماده )در دادسرا(  195برابر ماده  1392ايران مصوب 

بازپرس پيش از : »195رعايت اين حق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاه مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است؛ ماده 

راقب اظهارا خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صريح به او شروع به تحقيق با توجه به حقوق متهم به وي اعالم مي کند م

قانون اساسي ايران نيز رعايت اين تضمين را در خصوص متهمان بازداشت شده به شرح زير پيش يبيني شده  32اصل «. تفهيم مي کند...

 است:

 «.به متهم ابالغ و تفهيم شود... در صورت بازداشت،موضوع اتهام بايد با ذکر داليل بالفاصله کتباً»... 

اين اصل تکليف تفهيم اتهام را در مورد متهمان بازداشت شده، مقرر کرده است؛ در حاليکه فلسفه وجودي اين تضمين  

 اقتضا مي کند که از اين جهت ميان متهمان بازداشتي و سايرين تفاوتي وجود نداشته باشد. 

 متهم . خودداري از پيش داوري در مورد3-1-5

رعايت اصل برائت ايجاب مي کند که قضات دادگاه ها قبل از رسيدگي به داليل ابرازي از سوي دادستان و يا شاکي و احراز  

 بزهکاري متهم، ذهن آنان منصرف از بزهکاري متهم باشد.

 ديوان اروپايي حقوق بشر ضمن تعريف اصل برائت به اين موضوع به شرح زير اشاره کرده است: 

اصل برائت مستلزم اين است که قضات دادگاه ها هنگام انجام وظايف خود، نبايد تحقيق و رسيدگي را با اعتقاد و يا گمان » 

قبلي نسبت به مجرميت متهم آغاز کنند. بار اثبات دليل بر عهده دادستان است و هر نوع شک و ترديد بايد به نفع متهم تفسير شود. 

است که دادستان بايد از نوع اتهام و دالبل آن نتهم را مطلع سازد تا اينکه بتواند خود را براي دفاع مناسب  همچنين اصل برائت مستلزم آن

 «.آماده نموده و داليل محکوميت خود را رد نمايد

کنوانسيون حقوق مدني و سياسي، بر اين نکته تأکيد  14کميته حقوق بشر سازمان ملل در تفسير خود پيرامون ماده  

است که اصل برائت، مقامات عمومي و حکومتي را مکلف مي سازد که از پيش داوري در مورد نتايج محاکمه اجتناب نمايند. کميسيو  نموده

فرض برائت، متضمن يک حق اساسي و بنيادين است. اين حق از افراد در مقابل »اروپايي حقوق بشر نيز در اين زمينه مقرر مي دارد: 

با آنان به عنوان يک مجرم، قبل از اينکه اين امر در دادگاه صالح اثبات گردد، حمايت مي کند؛ بنابراين چنانچه رفتارهاي مقامات عمومي 

نجر مقامات عمومي اعالم کنند که متهم مسئول رفتارهاي مجرمانه خود مي باشد، قبل از اينکه دادگاه اين امر را احراز کرده باشد، اين امر م

همچنين از نظر ديوان اروپايي در کليه مواردي که در مرحله تحقيقات مقدماتي در «. کنوانسيون خواهد گرديد 6به نقض بند دوم از ماده 

ماده  2دادسرا، با متهم به عنوان مجرم رفتار مي شود و يا به منظور اخذ اقرار و تأمين دليل، متهم مورد بدرفتاري قرار مي گيرد، مقررات بند 

 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي نقض مي گردد. 14ماده  2د کنوانسيون اروپايي و بن 6

البته اين امر بدان معني نيست که مقامات عمومي نتوانند نتايج تحقيقات جنايي خودشان را به اطالع عموم برسانند.  

موده اند، اين امر منجر به نقض قسمت دوم از چنانچه مقامات عمومي اعالم کنند که امارات و قرائني وجود دارد که افرا تحت تعقيب اقرار ن

 کنوانسيون نخواهد شد؛ آنچه استثنا شده، اعالم رسمي مجرميت متهم قبل از اثبات آن است. 6ماده 

 . حق داشتن وکيل مدافع و تأمين امکانات دفاعي الزم براي متهم3-1-6

داشتن وکيل در تمامي مراحل دلدرسي است. اين حق يکي ديگر از آثار اصل برائت در ارتباط با حقوق دفاعي متهم، حق  

کنوانسيون بين المللي  14نيز مانند ساير حقوق دفاعي متهم در بسياري از اسناد بين المللي و همچنبن قوانين داخلي کشورها از جمله ماده 

از « د»يون اروپايي حقوق بشر، بخش کنوانس 6(، قسمت سوم از بند سوم ماده 14حقوق مدني و سياسي )بند سوم از قسمت چهارم ماده 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و نيز ماده واحده ي قانون انتخاب وکيل  35کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر، اصل  8بند دوم ماده 

 ست.آئين دادرسي کيفري پيشبيني شده ا 190و ماده  48، 5مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد  1370توسط اصحاب دعوا مصوب 

در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل » قانون اساسي ايران:  35اصل 

 «.را نداشتند براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد

ز حق دسترسي به وکيل و ساير حقوق دفاعي متهم بايد در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و ا: »1392آ.د.ک  5ماده 

 «. بهره مند شود

 «.باشروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد...: »1392آ.د.ک  48ماده 

 «.متهم مي تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يک نفر وکيل دادگستري همراه خود داشته باشد...: »1392آ.د.ک  190ماده 

در نظر گرفتن مجموعه مقرات مذکور در اسناد بين المللي حقوق بشر، و قوانين ايران در خصوص حق داشتن وکيل براي متهم با 

مي توان به اين نتيجه رسيد که اوالً، در نظام حقوق بشر حضور وکيل متهم در تمامي مراحل دادرسي، چه در مرحله ي تحقيقات مقدماتي 

ه ها، به عنوان يک تضمين پيشبيني شده است، در حالي که قانون اساسي ايران و همچنين ماده واحده و چه در مرحله رسيدگي دادگا
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قانون انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا )مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام( به حق انتخاب وکيل توسط متهم و يا تعيين وکيل »

شده است و از چنين حقي در مرحله ي تحقيقات مقدماتي سخني به تسخيري براي وي صرفاً در مرحله ي رسيدگي در دادگاه ها اشاره 

ميان نيامده است. بنابراين با توجه به اهميت حضور وکيل به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي، مقررات مذکور نياز به بانگري و اصالح 

قيقات مقدماتي اشاره شده است اما حتي با وجود خود آئين دادرسي کيفري به حضور وکيل در مرحله ي تح 190دارند؛ ثانياً، گرچه در ماده 

اين ماده هم براي تضمين حق دفاع متهم کافي نيست؛ چون فقط کساني که توانايي انتخاب وکيل را دارند، مي توانند از اين حق استفاده 

قدماتي در موارد محرمانه و جرايم عليه کنند. عالوه بر اين با عنايت به تبصره اين ماده، حضور وکيل مدافع متهم در مرحله تحقيقات م

امنيت کشور و مواردي که حضور غير متهم از جمله وکيل موجب فساد مي گردد، به اجازه ي دادگاه موکول گرديده است؛ در حالي که 

ل برائت مغاير محدود کردن حضور وکيل مدافع در مرحله ي تحقيقات مقدماتي به اجازه ي دادگاه بامنطق وجودي اين حق و مقتضاي اص

است و حضور وکيل مدافع نه فقط موجب فساد نمي گردد، بلکه از فساد و انحراف جريان دادرسي از مسير عدالت جلوگيري مي کند. به هر 

 حال اين تبصره در حال حاظر مي تواند يهترين مستند قانوني براي قضاتي باشد که به هر طريق به دنبال بهانه اي براي حذف وکيل مدافع

 و در نتيجه محروميت متهم از حقوق اوليه انساني خود هستند.

 . آثار اصل برائت در ارتباط با حق آزادي متهم3-2

اصل برائت در ارتباط با آزادي متهم نيز داراي آثار متعددي است که از مهمترين آنها مي توان به ممنوعيت صدور قرارهاي  

در خصوص توجه اتهام به متهم و تناسب قرار، ممنوعيت صدور قرار بازداشت جز در موارد  تأمين جز با تصريح قاضي و وجود داليل کافي

ضرورت دخالت مقام قضايي جهت سلب »استثنايي از قبيل جرايم مشهود و جرايم خاصي که مصلحت متهم و جامعه اقتضاء مي کند و 

تي، و حق شکايت متهم از قرار بازداشت موقت صادره و رسيدگي آزادي متهم در هر مرحله از رسيدگي، به ويژه در مرحله تحقيقات مقدما

اشاره « سريع و خارج از نوبت، رها ساختن متهم محبوس پس از صدور حکم برائت و ضرورت جبران خسارت از بازداشت شدگان بي گناه

  [5]نمود.

ر سلب آزادي متهم محسوب مي شود، در بنابراين گسترش موارد صدور قرار بازداشت موقت، که شديدترين اقدام نظام قضايي د

 . (، با مقتضاي اصل برائت و کرامت انساني متهم مغاير است238و  237بند د،  217قانون آئين دادرسي کيفري )برابر مواد 

 بحث ونتيجه گيري:
ملل داراي تفاوتها و شباهتهاي باتوجه به مطالبي که خدمت شما بيان گرديد مي توان بيان داشت که اصل برائت در حقوق اسالمي و بين ال

فراوان مي باشد. مهم ترين تفاوتي که اصل برائت در حقوق اسالمي با حقوق بين الملل دارد در مسئله ضمانت اجراي اين اصل در ديدگاه 

لي براي سعادت اين مکاتب حقوقي است، همانگونه که مستحضر هستيد ريشه حقوق در اسالم برگرفته از فراميني است که از جانب حق تعا

بشر فرستاده شده مي باشد، اجراي اين اوامر هم همواره بايد به دست افراد صالح که يا منتخب يا منتسب از جانب منتخبان مي باشد صورت 

صورت گذر  گيرد و چون افراد در اعمال اين قواعد کمترين دخل و تصرف را دارا مي باشند بنابرين نمي تواند از اين امور تخطي نمايند، و در

ما از اين فرامين با مجازات اخروي و دنيوي روبرو خواهند شد و اين امر سبب گرديده است که احکام الهي همواره با کم وکاست اجرا گردند. ا

در مقابل ضمانت اجراي قواعد حقوق بين الملل از شدت کمتري نسبت به احکام الهي برخوردار است و همواره  در معرض تجاوز و تخطي 

مي باشد، اگه بخوهيم اين امر را ريشه يابي کنيم مهم ترين عنصري که سبب اين مسئله گرديده واضعان قوانين بين المللي يعني دولتها مي 

 باشند! چون دولتها که بازيگران اصلي عرصه بين الملل و واضعان اين قواعد هستند در بسياري از مسائل داخلي و بين المللي براي کنترل و

بيشتر بر اوضاع همواره اين اصل مقدس فداي مصلحت انديشي و منافع خود مي کنند و اين امر سبب مي شود که حقوق حقه افراد تسلط 

قرباني گردد در حالي که در نظام اسالمي حاکم مطلق خداوند است و همه افراد بندگان وي مي باشند و حکام اسالمي هم هيچگاه منافع 

رجيح نخواهند داد. از نگاه ديگر اگر به مسئل تحرير شده نگاهي بندازيم متوجه شباهتهاي فراوني بين اين دو دنيوي را بر سعاد اخروي ت

نظام حقوقي خواهيم شد که اين مسئله را نمي توانيم اتفاقي بدانيم و باتوجهد به سبق قوانين اسالم نسبت به حقوق بين الملل و توجه 

قوق انساني مي توانم به جرات بگوييم که قواعد بين الملل خصوصا در ابعاد حقوق بشري بي تاثير از فراوان اين دين آسماني به کرامت و ح

و توجه بي حد و حصر وي به خود   21قواعد اسالم نبوده است. اما تفاوت بارزي بين اين قواعد خواهيم ناشي از تمايالت تمام خواه بشر قرن 

م از رنگ و بوي معنويت به دور گشته و سبقه انساني بر آن چيره گردد. از تفاوتهاي ديگري که و دوري از الهيات سبب گرديد که اين احکا

در باب اين دو حقوق چشم گير شده است و نيازمند بيان مي باشد جنبه عملي قواعد حقوق بين المللي است، به طوري که امروزه قانوني 

اگر موشکافانه بخواهيم دليل اين امر را رصد نماييم عمده دليل آن دوري جوامع نيست که تحت تاثير اين نظاما ت بين المللي مي باشد، 

مسلمان نشين از قواعد دادرسي هاي اسالمي که توسط پيامبر)ص( و حضرت علي)ع( انجام گرفته شده است. و در حقيقت امروزه مي توتن 

خراج قواعد حقوقي اسالمي پرداخت و با نفوذ اين با همفکري حقوقدانان بزرگ جوامع اسالمي به يک وحدت مالک رسيد به است

 استانداردهاي به قواعد بين المللي در دستيابي جوامع بشري به سعادت انان را ياري نمود.
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از لحاظ رعايت اصل برائت در حقوق متهم در تحقيقات مقدماتي بايد ابراز داشت در حقوق اسالمي باتوجه وسعت فراوان کرامت و قرار دادن  

ان در اسالم است که سبب گرديده اصل برائت تنها محدود به حقوق نگردد بلکه اين امر را با وسعتي فراوان به احکام عبادي نيز گسترش انس

 .داده و حقيقتا برما مبرهن گرديده که شمول برائت در اسالم بسيار گسترده تر از حوزه آن در حقوق بين الملل است
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